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 الرَِّحيم الرَّْحَمنِ  اهلل بِْسمِ 
 

ُكْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلن َّاِس تَ أُْمرُوَن بِاْلَمْعرُوِف َوتَْنَيْوَن َعِن  )ق ال تعالى :
بِاللَِّو َوَلْو آَمَن أَْىُل اْلِكتَ اِب َلَكاَن خَْيرًا َلُيْم ِمْنُيُم اْلُمْؤِمُنوَن    اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنونَ 

 (ٓٔٔل عمران  آ)  ( وَأَْكَثُرُىُم اْلفَ اِسقُونَ 
قُ ْل َى ِذِه َسبِي ِلي أَْدُعو إَِلى اللِّو عََلى َبِصيرٍَة أَنَ ْا َوَمِن اتََّبَعِني  ): تعالىوق ال  

 ( 1ٓٔ يوسف ( (اْلُمْشرِِكينَ  َما أَنَ ا ِمنَوُسْبَحاَن اللَِّو وَ 
بِالَِّتي  اْدُع إَِلى َسبِي ِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة وَاْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة وََجاِدْلُيم  )ق ال تعالى :و 

  (ِىَي أَْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُىَو أَْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِي لِِو َوُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْيَتِدينَ 
 ( ٕ٘ٔ) النحل  

َوَمْن أَْحَسُن قَْوًل ِممَّْن َدعَا إَِلى اللَِّو َوَعِمَل َصالًِحا َوقَ اَل إِنَِّني ِمَن  )وق ال تعالى : 
 ( ٖٖت  ) فصل (اْلُمْسلِِمينَ 

 
:   صلى اهلل عليو وسلمق ال رسول اهلل   :عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ق ال

بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى اسرائيل وًلحرج ومن كذب على متعمدا  
 ( ٖٔٙٗرقم    البخارى  (ف ليتبوأ مقعده من النار . 

 
 عََلى ُكلَّ  وََجلّ  ِعزّ  اهلل لىإ ُدعَاة ُكّلَيا َوَسلَّم عَلَْيوُ  اهلل َصلَّى الرَُّسول فَ أَّموُ -

 .إِْنفَ اقو قَْدر َوعََلى ِعْلموقَْدر  َوَعَلى َجْيَدةقَْدر 
 
 
 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2722&idto=2722&bk_no=50&ID=2737#docu
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 اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ سمًؿ

احلٛمد هلل إول ىمٌؾ يمؾ ؿمئ وإظمر سمٕمد يمؾ ؿمئ سمٞمده اخلػم وهق قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير وأؿمٝمد أن ٓ 

سمف سمديـ احلؼ داقمٞم٤م وقمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمف آ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف أرؾمٚمف ر

ٟم٤مهٞم٤م وم٘م٤مم سم٠مُمر اهلل وسمٚمٖمف وضم٤مهد رم ؾمٌٞمؾ رسمف طمتك آشم٤مة اًمٞم٘ملم اًمٚمٝمؿ صّؾ قمغم حمٛمد وآل حمٛمد يمام 

صٚمٞم٧م قمغم اسمراهٞمؿ وآل اسمراهٞمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد وآل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم اسمراهٞمؿ وآل اسمراهٞمؿ 

ٛمر وقمثامن وقمغم وارَض اًمٚمٝمؿ قمـ اًمّمح٥م اٟمؽ محٞمد جمٞمد وارَض اًمٚمٝمؿ قمـ ؾم٤مدشمٜم٤م أسمك سمٙمر وقم

اًمٙمرام امجٕملم وارَض اًمٚمٝمؿ قمـ ٟم٤ًمء اًمٜمٌك اًمٙمريؿ اًمٓم٤مهرات اًمنميٗم٤مت اًمٕمٗمٞمٗم٤مت. إهلك ورسمك 

ُم٤م ؾم٠مًم٧م ؾمقاك قمقٟم٤م ومحًٌك اًمٕمقن ُمـ رب ىمدير . إهلك ورسمك ُم٤م ؾم٠مًم٧م ؾمقاك هدي٤م ومحًٌك 

ُمـ رب همٗمقر . إهلك ورسمك  اهلدى ُمـ رب سمّمػم . إهلك ورسمك ُم٤م ؾم٠مًم٧م ؾمقاك قمٗمقا ومحًٌك اًمٕمٗمق

ُم٤م ؾم٠مًم٧م ؾمقاك رزىم٤م ومحًٌك اًمرزق ُمـ رب ؿمٙمقر.اذا مل أؾمتٕمـ سمؽ ي٤م إهلك ومٛمـ قمقٟمك ؾمقاك 

وُمـ جيػم . ي٤مرب أٟم٧م اعمالذ اذا ُم٤م أزُمف طمٚم٧م وأٟم٧م ُمٚمج٠م ُمـ و٤مىم٧م سمف احلٞمؾ وأٟم٧م اعمٜم٤مد سمف رم 

 يمؾ ٟم٤مئٌف وم٠مٟم٧م اإلًمف وأٟم٧م اًمذظمر وأٟم٧م آُمؾ .

ـّ اهلل :أُم٤م سمٕمد   قمغم وووم٘مٜمك ًمٚم٘مٞم٤مم سمجٛمع وشمرشمٞم٥م وإقمداد ذح ًمٙمت٤مب ري٤مض اًمّم٤محللم ومٚم٘مد ُم

سمٗمٙمرة ضمديدة ُمـ ٟمققمٝم٤م هتدف ًمٌٞم٤من أٟمقار يمالم اهلل قمز وضمؾ ويمالم اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

سمٗمٝمؿ وومٙمر اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح رم يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٙمت٤مب ومٝمؿ ظمػم ُمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م ومٕمٜمد اًمتٕم٤مرض أو ؾ اواًمًٜمف اًمٜمٌقيف اعمٓمٝمرة وم٤مٕص

إظمتالف ذم ومٝمؿ إدًم٦م ٕسمد وأن ي٘مدم ومٝمؿ اًمًٚمػ وم٘مد زيم٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ وم٘م٤مل:)وَم٢مِْن آَُمٜمُقا 

وريض اهلل قمز وضمؾ قمٜمٝمؿ وهؿ أىمرب اًمٜم٤مس إمم  )137اًمٌ٘مرة ) (سمِِٛمثِْؾ َُم٤م آَُمٜمْتُْؿ سمِِف وَمَ٘مِد اْهتََدْوا

 . قطمك وأىمرهبؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟمزول اًم

وًم٘مد هت قمغم ظمٓمك اإلُم٤مم اًمٜمقوى رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومل أشمٓمرق سم٤مًمنمح واًمتحٚمٞمؾ ٕى ُمـ أسمقاب 

 اًمٙمت٤مب وًمٙمـ شمريم٧م  ذًمؽ ٕىمقال وُمقاىمػ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح رى اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

ًٞمط وىمٚمٞمؾ وؾمٝمؾ اًمٗمٝمؿ ٕٟمف وذًمؽ ٕن رم اًمٖم٤مًم٥م يمالُمٝمؿ ٓ حيت٤مج امم ذح أوحتٚمٞمؾ ومٝمق سم
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 أى لمظمرج ُمـ ىمٚمقب ُمقصقًم٦م سم٤مهلل وجمتٝمدة ًمٜمنم ديٜمف وؾمٜمف ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمؿ رسم٤مٟمٞم

 )طمٚمامء قمٚمامء( .

 واؾم٠مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ان يٜمٗمٕمٜمك ويٜمٗمع اظمقاٟمك رم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من هبذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ .

اعمٞمدان وٓ ُمـ اعمٕمرووملم ومٞمف وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ يزهدٟمؽ ومٞمف يمقن ُم١مًمٗمف ًمٞمس ُمـ ومرؾم٤من هذا 

  طم٤ًمن .إلوشمٕم٤ممم هق اعمٜمٕمؿ قمغم ُمـ ؿم٤مء سمام ؿم٤مء وهق وطمدة ومم اًمتقومٞمؼ واًمٗمْمؾ وا

ٓا سم٤ِمهللاِ  ْٚم٧ُم َوإًَِمٞمِْف ُأٟمِٞم٥ُم ( )ُمـۚ  ) َوَُم٤م شَمْقومِٞمِ٘مل إِ وأؾم٠مًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن هقد (   88أي٦م  قَمَٚمْٞمِف شَمَقيما

وأؾم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يرزىمٜمك  يقم اعمٞمٕم٤مد يقم اًمقىمقف سملم يدى رب اًمٕم٤ٌمد. جيٕمٚمف ذظمرا مم

سمدقمقة أخ ص٤مًمح سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م شمٙمقن ؾم٤ٌٌم ًمٜمج٤مشمك ُمـ قمذاب اهلل ودظمقمم رم رمحتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

. وأؾم٤مًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ان يت٘مٌؾ ُمٜمك هذا اًمٕمٛمؾ وأن يٙمقن ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ًمٞمس ٕطمد ومٞمف 

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم . واؾم٠مًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يٕمٗمق ويتج٤موز قمٜمك وأن يًؽم قمغم رم اًمدٟمٞم٤م  ٟمّمٞم٥م همػم

وٓدى وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم . ومام ٕوإظمرة  وان يٖمٗمر ًمقاًمدى واصح٤مب اًمٗمْمؾ واحل٘مقق قمغم و

يم٤من ُمـ شمقومٞمؼ ومٛمـ اهلل وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م أو ٟمًٞم٤من ومٛمٜمك وُمـ اًمِمٞمٓم٤من واهلل ورؾمقًمف ُمٜمف سمراء . 

 ذ سم٤مهلل أن أذيمريمؿ سمف وأٟم٤ًمة ورطمؿ اهلل رضمالً أهدى امم قمٞمقسمك .وأقمق

 أ١ّ٘خ اٌىزبة ٚ اٌجبّش ٍّٝ اخز١بس ِٛمّٛٗ:
ؾم٤مؾمٞم٤م ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أشمٕمد ُمّمدرا   -ُمقاىمٗمٝمؿ وأىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ  -وم٢من آصم٤مر اًمًٚمػ  -

ب اهلل أو مجٚم٦م ُمـ طمدي٨م واعم٘مّمقد: أٟمف ٓ جيقز ٕطمد أن ي٠مظمذ آي٦م ُمـ يمت٤م واًمًٜم٦م اًمٜمٌقيف  اعمٓمٝمرة.

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٗمٝمٛمٝم٤م ويٓمٌ٘مٝم٤م سمٖمػم اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ اًمذي يم٤من قمٚمٞمف 

صح٤مسم٦م اًمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : إذ أٟمف ُمـ اعمٕمروف أن ) اًمٕمٛمؾ اعمتقارث اعمًتٛمر ُمـ 

 . ، وشمٚم٘مٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٌقل (قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٛمـ سمٕمدهؿ طمج٦م ذقمٞم٦م جي٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م

وىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ىِمْػ طمٞم٨م وىمػ اًم٘مقُم، وىُمْؾ يمام ىم٤مًمقا، واؾمُٙم٧ْم قماما ؾمٙمتقا: 

قا، وهؿ قمغم يَمِمِٗمٝم٤م يم٤مٟمقا أىمقى، وسم٤مًمَٗمْمِؾ ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م  ؿ قمـ قِمٚمٍؿ وىَمٗمقا، وسمٌٍٍم ٟم٤مومٍذ يَمٗمُّ وم٢مَّنا

ـْ يم٤من اهلدى ُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف ومٚم٘مد ؾمٌ٘متُٛمق هؿ إًمٞمف، وًمئـ ىُمٚمتؿ: طَمَدث سمٕمدهؿ، ومام أطمدصَمف أطمرى، ومٚمِئ
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٤مسم٘مقَن، وًم٘مد شمٙمٚماٛمقا ُمٜمف سمام يٙمٗمل،  ًا ؿ هلُؿ اًم ف قمٜمٝمؿ، وإَّنا
ًِ ٓا َُمـ ؾمٚمؽ همػَم ؾمٌٞمٚمِٝمؿ وَرهِم٥َم سمٜمٗم إ

َ قمٜمٝمؿ ىمقٌم ومَجَٗمقا، وـَمَٛمح  ، ًم٘مد ىمٍما ووصٗمقا ُمٜمف ُم٤م َيِمٗمل، ومام دوََّنؿ َُم٘مٍَمٌ وٓ ومقىمٝمؿ حَمَنٌ

 (4612 داود أسمق رواه)  َٚمقا، وإَّنؿ ومٞمام سملم ذًمؽ ًمٕمغم هًدى ُمًت٘مٞمٍؿ.آظمرون قمٜمٝمؿ ومٖمَ 

وطمتك يتؿ اًمتٛمٞمٞمز سملم ىمقل اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمقل اًمّمح٤مسمك واًمت٤مسمٕمك ٕن  هٜم٤مك  -

اىمقآً ُمِمٝمقرة وُمٜمتنمة سملم اعمًٚمٛملم قمغم أَّن٤م ُمـ ىمقل اًمٜمٌك  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمٙمـ هك رم 

 ًٚمػ اًمّم٤مًمح رى اهلل قمٜمٝمؿ امجٕملم .إصؾ ُمـ يمالم اًم

وطمتك يٙمقن ُمرضمٕم٤م وُمّمدرا ًمٚمدقم٤مة واعمٌٚمٖملم واًمققم٤مظ  وـمٚمٌف اًمٕمٚمؿ ًمٞمٜمٝمٚمقا ُمـ آصم٤مر اًمًٚمػ  -

 رم يمؾ اسمقاب اًمٕمٚمؿ واخلػم. 

 وأرضمق ُمـ اهلل أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب إو٤مومف ًمٚمٛمٙمتٌف اإلؾمالُمٞمف . -

 ل اًمٕمٚمامء ذم حتديد ذًمؽ :شمٕمددت أىمقا :وٟمٌلم ُم٤م  هق اعم٘مّمقد سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  -

 .ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىمٍم ذًمؽ قمغم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وم٘مط :ُمـ طمٞم٨م اعمدى اًمزُمٜمك  

 .وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل سم٠مَّنؿ هؿ : اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن

واًمّمحٞمح أن ىمرٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمث٤مين اًمت٤مسمٕمقن واًمث٤مًم٨م شم٤مسمٕمقهؿ    :  ىم٤مل اًمٜمقوّي 

  (16/85قوي قمغم ُمًٚمؿ )ذح اًمٜم 

وإصح أٟمف ٓ يٜمْمٌط سمٛمدة وم٘مرٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤مٟم٧م  : اًمًٞمقـمل ىم٤مل

ُمدهتؿ ُمـ اعمٌٕم٨م إمم آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م وىمرن اًمت٤مسمٕملم ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م إمم 

 ا اًمقىم٧م فمٝمرت اًمٌدع ٟمحق ؾمٌٕملم وىمرن أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم ُمـ صمؿ إمم ٟمحق اًمٕمنميـ وُم٤مئتلم وذم هذ

 اعمٕمتزًم٦م أًمًٜمتٝم٤م ورومٕم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م رؤوؾمٝم٤م واُمتحـ أهؾ اًمٕمٚمؿ فمٝمقرا وم٤مؿمٞم٤م وأـمٚم٘م٧م

ًمٞم٘مقًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن وشمٖمػمت إطمقال شمٖمػما ؿمديدا ومل يزل إُمر ذم ٟم٘مص إمم أن وفمٝمر 

 (9/3878 ٗم٤مشمٞمحاعم ُمرىم٤مة) .يٚمقَّنؿ صمالصم٤م ُمّمداق ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : صمؿ يٗمِمق اًمٙمذب صمؿ اًمذيـ

واًم٘مقل اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م هق أن اعم٘مّمقد سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح هؿ 

ٌِْد اهللاِ اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م اًمذيـ ؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مخلػمي٦م طمٞم٨م ىم٤مل:  ـْ قَم قَم
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ِلِّ َصغما اهللُ قمَ  ـِ اًمٜمٌا ـَ سمـ ُمًٕمقد َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْف، قَم ِذي َٚمْٞمِف َوؾَمٚماَؿ ىَم٤مَل: ) ظَمػْمُ اًمٜما٤مِس ىَمْريِن، صُمؿا اًما

ٌُِؼ ؿَمَٝم٤مَدُة َأطَمِدِهْؿ َيِٛمٞمٜمَُف، َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مدَ  ًْ ـَ َيُٚمقََّنُْؿ، صُمؿا جَيِلُء َأىْمَقاٌم شَم ِذي . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَمُف (َيُٚمقََّنُْؿ، صُمؿا اًما

 ( 2533 ، وُمًٚمؿ 2652اًمٌخ٤مري )

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمق اًمت٤مسمٕملم . ويمؾ ُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ وؾم٤مر قمغم  وم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح هؿ

 َّنجٝمؿ ومٝمق ؾمٚمٗمل ٟم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ . 

واًمًٚمٗمٞم٦م : هل اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ُمـ سمٕمده 

غم اهلل قمٚمٞمف واًمذي أظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف سم٤مق إمم أن ي٠ميت أُمر اهلل حلدي٨م اًمٜمٌك ص

وؾمٚمؿ ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ طمتك ي٠ميت أُمر اهلل وهؿ 

 (3/1523يمذًمؽ. )ُمًٚمؿ 

ومٞمّمح آٟمت٤ًمب إمم هذا اعمٜمٝم٩م ُمتك اًمتزم اإلٟم٤ًمن سمنموـمف وىمقاقمده ومٙمؾ ُمـ طم٤مومظ قمغم ؾمالُم٦م 

 .اًمٕم٘مٞمدة ـمًٌ٘م٤م ًمٗمٝمؿ اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م ومٝمق ذوَّن٩م ؾمٚمٗمل

 :لٛاّذ ادلٕٙظ اٌغٍفٟ

 وٌط ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أوًٓ:

ؾُمقِل إِْن يُمٜمُْتْؿ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللاِ وَ  وُه إمَِم اهللاِ َواًمرا  وَمُردُّ
ٍ
ء ظِمِر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : )وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ ْٔ اًْمَٞمْقِم ا

ـُ شَم٠ْمِوياًل  ًَ  (59( )اًمٜم٤ًمء َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْم

ُة  ػَمَ
َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم اهللاُ َوَرؾُمقًُمُف َأُْمًرا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ ـٍ َو ـْ َأُْمِرِهْؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم : )َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ُِم

ًٓ ُُمٌِٞمٜم٤ًم( )إطمزاب  ـْ َيْٕمِص اهللاَ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾا َواَل  (36َوَُم

َٓ  وىم٤مل شمٕم٤ممم : ) ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م وَماَل َوَرسمَِّؽ  ًِ َٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿا   ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتاك حُيَٙمِّ

ٚمِٞماًم ( )اًمٜم٤ًمء  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ  (65ِِما٤م ىَمَْمٞم٧َْم َوُي

. شمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م متًٙمتؿ هبام: يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل

 (وطمًٜمف إًم٤ٌمين 3338ًمؽ رىمؿ رواه ُم٤م )

اًمت٘مٞمد ذم ذًمؽ سم٤معم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن واحلدي٨م وذًمؽ يتؿ  صم٤مٟمًٞم٤م:
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 اإلضمتٝم٤مد ذم متٞمٞمز صحٞمحف ُمـ ؾم٘مٞمٛمف . وآضمتٝم٤مد ذم اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف وشمٗمٝمٛمف. :سمـ

يم٤م وىمقًٓ واًمٌٕمد قمـ يمؾ ُم٤م خي٤مًمٗمف اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ وآؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمف اقمت٘م٤مًدا وشمٗمٙمػًما وؾمٚمقصم٤مًمث٤ًم:

 .ويٜم٤مىمْم٦م 

واحلريمف ًمٜمنم ديـ اهلل رم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من وقمغم أى طم٤مل  اًمدقمقة إمم ذًمؽ سم٤مًمٚم٤ًمن واًمٌٜم٤من راسمًٕم٤م:

رم اًمٕمن واًمٞمن واعمٜمِمط واعمٙمرة واًمتْمحٞمف رم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ سمٙمؾ اعمحٌقسم٤مت ُمـ ٟمٗمس وأهؾ وُم٤مل 

  وهك قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمدقمق امم اهلل قمغم سمّمػمة وأوـم٤من ومٙمؾ إُمف ٟم٤مئٌف قمـ اًمٜمٌك صغم اهلل

اًمٕمٚمؿ سمام شمدقمق اًمٞمف يمؾ قمغم ىمدر ومٝمٛمف ويمؾ قمغم ىمدر ضمٝمدة ويمؾ قمغم ىمدر قمٚمٛمف ويمؾ قمغم ىمدر 

 ٟمٗم٤مىمف.إ

واهلل ؾمٌح٤مٟمف  .ومٛمـ اًمتزم هذه اًم٘مقاقمد ذم آقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ ومٝمق قمغم اًمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل سم٢مذن اهلل 

 اًمّم٤مًمح واًمًػم قمغم ـمري٘متٝمؿ واشم٤ٌمع ُمٜمٝمجٝمؿ . وشمٕم٤ممم أُمرٟم٤م وأوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م سم٤مشم٤ٌمع اًمًٚمػ 

٤مٍن َريِضَ ا ًَ ٌَُٕمقُهْؿ سم٢ِمطِْم ـَ اشما ِذي َْٟمَّم٤مِر َواًما ْٕ ـَ َوا ـَ اعمَُْٝم٤مضِمِري ًُمقَن ُِم َوا ْٕ ٤مسمُِ٘مقَن ا ًا هللاُ ىم٤مل شمٕم٤ممم : )َواًم

ََّْن٤َمرُ  ْٕ تََٝم٤م ا ِري حَتْ ـَ ومِٞمَٝم٤م َأسَمدًا َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ( قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقا قَمٜمُْف َوَأقَمدا هَلُْؿ ضَمٜما٤مٍت دَمْ  ظَم٤مًمِِدي

( واهلل شمققمد ُمـ اشمٌع همػم ؾمٌٞمٚمٝمؿ سمٕمذاب ضمٝمٜمؿ ووقمد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمتٌٕمٝمؿ  111) اًمتقسمف  

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتاٌِْع هَمػْمَ ؾَمٌِ  .سم٤مًمروقان ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌلَما ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرا ٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم وىم٤مل شمٕم٤ممم : )َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقمما َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜماَؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػمًا( ) اًمٜم٤ًمء   ( 115ُٟمَقًمِّ

وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: واًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل أن يٙمقن 

 ويتٌٕمف أصؾ ىمّمده شمقطمٞمد اهلل سمٕم٤ٌمدشمف وطمدة ٓ ذيؽ ًمف وـم٤مقم٦م رؾمقًمف يدور قمغم ذًمؽ

أيـ وضمده ويٕمٚمؿ أن أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء هؿ اًمّمح٤مسم٦م ومال يٜمتٍم ًمِمخص اٟمتّم٤مرا ُمٓمٚمً٘م٤م 

٤م إٓ ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل  ٤م إٓ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ًمٓم٤مئٗم٦م اٟمتّم٤مًرا ُمٓمٚمً٘م٤م قم٤مُمًّ قم٤مُمًّ

٤مب همػمه قمٜمٝمؿ أمجٕملم. وم٢من اهلدي يدور ُمع اًمرؾمقل طمٞم٨م دار ويدور ُمع أصح٤مسمف دون أصح

طمٞم٨م داروا وم٢مذا أمجٕمقا مل جيٛمٕمقا قمغم ظمٓم٠م ىمط سمخالف أصح٤مب قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء وم٢مَّنؿ ىمد جيٛمٕمقن 

قمغم ظمٓم٠م سمؾ يمؾ ُم٤م ىم٤مًمقه ومل ي٘مٚمف همػمهؿ ُمـ إُم٦م ٓ يٙمقن إٓ ظمٓم٠م وم٢من اًمديـ اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف 



  ُم٘مدُمف اًمٙمت٤مب                                                         ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 7

 

ا ًمرؾمقل رؾمقًمف ًمٞم٧ًم ُمًٚمام إمم قم٤ممل واطمد وأصح٤مسمف وًمق يم٤من يمذًمؽ ًمٙم٤من ذًمؽ اًمِمخص ٟمٔمػمً 

وٓسمد أن يٙمقن اًمّمح٤مسم٦م  .اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ؿمٌٞمف سم٘مقل اًمراومْم٦م ذم اإلُم٤مم اعمٕمّمقم

واًمت٤مسمٕمقن يٕمرومقن ذًمؽ احلؼ اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف اًمرؾمقل ىمٌؾ وضمقد اعمتٌققملم اًمذيـ شمٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ 

ًمرؾمقل وم٢من اعمذاه٥م ذم إصقل واًمٗمروع ويٛمتٜمع أن يٙمقن ه١مٓء ضم٤مءوا سمحؼ خي٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء سمف ا

يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمرؾمقل ومٝمق سم٤مـمؾ ويٛمتٜمع أن يٙمقن أطمدهؿ قمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمرؾمقل ُم٤م خي٤مًمػ 

إن يم٤من  -اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وم٢من أوًمئؽ مل جيتٛمٕمقا قمغم والًم٦م ومالسمد أن يٙمقن ىمقًمف 

٤م ُم٠مظمقًذا قمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ُمقضمقًدا ومٞمٛمـ ىمٌٚمف ويمؾ ىمقل ىمٞمؾ ذم ديـ اإلؾمالم خم٤مًمػ عم -طم٘م٤م

 ُم٣م قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن مل ي٘مٚمف أطمد ُمٜمٝمؿ سمؾ ىم٤مًمقا ظمالومف وم٢مٟمف ىمقل سم٤مـمؾ . 

 (  263 -5/262) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 

 ٠ٚؾٙذ ٌزٌه ألٛاي عٍفٕب اٌقبحل:
وم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يم٤مٟمقا ُمّم٤مسمٞمح اًمٔمالم وىم٤مدة هذا إٟم٤مم وُمٚمح آرض وطمغّم اًمدٟمٞم٤م واًمٜمجقم اًمتك 

يرضمع اًمٞمف اًم٤ٌمهمك واحلزب اًمذى يمثر سمف اًم٘مٚمٞمؾ واقمز سمف اًمذًمٞمؾ  ٓيْمؾ ُمٕمٝم٤م اًم٤ًمرى واعمٜم٤مر اًمذى

وزاد اًمٙمثػم رم قمددة واًمٕمزيز رم ارشمٗم٤مع ىمدرة وهؿ اًمذيـ ضمّٚمقا سمٙمالُمٝمؿ إسمّم٤مر اًمٙمٚمٞمٚمف 

 ( 2/172وؿمحذوا سمٛمٜمٓم٘مٝمؿ إذه٤من اًمٕمٚمٞمٚمف . ) إقمالم اعمقىمٕملم 

سمخػم ُم٤م أشم٤مهؿ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ٓ يزال اًمٜم٤مس  -

حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمـ أيم٤مسمرهؿ وم٢مذا أشم٤مهؿ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ أص٤مهمرهؿ وشمٗمرىم٧م أهقاؤهؿ 

 ( 815طمدي٨م  281هٚمٙمقا. ) اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك ص 

وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمًتٜم٤م ومٚمٞمًتـ سمٛمـ ىمد ُم٤مت وم٢من احلل ٓ شم١مُمـ قمٚمٞمف  -

٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمر هذه إُم٦م ىمٚمقسًم٤م وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚماًم وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمٗم٤م اًمٗمتٜم٦م أوًمئؽ أصح

ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإىم٤مُم٦م ديٜمف وم٤مقمرومقا هلؿ طم٘مٝمؿ ومتًٙمقا هبدهيؿ 

 (2/87ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  وم٢مَّنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلدى اعمًت٘مٞمؿ. )

 (2/29حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.) ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وىم٤مل جم٤مهد: اًمٕمٚمامء أصح٤مب  -
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 سوىم٤مل إوزاقمل: اًمٕمٚمؿ ُم٤م ضم٤مء قمـ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومام يم٤من همػم ذًمؽ ومٚمٞم -

 (2/29ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  .(سمٕمٚمؿ ويمذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل 

ٜما٦م، وىِمْػ طمٞم٨م وىمػ اًم٘مقُم، ووىم٤مل أيًْم٤م:  - ًُّ ؽ قمغم اًم ًَ ٤مًمح: اصؼم ٟمٗم َٚمِػ اًمّما ًا اؾمُٚمْؽ ؾمٌٞمَؾ اًم

قا، وًمق يم٤من هذا ظمػًما ُم٤م ظُمِّمّمتؿ سمف دون  ُٕمؽ ُم٤م َوؾِمَٕمٝمؿ، وىُمْؾ سمام ىم٤مًمقا، ويُمػا قمام يمٗمُّ ًَ وم٢مٟماف َي

ٌِّئ ًمٙمؿ دوَّنؿ: ًمٗمْمٍؾ قمٜمديمؿ ظَمر قمٜمٝمؿ ظمػٌم ظُم  (294 ص ًممضمري اًمنميٕم٦م)  .أؾمالومِٙمؿ: وم٢مٟمف مل ُيدا

وإن رومْمؽ اًمٜم٤مس وإي٤مك ورأي اًمرضم٤مل وإن زظمرومقه ًمؽ  وىم٤مل أيًْم٤م : قمٚمٞمؽ سمآصم٤مر اًمًٚمػ -

 (233سم٤مًم٘مقل وم٢من إُمر يٜمجكم وأٟم٧م ُمٜمف قمغم ـمريٍؼ ُمًت٘مٞمؿ.) اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ ًمٚمٌٞمٝم٘مل رىمؿ 

 ًمٞمس ـمريؼ أىمٍم إمم اجلٜم٦م ُمـ ـمريؼ ُمـ ؾمٚمؽ أصم٤مر. ىم٤مل ؿم٤مذ سمـ حيٞمك :  -

 ( 112) ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م رىمؿ  

 (2/34ٗمٞم٤من اًمثقرى  : إٟمام اًمديـ سم٤مٓصم٤مر . )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌداًمؼم ىم٤مل ؾم -

 (1/66قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل : ُم٤م دام قمغم إصمر ومٝمق قمغم اًمٓمريؼ . ) ؾمٜمـ اًمدارُمك 

ٓا يمثُرت ومٞمٝمؿ إهقاء وإذا ىمٚما٧م اًمٕمٚمامء فمٝمر ذم  - ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس : ُم٤م ىمٚما٧م أصم٤مر ذم ىمقم إ

 (1/383ٗم٤مء. )اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى اًمٜما٤مس اجل

 ِٕٙظ اٌجؾش:
 ًم٘مد اًمتزُم٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمٝمج٤م قمٚمٛمٞم٤م حمددا يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمف ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م :

 أٚال: رٛص١ك ادلبدح ا١ٌٍّْخ ٚ اٌْضٚ ئىل ادلقبدس األف١ٍخ:
ـ ـمريؼ ذيمر اؾمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م : ىمٛم٧م سمٕمزوه٤م إمم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قم -

 اًمًقرة ورىمؿ أيف.

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممصم٤مر : ىمٛم٧م سمٕمزوه٤م إمم ُمّم٤مدره٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٕمتٛمدة قمـ ـمريؼ ذيمر اؾمؿ اعمرضمع  -

اعمحتقي قمغم إصمر ورىمؿ اجلزء ورىمؿ اًمّمٗمح٦م . ُمع ُمالطمٔمف اظمتالف اًمٓمٌٕم٤مت ِم٤م ي١مدى اظمتالف 

 ( اًمًػم سمـ) قمالم اًمٜمٌالء أ رىمؿ اًمّمٗمحف واجلزء.واظمتٍمت سمٕمض أؾمامء اعمراضمع ُمثؾ ؾمػم

 وًمٞم٤مء ) سمـ احلٚمٞمف ( وشمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقرٕطمٞم٤مء ( وطمٚمٞمف اإلطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )سمـ اإو
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 ) سمـ اًمدر اعمٜمثقر ( وهٙمذا .

ُم٤مم اًمٜمقوى رم يمؾ  إلصمؿ سمٕمد ذًمؽ سمدأت سمذيمر آصم٤مر اًمًٚمػ رم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞمف اًمتك ووٕمٝم٤م ا  -

 سمقاب اًمٙمت٤مب .أسم٤مب  ُمـ 

 ًمؽ ذيمرت آصم٤مر اًمًٚمػ رم قمٜمقان يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٙمت٤مب. صمؿ سمٕمد ذ -

 صمؿ ذيمرت سمٕمض أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر رم يمؾ سم٤مب إن وضمد  .  -

 صمؿ ذيمرت اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمغم رم طمٞم٤مة اًمًٚمػ رم يمؾ سم٤مب . -

صمؿ ىمٛم٧م سمٕمد ذًمؽ سمتّمٜمٞمػ أصم٤مر سمقوع آصم٤مر اًمّمح٤مسمف أوٓ صمؿ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ صمؿ شم٤مسمٕمك شم٤مسمٕمٞمٝمؿ  -

يمثر ُمـ أصمر ًمقاطمد ُمـ اًمًٚمػ ىمٛم٧م سمقوع هذة أصم٤مر ُمرشمٌف سمٕمْمٝم٤م حت٧م وهٙمذا واذا يم٤من هٜم٤مك أ

 سمٕمض طمتك ٓ يتِمت٧م ذهـ اًم٘م٤مرئ .

سمٞم٤من ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌم : اقمتٛمدت قمغم اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقيف ًمٌٞم٤من ُمٕم٤مين ُم٤م وضمدشمف ُمـ يمٚمامت  -

 همري٦ٌم ذم أصم٤مر رأي٧م أَّن٤م حتت٤مج إمم سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م.

مل أذيمر طمٙمام وم٘مٝمٞم٤م إٓ وقمزوشمف إمم ُمّمدره ُمـ اعمراضمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمع  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م : -

 ذيمر اًمرأى اًمراضمح  ورىمؿ اجلزء ورىمؿ اًمّمٗمح٦م.

 اًمتزُم٧م ذم اًمٙمت٤مب قمدم اًمنمح  أو اًمتٕمٚمٞمؼ وايمتٗمٞم٧م سمذيمر آصم٤مر وُمقاىمػ اًمًٚمػ. -

 ىمٛم٧م  سمتحديد ٟمقع  اخلط رم يمؾ اًمٙمت٤مب.قمدا اًمٕمٜم٤مويـ اًمرئٞمًٞمف . -

 اٌرتع١ؼ: صب١ٔب : اٌزّؾ١ـ ٚ
 مل أًمتزم ومٞمف ُمذه٤ٌم ُمٕمٞمٜم٤م ومل أٟمتٍم ًمرأى دون رأى وًمٙمـ قمرو٧م أىمقال وأراء اًمًٚمػ ذم يمؾ -

 سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٙمت٤مب وشمريم٧م ًمٚم٘م٤مرئ أن خيت٤مر ُم٤م يٜم٤مؾمٌف وصم٧ٌم صحتف .

 صبٌضب : اإلجيبص يف ِٛمْٗ ٚ اٌزفق١ً يف ِٛمْٗ: 
ـ قمدد صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب وًمٙمـ مل ومٚم٘مد طم٤موًم٧م ضم٤مهدًا أن أظمتٍم ُمـ آصم٤مر اًمًٚمػ طمتك ُاىمٚمؾ ُم

أؾمتٓمع أن أظمتٍم أو أطمذف  ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يمالُمٝمؿ ٟمٔمرا عم٤م حيتقيف يمالم اًمًٚمػ ُمـ أٟمقار وأهار 

 وومٝمؿ قمٛمٞمؼ وًمٙمـ شمريم٧م ُم٤م مجٕمتف ُمـ آصم٤مر وُمقاىمػ  طمتك  يًتٗمٞمد ُمٜمف اًم٘م٤مرئ.
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ر يدل قمغم وطمتك قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمِم٤مسمف سمٕمض أصم٤مر مل اؾمتٓمع طمذف أى ُمٜمٝم٤م  ومٝمذا اًمتِم٤مسمف واًمتٙمرا

شم٠ميمٞمد اعمٕمٜمك  . وٕٟمف يم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م قمكّم سمٕمد ُم٤م قمِم٧م ـمٞمٚم٦م اًمثالث ؾمٜمقات وؾمط ه١مٓء 

 إيم٤مسمر أن ي٘مقم ُمثغم سمحذف أو اظمتّم٤مر ؿمئ ُمـ هذه أصم٤مر .

 ساثْب : األثٛاة ٚ اٌفٙبسط: 
ىمٛم٧م سمٕمٛمؾ ومٝمرس ًمٚمٙمت٤مب ُمٌٞمٜم٤م ومٞمف اًمٙمت٥م وإسمقاب واعمّم٤مدر واعمراضمع. وايمتٗمٞم٧م سمذيمر أهؿ 

 ّم٤مدر واعمراضمع.اعم
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 ( ) اإلُم٤مم اًمٜمقوى رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٘مـــدُم٦م  اعم١مًمػ

احلٛمد هلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر، اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر، ُمٙمقر اًمٚمٞمؾ قمغم اًمٜمٝم٤مر، شمذيمرة ٕوزم اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مر، 

وشمٌٍمة ًمذوى إًم٤ٌمب وآقمت٤ٌمر، اًمذى أي٘مظ ُمـ ظمٚم٘مف ُمـ اصٓمٗم٤مه ومزهدهؿ ذم هذه اًمدار، 

وؿمٖمٚمٝمؿ سمٛمراىمٌتف وإداُمف اإلومٙم٤مر، وُمالزُم٦م آشمٕم٤مظ وآديم٤مر، وووم٘مٝمؿ ًمٚمدأب ذم ـم٤مقمتف، 

واًمت٠مه٥م ًمدار اًم٘مرار، واحلذر ِم٤م يًخٓمف ويقضم٥م دار اًمٌقار، واعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ ُمع شمٖم٤مير 

  . أمحده أسمٚمغ محٍد وأزيم٤مه وأؿمٛمٚمف وأٟمامه  . إطمقال وإـمقار

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل اًمؼم اًمٙمريؿ، اًمرؤف اًمرطمٞمؿ، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، وطمٌٞم٦ٌم 

صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم ؾم٤مئر   . ًت٘مٞمؿ، واًمداقمك إمم ديـ ىمقيؿوظمٚمٞمٚمف، اهل٤مدى إمم ساط ُم

 اًمٜمٌلم، وآل يمؾ، وؾم٤مئر اًمّم٤محللم. 

وُم٤م ظمٚم٘م٧م اجلـ واإلٟمس إٓ ًمٞمٕمٌدون ُم٤م أريد ُمٜمٝمؿ ُمـ رزق وُم٤م  }   : وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  : أُم٤م سمٕمد

ٚمٕم٤ٌمدة، ومحؼ قمٚمٞمٝمؿ آقمتٜم٤مء وهذا شمٍميح سم٠مَّنؿ ظمٚم٘مقا ًم  [ 56،75  : اًمذاري٤مت ]   { أريد أن يٓمٕمٛمقن

سمام ظمٚم٘مقا ًمف واإلقمراض قمـ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمزه٤مدة، وم٢مَّن٤م دار ٟمٗم٤مٍد ٓ حمؾ إظمالٍد، وُمريم٥م قمٌقر 

ومٚمٝمذا يم٤من إي٘م٤مظ ُمـ أهٚمٝم٤م هؿ اًمٕم٤ٌمد، وأقم٘مؾ   . ٓ ُمٜمزل طمٌقر، وُمنموع اٟمٗمّم٤مم ٓ ُمقـمـ دوام

 أٟمزًمٜم٤مه ُمـ اًمًامء وم٤مظمتٚمط سمف ٟم٤ٌمت إٟمام ُمث }   : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  . اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م هؿ اًمزه٤مد
ٍ
ؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يمامء

إرض ِم٤م ي٠ميمؾ اًمٜم٤مس وإٟمٕم٤مم طمتك إذا أظمذت إرض زظمرومٝم٤م وازيٜم٧م وفمـ أهٚمٝم٤م أَّنؿ 

ىم٤مدرون قمٚمٞمٝم٤م أشم٤مه٤م أُمرٟم٤م ًمٞمالً أو َّن٤مرًا ومجٕمٚمٜم٤مه٤م طمّمٞمدًا يم٠من مل شمٖمـ سم٤مُٕمس يمذًمؽ ٟمٗمّمؾ أي٤مت 

  [ 24  : يقٟمس  ]   { ًم٘مقم يتٗمٙمرون

 : ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة وًم٘مد أطمًـ اًم٘م٤مئؾ 

 ـمٚم٘مقا اًمدٟمٞم٤م وظم٤مومقا اًمٗمتٜمـ٤م    إن هلل قم٤ٌمًدا وُمٓمـــٜم٤م               

 أَّن٤م ًمٞم٧ًم حلل وـمٜمـــ٤م           ٟمٔمروا ومٞمٝم٤م ومٚمام قمٚمٛمقا   

 ص٤مًمح إقمامل ومٞمٝم٤م ؾمٗمٜمـ٤م           ضمٕمٚمقه٤م جُل٦م واختـذوا   

ٜم٤م وُم٤م ظمٚم٘مٜم٤م ًمف ُم٤م ىمدُمتف، ومحؼ قمغم اعمٙمٚمػ أن يذه٥م سمٜمٗمًف وم٢مذا يم٤من طم٤مهل٤م ُم٤م وصٗمتف، وطم٤مًم
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ُمذه٥م إظمٞم٤مر، ويًٚمؽ ُمًٚمؽ أومم اًمٜمٝمك وإسمّم٤مر، ويت٠مه٥م عم٤م أذت إًمٞمف، وهيتؿ سمام ٟمٌٝم٧م 

اًمت٠مدب سمام صح قمـ ٟمٌٞمٜم٤ًم ؾمٞمد   : أصقب ـمريؼ ًمف ذم ذًمؽ، وأؿمد ُم٤م يًٚمٙمف ُمـ اعم٤ًمًمؽ  . قمٚمٞمف

وىمد صح قمـ   [ 2 : اعم٤مئدة  ]   { وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى  }  : ٤مممإوًملم وأظمريـ، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم

وأٟمف   " واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف "   : رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل

وأٟمف ىم٤مل ًمٕمغم   " ُمـ دل قمغم ظمػم ومٚمف ُمثؾ أضمقر ُمـ شمٌٕمف ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ أضمقرهؿ ؿمٞمئ٤مً  "  : ىم٤مل

   .  " ومقاهلل ٕن هيدى اهلل سمؽ رضمالً واطمدًا ظمػم ًمؽ ُمـ محر اًمٜمٕمؿ "   : اهلل قمٜمفريض 

ومرأي٧م أن أمجع خمتٍمًا ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، ُمِمتٛمالً قمغم ُم٤م يٙمقن ـمري٘م٤ًم ًمّم٤مطمٌف إمم 

أظمرة، وحمّمالً ٔداسمف اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة، ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م وؾم٤مئر أٟمقاع آداب 

أطم٤مدي٨م اًمزهد، وري٤مو٤مت اًمٜمٗمقس، وهتذي٥م إظمالق، وـمٝم٤مرات اًم٘مٚمقب  ُمـ  : اًم٤ًمًمٙملم

وأًمتزم ومٞمف أن ٓ   . وقمالضمٝم٤م، وصٞم٤مٟم٦م اجلقارح وإزاًم٦م اقمقضم٤مضمٝم٤م، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد اًمٕم٤مروملم

أذيمر إٓ طمديث٤ًم صحٞمح٤ًم ُمـ اًمقاوح٤مت، ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٙمت٥م اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرات، وأصدر 

٤مت يمريامت، وأوؿمح ُم٤م حيت٤مج إمم وٌط أو ذح ُمٕمٜمك ظمٗمك إسمقاب ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمزيز سمآي

   . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  : ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ومٛمٕمٜم٤مه  : وإذا ىمٚم٧م ذم آظمر طمدي٨م  . سمٜمٗم٤مئس ُمـ اًمتٜمٌٞمٝم٤مت

وأرضمق إن شمؿ هذا اًمٙمت٤مب أن يٙمقن ؾم٤مئ٘م٤ًم ًمٚمٛمٕمتٜمك سمف إمم اخلػمات، طم٤مضمزًا ًمف قمـ أٟمقاع اًم٘م٤ٌمئح 

اٟمتٗمع سمِمئ ُمٜمف أن يدقمق زم، وًمقاًمدى، وُمِم٤مخيك، وؾم٤مئر أطم٤ٌمسمٜم٤م،  وأٟم٤م ؾم٤مئؾ أظم٤مً   . واعمٝمٚمٙم٤مت

واعمًٚمٛملم أمجٕملم، وقمغم اهلل اًمٙمريؿ اقمتامدى، وإًمٞمف شمٗمقي٣م واؾمتٜم٤مدى، وطمًٌك اهلل وٟمٕمؿ 

   . اًمقيمٞمؾ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 

0-  
 
 خثبة اإِلخالؿِ ٚئؽنبس ا١ٌٕ

خ
 
 يف مج١ِ األّّبي ٚاأللٛاي ٚاألؽٛاي اٌجبسصح ٚاخلف١

الَة وَ  ـَ طُمٜمََٗم٤مَء َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّما ي ِّملَم ًَمُف اًمدِّ
ٌُُدوا اهللاَ خُمْٚمِ يَم٤مَة ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم : َوَُم٤م ُأُِمُروا إِٓا ًمِٞمَْٕم ُي١ْمشُمقا اًمزا

ـُ اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦ِم ] اًمٌٞمٜم٦م :  ـْ َيٜم٤َمًُمُف اًمتاْ٘مَقى [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤م 5َوَذًمَِؽ ِدي
ـْ َيٜم٤َمَل اهللاَ حُلُقُُمَٝم٤م َوٓ ِدَُم٤مُؤَه٤م َوًَمٙمِ مَم : ًَم

[ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : ىُمْؾ إِْن خُتُْٗمقا َُم٤م ذِم ُصُدوِريُمْؿ َأْو شُمٌُْدوُه َيْٕمَٚمْٛمُف اهللاُ ] آل قمٛمران :  37] احل٩م : ُِمٜمُْٙمْؿ  

29 ] 

ـْ َأُمػِم اعم١ُْْمُِمٜملَِم أيب طمْٗمصٍ  -1 ى سمـ ري٤مح سْمـ قمٌِد اهللاِ  وقَم ٌْد اًْمُٕمزا ـِ قَم ـِ اخْلَٓما٤مِب سْمـ ُٟمَٗمٞمْؾ سْم قُمٛمَر سم

ـِ قَمِديِّ سْمـ يَمْٕم٥ِم سْمـ ًُم١َميِّ سمـ هم٤مًم٥ٍم اًمُ٘مَرِرِّ اًمٕمدويِّ . ريض اهلل قمٜمف ، ىم٤مل :  ـِ رزاح سْم سْمـ ىُمْرِط سْم

إقَمامُل سم٤مًمٜمِّٞما٤مت ، وإِٟمااَم ًمُِٙمؾِّ اُمرٍئ َُم٤م َٟمَقى ،  إٟماام»  ؾمٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يُ٘مقُل 

ٌُٝم٤م ، َأو  ـْ يم٤َمْٟم٧م هْجَرشُمف ًمُدْٟمٞم٤َم ُيّمٞم ـْ يم٤مَٟم٧ْم هْجَرشُمُف إمَِم اهلل وَرؾُمقًمِِف ومٝمجرشُمف إمم اهلل ورؾُمقًمِِف ، وُم ومٛم

تِف. رش اُمَرَأٍة َيٜمْٙمُحٝم٤م ومْٝمْجَرشُمُف إمم ُم٤م َه٤مضَمر إًمْٞمِف  ُد ُمتاَٗمٌؼ قمغم صحا ٌِْد اهلل حُمَٛما صملِم: َأسُمق قَم واُه إُِم٤مُم٤م اعمَُحدِّ

ـُ إؾِْماَمقمٞمؾ سْمـ إسِْمراهٞمَؿ سْمـ اعمُْٖمػمة سْمـ سمْردْزسَمْف اجْلُْٕمِٗملُّ  ٤مِج  سم ٚمُؿ سْمـ احْلَجا ًْ ْٞمٜمِك ُُم ًَ ، َوَأسُمق احلُ اًْمٌَُخ٤مِريُّ

٤مسُمقريُّ َريَضَ اهلل قَمٜمُْٝماَم ذم َص  سمـ ُُمًٚمٍؿ اًمُ٘مَِمػْميُّ  ًَ ـِ مه٤م َأَصحُّ اًْمُٙمت٥ُِم اعمَُّْمٜماَٗم٦م .اًمٜماْٞم َذْي  حٞمحٞمِٝمام اًمٚما

ـْ ُأمِّ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُأمِّ قَمٌِْد اهللاِ قَم٤مئَِم٦َم َريَض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -2 َوقَم

ـَ إَْرِض خُيْ » ؿ َوآظِمِرِهْؿ َيْٖمُزو ضَمٞمٌْش اًْمَٙمْٕم٦ٌََم وَم٢مَِذا يَم٤مُٟمقا سمٌٞمْداَء ُِم هِلِ ُػ سم٠َموا ىَم٤مًَم٧ْم : ىُمْٚم٧ُم َي٤م ش. ًَ

ـْ ًَمٞمَْس ُِمٜمُٝمْؿ ،؟ ىَم٤مَل :  ؿ َوآظِمِرِهْؿ َوومِٞمِٝمْؿ َأؾْمَقاىُمُٝمْؿ َوَُم
هِلِ ُػ سَم٠َموا ًَ ُػ »َرؾُمقَل اهللاِ ، يَمٞمَْػ خُيْ ًَ خُيْ

ٌَْٕمُثقن قَمغَم ٟمِٞما٤مهِتِْؿ  ؿ َوآظِمِرِهْؿ ، صُمؿا ُي
هِلِ  َٚمٞمِْف : هذا ًَمْٗمُظ اًْمٌَُخ٤مِريِّ .ُُمتاَٗمٌؼ قمَ ش سم٠َِموا

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -3 ـْ قَم٤مئَِِم٦م َريِضَ اهلل قمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧م ىم٤مَل اًمٜمٌا ٓ ِهْجَرَة سَمْٕمَد اًْمَٗمتِْح، »وقَم

ـْ ضِمَٝم٤مٌد َوٟمِٞما٦ٌم  َوإَِذا اؾْمُتٜمْٗمِرشُمْؿ وم٤مْٟمِٗمُروا ٤َم َص٤مَرْت ُُمتاَٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف . َوَُمْٕمٜم٤َمُه : ٓش َوًمٙم ٦َم ََّٕنا ـْ َُمٙما  ِهْجَرَة ُِم

 َداَر إؾِْمالٍم .
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ِلِّ َصغّم اهللُ -4 ٌِْد اهللاِ إَْٟمَّم٤مِريِّ ريِضَ اهلل قمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل :يُمٜما٤م َُمع اًمٜمٌا ـِ قَم ـْ أيب قَمٌِْد اهللاِ ضم٤مسمِِر سْم  قَمَٚمٞمِْف وقَم

ُٝمُؿ إِنا سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم ًَمِرضَم٤م»وؾَمٚماؿ ذم هَمَزاة وَمَ٘م٤مَل :  ًَ ٌَ ػمًا َوَٓ ىَمَٓمْٕمُتْؿ َواِدي٤ًم إِٓا يم٤مُٟمقا َُمٕمُٙمؿ طَم
ًِ شُمْؿ َُم ًٓ َُم٤م ِهْ

ٚمٌِؿ .ش إِٓا َذيُمقيُمْؿ ذم إضَْمرِ »َوذِم رواَي٦ِم : ش اعمََْرُض  ًْ  َرواُه ُُم

ـْ هَمْزَوِة شَمٌُقَك ُمَ  ورواُه اًمٌَُخ٤مِريُّ  ـْ َأَٟمٍس َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل :َرضَمْٕمٜم٤َم ُِم ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَم َع اًمٜمٌا

ُٝمْؿ اًْمُٕمْذرُ »وَمَ٘م٤مَل:  ًَ ٌَ  ش.إِنا َأىْمَقاَُم٤ًم ظمْٚمَٗمٜم٤َم سم٤معمِديٜم٦ِم َُم٤م ؾَمَٚمْٙمٜم٤َم ؿِمْٕم٤ًٌم َوَٓ َواِدي٤ًم إِٓا َوُهْؿ َُمَٕمٜم٤َم ، طَم

ـِ إظَْمٜمِس ريض اهلل قَمٜمْٝمْؿ، َوُهقَ  -5 ـِ سْمـ َيِزيَد سْم ـْ أيب َيِزيَد َُمْٕم َوَأسُمقُه َوضَمّدُه َصَح٤مسمِٞمُّقَن، ىَم٤مل:  َوقَم

ِجِد وَمِجئ٧ُْم وَم٠َمظَمْذهُت٤َم وَم٠َمشمٞمْ  ًْ ُق هِب٤َم وَمَقَوَٕمَٝم٤م قِمٜمَْد َرضُمٍؾ ذم اعمَْ تُُف هِب٤َم . يَم٤مَن أيب َيِزيُد َأظْمَرَج َدَٟم٤مٟمػَِم َيتَّمدا

٤مَك َأَرْدُت ، وَمَخ٤مصْٛمُتُف إمَِم رؾمقل اهللاِ  ًَمَؽ َُم٤م ٟمقْي٧َم َي٤م »َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمَ٘م٤مَل: وَمَ٘م٤مَل : َواهللاِ َُم٤م إِيا

ـُ   . رواه اًمٌخ٤مريُّ ش َيِزيُد ، َوًَمَؽ َُم٤م َأظمْذَت َي٤م َُمْٕم

ـِ  -6 ـِ يماِلِب سْم ـِ ُزهرَة سْم ٌِْد َُمٜم٤َمِف سْم ـِ قَم ـِ أيب َوىما٤مٍص َُم٤مًمؽ سمـ ُأَهٞم٥ِْم سْم ـْ أيب إؾِْمَح٤مَق ؾمْٕمِد سْم َوقَم

ـِ  ـِ يمْٕم٥ِم سم َة سْم َهِريِّ ريِض اهللاُ قَمٜمُْف، َأطمِد اًْمَٕمنمة اعمَِْْمٝمقِد هَلْؿ سم٤ِمجْلَٜما٦م ، ريِض اهللاُ  ُُمرا ًُم١مىٍّ اًْمُ٘مرِرِّ اًمزُّ

ـْ َوضمٍع اؿْمتدا يِب » قَمٜمُْٝمؿ ىم٤مل:  ٦م اًْمَقداِع ُِم ضَم٤مَءيِن رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُٕمقُديِن قَم٤مَم طَمجا

هللاِ إيِنِّ ىَمْد سمٚمَغ يِب ُِمـ اًْمقضمِع َُم٤م شَمرى ، َوَأَٟم٤م ُذو َُم٤مٍل َوَٓ َيرصُمٜمِل إِٓا اسْمٜم٦ٌم زِم ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : ي٤م رؾُمقل ا

ُٓمر َي٤مرؾمُقَل اهلل ؟ وم٘م٤مَل : ٓ، ىُمْٚم٧ُم وم٤مًمثُُّٚم٨ُم ي٤م رؾمقل  ق سمثُُٚمَثْك ُم٤مزِم؟ ىَم٤مَل: ٓ ، ىُمْٚم٧ُم : وم٤مًمِما َأوم٠َمشمَّمدا

إِٟماَؽ إِْن شَمذَر َورصمتؽ أهمٜمِٞم٤مَء ظَمػْمٌ ُِمـ َأْن شمذرُهْؿ قم٤مًَم٦ًم  َأْو يَمٌػِمٌ  ػٌم اهللا؟ ىم٤مل: اًمثُّٚم٨ُم واًمثُُّٚم٨ُم يمثِ 

ـْ شُمٜمِٗمؼ َٟمَٗم٘م٦ًم شمٌْتِٖمل هِب٤َم وضْمَف اهلل إِٓا ُأضمْرَت قَمَٚمٞمَْٝم٤م طَمتاك ُم٤م دَمْٕمُؾ ذم  ُٗمقَن اًمٜما٤مس ، َوإِٟماَؽ ًَم َيتٙمٗما

َػ سَمْٕمَد َأْصَح٤ميِب؟ ىَم٤مل: إِٟماؽ ًمـ خُتَٚماَػ ومتْٕمَٛمؾ قَمَٛمالً شَمٌْتِٖمل اُْمَرَأشمَؽ ىَم٤مل: وَم٘مْٚم٧م: َي٤م َرؾُمقَل اهلل ُأظَمٚما 

سمِِف َوضْمَف اهلل إٓا اْزدْدَت سمِِف َدرضم٦ًم وِرومٕم٦ًم وًمَٕمٚماؽ َأْن خُتٚماػ طَمتَك يٜمْتٗمَع سمَؽ َأىَمقاٌم َوُيَيا سمؽ آظمُروَن. 

ُهْؿ قَمغَم  ْصح٤ميب هْجرهَتُؿ، َوَٓ شمُردا
ِٕ ـُ ظمـْقًَم٦َم اًمٚماُٝمؿا َأُْمِض  يْرصمك ًَمُف »  َأقْمَ٘م٤مهِبؿ، ًَمٙمـ اًْم٤ٌمئُس ؾمْٕمُد سْم

٦َم ش رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش َأن َُم٤مَت سمٛمٙما

ـِ صْخٍر ريض اهلل قَمٜمُْف ىم٤مل : ىم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -7 مْحـ سْم ٌِْد اًمرا ـْ أيب ُهرْيرة قَم َوقَم

ـْ َيٜمُْٔمُر إمَِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ َوَأقمامًمُِٙمْؿ »
 رواه ُمًٚمؿ .ش إِنا اهلل ٓ َيٜمُْٔمُر إمِم َأضْم٤ًمُِمْٙمؿ  َوٓ إمِم ُصَقِريُمْؿ ، َوًَمٙمِ
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ـِ ىَمْٞمٍس إؿَمٕمِريِّ ريِض اهلل قمٜمف ىم٤مَل: ؾُمئَِؾ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -8 ٌِْد اهللاِ سْم ـْ أيب ُُمقؾَمك قم وقَم

ـِ  ضُمِؾ ُي٘م٤مشمُِؾ ؿَمَج٤مقَم٦ًم ، وُي٘م٤مشمُِؾ مَحِٞما٦ًم وي٘م٤مشمُِؾ ِري٤مًء ، َأيُّ ذًمِؽ ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاِ؟ وَمَ٘م٤مَل رؾمقل  وؾَمٚماؿ قَم اًمرا

ـْ ىم٤مشَمَؾ ًمِتَُٙمقن يمٚمِٛم٦ُم اهللاِ ِهل اًْمُٕمْٚمٞم٤َم ومُٝمَق ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاِ » اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :    ُُمتاَٗمٌؼ قمٚمٞمف ش َُم

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل: وقمـ أ -9 ـِ احْل٤مِرِث اًمثا٘مِٗمل َريِض اهلل قمٜمف َأنا اًمٜمٌا إَِذا »يب سَمْٙمَرة ُٟمٗمٞمِْع سْم

ٚماَِمِن سمًٞمْٗمْٞمِٝماَم وم٤مًْم٘م٤مشمُِؾ واعمْ٘متُقُل ذم اًمٜما٤مرِ  ًْ ِل ىُمْٚم٧ُم : َي٤م َرؾُمقل اهللاِ ، َهَذا اًْمَ٘م٤مشمُِؾ وماَم سَم٤مُل اعمْْ٘مُتقش اًْمتَ٘مك اعمُْ

ُف يَم٤مَن طَمِريّم٤ًم قَمغَم ىَمتِْؾ َص٤مطِمٌِفِ »؟ ىَم٤مل:   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش إِٟما

ـْ أيب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -11 ضُمِؾ ذم »َوقَم َصاَلُة اًمرا

ـَ دَ  ـَ مج٤مقم٦ٍم شمزيُد قَمغَم َصالشَمِِف ذم ؾُمقىِمِف َوسَمْٞمتِِف سمْْمٕم٤ًم وقِمنْمي ًَ ٠َم وَم٠َمطْم َرضَم٦ًم ، وذًمَِؽ َأنا َأطَمَدُهْؿ إِذا شَمَقوا

اَلُة ، مَلْ خَيُط ظُمٓمَقًة إِٓا  اَلَة ، ٓ َيٜمَْٝمُزُه إِٓا اًمّما ِجد ٓ ُيِريُد إِٓا اًمّما ًْ  ُرومَِع ًَمُف هِب٤م اًْمُقُوقَء ، صُمؿا َأشَمك اعمَْ

اَلِة َُم٤م يَم٤مَٟم٧ِم َدرضم٦ٌم ، َوطُمطا قَمٜمُْف هِب٤َم ظَمٓمٞمئ٦ٌَم طمتاك َيْدظمَؾ  ِجَد يم٤مَن ذم اًمّما ًْ ِجَد ، وَم٢مَِذا دظمؾ اعمَْ ًْ اعمَْ

ُف ، َواعماَْلئَِٙم٦ُم ُيَّمٚمُّقَن قَمغَم َأطَمديُمْؿ ُم٤م دام ذم جَمْٚمًِِف اًماذي َصغما ومِٞمِف ، يُ٘مقًُمقنَ  ًُ الُة ِهَل اًمتل حتٌِ :  اًمّما

ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ،وَهَذا ش شُم٥ْم قَمَٚمٞمِْف ، ُم٤ممَلْ ُي١ْمِذ ومِٞمِف ، َُم٤م مَلْ حُيِْدْث ومِٞمِف  اًمٚماُٝمؿا اْرمَحُْف ، اًمٚماُٝمؿا اهْمِٗمْر ًَمُف ، اًمٚماُٝمؿا 

ٚمٍؿ . َوىَمْقًُمُف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ًْ اي :َأي خُيِْرضُمُف ش يٜمَْٝمُزُه »ًَمْٗمُظ ُُم  َوسم٤مًمزا
ِ
 َواهْل٤مء

ِ
ُهَق سمِٗمتِح اًْمٞم٤مء

 .وُيٜمِْٝمُْمفُ 

ـْ أيب اًْمَٕمٌا٤مِس قَمٌْ  -11 ـْ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ َوقَم ٌِْد اعمُْٓماٚم٥م َريِض اهلل قمٜمٝمام، قَم ـِ قَم ٌا٤مِس سْم ـِ قم ِد اهللاِ سْم

ِف ، شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ىَم٤مَل :  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  ـْ رسمِّ َ »، ومِٞمام َيْروى قَم ٞمِّئ٤مِت صُمؿا سَملما ًا إِنا اهلل يمت٥ََم احْلًٜم٤مِت واًم

ٜم٦ٍم وَمٚمؿْ  ًَ ـْ هؿا سمَِح ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم قِمٜمَْدُه طمًٜم٦ًم يم٤مُِمٚم٦ًم َوإِْن هؿا هَب٤م  ذًمؽ : ومَٛم يْٕمَٛمْٚمَٝم٤م يمتٌََٝم٤م اهللاُ قِمٜمَْدُه شَم

ٌِْٕماَمِئ٦ِم ِوْٕمٍػ إمَِم َأْوَٕم٤مٍف يمثػمٍة ، َوإِْن َهؿا سمًِٞمِّئ٦َِم وَمٚمَ  ٜم٤َمٍت إمَِم ؾَم ًَ ْؿ َيْٕمَٛمْٚمَٝم٤م وَمَٕمِٛمَٚمَٝم٤م يَمَتٌََٝم٤م اهللاُ قَمنْم طَم

ٌََٝم٤م اهللاُ ؾَمٞمِّئ٦ًَم َواطِمَدةً  يَمَتٌََٝم٤م اهللاُ  ٜم٦ًَم يم٤مُِمَٚم٦ًم ، َوإِْن َهؿا هِب٤م ومَٕمِٛمٚمَٝم٤م يَمَت ًَ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش قِمٜمَْدُه طَم

ـِ اخْلٓما٤مِب، ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهلل  -12 ـِ قُمَٛمَر سْم ٌِْد اهللاِ سْم مْحَـ قَم ٌْد اًمرا وقمـ أيب قَم

ـْ يَم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ طَمتاك آَواُهُؿ اعمٌِْٞم٧ُم إمَِم هَم٤مٍر وَمَدظَمُٚمقُه، »ُل: َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َيُ٘مق ا اْٟمَٓمَٚمَؼ صَمالَصَم٦ُم ٟمٗمر ِِم

ْخَرِة إِٓا أَ  ـْ اًمّما ْت قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًْمَٖم٤مَر، وَمَ٘م٤مًُمقا : إِٟماُف ٓ ُيٜمِْجٞمُٙمْؿ ُِم دا ًَ ـَ اجْلٌِؾ وَم ْن وم٤مْٟمَحَدَرْت َصْخرٌة ُِم
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٤مًمح َأقْماَمًمُٙمْؿ . ىم٤مل رضمٌؾ ُِمٜمُٝمْؿ : اًمٚماُٝمؿا يَم٤مَن زِم َأسَمقاِن ؿَمٞمَْخ٤مِن يَمٌػِماِن ، ويُمٜم٧ُْم َٓ شَمْدقُمقا اهلل شمٕم٤ممم سمّم

جِر َيْقُم٤ًم وَمٚمْؿ ُأِرْح قَمَٚمْٞمٝماَم طَمتاك َٟم٤مَُم٤م وَمَحٚم٧ٌْم هَلاَُم  َأهمٌُِؼ ىمٌْٚمَٝمام َأْهالً َوٓ ُم٤مًٓ ومٜم٠َمى يب ـَمَٚم٥ُم اًمِما

ٌُقىَمٝماَم وَمَقضَمْدهُتُاَم َٟم٤م ٛملْمِ ، وَمَٙمِرْه٧م َأْن ُأوىمَٔمٝماَم َوَأْن َأهْمٌَِؼ ىَمٌَْٚمُٝماَم َأْهالً َأْو َُم٤مًٓ، وَمَٚمٌِث٧ُْم هم
َواًْمَ٘مَدُح   ئِ

ٌْٞم٦َُم َيتَْم٤مهَمْقَن قِمٜمَْد ىَمَدُمك قَمغَم َيِدى وَم٤مؾْمتَْٞم٘مَٔم٤م وَمنَمسَم٤م   َأْٟمتَٔمُِر اؾْمتِٞمَ٘م٤مفَمُٝمام طَمتاك سَمَرَق اًْمَٗمْجُر َواًمّمِّ

ٌُقىَمُٝماَم . اًمٚما  ْخَرة ، هَم ـْ َهِذِه اًمّما ـُ ومِٞمِف ُِم ْج قَمٜما٤م َُم٤م َٟمْح ُٝمؿا إِْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَمَٗمرِّ

تَٓمٞمُٕمقَن اخْلُُروَج ُِمٜمُْف . ىم٤مل أظمر : اًمٚماُٝمؿا إِٟماُف يَم٤مٟم٧ْم زِمَ اسْمٜم٦َُم قمؿٍّ يم٤مٟم٧ْم َأطَم٥ما  ًْ  وم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم ؿَمٞمْئ٤ًم ٓ َي

 ، وَم٠َمَرْدهُت٤َم قَمغَم َٟمْٗمًَٝم٤م وَم٤مُْمتَٜمََٕم٧ْم » وذم رواي٦م : ش  اًمٜما٤مِس إزَِما 
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مُل اًمٜمِّ يُمٜم٧ُْم ُأطِمٌَُّٝم٤م يَم٠َمؿمد َُم٤م حُي٥مُّ اًمرِّ

ـَ َوُِم٤مَئ٦َم ِديٜم٤َمٍر قَمغَم َأْن خُتَ  ٜملَِم وَمَج٤مَءشْمٜمِك وَم٠َمقْمَٓمْٞمتُِٝم٤م قِمنْمي ًِّ ـَ اًم َ سَمٞمْ ُِمٜمِّك طَمتاك َأعمَا٧ْم هِب٤َم ؾَمٜم٦ٌَم ُِم ٜمِك َوسَملْمَ غمِّ

َٝم٤م ومَٗمَٕمَٚم٧م ، طَمتاك إَِذا ىَمَدْرُت قَمَٚمٞمَْٝم٤م 
ًِ وَمَٚماما ىَمَٕمْدُت سَملْمَ ِرضْمٚمْٞمَٝم٤م ، ىَم٤مًم٧ْم : اشماِؼ اهلل وٓ » وذم رواي٦م : ش َٟمْٗم

َه٥َم اًما  وْم٧ُم قَمٜمَْٝم٤م َوِهَك َأطَم٥مُّ اًمٜما٤مِس إزِما َوشمريْم٧ُم اًمذا ِف ، وم٤مْٟمٍَمَ ذي َأقْمَٓمٞمتَُٝم٤م ، شَمُٗمضا اخْل٤مشَمَؿ إِٓا سمَِح٘مِّ

ْخَرُة هَمػْمَ أَ  ـُ ومِٞمِف ، وم٤مٟمَٗمَرضَم٧ِم اًمّما ُْؿ ٓ اًمٚماُٝمؿا إِْن يُمٜم٧ُْم وَمْٕمٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وم٤موْمُرْج قَمٜما٤م َُم٤م َٟمْح َّنا

تَٓمِٞمُٕمقَن اخْلُُروَج ُِمٜمَْٝم٤م . وىَم٤مَل اًمثا٤مًم٨ُِم : اًمٚماُٝمؿا إيِنِّ اؾْمت٠َْمضَمْرُت ُأضمَراَء وَ  ًْ َأقْمَٓمٞمُْتٝمْؿ َأضْمَرُهْؿ هَمػْمَ َرضُمٍؾ َي

رت أضمره طمتك يمثرت ُمٜمف إُمقال ومج٤مئٜمك سمٕمد طملم وم٘م٤مل ي٤م قمٌد  َواطِمٍد شَمَرَك اًماذي ًماف وذه٥م ومثٛما

ىِمٞمؼ وم٘م٤مل ـَ اإِلسمِِؾ َواًْمٌََ٘مِر َواًْمَٖمٜمَؿ َواًمرا ـْ َأضْمِرَك : ُِم : ي٤م قَمٌَْد اهلل َأدِّ إزَِما َأضْمِري ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : يُمؾُّ َُم٤م شَمَرى ُم

ْك ُِمٜمْف ؿَمٞمْئ٤ًم ، اًمٚما  ُف وم٤مؾْمت٤مىَمُف وَمَٚمْؿ َيؽْمُ تْٝمزْي يب ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : َٓ َأؾْمَتْٝمزُي سمؽ، وَم٠َمظَمَذُه يُمٚما ًْ ُٝمؿا إِْن اهللاِ ٓ شَم

ْخَرُة ومخَرضُم  ـُ ومِٞمِف ، وَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ِم اًمّما ش قا َيْٛمُِمقَن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وم٤موْمُرْج قَمٜما٤م َُم٤م َٟمْح

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : طمٜمٗم٤مء قمغم ديـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم  . ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم : احلٜمٞمػ : ُمـ اظمتتـ وطم٩م . 

 (21/181اًم٘مرـمٌك شمٗمًػم  )ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م : وأصٚمف أٟمف حتٜمػ إمم اإلؾمالم . أي ُم٤مل إًمٞمف. 

ـُ اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦ِم ( هق اًمديـ اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف، وذع ًمٜمٗمًف، وريض سمف.  قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف:  ) َوَذًمَِؽ ِدي
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ـُ اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦ِم ( ىم٤مل: هق واطمد  ىمٞمِّٛم٦م: ُمًت٘مٞمٛم٦م ُمٕمتدًم٦م.  ;ىم٤مل اسمـ زيد، ذم ىمقًمف: ) يُمت٥ٌُم ىَمٞمَِّٛم٦ٌم ( ) َوَذًمَِؽ ِدي

 ( 24/541) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ؾ سمـ أمحد قمـ ىمقًمف : وذًمؽ ديـ اًم٘مٞمٛم٦م ؟ وم٘م٤مل : اًم٘مٞمٛم٦م : مجع اًم٘مٞمؿ ىم٤مل اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ : ؾم٠مًم٧م اخلٚمٞم

 (496/ 8اًمٌٖمقى شمٗمًػم . ) واًم٘مٞمؿ واًم٘م٤مئؿ واطمد وجم٤مز أي٦م : وذًمؽ ديـ اًم٘م٤مئٛملم هلل سم٤مًمتقطمٞمد 

قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل : يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٜمْمحقن اًمٌٞم٧م سمٚمحقم اإلسمؾ ودُم٤مئٝم٤م ، وم٘م٤مل أصح٤مب رؾمقل 

ٞمف وؾمٚمؿ : ومٜمحـ أطمؼ أن ٟمٜمْمح ، وم٠مٟمزل اهلل : ) ًمـ يٜم٤مل اهلل حلقُمٝم٤م وٓ دُم٤مؤه٤م وًمٙمـ اهلل صغم اهلل قمٚم

 ( 5/431يٜم٤مًمف اًمت٘مقى ُمٜمٙمؿ ( أي : يت٘مٌؾ ذًمؽ وجيزي قمٚمٞمف . ) شمٗمًػم سمـ يمثػم

يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ييضمقن اًمٌٞم٧م سمدُم٤مء اًمٌدن ، وم٠مراد اعمًٚمٛمقن أن يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ومٜمزًم٧م  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

ٜمٞمؾ ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًم٤ٌمرئ شمٕم٤ممم ، وًمٙمٜمف قمؼم قمٜمف شمٕمٌػما جم٤مزي٤م قمـ اًم٘مٌقل  اعمٕمٜمك : ًمـ يّمؾ إًمٞمف أي٦م . واًم

ًمـ ي٘مٌؾ حلقُمٝم٤م وٓ دُم٤مءه٤م ، وًمٙمـ يّمؾ إًمٞمف اًمت٘مقى  :اسمـ قمٞمًك  . ًمـ يّمٕمد إًمٞمف :.وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

  ( 12/62اًم٘مرـمٌك  ) ُمٜمٙمؿ : أي ُم٤م أريد سمف وضمٝمف  ومذًمؽ اًمذي ي٘مٌٚمف ويرومع إًمٞمف ويًٛمٕمف ويثٞم٥م قمٚمٞمف.

( ىم٤مل : ُم٤م أريد سمف ًمـ يٜم٤مل اهلل حلقُمٝم٤م وٓ دُم٤مؤه٤م وًمٙمـ يٜم٤مًمف اًمت٘مقى ُمٜمٙمؿ قمـ إسمراهٞمؿ ذم ىمقل اهلل : ) 

 ( 18/641 ىوضمف اهلل.)شمٗمًػم اًمٓمؼم

إن ختٗمقا ُم٤م ذم صدوريمؿ أو  : ىم٤مل : أظمؼمهؿ أٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م أهوا ُمـ ذًمؽ وُم٤م أقمٚمٜمقا ، وم٘م٤ملاًمًدي قمـ 

 (6/318.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى شمٌدوه 

ُمـ رأومتف هبؿ طمذرهؿ ٟمٗمًف . وىم٤مل همػمه : أي رطمٞمؿ سمخٚم٘مف حي٥م هلؿ أن يًت٘مٞمٛمقا  :احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مل 

 (2/31)شمٗمًػم سمـ يمثػم . ؿ وديٜمف اًم٘مقيؿ وأن يتٌٕمقا رؾمقًمف اًمٙمريؿقمغم ساـمف اعمًت٘مٞم

 ( 3/517ي٘مقل : ُمقومرا. ) اًمدر اعمٜمثقر . يقم دمد يمؾ ٟمٗمس ُم٤م قمٛمٚم٧م ُمـ ظمػم حميا ىمت٤مدة: قمـ 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ومٛمـ ظمٚمَّم٧ْم ٟمٞماتَف ذم احلؼِّ ، وًمق قمغم ٟمٗمًف ، يمٗم٤مه اهللُ ُم٤م   : إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

ـَ سمام ًمٞم ف ؿم٤مَٟمف اهللُ قمزا وضمؾا : وم٢منا اهللَ قمزا وضمؾا ٓ ي٘مٌُؾ ُمـ اًمٕمٌِد إٓ سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مِس ، وُمـ شمزيا
ًِ س ذم ٟمٗم

 (6/71ُم٤م يم٤من ًمف ظم٤مًمًّم٤م. ) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜمف 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :أومْمؾ إقمامل أداء ُم٤م اومؽمض اهلل شمٕم٤ممم واًمقرع قمام طمرم اهلل شمٕم٤ممم وصدق اًمٜمٞم٦م 

 ( 4/364طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إومٞمام قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم. )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=22&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=918&idto=918&bk_no=50&ID=924#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=918&idto=918&bk_no=50&ID=924#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=918&idto=918&bk_no=50&ID=924#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
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 (71ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ٓ قمٛمؾ عمـ ٓ ٟمٞم٦م ًمف وٓ أضمر عمـ ٓ طم٦ًٌم ًمف. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف: ٓ يٜمٗمع ىمقل إٓ سمٕمٛمؾ وٓ يٜمٗمع ىمقل وقمٛمؾ إٓ سمٜمٞم٦م وٓ يٜمٗمع ىمقل وقمٛمؾ 

 (2/813وٟمٞمف آسمٛمقاوم٘مف اًمًٜمف. ) اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓمف 

ٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ًمثالث ًمتامروا سمف اًمًٗمٝم٤مء أو ًمتج٤مدًمقا سمف اًمٗم٘مٝم٤مء أو ًمتٍمومقا سمف وضمقه ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :ٓ شمٕم

 (78 واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع) اًمٜم٤مس إًمٞمٙمؿ واسمتٖمقا سم٘مقًمٙمؿ وومٕمٚمٙمؿ ُم٤م قمٜمد اهلل وم٢مٟمف يٌ٘مك ويذه٥م ُم٤م ؾمقاه.

 وٓ ٓقم٥م وٓ داع إٓ داقمٞم٤ًم دقم٤مءً 
ٍ
ٛمع وٓ ُمراء ًّ صمٌت٤ًم ُمـ ىمٚمٌف.  ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: إن اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ ُم

 (88)اًمزهد ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد 

  وىم٤مل أسمق هريرة ُمٙمتقب ذم اًمتقراة ُم٤م أريد سمف وضمٝمل وم٘مٚمٞمٚمف يمثػم وُم٤م أريد سمف همػمي ومٙمثػمه ىمٚمٞمؾ.

 (4/364طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

 (4/364قمٚمقم اًمديـ  إطمٞم٤مء وىم٤مل أسمق هريرة: يٌٕمثقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم ىمدر ٟمٞم٤مهتؿ.)

 ( 1781رىمؿ2/ 257ظ اًمرضمؾ قمغم ىمدر ٟمٞمتف. ) اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : إٟمام حيٗم

ىم٤مل أيب ُمقؾمك آؿمٕمرى : ٟمٞم٦م اعم١مُمـ ظمػم ُمـ قمٛمٚمف وإن اهلل ًمٞمٕمٓمل اًمٕمٌد قمغم ٟمٞمتف ُم٤م ٓ يٕمٓمٞمف قمغم قمٛمٚمف 

 ( 4/286ب وذًمؽ أن اًمٜمٞم٦م ٓ ري٤مء ومٞمٝم٤م واًمٕمٛمؾ خي٤مًمٓمف .) اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤م

سم٤مًمٚمٞمؾ ؟ ومٖمْم٥م همْم٤ًٌم ؿمديدًا صمؿ ىم٤مل: واهلل ًمريمٕم٦م أصٚمٞمٝم٤م ذم  وىم٤مل رضمؾ ًمتٛمٞمؿ اًمداري: ُم٤م صالشمؽ

 ( 1/291) صٗمف اًمّمٗمقة ضمقف اًمٚمٞمؾ ذم ّه أطم٥م إمم ُمـ أن أصكم اًمٚمٞمؾ يمٚمف صمؿ أىُمّّمف قمغم اًمٜم٤مس.

 )122اًمزهد ٕيب داود  . ): ُمـ اؾمتٓم٤مع أن شمٙمقن ًمف ظمٌٞمئ٦ٌم ُمـ قمٛمٍؾ ص٤مًمٍح ومٚمٞمٗمٕمؾسمـ اًمٕمقام  ىم٤مل اًمزسمػم

 ( 4188: أُم٤م أٟم٤م وم٠مٟم٤مم وأىمقم وم٠مطمت٥ًم ٟمقُمتل يمام أطمت٥ًم ىمقُمتل. )رواه اًمٌخ٤مري ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

ويمت٥م ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اقمٚمؿ أن قمقن اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمٌد قمغم ىمدر اًمٜمٞم٦م ومٛمـ مت٧م ٟمٞمتف 

  (4/364قمٚمقم اًمديـ  إطمٞم٤مء شمؿ قمقن اهلل ًمف وإٟمٜم٘مّم٧م ٟم٘مص سم٘مدره.)

ن اًمرضمؾ مجع اًم٘مرآن وُم٤م يِمٕمر سمف اًمٜم٤مس وإن يم٤من اًمرضمؾ ىمد وم٘مف اًمٗم٘مف اًمٙمثػم ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي : إن يم٤م

وُم٤م يِمٕمر سمف اًمٜم٤مس وإن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمّمكم اًمّمالة اًمٓمقيٚم٦م ذم سمٞمتف وقمٜمده اًمزوار وُم٤م يِمٕمرون سمف وًم٘مد 

 (45رك )اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌم.أدريم٧م أىمقاُم٤ًم ُم٤م يم٤مٟمقا قمغم قمٛمؾ ي٘مدرون أن يٕمٛمٚمقه ذم اًمن ومٞمٙمقن قمالٟمٞم٦م أسمداً 

ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمجٚمس اعمجٚمس ومتجٞمئف قمؼمشمف ومػمده٤م وم٢مذا ظمٌم أن شمًٌ٘مف ىم٤مم 
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 (1496وذه٥م وسمٙمك ذم اخل٤مرج . )اًمزهد ٓمحد رىمؿ 

 ( 19/391: ٓ يزال اًمٕمٌد سمخػم إذا ىم٤مل ىم٤مل هلل وإذا قمٛمؾ يٕمٛمؾ هلل.)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  ىم٤مل احلًـ

 (4/364طمٞم٤مء إلجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر سم٤مًمٜمٞم٤مت.)اوىم٤مل احلًـ :إٟمام ظمٚمد أهؾ ا

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري : اًمٌٙم٤مء قمنمة أضمزاء شمًٕم٦م ًمٖمػم اهلل وواطمد هلل وم٢مذا ضم٤مء اًمذي هلل ذم اًمًٜم٦م ُمرة ومٝمق 

 (7/11وًمٞم٤مء ٕيمثػم.)طمٚمٞمف ا

 (54/  7ٚمٞمف ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :ُم٤م وٕمػ سمدن ىمط قمـ ُمٌٚمغ ٟمٞمتف وم٘مدُمقا اًمٜمٞم٦م صمؿ اشمٌٕمقه٤م. )احل

 ( 12وىم٤مل أيْم٤م: ُم٤م قم٤مجل٧م ؿمـٞمـئ٤م أؿمد قمغم ُمـ ٟمٞمتـل َّٕن٤م شمٜم٘مٚم٥م قمكم.) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (364/  4وىم٤مل اًمثقري: يم٤مٟمقا يتٕمٚمٛمقن اًمٜمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ يمام شمتٕمٚمٛمقن اًمٕمٛمؾ.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ

 (7/48 وىم٤مل اًمثقرى ًمٕمغم سمـ احلًـ : اقمٛمؾ سمٜمٞمف ويمؾ سمٜمٞمف واذب سمٜمٞمف . ) طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء

قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل ؾم٠مًم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ اًمرضمؾ يّمكم أي رء يٜمقي سمّمالشمف ىم٤مل يٜمقي أن يٜم٤مضمل 

 (7/61 إوًمٞم٤مء. ) طمٚمٞمف  رسمف

 وىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك: رب قمٛمؾ صٖمػم شمـٕمٔمٛمف اًمٜمٞم٦م ورب قمٛمؾ يمٌػم شمّمٖمره اًمٜمٞم٦م.

 (     71)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 اًمُ٘ماَمَُم٦مِ  ) اًمُٙمٜم٤ّمؾم٦م ده اخلػم طمتك ظمروضمؽ إمم وىم٤مل أيْم٤م: اٟمق ذم يمؾ رء شمري
ِ
 . ( َُمقِوُع إًِمَ٘م٤مء

 (          71) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من ي٘مقل : ُمالك هذه إقمامل اًمٜمٞم٤مت وم٢مذا اًمرضمؾ يٌٚمغ سمٜمٞمتف ُم٤م ٓ 

 (199/1يٌٚمغ سمٕمٛمٚمف.)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

 (71إٟمام يريد اهلل ُمٜمؽ ٟمٞمتؽ وإرادشمؽ.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: 

 ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: أدريمٜم٤م أٟم٤مس يراءون سمام يٕمٛمٚمقن ومّم٤مروا أن يراءون سمام ٓ يٕمٛمٚمقن.

 (297-296/ 3طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ) 

 (347/ 2 إوًمٞم٤مءىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع : إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٌٙمل قمنميـ ؾمٜم٦م واُمرأشمف ٓ شمٕمٚمؿ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع : ًم٘مد أدريم٧م رضم٤مًٓ يم٤من اًمرضمؾ يٙمقن رأؾمف ُمع رأس اُمرأشمف ذم وؾم٤مدة واطمدة ىمد سمؾ 

ُم٤م حت٧م ظمده ُمـ دُمققمف ٓ شمِمٕمر سمف اُمرأشمف وًم٘مد أدريم٧م رضم٤مًٓ ي٘مقم أطمدهؿ ذم اًمّمػ ومتًٞمؾ دُمققمف 
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 (347/ 2 إوًمٞم٤مءقمغم ظمده وٓ يِمٕمر سمف اًمذي إمم ضمٜمٌف. )طمٚمٞمف 

ُمـ أطم٥م أن يٗمتح ًمف ومرضمف ذم ىمٚمٌف ويٜمجق ُمـ همٛمرات اعمقت وأهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: 

 ( 2/51ومٚمٞمٙمـ قمٛمٚمف ذم اًمن أيمثر ُمٜمف ذم اًمٕمالٟمٞم٦م.) شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ 

 وروي أٟمف عم٤م أًمػ ُم٤مًمؽ ُمقـمئف ىمٞمؾ ًمف:ُم٤م اًمٗم٤مئدة ذم شمّمٜمٞمٗمؽ؟ وم٘م٤مل:ُم٤م يم٤من هلل سم٘مل.

  (9)اًمرؾم٤مًم٦م اعمًتٓمروم٦م 

سمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين رمحف اهلل: عم٤م ؾمئؾ قمـ أىمرب أطمقال اًمٕمٌد ُمـ اهلل؟ وم٘م٤مل: أن يّٓمٚمع قمغم ىمٚمٌؽ ي٘مقل أ

 (439وأٟم٧م ٓ شمريد ُمـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ هق . )روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم 

إدي٤من وىم٤مل أيْم٤م: ُمـ قمٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أٟمقاع اخلػم سمال ٟمٞم٦م، أضمزأشمف اًمٜمٞم٦م إومم طملم اظمت٤مر اإلؾمالم قمغم 

 (9/271 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف .يمٚمٝم٤م ٕن هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ؾمٜمـ اإلؾمالم وُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم

وىم٤مل ايْم٤م : ُم٤م أشمك ُمـ أشمك إسمٚمٞمس وىم٤مرون وسمٚمٕم٤مم  إٓ أن أصؾ ٟمٞم٤مهتؿ قمغم همش ومرضمٕمقا إمم اًمٖمش اًمذي 

 (3/193ف ( )احلٚمٞمف ) هتذيٌٞمىم٤مم ذم ىمٚمقهبؿ  واهلل أيمرم ُمـ أن يٛمـ قمغم قمٌد سمّمدق صمؿ يًٚمٌف إي٤مه. 

ىم٤مل أمحد سمـ أيب احلقاري: ىمٚم٧م ٕيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: إين ىمد همٌٓم٧م سمٜمل إهائٞمؾ ىم٤مل: سم٠مي رء وحيؽ؟ 

واحلٜم٤مي٤م ويم٤مٕوشم٤مر. اًم٘مرسم٦م اخلََٚمؼ() ىمٚم٧م: سمثامن ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وسم٠مرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م طمتك يّمػموا يم٤مًمِمٜم٤من اًم٤ٌمًمٞم٦م

هلل ُمٜم٤م أن شمٞمٌس ضمٚمقدٟم٤م قمغم قمٔم٤مُمٜم٤م وٓ يريد ىم٤مل: ُم٤م فمٜمٜم٧م إٓ أٟمؽ ىمد ضمئ٧م سمٌمء!! ٓ واهلل ُم٤م يريد ا

 ( 3/186ُمٜم٤م إٓ صدق اًمٜمٞم٦م ومٞمام قمٜمده هذا إذا صدق ذم قمنمة أي٤مم ٟم٤مل ُم٤م ٟم٤مل ذاك ذم قمٛمره.)احلٚمٞم٦م هتذيٌف

ي٘مقل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ُمقصٞم٤ًم شمالُمٞمذه: اًمنائر اًمنائر اًماليت خيٗملم قمغم اًمٜم٤مس وهل قمٜمد اهلل سمقاد 

 ( 271ُم٤م دواؤهـ؟ ىم٤مل: أن شمتقب صمؿ ٓ شمٕمقد. )اًمزهد ٕمحد اًمتٛمًقا دواءهـ! ىمٞمؾ: و

ىم٤مًم٧م ّهي٦م اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: يم٤مٟم٧م أقمامل اًمرسمٞمع ّها إن يم٤من ًمٞمجلء اًمرضمؾ وىمد ٟمنماعمّمحػ ومٞمٖمٓمٞمف 

 (1/313سمثقسمف. )صٗمف اًمّمٗمقة

 (4/259وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ : يمؾ ُم٤م ٓ يراد سمف وضمف اهلل يْمٛمحــؾ. )ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

 ل ُمٓمرف سمـ قمٌـداهلل: صالح اًم٘مٚم٥م سمّمالح اًمٕمٛمؾ وصالح اًمٕمٛمؾ سمّمالح اًمٜمٞم٦م.وىم٤م

 (733) اإلظمالص واًمٜمٞم٦م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 ( 378/ 4طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.)    ُمـ صٗم٤م ُصٗمل ًمف وُمـ ظمٚمط ظمٚمط قمٚمٞمف  : ويم٤من ُمٓمرف ي٘مقل
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: اإليامن سمٛمٕمروم٦م اهلل  ؾ: أٟمف ؾمٛمع أسم٤م قمٌد اًمٜم٤ٌمضمل ي٘مقل مخس ظمّم٤مل هب٤م مت٤مم اًمٕمٛم قمـ داود سمـ حمٛمد

وُمٕمروم٦م احلؼ وإظمالص اًمٕمٛمؾ هلل واًمٕمٛمؾ قمغم اًمًٜم٦م وأيمؾ احلالل وم٢من وم٘مدت واطمدة مل يرشمٗمع اًمٕمٛمؾ 

وذًمؽ أٟمؽ إذا قمروم٧م اهلل ومل شمٕمرف احلؼ مل شمٜمتٗمع وإذا قمروم٧م احلؼ ومل شمٕمرف اهلل مل شمٜمتٗمع وإن قمروم٧م اهلل 

 وقمروم٧م احلؼ وأظمٚمّم٧م اًمٕمٛمؾ ومل يٙمـ قمغم وقمروم٧م احلؼ ومل ختٚمص اًمٕمٛمؾ مل شمٜمتٗمع وإن قمروم٧م اهلل

 (2 رىمؿ 32 ص واًمٜمٞمف آظمالص)  اًمًٜم٦م مل شمٜمتٗمع وإن مت٧م إرسمع ومل يٙمـ إيمؾ ُمـ طمالل مل شمٜمتٗمع.

اضمٕمٚمقه ذم  :ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم إن اعمٚمؽ ًمٞمّمٕمد سمٕمٛمؾ اًمٕمٌد ُمٌتٝمًج٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم :ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم

 ( 455/ 1ٛمؾ . ) احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( ؾمجلم إين مل ُأَرْد هبذا اًمٕم

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ داود : يم٤مٟمقا يًتحٌّقن أن يٙمقن ًمٚمرضمؾ ظمٌٞمئ٦م ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح ٓ شمٕمٚمؿ سمف زوضمتف وٓ 

 (464/ 14همػمه٤م . )هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل

وم٢مذا وىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد: إن اًمٕمٌد ًمٞم٘مقل ىمقل ُم١مُمـ ومال يدقمف اهلل قمز و ضمؾ وىمقًمف طمتك يٜمٔمر ذم قمٛمٚمف 

قمٛمؾ مل يدقمف اهلل طمتك يٜمٔمر ذم ورقمف وم٢من شمقرع مل يدقمف طمتك يٜمٔمر ُم٤مذا ٟمقى وم٢من صٚمح٧م ٟمٞمتف وم٤ٌمحلرى أن 

 (4/364طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إيّمٚمح ُم٤م دون ذًمؽ.) 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل : إن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم قمغم يمالُمف اعم٘م٧م يٜمقي سمف اخلػم ومٞمٚم٘مل اهلل ًمف اًمٕمذر ذم 

قًمقا ُم٤م أراد سمٙمالُمف إٓ اخلػم وإن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ اًمٙمالم احلًـ ٓ يريد سمف اخلػم ىمٚمقب اًمٜم٤مس طمتك ي٘م

 (229/ 4 إوًمٞم٤مء.) طمٚمٞمف  ومٞمٚم٘مل اهلل ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ُم٤م أراد سمٙمالُمف اخلػم

يمٜم٧م أضمٚمس يقم اجلٛمٕم٦م وم٢مذا يمثر اًمٜم٤مس ومرطم٧م وإذا ىمٚمقا طمزٟم٧م  :ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ َُمٝمدي

 (9/196)اًمًػم . وم٘م٤مل : هذا جمٚمس ؾمقء ومال شمٕمد إًمٞمف ومام قمدت إًمٞمف رسمنم سمـ ُمٜمّمق وم٠ًمًم٧م

قمـ حيٞمك سمـ قمتٞمؼ ىم٤مل: ىمٚم٧م عمحٛمد سمـ ؾمػميـ: اًمرضمؾ يتٌع اجلٜم٤مزة، ٓ يتٌٕمٝم٤م طم٦ًٌم يتٌٕمٝم٤م طمٞم٤مء ُمـ 

 أهٚمٝم٤م ًمف ذم ذًمؽ أضمر؟ ىم٤مل: أضمر واطمد سمؾ ًمف أضمران أضمر ًمّمالشمف قمغم أظمٞمف وأضمر ًمّمٚمتف احلل. 

 (2/264 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف 

ىم٤مل اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران: ىم٤مل رضمؾ عمحٛمد سمـ اًمٜمي: أيـ أقمٌد اهلل؟ ىم٤مل: أصٚمح هيرشمؽ واقمٌده طمٞم٨م 

  (51/  3ؿمئ٧م. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط:ختٚمٞمص اًمٜمٞم٦م ُمـ وم٤ًمده٤م أؿمد قمغم اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ ـمقل آضمتٝم٤مد وىم٤مل إيث٤مر اهلل قمز 
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 (71م واحلٙمؿ وضمؾ أومْمؾ ُمـ اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمٚمف.) ضم٤مُمع اًمٕمق

ىم٤مل يقؾمػ سمـ احلًلم: أقمزرء ذم اًمدٟمٞم٤م اإلظمالص ويمؿ أضمتٝمد ذم إؾم٘م٤مط اًمري٤مءقمـ ىمٚمٌل ويم٠مٟمف يٜم٧ٌم 

 ( 85ومٞمف قمغم ًمقن آظمر.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

  (287/  3ىم٤مل اًمني اًمً٘مٓمل: شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ أوم٤مت أؿمد ُمـ اًمٕمٛمؾ. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

ق واإلظمالص وم٘م٤مل : هبذا ارشمٗمع اًم٘مقم آظمالص ُمًؽ اًم٘مٚم٥م ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ اًمّّمد

 داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح  (ٕوُم٤مء طمٞم٤مشمف وُمدار اًمٗمالح يمٚمف.) ا

؟ وضم٤مء إًمٞمف رضمؾ ومٛمًح  إي رء ٟمحـ دملء إًمٞمٜم٤م  اذه٥م إمم اًمزه٤مد : وؾمئؾ ُمرة قمـ اإلظمالص وم٘م٤مل

قمٛمـ أظمذشمؿ هذا  : د اإلٟمٙم٤مر وىم٤ملومٖمْم٥م اإلُم٤مم أمحد وأٟمٙمر ذًمؽ أؿم صمٞم٤مسمف وُمًح هبام وضمٝمفقمغم يده 

 ( 47؟.) احلٙمؿ اجلديرة سم٤مٓذاقمف ٓسمـ رضم٥م ص  إُمر

 ىم٤مل ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م: إذا طمدث اًمرضمؾ اًم٘مقم، وم٢من طمديثف ي٘مع ُمـ ىمٚمقهبؿ ُمقىمٕمف ُمـ ىمٚمٌف. 

 (263/  2)احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

 (71واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع) .ىم٤مل زسمٞمد اًمٞم٤مُمل: إين ٕطم٥م أن شمٙمقن زم ٟمٞم٦م ذم يمؾ رء طمتك ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب

 ظمالص إلاًمٕمٚمؿ ُمقىمقف قمغم اًمٕمٛمؾ سمف واًمٕمٛمؾ ُمقىمقف قمغم ا  : ىم٤مل اسمق قمٌداهلل سمـ قمٓم٤مء 

 ( 92ظمالص هلل يقرث اًمٗمٝمؿ قمـ اهلل. ) سمًت٤من اًمٕم٤مروملم إلوا

 (3/71 إوًمٞم٤مءوىم٤مل حيٞمك أيب يمـثـػم: شمٕمٚمٛمقا اًمٜمٞم٦م وم٢مَّن٤م أسمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمؾ. ) طمٚمٞمف 

 :ًمٞمس قمغم اًمٜمٗمس رء أؿمؼ ُمـ اإلظمالص ٕٟمف ًمٞمس هل٤م ومٞمف ٟمّمٞم٥م. ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل

 (85ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  (

 وىم٤مل ُمٙمحقل : ُم٤م أظمٚمص قمٌد ىمط أرسمٕملم يقُم٤ًم إٓ فمٝمرت يٜم٤مسمٞمــع احلٙمٛم٦م ُمـ ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمــف.

 (2/92ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ( 

 (211/  4. )احلٚمٞمف ىم٤مل قمٛمرو سمـ ذر: رسمام ىمٞمؾ إلسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل شمٙمٚمؿ ومٞم٘مقل: ُم٤م حتيين ٟمٞم٦م

 وىم٤مل داود اًمٓم٤مئل: رأي٧م اخلػم يمٚمف إٟمام جيٛمٕمف طمًـ اًمٜمٞم٦م ويمٗم٤مك سمف وإن مل شمٜمّم٥م.

 ( 71) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 ىمٞمؾ ًمٜم٤مومع سمـ ضمـٌػم: أٓ شمِمٝمد اجلٜم٤مزة؟ ىم٤مل يمام أٟم٧م طمتك أٟمقي ومٗمٙمر هٜمٞمٝم٦م صمؿ ىمــ٤مل اُمض.
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 (  67)آظمالص ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ

 (4/378 اإلطمٞم٤مء.)  ي٤م ٟمٗمس أظمٚميص شمتخٚميص  : ييب ٟمٗمًف وي٘مقليم٤من ُمٕمروف اًمٙمرظمل 

  ( 378/ 4 اإلطمٞم٤مء.)  ـمقسمك عمـ صح٧م ًمف ظمٓمقة واطمدة ٓ يريد هب٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم  : وىم٤مل ؾمٚمٞمامن

 .اإلظمالص يٛمٞمز اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕمٞمقب يمتٛمٞمٞمز اًمٚمٌـ ُمـ اًمٗمرث واًمدم :وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ

 (4/378طمٞم٤مء إل)ا

 :ضب اًمًٞم٤مط أهقن قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م.)آظمالص واًمٜمٞمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م( ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد

 (7/1)سمًت٤من اًمٕم٤مروملم ىم٤مل أسمق قمثامن اعمٖمريب : اإلظمالص ٟمًٞم٤من رؤي٦م اخلٚمؼ سمدوام اًمٜمٔمر إمم اخل٤مًمؼ . 

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : وددت أن اخلٚمؼ شمٕمٚمٛمقا هذا ي٘مّمد قمٚمٛمف قمغم أن ٓ يٜم٥ًم إزّم طمرف ُمٜمف.

 (54ذح اعمٝمذب )اعمجٛمقع 

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ُمـ هؿ سمّمالة أو صٞم٤مم أو قمٛمرة أو طم٩م أو رء ُمـ اخلػم صمؿ مل يٗمٕمؾ يم٤من ًمف ُم٤م 

 (8/52 إوًمٞم٤مءٟمقى.)طمٚمٞمف 

 (13/439اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌك  أىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ : ُم٤م صدق اهلل أطمد أطم٥م اًمِمٝمرة.)ؾمػم

 (71 واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم  ضم٤مُمع) . واًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م واإلص٤مسم٦ماًمت٘مقى هلل:ىم٤مل اسمـ قمجالن :ٓ يّمٚمح اًمٕمٛمؾ إٓ سمثالث

  (3 رىمؿ 33 ص واًمٜمٞمف آظمالص)  .ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس: قمالُم٦م اًمديـ اإلظمالص هلل وقمالُم٦م اًمٕمٚمؿ ظمِمٞم٦م اهلل

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :واإلظمالص هلل أن يٙمقن اهلل هق ُم٘مّمقد اعمرء وُمراده ومحٞمٜمئذ شمتٗمجر يٜم٤مسمٞمع احلٙمٛم٦م ُمـ 

 (147. ) اًمٜمٌقات ىمٚمٌف قمغم ًم٤ًمٟمف

 .:سمح٥ًم شمقطمٞمد اًمٕمٌد ًمرسمف وإظمالصف ديٜمف هلل يًتحؼ يمراُم٦م اهلل سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م وهمػمه٤موىم٤مل ايْم٤م

 (391)اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل 

  وىم٤مل ايْم٤م:وٓ حيّمؾ اإلظمالص إٓ سمٕمد اًمزهد وٓ زهد إٓ سمت٘مقى واًمت٘مقى ُمت٤مسمٕم٦م إُمر واًمٜمٝمل

 (1/94) اًمٗمت٤موى 

  .ٚمٞمف اًمًالم يم٤من أىمقى ُمـ مج٤مل اُمرأة اًمٕمزيز وطمًٜمٝم٤م وطمٌف هل٤موم٢من ىمقة إظمالص يقؾمػ قموىم٤مل ايْم٤م : 

 (11/612) اًمٗمت٤موى 

 (11/198ويمٚمام ىمقي إظمالص اًمٕمٌد يمُٛمٚم٧م قمٌقديتف .)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  : ايْم٤مىم٤مل و
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ومال يٙمقن اًمٕمٌد ُمتح٘م٘م٤ًم سمـ :إي٤مك ٟمٕمٌد إٓ سم٠مصٚملم أطمدمه٤م ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل واًمث٤مين اإلظمالص  وىم٤مل ايْم٤م :

 ( 68هتذي٥م اعمدارج ًمٚمٛمٕمٌقد .)

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وم٠مُم٤م اًمٜمٞم٦م ومٝمل رأس إُمر وقمٛمقده وأؾم٤مؾمف وأصٚمف اًمذي قمٚمٞمف يٌٜمك وم٢مَّن٤م روح اًمٕمٛمؾ 

وىم٤مئده وؾم٤مئ٘مف واًمٕمٛمؾ شم٤مسمع هل٤م يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م يّمح سمّمحتٝم٤م ويٗمًد سمٗم٤ًمده٤م وهب٤م يًتجٚم٥م اًمتقومٞمؼ 

ظمرة. وىمد ضمرت قم٤مدة اهلل اًمتل ٓ وسمٕمدُمٝم٤م حيّمؾ اخلذٓن  وسمحًٌٝم٤م شمتٗم٤موت اًمدرضم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م وأ

شمٌدل وؾمٜمتف اًمتل ٓ حتقل أن يٚمٌس اعمخٚمص ُمـ اعمٝم٤مسم٦م واًمٜمقر واعمح٦ٌم ذم ىمٚمقب اخلٚمؼ وإىم٤ٌمل ىمٚمقهبؿ إًمٞمف 

ُم٤م هق سمح٥ًم إظمالصف وٟمٞمتف وُمٕم٤مُمٚمتف ًمرسمف ، ويٚمٌس اعمرائل اًمالسمس صمقيب اًمزور ُمـ اعم٘م٧م واعمٝم٤مٟم٦م 

 .اعمٝم٤مسم٦م واعمح٦ٌم وًممظمر اعم٘م٧م واًمٌٖمْم٤مءوم٤معمخٚمص ًمف  .واًمٌٖمْم٦م ُم٤م هق اًمالئؼ سمف 

 (4/153) إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم

 :واإلظمالص واًمتقطمٞمد ؿمجرة ذم اًم٘مٚم٥م ومروقمٝم٤م إقمامل وصمٛمره٤م ـمٞم٥م احلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل أيْم٤م 

ًمدٟمٞم٤م واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ذم أظمرة ويمام أن صمامر اجلٜم٦م ٓ ُم٘مٓمققم٦م وٓ ِمٜمققم٦م ومثٛمرة اًمتقطمٞمد واإلظمالص ذم ا

 (292)اًمٗمقائد ص يمذًمؽ .

 :وم٤مإلظمالص هق ؾمٌٞمؾ اخلالص واإلؾمالم هق ُمريم٥م اًمًالُم٦م واإليامن ظم٤مشمؿ إُم٤من. وىم٤مل ايْم٤م

 (1/74)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة

 وىم٤مل ايْم٤م :ٓ جيتٛمع اإلظمالص ذم اًم٘مٚم٥م وحم٦ٌم اعمدح واًمثٜم٤مء واًمٓمٛمع ومٞمام قمٜمد اًمٜم٤مس إٓ يمام 

 (267جيتٛمع اعم٤مء واًمٜم٤مر.)اًمٗمقائد

 (٤49مل ايْم٤م: اًمٕمٛمؾ سمٖمػم إظمالص وٓ اىمتداء يم٤معم٤ًمومر يٛمأل ضمراسمف رُمالً يث٘مٚمف وٓ يٜمٗمٕمــف. )اًمٗمقائد وىم

 (66 : واعمخٚمّملم أـمٞم٥م اًمٜم٤مس قمٞمِم٤ًم ذم هذه اًمدٟمٞم٤م .) اجلقاب اًمٙم٤مذم صوىم٤مل ايْم٤م

 (65:ًمق ٟمٗمع اًمٕمٛمؾ سمال إظمالص عم٤م ذم اهلل اعمٜم٤موم٘ملم .) اًمٗمقائد وىم٤مل ايْم٤م

  ٤مقمٗم٦م إضمر سمح٥ًم يمامل اإلؾمالم وسمٙمامل ىمقة آظمالص رم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ.ىم٤مل اسمـ رضم٥م :وُمْم

 (2/316)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

 (31وىم٤مل ايْم٤م :ُم٤م يٜمٔمر اعمرائل إمم اخلٚمؼ ذم قمٛمٚمف إٓ جلٝمٚمف سمٕمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ.) يمٚمٛم٦م اإلظمالص 

 )يمت٤مب اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (  ىم٤مًم٧م راسمٕم٦ماًمٕمدوي٦م:
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 همْمـ٤مب وإٟمـ٤مم شمروـك وًمٞمـتؽ                 ُمـريرة واحلٞمـ٤مة حتٚمق ومٚمٞمـتؽ

 ظمـراب اًمٕمــ٤معملم وسمٞمــ وسمـٞمٜمل         قم٤مُمر وسمٞمٜمـؽ سمٞمـٜمل اًمذي وًمٞمـ٧م

 شمـراب اًمـؽماب ومقق اًمذي ويمـؾ          هٞمــ وم٤مًمٙمؾ اًمقد ُمٜمؽ إذاصـح

 ؾمـراب ُمـ٤مءاًمٗمرات ُمـ وؿمـريب       ص٤مومٞم٤م ورادك ُمـ ؿمـريب ومٞم٤مًمٞمـ٧م

 قمـذاب قمٜمؽ صـد ٟمٕمٞمـؿ ومٙمـؾ          ريٌـ٦م وسمٞمٜمـؽ سمٞمٜمل يٙمـ مل ُمتـك

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:
هذا قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ حيٛمؾ اًمّمدىم٤مت واًمٓمٕم٤مم ًمٞماًل قمغم فمٝمره ويقصؾ ذًمؽ إمم سمٞمقت 

إراُمؾ واًمٗم٘مراء ذم اعمديٜم٦م، وٓ يٕمٚمٛمقن ُمـ ووٕمٝم٤م ويم٤من ٓ يًتٕملم سمخ٤مدم وٓ قمٌد أو همػمه. ًمئال يٓمٚمع 

ف أطمد. وسم٘مل يمذًمؽ ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م وُم٤م يم٤من اًمٗم٘مراء وإراُمؾ يٕمٚمٛمقن يمٞمػ ضم٤مءهؿ هذا اًمٓمٕم٤مم. قمٚمٞم

ومٚمام ُم٤مت وضمدوا قمغم فمٝمره آصم٤مًرا ُمـ اًمًقاد ومٕمٚمٛمقا أن ذًمؽ سم٥ًٌم ُم٤م يم٤من حيٛمٚمف قمغم فمٝمره ومام اٟم٘مٓمٕم٧م 

قًمقن: ُم٤م صدىم٦م اًمن ذم اعمديٜم٦م طمتك ُم٤مت زيـ اًمٕم٤مسمديـ وقمـ اسمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أهؾ اعمديٜم٦م ي٘م

 (2/96 اًمّمٗمقة صٗم٦م -3/136 احلٚمٞم٦م)وم٘مدٟم٤م صدىم٦م اًمن طمتك ُم٤مت قمكم سمـ احلًلم!!. 

ىم٤مل قمٌدة سمـ ؾمٚمٞمامن اعمروزي: يمٜم٤م هي٦م ُمع اسمـ اعم٤ٌمرك ذم سمالد اًمروم ، ومّم٤مدومٜم٤م اًمٕمدو ، ومٚمام اًمت٘مك 

صمؿ آظمر وم٘متٚمف  صمؿ  اًمّمٗم٤من ، ظمرج رضمؾ ُمـ اًمٕمدو ، ومدقم٤م إمم اًمؼماز ) اى اعم٤ٌمرزة ( ومخرج إًمٞمف رضمؾ وم٘متٚمف

آظمر وم٘متٚمف ، صمؿ دقم٤م إمم اًمؼماز ، ومخرج إًمٞمف رضمؾ ، ومٓم٤مرده ؾم٤مقم٦م ومٓمٕمٜمف وم٘متٚمف وم٤مزدطمؿ إًمٞمف اًمٜم٤مس ومٜمٔمرت 

يمٛمف ومٛمددشمف وم٢مذا هق هق . وم٘م٤مل :  ، وإذا هق يٙمتؿ وضمٝمف سمٙمٛمف  وم٠مظمذت سمٓمرفقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وم٢مذا هق 

 (8/395 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم .)!! وأٟمتٞم٤م أسم٤م قمٛمرو ِمـ يِمٜمع قمٚمٞمٜم٤م

ىم٤مل احلًـ: ويمٜم٧م ُمع اسمـ اعم٤ٌمرك يقُم٤ًم وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم ؾم٘م٤مي٦م واًمٜم٤مس ينمسمقن ُمٜمٝم٤م، ومدٟم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞمنمب ومل 

 مل ُٟمٕمرف ومل ٟمقىمر. يٕمرومف اًمٜم٤مس ومزمحقه ودومٕمقه ومٚمام ظمرج ىم٤مل زم: ُم٤م اًمٕمٞمش إٓ هٙمذا. يٕمٜمل طمٞم٨م

 (2/323)صٗمف اًمّمٗمقة 

يروى أن ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ يم٤من ذم مجٚم٦م ُمـ اجلٜمد حي٤مسون إطمدى ىمالع اًمروم ويم٤مٟم٧م حمّمٜم٦م 

واًمدظمقل إًمٞمٝم٤م صٕم٤ًٌم إٓ ُمـ ٟم٘م٥م ومٞمٝم٤م خترج ُمٜمف أوؾم٤مخ اعمديٜم٦م، ومقىمػ ُمًٚمٛم٦م يٜم٤مدي ذم اجلٜمد: ُمـ 

ٙمر طمتك ٟمدظمؾ وم٘م٤مم رضمؾ ىمد همٓمك وضمٝمف سمثقسمف يدظمؾ اًمٜم٘م٥م ويزيح اًمّمخرة اًمتل حتٌس اًم٤ٌمب ويٌ

وىم٤مل إٟم٤م ي٤م أُمػم اجلٜمد ودظمؾ اًمٜم٘م٥م وومتح اًم٤ٌمب ودظمؾ اجلٜمد اًم٘مٚمٕم٦م وم٤محتلم.. وسمٕمده٤م وىمػ ُمًٚمٛم٦م سملم 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
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اجلٜمد يٜم٤مدي قمـ ص٤مطم٥م اًمٜم٘م٥م طمتك يٙمرُمف قمغم ُم٤م ومٕمؾ، ويم٤من يردد ُمـ اًمذي ومتح ًمٜم٤م اًم٤ٌمب ومام جيٞمٌف 

ي٠مشمٞمٜمل ذم أي ؾم٤مقم٦م ُمـ ًمٞمؾ أو َّن٤مر. ومُٓمرق سم٤مب ُمًٚمٛم٦م اطمد! وم٘م٤مل أىمًٛم٧م قمغم ص٤مطم٥م اًمٜم٘م٥م أن 

ـم٤مرق ًمٞماًل، ومٞمٚم٘م٤مه ُمًٚمٛم٦م ُمًتٌنًما أٟم٧م ص٤مطم٥م اًمٜم٘م٥م وم٘م٤مل اًمٓم٤مرق هق يِمؽمط صمالصم٦م ذوط طمتك 

شمراه. ىم٤مل ُمًٚمٛم٦م وُم٤م هل؟ ىم٤مل: أٓ شمرومع اؾمٛمف ًمدى اخلٚمٞمٗم٦م وٓ شم٠مُمر ًمف سمج٤مئزة وٓ شمٜمٔمر ًمف سمٕملم ُمـ 

ًمؽ. وم٘م٤مل اًمٓم٤مرق أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمٜم٘م٥م واٟمٍمف وشمرك ضمٞمش ُمًٚمٛم٦م ذاه٤ًٌم اًمتٛمٞمٞمز ىم٤مل ُمًٚمٛم٦م اومٕمؾ ًمف ذ

 (7/273إمم ؾمد اًمثٖمقر ذم أُم٤ميمـ أظمرى. )خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ 

وىمد اضمتٛمع اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وؾمٗمٞم٤من اًمثقري يقًُم٤م، ومجٚمًقا يتذايمرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمرىم٤مئؼ، ومرقا يمؾ 

يٙمقن هذا اعمجٚمس قمٚمٞمٜم٤م رمح٦م وسمريم٦م وم٘م٤مل واطمد ُمٜمٝمؿ وسمٙمك، وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل: أرضمق أن 

أٓ يٙمقن أُض قمٚمٞمٜم٤م .. أًم٧ًم ختٚمّم٧َم إمم أطمًـ  -ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل  -اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: وًمٙمٜمل أظم٤مف 

طمديثؽ وختٚمّم٧ُم أٟم٤م إمم أطمًـ طمديثل، ومتزيٜم٧ُم ًمؽ وشمزيٜم٧َم زم ؟! ومٌٙمك ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وىم٤مل: أطمٞمٞمتٜمل 

 (8/439أطمٞم٤مك اهلل.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: طم٩م إسمراهٞمؿ اسمٜمل ومٚم٘مل حمٛمد سمـ يقؾمػ رمحف اهلل سمٛمٙم٦م وم٘م٤مل ًمف: أىمرئ أسم٤مك 

ـْ ىم٤مل: ومرضمع إسمراهٞمؿ وم٠مظمؼمين سم٘مقًمف ىم٤مل: ومٍمت يمذا ؿمٝمًرا أؿمٌف رضمؾ ُمريض ُمـ  اًمًالم وىمؾ ًمف: ُه

دم قمٚمٞمٜم٤م ىم٤مل: ُم٘م٤مًم٦م حمٛمد وم٘مٚم٧م: رضمؾ ُمثٚمف قمًك أن يٙمقن سمٚمٖمف قمٜمل رء أو رأى قمكم رؤي٤م، طمتك ىم

وم٠مظمذ سمٞمدي وضمٕمؾ يٛمٌم طمتك فمٜمٜم٧م أٟم٤م ٓ ٟمدرك صالة اعمٖمرب، ومجٚمًٜم٤م وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أظمؼمين 

إسمراهٞمؿ اسمٜمل قمٜمؽ سمٙمذا وم٘م٤مل حمٛمد: سمٚمٖمٜمل أٟمؽ ضمٚم٧ًم حتدث اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م ًمف: إن أطم٧ٌٌم طمٚمٗم٧م أن ٓ 

ًمٜم٤مس طمقًمؽ يمٞمػ يٙمقن أطمدث سمحدي٨م أسمًدا وم٘م٤مل: طمدث اًمٜم٤مس وقمٚمٛمٝمؿ وًمٙمـ اٟمٔمر إذا اضمتٛمع ا

  )55/  3احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( (ىمٚمٌؽ. 

ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: يمٜم٧م ُمع أيقب اًمًختٞم٤مين قمغم طمراء ، ومٕمٓمِم٧م قمٓمِم٤م ؿمديدا ، طمتك رأى ذًمؽ 

ذم وضمٝمل ، وىمٚم٧م ًمف ىمد ظمٗم٧م قمغم ٟمٗمز . ىم٤مل : شمًؽم قمكم ؟ ىمٚم٧م ٟمٕمؿ . وم٤مؾمتحٚمٗمٜمل ومحٚمٗم٧م ًمف أٓ 

ف قمغم طمراء  ومٜمٌع اعم٤مء  ومنمسم٧م طمتك روي٧م ومحٚم٧م ُمٕمل ُمـ أظمؼم أطمدا ُم٤م دام طمٞم٤م . ومٖمٛمز سمرضمٚم

 (6/23ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء .(اعم٤مء

اؿمتٝمر اسمـ أدهؿ سمٌٚمد وم٘مٞمؾ: هق ذم اًمًٌت٤من اًمٗمالين ومدظمؾ اًمٜم٤مس يٓمقومقن وي٘مقًمقن: أيـ إسمراهٞمؿ سمـ أ
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 ( 415دهؿ؟ ومجٕمؾ يٓمقف ُمٕمٝمؿ وي٘مقل: أيـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ؟!. ) اعمدهش ٓسمـ اجلقزى 

أرسمٕملم ؾمٜم٦م ٓ يٕمٚمؿ سمف أهٚمف  يم٤من داود سمـ أيب هٜمد ؾمٛمٕم٧م اسمـ أيب قمدي ي٘مقل : ص٤مم  :اًمٗمالس ىم٤مل 

 (6/378) ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء .ظمزازا حيٛمؾ ُمٕمف همداءه ومٞمتّمدق سمف ذم اًمٓمريؼ 

يم٤من ىمد أًمػ  حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي  اعم٤موردي  اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػاإلُم٤مم أسمق احلًـ قمكم سمـ 

إٟمف مل ئمٝمر ؿمٞمئ٤م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ذم طمٞم٤مشمف  ومجٕمٝم٤م ذم ُمقوع ومٚمام دٟم٧م ووم٤مشمف  :يمت٥م رم اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم وىمٞمؾ

٢مذا اًمٙمت٥م اًمتل ذم اعمٙم٤من اًمٗمالين يمٚمٝم٤م شمّمٜمٞمٗمل وإٟمام مل أفمٝمره٤م ٕين مل أضمد ٟمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م وم :ىم٤مل عمـ يثؼ سمف

قم٤ميٜم٧م اعمقت  ووىمٕم٧م ذم اًمٜمزع  وم٤مضمٕمؾ يدك ذم يدي  وم٢من ىمٌْم٧م قمٚمٞمٝم٤م وقمٍمهت٤م وم٤مقمٚمؿ أٟمف مل ي٘مٌؾ ُمٜمل 

ومٚمام  :ىم٤مل اًمرضمؾ. رء ُمٜمٝم٤م  وم٤مقمٛمد إمم اًمٙمت٥م وأًم٘مٝم٤م ذم دضمٚم٦م وإن سمًٓم٧م يدي  وم٤مقمٚمؿ أَّن٤م ىمٌٚم٧م

 (18/64 اًمٜمٌالء اقمالم ؾمػم) . اطمتي ووٕم٧م يدي ذم يده  ومًٌٓمٝم٤م وم٠مفمٝمرت يمتٌف 

 : دظمٚم٧م قمغم ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد يقُم٤م، و سملم يديف رهمٞمػ، و يمػ  قمـ ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤ملو

وم٘م٤مل زم : ادن ي٤م ُمٙمل ، ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ، دظمٚم٧م إًمٞمؽ همػم ُمرة وأٟم٧م شم٠ميمؾ  -طمٗمٜم٦م ُمـ زسمٞم٥م-زسمٞم٥م 

 ٤مُمف.ومٚمؿ شمدقمٜمل ىمٌٚمٝم٤م، ىم٤مل : اًمٞمقم طميشمٜمل ٟمٞم٦م: أي ُم٤م دقم٤مه طمتك طميشمف ٟمٞم٦م اًمت٘مرب إمم اهلل سم٢مـمٕم

 (7/48وًمٞم٤مء ٕ) طمٚمٞمف ا

 ثبة اٌزٛثخ -8
ـْ يمؾ ذٟم٥م. وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م سملم اًمٕمٌد وسملم اهللا شمٕم٤ممم ٓ شمتٕمٚمؼ سمحؼ  ىم٤مل اًمٕمٚمامء: اًمتقسم٦م واضم٦ٌم ُِم

ـْ اعمٕمّمٞم٦م، واًمث٤مين أن يٜمدم قَمغَم ومٕمٚمٝم٤م، واًمث٤مًم٨م أن  آدُمل ومٚمٝم٤م صمالصم٦م ذوط: أطمده٤م أن ي٘مٚمع قَم

وم٢من وم٘مد أطمد اًمثالصم٦م مل شمّمح شمقسمتف. وإن يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمآدُمل يٕمزم أن ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمدا: 

ـْ طمؼ ص٤مطمٌٝم٤م. وم٠من يم٤مٟم٧م ُم٤مٓ أو ٟمحقه رده إًمٞمف، وإن  ومنموـمٝم٤م أرسمٕم٦م: هذه اًمثالصم٦م وأن يؼمأ ُِم

ـْ  يم٤من طمد ىمذف وٟمحقه ُمٙمٜمف ُِمٜمْف أو ـمٚم٥م قمٗمقه، وإن يم٤مٟم٧م همٞم٦ٌم اؾمتحٚمف ُِمٜمْٝم٤م. وجي٥م أن يتقب ُِم

ـْ ذًمؽ اًمذٟم٥م وسم٘مك قمٚمٞمف مجٞمع اًمذٟمقب، وم٢من  ـْ سمٕمْمٝم٤م صح٧م شمقسمتف قمٜمد أهؾ احلؼ ُِم شم٤مب ُِم

 .اًم٤ٌمىمل. وىمد شمٔم٤مهرت دٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م قَمغَم وضمقب اًمتقسم٦م

َف اعم١ُْْمُِمٜمُقَن ًَمَٕمٚماُٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقَن  ] اًمٜمقر :  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : [ ،  31َوشُمقسُمقا إمَِم اهللاِ مَجِٞمٕم٤ًم َأيُّ

ُٙمْؿ صُمؿا شُمقسُمقا إًَِمٞمِْف  ـَ آَُمٜمُقا شُمقسُمقا إمَِم اهللاِ شَمْقسَم٦ًم  3] هقد :  اؾْمتَْٖمِٗمُروا َرسما ِذي ٤َم اًما [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  َي٤م َأهيُّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15854
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 [ 8َٟمُّمقطم٤م  ] اًمتحريؿ : 

ـْ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل َصغّم ا -13 واهللا » هللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل : وقَم

ًة  ـْ ؾَمٌِْٕملم ُمرا  رواه اًمٌخ٤مري .ش إيِنِّ ٕؾَْمَتْٖمٗمُر اهلل ، َوَأشُمقُب إًِمٞمْف ، ذم اًمَٞمْقِم ، َأيمثر ُِم

٤م ي٤م أَ » وقمـ إهََمرِّ سْمـ َي٤ًمر اعمُزيِنِّ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -14 هيُّ

ة   رواه ُمًٚمؿ .ش اًمٜما٤مس شُمقسُمقا إمِم اهللاِ واؾْمتْٖمٗمُروُه وم٢ميِن َأشمقُب ذم اًمٞمَْقِم ُم٤مئ٦م َُمرا

ـْ أيب مَحَْزَة َأَٟمس سمـ َُم٤مًمٍِؽ إَْٟمَّم٤مِريِّ ظَم٤مِدِم رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ريض اهلل  -15 وقم

ـْ َأطَمِديُمْؿ ؾم٘مَط قَمغَم سمِٕمػِمِه  قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  وؾَمٚماؿ : هللاُ َأوْمرُح سمتْقسم٦ِم قَمٌِْدِه ُِم

 وىمد َأوٚماُف ذم َأرٍض وَمالٍة ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ٚمٍؿ :  ًْ ـْ َأطَمِديُمْؿ يم٤من قَمغَم راطِمَٚمتِِف سم٠َِمْرٍض » وذم رواي٦م عمُ هللاُ َأؿمدُّ ومرطم٤ًم سمِتَْقسم٦ِم قَمٌِْدِه طِملم يتُقُب إًِْمٞمِف ُِم

وم٤مْٟمٗمٚمت٧ْم ُِمٜمُْف وقمَٚمٞمْٝم٤م ـمٕم٤مُُمُف وَذاسُمُف وم٠َمِيَس ُِمٜمَْٝم٤م ، وم٠َمشَمك ؿَمَجرًة وم٤مْوَٓمَجَع ذم فمِٚمَِّٝم٤م ، وىمد َأيَِس ومالٍة  

ِة اًمَٗمرِح  ـْ ؿِمدا ٛم٦م قِمٜمَْدُه ، وَم٠َمظمذ سمِخٓم٤مُِمَٝم٤م صُمؿا ىَم٤مَل ُِم
ٌَٞمْٜمام هَق يَمَذًمَِؽ إِْذ ُهَق هِب٤م ىَم٤مئِ ـْ َراطِمٚمتِِف  وَم : اًمٚماُٝمؿا ُِم

ِة اًمٗمرح َأٟم٧م  ـْ ؿِمدا  ش .قمٌِْدي وَأٟم٤م رسمَُّؽ، َأظْمَٓم٠َم ُِم

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -16 ـِ ىَمْٞمٍس إؿَْمَٕمِريِّ ، ريِض اهلل قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌا وقمـ أيب ُُمقؾمك قَمٌِْد اهللاِ سم

ُط يَ » ىم٤مل:  ًُ ٌْ ُط يدُه سم٤ِمًمٚماٞمِْؾ ًمٞمُتقب ُُمزُء اًمٜماَٝم٤مِر َوي ًُ ٌْ دُه سم٤مًمٜماَٝم٤مِر ًمَٞمتُقَب ُُمِزُء اًمٚماٞمِْؾ إِن اهلل شمٕم٤ممم ي

ْٛمُس ُِمـ ُمْٖمِرهِب٤م   رواه ُمًٚمؿ .ش طمتاك شَمْٓمُٚمَع اًمِما

ـْ أيب ُهرْيرَة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -17 ـْ شم٤مب ىَمٌَْؾ َأْن » وقَم َُم

ـْ ُمْٖمِرهِب٤َم شَم٤مَب اهلل قمَٚمٞمْف ْٛمُس ُِم  رواه ُمًٚمؿ .ش  شمٓمُٚمَع اًمِما

لِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  -18 مْحـ قَمٌِْد اهللاِ سمـ قُمٛمَر سمـ اخلٓما٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌا ـْ أيب قَمٌِْد اًمرا وقَم

ـٌ ش إِنا اهلل قمزا وضَمؾا يْ٘مٌَُؾ شمْقسم٦م اًمٕمٌِْد َُم٤ممَل ُيٖمْرهمرِ »وؾَمٚماؿ ىم٤مل:   رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمدي٨م طمً

ـِ  -19 ـْ ِزرِّ سْم لْمِ  وقَم ِح قَمغَم اخْلُٗما ًْ ٤مٍل ريِض اهلل قمٜمُْف َأؾْم٠َمًُمُف قمـ اعمَْ ًا ـِ قم طُمٌْٞمٍش ىَم٤مل : َأشمٞم٧ُْم صْٗمقاَن سْم

ْٚمِؿ وم٘م٤مل : َُم٤م ضَم٤مَء سمَِؽ َي٤م ِزرُّ ؟ ومُ٘مْٚم٧ُم : اسْمتَٖم٤مُء اًْمِٕمْٚمِؿ ، ومَ٘م٤مل: إِنا اعماْلِئَٙم٦َم شَمَْمُع َأضْمٜمِحتِٝم٤م ًمَِٓم٤مًم٥ِِم اًْمٕمِ 

لْمِ سَمْٕمَد اًْمَٖم٤مئِِط واًْمٌْقِل ، ويُمٜم٧َْم  ِرو٤مء سماَم َيٓمُٚم٥ُم ، ُح قَمغَم اخْلُٗما ًْ وَم٘مْٚم٧ُم : إِٟماف ىمْد طَمؽا ذم صْدِري اعمْ
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ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمجئ٧ْم َأؾْم٠َمًُمَؽ : َهْؾ ؾمِٛمْٕمَتُف يْذيمُر ذم َذًمَِؽ ؿمْٞمئ٤ًم ؟  ـْ َأْصح٤مب اًمٜمٌا اُْمَرءًا ُِم

ـْ ضمٜم٤َمسم٦ٍم  ٓ َأن ُُم٤ًمومِريـ أوْ  ذا يُمٜم٤م ؾمٗمرًا ىم٤مل : ٟمَٕمْؿ يم٤مَن ي٠ْمُُمرٟم٤م إ ـا إِٓا ُِم ٤مٍم وًَمَٞم٤مًمِٞمٝم ٟمٜمْزَع ظمٗم٤موَمٜم٤م صمالصم٦م َأيا

ـْ هم٤مئٍط وسْمقٍل وْٟمقٍم . ومُ٘مْٚم٧ُم : َهؾ ؾمِٛمٕمتُف يذيُمر ذم اهْلقى ؿمْٞمئ٤ًم ؟ ىم٤مل : ٟمٕمْؿ يُمٜما٤م َُمع رؾمقل  ـْ ُِم
، ًمٙمِ

ُد ، اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم ؾمٗمٍر ، ومٌٞمْ  ـُ قِمٜمْدُه إِذ ٟم٤مَداُه َأقْمرايب سمّمْقٍت ًمف ضمٝمقريٍّ : ي٤م حُمٛما ٜم٤م ٟمح

ـْ َصْقشمِف :  ـْ ش ه٤مُؤمْ »وم٠َمضَم٤مسمُف رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ٟمْحقا ُِم ومُ٘مْٚم٧ُم ًمُف : َوحْيََؽ اهْمُْمْض ُِم

لِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وىمْد َُّنِ  ـْ هذا ، وم٘م٤مل : واهللا ٓ َأهمُْمُض : ىَم٤مَل َصْقشمَِؽ وم٢مِٟماؽ قِمٜمْد اًمٜمٌا ٞم٧م قَم

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ َأطَم٥ما »إقَْمرايِبُّ : اعمَْْرُء حُي٥ِمُّ اًْمَ٘مقم وعمَا٤م يْٚمحؼ هِبِْؿ؟ ىم٤مل اًمٜمٌا اعمْْرُء ُمع ُم

صُمٜم٤َم طمتاك ذيمر سم٤مسم٤ًم ُمـ اعمَْْٖمربش َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مُم٦ِم  ايم٥ُِم ذم قمْرِوِف  ومام َزاَل حُيدِّ ػم اًمرا
ًِ َُمًػمُة قمْرِوف أْو ي

٤مِم ظمٚمَ٘مُف اهللاُ شمٕم٤ممم يْقم ظمٚمؼ اًمًٛمقات  َواِة . ىِمٌؾ اًمِما ٌِْٕملَم قَم٤مُم٤ًم. ىَم٤مَل ؾُمْٗمٞم٤مُن َأطمُد اًمرُّ َأْرسَمِٕملَم َأْو ؾَم

ْٛمُس ُِمٜمُْف  ُْمذيش وإَْرَض ُمْٗمتقطم٤ًم ًمِٚمتاقسم٦م ٓ ُيٖمٚمُؼ طمتاك شَمٓمُٚمَع اًمِما وهمػمه وىم٤مل : طمدي٨م  رواه اًمؽمِّ

 طمًـ صحٞمح .

ـِ ؾِمٜم٤مٍن اخْلُْدِريِّ ريض اهلل قمٜمف َأن َٟمٌِلا اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -21 ـِ ُم٤مًمؽ سْم ـْ أيب ؾمِٕمٞمٍد ؾَمْٕمد سْم وقم

ٕملم ٟمْٗم٤ًًم ، وم٠ًَمل قمـ َأقمَٚمؿ َأْهِؾ إَْرِض » وؾَمٚماؿ ىَم٤مل :  ًْ
ٕم٦ًم وشمِ ًْ

ـْ يَم٤مَن ىَمٌْٚمُٙمْؿ َرضُمٌؾ ىمتؾ شمِ يم٤من ومِٞمٛم

ـْ شمْقسَم٦ٍم ؟ وم٘م٤مل : ٓ وم٘متَٚمُف وم ُف ىَمتَؾ شمًِٕم٦ًم وشمًِٕملَم َٟمْٗم٤ًًم ، وَمٝمْؾ ًَمُف ُِم ُدلا قمغم راِه٥ٍم ، وَم٠َمشَم٤مُه وم٘م٤مل : إِٟما

َؾ سمِِف ُِم٤مئ٦ًم صمؿا ؾم٠مَل قمـ أقمٚمؿ أهِؾ إرِض ، ومُدلا قمغم رضمٍؾ قم٤مملٍ وم٘م٤مل: إٟمَف ىَمتؾ ُم٤مئ٦َم ٟمٗمٍس ومٝمْؾ  ومٙمٛما

ـْ شَمْقسم٦ٍم ؟ وم٘م٤مَل: َٟمٕمَ  ـْ حُيقُل سمٞمْٜمَُف وسملْمَ اًمتْقسم٦م ؟ اْٟمَٓمٚمِْؼ إمَِم َأْرِض يمذا ويمذا ، وم٢مِنا هب٤م ُأَٟم٤مؾم٤ًم ًَمُف ُِم ْؿ وُم

 ، وم٤مٟمَٓمَٚمؼ طمتاك إِذا 
ٍ
٤َم َأْرُض ؾُمقء ٌُِد اهلل َُمْٕمُٝمْؿ ، وٓ شَمْرضمْع إمِم َأْرِوَؽ وم٢مَِّنا ٌُُدوَن اهلل شمٕم٤ممم وم٤مقْم يْٕم

مْح٦ََم : َٟمَّمػ اًمٓماريُؼ َأشَم٤مُه اعمْْقُت وم٤مظمتَّمٛم٧ْم  مْح٦َِم وُماليم٦ُم اًْمَٕمذاِب . وم٘م٤مًم٧ْم ُمالئٙم٦ُم اًمرا ومٞمِف َُمالئَٙم٦ُم اًمرا

ُف ملْ َيْٕمَٛمْؾ ظمػْمًا ىمطُّ ، وم٠َمشَم٤مُهؿْ  َُمٚمٌؽ  ضم٤مَء شم٤مِئ٤ًٌم ُُمْ٘مٌال سمِ٘مْٚمٌِِف إمِم اهللاِ شمٕم٤ممم ، وىم٤مًَم٧ْم ُمالئَٙم٦ُم اًْمٕمذاِب : إِٟما

َأياتٝمام يَم٤من َأْدٟمك ومْٝمق  وم٢ممَِم  إَْرَولم سَملْم  ُم٤م ىمٞمًقا ٤ملوم٘م   ذم ُصقَرِة آدُمل ومجٕمٚمقُه سمٞمْٜمُٝمْؿ َأي طمٙماًم 

مح٦ِم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ًَمُف، وم٘م٤مؾُمقا ومَقضَمُدوه َأْدٟمك إمَِم إَْرِض اًمتل َأَراَد وَم٘مٌَْْمتُف َُمالئَٙم٦ُم اًمرا

ـْ » وذم رواي٦ٍم ذم اًمّمحٞمح :  ٤محل٦َِم َأىْمرَب سمِِِمؼْمٍ ، ومُجِٕمؾ ُِم وذم ِرواي٦م ذم ش َأْهٚمِٝم٤م  ومَٙم٤من إمَِم اًْم٘مْرَي٦ِم اًمّما
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قا َُم٤م سمْٞمٜمٝماَم ، » اًمّمحٞمح :  ًُ يِب وىَم٤مل : ىِمٞم وم٠َمْوطَمك اهللاُ شمٕم٤ممَم إمَِم َهِذِه َأن شَم٤ٌَمقَمِدى، وإمِم َهِذِه َأن شَم٘مرا

 . ش َٟمْحقَه٤م سمَِّمْدِرهِ  ومٜم٠َمى »:  رواي٦مٍ  وذم ش . وَمَقضمُدوه إمَِم َهِذِه َأىَمَرَب سمِِِمؼْمٍ وَمُٖمَٗمَر ًَمُف 

ـْ سَمٜمِٞمِف طِملَم قَمِٛمَل، ىم٤مل :  -21 ـِ َُم٤مًمٍؽ ، ويم٤مَن ىم٤مئَِد يمْٕم٥ٍم ريِضَ اهلل قمٜمف ُِم ـِ يَمْٕم٥ِم سم ـْ قمٌِْد اهللاِ سم وقَم

ـْ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  ُث سمِحِديِثِِف طِملم خَتٚماػ قَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم يمْٕم٥َم سمـ َُم٤مًمٍؽ ريِض اهلل قمٜمف حُيَدِّ

ـْ رؾمقِل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ذم هَمْزَوٍة وؾَمٚماؿ ، ذم همزوِة شمٌُقَك . ىَم٤مل  يمْٕم٥ٌم : ملْ َأختٚماْػ قَم

ام ظَمَرَج هَمَزاه٤م إِٓا ذم همْزَوِة شَمٌُقَك ، هَمػْم َأينِّ ىمْد ختٚماْٗم٧ُم ذم هَمْزوِة سَمْدٍر ، ومَلْ ُيَٕم٤مشَم٥ْم َأطمد خَتٚماػ قمٜمُْف ، إِٟما 

ٚمُِٛمقَن ُيرُيدوَن قِمػَم ىُمرْيش طمتاك مَجَع اهلل شمٕم٤ممَم سمٞمْٜمُٝمؿ وسملْم رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  ًْ واعمُ

٦ٌَِم طِملَم شَمقَ  ِهْؿ قَمغَم همػْمِ ُمٞمٕم٤مٍد . َوًَمَ٘مْد ؿمٝمْدُت َُمَع رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ًمٞمَْٚم٦َم اًمَٕم٘م اصَمْ٘مٜم٤َم قَمُدوِّ

٤م َُمِمَٝمَد سَمْدٍر ، وإِن يَم٤مٟم٧ْم سمْدٌر َأْذيَمَر ذم اًمٜما٤مِس ُِمٜمَٝم٤م ويم٤من ُمـ قَمغَم اإِلؾْمالِم ، وَُم٤م ُأطِم٥مُّ َأنا زِم هِبَ 

ـْ ىَمطُّ َأىْمَقى وٓ  ٌُقك َأينِّ مَلْ َأيُم ـْ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ذم هَمْزَوِة شم ظمؼمي طِملَم ختٚماْٗم٧ُم قَم

، واهللاِ ُم٤م مَجْٕم٧ُم ىمٌْٚمٝم٤م َراطِمٚمتلْمِ ىمطُّ طمتاك مَجَْٕمُتُٝمام ذم شمٚمؽ َأْيَنَ ُِمٜمِّل طِملَم خَتٚماْٗم٧ُم قَمٜمُْف ذم شمِْٚمَؽ اًْمَٖمْزَوة 

َه٤م طمتاك يَم٤مَٟم٧ْم شمِٚمَؽ  ى سمَٖمػْمِ ْ يُٙمـ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُيريُد هَمْزوًة إِٓا ورا اًْمَٖمزَوِة ، ومَل

 طَمرٍّ ؿَمديٍد ، َواؾْمتَْ٘مٌََؾ ؾَمٗمرًا سَمِٕمٞمدًا َوَُمَٗم٤مزًا. اًْمَٖمْزوُة ، ومَٖمَزاه٤م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ذم

ُهْؿ سمَقضْمِٝمِٝمُؿ  ٌقا ُأْه٦ٌََم هَمْزِوِهْؿ وَم٠َمظْمؼَمَ ٚمِٛملَم َأُْمَرُهْؿ ًمٞمََت٠َمها ًْ اًماذي ُيريُد َواؾْمَتْ٘مٌََؾ قَمددًا يَمثػمًا ، ومَجغما ًمْٚمُٛم

ٚمُِٛمقن َُمع رؾمقل اهلل يمثػٌِم َوَٓ جَيَْٛمُٕمُٝمْؿ  ًْ َيقان » يمِت٤َمٌب طَم٤مومٌِظ ، َواعمُْ ىم٤مل يَمْٕم٥ٌم : ش ُيريُد سمذًمَؽ اًمدِّ

ـا َأنا ذًمَؽ ؾَمٞمَْخٗمك سمِِف َُم٤ممَلْ َيٜمِْزْل ومٞمِف َوطْمٌك ُِمـ اهللاِ ، وهَمَزا  رؾمقل اهلل وم٘مؾا َرضُمٌؾ ُيريُد َأْن َيتََٖمٞما٥َم إِٓا فَم

ز رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ شمٚمَؽ اًمٖمزوَة طملم ـَم٤مسم٧م اًمثِّاَمُر و اًمٔمِّالُل ، وَم٠َمٟم٤م إًَِمٞمَْٝم٤م َأْصٕمُر ، ومتجٝما

َز ُمٕمُف وم٠َمْرضمُع وملْ َأىْمض ؿمٞمئ٤ًم ،  ٝما ٚمُِٛمقن ُمٕمُف ، وـمِٗمْ٘م٧م َأهمدو ًمِٙمْك َأدَمَ ًْ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َواعمُْ

دُّ ، وَأىُمقُل ذم َٟمْٗمًك: َأٟم٤م ىَم٤مِدٌر قمغَم ذًمؽ إِذا َأَرْدُت، ومٚمْؿ َيزْل يتامدى يب طمتا  ك اؾْمتَٛمرا سم٤مًمٜما٤مِس اجْلِ

ـْ ضمٝم٤مزي ؿمْٞمئ٤ًم ، صُمؿا  ْ َأىْمِض ُِم ٚمُِٛمقَن ُمَٕمُف ، َومَل ًْ ٌََح رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ هَم٤مدي٤ًم واعمُْ وم٠َمْص

ُو ، وَمَٝمَٛمْٛم٧ُم َأْن هَمَدْوُت وَمَرضَمْٕم٧ُم َومَل َأىْمض ؿَمٞمْئ٤ًم ، وَمَٚمْؿ يَزْل َيَتامَدى يِب طَمتاك َأْهقُمقا وشَمَٗم٤مَرط اًْمَٖمزْ 

ْر ذًمؽ زم ، وَمٓمٗم٘م٧ُم إَِذا ظَمَرضْم٧ُم ذم اًمٜما٤مِس سَمْٕمد ظُمُروِج  ؾ وم٠َمْدريَمُٝمْؿ ، وَمٞم٤َمًمْٞمتَٜمل وَمٕمْٚم٧ُم ، صُمؿا مَلْ ُيَ٘مدا
 َأْرحَتِ
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قَمَٚمٞمْف ذم اًمٜمِّٗم٤مِق ،  رؾُمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ حُيُْزُٟمٜمِل َأينِّ ٓ َأَرى زِم ُأؾْمَقًة ، إِٓا َرضُمالً َُمْٖمُٛمقص٤مً 

ْ َيذيُمرين رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ طمتاك سَمٚمَ   ، ومَل
ِ
َٕمَٗم٤مء ـْ قَمَذَر اهللاُ شمٕم٤ممَم ُِمـ اًمْمُّ ا غ َأْو َرضُمالً ِِم

ـُ َُم٤مًمٍؽ  ٌُقك : ُم٤م وَمَٕمَؾ يمْٕم٥ُم سْم  ي٤م:  ؾمٚمِٛم٦م لسَمٜمِ  ُِمـ َرضُمٌؾ  وم٘م٤مَل  ؟ شَمٌُقَك ، وم٘م٤مَل َوُهَق ضَم٤مًمٌِس ذم اًم٘مْقِم سمتَ

فُ  اهلل رؾمقل ًَ ٌَ ـُ ضَمٌٍَؾ ريَض اهللاُ قمٜمف . سمِئس ُم٤م ىُمْٚم٧َم ، سُمرْ  طَم َداُه ، َواًمٜمأمُر ذم قِمْٓمٗمْٞمف . وَم٘م٤مل ًَمُف ُُمَٕم٤مُذ سْم

َق قمغَم َواهللاِ ي٤م رؾمقل اهلل َُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َم قمَٚمٞمِْف إِٓا ظَمػْمًا ، وَمًَٙم٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ. ومٌَْٞمٜم٤َم هُ 

ـْ َأسَم٤م ظَمٞمْثَٛم٦َم ،  اُب ، وم٘م٤مَل رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : يُم َ ٌْٞمِْم٤ًم َيُزوُل سمف اًمنا ذًمؽ َرَأى َرضُمالً ُُم

َق سمّم٤مع اًمتاْٛمر طملم عمََزُه اعمٜم٤موم٘مقن ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم : وَمٚماام  وَم٢مِذا هَق َأسُمق ظَمٞمْثََٛم٦َم إَْٟمَّم٤مريُّ َوُهَق اًماذي شَمَّمدا

ُر  ين سَمثِّل ، ومٓمٗم٘م٧ُم َأشمذيما ـْ شَمٌُقَك طَمَيَ َف ىَم٤مومال ُم سَمَٚمٖمٜمل َأنا رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَمْد شمَقضما

ـْ َأْهكم ، وَمَٚماما ىِمٞمَؾ :  اًمٙمِذَب َوَأىُمقُل: سمَِؿ َأظْمُرُج ُمـ ؾَمخٓمف هَمدًا َوَأؾْمتَٕملُم قَمغَم ذًمَؽ سمُِٙمؾِّ ِذي َرْأي ُِم

 إِنا رؾمقل اهلل
ٍ
ؾا ىم٤مدُم٤ًم زاَح قَمٜمِّل اًْم٤ٌَمـمُِؾ طَمتاك قَمَروم٧ُم َأينِّ مل َأٟم٩م ُِمٜمُْف سمٌَِمء

 َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىمْد َأفمِ

ـْ ؾَمَٗمٍر سَمَدَأ  ٌََح رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَم٤مدُم٤ًم ، ويم٤من إِذا ىمدَم ُِم َأسَمدًا وَم٠َممْجَْٕم٧ُم ِصْدىَم٦ُم ، وَأْص

جد وم ًْ  صُمؿا ضَمٚمس ًمٚمٜما٤مس ، ومٚماما ومٕمؾ َذًمؽ ضَم٤مَءُه اعمُْخٚماُٗمقَن يْٕمتذُرون إًِمْٞمف َوحَيْٚمُٗمقن سم٤معمَْ
َريمَع ومٞمف َريْمَٕمتَلْمِ

ائَرُهْؿ إمِم اهلل شمَٕم٤ممم .  ًَمُف ، ويم٤مٟمقا سمْمٕم٤ًم وصماَمٟملم َرضُمال وم٘مٌؾ ُمٜمُْٝمْؿ قَمالٟمٞمَتُٝمْؿ َواؾْمتٖمَٗمر هلُْؿ َوَويمَؾ َهَ

٧ُم سملْم َيَدْيِف طمتاك ضمئ٧ُْم ، ومٚماما ؾَمٚمَ  ًْ ؿ اعمُْْٖمْم٥م صمؿا ىَم٤مَل : شَمَٕم٤مَل، ومجئ٧ُم َأُْمٌم طَمتك ضَمَٚم ًُّ ؿ شمٌَ ًا ْٛم٧ُم شمٌ

٧ُم  ًْ ـْ ىمد اسْمتَْٕم٧َم فَمْٝمَرك، ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم : َي٤م َرؾُمقَل اهلل إيِنِّ واهللا ًَمْق ضمٚم ْ شمُٙم ، وم٘م٤مَل زِم : َُم٤م ظَمٚماَٗمَؽ ؟ َأمَل

ْٟمَٞم٤م ًَمَرأَ  ـْ َأْهِؾ اًمدُّ ـْ ؾَمَخٓمف سمُٕمْذٍر ، ًم٘مْد ُأقْمٓمٞم٧ُم ضَمَدٓ ، َوًَمٙمٜمال َواهللا قمٜمْد همػْمَك ُم ْي٧ُم َأين ؾَم٠َمظْمُرج ُم

خٓمؽ قمكما ، وإْن  ًْ ـا اهللاُ ُي صْمتَُؽ اًْمَٞمْقَم طمدي٨م يَمذٍب شمْرى سمف قمٜمِّل ًَمٞمُقؿمَٙم ًم٘مْد قَمٚمْٛم٧ُم ًَمئـ طَمدا

صْمتَُؽ طَمدي٨م صْدٍق دمُد قمكَما ومٞمف إيِنِّ َْٕرضُمق ومِٞمف قُم٘مْ  ٌَك اهلل قَمزا َوضمؾا ، واهللا ُم٤م يم٤من زِم ُمـ قُمْذٍر ، طَمدا

واهللاِ َُم٤م يُمٜم٧ُْم ىَمطُّ َأىْمَقى َوٓ َأْين ُِمٜمِّل طِملَم خَتٚمْٗم٧ُم قَمٜمؽ ىَم٤مَل : وم٘م٤مَل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف 

٤م هَذا ومَ٘مْد َصَدَق ، وَمُ٘مْؿ طَمتاك َيْ٘ميَض اهللاُ ومٞمَؽ » وؾَمٚماؿ :  ـْ سَمٜمِل ؾَمٚمٛم٦م وم٤مشمإٌُمقين ، وؾَم٤مَر ش َأُما ِرضَم٤مٌل ُِم

وم٘م٤مًُمقا زِم : واهللاِ َُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َمَك َأذْٟم٧ٌَم َذْٟم٤ًٌم ىمٌْؾ هَذا ، ًمَ٘مْد قَمَجزَت ذم أن ٓ شَمُٙمقن اقمتَذْرت إمَِم رؾمقل 

اؾْمتِٖمٗم٤مُر رؾمقل اهلل َصغّم  اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سماَم اقْمَتَذَر إًَِمٞمِف اعمَُْخٚماُٗمقن ومَ٘مْد يَم٤مَن يم٤مومِٞمََؽ ذْٟمٌَؽ 
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ٌُقٟمٜمِل طمتاك َأَرْدت َأْن َأْرضِمَع إمِم رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ  اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًَمؽ . ىَم٤مَل : ومقاهلل ُم٤م َزاًُمقا ُي١مٟمِّ

ـْ َأطمٍد ؟ ىَم٤مًُمقا : َٟمَٕمؿْ  ًمِ٘مٞمَُف ُمٕمؽ  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٠َميْمِذب ٟمٗمْز ، صُمؿا ىُمٚم٧ُم هلُؿ : َهْؾ ًَمِ٘مَل َهذا ُمِٕمل ُِم

سمِٞم ـُ اًمرا ٤م ؟ ىم٤مًُمقا : ُُمرارُة سْم ع َرضُمالن ىَم٤مٓ ُِمثَْؾ َُم٤م ىُمْٚم٧َم ، وىمٞمؾ هَلاَم ُِمثُْؾ َُم٤م ىِمٞمَؾ ًمَؽ ، ىَم٤مل ىُمْٚم٧ُم : َُمـ مُهَ

 ُأؾْمَقةٌ  ٞمِٝماَم ومِ  سمْدراً  ؿَمِٝمدا ىمدْ  َص٤محِللَْم  َرضُمَٚملْمِ  زِم  وَمذيَمروا:  ىَم٤مَل  ؟  اًْمَقاىِمِٗملُّ  ُأُمٞما٦مَ  اسْمـ وِهالل ، اًْمَٕمْٛمِريُّ 

٤َم اًمثالصَم٦ُم  وَمَٛمْمٞم٧ْم:  ىَم٤مَل .  ٤م زِم . َوَّنَك رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قمـ يَمالُِمٜم٤َم َأهيُّ طِملَم َذيَمرومُهَ

رت زِم ذم ٟمٗمز إَ  وا ًَمٜم٤َم طَمتاك شَمٜمَٙما ُ ٌَٜم٤م اًمٜما٤مس َأْو ىَم٤مَل: شَمَٖمػما ْرُض ، ُِمـ سَملم ُمـ خَتَٚماػ قَمٜمُف ، ىم٤مَل : وم٤مضْمتَٜم

٤م َص٤مطم٤ٌمَي وَم٤مؾمتََٙم٤مَٟم٤م َوىَمَٕمَدا ذم  لَم ًمٞمَْٚم٦ًم . وم٠َمُما
ًِ وَماَم هَل سم٤مَْٕرِض اًمتل َأقْمِرُف ، وَمَٚمٌْثٜم٤َم قَمغَم َذًمَؽ مْخ

 ًْ الة َُمَع اعمُْ ٤م َأَٟم٤م وَمُٙمٜم٧ُم َأؿَم٥ما اًْمَ٘مْقِم َوَأضْمَٚمَدُهْؿ ، وَمُٙمٜم٧ُم َأظْمُرج وَم٠َمؿمَٝمُد اًمّما ٌْٙمَٞم٤مِن وَأُما ِٛملَم، ٚمِ سُمُٞمقهتاَم َي

َوَأـُمقُف ذم إؾَْمَقاِق َوٓ ُيَٙمٚمُِّٛمٜمِل َأطمٌد ، وآيِت رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٠ُمؾَمٚمُِّؿ قَمَٚمٞمِْف ، َوُهق 

الِم َأم َٓ ؟ صُمؿا ُأصكمِّ ىمري٤ًٌم ُِمٜمُف  ًا َك ؿمٗمَتٞمِف سمردِّ اًم الِة ، وَم٠َمىُمقُل ذم ٟمٗمِز : َهؾ طَمرا ِف سمٕمَد اًمّما
ًِ ذم جمْٚمِ

٤مل وُأؾَم٤مِرىُمُف اًمٜمأَمَر ، وَم٢مَِذا َأىمٌَٚم٧ُم قمغم صاليِت َٟمٔمر إزَِما ، وإَِذا اًْمتََٗم٧مُّ َٟمْحَقُه َأقْمَرَض قَمٜمِّل ، طَمتك إِذا ـمَ 

ل وَأطم٥مُّ  ْرت ضمداَر طَم٤مئط أيب ىَمت٤َمَدَة َوُهَقا اسْمـ قَمٛمِّ ٚمٛملَم ُمَِمٞم٧ْم طَمتاك شَمًقا ًْ ذًمَؽ قَمكَما ُِمـ ضَمْٗمَقِة اعمُْ

الَم ، وَمُ٘مْٚم٧م ًَمف : ي٤م َأسَم٤م ىمت٤مَدة َأْٟمُِمدَك سم٤مهللا َهْؾ شَمٕمْ اًمٜما٤مَس إِ  ًا َٚمُٛمٜمل زَما ، وَمًٚماْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف وَمقاهللاِ َُم٤م َردا قَمكَما اًم

َٙم٧َم، وَمُٕمدت وَمٜم٤َمؿَمدشُمف وَمًَٙم٧َم ، وَمُٕمْدت وَمٜم٤َمؿَمْدشمف وَمَ٘م٤مَل  ًَ ُأطم٥مُّ اهلل َوَرؾُمقًَمف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؟ وَم

ٌَٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م َأُْمٌم ذم ؾُمقِق :  رُت اجْلَداَر وم قا ًَ ٞم٧ُْم طَمتاك شَم اهلل وَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ . وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمٞمْٜم٤َمَي ، َوشَمَقًما

ـْ  اعمديٜم٦ِم إَِذا َٟمٌَٓملُّ  ٤مم َأْهؾِ  ٟمٌطِ  ُم ـْ  اًمِما ا ـْ :  َيُ٘مقُل  سم٤معمديٜم٦مِ  يٌٞمُٕمفُ  سم٤مًمٓمإَم٤ممِ  ىَمِدمَ  ِِم ـِ  يمْٕم٥ِم  قَمغَم  َيُدلُّ  َُم  سْم

٤مَن ، ويُمٜم٧ُْم يَم٤مشم٤ًٌِم .  ًمف يِمػمون اًمٜما٤مُس  وَمَٓمٗمَؼ  ؟ َُم٤مًمٍؽ  ًا ـْ َُمٚمِِؽ هَم إمَِم طَمتاك ضَم٤مَءين وَمَدوَمَع إمِم يمَت٤مسم٤ًم ُم

٤م سَمْٕمُد وَم٢مِٟماُف ىَمْد سمَٚمَٖمٜم٤َم َأن ص٤مطِمٌََؽ ىمْد ضَمٗم٤مَك ، وملْ جْيٕمْٚمؽ اهللاُ سمَداِر َهَقا ٍن َوٓ وَمَ٘مَرْأشُمُف وَم٢مَِذا ومٞمِف : َأُما

ْٛم٧ُم هِب٤َم اًمتاٜمُّقر َُمْْم   وَمَتٞمٛما
ِ
ٞمَٕم٦ٍم ، وَم٤محْلْؼ سمِٜم٤م ُٟمَقاؾِمؽ ، وَم٘مْٚم٧م طِملم ىمرْأهُت٤َم: َوَهِذِه َأْيْم٤ًم ُمـ اًْمٌاَلء

لَم َواؾْمتَْٚم٨ٌَِم اًْمَقطْمُك إَِذا رؾمقِل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ 
ًِ جْرهُت٤َم. طَمتاك إَِذا َُمَْم٧ْم َأْرسَمُٕمقن ُِمـ اخْلَْٛم ًَ وَم

٠ْمشمِٞمٜمِل ، وَمَ٘م٤مَل: إِنا رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َي٠َمُُمُرَك َأْن شَمْٕمتِزَل اُْمرَأشمَؽ ، ومُ٘مْٚم٧ُم: قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يَ 

ُ٘مَٝم٤م ، َأْم َُم٤مذا َأومْٕمُؾ ؟ ىَم٤مَل: ٓ سَمْؾ اقمتِْزهْل٤َم ومال شم٘مرسَمٜماَٝم٤م ، َوَأْرؾمَؾ إمِم َص٤مطِمٌلا سمِِٛمثِْؾ ذًمَِؽ . ومَ  ُ٘مْٚم٧ُم ُأـَمٚمِّ
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ـِ ُأَُمٞما٦َم ُْٓمَرَأيِت  : احْلِ٘مل سم٠َِمْهٚمِؽ وَمُٙمقيِن قِمٜمَْدُهْؿ طَمتاك َيْ٘ميِضَ اهللُُّ ذم هَذا إَُمر ، وَمَج٤مَءت اُْمرَأُة ِهالِل سْم

ـَ ُأُمٞما٦َم ؿَمْٞمٌخ َو٤مئٌع ًمْٞمَس ًَمُف  رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مًم٧ْم ًَمُف : ي٤م رؾمقل اهلل إِنا ِهالَل سْم

ـْ طَمريم٦ٍم إمَِم ظم٤مِدٌم ، ومٝمْؾ شَمٙمْ  ُف َواهللا َُم٤م سمِِف ُِم ـْ ٓ َيْ٘مرسَمٜماؽ . وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : إِٟما
رُه َأْن َأظْمُدُمُف ؟ ىم٤مل : ٓ، َوًَمٙمِ

ـْ َأُْمِرِه َُم٤م يَم٤مَن إمَِم َيْقُِمِف َهَذا . وَمَ٘م٤مل زِم سمْٕمُض َأْهكِم: ًَمق ٌْٙمِل ُُمٜمُْذ يَم٤مَن ُِم  ، َوَواهللا ُم٤م َزاَل َي
ٍ
 َرء

ُدَُمُف؟ اؾْمت٠َمذْٟم٧م رؾمقل  ـِ ُأَُمٞما٦َم َأْن خَتْ اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم اُْمَرَأشمِؽ ، ومَ٘مْد َأذن ُْٓمرَأِة ِهالِل سْم

ومُ٘مْٚم٧ُم: ٓ َأؾْمت٠َْمِذُن ومِٞمَٝم٤م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَُم٤م ُيْدريٜمل َُم٤مذا َيُ٘مقُل رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ 

ـْ  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إَِذا قَن ًَمٞمَْٚم٦ًم ُِم ًُ اؾْمت٠َْمَذْٟمُتُف ومِٞمَٝم٤م َوَأَٟم٤م َرضُمٌؾ ؿَم٤مبٌّ ومَٚمٌِث٧ُْم سمِذًمؽ قمنْم ًمٞم٤مٍل ، وَمَٙمُٛمَؾ ًَمٜم٤م مْخ

ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َم ، وَمٌٞمٜمَ  ـْ يَمالُمٜم٤م . صُمؿا َصٚماٞم٧ُْم َصاَلَة اًْمَٗمْجِر ص٤ٌمَح مْخًلَم ًَمٞمَْٚم٦ًم قَمغَم فمْٝمِر سَمٞم٧ٍْم ُِم ٤م طملَم َُّنل قَم

ك َوَو٤مىَم٧ْم قَمكما إَرُض سماَم َأَٟم٤م ضَم٤مًمٌس قَمغَم 
ًِ  احْل٤مل اًمتل ذيَمر اهللاُ شمٕم٤ممَم ُِمٜما٤م ، ىَمْد َو٤مىَم٧ْم قَمكَما َٟمْٗم

 ، ـَ َُم٤مًمٍِؽ َأسْمنِمْ َرطُم٧ٌَْم، ؾَمٛمْٕم٧ُم َصْقَت َص٤مِرٍخ أوذم قَمغَم ؾَمْٚمٍع َيُ٘مقُل سم٠َمقْمغَم َصْقشمِِف : َي٤م يَمْٕم٥ُم سْم

ُف ىمَ  ْد ضَم٤مَء وَمَرٌج وَمآَذَن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اًمٜما٤مس سمِتْقسَم٦ِم اهلل ومخَرْرُت ؾَم٤مضِمدًا ، َوقَمَروْم٧ُم َأٟما

وَن ،  ُ ٌَلا ُُمٌَنمِّ وٟمٜم٤م ، ومذَه٥َم ىِمٌََؾ َص٤مطِم ُ ٌَنمِّ قَمزا َوضَمؾا قَمَٚمْٞمٜم٤َم طِملم َصغما َصالة اًْمٗمْجِر ومذَه٥َم اًمٜما٤مُس ُي

ـْ َأؾْم  ـَ وريمض َرضُمٌؾ إزِما ومَرؾم٤ًم َوؾَمَٕمك ؾم٤مٍع ُِم َع ُِم ْقُت َأْهَ ٌَكِم َوَأْورَم قَمغَم اجْلٌَِؾ ، ويَم٤من اًمّما َٚمَؿ ىِم

٤مُه سمٌِم٤مَرشمف واهللا ْقهُتُاَم إِيا ًَ يِن َٟمَزقْم٧ُم ًَمُف صَمْقيَبا وَمَٙم ُ  ُم٤م اًْمَٗمَرِس ، ومٚماما ضَم٤مَءيِن اًماذي ؾمِٛمْٕم٧ُم صْقشَمُف ُيٌَنمِّ

٤م يْقَُمئٍذ ، َواؾْمَتَٕمْرُت صَمْقسمَ  مُهَ ُؿ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأُْمٚمُِؽ هَمػْمَ ُتُٝماَم واْٟمَٓمَٚم٘م٧ُم َأشَم٠َمُما ًْ  وَمَٚمٌ
لْمِ

٤ميِن اًمٜما٤مُس وَمْقضم٤ًم وَمْقضم٤ًم هُيَٜمُِّئقٟمٜمل سم٤ِمًمتاْقسَم٦ِم َوَيُ٘مقًُمقن زِم : ًمَِتْٝمٜمَِؽ شَمْقسَم٦ُم اهلل قَمَٚمٞمَْؽ، طمتاك َدظَمْٚم٧ُم  َيتََٚم٘ما

ِجَد وَم٢مَِذا رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ ًْ ـُ قُمٌَْٞمد اهلل ريض اعمَْ  قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ضَم٤مًمٌِس طَمْقًَمُف اًمٜما٤مُس ، وَمَ٘م٤مَم ـمْٚمَح٦ُم سْم

ُه ، وَمَٙم٤من يَمْٕم٥ٌم ٓ  ـَ هَمػْمُ ـَ اعمُْٝم٤مضِمِري اهلل قمٜمف هُيَْرِول طَمتاك َص٤موَمَحٜمِل وَهٜما٠َميِن ، واهللا َُم٤م ىَم٤مَم َرضُمٌؾ ُِم

ُق  َوهقَ : ىم٤مل ؾَمٚماْٛم٧ُم قَمغَم رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، َيٜم٤ًْمَه٤م ًمَِٓمٚمَح٦م . ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم : وَمَٚماما   َيؼْمُ

ـَ  َوضْمُٝمفُ  ور ُِم ُ َؽ  وًَمَدشْمَؽ  ُُمذْ  ، قَمَٚمٞمَْؽ  َُمرا  َيْقمٍ  سمَِخػْمِ  َأسْمنِمْ  اًمنُّ ـْ :  ومُ٘مْٚم٧ُم  ، ُأُمُّ  اهللاِ  َرؾُمقل َي٤م قِمٜمِْدكَ  أُِم

ـْ  َأم ـْ  سَمْؾ  َٓ :  ىَم٤مَل  ؟ اهلل قِمٜمْد ُِم اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إَِذا ُها  رؾمقل ويم٤منَ  ، وضَمؾا  قَمز اهلل قِمٜمْد ُِم

٧ُم سَملْمَ يَدْيِف ىُمٚم٧ُم: يَ  ًْ ٤م اؾْمَتٜم٤مَر َوضْمُٝمُف طمتاك يَم٠منا وضْمَٝمُف ىِمْٓمَٕم٦ُم ىَمٛمر، ويُمٜما٤م ٟمْٕمِرُف ذًمَِؽ ُِمٜمُْف، ومَٚماما ضمَٚم
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ـْ شَمْقسَمتِل َأْن َأْٟمَخٚمِ  َع ُِمـ َُم٤مزم صَدىَم٦ًم إمَِم اهللاِ وإمَِم َرؾُمقًمِِف . وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقل اهلل َصغّم اهللُ رؾمقل اهللاِ إِنا ُِم

ُؽ ؾَمْٝمِٛمل اًماذي سمِخْٞمؼَم .  ًِ ْؽ قَمَٚمٞمَْؽ سَمْٕمَض َُم٤مًمَِؽ وَمُٝمَق ظَمػْم ًَمَؽ ، وَمُ٘مْٚم٧ُم إيِنِّ ُأُْم
ًِ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : َأُْم

َث إِٓا ِصْدىم٤ًم ُم٤م َوىُمْٚم٧ُم : َي٤م َرؾُمقَل اهلل إِن اهلل شَمَٕم٤ممَم إِ  ـْ شَمْقسَمتل َأن ٓ ُأطمدِّ ٟماام َأْٟمَج٤ميِن سم٤مًمّمدق ، َوإِْن ُِم

ـَ اعمًٚمِٛملم َأسْماْلُه اهللاُ شَمَٕم٤ممَم ذم صْدق احْلَدي٨م ُُمٜمُذ َذيَمْرُت َذًمَؽ  سَمِ٘مٞم٧ُم ، ومقا هلل ُم٤م قمٚمِْٛم٧ُم أطمدًا ُِم

ا٤م  ـَ ِِم ًَ َأسْمالَيِن اهللاُ شَمَٕم٤ممَم ، َواهللاِ َُم٤م شَمٕمّٛمْدت يمِْذسَم٦ًم ُُمٜمُْذ ىُمْٚم٧م َذًمَِؽ ًمِرؾُمقِل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َأطْم

ِ٘مل ، ىَم٤مَل : ًمَرؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إمَِم َيْقُِمل َهَذا ، َوإيِنِّ َْٕرضُمق َأْن حَيْٗمٔمٜمل اهللاُ شَمَٕم٤ممم ومِٞماَم سمَ 

ٌَُٕمقُه ذم ؾَم٤مقَم٦ِم اًْمُٕمْنِة ًَم٘مَ  }وَم٠َمْٟمَزَل اهللاُ شَمَٕم٤ممَم :  ـَ اشما ِذي ـَ وإَْٟمَّم٤مِر اًما ِلِّ َواعمَُْٝم٤مضِمِري  {ْد شَم٤مَب اهللاُ قَمغَم اًمٜمٌا

ـَ ظُمٚمُِّٗمقا طَمتاك إَِذا َو٤مىَم٧ْم  }طَمتاك سَمَٚمَغ :  إِٟماف هِبِْؿ َرُءوٌف َرطِمٞمٌؿ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوقَمغَم اًمثاالَصم٦ِم اًماذي

٤مدىملم َُمعَ  َويُمقُٟمقا اهللاَ  اشماُ٘مقا }طمتك سمٚمغ:  {ُؿ إَْرُض سماَِم َرطُم٧ٌَْم قَمَٚمٞمْٝمِ  [  119 -117  اًمتقسم٦م]   { اًمّما

ـْ  قَمكَما  اهللاُ  َأْٟمَٕمؿَ  َُم٤م واهللاِ:  يمْٕم٥ٌم  ىم٤مَل  ـْ  َٟمٗمِز  ذم َأقْمٔمؿَ  ًمإِِلؾْمالم اهللاُ َهدايِن  إِذْ  سَمْٕمدَ  ىَمطُّ  ٟمِْٕمَٛم٦مٍ  ُِم  ُِم

ـَ يَمَذسُمقا إِن اهلل وؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللاِ  َرؾُمقَل  ِصْدىمل ِذي ٚماؿ َأن ٓا َأيُمقَن يَمَذسْمتُُف  وم٠مهٚمَؽ يَماَم َهَٚمَؽ اًما

ـَ يَمَذسُمقا طِملَم َأٟمَزَل اًْمَقطْمَل َذا َُم٤م ىَم٤مَل ٕطمٍد وَمَ٘م٤مَل اهللاُ شَمَٕم٤ممَم  ِذي ؾمَٞمحٚمِٗمقن سم٤ِمهللا ًَمُٙمْؿ } :شَمَٕم٤ممَم ىَم٤مَل ًمٚما

ُْؿ ِرضْمس وَُم٠مواُهْؿ ضَمَٝمٜماُؿ ضَمزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا إَِذا اٟمْ  ٌْتُؿ إًِمْٞمِٝمؿ ًمُتْٕمِروقا قَمٜمُْٝمْؿ وم٠َمقْمِروقا قَمٜمُْٝمْؿ إَِّنا َ٘مَٚم

ـِ اًْمَ٘مْقم اًمٗم٤مؾم٘ملم َ  َوْقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِْن شمْرَوْقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِن اهلل َٓ َيْرَى قَم ٌُقن حَيْٚمُِٗمقَن ًَمُٙمْؿ ًمؽَِمْ  {يْٙمً

ـَ ىَمٌَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل اهللاِ  96،  95] اًمتقسم٦م  ِذي ـْ َأُْمر ُأوًمِئََؽ اًما ٤َم اًمثاالَصَم٦ُم قَم ْٗمٜم٤َم َأهيُّ [ . ىم٤مل يَمْٕم٥ٌم : يمٜما٤م ظُمٚمِّ

ْٞمِف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ طِملَم طَمَٚمٗمقا ًَمُف ، وم٤ٌميَٕمُٝمْؿ َواؾْمتَْٖمَٗمَر هَلُْؿ ، ِوأْرضَم٠َم َرؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمٚمَ 

ـَ  اًمثااَلصَم٦مِ  َوقَمغَم  }ؿ أُْمَرٟم٤م طَمتاك ىَم٣َم اهللاُ شَمَٕم٤ممَم ومِٞمِف سمَِذًمَؽ ، ىَم٤مَل اهللُّ شَمَٕم٤ممَم : وؾَمٚما  ِذي .   { ظُمٚمُِّٗمقا اًما

ُٗمٜم٤م ظُمٚمِّٗمٜم٤م ِِما٤م. َذيَمرَ  اًماذي وًمْٞمَس  ٤مَٟم٤م خَتَْٚمٞمٗمفُ  ُهقَ  َوإِنا ََُم٤م ، اًمٖمزو قَمـ خَتَٚمُّ ـْ  َأُْمَرَٟم٤م وإرضم٤مُؤهُ  إِيا  ًَمفُ  طَمَٚمَػ  قَمٛما

 َ٘مٌَِؾ ُِمٜمُْف . ُُمتاَٗمٌؼ قمٚمٞمف .ومَ  إًِمٞمْفِ  واقْمتَذرَ 

ِلا  َأنا  » رواي٦م وذم  ٌُقك هَمْزوةِ  ذم ظَمَرَج  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا ٥مُّ  َويَم٤من ، اخلٛمٞمسِ  َيْقمَ  شَم
 خَيُْرَج  َأنْ  حُيِ

ـْ  َي٘مُدمُ  َٓ  َويَم٤منَ  »:  ِرَواي٦مٍ  وذم.  اخلٛمٞمس َيْقمَ  َحك ذم َّن٤َمراً  إِٓا  َٗمرٍ ؾَم  ُِم ٢مَِذا ىَمِدم سَمَدَأ سم٤معمًْجِد ومَ  اًمْمُّ

 صُمؿا ضَمَٚمس ومِٞمِف. 
 ومّمغما ومِٞمِف ريْمٕمتلْمِ
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ـْ أيب ُٟمَجٞمْد سمَِْمؿ اًمٜمُّقِن َووَمْتح اجْلٞمِِؿ  -22 ـِ  قِمْٛمرانَ  َوقَم  اُْمرَأةً  َأنا  قَمٜمُْٝماَم  اهللاُ  َريِض  اخلُزاقملِّ  احلُّملْمِ  سْم

ـْ  َٟم٤م ، ومَ٘م٤مًَم٧ْم : َي٤م رؾمقل اهلل َأَص٧ٌُْم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهلل ؾُمقَل رَ  َأشَم٧م ضُمٝمٞمٜم٦مَ  ُِم ـَ اًمزِّ وؾَمٚماؿ َوِهَل طُمٌغَْم ُِم

ـْ إًِمٞمَْٝم٤م ، وَم٢مَِذا 
ًِ َوَوَٕم٧ْم وَم٠ْمشمِٜمِل طَمّدًا وم٠َمىِمْٛمُف قَمكَما ، وَمَدقَم٤م َٟمٌِلُّ اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوًمٞماَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل : َأطْم

ْت قَمَٚمْٞمَٝم٤م صمِٞم٤َمهُب٤م ، صُمؿا َأَُمَر هِب٤َم ومُرمِج٧ْم وَمَٗمٕمَ  ، صُمؿا صغما َؾ وَم٠َمَُمَر هِب٤َم َٟمٌِلُّ اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَمُِمدا

َٛم٧ْم سَملْم قَمَٚمٞمَْٝم٤م . وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قُمَٛمُر : شُمَّمكمِّ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َي٤م َرؾُمقَل اهللاِ َوىَمْد َزَٟم٧ْم ، ىَم٤مَل : ًَمَ٘مْد شَم٤مسَم٧ْم شَمْقسم ًِ ٦ًم ًَمْق ىُم

ـْ َأْن ضَم٤مَدْت سمِٜمْٗمًَٝم٤م هللاِ قَمزا وضَمؾ؟، ـْ َأْهِؾ اعمِديٜم٦َِم ًمقؾمٕمتُٝمْؿ َوَهْؾ َوضَمْدَت َأوْمَْمَؾ ُِم رواه ش ؾمٌِْٕملَم ُِم

 ُمًٚمؿ .

ٌا٤مس وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ َريِض اهلل قمٜمُْٝمؿ َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما  -23 ـِ قَم ـِ اسْم » ؿ ىَم٤مَل : َوقَم

اُب ، وَ  َ ـْ َيْٛمألَ وَم٤مُه إِٓا اًمؽمُّ ـْ َذَه٥ِم َأطَم٥ما َأْن َيُٙمقَن ًَمُف واِدي٤مِن ، َوًَم ـِ آَدَم َواِدي٤ًم ُِم َيُتقب اهللاُ ًَمْق َأنا ٓسْم

ـْ شَم٤مَب   ُُمتاَٗمٌؼ قَمٚمْٞمِف ش قَمغَم َُم

ـْ أيب هريرة َريِض اهللاُ قَمٜمُْف َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َص  -24 َيْْمحُؽ اهللاُ ؾمٌَْح٤مُٟمف » غّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىَم٤مَل : َوقَم

٤م أظَمَر يْدظُمالَِن اجلَٜما٦م ، ُيَ٘م٤مشمُِؾ َهَذا ذم ؾمٌٞمِؾ اهللاِ ومٞمُْ٘متؾ ، صُمؿا يَ   يْ٘متُُؾ أطمُدمُهَ
ُتقُب اهللاُ وشَمَٕم٤ممَم إمَِم َرضُمَٚملْمِ

ٚمُِؿ ومٞمًتِمٝمُد  ًْ  ِف ُُمتاَٗمٌؼ قَمَٚمٞمْ ش قَمغَم اًْمَ٘م٤مشمِِؾ وَمٞم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىمقًمف شمٕم٤ممم : وشمقسمقا أُمر . وٓ ظمالف سملم إُم٦م ذم وضمقب اًمتقسم٦م ، وأَّن٤م ومرض ُمتٕملم واعمٕمٜمك : وشمقسمقا إمم 

  .اهلل وم٢مٟمٙمؿ ٓ ختٚمقن ُمـ ؾمٝمق وشم٘مّمػم ذم أداء طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم  ومال شمؽميمقا اًمتقسم٦م ذم يمؾ طم٤مل 

 (12/221) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :صمؿ ومّمٚم٧م آي٤مشمف سم٠من ٓ شمٕمٌدوا إٓ اهلل وسم٠من اؾمتٖمٗمروا رسمٙمؿ . ويٕمٜمل  :٤مل أسمق ضمٕمٗمر ىم

هي٤م اًمٜم٤مس ُمـ إقمامل ُم٤م يريض رسمٙمؿ قمٜمٙمؿ ومٞمًؽم قمٚمٞمٙمؿ ( وأن اقمٛمٚمقا أوأن )اؾمتٖمٗمروا رسمٙمؿ  :سم٘مقًمف

  :قمٔمٞمؿ ذٟمقسمٙمؿ اًمتل ريمٌتٛمقه٤م سمٕم٤ٌمدشمٙمؿ إوصم٤من وإصٜم٤مم وإذايمٙمؿ أهل٦م وإٟمداد ذم قم٤ٌمدشمف وىمقًمف

ي٘مقل : صمؿ ارضمٕمقا إمم رسمٙمؿ سم٢مظمالص اًمٕم٤ٌمدة ًمف دون ُم٤م ؾمقاه ُمـ ؾم٤مئر ُم٤م شمٕمٌدون ُمـ  (صمؿ شمقسمقا إًمٞمف  )

 (15/229 اًمٓمؼمى شمٗمًػم)  إٟمداد وسمراءشمٙمؿ ُمـ قم٤ٌمدهت٤م .دوٟمف سمٕمد ظمٚمٕمٙمؿ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2514&idto=2514&bk_no=50&ID=2528#docu
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ىم٤مل : يذٟم٥م اًمذٟم٥م صمؿ ( ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا شمقسمقا إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م ( ريض اهلل قمٜمفقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل 

ىم٤مل : هق  ) شمقسمقا إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م ٓ يرضمع ومٞمف.قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م قمٛمر قمـ ىمقًمف:)

ا إمم اهلل شمقسم٦م ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا شمقسمق : ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف .اًمٕمٌد يتقب ُمـ اًمذٟم٥م صمؿ ٓ يٕمقد ومٞمف أسمدا

 . أن ٓ يٕمقد ص٤مطمٌٝم٤م ًمذًمؽ اًمذٟم٥م اًمذي يتقب ُمٜمف وي٘م٤مل : شمقسمتف أن ٓ يرضمع إمم ذٟم٥م شمريمف ) ٟمّمقطم٤م 

 (23/494اًمٓمؼمى شمٗمًػم ) ىم٤مل : يًتٖمٗمرون صمؿ ٓ يٕمقدون.٤م ( شمقسم٦م ٟمّمقطم : ( قمـ جم٤مهد ىمقًمف

 سمدا.ىم٤مل : اًمٜمّمقح . أن حتقل قمـ اًمذٟم٥م صمؿ ٓ شمٕمقد ًمف أشمقسم٦م ٟمّمقطم٤م ( قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف:)

ىم٤مل : اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح اًمّم٤مدىم٦م يٕمٚمؿ أَّن٤م صدق ) شمقسمقا إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م  . ( ىم٤مل اسمـ زيد  ذم ىمقل اهلل

 (23/495) شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ـم٤مقمتف  ومٝمذا اًمٜمّمقح  ٟمداُم٦م قمغم ظمٓمٞمئتف وطم٥م اًمرضمقع إمم

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف ؾمٛمع رضمال ي٘مقل: اؾمتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف وم٘م٤مل ًمف: ي٤م محٞمؼ ىمؾ: شمقسم٦م ُمـ 

 (412ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ض وٓ ٟمٗمٕم٤م وٓ ُمقشم٤م وٓ طمٞم٤مشم٤م وٓ ٟمِمقرا . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

رسمـ اخلٓم٤مب وُاسمّك سمـ يمٕم٥م :اًمتقسمف اًمٜمّمقح ان يتقب ُمـ اًمذٟم٥م صمؿ ٓيٕمقد اًمٞمف يمام ٓيٕمقد اًمٚمٌـ ىم٤مل قمٛم

 (1/316رم اًميع. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 ( 155/  4طمٞم٤مء إلىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: اضمٚمًقا إمم اًمتقاسملم وم٢مَّنؿ أرق أومئدة.) ا

وم٢من قم٤مد؟ ىم٤مل: يًتٖمٗمر اهلل ويتقب ىمٞمؾ: وم٢من قم٤مد؟  ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: ظمٞم٤مريمؿ يمؾ ُمٗمتـ شمقاب ىمٞمؾ:

ىم٤مل: يًتٖمٗمر اهلل ويتقب ىمٞمؾ: وم٢من قم٤مد؟ ىم٤مل: يًتٖمٗمر اهلل ويتقب ىمٞمؾ: طمتك ُمتك؟ ىم٤مل: طمتك يٙمقن 

 (415-414اًمِمٞمٓم٤من هق اعمحًقر.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ي٠مشمف ُمٚمؽ اعمقت سم٘مٌض  قمـ قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف ىم٤مل: ٓ يزال اًمٕمٌد ذم ُمٝمؾ ُمـ اًمتقسم٦م ُم٤م مل

 (337روطمف وم٢مذا ٟمزل ُمٚمؽ اعمقت ومال شمقسم٦م طمٞمٜمئذ. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف

 ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف: اًمٕمج٥م ِمـ هيٚمؽ وُمٕمف اًمٜمج٤مة، ىمٞمؾ: وُم٤مهل؟ ىم٤مل آؾمتٖمٗم٤مر.

 (4/49)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

 (119أن يٕمذسمف. )اًمٌحراًمرائؼ  وىم٤مل قمكم ايْم٤م :ُم٤م أهلؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٌدا آؾمتٖمٗم٤مر وهق يريد

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح: اًمٜمدم سم٤مًم٘مٚم٥م وآؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن واإلوامر أن ٓ يٕمـقد إًمٞمف أسمدا. 

 (117) شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم 
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 (449ؾمتٖمٗم٤مر. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿإلىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ٓ صٖمػمة ُمع اإلسار  وٓ يمٌػمة ُمع ا

٤مل: إن اعم١مُمـ يرى ذٟمقسمف يم٠مٟمف ىم٤مقمد حت٧م ضمٌؾ خي٤مف أن ي٘مع قمٚمٞمف وإن وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم

 (438اًمٗم٤مضمر يرى ذٟمقسمف يمذسم٤مب ُمر قمغم أٟمٗمف وم٘م٤مل سمف هٙمذا .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ىم٤مل اسمقهريرة رى اهلل قمٜمف :يدين اهلل اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمْمع قمٚمٞمف يمٜمٗمف ومٞمًؽمه ُمـ اخلالئؼ يمٚمٝم٤م ويدومع 

ًؽم ومٞم٘مقل : اىمرأ ي٤م اسمـ آدم يمت٤مسمؽ ومٞم٘مرأ ومٞمٛمر سم٤محلًٜم٦م ومٞمٌٞمض هل٤م وضمٝمف وين هب٤م إًمٞمف يمت٤مسمف ذم ذًمؽ اًم

قمٌدي ؟ ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ ومٞم٘مقل : إين ىمٌٚمتٝم٤م ُمٜمؽ  ومٞمًجد ومٞم٘مقل : ارومع رأؾمؽ  ىمٚمٌف ومٞم٘مقل اهلل : أشمٕمرف ي٤م

احلٞم٤مء ُمـ وقمد ذم يمت٤مسمؽ ومٞمٛمر سم٤مًمًٞمئ٦م ومٞمًقد هل٤م وضمٝمف ويقضمؾ هل٤م ىمٚمٌف وشمرشمٕمد ُمٜمٝم٤م ومرائّمف وي٠مظمذه ُمـ 

رسمف ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف همػمه ومٞم٘مقل : أشمٕمرف ي٤م قمٌدي ؟ ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ ي٤م رب ومٞم٘مقل : إين ىمد همٗمرهت٤م ًمؽ ومٞمًجد 

ومال يرى ُمٜمف اخلالئؼ إٓ اًمًجقد طمتك يٜم٤مدي سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م : ـمقسمك هلذا اًمٕمٌد اًمذي مل يٕمص اهلل ىمط وٓ 

 (453اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )ضم٤مُمعيدرون ُم٤م ىمد ًم٘مل ومٞمام سمٞمٜمف وسملم رسمف ِم٤م ىمد وىمٗمف قمٚمٞمف. 

 ومٞم١مُمـ قمغم دقم٤مئٝمؿ .  ٕيب هريرة ي٘مقل ًمٖمٚمامن اًمُٙمت٤ّمب : ىمقًمقا : اًمٚمٝمؿ اهمٗمر أسمق هريرةويم٤من 

 (416ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )

 (415.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿإين ٕؾمتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف يمؾ يقم أًمػ ُمرة وذًمؽ قمغم ىمدر ديتل:ىم٤مل أسمق هريرة

 (337/ 1وىم٤مل اسمـ قمٛمر: اًمتقسم٦م ُمًٌقـم٦م ُم٤م مل يٜمزل ؾمٚمٓم٤من اعمقت. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف

  (411. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  قد: سمح٥ًم اعمرء ُمـ اًمٙمذب أن ي٘مقل : أؾمتٖمٗمر اهلل صمؿ يٕم ىم٤مل طمذيٗمف

 (11/395وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م : ـمقسمك عمـ وضمد ذم صحٞمٗمتف اؾمتٖمٗم٤مرا يمثػما.)احلٚمٞمف 

ىم٤مل احلًـ :وم٤مًمٕمٌد يذٟم٥م صمؿ يتقب ويًتٖمٗمر : يٖمٗمر ًمف وًمٙمـ ٓ يٛمح٤مه ُمـ يمت٤مسمف دون أن ي٘مٗمف قمٚمٞمف صمؿ 

إٓ ًمٚمحٞم٤مء ُمـ ذًمؽ اعم٘م٤مم ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن  ي٠ًمًمف قمٜمف صمؿ سمٙمك احلًـ سمٙم٤مء ؿمديدا وىم٤مل : وًمق مل ٟمٌؽ

 (452.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ٟمٌٙمل

 ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى :اًمتقسمف هك أن يٙمقن اًمٕمٌد ٟم٤مدُم٤م قمغم ُم٤م ُم٣م جمٛمٕم٤م قمغم أن ٓ يٕمقد ومٞمف.

  (316/ 1)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  

 (1599)اًمزهد ٓمحد .اجلٜم٦مىم٤مل احلًـ: إن اًمرضمؾ يذٟم٥م اًمذٟم٥م ومال يٜم٤ًمه وُم٤م يزال ُمتخقوم٤م ُمٜمف طمتك يدظمؾ 

وىمٞمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي: أٓ يًتحل أطمدٟم٤م ُمـ رسمف يًتٖمٗمر ُمـ ذٟمقسمف صمؿ يٕمقد صمؿ يًتٖمٗمر صمؿ يٕمقد وم٘م٤مل: 
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ود اًمِمٞمٓم٤من ًمق فمٗمر ُمٜمٙمؿ هبذه ومال متٚمقا ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ُم٤م أرى هذا إٓ ُمـ أظمالق 

 (414ٚمقم واحلٙمؿ اعم١مُمٜملم يٕمٜمل: أن اعم١مُمـ يمٚمام أذٟم٥م شم٤مب.)ضم٤مُمع اًمٕم

ؾُمئؾ احلًـ قمـ رضمؾ ٓ يتح٤مؿمك ُمـ ُمٕمّمٞم٦م إٓ أن ًم٤ًمٟمف ٓ يٗمؽم ُمـ ذيمر اهلل وم٘م٤مل إن ذًمؽ ًمٕمقن 

 (424طمًـ.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

 ٟمٞم٦م وسمٙم٤مء اًمٚمٞمؾ يٛمحق ذٟمقب اًمن.: سمٙم٤مء اًمٜمٝم٤مر يٛمحق ذٟمقب اًمٕمال اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل

 (452)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (481ذيم٤مر ًمٚمٜمقوى ٕىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ رمحف اهلل: آؾمتٖمٗم٤مر سمال إىمالع شمقسم٦م اًمٙمذاسملم.)ا

 (8/111 إوًمٞم٤مءوىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: يمؾ طمزن يٌغم إٓ طمزن اًمت٤مئ٥م.)طمٚمٞمف 

ٗم٤مء ىم٤مًمقا ٓ ىم٤مل : اًمداء اًمذٟمقب واًمدواء ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ: اشمدرون ُم٤م اًمداء وُم٤م اًمدواء واًمِم

 (118/2 إوًمٞم٤مءآؾمتٖمٗم٤مر واًمِمٗم٤مء أن شمتقب صمؿ ٓ شمٕمقد.) طمٚمٞمف 

وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: شميقمقا إمم رسمٙمؿ وادقمقه ذم اًمرظم٤مء وم٢من اهلل ىم٤مل: ُمـ دقم٤مين ذم اًمرظم٤مء أضمٌتف ذم 

 وُمـ اؾمتٖمٗمرين همٗمرت ًمف.اًمِمدة وُمـ ؾم٠مًمٜمل أقمٓمٞمتف وُمـ شمقاوع زم رومٕمتف وُمـ شمٗمرغ زم رمحتف 

 (  951)ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

 ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: اًمٌٙم٤مء قمغم اخلٓمٞمئف حيط اًمذٟمقب يمام حيط اًمريح اًمقرق اًمٞم٤مسمس.

 (38)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

  (316/ 1ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م شمٜمّمحقن هب٤م أٟمٗمًٙمؿ .)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (4/14طمٞم٤مء إل)اًمالواسملم همٗمقرا ذم اًمرضمؾ يذٟم٥م صمؿ يتقب.: أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف يم٤من ايْم٤مىم٤مل و

وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم ظمٓمٌتف: ُمـ أطمًـ ُمٜمٙمؿ ومٚمٞمحٛمد اهلل وُمـ أؾم٤مء ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وم٢مٟمف ٓسمد 

ٕىمقام ُمـ أن يٕمٛمٚمقا أقمامٓ وفمٗمٝم٤م اهلل ذم رىم٤مهبؿ ويمتٌٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ. وذم رواي٦م أظمرى قمٜمف أٟمف ىم٤مل: أهي٤م 

ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م وم٢من قم٤مد، ومٚمٞمًتٖمٗمر وًمٞمت٥م وم٢من قم٤مد ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م وم٢من اًمٜم٤مس ُمـ أمل سمذٟم٥م 

قم٤مد، ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م وم٢من قم٤مد ومٚمٞمًتٖمٗمر وًمٞمت٥م وم٢مٟمام هل ظمٓم٤مي٤م ُمٓمقىم٦م ذم أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل وإن اهلالك 

 (414يمؾ اهلالك ذم اإلسار قمٚمٞمٝم٤م . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

صمالصم٦م: رضمؾ قمٛمؾ طمًٜم٦م ومٝمق يرضمق صمقاهب٤م . ورضمؾ قمٛمؾ ؾمٞمئ٦م صمؿ شم٤مب وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ: اًمرضم٤مل 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=14919


  سم٤مب اًمتقسمف                                                              ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 39

 
ومٝمق يرضمق اعمٖمٗمرة . واًمث٤مًم٨م اًمرضمؾ اًمٙمذاب يتامدى ذم اًمذٟمقب وي٘مقل أرضمق اعمٖمٗمرة وُمـ قمرف ٟمٗمًف 

 (3/75يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلسم٤مإلؾم٤مءة يٜمٌٖمل أن يٙمقن اخلقف هم٤مًم٤ٌم قمغم رضم٤مئف.)ؿمٕم٥م ا

إسمقاب يمام يٓمقف اعمًٙملم ي٘مقل : اؾمتٖمٗمروا زم ًمٙم٤من ٟمقًمف أن ىم٤مل سمٙمر اعمزٟمك :ًمق يم٤من رضمؾ يٓمقف قمغم 

يٗمٕمؾ . وُمـ يمثرت ذٟمقسمف وؾمٞمئ٤مشمف طمتك وم٤مشم٧م اًمٕمدد واإلطمّم٤مء ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل ِم٤م قمٚمؿ اهلل وم٢من اهلل ىمد قمٚمؿ 

)اعمج٤مدًمف  يقم يٌٕمثٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤م ومٞمٜمٌئٝمؿ سمام قمٛمٚمقا أطمّم٤مه اهلل وٟمًقه(يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ):يمؾ رء وأطمّم٤مه

 (416( .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 6

ّؿ اًمتّقسم٦م. ؾمئؾ ؾمٝمؾ قمـ آؾمتٖمٗم٤مر اًّمذي يٙمّٗمر اًمّذٟمقب وم٘م٤مل: أّول آؾمتٖمٗم٤مر آؾمتج٤مسم٦م صمّؿ اإلٟم٤مسم٦م صم

وم٤مٕؾمتج٤مسم٦م أقمامل اجلقارح واإلٟم٤مسم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب واًمتقسم٦م إىم٤ٌمًمف قمغم ُمقٓه سم٠من يؽمك اخلٚمؼ صمّؿ يًتٖمٗمر 

 (125اهلل ُمـ شم٘مّمػمه اًّمذي هق ومٞمف .)اًمتقسمف امم اهلل ًمٚمٖمزامم 

ذٟم٥م قمـ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل : إٟمٙمؿ شمًتٙمثرون ُمـ اًمذٟمقب وم٤مؾمتٙمثروا ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر وإن اًمرضمؾ إذا أ

 ( 1847ذٟم٤ٌم صمؿ رأى إمم ضمٜمٌف اؾمتٖمٗم٤مرا هه ُمٙم٤مٟمف.) اًمزهد ٓمحدرىمؿ 

ىم٤مل ؿمقيس اًمٕمدوى ويم٤من ُمـ ىمدُم٤مء اًمت٤مسمٕملم : ان ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم  أُمػم أو ىم٤مل : أُملم قمغم ص٤مطم٥م 

اًمِمامل وم٢مذا قمٛمؾ اسمـ آدم ؾمٞمئ٦م، وم٠مراد ص٤مطم٥م اًمِمامل أن يٙمتٌٝم٤م ىم٤مل ًمف ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم : ٓ شمٕمجؾ ًمٕمٚمف 

٢من قمٛمؾ طمًٜمف .اًم٘مك واطمدة سمقاطمدة ويمت٧ٌم ًمف شمًع طمًٜم٤مت ومٞم٘مقل اًمِمٞمٓم٤من : ي٤م ويٚمف ُمـ يٕمٛمؾ طمًٜم٦م وم

 (425يدرك شمْمٕمٞمػ اسمـ آدم .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

إًمف إٓ هق احلل اًم٘مٞمقم وأشمقب إًمٞمف وم٘م٤مل : قمـ آؾمتٖمٗم٤مر : أي٘مقل : أؾمتٖمٗمر اهلل اًمذي ٓ  إوزاقمل ؾمئؾ

 (412إن هذا حلًـ وًمٙمـ ي٘مقل : رب اهمٗمر زم طمتك يتؿ آؾمتٖمٗم٤مر. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ؾمئؾ امحد سمـ طمٜمٌؾ : قمـ رضمؾ ايمت٥ًم ُم٤مٓ ُمـ ؿمٌٝم٦م صالشمف وشمًٌٞمحف حيط قمٜمف ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ؟ وم٘م٤مل 

ظمٚمٓمقا قمٛمال ص٤محل٤م آظمرون اقمؽمومقا سمذٟمقهبؿ إن صغم وؾمٌح يريد سمف ذًمؽ وم٠مرضمق. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  )و

 (424(. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  112ف وآظمر ؾمٞمئ٤م قمًك اهلل أن يتقب قمٚمٞمٝمؿ( ) اًمتقسم

تَْٖمِٗمُروَن(  ًْ هَبُْؿ َوُهْؿ َي  (33ٟمٗم٤مل ٕ) اىم٤مل أسمق ُمقؾمك رمحف اهلل: ىمد يم٤من ومٞمٙمؿ أُم٤مٟم٤من .) َوَُم٤ميَم٤مَن اهللاُ ُُمَٕمذِّ

أطمًٌف ىم٤مل : أُم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد ُم٣م ًمًٌٞمٚمف وأُم٤م آؾمتٖمٗم٤مر ومٝمق يم٤مئـ سمٞمٜمٙمؿ إمم يقم 

 (57/4اًم٘مٞم٤مُم٦م . ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمك 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?ID=44&startno=0&start=0&idfrom=225&idto=229&bookid=81&Hashiya=3#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=20&startno=0&start=0&idfrom=87&idto=98&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=20&startno=0&start=0&idfrom=87&idto=98&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=20&startno=0&start=0&idfrom=87&idto=98&bookid=81&Hashiya=5#docu
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ؾمئؾ ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل: ُم٤مقمالُم٦م اًمتقسم٦م : اًمٌٙم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٚمػ واخلقف ُمـ اًمقىمقع ذم اًمذٟم٥م وهجران 

 (315/ 9قمالم اًمٜمٌالء أإظمقان اًمًقء وُمالزُم٦م إظمٞم٤مر.)ؾمػم 

 ىم٤مل ىمت٤مدة : اًم٘مرآن يدًمٙمؿ قمغم دائٙمؿ ودوائٙمؿ، أُم٤م داؤيمؿ وم٤مًمذٟمقب وأُم٤م دواؤيمؿ وم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر.

 (6883يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  رىمؿ إل)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل حيل سمـ ُمٕم٤مذ : اًمذي طمج٥م اًمٜم٤مس ُمـ اًمتقسم٦م ـمقل إُمؾ وقمالُم٦م اًمت٤مئ٥م إؾم٤ٌمل اًمدُمٕم٦م وطم٥م 

 (2/292اخلٚمقة واعمح٤مؾم٦ٌم ًمٚمٜمٗمس قمٜمد يمؾ مه٦م.)صٗمف اًمّمٗمقة /

 (   415ىم٤مل أيب اعمٜمٝم٤مل: ُم٤م ضم٤مور قمٌد ذم ىمؼمه ضم٤مر ظمػم ُمـ اؾمتٖمٗم٤مر يمثػم. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 يٖمٗمر اًمذٟمقب وًمٙمـ ٓ يٛمحقه٤م ُمـ اًمّمحٞمٗم٦م طمتك يقىمٗمف قمٚمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد : إن اهلل

 (452وإن شم٤مب. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

وىم٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل: اًمتقسم٦م جيٛمٕمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: آؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن واإلىمالع سم٤مٕسمدان وإوامر 

 (311 / 1شمرك اًمَٕمقد سم٤مجلَٜم٤من وُمٝم٤مضمرة دء اإلظمقان. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: ُمـ أراد اًمتقسم٦م ومٚمٞمخـرج ُمـ اعمٔم٤ممل وًمٞمدع خم٤مًمٓمـ٦م ُمـ يم٤من خي٤مًمٓمف وإٓ مل يٜمؾ ُم٤م 

 (77يريد.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

 ىم٤مل قمٓم٤مء :ُمـ ضمٚمس جمٚم٤ًم ُمـ جم٤مًمس اًمذيمر يمٗمر سم٦م قمنمة جم٤مًمس ُمـ جم٤مًمس اًم٤ٌمـمؾ .

 (424)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (452)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ سمٙمك قمغم ظمٓمٞمئ٦م حمٞم٧م قمٜمف ويمت٧ٌم ًمف طمًٜم٦م.  ىم٤مل قمٓمٞمف اًمٕمقرم :سمٚمٖمٜمل أٟمف ُمـ

 ( 316/  1ىم٤مل اًمٙمٚمٌك : اًمتقسمف أن يًتٖمٗمر سم٤مًمٚم٤ًمن ويٜمدم سم٤مًم٘مٚم٥م ويٛمًؽ سم٤مًمٌدن. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

 ىم٤مل ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م: إن طم٘مقق اهلل أقمٔمؿ ُمـ أن ي٘مقم هب٤م اًمٕمٌد وم٠مصٌحقا شم٤مئٌلم وأُمًقا شم٤مئٌلم.

 (4/612ء قمالم اًمٜمٌالأ)ؾمػم 

 ىمالل ُمـ اًمٓمٕم٤مم(.)اإل ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: اًم٘مٚم٥م يٛمرض يمام يٛمرض اًمٌدن وؿمٗم٤مؤه ذم اًمتقسم٦م واحلٛمٞم٦م

 (98/1)اًمٗمقائد 

وىم٤مل ايْم٤م : وم٤معمٕم٤ميص واًمَٗم٤ًمد شمقضم٥م اهلؿا واًمٖمؿا واخلقف واحلزن ووٞمؼ اًمّمدر وأُمراض اًم٘مٚم٥م طمتك 

ارشمَٙمٌُقه٤م دومًٕم٤م عم٤م جيدوٟمف ذم ُصدورهؿ ُمـ اًمْمٞمؼ إنا أهَٚمٝم٤م إذا ىمْمقا ُمٜمٝم٤م أوـم٤مرهؿ وؾمئَٛمتْٝم٤م ٟمٗمقؾُمٝمؿ 
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 واهلؿِّ واًمٖمؿِّ وإذا يم٤من هذا شم٠مصمػم اًمذٟمقب وأصم٤مم ذم اًم٘مٚمقب ومال دواَء هل٤م إٓا اًمتقسمف وآؾمتٖمٗم٤مر.

 ( 219 – 4/218) زاد اعمٕم٤مد  

 اهلل ومٚماما رأي٧ُم وىم٤مل ايْم٤م: إنا إسمٚمٞمس ىم٤مل: أهٚمٙم٧م سمٜمل آدم سم٤مًمذٟمقب وأهٚمٙمقين سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر وسمـال إًمف إٓ

ٜمقن صٜمًٕم٤م. ًِ ٌُقن أَّنؿ حُي ًَ ؿ حي  (158 اًمًٕم٤مدة دار ُمٗمت٤مح) ذًمؽ سمثَث٧م ومٞمٝمؿ إهقاء ومٝمؿ ُيذٟمٌِقن وٓ يتقسمقن َّٕنا

 (32/467شم٤مريخ دُمِمؼ  – 8/279طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك :

ُٟمقَب  َرأْي٧ُم    ّ َإْدُم٤مَُّن٤م لاًمذُّ  ُيقِرُث   َوىَمدْ        اًمُ٘مُٚمقب مُتِٞم٧ُم  اًمذُّ

ُٟمقِب  َوشَمْركُ  َؽ         طَمٞم٤مُةاًمُ٘مُٚمقب اًمذُّ ًِ ًمِٜمَْٗم  قِمّْمٞم٤مَُّن٤م  ِوظَمػْمٌ

 (11/123) اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف اًمّمقزم: ىم٤مل

 اعمامت ىمٌؾ شمقسم٦م                        وه٤ميت ٟمٗمس ي٤م اسمؽ

 وؿمت٤مت سمٌلم                    اًمدهر يٗمجٕمٜم٤م أن ىمٌؾ

 غٍف :آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌ
قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك ىم٤مل : يم٤من اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ؿم٤مـمرا ي٘مٓمع اًمٓمريؼ سملم أسمٞمقرد وهظمس ويم٤من 

أمل ي٠من ًمٚمذيـ آُمٜمقا أن )ؾم٥ٌم شمقسمتف أٟمف قمِمؼ ضم٤مري٦م  ومٌٞمٜم٤م هق يرشم٘مل اجلدران إًمٞمٝم٤م  إذ ؾمٛمع شم٤مًمٞم٤م يتٚمق

ومٚمام ؾمٛمٕمٝم٤م ىم٤مل : سمغم ي٤م رب ىمد آن ومرضمع ومآواه اًمٚمٞمؾ إمم ظمرسم٦م وم٢مذا ومٞمٝم٤م ؾم٤مسمٚم٦م وم٘م٤مل ( ختِمع ىمٚمقهبؿ

ىم٤مل : ومٗمٙمرت   . سمٕمْمٝمؿ : ٟمرطمؾ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ : طمتك) ٟمّمٌح ( وم٢من ومْمٞمال قمغم اًمٓمريؼ ي٘مٓمع قمٚمٞمٜم٤م

ًٚمٛملم ه٤مهٜم٤م  خي٤مومقين  وُم٤م أرى اهلل ؾم٤مىمٜمل إًمٞمٝمؿ إٓ وىمٚم٧م : أٟم٤م أؾمٕمك سم٤مًمٚمٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص وىمقم ُمـ اعم

 (8/422قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم  .ٕرشمدع اًمٚمٝمؿ إين ىمد شم٧ٌم إًمٞمؽ وضمٕمٚم٧م شمقسمتل جم٤مورة اًمٌٞم٧م احلرام 

 يم٤من قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م اًم٘مٕمٜمٌل ؿم٤مسم٤ًم يمثػم اعمجقن يمثػم اًمنماب، وًمف ىمقمٌ :ٜمٌَِكِّ ٕم٘مَ ًمَٚمَٛم٦َم اًُمَ  سمـاهللاِ  قمٌدشَمْقسَم٦ُم 

ُمـ إطمداث اعمردان، جيٚمس ُمٕمٝمؿ، ومدقم٤مهؿ يقُم٤ًم وىمٕمد قمغم اًم٤ٌمب يٜمتٔمرهؿ ومٛمر سمف ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج 

رمحف اهلل أطمد أئٛم٦م احلدي٨م وم٤مؾمتقىمٗمف قمغم مح٤مره واًمٜم٤مس ظمٚمٗمف هيرقمقن وم٘م٤مل ُمـ هذا؟ وم٘مٞمؾ ؿمٕم٦ٌم وم٘م٤مل 

ٟم٧م ُمـ أصح٥م احلدي٨م وأيش ؿمٕم٦ٌم؟ ىم٤مًمقا حمدث وم٘م٤مم إًمٞمف قمٚمٞمف أزار أمحر وم٘م٤مل ًمف طمدصمٜمل وم٘م٤مل ًمف ُم٤م أ

ـْ َأسمِك  ـْ ِرسْمِٕملا قَم وم٠مطمدصمؽ وم٠مؿمٝمر ؾمٙمٞمٜمف وىم٤مل ًمف طمدصمٜمل أو أضمرطمؽ، وم٘م٤مل ًمف ؿمٕم٦ٌم: طمدصمٜمل َُمٜمُّْمقٌر قَم

ُٕمقٍد ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ صغم اهلل قمٚمٞمف  ًْ تَِحل وَم٤مْصٜمَْع َُم٤م ؿِمئ٧َْم. ومرُمل وؾمٚمؿ : َُم ًْ ْ شَم إَِذا مَل

إمم ُمٜمزًمف، وم٘م٤مم إمم مجٞمع ُم٤م يم٤من قمٜمده ُمـ اًمنماب وم٠مراىمف، وىم٤مل ُٕمف: اًم٤ًمقم٦م  اًم٘مٕمٜمٌل ؾمٙمٞمٜمف ورضمع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1412&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1412&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1412&bk_no=60&flag=1#docu
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أصح٤ميب جيٞمئقن وم٠مدظمٚمٞمٝمؿ وىمدُمل اًمٓمٕم٤مم إًمٞمٝمؿ، وم٢مذا أيمٚمقا وم٠مظمؼمهيؿ سمام قمٛمٚم٧م سم٤مًمنماب طمتك 

صمالصملم ؾمٜم٦م يًٛمع ُمٜمف ويتٕمٚمؿ وم٠ميمثر اًمًامع  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وٓزميٜمٍمومقا، وُم٣م ُمـ وىمتف إمم اعمديٜم٦م.

أو  " اعمقـم٠م " قمٜمف طمتك ص٤مر أصم٧ٌم رواة اعمقـم٠م، ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: ىمٚم٧م ٕيب: اًم٘مٕمٜمٌل أطم٥م إًمٞمؽ ذم

إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس؟ ىم٤مل: سمؾ اًم٘مٕمٜمٌل، مل أر أظمِمع ُمٜمف، صمؿ رضمع إمم اًمٌٍمة وىمد ُم٤مت ؿمٕم٦ٌم ومام ؾمٛمع 

 (259/  11 -ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ).هذا احلدي٨مُمـ ؿمٕم٦ٌم همػم 

 :سَم٦ُم َأيِب اًمَٕمت٤َمِهٞم٦َِم رمحف اهللشمق

ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمٖمٜمقي: ىمٚم٧م ٕيَِب اًمَٕمَت٤مِهٞم٦َِم: ُم٤م اًمذي سومؽ قمـ ىمقل اًمٖمزل إمم ىمقل اًمزهد ىم٤مل إًذا واهلل 

 واعمالٓت اًمّمد زم أهدت                 ُمقٓيت وسملم سمٞمٜمل اهلل:      أظمؼمك إين عم٤م ىمٚم٧م

 ُمٙم٤موم٤ميت هجراَّن٤م ومٙم٤من         وظم٤مًمّمتل ُمٝمجتل  ُمٜمحتٝم٤م                                 

 ضم٤مرايت مجٞمع ذم أطمدوصم٦م                  وصػمين طمٌٝم٤م هٞمٛمٜمل                                 

 ف سمٞمٜمؽ وسملم قمت٦ٌم، حيٙمؿ ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م رأي٧م ذم اعمٜم٤مم ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يم٤من آشمٞم٤ًم أشم٤مين وم٘م٤مل: ُم٤م أص٧ٌم أطمًدا شمدظمٚم

 سم٤معمٕمّمٞم٦م إٓ اهلل شمٕم٤ممم، وم٤مٟمتٌٝم٧م ُمذقمقًرا وشم٧ٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾم٤مقمتل ُمـ ىمقل اًمٖمزل.

 (258/  6 -شم٤مريخ سمٖمداد  )

ىم٤مل رسم٤مح اًم٘مٞمًك :زم ٟمٞمػ وأرسمٕمقن ذٟم٤ٌم  ىمد اؾمتٖمٗمرت اهلل ًمٙمؾ ذٟم٥م ُم٤مئ٦م أًمػ ُمرة . وطم٤مؾم٥م سمٕمْمٝمؿ 

شمف ٓ دم٤موز ؾمت٤م وصمالصملم زًم٦م  وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل ًمٙمؾ زًم٦م ُم٤مئ٦م أًمػ ُمرة  وصغم ٟمٗمًف ُمـ وىم٧م سمٚمقهمف وم٢مذا زٓ

ًمٙمؾ زًم٦م أًمػ ريمٕم٦م  وظمتؿ ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ظمتٛم٦م. ىم٤مل : وُمع ذًمؽ وم٢مين همػم آُمـ ؾمٓمقة ريب أن ي٠مظمذين 

 (415هب٤م وأٟم٤م قمغم ظمٓمر ُمـ ىمٌقل اًمتقسمف . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ًمٜمقن اعمٍمي قمغم ؿم٤مـمئ همدير ومٜمٔمرت إمم قم٘مرب أقمٔمؿ يمٜم٧م ُمع ذي ا"وقمـ يقؾمػ سمـ احلًلم ىم٤مل: 

 ُم٤م يٙمقن قمغم ؿمط اًمٖمدير واىمٗم٦م، وإذا سمْمٗمدع ىمد ظمرضم٧م ُمـ اًمٖمدير ومريمٌتٝم٤م اًمٕم٘مرب ومجٕمٚم٧م اًمْمٗمدع 

شمًٌح طمتك قمؼمت اًمٖمدير! وم٘م٤مل ذي اًمٜمقن إن هلذه اًمٕم٘مرب ؿم٤مٟم٤ًم! وم٤مُمض سمٜم٤م ٟمتٌٕمٝم٤م! ومجٕمٚمٜم٤م ٟمتٌع أصمره٤م 

شمف إمم صدره وهل شمٓمٚم٥م وم٢مذا رضمؾ ٟم٤مئؿ ؾمٙمران! وإذا طمٞم٦م  ؾم٤مُم٦م ىمد ضم٤مءت إًمٞمف ومّمٕمدت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُهّ

أذٟمف، وم٤مؾمتحٙمٛم٧م اًمٕم٘مرب ُمـ احلٞم٦م اًم٤ًمُم٦م وميسمتٝم٤م وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم احلٞم٦م وهرسم٧م! ورضمٕم٧م إمم اًمٖمدير 

ومج٤مءت اًمْمٗمدع ومريمٌتٝم٤م ومٕمؼمت!، ومحرك ذي اًمٜمقن اًمرضمؾ اًمٜم٤مئؿ ومٗمتح قمٞمٜمٞمف، وم٘م٤مل: ي٤م ومتك اٟمٔمر ِم٤م 

https://www.alukah.net/sharia/0/1514
https://www.alukah.net/sharia/0/1514
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 ! صمؿ أٟمِم٠م ذي اًمٜمقنؾمٚمٝم٤م اهلل إًمٞمؽ، وم٘متٚم٧م هذه احلٞم٦م اًمتل أرادشمؽ سمًقءٟمج٤مك اهلل! هذه اًمٕم٘مرب أر

  ُمـ يمؾ ؾمقء هيدب ذم اًمُٔمٚمؿ       ي٤م هم٤مومال واجلٚمٞمؾ حيرؾمــف ي٘مقل:

   شم٠مشمٞمف ُمٜمف ومقائــد اًمٜمٕمـؿ        يمٞمػ شمٜمـ٤مم اًمٕمٞمقن قمـ ُمٚمؽ              

روم٘مؽ ورمحتؽ سمٛمـ يٓمٞمٕمؽ؟! صمؿ ومٜمٝمض اًمِم٤مب وىم٤مل: إهلل وُمقٓي: هذا ومٕمٚمؽ سمٛمـ قمّم٤مك! ومٙمٞمػ 

 (227ومم ذاه٤ٌم وم٘مٚم٧م: إمم أيـ؟ وم٘م٤مل: إمم سمٞمقت اهلل وامم ـم٤مقم٦م اهلل. )اًمتقاسملم ٓسمـ  ىمداُم٦م 

 ثبة اٌقرب -9

وا َوَص٤مسمُِروا]آل قمٛمران :  : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ـَ آَُمٜمُقا اْصؼِمُ ِذي ٤َم اًما َوًَمٜمٌَُْٚمَقٟماُٙمْؿ  : [، وىم٤مل شمٕم٤ممم 211َي٤م َأهيُّ

ـَ سمِ  ٤مسمِِري ِ اًمّما ـَ إَُْمَقاِل َوإَْٟمُٗمِس َواًمثاَٛمَراِت َوسَمنمِّ ـَ اخْلَْقِف َواجْلُقِع َوَٟمْ٘مٍص ُِم  ُِم
ٍ
ء ]اًمٌ٘مرة : ٌَمْ

٤مب : [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم 155 ًَ ٤مسمُِروَن َأضْمَرُهْؿ سمَِٖمػْمِ طِم ـْ   :[ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  11]اًمزُمر :إِٟمااَم ُيَقرما اًمّما َوعمََ

ـْ قَمْزِم إُُُمقرِ َصؼَمَ وَ 
ِ الِة إِنا  :[ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  43]اًمِمقرى: هَمَٗمَر إِنا َذًمَِؽ عمَ ؼْمِ َواًمّما اؾْمتَِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًمّما

ـَ  ٤مسمِِري ـَ ُِمٜمُْٙمْؿ  : [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم 153]اًمٌ٘مرة : اهللَ َُمَع اًمّما َوًَمٜمٌَُْٚمَقٟماُٙمْؿ طَمتاك َٟمْٕمَٚمَؿ اعمَُْج٤مِهِدي

ـَ  ٤مسمِِري ؼْم  إُمر ذم َوأي٤مُت  ،[  31:  حمٛمد] َواًمّما  . َُمْٕمُرووم٦مٌ  يَمثػمةٌ  وَمْْمٚمفِ  َوسَمٞم٤منِ  سم٤مًمّما

ـِ قَم٤مِصؿ إؿْمٕمريِّ َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ  -25 وقمـ أيب َُم٤مًمٍِؽ احْل٤َمِرِث سْم

حْلَْٛمُد هللا مَتأْلَ اعمْٞمزاَن وؾُمٌَْح٤مَن اهلل واحلَْٛمُد هللا مَتْمِن َأْو مَتأْل اًمٓمُُّٝمقُر ؿَمْٓمُر اإِلياَمن ، َوا» قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

٦ُم ًَمَؽ  ؼْمُ ِوٞم٤َمٌء ، واًْمُ٘مْرآُن طُمجا َدىَم٦ُم سُمْرَه٤مٌن ، َواًمّما اَلِة ٟمقٌر ، واًمّما ٛمَقات َوإَْرِض َواًمّما ًا َأْو َُم٤م سَملْمَ اًم

ُف ومُٛمْٕمتُِ٘مٝم٤م ، َأْو ُُمقسمُِ٘مَٝم٤مقَمَٚمٞمَْؽ . يُمؾُّ اًمٜما٤مس َيْٖمُدو، وَم٤ٌِمئِ  ًَ  رواه ُمًٚمؿ .ش ٌع َٟمْٗم

ـَ إٟمَّم٤مِر ؾَم٠َمًُمقا  -26 ـْ أيب ؾَمٕمٞمٍد سْمـ َُم٤مًمِؽ سْمـ ؾِمٜم٤َمٍن اخلُْدِريِّ َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْٝماَم َأنا َٟم٤مؾم٤ًم ُِم َوقَم

ْؿ  طَمتاك َٟمِٗمد َُم٤م قِمٜمَْدُه وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ طِملَم َرؾُمقَل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٠َمقْمٓم٤مُهؿ ، صُمؿا ؾَم٠َمًُمقُه وَم٠َمقْمَٓم٤مهُ 

 سمَِٞمِدِه : 
ٍ
ء ـِ » َأَٟمَٗمَؼ يُمؾا َرْ َتْٖم ًْ ـْ َي ُف اهلل َوَُم تْٕمِٗمْػ ُيِٕمٗما ًْ ـْ ي ظِمَرُه قَمٜمُْٙمْؿ ، َوَُم ـْ أدا ـْ ظَمػْمٍ وَمَٚم ـْ ُِم َُم٤م َيُٙم

ُه اهللاُ . َوَُم٤م أُ  ْ ْ ُيَّمؼمِّ ـْ َيتََّمؼما ؼْمِ ُيْٖمٜمِِف اهللاُ  َوَُم ـَ اًمّما  ُُمتاَٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف .ش قْمٓمَِك َأطَمٌد قَمَٓم٤مًء ظَمػْمًا َوَأْوؾَمَع ُِم

ـِ ؾِمٜم٤َمٍن َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -27 ـْ أيب حَيَْٞمك ُصَٝمٞم٥ِْم سْم َوقَم

ـِ إِنا َأُْمَرُه يُمٚماُف » اُء ؿَمَٙمَر قَمَج٤ًٌم ُْٕمِر اعم١ُْْمُِم طَمٍد إِٓا ًمْٚمُٛم١ْمُِمـ : إِْن َأَص٤مسَمْتُف َها ِٕ ًَمُف ظَمػْمٌ ، َوًَمٞمَْس َذًمَِؽ 
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اُء َصؼَمَ وَمَٙم٤مَن ظمػْمًا ًَمُف   رواه ُمًٚمؿ .ش وَمَٙم٤مَن ظَمػْمًا ًَمُف  َوإِْن َأَص٤مسَمتُْف َضا

ِلُّ َصغّم اهللُ  -28 ـْ َأٟمٍس ريِضَ اهلل قمٜمُْف ىَم٤مَل : عما٤م صمُ٘مَؾ اًمٜمٌا ٤مُه اًمٙمْرُب  وقم قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ضَمَٕمَؾ يتٖمِما

ومٚماما َُم٤مَت ش ًمٞمَْس قَمغَم أسمٞمؽ يمْرٌب سمْٕمَد اًمٞمَْقِم » ومَ٘م٤مًم٧ْم وم٤مـمَِٛم٦ُم َريِضَ اهلل قمٜمَْٝم٤م : وايَمْرَب أسَمَت٤مُه ، وَمَ٘م٤مَل : 

ـَ ىم٤مًَم٧ْم : َي٤م أسمت٤َمُه َأضَم٤مَب رسّم٤ًم دقَم٤مُه ، ي٤م أسمَت٤مُه ضمٜما٦ُم اًمِٗمْرَدْوِس ُم٠مَواُه ، َي٤م  َأسَمَت٤مُه إمَِم ضمؼْميَؾ ْٟمٜمَٕم٤مُه ، ومَٚماما ُدوم

اَب  ثُقا قَمغَم رؾُمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ اًمؽمُّ ُٙمْؿ َأْن حَتْ ًُ ىم٤مًم٧ْم وم٤مـمَِٛم٦ُم َريِضَ اهلل قَمٜمَٝم٤م : أـَم٤مسم٧ْم أٟمٗم

 ؟ رَواُه اًمٌُخ٤مريُّ 

ـْ أيب زْيد ُأؾم٤مَُم٦م سمـ زيد طَم٤مرصَم٦َم ُمْقمَم رؾُمقل اهلل َص  -29 ٌِِّف وقم ـِ طم غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وطمٌاِف واسْم

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : إنا اسْمٜمِل ىَمِد اطمتُِيَ وم٤مؿْمٝمْدَٟم٤م ،  روـَِل اهلل قمٜمُٝماَم ، ىم٤مَل : َأْرؾمَٚم٧ْم سمٜم٧ُْم اًمٜمٌا

الَم وَيُ٘مقل :  ًا ك ، إن هللا َُم٤م َأظَمَذ ، وًمُف َُم٤م أقْمَٓمك ، ويمُ » وم٠َمرؾَمَؾ يْ٘مِرُئ اًم  قِمٜمَْدُه سم٠مضَمٍؾ ُُمًٛما
ٍ
ء ؾُّ َرْ

ـُ ضَمٌٍَؾ ش ومٚمتّْمؼِم وًمتْحت٥ًْم  ـُ قُم٤ٌمَدَة، َوُُمَٕم٤مُذ اسْم وم٠مرؾَمَٚم٧ْم إًِمٞمِْف شُمْ٘مًُؿ قَمَٚمٞمِْف ًمٞم٠ْمشمٞمٜماٝم٤م. وَمَ٘م٤مَم َوَُمَٕمُف ؾَمْٕمُد سْم

ـِ صم٤َمسم٧ٍِم ، َوِرضَم٤مٌل َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْٝمْؿ ، ومَ  ـَ يَمْٕم٥ٍم ، َوَزْيُد سْم ُرومَِع إمَِم َرؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ، َوُأيَبُّ سْم

ُف شَم٘مْٕم٘مُع ، وَمَٗم٤مو٧ْم قَمْٞمٜم٤مُه ، وم٘م٤مَل ؾمْٕمٌد : َي٤م رؾُمقَل اهلل َُم٤م َهَذا  ًُ وؾَمٚماؿ اًمّمٌلُّ ، وم٠مىمَٕمَدُه ذم طِمْجِرِه وَٟمْٗم

٤ٌَمِدِه : » وذم رِواي٦ٍم ش َهِذِه َرمْح٦ٌم ضمٕمَٚمَٝم٤م اهللاُ شمَٕمغَم ذم ىُمُٚمقِب قِم٤ٌَمِدِه » ؟ وم٘م٤مَل:  ـْ قِم ـْ ؿَم٤مَء ُِم ذم ىُمُٚمقِب ُم

مَح٤َمَء  ـْ قِم٤ٌَمِدِه اًمرُّ ُك وشَمْْمَٓمرُب ش : شَمَ٘مْٕمَ٘مُع » ُُمتاَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف .َوَُمْٕمٜمَك ش َوإِٟمااَم َيْرطَمُؿ اهللاُ ُم  شَمتَحرا

ـْ ُصَٝمٞم٥ٍْم َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْف َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما  -31 ـْ يَم٤مَن » ؿ ىَم٤مَل : َوقَم ٌؽ ومٞمَِٛم
يَم٤مَن َُمٚمِ

ُت وَم٤مسمَٕم٨ْم إزَِما هُماَلُم٤ًم ُأقَمٚمِّْٛمفُ  ْحَر ، ىمٌَْٚمُٙمْؿ، َويَم٤مَن ًَمُف ؾَم٤مطِمٌر ، وَمَٚماما يَمؼِمَ ىَم٤مَل ًمِْٚمَٛمٚمِؽ : إيِنِّ ىَمْد يَمؼِمْ ًِّ  اًم

ِه٥ٌم، وَمَ٘مَٕمَد إًَِمٞمِْف َوؾَمِٛمَع يَمالَُمُف وم٠َمقْمَجٌُف ، َويَم٤مَن وَمٌََٕم٨َم إًَِمٞمِْف هُمالَُم٤ًم يَٕمٚمُِّٛمُف ، َويَم٤مَن ذم ـَمريِ٘مِف إَِذا ؾَمَٚمَؽ َرا

اِه٥ِم  سَمُف ، وَمَِمَٙم٤م َذًمَِؽ إمَِم اًمرا ٤مطِمَر َضَ ًا اِه٥م َوىَمَٕمَد إًَِمٞمْف ، وَم٢مَِذا َأشَمك اًم ٤مطِمَر َُمرا سم٤مًمرا ًا  وم٘م٤مل : إَِذا َأشَمك اًم

ٜمِل َأْهكم ، َوإَِذا  ًَ ٌَ ٤مطِمر وَمُ٘مْؾ : طم ًا ٜمِل   ظَمِِمٞم٧َم َأْهَٚمَؽ وَمُ٘مْؾ: إَِذا ظَمِِمٞم٧َم اًم ًَ ٌَ ٤مطمرُ  طَم ًا  ُهق وَمٌٞمْٜماََم .  اًم

٧م ىمدْ  قمٔمِٞمَٛم٦م داسما٦مٍ  قَمغَم  أشَمك إذْ  َذًمَِؽ  قَمغَم  ًَ ٌَ ٤مطِمرُ  أقْمَٚمؿُ  اًمٞمْقمَ :  وم٘م٤مل اًمٜما٤مس طَم ًا اه٥ُم  أم أوْمَْمؾ اًم  اًمرا

اه٥م أطَم٥ما إًمَ  اًمٚمُٝمؿا :  وم٘م٤مَل  طمَجراً  وم٠مظَمذَ  ؟ أوْمْمَؾ  ٤مطِمِر وم٤مىمتُْؾ َهِذِه إْن يم٤من أُْمُر اًمرا ًا ـْ َأُْمِر اًم ْٞمَؽ ُِم

اه٥ُم :  اه٥م وم٠مظمؼَمُه . وم٘م٤مل ًمُف اًمرا اسما٦م طمتاك يْٛميِضَ اًمٜما٤مُس ، ومَرُم٤مه٤م وم٘متََٚمٝم٤م وَُم٣م اًمٜما٤مُس، وم٠مشَمك اًمرا اًمدا
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ٌْتَغَم ،  ـْ أُْمرَك َُم٤م َأَرى ، وإِٟماَؽ ؾمُت وم٢مِن اسْمتُٚمٞم٧َم وَماَل شمُدلا قمكما أْى سُمٜملا َأْٟم٧َم اًمٞمْقَم أوْمْمُؾ ُمٜمِّل ، ىمْد سمَٚمَغ ُِم

ٛمَع ضمٚمِٞمٌس ًمٚمٛمٚمِِؽ  ًَ  . وَم
ِ
ـْ ؾم٤مئِِر إدَواء ، ويم٤مَن اًمُٖمالُم يؼْمُئ إيْمٛم٦َم وإسمرَص ، ويَداوي اًمٜما٤مس ُِم

يم٤مَن ىمْد قمِٛمَك، وم٠مشَم٤مُه هبداي٤َم يمثػَمٍة وم٘م٤مل : ُم٤م هُٝمٜم٤َم ًمؽ أمْجَُع إْن أْٟم٧َم ؿمَٗمٞمْتٜمل ، وم٘م٤مل إينِّ ٓ أؿمِٗمل 

ـَ سم٤مهللا شمَٕم٤ممم ومِمَٗم٤مُه اهللاُ أطَمداً  ، إِٟمااَم يِْمِٗمل اهلل شمَٕم٤ممم، وم٢مْن آُمٜم٧َْم سم٤ِمهللاِ شمَٕم٤ممَم دقمْقُت اهلل ومَِمٗم٤مَك ، ومآَُم

ـْ ردا قمَٚمٞمْؽ سمٍَمك؟ ىم٤مل : ريبِّ .  شَمَٕم٤ممَم ، وم٠مشَمك اعمَٚمَِؽ ومَجَٚمس إًمٞمِْف يمام يم٤مَن جْيٚمُِس وم٘م٤مَل ًَمُف اعمَٚمُؽ : ُم

سُمُف طمتاك دلا قَمغَم اًمُٖمالَِم ومجَئ ىَم٤مَل: وًمَؽ ربٌّ همػْمِ  ي ؟، ىَم٤مَل : َريبِّ ورسمَُّؽ اهلل ، وم٠َمظَمَذُه ومَٚمْؿ يزْل ُيٕمذِّ

ـْ ؾِمْحِرك َُم٤م شمؼْمُئ إيمَٛمَف وإسمَرَص وشَمْٗمٕمُؾ َوشمْٗمَٕمُؾ  سم٤ِمًمُٖمالَِم ، وم٘م٤مل ًمُف اعمَٚمُؽ : أْى سُمٜمَلا ىمْد سَمَٚمَغ ُم

اه٥ِم ، وم٘م٤مَل : إيِنا ٓ أؿْمٗمل َأطَمدًا ، إٟما  سُمُف طمتاك دلا قَمغَم اًمرا ام يِْمٗمل اهلل شَمَٕم٤ممَم، وم٠مظَمَذُه وَمَٚمْؿ يَزْل يٕمذِّ

ـْ ِديٜمَؽ، وم٠مسَمك ، ومَدقم٤م سم٤معمٜمَِْم٤مر ومُقِوع اعمٜمَِْم٤مُر ذم ُمْٗمرِق رْأؾِمِف،  اِه٥ِم وم٘مٞمؾ ًَمُف : ارضَمْع قم ومِجئ سم٤مًمرا

٤مُه ، صُمؿا ضِمئ سمَجٚمِٞمِس اعمَٚمِؽ ومِ٘مَؾ  ُف طمتاك وىَمَع ؿم٘ما ـْ ديٜمَِؽ وم٠مسَمك ، ومُقِوَع اعمٜمَِْم٤مُر ذم  ومِم٘ما ًَمُف : ارضِمْع قم

ـْ ديٜمَِؽ ، وم٠مسَمك ، ومَدومَٕمُف  ٤مُه ، صُمؿا ضمئ سم٤مًمُٖمالِم ومِ٘مٞمؾ ًَمُف : ارضِمْع قم ُف سمف طمتاك وىَمع ؿم٘ما ُمْٗمِرِق َرأؾِمِف ، ومِم٘ما

ـْ أْصح٤مسمِِف وم٘م٤مل : اذهٌُقا سمِِف إمَِم ضمٌَِؾ يَمَذا ويمَذا وم٤مصٕمُدوا  سمِِف اجلٌَؾ ، ومـ٢مَذا سمٚمٖمتُْؿ ذروشمُف وم٢مْن إمَِم َٟمَٗمٍر ُم

ٌُقا سمف ومّمٕمُدوا سمِف اجلٌََؾ وم٘م٤مل : اًمٚماُٝمؿا ايمٗمٜمِٞمٝمْؿ سماَم ؿمئ٧ْم ، ومرضَمػ  ـْ ديٜمِِف وإِٓا وم٤مـمَرطمقُه ومذه رضمَع قم

٘مُٓمقا ، وضَم٤مَء يْٛمٌم إمَِم اعمَٚمِِؽ ، وم٘م٤مَل ًَمُف اعمَٚمُؽ : ُم٤م وَمَٕمَؾ َأصَح٤مسمَؽ ؟ وم٘م٤مَل  ًَ : يمٗم٤مٟمٞمِٝمُؿ  هِبُؿ اجلٌََُؾ وم

ُٓمقا سمِِف اًمٌْحَر ، وم٢مْن  ٌُقا سمِِف وم٤ممحُٚمقه ذم ىُمرىُمقر َوشَمقؾما ـْ أْصَح٤مسمِِف وم٘م٤مل : اذه اهلل شمٕم٤ممَم ، ومدومَٕمُف إمَِم َٟمَٗمَر ُم

ٗمٞم ًا ـْ ديٜمِِف وإٓا وَم٤مىْمذوُمقُه ، ومَذهٌُقا سمِِف وم٘م٤مل : اًمٚماُٝمؿا ايمٗمٜمِٞمٝمْؿ سماَم ؿِمئ٧ْم ، وم٤مٟمَٙمَٗم٠َمْت هِبُِؿ اًم ٜم٦ُم َرضَمَع قم

ومٖمِرىمقا ، وضَم٤مَء يْٛمٌِم إمَِم اعمَٚمِؽ . وم٘م٤مَل ًَمُف اعمٚمُِؽ : ُم٤م وَمَٕمَؾ َأصَح٤مسمَؽ ؟ وم٘م٤مل : يمٗم٤مٟمِٞمٝمُؿ اهلل شمٕم٤ممَم . 

٧َم سمَ٘م٤مشمكِِم طمتاك شمْٗمٕمَؾ ُم٤م آُُمرَك سمِِف . ىم٤مل : ُم٤م ُهَق ؟ ىم٤مل : دْمَٛمُع اًمٜما٤مس ذم َصٕمٞمٍد  ًْ وم٘م٤مَل ًمٚمَٛمٚمِِؽ إٟماؽ ًم

ْٝمِؿ ذم يَمٌِد اًمَ٘مْقِس صُمؿا ىُمؾ :  واطمٍد ، وشمّمُٚمٌُٜمل قَمغَم  ًا ـْ يمٜم٤َمٟمتِل ، صُمؿا وِع اًم ضمْذٍع ، صُمؿا ظُمذ ؾمْٝماًم ُِم

ِؿ اهللاِ ربِّ اًمُٖمالَِم صُمؿا ارُِمٜمِل ، وم٢مٟماَؽ إَذا وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ ىَمتَْٚمتٜمِل . ومَجَٛمع اًمٜما٤مس ذم َصٕمٞمٍد واطِمٍد ،  ًْ سم

ؿ اهللاِ وصَٚمٌَُف قَمغَم ضمْذٍع ، صُمؿا َأظَمَذ ؾمْٝماًم  ًْ ٝمَؿ ذم يمٌِِد اًمَ٘مْقِس، صُمؿا ىَم٤مَل : سمِ ًا ـْ يمٜم٤َمَٟمتِِف ، صُمؿا وَوَع اًم ُم

ٝمُؿ ذم ُصْدهِمِف ، وَمقَوَع يَدُه ذم ُصْدهِمِف وماَمَت . ومَ٘م٤مَل اًمٜما٤مُس : آَُمٜما٤م  ًا َربِّ اًمُٖمالِم ، صُمؿا رَُم٤مُه وَمقىَمَع اًم
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ـَ اًمٜما٤مُس .  سمَِربِّ اًمُٖمالَِم ، وَم٠ُمشمَِك اعمَٚمُؽ وَمِ٘مٞمُؾ ًَمفُ  : َأَرَأْي٧م ُم٤م يُمٜم٧ْم حْتَذر ىَمْد َواهللا َٟمَزَل سمِؽ طَمذُرَك . ىمْد آُم

ـْ ديٜمِِف وم٠مىْمحُٛمقُه  ـْ مَلْ يْرضَمْع قم َم ومِٞمٝم٤م اًمٜمػماُن وىم٤مَل : َُم َت َوأْضِ ٙمؽ ومُخدا ًِّ وم٠َمَُمَر سم٤ِمٕظمُدوِد سم٠موْمَقاِه اًم

٧م أْن شَم٘مَع ومِٞمَٝم٤م ، وم٘م٤مل ومِٞمَٝم٤م أْو ىمٞمَؾ ًَمُف : اىْمتَحْؿ ، ومٗمَٕمُٚمقا طمتاك ضَم٤م ًَ ءِت اُمَرَأٌة وُمَٕمَٝم٤م َصٌِلٌّ هل٤َم ، وَمتَ٘م٤مقَم

ي وَم٢مِٟماَؽ قَمكَم احلَؼِّ  ٤مْه اصؼِمِ َٚمٌؿ .ش هَل٤َم اًمُٖمالَُم : ي٤م أُما ًْ  رَواُه ُُم

ال اعمْٕمجَٛم٦م ووٛمٝم٤م و ش : ذْروُة اجلٌَِؾ »  ـْ  سمَْمؿِّ اًمَ٘م٤موَملْم :ش اًمُ٘مْرىمقُر » أقْمالُه ، َوهل سمَٙمْن اًمذا ٟمْقٌع ُم

ُٗمـ و  ًُّ ِٕمٞمُد » اًم ٖمػِم و ش: إظْمُدودُ »ُهٜم٤م : إرُض اًم٤ٌمرَزُة و ش اًمّما ٘مقُق ذم إْرِض يم٤مًمٜماْٝمِر اًمّما » اًمِمُّ

٧م » أي : اٟم٘مٚم٧ٌَْم و ش واٟمٙمَٗم٠َمت» أوىمَد ش ُأِضَم  ًَ  شمقىماٗم٧ْم وضمٌُٜم٧ْم .ش شم٘م٤مقم

ـْ َأَٟمٍس َريِض اهللاُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل : َُمرا اًمٜما  -31 ٌِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سم٤ِمُْمَرَأٍة شَمٌْٙمِل قِمٜمَْد ىَمؼْمٍ وَمَ٘م٤مل : َوقَم

ي » ْ شمْٕمروْمُف ، وَم٘مٞمَؾ هَل٤م : إِٟماف ش اشماِ٘مل اهلل َواْصؼِمِ ْ شُمَّم٥ْم سمُٛمِّمٞمٌتك، َومَل وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : إًَِمٞمَْؽ قَمٜمِّل ، وَم٢مِٟمَِّؽ مَل

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٠َمشم٧ْم  اسملَم ، وَم٘م٤مًم٧ْم  اًمٜمٌا ٌِّل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ومَٚمْؿ دَمِد قِمٜمَْدُه سَمقا سَم٤مَب اًمٜما

ْدَُم٦ِم إومَم » : مَلْ َأقْمِروْمَؽ ، وم٘م٤مَل :  ؼْمُ قِمٜمَْد اًمّما ٚمؿٍ  رواي٦م وذم    ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ش إِٟماام اًمّما ًْ ٌْٙمِل »:  عمُ  شَم

 ش .َصٌلٍّ هَل٤َم  قَمغَم 

ـْ أيب َهرَ  -32 َي٘مقُل اهللاُ شَمَٕم٤ممَم: َُم٤م » يَرَة َريض اهللا قمٜمف َأنا َرؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل : َوقَم

ٌُف إِٓا اجلَٜما٦م  ًَ ْٟمٞم٤َم صُمؿا اطْمتَ ـْ َأْهِؾ اًمدُّ ـِ قِمٜمِْدي ضَمَزاٌء إَِذا ىَمٌْْم٧ُم َصِٗمٞماُف ُِم  رواه اًمٌخ٤مري .ش ًمَِٕمٌِْدي اعم١ُْمُِم

ـْ قم -33 ٤مئَِم٦َم ريض اهللاُ قمٜمٝم٤م أََّن٤َم ؾَم٠َمًَم٧ْم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَمـ اًمٓما٤مقمقِن ، وقَم

ـْ َيَِم٤مُء ، وَمَجَٕمَٚمُف اهللاُ شمٕم٤ممَم رمْح٦ًم ًمْٚمُٛم١ْمُمٜملِمَ  َه٤م َأَٟمُف يَم٤مَن قَمَذاسم٤ًم َيٌَْٕمثُُف اهللا شمٕم٤ممم قَمغَم ُم ـْ  وَم٠َمظمؼَمَ ، وَمَٚمْٞمَس ُِم

ٌٍْد َيَ٘مُع ذم ٤ًٌم َيْٕمَٚمُؿ َأٟماُف َٓ ُيِّمٞمٌُُف إِٓا َُم٤م يَمت٥ََم اهللاُ ًَمُف إِٓا قَم
ًِ يَم٤مَن ًَمُف  اًمٓما٤مقُمقن وَمٞمَْٛمُٙم٨ُم ذم سمَٚمِدِه َص٤مسمِرًا حُمَْت

ِٝمٞمِد   رواه اًمٌخ٤مري ش ُِمثُْؾ َأضْمِر اًمِما

ـْ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -34 إنا اهللا قَمزا » وؾَمٚماؿ ي٘مقُل : وقَم

ْوتُُف ُِمٜمُْٝماَم اجْلٜما٦َم   ُيريُد قمٞمٜمٞمْف ، رواه اًمٌخ٤مريُّ .ش وضَمؾا ىَم٤مَل : إَِذا اسْمتََٚمٞم٧ُْم قَمٌِدي سمحٌٞمٌتَٞمِْف وَمّمؼَمَ قَمقا

ٌا٤مٍس ريض اهللاُ قمٜمُٝماَم أٓ أريَؽ اُمْ  -35 ـُ قم  سْمـ َأيب َرسم٤مٍح ىم٤مَل : ىم٤مَل زِم اسْم
ِ
ـْ قمٓم٤مء َرَأًة ُِمـ َأْهِؾ وقم

ُع ، اجلَٜما٦م ؟ وَمُ٘مٚم٧م : سمغَم ، ىَم٤مَل : هِذِه اعمْرَأُة اًمًْقداُء َأشَم٧ِم اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مًَم٧ْم : إيِنِّ ُأْسَ 
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ُػ ، وَم٤مْدُع اهللا شمٕم٤ممم زِم ىَم٤مَل :  ِت وًمِؽ اجْلٜما٦ُم، وإِْن ؿِمئ٧ِْم » وإيِنِّ َأشمَٙمِما دقَمْقُت اهللا شَمٕم٤ممَم إِن ؿمئ٧ِْم َصؼَمْ

َػ ، وَمَدقَم٤م هَل٤َم . ُمتاٗمٌؼ ش َأْن ُيٕم٤مومِٞمَِؽ  ُػ ، وَم٤مْدُع اهللا َأْن ٓ َأشمٙمِما ومَ٘م٤مًم٧ْم : َأْصؼُم ، وَم٘م٤مًم٧م : إيِنِّ َأشَمٙمِما

 قمٚمٞمِْف .

ُٕمقٍد ريَض اهللا قمٜمف ىَم٤مل : يَم٠َمينِّ َأْٟمُٔمُر  -36 ًْ ـِ ُم ـِ قمٌِْد اهللا سم مْح ـْ َأيب قمٌِْد اًمرا إمِم رؾمقِل اهللا َصغّم وقم

سُمُف ىَمْقُُمُف وَم٠َمْدُمـْقُه وهُ   ، صٚمقاُت اهللاِ وؾَمالَُُمُف قَمٚمٞمْٝمؿ ، َضَ
ِ
ق اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ حْيٙمِل َٟمٌّٞم٤ًم ُمـ إَْٟمٌِٞم٤مء

ـْ وضْمِٝمِف ، يُ٘مقُل :  م قم ُْؿ ٓ يْٕمٚمُٛمقَن » يْٛمًُح اًمدا  ف .ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمْ ش اًمٚماٝمؿا اهْمِٗمْر ًمَِ٘مْقُمل وم٢مَِّنا

لِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَم٤مَل :  -37 ـْ َأيب ؾَمٕمٞمٍد وَأيب ُهَرْيرة ريض اهللا قَمٜمُْٝماَم قمـ اًمٜمٌا َُم٤م ُيِّمٞم٥ُم »َوقم

ْقيَم٦ُم ُيَِم٤ميُمٝم٤م إِٓا يمٗما  ـْ َٟمَّم٥ٍم َوَٓ َوَص٥ٍم َوَٓ َهؿٍّ َوَٓ طَمَزن َوَٓ َأًذى َوَٓ همؿٍّ ، طمتاك اًمِما ٚمَِؿ ُِم ًْ ر اعمُْ

ـْ ظمَٓم٤مَي٤مه اهللا    اعمْرُض .ش : اًْمَقَص٥م » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف و ش  هَب٤م ُِم

ُٕمقد ريض اهللا قمٜمف ىَم٤مَل : َدظمْٚم٧ُم قَمغم اًمٜمٌَلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوُهق ُيققَمُؽ  -38 ًْ وقمـ اسْمـ ُم

ش ُؽ يَماَم ُيققَمُؽ َرضُمالِن ُِمٜمُْٙمؿَأضَمْؾ إيِنِّ ُأوقمَ » وَمُ٘مْٚم٧ُم ي٤م رؾُمقَل اهللا إِٟماَؽ شُمققمُؽ َوقْمٙم٤ًم ؿَمِديدًا ىم٤مل : 

ٚمٍِؿ ُيِّمٞمٌُُف َأًذى ، ؿمْقيَم٦ٌم وَماَم ومْقىَمَٝم٤م » ىُمْٚم٧ُم : ذًمؽ َأنا ًَمَؽ َأضْمرْيـ ؟ ىم٤مل :  ًْ ـْ ُُم َأضَمْؾ َذًمؽ يَمَذًمؽ َُم٤م ُِم

جرُة َورىَمَٝم٤م  ر اهللا هَب٤م ؾمٞمئ٤مشمف ، َوطمٓما٧ْم قمٜمُْف ُذُٟمقسُمُف يَماَم حَتُطُّ اًمِما ش : اًْمَققْمُؽ » قمٚمٞمف. َو  ُمتٗمٌؼ ش إٓا يَمٗما

ك ، وىمٞمؾ : احْلُٛمك .  َُمْٖم٨ُم احلٛما

ـْ َأيب ُهَريرة ريَض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -39 ـْ ُيِرِد اهللاُ سمِِف » وقم َُم

َه٤م .سمَٗمْتِح اًمّما ش : ُيِّم٥م » رواه اًمٌخ٤مري . وَوٌُٓمقا ش : ظَمػْمًا ُيِّم٥ْم ُِمٜمُْف   ٤مِد ويَمْنِ

ـْ َأَٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -41 ٓ يتَٛمٜملما َأطمُديُمُؿ » وقَم

َذا إِ  اعمَْْقَت ًمُِيٍّ َأَص٤مسَمُف ، وَم٢مِْن يَم٤مَن ٓ سُمدا وم٤مقمالً ومٚمٞمُ٘مؾ : اًمٚماُٝمؿا َأطْمٞمٜمل ُم٤م يَم٤مَٟم٧م احْلٞم٤مُة ظَمػمًا زِم وشمقوماٜمل

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش يَم٤مَٟم٧ِم اًْمقوم٤َمُة ظَمػْمًا زِم 

ـْ أيب قمٌِد اهللاِ ظَمٌا٤مِب سْمـ إَرتِّ ريَض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ؿَمَٙمْقَٟم٤م إمَِم رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -41 وقم

َتٜمٍُْم  ًْ ٌد سُمردًة ًَمُف ذم فمؾِّ اًْمَٙمْٕم٦ٌِم ، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم : َأٓ شَم ًَمٜم٤َم َأٓ شَمْدقُمق ًَمٜم٤َم ؟ وَمَ٘م٤مَل : ىَمد يَم٤مَن  وؾَمٚماؿ َوُهق ُُمَتقؾمِّ

ضُمُؾ ومٞمُْحَٗمُر ًَمُف ذم إَْرِض ذم ضْمٕمُؾ ومِٞمَٝم٤م ، صمؿا ُي١ْمشمِك سم٤معمِْٜمِْم٤مِر وَمٞمُقَوُع قمغَم َرْأؾِم  ـْ ىَمٌْٚمُٙمْؿ ي١ْمظَمُذ اًمرا ِف َُم
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ـْ ِديٜمِِف ، واهللا ومٞمُجٕمُؾ ٟمّْمَٗملْم ، وُيْٛمِمُط سم٠َِمُْمِم٤مِط احْلديِد َُم٤م ُدوَن حَلِْٛمِف َوقمْٔمِٛمِف ،  ُه ذًمَؽ قَم ُم٤م َيُّمدُّ

ْئ٥َم قَمغَم  ـْ صٜمْٕم٤مَء إمَِم طَمْيُْمقَت ٓ خي٤مُف إِٓا اهلل واًمذِّ ايم٥ُِم ُِم ػم اًمرا
ًِ ـا اهللاُ َهذا إَُْمر طمتاك ي ًمٞمتِٛم

َتْٕمِجُٚمقَن  ًْ ٌد سُمْردًة » رواه اًمٌخ٤مري . وذم رواي٦م : ش همٜمَِٛمِف ، وًمٙمِٜماُٙمْؿ شَم ـَ وُهَق ُُمَتقؾمِّ وىَمْد ًمِ٘مٞمٜم٤َم ُِم

ًة   ش .اعمُْنْميملِم ؿِمدا

وقمـ اسمـ َُمًُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : عما٤م يَم٤مَن َيْقُم طُمٜملَْمٍ آصمر رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -42

ـَ اإِلسمِِؾ وَأقْمَٓمك قُمٞمٞمْٜم٦ََم سمْ  ـَ طم٤مسمٍِس ُم٤مئ٦ًم ُِم َٛم٦ِم : وم٠َمقْمَٓمك إىَْمرَع سْم ًْ ـٍ ُِمثَْؾ ذًمَِؽ ، َٟم٤مؾم٤ًم ذم اًْمِ٘م ـَ طِمّْم

ٛم٦ٌم ُم٤م  ًْ َٛم٦ِم . وَمَ٘م٤مَل رضُمٌؾ : واهللاِ إنا َهِذِه ىِم ًْ ـْ أذاِف اًْمٕمرِب وآصَمرُهْؿ يْقُمِئٍذ ذم اًْمِ٘م وَأقمٓمك َٟم٤مؾم٤ًم ُم

نا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  وؾَمٚماؿ ، وم٠مشمٞمتُُف  قُمِدَل ومِٞمٝم٤م ، وُم٤م ُأريد ومِٞمَٝم٤م َوضمُف اهللا ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: واهللا ٕظُْمؼِمَ

ِف . صُمؿا ىم٤مل :  ْ ـْ َيْٕمِدُل إَِذا مَلْ يٕمِدِل اهللاُ ورؾُمقًُمُف » وَم٠مظمؼمشمف سماِم ىم٤مل ، ومتَٖمػما َوضْمُٝمُف طمتاك يَم٤مَن يَم٤مًمٍمِّ وَمٛم

ـْ َهَذا وَمّمؼَم  ٞمف سمْٕمده٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم: ٓ ضمرَم ٓ َأْرومُع إًمَ ش ؟ صمؿ ىم٤مل : يرطَمُؿ اهللاُ ُمقؾمك ىَمْد ُأْوِذَي سم٠َِميْمثََر ُِم

َف » طمِديث٤ًم. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وىَمْقًُمُف   ُهق سمِٙمْنِ اًمّم٤مِد اعمُْْٝمٛمٚم٦ِم : َوُهَق ِصٌٌْغ َأمْحَُر .ش يَم٤مًمٍِمْ

إَِذا َأَراَد اهللاُ سمٕمٌِْدِه » وقمـ أٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -43

َؾ ًَمُف اًْمُٕم٘مُ  َؽ قمٜمُْف سمَذْٟمٌِِف طمتاك ُيقاذِمَ سمِف َيقَم ظَمػْمًا قمجا ًَ ا أُم ْٟمٞم٤َم  وإَِذا َأَراَد اهللا سمِٕمٌِدِه اًمنما قسم٦َم ذم اًمدُّ

 وإِنا اهللا شمٕم٤ممم إَِذا » وىَم٤مَل اًمٜمٌِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : ش . اًْمِ٘مٞم٤مُم٦ِم 
ِ
 َُمَع قِمَٔمِؿ اًْمٌالء

ِ
إِنا قِمَٔمَؿ اجْلزاء

ْخُط  َأطَم٥ما ىَمقُم٤مً  ًُّ ـْ ؾَمِخَط وَمَٚمُف اًم ـْ ريِضَ ومَٚمُف اًمرَو٤م وَُم رواه اًمؽمُمذي وىَم٤مَل: طمدي٨ٌم ش اسمتالُهْؿ وَمٛم

ـٌ .  طمً

ـٌ ٕيب ـمْٚمح٦َم ريض اهللا قمٜمف َيِْمتَٙمل ، ومخرج أسُمق ـَمْٚمح٦م  -44 ـْ َأَٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يَم٤مَن اسْم وقم

ٌِلُّ ، وَمَٚماما َرضَمَع َأسُمق ـَمٚمْ  ٌلِّ : هق ، وَمُ٘مٌَِض اًمّما ح٦َم ىم٤مل : ُم٤م وَمَٕمَؾ اسمٜمِل ؟ ىَم٤مًَم٧م ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمؿ َوِهَل ُأمُّ اًمّما

ك ، صُمؿا َأَص٤مَب ُِمٜمَْٝم٤م، وَمَٚماما ومرَغ ىَم٤مًَم٧ْم : واُروا اًمّما  سَم٧ْم إًَِمٞمِْف اًْمَٕمَِم٤مَء وَمَتَٕمِما ـُ َُم٤م يَم٤مَن ، وَمَ٘مرا ٌلا ، وَمَٚماما َأؾْمَٙم

ٞمَْٚم٦َم ؟ ىَم٤مَل : َٟمَٕمْؿ »  َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وَم٠َمظْمؼمُه، وَمَ٘م٤مَل: َأْصٌَح َأسُمق ـَمْٚمَح٦م َأشَمك رؾمقَل اهللا  ؾْمتُُؿ اًمٚما َأقمرا

وَمقًَمدْت هُمالُم٤ًم ومَ٘م٤مَل زِم َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم : امْحِْٚمُف طمتاك شَم٠َميِتَ سمِِف اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ ش اًمٚماٝمؿا سم٤مرْك هَلاُم » ، ىم٤مل : 

ِلُّ َصغّم ش َأُمٕمُف ْرٌء ؟ »ُف سمِتْٛمَرات ، وم٘م٤مل : قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وسَمٕم٨َم َُمٕم ىم٤مل : ٟمٕمْؿ ، مَتراٌت وَم٠َمظَمَذَه٤م اًمٜمٌا
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ُه قمٌَد اهللاِ  ٌلِّ صُمؿا طَمٜماَٙمف وؾماما ـْ ومِٞمِف وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م ذم ذم اًمّما . ُمتٗمٌؼ اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمٛمَْمَٖمَٝم٤م ، صُمؿا َأظمَذَه٤م ُِم

ـَ إَْٟمّم٤مِر : وَمَرَأْي٧ُم شَمًٕم٦م َأْوٍٓد يمٚمُُّٝمْؿ  قمٚمٞمف . وذم رواي٦ٍم ًمْٚمٌَُخ٤مريِّ : ـُ قُمٞمَْٞمٜم٦َم : وَمَ٘م٤مَل رضُمٌؾ ُم ىم٤مل اسْم

ٌِْد اهللا اعمْْقًُمقد . ـْ َأْوِٓد قَم  ىمْد ىَمرُؤوا اًْمُ٘مْرآَن ، يْٕمٜمِل ُِم

ـْ ُأمِّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ْٕهٚمَِٝم٤م : ٓ حُتَ  ـٌ ٕيِب ـَمْٚمَح٦َم ُِم صُمقا َأسَم٤م ـَمْٚمَح٦َم سم٤مسمٜمِِف وذم رواي٦ٍم عمًٚمِؿ : ُم٤مَت اسْم دِّ

ـَ ُم٤م يم٤مٟم٧ْم  َب ، صُمؿا شَمّمٜمإم٧ْم ًمُف َأطْمً سَم٧ْم إًَِمْٞمِف قَمَِم٤مًء وَم٠َميَمَؾ وَذِ صُمُف ، وَمَج٤مَء وَمَ٘مرا  طمتاك َأيُمقَن َأَٟم٤م ُأطَمدِّ

ُف ىَمْد ؿَمٌِِع وَأَص٤مَب ُِمٜمْٝم٤م ىَم٤مًم٧ْم: ي٤م َأسَم٤م ـمْٚمح٦َم ، َأَراْي٧َم ًَمْق  شَمَّمٜماُع ىَمٌَْؾ ذًمَؽ ، وَمقىَمَع هِب٤َم ، وَمَٚماما َأْن رَأْت َأٟما

َأنا ىَمْقُم٤ًم َأقم٤مُروا قم٤مِريتُٝمْؿ َأْهؾ سمٞم٧ٍْم وَمَٓمٚمٌقا قم٤مرَيَتُٝمؿ ، أهَلُْؿ َأْن يْٛمٜمَُٕمقَه٤م؟ ىَم٤مَل : ٓ ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : 

٥ْم اسْمٜمََؽ . ىَم٤مَل : ومَٖمِْم٥َم ، صُمؿا ىَم٤مَل : شمريمتٜمِل طمتاك إَِذا شَمٚمٓماْخ٧ُم صُمؿا َأظْمؼمشمِ 
ًِ ٜمل سم٤ِمسْمٜمل ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ وم٤مطمت

: »  طمتاك َأشَمك رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٠مظْمؼَمُه سمام يَم٤مَن ، وَمَ٘م٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ

وؾَمٚماؿ ذم ؾمَٗمٍر ىم٤مل : ومحٛمَٚم٧ْم ، ىم٤مل : ويَم٤مَن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف ش . سَم٤مرَك اهللا ًمُٙمام ذم ًمٞمْٚمتُِٙمام 

ـْ ؾَمَٗمٍر َٓ َيْٓمُرىُمٝم٤م ـُمُروىم٤ًم وَمد ـَ وِهل َُمَٕمُف ويَم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إَِذا َأشَمك اعمَِْديٜم٦َِم ُِم َٟمْقا ُِم

هَب٤َم اعمَْخ٤مُض ، وَم٤مطْمَتٌَس قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأسُمق ـمْٚمَح٦َم ، واْٟمٓمَٚمَؼ رؾمقُل اهللا َصغّم   اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ . اعمَِْديٜم٦َِم ، وَمَيَ

ٌُٜمِل َأْن َأظْمُرَج ُمَع رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم  ٚماؿ ىَم٤مَل : يُ٘مقُل َأسُمق ـَمْٚمح٦َم إِٟماَؽ ًمتٕمٚمُؿ َي٤م ربِّ َأٟماُف يْٕمج

٧ُم سماِم شَمرى . شم٘مقُل ُأمُّ ؾُمَٚمٞمٍْؿ : ًْ ٌَ ي٤م َأسَم٤م ـمْٚمح٦َم َُم٤م َأضِمد  إَِذا ظَمَرَج ، وَأْدظُمَؾ َُمٕمُف إَِذا َدظَمَؾ ، وىَمِد اطْمَت

ل :  اًماذي يمٜم٧ُْم َأضِمُد ، اْٟمَٓمٚمِْؼ ، وم٤مْٟمَٓمٚمْ٘مٜم٤َم ، وَضهَب٤م اعمَخ٤مُض طملَم ىَمِدَُم٤م وَمقًَمدْت هُمالُم٤ًم . وم٘م٤مًَم٧ْم زِم ُأُمِّ

اطمتٛمْٚمُتُف وم٤مٟمَٓمٚمْ٘م٧ُم ي٤م َأَٟمُس ٓ ُيْرِوُٕمُف َأطمٌد شَمْٖمُدَو سمِِف قَمغَم رؾُمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ومٚماما َأْصٌَح 

 سمِِف إمَِم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ . وَذيَمَر مت٤مَم احْلَِدي٨ِم .

ـْ  -45   اًمِمديدُ  ًَمْٞمَس  »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل َأن قمٜمف اهللا  ريض ُهريرةَ  َأيِب  وقم

قم٦مِ  َ ُف قِمٜمْد اًْمَٖمَْم٥ِم إِٟماما اًمِمديُد اًماذي يْٛمٚمُِؽ ٟمَ  سم٤مًمٍمُّ ًَ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ٗم

قَم٦مُ  »  َ ٤مدِ  سمِْمؿِّ  ش واًمٍمُّ   وومتِْح  اًمّما
ِ
اء ـْ  اًْمٕمرِب  قمٜمْد وأْصُٚمفُ  ، اًمرا  . يمثػماً  اًمٜما٤مَس  يٍَمعُ  ُم

ِل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ،  -46 ٍد ريض اهللا قمٜمُف ىم٤مل : يُمٜم٧ُْم ضم٤مًم٤ًًِم ُمع اًمٜمٌا ـِ ُسَ ـْ ؾُمَٚمٞمْامَن سْم وقم

٤م ىَمِد امْحَرا َوضْمُٝمُف . واْٟمتَٗمَخ٧ْم أوَداضمُف . وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ورضُمال ٌا٤مِن وَأطمُدمُهَ ن يًتَ
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ضِمٞمِؿ » وؾَمٚماؿ :  ٞمَْٓم٤مِن اًمرا ـَ اًمِما ٛم٦ًم ًَمْق ىَم٤مهَل٤َم ًَمَذَه٥َم قمٜمُْف ُم٤م جيُِد ، ًمْق ىَم٤مَل : َأقْمقُذ سم٤ِمهللِّ ُِم
إيِنِّ ٕقمَٚمُؿ يَمٚمِ

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَم٤مَل:َذَه٥َم قمٜمْ  ضِمٞمِؿ »ُف ُم٤م جيُد . ومَ٘م٤مًُمقا ًَمُف :إِنا اًمٜمٌا ٞمَٓم٤من اًمرا ْذ سم٤ِمهللِِّ ُِمـ اًمِما ش. شمٕمقا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَم٤مَل :  -47 ـِ َأَٟمٍس ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌا ـْ ُُمٕم٤مذ سْم ـْ يمَٔمَؿ همٞمٔم٤ًم » وقم ، وُهق َُم

 َ ـَ احْلُقِر ىَم٤مِدٌر قَمغَم َأْن ُيٜمِْٗمَذُه ، َدقَم٤مُه اهللاُ ؾُمٌْح٤مَٟمُف وشَمٕم٤ممَم قَمغَم ُرُؤوِس اخْلالئِؼ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم طَمتاك خُيَػمِّ ُه ُِم

ـٌ .ش اًْمِٕملِم َُم٤م ؿَم٤مَء  ُِمذيُّ وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً ْ  رواه َأسُمق داُوَد ، واًمؽمِّ

ـْ َأيِب ُهرْيَرَة َريَض  -48 ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : أْوِصٜمل ، ىَم٤مَل :  وقم ٓ » اهللاُ قمٜمُف َأنا َرضُمالً ىَم٤مَل ًمٚمٜمٌا

َد ُِمرارًا ىَم٤مَل ، ش شَمٖمَْم٥ْم  .ش ٓ شَمْٖمَْم٥ْم » وَمردا  رواه اًمٌخ٤مريُّ

ـْ أيب ُهَرْيرَة َريِضَ اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -49 َُم٤م َيَزال اًْمٌاَلُء » وؾَمٚماؿ : َوقَم

ِف َووًَمِدِه وَُم٤مًمِِف طَمتاك َيْٚمَ٘مك اهللا شمٕم٤ممم َوَُم٤م قَمَٚمٞمِْف ظَمٓمِٞمئ٦َمٌ 
ًِ ـِ َواعم١ْمُِمٜم٦َِم ذم َٟمْٗم ُِمذيُّ وىم٤مل : ش سم٤ِمعم١ُْْمُِم ْ رواه اًمؽمِّ

ـٌ صِحٞمٌح   طمدي٨ٌم طمً

ـْ اسْمـ قَم٤ٌَمٍس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىَمِدَم قُمٞمَْٞمٜم٦َم سمْ  -51 ـِ ىَمٞمٍْس َوقَم ـِ َأظمٞمِِف احْلُر سْم ـٍ وَمٜمَزَل قَمغَم اسْم ـُ طِمّْم

اُء َأْصح٤مَب جَمْٚمِِس قُمَٛمَر ريض اهللاُ ِذيـ ُيْدٟمِٞمِٝمْؿ قُمٛمُر ريِضَ اهللاُ قمٜمُف ، َويَم٤مَن اًْمُ٘مرا  ، َويَم٤مَن ُِمـ اًمٜماَٗمِر اًما

ـَ َأظِمك ًَمَؽ َوضْمٌف قِمٜمَْد َهَذا إُِمػِم  قمٜمف َوُُمِم٤مَوَرشمِِف يُمٝمقًٓ يَم٤مُٟمقا َأْو ؿُمٌا٤مٟم٤ًم ، وَمَ٘م٤مَل قُمٞمٞمْٜم٦َمُ  ـِ َأظمٞمِِف : َي٤م اسْم ٓسْم

ـَ اخْلَٓما٤مب ، وَمَقاهللا َُم٤م  شُمْٕمٓمِٞمٜم٤َم وَم٤مؾْمَت٠ْمِذْن مم قَمَٚمٞمِْف ، وم٤مؾمَت٠مذَن وَم٠َمِذَن ًَمُف قُمٛمُر . وَمَٚماما دظَمَؾ ىَم٤مَل : ِهْل ي٤م اسْم

ُٙمُؿ ومِٞمٜم٤َم سم٤مًْمَٕمْدل ، وَمَٖمِْم٥َم  قُمَٛمُر ريَض اهللا قمٜمف طمتاك َهؿا َأْن ُيقىِمَع سمِِف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف احْلُرُّ : ي٤م اجْلَْزَل َوٓ حَتْ

ـِ  }َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم إِنا اهللا شمَٕم٤ممم ىَم٤مل ًمِٜمٌِٞمِِّف َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤مًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

ـَ  َهَذا وإنا [  198: إقمراف ؾمقرة]   {اجل٤مهٚملَم   ، شماله٤م طِملمَ  قُمَٛمرُ  ضم٤مَوَزه٤م ُم٤م َواهللا ، اجل٤مهٚملمَ  ُِم

٤موم٤مً  ويَم٤منَ   . اًمٌخ٤مرى رواه.  شمٕم٤ممم اهللاِ  يمِت٤َمِب  قِمٜمْد َوىما

ُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف أنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -51 ًْ ـِ ُم ٤َم ؾَمتُٙمقُن سَمْٕمِدى » وقَمـ اسْم إَِّنا

ًْ أَ  ٠مًمقَن صَمَرٌة َوُأُُمقٌر شُمٜمْٙمِروََّن٤م ، ىَم٤مًُمقا : ي٤م رؾُمقَل اهللاِ وَمام شَم٠مُمُرٟم٤م ؟ ىم٤مَل : شُم١َمدُّوَن احْلؼا اًماذي قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وشَم

ـْ ًَمُف ومٞمِف طمؼٌّ .ش : وإصََمَرُة » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش اهللا اًمذي ًمُٙمْؿ   قمٛما
ِ
 آٟمٗمراُد سم٤مًمٌْمء
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ـَ إَْٟمَّم٤مِر ىم٤مل : ي٤م رؾمقَل اهللاِ َأٓ َوقمـ أيب حْيَٞمك ُأؾَمٞمِْد سمْ  -52 ـِ طُمَْمػْمٍ ريض اهللاُ قمٜمُف َأنا َرضُماًل ُِم

تَْٕمِٛمُٚمٜمل يَماَم اؾْمْتْٕمٛمٚم٧َم وُمالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم وَمَ٘م٤مَل :  ًْ وا طَمتاك شمٚمَ٘مْقيِن قمغَم » شَم إِٟماُٙمْؿ ؾَمتَْٚمَ٘مْقَن سَمْٕمدي َأصَمَرًة وم٤مْصؼِمُ

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش احْلْقِض 

 ُُمْٝمَٛمَٚم٦ٍم ُمْمُٛمقَُم٦ٍم وو٤مٍد ُُمْٕمَجَٛم٦ٍم ُمْٗمُتقطم٦ٍم ، واهللاُ َأقْمَٚمُؿ .ش وطُمَْمػْمٌ » سمَِْمؿِّ اهْلْٛمزِة . ش  وُأؾَمٞمْدٌ » 
ٍ
 سمِح٤مء

ـِ أيب َأْوذم ريض اهللاُ قمٜمٝماَم َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم  -53 ـْ أيب إسِْمراهٞمَؿ قَمٌِْد اهللا سْم َوقم

٤مُِمِف  ْٛمُس ىَم٤مَم ومِٞمٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل: سمْٕمِض َأيا ٤َم اًمٜما٤مُس ٓ » اًمتل ًَمِ٘مَل ومِٞمَٝم٤م اًْمَٕمُدوا ، اْٟمتَٔمَر طَمتاك إَِذا َُم٤مًَم٧ِم اًمِما َي٤م َأهيُّ

 ٧َم فماِلَلِ شَمتَٛمٜماقا ًمَِ٘م٤مَء اًْمٕمُدوِّ ، َواؾْم٠َمًُمقا اهللا اًمَٕم٤مومَِٞم٦َم ، وَم٢مَِذا ًم٘مٞمتُٛمقهؿ وم٤مْصؼُموا ، َواقْمَٚمُٛمقا َأنا اجْلَٜما٦م حَتْ 

ُٞمقِف  ًُّ ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : ش اًم َح٤مِب ، َوَه٤مِزَم » صُمؿا ىَم٤مَل اًمٜمٌا ًا اًمٚماُٝمؿا ُُمٜمِْزَل اًْمٙمِت٤َمِب َوجُمِْرَي اًم

ٟم٤م قَمَٚمٞمِْٝمْؿ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف وسم٤مهللا اًمتاْقومٞمُؼ .ش . إطَْمزاِب ، اْهِزُْمُٝمْؿ َواْٟمٍُمْ

 

 : ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ
ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اصؼموا وص٤مسمروا  : أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مقل ذم ىمقل اهلل :قمـ اعم٤ٌمرك سمـ ُم١مُمؾ قمـ احلًـ 

ؿ  وٓ يدقمقه ًمِمدة وٓ رظم٤مء وٓ هاء وٓ ضاء  وأُمرهؿ ىم٤مل : أُمرهؿ أن يّمؼموا قمغم ديٜمٝم .وراسمٓمقا

ا وص٤مسمروا وراسمٓمقا ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اصؼمو : أن يّم٤مسمروا اًمٙمٗم٤مر  وأن يراسمٓمقا اعمنميملم. قمـ ىمت٤مدة  ىمقًمف

. قاشم٘مقا اهلل ًمٕمٚمٙمؿ شمٗمٚمحقن أي : اصؼموا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل  وص٤مسمروا أهؾ اًمْمالًم٦م  وراسمٓمقا ذم ؾمٌٞمؾ اًمٚمٝم .

ىم٤مل : اصؼموا قمغم ُم٤م أُمرشمؿ سمف وص٤مسمروا اًمٕمدو اصؼموا وص٤مسمروا وراسمٓمقا :قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف

 (7/512وراسمٓمقهؿ . )شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ي٘مقل : اصؼموا  .اصؼموا وص٤مسمروا وراسمٓمقا  : أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم هذه أي٦م :حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل قمـ  

ديٜمٙمؿ  وص٤مسمروا اًمققمد اًمذي وقمدشمٙمؿ ، وراسمٓمقا قمدوي وقمدويمؿ ، طمتك يؽمك ديٜمف ًمديٜمٙمؿ قمـ  قمغم

ومذيمر ًمف مجققم٤م ُمـ اًمروم وُم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، ىم٤مل : يمت٥م أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح إمم زيد سمـ أؾمٚمؿ 

أُم٤م سمٕمد ، وم٢مٟمف ُمٝمام ٟمزل سمٕمٌد ُم١مُمـ ُمـ ُمٜمزًم٦م ؿمدة ، جيٕمؾ اهلل سمٕمده٤م  :يتخقف ُمٜمٝمؿ ، ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر 

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اصؼموا وص٤مسمروا  : ومرضم٤م ، وإٟمف ًمـ يٖمٚم٥م قمن ينيـ ، وإن اهلل ي٘مقل ذم يمت٤مسمف

 (7/513.) شمٗمًػم اًمٓمؼمى وراسمٓمقا واشم٘مقا اهلل ًمٕمٚمٙمؿ شمٗمٚمحقن
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٧م هذه ي٤م اسمـ أظمل  هؾ شمدري ذم أي رء ٟمزًم :ىم٤مل داود سمـ ص٤مًمح: ىم٤مل زم أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ 

؟ ىم٤مل ىمٚم٧م : ٓ! ىم٤مل : إٟمف ي٤م اسمـ أظمل مل يٙمـ ذم زُم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل "اصؼموا وص٤مسمروا وراسمٓمقا  " : أي٦م

 (7/515ٙمٜمف اٟمتٔم٤مر اًمّمالة ظمٚمػ اًمّمالة . ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همزو يراسمط ومٞمف ، وًم

وٟم٘مص ُمـ إُمقال(  (ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ) اخلقف ( يٕمٜمل. ظمقف اًمٕمدو ) واجلقع ( يٕمٜمل: اًم٘محط.

يٕمٜمل اجلقائح ) واًمثٛمراتيٕمٜمل. سم٤مًم٘متؾ واعمقت وىمٞمؾ سم٤معمرض واًمِمٞم٥م)وإٟمٗمس (  ( ان واهلالكسم٤مخلن

 (1/169ذم اًمثامر.) شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

 (2/163سم٤مًم٘متؾ واعمقت ذم اجلٝم٤مد.) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  :وإٟمٗمس ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 أٟمف ىم٤مل اخلقف ظمقف اهلل شمٕم٤ممم واجلقع صٞم٤مم رُمْم٤من وٟم٘مص ُمـ إُمقال أداء اًمِم٤مومٕمل وطمٙمل قمـ  

  (1/169.)اًمٌٖمقى ة ىمٚمٌف اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت وإٟمٗمس إُمراض واًمثٛمرات ُمقت إوٓد ٕن وًمد اًمرضمؾ صمٛمر

أي٦م ىم٤مل : أظمؼم اهلل اعم١مُمٜملم أن اًمدٟمٞم٤م دار سمالء، وأٟمف ُمٌتٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م، وًمٜمٌٚمقٟمٙمؿ  : فذم ىمقًماسمـ قم٤ٌمس قمـ 

وأظمؼم أن اعم١مُمـ إذا ؾمٚمؿ ُٕمر اهلل، ورضمع واؾمؽمضمع وسمنم اًمّم٤مسمريـ  : وأُمرهؿ سم٤مًمّمؼم، وسمنمهؿ، وم٘م٤مل

 .قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم يمت٥م اهلل ًمف صمالث ظمّم٤مل ُمـ اخلػم : اًمّمالة ُمـ اهلل، واًمرمح٦م، وحت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ اهلدى 

  (2/72در اعمٜمثقر ) شمٗمًػم اًم

ىم٤مل إوزاقمل: ًمٞمس يقزن هلؿ وٓ يٙم٤مل، إٟمام يٖمرف هلؿ همروم٤ًم، وىم٤مل اسمـ ضمري٩م: سمٚمٖمٜمل أٟمف ٓ حي٥ًم 

 ( 3/183)سمـ يمثػمقمٚمٞمٝمؿ صمقاب قمٛمٚمٝمؿ ىمط، وًمٙمـ يزادون قمغم ذًمؽ، وىم٤مل اًمًدي: يٕمٜمل ذم اجلٜم٦م.

ـْ ىَمت٤َمَدة  ٤مسمُِروَن َأضْمرهْؿ سمَِٖمػْمِ  (قَم ٤مب إِٟمااَم ُيَقرما اًمّما ًَ َٓ ُِمٞمَزان. ) طِم  َٓ َوَاهللا َُم٤م ُهٜم٤َميُمؿ ُِمْٙمٞم٤َمل َو

 (21/271) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ىم٤مل : هق اًمّمؼم قمغم ومج٤مئع اًمدٟمٞم٤م ػم طم٤ًمب إٟمام يقرم اًمّم٤مسمرون أضمرهؿ سمٖم : وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ذم ىمقًمف

 (15/215وأطمزاَّن٤م .)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

اًمذيـ ضمرهؿ سمٖمػم طم٤ًمب( إٟمام يقرم اًمّم٤مسمرون أ . (ُمـ أُمر سم٤معمٕم٤ميص ومٚمٞمٝمرب :وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

صؼموا قمغم ديٜمٝمؿ ومٚمؿ يؽميمقه ًمألذى. ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف : يمؾ ُمٓمٞمع يٙم٤مل ًمف يمٞمال ويقزن ًمف وزٟم٤م إٓ 

 ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى (.اًمّم٤مسمرون  وم٢مٟمف حيثك هلؿ طمثٞم٤م 

 (طم٘مٝم٤م وضمزُمٝم٤م .عمـ قمزم إُمقر (اًمّمؼم واًمتج٤موز )إن ذًمؽ (ومٚمؿ يٜمتٍم )وعمـ صؼم وهمٗمر ) 
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ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ : ُمـ إُمقر اًمتل أُمر اهلل هب٤م . ىم٤مل اًمزضم٤مج : اًمّم٤مسمر ي١مشمك سمّمؼمه اًمثقاب وم٤مًمرهم٦ٌم ذم اًمثقاب  

 (7/198) شمٗمًػم اًمٌٖمقى . أشمؿ قمزُم٤م

ذم وضمٕمف همِمٞم٦م فمٜمقا أٟمف ىمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف قمغم إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف: همٌم ىم٤مل 

اُمرأشمف إمم اعمًجد ٚمثقم سمٜم٧م قم٘م٦ٌم أم يموم٤مو٧م ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م طمتك ىم٤مُمقا ُمـ قمٜمده، وضمٚمٚمقه صمقسم٤م، وظمرضم٧م 

 اًمدر اعمٜمثقر ( .)شمًتٕملم سمام أُمرت سمف ُمـ اًمّمؼم واًمّمالة ، ومٚمٌثقا ؾم٤مقم٦م وهق ذم همِمٞمتف، صمؿ أوم٤مق

أظمريـ يٜم٤مدي ُمٜم٤مد : أيـ اًمّم٤مسمرون ًمٞمدظمٚمقا إذا مجع اهلل إوًملم و :قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ وىم٤مل 

اجلٜم٦م ىمٌؾ احل٤ًمب ؟ ىم٤مل : ومٞم٘مقم قمٜمؼ ُمـ اًمٜم٤مس ، ومتتٚم٘م٤مهؿ اعمالئٙم٦م ، ومٞم٘مقًمقن : إمم أيـ ي٤م سمٜمل آدم ؟ 

ومٞم٘مقًمقن : إمم اجلٜم٦م . ومٞم٘مقًمقن : وىمٌؾ احل٤ًمب ؟ ىم٤مًمقا : ٟمٕمؿ ، ىم٤مًمقا : وُمـ أٟمتؿ ؟ ىم٤مًمقا : اًمّم٤مسمرون ىم٤مًمقا 

؟ ىم٤مًمقا : صؼمٟم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وصؼمٟم٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل طمتك شمقوم٤مٟم٤م اهلل . ىم٤مًمقا : أٟمتؿ يمام  : وُم٤م يم٤من صؼميمؿ

 (1/466)شمٗمًػم سمـ يمثػم  .ىمٚمتؿ ، ادظمٚمقا اجلٜم٦م ، ومٜمٕمؿ أضمر اًمٕم٤مُمٚملم 

ي٘مقل : اؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمّمؼم واًمّمالة قمغم ُمرو٤مة   "واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمّمؼم واًمّمالة "قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ىمقًمف : 

 (3/214) شمٗمًػم اًمٓمؼمى .قا أَّنام ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل اهلل واقمٚمٛم

(ىم٤مل : ٟمختؼميمؿ اًمٌٚمقى : وًمٜمٌٚمقٟمٙمؿ طمتك ٟمٕمٚمؿ اعمج٤مهديـ ُمٜمٙمؿ واًمّم٤مسمريـ ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف)

وًم٘مد ومتٜم٤م ) ىم٤مل : ٓ خيتؼمون )امل أطم٥ًم اًمٜم٤مس أن يؽميمقا أن ي٘مقًمقا آُمٜم٤م وهؿ ٓ يٗمتٜمقن ٤مر . وىمرأ )آظمتٌ

 ( 22/186(. ) شمٗمًػماًمٓمؼمى اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ 

 وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف :طمتك ٟمٕمٚمؿ : طمتك ٟمرى. .طمتك ٟمٕمٚمؿ : طمتك ٟمٛمٞمز  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 (16/232) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

أي٦م وم٘م٤مل : اًمٚمٝمؿ قم٤مومٜم٤م واؾمؽمٟم٤م، وًمٜمٌٚمقٟمٙمؿ طمتك ٟمٕمٚمؿ اعمج٤مهديـ ُمٜمٙمؿ  :أٟمف شمال هذه أي٦م جم٤مهد قمـ 

 (13/451ٓ شمٌؾ اظم٤ٌمرٟم٤م .) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر و

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (222ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف : وضمدٟم٤م ظمػم قمٞمِمٜم٤م سم٤مًمّمؼم .) اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

 (23)اًمّمؼم واًمثقاب قمٚمٞمف  .وىم٤مل ايْم٤م  :أومْمؾ قمٞمش أدريمٜم٤مه سم٤مًمّمؼم وًمق أن اًمّمؼم يم٤من ُمـ اًمرضم٤مل يم٤من يمرياًم 

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : أٓ إن اًمّمؼم ُمـ اإليامن سمٛمٜمزًم٦م اًمرأس ُمـ اجلًد وم٢مذا ىُمٓمع اًمرأس سم٤مر اجلًد صمؿ 

 ( 24رومع صقشمف وم٘م٤مل : أٓ إٟمف ٓ إيامن عمـ ٓ صؼم ًمف. )اًمّمؼم واًمثقاب ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 
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 ( 294ٟمٞم٤م واًمديـ واًم٘مٜم٤مقم٦م ؾمٞمػ ٓ يٜمٌق ) ٓ خيٓمئ (.)ادب اًمد وىم٤مل ايْم٤م : اًمّمؼم ُمٓمٞم٦م ٓ شمٙمٌق

قمـ طمذيٗم٦م  ريض اهلل قمٜمف  ىم٤مل: شمٕمقدوا اًمّمؼم وم٠موؿمؽ أن يٜمزل سمٙمؿ اًمٌالء أُم٤م أٟمف ٓ يّمٞمٌٜمٙمؿ أؿمد ِم٤م 

 (8/337 إوًمٞم٤مءأص٤مسمٜم٤م ٟمحـ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)طمٚمٞمف 

ؾمتًالم ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ذروة اإليامن: اًمّمؼم ًمٚمحٙمؿ واًمرى سم٤مًم٘مدر واإلظمالص ذم اًمتقيمؾ وآ

 (1/216 إوًمٞم٤مءًمٚمرب قمز وضمؾ.)طمٚمٞمف 

 (5/342قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل: اًمرو٤م ىمٚمٞمؾ واًمّمؼم ُمٕمقل اعم١مُمـ.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وهق قمغم اعمٜمؼم: ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ٟمٕمٛم٦م وم٤مٟمتزقمٝم٤م ُمٜمف ومٕم٤موف ُمٙم٤من ُم٤م اٟمتزع ُمٜمف 

وف ظمػًما ِم٤م اٟم ٤مٍب  :تزع ُمٜمف صمؿ ىمرأاًمّمؼم إٓ يم٤من ُم٤م قمقا ًَ ٤مسمُِروَن َأضْمَرُهؿ سمَِٖمػْمِ طِم -( )اًمزُمر  )إِٟمااَم ُيَقرما اًمّما

 (31( .)اًمّمؼم واًمثقاب قمٚمٞمف  11

قمـ يقٟمس سمـ يزيد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ: ُم٤م ُمٜمتٝمك اًمّمؼم؟ ىم٤مل: أن يٙمقن يقم شمّمٞم٦ٌم 

 (262-3/261 إوًمٞم٤مءاعمّمٞم٦ٌم ُمثٚمف ىمٌؾ أن شمّمٞمٌف. )طمٚمٞمف 

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٌٕمض احلٙمامء: ُم٤م اًمّمؼم؟ ىم٤مل: اًمذي يٙمقن ذم احل٤مل اًمذي إذا ٟمزل سمف ُم٤م 

 (7/281 إوًمٞم٤مءيٙمره: صؼم ويم٤من ُمثؾ طم٤مًمف إول: إذا مل يٙمـ أص٤مسمف اًمٌالء.)طمٚمٞمف 

 ( 7/315قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: مل يٕمط اًمٕم٤ٌمد أومْمؾ ُمـ اًمّمؼم سمف دظمٚمقا اجلٜم٦م. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 (7/54 إوًمٞم٤مءقمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: إٟمام إضمر قمغم ىمدر اًمّمؼم.)طمٚمٞمف 

قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: أشمدرون ُم٤م شمٗمًػم: ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل؟ ي٘مقل: ٓ يٕمٓمل أطمد إٓ ُم٤م 

 (7/141ُم٤م وىمٞم٧م.  )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء إٓ أقمٓمٞم٧م وٓ ي٘مل أطمد

 (6/389احلٚمٞمف) دث سمٛمّمٞمٌتؽ وٓ سمقضمٕمؽ وٓ شمزك ٟمٗمًؽ.ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: صمالصم٦م ُمـ اًمّمؼم: ٓ حت

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: اًمّمؼم صؼمان: اًمّمؼم قمغم اعمّمٞم٦ٌم طمًـ وأومْمؾ ُمـ ذًمؽ اًمّمؼم قمـ 

 (29اعمٕم٤ميص.)اًمّمؼم واًمثقاب قمٚمٞمف 

 (4/91 إوًمٞم٤مءوىم٤مل ايْم٤م: ُم٤م ٟم٤مل رضمؾ ُمـ ضمًٞمؿ اخلػم ٟمٌل وٓ همػمه إٓ سم٤مًمّمؼم.)طمٚمٞمف 

ّمؼم قمغم ضوب صمالصم٦م: وم٤مًمّمؼم قمـ اعمٕم٤ميص واًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٤مت واًمّمؼم قمٜمد وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًم

اًمِمدائد اعمّمٞم٤ٌمت وم٠مومْمٚمٝم٤م اًمّمؼم قمـ اعمٕم٤ميص وم٤مًمٕم٤مىمؾ يدسمر أطمقاًمف سم٤مًمتث٧ٌم قمٜمد إطمقال اًمثالصم٦م اًمتل 
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 ذيمرٟم٤مه٤م سمٚمزوم اًمّمؼم قمغم اعمراشم٥م اًمتل وصٗمٜم٤مه٤م ىمٌؾ طمتك يرشم٘مل هب٤م إمم درضم٦م اًمرو٤م قمـ اهلل ضمؾ وقمال

 (162ذم طم٤مل اًمٕمن واًمٞمن ُمًٕم٤م. )رووف اًمٕم٘مالء 

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًمّمؼم مج٤مع إُمر وٟمٔم٤مم احلزم ودقم٤مُم٦م اًمٕم٘مؾ وسمذر اخلػم وطمٞمٚم٦م ُمـ ٓ طمٞمٚم٦م ًمف وأول 

 درضمتف آهتامم صمؿ اًمتٞم٘مظ صمؿ اًمتث٧ٌم صمؿ اًمتّمؼم صمؿ اًمّمؼم صمؿ اًمرو٤م وهق اًمٜمٝم٤مي٦م ذم احل٤مٓت. 

 (161)رووف اًمٕم٘مالء 

اًمٜمٔمر إمم إمحؼ ؾمخٜم٦م قملم واًمٜمٔمر إمم اًمٌخٞمؾ ي٘مز اًم٘مٚم٥م وُمـ مل حيتٛمؾ اًمٖمؿ وإذى مل  :وىم٤مل ايْم٤م

 (8/351 إوًمٞم٤مءي٘مدر أن يدظمؾ ومٞمام حي٥م.)طمٚمٞمف 

 ىم٤مل سمنم احل٤مذم: ٓ يٜمٌٖمل أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر إٓ ُمـ يّمؼم قمغم إذى.

 (8/337 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

: إن اعمّمٞم٦ٌم واطمدة: إن ضمزع أهٚمٝم٤م أو صؼموا واعمّمٞم٦ٌم سم٤مٕضمر أقمٔمؿ ُمـ قمزى اسمـ اًمًامك رضمالً وم٘م٤مل

 (219-8/218وًمٞم٤مء ٕاعمّمٞم٦ٌم سم٤معمقت.)طمٚمٞمف ا

ىم٤مل: ُمـ أمجع قمغم اًمّمؼم ذم إُمقر وم٘مد طمقى اخلػم واًمتٛمس ُمٕم٤مىمؾ  -أسمق ذر قمٛمر سمـ ذر  -قمـ اسمـ ذر 

 (5/111 إوًمٞم٤مءاًمؼم ويمامل آضمقر . )طمٚمٞمف 

داراين ىم٤مل: صمالصم٦م ُمـ أقمالم اًمّمؼم: اًمت٤ٌمقمد قمـ اخلٚمٓم٤مء ذم اًمِمدة واًمًٙمقن إًمٞمف ُمع قمـ أيب ؾمٚمٛمٞم٤من اًم

 (9/362 إوًمٞم٤مءدمرع همّمص اًمٌٚمٞم٦م وإفمٝم٤مر اًمٖمٜمك ُمع طمٚمقل اًمٗم٘مر سم٤ًمطم٦م اعمٕمٞمِم٦م. )طمٚمٞمف 

قمـ ص٤مًمح اعمري ىم٤مل: ًمق يم٤من اًمّمؼم طمٚمقًا ُم٤م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اصؼم. وًمٙمـ 

 (6/171 إوًمٞم٤مءف: اصؼم وم٢من اًمّمؼم ُمر.)طمٚمٞمف ىم٤مل ًم

قمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤مل: إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يٜم٤مدى ُمٜم٤مد: أيـ أهؾ اًمّمؼم؟ ومٞم٘مقم ٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس ومٞم٘م٤مل: 

قمغم ُم٤م صؼمشمؿ؟ ىم٤مًمقا: صؼمٟم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، وصؼمٟم٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ومٞم٘م٤مل: صدىمتؿ أدظمٚمقا 

 (139-3/138 إوًمٞم٤مءاجلٜم٦م.)طمٚمٞمف 

قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد ىم٤مل: ُمـ ٟمقى اًمّمؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل: صؼمه اهلل قمٚمٞمف وىمقاه هل٤م وُمـ ٟمقى اًمّمؼم 

 (6/163 إوًمٞم٤مءقمـ ُمٕم٤ميص اهلل: أقم٤مٟمف اهلل قمغم ذًمؽ وقمّمٛمف ُمٜمٝم٤م. )طمٚمٞمف 

 وقمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ىم٤مل: ُم٤م ُمـ قمٌد وه٥م اهلل ًمف صؼًما قمغم إذى وصؼًما قمغم اًمٌالء وصؼًما قمغم
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 (28اعمّم٤مئ٥م إٓ وىمد ُأويت أومْمؾ ُم٤م أوشمٞمف أطمد سمٕمد اإليامن سم٤مهلل . )اًمّمؼم واًمثقاب قمٚمٞمف 

ىم٤مل ذيح: إين ٕص٤مب سم٤معمّمٞم٦ٌم وم٠ممحد اهلل قمٚمٞمٝم٤م أرسمع ُمرات أمحد إذ مل يٙمـ أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م وأمحد إذ رزىمٜمل 

  . ديٜملاًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤موأمحد إذ ووم٘مٜمل ًمالؾمؽمضم٤مع عم٤م أرضمق ُمـ اًمثقاب وأمحد إذ مل جيٕمٚمٝم٤م ذم

 (115/4قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

وقمـ أيب ُمٞمٛمقن  ىم٤مل: إن ًمٚمّمؼم ذوـًم٤م ىمٚم٧م اًمراوي: ُم٤م هل ي٤م أسم٤م ُمٞمٛمقن؟ ىم٤مل: إن ُمـ ذوط اًمّمؼم 

أن شمٕمرف يمٞمػ شمّمؼم؟ وعمـ شمّمؼم؟ وُم٤م شمريد سمّمؼمك؟ وحتت٥ًم ذم ذًمؽ وحتًـ اًمٜمٞم٦م ومٞمف ًمٕمٚمؽ أن 

٤م اًمٌالء وم٤موٓمرسم٧م ًمذًمؽ صمؿ هدأ ومٝمدأت ومال هل خيٚمص ًمؽ صؼمك وإٓ وم٢مٟمام أٟم٧م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٝمٞمٛم٦م ٟمزل هب

قم٘مٚم٧م ُم٤م ٟمزل هب٤م وم٤مطمت٧ًٌم وصؼمت وٓ هل صؼمت وٓ هل قمروم٧م اًمٜمٕمٛم٦م طملم هدأ ُم٤م هب٤م ومحٛمدت 

 (53اهلل قمغم ذًمؽ وؿمٙمرت. )اًمّمؼم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 ( 44ًمدٟمٞم٤مىم٤مل زي٤مد سمـ قمٛمرو: يمٚمٜم٤م ٟمٙمره اعمقت وأمل اجلراح وًمٙمٜم٤م ٟمتٗم٤موؾ سم٤مًمّمؼم. )اًمّمؼم ٓسمـ اسمك ا

ىم٤مل زهػم سمـ ٟمٕمٞمؿ:إنا هذا إُمر ٓ يتؿُّ إٓ سمِمٞمئلم: اًمّمؼم واًمٞم٘ملم وم٢من يم٤من ي٘ملم ومل يٙمـ ُمٕمف صؼممل يتؿا 

وإن يم٤من صؼم ومل يٙمـ ُمٕمف ي٘ملم مل يتؿا وىمد ضب هلام أسمق اًمدرداء ُمثاًل وم٘م٤مل: ُمثؾ اًمٞم٘ملم واًمّمؼم ُمثؾ 

  (8/4.)صٗمف اًمّمٗمقة وَمداديـ حيٗمران إرض وم٢مذا ضمٚمس واطمد ضمٚمس أظمر 

 (86ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئك :) ومّمؼم مجٞمؾ (: اًمرو٤م سم٤معمّمٞمٌف واًمتًٚمٞمؿ . )اًمّمؼم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: طُمٗم٧م اجلٜم٦م سم٤معمٙم٤مره وأٟم٧م شمٙمرهٝم٤م وطمٗم٧م اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٝمقات وأٟم٧م شمٓمٚمٌٝم٤م ومام أٟم٧م إٓ 

ت٥ًم سم٤مًمّمؼم قم٤مومٞم٦م وإن ضمزقم٧م ٟمٗمًف ِم٤م يم٤معمريض اًمِمديد اًمداء إن صؼم ٟمٗمًف قمغم ُمْمض اًمدواء ايم

 (94/4يٚم٘مك ـم٤مًم٧م سمف قمٚم٦م اًمْمٜم٤م .)صٗمف اًمّمٗمقة 

 (12.)ديقان اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل:

٤م إَِذا طَمَٙمَؿ اًمَ٘مَْم٤مءُ  ًً ٤مَم شَمْٗمَٕمُؾ َُم٤م شَمَِم٤مُء                         َوـم٥ِْم َٟمْٗم  َدِع إَيا

ٞم٤َمزِم  َزْع حِل٤َمِدصَم٦ِم اًمٚما َٓ دَمْ ْٟمٞم٤َم سَمَ٘م٤مءُ                           َو  وَماَم حِلََقاِدِث اًمدُّ

ـْ َرضُماًل قَمغَم إَْهَقاِل ضَمْٚمًدا         اَمطَم٦ُم َواًمَقوَم٤مءُ        َويُم ًا  َوؿِمٞمَٛمتَُؽ اًم

اَي٤م               َك َأْن َيُٙمقَن هَل٤َم هِمَٓم٤مءُ    َوإِْن يَمثَُرْت قُمٞمُقسُمَؽ ذِم اًمؼَمَ  َوَها

 ْ ؽما ًَ  وَمُٙمؾُّ قَمٞم٥ٍْم        شَم
ِ
َخ٤مء ًا َخ٤مءُ  يَماَم ىمِٞمَؾ  ُيَٖمٓمِّٞمِف ـ               سم٤ِمًم ًا  ـ اًم
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َٓ شُمِرَي إقََم٤مِدَي ىمَ  ًّٓ                  َو  وَم٢مِنا ؿَماَمشَم٦َم إقَْمَدا سَماَلءُ      طُّ ُذ

ـْ سَمِخٞمٍؾ                 اَمطَم٦َم ُِم ًا َٓ شَمْرُج اًم  ٤مِر ًمِٚمٔماْٛمآِن َُم٤مءُ وَماَم ذِم اًمٜما    َو

ْزِق اًمَٕمٜم٤َمءُ   َوِرْزىُمَؽ ًَمٞمَْس ُيٜمِْ٘مُّمُف اًمتا٠َمينِّ                     َوًَمٞمَْس َيِزيُد ذِم اًمرِّ

َٓ َرظَم٤مءُ  َٓ سُم١ْمٌس قَمَٚمٞمَْؽ َو وٌر                      َو َٓ ُهُ َٓ طُمْزٌن َيُدوُم َو  َو

ْٟمٞم٤َم ؾَمَقاءُ                     إَِذا َُم٤م يُمٜم٧َْم َذا ىَمْٚم٥ٍم ىَمٜمُقٍع     وَم٠َمْٟم٧َم َوَُم٤مًمُِؽ اًمدُّ

٤مطَمتِِف اعمَٜم٤َمَي٤م                     ًَ ـْ َٟمَزًَم٧ْم سمِ َٓ ؾَماَمءُ    َوَُم  وَماَل َأْرٌض شَمِ٘مٞمِف َو

ـْ                       إَِذا َٟمَزَل اًمَ٘مَْم٤م َو٤مَق اًمَٗمَْم٤مءُ 
 َوَأْرُض اهللِ َواؾِمَٕم٦ٌم َوًَمٙمِ

َواءُ َدِع إيا  ـِ اعمَْقِت اًمدا  ٤مَم شَمْٖمِدُر يُمؾا طِملٍم                         وَماَم ُيْٖمٜمِل قَم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمروة سمـ اًمزسمػم وصؼمه قمغم آسمتالء:وىمٕم٧م إيمٚم٦م )داء ي٘مع ذم اًمٕمْمق ومٞم٠مشمٙمؾ ُمٜمف ( ذم رضمؾ قمروة سمـ 

ٛمؾ إًمٞمف ودقم٤م إـم٤ٌمء وم٘م٤مًمقا: ًمٞمس ًمف دواء إٓ اًم٘مٓمع، اًمزسمػم، ومّمٕمدت ذم ؾم٤مىمف، ومٌٕم٨م إًمٞمف اًمقًمٞمد، ومحُ 

وىم٤مًمقا ًمف: اذب اعمرىمِد وم٘م٤مل قمروة ًمٚمٓمٌٞم٥م: اُمض ًمِم٠مٟمؽ، ُم٤م يمٜم٧م أفمـ أن ظمٚمً٘م٤م ينمب ُم٤م يزيؾ قم٘مٚمف 

، ومٚمام ىمٓمٕمٝم٤م ضمٕمؾ ي٘مقل: ًمئـ أظمذت  طمتك يٕمرف سمف، ومقوع اعمٜمِم٤مر قمغم ريمٌتف اًمٞمنى، ومام ؾُمٛمع ًمف طمسٌّ

ٞم٧م ًم٘مد قم٤مومٞم٧م وُم٤م شمرك ضمزءه ُمـ اًم٘مرآن شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، ىم٤مل اًمقًمٞمد: ُم٤م رأي٧م ؿمٞمًخ٤م ًم٘مد أسم٘مٞم٧م، وًمئـ اسمتٚم

ىمط أصؼم ُمـ هذا، صمؿ إٟمف أصٞم٥م سم٤مسمٜمف حمٛمد ذم ذًمؽ اًمًٗمر، ريمْمتف سمٖمٚم٦م ذم إصٓمٌؾ، ومٚمؿ ُيًٛمع ُمـ 

ـْ ؾَمَٗمِرَٟم٤م َهَذا َٟمَّم٤ًٌم(قمروة ذم ذًمؽ يمٚمٛم٦م، ومٚمام يم٤من سمقادي اًم٘مرى ىم٤مل:  ًمٚمٝمؿ يم٤من زم ( ا63)اًمٙمٝمػ )ًَمِ٘مٞمٜم٤َم ُِم

سمٜمقن ؾمٌٕم٦م، وم٠مظمذت واطمًدا وأسم٘مٞم٧م زم ؾمت٦م، ويم٤من زم أـمراف أرسمٕم٦م، وم٠مظمذت واطمًدا وأسم٘مٞم٧م صمالصم٦م، 

 (4/431 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم وًمئـ اسمتٚمٞم٧م ًم٘مد قم٤مومٞم٧م، وًمئـ أظمذت ًم٘مد أسم٘مٞم٧م. )

ٕم٦م دظمؾ عم٤م هٚمؽ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وؾمٝمؾ سمـ قمٌد اًمٕمزيز وُمزاطمؿ ُمقمم قمٛمر ذم أي٤مم ُمتت٤مسم

اًمرسمٞمع سمـ ؾمؼمة قمٚمٞمف وىم٤مل: أقمٔمؿ اهلل أضمرك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ومام رأي٧م أطمدًا أصٞم٥م سم٠مقمٔمؿ ُمـ ُمّمٞمٌتؽ 

ذم أي٤مم ُمتت٤مسمٕم٦م واهلل ُم٤م رأي٧م ُمثؾ اسمٜمؽ إسمٜم٤ًم وٓ ُمثؾ أظمٞمؽ أظم٤ًم وٓ ُمثؾ ُمقٓك ُمقمم ىمط ومٓم٠مـم٠م قمٛمر 

رأؾمف وم٘م٤مل: يمٞمػ ىمٚم٧م أن ي٤م رأؾمف وم٘م٤مل زم رضمؾ ُمٕمل قمغم اًمقؾم٤مدة: ًم٘مد هٞمج٧م قمٚمٞمف ىم٤مل: صمؿ رومع 

رسمٞمع؟ وم٠مقمدُت قمٚمٞمف ُم٤م ىمٚم٧م أوًٓ ىم٤مل: ٓ واًمذي ىم٣م قمٚمٞمف أو ىم٤مل: قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمقت: ُم٤م ُأطم٥م أن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ 

 (5/331 إوًمٞم٤مءذًمؽ يم٤من مل يٙمـ. )طمٚمٞمف 
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ىم٤مل زهػم اًم٤ٌمين: ُم٤مت اسمـ عمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم ومخرج قمغم احلل ىمد رضمؾ مجتف وًمٌس طمٚمتف 

ف: ُم٤م ٟمرى ُمٜمؽ هبذا وىمد ُم٤مت اسمٜمؽ وم٘م٤مل: أشم٠مُمروين أن أؾمتٙملم ًمٚمٛمّمٞم٦ٌم؟ ومقاهلل ًمق أن اًمدٟمٞم٤م وُم٤م وم٘مٞمؾ ًم

ومٞمٝم٤م زم وم٠مظمذه٤م اهلل ُمٜمل ووقمدين قمٚمٞمٝم٤م ذسم٦م ُم٤مء همدًا ُم٤م رأيتٝم٤م ًمتٚمؽ اًمنمسم٦م أهالً ومٙمٞمػ: سم٤مًمّمٚمقات 

 (2/199 إوًمٞم٤مءواهلدى واًمرمح٦م.)طمٚمٞمف 

لم ٟم٤مقمٞم٦م ذم سمٞمتف وقمٜمده مج٤مقم٦م ومٜمٝمض إمم ُمٜمزًمف صمؿ رضمع إمم قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد: ؾمٛمع قمكم سمـ احلً

جمٚمًف وم٘مٞمؾ ًمف: أُمـ طمدث يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مقمٞم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ومٕمزوه وشمٕمجٌقا ُمـ صؼمه وم٘م٤مل: إٟم٤م أهؾ سمٞم٧م ٟمٓمٞمع 

 (3/183 إوًمٞم٤مءاهلل ومٞمام ٟمح٥م وٟمحٛمده ومٞمام ٟمٙمره.)طمٚمٞمف 

يؼ ذم ديم٤مٟمف وم٤مؿمتد ضمزقمف طمتك ظمقًمط ٟمٔمر إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ إمم رضمؾ: ىمد أصٞم٥م سمامل وُمت٤مع ووىمع احلر

ذم قم٘مٚمف وم٘م٤مل: ي٤م قمٌد اهلل إن اعم٤مل ُم٤مل اهلل ُمتٕمؽ سمف إذ ؿم٤مء وأظمذه ُمٜمؽ إذ ؿم٤مء وم٤مصؼم ُٕمره وٓ دمزع وم٢من 

 (33-8/32ٚمٞمف احل.)ُمـ مت٤مم ؿمٙمر اهلل قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م: اًمّمؼم ًمف قمغم اًمٌٚمٞم٦م وُمـ ىمدم: وضمد وُمـ أظمر: وم٘مد ٟمدم

ؾ ُمـ أومْمؾ أهؾ زُم٤مٟمف إمم ُمٚمؽ يم٤من يٗمتـ اًمٜم٤مس قمغم أيمؾ حلقم اخلٜم٤مزير قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤مل: أشمك رضم

ومٚمام أشمك سمف اؾمتٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ُمٙم٤مٟمف وؾم٤مءهؿ أُمره وم٘م٤مل ًمف ص٤مطم٥م ذـم٦م اعمٚمؽ: ائتٜمل سمجدي ٟمذسمحف ِم٤م 

حيؾ ًمؽ أيمٚمف وم٤مقمٓمٜمٞمف وم٢من اعمٚمؽ إذا دقم٤م سمٚمحؿ اخلٜمزير أشمٞمتؽ سمف ومٙمٚمف ومذسمح ضمدي٤ًم وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه صمؿ أشمك سمف 

ؽ ومدقم٤م ًمف سمٚمحؿ اخلٜمزير وم٠مشمك ص٤مطم٥م اًمنمط سم٤مًمٚمحؿ اًمذي يم٤من أقمٓم٤مه إي٤مه ـ وهق: حلؿ اجلدي ـ اعمٚم

وم٠مُمره اعمٚمؽ أن ي٠ميمٚمف وم٠مسمك ومجٕمؾ ص٤مطم٥م اًمنمـم٦م يٖمٛمز إًمٞمف وي٠مُمره سم٠ميمٚمف ويريف: أٟمف اًمٚمحؿ اًمذي دومٕمف 

شم٠ميمؾ وهق اًمٚمحؿ إًمٞمف وم٠مسمك أن ي٠ميمٚمف وم٠مُمر اعمٚمؽ ص٤مطم٥م ذـمتف أن ي٘متٚمف ومٚمام ذه٥م سمف ىم٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن 

اًمذي دومٕم٧م إزم؟ أفمٜمٜم٧م أين أشمٞمتؽ سمٖمػمه؟ ىم٤مل: ىمد قمٚمٛم٧م أٟمف هق وًمٙمـ: ظمٗم٧م أن ُي٘مت٤مس يب اًمٜم٤مس 

 ومٙمؾ ُمـ أراده قمغم أيمؾ حلؿ اخلٜمزير ىم٤مل: ىمد أيمٚمف ومالن ومٞم٘مت٤مس يب وم٠ميمقن ومتٜم٦م هلؿ ومُ٘متؾ. 

 (56 -4/55 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمٚم٧م: قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمت٦م اًمًٛمرىمٜمدي ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م حمٛم

هق إُم٤مم؟ ىم٤مل: إي واهلل ويمام يٙمقن اإلُم٤مم إن أمحد أظمذ سم٘مٚمقب اًمٜم٤مس إن أمحد: صؼم قمغم اًمٗم٘مر ؾمٌٕملم 

 (9/176 إوًمٞم٤مءؾمٜم٦م. )طمٚمٞمف 

ومٌٕم٨م  ىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد اًمتًؽمي: ذيمروا: أٟمف ُمر قمٚمٞمف يٕمٜمل: أمحد سمـ طمٜمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم ُم٤م يم٤من ـمٕمؿ ومٞمٝم٤م
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إمم صديؼ ًمف وم٤مؾمت٘مرض ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمدىمٞمؼ ومٕمرومقا ذم اًمٌٞم٧م ؿمدة طم٤مضمتف إمم اًمٓمٕم٤مم ومخٌزوا سم٤مًمٕمجٚم٦م ومٚمام 

ووع سملم يديف ىم٤مل: يمٞمػ قمٛمٚمتؿ ظمٌزشمؿ سمنقم٦م هذا وم٘مٞمؾ ًمف: يم٤من اًمتٜمقر ذم دار ص٤مًمح اسمٜمف ُمًجرا 

 (9/177آوًمٞم٤مء طمٚمٞمفوظمٌزٟم٤م سم٤مًمٕمجٚم٦م وم٘م٤مل: ارومٕمقا ومل ي٠ميمؾ وم٠مُمر سمًد سم٤مسمف إمم دار ص٤مًمح. )

وضم٤مء رضمؾ إمم يقٟمس سمـ قمٌٞمد ومِمٙم٤م إًمٞمف وٞمً٘م٤م ُمـ طم٤مًمف وُمٕم٤مؿمف واهمتامًُم٤م سمذًمؽ وم٘م٤مل: أينك سمٌٍمك 

ُمئ٦م أًمػ؟ ىم٤مل: ٓ ىم٤مل: ومًٌٛمٕمؽ؟ ىم٤مل: ٓ ىم٤مل: ومٌٚم٤ًمٟمؽ؟ ىم٤مل: ٓ ىم٤مل: ومٌٕم٘مٚمؽ؟ ىم٤مل: ٓ ذم ظمالل 

ره ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل يقٟمس: أرى ًمؽ ُمئلم أًمقوًم٤م وأٟم٧م شمِم  (292/6ٙمق احل٤مضم٦م؟.)اًمًػم وذيما

ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمٖم٤مززم: دظمٚم٧م قمغم رضمؾ ُمٌتغم سم٤محلج٤مز وم٘مٚم٧م: يمٞمػ دمدك؟ ىم٤مل: أضمد قم٤مومٞمتف أيمثر 

ِم٤م اسمتالين سمف وأضمد ٟمَِٕمٛمف قمكما أيمثر ُمـ أن أطمّمٞمٝم٤م ىمٚم٧م: أدمد عم٤م أٟم٧م ومٞمف أًمـاًم ؿمديًدا؟ ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل: ؾمال 

دي أهؾ اًمّمؼم ُمـ يمامل إضمقر ذم ؿمدة يقم قمًػم ىم٤مل: صمؿ همٌم سمٜمٗمز قمـ أمل ُم٤م يب ُم٤م وقمد قمٚمٞمف ؾمٞم

قمٚمٞمف ومٛمٙم٨م ُمٚمٞم٤ّم صمؿ أوم٤مق وم٘م٤مل: إين ٕطم٥ًم أنا ٕهؾ اًمّمؼم همًدا ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٘م٤مًُم٤م ذيًٗم٤م ٓ يت٘مدُمف ُمـ 

 (81)اًمّمؼم واًمثقاب قمٚمٞمف  صمقاب إقمامل رءإٓ ُم٤م يم٤من ُمـ اًمرو٤م قمـ اهلل شمٕم٤ممم.

 ُمـ اًمّمدر إول وم٘م٤مم اًمرضمؾ وهق يٛمًح اًمٕمرق قمـ وضمٝمف وهق يتٚمق:ىم٤مل احلًـ: ؾم٥ما رضمؾ رضماًل 

( ىم٤مل احلًـ: قم٘مٚمٝم٤م واهلل وومٝمٛمٝم٤م إذ وٞمٕمٝم٤م 43) وعمـ صؼم وهمٗمر ان ذًمؽ عمـ قمزم آُمقر ( ) اًمِمقرى  

 (87اجل٤مهٚمقن.)اًمّمؼم واًمثقاب قمٚمٞمف 

 ثبة اٌقذق -:

ـَ آَُمٜمُقا اشما  : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ِذي ٤َم اًما ٤مِدىِملَم] اًمتقسم٦م : َي٤م َأهيُّ  [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  119ُ٘مقا اهللَ َويُمقُٟمقا َُمَع اًمّما

٤مِدىَم٤مِت  ٤مِدىِملَم َواًمّما  وَمَٚمْق َصَدىُمقا اهللَ ًَمَٙم٤مَن ظَمػْمًا هَلُْؿ  [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  35] إطمزاب :  َواًمّما

 [ 21] حمٛمد :

ُٕمقٍد ريض اهللا  -54 ًْ ـِ َُم ُل : قَمـ اسْم ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وَم٤مَٕوا ْدَق »  قمٜمف قمـ اًمٜمٌا إِنا اًمّما

ضُمَؾ ًمٞمّْمُدُق طَمتاك ُيٙمت٥ََم قِمٜمَْد اهللاِ ِص  ي٘م٤ًم ، وإِنا هَيِْدي إمَِم اًْمؼِمِّ َوإِنا اًْمؼِما هَيِْدي إمَِم اجلَٜما٦ِم ، َوإِنا اًمرا دِّ

ضُمَؾ ًَمٞمَْٙمِذُب طَمتاك ُيٙمت٥ََم قِمٜمَْد اهللاِ اًْمَٙمِذَب هَيِْدي إمَِم اًمٗمُجقِر َوإِنا  اًمٗمُجقَر هَيِْدي إمَِم اًمٜما٤مِر ، َوإِنا اًمرا

اسم٤ًم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش يَمذا

ـْ رؾمقِل  -55 ـِ أيب ـَم٤مًم٥ٍِم ، َريَض اهللاُ قَمٜمْٝمام ، ىَم٤مَل طمِٗمْٔم٧ُم ُِم  قَمكِمِّ سْم
ـِ ـِ سْم ٍد احْلًَ ـْ أيب حُمَٛما اًمثا٤مين : قَم
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ْدَق ـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦ٌَم، َواًْمَٙمِذَب ِري٦ٌٌم » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : اهللا َصغّم  ٌَُؽ ، وَم٢مِنا اًمّمِّ ٌَُؽ إمَِم َُم٤م ٓ َيري ش َدْع ُم٤م َيِري

 رواه اًمؽِمُْمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم صحٞمٌح .

ٌَُؽ » ىَمْقًُمُف :  ٝم٤م ، َوَُمْٕمٜم٤مُه : اشْمُرْك ُم٤م شَمُِمؽُّ ذم طِمٚمِّف ، واقمْ ش يِري ِدْل إمِم َُم٤م ٓ شَمُِمؽُّ ُهَق سمٗمتِح اًمٞم٤مء وَوٛمِّ

 ومٞمف 

ـِ طَمرٍب  -56 ـْ أيب ؾُمْٗمٞم٤مَن َصْخِر سْم ٦مِ  ذم اًمٓماقيؾِ  طمديثِف ذم.  قمٜمف اهللا  ريَض .  اًمثا٤مًم٨ُم : قم  ، ِهرىْمُؾ  ىِمّما

ِلا  يْٕمٜمل َي٠ْمُُمُريُمؿْ  وَمامَذا:  ِهرىْمُؾ  ىَم٤مَل  ٌُُدوا » ي٘مقل:  ىُمْٚم٧ُم : ؾُمْٗمَٞم٤منَ  َأسُمق ىَم٤مَل  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌا  اقْم

دِق ، واًْمٕمَٗم٤مِف ،  ٓ َوطْمَدهُ  اهللاَ  الِة واًمّمِّ شُمنِميُمقا سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم ، واشْمُريُمقا ُم٤م َيُ٘مقُل آسم٤مُؤيُمْؿ ، وَي٠ْمُُمرَٟم٤م سم٤مًمّما

َٚم٦ِم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش . واًمّمِّ

ـْ أيب صَم٤مسم٧ٍِم ، وىِمٞمَؾ : أيب ؾمٕمٞمٍد ، وىِمٞمَؾ : أيب اًْمقًمِٞمِد ، ؾَم  -57 اسمُِع : قَم ـِ طُمٜمٞمٍْػ ، َوُهَق سمدِريٌّ اًمرا ْٝمِؾ سْم

َٝم٤مَدة سمِِّمْدٍق سَمٚماٖمُف » ، ريض اهللا قمٜمف ، َأن اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  ـْ ؾَم٠َمَل اهللاَ ، شمٕم٤ممَم اًمِمِّ َُم

ٝمَداء ، وإِْن َُم٤مَت قَمغَم ومِراؿِمِف   رواه ُمًٚمؿ .ش اهللاُ َُمٜم٤َمِزَل اًمِمُّ

ـْ أ -58 همزا َٟمٌِلٌّ » يب ُهرْيرة ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ: اخل٤مُِمُس : قَم

 صٚمقاُت اهللا وؾمالُُمُف قمَٚمٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل ًم٘مْقُِمِف : ٓ يْتٌْٕمٜمل َرضُمٌؾ ُمَٚمَؽ سُمْْمَع اُْمَرَأٍة. َوُهَق ُيِريدُ 
ِ
ـَ إَْٟمٌِٞم٤مء  ُِم

ـِ  ٌْ ٌْٜمَِل هِب٤َم َوعمَا٤م َي هِب٤م ، وٓ َأطمٌد سمٜمَك سمُٞمقشم٤ًم مَلْ يروَمع ؾُم٘مقوَمَٝم٤م ، وٓ َأطَمٌد اؿْمؽَمى هَمٜماًَم َأْو ظَمَٚمَٗم٤مٍت وُهق َأن َي

ٛمس : إِٟماِؽ َُم٠مُُمقر ـْ ذًمَؽ ، وَمَ٘م٤مل ًمٚمِما ـَ اًْمَ٘مْري٦ِم صالَة اًْمٕمٍْمِ َأْو ىَمري٤ًٌم ُِم ٌة َيٜمَْتٔمُر أْوَٓدَه٤م . وَمٖمَزا وَمدَٟم٤م ُِم

َٝم٤م قمَٚمٞمٜم٤م ، وَمُح٧ًٌْم طَمتاك وَمتََح اهللاُ قمٚمٞمِْف ، وَمَجَٛمَع اًْمَٖمٜم٤َمئِؿ ، وَمج٤مَءْت وَأٟم٤م ُم٠مُُمقٌر ، اًمٚمٝمؿا اطْمٌ  َيْٕمٜمِل ًْ

ـْ  ومٚمٞم٤ٌميٕمٜمِل هُمُٚمقًٓ، ومِٞمُٙمؿْ  إِنا : وم٘م٤مل ، شمْٓمٕمْٛمَٝم٤م وَمَٚمؿْ  ًمت٠َميُمٚمَٝم٤م اًمٜما٤مرَ   َرضُمؾٍ  يدُ  ومٚمِزىم٧ْم  ، رضُمٌؾ  ىمٌِٞمَٚم٦مٍ   يُمؾِّ  ُم

ضُمٚملْمِ أو صمالصَم٦ٍم سمِٞمَِدِه ومَ٘م٤مَل : ومِٞمُٙمُؿ اًْمُٖمُٚمقُل ر يدُ  ومٚمزىَم٧ْم  ، ىمٌٞمَٚمُتؽ ومٚمٞم٤ٌميٕمٜمِل ، اًْمُٖمٚمقُل  ومِٞمُٙمؿ:  وَمَ٘م٤مَل  سمِٞمِدهِ 

ه٥ِم ، ومقَوٕمٝم٤م وَمَج٤مَءت اًمٜما٤مُر وَم٠َميَمَٚمتٝم٤م ، ومٚمْؿ حَتؾ اًْمَٖمٜم٤َمئُِؿ  ـْ اًمذا ، وَمج٤مءوا سمَرْأٍس ُِمثِْؾ َرْأس سَمَ٘مَرٍة ُِم

ش اخلٚمٗم٤مُت » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش ٤م اًمَٖمٜم٤َمِئَؿ عما٤م رَأى َوٕمَٗمٜم٤َم وقمجزَٟم٤م وم٠مطمٚماٝم٤م ًمٜم٤َم ٕطمٍد ىَمٌَٚمٜم٤َم ، صُمؿا َأطَمؾا اهللاُ ًَمٜم

 اعمٕمجٛم٦م ويمِن اًمالِم : مْجُع ظَمٚمَِٗم٦ٍم ، وِهل اًمٜما٤مىَم٦ُم احل٤مُمُؾ .
ِ
 سمٗمتح اخل٤مء

ـِ طمَزاٍم . ريِضَ اهللاُ قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم  -59  اهللُ قَمَٚمٞمِْف اًم٤ًمِدُس : قمـ أيب ظم٤مًمٍد طمٙمٞمِؿ سم
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َ٘م٧ْم » وؾَمٚماؿ :  ىم٤م ، وم٢مِن صدىَم٤م وسمٞماٜم٤م سمُقِرك هلاُم ذم سَمٞمْٕمِٝمام ، وإِن يَمتاَم ويمَذسَم٤م حُمِ اًْمٌٞمَِّٕم٤من سم٤مخِلٞم٤مِر ُم٤م مل َيتٗمرا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمفش سمريم٦ُم سمْٞمِٕمِٝمام 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
:  ىم٤مل : ٟمزًم٧م ذم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقاي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل ويمقٟمقا ُمع اًمّم٤مدىملم  : ذم ىمقًمفٟم٤مومع قمـ 

اشم٘مقا  : : ومٞمٜم٤م ٟمزًم٧م أيْم٤ميمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ىمٞمؾ هلؿ : يمقٟمقا ُمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف . ىم٤مل 

ىم٤مل : ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل ويمقٟمقا ُمع اًمّم٤مدىملم  : ذم ىمقًمفاسمـ قمٛمر . قمـ اهلل ويمقٟمقا ُمع اًمّم٤مدىملم 

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل ويمقٟمقا ُمع  : ذم ىمقًمفاًمْمح٤مك ُمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف. قمـ 

 (7/582اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم  ).وأصح٤مهبام وقمٛمر أيب سمٙمر ىم٤مل : أُمروا أن يٙمقٟمقا ُمع اًمّم٤مدىملم 

 (7/591 ) اًمدر اعمٜمثقر .: إن اًمرضمؾ ًمٞمحرم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وصٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٙمذسم٦م يٙمذهب٤م أٟمس ىم٤مل 

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: إن اًمٙمذب ٓ يّمٚمح ُمٜمف ضمد وٓ هزل وٓ أن يٕمد أطمديمؿ ؿمٞمئ٤م صمؿ ٓ يٜمجزه  اىمرءوا إن 

 هؾ شمرون ذم اًمٙمذب رظمّم٦م ؟.قا ُمع اًمّم٤مدىملم ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل ويمقٟمؿمئتؿ 

 (8/216اًم٘مرـمٌك شمٗمًػم ) 

وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام : ُمع اًمذيـ صدىم٧م ٟمٞم٤مهتؿ واؾمت٘م٤مُم٧م ىمٚمقهبؿ وأقمامهلؿ وظمرضمقا 

ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم شمٌقك سم٢مظمالص ٟمٞم٦م . وىمٞمؾ : ُمع اًمذيـ صدىمقا ذم آقمؽماف 

 (119/ 4) شمٗمًػم اًمٌٖمقى . ذروا سم٤مٕقمذار اًمٙم٤مذسم٦مسم٤مًمذٟم٥م ومل يٕمت

إن اعمًٚمٛملم  : ىم٤مًم٧م اًمٜم٤ًمء : ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م سم٤مًمف يذيمر اعم١مُمٜملم ومل يذيمر اعم١مُمٜم٤مت؟ ومٜمزل :سمـ قم٤ٌمس ىم٤مٓ

ىم٤مل : عم٤م ذيمر أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل اًمٜم٤ًمء : ًمق يم٤من ومٞمٜم٤م ظمػم ىمت٤مدة واعمًٚمامت. قمـ 

 (12/46اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم  ). أي٦مإن اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت  : ًمذيمرٟم٤م، وم٠مٟمزل اهلل

: ىم٤مل اًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل : أؾمٚمٛمٜم٤م يمام أؾمٚمٛمتؿ وومٕمٚمٜم٤م يمام ومٕمٚمتؿ، ومتذيمرون ذم اًم٘مرآن وٓ ٟمذيمر! قمٙمرُم٦م ىم٤مل 

إن اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت واعم١مُمٜملم  :ًٛمقن اعمًٚمٛملم ومٚمام ه٤مضمروا ؾمٛمقا اعم١مُمٜملم وم٠مٟمزل اهللويم٤من اًمٜم٤مس ي

واًمّم٤مئٛملم واًمّم٤مدىملم واًمّم٤مدىم٤مت ٓمٞمٕم٤مت يٕمٜمل : اعمٓمٞمٕملم واعمواعم١مُمٜم٤مت واًم٘م٤مٟمتلم واًم٘م٤مٟمت٤مت 

واًمذايمريـ اهلل يمثػما يٕمٜمل : ُمـ اًمٜم٤ًمء واحل٤مومٔملم ومروضمٝمؿ واحل٤مومٔم٤مت ؿمٝمر رُمْم٤من واًمّم٤مئامت 
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 (12/47)اًمدر اعمٜمثقر  أقمد اهلل هلؿ ُمٖمٗمرة وأضمرا قمٔمٞمام.ذيمرآٓء اهلل وذيمر ٟمٕمٛمف  :يٕمٜملواًمذايمرات 

يٕمٜمل : اعمخٚمّملم هلل ُمـ اًمرضم٤مل،  )إن اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت( آيف : ذم ىمقًمف:ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ 

يٕمٜمل : واًم٘م٤مٟمتلم واًم٘م٤مٟمت٤مت اعمّمدىملم واعمّمدىم٤مت،  يٕمٜمل :واعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت واعمخٚمّم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء، 

 واًمّم٤مسمريـ واًمّم٤مسمرات يٕمٜمل : اًمّم٤مدىملم ذم إيامَّنؿ، واًمّم٤مدىملم واًمّم٤مدىم٤مت اعمٓمٞمٕملم واعمٓمٞمٕم٤مت، 

يٕمٜمل : اعمتقاوٕملم هلل ذم اًمّمالة، ُمـ ٓ يٕمرف ُمـ قمـ يٛمٞمٜمف وٓ ُمـ قمـ واخل٤مؿمٕملم  أُمر اهلل، يٕمٜمل : قمغم

واًمّم٤مئٛملم واًمّم٤مئامت يٕمٜمل : اعمتقاوٕم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء، واخل٤مؿمٕم٤مت ي٤ًمره وٓ يٚمتٗم٧م ُمـ اخلِمقع هلل، 

واحل٤مومٔملم ومروضمٝمؿ وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ومٝمق ُمـ أهؾ هذه أي٦م،  :ىم٤مل : ُمـ ص٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من

يٕمٜمل : عمـ ذيمر أقمد اهلل هلؿ  : يٕمٜمل : ومروضمٝمؿ قمـ اًمٗمقاطمش . صمؿ أظمؼم سمثقاهبؿ وم٘م٤مل ىم٤مل : .واحل٤مومٔم٤مت 

 .يٕمٜمل : ضمزاء واومرا ذم اجلٜم٦م .وأضمرا قمٔمٞمام ذم هذه أي٦م، ُمٖمٗمرة . يٕمٜمل : ًمذٟمقهبؿ، 

 (48 -12/47) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

ًمٚمخالوم٦م: أهي٤م اًمٜم٤مس إين ىمد وًمٞم٧م قمٚمٞمٙمؿ وًم٧ًم سمخػميمؿ ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف: طمٞمٜمام سمقيع 

ُمقين اًمّمدق أُم٤مٟم٦م واًمٙمذب ظمٞم٤مٟم٦م. ) اًمٙم٤مُمؾ   (192/2وم٢من أطمًٜم٧م وم٠مقمٞمٜمقين وإن أؾم٠مت وم٘مقِّ

 ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف : ىمد يٌٚمغ اًمّم٤مدق سمّمدىمف ُم٤م ٓ يٌٚمٖمف اًمٙم٤مذب سم٤مطمتٞم٤مًمف .

 (262-261)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  

ٓم٤مب: ٓ جيد قمٌد طم٘مٞم٘م٦م اإليامن طمتك يدع اعمراء وهق حمؼ ويدع اًمٙمذب ذم اعمزاح وهق وىم٤مل قمٛمرسمـ اخل

 (55يرى أٟماف ًمق ؿم٤مء ًمٖمٚم٥م. )رووف اًمٕم٘مالء ٓسمـ طم٤ٌمن اًمًٌتك 

(  اى ٓ ختٚمٓمقا اًمّمدق سم٤مًمٙمذب.  42ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس رم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ) وٓ شمٚمًٌقا احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ( )اًمٌ٘مرة 

 (1/155)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 ٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف : أرسمٌع ُمـ يمـ ومٞمف وم٘مد رسمح: اًمّمدق واحلٞم٤مء وطمًـ اخلٚمؼ واًمِمٙمر.ىم

 (261) ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: ذر ُم٤م ًم٧ًم ُمٜمف ذم رء وٓ شمٜمٓمؼ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمؽ واظمزن ًم٤ًمٟمؽ يمام ختزن 

 (66/7درامهؽ. )ؿمٕم٥م آيامن  ًمٚمٌٞمٝم٘مك 
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 (261)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـيمذسم٧م ُمٜمذ قمٚمٛم٧م أن اًمٙمذب يِملم ص٤مطمٌف. ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز:ُم٤م

وىم٤مل اًمِمٕمٌل رمحف اهلل: قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق طمٞم٨م شمرى أٟمف ييك وم٢مٟمف يٜمٗمٕمؽ واضمتٜم٥م اًمٙمذب طمٞم٨م شمرى  

  (262-261أٟمف يٜمٗمٕمؽ وم٢مٟمف ييك. )ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

سمٜمٞمف اًمًٛمـ ويم٤من ي٠مُمرين أن ٓ ىم٤مل اؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد اهلل:يم٤من قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ي٠مُمرين أن أضمٜم٥م 

أـمٕمؿ ـمٕم٤مًُم٤م طمتك خيرضمقا إمم اًمؼماز ويم٤من ي٘مقل: قمٚمِّؿ سمٜملا اًمّمدق يمام شمٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن، وضمٜمٌٝمؿ اًمٙمذب 

 (51وإن ومٞمف يمذا ويمذا يٕمٜمل اًم٘متؾ .)رووف اًمٕم٘مالء 

  ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٞمٛمقن: ُمـ قمرف سم٤مًمّمدق ضم٤مز يمذسمف وُمـ قمرف سم٤مًمٙمذب مل جيز صدىمف .

 (2/27ر ظم٤ٌمٕ)قمٞمقن ا

وىم٤مل إطمٜمػ ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل يٙمٗمٞمؽ ُمـ ذف اًمّمدق أن اًمّم٤مدق ُي٘مٌؾ ىمقًمف ذم قمدوه وُمـ دٟم٤مءة 

اًمٙمذب أن اًمٙم٤مذب ٓ ُي٘مٌؾ ىمقًمف ذم صدي٘مف وٓ قمدوه ًمٙمؾ رء طمٚمٞمف وطمٚمٞمف اعمٜمٓمؼ اًمّمدق يدل قمغم 

 (224/3اقمتدال وزن اًمٕم٘مؾ. )َّن٤ميف آرب رم ومٜمقن آدب 

ـ ُمْمٖم٦م أطم٥م إمم اهلل ُمـ ًم٤ًمن صدوق وُم٤م ُمـ ُمْمٖم٦م أسمٖمض إمم اهلل ُمـ ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُم٤م ُم

 (52ًم٤ًمن يمذوب.)رووف اًمٕم٘مالء 

 (  3/21.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ىم٤مل إسمراهٞمؿ اخلقاص: اًمّم٤مدق ٓ شمراه إٓ ذم ومرض ي١مديف أو ومْمؾ يٕمٛمؾ ومٞمف

 (21/3)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم .وىمٞمؾ: صمالث ٓ ختٓمئ اًمّم٤مدق: احلالوة واعمالطم٦م واهلٞم٦ٌم

 (21/3) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم وىم٤مل اجلٜمٞمد:طم٘مٞم٘م٦م اًمّمدىم٠من شمّمدق ذم ُمقـمـ ٓ يٜمجٞمؽ ُمٜمف إٓ اًمٙمذب.

 (28/2)قمٞمقن آظم٤ٌمروىم٤مل اًم٘مٞمٜمل:أصُدق ذم صٖم٤مر ُم٤م يُيين ٕصدق ذم يم٤ٌمر ُم٤م يٜمٗمٕمٜمل.

ٟمتٗمٝم٤م  ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: إن اًمّمدق يٌدو ذم اًم٘مٚم٥م وٕمٞمٗم٤ًم يمام يٌدو ٟم٤ٌمت اًمٜمخٚم٦م يٌدو همّمٜم٤ًم واطمدًا وم٢مذا

صٌك ذه٥م أصٚمٝم٤م وإن أيمٚمتٝم٤م قمٜمز ذه٥م أصٚمٝم٤م ومتً٘مك ومتٜمتنم وشمً٘مك ومتٜمتنم طمتك يٙمقن هل٤م أصؾ 

أصٞمؾ يقـم٠م وفمؾ يًتٔمؾ سمف وصمٛمرة ي١ميمؾ ُمٜمٝم٤م يمذًمؽ اًمّمدق يٌدو ذم اًم٘مٚم٥م وٕمٞمٗم٤ًم ومٞمتٗم٘مده ص٤مطمٌف 

ُمف دواءا ويزيده اهلل شمٕم٤ممم ويتٗم٘مده ص٤مطمٌف ومٞمزيده اهلل طمتك جيٕمٚمف اهلل سمريم٦م قمغم ٟمٗمًف ويٙمقن يمال

ًمٚمخ٤مـمئلم ىم٤مل: صمؿ ي٘مقل ُم٤مًمؽ: أُم٤م رأيتٛمقهؿ؟ صمؿ يرضمع إمم ٟمٗمًف ومٞم٘مقل: سمغم واهلل ًم٘مد رأيٜم٤مهؿ: احلًـ 

 (361-2/359وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وأؿم٤ٌمهٝمؿ اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ حيل اهلل سمٙمالُمف اًمٗمئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس.)احلٚمٞمف 
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احل٤مًملم وًمق مل يٙمـ اًمّمدق  ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًمّمدق يرومع اعمرء ذم اًمداريـ يمام أنا اًمٙمذب هيقي سمف ذم

ظمّمٚم٦م حتٛمد إٓ أنا اعمرء إذا قمرف سمف ىمٌؾ يمذسمف وص٤مر صدىًم٤م قمٜمد ُمـ يًٛمٕمف ًمٙم٤من اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ 

أن يٌٚمغ جمٝمقده ذم ري٤مو٦م ًم٤ًمٟمف طمتك يًت٘مٞمؿ ًمف قمغم اًمّمدق وجم٤مٟم٦ٌم اًمٙمذب واًمٕمك ذم سمٕمض إوىم٤مت 

 ( 54ظمػم ُمٜمف.) رووف اًمٕم٘مالء ظمػمُمـ اًمٜمٓمؼ ٕنا يمؾ يمالم أظمٓم٠م ص٤مطمٌف ُمقوٕمف وم٤مًمٕمك 

 (53رووف اًمٕم٘مالء ص ):ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي

 رُم٤مدِ  ُِمـ وًمقسمٙمػٍّ  ومٌِْٕمف             صمالٌث  أظمٓم٠مه اعمرء ُم٤م إذا

ائر ويمتامن       ُمٜمف واًمّمدق صدره ؾمالُم٦م  اًمٗم١مادِ  ذم اًمنا

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ًٓ مل يٙمذب ُمٜمذ أ ؾمٚمؿ ومٌٚمغ ذًمؽ سمٕمض ُمـ حيًده وم٘م٤مل: اًمٞمقم أيمذسمف وم٤ًميره وم٘م٤مل ًمف: ي٤م وروي أن سمال

ُـّ ومرؾمؽ؟ ىم٤مل قمٔمؿ، ىم٤مل: ومام ضمريف؟ ىم٤مل: حيي ُم٤م اؾمتٓم٤مع ىم٤مل: وم٠ميـ شمٜمزل؟ ىم٤مل: طمٞم٨م  سمالل ُم٤م ؾم

أوع ىمدُمل ىم٤مل: اسمـ ُمـ أٟم٧م؟ ىم٤مل اسمـ أيب وأُمل ىم٤مل: ومٙمؿ َأشمك قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: ًمٞم٤مٍل وأي٤مٌم اهلل أقمٚمؿ سمٕمده٤م 

 (٤225/3مت أقمٞم٧م ومٞمؽ طمٞمٚمتل ُم٤م أشمٕم٥م سمٕمد اًمٞمقم أسمًدا. )َّن٤ميف آرب رم ومٜمقن آدب ىم٤مل: هٞمٝم

أُمري قمغم اًمّمدق، وذًمؽ أين ظمرضم٧م ُمـ  ٞم٧ُم ه(: سَمٜمَ  573  -ه 471ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ) 

أرض ُمٙم٦م إمم سمٖمداد أـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٠مقمٓمتٜمل ُأُمِّل أرسمٕملم ديٜم٤مًرا، وقم٤مهدشمٜمل قمغم اًمّمدق، وعما٤م وصٚمٜم٤م 

َدان( ظمرج قمٚمٞمٜم٤م قمرب، وم٠مظمذوا اًم٘م٤مومٚم٦م، ومٛمرا واطمد ُمٜمٝمؿ، وىم٤مل: ُم٤م ُمٕمؽ؟ ىمٚم٧م: أرسمٕمقن ديٜم٤مًرا.  )مَهْ

ـا أين أهزأ سمف، ومؽميمٜمل، ومرآين رضمؾ آظمر، وم٘م٤مل ُم٤م ُمٕمؽ؟ وم٠مظمؼمشمف، وم٠مظمذين إمم أُمػمهؿ، وم٠ًمًمٜمل  ومٔم

ل قمغم اًمّمدق، وم ٠مظم٤مف أن أظمقن قمٝمده٤م. وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل: ُم٤م محٚمؽ قمغم اًمّمدق؟ ىمٚم٧م: قم٤مهَدشْمٜمل ُأُمِّ

ومّم٤مح سم٤ميمٞم٤ًم، وىم٤مل: أٟم٧م خت٤مف أن ختقن قمٝمد ُأُمِّؽ، وأٟم٤م ٓ أظم٤مف أن أظمقن قمٝمد اهلل!! صمؿ أُمر سمردِّ ُم٤م 

ـْ ُمٕمف: أٟم٧م يمٌػمٟم٤م ذم ىمٓمع اًمٓمريؼ، وأٟم٧م اًمٞمقم  أظمذوه ُمـ اًم٘م٤مومٚم٦م، وىم٤مل: أٟم٤م شم٤مئ٥م هلل قمغم يديؽ. وم٘م٤مل َُم

 (1/131.) ٟمزهف اعمج٤مًمس وُمٜمتخ٥م اًمٜمٗم٤مئس  ًمٚمّمٗمقرى دق وؾمٌٌفيمٌػمٟم٤م ذم اًمتقسم٦م، ومت٤مسمقا مجٞمًٕم٤م سمؼميم٦م اًمّم

 ادلشالجخ -;
ُ
بة
َ
 ث

ـَ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٤مضِمِدي ًا [، َوىم٤مَل  221 - 219] اًمِمٕمراء :  اًماِذي َيَراَك طِملَم شَمُ٘مقُم َوشَمَ٘مٚمٌََُّؽ ذِم اًم

ـَ َُم٤م يُمٜمُْتؿ  شَمَٕم٤ممَم :  ٌء ذِم  ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  [ 4] احلديد : َوُهَق َُمَٕمُٙمْؿ َأْي إِنا اهللَ ٓ خَيَْٗمك قَمَٚمٞمِْف َرْ

 
ِ
اَمء ًا [ ،  14] اًمٗمجر :  إِنا َرسماَؽ ًَم٤ٌِمعمِْْرَص٤مِد  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  6] آل قمٛمران :  إَْرِض َوٓ ذِم اًم
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ٜم٦ََم إقَْملُمِ َوَُم٤م خُتِْٗمل اًمّمُّ  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 
[ َوأي٤مت ذم اًم٤ٌمِب يمثػمة  19] هم٤مومر :  ُدوُر َيْٕمَٚمُؿ ظَم٤مئِ

 ُمٕمٚمقُم٦م .

٤م -61 ُل  ، إطم٤مدي٨ُم  وَأُما ـْ :  وم٤مَٕوا ـِ  قُمٛمرَ  قَم ـُ ضُمُٚمقٌس  سَمٞمْٜمام»: ىم٤مل ، قمٜمف اهللاُ  ريَض  ، اخلٓم٤مِب  سم َٟمْح

ديُد سمٞم٤مِض اًمثِّٞم٤مِب ، ؿمديُد قِمٜمْد رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، َذات َيْقٍم إِْذ ـَمٚمع قَمَٚمْٞمٜم٤َم رضُمٌؾ ؿَم 

ْٕمر ؾمقادِ   َٗمرِ  َأصَمر قمٚمٞمْفِ  ُيَرى ٓ ، اًمِما ًا ِلِّ  إمَِم  ضَمَٚمَس  طمتاك ، َأطمدٌ  ُمٜما٤م َيْٕمِروُمفُ  وٓ ، اًم قَمَٚمٞمِْف  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌا

ٞمْف قَمغَم ومِخذيِف وىم٤مل : ي٤م حمٛما  ٌَتٞمِْف ، َوَووع يمٗما ٌََتٞمِْف إمَِم ُريم يِن قمـ اإلؾمالم وؾَمٚماؿ ، وَم٠َمؾْمٜمََد َريْم ُد َأظمؼِمْ

دًا ر ؾمقُل اهللاِ وم٘م٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : اإِلؾمالُم َأْن شَمِْمَٝمَد َأْن ٓ إًَِمَف إِٓا اهللاُ ، وَأنا حُمَٛما

يم٤مَة ، وشمُّمقَم َرُمَْم٤مَن ، وحُت٩ما اًْمٌٞم٧َْم إِِن اؾمتَٓمَ  اَلَة ، َوشُم١ميِتَ اًمزا ٕم٧َم إًَِمٞمِْف ؾَمٌٞمالً. ىم٤مل : َوشُمِ٘مٞمَؿ اًمّما

يِن قمـ اإِليامِن . ىَم٤مَل: َأْن شُم١ْمُِمـ سم٤ِمهللاِ وُمالِئَٙمتِفِ  ىُمُف ، ىَم٤مَل : وَم٠َمظْمؼِمْ ٠َمًُمُف ويّمدِّ ًْ ٌْٜم٤م ًَمُف ي  ، صَدىم٧َم . وَمٕمِج

ِه . ىم٤مل: صدىْم٧َم ىم٤مل : ِه وَذِّ ـَ سم٤مًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ يِن قمـ  ويُمُتٌِِف وُرؾُمٚمِِف ، واًْمٞمقِم أظِمِر ، وشُم١مُِم وم٠َمظْمؼِمْ

يِن قمـ  ـْ شَمراُه وم٢مِٟماُف َيراَك ىَم٤مَل : وَم٠َمظْمؼِمْ ْ شَمُٙم ٤مقم٦ِم . اإِلطْم٤ًمِن . ىم٤مل : َأْن شَمْٕمٌَُد اهللا يَم٠َمٟماَؽ شَمراُه . وم٢مِْن مَل ًا اًم

ـْ َأَُم٤مراهِت٤َم . ىَم٤م ِؾ . ىَم٤مَل : وَم٠َمظْمؼْميِن قَم
٤مئِ ًا ١ُموُل قَمٜمَْٝم٤م سم٠َمقْمَٚمَؿ ُِمـ اًم ًْ تَٝم٤م ، ىَم٤مَل : َُم٤م اعم َل َأْن شمٚمَد إََُم٦ُم رسما

 يَتٓم٤موًُمقن ذم اًْمٌُٜمٞم٤مِن صُمؿا اْٟمٓمَٚمَؼ ، ومٚمٌث٧ُْم ُمٚمِٞم٤ًّم ، صُمؿا ىمَ 
ِ
٤مء ٤مَل : ي٤م َوَأْن شَمرى احلَُٗم٤مَة اًْمُٕمراَة اًْمٕم٤مًَم٦َم ِرقم٤مَء اًمِما

ُؾ ىمٚم٧ُم : اهللاُ ورؾُمقًُمُف َأقْمٚمُؿ ىَم٤مَل : وَم٢مِٟماُف ضِمؼْمِ 
٤مئِ ًا ـِ اًم رواه ش يُؾ َأشَم٤ميُمْؿ ُيٕمٚمُِّٛمٙمؿ ِديٜمُِٙمْؿ قُمٛمُر ، َأشَمدِري ُم

تََٝم٤م» ُمًٚمٌؿ. وُمْٕمٜمَك :  ي٦ُم ش شمٚمُِد إَُم٦ُم رسما اِري طمتاك شَمٚمد إُم٦ُم اًمنِّ َأْي : ؾمٞمِّدهَت٤َم ، وُمٕمٜم٤مُه َأْن شمْٙمثَُر اًمنا

ٞمِِّد ، وىِمٞمؾ همػُم َذًمَِؽ و  ًا ٞمِِّد ذم ُمٕمٜمَك اًم ًا ش َُمٚمِٞم٤ًّم » اًْمُٗم٘مراُء . وىمقًُمُف ش :  اًْمٕم٤مًَم٦مُ » سمِٜمت٤ًم ًمًِٞمدَه٤م ، وسْمٜم٧ُم اًم

 َأْي زُمٜم٤ًم ـمقيالً ، ويم٤مَن ذًمؽ صَمالصم٤ًم 

ـْ  -61 ـِ ضمٌؾ ريَض اهللا قمٜمٝمام ، قم ـِ ُُمٕم٤مِذ سْم مْح ـِ ضُمٜم٤َمدَة ، وأيب قمٌِْد اًمرا اًمثا٤مين : قمـ أيب َذرٍّ ضُمٜمُْدِب سْم

ٞمَِّئ٦َم احْلًٜم٦َم مَتُْحَٝم٤م، وظَم٤مًمِؼ اشماِؼ اهللاَ » رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ىم٤مل :  ًا  طَمْٞمثُاَم يُمٜم٧َْم وَأشْمٌِِع اًم

ـٍ  ًَ ـٌ .ش اًمٜما٤مَس سمُخُٚمٍؼ طَم ُمذيُّ وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً ْ  رواُه اًمؽمِّ

ٌا٤مٍس ، ريَض اهللا قمٜمٝماَم ، ىم٤مل :  -62 ـِ قم ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ » اًمثا٤مًم٨ُم : قمـ اسم يُمٜم٧ُْم ظَمْٚمَػ اًمٜمٌا

٤مَهَؽ  دَمِْدهُ  اهللاَ  اطْمَٗمظِ  اطْمَٗمِظ اهللاَ حَيَْٗمْٔمَؽ » َي٤م هُمالُم إيِنِّ ُأقمٚمِّٛمَؽ يَمٚماَِمٍت : » ْقُم٤ًم وَم٘م٤مل : ي  إَِذا ، دُمَ
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٦َم ًَمق اضمتَٛمٕم٧ْم قَمغَم َأْن يٜمْٗمٕمُ اهللا وَم٤مؾْم٠َمل ؾَم٠َمًْم٧َم  ـْ سم٤ِمهللاِ ، واقمَٚمْؿ : َأنا إُُما قَك  ، َوإَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمَتِٕم

 ، مَلْ 
ٍ
ء وك سمٌَِمْ ٌَُف اهللاُ ًَمَؽ ، وإِِن اضْمتََٛمُٕمقا قَمغَم َأْن َيُيُّ  ىَمد يَمتَ

ٍ
ء  ، مَلْ َيٜمْٗمُٕمقَك إِٓا سمٌَِمْ

ٍ
وَك إِٓا سمٌِْمء َيُيُّ

ُحُػ  ٧ِم اًمّمُّ ٌَُف اهللا قمٚمٞمَْؽ ، ُرومَِٕم٧ِم إىْمالُم ، وضَمٗما  ىمد يَمتَ
ٍ
ء ُمذيُّ وىَم٤مَل : طمدي٨ٌم ش.سَمٌَمْ ـٌ  رواُه اًمؽمِّ طمً

 َصحٞمٌح .

ُِمذيِّ :  ْ دِة ، » وذم رواي٦م همػِم اًمؽمِّ  يٕمِروْمَؽ ذم اًمِمِّ
ِ
ظَم٤مء ْف إمَِم اهللاِ ذم اًمرا ْدُه َأَُم٤مَُمَؽ ، شَمَٕمرا

اطمٗمَظ اهللاَ دَمِ

ٌَؽ ، َوَُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ملْ َيُٙمـ ًمِٞمُْخٓمِئََؽ واقْمَٚمْؿ أّن اًمٜماٍْمَ  ـْ ًمِٞمُّمٞم ؼْمِ ، واقْمَٚمْؿ َأّن َُم٤م َأظْمَٓم٠َمَك مَلْ َيُٙم  َُمَع اًمّما

 ش .وَأنا اًْمَٗمَرَج َُمَع اًْمَٙمْرب ، وَأنا َُمَع اًْمُٕمِن ُيْنًا 

ـْ َأَٟمس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مَل :  -63 اسمُع : قم َٕمِر ، » اًمرا ـَ اًمِما إِٟماُٙمْؿ ًَمتَْٕمٛمُٚمقَن َأقْماَمًٓ ِهَل َأدقُّ ذم َأقْمُٞمٜمُِٙمْؿ ُِم

َه٤م قَمغَم قَمْٝمِد رؾمقِل اهللاِ ـَ اعمُِْقسم٘م٤مِت يُمٜما٤م َٟمْٕمدُّ » رواه اًمٌخ٤مري . وىم٤مل : ش  َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِم

 اعمُْْٝمٚمَِٙم٤مُت .ش اعمُْقسمَِ٘م٤مُت 

ـْ أيب هرْيَرَة ، ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : إِنا اهللاَ شَمَٕم٤ممَم  -64 اخْل٤َمُِمس : قَم

ُة ا َم اهللاُ قَمَٚمْٞمِف َيَٖم٤مُر ، َوهَمػْمَ سمٗمتح اًمٖملم : ش اًْمَٖمػْمُة » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . و ش هللاِ شَمَٕم٤ممَم ، أْن َي٠ْميِتَ اعمَْْرُء َُم٤م طَمرا

 َوَأصٚمَٝم٤م إََٟمَٗم٦ُم .

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  -65 ـْ أيب ُهرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف َأٟماُف ؾمِٛمع اًمٜمٌا ٤مِدُس : قَم ًا نا إِ » اًم

ٌَٕم٨م إًَِمْٞمِٝمْؿ َُمٚمَ  ـْ سَمٜمِل إِْهائٞمَؾ : َأسْمَرَص ، وَأىْمَرَع ، وَأقْمَٛمك ، َأَراَد اهللاُ َأْن َيٌْتَٚمٞمَُٝمْؿ وَم ٙم٤ًم ، وم٠َمشَمك صَمالصََم٦ًم ُِم

ـٌ ، وُيْذَه٥ُم قمٜمِّل اًماذي  ًَ ، َوضِمْٚمٌد طَم ـٌ  َأطم٥مُّ إًَِمٞمَْؽ ؟ ىَم٤مَل : ًَمْقٌن طمً
ٍ
ء ىَمْد إسَْمَرَص وَمَ٘م٤مَل : َأيُّ َرْ

حُف ومَذَه٥م قمٜمُف ىمذرُه َوُأقْمٓمَِل ًَمْقٟم٤ًم طَمًٜم٤ًم . ىَم٤مَل : وَم٠َميُّ اعم٤ْمِل َأطَم٥مُّ إًَِمٞمَْؽ ؟ ىم٤مل :  ًَ ىَمَذريِن اًمٜما٤مُس ، وَمَٛم

ٌََ٘مرُ  ىَم٤مَل  َأوْ     اإِلسمُؾ  اِوي ؿَمؽا   اًْم  ىْمرعَ إَ  وم٠َمشَمك.  ومِٞمٝم٤م ًَمَؽ  اهللاُ سم٤مَرك:  وَمَ٘م٤مَل  ، قُمنَماءَ  َٟم٤مىَم٦مً  وم٠ُمقْمٓمَِل   اًمرا

  َأيُّ :  وَمَ٘م٤مَل 
ٍ
ء ـٌ  ؿَمْٕمرٌ :  ىم٤مل ؟ إًَِمٞمَْؽ  َأطم٥م َرْ  وَمٛمًحفُ  ، اًمٜما٤مُس  ىَمِذَرين اًماذي َهَذا قمٜمِّل ويْذه٥ُم  ، طمً

ٌَ٘مُر ، وم٠ُمقِمٓمَل سم٘مرًة طم٤مُِماًل ، وىَم٤مَل :  طمًٜم٤مً  ؿَمٕمراً  ُأقْمٓمَِل .  قمٜمْفُ  . ىم٤مل وَم٠َميُّ اعم٤َْمِل . َأطم٥مُّ إًَِمْٞمَؽ ؟ ىم٤مل : اًْم

 َأطَم٥مُّ إًَِمْٞمَؽ ؟ ىم٤مل : َأْن يُردا اهللاُ إزَِما سَمٍَمي وَم٠مُ سَم٤مَرَك اهللاُ 
ٍ
ء سْمٍِمَ  ًَمَؽ ومِٞمَٝم٤م . وَم٠َمشَمك إقَْمَٛمك وَمَ٘م٤مَل : َأيُّ َرْ

ُه . ىم٤مل : وَم٠َميُّ اعم٤َْمِل َأطَم٥مُّ إًِمٞمَْؽ ؟ ىم٤مل : اًْمٖمٜمُؿ وَم٠ُمقْمٓمَِل ؿَم٤م َحُف وَمَردا اهللاُ إًَِمٞمِْف سمٍَمَ ًَ ًة واًمِدًا اًمٜما٤مَس وَمَٛم
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ـَ اًمْ  ٌََ٘مِر ، َوهَلََذا َواٍد ُِم ـَ اًْم ـَ اإِلسمِِؾ ، وهَلََذا َواٍد ُِم َد َهذا ، ومَٙم٤مَن هِلََذا َواٍد ُِم َٖمٜمَؿ . صُمؿا إِٟماُف وَم٠َمْٟمت٩َم هَذاِن َووًما

٤ٌَمُل ذم 
ٙملٌم ىمِد اٟمَ٘مٓمٕم٧ْم يِبَ احْلِ ًْ ؾَمَٗمِري ، وَمال سَمالَغ أشَمك إسْمرص ذم صقَرشمِِف َوَهٞمْئتِِف ، وَمَ٘م٤مَل : َرضُمٌؾ ُِم

ـَ ، واعمَْ  ًَ ْٚمَد احْلَ
ـَ ، واجْلِ ًَ ٤مَل ، سَمٕمػِمًا َأشمٌٚماُغ زِمَ اًْمَٞمْقَم إِٓا سم٤مهللاِ صُمؿا سمَِؽ ، َأؾْم٠َمًُمَؽ سم٤ِمًماذي َأقْمَٓم٤مَك اًمٚماْقَن احْلَ

ـْ  َأسْمرَص َيْ٘مُذُرَك اًمٜما٤مُس ، وَم٘مػمًا ،  سمِِف ذم ؾمَٗمِري ، وم٘م٤مَل : احلُ٘مقُق يَمثػِمٌة . وم٘م٤مل : يَم٠َمينِّ َأقْمروُمُؽ َأمَلْ شَمُٙم

َك اهللاُ  ـْ يم٤مسمٍِر ، وم٘م٤مَل : إِْن يُمٜم٧َْم يَم٤مِذسم٤ًم وَمَّمػما  إمِم َُم٤م وَم٠َمقْمَٓم٤مَك اهللاُ ، وم٘م٤مَل : إِٟماام َورصْم٧ُم َهذا اعم٤مَل يَم٤مسمرًا قَم

ا ، وَمَ٘م٤مَل يُمٜم٧َْم . وَأشَمك إىَْمَرع ذم صقرشمِف وهٞمَئتِِف ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُِمـثَْؾ ُم٤م ىَم٤مَل  هلَذا ، َوَردا قَمَٚمْٞمف ُِمثَْؾ َُم٤مردا َهذا

ٙملٌم  ًْ َك اهللُ إزَِم َُم٤ميُمٜم٧َْم . وَأشَمك إقَْمَٛمك ذم ُصقرشمِِف وَهٞمَْئتِِف ، وم٘م٤مَل : َرضُمٌؾ ُِم : إِْن يُمٜم٧َْم يَم٤مِذسم٤ًم وَمَّمػّمَ

٤ٌَمُل ذم ؾَمَٗمِري ، وَمال سَمالَغ زِمَ اًم
ـُ ؾَمٌِٞمٍؾ اْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم يِبَ احْلِ َٞمْقَم إِٓا سم٤ِمهللاِ صُمؿا سمَِؽ ، َأؾْم٠َمًُمَؽ سم٤مًماذي َردا واسْم

ئ٧َْم قَمَٚمٞمَْؽ سمٍَمَك ؿَم٤مًة َأشَمٌَٚماُغ هِب٤َم ذم ؾَمَٗمِري ؟ وم٘م٤مَل : ىَمْد يُمٜم٧ُْم َأقْمَٛمك وَمَردا اهللاُ إزَِما سَمٍمي ، وَمُخْذ َُم٤م ؿِم 

 أَ 
ٍ
ْؽ ُم٤مًَمَؽ وَم٢مِٟمااَم اسْمتُٚمِٞمتُْؿ َودْع َُم٤م ؿِمئ٧َْم وَمَقاهللاِ ُم٤م َأضْمَٝمُدَك اًْمَٞمْقَم سمٌِْمء

ًِ ظَمْذشَمُف هللاِ قمزا وضمؾا . وم٘م٤مَل : َأُْم

ٌَٞمَْؽ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمفش وَمَ٘مْد ريَض اهللاُ قمٜمؽ  َوؾَمَخَط قَمغَم َص٤مطِم

اُء »  ُمْٕمٜم٤َمُه : ش وَمٜمََت٩َم »وذم رواي٦ٍم : ش َأْٟمت٩َم » سمِْمؿ اًمٕملِم وسم٤معمدِّ : ِهَل احل٤مُِمُؾ . ىمقًُمُف : ش َواًمٜما٤مىم٦ُم اًْمُٕمنَمَ

َد َهذا » شَمَقمما ٟمَِت٤مضَمَٝم٤م ، واًمٜما٤مشم٩ُم ًمٚمٜما٤مىم٦ِم يم٤مًْمَ٘م٤مسمَِٚم٦ِم ًَمْٚمَٛمْرَأِة . وىمقًُمُف:  ُهَق سمِتِْمِديِد اًمالم : َأْي : شَمقمما ش وًما

ـْ هَ 
ُد ، واًمٜم٤مشم٩ُم ، واًمَ٘م٤مسمَِٚم٦ُم سمَٛمْٕمٜمك ، ًَمٙمِ ذا ًمْٚمَحَٞمقاِن وذاَك ِوَٓدهَت٤م ، وُهَق سمَٛمْٕمٜمَك َٟمت٩ََم ذم اًمٜما٤مىَم٦ِم . وم٤معمَْقًمِّ

ِه . وىمقًُمُف :   اعمقطمدة : َأي إؾَْم٤ٌَمب . وىمقًُمف : ش اْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم يِب احِل٤ٌمُل » ًمَِٖمػْمِ
ِ
 اعمٝمٛمٚم٦م واًم٤ٌمء

ِ
» ُهَق سم٤محل٤مء

ـْ َُم٤مزِم . وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري ش ٓ َأضمَٝمُدَك   شَم٠ْمظُمُذُه َأْو شَمْٓمُٚمٌُُف ُِم
ٍ
ء ٓ : » ُمٕمٜم٤مُه : ٓ َأؿَمؼُّ قمٚمٞمْؽ ذم َردِّ َرْ

 حَتت٤مُج إًَِمْٞمِف ، يمام ىم٤مًُمقا : ًَمٞمَْس قَمغَم ـُمقِل ش َأمْحَُدَك 
ٍ
ء  اعمٝمٛمٚم٦م واعمٞمِؿ ، وُمٕمٜم٤مُه : ٓ َأمْحَُدَك سمؽَِمْك َرْ

ِ
سم٤محل٤مء

 احلٞم٤مِة َٟمَدٌم َأْي قَمغَم وَمَقاِت ـُمقهِل٤َم .

اِد سْمـ َأْوٍس ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜم -66 ـْ أيب َيْٕمغَم ؿَمدا ٤مسمُِع : قَم ًا ٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اًم

ف َهقاَه٤م ، ومتَٜماك قَمغَم اهللاِ » ًَ ـْ َأشْمٌََع َٟمْٗم ُف ، َوقَمِٛمَؾ عم٤ِم سَمْٕمَد اعمْْقِت ، َواًْمَٕم٤مضِمُز َُم ًَ ـْ َداَن َٟمْٗم  اًمَٙمٞمِّس َُم

ُِمذيُّ وىم٤مَل ش إُم٤مين  ْ ـٌ  طمدي٨ٌم  رواه اًمؽمِّ ًَ ُمذيُّ  ىم٤مل.  طَم ْ هُ  اًمؽمِّ ـَ  َوهَمػْمُ  اًمْ  ُِم
ِ
ف َدانَ  » َُمْٕمٜمَك:  ُٕمَٚماَمء ًَ  َٟمْٗم

 . طَم٤مؾَمٌََٝم٤م:  ش
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ـِ  -67 ًْ ـْ طُم ـْ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهللاُ قمٜمُف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : ُِم ـُ : قَم اًمثا٤مُِم

 شَمْريُمُف َُم٤مَٓ َيْٕمٜمِٞمِف 
ِ
ُْمذيُّ وهمػمُ ش إؾِْمالِم اعمَْْرء ـٌ رواُه اًمؽمِّ  ُه .طمدي٨ٌم طمً

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -68 ـِ اًمٜمٌا ـْ قُمَٛمَر ريض اهللاُ قمٜمف قَم ضُمُؾ ومٞمَؿ » اًمتا٤مؾمُع : قَم ٠َمُل اًمرا ًْ ٓ ُي

 رواه أسمق داود وهمػُمه .ش َضَب اُْمَرَأشَمُف 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
 (17/315اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم  ىم٤مل : ًمٚمّمالة. )اًمذي يراك طملم شم٘مقم (  : ( ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 ( 19/412) شمٗمًػم اًمٓمؼمى . ( ىم٤مل : أيٜمام يمٜم٧ماًمذي يراك طملم شم٘مقم قمـ جم٤مهد ىمقًمف:)

أٟمف ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل : قم٤ممل سمٙمؿ أيٜمام يمٜمتؿ.قمـ وهق ُمٕمٙمؿ أيـ ُم٤م يمٜمتؿ  : ذم ىمقًمفـ قم٤ٌمس اسمقمـ 

 ( 14/263) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. ىم٤مل : قمٚمٛمفوهق ُمٕمٙمؿ  : قمـ ىمقًمف

خيٗمك قمٚمٞمف رء هق ذم إرض وٓ رء هق ذم : إن اهلل ٓ  -ضمؾ صمٜم٤مؤه  -يٕمٜمل سمذًمؽ  :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

ُم٤م يْم٤مهك سمف ه١مٓء اًمذيـ  -وأٟم٤م قمالم مجٞمع إؿمٞم٤مء  -اًمًامء . ي٘مقل : ومٙمٞمػ خيٗمك قمكم ي٤م حمٛمد 

جي٤مدًمقٟمؽ ذم آي٤مت اهلل ُمـ ٟمّم٤مرى ٟمجران ذم قمٞمًك اسمـ ُمريؿ  ذم ُم٘م٤مًمتٝمؿ اًمتل ي٘مقًمقَّن٤م ومٞمف ؟ ! . قمـ 

أي : ىمد قمٚمؿ ُم٤م يريدون .إن اهلل ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء  :حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم 

ذًمؽ ، همرة وُم٤م يٙمٞمدون وُم٤م يْم٤مهقن سم٘مقهلؿ ذم قمٞمًك ، إذ ضمٕمٚمقه رسم٤م وإهل٤م ، وقمٜمدهؿ ُمـ قمٚمٛمف همػم 

 (6/166)شمٗمًػم اًمٓمؼمى . سم٤مهلل ويمٗمرا سمف

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: إن قمغم ضمٝمٜمؿ ؾمٌع ىمٜم٤مـمر ي٠ًمل اإلٟم٤ًمن قمٜمد أول ىمٜمٓمرة قمـ اإليامن وم٢من ضم٤مء سمف شم٤مُم٤م ضم٤مز 

إمم اًم٘مٜمٓمرة اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ ي٠ًمل قمـ اًمّمالة وم٢من ضم٤مء هب٤م ضم٤مز إمم اًمث٤مًمث٦م صمؿ ي٠ًمل قمـ اًمزيم٤مة وم٢من ضم٤مء هب٤م ضم٤مز 

ؿ ي٠ًمل قمـ صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من وم٢من ضم٤مء سمف ضم٤مز إمم اخل٤مُم٦ًم . صمؿ ي٠ًمل قمـ احل٩م واًمٕمٛمرة إمم اًمراسمٕم٦م . صم

وم٢من ضم٤مء هبام ضم٤مز إمم اًم٤ًمدؾم٦م . صمؿ ي٠ًمل قمـ صٚم٦م اًمرطمؿ وم٢من ضم٤مء هب٤م ضم٤مز إمم اًم٤ًمسمٕم٦م . صمؿ ي٠ًمل قمـ 

ؽ ىمقًمف اعمٔم٤ممل ويٜم٤مدي ُمٜم٤مد : أٓ ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُمٔمٚمٛم٦م ومٚمٞم٠مت ومٞم٘متص ًمٚمٜم٤مس ُمٜمف ي٘متص ًمف ُمـ اًمٜم٤مس ومذًم

يٕمٜمل ضمٝمٜمؿ قمٚمٞمٝم٤م صمالث ىمٜم٤مـمر: ىمٜمٓمرة ومٞمٝم٤م ًم٤ٌمعمرص٤مد  :وىم٤مل اًمثقري إن رسمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد.  : قمز وضمؾ

ىم٤مل احلًـ وقمٙمرُم٦م : أي يرصد قمٛمؾ يمؾ   .اًمرطمؿ وىمٜمٓمرة ومٞمٝم٤م إُم٤مٟم٦م وىمٜمٓمرة ومٞمٝم٤م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=26&ayano=218#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=26&ayano=218#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3686&idto=3686&bk_no=50&ID=3713#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=57&ayano=4#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=57&ayano=4#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=57&ayano=4#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=57&ayano=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3746&idto=3746&bk_no=48&ID=3231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3746&idto=3746&bk_no=48&ID=3231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3746&idto=3746&bk_no=48&ID=3231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3746&idto=3746&bk_no=48&ID=3231#docu
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 (21/45إٟم٤ًمن طمتك جي٤مزيف سمف . ) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

: إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٠مُمر اًمرب سمٙمرؾمٞمف ومٞمقوع قمغم اًمٜم٤مر ومٞمًتقي قمٚمٞمف صمؿ ي٘مقل : أٟم٤م اًمْمح٤مك ىم٤مل 

إن رسمؽ  : اعمٚمؽ اًمدي٤من وقمزيت وضمالزم ٓ يتج٤موزين اًمٞمقم ذو ُمٔمٚمٛم٦م سمٔمالُمتف وًمق ضسم٦م سمٞمد ومذًمؽ ىمقًمف

ُمـ وراء اًمٍماط إن رسمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد  : ىم٤مل : ىمًؿ وذم ىمقًمفواًمٗمجر  : ذم ىمقًمفاسمـ ُمًٕمقد قمـ  .ًم٤ٌمعمرص٤مد 

 (15/416اعمٜمثقر اًمدر) ُم٤مٟم٦م وضمن قمٚمٞمف اًمرطمؿ وضمن قمٚمٞمف اًمرب قمز وضمؾ.ضمن قمٚمٞمف إ :ضمًقر

يدظمؾ قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م وهق اًمرضمؾ  ) يٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:)

سمٞمتٝمؿ ، وومٞمٝمؿ اعمرأة احلًٜم٤مء ، أو متر سمف وهبؿ اعمرأة احلًٜم٤مء ، وم٢مذا همٗمٚمقا حلظ إًمٞمٝم٤م ، وم٢مذا ومٓمٜمقا همض ، وم٢مذا 

 وىمد اـمٚمع اهلل ُمـ ىمٚمٌف أٟمف ود أن ًمق اـمٚمع قمغم ومرضمٝم٤م .  )سمٍمه قمٜمٝم٤م  (همٗمٚمقا حلظ ، وم٢مذا ومٓمٜمقا همض 

 (7/137) شمٗمًػم سمـ يمثػم

 ( هق اًمٖمٛمز  وىمقل اًمرضمؾ : رأي٧م  ومل ير  أو : مل أر  وىمد رأى. )ظم٤مئٜم٦م إقملم  :وىم٤مل اًمْمح٤مك 

 .د اخلٞم٤مٟم٦م أم ٓ ؟ ويمذا ىم٤مل جم٤مهد وىمت٤مدةشمٕم٤ممم ُمـ اًمٕملم ذم ٟمٔمره٤م  هؾ شمري )اهلل  (وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : يٕمٚمؿ 

يٕمٚمؿ إذا أٟم٧م ىمدرت قمٚمٞمٝم٤م هؾ شمزين هب٤م أم ٓ ؟. وىم٤مل  (وُم٤م ختٗمل اًمّمدور  :( وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف

 (7/137سمـ يمثػمشمٗمًػم  ( أي : ُمـ اًمقؾمقؾم٦م. )وُم٤م ختٗمل اًمّمدور اًمًدي :) 

دظمؾ قمغم اًم٘مقم ذم اًمٌٞم٧م، وذم اًمٌٞم٧م اُمرأة، ىم٤مل : يم٤من اًمرضمؾ ييٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م إقملم  : أيب اجلقزاءقمـ 

 (13/33) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . إًمٞمٝم٤م صمؿ يٜمٙمس ومػمومع رأؾمف ومٞمٚمحظ

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ اسمـ اًمًامك ىم٤مل: أوص٤مين أظمل داود سمقصٞم٦م: أٟمٔمر أن ٓ يراك اهلل طمٞم٨م َّن٤مك وأن ٓ يٗم٘مدك طمٞم٨م 

 (7/35 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف أُمرك واؾمتح ذم ىمرسمف ُمٜمؽ وىمدرشمف قمٚمٞمؽ

 (8/142ىم٤مل رضمؾ ًمقهٞم٥م سمـ اًمقرد: قمٔمٜمل ىم٤مل: اشمؼ أن يٙمقن اهلل أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ.) احلٚمٞمف 

ىم٤مل ذو اًمٜمقن اعمٍمي: إذا اـمٚمع اخلٌػم قمغم اًمْمٛمػم ومٚمؿ جيد ذم اًمْمٛمػم همػم اخلٌػم: ضمٕمؾ ومٞمف هاضم٤ًم 

 (9/379 إوًمٞم٤مءُمٜمػمًا.) طمٚمٞمف 

 ٦م اعمراىم٦ٌم إيث٤مر ُم٤م أٟمزل اهلل وشمٕمٔمٞمؿ ُم٤م قمٔماؿ اهلل وشمّمٖمػم ُم٤م صٖمر اهلل. ىم٤مل ذو اًمٜمقن اعمٍمي: قمالُم

 (66/2)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

وؾمئؾ اعمح٤مؾمٌل قمـ اعمراىم٦ٌم وم٘م٤مل: أوهل٤م قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م سم٘مرب اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل اعمرشمٕمش: اعمراىم٦ٌم ُمراقم٤مة اًمن 
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 (4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إسمٛمالطمٔم٦م اًمٖمٞم٥م ُمع يمؾ حلٔم٦م وًمٗمٔم٦م. )

ٙمقن واحلريم٦م قمٚمام ٓزُم٤م ُم٘مؽمٟم٤م سمّمٗم٤مء ىم٤مل اعم ًّ ح٤مؾمٌّل: اعمراىم٦ٌم دوام قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م سمٕمٚمؿ اهللّ قمّز وضمّؾ ذم اًم

 (313اًمٞم٘ملم. )اًمقص٤مي٤م ًمٚمٛمح٤مؾمٌك 

ؾمئؾ قمٌد اهلل سمـ وم٤مشمؽ قمـ اعمراىم٦ٌم وم٘م٤مل: إذا يمٜم٧م وم٤مقمالً: وم٤مٟمٔمر ٟمٔمر اهلل إًمٞمؽ وإذا يمٜم٧م ىم٤مئالً: وم٤مٟمٔمر 

(. 42)ـمف ٤مٟمٔمر قمٚمؿ اهلل ومٞمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:) إِٟماٜمِل َُمَٕمُٙماَم َأؾْمَٛمُع َوَأَرى(ؾمٛمع اهلل إًمٞمؽ وإذا يمٜم٧م ؾم٤ميمت٤ًم: وم

 (358/11 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

وىم٤مل ايْم٤م رم ىمقًمف شمٕم٤ممم :)يٕمٚمؿ ُم٤م رم اٟمٗمًٙمؿ وم٤مطمذروة ( ويم٤من ي٘مقل اًمرضم٤مل صمالصمف رضمؾ ؿمٖمؾ سمٛمٕم٤مؿمف 

تٖمؾ هبام ومٝمذا خم٤مـمر ُمرة ًمف ومٝمذا وم٤مئز ورضمؾ اؿم ورضمؾ ؿمٖمؾ سمٛمٕم٤مده قمـ ُمٕم٤مؿمف ومٝمذا ه٤مًمؽ قمـ ُمٕم٤مده

 (359/11 إوًمٞم٤مءوُمرة قمٚمٞمف. )طمٚمٞمف 

ضم٤مء رضمؾ إمم أيب يزيد اًمًٌٓم٤مُمل وم٘م٤مل: أوصٜمل وم٘م٤مل ًمف: أٟمٔمر إمم اًمًامء ومٜمٔمر ص٤مطمٌف إمم اًمًامء وم٘م٤مل ًمف 

أسمق يزيد: أشمدري ُمـ ظمٚمؼ هذا؟ ىم٤مل: اهلل ىم٤مل أسمق يزيد: إن ُمـ ظمٚم٘مٝم٤م: عمٓمٚمع قمٚمٞمؽ طمٞم٨م يمٜم٧م 

 (11/35 ٕوًمٞم٤مءاوم٤مطمذره.)طمٚمٞمف 

قمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمؽمُمذي ىم٤مل: اضمٕمؾ ُمراىمٌتؽ: عمـ ٓ يٖمٞم٥م قمـ ٟمٔمره إًمٞمؽ واضمٕمؾ ؿمٙمرك: عمـ ٓ 

 (11/235 إوًمٞم٤مءشمٜم٘مٓمع ٟمٕمٛمف قمٜمؽ واضمٕمؾ ظمْمققمؽ: عمـ ٓ خترج قمـ ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف. )طمٚمٞمف 

ى اهلل قمز وضمؾ. ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك :ًمرضمؾ راىم٥م اهلل شمٕم٤ممم وم٠ًمًمف قمـ شمٗمًػمه٤م وم٘م٤مل يمـ أسمدا يم٠مٟمؽ شمر

 (4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

 (4/397وىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: إذا يم٤من ؾمٞمدي رىمٞم٤ٌم قمغم ومال أسم٤ممم سمٖمػمه. )اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

وىم٤مل أسمق قمثامن اعمٖمريب: أومْمؾ ُم٤م يٚمزم اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ذم هذه اًمٓمري٘م٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراىم٦ٌم وؾمٞم٤مؾم٦م قمٛمٚمف 

 (4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إسم٤مًمٕمٚمؿ. )

 (4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوىم٤مل اسمـ قمٓم٤مء أومْمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ُمراىم٦ٌم احلؼ قمغم دوام إوىم٤مت. )

وىم٤مل اجلريري: أُمرٟم٤م هذا ُمٌٜمك قمغم أصٚملم أن شمٚمزم ٟمٗمًؽ اعمراىم٦ٌم هلل قمز وضمؾ ويٙمقن اًمٕمٚمؿ قمغم فم٤مهرك 

ٖمرٟمؽ ىم٤مئام وىم٤مل أسمق قمثامن ىم٤مل زم أسمق طمٗمص إذا ضمٚم٧ًم ًمٚمٜم٤مس ومٙمـ واقمٔم٤م ًمٜمٗمًؽ وىمٚمٌؽ وٓ ي

 ( 4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إضمتامقمٝمؿ قمٚمٞمؽ وم٢مَّنؿ يراىمٌقن فم٤مهرك واهلل رىمٞم٥م قمغم سم٤مـمٜمؽ. )إ
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 (4/397طمٞم٤مء إلىم٤مل اجلٜمٞمد :إٟمام يتح٘مؼ سم٤معمراىم٦ٌم ُمـ خي٤مف قمغم ومقت طمٔمف ُمـ رسمف قمز وضمؾ . )ا

ـ وقمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل ضمٜم٤مت قمدن ُمـ ضمٜم٤مت اًمٗمردوس وومٞمٝم٤م طمقر ظمٚم٘مـ ُمـ ورد اجلٜم٦م ىمٞمؾ ًمف وُم

يًٙمٜمٝم٤م ىم٤مل ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ وإٟمام يًٙمـ ضمٜم٤مت قمدن اًمذيـ إذا مهقا سم٤معمٕم٤ميص ذيمروا قمٔمٛمتل ومراىمٌقين 

واًمذيـ اٟمثٜم٧م أصالهبؿ ُمـ ظمِمٞمتل وقمزيت وضمالمم إٟمك ٕهؿ سمٕمذاب أهؾ إرض وم٢مذا ٟمٔمرت إمم أهؾ 

 (4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاجلقع واًمٕمٓمش ُمـ خم٤مومتل سوم٧م قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب. )

سمـ ٟمجٞمد: يم٤من ؿم٤مه سمـ ؿمج٤مع طم٤مد اًمٗمراؾم٦م وىمٞمؾ: ُم٤م أظمٓم٠مت ومراؾمتف ويم٤من ي٘مقل: ُمـ همض ىم٤مل قمٛمرو 

 سمٍمه قمـ اعمح٤مرم وأُمًؽ ٟمٗمًف قمـ اًمِمٝمقات وقمٛمر سم٤مـمٜمف سمدوام اعمراىم٦ٌم وفم٤مهره سم٤مشم٤ٌمع اًمًٜم٦م وقمقد 

 (2/274ٟمٗمًف أيمؾ احلالل مل ختٓمئ ًمف ومراؾم٦م.)صٗمف اًمّمٗمقة 

 (2/66واًمٕمالٟمٞم٦م هلل قمز وضمؾ .) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ىم٤مل إسمراهٞمؿ اخلقاص: اعمراىم٦ٌم ظمٚمقص اًمن

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى قمٚمٞمؽ سم٤معمراىم٦ٌم ِمـ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م وقمٚمٞمؽ سم٤مًمرضم٤مء ِمـ يٛمٚمؽ اًمقوم٤مء وقمٚمٞمؽ 

 (4/398طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إسم٤محلذر ِمـ يٛمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٦م.)

 طمٞم٨م يم٤من.  وىم٤مل ؾمٝمؾ :مل يتزيـ اًم٘مٚم٥م سمِمكء أومْمؾ وٓ أذف ُمـ قمٚمؿ اًمٕمٌد سم٠من اهلل ؿم٤مهدة

 (4/397طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإ)

ىم٤مل محٞمد اًمٓمقيؾ ًمًٚمٞمامن سمـ قمكم قمٔمٜمك وم٘م٤مل: ًمئـ يمٜم٧م إذا قمّمٞم٧م اهلل ظم٤مًمٞم٤م فمٜمٜم٧م أٟمف يراك ًم٘مد 

 (4/398اضمؽمأت قمغم أُمر قمٔمٞمؿ وًمئـ يمٜم٧م شمٔمـ أٟمف ٓ يراك ومٚم٘مد يمٗمرت .) اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

ظمؾ ُمدظمؾ اًمًقء وإٟمام يراىم٥م اًمٜم٤مس وٓ يراىم٥م وىم٤مل ومرىمد اًمًٜمجك :إن اعمٜم٤مومؼ يٜمٔمر وم٢مذا مل ير أطمدا د

 (4/398طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاهلل شمٕم٤ممم.)

ؾمئؾ أسم٤م قمٌد اهلل احل٤مرث سمـ أؾمد قمـ اعمراىم٦ٌم هلل وقمـ اعمراىم٥م ًمرسمف وم٘م٤مل: إن اعمراىم٦ٌم شمٙمقن قمغم صمالث 

 واخلٚم٦م ظمالل قمغم ىمدر قم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚملم وُمٕمرومتٝمؿ سمرهبؿ يٗمؽمىمقن ذم ذًمؽ وم٢مطمدى اًمثالث: اخلقف ُمـ اهلل

اًمث٤مٟمٞم٦م: احلٞم٤مء ُمـ اهلل واخلٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: احل٥م هلل. وم٠مُم٤م اخل٤مئػ: ومٛمراىم٥م سمِمدةطمذر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وهمٚم٦ٌم ومزع. 

وأُم٤م اعمًتحٞمل ُمـ اهلل: ومٛمراىم٥م سمِمدة اٟمٙم٤ًمر وهمٚم٦ٌم إظم٤ٌمت. وأُم٤م اعمح٥م: ومٛمراىم٥م سمِمدة هور وهمٚم٦ٌم 

قب اعمراىمٌلم ُمـ ذيمر إـمالع اًمرىمٞم٥م ٟمِم٤مط وؾمخ٤مء ٟمٗمس ُمع إؿمٗم٤مق ٓ يٗم٤مرىمف. وًمـ شمٙم٤مد أن ختٚمق ىمٚم

سمِمدة طمذر ُمـ ىمٚمقهبؿ: أن يراهؿ هم٤مومٚملم قمـ ُمراىمٌتف واعمراىم٦ٌم: صمالث ظمالل ذم صمالصم٦م أطمقال أوهل٤م: 
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اًمتث٧ٌم سم٤محلذر ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ سمام أوضم٥م اهلل واًمؽمك عم٤م َّنك اهلل قمٜمف خم٤موم٦م اخلٓم٠م وم٢مذا شمٌلم ًمف اًمّمقاب: سم٤معم٤ٌمدرة 

ؽمك عم٤م َّنك اهلل خم٤موم٦م اًمتٗمريط وم٢مذا دظمؾ ذم اًمٕمٛمؾ: وم٤مًمتٙمٛمٞمؾ ًمٚمٕمٛمؾ خم٤موم٦م إمم اًمٕمٛمؾ سمام أوضم٥م اهلل، واًم

اًمت٘مّمػم ومٛمـ مل يث٧ٌم ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ خم٤موم٦م اخلٓم٠م، ومٖمػم ُمراىم٥م عمـ يٕمٛمؾ ًمف إذا يم٤من ٓ ي٠مُمـ ُمـ أن يٕمٛمؾ قمغم 

ىم٥م إذا همػم ُم٤م أطم٥م وأُمر سمف وُمـ مل ي٤ٌمدر وي٤ًمرع إمم قمٛمؾ ُم٤م حي٥م اهلل سمٕمد ُم٤م شمٌلم ًمف اًمّمقاب: ومام را

سمٓم٠م قمـ اًمٕمٛمؾ عمح٦ٌم ُمـ يراىمٌف إذ يراه ُمتثٌٓم٤ًم قمـ اًم٘مٞم٤مم سمام أُمر سمف وُمـ مل جيتٝمد ذم شمٙمٛمٞمؾ قمٛمٚمف: ومْمٕمٞمػ 

ُم٘مٍم ذم ُمراىم٦ٌم ُمـ يراىمٌف: إذا ىمٍم قمـ إطمٙم٤مم اًمٕمٛمؾ عمـ يٕمٛمؾ وىمد قمٚمؿ أن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه حي٥م شمٙمٛمٞمٚمف 

ر اًمٕم٘مؾ وٟمٗم٤مد اًمٗمٓمٜم٦م وؾمٕم٦م اًمٕمٛمؾ وإطمٙم٤مُمف. وىم٤مل: ؾمٌع ظمالل يٙمٛمؾ هل٤م قمٛمؾ اعمريد وطمٙمٛمتف: طمْمق

سمٖمػم همٚمط وىمٝمر اًمٕم٘مؾ ًمٚمٝمقى وقمٔمؿ اهلؿ: يمٞمػ يريض اًمرب شمٕم٤ممم؟ واًمتث٧ٌم ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ وؿمدة 

احلذر ًمموم٤مت اًمتل شمِمقب اًمٓم٤مقم٤مت. وأىمؾ اعمريديـ همٗمٚم٦م: أدوُمٝمؿ ُمراىم٦ٌم ُمع شمٕمٔمٞمؿ اًمرىمٞم٥م واًمدًمٞمؾ 

ًمٗمٓمٜم٦م ًمدواقمل اًمٕم٘مؾ ُمـ دواقمل اهلقى واًمتث٧ٌم قمغم صدق اعمراىم٦ٌم سم٢مضمالل اًمرىمٞم٥م: ؿمدة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤م

سم٤مًمٜمٔمر سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٓم٤مقم٦م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ُمـ أوم٤مت وىمقة اًمٕمزم قمغم شمٙمٛمٞمؾ اعمراىم٦ٌم ذم احلٔمقة 

ذم قملم اعمٚمٞمؽ اعمٓمٚمع وؿمدة اًمٗمزع ِم٤م يٙمره ظمقف اعم٘م٧م. واًمدًمٞمؾ قمغم ىمقة اخلقف: ؿمدة اإلؿمٗم٤مق ِم٤م 

ٗمر وُم٤م شم٘مدم ُمـ اإلطم٤ًمن: أن ٓ ي٘مٌؾ ودوام احلذر ومٞمام يًت٘مٌؾ: أن ٓ يًٚمؿ ُم٣م ُمـ اًمًٞمئ٤مت: أن ٓ شمٖم

وقمٔمؿ اهلؿ ُمـ قمٔمٞمؿ اًمرهم٦ٌم وقمٔمٞمؿ اًمرهم٦ٌم ُمـ يمؼم اعمٕمروم٦م سمٕمٔمٞمؿ ىمدر اعمرهمقب ومٞمف وإًمٞمف. وؾمٛمق اهلٛم٦م: 

خيٗمػ اًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م وهيقن اًمِمدائد ذم ـمٚم٥م اًمروقان ويًت٘مؾ ُمٕمف سمذل اعمجٝمقد سمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ارشمٗمع 

اهلؿ واًمٜمِم٤مط: سم٤مًمدوب دائؿ واًمنور سم٤معمٜم٤مضم٤مة: ه٤مئ٩م، واًمّمؼم: زُم٤مم اًمٜمٗمس قمـ اعمٝم٤مًمؽ وإُم٤ًمك إًمٞمف. 

هل٤م قمغم اًمٜمج٤مة. وم٤مًمٞم٘ملم: راطم٦م ًمٚم٘مٚمقب ُمـ مهقم اًمدٟمٞم٤م ويم٤مؾم٥م عمٜم٤مومع اًمديـ يمٚمٝم٤م: وطمًـ إدب: زيـ 

اًمٗمقت: ًمٚمٕم٤ممل وؾمؽم ًمٚمج٤مهؾ ُمـ ىمٍم أُمٚمف: طمذر اعمقت وُمـ طمذر اعمقت: ظم٤مف اًمٗمقت وُمـ ظم٤مف 

ىمٓمع اًمِمقق وُمـ ىمٓمع اًمِمقق: سم٤مدر ىمٌؾ زوال إُمٙم٤من اًمٔمٗمر. وم٤مضمٕمؾ اًمتٞم٘مظ واقمٔمؽ واًمتث٧ٌم ويمٞمٚمؽ 

واحلذر ُمٜمٌٝمؽ واعمٕمروم٦م دًمٞمٚمؽ واًمٕمٚمؿ ىم٤مئدك واًمّمؼم زُم٤مُمؽ واًمٗمزع إمم اهلل قمز وضمؾ قمقٟمؽ وُمـ مل 

زوم٧م قمـ اًمدٟمٞم٤م ٟمٗمًف شمقؾمٕمف اًمدٟمٞم٤م همٜمك وٓ رومٕم٦م أهٚمٝم٤م ذوم٤ًم وٓ اًمٗم٘مر ومٞمٝم٤م صٗم٦م وم٘مد ارشمٗمٕم٧م مهتف وقم

ُمـ يم٤مٟم٧م ٟمٕمٛمتف: اًمًالُم٦م ُمـ أصم٤مم ورهم٥م إمم اهلل ذم طمقادث ومقائد عمريد ٟم٘مؾ قمـ اًمدٟمٞم٤م سم٘مٚمٌف. وُمـ 

اؿمتد شمٗم٘مده ُم٤م ييه ذم ديٜمف ويٜمٗمٕمف ذم آظمرشمف وذيمر اـمالع اهلل إًمٞمف وُمثؾ قمٔمٞمؿ هقل اعمٓمٚمع وأؿمٗمؼ ِم٤م 
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ل ُم٤م قمرومف رسمف. وُمـ ىمدم اًمٕمزم هلل قمغم اًمٕمٛمؾ ي٠ميت سمف اخلػم وم٘مد صدق اهلل ذم ُمٕم٤مُمٚمتف وطم٘مؼ اؾمتٕمام

سمٛمحٌتف وووم٤مء هلل سمٕمزُمف وضم٤مٟم٥م ُم٤م يٕمؽمض سم٘مٚمٌف ُمـ ظمٓمرات اًمًقء وٟمقازع اًمٗمتـ وم٘مد طم٘مؼ ُم٤م قمٚمؿ 

وراىم٥م اهلل ذم أطمقاًمف. يمٝمػ اعمريد وطمرزه اًمت٘مقى وآؾمتٕمداد قمقٟمف وضمٜمتف اًمتل يدومع هب٤م آوم٤مت 

ة واًمًالُم٦م واًمّمؼم يقرصمف: اًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم وذيمر يمثرة اًمٕمقارض وؾمقر اًمٜمقازل واحلذر يقرصمف اًمٜمج٤م

ؾمقاًمػ اًمذٟمقب يقرصمف ؿمدة اًمٖمؿ وـمقل احلزن وقمٔمؿ ُمٕمرومتف سمٙمثرة آوم٤مت اًمٕمقارض ذم اًمٓم٤مقم٤مت شمقرصمف 

 (95 -93/ 11 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)ؿمدة اإلؿمٗم٤مق ُمـ رد اإلطم٤ًمن.

ٛمؿ إًمٞمف ومٛمـ اطمؽمز ُمـ أُمر ُمـ ىم٤مل اًمٖمزامم : اقمٚمؿ أّن طم٘مٞم٘م٦م اعمراىم٦ٌم هل ُمالطمٔم٦م اًمّرىمٞم٥م واٟمٍماف اهل

إُمقر سم٥ًٌم همػمه، ي٘م٤مل إّٟمف يراىم٥م ومالٟم٤م ويراقمل ضم٤مٟمٌف، ويٕمٜمل هبذه اعمراىم٦ٌم طم٤مًم٦م ًمٚم٘مٚم٥م يثٛمره٤م ٟمقع 

ُمـ اعمٕمروم٦م وشمثٛمر شمٚمؽ احل٤مًم٦م أقمامٓ ذم اجلقارح وذم اًم٘مٚم٥م. أُّم٤م احل٤مًم٦م ومٝمل ُمراقم٤مة اًم٘مٚم٥م ًمٚمّرىمٞم٥م 

٤مه واٟمٍماومف إًمٞمف. وأُّم٤م اعمٕمروم٦م اًّمتل شمثٛمر هذه احل٤مًم٦م ومٝمل اًمٕمٚمؿ سم٠مّن واؿمتٖم٤مًمف سمف واًمتٗم٤مشمف إًمٞمف وُمالطمٔمتف إيّ 

اهللّ ُمّٓمٚمع قمغم اًمّْمامئر، قم٤ممل سم٤مًمّنائر رىمٞم٥م قمغم أقمامل اًمٕم٤ٌمد ىم٤مئؿ قمغم يمّؾ ٟمٗمس سمام يم٧ًٌم وأّن ّه 

ت اًم٘مٚم٥م ذم طمّ٘مف ُمٙمِمقف يمام أّن فم٤مهر اًمٌنمة ًمٚمخٚمؼ ُمٙمِمقف سمؾ أؿمّد ُمـ ذًمؽ. ومٝمذه اعمٕمروم٦م إذا ص٤مر

ي٘مٞمٜم٤م أقمٜمل أَّّن٤م ظمٚم٧م قمـ اًمِّمّؽ صمّؿ اؾمتقًم٧م سمٕمد ذًمؽ قمغم اًم٘مٚم٥م ىمٝمرشمف ومرّب قمٚمؿ ٓ ؿمّؽ ومٞمف ٓ يٖمٚم٥م 

قمغم اًم٘مٚم٥م يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤معمقت وم٢مذا اؾمتقًم٧م قمغم اًم٘مٚم٥م اؾمتجّرت اًم٘مٚم٥م إمم ُمراقم٤مة ضم٤مٟم٥م اًمّرىمٞم٥م وسوم٧م 

 .لم وإمم أصح٤مب اًمٞمٛملم مّهف إًمٞمف واعمقىمٜمقن هبذه اعمٕمروم٦م هؿ اعم٘مّرسمقن وهؿ يٜم٘مًٛمقن إمم اًمّّمّدي٘م

 )398/ 4)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

ىم٤مل اسمـ اجلقزّي: احلّؼ قمّز وضمّؾ أىمرب إمم قمٌده ُمـ طمٌؾ اًمقريد. ًمٙمٜمّف قم٤مُمؾ اًمٕمٌد ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٖم٤مئ٥م قمٜمف 

١مال ًمف. وم٘مٚمقب اجلّٝم٤مل شمًتِمٕمر اًمٌٕمد وًمذًمؽ شم٘مع  ًّ اًمٌٕمٞمد ُمٜمف وم٠مُمر سم٘مّمد ٟمٞمّتف ورومع اًمٞمديـ إًمٞمف واًم

ق حتّ٘م٘م٧م ُمراىمٌتٝمؿ ًمٚمح٤مض اًمٜم٤ّمفمر ًمٙمّٗمقا إيمّػ قمـ اخلٓم٤مي٤م. واعمتٞمّ٘مٔمقن قمٚمٛمقا ىمرسمف ُمٜمٝمؿ اعمٕم٤ميص إذ ًم

 (236ومحيهتؿ اعمراىم٦ٌم ويمٗمتٝمؿ قمـ آٟم٤ًٌمط.) صٞمد اخل٤مـمر 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : اعمراىمٌف هل دوام قمٚمؿ اًمٕمٌد وشمٞم٘مٜمف سم٤مـمالع احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم فم٤مهره 

رىمٞم٥م  لم سمذًمؽ هل اعمراىم٦ٌم وهل صمٛمرة قمٚمٛمف سم٠منا اهلل ؾمٌح٤مٟمفوم٤مؾمتداُمتف هلذا اًمٕمٚمؿ  واًمٞم٘م وسم٤مـمٜمف

وُمـ راىم٥م اهلل ذم ظمقاـمره قمّمٛمف اهلل ذم طمريم٤مت  ُمٓمٚمع قمغم قمٛمٚمف ؾم٤مُمع ًم٘مقًمف ٟم٤مفمر إًمٞمف قمٚمٞمف
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 ( 68-2/67)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ضمقارطمف.

 (1/347ظم٤ٌمر ٕىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: )قمٞمقن ا

 ظمٚمقت وًمٙمـ ىمؾ قمكم رىمٞم٥م         إذا ُم٤م ظمٚمقت اًمدهر يقُم٤ًم ومال شم٘مؾ     

 وأن اًمذي خيٗمك قمٚمٞمف يٖمٞم٥م               وٓ حتًٌـ اهلل خيٚمػ ُم٤م ُم٣م    

 ذٟمقب قمغم آصم٤مرهـ ذٟمقب               هلقٟم٤م قمـ إي٤مم طمتك شمت٤مسمٕم٧م     

 وي٠مذن زم ذم شمقسم٦م وم٠مشمقب                  ومٞم٤م ًمٞم٧م أن يٖمٗمر اهلل ُم٤م ُم٣م    

 ٌغٍف :آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح ا

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر ظمرضم٧م ُمع قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إمم ُمٙم٦م ومٕمرؾمٜم٤م ذم سمٕمض اًمٓمريؼ 

وم٤مٟمحدر قمٚمٞمف راع ُمـ اجلٌؾ وم٘م٤مل ًمف ي٤م راقمل سمٕمٜمك ؿم٤مة ُمـ هذه اًمٖمٜمؿ وم٘م٤مل إٟمك ِمٚمقك وم٘م٤مل ىمؾ ًمًٞمدك 

 اهلل قمٜمف صمؿ همدا إمم اعمٛمٚمقك أيمٚمٝم٤م اًمذئ٥م ) اراد قمٛمر ان خيتؼم اًمراقمك ( ىم٤مل وم٠ميـ اهلل ىم٤مل ومٌٙمك قمٛمر ريض

 وم٤مؿمؽماه ُمـ ُمقٓه وأقمت٘مف وىم٤مل أقمت٘متؽ ذم اًمدٟمٞم٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م وأرضمق أن شمٕمت٘مؽ ذم أظمرة.

 (398/ 4 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم: ظمٓم٧ٌم إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اسمٜمتف وٟمحـ ذم اًمٓمقاف ومًٙم٧م ومل جيٌٜمل سمٙمٚمٛم٦م وم٘مٚم٧م: 

ضمٕمف ومٞمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م أسمدًا وم٘مدر هل٠من صدر إمم اعمديٜم٦م ىمٌكم صمؿ ىمدُم٧م ومدظمٚم٧م ًمق ريض ٕضم٤مسمٜمل واهلل ٓ أرا

ُمًجد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف وأدي٧م إًمٞمف ُمـ طم٘مف ُم٤م هق أهٚمف وم٠مشمٞمتف ورطم٥م يب 

وىم٤مل: ُمتك ىمدُم٧م؟ وم٘مٚم٧م: هذا طملم ىمدوُمل وم٘م٤مل: أيمٜم٧م ذيمرت زم ؾمقدة سمٜم٧م قمٌد اهلل وٟمحـ ذم 

ضمؾ سملم أقمٞمٜمٜم٤م؟ ويمٜم٧م ىم٤مدرًا أن شمٚم٘م٤مين ذم همػم ذًمؽ اعمقـمـ وم٘مٚم٧م: يم٤من أُمرًا اًمٓمقاف ٟمتخ٤ميؾ اهلل قمز و

 ىُمدر ىم٤مل: ومام رأيؽ اًمٞمقم؟ ىمٚم٧م: أطمرص ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف ىمط ومدقم٤م اسمٜمٞمف: ؾم٤معم٤م وقمٌد اهلل ومزوضمٜمك.

 (1/319 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

٤مء ص٤مطم٥م اًمًٌت٤من يقًُم٤م يم٤من اعم٤ٌمرك سمـ واوح )واًمد اإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك( يٕمٛمؾ أضمػًما ذم سمًت٤من ومج

وىم٤مل ًمف: أريد رُم٤مًٟم٤م طمٚمًقا ومٛم٣م إمم سمٕمض اًمِمجر وأطمي ُمٜمٝم٤م رُم٤مًٟم٤مومٙمنه ومقضمده طم٤مُمًْم٤م ومٖمْم٥م 

قمٚمٞمف وىم٤مل: أـمٚم٥م احلٚمق ومتحي زم احل٤مُمض؟ ه٤مت طمٚمًقا ومٛم٣م وىمٓمع ُمـ ؿمجرة أظمرى ومٚمام يمنه٤م 

أيًْم٤م طم٤مُمًْم٤م وم٘م٤مل ًمف سمٕمد  وضمده أيًْم٤م طم٤مُمًْم٤م وم٤مؿمتد همْمٌف قمٚمٞمف وومٕمؾ ذًمؽ ُمرة صم٤مًمث٦م ومذاىمف ومقضمده
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ذًمؽ: أٟم٧م ُم٤م شمٕمرف احلٚمق ُمـ احل٤مُمض؟ ومٗم٤مل: ٓ وم٘م٤مل: ويمٞمػ ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: ٕين ُم٤م أيمٚم٧ُم ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم 

ْ شم٠ميمؾ؟ ىم٤مل: ٕٟمؽ ُم٤م أذٟم٧َم زم سم٤مٕيمؾ ُمٜمف ومٕمج٥م ُمـ ذًمؽ ص٤مطم٥ُم اًمًٌت٤من  َ مَل طمتك أقمرومف وم٘م٤مل:ومِل

٤م ومٕمُٔمؿ اعم٤ٌمرك ذم قمٞمٜمٞمف وزا د ىمدره قمٜمده ويم٤مٟم٧م ًمف سمٜم٧م ظُمٓم٧ٌم يمثػًما وم٘م٤مل وؾم٠مل قمـ ذًمؽ ومقضمده طم٘مًّ

ج هذه اًمٌٜم٧م؟ وم٘م٤مل: أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟمقا يزوضمقن ًمٚمح٥ًم واًمٞمٝمقد ًمٚمامل  ًمف: ي٤م ُم٤ٌمرك َُمـ شمرى شمزوا

يـ وم٠مقمجٌف قم٘مٚمف وذه٥م وم٠مظمؼم سمف أُمٝم٤م وىم٤مل هل٤م: ُم٤م أرى هلذه اًمٌٜم٧م  واًمٜمّم٤مرى ًمٚمجامل وهذه إُم٦م ًمٚمدِّ

 ( 33/ 3)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من ت سمٕمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك.زوضًم٤م همػم ُم٤ٌمرك ومتزوضمٝم٤م ومج٤مء

 ثبة اٌزمٜٛ ->

ُ٘مقا اهللَ طَمؼا شُمَ٘م٤مشمِِف   ] آل قمٛمران :  ـَ آَُمٜمُقا اشما ِذي ٤َم اًما [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : وَم٤مشماُ٘مقا 112ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َي٤م َأهيُّ

ـَ  [ . وهذه أي٦م16اهلل َُم٤م اؾْمتََٓمْٕمتُْؿ  ] اًمتٖم٤مسمـ : ِذي ٤َم اًما ـَ إُومم . َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : َي٤م َأهيُّ ُمٌٞمٜم٦م ًمٚمٛمراد ُِم

ُ٘مقا اهللَ َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمِديدًا  ] إطمزاب : [ ، َوأي٤مت ذم إُمر سم٤مًمت٘مقى يمثػمٌة  ُمٕمٚمقُم٦ٌم ،  71آَُمٜمُقا اشما

ـْ َيتاِؼ اهللَ جَيَْٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضم٤ًم َوَيْرُزىمْ  ٥ُم  ] اًمٓمالق : َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : َوَُم ًِ َت ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ حَيْ [ ، َوىم٤مَل  3-2ُف ُِم

ْر قَمٜمُْٙمْؿ ؾَمٞمَِّئ٤مشمُِٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ َواهللُ ُذو   اًْمَٗمْْمِؾ اًْمَٕمٔمِٞمِؿ  شَمَٕم٤ممَم : إِْن شَمتاُ٘مقا اهللَ جَيَْٕمْؾ ًَمُٙمْؿ وُمْرىَم٤مٟم٤ًم َوُيَٙمٗمِّ

 [ وأي٤مت ذم اًم٤ٌمِب يمثػمٌة ُمٕمٚمقُم٦ٌم . 29] إٟمٗم٤مل :

ـْ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىِمٞمَؾ : ي٤م رؾمقَل اهللاِ َُمـ َأيْمَرُم اًمٜما٤مِس ؟ ىم٤مل :  -69 ُل : قَم » وَم٤مَٕوا

٠َمًُمَؽ ، ىَم٤مَل : ش َأشْمَ٘م٤مُهْؿ  ًْ ـْ َهذا َٟم ـِ » ومَ٘م٤مًُمقا : ًَمْٞمَس قَم ومُٞمقؾُمُػ َٟمٌِلُّ اهللاِ اسمـ َٟمٌِلِّ اهللاِ اسمـ َٟمٌلِّ اهللاِ اسم

٠َمًُمقيِن ؟ ظِمٞم٤َمُرُهْؿ ذم ش . اهللاِ  ظَمٚمِٞمؾِ  ًْ ـْ َُمَٕم٤مِدِن اًْمَٕمَرب شم ٠َمًُمَؽ ، ىم٤مل : ومَٕم ًْ ىَم٤مًُمقا : ًَمٞمَْس قمـ َهَذا َٟم

سمَِْمؿِّ اًْمَ٘م٤مِف قَمغَم اعمَِْْمٝمقِر ، ش وَمُ٘مُٝمقا » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . و ش اجْل٤مِهٚمٞما٦ِم ظِمٞم٤َمُرُهْؿ ذم اإِلؾمالِم إَذا وَمُ٘مُٝمقا 

َه٤م . َأي : ِع . وطُمٙمِل يمْنُ ْ  قَمٚمُِٛمقا َأطْمَٙم٤مَم اًمنما

ـْ :  اًمثا٤ميِن  -71 ْٟمٞم٤م إنا  »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌلِّ  قمـ قمٜمف اهللا  ريض اخْلُْدِريِّ  ؾَمٕمٞمدٍ  أيب قَم  اًمدُّ

ةٌ  طُمْٚمَقةٌ  َتْخٚمُِٗمُٙمؿْ  اهللاَ وإنا  ، ظمِيَ ًْ . وَم٢مِنا ٟمْ اًمدُّ  وَم٤مشما٘مقا.  شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  يَمٞمَْػ  ومٞمٜمُْٔمر.  ومِٞمَٝم٤م ُُم
ِ
٤مء ًَ َٞم٤م واشماُ٘مقا اًمٜمِّ

٤مء  ًَ ائٞمَؾ يَم٤مَٟم٧ْم ذم اًمٜم َل ومِْتٜم٦ِم سَمٜمِل إْهَ  رواه ُمًٚمؿ.ش َأوا

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يَم٤مَن َيُ٘مقُل :  -71 ُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌا ًْ ـِ َُم ـْ اسْم اًمٚماُٝمؿا إيِنِّ »اًمث٤مًم٨ُم : قَم

رواه ُمًٚمؿ .ش اًمتَُّ٘مك َواًْمٕمٗم٤مَف واًْمِٖمٜمَك َأؾْم٠َمًُمَؽ اهْلَُدى وَ 
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ـِ طم٤مشمٍؿ اًمٓم٤مئِلِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقَل اهللا َصغّم  -72 ـْ أيب ـَمريٍػ قمِديِّ سْم اسمُع : قَم اًمرا

ـْ طَمَٚمَػ قَمغَم يِٛملم صُمؿا َرَأى أشمَ٘مك هللاِ ُِمٜمْٝم٤م وَمْٚمَٞم٠ْمِت اًمتا٘مْ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يُ٘مقُل :   رواه ُمًٚمؿ ش َقى َُم

 قَمْجالَن اًْم٤ٌمِهكِمِّ ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهللا  -73
ـِ ـْ أيب ُأَُم٤مَُم٦َم ُصَديا سْم اخْل٤َمُِمُس : قم

٦ِم اًْمقَداع وَمَ٘م٤مَل :  اشماُ٘مقا اهللا ، وَصٚمُّقا مَخًُْٙمْؿ ، وُصقُُمقا » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ خَيُْٓم٥ُم ذم طَمجا

ُٙمْؿ  ؿَمْٝمَريمؿْ  وا زيَم٤مَة َأُْمَقاًمُِٙمْؿ ، َوَأـمِٞمُٕمقا ُأَُمَراَءيُمْؿ ، شَمْدظُمُٚمقا ضَمٜما٦َم َرسمِّ ُمذيُّ ، ذم آظمر ش ، وَأدُّ ْ رواه اًمؽمِّ

ـٌ صحٞمح .  يمت٤مِب اًمّمالِة وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
٦م وىمت٤مل طمتك ه٤مضمر رؾمقل اهلل صغم اهلل يم٤من سملم إوس واخلزرج قمداوة ذم اجل٤مهٚمٞم :ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من 

وأؾمٕمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ همٜمؿ ُمـ إوس : قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م  وم٠مصٚمح سمٞمٜمٝمؿ وم٤مومتخر سمٕمده ُمٜمٝمؿ رضمالن

ٝم٤مدشملم وُمٜم٤م طمٜمٔمٚم٦م همًٞمؾ اعمالئٙم٦م وُمٜم٤م ُمـ اخلزرج وم٘م٤مل إود : ُمٜم٤م ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ذو اًمِمزرارة 

اًمذي اهتز ) عمقشمف ( قمرش اًمرمحـ وريض اهلل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م سمـ أومٚمح محل اًمدسمر وُمٜم٤م 

وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ، أيب سمـ يمٕم٥م ،  : ًم٘مرآنوىم٤مل اخلزرضمل : ُمٜم٤م أرسمٕم٦م أطمٙمٛمقا ا .سمحٙمٛمف ذم سمٜمل ىمرئم٦م 

ى احلدي٨م سمٞمٜمٝمام ومٖمْم٤ٌم وأسمق زيد ، وُمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر ورئٞمًٝمؿ ، ومجروزيد سمـ صم٤مسم٧م ، 

وأٟمِمدا إؿمٕم٤مر وشمٗم٤مظمرا ، ومج٤مء إوس واخلزرج وُمٕمٝمؿ اًمًالح وم٠مشم٤مهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ( 2/77(. ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف ي٤مأهي٤م اًمذيـ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م:)

اؿمتد قمغم اًم٘مقم اًمٕمٛمؾ، وم٘م٤مُمقا  )112آل قمٛمران (اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف  : : عم٤م ٟمزًم٧مؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل 

وم٤مشم٘مقا اهلل ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ : طمتك ورُم٧م قمراىمٞمٌٝمؿ، وشم٘مرطم٧م ضم٤ٌمهٝمؿ: وم٠مٟمزل اهلل ختٗمٞمٗم٤م قمغم اعمًٚمٛملم

ىم٤مل : هل رظمّم٦م ُمـ اهلل، يم٤من ىمد وم٤مشم٘مقا اهلل ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ رم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ىمت٤مدة قمـ . ومٜمًخ٧م أي٦م إومم

 يٕمَم، صمؿ ظمٗمػ قمـ قم٤ٌمده وم٠مٟمزل وطمؼ شم٘م٤مشمف أن يٓم٤مع ومالاشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف  : أٟمزل ذم ؾمقرة آل قمٛمران

ىم٤مل : واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام اؾمتٓمٕم٧م ي٤مسمـ آدم، وم٤مشم٘مقا اهلل ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ واؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا  : اًمرظمّم٦م

 (14/522اعمٜمثقر اًمدر) .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف: قمغم اًمًٛمٕمقاًمٓم٤مقم٦م ومٞمام اؾمتٓم٤مقمقاقمٚمٞمٝم٤م سم٤ميع اًمٜمٌل 

صدىم٤م.  : ىم٤مل  )وىمقًمقا ىمقٓ ؾمديدا :( وىمقًمقا ىمقٓ ؾمديدا ( ي٘مقل : ؾمدادا .قمـ اًمٙمٚمٌل ( :قمـ جم٤مهد 
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ف  يٕمٜمل سمف ذم ُمٜمٓم٘مف وذم قمٛمٚمف يمٚم :( أي : قمدٓ  ىم٤مل ىمت٤مدة اشم٘مقا اهلل وىمقًمقا ىمقٓ ؾمديدا قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف: )

 (336/ 21واًمًديد اًمّمدق. ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 أيْم٤م : اًم٘مقل اًمًداد ٓ إًمف إٓ اهلل.واسمـ قم٤ٌمس وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: أي صقاسم٤م . وىم٤مل قمٙمرُم٦م 

 (229/ 14) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  

يٜمجٞمف ُمـ يمؾ يمرب ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة . وىمٞمؾ : اعمخرج هق أن جيٕمؾ ًمف خمرضم٤م وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أيْم٤م 

جيٕمؾ ًمف خمرضم٤م  . سم٤مًمّمؼم قمٜمد اعمّمٞم٦ٌموُمـ يتؼ اهلل  :وىم٤مل اًمٙمٚمٌل  .ىم٤مًمف قمكم سمـ ص٤مًمح  ;ي٘مٜمٕمف اهلل سمام رزىمف 

اًمرسمٞمع  . خمرضم٤م ُمـ يمؾ ؿمدة :خمرضم٤م ِم٤م َّنك اهلل قمٜمف . وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م  :اًمٜم٤مر إمم اجلٜم٦م . وىم٤مل احلًـ  ُمـ

ذم أداء وُمـ يتؼ اهلل  :احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ  . ُمـ يمؾ رء و٤مق قمغم اًمٜم٤مسجيٕمؾ ًمف خمرضم٤م  :سمـ ظمٞمثؿ 

 (18/149ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك جيٕمؾ ًمف خمرضم٤م اًمٗمرائض ، 

قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل ( ذم ويرزىمف ُمـ طمٞم٨م ٓ حيت٥ًم وُمـ يتؼ اهلل جيٕمؾ ًمف خمرضم٤م ٟمزًم٧م أي٦م ) 

وذًمؽ أن اعمنميملم أهوا اسمٜم٤م ًمف ، وم٠مشمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمٙم٤م إًمٞمف اًمٗم٤مىم٦م ، وىم٤مل : إن 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  : اشمؼ اهلل واصؼم ، وآُمرك اًمٕمدو أه اسمٜمل وضمزقم٧م إم ، ومام شم٠مُمرين ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم ا

وإي٤مه٤م أن شمًتٙمثرا ُمـ ىمقل : ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ، ومٕم٤مد إمم سمٞمتف وىم٤مل ُٓمرأشمف : إن رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرين وإي٤مك أن ٟمًتٙمثر ُمـ ىمقل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ، وم٘م٤مًم٧م : ٟمٕمؿ ُم٤م أُمرٟم٤م سمف ، 

اًمٕمدو قمـ اسمٜمف ، وم٤ًمق همٜمٛمٝمؿ وضم٤مء هب٤م إمم أسمٞمف وهل أرسمٕم٦م آٓف ؿم٤مة . ومٜمزًم٧م  ومجٕمال ي٘مقٓن ، ومٖمٗمؾ

 (18/151)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك . هذه أي٦م

خمرضم٤م . زاد  :: )ومرىم٤مٟم٤م(وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من وجم٤مهد وقمٙمرُم٦م واًمْمح٤مك وىمت٤مدة واًمًدي ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 ) ومرىم٤مٟم٤م ( أي : ومّمال سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ.  :ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  :جم٤مهد 

 (4/43) شمٗمًػم سمـ يمثػم 

اهلل ورؾمقًمف ، إن شمت٘مقا اهلل سمٓم٤مقمتف وأداء ومرائْمف   ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره : ي٤م أهي٤م اًمذيـ صدىمقا:ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف ، وشمرك ظمٞم٤مٟمتف وظمٞم٤مٟم٦م رؾمقًمف وظمٞم٤مٟم٦م أُم٤مٟم٤مشمٙمؿ. جيٕمؾ ًمٙمؿ ومرىم٤مٟم٤م . ي٘مقل : جيٕمؾ ًمٙمؿ 

ومّمال وومرىم٤م سملم طم٘مٙمؿ وسم٤مـمؾ ُمـ يٌٖمٞمٙمؿ اًمًقء ُمـ أقمدائٙمؿ اعمنميملم ، سمٜمٍمه إي٤ميمؿ قمٚمٞمٝمؿ ، 

، ي٘مقل : ويٛمحق قمٜمٙمؿ ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ ذٟمقسمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ  "ٙمؿ ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ ويٙمٗمر قمٜم "وإقمٓم٤مئٙمؿ اًمٔمٗمر هبؿ 
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 "واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ  "، ي٘مقل : ويٖمٓمٞمٝم٤م ومٞمًؽمه٤م قمٚمٞمٙمؿ ، ومال ي١ماظمذيمؿ هب٤م  "ويٖمٗمر ًمٙمؿ  "وسمٞمٜمف 

، ي٘مقل : واهلل اًمذي يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٙمؿ ، هل٤مًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمٙمؿ وقمغم همػميمؿ ُمـ ظمٚم٘مف سمٗمٕمٚمف ذًمؽ وومٕمؾ 

ٚمف ضمزاء ُمٜمف ًمٕمٌده قمغم ـم٤مقمتف إي٤مه ، ٕٟمف اعمقومؼ قمٌده ًمٓم٤مقمتف اًمتل ايمتًٌٝم٤م ، طمتك اؾمتحؼ أُمث٤مًمف . وإن ومٕم

 (13/488) شمٗمًػم اًمٓمؼمى  .ُمـ رسمف اجلزاء اًمذي وقمده قمٚمٞمٝم٤م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف : أُم٤م سمٕمد وم٢مين أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل وأن شمثٜمقا قمٚمٞمف سمام  ًمّمديؼأسمق سمٙمر ا يم٤من

وأن ختٚمٓمقا اًمرهم٦ٌم سم٤مًمره٦ٌم ودمٛمٕمقا اإلحل٤مف سم٤معم٠ًمًم٦م وم٢من اهلل قمز وضمؾ أصمٜمك قمغم زيمري٤م وأهؾ  هق أهٚمف

(. 91)إٟمٌٞم٤مء(  إَّنؿ يم٤مٟمقا ي٤ًمرقمقن ذم اخلػمات ويدقمقٟمٜم٤م رهم٤ٌم وره٤ٌم ويم٤مٟمقا ًمٜم٤م ظم٤مؿمٕملم سمٞمتف وم٘م٤مل:)

 قمٛمر.  دقم٤مه ومقص٤مه سمقصٞمتف وأول ُم٤م ىم٤مل ًمف : اشمؼ اهلل ي٤م قمٛمر وعم٤م طميشمف اًمقوم٤مة وقمٝمد إمم

 ( 416اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) ضم٤مُمع 

أُم٤م سمٕمد وم٢مين أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ وم٢مٟمف ُمـ اشم٘م٤مه وىم٤مه وُمـ أىمروف : قمٌد اهلل إمم اسمٜمف قمٛمر ويمت٥م

 (416ضمزاه وُمـ ؿمٙمره زاده واضمٕمؾ اًمت٘مقى ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ وضمالء ىمٚمٌؽ . ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

رضمال قمغم هي٦م  وم٘م٤مل ًمف : أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل اًمذي ٓسمد ًمؽ ُمـ ًم٘م٤مئف وٓ  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واؾمتٕمٛمؾ

 (416ُمٜمتٝمك ًمؽ دوٟمف وهق يٛمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة . ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

اعمت٘مقن اًمذيـ حيذرون ُمـ اهلل قم٘مقسمتف ذم شمرك ُم٤م يٕمرومقن ُمـ اهلدى ويرضمقن رمحتف ذم : ٤مساسمـ قمٌ وىم٤مل

 (411اًمتّمديؼ سمام ضم٤مء سمف . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

ت٘مٞمف ُمـ ُمث٘م٤مل ذرة  وطمتك يؽمك سمٕمض ُم٤م يرى أٟمف : مت٤مم اًمت٘مقى أن يت٘مل اهلل اًمٕمٌد طمتك ي أيب اًمدرداءىم٤مل 

طمالل ظمِمٞم٦م أن يٙمقن طمراُم٤م يٙمقن طمج٤مسم٤م سمٞمٜمف وسملم احلرام وم٢من اهلل ىمد سملم ًمٚمٕم٤ٌمد اًمذي يّمػمهؿ إًمٞمف 

( ومال حت٘مرن ؿمٞمئ٤م  8 -7وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ذا يره( ) اًمزًمزًم٦م  ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يرهوم٘م٤مل :)

 (411ُمـ اخلػم أن شمٗمٕمٚمف وٓ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمنم أن شمت٘مٞمف.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ًمٞمتؼ أطمديمؿ أن شمٚمٕمٜمف ىمٚمقب اعم١مُمٜملم وهق ٓ يِمٕمر خيٚمق سمٛمٕم٤ميص اهلل ومٞمٚم٘مل اهلل ًمف : أسمق اًمدرداء ىم٤مل

 (411اًمٌٖمض ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم . ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

( ىم٤مل : أن يٓم٤مع  ومال يٕمَم وأن  112( ) آل قمٛمران  اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمفذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:) اسمـ ُمًٕمقد وىم٤مل

 (411م واحلٙمؿويذيمر ومال يٜمًك وأن يِمٙمر  ومال يٙمٗمر.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمق
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ىم٤مل اسمقهريرة :وؾمئؾ قمـ اًمت٘مقى وم٘م٤مل : هؾ أظمذت ـمري٘م٤م ذا ؿمقك ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ  ىم٤مل : ومٙمٞمػ صٜمٕم٧م ؟ 

 (412)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ىم٤مل إذا رأي٧م اًمِمقك قمدًم٧م قمٜمف أو ضم٤موزشمف أو ىمٍمت قمٜمف ىم٤مل : ذاك اًمت٘مقى.

يٜم٤مدى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أيـ اعمت٘مقن ؟ ومٞم٘مقُمقن ذم يمٜمػ ُمـ اًمرمحـ ٓ حيتج٥م ُمٜمٝمؿ وٓ  : ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ىم٤مل

 يًتؽم ىم٤مًمقا ًمف : ُمـ اعمت٘مقن ؟ ىم٤مل : ىمقم اشم٘مقا اًمنمك وقم٤ٌمدة إوصم٤من وأظمٚمّمقا هلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة . 

 (411)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

إمم رضمؾ : أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ اًمتل ٓ ي٘مٌؾ همػمه٤موٓ يرطمؿ إٓ  قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ويمت٥م

 َ أهٚمٝم٤م وٓ يثٞم٥م إٓ قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اًمقاقمٔملم هب٤م يمثػم واًمٕم٤مُمٚملم هب٤م ىمٚمٞمؾ ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤مك ُمـ اعمت٘ملم . وعم٤م ومما

صمٜمك قمٚمٞمف وىم٤مل : أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ وم٢من شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ ظمٚمػ ُمـ يمؾ ظمٓم٥م ومحٛمد اهلل وأ

 ( 416رء وًمٞمس ُمـ شم٘مقى اهلل ظمٚمػ .) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ٓ سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمتخٚمٞمط ومٞمام سملم ذًمؽ وًمٙمـ :ًمٞمس شم٘مقى اهلل سمّمٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر و قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وىم٤مل

 شم٘مقى اهلل شمرك ُم٤م طمرم اهلل وأداء ُم٤م اومؽمض اهلل ومٛمـ رزق سمٕمد ذًمؽ ظمػما ومٝمق ظمػم إمم ظمػم . 

 (411)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

رمحف اهلل: اًمت٘مقى أن شمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل قمغم ٟمقر ُمـ اهلل شمرضمق صمقاب اهلل وأن شمؽمك ىم٤مل ـمٚمؼ  سمـ طمٌٞم٥م 

 (411 خت٤مف قم٘م٤مب اهلل. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ُمٕمّمٞم٦م اهلل

ىم٤مل رضمؾ ًمٞمقٟمس سمـ قمٌٞمد: أوصٜمل وم٘م٤مل: أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل واإلطم٤ًمن وم٢من اهلل ُمع اًمذيـ اشم٘مقا واًمذيـ 

 (416هؿ حمًٜمقن. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ٓسمـ رضم٥م 

وأقمزه سمال  ُم٤م أظمرج اهلل قمٌدا ُمـ ذل اعمٕم٤ميص إمم قمز اًمت٘مقى إٓ أهمٜم٤مه سمال ُم٤مل: داود اًمٓم٤مئل ىم٤مل قمـ

 (917)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك رىمؿ احلدي٨م قمِمػمة وآٟمًف سمال أٟمٞمس.

إمم أخ ًمف : أُم٤م سمٕمد أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل اًمذي هق ٟمجٞمؽ ذم هيرشمؽ ورىمٞمٌؽ  اسمـ اًمًامك اًمقاقمظ ويمت٥م

وم٤مضمٕمؾ اهلل ُمـ سم٤مًمؽ قمغم يمؾ طم٤مًمؽ ذم ًمٞمٚمؽ وَّن٤مرك وظمػ اهلل سم٘مدر ىمرسمف ُمٜمؽ وىمدرشمف ذم قمالٟمٞمتؽ 

قمٚمٞمؽ واقمٚمؿ أٟمؽ سمٕمٞمٜمف ًمٞمس خترج ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف إمم ؾمٚمٓم٤من همػمه وٓ ُمـ ُمٚمٙمف إمم ُمٚمؽ همػمه ومٚمٞمٕمٔمؿ ُمٜمف 

 (418طمذرك  وًمٞمٙمثر ُمٜمف وضمٚمؽ واًمًالم . ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

إمم ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء : ىمؾ ًم٘مقُمؽ : ُم٤م سم٤مًمٙمؿ شمًؽمون اًمذٟمقب ُمـ ظمٚم٘مل  أوطمك اهلل شمٕم٤ممم: وىم٤مل أسمق اجلٚمد
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وشمٔمٝمروَّن٤م زم إن يمٜمتؿ شمرون أين ٓ أرايمؿ وم٠مٟمتؿ ُمنميمقن يب وإن يمٜمتؿ شمرون أين أرايمؿ ومٚمؿ ضمٕمٚمتٛمقين 

 (418أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمٙمؿ ؟ .) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

: ظِمػ اهلل قمغم ىمدر ىمدرشمف قمٚمٞمؽ واؾمتحل ُمٜمف قمغم ىمدر ىمرسمف ُمٜمؽ وىم٤مل ًمف رضمؾ :  وهٞم٥م سمـ اًمقرد ىم٤مل

 (418قمٔمٜمل وم٘م٤مل ًمف  اشمؼ اهلل أن يٙمقن أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ. ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ٔمر قمغم أي طم٤مل شمٚم٘مك قمٛمٚمؽ؟ ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ي٤م اسمـ آدم قمٛمٚمؽ قمٛمٚمؽ وم٢مٟمام هق حلٛمؽ ودُمؽ وم٤مٟم

إن ٕهؾ اًمت٘مقى قمالُم٤مت يٕمرومقن هب٤م صدق احلدي٨م واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وصٚم٦م اًمرطمؿ ورمح٦م اًمْمٕمٗم٤مء وىمٚم٦م 

اًمٗمخر واخلٞمالء وسمذل اعمٕمروف وىمٚم٦م اعم٤ٌمه٤مة ًمٚمٜم٤مس وطمًـ اخلٚمؼ وؾمٕم٦م اخلٚمؼ ِم٤م ي٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ 

حت٘مرن ُمـ اخلػم ؿمٞمئ٤ًم وإن هق صٖمر وم٢مٟمؽ إذا رأيتف:  ي٤م اسمـ آدم إٟمؽ ٟم٤مفمر إمم قمٛمٚمؽ يقزن ظمػمه وذه ومال

هك ُمٙم٤مٟمف وٓ حت٘مرن ُمـ اًمنم ؿمٞمئ٤ًم وم٢مٟمؽ إذا رأيتف: ؾم٤مءك ُمٙم٤مٟمف ومرطمؿ اهلل رضمالً: يم٥ًم ـمٞم٤ًٌم وأٟمٗمؼ 

ىمّمدًا وىمدم ومْمالً ًمٞمقم وم٘مره ووم٤مىمتف هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ذه٧ٌم اًمدٟمٞم٤م سمح٤مًمتل ُمآهل٤م وسم٘مٞم٧م إقمامل ىمالئد ذم 

اًمٜم٤مس واًم٤ًمقم٦م شمًقىمٙمؿ وىمد أهع سمخٞم٤مريمؿ ومام شمٜمتٔمرون اعمٕم٤ميٜم٦م ومٙم٠من ىمد إِٟمف ٓ  أقمٜم٤مىمٙمؿ أٟمتؿ شمًقىمقن

يمت٤مب سمٕمد يمت٤مسمٙمؿ وٓ ٟمٌل سمٕمد ٟمٌٞمٙمؿ ي٤م اسمـ آدم سمع دٟمٞم٤مك سمآظمرشمؽ شمرسمحٝمام مجٞمٕم٤ًم وٓ شمٌٞمٕمـ آظمرشمؽ 

 (2/143 إوًمٞم٤مءسمدٟمٞم٤مك ومتخنمه٤م مجٞمٕم٤ًم. )طمٚمٞمف 

 ( 411ٝمؿ وأدوا ُم٤م اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿاعمت٘مقن اشم٘مقا ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞم : احلًـ وىم٤مل

 (411)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ. ُم٤م زاًم٧م اًمت٘مقى سم٤معمت٘ملم طمتك شمريمقا يمثػما ُمـ احلالل خم٤موم٦م احلرام: احلًـ وىم٤مل

 (411ت٘مك . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿلم َّٕنؿ اشم٘مقا ُم٤م ٓ يُ إٟمام ؾمٛمقا ُمت٘م : اًمثقريوىم٤مل 

اعمت٘مقن شمٜمزهقا قمـ أؿمٞم٤مء ُمـ احلالل خم٤موم٦م أن ي٘مٕمقا ذم احلرام  ومًامهؿ اهلل : ُمقؾمك سمـ أقملم ىم٤مل

 (411ُمت٘ملم.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

 (411.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿاعمت٘مل أؿمد حم٤مؾم٦ٌم ًمٜمٗمًف ُمـ اًمنميؽ اًمِمحٞمح ًمنميٙمف :ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران وىم٤مل

  (412واحلٙمؿ  . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقمىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل:مت٤مم اًمت٘مقى أن شمٌتٖمل قمٚمؿ ُم٤م مل يٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م قمٚمؿ ُمٜمٝم٤م

 خي٤مف. أقمز إؿمٞم٤مء صمالصم٦م اجلقد ُمـ ىمٚم٦م واًمقرع ذم ظمٚمقة ويمٚمٛم٦م احلؼ قمٜمد ُمـ يرضمك أو : اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 

 (418) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 رضمال واىمٗم٤م ُمع اُمرأة يٙمٚمٛمٝم٤م وم٘م٤مل : إن اهلل يرايمام ؾمؽمٟم٤م اهلل وإي٤ميمام . حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر رأى
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 ( 419ؿ ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙم 

سمؿ يًتٕم٤من قمغم همض اًمٌٍم  اجلٜمٞمد وؾمئؾ . اعمراىم٦ٌم قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م سم٘مرب اًمرب: احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل وىم٤مل

 (419ىم٤مل سمٕمٚمٛمؽ أن ٟمٔمر اهلل إًمٞمؽ أؾمٌؼ ُمـ ٟمٔمرك إمم ُم٤م شمٜمٔمره. ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (411) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .إن اًمرضمؾ ًمٞمّمٞم٥م اًمذٟم٥م ذم اًمن ومٞمّمٌح وقمٚمٞمف ُمذًمتف: ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل وىم٤مل

 (  411)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ويم٤من اسمـ اًمًامك يٜمِمد وي٘مقل :

 ي٤م ُمدُمـ اًمذٟم٥م أُم٤م شمًتحٞمل      واهلل ذم اخلٚمقة صم٤مٟمٞمٙم٤م        

 وؾمؽمه ـمقل ُم٤ًمويٙم٤م                 رسمؽ إُمٝم٤مًمف همرك ُمـ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل اسمـ يمثػم: ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: ًم٘مد رأيٜم٤م سمٕمض أوٓد قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز حيٛمؾ قمغم صمامٟملم ومرؾم٤م ذم 

ُمـ  يتٕم٤مـمك وي٠ًمل ُمع يمثرة ُم٤م شمرك هلؿ ُمـ إُمقال  ؾمٌٞمؾ اهلل ويم٤من سمٕمض أوٓد ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداعمٚمؽ

أوٓد قمٛمر اسمـ قمٌداًمٕمزيز ٕن قمٛمر ويمؾ وًمده إمم اهلل قمز وضمؾ وؾمٚمٞمامن وهمػمه إٟمام يٙمٚمقن أوٓدهؿ إمم 

 ( 9/218هلؿ ومٞمْمٞمٕمقن وشمذه٥م أُمقاهلؿ ذم ؿمٝمقات أوٓدهؿ. )اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف  يؽميمقنُم٤م 

سمّمٌٞم٤من  شم٤مضمرا يٙمري اًمدراهؿ ومٛمر ذات يقم وم٢مذا هق طمٌٞم٥م أسمق حمٛمد : يم٤من أيب ضمٕمٗمر اًم٤ًمئح ىم٤مل

يٚمٕمٌقن وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض : ىمد ضم٤مء آيمؾ اًمرسم٤م ومٜمٙمس رأؾمف وىم٤مل : ي٤م رب أومِمٞم٧م هي إمم اًمّمٌٞم٤من 

ومرضمع ومجٛمع ُم٤مًمف يمٚمف وىم٤مل : ي٤م رب إين أؾمػم وإين ىمد اؿمؽمي٧م ٟمٗمز ُمٜمؽ هبذا اعم٤مل وم٠مقمت٘مٜمل ومٚمام أصٌح 

أوه ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض : شمّمدق سم٤معم٤مل يمٚمف وأظمذ ذم اًمٕم٤ٌمدة صمؿ ُمر ذات يقم سم٠موًمئؽ اًمّمٌٞم٤من ومٚمام ر

 اًمٕم٤مسمد ومٌٙمك وىم٤مل : ي٤م رب أٟم٧م شمذم ُمرة وحتٛمد ُمرة ويمٚمف ُمـ قمٜمدك.  طمٌٞم٥م اؾمٙمتقا وم٘مد ضم٤مء

 (411) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

ىم٤ميض ُمٙم٦م قمٌٞمد سمـ قمٛمػم : يم٤مٟم٧م اُمرأة مجٞمٚم٦م سمٛمٙم٦م ويم٤من هل٤م زوج، ومٜمٔمرت يقًُم٤م إمم وضمٝمٝم٤م ذم اعمرآة 

؟ ىم٤مل: قمٌٞمد سمـ قمٛمػم، وم٘م٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م: أشمرى أطمًدا يرى هذا اًمق ـْ ضمف وٓ يٗمتـ سمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مًم٧م: َُم

ىم٤مًم٧م: وم٤مئذن زم ومٞمف ومألومتٜمٜمف، ىم٤مل: ىمد أذٟم٧م ًمؽ. وم٠مشمتف يم٤معمًتٗمتٞم٦م، ومخال ُمٕمٝم٤م ذم ٟم٤مطمٞم٦م ذم اعمًجد احلرام 

وم٠مؾمٗمرت قمـ وضمف ُمثؾ ومٚم٘م٦م اًم٘مٛمر، وم٘م٤مل هل٤م: ي٤م َأَُم٦َم اهلل اؾمتؽمي وم٘م٤مًم٧م: إين ىمد ومتٜم٧م سمؽ. ىم٤مل: إين 

قمـ رء وم٢من أٟم٧م صدىمتٞمٜمل ٟمٔمرت ذم أُمرك. ىم٤مًم٧م: ٓ شم٠ًمًمٜمل قمـ رء إٓ صدىمتؽ. ىم٤مل:  ؾم٤مئٚمؽ

أظمؼميٜمل ًمق أن ُمٚمؽ اعمقت أشم٤مِك ًمٞم٘مٌض روطمؽ أيم٤من ينِك أن أىميض ًمؽ هذه احل٤مضم٦م؟ ىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ. 
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. ىم٤مل: صدىم٧م. ىم٤مل: ومٚمق ُأدظمٚم٧ِم ىمؼمِك وأضمٚم٧ًِم ًمٚمٛم٠ًمًم٦م أيم٤من ينك أين ىمْمٞمتٝم٤م ًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ

ىم٤مل: صدىم٧م. ىم٤مل: ومٚمق أن اًمٜم٤مس أقمٓمقا يمتٌٝمؿ وٓ شمدريـ أشم٠مظمذيـ يمت٤مسمؽ سمٞمٛمٞمٜمؽ أم سمِمامًمؽ أيم٤من 

ينك أين ىمْمٞمتٝم٤م ًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ. ىم٤مل: صدىم٧م. ىم٤مل: ومٚمق أردت اعمٛمر قمغم اًمٍماط، وٓ شمدريـ 

ل: ومٚمق ضملء هؾ شمٜمجلم أو ٓ شمٜمجلم، أيم٤من ينك أين ىمْمٞمتٝم٤م ًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ. ىم٤مل: صدىم٧ِم. ىم٤م

سم٤معمٞمزان وضملء سمؽ، ومال شمدريـ أخيػ ُمٞمزاٟمؽ أم يث٘مؾ أيم٤من ينك أين ىمْمٞمتٝم٤م ًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ. 

ىم٤مل: صدىم٧ِم. ىم٤مل: اشم٘مل اهلل، وم٘مد أٟمٕمؿ قمٚمٞمؽ وأطمًـ إًمٞمؽ. ىم٤مل: ومرضمٕم٧م إمم زوضمٝم٤م. وم٘م٤مل: ُم٤م 

ٙم٤من زوضمٝم٤م ي٘مقل: صٜمٕم٧ِم؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م سمٓم٤مٌل وٟمحـ سمٓم٤مًمقن. وم٠مىمٌٚم٧م قمغم اًمّمالة واًمّمقم واًمٕم٤ٌمدة وم

 (341 اعمحٌلم روو٦م)ُم٤مزم وًمٕمٌٞمد سمـ قمٛمػم أومًد قمكم اُمرأيت يم٤مٟم٧م ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م قمروؾًم٤م ومّمػمه٤م راه٦ٌم. 
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ّ
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َ
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ُ
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َ
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 َوَرؾُمقًُمُف َوعمَا٤م َرأى اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إطَْمَزاَب ىَم٤مًُمقا َهَذا َُم٤م َوقَمَدَٟم٤م اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َوَصَدَق اهللُ : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم 

ٚمِٞمامً  ًْ ـَ ىَم٤مَل هَلُُؿ اًمٜما٤مُس إِنا اًمٜما٤مَس ىَمْد  : [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  22إطمزاب :  ] َوَُم٤م َزاَدُهْؿ إِٓا إِياَمٟم٤ًم َوشَم ِذي اًما

ٌُٜم٤َم اهللُ َوٟمِْٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ ، وَم٤مٟمْ  ًْ ـَ اهللِ َووَمْْمٍؾ مَجَُٕمقا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ وَمَزاَدُهْؿ إِياَمٟم٤ًم َوىَم٤مًُمقا طَم ٌُقا سمِٜمِْٕمَٛم٦ٍم ُِم َ٘مَٚم

ٌَُٕمقا ِرْوَقاَن اهللِ َواهللُ ُذو وَمْْمٍؾ قَمٔمِٞمؿٍ  ُٝمْؿ ؾُمقٌء َواشما ًْ ًَ ْ َيْٛم [ ، َوىم٤مَل  174 -173آل قمٛمران : ] مَل

ْؾ قَمغَم احْلَلِّ اًماِذي ٓ َيُٛمقُت  : شَمَٕم٤ممَم  ِؾ  َوقَمغَم  : [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  58اًمٗمرىم٤من : ] َوشَمَقيما اهللِ وَمْٚمٞمََتَقيما

ْؾ قَمغَم اهلل  : [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  11]إسمراهٞمؿ : اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  [ ،  159] آل قمٛمران :  وَم٢مَِذا قَمَزُْم٧َم وَمَتَقيما

ٌُُف  وأي٤مت ذم إُمِر سم٤مًمتقيمِؾ يمثػمٌة ُمٕمٚمقُم٦ٌم . َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ًْ ْؾ قَمغَم اهللِ وَمُٝمَق طَم ـْ َيتََقيما  َوَُم

ـَ إَِذا ُذيمَِر اهللُ َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوإَِذا  [ : أي يم٤مومِٞمِف . َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  3ق : ] اًمٓمال ِذي إِٟمااَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن اًما

ُٚمقَن  ِْؿ َيَتَقيما [ ، وأي٤مت ذم ومْمؾ اًمتقيمؾ  2] إٟمٗم٤مل :   شُمٚمِٞم٧َْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ آَي٤مشُمُف َزاَدهْتُْؿ إِياَمٟم٤ًم َوقَمغَم َرهبِّ

 ٌة ُمٕمرووم٦ٌم .يمثػم

 :وأُم٤م إطم٤مدي٨م 

َل   -74 » ٍس ريض اهللاُ قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا صغم اهللا قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : قَمٌا٤م اسْمـ قَمـ:  وَم٤مٕوا

ِلا و ضُمالِن ، َواًمٜمٌا ضُمؾ َواًمرا ِلا وَُمٕمُف اًمرا هٞمُْط واًمٜمٌا ِلا َوُمَٕمف اًمرُّ ًمٞمَْس قُمرَو٧م قمكما إَُمُؿ ، وَمَرأْي٧م اًمٜمٌا

تِل ، وَمِ٘مٞمَؾ مِم: هذا ُمقؾمك وىمقُمف وًمٙمـ اٟمٔمر إمم ُْؿ ُأُما َُمٕمُف أطمٌد إذ ُرومَِع مِم ؾمقاٌد قمٔمٞمٌؿ ومٔمٜمٜم٧ُم َأَّنا
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تَُؽ ،   إومؼ وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ وم٘مٞمؾ مم اٟمٔمر إمم إومؼ أظمر وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ وم٘مٞمؾ زم : َهذه ُأُما

٤مٍب وٓ قَمَذاٍب وُمَٕمُٝمْؿ ؾمٌُْٕمقَن َأًْمٗم٤ًم َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜما٦م سمِ  ًَ صُمؿا ََّنَض وَمَدظَمَؾ ُمٜمِْزًَمُف ، وَمَخ٤مض ش َٖمػْمِ طِم

ـَ  ـَ يْدظُمُٚمقن اجْلٜما٦َم سمَِٖمػْمِ طم٤ًمٍب َوٓ قمذاٍب ، وَمَ٘م٤مَل سمْٕمْمُٝمْؿ : وَمَٚمَٕمٚماُٝمْؿ اًماذي َؽ اًماذي
اًمٜما٤مُس ذم ُأوًَمئِ

ـَ ُوًمُِدوا ذم اإلؾْمالِم ، وَمَٚمْؿ َصِحٌُقا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وىَم٤مل سمْٕمْمُٝمؿ  : وَمٚمَٕمٚماُٝمْؿ اًماذي

يُمقا سم٤مهللا ؿمٞمئ٤مً   اًماذي َُم٤م »:  وَمَ٘م٤مَل  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم  اهللا  رؾمقل قَمَٚمْٞمٝمؿْ  وَمخرَج  أؿْمٞم٤مء وَذيَمروا ُينْمِ

وهُ  ش ؟ ومِٞمفِ  خَتُقوقنَ  ـَ  ُهؿْ  »:  وَمَ٘م٤مَل  وَم٠مظْمؼَمُ ِذي ىُمقنَ يَ  َوٓ يرىُمقَن، ٓ اًما ؽَمْ ون َوَٓ  ، ًْ ُ ؿْ  َوقَمغَم  ، َيَتٓمػما  رهبِّ

ُٚمقنَ  ـُ حُمِّْمـ وَمَ٘م٤مَل : اْدُع اهللا أْن جْيَٕمَٚمٜمل ُِمٜمُْٝمْؿ ، وَمَ٘م٤مَل : ش  يتَقيما ٤مؿم٦ُم سم صُمؿا ىَم٤مم ش أْٟم٧م ُِمٜمُْٝمْؿ » ومَ٘م٤مَم قُمٙما

٤مؿَم٦ُم ؾَمٌَ٘مَ »َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَ٘م٤مَل : اْدُع اهللا أْن جَيَْٕمَٚمٜمِل ُِمٜمُْٝمْؿ وم٘م٤مل :  َهٞمُْط سمِْمؿِّ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش َؽ هِب٤َم قُمٙما اًمرُّ

اء : شَمّمٖمػِم َرْهط ، وُهؿ ُدوَن قمنمِة أْٟمُٗمس .  سمَِْمؿِّ ش وقُمٙم٤مؿَم٦ُم » اًمٜما٤مطِمٞم٦ُم واجْل٤مٟم٥ِم . ش : وإوُمُؼ » اًمرا

 اًْمٕملْم وشَمِْمديد اًْمٙم٤مِف َوسمِتَْخٗمٞمٗمٝم٤م ، واًمتاِْمديُد أوْمّمُح .

ـْ اسمْ  -75 ـ قمٌا٤مس ريض اهللا قمٜمٝمام أْيْم٤ًم َأنا رؾمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ يم٤مَن يُ٘مقُل : اًمثا٤ميِن : قَم

ْٚم٧ُم ، وإًَمٞمَؽ أَٟم٧ٌُْم ، وسمَِؽ ظم٤مَصْٛم٧ُم . اًمٚماٝمؿا أقُمقُذ » اًمٚماُٝمؿ ًَمَؽ أؾْمَٚمْٛم٧ُم وسمَِؽ آُمٜم٧ُْم ، وقمٚمٞمَؽ شمَقيما

شمَِؽ ، ٓ إًَمف إٓا أْٟم٧َم أْن شُمِْمٚماٜمِل ُـّ َواإِلْٟمُس يُٛمقشُمقنَ  سمِِٕمزا ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش أْٟم٧م احْللُّ اًماذي ٓ متُقُت  َواجْلِ

ٚمِؿٍ  ًَمْٗمظُ  َوَهذا  ًْ  . اًْمٌَُخ٤مِرُي  َواظْمتٍَمهُ  ُُم

ـِ قَمٌا٤مس ريض اهللا قمٜمٝمام أيْم٤ًم ىم٤مل :  -76 ٌُٜم٤َم اهللاُ وٟمِْٕمَؿ اًْمقيمِٞمُؾ ىَم٤مهَل٤َم إسْمراِهٞمُؿ »اًمثا٤مًم٨ُِم : قمـ اسْم ًْ طم

ٌد َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ طملِمَ ىَم٤مًُمقا: َصغّم اهللُ إِنا اًمٜما٤مَس » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ طملَم ُأًْمِ٘مك ذم اًمٜما٤مِر ، َوىم٤مهل٤َم حُمٛما

ٌُٜم٤َم اهللاُ َوٟمِْٕمَؿ اًْمقيمِٞمُؾ  ًْ  رواه اًمٌخ٤مرى.ش ىَمْد مَجُٕمقا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ وَمَزاَدُهْؿ إيامٟم٤ًم وىَم٤مًُمقا : طَم

ٌا٤مٍس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل :  وذم رواي٦م ًمف ـِ قَم يَم٤مَن آظِمَر ىَمْقل إسْمراِهٞمَؿ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ » قمـ اسْم

ٌل اهللاُ َوٟمِٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ » طِملَم أًْمِ٘مل ذم اًمٜما٤مِر  ًْ  ش .طم

اسمُع : قَمـ أيب ُهَرْيرَة ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيدْ  -77 ظُمُؾ اجْلَٜما٦َم أىْمَقاٌم اًمرا

ُٚمقن ُمْٕمٜم٤َمهُ  ىمٞمؾ رواه ُمًٚمؿ . ش أوْمِئدهُتُْؿ ُِمثُْؾ أومئدة اًمٓماػْمِ   . رىِمٞم٘م٦مٌ  ىُمُٚمقهُبُؿْ  وىِمٞمَؾ  ، ُُمتَقيمِّ

ـْ :  اخْل٤َمُِمُس  -78 ِلِّ  َُمعَ  هَمَزا َأٟمافُ  قمٜمف اهللاُ  ريض ضَم٤مسمِرٍ  قم  ىَمَٗمؾ اما وَمٚمَ  َٟمْجدٍ  ىِمٌََؾ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا
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، وم٠مْدريمْتُٝمُؿ اًْم٘م٤مئَِٚم٦ُم ذم واٍد يَمثػِِم اًْمٕمَْم٤مِه ، وَمٜمََزَل رؾمقُل  َُمٕمُٝمؿْ  ىَمَٗمؾ وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل

تٔمٚمُّقَن سم٤مًمِمجر ، وَٟمَزَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  ًْ َق اًمٜما٤مُس ي وؾَمٚماؿ  اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ، وشَمَٗمرا

٧َم ؾمُٛمَرٍة ، وَمَٕمٚماَؼ هِب٤َم ؾمٞمَْٗمف ، وٟمِْٛمٜم٤َم ٟمْقُم٦ًم ، وم٢مذا رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يْدقمقَٟم٤م ، وإَِذا قِمٜمَْدُه  حَتْ

َط قَمكَما ؾمٞمْٗمل وَأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ ، وم٤مؾْمتٞمَ٘مٔم٧ُم َوُهق ذم يِدِه َصْٚمت٤ًم ، ىم» أقْمرايِبُّ ومَ٘م٤مَل :  ـْ إنا َهَذا اظْمؽَمَ ٤مَل : َُم

ْ  ش صَمالصم٤مً     َيْٛمٜمَُٕمَؽ ُمٜمِّل ؟ ىُمْٚم٧ُم : اهللا  ٌُْف َوضَمَٚمَس . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . َومَل  يُمٜما٤م:  ضم٤مسمِرٌ  ىَم٤مَل :  رواي٦م وذم  ُيٕم٤مىِم

ىم٤معِ  سمذاِت  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللِِّ  رؾمقل ُمع  اهللا ًمرؾمقل شمريْمٜم٤َمَه٤م فمٚمٞمٚم٦م ؿَمجرةٍ  قمغم أشمٞمٜم٤م وم٢مَذا ، اًمرِّ

يملِم ُمـ رضُمٌؾ  وَمج٤مء ، وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُُمَٕمٚماٌؼ  وؾمٞمػ ، اعمُْنْمِ

جرِة ، وم٤مظْمؽمـمُف وم٘م٤مل : خَت٤َموُمٜمِل ؟ ىَم٤مَل :  ـْ يْٛمٜمَُٕمَؽ ُِمٜمِّل ؟ ىم٤مل: ش ٓ » سم٤مًمِما  ش.اهللا »ىَم٤مَل : ومَٛم

ـْ يْٛمٜمُٕمَؽ ُِمٜمِّل ؟ ىَم٤مَل : وذم رواي٦م أيب سمٙمٍر اإِلؾمامقمٞمكم ذم ص ىم٤مل: ومًَ٘مَط ش اهللاُ » حٞمِحِف : ىم٤مل ُم

ْٞمَػ وَم٘م٤مل :  ًا ـْ يِدِه ، وم٠مظمذ رؾَمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اًم ْٞمُػ ُِم ًا ـْ يٛمٜمُٕمَؽ ُِمٜمِّل ؟ » اًم وَم٘م٤مل ش ُم

ىم٤مل : ٓ، وًمٙمِٜمِّل أقم٤مِهُدك ش  رؾمقُل اهللا ؟ شَمِمٝمُد أْن ٓ إًَمف إٓ اهللاُ ، وأينِّ » : يُمـ ظَمػْمَ آظِمٍذ ، وَمَ٘م٤مَل : 

ـْ قِمٜمِد  أن ٓ أىَم٤مشمَِٚمَؽ ، وٓ أيُمقَن ُمع ىمقم ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ ، وَمخغما ؾمٌِٞمٚمُف ، وَم٠مشمك أصح٤مسَمف ومَ٘م٤مَل : ضِمئتُٙمْؿ ُِم

جر ش اًْمِٕمَْم٤مهُ  » و.  رضمع:  أْي  ش ىَمَٗمؾ »:  ىَمقًُمفُ  ظمػِم اًمٜما٤مِس .  ًا » و.  ؿَمْقك ًَمف اًمذي اًمِما  سمَِٗمْتِح  ش ُٛمرةُ اًم

َجرةُ :  اعمْٞمؿِ  ووؿِّ  اًمًلمِ  ْٚمِح  ُِمـ اًمِما ـْ ؿَمجِر اًْمِٕمْم٤مِه . و  اًمٓما ٞمْػ » ، وِهل اًْمِٕمَٔم٤مم ُم ًا أي ش اظْمؽمَط اًم

ٝم٤م .ش صٚمت٤ًم » : ؾمٚماُف وُهق ذم يِدِه .  ُٚمقًٓ ، وُهق سمِْٗمتح اًمّم٤مِد ووٛمِّ ًْ  أْي : ُم

ـْ :  اًم٤ًمِدُس  -79  ًَمقْ  »: يُ٘مقُل  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقَل  ؾمٛمْٕم٧ُم :  ىم٤مل قمٜمف اهللاُ  ريض قمٛمرَ  قم

ػْمَ ، شَمْٖمُدو مِخ٤مص٤ًم وشمُروُح سمَِٓم٤مٟم٤مً  ٚمِِف ًمرَزىمُٙمؿ يَمام يرُزُق اًمٓما ٚمقَن قمغم اهللاِ طمؼا شَمقيمُّ رواه ش أٟماٙمؿ شمتقيما

ـٌ .  َل  شَمْذَه٥ُم  ُمْٕمٜم٤مهُ   اًمؽمُمذي ، وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً ٌُٓمقنِ  َو٤مُِمرةَ  أي:  ٤مً مِخ٤مص اًمٜماَٝم٤مرِ  أوا ـَ  اًْم  ُِم

 ٤مِر سمَِٓم٤مٟم٤ًم : أْي ُِمْتَٚمِئ٦َم اًْمٌُُٓمقِن اًمٜماٝمَ  آظِمرَ  وشمْرضِمعُ  ، اجْلُقعِ 

٤مسمِعُ  -81 ًا   قِماَمرةَ  أيب قمـ:  اًم
ِ
ـِ  اًْمؼماء  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمٝمام اهللا  ريض قم٤مِزٍب  سْم

ْٝم٧ُم وضْمِٝمل إًَِمْٞمَؽ ووضما  ، إًَمٞمَْؽ  ٟمْٗمز أؾْمَٚمْٛم٧ُم  اًمٚماٝمؿا :  وَمُ٘مؾ ومَِراؿِمَؽ  إمَِم  َأوْي٧َم  إَذا وُمالن ي٤م »:  وؾَمٚماؿ

ْو٧ُم أُمري إًَِمٞمَْؽ ، وأجْل٠ْمُت فمْٝمِري إًَمٞمَْؽ . رهْم٦ٌَم ورْه٦ًٌم إًَمٞمَْؽ ، ٓ ُمٚمَج٠َم وٓ ُمٜمْجك ُِمٜمَْؽ إٓا  ، ووَمقا
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ـْ ًَمٞمَْٚمتَِؽ ُِم٧ما قَمغَم إًَمٞمَْؽ ، آَُمٜم٧ُْم سمِٙمَِت٤مسمَِؽ اًماذي أْٟمَزًْم٧َم، وسمٜمٌٞمِّ  ؽ اًماذي أْرؾمٚم٧َم ، وَم٢مِٟماَؽ إْن ُِم٧ما ُِم

حٞمحلم قمـ اًْمؼَماء ىم٤مل : ىم٤مل ش اًْمِٗمْٓمَرِة ، وإْن أْصٌْح٧َم أَص٧ٌَْم ظمػْمًا  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م ذم اًمّما

٠ْم ُوُو » زم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  اَلِة ، صُمؿا اْوَٓمِجْع إَذا أشَمٞم٧َْم ُمْمجَٕمَؽ وَمَتَقوا قَءَك ًمٚمّما

ـا آظمَر ُم٤م شَمُ٘مقُل  ـِ وىُمْؾ : وَذيَمر ٟمْحَقه صُمؿا ىَم٤مَل َواضْمَٕمْٚمُٝم َؽ إْيَٛم  ش .قَمغَم ؿِم٘مِّ

ـُ  -81 ـْ :  اًمثا٤مُِم يؼ سَمْٙمرٍ  أيب قم دِّ ـِ  اهللا  قمٌدِ  قمٜمف اهللا ريض اًمّمِّ ـِ  قمثامنَ  سم ـِ  قم٤مُِمرِ  سم  سمـ يمٕم٥م اسمـ قُمَٛمرَ  سم

ـِ  ؾمٕمد ةَ  سْمـ شَمٞمْؿِ  سْم ـِ  ُُمرا ـِ  ًُم١ميِّ  سْمـ يَمْٕم٥ِم  سْم فُ  وأسُمقهُ  وُهق تاٞمِْٛملِّ ريض اهللا قمٜمف اًم اًْمُ٘مَرِرِّ  هَم٤مًم٥ِم سْم  َوُأُما

يملِمَ  أىْمَدامِ  إمم ٟمٔمرُت :  ىم٤مل قمٜمٝمؿ اهللا  ريض ، صح٤مسَم٦مٌ  ـُ  اعمنُْمِ  وم٘مٚم٧ُم  رؤوؾمٜم٤م قمغَم  وُهؿْ  اًْمَٖم٤مرِ  ذم وَٟمح

سم٤مصْمٜملِْم اهللاُ صم٤مًمثِْٝمام  سمٙمرٍ  أسم٤م ي٤م فَمٜمُّؽ َُم٤م »: وم٘م٤مل ٕسمٍَمٟم٤م ىَمدُمْٞمفِ  حَت٧َم  َٟمٔمرَ  هؿْ أطَمدَ  َأنا  ًَمقْ  اهللاِ  رؾمقَل  ي٤م: 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش 

ـْ :  اًمتا٤مؾِمعُ  - 82  اهللاُ  ريض اعمخزوُمٞم٦م طُمَذْيٗم٦مَ  ُأَُمٞما٦مَ  أيب سمٜم٧ُْم  ِهٜمْدُ  واؾمُٛمَٝم٤م ، ؾمَٚمَٛم٦مَ  ُأمِّ  اعم١ُمُِمٜملِمَ  ُأمِّ  قَم

ـْ  ظَمرَج  إَذا يم٤منَ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌلا  أن قمٜمٝم٤م ْٚم٧ُم قَمغَم اهللاِ، اًمٚماُٝمؿا  سمًؿ »:  ىم٤مَل  سمْٞمتِفِ  ُِم اهللاِ، شمقيما

ش إيِنِّ أقمقُذ سمَِؽ أْن َأِوؾا أو ُأَوؾا ، َأْو َأِزلا أْو ُأزلا ، أْو أفمٚمَِؿ أْو ُأفمَٚمؿ ، أْو َأضْمَٝمَؾ أو جُيَٝمَؾ قَمكَما 

ُْمذي : طمدي٨ٌم طمدي٨ٌم صحٞمٌح رواه أسم ٤م سم٠ِمؾم٤مٟمِٞمَد صحٞمح٦ٍم . ىم٤مَل اًمؽمِّ مُهَ ُمذيُّ َوهمػْمُ ق داود واًمؽمِّ

ـٌ صحٞمٌح ، وهذا ًَمٗمُظ أيب داوَد .  طمً

ـْ :  اًْمَٕم٤مِذُ  - 83 ـْ  »: وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم  اهللاِ رؾمقُل :  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللاُ ريَض  أٟمسٍ  قم  َُم

ـْ  ظَمَرج إذا يٕمٜمِل  ىَم٤مَل  ؿ: سمْٞمتِفِ  ُِم ًْ ْٚم٧ُم  اهللاِ  سمِ سم٤ِمهللاِ ي٘م٤مُل ًمُف ُهدي٧َم  إٓا  ىُمقةَ  وٓ طمْقَل  وٓ اهللاِ قَمغَم  شمقيما

ٞمَْٓم٤مُن  ك قمٜمف اًمِما ٤مِئلُّ وهمػُمهِؿ : وىم٤مل ش َويُمِٗمٞم٧م وُوىِمٞم٧َم ، وشمٜمحا رواه أسمق داوَد واًمؽمُمذيُّ واًمٜمًِّ

ـٌ زاد أسمق داود :  ٞمْ » اًمؽمُمذيُّ : طمدي٨ٌم طمً يمْٞمَػ ًمؽ سمِرضُمٍؾ  :آظمر ًمَِِمٞمْٓم٤منٍ  َٓم٤منومٞم٘مقل :يْٕمٜمِل اًمِما

 ؟ .شىَمْد ُهِدَي َويُمٗمل َوُوىِمك

ـْ أَٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : يَم٤من أظمقاِن قَمغَم قمْٝمِد اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ويَم٤مَن  - 84 َوقم

ُف ، ومَ  ُف أظَم٤مُه ًمٚمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ َأطمُدمُه٤م ي٠ْميِت اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وأظَمُر حْيؽَمِ
َِمَٙم٤م اعمُْْحؽَمِ

ُمذيُّ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمٍؿ ش ًَمٕمٚماَؽ شُمْرَزُق سمِِف » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل :  ْ ش : حْيؽِمُف .» رواه اًمؽمِّ
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٥م وَيَتًٌا٥م
ًِ  يْٙمَت

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ظمٓم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مم ف قمـ ضمده ىم٤مل قمـ يمثػم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اعمزين قمـ أسمٞم

ذيمرت إطمزاب وم٘م٤مل : أظمؼمين ضمؼميؾ أن أُمتل فم٤مهرة قمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل ىمّمقر احلػمة وُمدائـ يمنى 

سم٤مًمٜمٍم ( وم٤مؾمتٌنم اعمًٚمٛمقن وىم٤مًمقا : احلٛمد هلل ُمققمد ص٤مدق إذ وقمدٟم٤م سم٤مًمٜمٍم سمٕمد احلٍم  وم٠مسمنموا

 (4/389) شمٗمًػم اعم٤موردى  . ي٦مأهذا ُم٤م وقمدٟم٤م اهلل ورؾمقًمف ومٓمٚمٕم٧م إطمزاب وم٘م٤مل اعم١مُمٜمقن 

أم طمًٌتؿ أن شمدظمٚمقا  :إمم آظمر أي٦م . ىم٤مل : إن اهلل ىم٤مل هلؿطمزاب وعم٤م رأى اعم١مُمٜمقن إ :اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

. ومٚمام ُمًٝمؿ اًمٌالء  )214اًمٌ٘مرة  (اجلٜم٦م وعم٤م ي٠مشمٙمؿ ُمثؾ اًمذيـ ظمٚمقا ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُمًتٝمؿ اًم٠ٌمؾم٤مء واًمياء 

طمٞم٨م راسمٓمقا إطمزاب ذم اخلٜمدق ىم٤مًمقا : هذا ُم٤م وقمدٟم٤م اهلل ورؾمقًمف . ومت٠مول اعم١مُمٜمقن ذًمؽ ومٚمؿ يزدهؿ 

ىم٤مل : ُم٤م زادهؿ اًمٌالء إٓ إيامٟم٤م سم٤مًمرب وُم٤م زادهؿ إٓ إيامٟم٤م وشمًٚمٞمام  : ذم ىمقًمفاحلًـ إٓ إيامٟم٤م وشمًٚمٞمام قمـ 

 (11/763وشمًٚمٞمام ًمٚم٘مْم٤مء. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

عم٤م دمٝمز اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ًمٚمٛمًػم إمم سمدر اًمّمٖمرى عمٞمٕم٤مد أيب ؾمٗمٞم٤من  :اًمًدي ىم٤مل 

أشم٤مهؿ اعمٜم٤موم٘مقن وىم٤مًمقا : ٟمحـ أصح٤مسمٙمؿ اًمذيـ َّنٞمٜم٤ميمؿ قمـ اخلروج إًمٞمٝمؿ وقمّمٞمتٛمقٟم٤م ، وىمد ىم٤مشمٚمقيمؿ ذم 

ال يرضمع ُمٜمٙمٛم٠مطمد . وم٘م٤مًمقا : طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ . وم٢من أشمٞمتٛمقهؿ ذم دي٤مرهؿ وم ;دي٤مريمؿ وفمٗمروا 

دظمؾ ٟم٤مس ُمـ هذيؾ ُمـ أهؾ هت٤مُم٦م اعمديٜم٦م ، وم٠ًمهلؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  :وىم٤مل أسمق ُمٕمنم 

وم٢مٟمف ٓ  ;وؾمٚمؿ قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وم٘م٤مًمقا : ىمد مجٕمقا ًمٙمؿ مجققم٤م يمثػمة وم٤مظمِمقهؿ أي ومخ٤مومقهؿ واطمذروهؿ 

 (263/ 4 اًم٘مرـمٌك شمٗمًػم)  .قمغم هذه إىمقال قمغم سم٤مسمف ُمـ اجلٛمع ، واهلل أقمٚمؿوم٤مًمٜم٤مس  .ـم٤مىم٦م ًمٙمؿ هبؿ 

وأصح٤مسمف قمغم اًمرضمقع قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف أسمق ؾمٗمٞم٤من عم٤م ٟمدم  :ًمًدي ىم٤مٓ

وىم٤مًمقا : ارضمٕمقا وم٤مؾمت٠مصٚمقهؿ، وم٘مذف اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م ومٝمزُمقا، ومٚم٘مقا أقمراسمٞم٤م ومجٕمٚمقا ًمف ضمٕمال، 

وم٘م٤مًمقا ًمف : إن ًم٘مٞم٧م حمٛمدا وأصح٤مسمف وم٠مظمؼمهؿ أٟم٤م ىمد مجٕمٜم٤م هلؿ، وم٠مظمؼم اهلل رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ  : تك سمٚمغ محراء إؾمد، ومٚم٘مقا إقمرايب ذم اًمٓمريؼ وم٠مظمؼمهؿ اخلؼم، وم٘م٤مًمقاومٓمٚمٌٝمؿ طم

اًمذيـ ىم٤مل هلؿ اًمٜم٤مس إن  : ٕقمرايب اًمذي ًم٘مٞمٝمؿصمؿ رضمٕمقا ُمـ محراء إؾمد، وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ وذم ااًمقيمٞمؾ 

 ( 4/143أي٦م. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر اًمٜم٤مس ىمد مجٕمقا ًمٙمؿ وم٤مظمِمقهؿ 

ىم٤مل : اًمٜمٕمٛم٦م أَّنؿ ؾمٚمٛمقا، واًمٗمْمؾ أن قمػما  .وم٤مٟم٘مٚمٌقا سمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل وومْمؾ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 
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ت ويم٤من ذم أي٤مم اعمقؾمؿ وم٤مؿمؽماه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرسمح ُم٤مٓ وم٘مًٛمف سملم أصح٤مسمف.ىم٤مل ُمر

ر : أقمٓمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف يٕمٜمل : طملم ظمرج إمم همزوة سمدر اًمّمٖمرى سمٌداًمًدي 

وم٤مٟم٘مٚمٌقا سمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل وومْمؾ مل  : دراهؿ اسمت٤مقمقا هب٤م ُمـ ُمقؾمؿ سمدر وم٠مص٤مسمقا دم٤مرة، ومذًمؽ ىمقل اهلل

 (4/148)اًمدر اعمٜمثقر اًمٗمْمؾ وم٤مًمتج٤مرة، واًمًقء اًم٘متؾ.أُم٤م اًمٜمٕمٛم٦م ومٝمل اًمٕم٤مومٞم٦م وأُم٤م  :ىم٤مليٛمًًٝمؿ ؾمقء 

ىم٤مل : أـم٤مقمقا اهلل واشمٌٕمقا روقان اهلل  . ىم٤مل : مل ي١مذهؿ أطمدمل يٛمًًٝمؿ ؾمقء  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (4/149ورؾمقًمف. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

٤مل : ُمٙمتقب ذم اًمتقراة : ٓ شمتقيمؾ قمغم اسمـ آدم، وم٢من اسمـ آدم ًمٞمس ًمف ىمقام، وًمٙمـ قمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب زيٜم٥م ىم

 ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر(. شمقيمؾ قمغم احلل اًمذي ٓ يٛمقت

 (4/57.)اًمٌٖمقى (وقمغم اهلل ومٚمٞمتقيمؾ اعم١مُمٜمقن هق أومم سمٜم٤م ُمـ أٟمٗمًٜم٤م ذم اعمقت واحلٞم٤مة  ):وىم٤مل اًمٙمٚمٌل

قمزُم٧م .أي : قمغم أُمر ضم٤مءك وم٢مذا .وم٢مذا قمزُم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل إن اهلل حي٥م اعمتقيمٚملم  :قمـ اسمـ إؾمح٤مق 

ُمٜمل  أو أُمر ُمـ ديٜمؽ ذم ضمٝم٤مد قمدوك ٓ يّمٚمحؽ وٓ يّمٚمحٝمؿ إٓ ذًمؽ ، وم٤مُمض قمغم ُم٤م أُمرت سمف ، 

قمغم ظمالف ُمـ ظم٤مًمٗمؽ وُمقاوم٘م٦م ُمـ واوم٘مؽ وشمقيمؾ قمغم اهلل ، أي : ارض سمف ُمـ اًمٕم٤ٌمد إن اهلل حي٥م 

، أُمر اهلل ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا قمزم قمغم أُمر وم٢مذا قمزُم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل  : اعمتقيمٚملم. قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

 (7/346اًمٓمؼمى شمٗمًػم  أن يٛميض ومٞمف ، ويًت٘مٞمؿ قمغم أُمر اهلل ، ويتقيمؾ قمغم اهلل . )

ىم٤مل أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف  : ىمقًمف شمٕم٤ممم عم٤م ٟمزل :وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ راومع 

ومٞمٙمؿ إن اهلل سم٤مًمغ أُمره  : ومٜمزًم٧م ;قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ومٜمحـ إذا شمقيمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ٟمرؾمؾ ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م وٓ ٟمحٗمٔمف 

 ىم٣م قمغم ٟمٗمًف أن ُمـ شمقيمؾ قمٚمٞمف يمٗم٤مه وُمـ آُمـ سمف هداه ، إن اهلل شمٕم٤ممم :اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ وقمٚمٞمٙمؿ . وىم٤مل 

ُمـ وُمـ ي١م : وُمـ أىمروف ضم٤مزاه ، وُمـ وصمؼ سمف ٟمج٤مه ، وُمـ دقم٤مه أضم٤مب ًمف . وشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل

وُمـ يٕمتّمؿ  .إن شم٘مروقا اهلل ىمرو٤م طمًٜم٤م يْم٤مقمٗمف ًمٙمؿ  .وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف  .سم٤مهلل هيد ىمٚمٌف 

  .نوإذا ؾم٠مًمؽ قم٤ٌمدي قمٜمل وم٢مين ىمري٥م أضمٞم٥م دقمقة اًمداع إذا دقم٤م .سم٤مهلل وم٘مد هدي إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ 

 (12/151) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

ىم٤مل : ًمٞمس اعمتقيمؾ اًمذي ي٘مقل : ي٘ميض وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف  : قًمفىمل ىماسمـ ُمًٕمقد قمـ 

٤مضمتف، وًمٙمـ اهلل ضمٕمؾ طم٤مضمتل، وًمٞمس يمؾ ُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل يمٗم٤مه ُم٤م أمهف، ودومع قمٜمف ُم٤م يٙمره، وىم٣م طم

http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=9&ayano=51#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14355
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=65&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=65&ayano=3#docu


  سم٤مب اًمٞم٘ملم واًمتقيمؾ                                                ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 88

 
ىم٤مل : ي٘مقل اًمرب وه٥م قمـ  .ومْمؾ ُمـ شمقيمؾ قمغم ُمـ مل يتقيمؾ أن يٙمٗمر قمٜمف ؾمٞمئ٤مشمف، ويٕمٔمؿ ًمف أضمرا

  ذًمؽ اعمخرج.شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم : وإذا شمقيمؾ قمكم قمٌدي ًمق يم٤مدشمف اًمًاموات وإرض ضمٕمٚم٧م ًمف ُمـ سملم

 (548/ 14) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر  

اضمٕمٚمٜمل ُمـ ٟمٗمًؽ هلٛمؽ، واضمٕمٚمٜمل ذظمرا عمٕم٤مدك، وشمقيمؾ  : ىم٤مل : أوطمك اهلل إمم قمٞمًكاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (549/ 14ر ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثق. قمٚمٞم٠ميمٗمؽ وٓ شمقمم همػمي وم٠مظمذًمؽ

( ىم٤مل : اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يدظمؾ ىمٚمقهبؿ إٟمام اعم١مُمٜمقن اًمذيـ إذا ذيمر اهلل وضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف: )

ف ، وٓ ي١مُمٜمقن سمٌمء ُمـ آي٤مت اهلل ، وٓ يتقيمٚمقن ، وٓ يّمٚمقن إذا رء ُمـ ذيمر اهلل قمٜمد أداء ومرائْم

إٟمام هم٤مسمقا ، وٓ ي١مدون زيم٤مة أُمقاهلؿ ، وم٠مظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أَّنؿ ًمٞمًقا سمٛم١مُمٜملم ، صمؿ وصػ اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل: )

( ي٘مقل : وإذا شمٚمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ آي٤مشمف زادهتؿ إيامٟم٤م )(وم٠مدوا ومرائْمف. اعم١مُمٜمقن اًمذيـ إذا ذيمر اهلل وضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ 

 ومرىم٧م أي :   )وضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ )ي٘مقل: ٓ يرضمقن همػمه. وىم٤مل جم٤مهد:) وقمغم رهبؿ يتقيمٚمقن  ( شمّمدي٘م٤م

 (4/12شمٗمًػم سمـ يمثػم  (ومزقم٧م وظم٤موم٧م.

٤مًم٧م : : إٟمام اًمقضمؾ ذم اًم٘مٚم٥م يم٤مطمؽماق اًمًٕمٗم٦م . ي٤م ؿمٝمر أُم٤م دمد ىمِمٕمريرة؟ ىمٚم٧م : سمغم ىمأم اًمدرداء ىم٤مًم٧م 

ىم٤مل : شمّمدي٘م٤م . قمـ زادهتؿ إيامٟم٤م  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس وم٤مدع قمٜمده٤م وم٢من اًمدقم٤مء يًتج٤مب قمٜمد ذًمؽ. قمـ 

 (7/21اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػمىم٤مل : زادهتؿ ظمِمٞم٦م. )إيامٟم٤م  زادهتؿ : ذم ىمقًمفاًمرسمٞمع سمـ أٟمس 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ( 1/7يم٤من ُمـ دقم٤مء أيب سمٙمر: اًمٚمٝمؿ ه٥م زم إيامٟم٤م وي٘مٞمٜم٤م وُمٕم٤موم٤مة وٟمٞم٦م. )اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

أٟمتؿ؟ ىم٤مًمقا:  قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف ًم٘مل ٟم٤مؾًم٤م ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ وم٘م٤مل : ُمـ

ٟمحـ اعمتقيمٚمقن. وم٘م٤مل: سمؾ أٟمتؿ اعمتاٙمٚمقن إٟمام اعمتقيمؾ اًمذي يٚم٘مل احلٌف ذم إرض ويتقيمؾ قمغم اهلل. 

 (1/141)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

  شمقيمٚمقا قمغم اهلل وصم٘مقا سمف وم٢مٟمف يٙمٗمل ِمـ ؾمقاه. قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ىم٤مل

 (1/49)اًمتقيمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

: قمغم هم٤مئص اًمٗمٝمؿ وهمٛمرة اًمٕمٚمؿ وزهرة احلٙمؿ وروو٦م احلٚمؿ ومٛمـ  ْم٤م : اًمٞم٘ملم قمغم أرسمع ؿمٕم٥موىم٤مل اي

ومٝمؿ ومن مجٞمؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ ومن مجٞمؾ اًمٕمٚمؿ قمرف ذائع احلٙمؿ وُمـ قمرف ذائع احلٙمؿ طمٚمؿ ومل يٗمرط 

 (5ذم أُمره وقم٤مش ذم اًمٜم٤مس. )اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 
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: أرسمع  ـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.يمؿ سملم اإليامن واًمٞم٘ملم ؟ ىم٤ملىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ًمٚمحً

: أؿمٝمد أٟمؽ ِمـ أٟم٧م ُمٜمف  : اًمٞم٘ملم ُم٤م رأشمف قمٞمٜمؽ واإليامن ُم٤م ؾمٛمٕمتف أذٟمؽ وصدىم٧م سمف وم٘م٤مل أص٤مسمع ىم٤مل

 (52ذري٦م سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض.)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

هلل وٓ حتًد أطمدًا قمغم رزق اهلل وٓ ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  ريض اهلل قمٜمف: اًمٞم٘ملم أن ٓ شُمرى اًمٜم٤مس سمًخط ا

شمٚمؿ أطمدًا قمغم ُم٤ممل ي١مشمؽ اهلل وم٢من رزق اهلل ٓ يًقىمف طمرص طمريص وٓ يرده يمراهٞم٦م يم٤مره وم٢من اهلل سم٘مًٓمف 

 وقمٚمٛمف وطمٙمٛمتف ضمٕمؾ اًمروح واًمٗمرح رم اًمٞم٘ملم واًمرى وضمٕمؾ اهلؿ واحلزن رم اًمًخط واًمِمؽ.

 (47)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 (9/115)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ُمًٕمقد ي٘مقل ذم دقم٤مئف:اًمٚمٝمؿ زدين إيامٟم٤ًم وي٘مٞمٜم٤ًم وومٝماًم أو ىم٤مل:وقمٚماًم.يم٤من قمٌد اهلل سمـ 

 (176)اًمزهد ٓمحد .: يمٗمك سم٤معمقت واقمٔم٤م ويمٗمك سم٤مًمٞم٘ملم همٜمك ويمٗمك سم٤مًمٕم٤ٌمدة ؿمٖمال ىم٤مل قمامر سمـ ي٤مه ي٘مقل

ٚمؿ ذم قمٚمؿ ويمٞمس ذم رومؼ : ىمقة ذم ديـ وطمزم ذم ًملم وإيامن ذم ي٘ملم وطم ىم٤مل احلًـ: ُمـ قمالُم٤مت اعمًٚمؿ

وإقمٓم٤مء ذم طمؼ وىمّمد ذم همٜمك ودمٛمؾ ذم وم٤مىم٦م وإطم٤ًمن ذم ىمدرة وـم٤مقم٦م ُمٕمٝم٤م ٟمّمٞمح٦م وشمقرع ذم رهم٦ٌم 

وشمٕمٗمػ ذم ضمٝمد وصؼم ذم ؿمدة ٓ شمرده رهمٌتف وٓ يٞمدره ًم٤ًمٟمف وٓ يًٌ٘مف سمٍمه وٓ يٖمٚمٌف ومرضمف وٓ يٛمٚمٞمف 

 (34) اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ هقاه وٓ يٗمْمحف سمٓمٜمف وٓ يًتخٗمف طمرصف وٓ شم٘مٍم سمف ٟمٞمتف. 

 ىم٤مل احلًـ : ي٤م اسمـ آدم إن ُمـ وٕمػ ي٘مٞمٜمؽ أن شمٙمقن سمام ذم يدك أوصمؼ ُمٜمؽ سمام ذم يد اهلل شمٕم٤ممم.

 (3/165 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (1/144ؾمئؾ احلًـ رمحف اهلل قمـ اًمتقيمؾ وم٘م٤مل: اًمرو٤م قمـ اهلل. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

اجلٜم٦م وسم٤مًمٞم٘ملم ُهرب ُمـ اًمٜم٤مر وسم٤مًمٞم٘ملم أوشمٞم٧م اًمٗمرائض وسم٤مًمٞم٘ملم  ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: سم٤مًمٞم٘ملم ـُمٚم٧ٌم

صؼم قمغم احلؼ وذم ُمٕم٤موم٤مة اهلل ظمػم يمثػم ىمد واهلل رأيٜم٤مهؿ يت٘م٤مرسمقن ذم اًمٕم٤مومٞم٦م ومٚمام ٟمزل اًمٌالء 

 (1/14شمٗم٤مرىمقا.)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

وقمٚمٛمف سمر وىم٤مل: اًمٕمٌد ٓ ي٘مقل احلًـ: ًمٚمٛم١مُمـ أرسمع قمالُم٤مت: يمالُمف ذيمر وصٛمتف شمٗمٙمر وٟمٔمرشمف قمؼمة 

يًتحؼ اًمٞم٘ملم طمتك ي٘مٓمع يمؾ ؾم٥ٌم سمٞمٜمف وسملم اًمٕمرش إمم اًمثرى طمتك يٙمقن اهلل قمز وضمؾ ُمراده وي١مصمر اهلل 

 (11/217 إوًمٞم٤مءقمغم يمؾ ُم٤م ؾمقاه.)طمٚمٞمف 

 ( 1/52.)اًمتقيمؾ قمغم اهلل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤مىم٤مل احلًـ: اًمٕمز واًمٖمٜمك جيقٓن ذم ـمٚم٥م اًمتقيمؾ وم٢مذا فمٗمرا أوـمٜم٤م
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٤مل ايْم٤م: ُم٤م أي٘ملم قمٌد سم٤مجلٜم٦م طمؼ ي٘مٞمٜمٝمام إٓ ظمِمع ووضمؾ وذل واؾمت٘م٤مم واىمتٍم طمتك ي٠مشمٞمف اعمقت. وىم

 (38)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ًمق أن اًمٞم٘ملم اؾمت٘مر ذم اًم٘مٚم٥م يمام يٜمٌٖمل ًمٓم٤مر ومرطم٤ًم وطمزٟم٤ًم ؿمقىم٤م إمم اجلٜم٦م أو ظمقوم٤م ُمـ 

 (7/17 إوًمٞم٤مءاًمٜم٤مر.)طمٚمٞمف 

 ( 7/9 إوًمٞم٤مءثقري: اًمٞم٘ملم: أن ٓ شمتٝمؿ ُمقٓك ذم يمؾ ُم٤م أص٤مسمؽ. )طمٚمٞمف ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًم

ىم٤مل أسمق طم٤مزم رمحف اهلل: يمٞمػ أظم٤مف اًمٗم٘مر وعمقٓي ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض وُم٤م ومٞمٝمام وُم٤م حت٧م 

 (2/269اًمثرى. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ صدَق اًمتقيمُؾ قمٚمٞمؽ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل: اًمتقيمؾ قمغم اهلل مج٤مع اإليامن ويم٤من يدقمق

 (2/515اًمٔمـ سمؽ. )اًمًػم )هتذيٌف(  وطمًـ

ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ يزيد سمـ طمٌٞمش: ؾمٛمٕم٧م أيب يذيمر: أٟمف سمٚمٖمف قمـ أيب طم٤مزم أَّنؿ أشمقه وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م 

ذي أسم٤م طم٤مزم أُم٤م شمرى ىمد همال اًمًٕمر؟ وم٘م٤مل: وُم٤م يٖمٛمٙمؿ ُمـ ذًمؽ؟ إن اًمذي يرزىمٜم٤م ذم اًمرظمص هق اًم

 (3/239 إوًمٞم٤مءيرزىمٜم٤م ذم اًمٖمالء.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ي٘مقل أطمدهؿ: أضمٚمس ذم سمٞمتؽ واهمٚمؼ قمٚمٞمؽ سم٤مسمؽ واٟمٔمر: هؾ ي٠مشمٞمؽ رزىمؽ؟ 

 ٟمٕمؿ واهلل ًمق يم٤من ًمف ُمثؾ ي٘ملم ُمريؿ وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمًالم وأهمٚمؼ سم٤مسمف وأرظمك قمٚمٞمف ؾمؽمه.

 (4/87 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

 (7/343سم٤مًمٞم٘ملم زهدًا ويمٗمك سم٤مًمٕمٚمؿ قم٤ٌمدة ويمٗمك سم٤مًمٕم٤ٌمدة ؿمٖمالً. )احلٚمٞمف  يم٤من داود اًمٓم٤مئل ي٘مقل: يمٗمك

ىم٤مل أمحد سمـ أيب احلقاري: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٞمامن اًمداراين ي٘مقل: اًمٕمٞم٤مل يْمٕمٗمقن ي٘ملم اًمرضمؾ إٟمف إذا يم٤من 

 (9/261)احلٚمٞمف وطمده ومج٤مع: ىمٜمع وإذا يم٤من ًمف قمٞم٤مل: ـمٚم٥م هلؿ وإذا ضم٤مع اًمٓم٤مًم٥م: وم٘مد وٕمػ اًمٞم٘ملم.

ٝمؾ سمـ قمٌد اهلل أريم٤من اًمديـ أرسمٕم٦م: اًمّمدق واًمٞم٘ملم واًمرو٤م واحل٥م ومٕمالُم٦م اًمّمدق: اًمّمؼم ىم٤مل: ؾم

 وقمالُم٦م اًمٞم٘ملم: اًمٜمّمٞمح٦م وقمالُم٦م اًمرو٤م: شمرك اخلالف وقمالُم٦م اإليث٤مر واًمّمؼم يِمٝمد ًمٚمّمدق.

 (192-11/191 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  

ثر ُمـ ذيمر اعمقت وأىمٍم أُمٚمؽ ضم٤مء رضمؾ إمم وه٥م سمـ ُمٜمٌف وم٘م٤مل : قمٚمٛمٜمل ؿمٞمئ٤م يٜمٗمٕمٜمل اهلل سمف ىم٤مل : أيم

 وظمّمٚم٦م صم٤مًمث٦م إن أٟم٧م أصٌتٝم٤م سمٚمٖم٧م اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى وفمٗمرت سم٤مًمٕم٤ٌمدة ىم٤مل : ُم٤م هل ؟ ىم٤مل : اًمتقيمؾ.
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 (57)اًمتقيمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م 

ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلراز: اًمٕمٚمؿ ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمؽ واًمٞم٘ملم ُم٤م محٚمؽ ؾمامه ُمريم٤ٌم يريمٌف اًم٤ًمئر إمم اهلل وم٢مٟمف ًمقٓ 

 (411/ ٤2مر ريم٥م إمم اهلل وٓ صم٧ٌم ٕطمد ىمدم ذم اًمًٚمقك إٓ سمف. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم اًمٞم٘ملم ُم٤م ؾم

: آهتامم سم٤مًمٕمٛمؾ يقرث اًمٗمٙمرة واًمٗمٙمرة شمقرث اًمٕمؼمة واًمٕمؼمة شمقرث  ىم٤مل أسمق اًمني اًم٤ٌمهكم: يم٤من ي٘م٤مل

احلزم واحلزم يقرث اًمٕمزم واًمٕمزم يقرث اًمٞم٘ملم واًمٞم٘ملم يقرث اًمٖمٜمك واًمٖمٜمك يقرث احل٥م واحل٥م 

 (12قرث اًمٚم٘م٤مء.)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م رىمؿ ي

:  : ي٤م أسم٤م ومراس ُم٤م صٜمٕم٧م ؟ ىم٤مل اعمٖمػمة سمـ طمٌٞم٥م: رأى رضمؾ قمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ ىم٤مل  ىم٤مل

 : سمحًـ اًمٞم٘ملم وـمقل اًمتٝمجد. : صمؿ ىم٤مل : إمم اجلٜم٦م ىم٤مل : إٓم ست ؟ ىم٤مل ظمػم اًمّمٜمع ىم٤مل

 ( 1/18)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

: اًمٚمٝمؿ ه٥م ًمٜم٤م ي٘مٞمٜم٤م سمؽ طمتك هتقن قمٚمٞمٜم٤م ُمّمٞم٤ٌمت  يم٤من قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ٓ ي٘مقم ُمـ جمٚمًف طمتك ي٘مقل

 اًمدٟمٞم٤م وطمتك ٟمٕمٚمؿ أٟمف ٓ يّمٞمٌٜم٤م إٓ ُم٤م يمت٥م ًمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م وٓ ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ هذا اًمرزق إٓ ىمًٛم٧م سمف. 

 (291)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

رضمؾ قمغم ُم٤م سمٜمٞم٧م أُمرك هذا ذم اًمتقيمؾ قمغم اهلل؟ حمٛمد سمـ أيب قمٛمران ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طم٤ممت٤ًم إصؿ وؾم٠مًمف 

ىم٤مل: قمغم ظمّم٤مل أرسمع: قمٚمٛم٧م أن رزىمل ٓ ي٠ميمٚمف همػمي وم٤مـمٛم٠مٟم٧م سمف ٟمٗمز وقمٚمٛم٧م أن قمٛمكم ٓ يٕمٛمٚمف 

همػمي وم٠مٟم٤م ُمِمٖمقل سمف وقمٚمٛم٧م أن اعمقت ي٠مشمٞمٜمل سمٖمت٦م وم٠مٟم٤م أسم٤مدره وقمٚمٛم٧م أين ٓ أظمٚمق ُمـ قملم اهلل طمٞم٨م 

 (4/391يمٜم٧م وم٠مٟم٤م ُمًتحل ُمٜمف . )صٗمف اًمّمٗمقة 

ىم٤مل ُمٙمحقل رمحف اهلل: اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف ٓ يٓمٚم٥م وٓ حيزن وٓ يٖمتؿ ومٞم٠مشمٞمف اهلل سمرزىمف ُمـ ىمٌؾ هشمف 

وهمذاؤه ذم سمٓمـ أُمف ُمـ دم طمٞمْمٝم٤م ومٛمـ صمؿ ٓ حَتٞمض احل٤مُمؾ، وم٢مذا ؾم٘مط اؾمتٝمؾ اؾمتٝمالًم٦م إٟمٙم٤مًرا عمٙم٤مٟمف 

ًمف ويتٜم٤موًمف سمٙمٗمف طمتك إذا اؿمتد وىمٓمٕم٧م هشمف وطمقل اهلل رزىمف إمم صمدي أُمف صمؿ طمقًمف إمم اًمٌمء يّمٜمع 

وقم٘مؾ ىم٤مل: أيـ زم سم٤مًمرزق! ي٤م وحيؽ! أٟم٧م ذم سمٓمـ أُمؽ وذم طمجره٤م شمرزق طمتك إذا قم٘مٚم٧م وؿم٧ٌٌم 

ِٛمُؾ يُمؾُّ ُأٟمثَك َوَُم٤م شَمِٖمٞمُض إَْرطَم٤مُم َوَُم٤م  ىمٚم٧م: هق اعمقت أو اًم٘متؾ وأيـ زم سم٤مًمرزق! صمؿ ىمرأ: )َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م حَتْ

 (2/371ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف ٕا (. )قمٞمقن8شَمْزَداُد( ) اًمرقمد 

قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: دم٤مًمس ؿمتػم وُمنوق رمحٝمام اهلل وم٘م٤مل ؿمتػم: قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ي٘مقل : 
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ٌُُف ( )اًمٓمالق:  ًْ ْؾ قَمغَم اهللاِ وَمُٝمَق طَم ( وم٘م٤مل ُمنوق: صدىم٧م. 3إن أؿمد آي٦م ذم اًم٘مرآن شمٗمقيًْم٤م ) َوَُمـ َيتََقيما

 (1/162)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل اعمروزي: ىمٞمؾ ٕيب قمٌد اهلل رمحف اهلل: أّي رء صدق اًمتقيمؾ قمغم اهلل؟ ىم٤مل: أن يتقيمؾ قمغم اهلل وٓ 

يٙمقن ذم ىمٚمٌف أطمد ُمـ أدُمٞملم يٓمٛمع أن جيٞمٌف سمٌمء، وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ يم٤من اهلل يرزىمف ويم٤من ُمتقيمالً. 

 (571)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  

طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ  ُمـ اعمتقيمؾ ؟ ىم٤مل : ُمـ مل يًخط : اًمره٤ٌمن ىم٤مل : ىمٞمؾ ًمٌٕمض  اعمٖمػمة سمـ قم٤ٌمد قمـ

 (55. )اًمتقيمؾ قمغم اهلل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  قمغم يمره أو حم٦ٌم

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ إسمراهٞمؿ: ُمـ أراد أن يٕمرف ُمٕمرومتف سم٤مهلل ومٚمٞمٜمٔمر إمم ُم٤م وقمده اهلل ووقمده اًمٜم٤مس سم٠مهيام ىمٚمٌف 

 (8/64 إوًمٞم٤مءأوصمؼ.)طمٚمٞمف 

 ٤مضمل: ُمـ وصمؼ سم٤مهلل، وم٘مد أطمرز ىمقشمف وُمـ طمل ىمٚمٌف وم٘مد ًم٘مل اهلل وٓيِمؽ ذم ٟمٔمره.ىم٤مل أيب قمٌد اهلل اًمً

 (9/311 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف 

قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: ُمـ وصمؼ سم٤مهلل ذم رزىمف: زاد ذم طمًـ ظمٚم٘مف وأقم٘مٌف احلٚمؿ، وؾمخ٧م ٟمٗمًف ذم 

 (9/257 إوًمٞم٤مءٟمٗم٘متف، وىمٚم٧م وؾم٤موؾمف ذم صالشمف.)طمٚمٞمف 

 ٛم٦م سمـ ديٜم٤مر: ي٤م أسم٤م طم٤مزم، ُم٤م ُم٤مًمؽ؟ ىم٤مل: صم٘متل سم٤مهلل شمٕم٤ممم وإي٤مد ِم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس.ىمٞمؾ ٕيب طم٤مزم ؾمٚم

 (3/232 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف 

ىم٤مل أيب أؾم٤مُم٦م: وصؾ إمم قمقن سمـ قمٌد اهلل أيمثر ُمـ قمنميـ أًمػ درهؿ، ومتّمدق هب٤م وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسمف: ًمق 

ىم٤مل أسمق اؾم٤مُم٦م: ومٚمؿ يٙمـ ذم اقمت٘مدت قم٘مدة ًمقًمدك وم٘م٤مل: اقمت٘مدهت٤م ًمٜمٗمز واقمت٘مدت اهلل ًمقًمدي 

 (4/242 إوًمٞم٤مءاعمًٕمقديلم أطمًـ طم٤مًٓ ُمـ وًمد قمقن سمـ قمٌد اهلل.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمقراق :اًمٞم٘ملم ُمالك اًم٘مٚم٥م وسمف يمامل اإليامن وسم٤مًمٞم٘ملم قمرف اهلل وسم٤مًمٕم٘مؾ قم٘مؾ قمـ 

 (2/399اهلل.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

رك ًمتٞم٘مٜمؽ أن طمريمتؽ ومٞمٝم٤م ٓ شمٜمٗمٕمؽ وٓ شمرد ىم٤مل اًمني : اًمٞم٘ملم ؾمٙمقٟمؽ قمٜمد ضمقٓن اعمقارد ذم صد

 (2/399قمٜمؽ ُم٘مْمٞم٤م.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل: ُمـ قمٛمؾ سمثالث ظمّم٤مل أقمٓم٤مه اهلل اجلٜم٦م أوهل٤م: ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف 
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ٞم٘مـ أن ضمقارطمف واًمث٤مين: أن يٙمقن سمام ذم يد اهلل أوصمؼ ِم٤م ذم يديف واًمث٤مًم٨م: يرى سمام ىمًؿ اهلل ًمف وهق ُمًت

اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚمع قمٚمٞمف وٓ حيرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ضمقارطمف إٓ سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م قمٜمد اهلل ومذًمؽ طمؼ اعمٕمروم٦م وشمٗمًػم 

اًمث٘م٦م سم٤مهلل: أن ٓ شمًٕمك ذم ـمٛمع وٓ شمتٙمٚمؿ ذم ـمٛمع وٓ شمرضمق دون اهلل ؾمقاه وٓ خت٤مف دون اهلل ؾمقاه وٓ 

ذم ـم٤مقمتف واضمتٜم٤مب ُمٕمّمٞمتف ىم٤مل:  ختِمك ُمـ رء ؾمقاه وٓ حيرك ُمـ ضمقارطمف ؿمٞمئ٤ًم دون اهلل يٕمٜمل:

وشمٗمًػم اًمرى قمغم أرسمع ظمّم٤مل أوهل٤م: أُمـ ُمـ اًمٗم٘مر واًمث٤مين: طم٥م اًم٘مٚم٦م واًمث٤مًم٨م: ظمقف اًمْمامن ىم٤مل: 

وشمٗمًػم اًمْمامن: أن ٓ خي٤مف إذا وىمع ذم يده رء ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م: أن ي٘مٞمؿ طمجتف سملم يدي اهلل ذم أظمذه 

 (8/61 إوًمٞم٤مءوإقمٓم٤مئف قمغم أي اًمقضمقه يم٤من.)طمٚمٞمف 

 (  34 ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )اًمٞم٘ملمظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان: شمٕمٚمٛمقا اًمٞم٘ملم يمام شمٕمٚمٛمقن اًم٘مرآن طمتك شمٕمرومقه وم٢مين أشمٕمٚمٛمف.  ىم٤مل

 (1/151ؾمئؾ قمٌد اهلل سمـ داود قمـ اًمتقيمؾ؟ وم٘م٤مل: أرى اًمتقيمؾ طمًـ اًمٔمـ. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

يمؾ رضمؾ ٓ يّمٞمٌف إٓ ُم٤م يمتٌف اهلل  قمز ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر: اقمٛمؾ قمٛمؾ رضمؾ ٓ يٜمجٞمف إٓ قمٛمٚمف وشمقيمؾ شمق

 (394/  1وضمؾ  ًمف.) احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

: إن اًمروح واًمٗمرج ذم اًمٞم٘ملم واًمرو٤م وإن اًمٖمؿ واحلزن ُمـ اًمِمؽ واًمًخط وىم٤مل  قمـ زسمٞمد ىم٤مل قمٌد اهلل

 (23: اًمروح واًمٗمرح.)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  يٕمغم

أل ٟمقرًا وإذاىم٤ًم واٟمتٗمك قمٜمف يمؾ ري٥م وؿمؽ وؾمخط وهؿ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : ُمتك وصؾ اًمٞم٘ملم إمم اًم٘مٚم٥م اُمت

 (2/375وهمؿ وم٤مُمتأل حم٦ٌم هلل وظمقوم٤ًم ُمٜمف وريًض سمف وؿمٙمرًا ًمف وشمقيمالً قمٚمٞمف . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وًمق شمقيمؾ اًمٕمٌد قمغم اهلل طمؼ شمقيمٚمف ذم إزاًم٦م ضمٌؾ قمـ ُمٙم٤مٟمف ويم٤من ُم٠مُمقرًا سم٢مزاًمتف ٕزاًمف. 

 (1/81)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (3-35)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم .: اًمتقيمؾ ٟمّمػ اًمديـ واًمٜمّمػ اًمث٤مين اإلٟم٤مسم٦م وم٢من اًمديـ اؾمتٕم٤مٟم٦م وقم٤ٌمدةأيْم٤مىم٤مل و

  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك : 

 وأْيَ٘مٜم٧ُْم أنا اهلل ٓ ؿَمؽا َرازىمِل          شَمَقيّمْٚم٧ُم ذم رزىمل قمغم اهلل ظَم٤مًمِ٘مل

ـْ رزٍق وَمٚمٞمَْس َيُٗمقشُمٜمل   ىم٤مِع اًمٌَِح٤مر اًمَٕمقاُِمؼ ِ وًمْق يم٤مَن ذم          وَُم٤م َيُؽ ُِم

٤مُن سمِٜم٤َمـمِؼ ِ                 ؾَمٞم٠ميت سمِف ِاهلل اًمَٕمٔمٞمُؿ سمَِٗمْْمٚمِف ًَ ـْ ُِمٜمّل اًمٚم  وًمْق ملْ َيُٙم

 شمذَه٥ُم طَمْنةً 
ٍ
ـُ رزق اخلالئؼ                وَمِٗمل أّي َرء مْحَ َؿ اًمرا ًَ  وىَمد ىَم
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 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :

عمزين: وم٘مد احلقاريقن ٟمٌٞمٝمؿ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مٞمؾ هلؿ شمقضمف ٟمحق اًمٌحر وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل ا

يٓمٚمٌقٟمف ومٚمام اٟمتٝمقا إمم اًمٌحر إذا هق أىمٌؾ يٛمٌم قمغم اعم٤مء يرضمٕمف اعمقج ُمرة ويْمٕمف أظمرى وقمٚمٞمف يم٤ًمء 

أٓ : ىم٤مل أسمق هالل فمٜمٜم٧م ُمـ أوم٤موٚمٝمؿ  ُمرشمد سمٜمّمٗمف وُمتزر سمٜمّمٗمف طمتك اٟمتٝمك إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ًمف سمٕمْمٝمؿ

: همرىم٧م ي٤م  : سمغم ومقوع إطمدى رضمٚمٞمف ذم اعم٤مء صمؿ ذه٥م ًمٞمْمع إظمرى وم٘م٤مل آضملء إًمٞمؽ ي٤م ٟمٌل اهلل ؟ ىم٤مل

 : أرين يدك ي٤م ىمّمػم اإليامن ًمق أن ٓسمـ آدم ُمـ اًمٞم٘ملم ىمد ؿُمٕمػمة ُمِمك قمغم اعم٤مء.  ٟمٌل اهلل ىم٤مل

 (1/12)اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 سمـ ؾمالم وؾمٚمامن وم٘م٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف : إن ُم٧م ىمٌكم وم٤مًم٘مٜمل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  ىم٤مل : اًمت٘مك قمٌد اهلل

وم٠مظمؼمين ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ رسمؽ وإن ُم٧م ىمٌٚمؽ ًم٘مٞمتؽ وم٠مظمؼمشمؽ  وم٘م٤مل أطمدمه٤م ًممظمر : أو شمٚم٘مك إُمقات 

إطمٞم٤مء ؟  ىم٤مل : ٟمٕمؿ أرواطمٝمؿ شمذه٥م ذم اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت ىم٤مل : ومامت ومالن  ومٚم٘مٞمف ذم اعمٜم٤مم  وم٘م٤مل : 

 (1/51 اًمدٟمٞم٤م اسمك ٓسمـ اهلل قمغم اًمتقيمؾ)ؾ اًمتقيمؾ ىمط شمقيمؾ وأسمنم ومٚمؿ أر ُمثؾ اًمتقيمؾ ىمط. شمقيمؾ وأسمنم  ومٚمؿ أر ُمث

عم٤م دظمؾ قمٌداهلل سمـ ه ( 157 –ه  88قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ حيٛمد إَْوزاقمل،قم٤ممل وإُم٤مم أهؾ اًمِم٤مم ) 

، قمكم اًمٕم٤ٌمؾمك  )قمؿ اخلٚمٞمٗم٦م أيب اًمٕم٤ٌمس اًمًٗم٤مح( دُمِمؼ، وؾمٚم٥م اعمٚمؽ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م، ـمٚم٥م ا َْٕوزاقملا

ومتٖمٞم٥م قمٜمف صمالصم٦م أي٤مم، صمؿ أطمي سملم يديف،ىم٤مل: دظمٚم٧م قمٚمٞمف وهق قمغم هير، وذم يده ظمٞمزراٟم٦م، واعمًقدة 

قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف، ُمٕمٝمؿ اًمًٞمقف ُمّمٚمت٦م، واًمٕمٛمد احلديد، ومًٚمٛم٧م ومٚمؿ يرد، وٟمٙم٧م سمتٚمؽ اخلٞمزراٟم٦م اًمتل 

أوًمئؽ اًمٔمٚمٛم٦م، أرسم٤مط هق؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م:  ذم يده، صمؿ ىم٤مل: ي٤م أوزاقمل، ُم٤م شمرى ومٞمام صٜمٕمٜم٤م ُمـ إزاًم٦م أيدي

أهي٤م إُمػم، ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمك ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م 

قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

يم٤مٟم٧م هجرهت٢ممم اهلل ورؾمقًمف، ومٝمجرشمف إمم اهلل  ))إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى: ومٛمـ

ورؾمقًمف، وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف ًمدٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأة يتزوضمٝم٤م، ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف((،ىم٤مل: ومٜمٙم٧م 

سم٤مخلٞمزراٟم٦م أؿمد ِم٤م يم٤من يٜمٙم٧م، وضمٕمؾ ُمـ طمقًمف يٕمْمقن أيدهيؿ، صمؿ ىم٤مل: ي٤م أوزاقمل، ُم٤م شم٘مقل ذم دُم٤مء 

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ))ٓ حيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث: سمٜمل أُمٞم٦م؟ وم٘مٚم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل ص

اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس، واًمثٞم٥م اًمزاين، واًمت٤مرك ًمديٜمف اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م((،ومٜمٙم٧م أؿمد ُمـ ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل 

، ومال حتؾ  ًٓ ذم أُمقاهلؿ؟ وم٘مٚم٧م: إن يم٤مٟم٧م ذم أيدهيؿ طمراًُم٤م، ومٝمل طمرام قمٚمٞمؽ أيًْم٤م، وإن يم٤مٟم٧م هلؿ طمال
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ؼ ذقمل،ومٜمٙم٧م أؿمد ِم٤م يم٤من يٜمٙم٧م ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل: أٓ ٟمقًمٞمؽ اًم٘مْم٤مء؟ وم٘مٚم٧م: إن ًمؽ إٓ سمٓمري

أؾمالومؽ مل يٙمقٟمقا يِم٘مقن قمكم ذم ذًمؽ، وإين أطم٥م أن يتؿ ُم٤م اسمتدؤوين سمف ُمـ اإلطم٤ًمن،وم٘م٤مل: يم٠مٟمؽ 

حت٥م آٟمٍماف؟ وم٘مٚم٧م: إن ورائل طمرًُم٤م )أي ٟم٤ًمء(، وهؿ حمت٤مضمقن إمم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ وؾمؽمهؿ،ىم٤مل: 

رأد أن يً٘مط سملم يدي، وم٠مُمرين سم٤مٟٓمٍماف، ومٚمام ظمرضم٧م إذا رؾمقًمف ُمـ ورائل، وإذا ُمٕمف واٟمتٔمرت 

ُم٤مئت٤م ديٜم٤مر، وم٘م٤مل: ي٘مقل ًمؽ إُمػم: أٟمٗمؼ هذه،ىم٤مل: ومتّمدىم٧م هب٤م،ويم٤من ذم شمٚمؽ إي٤مم اًمثالصم٦م ص٤مئاًم 

 ف اهلل.ـم٤موًي٤م، ومٞم٘م٤مل: إن إُمػم عم٤م سمٚمٖمف ذًمؽ، قمرض قمٚمٞمف اإلومٓم٤مر قمٜمده، وم٠مسمك أن يٗمٓمر قمٜمده رمح

 (121 -121/  11)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

ىم٤مل إصٛمٕمل: أىمٌٚم٧م ذات يقم ُمـ اعمًجد اجل٤مُمع سم٤مًمٌٍمة، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ذم سمٕمض ؾمٙمٙمٝم٤م إذ ـمٚمع أقمرايب 

ضمٚمػ ضم٤مف قمغم ىَمُٕمقد ًمف ُمت٘مٚمد ؾمٞمٗمف، وسمٞمده ىمقس. ومدٟم٤م وؾمٚمؿ، وىم٤مل زم: ِمـ اًمرضمؾ؟ ىمٚم٧م: ُمـ سمٜمل 

٤مل: وُمـ أيـ أىمٌٚم٧م؟ ىمٚم٧م: ُمـ ُمقوع ُيتغم ومٞمف يمالم إصٛمع. ىم٤مل: أٟم٧م إصٛمٕمل؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم

اًمرمحـ.. ىم٤مل: وًمٚمرمحـ يمالم يتٚمقه أدُمٞمقن؟! ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: اشمؾ قمكم ؿمٞمئ٤م ُمٜمف. وم٘مٚم٧م ًمف: اٟمزل قمـ 

ىمٕمقدك. ومٜمزل، واسمتدأت سمًقرة اًمذاري٤مت، ومٚمام اٟمتٝمٞم٧م إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وذم اًمًامء رزىمٙمؿ وُم٤م شمققمدون( 

٤م أصٛمٕمل، هذا يمالم اًمرمحـ؟ ىمٚم٧م: إي. واًمذي سمٕم٨م حمٛمدا سم٤محلؼ إٟمف ًمٙمالُمف، (. ىم٤مل: ي22)اًمذاري٤مت

أٟمزًمف قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل زم: طمًٌؽ. صمؿ ىم٤مم إمم ٟم٤مىمتف ومٜمحره٤م، وىمٓمٕمٝم٤م سمجٚمده٤م، 

 وىم٤مل: أقِمٜمِّل قمغم شمٗمري٘مٝم٤م، ومٗمرىمٜم٤مه٤م قمغم ُمـ أىمٌؾ وأدسمر، صمؿ قمٛمد إمم ؾمٞمٗمف وىمقؾمف ومٙمنمه٤م، وضمٕمٚمٝمام

حت٧م اًمرطمؾ، وومم ُمدسمرا ٟمحق اًم٤ٌمدي٦م، وهق ي٘مقل: )وذم اًمًامء رزىمٙمؿ وُم٤م شمققمدون( وم٠مىمٌٚم٧م قمغم ٟمٗمز 

سم٤مًمٚمقم، وىمٚم٧م: مل شمٜمتٌْف عم٤م اٟمتٌف ًمف إقمرايب؟ ومٚمام طمجج٧م ُمع اًمرؿمٞمد دظمٚم٧م ُمٙم٦م، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م أـمقف 

، ومًٚمؿ قمكّم وأظمذ سم٤مًمٙمٕم٦ٌم إذ هتػ يب ه٤مشمػ سمّمقت دىمٞمؼ، وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا أٟم٤م سم٤مٕقمرايب ٟمحٞمال ُمّمٗم٤مرا

سمٞمدي، وأضمٚمًٜمل ُمـ وراء اعم٘م٤مم، وىم٤مل زم: اشمؾ يمالم اًمرمحـ، وم٠مظمذت ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت، ومٚمام اٟمتٝمٞم٧م 

ص٤مح إقمرايب: وضمدٟم٤م ُم٤م وقمدٟم٤م رسمٜم٤م طم٘م٤م... صمؿ ىم٤مل:  )وذم اًمًامء رزىمٙمؿ وُم٤م شمققمدون(إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

إرض إٟمف حلؼ ُمثؾ ُم٤م أٟمٙمؿ شمٜمٓم٘مقن( وهؾ همػم هذا؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ)ومقرب اًمًامء و

ومّم٤مح إقمرايب، وىم٤مل: ي٤م ؾمٌح٤من اهلل ُمـ اًمذي أهمْم٥م اجلٚمٞمؾ طمتك طمٚمػ؟! أمل يّمدىمقه طمتك أجل١موه 

إمم اًمٞمٛملم؟! أمل يّمدىمقه طمتك أجل١موه إمم اًمٞمٛملم؟! أمل يّمدىمقه طمتك أجل١موه إمم اًمٞمٛملم؟! وظمرضم٧م ومٞمٝم٤م 
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 ( 11/317 يمثػم ٓسمـ واًمٜمٝم٤ميف اًمٌدايف – 274/275 كاعم٘مدؾم ىمداُمف ٓسمـ اًمتقاسملم يمت٤مب)  روطمف !.

قمـ أيب ىمداُم٦م اًمرُمكم ىم٤مل: ىمرأ رضمؾ هذه أي٦م: )وشمقيمؾ قمغم احلل اًمذي ٓ يٛمقت وؾمٌح سمحٛمده ويمٗمك 

( وم٠مىمٌؾ قمكّم ؾمٚمٞمامن اخلّقاص، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ىمداُم٦م! ُم٤م يٜمٌٖمل ًمٕمٌد سمٕمد 58سمف سمذٟمقب قم٤ٌمده ظمٌػما( )اًمٗمرىم٤من

 أطمد سمٕمد اهلل ذم أُمره، اٟمٔمر يمٞمػ ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:)وشمقيمؾ قمغم احلل اًمذي ٓ هذه أي٦م أن يٚمج٠م إمم

يٛمقت( ، وم٠مظمؼمك أٟمف ٓ يٛمقت، وأن مجٞمع ظمٚم٘مف يٛمقشمقن، صمؿ أُمرك سمٕم٤ٌمدشمف، وم٘م٤مل: )وؾمٌح سمحٛمده(، صمؿ 

ي٤م أسم٤م أشمٌٕمٝم٤م سم٘مقًمف: )ويمٗمك سمف سمذٟمقب قم٤ٌمده ظمٌػما(، وم٠مظمؼمك سم٠مٟمف ظمٌػم سمّمػم. صمؿ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن: واهلل 

ىمداُم٦م! ًمق قم٤مُمؾ قمٌٌد رسمف سمحًـ اًمتقيمؾ وصدق اًمٜمٞم٦م ًمف سمٓم٤مقمتف، ٓطمت٤مضم٧م إًمٞمف إُمراء ومٛمـ دوَّنؿ، 

 ( 36) اًمتقيمؾ قمغم اهلل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م وُمٚمج١مه إمم اًمٖمٜمل احلٛمٞمد؟!. ومٙمٞمػ يٙمقن هذا حمت٤مضم٤ًم،

ومتذايمروا اًمٗم٘مر  ىم٤مل ُمقؾمك سمـ قمٞمًك: اضمتٛمع طمذيٗم٦م اعمرقمٌم و ؾمٚمٞمامن اخلقاص و يقؾمػ أؾم٤ٌمط

: اًمٖمٜمُك ُمـ يم٤من ًمف سمٞم٧م يٙمٜمف وصمقب يًؽمه وؾمداد ُمـ قمٞمش يٙمٗمف  واًمٖمٜمك و ؾمٚمٞمامن ؾم٤ميم٧م وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ

: ُم٤م شم٘مقل وأٟم٧م ي٤م أسم٤م أيقب  : اًمٖمٜمُك ُمـ مل حيت٩م إمم اًمٜم٤مس وم٘مٞمؾ ًمًٚمٞمامن قمـ ومْمقل اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

نم ُمـ اًم٘مٜمقط واًمٖمٜمُك طمؼ اًمٖمٜمك ُمـ : رأي٧م ضمقاُمع اًمٖمٜمك ذم اًمتقيمؾ ورأي٧م ضمقاُمع اًم ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل

أؾمٙمـ اهلل ىمٚمٌف ُمـ همٜم٤مه ي٘مٞمٜم٤م وُمـ ُمٕمرومتف شمقيمال وُمـ قمٓم٤مي٤مه وىمًٛمف رى ومذاك اًمٖمٜمك طمؼ اًمٖمٜمك وإن 

 (19أُمس ـم٤موي٤م وأصٌح ُمٕمقزا ومٌٙمك اًم٘مقم مجٞمٕم٤م ُمـ يمالُمف. )اًمٞم٘ملم ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م 

ن يٙمٚمؿ إُمػم ذم طم٤مضم٦م ومٌٙمك اًمرسمٞمع صمؿ ىم٤مل: أي ضم٤مء رضمؾ إمم اًمرسمٞمع سمـ قمٌد اًمرمحـ رمحف اهلل ي٠ًمًمف أ

أظمل أىمّمد اهلل ذم أُمرك دمده هيًٕم٤م ىمري٤ًٌم وم٢مين ُم٤م فم٤مهرت أطمًدا ذم أُمر أريده إٓ اهلل قمز وضمؾ وم٠مضمده 

 (1/165يمرياًم ىمري٤ًٌم عمـ ىمّمده وأراده وشمقيمؾ قمٚمٞمف.)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

 ىم٤مل قمروة سمـ أذيٜم٦م ذم ذمِّ اًمٓمٛمع:

 ـ َي٠ْمشمِٞمٜمِل َوإِْن مَلْ آِت  ـ  سم٠َِمنا ِرْزىمِل ـ َوظَمػْمُ اًمَ٘مْقِل َأْصَدىُمفُ  ْٛم٧ُم ـًَمَ٘مْد قَمٚمِ 

َٓ ُيَٕمٜمِّٞمٜمِل                 َأؾْمَٕمك ًَمُف وَمٞمَُٕمٜمِّٞمٜمِل شَمَٓمٚمٌُُُّف    َوإِْن ىَمَٕمْدُت َأشَم٤ميِن 

ـْ ىمَِقامِ           َٓ ظَمػْمَ ذِم ـَمَٛمٍع ُيْديِن إمَِم ـمٌٍع  ٦ٌم ُِم  اًمَٕمٞمِْش شَمْٙمِٗمٞمٜمِل َوقم٘ما

ل طمٙم٤مي٦ٌم حت٨مُّ قمغم اؾمتِمٕم٤مر اًمٞم٘ملم، وإقمالق إُمؾ سم٤مخل٤مًمؼ دون اعمخٚمقىملم، وهل أنا قمروة  وًمٚمٌٞم٧م إوا

أًم٧ًم اًم٘م٤مئؾ: »هذا وومد قمغم هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ذم مج٤مقم٦ٍم ُمـ اًمِمٕمراء، ومٚماما دظمؾ قمٚمٞمف قمروة ىم٤مل ًمف: 
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وأراك ىمد ضمئ٧َم شميب ُمـ احلج٤مز إمم اًمِم٤مم ذم ـمٚم٥م  إسمٞم٤متش ىُمُف...َوظَمػْمُ اًمَ٘مْقِل َأْصدَ  ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم ـ»

، وظمرج شًم٘مد وقمٔم٧َم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وم٤ٌمًمٖم٧َم ذم اًمققمظ، وأذيمرَت ُم٤م أٟم٤ًمٟمٞمف اًمدهرُ »اًمرزق! وم٘م٤مل ًمف: 

ٝم٤م ٟمحق احلج٤مز. ومٛمٙم٨م هِم٤مٌم يقَُمف هم٤موماًل قمٜمف، ومٚماما يم٤من ُمـ اًمٚم ٞمؾ ُمـ ومقره إمم راطمٚمتف ومريمٌٝم٤م، صمؿا ٟمّما

رضمٌؾ ُمـ ىمريٍش ىم٤مل طمٙمٛم٦ًم، ووومد إزما اًمٞمقم، ومجٌاٝمتُف ورَدْدشُمف قمـ »شمٕم٤مرا قمغم ومراؿمف، ومذيمره وم٘م٤مل: 

 ، ومٚماما أصٌح ؾم٠مل قمٜمف، وم٠ُمظمؼم سم٤مٟمٍماومف، ىم٤مل: شطم٤مضمتف! وهق ُمع هذا ؿم٤مقمٌر، ٓ آُمـ ُم٤م ي٘مقل

احْلَْؼ هبذا أيـ أدريمتف »٤مٍر، وىم٤مل: ، صمؿا دقم٤م سمٛمقمًم ًمف، وم٠مقمٓم٤مه أًمٗمل ديٜمشٓ ضمرم، ًمٞمٕمٚمؿ أنا اًمرزق ؾمٞم٠مشمٞمف»

ٓا وىمد دظمؾ سمٞمتف، وم٘م٤مل: ش. وم٠َمقْمٓمِف إيا٤مه٤م أسمٚمِْغ أُمػَم اعم١مُمٜملم اًمًالم وىمؾ ًمف: يمٞمػ »ىم٤مل ومٚمؿ يدريمف إ

 (463)ذح ُم٘م٤مُم٤مت احلريري ًمٚمنميٌمش. رأي٧م؟

 ذم سمف يٜمٙم٧م رء ُمٕمف ، ُمٙمتئ٤ٌم اًمزسمػم اسمـ ومتٜم٦م ذم سمٛمٍم سمًت٤من ذم رضمؾ سمٞمٜم٤م:  ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ قمقن قمـ

:  ىم٤مل ؟ طمزيٜم٤م ُمٙمتئ٤ٌم أراك زم ُم٤م ، هذا ي٤م:  ًمف وم٘م٤مل ، ُمًح٤مة ص٤مطم٥م ًمف ومًٜمح ، رأؾمف رومع إذ ، إرض

 ُمٜمٝم٤م ي٠ميمؾ ، طم٤مض قمرض اًمدٟمٞم٤م»  وم٢من ؟ أًمٚمدٟمٞم٤م:  اعمًح٤مة ص٤مطم٥م وم٘م٤مل.  رء ٓ:  وم٘م٤مل.  ازدراه ومٙم٠مٟمف

 هل٤م أن ذيمر طمتك ، واًم٤ٌمـمؾ احلؼ سملم يٗمّمؾ ، ىم٤مدر ُمٚمؽ ومٞمٝم٤م حيٙمؿ ، ص٤مدق أضمؾ وأظمرة واًمٗم٤مضمر اًمؼم

 عم٤م وم٘م٤مل:  ىم٤مل.  أقمجٌف يم٠مٟمف ُمٜمف ذًمؽ ؾمٛمع ومٚمام.  احلؼ أظمٓم٠م ؿمٞمئ٤م أظمٓم٠م ُمـ ، اًمٚمحؿ يمٛمٗم٤مصؾ ُمٗم٤مصؾ

 يٕمٓمف ومٚمؿ اهلل ؾم٠مل اًمذي ذا ومٛمـ ، وؾمؾ ، اعمًٚمٛملم قمغم سمِمٗم٘متؽ ؾمٞمٜمجٞمؽ اهلل وم٢من:  ىم٤مل.  اعمًٚمٛمقن ومٞمف

 ؾمٚمٛمٜمل اًمٚمٝمؿ:  اًمدقم٤مء ومٕمٚم٘م٧م:  ىم٤مل.  يٜمجف ومٚمؿ سمف وصمؼ أو يٙمٗمف ومٚمؿ قمٚمٞمف وشمقيمؾ ، جيٌف ومٚمؿ ودقم٤مه ،

 ( 16 رىمؿ طمدي٨م اهلل قمغم اًمتقيمؾ.) أطمدا ُمٜمف شمّم٥م ومل ومتجٚم٧م ُمٜمل وؾمٚمؿ

 أطمديمؿ قمغم وُم٤م: »  إًمٞمف ومٙمت٥م ، واًمٕم٘م٤مرب اهلقام إًمٞمف يِمٙمق اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر إمم إومري٘مٞم٦م قم٤مُمؾ يمت٥م

:  زرقم٦م ىم٤مل(  12 آيف ُمـ اسمراهٞمؿ ؾمقرة( )  اهلل قمغم ٟمتقيمؾ أٓ ٤مًمٜم وُم٤م: )  ي٘مقل أن وأصٌح أُمًك إذا

 (28 رىمؿ طمدي٨م  اًمدٟمٞم٤م اسمك ٓسمـ اهلل قمغم اًمتقيمؾ.) اًمؼماهمٞم٨م ُمـ شمٜمٗمع وهل

 ثبة االعزِمبِخ -<
ـَ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :   112] هقد :  وَم٤مؾْمَتِ٘مْؿ يَماَم ُأُِمْرَت  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ِذي ىَم٤مًُمقا َرسمُّٜم٤َم اهللاُ صُمؿا إِنا اًما

تِل يُمٜمُْتؿْ  وا سم٤ِمجْلَٜما٦ِم اًما َزُٟمقا َوَأسْمنِمُ ُل قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اعماَْلئَِٙم٦ُم َأٓا خَت٤َموُمقا َوٓ حَتْ ـُ  اؾْمَتَ٘م٤مُُمقا شَمتَٜمَزا شُمققَمُدوَن َٟمْح

ْٟمَٞم٤م َوذِم أظِمَرِة َوًَمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م َُم٤م شَمِْم  ـْ َأْوًمِٞم٤َمُؤيُمْؿ ذِم احْلَٞم٤َمِة اًمدُّ قُمقَن ُٟمُزًٓ ُِم ُٙمْؿ َوًَمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م َُم٤م شَمدا ًُ َتِٝمل َأْٟمُٗم
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ٜم٤َم اهللُ صُمؿا اؾْمتََ٘م٤مُُمقا وَمال  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  32 -31] ومّمٚم٧م :  هَمُٗمقٍر َرطِمٞمٍؿ  ـَ ىَم٤مًُمقا َرسمُّ ِذي إِنا اًما

ـَ ومِٞمَٝم٤م ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن  ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوٓ ُهْؿ حَيَْزُٟمقَن ُأوًَمئَِؽ َأْصَح٤مُب اجْلَٜما٦مِ   ظَم٤مًمِِدي

 [ . 14-13] إطم٘م٤مف :  

ـْ  -85 ـِ  ؾُمْٗمٞم٤منَ  قمْٛمرة أيب وىمٞمؾ ، قمٛمرو أيب َوقَم اهللاِ  رؾمقل ي٤م:  ىُمْٚم٧ُم : ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض اهللا  قمٌد سم

 رواه ُمًٚمؿ ش : آَُمٜم٧ْم سم٤مهللاِ: صُمؿا اؾْمتَِ٘مْؿ  ىُمْؾ » ىُمْؾ زِم ذم اإِلؾمالِم ىَمقًٓ ٓ َأؾْم٠َمُل قمٜمْف َأطمدًا همػْمَك . ىم٤مل: 

ـْ  -86 ُدوا ىَم٤مِرسُمقا »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل:  قمٜمف اهللا ريض ُهرْيرة أيب وقم  ، وؾمدِّ

ـْ يٜمُْجق أطمٌد ُمٜمُْٙمْؿ سمٕمٛمٚمِف أَ  واقْمَٚمُٛمقا وٓ َأَٟم٤م إٓ أْن : » ىَم٤مًمقا : وٓ أْٟم٧م َي٤م رؾُمقَل اهللا؟ ىم٤مل ش ٟماف ًَم

دين اهللا سمَرمْح٦ٍم ُمٜمْف َوومْْمٍؾ  اًْمَ٘مّْمُد اًماذي ٓ همُٚمقا ومٞمف وٓ شمْ٘مّمػَم  و ش : اعمُْ٘م٤مَرسم٦ُم » رواه ُمًٚمؿ . و ش يتََٖمٛما

داُد »  ًا دين » آؾْمتَ٘م٤مُم٦ُم َواإِلص٤مسم٦ُم ، و ش : اًم ؽُمين. ش يَتَٖمٛما ًْ ٜمل وَي ًُ  ُيْٚمٌ

ـْ ضمقاُِمِع اًْمٙمٚمِؿ، وِهَل ٟمٔم٤مم ىم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء : ُمٕمٜمَك آ ؾمتَ٘م٤مَُم٦ِم : ًُمزوُم ـَم٤مقِم٦م اهللاِ شَمٕم٤ممم ، ىم٤مًُمقا : َوِهل ُِم

 إُُمقِر  وسم٤مهللا اًمتاقومٞمؼ .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ُم٤م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آي٦م هل أؿمد قمٚمٞمف ُمـ هذه  : ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

 (4/214.) شمٗمًػم اًمٌٖمقى أي٦م ، وًمذًمؽ ىم٤مل : ؿمٞمٌتٜمل هقد وأظمقاهت٤م 

٤م حمٛمد ، قمغم أُمر رسمؽ  ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : وم٤مؾمت٘مؿ أٟم٧م ، ي :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

 (  أُمرت يمام وم٤مؾمت٘مؿ)واًمديـ اًمذي اسمتٕمثؽ سمف ، واًمدقم٤مء إًمٞمف ، يمام أُمرك رسمؽ. قمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ىمقًمف: 

 ( 15/511 اًمٓمؼمى شمٗمًػم.) اًم٘مرآن قمغم اؾمت٘مؿ: ىم٤مل

ىم٤مل : ؿمٛمروا ؿمٛمروا ومام رئل  ) وم٤مؾمت٘مؿ يمام أُمرت وُمـ شم٤مب ُمٕمؽ ٟمزًم٧م هذه أي٦م)ىم٤مل : عم٤م احلًـ قمـ 

 (8/147) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . و٤مطمٙم٤م

 أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف وذًمؽ أن اعمنميملم ىم٤مًمقا رسمٜم٤م اهلل ، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم

رسمٜم٤م اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،  :واعمالئٙم٦م سمٜم٤مشمف ، وه١مٓء ؿمٗمٕم٤مءٟم٤م قمٜمد اهلل ومٚمؿ يًت٘مٞمٛمقا . وىم٤مل أسمق سمٙمر 

 (18/319وحمٛمدصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٌده ورؾمقًمف وم٤مؾمت٘م٤مم. ) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 
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أي شم٘مقل هلؿ اعمالئٙم٦م اًمذيـ شمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٌِم٤مرة وذم أظمرة ٟمحـ أوًمٞم٤مؤيمؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

أي : ٟمحـ ىمرٟم٤مءيمؿ اًمذيـ يمٜم٤م ُمٕمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ، وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  :ىم٤مل جم٤مهد  "ٟمحـ أوًمٞم٤مءيمؿ  "

أي : ٟمحـ احلٗمٔم٦م ٕقمامًمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأوًمٞم٤مءيمؿ  :اًمًدي ىم٤مًمقا ٓ ٟمٗم٤مرىمٙمؿ طمتك ٟمدظمٚمٙمؿ اجلٜم٦م . وىم٤مل 

 (18/321) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك . ذم أظمرة

ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ذم شمٗمًػمىمقًمف شمٕم٤ممم :)صُمؿا اؾْمتََ٘م٤مُُمقا( ىم٤مل: مل ينميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م . وقمٜمف ىم٤مل : مل يٚمتٗمتقا 

 ( 518قا قمغم أن اهلل رهبؿ . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ إمم إًمف همػمه . وقمٜمف ىم٤مل : صمؿ اؾمت٘م٤مُم

ٜم٤َم اهللاُ صُمؿا اؾْمتََ٘م٤مُُمقا( وم٘م٤مل : مل يروهمقا  ـَ ىَم٤مًُمقا َرسمُّ ِذي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف ىمرأ هذه أي٦م قمغم اعمٜمؼم)إِنا اًما

دوا روهم٤من اًمثٕمٚم٥م . وىم٤مل قمثامن ريض اهلل قمٜمف: إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل. وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: صمؿ أ

 (15/233اًمٗمرائض . )اجل٤مُمع  ٓطمٙم٤مم اًم٘مران 

 (518)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :)صُمؿا اؾْمتََ٘م٤مُُمقا( ىم٤مل : اؾمت٘م٤مُمقا قمغم أداء ومرائْمف

ٜم٤َم اهللاُ  ـَ ىَم٤مًُمقا َرسمُّ ِذي  صُمؿا ؾمئؾ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام : أي آي٦م ذم يمت٤مب اهلل أرظمص ؟ ىم٤مل ىمقًمف : )إِنا اًما

 (7/176اؾْمتََ٘م٤مُُمقا( قمغم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل.)شمٗمًػم سمـ يمثػم

ٜم٤َم اهللاُ صُمؿا اؾْمتََ٘م٤مُُمقا( )ومّمٚم٧م  ـَ ىَم٤مًُمقا َرسمُّ ِذي ىم٤مل: ومٚمؿ ينميمقا ( 31قمـ جم٤مهد رم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم : )إِنا اًما

 (311/ 3طمتك ُم٤مشمقا.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ٛم٦م : إذا ضم٤مءك اًمتٗمًػم قمـ جم٤مهد ومحًٌؽ سمف. اؾمت٘م٤مُمقا قمغم ؿمٝم٤مدة وىم٤مل جم٤مهد اًمذي ىم٤مل قمٜمف سمٕمض إئ

 (114أن ٓ إًمف إٓ اهلل طمتك حل٘مقا سم٤مهلل .)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ؾمت٘م٤مُم٦م إل: اؾمت٘م٤مُمقا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ويم٤من احلًـ إذا ىمرأ هذه أي٦م ىم٤مل : اًمٚمٝمؿ أٟم٧م رسمٜم٤م وم٤مرزىمٜم٤م ا ىم٤مل ىمت٤مدة

 (519. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم 

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف : اؾمت٘م٤مُمقا قمغم أُمر اهلل ومٕمٛمٚمقا سمٓم٤مقمتف واضمتٜمٌقا ُمٕمّمٞمتف.ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

اهلل: اًمٕمٛمؾ قمغم ووم٤مق اًم٘مقل . وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ رمحف اهلل: اإلقمراض قمام ؾمقى اهلل . وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ 

 (15/233سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل: اًمزهد ذم اًمٗم٤مٟمٞم٦م واًمرهم٦ٌم ذم اًم٤ٌمىمٞم٦م.)اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران 

( ىم٤مل احلًـ وهمػمه : هق اًمذي ٓ هيقى  23ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ : )أومرأي٧م ُمـ اختذ إهلف هقاه( ) اجل٤مصمٞم٦م 

 (519ؿمٞمئ٤م إٓ ريمٌف ومٝمذا يٜم٤مذم آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمتقطمٞمد . )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 
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 :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة 

ك أُمر اهلل ًمِمدة شمٜمزل سمف وٓ يؽميمف ًمٌمء ي٘مع ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل: أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ُمـ ـمريؼ آؾمت٘م٤مُم٦م: ٓ يؽم

ذم يده ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومال يٕمٛمؾ هبقى أطمد وٓ يٕمٛمؾ هبقى ٟمٗمًف ٕن اهلقى ُمذُمقم ًمٞمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب 

 (8/17واًمًٜم٦م.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: ُمر رضمؾ قم٤مسمد قمغم رضمؾ قم٤مسمد وم٘م٤مل: ُم٤مًمؽ؟ ىم٤مل: قمج٧ٌم ُمـ ومالن أٟمف يم٤من ىمد سمٚمغ 

 ٧م سمف اًمدٟمٞم٤م وم٘م٤مل: سمٕمجؾ ٓ شمٕمج٥م ِمـ متٞمؾ سمف اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ اقمج٥م ِمـ اؾمت٘م٤مم.ُمـ قم٤ٌمدشمف وُم٤مًم

 (4/51 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (3/41 إوًمٞم٤مءىمٞمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: اسمـ قمقن سمام ارشمٗمع؟ ىم٤مل: سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م.)طمٚمٞمف 

 (89ىم٤مل آُم٤مم اهلروي: آؾمت٘م٤مُمف هك آضمتٝم٤مد ذم اىمتّم٤مد. )ذح ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ ص 

 (2/114 اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج) اؾمت٘م٤مُمقا قمغم حمٌتف وقمٌقديتف ومٚمؿ يٚمتٗمتقا قمٜمف يٛمٜم٦م وٓ ينة.:ٛمٞم٦موىم٤مل اسمـ شمٞم

 (2/116وىم٤مل ايْم٤م: أقمٔمؿ اًمٙمراُم٦م ًمزوم آؾمت٘م٤مُم٦م.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م آظمذة سمٛمج٤مُمع اًمديـ وهل اًم٘مٞم٤مم سملم يدي اهلل قمغم طم٘مٞم٘م٦م 

ؾمت٘م٤مُم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مٕىمقال وإومٕم٤مل وإطمقال واًمٜمٞم٤مت وم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م ومٞمٝم٤م وىمققمٝم٤م هلل اًمّمدق واًمقوم٤مء. وآ

 (2/115وسم٤مهلل وقمغم أُمر اهلل . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 ؾمت٘م٤مُمف هك اخلّمٚم٦م اًمتل هب٤م يمٛمٚم٧م اعمح٤مؾمـ وسمٗم٘مده٤م ىمٌح٧م اعمح٤مؾمـ. إلوىم٤مل اًمقاؾمٓمك:ا

 (9/2)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوى 

داظمٚم٧م ومتٚمخٞمّمٝم٤م: اقمتدًمقا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل قم٘مدًا وىمقًٓ وومٕمالً وداوُمقا ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: هذه إىمقال وإن شم

 (5/358قمغم ذًمؽ. )اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

 أ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
سم٤مت هرم سمـ طمٞم٤من اًمٕمٌدي قمٜمد محٛم٦م وم٤ٌمت محٛم٦م سم٤ميمٞم٤م طمتك أصٌح   : ىم٤مل ُمٓمر اًمقراق : اؾمت٘م٤مُمف اهلٛمقم

سمٙم٤مك اًمٚمٞمٚم٦م ؟ ىم٤مل : ذيمرت ًمٞمٚم٦م صٌٞمحتٝم٤م شمٜم٤مصمر اًمٙمقايم٥م وسم٤مت محٛم٦م قمٜمد ُم٤م اًمذي أ  : ومٚمام أصٌح ىم٤مل ًمف

هرم وم٤ٌمت هرم سمـ طمٞم٤من سم٤ميمٞم٤م طمتك أصٌح ومٚمام أصٌح  ىم٤مل ًمف محٛم٦م : ُم٤م أسمٙم٤مك ؟ ىم٤مل : ذيمرت ًمٞمٚم٦م 

 (11آهقال ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م  .(صٌٞمحتٝم٤م شمٌٕمثر اًم٘مٌقر ًمٚمحنم إمم اهلل

(3/146)احلٚمٞمف ٜمٙمدر: يم٤مسمدت ٟمٗمز أرسمٕملم ؾمٜم٦م طمتك اؾمت٘م٤مُم٧م.ىم٤مل حمٛمد سمـ اعم : اؾمت٘م٤مُمف اًمٚم٤ًمن
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ش يف ١َُّ سلٍٛلبد اهلل رْبىل -? 
ُّ
ى
َ
  ٚأ٘ٛاي اٌذ١ٔب ٚفٕبء ثبة يف اٌزف

 ا٢خشح ٚعبئش أِٛسّ٘ب ٚرمقري إٌفظ ٚرٙز٠جٙب ٚمحٍٙب ٍّٝ االعزمبِخ

ُروا إِٟمااَم َأقِمُٔمُٙمْؿ سمَِقاطِمَدٍة َأْن شَمُ٘مقُمُ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  [ ،  46] ؾمـ٠ٌم : قا هللِ َُمْثٜمَك َووُمَراَدى صُمؿا شَمتََٗمٙما

اَمَواِت َوإَْرِض َواظْمتاِلِف اًمٚماٞمِْؾ َواًمٜماَٝم٤مِر ٔي٤مٍت ُٕوزِم إًَْم٤ٌَمِب  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ًا إِنا ذم ظَمْٚمِؼ اًم

ـَ َيْذيُمُروَن اهللَ ىِمٞم٤َمُم٤ًم َوىُمُٕمقدًا َوقَمغَم ضُمٜمُقهِبِْؿ  ِذي ٜم٤َم َُم٤م اًما اَمَواِت َوإَْرِض َرسما ًا ُروَن ذِم ظَمْٚمِؼ اًم َوَيتََٗمٙما

َأوَمال َيٜمُْٔمُروَن إمَِم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  191-191أي٤مت] آل قمٛمران :  ظَمَٚمْ٘م٧َم َهَذا سَم٤مـماًِل ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ 

٤ٌَم  يَمْٞمَػ ُرومَِٕم٧ْم َوإمَِم اجْلِ
ِ
اَمء ًا ِل يَمٞمَْػ ُٟمِّم٧ٌَْم َوإمَِم إَْرِض يَمْٞمَػ ؾُمٓمَِح٧ْم اإِلسمِِؾ يَمٞمَْػ ظُمٚمَِ٘م٧ْم َوإمَِم اًم

ٌر  اَم َأْٟم٧َم ُُمَذيمِّ ْر إِٟما ػُموا ذِم إَْرِض وَمٞمَٜمُْٔمُروا  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  21-17] اًمٖم٤مؿمٞم٦م : وَمَذيمِّ ًِ  َأوَمَٚمْؿ َي

 . يمثػمة اًم٤ٌمب ذم وأي٤مت[ . 11:  حمٛمد] أي٦م 

 

 ١ٗ: ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآٔ
ىم٤مل : واطمدا واصمٜملم.  .أن شم٘مقُمقا هلل ُمثٜمك وومرادى ىم٤مل : سمٓم٤مقم٦م اهلل ىمؾ إٟمام أقمٔمٙمؿ سمقاطمدة. :  جم٤مهدقمـ 

 (12/231اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم ) . ىم٤مل : سمال إًمف إٓ اهللإٟمام أقمٔمٙمؿ سمقاطمدة  : جم٤مهد واًمًدى قمـ 

أقمٓمٞم٧م صمالصم٤م مل يٕمٓمٝمـ ُمـ ىمٌكم وٓ ومخر،  : أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقلأيب أُم٤مُم٦م، قمـ 

أطمٚم٧م زم اًمٖمٜم٤مئؿ ومل حتؾ عمـ يم٤من ىمٌكم، يم٤مٟمقا جيٛمٕمقن همٜم٤مئٛمٝمؿ ومٞمحرىمقَّن٤م، وسمٕمث٧م إمم يمؾ أمحر وأؾمقد، 

ٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد وأصكم ومٞمٝم٤م طمٞم٨م ويم٤من يمؾ ٟمٌل يٌٕم٨م إمم ىمقُمف، وضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدا وـمٝمقرا، أشمٞم

 وأقمٜم٧م سم٤مًمرقم٥م ُمًػمة ؿمٝمر سملم يدي.أن شم٘مقُمقا هلل ُمثٜمك وومرادى  : أدريمتٜمل اًمّمالة ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 (12/231) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ُمـ أي٤مت؟ ىم٤مًمقا : قمّم٤مه ويده سمٞمْم٤مء أشم٧م ىمريش اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًمقا : ُم٤م ضم٤مءيمؿ ُمقؾمك  : ىم٤ملاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ًمٚمٜم٤مفمريـ، وأشمقا اًمٜمّم٤مرى وم٘م٤مًمقا : يمٞمػ يم٤من قمٞمًك ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا : يم٤من يؼمئ إيمٛمف وإسمرص، وحيٞمل 

إن  : اعمقشمك، وم٠مشمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا : ادع ًمٜم٤م رسمؽ جيٕمؾ ًمٜم٤م اًمّمٗم٤م ذه٤ٌم، ومدقم٤م رسمف ومٜمزًم٧م

صٗمقان ومٚمٞمتٗمٙمروا ومٞمٝم٤م. قمـ ذم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض واظمتالف اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ٔي٤مت ٕوزم إًم٤ٌمب 

ىم٤مل:يمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٗمر ومره٘م٧م صالشمف ًمٞمٚم٦م ومّمغم سمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل 
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 . "آل قمٛمران"اًمٕمِم٤مء أظمرة صمؿ ٟم٤مم، ومٚمام يم٤من ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ اؾمتٞم٘مظ ومتال أي٤مت اًمٕمنم، آظمر ؾمقرة 

 )4/178صمؿ شمًقك، صمؿ شمقو٠م ومّمغم إطمدى قمنمة ريمٕم٦م. )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

وهذا اطمتج٤مج ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذيمره قمغم ىم٤مئؾ ذًمؽ ، وقمغم ؾم٤مئر ظمٚم٘مف ، سم٠مٟمف اعمدسمر اعمٍمف  :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

إؿمٞم٤مء واعمًخر ُم٤م أطم٥م ، وأن اإلهمٜم٤مء واإلوم٘م٤مر إًمٞمف وسمٞمده ، وم٘م٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه : شمدسمروا أهي٤م اًمٜم٤مس 

ام قم٘م٧ٌم سمٞمٜمف واقمتؼموا ، ومٗمٞمام أٟمِم٠مشمف ومخٚم٘متف ُمـ اًمًاموات وإرض عمٕم٤مؿمٙمؿ وأىمقاشمٙمؿ وأرزاىمٙمؿ ، وومٞم

ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ومجٕمٚمتٝمام خيتٚمٗم٤من ويٕمت٘م٤ٌمن قمٚمٞمٙمؿ ، شمتٍمومقن ذم هذا عمٕم٤مؿمٙمؿ ، وشمًٙمٜمقن ذم هذا 

راطم٦م ٕضم٤ًمديمؿ ُمٕمتؼم وُمديمر ، وآي٤مت وقمٔم٤مت . ومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ذا ًم٥م وقم٘مؾ ، يٕمٚمؿ أن ُمـ ٟمًٌٜمل إمم 

ق أسمٓمٚم٧م ذًمؽ هلٚمٙمتؿ ، ومٙمٞمػ أين وم٘مػم وهق همٜمل يم٤مذب ُمٗمؽم ، وم٢من ذًمؽ يمٚمف سمٞمدي أىمٚمٌف وأسومف ، وًم

يٜم٥ًم إزم وم٘مر ُمـ يم٤من يمؾ ُم٤م سمف قمٞمش ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض سمٞمده وإًمٞمف؟ أم يمٞمػ يٙمقن همٜمٞم٤م ُمـ يم٤من 

  (7/494 اًمٓمؼمى شمٗمًػم)  .رزىمف سمٞمد همػمه ، إذا ؿم٤مء رزىمف ، وإذا ؿم٤مء طمرُمف؟ وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إًم٤ٌمب

ريض اهلل قمٜمٝمؿ واسمـ قم٤ٌمس قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل   )اًمذيـ يذيمرون اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ ( 

 هذا ذم اًمّمالة يّمكم ىم٤مئام وم٢من مل يًتٓمع وم٘م٤مقمدا وم٢من مل يًتٓمع ومٕمغم ضمٜم٥م.   :واًمٜمخٕمل وىمت٤مدة 

 ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى (

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل  : ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىم٤مل : ىم٤مل رضم٤مسمر قمـ 

ًم٧ًم ومذيمر إٟمام أٟم٧م ُمذيمر  صمؿ ىمرأ وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمغم اهلل

 (15/391اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم . )قمٚمٞمٝمؿ سمٛمّمٞمٓمر 

هؾ ي٘مدر أطمد أن خيٚمؼ ُمثؾ اإلسمؾ ، أو يرومع ُمثؾ اًمًامء ، أو يٜمّم٥م ُمثؾ  :ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى (. اجل٤ٌمل ، أو يًٓمح ُمثؾ إرض همػمي ؟

أومال يٜمٔمرون إمم  ( ْمالًم٦م ، وم٠مٟمزل اهللقمـ ىمت٤مدة ىم٤مل : عم٤م ٟمٕم٧م اهلل ُم٤م ذم اجلٜم٦م ، قمج٥م ُمـ ذًمؽ أهؾ اًم

ٕصح٤مسمف : أظمرضمقا سمٜم٤م إمم  ذيح ومٙم٤مٟم٧م اإلسمؾ ُمـ قمٞمش اًمٕمرب وُمـ طمقهلؿ ىم٤مل ( ٧م اإلسمؾ يمٞمػ ظمٚم٘م

 (24/389) شمٗمًػم اًمٓمؼمى . اًمًقق ومٜمٜمٔمر إمم اإلسمؾ يمٞمػ ظمٚم٘م٧م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (4/425طمٞم٤مء اإلوقمـ اسمـ قم٤ٌمس: ريمٕمت٤من ُم٘متّمدشم٤من ذم شمٗمٙمر ظمػم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م سمال ىمٚم٥م.)

 (4/425طمٞم٤مء اإل) يدقمق إمم اًمٕمٛمؾ سمف واًمٜمدم قمغم اًمنم يدقمق إمم شمريمف.: اًمتٗمٙمر ذم اخلػم ايْم٤مىم٤مل و
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أومؽمى اًمٗمٙمر قمٛمال ُمـ إقمامل ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ هق اًمٞم٘ملم وم٤مًمتٗمٙمر ـمريؼ اًمٕمٌد إمم  :ىمٞمؾ ٕيب اًمدرداء 

 )313/ 6 إوًمٞم٤مءاًمٞم٘ملم.)طمٚمٞمف 

وم٠ًمهل٤م قمـ قم٤ٌمدة أيب ذر   أن رضمالً ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ريم٥م إمم أم ذر سمٕمد ُمقت أيب ذر  وقمـ حمٛمد سمـ واؾمع

 (1/198وم٘م٤مًم٧م:يم٤من َّن٤مرة امجع رم ٟم٤مطمٞمف اًمٌٞم٧م يتٗمٙمر .) اًمزهد ًمالُم٤مم امحد 

قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل: اٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م واسمـ قمٛمر وقمٌٞمد سمـ قمٛمػم إمم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وسمٞمٜمٜم٤م 

٤ًٌم شمزدد طم٤ًٌم وم٘م٤مل اسمـ وسمٞمٜمٝم٤م طمج٤مب. وم٘م٤مًم٧م: ي٤م قمٌٞمد ُم٤م يٛمٜمٕمؽ ُمـ زي٤مرشمٜم٤م؟ ىم٤مل: ىمقل اًمِم٤مقمر: زر هم

قمٛمر: ذريٜم٤م أظمؼميٜم٤م سم٠مقمج٥م رء رأيتف ُمـ رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومٌٙم٧م وىم٤مًم٧م: يمؾ أُمره يم٤من 

قمج٤ًٌم. أشم٤مين ذم ًمٞمٚمتل طمتك ُمّس ضمٚمده ضمٚمدي. صمؿ ىم٤مل: ذريٜمل أشمٕمٌد ًمرسمك. ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: واهلل إين ٕطم٥م 

ثر ص٥م اعم٤مء صمؿ ىم٤مم يّمكم ومٌٙمك طمتك سمؾ حلٞمتف، صمؿ ىمرسمؽ وإين أطم٥م أن شمتٕمٌد ًمرسمؽ. وم٘م٤مم وشمقو٠م ومل يٙم

ؾمجد ومٌٙمك طمتك سمؾ إرض صمؿ اوٓمجع قمغم ضمٜمٌف ومٌٙمك طمتك إذا أشمك سمالل ي١مذٟمف ًمّمالة اًمّمٌح. 

ىم٤مًم٧م: وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م يٌٙمٞمؽ وىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر؟ ىم٤مل: أومال أيمقن 

٤م سمالل وُم٤م يٛمٜمٕمٜمل أن أسمٙمل وىمد أٟمزل اهلل قمكّم ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ) إِنا قمٌدًا ؿمٙمقرًا . وذم رواي٦م وم٘م٤مل: وحيؽ ي

َْرِض َواظْمتاِلِف اًمٚماٞمِْؾ َواًمٜماَٝم٤مِر ٔي٤مٍت ُٕوزِم إًَْم٤ٌَمِب ()آل قمٛمران ْٕ اَمَواِت َوا ًا ( صمؿ ىم٤مل: 191ذِم ظَمْٚمِؼ اًم

 (139ويٌؾ عمـ ىمرأه٤م ومل يتٗمٙمر ومٞمٝم٤م.)صحٞمح سمـ طم٤ٌمن رم ُمقارد اًمٔمٛم٠من 

 (4/424ٞمؾ ًمألوزاقمل ُم٤م هم٤مي٦م اًمتٗمٙمػم ومٞمٝمـ؟ ىم٤مل: ي٘مرؤهـ ويٕم٘مٚمٝمـ.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ وم٘م

وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: اًمٗمٙمرة ذم ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ ُمـ أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة. ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك يقُم٤ًم 

 (4/425ًمًٝمؾ سمـ قمكم ورآه ؾم٤ميمت٤م ُمتٗمٙمرًا: أيـ سمٚمٖم٧م؟ ىم٤مل: اًمٍماط.) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

وىم٤مل ايْم٤م : اًمٙمالم سمذيمر اهلل قمز وضمؾ طمًـ واًمٗمٙمرة ذم ٟمٕمؿ اهلل أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة . وسمٙمك قمٛمر سمـ 

قمٌداًمٕمزيز يقُم٤ًم ومًئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: ومٙمرت ذم اًمدٟمٞم٤م وًمذاهت٤م وؿمٝمقاهت٤م وم٤مقمتؼمت ُمٜمٝم٤م هب٤م ُم٤م شمٙم٤مد 

 عمـ اّديمر.  طمتك شمٙمدره٤م ُمرارهت٤م وًمئـ مل يٙمـ ومٞمٝم٤م قمؼمة عمـ اقمتؼم إن ومٞمٝم٤م ُمقاقمظ ؿمٝمقاهت٤م شمٜم٘ميض

 ( 4/439) شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز رمحف اهلل ُمرة ًمرضمؾ ُمـ ضمٚم٤ًمئف : ًم٘مد أرىم٧م اًمٚمٞمٚم٦م ُمٗمٙمرا ىم٤مل : وومٞمؿ ي٤م 

أُمػماعم١مُمٜملم ؟ ىم٤مل : ذم اًم٘مؼم وؾم٤ميمٜمف إٟمؽ ًمق رأي٧م اعمٞم٧م سمٕمد صم٤مًمث٦م ذم ىمؼمه ٓؾمتقطمِم٧م ُمـ ىمرسمف سمٕمد 
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دمقل ومٞمف اهلقام وجيري ومٞمف اًمّمديد وختؽمىمف اًمديدان ُمع شمٖمػم ـمقل إُٟمس ُمٜمؽ سمٜم٤مطمٞمتف وًمرأي٧م سمٞمت٤م 

 .اًمريح وسمغم إيمٗم٤من سمٕمد طمًـ اهلٞمئ٦م وـمٞم٥م اًمريح وٟم٘م٤مء اًمثقب ىم٤مل : صمؿ ؿمٝمؼ ؿمٝم٘م٦م ظمر ُمٖمِمٞم٤م قمٚمٞمف

 (715)اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف ٓسمـ يمثػم 

مل يٙمـ ٟمٔمره وىم٤مل احلًـ: ُمـ مل يٙمـ يمالُمف طمٙمٛم٦م ومٝمق ًمٖمق وُمـ مل يٙمـ ؾمٙمقشمف شمٗمٙمرا ومٝمق ؾمٝمق وُمـ 

وَن ذِم إرض يٖمػم احلؼ( ىم٤مل: أُمٜمع  ُ ـَ َيتََٙمؼما ِذي ـْ آَي٤ميِتَ اًما ُف قَم اقمت٤ٌمرا ومٝمق هلق وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ) ؾَم٠َمْسِ

 (4/424ىمٚمقهبؿ اًمتٗمٙمر ذم أُمرى .) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

ؾمتٜمٓم٘مقا ىمٚمقهبؿ ىم٤مل احلًـ: إن أهؾ اًمٕم٘مؾ مل يزاًمقا يٕمقدون سم٤مًمذيمر قمغم اًمٗمٙمر وسم٤مًمٗمٙمر قمغم اًمذيمر طمتك ا

 (4/425ومٜمٓم٘م٧م سم٤محلٙمٛم٦م. )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

ىمقل احلًـ رمحف اهلل : وم٢من ؾم٤مقم٦م شمٗمٙمر ظمػم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م سمال شمٗمٙمر أُم٤م إذا يم٤من ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمع اًمتٗمٙمر وم٢مٟمف 

 (212أومْمؾ سمال ؿمؽ.)اًمزهد ًمالُم٤مم امحد 

 ظمر شمتٜمٗمس ًمٚمٗمٙمرة.ىم٤مل احلًـ : ي٤م اسمـ آدم يمؾ ذم صمٚم٨م سمٓمٜمؽ و اذب ذم صمٚمثف و دع صمٚمثف أ

 (2/185-194-191شمٗمًػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم .ال قمٛمران ( 

 )11/76طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء(وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل : اًمتٗمٙمر يدقمق إمم اخلػم واًمٕمٛمؾ سمف .

 (31وىم٤مل احلًـ: إن ُمـ أومْمؾ اًمٕمٛمؾ اًمقرع واًمتٗمٙمػم.)رووف اًمٕم٘مالء وٟمزهف اًمٗمْمالء 

 (4/424: اًمٗمٙمرة ُمرآة شمريؽ طمًٜم٤مشمؽ و ؾمٞمئ٤مشمؽ.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ ىم٤مل احلًـ 

 ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: يم٤من ؾمٗمٞم٤من إذا أظمذ ذم ذيمر أظمرة يٌقل اًمدم ُمـ ـمقل طمزٟمف وومٙمرشمف. 

  (13/317قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

ومٕمٚمف وًمق أن رضمال يمت٥م مجٞمع اًمٕمٚمؿ مل يٜمتٗمع سمف طمتك يٙمقن ومٞمف ظمّمٚمت٤من:طمتك يٙمقن  اًمٌٚمخك : ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل

اًمتٗمٙمػم واًمٕمؼم وىمٚمٌف وم٤مرهم٤م ًمٚمتٗمٙمر وقمٞمٜمف وم٤مرهم٦م ًمٚمٕمؼم يمٚمام ٟمٔمر إمم رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م يم٤من ًمف قمؼمة.اعم١مُمـ 

اعم١مُمـ سم٤مًمٕمؼم واًمتٗمٙمر واعمٜم٤مومؼ ُمِمٖمقل سم٤محلرص  ُمِمٖمقل سمخّمٚمتلم واعمٜم٤مومؼ ُمِمٖمقل سمخّمٚمتلم

 (8/ 71 إوًمٞم٤مءوإُمؾ.)طمٚمٞمف 

 واًمتٗمٙمر ذم صٜمٕمف وُمٜمتف قمٚمٞمف صمؿ ُم٤مت ُم٤مت ُمتك أهمٗمؾ اًمٕمٌد ىمٚمٌف قمـ اهلل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخك : ىم٤مل

ٕن اًمٕمٌد يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقن ىمٚمٌف أسمدا ُمع اهلل ي٘مقل : ي٤م رب أقمٓمٜمل اإليامن وقم٤مومٜمل ُمـ اًمٌالء  قم٤مصٞم٤م
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واؾمؽم زم ُمـ قمٞمقيب وارزىمٜمل واضمٕمؾ ٟمٕمٛمؽ ُمتقاًمٞم٦م قمكم ومٝمق أسمدا ُمتٗمٙمر ذم ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف  وم٤مًمتٗمٙمر ذم ُمٜم٦م 

 (71/8 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف  قاهلل ؿمٙمر واًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف ؾمٝم

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك : اًمٗمْم٤مئؾ أرسمع إطمداه٤م احلٙمٛم٦م وىمقاُمٝم٤م اًمٗمٙمرة واًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٗم٦م وىمقاُمٝم٤م اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمِمٝمقة 

 (4/425)اإلطمٞم٤مء .واًمث٤مًم٨م اًم٘مقة وىمقاُمٝم٤م اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمٖمْمٌقاًمراسمٕم٦م اًمٕمدل وىمقاُمف ذم اقمتدال ىمقى اًمٜمٗمس

اًمٖمرور واًمٕمزم ذم اًمرأي ؾمالُم٦م ُمـ اًمتٗمريط واًمٜمدم واًمروي٦م وىم٤مل أيْم٤م :صح٦م اًمٜمٔمر ذم إُمقر ٟمج٤مة ُمـ 

واًمٗمٙمر يٙمِمٗم٤من قمـ احلزم واًمٗمٓمٜم٦م وُمِم٤مورة احلٙمامء صم٤ٌمت ذم اًمٜمٗمس وىمقة ذم اًمٌّمػمة ومٗمٙمر ىمٌؾ أن 

 (4/425قمٚمقم اًمديـ  إطمٞم٤مء .) شمٕمزم وشمدسمر ىمٌؾ أن هتجؿ وؿم٤مور ىمٌؾ أٟمت٘مدم

 (4/425قمٚمقم اًمديـ إطمٞم٤مء .) آؾمتٜم٤ٌمط سم٤مًمٗمٙمروىم٤مل اًمِم٤مومٕمك:اؾمتٕمٞمٜمقا قمغم اًمٙمالم سم٤مًمّمٛم٧م وقمغم 

وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن: قمقدوا أقمٞمٜمٙمؿ اًمٌٙم٤مء وىمٚمقسمٙمؿ اًمتٗمٙمر. وىم٤مل: اًمٗمٙمر ذم اًمدٟمٞم٤م طمج٤مب قمـ أظمرة 

وقم٘مقسم٦م ٕهؾ اًمقٓي٦م واًمٗمٙمر ذم أظمرة يقرث احلٙمٛم٦م وحيٞمل اًم٘مٚمقب وىم٤مل طم٤مشمؿ: ُمـ اًمٕمؼمة يزيد 

 (4/425ــر يزيد اخلقف.) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ اًمٕمٚمؿ وُمـ اًمذيمر يزيد احل٥م وُمـ اًمتٗمٙم

ىم٤مل اسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: إين ٕظمرج ُمـ ُمٜمززم ومام ي٘مع سمٍمي قمغم رء إٓ رأي٧م هلل قمكم ومٞمف ٟمٕمٛم٦م وزم ومٞمف 

 (8/119 إوًمٞم٤مءقمؼمة.)طمٚمٞمف 

اعمرء ذم  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :اًمتٗمٙمر ُمٗمت٤مح اًمرمح٦م أٓ شمرى أن اعمرء يتٗمٙمر ومٞمتقب وم٠مصمر اًمتٗمٙمر ئمٝمر قمغم

 )7/316 إوًمٞم٤مءقمٛمٚمف . )طمٚمٞمف 

وىم٤مل ايْم٤م : اًمٗمٙمرة ٟمقر يدظمؾ ىمٚمٌؽ ورسمام متثؾ ذم هذا اًمٌٞم٧م: اذا اعمرء يم٤مٟم٧م ًمف ومٙمرة ومٗمل يمؾ ؿمئ ًمف 

 (4/68 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .قمؼمة

ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: ُم٤م ـم٤مًم٧م ومٙمرة اُمرئ ىمط إٓ ومٝمؿ وٓ ومٝمؿ اُمرؤ ىمط إٓ قمٚمؿ وٓ قمٚمؿ اُمرؤ ىمط إٓ 

  (4/254طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إقمٛمؾ.)

 (4/68 إوًمٞم٤مءىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف رمحف اهلل  : اعم١مُمـ إذا شمٗمٙمر قمٚمتف اًمًٙمٞمٜم٦م.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب رمحف اهلل: وأُم٤م ـمري٘م٦م ُمـ يٌ٘مك يقُم٤م وًمٞمٚم٦م أو ؿمٝمرا ُمتٗمٙمرا ٓ يٗمؽم ومٓمري٘م٦م سمٕمٞمدة قمـ 

 (2/353اًمّمقاب همػم ٓئ٘م٦م سم٤مًمنمع.)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

 : أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٔمر ذم آي٤مشمف وآقمت٤ٌمر سمٛمخٚمقىم٤مشمف ذم أقمداد يمثػمة ُمـ آي اًم٘مرآن أرادىم٤مل اسمـ اًمٕمريب
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 (2/353سمذًمؽ زي٤مدة ذم اًمٞم٘ملم وىمقة ذم اإليامن وشمثٌٞمت٤م ًمٚم٘مٚمقب قمغم اًمتقطمٞمد. )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

يثٛمر  ىم٤مل ذيح اًم٘م٤ميض ٕصح٤مسمف:اظمرضمقا سمٜم٤م إمم اًمًقق ومٜمٜمٔمر إمم اإلسمؾ يمٞمػ ظمٚم٘م٧م واًمتٗمٙمر إن مل

قمٛمال مل حيّمؾ ُمٜمف اعمرء ؿمٞمئ٤ميمام أن اًمتٗمٙمر ٓ يٕمٜمل اًمّمٛم٧م واًمٕمزًم٦م قمـ اًمٜم٤مس ومٙمؿ ص٤مُم٧م ٓ يٗمٙمر سمؾ 

 ( 4/133 إوًمٞم٤مءشمت٘مٚم٥م سمف اًمقؾم٤موس واخلٞم٤مٓت.) طمٚمٞمف 

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :  ذم رضمؾ أيمؾ ومِمٌع وأيمثر اًمّمالة واًمّمٞم٤مم ورضمؾ أىمؾ إيمؾ وم٘مٚم٧م ٟمقاومٚمف ويم٤من أيمثر 

ؾ ؟ ومذيمر ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗمٙمر : شمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م ىم٤مل : ومرأي٧م هذا قمٜمده أيمثر ومٙمرة أهيام أومْم

 (1/229يٕمٜمل اًمٗمٙمر. )اًمٕمٔمٛمف ًمالصٌٝم٤مٟمك 

ىم٤مل أمحد سمـ أيب احلقاري :ىمٚم٧م ٕيب صٗمقان أيام أطم٥م إًمٞمؽ أن جيقع اًمرضمؾ ومٞمجٚمس ومٞمتٗمٙمر أو ي٠ميمؾ 

شمف هق أطم٥م إزم ومحدصم٧م سمف أسم٤م ؾمٚمٞمامن يٕمٜمل : ومٞم٘مقم ومٞمّمكم ؟ ىم٤مل : ي٠ميمؾ وي٘مقم ومٞمّمكم ويتٗمٙمر ذم صال

اًمداراين وم٘م٤مل : صدق اًمٗمٙمرة ذم اًمّمالة أومْمؾ ُمـ اًمٗمٙمرة ذم همػم اًمّمالة اًمٗمٙمرة ذم اًمّمالة قمٛمالن 

 (8/311 إوًمٞم٤مءوقمٛمالن أومْمؾ ُمـ قمٛمؾ.)طمٚمٞمف 

اعمًجد وٓ  قمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ زائدة: أن ومتٞم٦م ُمـ سمٜمل ًمٞم٨م يم٤مٟمقا قم٤ٌمدًا ويم٤مٟمقا يروطمقن سم٤مهل٤مضمرة إمم

يزاًمقن يّمٚمقن طمتك يّمغم اًمٕمٍم: وم٘م٤مل ص٤مًمح ًمًٕمٞمد: هذه هل اًمٕم٤ٌمدة ًمق ٟم٘مقى قمغم ُم٤م ي٘مقى قمٚمٞمف 

 ه١مٓء اًمٗمتٞم٤من وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: ُم٤م هذه اًمٕم٤ٌمدة وًمٙمـ اًمٕم٤ٌمدة: اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ واًمتٗمٙمر ذم أُمر اهلل شمٕم٤ممم.

 (2/162 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ف اهلل وىمد رأي٧م ىمقُم٤م يّمٚمقن ويتٕمٌدون : ي٤م أسم٤م حمٛمد أٓ ىم٤مل سمٙمر سمـ ظمٜمٞمس : ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رمح

شمتٕمٌد ُمع ه١مٓء اًم٘مقم ؟ وم٘م٤مل زم : ي٤م اسمـ أظمل إَّن٤م ًمٞم٧ًم سمٕم٤ٌمدة ىمٚم٧م ًمف : ومام اًمتٕمٌد ي٤م أسم٤م حمٛمد ؟ ىم٤مل : 

 (1/162 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفاًمتٗمٙمر ذم أُمر اهلل واًمقرع قمـ حم٤مرم اهلل وأداء ومرائض اهلل شمٕم٤ممم. )

ل اجلٚمٞمؾ ًمٞمس شم٘مٚمٞمال ُمـ ؿم٠من اًمّمالة ، ومٝمق اًمذي ي٘مقل قمـ ٟمٗمًف : ُم٤م وم٤مشمتٜمل اًمّمالة ذم ىمقل هذا اًمت٤مسمٕم

 مج٤مقم٦م أرسمٕملم ؾمٜمف وي٘مقل : ُم٤م أذن اعم١مذن ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م إٓ وأٟم٤م ذم اعمًجد وطم٩م أرسمٕملم طمج٦م.

 (164-1/162 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

ي٤م راه٥م ان قمٜمدك يمٜمزيـ ُمـ  : اه وم٘م٤ملىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك : ُمر رضمؾ سمراه٥م قمٜمد ُم٘مؼمة و ُمزسمٚم٦م ومٜم٤مد

 (4/439 ٓسمـ يمثػم يمٜمقز اًمدٟمٞم٤م ًمؽ ومٞمٝمام ُمٕمتؼم يمٜمز اًمرضم٤مل و يمٜمز إُمقال.)شمٗمًػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ
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ىم٤مل ُمٖمٞم٨م إؾمقد : زوروا اًم٘مٌقر يمؾ يقم شمٗمٙمريمؿ وؿم٤مهدوا اعمقىمػ سم٘مٚمقسمٙمؿ واٟمٔمروا امم اعمٜمٍمف 

ؿ وأسمداٟمٙمؿ. ذيمر اًمٜم٤مر و ُم٘م٤مُمٕمٝم٤م و أـم٤ٌمىمٝم٤م ويم٤من يٌٙمل قمٜمد سم٤مًمٗمري٘ملم امم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر و أؿمٕمروا ىمٚمقسمٙم

 (2/185( 194-191)شمٗمًػم سمـ  يمثػم)ال قمٛمران ذًمؽ طمتك يرومع سيٕم٤م ُمـ سملم أصح٤مسمف. 

ىم٤مل اجلٜمٞمد: أذف اعمج٤مًمس وأقماله٤م اجلٚمقس ُمع اًمٗمٙمرة ذم ُمٞمدان اًمتقطمٞمد واًمتٜمًؿ سمٜمًٞمؿ اعمٕمروم٦م 

ٜمٔمر سمحًـ اًمٔمـ هلل قمز وضمؾ صمؿ ىم٤مل: ي٤م هل٤م ُمـ جم٤مًمس ُم٤م واًمنمب سمٙم٠مس اعمح٦ٌم ُمـ سمحر اًمقداد واًم

 (4/425طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأضمٚمٝم٤م! وُمـ ذاب ُم٤م أًمذه! ـمقسمك عمـ رزىمف.) 

اًمٗمٙمرة شمذه٥م اًمٖمٗمٚم٦م وحتدث ًمٚم٘مٚم٥م اخلِمٞم٦م يمام حيدث اعم٤مء ًمٚمزرع اًمٜم٤ٌمت وُم٤م ضمٚمٞم٧م  :ىم٤مل اسمـ قمقن

 (4/152اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقى  اًم٘مٚمقب سمٛمثؾ إطمزان وٓ اؾمتٜم٤مرت سمٛمثؾ اًمٗمٙمرة .)ُمٕم٤ممل

 (4/514طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ .(وىمٞمؾ إلسمراهٞمؿ : إٟمؽ شمٓمٞمؾ اًمٗمٙمرة . وم٘م٤مل : اًمٗمٙمرة ُمخ اًمٕم٘مؾ 

 (4/425وىم٤مل سمنم: ًمق شمٗمٙمر اًمٜم٤مس ذم قمٔمٛم٦م اهلل ُم٤م قمّمقا اهلل قمز وضمؾ.) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

 ٗمٙمر يزيد اخلقف.ىم٤مل طم٤مشمؿ إصّؿ:ُمـ اًمٕمؼمة يزيد اًمٕمٚمؿ وُمـ اًمّذيمر يزيد احل٥ّم وُمـ اًمت

 (4/424 اًمديـ قمٚمقم إطمٞم٤مء)

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ومال رء أٟمٗمع ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر واًمتٗمٙمر وم٢مٟمف ضم٤مُمع جلٛمٞمع ُمٜم٤مزل 

اًم٤ًمئريـ وأطمقال اًمٕم٤مُمٚملم  وُم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مروملم وهق اًمذي يقرث اعمح٦ٌم واًمِمقق واخلقف واًمرضم٤مء 

ِمٙمر واًمّمؼم وؾم٤مئر إطمقال اًمتل هب٤م طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م ويمامًمف واإلٟم٤مسم٦م واًمتقيمؾ واًمرو٤م واًمتٗمقيض واًم

ويمذًمؽ يزضمر قمـ مجٞمع اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل اعمذُمقُم٦م اًمتل هب٤م وم٤ًمد اًم٘مٚم٥م وهاليمف ومٚمق قمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم 

ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر ٓؿمتٖمٚمقا هب٤م قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه٤م وم٢مذا ىمرأه سمتٗمٙمر وُمر سمآي٦م وهق حمت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم ؿمٗم٤مء 

 ُم٤مئ٦م ُمرة وًمق ًمٞمٚم٦م وم٘مراءة آي٦م سمتٗمٙمر وشمٗمٝمؿ ظمػم ُمـ ىمراءة ظمتٛم٦م سمٖمػم شمدسمر وشمٗمٝمؿ.ىمٚمٌف يمرره٤م وًمق 

 (1/187)ُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة 

 (122ىم٤مل أسمق اًمٕمت٤مهٞم٦م : )ديقان اسمقاًمٕمت٤مهٞمف 

 ومٞم٤م قمج٤ٌم يمٞمػ يٕمَم اإلًمف               أم يمٞمػ جيحدة اجل٤مطمد

 ؿم٤مهد ورم يمؾ شمًٙمٞمٜمف      وهلل رم يمؾ حتريٙمف                     

 قمغم أٟمف اًمقاطمد   شمدل       ورم يمؾ ؿمئ ًمف آيف                     

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
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قمـ يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ىم٤مل مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وىمد صٚمٞمٜم٤م اًمٕمِم٤مء أظمرة: ٟم٤موًمٜمل اعمٓمٝمرة ومٜم٤موًمتف وم٠مظمذه٤م 

وم٢مذا اعمٓمٝمرة سمٞمٛمٞمٜمف يمام هل سمٞمٛمٞمٜمف وووع ي٤ًمره قمغم ٟمحره وٟمٛم٧م وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م وىمد ـمٚمع اًمٗمجر ومٜمٔمرت 

 (11/167 ًمٚمٛمزى اًمٙمامل هتذي٥م) ىمٚم٧م هذا اًمٗمجر ىمد ـمٚمع وم٘م٤مل: مل أزل ُمٜمذ ٟم٤موًمتٜمل اعمٓمٝمرة أشمٗمٙمر رم أظمرة.

حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل: ٕن أىمرأ ذم ًمٞمٚمتل طمتك أصٌح سمـ )إذا زًمزًم٧م( واًم٘م٤مرقم٦م ٓ أزيد قمٚمٞمٝمام ىم٤مل 

 (287)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك ح .ًم٘مرآن ًمٞمٚمتل هًذا ـ أو ىم٤مل: أٟمثره ٟمثًراوأشمردد ومٞمٝمام وأشمٗمٙمر أطم٥م إمم ُمـ أن أهّذ ا

إين ٕؾمتٚم٘مل ُمـ اًمٚمٞمؾ قمغم ومرار وم٠مشمدسمر اًم٘مرآن وأقمرض قمٛمكم  وىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم:

ٞمِْؾ ُم٤م هيجٕمقن ( )يٌٞمتقن ًمرهبؿ ؾمجدا  ـَ اًمٚما قمغم قمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م وم٢مذا أقمامهلؿ ؿمديدة ) يَم٤مُٟمقا ىَمٚمِٞمال ُِم

     أي٦م هذه قمغم ٟمٗمز وم٠مقمرض ومٞمٝمؿ أراين ومال( وىم٤مئام ؾم٤مضمدا اًمٚمٞمؾ اٟم٤مء ىم٤مٟم٧م هق اُمـ)  (وىمٞم٤مُم٤م

 أٟم٤م أيمقن أن وم٠مرضمق(  ؾمٞمئ٤م واظمر ص٤محل٤م قمٛمال ظمٚمٓمقا سمذٟمقهبؿ اقمؽمومقا واظمرون( ) ؾم٘مر رم ؾمٚمٙمٙمؿ ُم٤م) 

 (2/198 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف .)ُمٜمٝمؿ إظمقشم٤مه ي٤م وأٟمتؿ

يقُم٤م ىم٤مئام قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات ُمٌٝمقشم٤م  وم٘مٚم٧م : ُم٤م داود اًمٓم٤مئل : رأي٧م   قمٌد إقمغم سمـ زي٤مد إؾمٚمٛملىم٤مل 

 أٟمٔمر إمم اًمٗمٚمؽ يمٞمػ دمري ذم اًمٌحر ُمًخرات سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم .  : يقىمٗمؽ هٝمٜم٤م ي٤م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ؟ ىم٤مل

 (2/466) احلٚمٞمف هتذيٌٞمف 

سمٞمٜمام أسمق ذيح يٛمٌم إذ ضمٚمس ومت٘مٜمع سمٙم٤ًمئف، ومجٕمؾ يٌٙمل وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: شمٗمٙمرت ذم ذه٤مب 

 (56/1قمٛمري وىمٚم٦م قمٛمكم واىمؽماب أضمكم.)اًمٕمٛمر واًمِمٞم٥م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ: إين ٓ حيؾ زم أن أوٞمع ؾم٤مقم٦م ُمـ قمٛمري، طمتك إذا شمٕمٓمؾ ًم٤ًمين قمـ ُمذايمرة وُمٜم٤مفمرة، 

٤مًمٕم٦م، أقمٛمٚم٧م ومٙمري ذم طم٤مل راطمتل وأٟم٤م ُمًتٓمرح ومال أَّنض إٓ وىمد ظمٓمر زم ُم٤م أؾمٓمره وسمٍمي قمـ ُمٓم

 وإين ٕضمد ُمـ طمريص قمغم اًمٕمٚمؿ وأٟم٤م ذم قمنم اًمثامٟملم أؿمد ِم٤م يمٜم٧م أضمده وأٟم٤م اسمـ قمنميـ ؾمٜم٦م.

 (213/ 9) اعمٜمتٔمؿ 

ٛمقات وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ظمٚمػ: يم٤من داود اًمٓم٤مئل : قمغم ؾمٓمح ذم ًمٞمٚم٦م ىمٛمراء ومتٗمٙمر ذم ُمٚمٙمقت اًمً

وإرض وهق يٜمٔمر إمم اًمًامء ويٌٙمل طمتك وىمع ذم دار ضم٤مر ًمف، ىم٤مل: ومقصم٥م ص٤مطم٥م اًمدار ُمـ ومراؿمف 

 قمري٤مٟم٤ًم وسمٞمده ؾمٞمػ وفمـ أٟمف ًمص ومٚمام ٟمٔمر إمم داود رضمع وووع اًمًٞمػ وىم٤مل: ُمـ ذا اًمذي ـمرطمؽ ُمـ 

(4/425سمذًمؽ. ) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  اًمًٓمح ىم٤مل: ُم٤م ؿمٕمرت

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15853
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 ِٓ رٛع

 
 ٚؽش
ات  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ  َوؾَم٤مِرقُمقا إمَِم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  148] اًمٌ٘مرة :  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا اخْلػَْمَ َُمْٖمِٗمَرٍة ُِم

اَمَواُت َوإَْرُض ُأقِمدا  ًا ُٙمْؿ َوضَمٜما٦ٍم قَمْرُوَٝم٤م اًم  [ . 133] آل قمٛمران :  ْت ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملَم َرسمِّ

 وأُم٤م إطم٤مدي٨م:

ل -87 ـْ :  وم٤مٕوا  سم٤مِدروا »: ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللاِ  رؾمقَل  أن قمٜمف اهللا  ريض هريرة أيب قَم

٤محِل٦مِ  سم٤مٕقْماملِ  ـٌ  ومًتٙمقنُ  ، اًمّما ِز يم٤مومرًا ، وُيٛمِز ْٔمٚمِؿ ُيّمٌُح اًمرضُمُؾ ُُم١مُمٜم٤ًم وُيٛمْ اعمُْ  اًمٚماٞمؾِ  يم٘مَٓمعِ  ومِتَ

ْٟمٞم٤م  رواه ُمًٚمؿ .ش ُُم١ْمُمٜم٤ًم وُيّمٌُح يم٤مومرًا ، يٌٞمع ديٜمف سمَٕمَرٍض ُمـ اًمدُّ

ـْ : اًمثا٤مين -88 َوقَم٦مَ  أيب قم ـِ  قُم٘م٦ٌمَ  وومتحٝم٤م اعمٝمٛمٚم٦مِ  اًمًلم سمٙمِن   ِهْ : ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض احْل٤مِرِث  سم

ًْمٕمٍْمَ ، ومًٚماؿ صُمؿا ىَم٤مَم ُُمْنقم٤ًم وَمتََخٓماك ِرىَم٤مَب اًمٜما٤مِس  قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سم٤معمِديٜم٦ِم ااهللُ  َصغّم  اًمٜمٌَلِّ  وراءَ  صٚمٞم٧م

قمتِف   ـْ ُهْ ُْؿ ىمْد قَمِجٌقا ُم إمم سمٕمض طُمَجِر ٟم٤ًمئِِف ، وَمَٗمزَع اًمٜما٤مس ُمـ هقَمتِف ، ومخرج قَمٚمٞمٝمْؿ ، ومرأى أَّنا

ٛمتِف»ىم٤مَل :  ًْ ٜمِل ، وم٠مُمْرُت سم٘م ًَ  قمٜمَدٟم٤م ، ومٙمِرْه٧ُم أن حيٌ
ه اًمٌخ٤مري . وذم رواش ذيمرت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمؼْمٍ

دىم٦ِم ، ومٙمِرْه٧ُم أْن ُأسَمٞمِّتَف ٦مٍ ش اًمتِّؼْم ش . »رواي٦م ًمف: يمٜم٧ُْم ظمٚماْٗم٧ُم ذم اًْمٌٞم٧ِم شمؼِمًا ُمـ اًمّما   .ىمٓمع ذه٥ٍم أْو ومْما

يقَم ُأطُمٍد: أرأي٧َم  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  ًمٚمٜمٌلِّ  رضمٌؾ  ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهللاُ ريض ضم٤مسمر قمـ: اًمثا٤مًم٨م -89

ـَ َأَٟم٤م ؟ ىم٤مل : إْن ىُمتٚم٧ُم وم٠م ـا ذم َيِدِه ، صُمؿا ىم٤مشمؾ طمتاك ىُمتَؾ. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ذم اجْلٜما٦ِم »ي  وم٠مًْم٘مك مَتراٍت يم

 ي٤م: وم٘م٤مل وؾَمٚماؿ، قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌلِّ  إمم رضمٌؾ  ضم٤مءَ : ىم٤مل قمٜمف اهللاُ  ريض ُهريرةَ  أيب قمـ: اًمراسمع -91

دىم٦ِم أقْمٔمُؿ أضْمرًا ؟اهللاِ  رؾمقَل  َق وأْٟم٧م صحٞمٌح ؿَمحٞمٌح خَتِْمك اًْمٗم٘مَر، وشم٠ْمُُمُؾ »ىم٤مل:  ، أيُّ اًمّما أْن شَمَّمدا

ُمتٗمٌؼ ش اًْمٖمٜمك، وٓ مُتِْٝمْؾ طمتاك إذا سمَٚمٖم٧ِم احْلُٚمُ٘مقَم. ىُمٚم٧م: ًمُٗمالٍن يمذا وًمٗمالٍن يَمَذا، وىَمْد يم٤من ًمُٗمالن 

اِب .ش : اعمْريُء » جمرى اًمٜماٗمِس . و ش : احْلْٚمُ٘مقم » قمٚمٞمف   جمرى اًمٓمإم٤مِم واًمنما

 ُأطمدٍ  يقم ؾمٞمْٗم٤مً  َأظمذَ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقل َأنا  ، قمٜمف اهللا  ريض أٟمس قمـ: اخل٤مُمس -91

ـْ  »: ومَ٘م٤مَل  ـْ »: ىَم٤مَل .  َأٟم٤م َأٟم٤م:  يُ٘مقل ُمٜمٝمؿْ  إْٟم٤ًمنٍ  يُمؾُّ  ، َأيِدهُيؿ ومًٌُٓمقا ؟ َهذا ُمٜمِّل ي٠ْمظُمذُ  َُم ُه ي٠َمظُمذُ  ومٛم

ِف ، وم٠َمظَمذُه ومَٗمٚمؼ سمِِف َه٤مم سمحِ٘مف ؟ وَم٠َمطْمجِؿ اًْم٘مقُم ، وم٘م ٤مل َأسُمق دضم٤مٟم٦م ريض اهللا قمٜمف : َأٟم٤م آظُمذه سمح٘مِّ
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يملمَ  ـُ ظمرؾم٦م . ىمقًُمُف : ش. اعمُْنْمِ ُٗمقا . ش : َأطمجؿ اًْم٘مقم»رواه ُمًٚمؿ . اؾمؿ أيب دضم٤مٟم٦م : ؾمامُك سْم أي شمقىما

 َأْي رؤوؾمُٝمْؿ .ش : ه٤مم اعمْنِميملم»َأي ؿَمؼ ش : وَمٚمؼ سمِفِ »و 

٤مدس -92 ًا سمػْمِ  قمـ: اًم ـِ  اًمزُّ  ٟمْٚم٘مك ُم٤م إًمٞمفِ  ومَِمٙمْقٟم٤م قمٜمف اهللا  ريض ُم٤مًمٍؽ  سمـ َأٟمس َأشَمْٞمٜم٤َم: ىم٤مل قمديِّ  سم

٤مِج  ُمـ  ؾمٛمٕمُتف ش رسماُٙمؿْ  شمٚمَ٘مقا طمتاك ُمٜمف َذٌ  سمْٕمده واًماذي إٓا  زُم٤منٌ  ي٠ْميت ٓ وم٢مِٟمف اْصؼِموا»: وم٘م٤مل. احْلَجا

ـْ   خ٤مري .اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . رواه اًمٌ َصغّم  ٟمٌٞمُِّٙمؿْ  ُم

٤مسمع -93 ًا  سم٤مدروا »: ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل َأن قمٜمف اهللا  ريض هريرة أيب قمـ: اًم

و أَ  ُُمْٗمٜمداً  هرُم٤مً  َأو ُُمٗمًدًا، ُمرو٤مً  َأوْ  ُُمْٓمٖمٞم٤ًم، همٜمٌل  َأوْ  ُُمٜمًٞم٤ًم، وم٘مراً  إٓا  شَمٜمَتٔمرونَ  هؾ ؾمٌٕم٤ًم، سم٤مٕقَْمامل

٤مل ومنمُّ  ضما ٤مقم٦ُم َأْدهك وَأُمر،ُمقشم٤ًم جُمٝمزًا َأِو اًمدا ًا ٤مقم٦م وم٤مًم ًا رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل: ش  هَم٤مئ٥م ُيٜمَتٔمر، َأِو اًم

 طمدي٨ٌم طمًـ .

 رضُمال اًمراي٦م هِذهِ  ٕقمٓملِما »: ظمٞمْؼم يقم ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقَل  َأن قمٜمف: اًمث٤مُمـ -94

 اهللاُ قمٜمف: ُم٤م َأطم٧ٌٌْم اإِلُم٤مرة إٓا يقُمئٍذ ىم٤مل قمٛمر ريضش َتح اهللا قَمغَم يديفِ يٗم ورؾُمقًمف، اهللا حُي٥مُّ 

ومت٤ًموْرُت هل٤َم رضَم٤مَء َأْن ُأْدقمك هل٤َم، ومدقم٤م رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ قمكَم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ريض 

، صُمؿا وىمػ وَم٤ًمر قمكمٌّ ؿمٞمئ٤مً ش اُمش وٓ شمْٚمتَٗم٧ْم طمتاك َيٗمتح اهللا قمٚمٞمَؽ »اهللا قمٜمف، وم٠َمقْمَٓم٤مه إِيا٤مه٤م، وىم٤مَل: 

ىم٤مشمْٚمُٝمْؿ طمتاك يِْمٝمدوا َأْن ٓ إًمف إٓا »ومل يْٚمتٗم٧ْم، ومٍمخ: ي٤م رؾمقل اهللا، قمغم ُم٤مَذا ُأىم٤مشمؾ اًمٜما٤مس؟ ىم٤مل: 

ٝم٤م،  دًا رؾمقل اهللا، وَم٢مِذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مْد ُمٜمٕمقا ُمٜمْؽ دُم٤مَءُهْؿ وَأُمقاهلُْؿ إٓا سمَح٘مِّ اهللا، وَأنا حُمٛما

ٞمٜم٤معمٝمٛمٚم٦مشوَمَت٤ًموْرت»  ُمًٚمؿ واهر شوطِم٤ًمهُبُْؿ قمغم اهللاِ  ًِّ  .ُمتٓمٚمًٕم٤م وصم٧ٌم أي  َأْي : هقسم٤مًم

 اعمحتٛمالت اًمقضمقه وشمرك إُمر سمٔم٤مهر وإظمذ سمف، أُمر ُم٤م إمم اعم٤ٌمدرة قمغم احل٨م: احلدي٨م هذا ذم

 .يٚمتٗم٧م ومل وىمػ قمٚمٞما٤م ٕنا  اًمٔم٤مهر ظم٤مًمٗم٧م إذا

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
 أي٦م ) َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْماِت( ىم٤مل: ؾم٤مسم٘مٜم٤م ؾم٤مسمؼ. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس : ذم أي٦م ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : ذم

٤مسمؼ سم٤مخلػمات يدظمؾ اجلٜم٦ّم سمٖمػم طم٤ًمب.ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد : ذم أي٦م ًّ  )َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْماِت( ىم٤مل. اًم
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 (4/473) اًمدر اعمٜمثقر طم٤ًمب. ( ىم٤مل:يدظمٚمقن اجلٜم٦ّم سمٖمػم32) َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْماِت( )وم٤مـمر 

ٕم٤مدة ُمـ 61قمـ اسمـ قم٤ٌّمس : ذم ىمقًمف ) ُأوًمئَِؽ ُي٤ًمِرقُمقَن ذِم اخْلػَْماِت( )اعم١مُمٜمقن  ًّ ( : ىم٤مل ؾمٌ٘م٧م هلؿ اًم

 (5/22اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم اهلل. ) 

 ( ىم٤مل: وم٤ًمرقمقا ذم اخلػمات.148قمـ أيب زيد :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم )وم٤مؾْمتٌَُِ٘مقا اخْلػَْماِت( )اًمٌ٘مرة 

 (1/272)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر  

 (2/182اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم : هل اًمتّٙمٌػمة إومم.)  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ذم أي٦م ىم٤مل

 (4/113: أى إمم اًمتّقسم٦م ُمـ اًمّرسم٤م وىمٞمؾ: إمم اًمث٤ٌّمت ذم اًم٘مت٤مل. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  وقمـ اًمٙمٚمٌّل 

( هذا أُمر سم٤مًمتٌّٙمػم إمم ومٕمؾ اخلػم 148اِت(  )اًمٌ٘مرة ىم٤مل أسمق طمٞم٤ّمن إٟمدًمّز ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم)وم٤مؾْمتٌَُِ٘مقا اخْلػَْم 

واًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح وٟم٤مؾم٥م هذا أّن ُمـ ضمٕمؾ اهلل ًمف ذيٕم٦م أو ىمٌٚم٦م أو صالة ومٞمٜمٌٖمل آهتامم سم٤معم٤ًمرقم٦م 

 (1/612إًمٞمٝم٤م. )اًمٌحر اعمحٞمط 

ىم٤مل اعمًٚمٛمقن: ي٤م رؾمقل اهلل سمٜمق إهائٞمؾ يم٤مٟمقا أيمرم قمغم اهلل ُمٜم٤م يم٤مٟمقا إذا أذٟم٥م  ء سمـ أيب رسم٤مح :قمٓم٤م ىم٤مل

أطمدهؿ ذٟم٤ٌم أصٌح يمٗم٤مرة ذٟمٌف ُمٙمتقسم٦م ذم قمت٦ٌم سم٤مسمف اضمدع أٟمٗمؽ اضمدع أذٟمؽ اومٕمؾ يمذا ويمذا، ومًٙم٧م 

واًمذيـ إذا ومٕمٚمقا وم٤مطمِم٦م أو فمٚمٛمقا : إمم ىمقًمفوؾم٤مرقمقا إمم ُمٖمٗمرة ُمـ رسمٙمؿ : ومٜمزًم٧م ه١مٓء أي٤مت

وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أٓ أظمؼميمؿ سمخػم ُمـ ذًمٙمؿ؟ صمؿ ذيمروا اهلل وم٤مؾمتٖمٗمروا ًمذٟمقهبؿ أٟمٗمًٝمؿ 

ىم٤مل: اًمتٙمٌػمة وؾم٤مرقمقا إمم ُمٖمٗمرة ُمـ رسمٙمؿ  : ذم ىمقًمفأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ شمال ه١مٓء أي٤مت قمٚمٞمٝمؿ. قمـ 

ىم٤مل سمٙمؿ إمم ُمٖمٗمرة ُمـ ري٘مقل : ؾم٤مرقمقا سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م وؾم٤مرقمقا : ذم ىمقًمفؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إومم.قمـ 

يٕمٜمل : قمرض ؾمٌع ؾمٛمقات وؾمٌع أرولم ًمق ًمّمؼ وضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض : ًمذٟمقسمٙمؿ 

 ( 4/7سمٕمْمٝمـ إمم سمٕمض وم٤مجلٜم٦م ذم قمروٝمـ.)شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر

قمـ ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن ٟم٤مؾم٤م ُمـ اًمٞمٝمقد ؾم٠مًمقا ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب قمـ 

ر ريض اهلل قمٜمف أرأيتؿ إذا ضم٤مء اًمٚمٞمؾ أيـ اًمٜمٝم٤مر ؟ وإذا ضم٤مء اًمٜمٝم٤مر أيـ اًمٚمٞمؾ ؟ وم٘م٤مًمقا وم٠ميـ اًمٜم٤مر ؟ وم٘م٤مل قمٛم

ضمٜم٦م قمروٝم٤م  : أن رضمال ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ىم٤مل : ي٘مقًمقن :يزيد سمـ إصؿ  .: ًم٘مد ٟمزقم٧م ُمثٚمٝم٤م ُمـ اًمتقراة 

أيـ يٙمقن اًمٚمٞمؾ إذا ضم٤مء اًمٜمٝم٤مر ، وأيـ يٙمقن اًمٜمٝم٤مر  :وم٠ميـ اًمٜم٤مر ؟ وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس اًمًاموات وإرض.

 (2/118) شمٗمًػم سمـ يمثػم .إذا ضم٤مء اًمٚمٞمؾ ؟
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

ُمـ يمّؾ ُمٚمٙم٦م وٟمج٤مة ُمـ يمّؾ هٚمٙم٦م قمـ قمكّم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: شم٘مقى اهلل ُمٗمت٤مح ؾمداد وذظمػمة ُمٕم٤مد وقمتؼ 

وم٤ٌمدروا سم٤مٕقمامل قمٛمرا ٟم٤ميم٤ًم أو ُمرو٤م طم٤مسم٤ًم أو ُمقشم٤م ظم٤مًم٤ًم وم٢مّٟمف ه٤مدم ًمّذاشمٙمؿ وُم٤ٌمقمد ـمٞم٤ّمشمٙمؿ زائر همػم 

حمٌقب وواشمر همػم ُمٓمٚمقب ىمد أقمٚم٘متٙمؿ طم٤ٌمئٚمف وشمٙمٜمّٗمتٙمؿ همقائٚمف وأىمّمدشمٙمؿ ُمٕم٤مسمٚمف ومٞمقؿمؽ أن شمٖمِم٤ميمؿ 

وهمقار ؾمٙمراشمف وأًمٞمؿ إره٤مىمف ودضمّق إـم٤ٌمىمف وضمِمقسم٦م دواضمل فمٚمٚمف واطمتدام قمٚمٚمف وطمٜم٤مدس همٛمراشمف 

ُمذاىمف وم٠مؾمٙم٧م ٟمجٞمّٙمؿ وومّرق ٟمدّيٙمؿ ومال شمٖمّرّٟمٙمؿ اًمّدٟمٞم٤م يمام همّرت ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ُمـ إُمؿ اعم٤موٞم٦م 

واًم٘مرون اخل٤مًمٞم٦م اًّمذيـ اطمتٚمٌقا دّرهت٤م وأص٤مسمقا قمّزهت٤م وأومٜمقا قمّدهت٤م وأظمٚم٘مقا ضمّدهت٤م أصٌح٧م ُم٤ًميمٜمٝمؿ 

٤م وم٢مَّّن٤م همّرارة  ظمدوع ُمٕمٓمٞم٦م ُمٜمقع ٓ يدوم رظم٤مؤه٤م وٓ يٜم٘ميض قمٜم٤مؤه٤م وٓ يريمد أضمداصم٤م وأُمقاهلؿ ُمػماصم

 ( 364إصمػم ٓسمـ اًمٓم٤مًم٥م ُمٜم٤مل)  سمالؤه٤م .

 (915) 2قمـ أٟمس ىم٤مل: يمٜم٤ّم ٟمٌّٙمر سم٤مجلٛمٕم٦م وٟم٘مٞمؾ سمٕمد اجلٛمٕم٦م. )اًمٌخ٤مرى 

٤من أُمس ذم رء ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ُمـ يم٤من يقُمف ُمثؾ أُمًف ومٝمق ذم ٟم٘مّم٤من ىم٤مل: وومنه ىم٤مل: يم

 يٜمقي اًمزي٤مدة ومٚمام أصٌح اًمٞمقم إمم شمٚمؽ اًمزي٤مدة ومٚمؿ يٜمقى اًمزي٤مدة ومؽمت ٟمٞمتف ومٚمٞمس يث٧ٌم قمغم هذه احل٤مل.

 ( 9/266 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف )

 ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: إذا وم٤مشمؽ رء ُمـ اًمتٓمقع وم٤مىمض ومٝمق أطمرى أن ٓ شمٕمقد إمم شمريمف.

 (9/261 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

 ًمٕمج٥م ِمـ مل جيد ًمذة اًمٓم٤مقم٦م إٟمام اًمٕمج٥م ِمـ وضمد ًمذهت٤م صمؿ شمريمٝم٤م يمٞمػ صؼم قمٜمٝم٤م؟.)وىم٤مل ايْم٤م: ًمٞمس ا

 (9/262 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف

 (2/239ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم : يمّؾ رء ُمـ اخلػم ي٤ٌمدر سمف.)آداب اًمنمقمٞمف 

 ل: سم٤مدر سم٤مدر.ىم٤مل حمّٛمد سمـ ٟمٍم اًمٕم٤مسمد: وؿم٤مورشمف )أي اإلُم٤مم أمحد( ذم اخلروج إمم اًمثّٖمر وم٘م٤م

 (2/239داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕ)ا

ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: إقمٛمؾ ذم ٟمقاطمل اًمديـ اًمثالث وم٢من ًمٚمديـ ٟمقاطمل صمالصم٤ًم هـ مج٤مع إقمامل اًمّم٤محل٦م عمـ 

أراد مجع اًمّم٤محل٤مت أوهلـ: شمٕمٛمؾ ؿمٙمرًا هلل سم٤مٕٟمٕمؿ اًمٙمثػمة اًمٖم٤مدي٤مت اًمرائح٤مت اًمٔم٤مهرات اًم٤ٌمـمٜم٤مت 

ؾ اعم١مُمـ ؿمٙمرًا هلـ ورضم٤مء مت٤مُمٝمـ. واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمديـ: رهم٦ٌم ذم اجلٜم٦م احلديث٤مت اًم٘مديامت ومٞمٕمٛم

اًمتل ًمٞمس هل٤م صمٛمـ وًمٞمس هل٤م ُمثؾ وٓ يزهد ومٞمٝم٤م إٓ ؾمٗمٞمف. واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م: شمٕمٛمؾ ومرارًا ُمـ اًمٜم٤مر اًمتل 
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٠مه٤م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م صؼم وٓ ٕطمد هب٤م ـم٤مىم٦م وٓ يدان وًمٞم٧ًم ُمّمٞمٌتٝم٤م يم٤معمّمٞم٤ٌمت وٓ طمزَّن٤م يم٤محلزن ٟمٌ

قمٔمٞمؿ وؿم٠مَّن٤م ؿمديد وظمزهي٤م ومٔمٞمع وٓ يٖمٗمؾ قمـ اًمٗمرار واًمتٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م: إٓ ؾمٗمٞمف أمحؼ ظم٤مه ىمد ظمن 

 (66-4/65 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفاًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذًمؽ هق اخلنان اعمٌلم. )

ىم٤مل وه٥م اسمـ ُمٜمٌف: إذا أردت أن شمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ: وم٤مضمتٝمد ذم ٟمّمحؽ وقمٚمٛمؽ هلل وم٢من اًمٕمٛمؾ 

ِمـ ًمٞمس سمٜم٤مصح وإن اًمٜمّمح هلل قمز وضمؾ ٓ يٙمٛمؾ إٓ سمٓم٤مقم٦م اهلل يمٛمثؾ اًمثٛمرة اًمٓمٞم٦ٌم: رحيٝم٤م  ٓ ي٘مٌؾ

اًمٓمٞم٥م صمؿ زيـ ـم٤مقم٦م اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ  ـمٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ـمٞم٥م يمذًمؽ ُمثؾ ـم٤مقم٦م اهلل: اًمٜمّمح رحيٝم٤م واًمٕمٛمؾ

ٚمامء واحلٚمؿ، واًمٗم٘مف صمؿ أيمرم ٟمٗمًؽ قمـ أظمالق اًمًٗمٝم٤مء وقمٌده٤م قمغم أظمالق اًمٕمٚمامء وقمقده٤م قمغم ومٕمؾ احل

واُمٜمٕمٝم٤م قمٛمؾ إؿم٘مٞم٤مء وأًمزُمٝم٤م ؾمػمة اًمٗم٘مٝم٤مء واقمزهل٤م قمـ ؾمٌؾ اخلٌث٤مء وُم٤م يم٤من ًمؽ ُمـ ومْمؾ: وم٤مقمـ سمف 

ُمـ دوٟمؽ وُم٤م يم٤من ومٞمٛمـ دوٟمؽ ُمـ ٟم٘مص: وم٠مقمٜمف قمٚمٞمف طمتك شمٌٚمٖمف ُمٕمؽ وم٢من احلٙمٞمؿ: جيٛمع ومْمقًمف صمؿ 

.إن يم٤من وم٘مٞمٝم٤م: محؾ  يٕمقد هب٤م قمغم ُمـ دوٟمف صمؿ يٜمٔمر ذم ٟم٘م٤مئص ُمـ دوٟمف صمؿ ي٘مقُمٝم٤م ويزضمٞمٝم٤م طمتك يٌٚمٖمف

ُمـ ٓ وم٘مف ًمف إذا رأى أٟمف يريد صحٌتف وُمٕمقٟمتف وإذا يم٤من ًمف ُم٤مل: أقمٓمك ُمٜمف ُمـ ٓ ُم٤مل ًمف وإن يم٤من 

ُمّمٚمح٤ًم: اؾمتٖمٗمر اهلل ًمٚمٛمذٟم٥م إذا رضم٤م شمقسمتف وإن يم٤من حمًٜم٤ًم: أطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمف واؾمتقضم٥م سمذًمؽ 

٦م اهلل إذا مل يٕمٛمؾ هب٤م. وم٢مذا سمٚمغ ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل أضمره وٓ يٖمؽم سم٤مًم٘مقل طمتك جيلء ُمٕمف اًمٗمٕمؾ وٓ يتٛمٜمك ـم٤مقم

ؿمٞمئ٤ًم: محد اهلل صمؿ ـمٚم٥م ُم٤ممل يٌٚمغ ُمٜمٝم٤م: وإذا قمٚمؿ ُمـ احلٙمٛم٦م مل شمِمٌٕمف، طمتك يتٕمٚمؿ ُم٤ممل يٌٚمغ ُمٜمٝم٤م وإذا ذيمر 

ظمٓمٞمئتف ؾمؽمه٤م قمـ اًمٜم٤مس واؾمتٖمٗمر اهلل اًمذي هق اًم٘م٤مدر قمغم أن يٖمٗمره٤م صمؿ ٓ يًتٕملم قمغم رء ُمـ ىمقًمف 

ب ذم احلدي٨م: ُمثؾ إيمٚم٦م ذم اخلِم٦ٌم يرى فم٤مهره٤م صحٞمح٤ًم وضمقومٝم٤م ٟمخرًا ٓ يزال ُمـ سم٤مًمٙمذب وم٢من اًمٙمذ

يٖمؽم هب٤م ئمـ أَّن٤م طم٤مُمٚم٦م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٜمٙمن قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م وهيٚمؽ ُمـ اهمؽم هب٤م ويمذًمؽ اًمٙمذب ذم 

احلدي٨م ٓ يزال ص٤مطمٌف يٖمؽم سمف وئمـ أٟمف ُمٕمٞمٜمف قمغم طم٤مضمتف وزائد ًمف ذم رهمٌتف طمتك يٕمرف ذًمؽ ُمٜمف 

ٌلم ًمذوي اًمٕم٘مقل همروره ويًتٜمٌط اًمٕمٚمامء ُم٤م يم٤من يًتخٗمل سمف قمٜمٝمؿ وم٢مذا اـمٚمٕمقا قمغم ذاك ُمـ أُمره ويت

وشمٌلم هلؿ: يمذسمقا ظمؼمه وأسم٤مدوا ؿمٝم٤مدشمف واهتٛمقا صدىمف واطمت٘مروا ؿم٠مٟمف وأسمٖمْمقا جمٚمًف واؾمتخٗمقا ُمٜمف 

ُمٕمٞمِمتٝمؿ ومل سمنائرهؿ ويمتٛمقا طمديثٝمؿ وسومقا قمٜمف أُم٤مٟمتٝمؿ وهمٞمٌقا قمٜمف أُمرهؿ وطمزروه قمغم ديٜمٝمؿ و

 حييوه ؿمٞمئ٤ًم ُمـ حم٤مضهؿ ومل ي٠مُمٜمقا قمغم رء ُمـ ههؿ ومل حيٙمٛمقه ذم رء ِم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ.

 (37-4/36 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)
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 (3/58)احلٚمٞمف  ىم٤مل أيب قمقاٟم٦م : ًمق ىمٞمؾ عمٜمّمقر سمـ زاذان: إٟمؽ ُمٞم٧م اًمٞمقم أو همدًا: ُم٤م يم٤من قمٜمده ُمـ ُمزيد.

ق وٕمٞمػ، وم٘مٚم٧م: ًمق روم٘م٧م سمٜمٗمًؽ وم٘م٤مل: إٟمام اعم١مُمـ ىم٤مل إوزاقمل: رأي٧م قمٌدة يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وه

 (6/115 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفسم٤مًمتح٤مُمؾ.) 

 ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ًمـ يت٘مرب اًمٕم٤ٌمد إمم اهلل سمٌمء أومْمؾ ُمـ اًمٗمرائض اًمٗمرائض رؤوس إُمقال

 (8/111 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف إرسم٤مح.) واًمٜمقاومؾ 

 ىم٧م؟! ومٞم٘مقل: أسم٤مدر ـمّل صحٞمٗمتل.يم٤من اجلٜمٞمد ي٘مرأ وىم٧م ظمروج روطمف ومٞم٘م٤مل ًمف: ذم هذا اًمق

 (372)صٞمد اخل٤مـمر ٓسمـ اجلقزى 

ىم٤مل اسمـ اجلقزّي: ُمـ قمٚمؿ ىمرب اًمّرطمٞمؾ قمـ ُمٙم٦م اؾمتٙمثر ُمـ اًمّٓمقاف ظمّمقص٤م إن يم٤من ٓ ي١مُّمؾ اًمٕمقد 

ًمٙمؼم ؾمٜمّف ووٕمػ ىمّقشمف ومٙمذًمؽ يٜمٌٖمل عمـ ىم٤مرسمف ؾم٤مطمؾ إضمؾ سمٕمٚمّق ؾمٜمّف أن ي٤ٌمدر اًمّٚمحٔم٤مت ويٜمتٔمر 

 (354وم٘مد يم٤من ذم ىمقس إضمؾ ُمٜمزع زُم٤من  اًمِّم٤ٌمب.)صٞمد اخل٤مـمر  اهل٤مضمؿ سمام يّمٚمح ًمف

وىم٤مل ايْم٤م:  يمؿ يْمٞمّع أدُمّل ُمـ ؾم٤مقم٤مت يٗمقشمف ومٞمٝم٤م اًمثّقاب اجلزيؾ وهذه إّي٤مم ُمثؾ اعمزرقم٦م ومٙم٠مّٟمف ىمٞمؾ 

 ر ويتقاٟمك؟!.ًمإلٟم٤ًمن: يمّٚمام سمذرت طم٦ٌّم أظمرضمٜم٤م ًمؽ أًمػ يمّر ومٝمؾ جيقز ًمٚمٕم٤مىمؾ أن يتقىّمػ ذم اًمٌذ

 (613ـمر ٓسمـ اجلقزى )صٞمد اخل٤م

وىم٤مل أيْم٤م: ُمـ قمج٤مئ٥م ُم٤م أرى ُمـ ٟمٗمز وُمـ اخلٚمؼ يمّٚمٝمؿ اعمٞمؾ إمم اًمٖمٗمٚم٦م قماّم ذم أيديٜم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ سم٘مٍم 

اًمٕمٛمر وأّن زي٤مدة اًمثّقاب هٜم٤مك سم٘مدر اًمٕمٛمؾ هٝمٜم٤م. ومٞم٤م ىمّمػم اًمٕمٛمر اهمتٜمؿ يقُمل ُمٜمّل واٟمتٔمر ؾم٤مقم٦م اًمٜمّٗمر 

ٗمًؽ قمغم اعمّر واىمٛمٕمٝم٤م إذا أسم٧م وٓ شمنح هل٤م ذم اًمّٓمقل ومام وإّي٤مك أن شمِمٖمؾ ىمٚمٌؽ سمٖمػم ُم٤م ظمٚمؼ ًمف وامحؾ ٟم

ّٓ ذم ُمرقمك وىمٌٞمح سمٛمـ يم٤من سملم اًمّّمّٗملم أن يتِم٤مهمؾ سمٖمػم ُم٤م هق ومٞمف.  (492)صٞمد اخل٤مـمر أٟم٧م إ

 ىم٤مل زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمغم سمـ احلًلم : 

ِّ           َيـ٤م َزاِرَع اخلػَْمِ حتُّمْد سَمْٕمَدُه صَمَٛمرًا        ـِ َي٤م َزاِرَع اًمنما   َُمْقىُمقٌف قَمغَم اًمَقَه

ٌِل       ومِْٕمالً مجٞمالً ًَمَٕمؾا اهللَ َيرمَحُٜمل
ًِ
ـِ اًمِٕمّْمٞم٤مِن وايْمتَ ل قَم  يـ٤َم َٟمْٗمُس يُمٗمِّ

ٜم٤ًم       ًَ ـِ       َي٤م َٟمْٗمُس َوحْيَِؽ شُمقيب واقمَٛمكِم طَم ًَ ـَ سَمْٕمَد اعمقِت سم٤ِمحلَ  قَمًك دُم٤مَزْي

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ٜم٤ًم وَمٞمَُْم٤مقِمَٗمُف ًَمُف وهذا أسمق  ًَ ـْ َذا اًماِذي ُيْ٘مِرُض اهللاَ ىَمْرًو٤م طَم اًمدطمداح إٟمّم٤مري، عم٤م ٟمزل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ) َُم

( ىم٤مل ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وإّن اهلل ًمػميد ُمٜما٤م اًم٘مرض؟ ىم٤مل قمٚمٞمف 245َأْوَٕم٤موًم٤م يَمثػَِمًة ( )اًمٌ٘مرة 
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ل: أرين يدك ي٤م رؾمقل اهلل، ومٜم٤موًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمالة واًمًالم: ٟمٕمؿ ي٤م أسم٤م اًمدطمداح، ىم٤م

ٟمخٚم٦م ( وأم  611يده، وم٘م٤مل أسمق اًمدطمداح: إين ىمد أىمرو٧م ريب قمز وضمؾ طم٤مئٓمل ) أي سمًت٤مين ويم٤من ومٞمف 

اًمدطمداح ومٞمف وقمٞم٤مهل٤م، ومٜم٤مداه٤م: ي٤م أم اًمدطمداح، ىم٤مًم٧م: ًمٌٞمؽ، ىم٤مل: أظمرضمل ُمـ احل٤مئط: يٕمٜمل: أظمرضمل 

وذم رواي٦م: أن اُمرأشمف عم٤م ؾمٛمٕمتف يٜم٤مدهي٤م قمٛمدت إمم صٌٞم٤مَّن٤م خترج  وتف ريب قمز وضمؾ. ُمـ اًمًٌت٤من وم٘مد أىمر

اًمتٛمر ُمـ أومقاهٝمؿ، وشمٜمٗمض ُم٤م ذم أيمامُمٝمؿ. شمريد سمٗمٕمٚمٝم٤م هذا إضمر يم٤مُمالً همػم ُمٜم٘مقص ُمـ اهلل. ًمذًمؽ 

تٚمئ( ذم يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م هلذه اعم٤ًمرقم٦م أن ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمؿ ُمـ قمٍؼ رداح )أي: ُمثٛمر وِم

 (12491رىمؿ  3/179) ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد اجلٜم٦م ٕيب اًمدطمداح .

 اجملب٘ذح -00
ُ
 ثبة

ٜملَِم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًِ ـَ ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِديٜماُٝمْؿ ؾُمٌَُٚمٜم٤َم َوإِنا اهللَ عمَََع اعمُْْح ِذي [ ،  69] اًمٕمٜمٙمٌقت :  َواًما

َواْذيُمِر اؾْمَؿ َرسمَِّؽ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  99] احلجر :  َؽ طَمتاك َي٠ْمشمِٞمََؽ اًْمَٞمِ٘ملُم َواقْمٌُْد َرسما  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 

ٍة ظَمػْمًا    َيَرُه  [ : أي اْٟمَ٘مٓمِْع إًَِمٞمْف ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  8] اعمزُمؾ :  َوشَمٌَتاْؾ إًَِمْٞمِف شَمٌْتِٞماًل  ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمثَْ٘م٤مَل َذرا وَمَٛم

ـْ ظَمػْمٍ دَمُِدوُه قِمٜمَْد اهللِ ُهَق ظَمػْمًا َوَأقْمَٔمَؿ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  7] اًمزًمزًم٦م :   ُٙمْؿ ُِم
ًِ ُُمقا َْٕٟمُٗم َوَُم٤م شُمَ٘مدِّ

ـْ ظَمػْمٍ وَم٢مِنا اهللَ سمِِف قَمٚمِٞمٌؿ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  21] اعمزُمؾ :  َأضْمرًا   [ 273:  اًمٌ٘مرة]  َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا ُِم

 يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م .وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب 

إِنا اهللا شمٕم٤ممم »وم٤مَٕول: قمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف. ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -95

 َأطم٥ما إزَِمَ ِِما٤م اوْمؽَمَْو٧م 
ٍ
ٌِْدي سمٌِْمء َب إزَِمَ قم ـْ قم٤مدى زم وًمٞم٤ًًّم. وم٘مْد آذٟمتُف سم٤محْلْرب. وُم٤م شم٘مرا ىم٤مل: ُم

ٛمُع سمف، قمٚمٞمِْف: وُم٤م َيز ًْ ٌْتُف يُمٜم٧ُْم ؾمٛمٕمُف اًماذي ي ُب إمِم سم٤مًمٜماقاومِؾ طَمتاك ُأطِمٌاف، وَم٢مِذا َأطمٌَ اُل قمٌدي يت٘مرا

ـِ  ٌْٓمِش هِب٤َم، وِرضمَٚمُف اًمتل يْٛمٌِم هب٤م، َوإِْن ؾم٠َمًمٜمِل َأقْمٓمْٞمتَف، وًَمِئ وسَمٍمه اًمذي ُيٌٍِمُ سمِِف، ويَدُه اًمتل َي

ٟمف .ش اؾمتٕم٤مذيِن »َأقمَٚمْٛمتُف سم٠َِمينِّ حم٤مرب ًَمُف ش آذٟمتُفُ »رواه اًمٌخ٤مري. ش اؾْمَتَٕم٤مَذيِن ٕقُِمٞمذا
ِ
 ُروى سم٤مًمٜمقن وسم٤مًم٤ٌمء

ـْ رسمِف قمزا وضَمؾا  اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهللا ريض َأٟمس قمـ: اًمث٤مين -96  َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ومٞماَم يْرِويِف قم

سْم٧ُم إًَِمٞمِْف ِذراقم٤ًم، و»ىم٤مل:  سْم٧ُم ُمٜمف سم٤مقم٤ًم، وإِذا َأشم٤ميِن إَِذا شم٘مرب اًْمٕمٌُْد إزِما ؿِمؼْمًا شَم٘مرا ب إزَِما ذراقم٤ًم شم٘مرا إَِذا شم٘مرا

 رواه اًمٌخ٤مري.ش َيْٛمٌِم َأشمْٞمتُُف هْرَوًَم٦م

ٟمِْٕمٛمت٤مِن »اًمث٤مًم٨م: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -97
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 ًٚمؿ.رواه ُمش ُمٖمٌقٌن ومٞمٝمام يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس: اًمّمح٦م واًمٗمراغ

ٞمِْؾ طمتاك  -98 ـَ اًمٚما ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ يَم٤من يُ٘مقُم ُِم اًمراسمع: قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأنا اًمٜمٌا

رَ  ـْ َذٟمٌَِؽ وُم٤م شم٠مظما َم ُِم ؟ شمتَٗمَٓمَر ىَمدَُم٤مُه، وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف، مِلْ شمّمٜمُع هذا ي٤م رؾمقَل اهللاِ، وىمْد همَٗمَر اهللا ًَمَؽ َُم٤م شم٘مدا

ٌْدًا ؿمُٙمقرًا؟أَ »ىم٤مل:  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري، وٟمحقه ذم اًمّمحٞمحلم ش وَماَل ُأطِم٥مُّ َأْن أيُمقَن قم

٦ٌََم.  ُمـ رواي٦م اعمُٖمػمة سمـ ؿُمْٕم

 إَذا وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  يم٤من»: ىم٤مًم٧م أَّن٤م قمٜمٝم٤م اهللا  ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اخل٤مُمس -99

 .قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  شاعمِئَْزرَ  وؿَمدا  وضمدا  أْهٚمْف، ي٘مظوأ اًمٚماٞمَْؾ، أطمٞم٤م اًْمٕمنْمُ  َدظَمَؾ 

، وىِمٞمَؾ: ش: َواعمِئَْزر»واعمراد: اًْمٕمنْمُ إواظِمُر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من: 
ِ
٤مء اإِلزاُر وُهق يمِٜم٤مَي٦ٌم قمـ اقْمتَِزال اًمٜمًِّ

هم٧ُم   ًَمُف. اعمُراُد شمِْمِٛمػمُه ًمٚمِٕم٤ٌمَدِة. ُي٘م٤مُل: ؿَمدْدُت هِلذا إُمِر ُِمئَْزِري، أْي: شمِمٛمرُت َوشَمَٗمرا

 اعم١ُمُِمـ»: وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض هريرة أيب قمـ: اًم٤ًمدس -111

ـْ سم٤ِمهللاِ  اًْمَ٘مِقيُّ  . اطْمِرْص قَمغَم َُم٤م يٜمَْٗمُٕمَؽ، واؾْمَتِٕم ِٕمٞمِػ وذم يُمؾٍّ ظمػْمٌ ـِ اًمْما ـَ اعم١ُْمُِم ظمػٌم َوَأطم٥مُّ إمِم اهللاِ ُِم

َر اهللاُ، وَُم٤م ؿَم٤مَء َوَٓ شَمْٕمَجزْ  ـْ ىُمْؾ: ىمدا
. وإْن أص٤مسَمؽ رٌء وماَل شم٘مْؾ: ًَمْق َأينِّ وَمٕمْٚم٧ُم يم٤مَن يَمَذا َويمَذا، َوًَمٙمِ

ٞمَْٓم٤من  رواه ُمًٚمؿ.ش. وَمَٕمَؾ، وَم٢مِنا ًَمْق شَمْٗمتَُح قَمَٛمَؾ اًمِما

َٝمقاِت، وطُمِج٧ٌْم طُمِج٧ٌِم اًمٜما »اًم٤ًمسمع: قمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -111 ٤مُر سم٤ِمًمِما

وهق سمٛمٕمٜم٤مُه: أْي: سمٞمٜمُف وسمٞمْٜمََٝم٤م ش طُمِج٧ٌْم »سَمدَل ش طُمٗما٧م»ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. وذم رواي٦م عمًٚمؿ: ش اجْلَٜما٦ُم سَم٤معمَٙم٤مِرهِ 

 َهذا احلج٤مُب، وم٢مذا ومٕمَٚمُف دظَمٚمٝم٤م.

ِلِّ َصغّم اهللُ اًمث٤مُمـ: قمـ أيب قمٌد اهللا طُمَذْيٗم٦َم سمـ اًمٞمامِن، ريض اهللاُ قمٜمٝمام، ىم٤مل: َصٚما  -112 ٞم٧ُْم ُمع اًمٜمٌا

، قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َذاَت ًمٞمَْٚم٦ٍم، وَم٤موَمتََتَح اًْمٌ٘مرة، ومُ٘مْٚم٧م يْريَمُع قِمٜمَد اعم٤مئ٦م، صُمؿا ُم٣م، وَمُ٘مْٚم٧م ُيّمكمِّ هِب٤َم ذم َريْمٕم٦مٍ 

٤مَء، وَمَ٘مرَأَه٤م، صمؿا اوْمتتح آَل قِمْٛمراَن وَم٘مَ  ًَ الً إَذا ُمرا وَمَٛم٣َم. وَمُ٘مْٚم٧م َيْريَمع هَب٤م، صمؿا اوْمتتَح اًمٜمِّ ؾمِّ َرَأَه٤م، َيْ٘مُرُأ ُُمؽَمَ

َذ، صمؿ ريمع وَمجٕمؾ يُ٘مقل:  ١ماٍل ؾَم٠مل، وإَذا َُمرا سمَِتَٕمقٍذ شَمَٕمقا ًْ ٌِٞمٌح ؾَمٌاَح، وإَِذا َُمرا سمِ ًْ ؾُمٌح٤مَن »سمِآَي٦ٍم ومِٞمٝم٤م شَم

َ اًْمٕمٔمِٞمؿِ  ـْ ىِمٞم٤مُِمِف صُمؿا ىَم٤مَل: ش َريبِّ صُمؿ ىَم٤مم ش ه، رسماٜم٤م ًمؽ احْلٛمدُ ؾمِٛمع اهللاُ عمِـ محِدَ »وَمَٙم٤مَن ريُمققُمف ٟمْحقا ُِم

ا٤م ريَمع، صُمؿا ؾَمَجَد وَم٘م٤مَل:  َ إقمغَم »ىِمٞم٤مُم٤ًم ـمِقياًل ىَمري٤ًٌم ِِم ـْ ىِمٞم٤مُِمفِ ش ؾمٌح٤من َريبِّ ش. وَمَٙم٤مَن ؾُمُجقده ىَمِري٤ًٌم ُِم
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 رواه ُمًٚمؿ.

وؾَمٚماؿ ًَمٞمَٚم٦ًم،  اًمت٤مؾمع: قمـ اسمـ ُمًٕمقٍد َريِضَ اهللاُ قمٜمف ىم٤مل: صٚماٞم٧ْم ُمع اًمٜمٌَِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  -113

 وَم٠َمـَم٤مَل اًْمِ٘مٞم٤مَم طمتاك مهْٛم٧ُم َأْن أضْمٚمَِس َوأدقَمُف. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.

يْتٌُع اعمٞم٧َْم »اًمٕم٤مذ: قمـ أٟمس ريض اهللا قمٜمف قمـ رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -114

ٌَْ٘مك واطِمٌد: يرضمعُ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش أهُٚمُف وُم٤مًُمُف، ويٌَ٘مك قمٛمُٚمفُ  صمالصَم٦ٌم: أهُٚمُف وُم٤مًُمف وقمَٛمُٚمف، ومػْمضِمع اصمٜم٤مِن وي

اجلٜم٦م »قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ:  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌلُّ  ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهللاُ  ريَض  ُمًٕمقدٍ  اسمـ قمـ: قمنم احل٤مدي -115

ـْ ِذاِك َٟمْٕمٚمِِف واًمٜما٤مُر ُِمثُْؾ ذًمَِؽ   رواه اًمٌخ٤مري.ش أىَمرُب إمم َأطمِديُمؿ ُِم

ـِ  َرسمِٞمٕم٦مَ  ومِراس أيب قمـ: قمنم اًمث٤مين -116  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللاِ رؾمقلِ  ظم٤مِدم إؾْمَٚمِٛملِّ  يَمْٕم٥ٍم  سم

ـْ  وؾَمٚماؿ، ٦مِ  َأْهؾِ  وُِم ٗما ٜمف ىم٤مل: يُمٜم٧ُْم أسمٞم٧ُم ُمع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ، ومآشمِٞمِف قم اهللاُ ريض اًمّمُّ

ىُمْٚم٧م: ش أَو هَمػْمَ ذًمِؽ؟»َؽ ذم اجلٜما٦ِم. وم٘م٤مَل: ومُ٘مْٚم٧م: أؾْم٠مًُمَؽ ُُمراوَمَ٘متَ ش ؾمْٚمٜمل»سمَِقوقِئِف، وطم٤مضمتِِف وم٘م٤مل: 

َؽ سمَِٙمثْرِة »ىُمْٚم٧م: هق َذاك. ىم٤مل: ش أَو هَمػْمَ ذًمِؽ ؟»أؾْم٠مًُمَؽ ُُمراوَمَ٘متََؽ ذم اجلٜما٦ِم. وم٘م٤مَل:  ًِ وم٠َمقِمٜمِّل قمغم َٟمْٗم

 رواه ُمًٚمؿ.ش اًمًُجقدِ 

ٌْدِ  أسُمق: وُيَ٘م٤مُل  اهللا  قمٌد أيب قمـ: قمنم اًمث٤مًم٨م -117 ـِ  قم مح  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللاِ رؾمقلِ  ُمْقمم سم٤منَ صَمقْ  اًمرا

ُجد  قمٚمٞمَؽ : ي٘مقل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقَل  ؾمِٛمْٕم٧ُم : ىم٤مل وؾَمٚماؿ ًْ ـْ شَم ُجقِد، وم٢مِٟماؽ ًَم ًُّ سمَِٙمثْرِة اًم

 رواه ُمًٚمؿ.ش هللاِ ؾمْجدًة إٓا روَمٕمَؽ اهللاُ هِب٤َم درضم٦ًم، وطمطا قمٜمَْؽ هِب٤َم ظَمٓمِٞمئ٦َمً 

، سُمْنٍ  سمـ اًمراسمع قمنم: قمـ أيب َصْٗمقاَن قمٌِد اهللا  -118  رؾمقُل  ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف، اهللا  ريض إؾمَٚمِٛملِّ

ـَ قمٛمُٚمف»ٞمِْف وؾَمٚماؿ: قَمٚمَ  اهللُ  َصغّم  اهللا  ًُ رواه اًمؽمُمذي، وىم٤مل طمدي٨ٌم ش ظَمػْمُ اًمٜما٤مِس َُمـ ـم٤مَل قمُٛمُره َوطَم

 . ـٌ  وسم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م.ش: سُمْن »طمً
ِ
 سمْمؿ اًم٤ٌمء

ـُ اًمٜماْيِ ريض اهللاُ قمٜمف، قمـ  -119 ل َأَٟمُس سم اخل٤مُمس قمنم: قمـ أٟمٍس ريض اهللا قمٜمف، ىم٤مل: هَم٤مب قمٛمِّ

ـِ اهللاُ أؿْمَٝمَديِن ىمت٤مَل اعمنميملم  ِل ىِمت٤مٍل ىَم٤مشمْٚم٧َم اعمُنِميملَِم، ًَمئِ ىِمت٤مِل سمدٍر، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقَل اهللا هِم٧ٌْم قمـ أوا

ـا اهللاُ ُم٤م أصٜمُع، ومٚمام يم٤مَن ي َي  ًَمػُمِ
ِ
ٚمُِٛمقن وم٘م٤مل: اًمٚماُٝمؿا أقْمَتِذُر إًمٞمَْؽ ِِما٤م صٜمَع َه١ُمٓء ًْ قُم ُأطمٍد اْٟمٙمَِمَػ اعمُ

  إًَمٞمَْؽ  وأسمرأُ  أْصَح٤مسَمف َيْٕمٜمل 
ِ
ا٤م صٜمَع َه١ُمَٓء يملِمَ  يٕمٜمل ِِم مَ  صُمؿا   اعمُنْمِ ـُ  ؾمْٕمدُ  وَم٤مؾْمتَْ٘مٌََٚمفُ  شَمَ٘مدا  ُُمٕم٤مٍذ، سْم
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ـَ  ؾمْٕمدُ  ي٤م: وَم٘م٤مَل  ـْ  ِرحَيَٝم٤م أضِمدُ  إِٟمِك اًمٙمْٕم٦ٌِم، بِّ ورَ  اجْلٜما٦مُ  ُمُٕم٤مذٍ  سْم  اؾْمتَٓمْٕم٧ُم  وَماَم : ؾمْٕمدٌ  ىم٤مل. ُأطُمدٍ  ُدونِ  ُِم

ٞمِػ، أْو ـَمْٕمٜم٦ًَم سمُِرُْمٍح، أو رُْمٞم٦ًم ومَ : أٟمٌس  ىَم٤مَل  ُم٤مصٜمََع، اهللا  رؾمقل ي٤م ًا سم٦ًم سم٤ِمًم قضمْدَٟم٤م سمِِف سمِْْمٕم٤ًم وصمامٟملَِم َضْ

قَن وَمام قمروَمُف َأطمٌد إِٓا ُأظْمُتُف سمٌِٜم٤َمٟمِِف. ىم٤مل أٟمٌس: يُمٜما٤م َٟمرى أْو سمًِْٝمٍؿ، ووضمْدٟم٤مُه ىَمد ىُمتَِؾ َوُمثاَؾ سمِِف اعمُنِميمُ 

ـَ اعم١ُْمُِمٜملَِم ِرضم٤مٌل صدىُمقا ُم٤م قَم٤مَهُدوا اهللا قمَٚمٞمِف[  ُـّ أنا َهِذِه أَي٦م ٟمزًَم٧ْم ومٞمِف َوذِم أؿْم٤ٌمِهِف: ]ُِم َٟمُٔم

ـا اهللاُ »[ إمم آظمره٤م. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ىمقًمف: 23]إطمزاب:  ، أي ش ًَمػُمَي
ِ
 ويمن اًمراء

ِ
ُروى سمْمؿ اًمٞم٤مء

 ًَمٞمُْٔمِٝمرنا اهللاُ َذًمَِؽ ًمِٚمٜما٤مِس، وُرِوى سمٗمتحٝمام، وُمٕمٜم٤مه فم٤مهر، واهللا أقمٚمؿ.

اًم٤ًمدس قمنم: قمـ أيب ُمًٕمقد قُمْ٘م٦ٌََم سمـ قمٛمرٍو إٟمّم٤مريِّ اًمٌدريِّ ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل: عما٤م  -111

دىَم٦ِم يُمٜما٤م ُٟمَح٤مُِمُؾ قمَ  ، وضم٤مَء َٟمَزًَم٧ْم آي٦ُم اًمّما
ٍ
 يَمثػٍِم وَمَ٘م٤مًُمقا: ُُمراء

ٍ
ء َق سمٌَِمْ غَم فُمُٝمقِرٟم٤م. وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ وَمتََّمدا

ـْ ص٤مِع َهَذا، وَمٜمََزًَم٧ْم  َق سمَِّم٤مٍع وم٘م٤مًُمقا: إنا اهللا ًَمَٖمٜمِلٌّ قَم ـَ }َرضُمٌؾ آظَمُر وَمتََّمدا ِذي قِملمَ  َيْٚمِٛمُزونَ  اًما ـَ  اعمُٓماقِّ  ُِم

َدىَم٤مِت  ذِم  اعم١ُْمُِمٜملِمَ  ـَ َواًما  اًمّما  .قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ . أي٦م[ 79 اًمتقسم٦م]  {ضُمْٝمَدُهؿْ  إٓا  جَيُِدونَ  َٓ  ِذي

ُق هب٤م.ش وُٟمَح٤مُِمُؾ »  اعمٝمٛمٚم٦م: َأْي حَيِْٛمُؾ َأطَمُدَٟم٤م قمغم فَمْٝمِرِه سم٤ِمٕضْمَرِة، َوَيتََّمدا
ِ
 سمْمؿ اًمٜمقن، وسم٤محل٤مء

ـِ يزيَد، قمـ َأيِب  -111 ـِ قمٌِد اًمٕمزيِز، قمـ َرسمٞمٕم٦َم سم ، قمـ اًم٤ًمسَمع قمنم: قمـ ؾمٕمٞمِد سم  إدريس اخلَْقٓيَنِّ

ـِ اهللاِ شم٤ٌم ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ومٞمام َيْرِوى قَم ـِ ضُمٜم٤َمَدَة، ريض اهللاُ قمٜمف، قمـ اًمٜمٌا رَك َأيِب َذرٍّ ضُمٜمُْدِب سم

ُْم٧ُم اًمٔمُّْٚمَؿ قَمغَم َٟمْٗمِز َوضَمَٕمْٚمُتُف سَمٞمْٜمَُٙمْؿ حُمَرا »وشمٕم٤ممم أٟمف ىم٤مل:  ٤ٌَمِدي ي٤م قِم٤ٌَمِدي إيِنِّ طَمرا ُم٤ًم وَماَل شَمٔم٤معمُقا، َي٤م قِم

ـْ أـمٕمٛمتُف،  ـْ َهَدْيُتُف، وَم٤مؾْمتَْٝمُدوين أْهديُمْؿ، َي٤م قِم٤ٌَمدي يُمٚمُُّٙمْؿ ضم٤مئٌع إِٓا ُم يُمٚمُُّٙمؿ َو٤ملٌّ إِٓا َُم

ُٙمْؿ، َي٤م قِم٤ٌَمِدي إٟماٙمُ  ًُ قين أيْم ًُ ْقشُمُف وَم٤مؾْمتَْٙم ًَ ـْ يَم ْؿ وم٤مؾْمتْٓمٕمٛمقين أـمٕمْٛمٙمؿ، ي٤م قم٤ٌمدي يمٚمٙمؿ قَم٤مٍر إٓا ُِم

ُٟمقَب مَجِٞمٕم٤ًم، وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمُروين أهْمِٗمْر ًَمُٙمْؿ، َي٤م قِم٤ٌَمِدي إِٟما  ـْ شَمٌُْٚمُٖمقا خُتْٓمِئُقَن سم٤ِمًمٚماٞمِْؾ َواًمٜماَٝم٤مِر َوَأَٟم٤م أهْمِٗمُر اًمذُّ ُٙمْؿ ًَم

ًَمُٙمْؿ وآظِمريُمْؿ، ـْ شَمٌُْٚمُٖمقا َٟمْٗمِٕمل وَمَتٜمَْٗمُٕمقين، َي٤م قِم٤ٌَمِدي ًَمْق َأنا أوا وين، َوًَم ي وَمتَُيُّ ُٙمْؿ َوضِمٜماُٙمْؿ  ُضِّ ًَ َوإْٟم

ًمٙمؿ  يَم٤مُٟمقا قَمغَم أشمَ٘مك ىمٚم٥ِم رضمٍؾ واطمٍد ُمٜمٙمؿ ُم٤م زاَد ذًمَؽ ذِم ُُمٚمٙمل ؿمٞمئ٤ًم، ي٤م قِم٤ٌَمِدي ًمق َأنا أوا

ـْ ُُمْٚمٙمِل ؿَمْٞمئ٤ًم،  ُٙمؿ وضمٜمُٙمْؿ يَم٤مٟمقا قَمغَم أوْمَجِر ىَمْٚم٥ِم َرضُمٍؾ َواطِمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ ُِم ًَ وآظمَريُمؿ وإٟم

ُٙمْؿ َوضِمٜماُٙمْؿ، ىَم٤مُُمقا ذِم َصٕمٞمٍد َواطمٍد، وَم٠ًمًُمقين وَم٠مقْمَٓمٞم٧ُْم يُمؾا َي٤م قِم٤ٌَمِدي  ًَ ًَمُٙمْؿ َوآظِمريُمْؿ َوإْٟم ًَمْق َأنا َأوا

٠مًَمتَُف، َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ ِِما٤م قِمٜمِْدي إِٓا يَماَم ََيٜمُْ٘مُص اعمِْخٞمَُط إَِذا ُأْدظِمَؾ اًمٌَْحَر، َي٤م قِم٤ٌَمِدي ًْ إٟماام ِهَل  إْٟم٤ًمٍن َُم
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ـْ َوضَمَد هَمػْمَ َذًمَِؽ أقْماَم  ـْ َوضَمَد ظَمػْمًا وَمْٚمٞمَْحِٛمِد اهللا، َوَُم ٤مَه٤م، وَمَٛم ٞمُٙمْؿ إيا وَماَل  ًُمُٙمْؿ ُأطْمِّمٞمَٝم٤م ًَمُٙمْؿ، صُمؿا أَوومِّ

فُ  ًَ ـا إٓا َٟمْٗم َث هبذا احلدي٨م ضَمث٤َم قَمغَم ُريمٌتٞمف.ش. َيُٚمقَُم  ىَم٤مَل ؾمٕمٞمٌد: يم٤من أسمق إدريس إذا طمدا

ُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهللا ىم٤مل: ًمٞمس ٕهؾ اًمِم٤مم طمدي٨م أذف ُمـ رواه ُمًٚمؿ. ورويٜم٤م قمـ اإل 

 هذا احلدي٨م.

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
 ىمقًمف شمٕم٤ممم : واًمذيـ ضم٤مهدوا ومٞمٜم٤م أي ضم٤مهدوا اًمٙمٗم٤مر ومٞمٜم٤م . أي ذم ـمٚم٥م ُمرو٤مشمٜم٤م . 

 وىم٤مل اًمًدي وهمػمه : إن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ىمٌؾ ومرض اًم٘مت٤مل. 

ن اًمداراين : ًمٞمس اجلٝم٤مد ذم أي٦م ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر وم٘مط سمؾ هق ٟمٍم اًمديـ واًمرد قمغم اعمٌٓمٚملم وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمام

وىمٛمع اًمٔم٤معملم ، وأقمٔمٛمف إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وُمٜمف جم٤مهدة اًمٜمٗمقس ذم ـم٤مقم٦م اهلل وهق 

 اجلٝم٤مد إيمؼم. 

ظمالص. وٓيتٛمٙمـ ُمـ ضمٝم٤مد ىم٤مل اجلٜمٞمد: واًمذيـ ضم٤مهدوا أهقاءهؿ ومٞمٜم٤م سم٤مًمتقسم٦م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌؾ اإلو

قمدوه ذم اًمٔم٤مهر إٓ ُمـ ضم٤مهد هذه إقمداء سم٤مـمٜم٤ًم ، ومٛمـ ٟمٍم قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍمه قمغم قمدوه وُمـ ٟمٍمت قمٚمٞمف 

 ٟمٍم قمٚمٞمف قمدوه. 

ـَ ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜماُٝمْؿ ؾُمٌَُٚمٜم٤َم ( ) اًمٕمٜمٙمٌقت وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :  ِذي ( قمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف اهلداي٦م سم٤مجلٝم٤مد  69)َواًما

ًمٜم٤مس هداي٦م أقمٔمٛمٝمؿ ضمٝم٤مدا وأومرض اجلٝم٤مد. ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس  وضمٝم٤مد اهلقى  وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من وم٠ميمٛمؾ ا

وضمٝم٤مد اًمدٟمٞم٤م. ومٛمـ ضم٤مهد هذه إرسمٕم٦م ذم اهلل هداه اهلل ؾمٌؾ رو٤مه اعمقصٚم٦م إمم ضمٜمتف وُمـ شمرك اجلٝم٤مد وم٤مشمف 

 (59ُمـ اهلدى سمح٥ًم ُم٤م قمٓمؾ ُمـ اجلٝم٤مد . ) اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

سمـ اعم٤ٌمرك : إذا رأي٧م اًمٜم٤مس ىمد اظمتٚمٗمقا ومٕمٚمٞمؽ سم٤معمج٤مهديـ وأهؾ اًمثٖمقر وم٢من وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓ

واًمذيـ ضم٤مهدوا ذم اهلجرة ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌؾ  ;اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل : ًمٜمٝمديٜمٝمؿ . وىم٤مل اًمْمح٤مك : ُمٕمٜمك أي٦م 

ٌك ؾمٚمؿ اًمث٤ٌمت قمغم اإليامن . صمؿ ىم٤مل : ُمثؾ اًمًٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م يمٛمثؾ اجلٜم٦م ذم اًمٕم٘مٌك ُمـ دظمؾ اجلٜم٦م ذم اًمٕم٘م

يمذًمؽ ُمـ ًمزم اًمًٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٚمؿ . وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس : واًمذيـ ضم٤مهدوا ذم ـم٤مقمتٜم٤م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌؾ 

 صمقاسمٜم٤م . وىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط : اعمٕمٜمك : ًمٜمخٚمّمـ ٟمٞم٤مهتؿ وصدىم٤مهتؿ وصٚمقاهتؿ وصٞم٤مُمٝمؿ. 

 (13/365اًم٘مرـمٌك شمٗمًػم  )
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واًمذيـ ضم٤مهدوا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  :ؾ سمـ قمٞم٤مضأومْمؾ اجلٝم٤مد خم٤مًمٗم٦م اهلقى . وىم٤مل اًمٗمْمٞم :ىم٤مل احلًـ 

 واًمذيـ ضم٤مهدوا ذم إىم٤مُم٦م اًمًٜم٦م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌؾ اجلٜم٦م. : ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌؾ اًمٕمٛمؾ سمف . وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل

 (6) شمٗمًػم اًمٌٖمقى اجلزء رىمؿ 

ُم٤م أوطمل إزم أن أمجع اعم٤مل وأيمقن ُمـ  : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٓين: أيب ُمًٚمؿ اخلق ىم٤مل

(. واقمٌد رسمؽ طمتك ي٠مشمٞمؽ اًمٞم٘ملم ومًٌح سمحٛمد رسمؽ ويمـ ُمـ اًم٤ًمضمديـ  اًمت٤مضمريـ وًمٙمـ أوطمل إزم أن)

 (8/667اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم ( ىم٤مل : اعمقت. ) طمتك ي٠مشمٞمؽ اًمٞم٘ملم  : ( ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ 

 ( ىم٤مل : أظمٚمص ًمف إظمالص٤م . وشمٌتؾ إًمٞمف شمٌتٞمال قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف: )

  : : أظمٚمص إًمٞمف اعم٠ًمًم٦م واًمدقم٤مء . قمـ احلًـ ذم ىمقًمف(ىم٤مل وشمٌتؾ إًمٞمف شمٌتٞمال :( قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف

ي٘مقل : أظمٚمص ًمف ) وشمٌتؾ إًمٞمف شمٌتٞمال : (ىم٤مل : سمتؾ ٟمٗمًؽ واضمتٝمد . قمـ ىمت٤مدة  ىمقًمف (وشمٌتؾ إًمٞمف شمٌتٞمال )

ىم٤مل : أي شمٗمرغ ًمٕم٤ٌمدشمف ىم٤مل : شمٌتؾ ، ومحٌذا  )وشمٌتؾ إًمٞمف شمٌتٞمال : (اًمٕم٤ٌمدة واًمدقمقة. ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف

وإمم  ىم٤مل : إذا ومرهم٧م ُمـ اجلٝم٤مد وم٤مٟمّم٥م ذم قم٤ٌمدة اهلل (رهم٧م وم٤مٟمّم٥م وم٢مذا وماًمتٌتؾ إمم اهلل  وىمرأ ىمقل اهلل:)

 (23/688. ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى ) رسمؽ وم٤مرهم٥م 

ي٠ميمؾ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذ ٟمزًم٧م هذه  اًمّمديؼأسمق سمٙمر يم٤من  :أيب إدريس اخلقٓين  ىم٤مل

يده وىم٤مل : ي٤م رؾمقل أسمق سمٙمر وم٠مُمًؽ وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ذا يره ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره أي٦م 

أرأي٧م ُم٤م رأي٧م ٙمر أسم٤م سماهلل إٟمٜم٤م ًمراءون ُم٤م قمٛمٚمٜم٤م ُمـ ظمػم أو ذ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ي٤م 

ِم٤م شمٙمره ومٝمق ُمـ ُمث٤مىمٞمؾ اًمنم ويدظمر ًمؽ ُمث٤مىمٞمؾ اخلػم طمتك شمقوم٤مه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل 

 (15/587) اًمدر اعمٜمثقر  .٧ًٌم أيديٙمؿ ويٕمٗمق قمـ يمثػم وُم٤م أص٤مسمٙمؿ ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ومٌام يم

ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل : ُمـ يٕمٛمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

ذم اًمدٟمٞم٤م ، وٓ يث٤مب قمٚمٞمف ذم أظمرة ، وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ذ قمقىم٥م قمٚمٞمف ذم أظمرة  ُمع يره 

ذ ُمـ اعم١مُمٜملم يره ذم اًمدٟمٞم٤م ، وٓ يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف ذم أظمرة إذا  قم٘م٤مب اًمنمك ، وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ

ُم٤مت ، ويتج٤موز قمٜمف ، وإن قمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم ي٘مٌؾ ُمٜمف ، ويْم٤مقمػ ًمف ذم أظمرة . وذم سمٕمض 

وهذا ُمثؾ ضسمف اهلل شمٕم٤ممم : أٟمف ٓ يٖمٗمؾ ُمـ قمٛمؾ اسمـ آدم صٖمػمة وٓ يمٌػمة .  " اًمذرة ٓ زٟم٦م هل٤م " : احلدي٨م

 .هذه أطمٙمؿ آي٦م ذم اًم٘مرآن :. ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ن اهلل ٓ ئمٚمؿ ُمث٘م٤مل ذرة إ : وهق ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (21/135) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 
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إمم ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره ذيمر ًمٜم٤م أن رضمال ذه٥م ُمرة يًت٘مرئ ومٚمام ؾمٛمع هذه أي٦م  :ىمت٤مدة  ىم٤مل

آظمره٤م ىم٤مل : طمًٌل طمًٌل إن قمٛمٚم٧م ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم رأيتف وإن قمٛمٚم٧م ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ذ رأيتف، ىم٤مل 

 (15/591) اًمدر اعمٜمثقر يم٤من ي٘مقل : هل اجل٤مُمٕم٦ماًمٗم٤مذة.: وذيمر ًمٜم٤م أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أي٦م ىم٤مل رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم : طمًٌل إن ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره ىم٤مل : عم٤م ٟمزًم٧م احلًـ قمـ 

طمتك إذا زًمزًم٧م أٟمف ىمرأ احل٤مرث سمـ ؾمقيد قمـ  . قمٛمٚم٧م ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم أو ذ رأيتف اٟمتٝم٧م اعمققمٔم٦م

 (15/591ىم٤مل : إن هذا اإلطمّم٤مء ؿمديد. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره سمٚمغ 

وروى يمٕم٥م إطم٤ٌمر أٟمف ىم٤مل : ًم٘مد أٟمزل اهلل قمغم حمٛمد آيتلم أطمّمت٤م ُم٤م ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر 

 ( 21/135) اًم٘مرـمٌك  .ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ذا يره  : واًمّمحػ

ومج٤مءه ُمًٙملم وم٠مظمذه ودومٕمف إًمٞمف . وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ  -يٕمٜمل مترا سمٚمٌـ  -قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف اختذ طمٞم٤ًم 

وُم٤م شم٘مدُمقا : ويم٠مٟمف شم٠مول : ُم٤م يدري هذا اعمًٙملم ُم٤م هذا ؟ وم٘م٤مل قمٛمر:ًمٙمـ رب اعمًٙملم يدري ُم٤م هق

وأقمٔمؿ أضمرا  . أي ِم٤م شمريمتؿ وظمٚمٗمتؿ ، وُمـ اًمِمح واًمت٘مّمػمٕٟمٗمًٙمؿ ُمـ ظمػم دمدوه قمٜمد اهلل هق ظمػما 

 (19/55اجلٜم٦م.) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  :أسمق هريرة ىم٤مل 

وُم٤م شمٜمٗم٘مقا ُمـ ذم أي٦م: ًمـ شمٜم٤مًمقا سمر رسمٙمؿ طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م يٕمجٌٙمؿ، وِم٤م هتقون ُمـ أُمقاًمٙمؿ )ىمت٤مدة ىم٤مل 

 (3/666)اًمدر اعمٜمثقر  .ي٘مقل : حمٗمقظ ذًمؽ ًمٙمؿ، اهلل سمف قمٚمٞمؿ ؿم٤ميمر ًمف   )اهلل سمف قمٚمٞمؿ رء وم٢من 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

 ؽ.سملم ضمٜمٌٞمٟمٗمًؽ اًّمتل  :ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّّمّديؼ ذم وصٞمّتف ًمٕمٛمر طملم اؾمتخٚمٗمف: إّن أّول ُم٤م أطمّذرك

 ( 172ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ)

قا أٟمٗمًٙمؿ ىمٌؾ أن حت٤مؾمٌقا وزٟمقا أٟمٗمًٙمؿ ىمٌؾ أن شمقزٟمقا وشمزّيٜمقا ًمٚمٕمرض طم٤مؾمٌ : ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب

ٍذ شُمْٕمَرُوقَن ٓ خَتْٗمك ُِمٜمُْٙمْؿ ظم٤مومِٞم٦ٌَم( 
 (.18)احل٤مىم٦م إيمؼم قمغم ُمـ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف أقمامًمٙمؿ )َيْقَُمئِ

 )191 -189/ 1ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  )

ه٤م سم٤مًمٜمقاومؾ وإن أدسمرت وم٠مًمزُمقه٤م اًمٗمرائض. وىم٤مل ايْم٤م: إن هلذه اًم٘مٚمقب إىم٤ٌمًٓ وإدسم٤مرًا وم٢مذا أىمٌٚم٧م ومخذو

 (3/126)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب وظمرضم٧م ُمٕمف طمتّك إذا دظمؾ طم٤مئٓم٤م ومًٛمٕمتف ي٘مقل وسمٞمٜمل 
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وسمٞمٜمف ضمدار وهق ذم ضمقف احل٤مئط قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم سمخ سمخ. واهلل ي٤م اسمـ اخلّٓم٤مب ًمتتّ٘ملّم اهلل 

 (992/ 2)اعمقـم٠م  .ؽأو ًمٞمٕمذسمٜمّ 

 )171ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ( ىم٤مل قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :أّول ُم٤م شمٜمٙمرون ُمـ ضمٝم٤مديمؿ ضمٝم٤مديمؿ أٟمٗمًٙمؿ.

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف اشم٤ٌمع اهلقى وـمقل إُمؾ وم٠مُم٤م اشم٤ٌمع اهلقى ومٞمّمد قمـ احلؼ 

أٓ وإن أظمرة ىمد شمرطمٚم٧م ُم٘مٌٚم٦م وًمٙمؾ وأُم٤م ـمقل إُمؾ ومٞمٜمًك أظمرة أٓ وإن اًمدٟمٞم٤م ىمد شمرطمٚم٧م ُمدسمرة 

واطمدة ُمٜمٝمام سمٜمقن ومٙمقٟمقا ُمـ أسمٜم٤مء أظمرة وٓ شمٙمقٟمقا ُمـ أسمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وم٢من اًمٞمقم قمٛمؾ وٓ طم٤ًمب وهمدا 

 (1/117 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف .) طم٤ًمب وٓ قمٛمؾ

ٜمٕمقذ سم٤مهلل ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف : أٟمتؿ ذم زُم٤من ي٘مقد احلّؼ اهلقى وؾمٞم٠ميت زُم٤من ي٘مقد اهلقى احلّؼ وم

 (19/218ُمـ ذًمؽ اًمّزُم٤من.)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: إن هلذه اًم٘مٚمقب ؿمٝمقة وإىم٤ٌمًٓ وإن هل٤م ومؽمة وإدسم٤مرًا ومخذوه٤م قمٜمد 

 (1331ؿمٝمقهت٤م وإىم٤ٌمهل٤م ودقمقه٤م قمٜمد ومؽمهت٤م وإدسم٤مره٤م. )اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

 (457/2ٞم٤من اهلقى .)همذاء آًم٤ٌمب ًمٚمًٗم٤مريٜمك وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م : اعمروءة شمرك اًمِمٝمقات وقمّم

ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف: إذا أصٌح اًمرضمؾ اضمتٛمع هقاه وقمٛمٚمف وقمٚمٛمف وم٢من يم٤من قمٛمٚمف شمٌٕم٤م هلقاه 

 (16/157ومٞمقُمف يقم ؾمقء وإن يم٤من قمٛمٚمف شمٌٕم٤م ًمٕمٚمٛمف ومٞمقُمف يقم ص٤مًمح.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

قاه ويًتحًٜمف وم٢مذا اؾمتحًـ ؿمٞمئ٤ًم وهقيف اخّتذه ىم٤مل قمٙمرُم٦م: أومرأي٧م ُمـ ضمٕمؾ إهلف اًّمذي يٕمٌده ُم٤م هي

 (16/156إهل٤ًم!!. )اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران 

 ؾم٠مل أطمدهؿ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ اجلٝم٤مد وم٘م٤مل ًمف: اسمدأ سمٜمٗمًؽ ومج٤مهده٤م واسمدأ سمٜمٗمًؽ وم٤مهمزه٤م.

 (171)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  

ـّ مجع اإليامن اإلٟمّم٤مف ُمـ ٟمٗمًف  الم ىم٤مل قماّمر سمـ ي٤مه: صمالث ُمـ مجٕمٝم ًّ واإلٟمٗم٤مق ُمـ اإلىمت٤مر وسمذل اًم

  )514/ 2اًمزهد ًمقيمٞمع .(ًمٚمٕم٤ممل

 (11/298 ٓسمـ يمثػم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مىم٤مل سمنم احل٤مذم: ُمـ أطم٥م اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمتٝمٞم٠م ًمٚمذل. )

 (1/478)رووف اعمحٌلم : اًمٌالء يمٚمف ذم هــقاك واًمِمٗم٤مء يمٚمف ذم خم٤مًمٗمتؽ إي٤مه. ايْم٤مىم٤مل و

ىم٤مل رضمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي : ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد أي اجلٝم٤مد أومْمؾ ىم٤مل ضمٝم٤مدك هقاك وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م ي٘مقل  
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ؾ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وم٢مٟمف ٓ ي٘مدر قمغم ضمٝم٤مدهؿ طمتك جي٤مهد ٟمٗمًف وهقاه ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس واهلقى أص

 (1/478أوٓ طمتك خيرج إًمٞمٝمؿ.)رووف اعمحٌلم 

 (71/ 3ىم٤مل احلًـ: ُم٤م اًمّداسّم٦م اجلٛمقح سم٠مطمقج إمم اًمّٚمج٤مم اًمِّمديد ُمـ ٟمٗمًؽ.)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ

أُّم٤م سمٕمد: وم٢مذا أشم٤مك يمت٤ميب ومٕمٔمٜمل وأوضمز  يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم احلًـ اًمٌٍمي رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم:

الم!!.)ٟمقادر اًمّرؾم٤مئؾ ًّ  (21ومٙمت٥م إًمٞمف احلًـ: أُّم٤م سمٕمد: وم٤مقمِص هقاك واًم

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازى: أقمداء اإلٟم٤ًمن صمالصم٦م: دٟمٞم٤مه وؿمٞمٓم٤مٟمف وٟمٗمًف وم٤مطمؽمس ُمـ اًمّدٟمٞم٤م سم٤مًمّزهد ومٞمٝم٤م 

 (3/71ء قمٚمقم اًمديـ طمٞم٤مإوُمـ اًمِّمٞمٓم٤من سمٛمخ٤مًمٗمتف وُمـ اًمٜمّٗمس سمؽمك اًمِّمٝمقات.)

وىم٤مل أيْم٤م: ضم٤مهد ٟمٗمًؽ سم٠مؾمٞم٤مف اًمّري٤مو٦م. واًمّري٤مو٦م قمغم أرسمٕم٦م أوضمف: اًم٘مقت ُمـ اًمّٓمٕم٤مم واًمٖمٛمض 

ُمـ اعمٜم٤مم واحل٤مضم٦م ُمـ اًمٙمالم ومحؾ إذى ُمـ مجٞمع إٟم٤مم ومٞمتقًّمد ُمـ ىمّٚم٦م اًمّٓمٕم٤مم ُمقت اًمِّمٝمقات وُمـ 

الُم٦م ُمـ ا ًّ ٔوم٤مت وُمـ اطمتامل إذى اًمٌٚمقغ إمم اًمٖم٤مي٤مت. ىمّٚم٦م اعمٜم٤مم صٗمق اإلرادات وُمـ ىمّٚم٦م اًمٙمالم اًم

وًمٞمس قمغم اًمٕمٌد رء أؿمّد ُمـ احلٚمؿ قمٜمد اجلٗم٤مء واًمّّمؼم قمغم إذى وإذا حتّريم٧م ُمـ اًمٜمّٗمس إرادة 

اًمِّمٝمقات وأصم٤مم وه٤مضم٧م ُمٜمٝم٤م طمالوة ومْمقل اًمٙمالم ضمّردت ؾمٞمقف ىمّٚم٦م اًمّٓمٕم٤مم ُمـ همٛمد اًمتّٝمّجد وىمّٚم٦م 

٦م اًمٙمالم طمتّك شمٜم٘مٓمع قمـ اًمّٔمٚمؿ وآٟمت٘م٤مم ومت٠مُمـ ُمـ سمقائ٘مٝم٤م ُمـ سملم اعمٜم٤مم وضسمتٝم٤م سم٠ميدي اخلٛمقل وىمٚمّ 

ؾم٤مئر إٟم٤مم وشمّمّٗمٞمٝم٤م ُمـ فمٚمٛم٦م ؿمٝمقاهت٤م ومتٜمجق ُمـ همقائؾ آوم٤مهت٤م ومتّمػم قمٜمد ذًمؽ ٟمٔمٞمٗم٦م وٟمقرّي٦م ظمٗمٞمٗم٦م 

روطم٤مٟمٞم٦ّم ومتجقل ذم ُمٞمدان اخلػمات وشمًػم ذم ُم٤ًمًمؽ اًمّٓم٤مقم٤مت يم٤مًمٗمرس اًمٗم٤مره ذم اعمٞمدان ويم٤معمٚمؽ اعمتٜمّزه 

 (66/ 3إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  ذم اًمًٌت٤من.) 

 ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: إذا ؿمٙمٙم٧م ذم أُمريـ ومل شمدر ظمػممه٤م وم٤مٟمٔمر أسمٕمدمه٤م ُمـ هقاك وم٠مشمف.

 (16/144)اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: وم٘مقًمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: إّن اًمٜمٍّم ُمع اًمّّمؼم يِمٛمؾ اًمٜمٍّم ذم اجلٝم٤مديـ: ضمٝم٤مد اًمٕمدّو 

وضمٝم٤مد اًمٕمدّو اًم٤ٌمـمـ ومٛمـ صؼم ومٞمٝمام ٟمٍم وفمٗمر سمٕمدّوه وُمـ مل يّمؼم ومٞمٝمام وضمزع ىمٝمر وص٤مر  اًمّٔم٤مهر

 (172أؾمػما ًمٕمدّوه أو ىمتٞمال ًمف.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ّٓ ُمـ  قق وم٢مذا رأى اًمٌّمء يِمتٝمٞمف ىم٤مل ًمٜمٗمًف: اصؼمي ومقاهلل ُم٤م أُمٜمٕمؽ إ ًّ يم٤من ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر يٓمقف ذم اًم

 (3/67ديـ يمراُمتؽ قمكّم.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًم
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ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ قمٚم٘مٛم٦م ًم٘مقم ضم٤مءوا ُمـ اًمٖمزو: ىمد ضمئتؿ ُمـ اجلٝم٤مد إصٖمر ومام ومٕمٚمتؿ ذم اجلٝم٤مد إيمؼم؟ 

 (171ىم٤مًمقا: وُم٤م اجلٝم٤مد إيمؼم؟، ىم٤مل: ضمٝم٤مد اًم٘مٚم٥م. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 !. ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: يم٤من أطمدهؿ يٕمٌد احلجر وم٢مذا رأى ُم٤م هق أطمًـ ُمٜمف رُمك سمف وقمٌد أظمر !

 ( 16/167)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 

ىم٤مل ىمت٤مدة: إن اًمرضمؾ إذا يم٤من يمٚمام هقى ؿمٞمئ٤ًم ريمٌف ويمٚمام اؿمتٝمك ؿمٞمئ٤ًم أشم٤مه، ٓ حيجزه قمـ ذًمؽ ورع وٓ 

 (211شم٘مقى وم٘مد اختذ إهلف هقاه. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 ( 71/ 3طمٞم٤مء اإلىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثّقرّي: ُم٤م قم٤مجل٧م ؿمٞمئ٤م أؿمّد قمكّم ُمـ ٟمٗمز ُمّرة زم وُمّرة قمكّم.) 

يم٤من أسمق اًمٕم٤ٌّمس اعمقصكّم ي٘مقل ًمٜمٗمًف: ي٤م ٟمٗمس ٓ ذم اًمّدٟمٞم٤م ُمع أسمٜم٤مء اعمٚمقك شمتٜمّٕمٛملم وٓ ذم ـمٚم٥م أظمرة 

 (3/71 اإلطمٞم٤مء )ُمع اًمٕم٤ٌّمد دمتٝمديـ يم٠مّٟمك سمؽ سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر حتًٌلم ي٤م ٟمٗمس أٓ شمًتحٞملم.

٤مؾم٦ٌم ذيٙمف وطمتّك يٕمٚمؿ ُمـ أيـ ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ٓ يٙمقن اًمّرضمؾ شم٘مٞم٤ّم طمتّك حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف حم

 )512 -511/ 2ُمٚمًٌف وُمٓمٕمٛمف وُمنمسمف. )اًمزهد ًمقيمٞمع

ـَ اهلل هائره سم٤معمِم٤مهدة ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًا  : ىم٤مل أسمق قمكم اًمدىم٤مق: ُمـ زيـ فم٤مهره سم٤معمج٤مهدة طم

 (47/1)اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف  )واًمذيـ ضم٤مهدوا ومٞمٜم٤م ًَمٜمَٝمِدَيٜماُٝمؿ ؾُمٌَُٚمٜم٤م(. 

ات وم٘مد همرس ًمٜمٗمًف ؿمجر اًمٜمداُم٤مت. )ذم اهلقى ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: ُمـ  ( 27أرى اجلقارح ذم اًمٚماذا

 (2/459ىمٞمؾ ًمٚمٛمٝمٚم٥م : سمؿ ٟمٚم٧م ُم٤م ٟمٚم٧م ىم٤مل : سمٓم٤مقم٦م احلزم وقمّمٞم٤من اهلقى. )همذاء آًم٤ٌمب 

 (2/458)همذاء آًم٤ٌمب .ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ : ُمـ اؾمتحقذ قمٚمٞمف اهلقى واشم٤ٌمع اًمِمٝمقات اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف ُمقاد اًمتقومٞمؼ

 (65/ 3رمحف اهلل: إّن اًمٜمّٗمس قمدّو ُمٜم٤مزع جي٥م قمٚمٞمٜم٤م جم٤مهدهت٤م.) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  ىم٤مل اًمٖمزازمّ 

ىم٤مل اًمِمٕمٌل: إٟمام ؾمٛمل اهلقى هقى ٕٟمف هيقي سمّم٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر . ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي : هقاك 

 (16/144داؤك وم٢من ظم٤مًمٗمتف ومدواؤك .)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌك 

 ( 116/3 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف ٤م قم٤مجل٧م ؿمٞمئ٤ًم أؿمد قمكما ُمـ اًمقرع.)وي٘مقل يقٟمس سمـ قمٌٞمد: ُم

ٟم٘مؾ اسمـ رضم٥م ذم جم٤مهدة اًمٜمّٗمس قمـ أسمك سمٙمر ىمقًمف: وهذا اجلٝم٤مد حيت٤مج أيْم٤م إمم صؼم ومٛمـ صؼم قمغم 

جم٤مهدة ٟمٗمًف وهقاه وؿمٞمٓم٤مٟمف همٚمٌٝمؿ، وطمّمؾ ًمف اًمٜمٍّم واًمّٔمٗمر وُمٚمؽ ٟمٗمًف ومّم٤مر ُمٚمٙم٤م قمزيزا وُمـ 

 :ذًمؽ همٚم٥م وىمٝمر وُأه وص٤مر قمٌدا ذًمٞمال أؾمػما ذم يد ؿمٞمٓم٤مٟمف وهقاه يمام ىمٞمؾضمزع ومل يّمؼم قمغم جم٤مهدة 
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 (172إذا اعمرء مل يٖمٚم٥م هقاه أىم٤مُمف ... سمٛمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م اًمٕمزيز ذًمٞمؾ. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ىم٤مل اسمـ رضم٥م : ويمذًمؽ ضمٝم٤مد اًمٕمدّو اًم٤ٌمـمـ وهق ضمٝم٤مد اًمٜمّٗمس واهلقى وم٢مّن ضمٝم٤مدمه٤م ُمـ أقمٔمؿ 

 )171احلٙمؿ اجلٝم٤مد.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم و

ي٘مقل اسمـ اجلقزي: اًمٜمٗمس جمٌقًم٦م قمغم طم٥م اهلقى وم٤مومت٘مرت ًمذًمؽ إمم اعمج٤مهدة واعمخ٤مًمٗم٦م وُمتك مل شمزضمر 

قمـ اهلقى هجؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٙمر ذم ـمٚم٥م ُم٤م ؿُمٖمٗم٧م سمف وم٤مؾمت٠مٟم٧ًم سم٤مٔراء اًمٗم٤مؾمدة وإـمامع اًمٙم٤مذسم٦م 

اًمذي هق ؿمٕم٦ٌم ُمـ اجلٜمقن واُمتد ؾم٤مقمد اًم٘مدرة إمم ٟمٞمؾ  اًمِم٤ٌمب وإُم٤مين اًمٕمجٞم٦ٌم ظمّمقص٤ًم إن ؾم٤مقمد

 (36اعمٓمٚمقب.)ذم اهلقى ٓسمـ اجلقزى 

ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: جم٤مهدة اًمٜمٗمس ذم سومٝم٤م قمـ هقاه٤م أؿمد حم٤موًم٦م وأصٕم٥م ُمراُم٤ًم وأومْمؾ ُمـ جم٤مهدة 

 (٤8/287مر ؾمتذيمإلاًمٕمدو.)ا

ـِ اهلََقى( ) اًمٜم٤مزقم٤م ِف َوََّنَك اًمٜماْٗمَس قَم ـْ ظَم٤مَف َُمَ٘م٤مَم َرسمِّ ٤م َُم  ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :  ( 41ت ىم٤مل شمٕم٤ممم :) َوَأُما

 (6135ضمٝم٤مد اعمرء ٟمٗمًف هق اجلٝم٤مد آيمٛمؾ. )ومتح اًم٤ٌمرى طمدي٨م 

هر وجم٤مهدة اًمِّمٞمٓم٤من اعمج٤مهدة صمالصم٦م أضب: جم٤مهدة اًمٕمدّو اًمّٔم٤م :ىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدّي: واحلّؼ أن ي٘م٤مل

 (413/ 2وجم٤مهدة اًمٜمّٗمس واعمج٤مهدة شمٙمقن سم٤مًمٞمد واًمّٚم٤ًمن.)سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز 

ات واًمٙمامٓت يمٚمٝم٤م ٓ شُمٜم٤مل إٓ سمحظ ُمـ اعمِم٘م٦م وٓ ُيٕمؼَم إًمٞمٝم٤م  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : اعمّم٤مًمح واخلػمات واًمٚمذا

دَرك سم٤مًمٜمٕمٞمؿ وأن ُمـ آصمر اًمراطم٦م إٓ قمغم ضمن ُمـ اًمتٕم٥م وىمد أمجع قم٘مالء يمؾ أُم٦م قمغم أن اًمٜمٕمٞمؿ ٓ يُ 

وم٤مشمتف اًمراطم٦م وأٟمف سمح٥ًم ريمقب إهقال واطمتامل اعمِم٤مق شمٙمقن اًمٗمرطم٦م واًمٚمذة، ومال ومرطم٦م عمـ ٓ هؿا ًمف 

وٓ ًمذة عمـ ٓ صؼم ًمف وٓ ٟمٕمٞمؿ عمـ ٓ ؿم٘م٤مء ًمف وٓ راطم٦م عمـ ٓ شمٕم٥م ًمف سمؾ إذا شمٕم٥م اًمٕمٌد ىمٚمٞمالً اؾمؽماح 

 اعم٘مٞمؿ ومٝمق صؼم ؾم٤مقم٦م واهلل  قمف ىم٤مده حلٞم٤مة إسمد ويمؾ ُم٤م ومٞمف أهؾ اًمٜمٕمٞمؿـمقيالً وإذا حتٛمؾ ُمِم٘مف اًمّمؼم ؾم٤م

  ر وطمٔمف وماعمًتٕم٤من وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ويمٚمام يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمقس أذف واهلٛم٦م أقمغم يم٤من شمٕم٥م اًمٌدن أو

 ( 15/2)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ اًمراطمف أىمؾ .

سمدايتف اشم٤ٌمع اهلقى يم٤مٟم٧م َّن٤ميتف اًمذل واًمّمٖم٤مر وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : ًمٙمؾ قمٌد سمداي٦م وَّن٤مي٦م ومٛمـ يم٤مٟم٧م 

 (2/459واحلرُم٤من واًمٌالء.)همذاء آًم٤ٌمب رم ذح ُمٜمٔمقُمف آداب ًمٚمًٗم٤مريٜمك 

ـّ سمٜمٗمًف ومٝمق ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤ّمس سمٜمٗمًف ّٓ ُمـ قمرومٝم٤م وُمـ أطمًـ اًمّٔم ـّ سمٜمٗمًف إ  .وىم٤مل ايْم٤م: ٓ يزء اًمّٔم

https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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 )191/ 1ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم (

 (457قى شمقرث اًمٕمٌد ىمقة ذم سمدٟمف وىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف.) همذاء آًم٤ٌمب ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :خم٤مًمٗم٦م اهلو

 )412/ 2سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز  ):ىم٤مل اًمِّم٤مقمر 

 ديـ  اهلل يرضمق أن ُيٕم٤من ويٜمٍما                 ي٤م ُمـ جي٤مهد هم٤مزي٤م أقمداء  

 أقمدى قمدّوك يمل شمٗمقز وشمٔمٗمرا          هاّل همِمٞم٧م اًمٜمّٗمس همزوا إَّّن٤م 

 ومٚم٘مد شمٕم٤مـمٞم٧م اجلٝم٤مد إيمؼما           قمٜم٤مده٤م ُمٝمام قمٜمٞم٧م ضمٝم٤مده٤م و

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل: أّٟمف سمٚمٖمف أّن اسمـ رواطم٦م ذيمر ؿمٕمرا ًمف ىم٤مل: ومٚماّم اًمت٘مقا أظمذ اًمّراي٦م زيد اسمـ طم٤مرصم٦م 

 : ٤ملوم٘م٤مشمؾ طمتّك ىُمتؾ صمّؿ أظمذه٤م ضمٕمٗمر وم٘م٤مشمؾ طمتّك ىُمتؾ صمّؿ أظمذه٤م اسمـ رواطم٦م ومح٤مد طمٞمدة وم٘م

 .تؾىمُ  طمتّك وم٘م٤مشمؾ ٟمزل صمؿّ *  اجلٜمّف شمٙمرهلم أراك زم ُم٤م * يم٤مره٦م أو ًمتٓم٤موقمٜمّف   *أىمًٛم٧م ي٤م ٟمٗمس ًمتٜمزًمٜمّف 

 (584/ 7 اًم٤ٌمري ومتح) 

ومٞمجده أسمدا خيرج ُمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌدان أسمق حمٛمد اًمٌٖمالين روى أن رضمال يم٤من يتٌع 

ؾمٗمٞم٤من  اذيمر  : ًمٌٜم٦م رىمٕم٦م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ، وم٠مطم٥م أن يٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ، ومقىمع ذم يده اًمرىمٕم٦م ، وم٢مذا ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب

  )2/374احلٚمٞمف هتذيٌٞمف  .( وىمقومؽ سملم يدي اهلل قمز وضمؾ

اًمٗمرائض، وٟمٌٞمف  وىم٤مل اعمروذي: ىمٚم٧م ٕمحد: يمٞمػ أصٌح٧م؟ ىم٤مل: يمٞمػ أصٌح ُمـ رسمف يٓم٤مًمٌف سم٠مداء

يٓم٤مًمٌف سم٠مداء اًمًٜم٦م، واعمٚمٙم٤من يٓمٚم٤ٌمٟمف سمتّمحٞمح اًمٕمٛمؾ، وٟمٗمًف شمٓم٤مًمٌف هبقاه٤م، وإسمٚمٞمس يٓم٤مًمٌف سم٤مًمٗمحِم٤مء، 

 (2/931وُمٚمؽ اعمقت يراىم٥م ىمٌض روطمف، وقمٞم٤مًمف يٓم٤مًمٌقٟمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م.)احلٚمٞمف هتذيٌٞمف 

أىمدر ُمٜمف قمغم ُم٤م ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اسمك زيمري٤م: قم٤مجل٧م اًمّمٛم٧م قمام ٓ يٕمٜمٞمٜمل قمنميـ ؾمٜم٦م ىمؾا أن 

 (261أريد.)اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 وي٘مقل أسمق يزيد: قم٤مجل٧م يمؾ رء ومام قم٤مجل٧م أصٕم٥م ُمـ ُمٕم٤مجل٦م ٟمٗمز وُم٤م رء أهقن قمكما ُمٜمٝم٤م.

 (11/36 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

 .وُمرة ىم٤مل: قمٛمٚم٧م ذم اعمج٤مهدة صمالصملم ؾمٜم٦م ومام وضمدت ؿمٞمئ٤ًم أؿمد قمكما ُمـ اًمٕمٚمؿ وُمت٤مسمٕمتف

 (11/36 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

(1/288طمٞم٤مء إلىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين: يم٤مسمدت اًم٘مرآن قمنميـ ؾمٜم٦م صمؿ شمٜمٕمٛم٧م سمف قمنميـ ؾمٜم٦م. )ا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
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ّش -08
ُ
 ٍّٝ االصد٠بد ِٓ اخلري يف أٚاخِش اٌْ

ِّ
 احلش

ُ
 ثبة

َر َوضَم٤مءيُمُؿ اًمٜماِذيُر  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ شَمَذيما ُر ومِٞمِف َُم ْريُمْؿ َُم٤م َيَتَذيما ْ ُٟمَٕمٛمِّ [ ىَم٤مَل اسمـ  37] وم٤مـمر :  َأَومَل

ُدُه احلدي٨م اًماِذي ؾمٜمْذيُمُرُه إْن ؿم٤مء اهلل  ْريُمْؿ ؾِمتِّلَم ؾَمٜم٦ًَم ؟ َوُي١َميِّ ْ ُٟمَٕمٛمِّ ُ٘مقَن : ُمٕمٜم٤مه َأو مَل قم٤ٌمس واعمَُح٘مِّ

ة ؾَمٜم٦ًَم ، وىمٞمؾ : أْرسَمٕملَم ؾَمٜم٦ًَم ، ىم٤مًمف احلًـ واًمٙمٚمٌل وُمنوق وُٟمِ٘مَؾ  شَمَٕم٤ممَم ، وىمٞمؾ : ُمٕمٜم٤مه صمامين قَمنْمَ

َغ ًمٚمِٕم٤ٌمَدِة ، وىمٞمؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس  أيْم٤ًم . َوَٟمَ٘مُٚمقا أنا َأْهَؾ اعمديٜم٦َِم يم٤مٟمقا إَِذا سَمَٚمَغ َأطَمُدُهْؿ أرسْمٕملَم ؾَمٜم٦ًَم شَمَٗمرا

ّل  وضَم٤مءيُمُؿ اًمٜماِذيُر  : ُهَق اًمٌُُٚمقُغ . وىمقًمف شَمَٕم٤ممَم :  ، وىمٞمؾ :  ىَم٤مَل اسمـ قم٤ٌمس واجلٛمٝمقر : ُهَق اًمٜمٌا

ٞم٥ُم ، ىم٤مًمف قِمْٙمِرَُم٦ُم وا  سمـ قُمَٞمٞمْٜم٦َم وهمػممه٤م . واهلل أقمٚمؿ .اًمِما

٤م -112 ل إطم٤مدي٨م وأُما ِلِّ  قمـ ، قمٜمف اهللا ريض هريرة َأيِب  قمـ:  وم٤مٕوا  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌا

  إمم اهللاُ  أقْمَذرَ »: 
ٍ
رَ  اُْمِرىء  .اًمٌخ٤مرى رواه ش ؾمٜم٦مً  ؾِمتِّلمَ  سمَٚمغَ  طمتك أضمَٚمف أظما

 ْ ضُمُؾ إذا سمٚمَغ اًمٖم٤مي٦م ذم اًْمُٕمْذِر  ىم٤مل اًمٕمٚمامُء ُمٕمٜم٤مه : مَل َة . ُي٘م٤مل : أقْمَذَر اًمرا يؽْمْك ًَمف قُمْذرًا إذ أُْمَٝمَٚمُف هِذِه اعمُدا

 أؿْمٞم٤مخ َُمع ُيْدظِمُٚمٜمك قمٜمف اهللا  ريض قمٛمر يم٤من:  ىم٤مل ، قمٜمٝمام اهللا  ريض ، قم٤ٌمس اسمـ قمـ:  اًمث٤مين -113

َ :  وم٘م٤مل ٟمٗمًف ذِم  وضمدَ  سمْٕمَْمُٝمؿْ  وَمٙم٠منا  ، سْمدرٍ  ْدظُمُؾ َهِذا ُمٕمٜم٤م وًمٜم٤َم أسْمٜم٤َمء ُِمثُْٚمف ،؟ وم٘م٤مل قمٛمُر : إِٟماُف ُمـ يَ  مِل

هُيْؿ ىم٤مل : ُم٤م  طمٞم٨ُْم قمٚمِْٛمتُْؿ ، ومَدقَم٤مٟمك ذاَت َيْقٍم وَم٠مْدظمَٚمٜمك ُمٕمُٝمْؿ  ومام رَأْي٧ُم أٟماف دقم٤مٟمك يْقُمِئٍذ إِٓا ًمػُِمِ

[ وم٘م٤مل سَمٕمُْمُٝمْؿ : أُِمْرَٟم٤م َٟمْحَٛمُد  1ٗمتح : اًم] {واًْمَٗمْتُح  اهللاِ  َٟمٍْمُ  ضم٤مءَ  إذا } شم٘مقًمقن ذم ىمقل اهللا شمٕم٤ممم : 

ـَ  تَْٖمِٗمره إَذا َٟمٍمَٟم٤م ووَمَتَح قمَٚمٞمْٜم٤َم . وؾمَٙم٧َم سمٕمْمُٝمْؿ ومٚمؿ يُ٘مْؾ ؿمٞمئ٤ًم وم٘م٤مل مم : أيَمذًمؽ شم٘مقل ي٤م اسم ًْ اهللاَ وَٟم

أقْمٚمَٛمف ًمف قم٤ٌمس ؟ وم٘مٚم٧م : ٓ . ىم٤مل ومام شم٘مقل ؟ ىمٚم٧م : ُهق أضمُؾ رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، 

ٌِّْح سمِحْٛمِد َرسمَِّؽ واؾْمتْٖمِٗمْرُه إِٟماف يم٤مَن  }وذًمؽ قمالُم٦م أضمٚمِؽ {إذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ اهللاِ واًْمٗمتُح  }ىم٤مل :  ًَ وَم

اسم٤مً   [ وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهللا قمٜمف : ُم٤م أقْمَٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓا ُم٤م شَمُ٘مقل . رواه اًمٌخ٤مرى . 3] اًمٗمتح :  {شَمقا

ٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ُم٤م َصغما رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ صالًة قم اهللا ريض قم٤مئِم٦مَ  قمـ:  اًمث٤مًم٨م -114

ٜم٤َم ؾُمٌْح٤مٟمؽ »:  ومٞمٝم٤م ي٘مقل إٓا   { واًْمَٗمتُْح  اهللِِّ ٟمٍْمُ  ضَم٤مءَ  إَذا } سمْٕمد َأْن ٟمَزًَم٧ْم قمَٚمْٞمِف   اًمٚماُٝمؿا  ، وسمِحْٛمِدكَ  رسما

 . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ش مم اهْمِٗمرْ 

ؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُيْٙمثِر أْن َيُ٘مقل ذِم ريُمققِمف ر نيم٤م:  قمٜمٝم٤م اًمّمحٞمحلم رواي٦م وذم 
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ٜم٤َم َوسمحْٛمِدَك ، اًمٚماٝمؿا اهْمِٗمْر زم » وؾُمُجقِدِه :  ل اًْمُ٘مْرآن . ُمٕمٜمك : ش ؾُمٌْح٤مَٟمَؽ اًمٚماُٝمؿا رسما ل » يت٠موا يت٠موا

ٌِّْح } شمٕم٤ممم :  أْي : يْٕمٛمؾ َُم٤م ُأُِمَر سمِِف ذم اًْمُ٘مــرآِن ذم ىمقًمِفِ ش اًْمُ٘مُرآَن   . { واؾمَتْٖمِٗمْرهُ  رسمَِّؽ  سمِحْٛمدِ  وَمً

ؾُمٌْح٤مَٟمَؽ »وذم رواي٦م عمًٚمؿ : يم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُيْٙمثُِر أْن َي٘مقَل ىمٌَْؾ َأْن َيُٛمقَت : 

اهللا ُم٤م هِذِه اًمٙمٚماَِمُت  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦ُم : ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقَل ش . اًمٚماُٝمؿا وسمِْحٛمِدَك ، أؾْمتَْٖمِٗمرَك وأشُمقُب إًَمٞمَْؽ 

تل إذا َرأيتُٝم٤م ىُمٚمُتٝم٤م » اًماتل أَراَك أطْمدصْمَتٝم٤م شَم٘مقهل٤م ؟ ىمــ٤مل :   اهللِِّ  َٟمٍْمُ  ضَم٤مءَ  إَذا} ضُمِٕمَٚم٧ْم زِم قمالُم٦ٌم ذم أُما

ـْ  ُيْٙمثِرُ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقُل  يم٤من:  ًمف رواي٦م وذم. شاًمًقرة آظمر إمم  { واًْمَٗمتُْح  »  :ْقلِ ىمَ  ُِم

ـْ ىَمْقلش . ؾُمٌْح٤مَن اهللاِ وسمَحْٛمِدِه . أؾْمتَْٖمِٗمُر اهللا َوَأشُمقُب إًَمْٞمف   :ىم٤مًم٧م : ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقَل اهللا َأَراَك شُمْٙمثُِر ُِم

تل وَم٢مَِذا أظْمؼمين ريبِّ أينِّ ؾَم٠مَرى قماَلَُم٦ًم ذِم ُأُما » ؾُمٌَْح٤مَن اهللاِ وسمحْٛمِدِه أؾْمتْٖمِٗمر اهللا وأشُمقُب إًمٞمِْف ؟ وم٘م٤مل : 

إَذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ }ؾُمٌْح٤مَن اهللاِ وسمَحْٛمِدِه أؾْمتَْٖمِٗمُر اهللا َوأشُمقُب إًَمٞمِْف : وَمَ٘مْد َرَأْيُتٝم٤م:  :رأْيتُٝم٤م أيْمثَْرُت ُِمـ ىَمْقلِ 

٦مَ  {اهللِِّ واًْمَٗمتُْح  ـِ اهللاِ أوْمَقاضًم٤م وَمًٌْح سمحْٛمِد رسمِّ  }وَمْتُح َُمٙما َؽ واؾْمَتٖمِٗمْرُه ورأْي٧َم اًمٜما٤مس يْدظُمُٚمقَن ذِم ِدي

اسم٤ًم     {إٟماُف يم٤مَن شمقا

 اهللُ  َصغّم  اهللا رؾمقل قمغم اًمقطْمَل  شَم٤مسمعَ  وضمؾا  قمزا  اهللا إنا :  ىم٤مل قمٜمف اهللاُ  ريض أٟمسٍ  قمـ:  اًمراسمع -115

 . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ .  اًْمَقطْمُل  يَم٤منَ  َُم٤م أيْمثَرَ  شُمُقرمِّ  طمتاك ، َووَم٤مشمِفِ  ىَمٌَْؾ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ 

ُيٌْٕم٨ُم يُمؾُّ » : قمـ ضم٤مسمر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ساخل٤مُم -116

ٌٍْد قمغم ُم٤م َُم٤مَت قمَٚمٞمِْف   رواه ُمًٚمؿ .ش قم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
(  اًمٕمٛمر اًمذى قمٛمريمؿ  ) أو مل ٟمٕمٛمريمؿ ُم٤م يتذيمر ومٞمف ُمـ شمذيمر وضم٤مءيمؿ اًمٜمذير :قمـ قمغم رى اهلل قمٜمف ىم٤مل 

سمف ؾمتقن ؾمٜم٦م . قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : اًمٕمٛمر اًمذي أقمذر اهلل ومٞمف ٓسمـ آدم ؾمتقن ؾمٜم٦م . قمـ 

اًمٕمٛمر اًمذي أقمذر اهلل إمم اسمـ آدم ) أو مل ٟمٕمٛمريمؿ ُم٤م يتذيمر ومٞمف ُمـ  جم٤مهد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل :

شمذيمر (  أرسمٕمقن ؾمٜم٦م .قمـ ُمنوق أٟمف يم٤من ي٘مقل : إذا سمٚمغ أطمديمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ومٚمٞم٠مظمذ طمذره ُمـ اهلل . ىم٤مل 

 .(هذا ٟمذير ُمـ اًمٜمذر إومم اًمٜمٌل وىمرأ ) :ىم٤مل : اًمٜمذيروضم٤مءيمؿ اًمٜمذير (  :( اسمـ زيد ذم ىمقًمف

 (21/477اًمٓمؼمى شمٗمًػم ) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4097&idto=4097&bk_no=50&ID=4133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4097&idto=4097&bk_no=50&ID=4133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4097&idto=4097&bk_no=50&ID=4133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4097&idto=4097&bk_no=50&ID=4133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4097&idto=4097&bk_no=50&ID=4133#docu
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ىم٤مل : اًمِمٞم٥م. وضم٤مءيمؿ اًمٜمذير ( قمـ قمٙمرُمف رم ىمقًمف ) وضم٤مءيمؿ اًمٜمذير ( ىم٤مل : اًمِمٞم٥م . قمـ سمـ قم٤ٌمس ) 

ذم أي٦م ىم٤مل : اقمٚمٛمقا أن ـمقل اًمٕمٛمر طمج٦م، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل أن ٟمٕمػم سمٓمقل اًمٕمٛمر، ىم٤مل : ٟمزًم٧م وإن ىمت٤مدة قمـ 

 .ىم٤مل : اطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمٛمر واًمرؾمؾوضم٤مءيمؿ اًمٜمذير  : ومٞمٝمؿ ٓسمـ صمامن قمنمة ؾمٜم٦م، وذم ىمقًمف

 (312/ 12) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف : ُم٤م اؾمتٌ٘مٜم٤م إمم رء ُمـ اخلػم إٓ ؾمٌ٘مٜم٤م أسمق سمٙمر ويم٤من ؾم٤ٌمىم٤م سم٤مخلػمات 

اخلػمات قمٛمر وذم آظمر طمج٦م طمجٝم٤م قمٛمر ضم٤مء رضمؾ ٓ ُيٕمرف يم٤مٟمقا يروٟمف ُمـ  صمؿ يم٤من اًم٤ًمسمؼ سمٕمده إمم

 :اجلـ ومرصم٤مه سم٠مسمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م

 (1/244ًمٞمدرك ُم٤م ىمدُم٧م سم٤مُٕمس يًٌؼ. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف  ... ومٛمـ يًع أو يريم٥م ضمٜم٤مطمل ٟمٕم٤مُم٦م

 ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد : إين ُٕم٘م٧م اًمرضمؾ أن أراه وم٤مرهم٤م ًمٞمس ذم ر ُمـ قمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م وٓ قمٛمؾ

 (1/418اًمزهد ًمقيمٞمع (أظمرة.

ُم٤م ٟمدُم٧م قمغم رء ٟمدُمل قمغم يقٍم همرسم٧م ؿمٛمًف ٟم٘مص ومٞمف أضمكم ومل يزد  :وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف

 (1/27)ىمٞمٛمف اًمزُمـ قمٜمداًمٕمٚمامء ًمٕمٌداًمٗمت٤مح اسمقرهمدة . ومٞمف قمٛمكم

واقمامل حمٗمقفم٦م   إِٟمٙمؿ ذم ِمر ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ذم اضم٤مل ُمٜم٘مقص٦م وقمٜمف ايْم٤م أٟمف يم٤من ي٘مقل إذا ىمٕمد يذيمر

واعمقت ي٠ميت سمٖمت٦م ومٛمـ زرع ظمػما ومٞمقؿمؽ ان حيّمد رهم٦ٌم وُمـ زرع ذا ومٞمقؿمؽ ان حيّمد ٟمداُم٦م وًمٙمؾ 

زارع ُمثؾ ُم٤م زرع ٓ يًٌؼ سمٓملء سمحٔمف وٓيدرك طمريص ُم٤م مل ي٘مدر ًمف وم٤من اقمٓمك ظمػما وم٤مهلل اقمٓم٤مه وُمـ 

 (1/154ٗمف اًمّمٗمقة وىمل ذا وم٤مهلل وىم٤مه اعمت٘مقن ؾم٤مدة واًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مدة وجم٤مًمًٝمؿ زي٤مدة.)ص

ّٓ قمغم ؾم٤مقم٦م ُمّرت هبؿ مل يذيمروا اهللّ قمّز وضمّؾ ومٞمٝم٤م.  :ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وىم٤مل أيْم٤م ًمٞمس حتّن أهؾ اجلٜم٦ّم إ

 (59: إّن يمّؾ جمٚمس ٓ يذيمر اًمٕمٌد ومٞمف رسّمف شمٕم٤ممم يم٤من قمٚمٞمف طمنة وشمرة يقم اًم٘مٞم٤مُمف.)اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م 

 (148/2م يمّٚمام ذه٥م يقم ذه٥م سمٕمْمؽ.)احلٚمٞمف ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي:ي٤م اسمـ آدم إٟماام أٟم٧م أيا٤م

وىم٤مل ايْم٤م ذم ُمققمٔم٦م ٕصح٤مسمف:وٓ يٚمٝمٞمٜمؽ اعمت٤مع اًم٘مٚمٞمؾ اًمٗم٤مين وٓ شمرسمص سمٜمٗمًؽ ومٝمل هيٕمـ٦م 

 (2/141)احلٚمٞم٦م آٟمت٘م٤مص ُمـ قمٛمرك وم٤ٌمدر أضمٚمؽ وٓ شم٘مؾ همدًا همدًاوم٢مٟمؽ ٓ شمدري ُمتك إمم اهلل شمّمػم.

: ي٤م اسمـ آدم أٟم٤م ظمٚمؼ ضمديد، وقمغم قمٛمٚمؽ ؿمٝمٞمد، ومتزّود ُمٜمل وىم٤مل ايْم٤م :ُم٤م يقم يٜمِمؼُّ ومجره إٓ ويٜم٤مدي

 (147/2 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفوم٢مين إذا ُمْمٞم٧م ٓ أقمقد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=35&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=35&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=35&ayano=37#docu


  سم٤مب احل٨م قمغم آزدي٤مد ُمـ اخلػم                       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 131

 
 ي٤م  :وىم٤مل ذات يقم رمحف اهلل جلٚم٤ًمئف :ي٤م ُمٕمنم اًمِمٞمقخ:ُم٤م يٜمتٔمر سم٤مًمزرع إذا سمٚمغ ؟ ىم٤مًمقا : احلّم٤مد ىم٤مل

 (511)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك.يٌٚمغ ُمٕمنم اًمِم٤ٌمب: إن اًمزرع ىمد شمدريمف اًمٕم٤مه٦م ىمٌؾ أن 

اعم٤ٌمدرة اعم٤ٌمدرة! وم٢مٟمام هل إٟمٗم٤مس ًمق طم٧ًٌم اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمٙمؿ أقمامًمٙمؿ  :وي٘مقل رمحف اهلل ذم ُمققمٔم٦م ًمف 

إٟمام َٟمُٕمّد هلؿ (اًمتل شمت٘مرسمقن هب٤م إمم اهلل قمز و ضمؾ رطمؿ اهلل اُمرًأ ٟمٔمر إمم ٟمٗمًف وسمٙمك قمغم قمدد ذٟمقسمف صمؿ ىمرأ 

ل وي٘مقل:آظمر اًمٕمدد ظمروج ٟمٗمًؽ آظمر اًمٕمدد ومراق أهٚمؽ آظمر اًمٕمدد صمؿ يٌٙم  ) 84قمّدًا( )ُمريؿ 

 (117دظمقًمؽ ذم ىمؼمك .)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ويم٤من ي٘مقل: ي٤م اسمـ آدم إي٤مك واًمتًقيػ وم٢مٟمؽ سمٞمقُمؽ وًم٧ًم سمٖمد وم٢من يٙمـ همد ًمؽ ومٙمـ ذم همد يمام يمٜم٧م 

 (4اعم٤ٌمرك ذم اًمٞمقم وإٓ يٙمـ ًمؽ مل شمٜمدم قمغم ُم٤م ومرـم٧م ذم اًمٞمقم.) اًمزهد ٓسمـ 

 (4وىم٤مل أيْم٤م:أدريم٧م أىمقاًُم٤م يم٤من أطمدهؿ أؿمحا قمغم قمٛمره ُمٜمف قمغم درمهف وديٜم٤مره .)اًمزهد ًمٚمٛم٤ٌمرك 

 وىم٤مل رمحف اهلل:ي٤م اسمـ آدم َّن٤مرك وٞمٗمؽ ومال يرطمٚمـ قمٜمؽ إٓ وهق راض ويمذا ًمٞمٚمؽ .

 )1/222) اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

 (2/311)اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ! .هع ُمـ ذًمؽمل ٓ شمٖمًؾ ىمٛمٞمّمؽ ؟ ىم٤مل: إُمر أ :ىمٞمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إن زم ٟمٗم٤ًم شمقاىم٦م ُم٤م ٟم٤مًم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ شم٤مىم٧م إمم ُم٤م هقأومْمؾ ُمٜمف وإَّن٤م عم٤م ٟم٤مًم٧م هذه 

اعمٜمزًم٦م يٕمٜمل اخلالوم٦م وًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٜمزًم٦م أقمغم ُمٜمٝم٤م شم٤مىم٧م إمم ُم٤م هق أقمغم ُمـ اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل أظمرة. 

 (1/244)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز :ذم طمج٦م طمجٝم٤م قمٜمد دومع اًمٜم٤مس ُمـ قمروم٦م ًمٞمس اًم٤ًمسمؼ اًمٞمقم ُمـ ؾمٌؼ سمف سمٕمػمه 

 (1/244إٟمام اًم٤ًمسمؼ ُمـ هُمٗمر ًمف. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م 

ُمررت سمرضمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد سم٤مًمٌٍمة وهق يٌٙمل وم٘مٚم٧م ُم٤م يٌٙمٞمؽ وم٘م٤مل أسمٙمل قمغم ُم٤م  :ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث

 (182رىمؿ  1/46) اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ .ُم٣م ُمـ أضمكم مل يتٌلم ومٞمف قمٛمكمومرـم٧م ُمـ قمٛمري وقمغم يقم 

ىم٤مل اسمـ اجلقزي: وًم٘مد ؿم٤مهدت ظمٚمً٘م٤م يمثػًما ٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك احلٞم٤مة: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أهمٜم٤مه اهلل قمـ اًمتٙم٥ًم 

سمٙمثرة ُم٤مًمف ومٝمق ي٘مٕمد ذم اًمًقق أيمثر اًمٜمٝم٤مر يٜمٔمرإمم اًمٜم٤مس ويمؿ متر سمف ُمـ آوم٦م وُمٜمٙمر! وُمٜمٝمؿ ُمـ خيٚمق 

ٚمٕم٥م اًمِمٓمرٟم٩م! وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مٓمع اًمزُم٤من سمٙمثرة احلدي٨م قمـ اًمًالـملم واًمٖمالء واًمرظمص إمم همػم ذًمؽ سم

ومٕمٚمٛم٧م أن اهلل شمٕم٤ممم مل ُيٓمٚمع قمغم ذف اًمٕمٛمر وُمٕمروم٦م ىمدر أوىم٤مت اًمٕم٤مومٞم٦م إٓ ُمـ ووم٘مف وأهلٛم٦م اهمتٜم٤مم 
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ٓا ُذو طَمظٍّ قَمٔمِٞمٍؿ( )ومّمٚم٧م : ٤مَه٤م إِ   (241(. )صٞمداخل٤مـمر35ذًمؽ. )َوَُم٤م ُيَٚم٘ما

 ي٤م ُمـ أٟمٗم٤مؾمف حمٗمقفم٦م وأقمامًمف ُمٚمحقفم٦م أيٜمٗمؼ اًمٕمٛمر اًمٜمٗمٞمس ذم ٟمٞمؾ اهلقى اخلًٞمس.  :ىم٤مل اسمـ اجلقزي

 )553) اعمدهش 

وىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد ٕصح٤مسمف:قم٤ٌمد اًمرمحـ ي٘م٤مل ٕطمدٟم٤م:حت٥م أن متقت ؟ومٞم٘مقل:ٓ، ومٞم٘م٤مل:مل؟ 

يٕمٛمؾ وأطم٥م رء إًمٞمف  ومٞم٘مقل:طمتك أقمٛمؾ ،ومٞم٘م٤مل ًمف اقمٛمؾ ومٞم٘مقل ؾمقف ومال حي٥م أن يٛمقت وٓ حي٥م أن

 (513أن ي١مظمر قمٛمؾ اهلل قمز وضمؾ  وٓ حي٥م أن ي١مظمر قمٜمف قمرض دٟمٞم٤مه!. ) اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

دظمٚمٜم٤م قمغم حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م ىم٤مل: أٓ أطمدصمٙمؿ سمحدي٨م ًمٕمٚمف يٜمٗمٕمٙمؿ؟ وم٢مٟمف ٟمٗمٕمٜمل ىم٤مل ًمٜم٤م  :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد

ْمقل اًمٙمالم ويم٤مٟمقا يٕمّدون ومْمقل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ي٤م اسمـ أظمل إنا ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا يٙمرهقن وم

اًمٙمالم ُم٤م قمدا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم أن ُي٘مرأ أو أُمرا سمٛمٕمروف أو َّنٞم٤م قمـ ُمٜمٙمر أو شمٜمٓمؼ ذم طم٤مضمتؽ ذم ُمٕمٞمِمتؽ 

 (11ٟمٗمٓم٤مر إل)ا) وإن قمٚمٞمٙمؿ حل٤مومٔملم يمراُم٤م يم٤مشمٌلم(اًمتل ٓ سمدًمؽ ُمٜمٝم٤م أشمٜمٙمرون 

(  أُم٤م يًتحل أطمديمؿ ًمق 17)ق  )قمتٞمدقمـ اًمٞمٛملم وقمـ اًمِمامل ىمٕمٞمد ُم٤م يٚمٗمظ ُمـ ىمقل إٓ ًمديف رىمٞم٥م (

 (3/314)احلٚمٞمف ٟمنمت قمٚمٞمف صحٞمٗمتف اًمتل أُماله٤م صدر َّن٤مره أيمثر ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمـ أُمر ديٜمف وٓ دٟمٞم٤مه.

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر سمـ ٟمٗمٞمؾ رمحف اهلل: ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم وم٠ًمًمٜمل حيٞمك وهق يٕم٤مٟم٘مٜمل 

قمٌٞمد اهلل قمـ قمٓم٤مء: أدٟمك وىم٧م احل٤مئض يقم ؟وم٘م٤مل ًمف: أسم٤م قمٌد !وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر ىمرأَت قمغم ُمٕم٘مؾ سمـ 

 اهلل يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ًمق ضمٚم٧ًم ! ىم٤مل:أيمره أن أُمقت أو أوم٤مرق اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أن أؾمٛمع.

 (2/182( اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع 32/353) شم٤مريخ دُمِمؼ 

اًمٜم٤مس اًمرطمٞمؾ اًمرطمٞمؾ ومام رأي٧م أطمدا يرحتؾ ىم٤مل رضمؾ عم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: رأي٧م ذم اعمٜم٤مم ُمٜم٤مدي٤م يٜم٤مدي أهي٤م 

سُمقَن ذِم ضَمٜما٤مِت اًمٜمإِمٞمِؿ (   َؽ اعمَُْ٘مرا
٤مسمُِ٘مقَن، ُأوًَمئِ ًا ٤مسمُِ٘مقَن اًم ًا إٓ حمٛمد سمـ واؾمع ومّم٤مح ُم٤مًمؽ وهمٌم قمٚمٞمف: ) َواًم

 ( 1/244. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)12 -11)اًمقاىمٕم٦م 

 ٧م ًمٓمٚم٘م٧م اؾمتٓمٕمأسم٤م حيٞمك ًمق شمزوضم٧م ىم٤مل ًمق ىم٤مل ؾمٞم٤مر سمـ ضمٕمٗمر عم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر طملم ُم٤مشم٧م أم حيٞمك ي٤م 

 ( 2/365 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف ٟمٗمز.)

ىم٤مل ومْمٞمؾ اًمرىم٤مر وأٟم٤م أؾم٤مئٚمف : ي٤م هذا ٓ يِمٖمٚمٜمؽ يمثرة اًمٜم٤مس قمـ  :ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل

ٟمٗمًؽ وم٢من إُمر خيٚمص إًمٞمؽ دوَّنؿ وٓ شم٘مؾ : أذه٥م ه٤م هٜم٤م وه٤م هٜم٤م ًمٞمذه٥م قمكم اًمٜمٝم٤مر وم٢مٟمف حمٗمقظ 
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 (3/112ٚمٞم٦م احل)  ر ؿمٞمئ٤م ىمط أطمًـ ـمٚم٤ٌم وٓ أهع إدرايم٤م ُمـ طمًٜم٦م طمديث٦م ًمذٟم٥م ىمديؿ.قمٚمٞمؽ ومل ٟم

قمـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل: ًمق ىمٚم٧م ًمٙمؿ: إين ُم٤م رأي٧م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م و٤مطمٙم٤ًم ىمط صدىمتٙمؿ يم٤من 

ُمِمٖمقًٓ سمٜمٗمًف إُم٤م أن حيدث وإُم٤م أن ي٘مرأوإُم٤م أن يًٌح وإُم٤م أن يّمكم يم٤من ىمد ىمًؿ اًمٜمٝم٤مر قمغم هذه 

 ( 6/251 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف .)إقمامل

 (2/116ىمٞمؾ ًمٚمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ: ًمق ضم٤مًمًتٜم٤م وم٘م٤مل:ًمق وم٤مرق ذيمر اعمقت ىمٚمٌل ؾم٤مقم٦م ومًد قمكم. )احلٚمٞمف 

ىم٤مًم٧م اُمرأة ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن:ي٤م أسم٤م مه٤مم إٟمام ٟمٕمٛمؾ اًمٌمء وٟمّمٜمٕمف ومٜمِمتٝمل أن شم٠ميمؾ ُمٜمف ُمٕمٜم٤م ومال دملء 

 (3/128ٚمٞم٦م احلاًم٤ًمقم٦م اًمتل آيمؾ ومٞمٝم٤م. )طمتك يٗمًد ويؼمد وم٘م٤مل: واهلل إنا أسمٖمَض ؾم٤مقم٤ميت إزّم 

 (113) اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ .أيمثر اًمٜم٤مس طم٤ًمسم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمحٞمح اًمٗم٤مرغ :ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة

جمد أصمٚمف أو محد طمّمٚمف أو ظمػم و ُمـ أُم٣م يقُمف ذم همػم طمؼ ىمْم٤مه أو ومرض أداه٠م :ىم٤مل اعمٜم٤موي رمحف اهلل

 (6/288ٗمًف.)ومٞمض اًم٘مدير أؾمًف أو قمٚمؿ اىمتًٌف وم٘مد قمؼ يقُمف وفمٚمؿ ٟم

 )3/292)ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من .ىم٤مل ؾمٞمػ اًمٞمامين:إن ُمـ قمالُم٦م إقمراض اهلل قمـ اًمٕمٌد أن يِمٖمٚمف سمام ٓ يٜمٗمٕمف

 وٓ ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش:اطمدهؿ ًمق ؾم٘مط ُمٜمف درهؿ ًمٔمؾا ي٘مقل إٟم٤م هلل ذه٥م درمهل وهق ذه٥م يقُمف 

 (8/312 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفي٘مقل ذه٥م يقُمك ُم٤م قمٛمٚم٧م ومٞمف .) 

إن سمْم٤مقم٦م أظمرة يم٤مؾمدة، وم٤مؾمتٙمثروا ُمٜمٝم٤م ذم أوان يم٤ًمده٤م وم٢مٟمف ًمق ىمد  :وىم٤مل أسمق طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر

 (3/242 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف ضم٤مء يقم ٟمٗم٤مىمٝم٤م مل شمّمؾ ُمٜمٝم٤م ٓ إمم ىمٚمٞمؾ وٓ إمم يمثػم.)

 ٤مس. ٟمٗمٕ( ىم٤مل : ا 84قمـ اًمْمح٤مك: ذم ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم : ) إٟمام ٟمٕمد هلؿ قمدا( ) ُمريؿ 

 (3/445)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

 .أسمٖمض إؿمٞم٤مء إمم وىم٧م إومٓم٤مري ٕين أؿمتٖمؾ سم٤مٕيمؾ قمـ اًمذيمر :ىم٤مل قمثامن اًم٤ٌمىمالين

 )شمٜمٌٞمف اًمٜم٤مئؿ اًمٖمٛمر قمغم ُمقاؾمؿ اًمٕمٛمر ٓسمـ اجلقزى(

 أصم٘مؾ اًم٤ًمقم٤مت قمغم ؾم٤مقم٦م آيمؾ ومٞمٝم٤م. : يم٤من اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي ي٘مقل

 (٤87مد رم مجٕمف )احل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم

ن ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي رمحف اهلل: واهلل إٟمٜمل أشم٠مؾمػ ذم اًمٗمقات قمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ ذم وىم٧م إيمؾ وم٢م

 (1/462اًمقىم٧م واًمزُم٤من قمزيز .) قمٞمقن إٟم٤ٌمء رم ـمٌ٘م٤مت إـم٤ٌمء 
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ٓم٤مقم٦م ومام ًمق مل يٌؽ اًمٕم٤مىمؾ ومٞمام سم٘مل ُمـ قمٛمره إٓ قمغم ًمذة ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًم : ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمداراين رمحف اهلل

 (9/275ُم٣م يم٤من يٜمٌٖمل ًمف أن يٌٙمٞمف طمتك يٛمقت.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

 (2/124)احلٚمٞمف ًمق ىمٞمؾ زم إن ضمٝمٜمؿ شمًٕمر ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن أزيد ذم قمٛمكم. :ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ اخلقٓين

 (1/171إٟمٜمل ٕشمٕمج٥م ِمـ جيٚمس ظم٤مًمٞم٤ًم قمـ آؿمتٖم٤مل. ) اجلقاهر و اًمدرر :ىم٤مل اسمـ طمجر

ًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أقمز وأًمٓمػ ُمـ )اًمقىم٧ِم( و)اًم٘مٚم٥ِم( وأٟم٧م ُمْمٞمع  ىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمديٜمقري:

 ( 294ًمٚمقىم٧م واًم٘مٚم٥م .)اًمزهد اًمٙمٌػم 

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل:إو٤مقم٦م اًمقىم٧م أؿمد ُمـ اعمقت ٕن إو٤مقم٦م اًمقىم٧م شم٘مٓمٕمؽ قمـ اهلل واًمدار 

 (44اًمٗمقائد . ( أظمرة واعمقت ي٘مٓمٕمؽ قمـ اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م

ـ ًا ٜم٦َُم ؿمجرة واًمِمٝمقر ومروقمٝم٤م وإي٤مم أهمّم٤مَّن٤م واًم٤ًمقم٤مت أوراىمٝم٤م وإٟمٗم٤مس صمٛمره٤م ومٛمـ وىم٤مل ايْم٤م : اًم

يم٤مٟم٧م أٟمٗم٤مؾم٦م ذم ـم٤مقم٦م : ومثٛمرة ؿمجرشمف ـمٞمٌف وُمـ يم٤مٟم٧م ذم ُمٕمّمٞم٦م ومثٛمرشمف طمٜمٔمؾ وإٟمام يٙمقن اجلَداد 

ه٤م.) اًمٗمقائد   (164)يٕمٜمل: ضمٜمل اًمثامر( يقم اعمٕم٤مد ومٕمٜمد اجلداد يتٌلم طمٚمق اًمثامر ُمـ ُمرِّ

 (1/281) ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  :زير سمـ هٌػمةىم٤مل اًمق

 وأراه أؾمٝمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ يْمٞمُع.              واًمقىم٧م أٟمٗمس ُم٤م قُمٜمٞم٧م سمحٗمٔمف

 (217جمٛمع احلٙمؿ وآُمث٤مل وىم٤مل اسمـ ه٤مٟمئ إٟمدًمز: )

 ومٛمـ يم٤من أؾمَٕمك يم٤من سم٤معمجِد أضمدرا    ومل أضِمد اإِلٟم٤ًمَن إِٓ اسمـ ؾمٕمٞمِف

 يرىَمك إمِم 
ِ
٦ًم يم٤من أفمٝمرا    اًمُٕمالوسم٤مهلٛم٦ِم اًمٕمٚمٞم٤مء  ومٛمـ يم٤من أرىَمك مِها

 ومل يت٘مدْم َُمـ يريُد شم٠مظمرا               ومل يت٠مظمْر َُمـ يريُد شم٘مدًُم٤م

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض:ًمرضمؾ يمؿ أشم٧م قمٚمٞمؽ ؟ىم٤مل: ؾمتقن ؾمٜم٦م ىم٤مل : وم٠مٟم٧م ُمٜمذ ؾمتلم ؾمٜم٦م شمًػم إمم 

أسم٤م قمكم إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن وم٘م٤مل ًمف اًمٗمْمٞمؾ:شمٕمٚمؿ ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل  رسمؽ شمقؿمؽ أن شمٌٚمغ وم٘م٤مل اًمرضمؾ:ي٤م

اًمرضمؾ: ىمٚم٧م إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن وم٘م٤مل اًمٗمْمٞمؾ: شمٕمٚمؿ ُم٤م شمٗمًػمه٤م؟ ىم٤مل اًمرضمؾ: ومنه٤م ًمٜم٤م ي٤م أسم٤م قمكم 

ومٚمٞمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ىم٤مل: ىمقًمؽ إٟم٤م هلل ىمقل : أٟم٤م هلل قمٌد وأٟم٤م إمم اهلل راضمع ومٛمـ قمٚمؿ أٟمف قمٌد اهلل وأٟمف إًمٞمف راضمع 

ُمقىمقف وُمـ قمٚمؿ سم٠مٟمف ُمقىمقف ومٚمٞمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ُم١ًمول وُمـ قمٚمؿ أٟمف ُم١ًمول ومٚمٞمُٕمد ًمٚم١ًمال ضمقاسم٤م، وم٘م٤مل 

ُم٤م هل ؟ ىم٤مل: حتًـ ومٞمام سم٘مل يٖمٗمر ًمؽ ُم٤م ُم٣م وُم٤م سم٘مل وم٢مٟمؽ إن  :اًمرضمؾ: ومام احلٞمٚم٦م؟ ىم٤مل يًػمة، ىم٤مل
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 (8/113 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفأؾم٠مت ومٞمام سم٘مل ُأظمذت سمام ُم٣م وُم٤م سم٘مل. )

قمـ قم٤مُمر سمـ ىمٞمس ُمـ اًمت٤مسمٕملم:أن رضمالً ىم٤مل ًمف: شمٕم٤مل أيمٚمٛمؽ ىم٤مل: أُمًؽ اًمِمٛمس يٕمٜمل أوىمٗمٝم٤م زم وٟم٘مؾ 

واطمًٌٝم٤م قمـ اعمًػم ٕيمٚمٛمؽ، وم٢من اًمزُمـ هيع اعميض ٓ يٕمقدسمٕمد ُمروره، ومخ٤ًمرشمف ٓ يٛمٙمـ شمٕمقيْمٝم٤م 

ؾمقىمٝم٤م واؾمتدرايمٝم٤م. وىمديم٤من مج٤مقمف ىمد ىمٕمدوا قمٜمد ُمٕمروف واـم٤مًمقا وم٘م٤مل: ان ُمٚمؽ اًمِمٛمس ٓيٗمؽم قمـ 

 (171/4داب اًمنمقمٞمف ٕومٛمتك شمريدون اًم٘مٞم٤مم؟ )ا

ىم٤مل قمكم سمـ أمحد اخلقارزُمل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ ي٘مقل: يمٜم٤م سمٛمٍم ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر مل ٟم٠ميمؾ ومٞمٝم٤م 

ُمرىم٦م يمؾ َّن٤مرٟم٤م ُم٘مًؿ عمج٤مًمس اًمِمٞمقخ وسم٤مًمٚمٞمؾ اًمٜمًخ واعم٘م٤مسمٚم٦م، ىم٤مل: وم٠مشمٞمٜم٤م يقُم٤ًم وأٟم٤م ورومٞمؼ زم ؿمٞمخ٤ًم 

رأيٜم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م ؾمٛمٙم٦م أقمجٌتٜم٤م وم٤مؿمؽميٜم٤مه٤م ومٚمام سٟم٤م إمم اًمٌٞم٧م طمي وىم٧م جمٚمس، ومٚمؿ وم٘م٤مًمقا: هق قمٚمٞمؾ وم

يٛمٙمٜم٤م إصالطمف وُمْمٞمٜم٤م إمم اعمجٚمس ومٚمؿ ٟمزل طمتك أشمك قمٚمٞمف صمالصم٦م أي٤مم ويم٤من أن شمٖمػم وم٠ميمٚمٜم٤مه ٟمٞمئ٤ًم، مل يٙمـ 

  (3/831 احلٗم٤مظ شمذيمرة)  ًمٜم٤م ومراغ أن ٟمٕمٓمٞمف ُمـ يِمقيف صمؿ ىم٤مل: ٓ يًتٓم٤مع اًمٕمٚمؿ سمراطم٦م اجلًد.

وىم٤مل اسمـ اجلٝمؿ: إذا همِمٞمٜمل اًمٜمٕم٤مس ذم همػم وىم٧م ٟمقم وسمئس اًمٌمء اًمٜمقم اًمٗم٤موؾ قمـ احل٤مضم٦م ىم٤مل: وم٢مذا 

اقمؽماين ذًمؽ شمٜم٤موًم٧م يمت٤مسم٤م ُمـ يمت٥م احلٙمؿ، وم٠مضمد اهتزازي ًمٚمٗمقائد وإرحيٞم٦ّم اًمتل شمٕمؽميٜمل قمٜمد اًمٔمٗمر 

إي٘م٤مفم٤م ُمـ َّنٞمؼ احلٛمػم وهّدة  سمٌٕمض احل٤مضم٦م واًمذي يٖمِمك ىمٚمٌل ُمـ هور آؾمت٤ٌمٟم٦م وقمّز اًمتٌٞملم أؿمدّ 

 )1/53) اجل٤مطمظ ذم يمت٤مب احلٞمقان .اهلدم

 احلدي٨م. ىم٤مل قمامر سمـ رضم٤مء : أىمٛم٧م صمالصملم ؾمٜم٦م ُم٤م أيمٚم٧م سمٞمدي سم٤مًمٚمٞمؾ يم٤مٟم٧م أظمتل شمٚم٘مٛمٜمل وأٟم٤م أيمت٥م

 (11/459قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 

ل: ي٤م سمٜمل دقمٜمل وم٢مين ذم وردي ذه٧ٌم أًم٘مـ أيب وهق ذم اعمقت ٓ إًمف إٓ اهلل وم٘م٤م :ىم٤مل حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين

 (34اًم٤ًمدس أو اًم٤ًمسمع.)صٞمد اخل٤مـمر

يم٤من داووداًمٓم٤مئك: ينمب اًمٗمتٞم٧م وٓي٠ميمؾ اخلٌز وم٘مٞمؾ ًمف رم ذًمؽ وم٘م٤مل سملم ُمْمغ اخلٌز وذب اًمٗمتٞم٧م 

 (1/346ىمراءة مخًلم ايف . ) اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ

س مجٞمع أوىم٤مشمف طمتّك ذم اًمّٓمريؼ يم٤من يم٤من اًمٕمالُمف اًمٜمحقى حمٛمد سمـ أمحد أسمق سمٙمراخلٞم٤مط اًمٌٖمدادي: يدر

 (62رسمامؾم٘مط ذم ضمرف أو ظمٌٓمتف داسمف.)اعمِمقق امم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

ىم٤مل إين قمٜمٝم٤م ! ىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم اًمِمٞم٤ٌمين: ؾمٛمٕم٧م رضمال ي٘مقل ًمداود اًمٓم٤مئل أٓ شمنح حلٞمتؽ ؟
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 ) 7/232اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ (عمِمٖمقل.

يم٤من أطمُدهؿ إذا سمٚمغ أرسمٕملم ؾمٜم٦ًم ـمقى ومراؿَمف. ويم٤من سمٕمْمٝمؿ حُيٞمل اًمٚمٞمَؾ ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ داود رمحف اهلل: 

ى َ  يقم يم٤من إذا سمف ُيَنّ  ؾمقف اًمٚمٞمؾ َي٘مقم وم٤مًمذي) وم٢مذا ٟمٔمر إمم اًمٗمجر ىم٤مل: قمٜمد اًمّم٤ٌمح حَيَْٛمُد اًم٘مقُم اًمنُّ

 (677/  2. )قمٞمقن إظم٤ٌمر ( اًم٘مٞم٤مُم٦م

١بْ وضشحِ ىشق اخلري -09
َ
 ثبة يف ث

ـْ ظَمػْمٍ وَم٢مِنا اهللَ سمِِف قَمٚمِٞمٌؿ   : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  َوَُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقا  [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  215] اًمٌ٘مرة : َوَُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقا ُِم

ـْ ظَمػْمٍ َيْٕمَٚمْٛمُف اهلل  ٍة ظَمػْمًا َيَرُه  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 197] اًمٌ٘مرة : ُِم ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمثَْ٘م٤مَل َذرا  وَمَٛم

ِف  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : [ ،  7] اًمزًمزًم٦م :   ًِ ـْ قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم وَمٚمِٜمَْٗم  [15] اجل٤مصمـٞم٦م :  َُم

 وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة . 

 وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمة ضمدًا وهل همػُم ُمٜمحٍمٍة ومٜمذيُمُر ـمروم٤ًم ُِمٜمَْٝم٤م :

ل -117 ـِ  ضُمٜمَْدِب  ذرٍّ  َأيِب  قمـ:  إوا  إقْماملِ  أيُّ  ،اهللا  رؾمقَل  ي٤م ىمٚم٧م:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض ضُمٜم٤َمَدةَ  سم

ىَم٤مِب  أيُّ :  ىُمْٚم٧ُم .  ش ؾَمٌِٞمٚمِفِ  ذِم  َواجِلَٝم٤مدُ  ، سم٤ِمهللاِ  اإِليامنُ  »:  ىم٤مل ؟ أوْمَْمُؾ  َٝم٤م أٟمْ  »:  ىم٤مل ؟ أوْمَْمُؾ  اًمرِّ ًُ َٗم

ىُمْٚم٧ُم : ش َق شُمٕملُم َص٤مٟمِٕم٤ًم أْو شَمّْمٜمَُع ٕظْمرَ » ىُمْٚم٧ُم : وَم٢مِْن مَلْ أوْمٕمْؾ ؟ ىم٤مل : ش . قِمٜمْد أْهٚمَِٝم٤م ، وأيمثَُرَه٤م صَمَٛمٜم٤ًم 

ـْ سَمْٕمِض اًْمٕمٛمِؾ ؟ ىم٤مل :  ٤م صدىم٦ٌم » ي٤م رؾمقل اهللا أَرأي٧َم إْن َوُٕمْٗم٧ُم قَم َك قَمـ اًمٜما٤مِس وَم٢مَِّنا شَمُٙمػُّ َذا

َؽ  ًِ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش . ُِمٜمَْؽ قمغم َٟمٗم

٤مد ش اًمّم٤مٟمِعُ  »  ـْ  وٞم٤مع َذا أْي :  سم٤معمٕمجٛم٦م ش َو٤مئٕم٤مً  » وُرِوى ، اعمِمٝمقر هق هذا اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمّما  أوْ  ومْ٘مرِ  ُِم

ـُ  ٓ اًماذي:  ش وإظْمَرُق  » ذًمَؽ  وْٟمحق ، قِمٞم٤ملٍ   . ومِْٕمٚمفُ  حُي٤مِوُل  ُم٤م ُيت٘م

أنا رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ُيّْمٌُِح قمغم  أيْم٤مً  قمٜمف اهللا  ريض ذرٍّ  َأيِب  قمـ:  اًمث٤مين -118

ـْ َأطَمِديُمْؿ صدىَم٦ٌم ، وَمُٙمٌؾ شَمًٌِٞمْ  ح٦ٍم َصدىم٦ٌم ، ويُمؾُّ حْتِٛمٞمَدٍة صدىَم٦ٌم ، ويُمؾُّ هْتٚمِٞمَٚم٦ٍم َصَدىم٦ٌم ، يمؾِّ ؾُمالََُمك ُِم

ـْ َذًمَؽ َريمَٕمت٤َمِن  ـِ اعمُٜمَْٙمِر صدىَم٦ٌم . وجُيِْزُئ ُِم ويمؾُّ شَمْٙمٌػِمٍة َصَدىَم٦ٌم ، وأُْمٌر سم٤معمْٕمُروِف صدىَم٦ٌم ، وََّنٌْل قَم

حك  ـَ اًمْمُّ اَلَُمك » رواه ُمًٚمؿ . ش يْريَمُٕمُٝمام ُِم ًُّ عمٝمٛمٚم٦م وختٗمٞمػ اًمالم وومتح اعمٞمؿ : سمْمؿ اًمًلم اش اًم

. .اعمْٗمِّمُؾ 
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ٜمَُٝم٤م أقمْ  قَمكَما  قُمِرَو٧ْم  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمْفُ  اًمثا٤مًم٨ُم  -119 ًَ تل طم امُل ُأُما

 أقمْ 
ِ
ـِ أقْمامهِل٤َم إَذى ُيامُط قمـ اًمٓماِريِؼ ، َووضَمْدُت ذم َُم٤ًمَوىء امهِل٤م اًمٜمَُّخ٤مقَم٦ُم وؾمٞمُِّئَٝم٤م ومقضَمْدُت ذم حَم٤مؾِم

ـُ  ِجِد َٓ شُمْدوَم ًْ  رواه ُمًٚمؿ .ش شَمُٙمقُن ذِم اعمَ

صُمقر سم٤مٕضُمقِر ، ُيَّمٚمُّقَن يَماَم ُٟمَّمغمِّ أهْ  َذَه٥م ، اهللاِ رؾُمقَل  ي٤م:  ىم٤مًمقا ٟم٤مؾم٤مً  أنا :  قمٜمف اًمراسمع -121 ُؾ اًمدُّ

ىُمقَن سَمُٗمُْمقِل أُْمَقاهِلؿْ  ىُمقَن سمِِف »ىم٤مل :  ، َوَيُّمقُُمقَن يَماَم َٟمُّمقُم ، َوَيتََّمدا أَو ًَمْٞمس ىَمْد ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمْؿ َُم٤م شَمَّمدا

ٚمِٞمَٚم٦ٍم َصدىَم٦ًم ، وأُمٌر  ِٛمٞمدٍة صدىم٦ًم ، ويمؾِّ هِتْ ٌِٞمَح٦ٍم َصدىَم٦ًم، ويُمؾِّ شَمٙمٌػِمٍة صدىم٦م ، ويمؾِّ حَتْ ًْ : إنا سمُِٙمؾِّ شَم

ـِ اعمُٜمْٙمر صدىم٦ٌم وذم سُمْْمِع أطمِديُمْؿ صدىم٦ٌم  ًمقا : ي٤م رؾمقَل اهللاِ أي٠ميت ىم٤مش سم٤معمْٕمُروِف صدىم٦ٌم ، وََّنٌْك قم

أرأْيتُْؿ ًمق وَوٕمَٝم٤م ذم طمراٍم َأيَم٤مَن قمٚمٞمِف ِوْزٌر ؟ ومٙمذًمَؽ »أطمُدَٟم٤م ؿَمْٝمَقشَمف ، ويُٙمقُن ًَمف ومٞمٝم٤م أضْمر ؟، ىم٤مل : 

صُمقُر » رواه ُمًٚمؿ . ش إذا وَوٕمَٝم٤م ذم احلالَِل يم٤مَن ًَمُف أضْمرٌ   اعمثٚمث٦م : إُمقاُل ، واطِمُده٤م : ش : اًمدُّ
ِ
سم٤مًمث٤مء

 . َدصْمرٌ 

 ؿَمٞمْئ٤مً  اعمْٕمُروِف  ُِمـ حَتِ٘مرنا  َٓ »:  وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهللا  صغم اًمٜمٌلُّ  زم ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف:  اخل٤مُمس -121

 رواه ُمًٚمؿ .ش ضمٍف ـمٚمِٞمٍؼ سمِق أظَم٤مكَ  شمْٚمَ٘مك أنْ  وًَمقْ 

 يُمؾُّ  »: ؿوؾَمٚما  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾُمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا ريض هريرة َأيِب  قمـ:  اًم٤ًمدس -122

ـَ  ؾُمالََُمك ْٛمُس  ومٞمف شَمْٓمُٚمعُ  َيْقمٍ  يُمؾا  صَدىم٦مٌ  قمَٚمٞمْفِ  اًمٜما٤مسِ  ُِم  وشُمِٕملمُ  ، صَدىَم٦مٌ  آصْمٜملَْمِ  سملْم  شمٕمِدُل :  اًمِما

ضُم  ٞم٦ٌُِّم صَدىم٦ٌم، وسمِٙمُ اًمرا ؾِّ َؾ ذم داسماتِِف ، وَمتْحِٛمُٚمُف قَمَٚمٞمَْٝم٤م ، أْو شمْروَمُع ًَمُف قمَٚمٞمَْٝم٤م ُمَت٤مقَمُف صدىم٦ٌم ، واًمٙمٚمٛم٦ُم اًمٓما

اَلِة صدىَم٦ٌم ، َومُتٞمُط إَذى قَمـ اًمٓمِريؼ َصَدىم٦ٌم   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش ظَمْٓمَقٍة متِِْمٞمٝم٤م إمم اًمّما

 ورواه ُمًٚمؿ أيْم٤ًم ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىم٤مل رؾُمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:

ـْ سمٜمل آدم قمغَم ؾِمتِّلَم »   ُف ظُمٚمَِؼ يُمؾُّ إْٟم٤ًمٍن ُِم ـْ يَمؼما اهللا ، ومحَِد اهللا ، َوَهٚماَؾ اهللا إٟما وصمالصمامَئ٦ِم َُمْٗمِّمٍؾ ، وَمٛم

ـْ ـَمِريِؼ اًمٜما٤مِس أْو ؿَمْقيَم٦ًم أْو قمْٔماًم قمـ ـَمِريِؼ اًمٜما٤مِس ، أْو  ، وؾمٌاَح اهللا واؾمَتْٖمَٗمر اهللا ، وقَمزَل طَمجرًا قم

تِّلَم وا ًِّ ـْ ُُمٜمَْٙمٍر ، قَمدَد اًم ـِ أُمر سمٛمٕمُروٍف أْو َّنك قم ُف قم ًَ ٍذ َوىَمد َزطمزَح ٟمْٗم
ُف ُيْٛمز َيْقُمئِ ًمثاالَصمامئ٦م ، وَم٢مِٟما

 شاًمٜما٤مِر 

ِجِد أو َراَح أقمدا اهللاُ ًَمُف » ىم٤مل :  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌَِلِّ  قمـ قمٜمف:  اًم٤ًمسمع -123  ًْ ـْ همَدا إمم اعمَ ُم
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ٞمِػ ش: اًمٜمُُّزل . » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ذم اجلٜما٦ِم ُٟمُزًٓ يُمٚمااَم هَمدا أْو َراَح  ْزُق وَُم٤م هُيَٞما٠م ًمٚمْما  اًمُ٘مقُت واًمرِّ

ِ٘مرنا ضم٤مَرٌة ٟمِ  ي٤م »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف:  اًمث٤مُمـ -124 ٚماِمِت َٓ حَتْ ًْ ٤مء اعمُ ًَ

ـَ ؿم٤مٍة   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش جِل٤مرهِت٤َم وًَمْق ومِْرؾِم

ـَ اًمْ  ـُ ُِم ٤مةِ ىم٤مل اجلقهري : اًمِٗمْرؾِم ٦ِم ، ىم٤مل : وُرسمااَم اؾْمتُِٕمػم ذم اًمِما اسما ـَ اًمدا  ٌِٕمػِم : يم٤محل٤مومِِر ُِم

اإِلياَمُن سمِْْمٌع َوؾمٌُْٕمقَن ، أْو سمِْْمٌع : »  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌل قمـ قمٜمف:  اًمت٤مؾمع -125

ـَ َوؾِمتُّقَن ؿَمْٕم٦ًٌَم : وَم٠موْمْمُٚمَٝم٤م ىمْقُل َٓ إًَمَف إٓا اهللاُ ، َوأْدٟمَ  ـِ اًمٓماِريِؼ ، َواحلَٞم٤مُء ؿُمْٕم٦ٌٌم ُِم ٤مَه٤م إَُم٤مـَم٦ُم إَذى قم

 وىمد شمْٗمَتُح . ش اًمٌْْمُع » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش اإِليامِن 
ِ
ْٕم٦ٌُم » ُمـ صمالصم٦م إمم شمًٕم٦ٍم ، سمٙمن اًم٤ٌمء  اًم٘مْٓمٕم٦م ش : واًمِمُّ

 قمَٚمٞمْفِ  اؿْمَتدا  سمَٓمريٍؼ  َيْٛمٌِم  َرضُمٌؾ  سَمٞمْٜماَم  »: ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقل أن قمٜمف:  اًمٕم٤مذ -126

ـَ  اًمثاَرى َي٠ْميُمُؾ  يٚمٝم٨ُم  يمْٚم٥ٌم  وم٢مِذا ظمرج صُمؿا  ، وَمنَمَب  ومٞمٝم٤م وَمٜمَزَل  سمِئراً  وَمقضمد ، اًْمَٕمٓمُش  َٓمِش ، وم٘م٤مل اًْمٕمَ  ُِم

ـَ اًمٕمٓمِش ُِمثَْؾ اًماِذي يَم٤مَن ىَمْد سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل ، وَمٜمََزَل اًمْ  ضُمُؾ : ًَمَ٘مْد سمَٚمَغ َهَذا اًْمَٙمْٚم٥ُم ُِم ف َُم٤مًء صُمؿا اًمرا ٌِئَْر وَمٛمأَل ظُمٗما

َ٘مك اًْمَٙمْٚم٥َم ، وَمَِمَٙمَر اهللاُ ًَمف وَمَٖمَٗمَر ًَمف. ىَم٤مًُمقا: ي٤م رؾمقَل اهللا إِنا ًَمٜم٤َم ذم ًَ َٙمف سمِٗمٞمِف ، طمتاك رىِمَل وَم ًَ ٌََٝم٤مئِؿ  َأُْم اًْم

وَمَِمَٙمر اهللا ًمُف وَمَٖمَٗمَر ًَمف ، : »  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مريش ذم يُمؾِّ يَمٌٍِد َرـْم٦ٌٍم َأضْمٌر » َأضْمرًا ؟ وَمَ٘م٤مَل: 

ـْ » وذم رواي٦م هَلاُم : ش . وَم٠مْدظَمَٚمف اجْلٜما٦َم  سَمْٞمٜماَم يَمْٚم٥ٌم ُيٓمٞمػ سمِريمِٞما٦ٍم ىَمْد يَم٤مَد يْ٘متُُٚمف اًْمٕمَٓمُش إِْذ رأشْمف سمِٖملٌّ ُِم

َ٘متُْف وَمُٖمٗمِ  ًَ ائٞمَؾ ، وَمٜمََزقَم٧ْم ُُمقىَمَٝم٤م وم٤مؾْمتَ٘م٧م ًَمُف سمِِف ، وَم » اخْلُػُّ . ش : اعمُْقُق ش.» ر هَل٤َم سمِفِ سَمَٖم٤مي٤م سَمٜمِل إِْهَ

 َوِهَل اًْمٌِئُْر ش َريمِٞما٦ٍم » َيُدوُر طَمْقَل ش : َوُيٓمِٞمُػ 

ًَمَ٘مد رَأْي٧ُم َرضُماًل َيتََ٘مٚما٥ُم ذِم اجْلٜما٦ِم » ل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اًمٜمٌ قمـ قمٜمْفُ :  قمنَمَ  احْل٤مدي -127

ـْ فَمْٝمِر اًم  رواه ُمًٚمؿ .ش . ٓماريِؼ يَم٤مَٟم٧ْم شُم١ْمِذي اعمًُْٚمِِٛملَم ذِم ؿَمجرٍة ىمَٓمٕمٝم٤م ُِم

ـِ  رضُمٌؾ  ُمرا  »:  رواي٦م وذم  ـِ اعمًْٚمِِٛملَم ٓ ُٕ  واهللاِ :  وَمَ٘م٤مَل  ـمِريٍؼ  فَمْٝمرِ  قَمغَم  ؿَمجرةٍ  سمُِٖمّْم لما هذا قم َٟمحِّ

 قمغَم  ؿَمْقكٍ  هُمّْمـ وضمد يٍؼ سمِٓمر يْٛمٌِم  رضُمٌؾ  سمْٞمٜماَم »:  هلام رواي٦م وذم ش . ُي١ْمِذهُيْؿ ، وم٠ُمْدظِمَؾ اجْلَٜما٦َم 

ُره ، اًمٓماِريِؼ   ش ًَمفُ  ومَٖمٗمر ، ًَمفُ  اهللاُ ومَِمَٙمر وم٠مظما

ـَ اًْمُقُوقَء »  اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىَم٤مل:  ىم٤مَل  قمٜمْف:  قمنَم  اًمثا٤مين -128 ًَ ٠م وم٠مطَم ـْ شمقوا ُم

ـْ ُمسا ، صُمؿا أشَمك اجْلُٛمٕم٦َم ، وَم٤مؾمتٛمع وأْٟمّم٧َم ، هُمِٗمر ًَمُف ُم٤م سم ٤مٍم ، وَُم ٞمْٜمَُف وسملْمَ اجْلُٛمٕم٦ِم وِزي٤مدُة صَمالصَم٦ِم أيا
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 رواه ُمًٚمؿ .ش احْلّم٤م وَم٘مد ًَمَٖم٤م 

ٚمِؿ ، أو » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  اهللا رؾمقَل  أن قمٜمْف:  قَمنم اًمثا٤مًم٨َم  -129 ًْ ٠َم اًْمٕمٌُْد اعمُْ إَذا شَمقوا

ـْ َوضْمِٝمفِ  ـُ ومَٖمًَؾ وضْمٝمُف ظمرج ُِم  ،  اعم١ُْْمُِم
ِ
 ، أْو َُمَع آظِمر ىَمْٓمِر اعم٤ْمء

ِ
يُمؾُّ ظمٓمِٞمئ٦ٍم ٟمٔمر إًَِمْٞمَٝم٤م سمٕمٞمٜمِف َُمَع اعم٤ْمء

 ، وَم٢مَِذا 
ِ
 َأو ُمع آظِمِر ىَمْٓمِر اعم٤ْمء

ِ
ـْ يدْيِف يُمؾُّ ظَمٓمِٞمْئ٦ٍَم يم٤مَن سمٓمِمتَْٝم٤م يداُه ُمع اعم٤َْمء ؾ يديِف ظَمرج ُِم ًَ وَم٢مَِذا هَم

ْٞمئ٦ٍَم ُمَِمتْٝم٤م رِ 
 طَمتاك خْيُرج ٟمِ٘مٞم٤ًم ُمـ همًَؾ ِرضمٚمٞمِْف ظَمرضَم٧ْم يُمؾُّ ظَمٓمِ

ِ
 َأْو ُمع آظِمِر ىَمْٓمِر اعم٤َْمء

ِ
ضْماُله ُمع اعم٤ْمء

ُٟمقِب   رواه ُمًٚمؿ .ش اًمذُّ

اسمعَ  -131 ٚمقاُت اخْلَْٛمُس ، » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  اهللا  رؾمقل قمـ قمٜمف:  قمنَم  اًمرا اًمّما

ـا إَِذا اضْمتٜم٧ٌَِم اًْمَٙم٤ٌمئُِر واجْلُُٛمَٕم٦ُم إمَِم اجْلُُٛمٕم٦ِم ، ورُمْم٤مُن إمَِم رُمْم٤مَن ُُمٙمٗمِّ   رواه ُمًٚمؿش َراٌت عم٤َِم سمٞمٜمَُٝم

أٓ أدًمَُّٙمؿ قمغم ُم٤م َيْٛمُحق : »  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف: قمنم اخْل٤َمُمَس  -131

رضم٤مِت ؟   قمغم » ىم٤مل : ىم٤مًمقا : سمغم ي٤م رؾُمقَل اهللاِ ، ش اهللاُ سمِِف اخْلَٓم٤مي٤م ، ويْروَمُع سمِِف اًمدا
ِ
إؾم٤ٌمغ اًْمُقوقء

الِة ، وَمذًمُِٙمُؿ اًمّرسَم٤مُط  الِة سمْٕمِد اًمّما ٤مضِمِد ، واْٟمتَِٔم٤مُر اًمّما ًَ  رواه ُمًٚمؿ .ش اعمََْٙم٤مِرِه ويَمثْرُة اخْلَُٓم٤م إمَِم اعمْ

٤مدَس  -132 ًا  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا  رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض إؿمٕمري ُمقؾمك َأيِب  قمـ:  قمنَم  اًم

ـْ  »:  ؾَمٚماؿو ـِ  صغما  ُم دْي ٌُْح :  ش اًمؼْمَدانِ  ».  قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ش اجْلٜما٦مَ  َدظَمَؾ  اًْمؼَمْ  . واًْمَٕمٍْمُ  اًمّمُّ

٤مسمِعَ  -133 ًا إَِذا ُمِرَض اًْمٕمٌُْد َأْو ؾم٤موَمر » : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ىم٤مل قمٜمف:  قمنَم  اًم

 رواه اًمٌخ٤مري .ش حٞمِح٤ًم يُمت٥ِم ًَمُف ُم٤م يم٤مَن يْٕمٛمُؾ ُُمِ٘مٞماًم ص

ـَ  -134 ـْ :  قمنَمَ  اًمثا٤مُم  يُمؾُّ  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا ريض ضم٤مسمرٍ  قم

 رواه اًمٌخ٤مري ، ورواه ُمًٚمؿ ُِمـ رواي٦م طمَذيَٗم٦َم ريض اهللا قمٜمف .ش وٍف صدىَم٦ٌم ُمٕمرُ 

ـْ  ُم٤م »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا  رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمْفُ :  قمنم اًمتا٤مؾمع -135 ٚمِؿٍ  ُِم ًْ  هَمْرؾم٤مً  َيْٖمِرُس  ُُم

َق  وُم٤م ، صدىم٦مً  ًمفُ  ُِمٜمْفُ  ُأيمَِؾ  ُم٤م يم٤منَ  إٓا  رواه ش ٦ًم ، وٓ يْرزؤه َأطَمٌد إٓا يَم٤مَن ًمف صدىم٦مً صدىمَ  ًَمف ُِمٜمْف ُهِ

ٚمِؿ همرؾم٤ًم ، وَمَٞم٠ْميُمَؾ ُِمٜمْ » ُمًٚمؿ . وذم رواي٦م ًمف :  ًْ ُف إِٟم٤ًمٌن وٓ داسم٦ٌم وٓ ـَمػٌم إٓا يم٤مَن ًمف وَمال يْٖمِرس اعمُْ

ٓ يْٖمِرس ُُمًٚمِؿ همْرؾم٤ًم ، وٓ يْزرُع زْرقم٤ًم ، ومٞم٠ْميُمؾ ُِمٜمْف » وذم رواي٦م ًمف : ش. صدىَم٦ًم إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مُم٦م 

ـْ رواي٦م َأَٟمٍس ريض اهللا  ٌء إٓا يَم٤مَٟم٧ْم ًَمف صدىم٦ًم ، وروَي٤مه مجٞمٕم٤ًم ُِم ٦ٌم وٓ َرْ  : ىمقًُمفُ   قمٜمف .إِْٟم٤ًمٌن َوٓ داسما
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  َيٜمُْ٘مّمفُ :  أي ش يْرَزُؤهُ  »

ونَ  -136 ِجدِ  ىُمْرَب  يٜمْتَِ٘مٚمقا َأن ؾَمٚمَِٛم٦م سمٜمُق َأراد:  ىم٤مَل  قمٜمْفُ :  اًمْٕمنْمُ ًْ َغ ذًمؽ رؾمقَل اهللا َصغّم ومٌٚمَ  اعمَ

ِجِد ؟ إِٟماف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمِل َأٟماُٙمْؿ شُمِريُدوَن َأْن شمَ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ :  ًْ وَمَ٘م٤مًُمقا : َٟمَٕمْؿ ش ٜمَْتِ٘مُٚمقا ىُمرَب اعمَْ

سَمٜمِل ؾَمٚمِٛم٦َم دي٤مَريُمْؿ ، شمْٙمت٥ْم آصَم٤مُريُمْؿ ، ِدي٤مريُمؿ ، شُمْٙمت٥َْم آصم٤مُريُمْؿ » ي٤م رؾمقَل اهللاِ ىَمْد َأَرْدَٟم٤م ذًمَؽ ، وَم٘م٤مَل : 

ـْ رواه ُمًٚمؿ . ورواه ش إِنا سمُِٙمؾِّ ظَمْٓمقٍة درضم٦ًم » رواه ُمًٚمؿ . وذم رواي٦ٍم : ش  اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم سمِٛمٕمٜم٤َمُه ُِم

 اهللا  ريض إَٟمّم٤مر ُمـ ُمٕمرووم٦م ىمٌٞمٚم٦م:  اًمالم سمٙمن ش ؾَمٚمَِٛم٦مَ  سمٜمُق » و رواي٦ِم َأَٟمٍس ريض اهللا قمٜمف . 

 ظُمٓم٤مُهؿْ ش آصَم٤مُرُهؿْ »و  ، قمٜمٝمؿ

ونَ  احْل٤َمدي -137 ـْ :  واًْمِٕمنْمُ ـِ  ُأيبِّ  اعمُْٜمِْذر َأيِب  قم  َأقْمٚمؿُ  ٓ ضُمٌؾ ر يَم٤من:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض يَمٕم٥ٍم  سم

ـَ  َأسْمَٕمدَ  رضُمال ِجدِ  ُِم ًْ ٌُُف  مِح٤مراً  اؿْمؽَمْي٧َم  ًَمقْ : ًمفُ  ومُ٘مْٚم٧ُم  َأوْ  ، ًَمف وَمِ٘مٞمؾ صالةٌ  خُتْٓمِئُفُ  ٓ ويَم٤منَ  ، ُِمٜمْفُ  اعمَْ شمْريَم

ِجِد ، إيِنِّ ُأِريدُ  ًْ يِن َأن ُمٜمِْززِم إمَِم ضمٜم٥ْم اعمْ  وَمَ٘م٤مَل : ُم٤م يُنُّ
ِ
ُْمَْم٤مء  ، وذم اًمرا

ِ
َأْن ُيْٙمت٥َم زِم ِمَِْم٤مَي  ذم اًمٔماْٚمامء

جد ، وُرضُمققِمل إَِذا رضمْٕم٧ُم إمَِم َأْهكِم ، وم٘م٤مَل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ًْ ىَمْد مجع اهللاُ » إمَِم اعمَْ

ُف   رواه ُمًٚمؿ .ش ًمَؽ ذًمَِؽ يُمٚما

٧ٌْم َُم٤م ًَمَؽ  إِنا  »:  رواي٦مٍ  وذم   ًَ تِلا إَْرُض  ش اًمرُْمَْم٤مءُ  ».  ش اطْمت ديدُ  احْلرُّ  َأَص٤مهَب٤َم ًما  .اًمِما

ونَ  اًمثا٤مين -138 ـْ :  واًْمٕمنْمُ ـِ  اهللاِ  قمٌدِ  حمٛمدٍ  َأيِب  قم ٤مل ىم:  ىم٤مل قمٜمٝمام اهللا ريض اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سم

ـْ قم٤مَُمٍؾ يٕمٛمَؾ » رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  َأْرسمُٕمقَن ظَمّْمٚم٦ًم َأقماله٤م ُمٜمِٞمح٦ُم اًْمَٕمٜمِْز، ُم٤م ُِم

ش : اعمْٜمِٞمح٦ُم » رواه اًمٌخ٤مرى. ش ّْمَٚم٦ٍم ُِمٜمْٝم٤م رضم٤مَء صَمَقاهِب٤َم وشَمّْمِديَؼ ُمْققُمقِدَه٤م إِٓا َأْدظمَٚمُف اهللاُ هِب٤َم اجْلٜما٦َم سمِخَ 

َه٤م إًِمٞمِْف . ٤مَه٤م ًمٞم٠ْميُمؾ ًمٌٜمََٝم٤م صُمؿا َيردا  َأْن ُيْٕمٓمِٞمَُف إِيا

ـْ :  واًْمٕمنْمونَ  اًمثا٤مًم٨ُم  -139 ـِ  قمِديِّ  قَم ِلا  ؾمِٛمْٕم٧ُم :  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض طم٤مشمِؿٍ  سم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا

ُ٘مقا »:  ي٘مقل وؾَمٚماؿ  . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ش مَتْرةٍ  سمِِمؼِّ  َوًمقْ  اًمٜم٤مر اشما

ـْ َأطَمٍد إِٓا ؾمٞمَُٙمٚمُِّٛمف رسمُّف » وذم رواي٦م هلام قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

م ، ويٜمُْٔمر أؿم٠مَم ُِمٜمُْف ومال َيَرى إٓا ُم٤م ًَمْٞمس سَمٞمْٜمَ  ـَ ُِمٜمُْف وَمال َيرى إِٓا َُم٤م ىَمدا ُف وَب َيٜمَُف شَمْرمُج٤َمن ، وَمٞمٜمُْٔمَر َأْيٛم

ـْ  َم  َويٜمُْٔمر سَملْمَ يَدْيِف وَمال َيرى إٓا اًمٜما٤مَر شمِْٚمَ٘م٤مَء َوضْمِٝمِف ، وم٤مشماُ٘مقا اًمٜما٤مَر وًمْق سمِِِمؼِّ مَتْرٍة، وَمَٛم ْد وَمٌَِٙمٚمَِٛم٦م  مَلْ جَي ىَمدا
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 ش ـمٞم٦ٌٍَِّم 

اسمِعِ  -141 ـْ :  واًْمٕمنمونَ  اًمرا اهللا  إِنا  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا  رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل اهللا ريض َأَٟمسٍ  قم

سَم٦َم ومٞمْحٛمَدُه قمٚمٞمْٝمَ  ْ ٌِْد َأْن َي٠ْميُمَؾ إيَْمَٚم٦َم ومٞمْحٛمَدُه قمٚمْٞمَٝم٤م ، َأْو ينْمَب اًمنما ـِ اًْمَٕم رواه ُمًٚمؿ . ش ٤م ًَمػْمَى قَم

 سمٗمتح اهلٛمزة : وهل اًْمَٖمدوة َأِو اًْمٕمِمقة .ش َوإيَْمَٚم٦م » 

ونَ  اخْل٤َمُِمُس  -141 قَمغَم » ٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اًمٜم قمـ ، قمٜمف اهللا ريض َأيِب  قمـ:  واًْمٕمنْمُ

ٚمٍِؿ صدىم٦ٌم  ًْ ُق  يْٕمَٛمؾ» ىم٤مل : َأَرَأْي٧َم إِْن مَلْ جَيْد ؟ ىم٤مَل : ش يُمؾِّ ُُم ف َوَيتَّمدا ًَ ىَم٤مل : ش : سمَِٞمديِِف وَمٞمٜمَْٗمُع َٟمْٗم

تٓمِْع ؟ ىم٤مل : ُيِٕملُم َذا احْل٤َمضَم٦ِم اعمْْٚمٝمقَف  ًْ ْ ي تَٓمِْع ىم٤مَل : ش َأَرَأْي٧َم إِْن مَل ًْ ْ ي َي٠ْمُُمُر » ىم٤مَل : َأرَأْي٧م إِْن مَل

٤َم صَدىم٦ٌم »ىم٤مَل : َأرَأْي٧َم إِْن مَلْ يْٗمٕمْؾ ؟ ىم٤مْل : ش سم٤ِمعمَْٕمُروِف َأِو اخْلػَْمِ  ِّ وَم٢مَِّنا ـِ اًمنما ُؽ قَم ًِ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ُيْٛم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ي٘مقل  شمٕم٤ممم ذيمره  : ُمـ قمٛمؾ ُمـ قم٤ٌمد اهلل سمٓم٤مقمتف وم٤مٟمتٝمك إمم أُمره واٟمزضمر ًمٜمٝمٞمف ومٚمٜمٗمًف قمٛمؾ ذًمؽ 

ٜمٗمع ذًمؽ همػمه واهلل اًمّم٤مًمح ُمـ اًمٕمٛمؾ وـمٚم٥م ظمالصٝم٤م ُمـ قمذاب اهلل ، أـم٤مع رسمف ٓ ًمٖمػم ذًمؽ ٕٟمف ٓ ي

( ي٘مقل : وُمـ أؾم٤مء قمٛمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م سمٛمٕمّمٞمتف ومٞمٝم٤م رسمف  وُمـ أؾم٤مء ومٕمٚمٞمٝم٤م قمـ قمٛمؾ يمؾ قم٤مُمؾ همٜمل)

ٟمٗمًف ضمٜمك : ٕٟمف أوسم٘مٝم٤م سمذًمؽ ، وأيمًٌٝم٤م سمف ؾمخٓمف ومل يي أطمدا ؾمقى وظمالومف ومٞمٝم٤م أُمره وَّنٞمف ، ومٕمغم 

ون ُمـ سمٕمد ِم٤مشمٙمؿ (ي٘مقل : صمؿ أٟمتؿ أهي٤م اًمٜم٤مس أمجٕمقن إمم رسمٙمؿ شمّمػم صمؿ إمم رسمٙمؿ شمرضمٕمقن ٟمٗمًف)

واعمزء سم٢مؾم٤مءشمف ومٛمـ ورد قمٚمٞمف ُمٜمٙمؿ سمٕمٛمؾ ص٤مًمح ضمقزي ُمـ اًمثقاب  ومٞمج٤مزي اعمحًـ ُمٜمٙمؿ سم٢مطم٤ًمٟمف

 (22/69 اًمٓمؼمى شمٗمًػم)  .ص٤محل٤م وُمـ ورد قمٚمٞمف ُمٜمٙمؿ سمٕمٛمؾ ؾمٞمئ ضمقزي ُمـ اًمثقاب ؾمٞمئ٤م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ٟم٤مومًؽ رم دٟمٞم٤مك وم٤مًم٘مٝم٤م رم ٟمحرة.  ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى: ُمـ ٟم٤مومًؽ رم ديٜمؽ ومٜم٤مومًف وُمـ

 (1/244)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

 (1/244ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: ان اؾمتٓمٕم٧م آيًٌ٘مؽ امم اهلل اطمد وم٤مومٕمؾ.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

ىم٤مل اًمِمٌكم: ُمـ ريمـ إمم اًمدٟمٞم٤م أطمرىمتف سمٜم٤مره٤م ومّم٤مر رُم٤مدا شمذروه اًمري٤مح وُمـ ريمـ إمم أظمرة أطمرىمتف 

سمف وُمـ ريمـ إمم اهلل أطمرىمف سمٜمقر اًمتقطمٞمد ومّم٤مر ضمقهرا ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف سمٜمقره٤م ومّم٤مر ؾمٌٞمٙم٦م ذه٥م يٜمتٗمع 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4484&idto=4484&bk_no=50&ID=4530#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4484&idto=4484&bk_no=50&ID=4530#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4484&idto=4484&bk_no=50&ID=4530#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4484&idto=4484&bk_no=50&ID=4530#docu
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.اًمٕم٤مزم اهلٛم٦م جيتٝمد ذم ٟمٞمؾ ُمٓمٚمقسمف ويٌذل وؾمٕمف ذم اًمقصقل إمم رى حمٌقسمف وم٠مُم٤م ظمًٞمس اهلٛم٦م وم٤مضمتٝم٤مده 

  ذم ُمت٤مسمٕم٦م هقاه ويتٙمؾ قمغم جمرد اًمٕمٗمق ومٞمٗمقشمف إن طمّمؾ ًمف اًمٕمٗمق ُمٜم٤مزل اًم٤ًمسم٘ملم اعم٘مرسملم.

 (1/245 رضم٥م ٓسمـ اعمٕم٤مرف ًمٓم٤مئػ)

 ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان: إذا ومتح ٕطمديمؿ سم٤مب ظمػم ومٚمٞمنع إًمٞمف وم٢مٟمف ٓ يدري ُمتك يٖمٚمؼ قمٜمف.

 (4/541 ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء)

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: ًمق ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م: إٟمؽ متقت همدا ُم٤م ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م. قمٚمؼ 

 (7/447قمالم اًمٜمٌالء أإوراد.)ؾمػم اًمذهٌل وم٘م٤مل: يم٤مٟم٧م أوىم٤مشمف ُمٕمٛمقرة سم٤مًمتٕمٌد و

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: إذا طميت ًمٚمرضمؾ وُمرص٦ُم اًمُ٘مرسم٦م واًمٓم٤مقم٦م وم٤محلزم يمؾ احلزم ذم اٟمتٝم٤مزه٤م واعم٤ٌمدرِة إًمٞمٝم٤م 

واًمٕمجُز ذم شم٠مظمػمه٤م واًمتًقيِػ هب٤م وٓ ؾمٞمام إذا مل يثؼ سم٘مدرشمف ومتٙمٜمف ُمـ أؾم٤ٌمب حتّمٞمٚمٝم٤م وم٢من اًمٕمزائؿ 

 صم٧ٌم واهلل ؾُمٌح٤مٟمف ُيٕم٤مىم٥م ُمـ وُمتح ًمف سم٤مسم٤ًم ُمـ اخلػم ومٚمؿ يٜمتٝمزه سم٠من حيقل سملم واهلٛمؿ هيٕم٦ُم آٟمت٘م٤مض ىمٚماام

 (511/3ىمٚمٌف وإرادشمف ومال ُيٛمٙمٜمف سمٕمد ُمـ إرادشمف قم٘مقسم٦ًم ًمف.) زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  

 ثبة يف االلزقبد يف اٌْجبدح -:0
ُيِريُد اهللُ سمُِٙمُؿ اًْمٞمُْنَ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 1] ـمـف :  َ٘مك ـمف َُم٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ اًْمُ٘مْرآَن ًمَِتِْم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

 [ . 185] اًمٌ٘مرة :  َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ 

قمـ قم٤مئِم٦َم ريض اهللاُ قمٜمٝم٤م َأن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ دظَمَؾ قمٚمْٞمٝم٤م وقِمٜمْده٤م اُْمرَأٌة ىم٤مل :  -142

ـْ َهِذِه ؟ ىم٤مًم٧م : َهِذهِ  ـْ َصالهِت٤َم ىم٤مَل :  ُم َُمُف قمٚمٞمُٙمْؿ سماِم شُمٓمِٞمُ٘مقن ، وَمَقاهللا ٓ َيَٛمؾُّ اهللاُ » وُمالَٟم٦م شَمْذيُمُر ُِم

ـِ إًَِمْٞمِف ُم٤م داَوَم َص٤مطِمٌُُف قمَٚمْٞمِف  ي  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش طمتاك مَتَٚمُّقا ويَم٤مَن َأطَم٥مُّ اًمدِّ

ي : ٓ َيْ٘مَٓمُع صَمقاسَمُف قمٜمُْٙمْؿ َوضَمَزاَء َأقْماَمًمُِٙمْؿ ، أش ٓ يٛمؾُّ اهللاُ » يَمٚمِٛم٦م ََّنْك وَزضْمٍر . وَُمْٕمٜمك ش وُمْف » 

َواَم قمٚمَ  ٌَِٖمل ًمُٙمْؿ َأْن شَم٠ْمظُمُذوا ُم٤م شُمٓمِٞمُ٘مقَن اًمدا يُمقا ، وَمٞمٜمْ ٞمِْف ًَمٞمَُدوَم وُيَٕم٤مُِمُٚمُٙمْؿ ُُمٕم٤مُمَٚم٦َم اعم٤ْملِّ طَمتاك مَتٚمُّقا وَمتَؽْمُ

 صَمَقاسُمُف ًَمُٙمْؿ ووَمْْمُٚمف قَمَٚمٞمُْٙمْؿ .

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ َأٟمٍس ريض -143  اهللا قمٜمف ىم٤مل : ضم٤مَء صَمالصم٦ُم رْهِط إمَِم سُمٞمُقِت َأْزواِج اًمٜمٌا

ْقه٤م وىم٤مًُمقا : َأيـ ٟمَ  ُْؿ شَمَ٘م٤مًما ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمَٚماما ُأظمؼِموا يم٠َمَّنا ٤ٌَمَدِة اًمٜمٌا ـْ قِم ٠َمًُمقَن قم ًْ ـْ ي ـُ ُِم ْح

ِلِّ َصغّم اهللُ  ٤م َأَٟم٤م وم٠ُمصكمِّ اًمٚمٞمؾ اًمٜمٌا َر . ىم٤مَل َأطَمُدُهْؿ : َأُما ـْ َذْٟمٌِِف وُم٤م شَم٠َمظما م ُِم  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَمْد هُمِٗمر ًَمُف ُم٤م شَمَ٘مدا
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ُج  ٤مَء ومال َأشَمزوا ْهَر أسمدًا وٓ ُأوْمٓمُِر ، وىم٤مَل أظمُر : وَأٟم٤م اقْمتَِزُل اًمٜمًِّ  َأسمدًا ، وىم٤مل أظَمُر : َوَأٟم٤م َأُصقُم اًمدا

ـَ ىُمْٚمتُْؿ يمذا ويمَذا ؟، َأُم٤م واهللاِ » ًا، وَمج٤مَء رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ إًَمٞمْٝمْؿ وم٘م٤مل : َأسمد ِذي َأْٟمتُُؿ اًما

ـْ رهِم٥م ٤مَء، ومٛم ًَ ُر ، َوُأصكمِّ َوَأْرىُمد، َوَأشَمَزّوُج اًمٜمِّ
قمـ  إيِنِّ ٕظَْمَِم٤ميُمْؿ هللاِ َوَأشْمَ٘م٤ميُمؿ ًمف ًمٙمِٜمل َأُصقُم َوُأوْمٓمِ

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ٜماتِل وَمَٚمٞمَس ُِمٜمِّكؾُم 

ش َهَٚمَؽ اعمَُْتٜمَٓمُِّٕمقَن » وقمـ اسمـ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف أن اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -144

ُدون ذِم هَمػْمِ ُمْقَوِع اًمتاِْمِديش : اعمُْتَٜمٓمُِّٕمقَن » ىم٤مهَل٤َم صمالصم٤ًم ، رواه ُمًٚمؿ .  ٘مقَن اعمَُِْمدِّ  ِد .اعمُْتٕمٛمِّ

ـُ  -145 ي ـْ يِم٤مدا اًمدِّ ـَ ُيْنٌ وًم ي قمـ َأيِب هريرة ريض اهللا قمٜمف اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:إِنا اًمدِّ

جْل٦ِم   ُِمـ اًمدُّ
ٍ
ء ْوطم٦ِم وَرْ وا واؾْمتِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًْمٖمْدوِة واًمرا ُدوا وىَم٤مِرسُمقا َوَأسْمنِمُ رواه اًمٌخ٤مري ش إٓا هَمَٚمٌف ومًدِّ

جْل٦ِم اًْمَ٘مّْمد اًْم٘مّْمد شَمٌُْٚمُٖمقا » ف .وذم رواي٦م ًم ـَ اًمدُّ ء ُِم ُدوا وىَم٤مِرسُمقا واهْمدوا وُروطُمقا وَرْ  ش ؾمدِّ

ـُ » ىمقًمف :  ي ؿا وَم٤مقِمُٚمُف . ورِوي َُمٜمُّْمقسم٤ًم ، ورِوَي: ش اًمدِّ ًَ ـَ َأطَمٌد » ُهق ُمْروُمقٌع قَمغَم ُم٤م مَلْ ُي ي ـْ ُيَِم٤مدا اًمدِّ ًَم

ـْ ُُمَ٘م٤موَُم٦ِم ش : إِٓا هَمَٚمٌَُف » ٚماؿ : وىمقًمف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم ش ..  ـُ َوقَمجَز ذًمَؽ اعمَُِْم٤مدُّ قم ي َأْي : هَمَٚمٌَف اًمدِّ

ـِ ًمَِٙمثْرِة ـُمرىِمِف .  ي ِل اًمٜماَٝم٤مِر . ش واًْمَٖمْدوُة » اًمدِّ ْوطم٦ُم »ؾمػْمُ َأوا جْل٦َُم »آظِمُر اًمٜماَٝم٤مِر ش : َواًمرا آظِمُر ش : واًمدُّ

مَتْثِٞمٌؾ ، وُمْٕمٜم٤مُه : اؾْمَتِٕمٞمٜمُقا قَمغَم ـَم٤مقم٦ِم اهللاِ قمز وضمؾا سم٤مٕقَْمامِل ذِم وىْم٧ِم اًمٚماٞمِْؾ . َوَهذا اؾمَتٕم٤مرٌة ، و

وَن اًْمِٕم٤ٌمَدَة وٓ شمًـ٠َمُُمقَن ُمْ٘مُّمقَديُمْؿ ، يَمام َأنا اعم٤ًُْمومَِر  تٚمذُّ ًْ ٟمِم٤مـمُِٙمْؿ ، ووَمراِغ ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ سمحٞم٨ُم شًم

َه٤م ، ومٞمِّمُؾ اعمْْ٘مُّمقد سمَِٖمػْمِ شَمٕم٥ٍم ، واهللاُ احْل٤مِذَق َيًػُم ذم َهذِه إَْوىَم٤مِت َويًؽَميُِح هُ  ُتُف ذِم هَمػْمِ ق وداسما

 َأقمٚمؿ .

ِجَد وَم٢مَِذا طمٌٌْؾ َِمُْدوٌد  -146 ًْ ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اعمْ وقمـ َأٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : َدظَمَؾ اًمٜمٌا

٤مِرَيتلَْمِ وم٘م٤مَل :  ًا ِلُّ ُم٤م َهَذا احْلٌُْؾ ؟ ىم٤م» سَملْمَ اًم ًُمقا ، َهذا طمٌٌْؾ ًمَِزْيٜم٥ََم وَم٢مَِذا وَمؽَمْت شَمَٕمَٚمَ٘م٧ْم سمِِف . وم٘م٤مل اًمٜمٌا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش طُمّٚمقُه ، ًمِٞمَُّمؾِّ َأطمُديُمْؿ َٟمَِم٤مـَمُف ، وَم٢مِذا وَمؽَم وَمْٚمػْمىُمْد » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

إَِذا َٟمَٕمَس َأطمُديُمْؿ » ِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ  -147

ىُمْد طَمتاك َيْذَه٥َم قَمٜمُْف اًمٜماْقُم ، وم٢مِن َأطمَديمؿ إَِذا صغما وُهق َٟم٤مقَمٌس ٓ َيْدِري ًمٕمٚماُف  َوُهَق ُيَّمكمِّ ، وَمْٚمػَمْ

ُف  ًَ ٥مُّ َٟمْٗم ًُ تَْٖمِٗمُر ومَٞم ًْ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش . يذَه٥ُم ي
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َرَة ريض اهللاُ قمٜمٝمام ىم٤مل : يُمٜم٧ُْم ُأَصكمِّ َُمَع اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ َأيِب قمٌد اهللا ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمُ  -148

ٌَتُف ىَمّْمدًا  َٚمَقاِت ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم صالشُمُف ىَمّمدًا وظُمْٓم رواه ُمًٚمؿ . ىمقًُمُف : ىَمّْمدًا : َأْي سَملْمَ ش وؾَمٚماؿ اًمّما

 اًمٓمُّقِل َواًْمِ٘مٍَمِ .

ـِ قمٌد  -149 ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سَملْم وقمـ َأيِب ضُمَحٞمَْٗم٦َم َوه٥ِم سْم اهللا ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : آظَمك اًمٜمٌا

ًَم٦ًم وم٘م٤مَل : ُم٤م ؿَم٠مْ  ْرَداء ُُمَتٌَذِّ  ، وَمَرَأى ُأما اًمدا
ِ
ْرَداء  ، وَمَزاَر ؾمْٚماَمُن َأسَم٤م اًمدا

ِ
ْرَداء ُٟمِؽ؟ ىم٤مًَم٧ْم : ؾَمْٚماَمَن وَأيِب اًمدا

 ًمٞمَْس ًمف طَم 
ِ
رداء  وَمَّمٜمََع ًَمف ـَمَٕم٤مُم٤ًم ، وم٘م٤مَل ًَمُف : يُمْؾ وَم٢ميِنِّ َأظْمقَك َأسُمق اًمدا

ِ
ْٟمٞم٤َم . وَمَج٤مَء َأسُمق اًمدْرَداء ٤مضم٦ٌم ذِم اًمدُّ

 يُ٘مقم وم٘م٤مل ًَمف : ٟمَ 
ِ
ْرداء ٞمُْؾ َذَه٥َم َأسُمق اًمدا ْؿ َص٤مئٌِؿ ، ىم٤مَل : ُم٤م َأٟم٤م سمآيمٍؾ طَمتاك شم٠ْميمَؾ ، وَم٠َميَمَؾ ، وَمٚمااَم يم٤مَن اًمٚما

وم٘م٤مَل ًَمف : َٟمْؿ ، وَمَٚماما يم٤من ُمـ آظمِر اًمٚماٞمِْؾ ىم٤مَل ؾمْٚمامُن : ىُمؿ أَن، وَمَّمٚماٞم٤َم مَجِٞمٕم٤ًم ، وَمٜم٤َمم ، صُمؿا َذَه٥َم َيُ٘مقم 

٤م ، وَم٠َمقْمِط يمُ  ٤م ، وٕهٚمِؽ قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ َؽ قَمَٚمٞمَْؽ طم٘مًّ
ًِ ٤م ، َوإِنا ًمٜمَْٗم ؾا وم٘م٤مَل ًمف ؾَمْٚماَمُن : إِنا ًمَرسمَِّؽ قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ

ف ، وَم٠َمشَمك ا ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : ِذي طَمؼٍّ طَم٘ما ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمَذيمر ذًمَؽ ًَمف ، وم٘م٤مَل اًمٜمٌا » ًمٜمٌا

 رواه اًمٌخ٤مري .ش َصَدَق ؾمْٚماَمُن 

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  -151 ـِ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ُأظْمؼَم اًمٜمٌا وقمـ َأيِب حمٛمد قمٌِد اهللاِ سمـ قمٛمرو سم

ٞمَْؾ ُم٤م قمِْم٧ُم ، وَمَ٘م٤مَل رؾُمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ وؾَم  ـا اًمٚما ـا اًمٜماَٝم٤مَر ، وٕىَُمقُم ِف ٚماؿ أينِّ َأىُمقل : َواهللاِ َٕصقَُم

ل ي٤م رؾمقَل اهللا . ىَم٤مَل: »وؾَمٚماؿ :  وَم٢مِٟمَؽ ٓ » َأْٟم٧َم اًماِذي شَمُ٘مقل ذًمؽ ؟ وَمُ٘مْٚم٧م ًمف : ىَمْد ىُمٚمتُف سم٠َميِب َأْٟم٧َم وُأُمِّ

٤مٍم وَم٢مِنا احْلًٜم٦ََم سمَٕمنْمِ َأُْمث٤َمهلَ شمَ  ْٝمِر صَمالصَم٦َم َأيا ـَ اًمِما تَٓمِٞمُع ذًمَِؽ ، وَمُّمْؿ وَأوْمٓمْر ، وَٟمْؿ َوىُمْؿ ، َوُصْؿ ُِم ٤م ، ًْ

ـْ ذًمَؽ ىم٤مَل : وَمّمْؿ َيْقُم٤ًم َوَأوْمٓمْر َيْقَُملْمِ ، ىُمْٚم٧م :  ْهِر ىُمْٚم٧م : وَم٢ميِنِّ ُأـمٞمؼ أوْمَْمَؾ ُم وذًمَؽ ُمثُْؾ ِصٞم٤مٍم اًمدا

ـْ ذًمَؽ ، ىَم٤مَل : وَم٢مِ  وَمُّمؿ َيْقُم٤ًم َوَأوْمٓمْر يْقُم٤ًم ، وَمذًمَؽ ِصٞم٤َمم َداوود صغم اهلل قمٚمٞمف » ينِّ ُأـُمٞمؼ أوْمَْمَؾ ُِم

ٞم٤َمِم  ٞم٤مِم » َوذم رواي٦م : ش . وؾمٚمؿ، َوُهق َأقْمَدل اًمّمِّ ـْ ذًمَؽ ش هَق َأوْمَْمُؾ اًمّمِّ وَمُ٘مْٚم٧ُم وَم٢ميِنِّ ُأـمِٞمُؼ َأوْمَْمَؾ ُِم

ـْ ذًمؽ» هللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم ا تِل ش ٓ َأوْمَْمَؾ ُم ٤مِم اًما َوْٕن َأيْمقَن ىَمٌْٚم٧ُم اًمثاالصَم٦َم إَيا

ـْ َأْهكِم َوَُم٤ممِم.  ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأطَم٥مُّ إزِما ُم

ْ ُأظْمؼَمْ َأٟماَؽ شَمّمقُم اًمٜماَٝم٤مَر وشَمُ٘مقُم اًمٚما » وذم رواي٦ٍم :   وَمال » ىمٚم٧م : سمغَم َي٤م رؾمقل اهللاِ . ىم٤مل : ش ٞمَْؾ ؟ َأمَل

٤م َوإِنا ًمَزْوضِمَؽ  ٤م ، وإِنا ًمٕمْٞمٜمَْٞمَؽ قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ دَك قمَٚمٞمَْؽ طم٘مًّ ًَ شَمْٗمٕمؾ : ُصْؿ وَأوْمٓمْر ، وَٟمْؿ وىُمْؿ وَم٢مِنا جلَ
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ٌَؽ َأْن شَمّْمقَم ذِم  ًْ ٤م ، وإِنا سمَح ٤م ، َوإِنا ًمَزْورَك قَمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ ٤مٍم ، وَم٢مِنا ًَمَؽ قمَٚمٞمَْؽ طَم٘مًّ  يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر صَمالصَم٦َم َأيا

ْهرِ  ٜم٦ٍم قمنْمَ َأُْمَث٤مهِل٤َم ، وَم٢مِذن ذًمؽ ِصٞم٤َمُم اًمدا ًَ َد قَمكَما ، ىُمْٚم٧ُم : ي٤م رؾمقل اهللا إيِّن ش سمُِٙمؾِّ طَم ْدُت وَمُِمدِّ ومَِمدا

ًة، ىم٤مل :  » ىمٚم٧م: وُم٤م يَم٤من ِصَٞم٤مُم داوَد؟ ىم٤مل : ش ُصْؿ ِصَٞم٤مَم َٟمٌِلِّ اهللاِ داُوَد َوٓ شَمزْد قَمَٚمٞمْفِ » َأضِمُد ىُمقا

وَمَٙم٤من قَمٌُْد اهللاِ ي٘مقل سمْٕمد َُم٤م يَمؼِم : ي٤مًَمٞمَْتٜمِل ىَمٌِْٚم٧ُم ُرظْمّم٦َم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش ٟمِّْمُػ اًمدْهِر 

ْهِر ، َوشْمَ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآَن يُمؾا » وؾَمٚماؿ . وذم رواي٦م :  وَمُ٘مْٚم٧ُم : سَمغَم ي٤م رؾمقَل ش ًَمٞمَْٚم٦م ؟ َأمَلْ ُأظْمؼَمْ َأٟماؽ شمُّمقُم اًمدا

ٌََد اًمٜما٤مِس ، واىْمرْأ اًْمُ٘مْرآَن » اهللاِ ، ومَلْ ُأِرْد سمذًمَِؽ إِٓا اخْلػْمَ  ىَم٤مَل :  وَمُّمْؿ َصْقَم َٟمٌِلِّ اهللاِ داوَد ، وَم٢مِٟماف يَم٤مَن َأقْم

ـَ » ـْ ذًمَِؽ ؟ ىَم٤مَل : ىُمْٚم٧م : َي٤م َٟمٌِلِّ اهللاِ إيِنِّ ُأـمِٞمؼ َأوْمْمؾ ُمِ ش ذم يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر  ىُمْٚم٧م : ش وَم٤مىْمَرأه ذِم يُمؾِّ قِمنِمي

ـْ َذًمَِؽ ؟ ىَم٤مَل :  ىُمْٚم٧م : َي٤م َٟمٌِلا اهللاِ إيِنِّ ُأـمِٞمؼ َأوْمْمَؾ ش وَم٤مىْمَرْأُه ذِم يُمؾِّ قَمنْم »َي٤م ٟمٌلِّ اهللاِ إيِنِّ ُأـمِٞمؼ َأوْمَْمؾ ُِم

ـْ ذًمَِؽ ؟ ىَم٤مَل :  ٌٍْع َوَٓ » ُِم ِلُّ َصغّم ش  شَمِزْد قَمغَم َذًمَِؽ وَم٤مىْمَرْأه ذم يُمؾِّ ؾَم َد قَمكَما ، وىَم٤مَل زِم اًمٜمٌا ْدُت وَمُِمدِّ وَمَِمدا

ِلُّ َصغّم » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ت إمَِم اًماِذي ىَم٤مَل زِم اًمٜمٌا إِٟماَؽ َٓ شَمْدِري ًَمٕمٚماَؽ َيُٓمقل سمَِؽ قُمُٛمٌر ىم٤مَل : وَمٍِمْ

ُت   َوِدْدُت أينِّ ىَمٌِْٚم٧م رظْمَّم٦َم َٟمٌِلِّ اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمَٚماما يَمؼِمْ

٤م قمَٚمٞمَْؽ  ًمَقًَمِدكَ  َوإِنا  »:  رواي٦م وذم   »:  رواي٦مٍ  وذم.  صَمالصم٤مً  ش إسََمدَ  َص٤ممَ  ُمـ َص٤ممَ  ٓ:  رواي٦مٍ  وذم ش طَم٘مًّ

َٞم٤ممِ  َأطَم٥مُّ  الِة إمَِم اهللاِ شَمَٕم٤ممَم َصالُة َداُوَد : يَم٤مَن َيٜم٤َمُم ٟمِّْمَػ َداُوَد ، وَ  ِصٞم٤َممُ  شَمَٕم٤ممَم  اهللا  إمَِم  اًمّما َأطَم٥مُّ اًمّما

 ش .اًمٚماٞمِؾ ، َوَيُ٘مقُم صُمُٚمثَُف ، َوَيٜم٤َمُم ؾُمُدؾَمُف ، َويَم٤مَن َيُّمقُم يْقُم٤ًم وُيْٗمٓمُِر َيْقُم٤ًم ، َوٓ َيِٗمرُّ إَِذا ٓىَمك 

٥ٍم ، ويَم٤مَن َيتََٕم٤مَهُد يَمٜماتُف أي : اُْمَرَأة وًَمِدِه  ُْمَرَأًة َذاَت ا َأيِب  َأْٟمَٙمَحٜمِل:  ىَم٤مَل  رواي٦م وذم  ًَ ٠َمهُل٤َم    طم ًْ  وَمٞم

ـْ  ضْمُؾ  ٟمِْٕمؿَ :  ًَمفُ  وَمَتُ٘مقُل  ، سَمْٕمٚمَِٝم٤م قَم ـْ  اًمرا ْ  رضُمؾ ُِم ْ  ومَِراؿم٤مً  ًمٜم٤َم َيَٓم٠مْ  مَل  ـم٤مَل  وَمَٚماما  َأشَمْٞمٜم٤َمهُ  ُُمٜمْذُ  يَمٜمَٗم٤مً  ًمٜم٤َم ُيٗمتِّْش  ومَل

ِ  ذيَمرَ  قمٚمٞمف َذًمَِؽ   ومَٚم٘مٞمُتُف سَمْٕمَد ذًمَؽ وَمَ٘م٤مَل : ش اًْمَ٘مٜمل سمف » لِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ومَ٘م٤مَل : ذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌا

ىمٚم٧ُم: يُمؾا ًَمٞمٚم٦م ، وَذيَمر َٟمْحَق َُم٤م ؾَمٌَؼ ش َويمْٞمَػ خَتْتِؿ ؟ » ىُمْٚم٧ُم يُمؾا َيْقم ، ىَم٤مَل : ش يمٞمَػ شَمُّمقُم ؟ » 

ٌَُع اًماذِ  ًُّ ي يْ٘مرؤُه ، يْٕمرُوُف ُِمـ اًمٜماَٝم٤مِر ًمِٞمُٙمقن َأظمػا قمَٚمٞمِِف سم٤ِمًمٚماٞمْؾ ، َوإَِذا ويَم٤من يْ٘مَرُأ قَمغَم سمْٕمض َأْهٚمِف اًم

ِل َصغّم اهللُ  ـا يَمراِهٞم٦َم َأن يؽْمُك ؿمٞمئ٤ًم وم٤مرَق قمَٚمٞمِف اًمٜمٌا ى َأوْمَٓمر َأيا٤مُم٤ًم َوَأطمََم وَص٤مم ُِمثَْٚمُٝم  َأراد َأْن َيتََ٘مقا

َواي٤مت صحِٞمح٦مٌ  حٞمحلْمَ وىمٚمٞمٌؾ ُمٜمَْٝم٤م ذم َأطَمِدمِه٤م . قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ .يُمؾُّ هِذه اًمرِّ  ُُمْٕمَٔمُٛمَٝم٤م ذِم اًمّما

سمٞمع إؾُمٞمِديِّ اًْمَٙم٤مشم٥ِم َأطمِد يُمتا٤مِب رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -151 ـِ اًمرا وقمـ َأيِب رسْمِٕملٍّ طمٜمَْٔمٚم٦َم سم
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؟ ىُمْٚم٧ُم : َٟم٤موَمَؼ طمٜمَْٔمَٚم٦ُم ، ىَم٤مَل :  وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ًَم٘مٞمٜمَل َأسُمق سَمْٙمر ريض اهللا قمٜمف وم٘م٤مل : يَمْٞمَػ َأْٟم٧َم ي٤م طمٜمْٔمَٚم٦مُ 

ُرَٟم٤م سم٤مجْلٜما٦ِم واًمٜما٤م ِر ؾُمٌْح٤مَن اهللا ُم٤م شمُ٘مقُل ؟، : ىُمْٚم٧ُم : َٟمُٙمقُن قِمٜمْد رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُيذيمِّ

ـْ قِمٜمِْد رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما  ؿ قم٤موَمًٜم٤َم إَْزَواَج َوإَْوَٓد يم٠َمٟما٤م رْأَي قملم ، وَم٢مَِذا ظَمرضمٜم٤َم ُِم

ْٞمٕم٤مِت َٟمًٞمٜم٤َم يَمثػِمًا ىم٤مل َأسُمق سمْٙمر ريض اهللا قمٜمف : وَمقاهللاِ إِٟما٤م ًمٜمَْٚمَ٘مك ُِمثَْؾ َهَذا وم٤مْٟمٓمٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َوَأسمُ  ق سَمْٙمر َواًمْما

ي٤م رؾمقل اهللا ، وم٘م٤مَل رؾمقُل  طمتك دظَمْٚمٜم٤َم قَمغم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ . ومُ٘مْٚم٧ُم ٟم٤موَمَؼ طمٜمَْٔمٚم٦مُ 

ُرَٟم٤م سم٤مًمٜما٤مِر واجْلٜم٦َِم يَم٠َمٟما٤م ش وَُم٤م َذاَك؟» اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ:  ىُمْٚم٧ُم: ي٤م رؾمقَل اهللا ُٟمٙمقُن قِمٜمْدَك شُمَذيمِّ

ْٞمٕم٤مِت ٟمَ  ـْ قِمٜمِْدَك قَم٤موَمًٜم٤َم إَزَواج وإْوََٓد واًمْما ٞمٜم٤َم يَمثػِمًا . وم٘م٤مل رؾمقُل رْأَي اًمَٕملْمِ وَم٢مَِذا ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم ًِ

يْمر »اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  َواًماِذي َٟمْٗمِز سمِٞمِدِه أن ًَمْق شَمُدوُُمقَن قَمغَم َُم٤م شَمُٙمقُٟمقَن قِمٜمِْدي َوذِم اًمذِّ

ـْ ي٤م طمٜمَْٔمَٚم٦ُم ؾم٤مقم٦ًم وؾم٤مقم٦ًم 
اٍت ، صَمالش ًمَّم٤موَمحْتُٙمُؿ اعمالئَِٙم٦ُم قَمغَم وُمُرؿِمُٙمؿ وذم ـُمُرىِمُٙمؿ ، َوًَمٙمِ َث ُمرا

 رواه ُمًٚمؿ

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ خَيُْٓم٥ُم إَِذا ُهَق سمِرضُمٍؾ  -152  وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : سمٞمْٜمام اًمٜمٌا

ْٛمس َوٓ يْ٘مُٕمَد ، وٓ يًتَٔمِؾا وٓ  يَتَٙمٚماَؿ ، ىَم٤مئٍِؿ ، وم٠ًَمَل قَمٜمُْف وَمَ٘م٤مًُمقا : َأسُمق إِْهائٞمَؾ َٟمَذر َأْن َيُ٘مقَم ذِم اًمِما

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  رواه ش ُُمُروُه وَمْٚمٞمََتَٙمٚماْؿ وًْمٞمًَتَٔمِؾا وًْمُٞمتِؿا صْقَُمُف » ويّمقَم ، وَم٘م٤مَل اًمٜمٌا

 اًمٌخ٤مري .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ يرسمط ٟمٗمًف سمحٌؾ يمل ٓ يٜم٤مم،  :اسمـ قم٤ٌمس  ىم٤مل

ي٤م  : عم٤م ٟمزل قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ىم٤ملقمكم قمـ  .ُم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن ًمتِم٘مك ـمف  : وم٠مٟمزل اهلل

( ىم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف طمتك شمقرُم٧م ىمدُم٤مه، ومجٕمؾ يرومع رضمال  2 - 1) اعمزُمؾ  ىمؿ اًمٚمٞمؾ إٓ ىمٚمٞمال. أهي٤م اعمزُمؾ 

ُم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن  : يٕمٜمل : ـم٠م إرض سم٘مدُمٞمؽ ي٤م حمٛمد:ـمف  : ويْمع رضمال ومٝمٌط قمٚمٞمف ضمؼميؾ وم٘م٤مل

 ( 11/153( ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 21)اعمزُمؾ ( ن وم٤مىمرءوا ُم٤م شمٞمن ُمـ اًم٘مرآ ( وأٟمزل:ِم٘مك ًمت

صغم قمٚمٞمف اًمًالم  :قمكم . وىم٤مل اًمْمح٤مك  يم٤من قمٚمٞمف اًمًالم يراوح سملم ىمدُمٞمف ي٘مقم قمغم رضمؾ ومٜمزًم٧م ىم٤مًمف

 :ُم٤م أٟمزل قمٚمٞمف إٓ ًمٞمِم٘مك . وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ  :هق وأصح٤مسمف وم٠مـم٤مل اًم٘مٞم٤مم عم٤م أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ، وم٘م٤مًم٧م ىمريش 
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واسمـ ضمٌػم واحلًـ اسمـ قم٤ٌمس إٟمؽ ًمتِم٘مك سمؽمك ديٜمٜم٤م ومٜمزًم٧م. وقمـ  :ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ واًمٜمي واعمٓمٕمؿ 

ي٤م رضمؾ . وم٘مٞمؾ سم٤مًمٜمٌٓمٞم٦م . وىمٞمؾ سم٤محلٌِمٞم٦م . وىمٞمؾ سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م . وىمٞمؾ ـمف ( ( ُمٕمٜمك :وجم٤مهد وقمٓم٤مء وقمٙمرُم٦م 

ًمق ىمٚم٧م ذم قمؽ : ي٤م رضمؾ مل جي٥م طمتك شم٘مقل ) ـمف ( .  :ًمٖم٦م يٛمٜمٞم٦م ذم قمؽ . وىمٞمؾ ذم قمٙمؾ . وىم٤مل اًمٙمٚمٌل 

 ( 6/224)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمالٟمدًمًك  .(ي٤م ومالنـمف  ( ُمٕمٜمكًمًدي اوىم٤مل 

 ( 11/156ىم٤مل : هق يم٘مقًمؽ : ي٤م حمٛمد سمٚم٤ًمن احلٌش. )اًمدراعمٜمثقرـمف (  :( ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ُم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن ـمف  : ويمٜم٧م إذا ىمٚم٧مـمف  : ىم٤مًم٧م : أول ؾمقرة شمٕمٚمٛمتٝم٤م ُمـ اًم٘مرآنقم٤مئِم٦م قمـ 

ُم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن ًمتِم٘مك  :ىمت٤مدة .قمـ قم٤مئش ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ٓ ؿم٘مٞم٧م ي٤م ًمتِم٘مك 

 (11/158)اًمدر اعمٜمثقر.ىم٤مل : ٓ واهلل، ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل ؿم٘مٞم٤م، وًمٙمـ ضمٕمٚمف رمح٦م وٟمقرا ودًمٞمال إمم اجلٜم٦م

، ىم٤مل : اًمٞمن : اإلومٓم٤مر ذم اًمًٗمر ، واًمٕمن : يريد اهلل سمٙمؿ اًمٞمن وٓ يريد سمٙمؿ اًمٕمن  :قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

(ىم٤مل : هق اإلومٓم٤مر ذم اًمًٗمر ، وضمٕمؾ قمدة يريد اهلل سمٙمؿ اًمٞمن  ( قمـ جم٤مهد ذم ىمقل اهلل: .اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

، وم٠مريدوا يريد اهلل سمٙمؿ اًمٞمن وٓ يريد سمٙمؿ اًمٕمن  : . قمـ ىمت٤مدة ىمقًمفوٓ يريد سمٙمؿ اًمٕمن  - ُمـ أي٤مم أظمر

 (3/476)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ٕٟمٗمًٙمؿ اًمذي أراد اهلل ًمٙمؿ 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
: أٓ ٓ شمٖم٤مًمقا ذم صدىم٤مت اًمٜم٤ًمء وم٢مَّن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ُمٙمُرُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أو  ىم٤مل اًم٘مرـمٌك: وظمٓم٥م قمٛمر وم٘م٤مل

شم٘مقى قمٜمد اهلل ًمٙم٤من أوٓيمؿ هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمٛمام أصدق ىمط اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئف وٓ سمٜم٤مشمف 

ومقق اصمٜمتل قمنمة أوىمٞم٦م وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف اُمرأة وم٘م٤مًم٧م ي٤مقمٛمر :يٕمٓمٞمٜم٤م اهلل وحترُمٜم٤م اًمٞمس اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ٜمَْٓم٤مًرا وَمال شَم٠ْمظُمُذوا ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤ًم ( ىم٤مل قمٛمر :أص٤مسم٧م اُمرأة وأظمٓم٠م قمٛمر
ـا ىمِ وذم رواي٦م  .ي٘مقل: ) َوآشَمٞمْتُْؿ إطِْمَداُه

وم٠مـمرق قمٛمر صمؿ ىم٤مل : يمؾ اًمٜم٤مس أوم٘مف ُمٜمؽ ي٤م قمٛمر . وذم أظمرى : اُمرأة أص٤مسم٧م ورضمؾ أظمٓم٠م واهلل 

 (2113دي٨م رىمؿ ؾمٜمـ اًمدارُمل طم -99/ 5اعمًتٕم٤من. )اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران 

شمرك قمثامن ريض اهلل قمٜمف اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر ذم ظمالومتف وىم٤مل: إين إُم٤مم اًمٜم٤مس ومٜمٔمر إزما إقمراب وأهؾ 

  (3/248ت اًم٤ٌمدي٦م أصكم ريمٕمتلم، ومٞم٘مقًمقن: هٙمذا ومرو٧م.)اعمقاوم٘م٤م

ٟمف أص٤مسمٜمل ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: عم٤م سمٙمك ذم ُمرض ُمقشمف ريض اهلل قمٜمف إٟمام ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: إٟمام أسمٙمل ٕ

 (2/261ذم طم٤مل ومؽمة ومل يّمٌٜمل ذم طم٤مل اضمتٝم٤مد.) جمٛمع اًمزوائد 

 (117اًمًٜمف ًمٚمٛمروزى  -232)اًمزهد ٓمحد  .ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: آىمتّم٤مد ذم اًمًٜم٦م أطمًـ ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدع
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 ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: إين اذا صٛم٧م ) اًمٜم٤مومٚمف ( وٕمٗم٧م قمـ ىمراءة اًم٘مرآن وىمراءة اًم٘مرآن أطم٥م إزم.

 (815أصم٤مر رىمؿ )هتذي٥م  

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: ٓ شمٖم٤مًمٌقا هذا اًمٚمٞمؾ وم٢مٟماٙمؿ ًمـ شمٓمٞم٘مقه وم٢مذا ٟمٕمس أطمديمؿ ومٚمٞمٜمٍمف إمم 

 (311/13ومراؿمف وم٢مٟمف أؾمٚمؿ ًمف.)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد إلٟم٤ًمن: إٟمؽ ذم زُم٤من يمثػم وم٘مٝم٤مؤه ىمٚمٞمؾ ىمراؤه حُتٗمظ ومٞمف طمدود اًم٘مرآن وشمْمٞمع 

ٞمؾ ُمـ ي٠ًمل يمثػم ُمـ يٕمٓمل يٓمٞمٚمقن ومٞمف اًمّمالة وي٘مٍمون اخلٓم٦ٌم يٌدون أقمامهلؿ ىمٌؾ أهقائٝمؿ طمروومف ىمٚم

وؾمٞم٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من ىمٚمٞمؾ وم٘مٝم٤مؤه يمثػم ىمراؤه حيٗمظ ومٞمف طمروف اًم٘مرآن وشمْمٞمع طمدوده يمثػم ُمـ ي٠ًمل 

 ىمٚمٞمؾ ُمـ يٕمٓمل يٓمٞمٚمقن ومٞمف اخلٓم٦ٌم وي٘مٍمون اًمّمالة يٌدون ومٞمف أهقاءهؿ ىمٌؾ أقمامهلؿ. 

 (11/511دب اعمٗمرد اجلٛمٚم٦م إظمػمة أورده٤م احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمرى ٕخ٤مرى ا)اًمٌ

وم٠مده واؾمتٕمـ اهلل  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف: قمٚمٞمؽ سم٤مًمٗمرائض وُم٤م وصػ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ ُمـ طم٘مف

قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ يٕمٚمؿ ُمـ قمٌد: صدق ٟمٞم٦م وطمرص٤م ومٞمام قمٜمده ُمـ طمًـ صمقاسمف: إٓ أظمره قمام يٙمره وهق 

 ( 3/326 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف ع ُم٤م يِم٤مء.)اعمٚمؽ يّمٜم

اِزىمِلمَ   وَمُٝمَق خُيْٚمُِٗمُف َوُهَق ظَمػْمُ اًمرا
ٍ
ء ـْ َرْ ( ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )َوُم٤م َأْٟمَٗمْ٘متُْؿ ُِم

  )159 -158إدب اعمٗمرد، ًمٚمٌخ٤مري  ذم همػم إهاف وٓ شم٘متػم.) ( يٕمٜمل ) 

 (325/ 3اسمـ يمثػم  ّٟمف ىم٤مل: ُم٤م قم٤مل ُم٘متّمد ىمّط.) شمٗمًػموقمٜمف أيْم٤م ريض اهلل قمٜمٝمام أ

قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ىم٤مل: إذا يم٤من اًمٚمٞمؾ يم٤من اًمٜم٤مُس ُمٜمف قمغم صمالث ُمٜم٤مزل: ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ًمف وٓ قمٚمٞمف وُمٜمٝمؿ 

َُمـ قمٚمٞمف وٓ ًمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ قمٚمٞمف وٓ ًمف! وم٘مٚم٧م: ويمٞمػ ذاك؟ ىم٤مل: أُم٤م َُمـ ًمف وٓ قمٚمٞمف ومرضمٌؾ اهمتٜمؿ 

ٛم٦َم اًمٚمٞمؾ ومتقو٠م وصغما ومذاك ًمف وٓ قمٚمٞمف ورضمؾ اهمتٜمؿ همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس وفمٚمٛم٦َم اًمٚمٞمؾ، همٗمٚم٦َم اًمٜم٤مس وفمٚم

 (551/1)اًمًػم .ومٛمِمك ذم ُمٕم٤ميص اهلل ومذاك قمٚمٞمف وٓ هلق رضمؾ ٟم٤مم طمتك أصٌح، ومذاك ٓ ًمف وٓ قمٚمٞمف

قمـ أيّب سمـ يمٕم٥م: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٌٞمؾ واًمًٜمّـ٦م وم٢مٟمف ُم٤م قمغم إرض قمٌد قمغم اًمًٌٞمؾ واًمًٜم٦ّم ذيمر اًمرمحـ 

ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل ومٞمٕمذسمف وُم٤م قمغم إرض قمٌد قمغم اًمًٌٞمؾ واًمًٜم٦م ذيمر اهلل ذم ٟمٗمًف وم٤مىمِمٕمّر 

ضمٚمده ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل إٓ يم٤من ُمثٚمف يمٛمثؾ ؿمجرة يٌس ورىمٝم٤م ومٝمل يمذًمؽ إذ أص٤مهب٤م ريح ؿمديد ومتح٤متا 

ًا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وؾمٜم٦م قمٜمٝم٤م ورىُمٝم٤م إٓ طمّط اهلل قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه يمام حت٤مّت قمـ شمٚمؽ اًمِمجرة ورىمٝم٤م وإن اىمتّم٤مد
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ظمػم ُمـ اضمتٝم٤مد ذم ظمالف ؾمٌٞمؾ اهلل وؾمٜم٦م وم٤مٟمٔمروا أن يٙمقن قمٛمٚمٙمؿ إن يم٤من ضمٝم٤مدًا أو اىمتّم٤مدًا أن يٙمقن 

 (92-12/91ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف ( ذًمؽ قمغم ُمٜمٝم٤مج إٟمٌٞم٤مء وؾمٜمتٝمؿ.

ٝمؿ وقمـ قمٛمر سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل: أدريم٧م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيمثر ِمـ ؾمٌ٘مٜمل ُمٜم

 (316 -1/215ومام رأي٧م ىمقُم٤م أين ؾمػمة وٓ أىمؾ شمِمديدا ُمٜمٝمؿ.)ا ٓقمتّم٤مم 

قمـ احلًـ ىم٤مل : إن هذا اًمديـ ديـ واص٥م وإٟمف ُمـ ٓ يّمؼم قمٚمٞمف يدقمف وإن احلؼ صم٘مٞمؾ وإن اإلٟم٤ًمن 

ًمٞم٠مظمذ أطمديمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م يٓمٞمؼ وم٢مٟمف ٓ يدري ُم٤م ىمدر أضمٚمف وإن اًمٕمٌد إذا ريم٥م :وٕمٞمػ ويم٤من ي٘م٤مل

ػ ويمٚمػ ٟمٗمًف ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ أوؿمؽ أن يًٞم٥م ذًمؽ يمٚمف  طمتك ًمٕمٚمف ٓ ي٘مٞمؿ اًمٗمريْم٦م وإذا ريم٥م سمٜمٗمًف اًمٕمٜم

يم٤من أيمثر اًمٕم٤مُمٚملم وأُمٜمٕمٝم٤م ُمـ هذا  :سمٜمٗمًف اًمتٞمًػم واًمتخٗمٞمػ ويمٚمػ ٟمٗمًف ُم٤م شمٓمٞمؼ يم٤من أيمٞمس  أو ىم٤مل

)ؾمػم اًمٚمٞمؾ ذم أوًمف وهق ُمٜمٝمل قمٜمف وهق اًمًػم سمنقمف .ذ اًمًػم احل٘مح٘م٦م:اًمٕمدو ويم٤من ي٘م٤مل

 (1311)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك رىمؿ .(ةزائد

 (8/4833وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى  رمحف اهلل  : ظمػم إُمقر أوؾم٤مـمٝم٤م .) ًم٤ًمن اًمٕمرب  

 (1648وقمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف ىم٤مل: ووع ديـ اهلل دون اًمٖمٚمق وومقق اًمت٘مّمػم.)اًمزهد ٓمحد 

 (5/265)احلٚمٞمف .ح٤مرمىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أٓ إن أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة: أداء اًمٗمرائض واضمتٜم٤مب اعم

يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: إمم أطمد قمامًمف وم٘م٤مل سمٕمد أن أوص٤مه سمٚمزوم ـمريؼ ُمـ ؾمٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام 

ُم٤م دوَّنؿ ُمـ ُم٘مٍم وُم٤م ومقىمٝمؿ ُمـ حمن، ًم٘مد ىمٍم دوَّنؿ أىمقام ومجٗمقا، وـمٛمح قمٜمٝمؿ أىمقام ومٖمٚمقا إَّنؿ 

 (4612ب ًمزوم اجلامقم٦م رىمؿ سملم ذًمؽ ًمٕمغم هدى ُمًت٘مٞمؿ. ) رواه أسمق داود: يمت٤مب اًمًٜم٦م سم٤م

وقمـ خمٚمد سمـ احلًلم رمحف اهلل ىم٤مل: ُم٤م ٟمدب اهلل اًمٕم٤ٌمد إمم رء إٓ اقمؽمض ومٞمف إسمٚمٞمس سم٠مُمريـ: ُم٤م ي٤ٌمزم 

 (9/236سم٠مهيام فمٗمر: إُم٤م همٚمًقا ومٞمف، وإُم٤م شم٘مّمػًما قمٜمف. )ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

ّٓ قم٤مرض اًمِّمٞمٓم٤من ومٞمف سمخّم و أٚمتلم وٓ ي٤ٌمزم أهّيام اص٤مسمف اًمٖمٚمق ىم٤مل آوزاقمك :ُم٤م ُمـ أُمر أُمر اهلل سمف إ

 (332اًمت٘مّمػم . ) اعم٘م٤مصد احلًٜمف ًمٚمًخ٤موى 

قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م صم٤مسمت٤ًم اًمٌٜم٤مين ي٘مقل: ٓ يًٛمك قم٤مسمد أسمدًا قم٤مسمدًا وإن يم٤من ومٞمف يمؾ ظمّمٚم٦م 

 (319-2/318 احلٚمٞمف) .ظمػم طمتك شمٙمقن ومٞمف ه٤مشم٤من اخلّمٚمت٤من: اًمّمقم، واًمّمالة: َّٕنام ُمـ حلٛمف ودُمف

أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: إذا ًمذت ًمؽ اًم٘مراءة: ومال شمريمع وٓ شمًجد وإذا ًمذ ًمؽ اًمًجقد: ومال شمريمع وٓ  ىم٤مل
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 (9/265وًمٞم٤مء ٕشم٘مرأ إُمر اًمذي يٗمتح ًمؽ ومٞمف وم٤مًمزُمف.)طمٚمٞمف ا

 (3/476ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمًٕمدة: ىمٚمٞمؾ دائؿ ظمػم ُمـ يمثػم ُمٜم٘مٓمع. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

: إن ًمٙمؾ ؿمٞمئ ـمروملم وؾمٓم٤م وم٢مذا أُمًؽ سم٠مطمد اًمٓمروملم ُم٤مل إظمر وم٤مذا  وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف رمحف اهلل

 (332أُمًؽ سم٤مًمقؾمط اقمتدل اًمٓمروم٤من ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مٕوؾمط ُمـ إؿمٞم٤مء.)اعم٘م٤مصد احلًٜمف 

ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م: اًمٙمامل ذم صمالصم٦م : اًمٕمٗم٦م ذم اًمديـ واًمّمؼم قمغم اًمٜمقائ٥م وآىمتّم٤مد وطمًـ اًمتدسمػم رم 

 (2/463اف ًمٚمٌالذرى اعمٕمٞمِم٦م. )اٟم٤ًمب آذ

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمرزوق: ىمٚم٧م ًمٕمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد: ُم٤م أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة؟ ىم٤مل: ـمقل احلزن ذم اًمٚمٞمؾ 

 (8/194 إوًمٞم٤مءواًمٜمٝم٤مر.)طمٚمٞمف 

قمـ ذي اًمٜمقن ىم٤مل: صمالصم٦م ُمـ أقمالم اًمٕم٤ٌمدة: طم٥م اًمٚمٞمؾ ًمٚمًٝمر سم٤مًمتٝمجد واخلٚمقة ويمراهٞم٦م اًمّمٌح ًمرؤي٦م 

 (9/362 إوًمٞم٤مءسم٤مًمّم٤محل٤مت: خم٤موم٦م اًمٗمتٜم٦م.)طمٚمٞمف اًمٜم٤مس واًمٖمٗمٚم٦م واًمٌدار 

قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ىم٤مل: ُم٤م ُمـ قمٌد يًجد هلل ؾمجدة ذم سم٘مٕم٦م ُمـ سم٘م٤مع إرض إٓ ؿمٝمدت ًمف يقم 

 (5/197 إوًمٞم٤مءاًم٘مٞم٤مُم٦م، وسمٙم٧م قمٚمٞمف يقم يٛمقت.)طمٚمٞمف 

ىمط وم٘مٝم٤م إٓ زاده اهلل  ىم٤مل أيب إدريس اخلقٓين: ُم٤م شم٘مٚمد اُمرؤ ىمالدة أومْمؾ ُمـ ؾمٙمٞمٜم٦م وُم٤م زاد اهلل قمًٌدا

 (2/163)احلٚمٞمف )هتذيٌٞمف(  .ىمّمًدا

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وم٢من اعمنموع اعم٠مُمقر سمف اًمذي حيٌف اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق آىمتّم٤مد ذم 

اًمٕم٤ٌمدة إمم أن ىم٤مل: ومٛمتك يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدة شمقضم٥م ًمف ضرًا يٛمٜمٕمف قمـ ومٕمؾ واضم٥م اٟمٗمع ًمف ُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م حمرُم٦م 

صقُم٤ًم يْمٕمٗمف قمـ اًمٙم٥ًم اًمقاضم٥م أو يٛمٜمٕمف قمـ اًمٕمٛمؾ أو اًمٗمٝمؿ اًمقاضم٥م أو يٛمٜمٕمف قمـ  ُمثؾ أن يّمقم

اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م. ويمذًمؽ اذا يم٤مٟم٧م شمقىمٕمف ذم حمؾ حمرم ٓ ي٘م٤موم ُمٗمًدشمف ُمّمٚمحتٝم٤م ُمثؾ أن خيرج ُم٤مًمف يمٚمف 

٤م صمؿ يًتنمف إمم أُمقال اًمٜم٤مس ي٠ًمهلؿ وأُم٤م إن أوٕمٗمتف قمام هق أصٚمح ُمٜمٝم٤م وأوىمٕمتف ذم ُمٙمروه٤مت وم٢مَّن

 (25/272ُمٙمروه٦م.) جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

وىم٤مل ايْم٤م : وِم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمرف أن اهلل ًمٞمس رو٤مه أو حمٌتف ذم جمرد قمذاب اًمٜمٗمس ومحٚمٝم٤م قمغم اعمِم٤مق 

طمتك يٙمقن اًمٕمٛمؾ يمٚمام يم٤من أؿمؼ يم٤من أومْمؾ يمام حي٥ًم يمثػم ُمـ اجلٝم٤مل أن إضمر قمغم ىمدر اعمِم٘م٦م ذم يمؾ 

وُمّمٚمحتف، ووم٤مئدشمف وقمغم ىمدر ـم٤مقم٦م أُمر اهلل ورؾمقًمف وم٠مي  رء ٓ! وًمٙمـ إضمر قمغم ىمدر ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمؾ
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اًمٕمٛمٚملم يم٤من أطمًـ وص٤مطمٌف أـمقع وأشمٌع  يم٤من أومْمؾ وم٢من إقمامل ٓ شمتٗم٤موؾ سم٤مًمٙمثرة وإٟمام شمتٗم٤موؾ سمام 

 (25/281حيّمؾ ذم اًم٘مٚمقب طم٤مل اًمٕمٛمؾ. ) جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

ؿمديد وم٤موالً وٓ يمؾ وىم٤مل أيْم٤ًم: وىمد يٙمقن ذًمؽ أين اًمٕمٛمٚملم وىمد يٙمقن أؿمدمه٤م ومٚمٞمس يمؾ 

 (22/313يًػمُمٗمْمقًٓ. )جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :إّن اًمٍّماط اعمًت٘مٞمؿ اًّمذي وّص٤مٟم٤م اهلل سمف وسم٤مشّم٤ٌمقمف هق اًمٍّماط اًّمذي يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

ٌؾ اجل٤مئرة واجل٤مئر قمٜمف إُّم٤م  ًّ ٌٞمؾ وُم٤م ظمرج قمٜمف ومٝمق ُمـ اًم ًّ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ، وأصح٤مسمف، وهق ىمّمد اًم

ّٓ آىمتّم٤مد وآقمتّم٤مم  ُمٗمّرط فم٤ممل أو جمتٝمد ُمت٠مّول أو ُم٘مّٚمد ضم٤مهؾ ويمّؾ ذًمؽ ىمد َّنك اهلل قمٜمف، ومٚمؿ يٌؼ إ

ٜم٦ّم وقمٚمٞمٝمام ُمدار اًمّديـ.) ًّ  (1/113هم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من إسم٤مًم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:
أُم٤مُم٦م، وم٘م٤مل أسمق  ضم٤مء رضمؾ إمم أيب أُم٤مُم٦م رى اهلل قمٜمف وم٘م٤مل: إٟمف أشم٤مين آت وم٘م٤مل: اقمٛمؾ ُمثؾ قمٛمؾ أيب

أُم٤مُم٦م: وُم٤م قمًك أن يٌٚمغ قمٛمؾ أيب أُم٤مُم٦م، أصكم اخلٛمس، وأصقم رُمْم٤من، وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر، وإذا 

 (1/318صقشم٧م اًمٓمػم صقت ُمٕمٝم٤م، يٕمٜمل ُمـ اًمًحر. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ف: أُمر اهلل قمـ أيقب ىم٤مل: ُمر اسمـ قمٛمر سمرضمؾ يٙمٞمؾ يمٞمال يم٠مٟمف يٕمتدي ومٞمف وم٘م٤مل ًمف: وحيؽ ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مل ًم

 (14338رىمؿ  8/67سم٤مًمقوم٤مء ىم٤مل اسمـ قمٛمر: وَّنك قمـ اًمٕمدوان.) ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 

 (1/383 إوًمٞم٤مءًٌح سمف.)طمٚمٞمف ىم٤مل أسمق هريرة: أٟمف يم٤من ًمف ظمٞمط ومٞمف أًمٗم٤م قم٘مدة ومال يٜم٤مم: طمتك يُ 

وم٘م٤مل: يٙمٗمٞمؽ ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ٕيب ضمٕمٗمر حمّٛمد اًم٤ٌمىمر عم٤ّم دظمؾ قمٚمٞمف وقمٜمده ىمقم وم٠ًمًمقه قمـ اًمٖمًؾ 

وم٤مًمّم٤مع ارسمع اُمداد(  وم٘م٤مل  –ص٤مع. ) أرسمع طمٗمٜم٤مت سمٙمػ اًمرضمؾ اًمذي ًمٞمس سمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٗملم وٓ صٖمػمه٤م 

 ب.رضمؾ: ُم٤م يٙمٗمٞمٜمل. وم٘م٤مل ضم٤مسمر: يم٤من يٙمٗمل ُمـ هق أورم ُمٜمؽ ؿمٕمرا وظمػم ُمٜمؽ، صمّؿ أُّمٜم٤م ذم صمق

 (1/252)ومتح اًم٤ٌمرى

ذًمؽ، وم٘م٤مل: أمل أشمؿ اًمريمقع واًمًجقد؟ ىم٤مًمقا: قمـ أيب جمٚمز ىم٤مل: صغم سمٜم٤م قمامر صالة وم٠موضمز ومٞمٝم٤م وم٠مٟمٙمروا 

سمغم، ىم٤مل: أُم٤م إين دقمقت ومٞمٝمام سمدقم٤مء يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدقمق سمف: اًمٚمٝمؿ سمٕمٚمٛمؽ اًمٖمٞم٥م 

وىمدرشمؽ قمغم اخلٚمؼ أطمٞمٞمٜمل ُم٤م قمٚمٛم٧م احلٞم٤مة ظمػما زم وشمقومٜمل إذا يم٤مٟم٧م اًمقوم٤مة ظمػما زم أؾم٠مًمؽ ظمِمٞمتؽ ذم 

ذم اًمٖمْم٥م واًمرو٤م واًم٘مّمد ذم اًمٗم٘مر واًمٖمٜمك وًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ويمٚمٛم٦م احلؼ 

واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ وأقمقذ سمؽ ُمـ ضاء ُمية وُمـ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م اًمٚمٝمؿ زيٜم٤م سمزيٜم٦م اإليامن واضمٕمٚمٜم٤م هداة 
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 (14/138ُم٤مم امحد إلُمٝمديلم.)ُمًٜمد ا

وإذا صغم ذم وروى ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: يم٤من أيب إذا صغم ذم اعمًجد دمقز وأشمؿ اًمريمقع واًمًجقد 

اًمٌٞم٧م أـم٤مل اًمريمقع واًمًجقد واًمّمالة، ىمٚم٧م: ي٤م أسمت٤مه إذا صٚمٞم٧م ذم اعمًجد ضمقزت وإذا صٚمٞم٧م ذم 

  (1/182اًمٌٞم٧م أـمٚم٧م؟ ىم٤مل: ي٤م سمٜمل إٟم٤م أئٛم٦م ي٘متدى سمٜم٤م. ) جمٛمع اًمزوائد 

 ثبة احملبفَخ ٍّٝ األّّبي -;0

ـَ آَُمٜمُقا َأْن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ِذي ْ َي٠ْمِن ًمِٚما ـَ احْلَؼِّ َوٓ َيُٙمقُٟمقا َأمَل خَتَِْمَع ىُمُٚمقهُبُْؿ ًمِِذيْمِر اهللِ َوَُم٤م َٟمَزَل ُِم

٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ  ًَ ـْ ىَمٌُْؾ وَمَٓم٤مَل قَمَٚمْٞمِٝمُؿ إََُمُد وَمَ٘م ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب ُِم ِذي [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  16] احلديد :  يَم٤مًما

ـِ َُمْرَيَؿ َوآشَمْٞمٜمَ   ك اسْم ًَ ْٞمٜم٤َم سمِِٕمٞم ٤ٌَمٟمِٞما٦ًم َوىَمٗما ٌَُٕمقُه َرْأوَم٦ًم َوَرمْح٦ًَم َوَرْه ـَ اشما ِذي ْٟمِجٞمَؾ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ذِم ىُمُٚمقِب اًما
ِٕ ٤مُه ا

ٌْٜم٤َمَه٤م قَمَٚمٞمِْٝمْؿ إِٓا اسْمتَِٖم٤مَء ِرْوَقاِن اهللِ وَماَم َرقَمْقَه٤م طَمؼا ِرقَم٤مَيتَِٝم٤م  [ ، َوىم٤مَل  27] احلديد :  اسْمتََدقُمقَه٤م َُم٤م يَمَت

ٍة َأْٟمَٙم٤مصم٤ًم َوٓ شمَ  شَمَٕم٤ممَم:  ـْ سَمْٕمِد ىُمقا تِل َٟمَ٘مَْم٧ْم هَمْزهَل٤َم ُِم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  92] اًمٜمحؾ : ُٙمقُٟمقا يَم٤مًما

ٌُْد َرسماَؽ طَمتاك َي٠ْمشمَِٞمَؽ اًْمٞمَِ٘ملُم   [ . 99] احلجر :  َواقْم

 وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٛمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م: ويم٤من أطم٥م اًمديـ إًمٞمف ُم٤م داوم ص٤مطمٌف قمٚمٞمف. 

 ( .142اًم٤ٌمب ىمٌٚمف )طمدي٨م رىمؿ وىمد ؾمٌؼ ذم 

ـْ َٟم٤مَم » وقمـ قمٛمَر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -153 ُم

 ُِمٜمُْف وَمَ٘مرَأه ُم٤م سملَم صالِة اًْمَٗمِجر َوصـالِة اًمٔمٝمِر ، يُمت٥م ًَمُف يم٠َمٟمام ىمرَأهُ 
ٍ
ء ـْ َرْ ـَ اًمٚماٞمْؾ ، َأو قَم ـْ طِمْزسمِِف ُِم  قَم

ٞمِْؾ   رواه ُمًٚمؿ .ش ُِمـ اًمٚما

ـِ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -154 ـِ قمٛمرو سم وقمـ قمٌِد اهللا سم

ـْ ُِمثْؾ وُمالٍن ، يَم٤مَن يُ٘مقُم اًمٚماٞمَْؾ وَمؽَمَك ىِمٞم٤مَم اًمٚماٞمْؾ » وؾَمٚماؿ :  ٌَْد اهللا ٓ شَمُٙم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمفش َي٤م قم

الُة  وقمـ -155 قم٤مئِم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ إَذا وَم٤مشَمتُْف اًمّما

َة ريمٕم٦ًم  ـَ اًمٜماَٝم٤مِر صمٜمَْتك قمنْمَ ِه ، صغما ُِم ـْ وضمٍع َأْو همػْمِ ٞمِْؾ ُِم ـْ اًمٚما  رواه ُمًٚمؿ .ش ُِم
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ذم اعمًجد وهؿ يْمحٙمقن،  قمـ قم٤مئِمف ىم٤مًم٧م :ظمرج

ومًح٥م رداءه، حمٛمرا وضمٝمف، وم٘م٤مل : أشمْمحٙمقن ومل ي٠مشمٙمؿ أُم٤من ُمـ رسمٙمؿ سم٠مٟمف ىمد همٗمر ًمٙمؿ؟! وًم٘مد أٟمزل 

رة قمكم ذم وحٙمٙمؿ آي٦م: أمل ي٠من ًمٚمذيـ آُمٜمقا أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهللا. ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل : ومام يمٗم٤م

ىم٤مل : إن اهلل اؾمتٌٓم٠م ىمٚمقب اعمٝم٤مضمريـ ومٕم٤مشمٌٝمؿ قمغم اسمـ قم٤ٌمس ذًمؽ؟ ىم٤مل : شمٌٙمقن ىمدر ُم٤م وحٙمتؿ. قمـ 

أمل ي٠من  : وىم٤مل ايْم٤م : عم٤م ٟمزًم٧م . أي٦مأمل ي٠من ًمٚمذيـ آُمٜمقا  : رأس صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن وم٘م٤مل

أي٦م، أىمٌؾ سمٕمْمٜم٤م قمغم سمٕمض : أي رء أطمدصمٜم٤م؟! أي رء ٚمذيـ آُمٜمقا أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل ًم

أمل ي٠من ًمٚمذيـ آُمٜمقا أن  : : ُم٤م يم٤من سملم إؾمالُمٜم٤م وسملم أن قم٤مشمٌٜم٤م اهلل هبذه أي٦ماسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل  . !صٜمٕمٜم٤م؟

ىم٤مل : إن سمٜمل إهائٞمؾ عم٤م ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ إُمد ُمًٕمقد قمٌد اهلل سمـ إٓ أرسمع ؾمٜملم. قمـ ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل 

وم٘م٧ًم ىمٚمقهبؿ، اظمؽمقمقا يمت٤مسم٤م ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ، اؾمتٝمقشمف ىمٚمقهبؿ، واؾمتحٚمتف أًمًٜمتٝمؿ، ويم٤من احلؼ حيقل 

سمٞمٜمٝمؿ وسملم يمثػم ُمـ ؿمٝمقاهتؿ، طمتك ٟمٌذوا يمت٤مب اهلل وراء فمٝمقرهؿ، يم٠مَّنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن، وم٘م٤مًمقا : اقمروقا 

ئٞمؾ، وم٢من شم٤مسمٕمقيمؿ وم٤مشمريمقهؿ، وإن ظم٤مًمٗمقيمؿ وم٤مىمتٚمقهؿ، ىم٤مًمقا : ٓ، سمؾ أرؾمٚمقا هذا اًمٙمت٤مب قمغم سمٜمل إها

وم٤مقمروقا قمٚمٞمف هذا اًمٙمت٤مب، وم٢من شم٤مسمٕمٙمؿ ومٚمـ خي٤مًمٗمٙمؿ أطمد سمٕمده، وإن  -رضمؾ ُمـ قمٚمامئٝمؿ  -إمم ومالن 

ظم٤مًمٗمٙمؿ وم٤مىمتٚمقه، ومٚمـ خيتٚمػ قمٚمٞمٙمؿ أطمد سمٕمده، وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف، وم٠مظمذ ورىم٦م ويمت٥م ومٞمٝم٤م يمت٤مب اهلل، 

 ىمرن، صمؿ قمٚم٘مٝم٤م ذم قمٜم٘مف، صمؿ ًمٌس قمٚمٞمف اًمثٞم٤مب، ومٕمروقا قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب، وم٘م٤مًمقا : أشم١مُمـ هبذا؟ ومقوٕمٝم٤م ذم

وم٠موُم٠م إمم صدره وم٘م٤مل : آُمٜم٧م هبذا، وُم٤م زم ٓ أوُمـ هبذا؟! يٕمٜمل اًمٙمت٤مب اًمذي ذم اًم٘مرن، ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمف، 

ا : أٓ شمرون إمم ويم٤من ًمف أصح٤مب يٖمِمقٟمف، ومٚمام ُم٤مت وضمدوا اًم٘مرن اًمذي ومٞمف اًمٙمت٤مب ُمٕمٚم٘م٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مًمق

ىمقًمف : آُمٜم٧م هبذا وُم٤مزم ٓ أوُمـ هبذا؟! إٟمام قمٜمك هذا اًمٙمت٤مب، وم٤مظمتٚمػ سمٜمق إهائٞمؾ قمغم سمْمع وؾمٌٕملم 

 (279-276/ 14 اعمٜمثقر اًمدر شمٗمًػم)ُمٚم٦م، وظمػم ُمٚمٚمٝمؿ أصح٤مب ذي اًم٘مرن. 

أوس يم٤من يروي قمـ وىم٤مل ىمت٤مدة : ) آمل ي٠من ًمٚمذيـ اُمٜمقا أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل ( ذيمر ًمٜم٤م أن ؿمداد سمـ 

 ( 8/21) شمٗمًػم سمـ يمثػم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: إن اول ُم٤م يرومع ُمـ اًمٜم٤مس اخلِمقع.

ىم٤مل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ: ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد اهلجرة سمًٜم٦م وذًمؽ أَّنؿ ؾم٠مًمقا ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ذات يقم 

 (3)يقؾمػ  ٞمؽ أطمًـ اًم٘مّمص (وم٘م٤مًمقا : طمدصمٜم٤م قمـ اًمتقراة وم٢من ومٞمٝم٤م اًمٕمج٤مئ٥م ومٜمزًم٧م ) ٟمحـ ٟم٘مص قمٚم

وم٠مظمؼمهؿ أن اًم٘مرآن أطمًـ ىمّمّم٤م ُمـ همػمه ، ومٙمٗمقا قمـ ؾم١مال ؾمٚمامن ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ قم٤مدوا وم٠ًمًمقا ؾمٚمامن 
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( ومٙمٗمقا قمـ ؾم١ماًمف  23) اًمزُمر  قمـ ُمثؾ ذًمؽ ومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم ) اهلل ٟمزل أطمًـ احلدي٨م يمت٤مسم٤م ُمتِم٤مهب٤م (

ة وم٢من ومٞمٝم٤م اًمٕمج٤مئ٥م ومٜمزًم٧م هذه أي٦م .ومٕمغم هذا اًمت٠مويؾ ، ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ قم٤مدوا وم٘م٤مًمقا : طمدصمٜم٤م قمـ اًمتقرا

  (8/37 اًمٌٖمقى شمٗمًػم)  .ىمقًمف: ) آمل ي٠من ًمٚمذيـ اُمٜمقا أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل ( يٕمٜمك رم اًمن واًمٕمالٟمٞمف

سمرؾمٚمٜم٤م أي : قمغم آصم٤مر اًمذري٦م . وىمٞمؾ : قمغم آصم٤مر ٟمقح وإسمراهٞمؿ قمغم آصم٤مرهؿ أي : أشمٌٕمٜم٤م صمؿ ىمٗمٞمٜم٤م  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

ومٝمق ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ُمـ ضمٝم٦م ٗمٞمٜم٤م سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ وىمُمقؾمك وإًمٞم٤مس وداود وؾمٚمٞمامن ويقٟمس وهمػمهؿ 

قمغم ديٜمف وضمٕمٚمٜم٤م ذم ىمٚمقب اًمذيـ اشمٌٕمقه.  : وهق اًمٙمت٤مب اعمٜمزل قمٚمٞمف . ىمقًمف شمٕم٤ممموآشمٞمٜم٤مه اإلٟمجٞمؾ أُمف 

 : أي : ُمقدة ومٙم٤من يقاد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م. قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤مممرأوم٦م ورمح٦م يٕمٜمل احلقاريلم وأشم٤ٌمقمٝمؿ 

ٟمجٞمؾ ، ويم٤من ومٞمٝمؿ ُم١مُمٜمقن ي٘مرءون ىم٤مل : يم٤مٟم٧م ُمٚمقك سمٕمد قمٞمًك سمدًمقا اًمتقراة واإلوره٤ٌمٟمٞم٦م اسمتدقمقه٤م 

اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ويدقمقن إمم ديـ اهلل شمٕم٤ممم ، وم٘م٤مل أٟم٤مس عمٚمٙمٝمؿ : ًمق ىمتٚم٧م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م . وم٘م٤مل اعم١مُمٜمقن 

: ٟمحـ ٟمٙمٗمٞمٙمؿ أٟمٗمًٜم٤م . ومٓم٤مئٗم٦م ىم٤مًم٧م : اسمٜمقا ًمٜم٤م أؾمٓمقاٟم٦م ارومٕمقٟم٤م ومٞمٝم٤م ، وأقمٓمقٟم٤م ؿمٞمئ٤م ٟمرومع سمف ـمٕم٤مُمٜم٤م 

٧م ـم٤مئٗم٦م : دقمقٟم٤م َّنٞمؿ ذم إرض وٟمًٞمح ، وٟمنمب يمام شمنمب اًمقطمقش وذاسمٜم٤م وٓ ٟمرد قمٚمٞمٙمؿ . وىم٤مًم

ذم اًمؼمي٦م ، وم٢مذا ىمدرشمؿ قمٚمٞمٜم٤م وم٤مىمتٚمقٟم٤م . وـم٤مئٗم٦م ىم٤مًم٧م : اسمٜمقا ًمٜم٤م دورا ذم اًمٗمٞم٤مذم وٟمحٗمر أسم٤مر وٟمحؽمث 

اًمٌ٘مقل ومال شمروٟمٜم٤م . وًمٞمس أطمد ُمـ ه١مٓء إٓ وًمف محٞمؿ ُمٜمٝمؿ ومٗمٕمٚمقا ، ومٛم٣م أوًمئؽ قمغم ُمٜمٝم٤مج قمٞمًك ، 

ػ ىمقم ُمـ سمٕمدهؿ ِمـ ىمد همػم اًمٙمت٤مب وم٘م٤مًمقا : ٟمًٞمح وٟمتٕمٌد يمام شمٕمٌد أوًمئؽ ، وهؿ قمغم ذيمٝمؿ ٓ وظمٚم

وره٤ٌمٟمٞم٦م اسمتدقمقه٤م ُم٤م يمتٌٜم٤مه٤م قمٚمٞمٝمؿ  : قمٚمؿ هلؿ سم٢ميامن ُمـ شم٘مدم ُمـ اًمذيـ اىمتدوا هبؿ ، ومذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (17/237) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  .أي٦م إٓ اسمتٖم٤مء روقان اهلل 

قمـ ىمت٤مدة : )وضمٕمٚمٜم٤م ذم ىمٚمقب اًمذيـ اشمٌٕمقه رأوم٦م ورمح٦م ( ومٝم٤مشم٤من ُمـ اهلل ، واًمره٤ٌمٟمٞم٦م اسمتدقمٝم٤م ىمقم ُمـ 

، ومام رقمقه٤م طمؼ رقم٤ميتٝم٤م ، ذيمر ًمٜم٤م  أٟمٗمًٝمؿ ، ومل شمٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمـ اسمتٖمقا سمذًمؽ وأرادوا روقان اهلل

 (23/214أَّنؿ رومْمقا اًمٜم٤ًمء ، واختذوا اًمّمقاُمع .) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 ّمقاُمع.ذم ىمقًمف : ) وره٤ٌمٟمٞمف اسمتدقمقه٤م ( ىم٤مل : ذيمر ًمٜم٤م أَّنؿ رومْمقا اًمٜم٤ًمء، واختذوا اًمىمت٤مدة قمـ 

 (14/293) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر  

أٓ أريؽ اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؟ وم٠مراين طمٌِمٞم٦م قمٓم٤مء، ي٤م  : اسمـ قم٤ٌمسىم٤مل زم  : ىم٤ملقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ 

 -يٕمٜمل اجلٜمقن  -صٗمراء، وم٘م٤مل : هذه أشم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م : إن يب هذه اعمقشم٦م 
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ٚمؿ : إن ؿمئ٧م دقمقت ومٕم٤موم٤مك اهلل، وإن ؿمئ٧م وم٤مدع اهلل أن يٕم٤مومٞمٜمل، وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

صؼمت واطمت٧ًٌم وًمؽ اجلٜم٦م . وم٤مظمت٤مرت اًمّمؼم واجلٜم٦م ىم٤مل : وهذه اعمجٜمقٟم٦م ؾمٕمػمة إؾمدي٦م، ويم٤مٟم٧م 

 ( 9/116) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .وٓ شمٙمقٟمقا يم٤مًمتل ٟم٘مْم٧م همزهل٤م دمٛمع اًمِمٕمر واًمٚمٞمػ، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م 

(ومٚمق ؾمٛمٕمتؿ سم٤مُمرأة ٟم٘مْم٧م همزهل٤م ُمـ ٤مصم٤م وٓ شمٙمقٟمقا يم٤مًمتل ٟم٘مْم٧م همزهل٤م ُمـ سمٕمد ىمقة أٟمٙمقمـ ىمت٤مدة ىمقًمف)

 (17/284اًمٓمؼمى شمٗمًػم  سمٕمد إسمراُمف ًم٘مٚمتؿ : ُم٤م أمحؼ هذه! وهذا ُمثؾ ضسمف اهلل عمـ ٟمٙم٨م قمٝمده. )

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

 ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف : يمقٟمقا ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ أؿمدا اهتامُم٤ًم ُمٜمٙمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ أمل شمًٛمٕمقا اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: 

ـَ اعمُْتاِ٘ملَم ( )اعم٤مئدة  )  (223(. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 27إِٟمااَم َيَتَ٘مٌاُؾ اهللاُ ُِم

ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف: ٕن أؾمتٞم٘مـ أن اهلل ىمد شم٘مٌؾ ُمٜمل صالة واطمدة أطم٥م إزم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م 

ـَ اعمُْتاِ٘ملَم (.)شمٗمًػم  ( 3/85 اسمـ يمثػمومٞمٝم٤م إن اهلل ي٘مقل : ) إِٟمااَم َيتََ٘مٌاُؾ اهللاُ ُِم

ىم٤مل ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمقشمف: اًمٚمٝمؿ إين مل أطم٥م اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ ًمٖمرس إؿمج٤مر وٓ جلري إَّن٤مر 

إٟمام أسمٙمل ًمٔمٛم٠م اهلقاضمر وىمٞم٤مِم اًمٚمٞم٤مزم اعمٔمٚمٛم٦م وُمزامح٦ِم اًمٕمٚمامء سم٤مًمريم٥م وجم٤مًم٦ًِم ُأٟم٤مس يٜمت٘مقن أـم٤مي٥م 

 (519ف اًمٙمالم يمام يٜمت٘مك أـم٤مي٥م اًمثٛمر.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مر

 أي اًمٕمٛمؾ يم٤من أطم٥م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مًم٧م: اًمدائؿ.  : قم٤مئِم٦م: ؾم٠مًم٧م نوقىم٤معم

 (1132)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سمرىمؿ 

ـَ اجلٜم٦م  ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل : ي٘مقم ـمقَل ًَمٞمٚمِف ىم٤مسمًْم٤م قمغم حلٞمتف وي٘مقل: ي٤م رب ىمد قمٚمٛم٧َم ؾم٤ميم

ـِ اًمٜم٤مر ومٗمل أي اًمداريـ ُمٜمزُل ُم٤مًمؽ؟.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ   (174ُمـ ؾم٤ميم

 (223وىم٤مل اسمـ ديٜم٤مر: اخلقف قمغم اًمٕمٛمؾ أٓ يت٘مٌؾ أؿمد ُمـ اًمٕمٛمؾ.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

يقم أن ذه٥م إًمٞمف وًمده وىم٤مل ًمف: ي٤م أسم٧ِم! ُم٤م زم أراك ٓ حتٛمؾ اًمٜم٤مس  قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزؿمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمرا

 وسمؽ اًم٘مدور ذم قمغم احلؼ مجٚم٦م واطمدة مح٤مس اًمِم٤ٌمب ُمع صدق وإظمالص ومقاهلل ٓ أسم٤مزم إن همٚم٧م يب

 : قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزؾمٌٞمؾ اهلل. أي: ٓ أسم٤مزم سم٠من أسمتغم أٟم٤م وأٟم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ضمؾ وقمال وم٘م٤مل اًمقاًمد اًمٗم٘مٞمف 

ُمرشملم وطمرُمٝم٤م ذم اًمث٤مًمث٦م ي٤م سمٜمل إين أظمِمك أن أمحؾ اًمٜم٤مس قمغم احلؼ ي٤م سمٜمل! إن اهلل ذم اخلٛمر ذم اًم٘مرآن 

 (57)ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ٓسمـ احلٙمؿ مجٚم٦م واطمدة ومٞمدقمقا احلؼ مجٚم٦م واطمدة ومتٙمقن ومتٜم٦م. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=16&ayano=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2947&idto=2947&bk_no=50&ID=2966#docu
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1009268&spid=1546
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=1546
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7027590&spid=1546
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000005&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000005&spid=451
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)َواقْمٌُْد َرسماَؽ طَمتاك  : ٓ يٙمقن ًمٕمٛمؾ اعم١مُمـ أضمؾ دون اعمقت وىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم :احلًـ اًمٌٍميي٘مقل 

 (539-11/418َي٠ْمشمِٞمََؽ اًْمٞمَِ٘ملُم(.) جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

  ٟمٗمز. ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس: وااهلل ٕضمتٝمدن صمؿ وااهلل ٕضمتٝمدن وم٢من ٟمجقت ومؼممح٦م اهلل وإٓ مل أملُ 

 ( 249) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

يم٤من زي٤مد رمحف اهلل ي٘مقل ٓسمـ اعمٜمٙمدر وًمّمٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ :اجلد ا اجلد واحلذ راحلذر وم٢من يٙمـ إُمر قمغم 

 (249ُم٤م ٟمرضمق يم٤من ُم٤م قمٛمٚمتام ومْمال ، وإٓ مل شمٚمقُم٤م أٟمٗمًٙمام .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

وم٢من يٙمـ إُمر ُم٤م وإن يٙمـ إُمر ؿمديدا يمام  يم٤من ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل : اضمتٝمدوا ذم اًمٕمٛمؾ

ٟمخ٤مف ًٟمرضمق ُمـ رمح٦م اهلل وقمٗمقه يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م درضم٤مت ذم اجلٜم٦م  همػم اًمذي يمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ ٟم٘مقل : ىمد قمٛمٚمٜم٤م ومٚمؿ 

 (251-249وٟمح٤مذر مل ٟم٘مؾ : رسمٜم٤م أظمرضمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ ص٤محل٤م يٜمٗمٕمٜم٤م ذًمؽ. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف أذيم٤مر ىمٌؾ اًمٜمقم شم٘مقي اًمٌدن وشم٘مقي قمّٚمؿ اًمٜمٌل 

اًم٘مٚم٥م ؾمٌح٤من اهلل صمالصم٤ًم وصمالصملم واحلٛمد هلل صمالصم٤ًم وصمالصملم واهلل أيمؼم أرسمٕم٤ًم وصمالصملم مت٤مم اعم٤مئ٦م ىمٌؾ اًمٜمقم ىمٞمؾ 

وٓ يقم صٗملم؟ ىم٤مل: وٓ يقم  ًمٕمكم عم٤م ىم٤مل: ُم٤م شمريمتف ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (2727ُمًٚمؿ  -6318صٗملم.)اظمرضمف اًمٌخ٤مرى  

 ًمق ُٟمنم زم أسمقاي ُم٤م شمريمتٝم٤م.  :ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمّمكم اًمْمحك صمامين ريمٕم٤مت صمؿ شم٘مقل

 (358) رواة ُم٤مًمؽ سمرىمؿ 

ُمـ صغم اصمٜمتل قمنمة  :ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل أم طمٌٞم٦ٌمقمـ 

ُم٤م شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  :أم طمٌٞم٦ٌمىم٤مًم٧م  .ريمٕم٦م ذم يقم وًمٞمٚم٦م سمٜمل ًمف سمٞم٧م ذم اجلٜم٦م

ُم٤م شمريمتٝمـ ُمٜمذ  : قمٛمرو سمـ أوس، وىم٤مل أم طمٌٞم٦ٌمومام شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ  : قمٜم٦ًٌمف وؾمٚمؿ وىم٤مل قمٚمٞم

  .قمٛمرو سمـ أوسُم٤م شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ  : اًمٜمٕمامن سمـ ؾم٤مملوىم٤مل  قمٜم٦ًٌمؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ 

 ( 1214)اظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ 

٤مسمٕملم وُمـ قُمٌا٤مدهؿ يّمٗمف مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومٞم٘مقل: ُم٤م أشمٞمٜم٤م ؾمٚمٞمامن ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل وهق ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م اًمت

اًمتٞمٛمل ذم ؾم٤مقم٦م يٓم٤مع اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝم٤م إٓ وضمدٟم٤مه ُمٓمٞمٕم٤ًم، إن يم٤من ذم ؾم٤مقم٦م صالة وضمدٟم٤مه ُمّمٚمٞم٤ًم وإن مل 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=alam&id=1000027&spid=46
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1009862&spid=1546
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1009575&spid=1546
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ٓ شمٙمـ ؾم٤مقم٦م صالة وضمدٟم٤مه إُم٤م ُمتقوئ٤ًم أو قم٤مئدًا أو ُمِمٞمٕم٤ًم جلٜم٤مزة أو ىم٤مقمدًا ذم اعمًجد ىم٤مل: ومٙمٜم٤م ٟمرى أٟمف 

 ( 1/441حُيًـ يٕميص اهلل قمز وضمؾ.) احلٚمٞمف هتذيٌٞمف 

وىم٤مل اسمقسمٙمر سمـ قمٞم٤مش ًمقًمده: ي٤م سمٜمل ٓ شمٕمِص اهلل ذم هذه احلجرة، وم٢مين ظمتٛم٧م اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م صمامٟمٞم٦م قمنمة 

 (514/8قمالم اًمٜمٌالء أأًمػ ظمتٛم٦م.)ؾمػم 

ٞمؽ؟ أشمرى اهلل يْمٞمع إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ىم٤مل: سمٙمٞم٧م قمٜمد أيب طملم طميشمف اًمقوم٤مة وم٘م٤مل: ُم٤م يٌٙم

 (2/96ٕسمٞمؽ أرسمٕملم ؾمٜم٦م خيتؿ اًم٘مرآن يمؾ ًمٞمٚم٦م؟.)صٗمف اًمّمٗمقة 

ىمٞمؾ عمنوق رمحف اهلل : ًمق ىمٍمت قمـ سمٕمض ُم٤م شمّمٜمع ُمــ آضمتٝم٤مد وم٘م٤مل واهلل شمٕمذرين ٟمٗمز إن دظمٚم٧م 

ًٝمؿ طملم اًمٜم٤مر أن ٓ أًمقُمٝم٤م أُم٤م سمٚمٖمؽ ذم ىمـقل اهلل شمٕم٤ممم : ) وٓ أىمًؿ سم٤مًمٜمٗمس اًمٚمقاُم٦م ( إٟمام ُٓمقا اٟمٗم

ص٤مروا إمم ضمٝمٜمؿ وم٤مقمتٜم٘متٝمؿ اًمزسم٤مٟمٞم٦م وطمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م يِمتٝمقن واٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمٝمؿ إُم٤مين ورومٕم٧م قمٜمٝمؿ 

 (249اًمرمح٦م وأىمٌؾ يمؾ اُمرئ ُمٜمٝمؿ يٚمقم ٟمٗمًف. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

 ومقوٕمف ومٚماما أصٌح ٟمٔمر إمم اعم٤مىم٤مل 
ٍ
ء قم٤مصؿ سمـ قمّم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل: سم٧مُّ ًمٞمٚم٦ًم قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومج٤مء سمامء

 (11/298قمالم اًمٜمٌالء أ.)ؾمػم سمح٤مًمِف وم٘م٤مل: ؾمٌح٤من اهلل! رضمٌؾ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ٓ يٙمقن ًمف ورٌد سم٤مًمٚمٞمؾ

قمـ أيب محزة اًمثامزم أن قمكم سمـ احلًلم يم٤من حيٛمؾ اخلٌز سم٤مًمٚمٞمؾ قمغم فمٝمره يتٌع سمف اعم٤ًميملم ذم اًمٔمٚمٛم٦م 

 (4/393قمالم اًمٜمٌالء أوي٘مقل : إن اًمّمدىم٦م ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ شمٓمٗمئ همْم٥م اًمرب .)ؾمػم 

عم٤م طمي ظمٞمثٛم٦م اعمقت: ضم٤مءت اُمرأشمف ضمٚم٧ًم سملم يديف ومٌٙم٧م. ىم٤مل: ُم٤م يٌٙمٞمِؽ اعمقت؟ ٓ سمد ُمٜمف ىم٤مًم٧م 

اعمرأة:اًمرضم٤مل سمٕمدك قمكّم طمرام يم٠مَّن٤م شمريد أن شمٓمٛم٠مٟمف أَّن٤م ٓ شمتزوج سم٠مطمد سمٕمده وٓ سم٠مظمٞمف ىم٤مل ظمٞمثٛم٦م: ُم٤م 

يتٜم٤مول اًمنماب ومٙمره٧م أن يمؾ هذا أردت ُمٜمؽ إٟمام يمٜم٧م أظم٤مف رضمالً واطمدًا أظمل ومالن يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم 

 (94/3ينمب ذم سمٞمتل اًمنماب سمٕمد إذ اًم٘مرآن يم٤من يتغم ومٞمف يمؾ صمالث. )صٗمف اًمّمٗمقة 

ىم٤مل ويمٞمع :يم٤من احلًـ سمـ ص٤مًمح ي٘متًؿ اًمٚمٞمؾ هق وأُمف وأظمقه ي٘مقم اًمثٚم٨م إول يقىمظ أُمف شم٘مقم اًمثٚم٨م 

 اىمتًام اًمٚمٞمؾ ىمًٛملم. اًمث٤مين شمقىمظ اسمٜمٝم٤م أظمر ي٘مقم اًمث٤مًم٨م يقىمٔمٝمؿ ًمّمالة اًمٗمجر عم٤م ُم٤مشم٧م إم

 (7/369قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

طمدصمٜم٤م زائدة أن ُمٜمّمقرا ص٤مم أرسمٕملم ؾمٜم٦م وىم٤مم ًمٞمٚمٝم٤م ويم٤من يٌٙمل ومت٘مقل ًمف أُمف ي٤م سمٜمل : ىمتٚم٧م ىمتٞمال ؟ 

ومٞم٘مقل : أٟم٤م أقمٚمؿ سمام صٜمٕم٧م سمٜمٗمز وم٢مذا يم٤من اًمّمٌح  يمحؾ قمٞمٜمٞمف ودهـ رأؾمف وسمرق ؿمٗمتٞمف وظمرج إمم 
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 (416/5قمالم اًمٜمٌالء أاًمٜم٤مس .)ؾمػم 

ضمػمان ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر:ىم٤مل اًمقًمد ُٓمف ي٤م أُمل أيـ اجلذع اًمذي يم٤من قمغم ؾمٓمح دار ضم٤مرٟم٤م ُمٜمّمقر؟ 

ىم٤مًم٧م: ًمٞمس سمجذع إٟمف ُمٜمّمقر وىمد ُم٤مت ًمٙمـ ُمـ ـمقل اًم٘مٞم٤مم يم٤من اًمقًمد ذم اًمٚمٞمؾ ئمٜمف ضمذع ؿمجرة سمؾ 

 (416/5)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء  .يم٤مٟم٧م سمٕمض اًمٓمٞمقر حتط قمغم سمٕمْمٝمؿ وهق ؾم٤مضمد شمٔمٜمف مج٤مداً 

) يٕمٜمك رم اًمرؤيف ( وم٘مٚم٧م : ُم٤م ومٕمؾ اهلل سمؽ ؟ ىم٤مل : يمدت ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ىم٤مل : رأي٧م 

ّمقم َّن٤مره٤م رمحف أن أًم٘مك اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٛمؾ ٟمٌل . صمؿ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من : ص٤مم ُمٜمّمقر ؾمتلم ؾمٜم٦م  ي٘مقم ًمٞمٚمٝم٤م وي

 (5/418قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم  .اهلل 

 قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب أٟمٕمؿ اًمٌجكم ًمق ىمٞمؾ ًمف: إن ُمٚمؽ اعمقت ىمد شمقضمف إًمٞمؽ ُم٤م يم٤من قمٜمده زي٤مدة ذم اًمٕمٛمؾ.

 (57/63قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 

اسمك ذئ٥م  يّمكم ىم٤مل اًمقاىمدي شمٚمٛمٞمذ اسمـ أيب ذئ٥م ىمريـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ُمـ قمٚمامء اعمديٜمف : يم٤من اسمـ 

 اًمٚمٞمؾ أمجع وجيتٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة وًمق ىمٞمؾ ًمف : إن اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٘مقم همدا ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمزيد ُمـ آضمتٝم٤مد.

 (7/141قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 

 .إٟمؽ متقت همدا ُم٤م ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م :حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: ًمق ىمٞمؾ 

 (7/447يم٤مٟم٧م أوىم٤مشمف ُمٕمٛمقرة سم٤مًمتٕمٌد وإوراد . ) ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء  : ىمٚم٧م 

خ ٚآداثِٙب ->0
 
ٕ
ُّ
 ثبة األِش ثبحملبفَخ ٍّٝ اٌغ

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م ََّن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمق ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  7] احلنم :   ا َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرا

ـِ اهْلََقى إِْن ُهَق إِٓ َوطْمٌل ُيقطَمك  ٌُّقَن  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 4-3] اًمٜمجؿ : َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم
ىُمْؾ إِْن يُمٜمْتُْؿ حُتِ

ٌٌُِْٙمُؿ اهللُ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ  ٌُِٕمقيِن حُيْ ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  [ ، 31] آل قمٛمران :  اهللَ وَم٤مشما

ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق اهللَ َواًْمَٞمْقَم أظِمر  َ
ٜم٦ٌَم عمِ ًَ وَمال  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  21] إطمزاب :َرؾُمقِل اهللِ ُأؾْمَقٌة طَم

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿا ٓ جَيُِدوا ذِم  ا٤م ىَمَْمٞم٧َْم َوَرسمَِّؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتاك حُيَٙمِّ ِٝمْؿ طَمَرضم٤ًم ِِم
ًِ  َأْٟمُٗم

ٚمِٞماًم  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ ؾُمقِل  65] اًمٜم٤ًمء :  َوُي وُه إمَِم اهللِ َواًمرا  وَمُردُّ
ٍ
ء  [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ

ـْ يُ  59] اًمٜم٤ًمء :  ٜم٦ّم ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : َُم ًُ ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع [ ىَم٤مَل اًمٕمٚمامء : ُمٕمٜم٤مه إمَِم اًمٙمت٤مب واًم ِع اًمرا
ٓمِ

تَِ٘مٞمٍؿ ِساِط اهللِ  ] اًمِمقرى : [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 81اهلل ] اًمٜم٤ًمء : ًْ اٍط ُُم -52َوإِٟماَؽ ًَمَتْٝمِدي إمَِم ِسَ
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ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِتْٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَ  53 ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي ُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ] اًمٜمقر [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : وَمْٚمٞمَْحَذِر اًما

ْٙمَٛم٦مِ  63:  ـْ آَي٤مِت اهللِ َواحْلِ ـا ُِم [  34] إطمزاب :  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : َواْذيُمْرَن َُم٤م ُيتْغَم ذِم سُمٞمُقشمُِٙم

 وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة ..

 وأُم٤م إطم٤مدي٨م:

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم  -156 ُل : قم َدقُمقيِن ُم٤م » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وم٤مَٕوا

 شَمَريمُتُٙمْؿ: إِٟماام َأْهَٚمَؽ ُمـ يَم٤مَن ىمٌْٚمُٙمؿ يَمثْرُة ؾُم١َماهِلْؿ ، َواظْمتاِلوُمُٝمْؿ قَمغَم َأْٟمٌٞم٤مِئٝمْؿ، وَم٢مِذا ََّنَْٞمتُُٙمْؿ قم
ٍ
ء ـْ َرْ

ٌُقُه ، َوإِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف ُم٤م اؾْمتََٓمْٕمتُْؿ 
 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش وم٤مضْمَتٜمِ

ـِ ؾَم٤مِرَي٦م ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َوقَمَٔمٜم٤َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ  -157 ـْ َأيِب َٟمِجٞمٍح اًْمِٕمْرسم٤مِض سْم اًمثا٤مين : قَم

٠َمََّن٤َم قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َُمْققِمَٔم٦ًم سمٚمٞمٖم٦ًم َوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب َوَذَروَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُٕمُٞمقن ، ومُ٘مْٚمٜم٤َم : ي٤م َرؾمقَل اهللا يمَ 

ٍع وَم٠َمْوِصٜم٤َم . ىم٤مل :  ر قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمٌٌْد » ُمْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدِّ ْٛمِع َواًمٓما٤مقَم٦ِم وإِْن شَم٠َمُما ًا ُأوِصٞمُٙمْؿ سمِتَْ٘مقى اهللا، َواًم

اؿِم   اًمرا
ِ
ٜماتل َوؾُمٜما٦ِم اخْلُُٚمَٗم٤مء ًُ ػمى اظْمتاِلوم٤ًم يمثػِما . وَمَٕمَٚمٞمُْٙمْؿ سم ًَ ـْ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمْؿ وَم ُف َُم ـَ طمٌٌٌم ، َوَأٟما ِدي

٤ميُمْؿ وحُمْدصَم٤مِت إُُُمقِر وَم٢مِنا يُمؾا سمِْدقَم٦ٍم والًَم٦ٌم  قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤مًمٜماقاضِمِذ ، وإِيا رواه أسمق داود  ش اعمَْْٝمِديِّلَم ، قمْمُّ

سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م : إَْٟمَٞم٤مُب ، وىمٞمَؾ : ش اًمٜماقاضِمُذ » واًمؽمُمِذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح . 

اُس .  إَْضَ

تِل اًمثا٤مًم٨ُِم :  -158 ـْ َأيِب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل : يُمؾُّ ُأُما قَم

ـْ َأيِب  ـْ َي٠َمسمك ي٤م رؾمقل اهللا ؟ ىم٤مَل : ش . يْدظُمُٚمقَن اجْلٜما٦َم إِٓا َُم ـْ » ىِمٞمَؾ َوَُم ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجلٜما٦َم ، وُم ُم

 ٌخ٤مري .رواه اًمش قمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد َأيِب 

ـِ قَمْٛمرو سمـ إيَْمَقِع ريض اهللا قمٜمف ، َأنا  -159 اسمُع : قمـ َأيِب ُمًٚمٍؿ ، وىمٞمَؾ : َأيِب إَِي٤مٍس ؾمَٚمٛم٦َم سْم اًمرا

ىَم٤مَل : ٓ َأؾْمتَٓمِٞمُع . ش يُمْؾ سمِٞمِٛمٞمٜمَؽ » َرضُمالً َأيَمَؾ قِمٜمَْد رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمِِِماَمًمِِف وم٘م٤مَل : 

 ُم٤م ُمٜمَٕمُف إِٓا اًْمٙمؼِْمُ وَماَم َرومَٕمٝم٤م إمَِم ومِٞمِف ، رواه ُمًٚمؿ .ش ٓ اؾمتٓمَٕم٧م  »ىم٤مَل : 

ـْ :  اخْل٤مُِمُس  -161 ـِ سَمِمػِمٍ ريض اهللا قمٜمٝمام، ىم٤مل: ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم ا اهللا  قمٌدِ  َأيِب  قم ًمٜمُّْٕماَمِن سْم

نا ُصُٗمقوَمُٙمْؿ أَ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل :  قُّ ًَ ـا اهللا سَملْمَ ُوضُمقِهٙمْؿ ًَمتُ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمفش ْو ًَمٞمَُخ٤مًمَِٗم
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قي هِب٤َم اًْمِ٘مدا ًَ اَم ُي ي ُصُٗمقوَمٜمَآ طَمتاك يم٠َمٟما قِّ ًَ َح وذم رواي٦ٍم عمًِْٚمٍؿ : يم٤من رؾمقُل اهللُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُي

٤م ىَمْد قَمَ٘مْٚمٜم٤َم قَمٜمُْف صُمؿا ظَمَرَج َيقُم٤ًم ، وم٘م٤م َ ، وَمرَأى رضُمال سم٤مِدي٤ًم صْدُرُه طَمتاك إَِذا رَأى َأٟما َم طمتاك يَم٤مَد َأْن يٙمؼمِّ

ـا اهللا سملْم ُوضُمقِهُٙمْؿ » وم٘م٤مَل :  نا ُصٗمقوَمُٙمْؿ َأْو ًَمٞمَُخ٤مًمَِٗم  ش .قِم٤ٌمَد اهللا ًَمُتًقُّ

٤مِدُس  -161 ًا ـَ  َأهٚمِفِ  قَمغَم  سم٤معمِْديٜم٦َمِ  سمٞم٧ٌْم  اطْمؽَمق:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض ُمقؾمك َأيِب  قمـ:  اًم  وَمَٚماما  ٞمْؾاًمٚما  ُِم

ث ٢مَِذا ٟمِْٛمُتْؿ وَم٠َمـْمِٗمُئقَه٤م ومَ  ، ًمُٙمؿْ  قَمُدوٌّ  اًمٜما٤مر َهِذهِ  إِنا  »:  ىم٤مل سمَِِم٠ْمَِّنؿْ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا رؾمقل طُمدِّ

 ُمتاٗمٌؼ قمٚمٞمف ش قَمٜمُْٙمْؿ 

٤مسمُِع : قَمٜمُْف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -162 ًا ـَ  »اًم إِنا َُمثَؾ َُم٤م سمَٕمثٜمل اهللا سمِِف ُم

ٌَت٧ِم اًْمٙمأَل واًْمُٕمِْم٥َم  َٗم٦ٌم ـَمٞم٦ٌٌَم ، ىمٌَِٚم٧ِم اعم٤َْمَء وم٠َمْٟم
 اهْلَُدى واًْمٕمْٚمِؿ يَمَٛمثََؾ هَمٞم٨ٍْم َأَص٤مب َأْرو٤ًم ومَٙم٤مَٟم٧ْم ـَم٤مئِ

سُمقا ُِمٜمَْٝم٤م وؾَمَ٘مْقا َوَزَرقَمقا. اًْمَٙمثػَِم ، َويَم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م َأضَم٤مِدُب َأُمًَٙم٧ِم اعم٤مَء ، وَمٜمََٗمَع اهللا هب٤م اًمٜما٤مس وَمنَم 

ـَ  ـْ وَمُ٘مَف ذِم ِدي ُؽ ُم٤مًء َوٓ شُمٜم٧ٌُِْم يَمأل وَمَذًمَِؽ َُمثَُؾ َُم
ًِ
ْ اهللا ، وَأَص٤مَب ـَم٤مِئَٗم٦ًم ُأظْمَرى ، إِٟمااَم ِهَل ىِمٞمٕم٤مٌن ٓ مُت

ـْ مَلْ َيْروَمْع سمِذًمَِؽ رَ  ْأؾم٤ًم ِومَلْ َيْ٘مٌَْؾ ُهَدى اهللاِ اًمذي ُأْرؾِمْٚم٧ُم َوَٟمَٗمَٕمف ُم٤م سمَٕمثَٜمِل اهللا سمف ، وَمَٕمٚمَِؿ وقَمٚماَؿ، َوُمثُؾ َُم

َه٤م ، َأْي : ص٤مَر وَمِ٘مٞمٝم٤ًم .ش ومُ٘مَف » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش سمِِف   سمِْمؿ اًْمَ٘م٤مِف قَمغَم اعمَِْْمُٝمقِر ، وىمٞمَؾ : سمَٙمْنِ

ـُ  -163  وُمثَُٚمُٙمؿْ  ُمَثكِم » : وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا ريض ضم٤مسمرٍ  قمـ:  اًمثا٤مُِم

ـَ  َواًْمَٗمراُش  اجْلَٜم٤َمِدُب  وَمَجَٕمَؾ  َٟم٤مراً  َأْوىَمدَ  رضُمؾٍ  يَمَٛمثَؾ ـا  وُهقَ  ومٞمَٝم٤م َيَ٘مْٕم ُ ٤م وَأَٟم٤م آظمٌذ سمُحَجِزيُمْؿ قَمٜمٝمَ  يُذهبُّ

ـْ َيِدي  ـِ اًمٜم٤مِر ، وَأْٟمُتْؿ شَمَٗمٚماتُقَن ُم َذا ُهَق َٟمْحُق اجلَراد واًْمٗمَراِش ، هَ ش : اجْلَٜم٤َمدُب » رواه ُمًٚمٌؿ .ش قَم

اويِؾ .ش: واحْلَُجزُ »اعمَْٕمُروُف اًماِذي َي٘مُع ذم اًمٜما٤مر .   مَجُْع طُمْجَزٍة ، وِهل ُمْٕمِ٘مُد اإِلَزار واًمنا

» اًمتا٤مؾمُع : قَمٜمُْف َأْن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأَُمر سمَِٚمْٕمِؼ إَص٤مسمِِع َواًمّمْحٗم٦ِم وىم٤مل:  -164

يَم٦َم  إِٟماُٙمــؿ ٓ شَمْدُرونَ  ٤َم اًْمؼَمَ إَِذا َوىَمٕم٧ْم ًُمْ٘مٛم٦ُم َأطمِديُمْؿ . » رواه ُمًٚمؿ . وذم رواي٦م ًَمُف : ش ذم َأهيِّ

ْح َيَدُه  ًَ ٞمْٓم٤مِن ، َوٓ َيْٛم ـْ َأًذى ، َوًْمٞم٠َْميُمْٚمَٝم٤م ، َوٓ َيَدقْمَٝم٤م ًَمٚمِما سم٤ِمعمَْٜمِديِؾ وَمْٚمَٞم٠ْمظُمْذَه٤م وَمْٚمٞمُِٛمْط َُم٤م يَم٤مَن هِب٤َم ُِم

ٞمَْٓم٤مَن حَيُْيُ » وذم رواي٦م ًمف : ش ُف ، وَم٢مِٟماُف ٓ يْدِري ذم َأيِّ ـَمَٕم٤مُِمِف اًْمؼَميَم٦َم طَمتاك َيْٚمَٕمَؼ َأَص٤مسمِٕم إِنا اًمِما

ـْ َأطَمِديُمْؿ اًمٚمُّْ٘مَٛم٦ُم  ُه قِمٜمَْد ـَمَٕم٤مُِمِف ، وَم٢مَِذا ؾَمَ٘مَٓم٧ْم ُِم ـْ ؿَم٠ْمٟمِِف طَمتاك حَيُْيَ  ُِم
ٍ
وَمْٚمٞمُِٛمْط َأطَمديُمْؿ قِمٜمَْد يُمؾِّ َرء

ـْ  ٞمَْٓم٤مِن . َُم٤م يَم٤من هِب٤َم ُم  َأًذى، وَمْٚمٞم٠ْميُمْٚمٝم٤م ، َوٓ َيَدقْمَٝم٤م ًمِٚمِما
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ٜم٤َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ومٞم ىَم٤ممَ :  ىم٤مل ، قمٜمٝمام اهللا  ريَض  ، قم٤ٌمس اسمـ قمـ:  اًْمَٕم٤مِذُ  -165

٤َم اًمٜما٤مُس إِٟماُٙمْؿ حمِمقروَن إمَِم اهللا شَمَٕم٤ممَم طُمَٗم٤مَة قمُ » سمَٛمْققِمَٔم٦ٍم وم٘م٤مل :  َل  سَمَدْأَٟم٤م يَماَم  } َراًة هُمْرًٓ َأهيُّ  ظَمْٚمٍؼ  َأوا

َل اخْلاَلِئِؼ ُيْٙمًك َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم 113:  إٟمٌٞم٤مء]   { وَم٤مقِمٚملِمَ  يُمٜما٤م إِٟما٤م قمَٚمْٞمٜم٤َم َوقْمداً  ُٟمِٕمٞمُدهُ  [ َأٓ َوإِنا َأوا

ُف ؾَمٞمَُج٤مء سمِِرضَم٤مٍل ُمِ  امل وم٠َمىُمقُل: إسِمراهٞمؿ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ، َأٓ وإِٟما تِك، وَمٞم١ُْمظَمُذ هِبِْؿ َذاَت اًمِمِّ ـْ ُأُما

٤مًمُِح :  ٌُْد اًمّما  ويُمٜم٧ُْم  }ي٤مَربِّ َأْصَح٤ميِب  ومٞمَُ٘م٤مُل : إِٟماَؽ ٓ شَمْدِري َُم٤م َأطْمَدصُمقا سَمْٕمَدَك ، وَم٠َمىُمقل يَمام ىَم٤مَل اًْمَٕم

:  زِم  وَمٞمَُ٘م٤مُل [  118 ، 117:  اعم٤مئدة]  { ؿُ احلَٙمٞم اًمَٕمِزيز } :  ىمقًمِفِ  إمَِم   { ومِٞمٝمؿْ  ُدُْم٧ُم  ُم٤م ؿَمٝمٞمداً  قَمَٚمٞمْٝمؿْ 

ُؿْ  ْ  إَِّنا ـَ  َيَزاًُمقا مَل ي  َأْي : هَمػْمَ خَمُْتقٟملَِم .ش هُمْرًٓ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش وم٤مَرىْمَتُٝمؿْ  ُُمٜمذُ  َأقمَ٘م٤مهِبِؿْ  قَمغَم  ُمْرشَمدِّ

ـْ  -166 ـِ  اهللاِ  قمٌدِ  ؾمٕمٞمدٍ  َأيِب  احْل٤َمِدي قَمنَمَ : قَم ؾٍ  سم  اهللا  رؾمقُل  ََّنَك:  ىم٤مل ، قمٜمف اهللا  ريض ، ُُمَٖمٗما

ْٞمدَ  يْ٘متُُؾ  ٓ إِٟمافُ  »:  وىم٤مَل  اخلَْذِف  قَمـ ، وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  ُف َيْٗمَ٘م٠ُم اًْمَٕملْمَ ،  وٓ ، اًمّما َيٜمَْٙم٠ُم اًْمَٕمُدوا ، َوإِٟما

ـا  ًِّ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش وَيْٙمِنُ اًم

ٍؾ ظَمَذَف  ـِ ُُمَٖمٗما ، وَمٜمََٝم٤مُه وىم٤مل : إِنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ََّنَك قمـ وذم رواي٦م : َأنا ىمري٤ًٌم ٓسْم

٤َم ٓ شَمِّمٞمُد َصٞمْدًا » اخلَْذِف وىَم٤مَل :  صُمَؽ َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ش إَِّنا صُمؿا قم٤مَد وم٘م٤مَل : ُأطَمدِّ

 َؽ َأسمدًا .ََّنَك قَمٜمُْف ، صُمؿا قُمْدَت خَتِْذُف ،؟ ٓ ُأيَمٚمِّٛمُ 

ـَ اخلٓم٤مب ، ريض اهللا قمٜمف ، ُيَ٘مٌُِّؾ احْلََجَر. -167 ـْ قم٤مسمِس سمـ رسمٞمٕم٦َم ىم٤مل : َرَأْي٧ُم قُمَٛمَر سم  َيْٕمٜمِل  وقم

قَمَٚمٞمِْف إؾَْمَقَد وَيُ٘مقُل : إيِن َأقْمَٚمُؿ َأٟماَؽ طَمَجٌر َُم٤م شَمٜمَْٗمُع وٓ شَمُيُّ ، وًَمْقٓ أينِّ رَأْي٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ 

 ؾَمٚماؿ ، ُيَ٘مٌُِّٚمَؽ ُم٤م ىَمٌاْٚمتَُؽ .. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .و

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ًم٘مل اسمـ ُمًٕمقد رضمال حمرُم٤م وقمٚمٞمف صمٞم٤مسمف وم٘م٤مل ًمف : اٟمزع قمٜمؽ هذا . وم٘م٤مل  :ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد 

وُم٤م آشم٤ميمؿ اًمرؾمقل ومخذوه وُم٤م َّن٤ميمؿ قمٜمف اًمرضمؾ : أشم٘مرأ قمكم هبذا آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، 

 (18/19) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك .وم٤مٟمتٝمقا 

ىم٤مل : يم٤من ي١مشمٞمٝمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ، ويٜمٝم٤مهؿ قمـ وُم٤م آشم٤ميمؿ اًمرؾمقل ومخذوه وُم٤م َّن٤ميمؿ قمٜمف وم٤مٟمتٝمقا  :احلًـ قمـ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=59&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=59&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=59&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=59&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=59&ayano=7#docu
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ُمـ ُمٕمّمٞمتل وُم٤م َّن٤ميمؿ قمٜمف ، ومخذوه ُمـ ـم٤مقمتل وأُمري، وُم٤م آشم٤ميمؿ اًمرؾمقل  :اسمـ ضمري٩م اًمٖمٚمقل قمـ 

 (14/366) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . وم٤مٟمتٝمقا

ىم٤مل : يقطمل    ( إن هق إٓ وطمل يقطمك ( (أي ُم٤م يٜمٓمؼ قمـ هقاهى وُم٤م يٜمٓمؼ قمـ اهلق):  قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

 (22/498ؼمى )اًمٓم.اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم ضمؼمائٞمؾ ، ويقطمل ضمؼميؾ إمم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (14/12) شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر . ىم٤مل : يم٤من ضمؼميؾ يٜمزل سم٤مًمًٜم٦م يمام يٜمزل سم٤مًم٘مرآنطم٤ًمن قمـ 

ىمؾ إن  : ىم٤مل ىمقم قمغم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ي٤م حمٛمد إٟم٤م ٟمح٥م رسمٜم٤م . وم٠مٟمزل اهلل :احلًـ  ىم٤مل

 (3/519) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر.ؿيمٜمتؿ حتٌقن اهلل وم٤مشمٌٕمقين حيٌٌٙمؿ اهلل ويٖمٗمر ًمٙمؿ ذٟمقسمٙم

ىم٤مل : يم٤من أىمقام يزقمٛمقن أَّنؿ حيٌقن اهلل، ي٘مقًمقن : إٟم٤م ٟمح٥م رسمٜم٤م . وم٠مُمرهؿ اهلل أن يتٌٕمقا اسمـ ضمري٩م قمـ 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمام حلٌف.حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضمٕمؾ اشم٤ٌمع حمٛمد صغم اهلل 

ىم٤مل : قمغم اًمؼم واًمت٘مقى واًمتقاوع وم٤مشمٌٕمقين حيٌٌٙمؿ اهلل. إن يمٜمتؿ حتٌقن اهلل  : ذم ىمقًمفأسمق اًمدرداء ىم٤مل 

 (3/511وذًم٦م اًمٜمٗمس. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

ىمؾ إن يمٜمتؿ  : أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمف : اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م. وم٘م٤مل : أمل شمًٛمع ىمقل اهللؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ 

ي٘مقل : ي٘مرسمٙمؿ . واحل٥م هق اًم٘مرب، واهلل ٓ حي٥م اًمٙم٤مومريـ ٓ ي٘مرب  .حتٌقن اهلل وم٤مشمٌٕمقين حيٌٌٙمؿ اهلل 

 (3/511) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. اًمٙم٤مومريـ

 ُمقاؾم٤مة قمٜمد اًم٘مت٤مل. ىم٤مل : ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦م :ذم ىمقًمفاًمًدي قمـ 

ىم٤مل : ذم ضمقع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  أؾمقة طمًٜم٦م ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل : ذم ىمقًمفاسمـ قمٛمر قمـ 

 (11/761شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر). وؾمٚمؿ

هؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن يٜمٝمك قمـ احلؼمة ُمـ ص٤ٌمغ اًمٌقل، وم٘م٤مل ًمف رضمؾ : أًمٞمس ىمد رأي٧م  : ىم٤ملىمت٤مدة قمـ 

ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم  : سمغم . ىم٤مل اًمرضمؾ : أمل ي٘مؾ اهلل : رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٚمًٌٝم٤م؟ ىم٤مل قمٛمر

 (11/761) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . ؟ ومؽميمٝم٤م قمٛمررؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦م 

ومٚمٞمس إُمر يمام يزقمٛمقن أَّنؿ ي١مُمٜمقن سمام أٟمزل إًمٞمؽ   "ومال  "سم٘مقًمف :  -ضمؾ صمٜم٤مؤه  -يٕمٜمل  :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

 -ضمؾ ذيمره  -ت ، ويّمدون قمٜمؽ إذا دقمقا إًمٞمؽ ي٤م حمٛمد واؾمت٠مٟمػ اًم٘مًؿ وهؿ يتح٤ميمٛمقن إمم اًمٓم٤مهمق

طمتك حيٙمٛمقك ومٞمام ؿمجر  " أي : ٓ يّمدىمقن يب وسمؽ وسمام أٟمزل إًمٞمؽ "ٓ ي١مُمٜمقن  "وم٘م٤مل : ورسمؽ  ي٤م حمٛمد 
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ي٘مقل : طمتك جيٕمٚمقك طمٙمام سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اظمتٚمط سمٞمٜمٝمؿ ُمـ أُمقرهؿ ، وم٤مًمتٌس قمٚمٞمٝمؿ طمٙمٛمف . ي٘م٤مل : .سمٞمٜمٝمؿ 

صمؿ ٓ  . ؿمجر يِمجر ؿمجقرا وؿمجرا ، وشمِم٤مضمر اًم٘مقم : إذا اظمتٚمٗمقا ذم اًمٙمالم وإُمر ُمِم٤مضمرة وؿمج٤مرا

ي٘مقل : ٓ جيدوا ذم أٟمٗمًٝمؿ وٞم٘م٤م ِم٤م ىمْمٞم٧م . وإٟمام ُمٕمٜم٤مه : صمؿ ٓ .جيدوا ذم أٟمٗمًٝمؿ طمرضم٤م ِم٤م ىمْمٞم٧م 

حترج أٟمٗمًٝمؿ ِم٤م ىمْمٞم٧م أي : ٓ شم٠مصمؿ سم٢مٟمٙم٤مره٤م ُم٤م ىمْمٞم٧م ، وؿمٙمٝم٤م ذم ـم٤مقمتؽ ، وأن اًمذي ىمْمٞم٧م سمف 

 (8/518ٓ جيقز هلؿ ظمالومف.) شمٗمًػم اًمٓمؼمى  سمٞمٜمٝمؿ طمؼ

ًمزسمػم رضمال إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٣م ًمٚمزسمػم وم٘م٤مل اًمرضمؾ : ظم٤مصؿ ا : ىم٤مًم٧مأم ؾمٚمٛم٦م قمـ 

 (4/522)اًمدراعمٜمثقر أي٦م.ومال ورسمؽ ٓ ي١مُمٜمقن طمتك حيٙمٛمقك  : إٟمام ىم٣م ًمف ٕٟمف اسمـ قمٛمتف، وم٠مٟمزل اهلل

 (4/525) شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر .ىم٤مل : ؿمٙم٤مطمرضم٤م  : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ 

ىم٤مل : وم٢من شمٜم٤مزع اًمٕمٚمامء ردوه إمم اهلل وم٢من شمٜم٤مزقمتؿ ذم رء ومردوه إمم اهلل واًمرؾمقل  : قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف

ىم٤مل ي٘مقل : ومردوه إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف. قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف : ومردوه إمم اهلل واًمرؾمقل  واًمرؾمقل .

وم٢من شمٜم٤مزقمتؿ ذم رء ومردوه  :ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل : إمم اهلل : إمم يمت٤مسمف وإمم اًمرؾمقل : إمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف. قمـ 

ىم٤مل : اًمرد إمم اهلل اًمرد إمم يمت٤مسمف ، واًمرد إمم رؾمقًمف إن يم٤من طمٞم٤م ، وم٢من ىمٌْمف اهلل إًمٞمف وم٤مًمرد إمم اهلل واًمرؾمقل 

 (8/515ًمٓمؼمى إمم اًمًٜم٦م .)شمٗمًػم ا

 ومقض إًمٞمف ومال ي٠مُمر إٓ سمخػم.وم٘مد أـم٤مع اهلل ُمـ يٓمع اًمرؾمقل  : : طمرف وأيام طمرفرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ىم٤مل 

 ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر (

داع يدقمقهؿ إمم  (وًمٙمؾ ىمقم ه٤مد  ) ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم (وإٟمؽ ًمتٝمدي إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ  : قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

 .( ي٘مقل : شمدقمق إمم ديـ ُمًت٘مٞمؿ وإٟمؽ ًمتٝمدي إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ )اًمًدي اهلل قمز وضمؾ قمـ 

 (21/561) شمٗمًػم اًمٓمؼمى  

ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر يًٚمط  :ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  . قمٓم٤مء : اًمزٓزل وإهقال .واًمٗمتٜم٦م هٜم٤م اًم٘متؾ : ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس 

قمٚمٞمٝمؿ . وىمٞمؾ : اًمٓمٌع قمغم اًم٘مٚمقب سمِم١مم خم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل . واًمْمٛمػم ذم ) أُمره ( ىمٞمؾ هق قم٤مئد إمم أُمر اهلل 

خي٤مًمٗمقن وُمٕمٜمك  .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمف ىمت٤مدة وىمٞمؾ : إمم أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل  .شمٕم٤ممم : ىم٤مًمف حيٞمك سمـ ؾمالم 

 (12/299أي يٕمروقن قمـ أُمره.) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك قمـ أُمره 

أي : اًمًٜم٦م ، ىم٤مل : يٛمتـ قمٚمٞمٝمؿ )واذيمرن ُم٤م يتغم ذم سمٞمقشمٙمـ ُمـ آي٤مت اهلل واحلٙمٛم٦م  : ( قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف
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 ( 12/45) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. سمذًمؽ

ىم٤مل : يم٤من رؾمقل اهلل  .واذيمرن ُم٤م يتغم ذم سمٞمقشمٙمـ ُمـ آي٤مت اهلل واحلٙمٛم٦م  : ذم ىمقًمفأيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ قمـ 

 ( 12/45اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم  واضمف اًمٜمقاومؾ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمكم ذم سمٞمقت أز

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ  ريض اهلل قمٜمف: ًم٧ًم شم٤مريًم٤م ؿمٞمئ٤ًم يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٛمؾ سمف إٓ 

 (2969قمٛمٚم٧م سمف وإين ٕظمِمك إن شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمره أن أزيغ.)ؾمٜمـ اسمك داوود طمدي٨م 

يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: يتحٗمظ ُم٤م يًٛمع ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإذا مل حيي ي٠ًمل ُمـ حيي 

قمام ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وومٕمؾ ويم٤من يتتٌع آصم٤مر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞم٘م٤مل ًمف ذم ُمًجد صغم ومٞمف ويم٤من يٕمؽمض سمراطمٚمتف ذم يمؾ ـمريؼ ُمر هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل

 ذًمؽ ومٞم٘مقل: أحترى أن شم٘مع أظمٗم٤مف راطمٚمتل قمغم أظمٗم٤مف راطمٚم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 (172/ 1) شم٤مريخ سمٖمداد

ذيمر قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّنك قمـ درمهلم سمدرهؿ وم٘م٤مل ومالن: ُم٤م أرى هبذا 

ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٘مقل: ٓ أرى سمف سم٠مؾًم٤م؟ واهلل ٓ ئمٚمُّٜمل سم٠مؾًم٤م يًدا سمٞمد وم٘م٤مل قم٤ٌمدة: أىمقل ىم٤مل ا

 ( 18وإي٤مك ؾم٘مػ اسمدا. )أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف طمدي٨م 

 (446)ؾمٜمـ اًمدارُمك ح  .ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ٓ رأي ٕطمد ُمع ؾُمٜم٦م ؾمٜماٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمج٦م ىم٤مل اسمـ وه٥م: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل: اًمزم ُم٤م ىم٤مًمف 

 (1/256اًمقداع: أُمران شمريمتٝمام ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م متًٙمتؿ هبام يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف.)اقمالم اعمقىمٕملم

ىم٤مل اسمـ وه٥م يمٜم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ ومذيمرت اًمًٜم٦م وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: اًمًٜم٦م ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ 

 (7/336قمٜمٝم٤م همرق. ) شم٤مريخ سمٖمداد

 ن سمـ ٟمْمٚم٦م: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل: ُمـ ُم٤مت قمغم اًمًٜم٦م ومٚمٞمٌنم.ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمام

 (881-4/121)ذم اًمٙمالم و اهٚمف 

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس: ًمق ًم٘مل اهلل رضمؾ سمٛمؾء إرض ذٟمقسم٤م صمؿ ًم٘مل اهلل سم٤مًمًٜم٦م ًمٙم٤من ذم اجلٜم٦م ُمع اًمٜمٌٞملم 

 (881-122-4/121واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤م. )ذم اًمٙمالم و اهٚمف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=131
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=33&ayano=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=33&ayano=34#docu
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قمـ أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ىم٤مل: اعمتٌع ًمٚمًٜم٦م يم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اجلٛمر وهق اًمٞمقم قمٜمدي أومْمؾ ُمـ ضب 

 (411/ 12اًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ.) شم٤مريخ سمٖمداد

 ىم٤مل اجلٜمٞمد: قمٚمٛمٜم٤م ُمْمٌقط سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمٚمؿ حيٗمظ اًمٙمت٤مب ويٙمت٥م احلدي٨م ومل يتٗم٘مف ٓ ُي٘متدى سمف. 

 ( 243/ 7شم٤مريخ سمٖمداد) 

قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: ًمٞمس عمـ أهلؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اخلػم أن يٕمٛمؾ سمف طمتك يًٛمٕمف ُمـ إصمر وم٢مذا ؾمٛمٕمف 

 (249/ 11ُمـ إصمر قمٛمؾ سمف ومحد اهلل طمٞم٨م واومؼ ُم٤م ذم ىمٚمٌف.) شم٤مريخ سمٖمداد

هلل أن حيٞمٞمٜمل ىم٤مل احلًلم سمـ أيب زيد: رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ادع ا

قمغم اإلؾمالم وم٘م٤مل زم: واًمًٜم٦م ومجع إهب٤مُمف وؾم٤ٌمسمتف وطمٚمؼ طمٚم٘م٦م وىم٤مل صمالث ُمرات: واًمًٜم٦م واًمًٜم٦م 

 (111/ 8واًمًٜم٦م. ) شم٤مريخ سمٖمداد

ٜم٦م وم٘م٤مل :دقمٜم٤م ُمـ هذا وه٤مت يمت٤مب اهلل وم٤مقمٚمؿ أٟمف و٤مل. ًُّ صم٧م اًمرضمؾ سم٤مًم  ىم٤مل أسمق ىمالسم٦م: إذا طمدا

 (7/184) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 

 ٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :آ٢صبس ا١ٌٍّْ
 :شم٤ٌمع ذم صالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿإلا -

قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: ؿمٙم٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ إمم قمٛمر، وم٘م٤مًمقا: ٓ حيًـ أن يّمغم وم٘م٤مل ؾمٕمد: 

أُم٤م أٟم٤م ومٙمٜم٧م أصغم هبؿ صالة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صاليت اًمٕمِمك أريمد ذم إوًمتلم وأطمذف 

وم٘م٤مل قمٛمر: ذاك اًمٔمـ سمؽ ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق وسمٕم٨م رضم٤مًٓ ي٠ًمًمقن قمٜمف ذم ُم٤ًمضمد اًمٙمقوم٦م ومال ذم أظمرشملم 

ي٠مشمقن ُمًجدًا ُمـ ُم٤ًمضمد اًمٙمقوم٦م إٓ أصمٜمقا قمٚمٞمف ظمػمًا وىم٤مًمقا: ُمٕمرووم٤ًم طمتك أشمقا ُمًجدًا ُمـ ُم٤ًمضمد سمٜمك 

ل: اًمٚمٝمؿ إن قمٌس وم٘م٤مل رضمؾ ي٘م٤مل ًمف أسمق ؾمٕمدة اًمٚمٝمؿ وم٢مٟمف يم٤من ٓ يٕمدل ذم اًم٘مْمٞم٦م وٓ ي٘مًؿ سم٤مًمًقي٦م وم٘م٤م

يم٤من يم٤مذسم٤ًم وم٤مقمؿ سمٍمه واـمؾ وم٘مره وقمروف ًمٚمٗمتـ. ىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ: وم٠مٟم٤م رأيتف يتٕمرض ًمإلُم٤مء ذم اًمًٙمؽ 

 (145/ 1وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف: أسم٤م ؾمٕمدة؟ ي٘مقل: ُمٗمتقن أص٤مسمتٜمل دقمقة ؾمٕمد. )شم٤مريخ سمٖمداد

اًمّمالة قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ىم٤مل: طمدصمٜمل رضمؾ أٟمف يم٤من ُمع قمامر سمـ ي٤مه سم٤معمدائـ وم٠مىمٞمٛم٧م 

ومت٘مدم قمامر وىم٤مم قمغم ديم٤من يّمغم واًمٜم٤مس أؾمٗمؾ، ومت٘مدم طمذيٗم٦م وم٠مظمذ قمغم يديف وم٤مشمٌٕمف قمامر طمتك أٟمزًمف 

طمذيٗم٦م، ومٚمام ومرغ قمامر ُمـ صالشمف ىم٤مل ًمف طمذيٗم٦م: أمل شمًٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: إذا أما 

ر: ًمذًمؽ اشمٌٕمتؽ طملم أظمذت قمغم اًمرضمؾ اًم٘مقم ومال ي٘مؿ ذم ُم٘م٤مم أرومع ُمـ ُم٘م٤مُمٝمؿ أو ٟمحق ذًمؽ. ىم٤مل قمام
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 (151/ 1يدي.) شم٤مريخ سمٖمداد

قمـ قمٌد اًمرزاق أن أهؾ ُمٙم٦م ي٘مقًمقن:أظمذ اسمـ ضمري٩م اًمّمالة قمـ قمٓم٤مء وأظمذه٤م قمٓم٤مء قمـ اسمـ اًمزسمػم 

وأظمذه٤م اسمـ اًمزسمػم قمـ أيب سمٙمر وأظمذه٤م أسمق سمٙمر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ىم٤مل قمٌد اًمرزاق: ويم٤من 

 ( 11/414شم٤مريخ سمٖمداداسمـ ضمري٩م طمًـ اًمّمالة.) 

ك أن شمٚمحؼ سمّم٤مطمٌٞمؽ وم٤مىمٍم إُمؾ ويمؾ دون اًمِمٌع  قمـ قمكم أٟمف ىم٤مل ًمٕمٛمر: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن ها

 (216/ 5واٟمٙمس اإلزار وأرىمع اًم٘مٛمٞمص واظمّمػ اًمٜمٕمؾ شمٚمحؼ هبام .) شم٤مريخ سمٖمداد

 : ذم همًؾ اجلٛمٕم٦ماإلشم٤ٌمع  -

: عم٤م أن ؾمٛمٕم٧م إذان شمقو٠مت صمؿ أىمٌٚم٧م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٛمر: ُم٤م طمًٌؽ قمـ اًمّمالة؟ ىمٚم٧م

 (249/ 1سمٖمداد شم٤مريخ)  ىم٤مل قمٛمر: اًمقوقء أيْم٤م ً! ُم٤م هبذا أُمرٟم٤م. ىم٤مل ومام شمريم٧م اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد.

 (262/ 1قمـ يمٕم٥م ىم٤مل: ٕهمتًٚمـ يقم اجلٛمٕم٦م وًمق يم٠مؾم٤ًم سمديٜم٤مر.)شم٤مريخ سمٖمداد

 :ذم آؾمتخالفاإلشم٤ٌمع  -

ٚمؿ أسم٤مه ذم آؾمتخالف وم٘م٤مل: إن اهلل طم٤مومظ ديٜمف وأي ذًمؽ أومٕمؾ وم٘مد قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل قمـ أسمٞمف أٟمف يم

سملّم زم أن ٓ أؾمتخٚمػ وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يًتخٚمػ وإن اؾمتخٚمػ وم٘مد اؾمتخٚمػ أسمق سمٙمر 

 (258/ 1رى اهلل قمٜمف. ) شم٤مريخ سمٖمداد

 :صقر ُمـ اشم٤ٌمع اًمًٚمػ هلدي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-

ُم٤مًمٙم٤ًم مل ي٠مظمذ سمحدي٨م اًمٌٞمّٕملم سم٤مخلٞم٤مر ىم٤مل: يًتت٤مب و إٓ ضسم٧م قمٜم٘مف وُم٤مًمؽ مل يرّد  سمٚمغ اسمـ أسمك ذئ٥م أن

احلدي٨م وًمٙمـ شم٠موًمف قمغم همػم ذًمؽ وم٘م٤مل ؿم٤مُمل: ُمـ أقمٚمؿ ُم٤مًمؽ أو اسمـ أيب ذئ٥م؟ وم٘م٤مل: اسمـ أيب ذئ٥م ذم 

ـملم وىمد هذا أيمؼم ُمـ ُم٤مًمؽ واسمـ أيب ذئ٥م أصٚمح ذم ديٜمف و أورع ورقم٤ًم وأىمقم سم٤محلؼ ُمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمًال

دظمؾ اسمـ أيب ذئ٥م قمغم أسمك ضمٕمٗمر ومٚمؿ هيٌف أن ىم٤مل ًمف احلؼ، ىم٤مل: اًمٔمٚمؿ وم٤مش سم٤ٌمسمؽ وأسمق ضمٕمٗمر أسمق 

 (312/ 2ضمٕمٗمر.) شم٤مريخ سمٖمداد 

ضم٤مء ُمٕم٤مذ وقمٜمد أسمك ُمقؾمك رضمؾ وم٘م٤مل: هذا يم٤من يم٤مومرًا وم٠مؾمٚمؿ صمؿ ارشمد وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ: ٓ أٟمزل وٓ أضمٚمس 

 (375/ 2طمتك ي٘متؾ ىم٤مل: وم٘متؾ. ) شم٤مريخ سمٖمداد

ىم٤مل زيد سمـ طم٤ٌمب: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مص أفمٗم٤مره يقم اخلٛمٞمس وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل: همدًا اجلٛمٕم٦م 
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 (389/ 6وم٘م٤مل: اًمًٜم٦م ٓ شم١مظمر. ) شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ أيب قمٓم٤مء أيقب سمـ ـمٝمامن اًمث٘مٗمل: أٟمف رأى قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م طملم دظمؾ اإليقان سم٤معمدائـ أُمر 

 (3/ ٤7م صمؿ صغم.) شم٤مريخ سمٖمداد سم٤مًمتامصمٞمؾ اًمتل ذم اًم٘مٌٚم٦م وم٘مٓمع رؤوؾمٝم

قمـ أيب إؾمح٤مق اعمروزي : أٟمف ؾمئؾ يقُم٤ًم أسم٤م ؾمٕمٞمد قمـ اعمتقذم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م طم٤مُمالً هؾ جي٥م هل٤م 

اًمٜمٗم٘م٦م؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ وم٘مٞمؾ ًمف: ًمٞمس هذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ومٚمؿ يّمدق وم٠مروه يمت٤مسمف ومٚمؿ يرضمع وىم٤مل إن مل 

 (269/ 7داد يٙمـ ُمذهٌف ومٝمق ُمذه٥م قمكم واسمـ قم٤ٌمس.) شم٤مريخ سمٖم

قمـ محٞمد سمـ اًمّم٤ٌمح ُمقمم اعمٜمّمقر قمـ أسمٞمف ىم٤مل: أراد اعمٜمّمقر أن يذرع اًمٙمرخ وم٘م٤مل زم: امحؾ اًمذراع 

ُمٕمؽ ومخرج وظمرضم٧م ُمٕمف وٟمًٞم٧م أن أمحؾ اًمذراع ومٚمام سٟم٤م سم٤ٌمب اًمنمىمٞم٦م ىم٤مل زم: أيـ اًمذراع؟ 

قمغم وضمٝمل ومٚمام رآين  ومدهِم٧م وىمٚم٧م: أٟمًٞمتف ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم. وميسمٜمل سم٤معم٘مرقم٦م، ومِمجٜمل وؾم٤مل اًمدم

ىم٤مل: أٟم٧م طمر ًمقضمف اهلل طمدصمٜمل أيب قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ُمـ 

 (166/ 8ضب قمٌده ذم همػم طمد طمتك يًٞمؾ دُمف ومٙمٗم٤مرشمف قمت٘مف. )شم٤مريخ سمٖمداد 

وؾمٚمؿ يتٖمػم ًمقٟمف ويٜمحٜمل ىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: يم٤من ُم٤مًمؽ إذا ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

طمتك يّمٕم٥م ذًمؽ قمغم ضمٚم٤ًمئف وم٘مٞمؾ ًمف يقُم٤م ذم ذًمؽ وم٘م٤مل ًمق رأيتؿ ُم٤م رأي٧م عم٤م أٟمٙمرشمؿ قمكم ُم٤م شمرون ًم٘مد 

ـَ اعمٜمٙمدر ويم٤من ؾمٞمد اًم٘مراء ٓ ٟمٙم٤مد ٟم٠ًمًمف قمـ طمدي٨م أسمدا إٓ يٌٙمل طمتك ٟمرمحف وًم٘مد  يمٜم٧م أرى حمٛمَد سم

وم٢مذا ُذيمر قمٜمده اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اصٗمر يمٜم٧م أرى ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ويم٤من يمثػم اًمدقم٤مسم٦م واًمتًٌؿ 

 ًمقٟمف وُم٤م رأيتف حيدث قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ قمغم ـمٝم٤مرة. 

 ( 97-1/96)ظمالص٦م اًمِمٗم٤م ذم شمٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك 

وًم٘مد يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ يذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمُٜمٔمر إمم ًمقٟمف يم٠مٟمف ٟمزف ُمٜمف اًمدم وىمد 

ضمػ ًم٤ًمٟمف ذم ومٛمف هٞم٦ٌم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًم٘مد يمٜم٧م آيت قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وم٢مذا 

ُذيمر قمٜمده اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمك طمتك ٓ يٌ٘مك ذم قمٞمٜمٞمف دُمقع، وًم٘مد رأي٧م اًمزهري ويم٤من عمـ 

رومؽ وٓ قمرومتف وًم٘مد يمٜم٧م آيت أهٜم٠م اًمٜم٤مس وأىمرهبؿ وم٢مذا ذيمر قمٜمده اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٙم٠مٟمف ُم٤م قم

صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ويم٤من ُمـ اعمتٕمٌديـ اعمجتٝمديـ وم٢مذا ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمك ومال يزال يٌٙمل 

 ( 2/43طمتك ي٘مقم اًمٜم٤مس ويؽميمقه. )ظمالص٦م اًمِمٗم٤م ذم شمٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك 
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ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وهذا احلًـ اًمٌٍمي : يم٤من يٌٙمل إذا طمدث سمحدي٨م اجلذع اًمذي سمٙمك عم٤م وم٤مرىمف ا

وؾمٚمؿ وي٘مقل: ي٤م قم٤ٌمد اهلل، اخلِم٦ٌم حتـ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ؿمقىم٤م إًمٞمف عمٙم٤مٟمف ُمـ اهلل، 

 (1/466وم٠مٟمتؿ أطمؼ أن شمِمت٤مىمقا إًمٞمف.)ُمًٜمد سمـ اجلٕمد 

رومع  ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد رمحف اهلل: يمٜم٤م قمٜمد أيقب اًمًختٞم٤مين ومًٛمع ًمٖمٓم٤م وم٘م٤مل: ُم٤م هذا اًمٚمٖمط؟ أُم٤م سمٚمٖمٝمؿ أن

 اًمّمقت قمٜمد احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمرومع اًمّمقت قمٚمٞمف ذم طمٞم٤مشمف. 

 (332رىمؿ  1/195)اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع 

ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل رمحف اهلل:يم٤من ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إذا أراد أن خيرج ًمٞمُحدث شمقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة، 

ٞمتف وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: أوىمر سمف طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم وًمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف وًمٌس ىمٚمٜمًقة، وُمِمط حل

 (1/28اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)اعمقـم٠م عم٤مًمؽ 

وحيدث أمحد سمـ ؾمٜم٤من قمـ جمٚمس ويمٞمع سمـ اجلراح ذم اًمتحدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ف يم٠مَّنؿ ذم صالة ومٞم٘مقل: ٓ ُيتحدث ذم جمٚمًف وٓ ُيؼمى ىمٚمؿ وٓ َيتًٌؿ وٓ ي٘مقم أطمد ىم٤مئام يم٤مٟمقا ذم جمٚمً

 (9/154قمالم اًمٜمٌالء أوم٢من أٟمٙمر ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م اٟمتٕمؾ ودظمؾ.)ؾمػم 

 شمقىمػم اًمٕمٚمؿ قمـ طمدي٨م وهق يٛمٌم ىم٤مل : ًمٞمس هذا ُمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ؾم٠مل رضمؾ : احل٤مرث سمـ سمنم ىم٤مل

 ( 4/113.)صٗمف اًمّمٗمقة  ضمداوم٤مؾمتحًٜمتف   :سمنم ىم٤مل

وضم٤مء قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: أٟمف ؾمئؾ قمـ طمدي٨م وهق ُمْمٓمجع ذم ُمروف ومجٚمس 

وطمدث سمف وم٘مٞمؾ ًمف: وددت أٟمؽ مل شمتٕمـ وم٘م٤مل: يمره٧م أن أطمدث قمـ رؾمقل اهلل وأٟم٤م ُمْمٓمجع وؾمئؾ 

 (44/2 اًمِمٗم٤م ظمالصف)  .ٕمٚمؿاسمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ طمدي٨م وهق يٛمِمك وم٘م٤مل: ًمٞمس هذا ُمـ شمقىمػم اًم

ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمتك ؾمٛمٕم٧م ُمـ أيقب اًمًختٞم٤مين؟ وم٘م٤مل طم٩م طمجتلم ومٙمٜم٧م أرُم٘مف وٓ أؾمٛمع ُمٜمف همػم 

أٟمف يم٤من إذا ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمك طمتك أرمحف ومٚمام رأي٧م ُمٜمف ُم٤م رأي٧م وإضمالًمف ًمٚمٜمٌل صغم 

 (6/17 قمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌكأاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمت٧ٌم قمٜمف.) ؾمػم 

وُمر اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمغم أيب طم٤مزم وهق حيدث ومج٤مزه، وم٘مٞمؾ ًمف وم٘م٤مل:مل أضمد ُمقوٕم٤م ومٙمره٧م أن آظمذ 

  (6/318طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م ىم٤مئؿ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: يمؾ طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ىمقزم وإن مل شمًٛمٕمقه ُمٜمل وىم٤مل أيْم٤م:إذا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15531
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15531
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ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمالف ىمقزم ومخذوا سم٤مًمًٜم٦م ودقمقا ىمقزم وم٢مين أىمقل  وضمدشمؿ ؾمٜم٦م

 (51/389سمف.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

وروى اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن رمحف اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل:ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل وؾم٠مًمف رضمؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل ًمف: روي 

ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل شم٘مقل سمف؟ ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يمذا ويمذا وم٘م٤مل ًمف اًم٤ًمئؾ: 

اًمرسمٞمع: ومرأي٧م اًمِم٤مومٕمل أرقمد واٟمتٗمض وىم٤مل: ي٤م هذا، أي أرض شم٘مٚمٜمل وأي ؾمامء شمٔمٚمٜمل إذا روي٧م قمـ 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمديث٤م ومٚمؿ أىمؾ سمف ٟمٕمؿ قمغم اًمرأس واًمٕمٞمٜملم قمغم اًمرأس واًمٕمٞمٜملم.

 (51/389)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر

ىم٤مل: عم٤م ىمدم اًمِم٤مومٕمل إمم سمٖمداد ويم٤من ذم اجل٤مُمع إُم٤م ٟمٞمػ وأرسمٕمقن طمٚم٘م٦م أو قمـ أيب اًمٗمْمؾ اًمزضم٤مج 

مخًقن طمٚم٘م٦م ومٚمام دظمؾ سمٖمداد ُم٤مزال ي٘مٕمد ذم طمٚم٘م٦م طمٚم٘م٦م وي٘مقل هلؿ: ىم٤مل اهلل وىم٤مل اًمرؾمقل وهؿ 

 ( 2/68ي٘مقًمقن: ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م طمتك ُم٤م سم٘مل ذم اعمًجد طمٚم٘م٦م همػمة.)شم٤مريخ سمٖمداد 

غم أنا ُمـ اؾمت٤ٌمن ًمف ؾُمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل حيّؾ ًمف أن وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: أمجع اعمًٚمٛمقن قم

 (2/361اسمـ اًم٘مٞمؿ  – 68يدقمٝم٤م ًم٘مقل أطمد.)اًمٗمالٟمك ص 

ُم٤م ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم أمحد: عم٤م اُمتحـ ذم ومتٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن وشمٕم٤مىم٥م صمالصم٦م ُمـ ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕم٤ٌمس اعم٠مُمقن 

صم٤مسم٧م قمغم احلؼ مل يٖمػم ومل يٌدل ومحؾ رمحف اهلل واعمٕمتّمؿ واًمقاصمؼ قمغم اُمتح٤مٟمف وؾمجٜمف ذم ذًمؽ وهق 

شمٕم٤ممم إمم جمٚمس اًمقاصمؼ ُم٘مٞمدا ذم أهمالًمف وٟم٤مفمرهؿ وهق قمغم شمٚمؽ احل٤مل ومخّمٛمٝمؿ وىمٓمع طمجتٝمؿ وأسمٓمؾ 

ُمٙمٞمدهتؿ وومتح اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمٚم٥م اخلٚمٞمٗم٦م اًمقاصمؼ ومٕمٚمؿ صدق اإلُم٤مم أمحد ويمقٟمف قمغم احلؼ وم٠مُمر أن يٗمؽ 

ومٜم٤مزقمف إي٤مه اًمًج٤من وم٠مُمر اًمقاصمؼ أن يدومع اًم٘مٞمد إمم اإلُم٤مم ومدومع إًمٞمف وم٠ًمًمف ىمٞمده ومٗمؽ وأظمذه اإلُم٤مم أمحد 

اًمقاصمؼ قمـ ؾم٥ٌم أظمذه وم٠مظمؼمه أٟمف يٜمقي سمف أن خي٤مصؿ سمف ُمـ فمٚمٛمقه قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤مل أىمقل: 

ي٤م رب ؾمؾ قمٌدك هذا مل ىمٞمادٟمك وروع أهكم ووًمدى وإظمقاٟمك سمال طمؼ أوضم٥م ذًمؽ قمكم وسمٙمك اإلُم٤مم 

د ومٌٙمك اًمقاصمؼ وسمٙمك ُمـ ذم اعمجٚمس صمؿ ؾم٠مًمف اًمقاصمؼ أن جيٕمٚمف ذم طمٍؾ وؾمٕم٦م ِم٤م ٟم٤مًمف قمغم يديف وم٘م٤مل ًمف أمح

اإلُم٤مم أمحد: واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًم٘مد ضمٕمٚمتؽ ذم طمؾ وؾمٕم٦م ُمـ أول يقم إيمراُم٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 (178 اًمٕمنمة وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ٟم٥ًم ذم اجلقهرة) وؾمٚمؿ إذ يمٜم٧م رضمال ُمـ أهٚمف.

(2/15) ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م .ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :ُمـ رد طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومٝمق قمغم ؿمٗم٤م هٚمٙم٦م
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 ثبة يف ٚعٛة االٔم١بد حلىُ اهلل رْبىل -=0
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ِٝمْؿ وَمال َورَ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًِ ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿا ٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم سمَِّؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتاك حُيَٙمِّ

ٚمِٞماًم  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ ا٤م ىَمَْمٞم٧َْم َوُي اَم يَم٤مَن ىَمْقَل اعم١ُْْمُِمٜملَِم إَِذا ُدقُمقا  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  65] اًمٜم٤ًمء :  طَمَرضم٤ًم ِِم إِٟما

 .[  51:  اًمٜمقر] ؾُمقًمِِف ًمِٞمَْحُٙمَؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َأْن َيُ٘مقًُمقا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوَأـَمْٕمٜم٤َم َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن إمَِم اهللِ َورَ 

( وهمػمه 156وومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م طمدي٨م أيب هريرة اعمذيمقر ذم أول اًم٤ٌمب ىمٌٚمف )اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ 

 ُمـ إطم٤مدي٨م ومٞمف.

  ىم٤مل : عمَا٤م َٟمَزًَم٧ْم قَمغَم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  قمـ َأيِب هريرة ريض اهللا قمٜمف ، -168

ٛمقاِت  ذم ُم٤م هللاِ  }  ًا ُٙمؿْ  ُم٤مذِم  شمٌدوا وإن إرض ذِم  َوَُم٤م اًم ًِ  أي٦م  {ْؿ سمِِف اهللاحُي٤مؾمٌْٙمُ  خُتْٗمقهُ  َأوْ  َأْٟمُٗم

 َصغّم  اهللا رؾمقل وم٠َمشمْقا ، وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا  رؾمقل َأْصح٤مِب  قَمغَم  ذًمَؽ  اؿْمتَدا [  283 اًمٌ٘مرة]

يَم٥م قَمغَم  سمَريُمقا صُمؿا  وؾَمٚماؿ، قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َٗمٜم٤َم اهللا  رؾمقَل  َأْي :  وَم٘م٤مًُمقا اًمرُّ ـَ  يُمٚمِّ اَلَة  ُٟمٓمِٞمُؼ  َُم٤م إقَماملِ  ُِم : اًمّما

دىم٦َم ، َوىَمَد ُأْٟمزًم٧ْم قمٚمْٞمَؽ َهِذِه أَي٦مُ  ٞم٤مم َواًمّما ٝم٤مَد َواًمّمِّ َوٓ ُٟمٓمِٞمُ٘مَٝم٤م . ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ  َواجْلِ

ـْ ىَمٌْٚمُٙمْؿ : ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوقمّمٞمٜم٤َم ؟ سَمْؾ ىُمقًمقا : »قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  َأشُمريُدوَن َأْن شَمُ٘مقًمقا يَماَم ىَم٤مَل َأْهُؾ اًْمٙمِت٤مسَملم ُِم

ٜم٤َم َوإًَِمٞمَْؽ اعمِّْمػُم  ٜمتُٝمْؿ ، َأَٟمزَل اهللا وَمَٚماما اىْمؽَمَ ش ؾمِٛمْٕمٜم٤م َوَأـَمْٕمٜم٤َم هُمْٗمراَٟمؽ َرسما ًِ َأَه٤م اًْمَ٘مقُم ، َوَذًمَ٘م٧ْم هِب٤َم َأًْم

ـَ سم٤ِمهللا َوُمالئَِٙمتِِف ويُمتٌِف َوُرؾُمٚمِف  }شَمَٕم٤ممَم ذم إصِْمرَه٤م :  ِف َواعم١ُْمُِمٜمقَن يُمؾٌّ آُم ـْ َرسمِّ ؾُمقُل سماِم ُأْٟمِزَل إًِمٞمِْف ُِم ـَ اًمرا آُم

ـْ ُرؾُمٚمِف َوىم٤مًمقا ؾمٛمٕمْ  ُق سَملْمَ َأطَمٍد ُِم ٜم٤َم َوإًَِمٞمَْؽ اعمَّْمػُم ٓ ُٟمٗمرِّ  ذًمؽ ومَٕمُٚمقا وَمَٚماما   {ٜم٤َم َوَأـمْٕمٜم٤م هُمْٗمَراٟمَؽ َرسما

َخَٝم٤م ًَ ٧ٌْم َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م َُم٤م  َٟمْٗم٤ًمً  اهللا  ُيٙمٚمُِّػ  ٓ }:  َوضَمؾا  قَمزا  اهللا  وَم٠َمْٟمَزَل  ، شَمَٕم٤ممَم  اهللا َٟم ًَ إِٓا ُوؾْمَٕمَٝم٤م هَل٤َم َُم٤م يَم

ٜم٤َم ٓ شُم١ماظِمْذٟمَ  ٧ٌْم ، َرسما ًَ ٞمٜم٤َم َأو َأظْمَٓم٠ْمَٟم٤م ايْمَت ًِ ٜم٤َم }  َٟمَٕمؿْ :  ىَم٤مَل   {٤م إِْن َٟم ِٛمْؾ  َوٓ َرسما  مَحْٚمتَفُ  يَماَم  إِْساً  قَمَٚمٞمْٜم٤َم حَتْ

ـَ  قَمغَم  ِذي ـْ  اًما ٜم٤َم }  ٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل  { ىَمٌْٚمِٜم٤َم ُِم ْٚمٜم٤َم َُم٤مٓ ـَم٤مىَم٦َم ًَمٜم٤َم سمِِف و َرسما ٛمِّ واقْمُػ قَمٜما٤م واهْمِٗمْر  }ىَم٤مَل : َٟمَٕمْؿ  {ٓ حُتَ

ـَ ًَمٜمَ   ىَم٤مَل : ٟمَٕمْؿ . رواه ُمًٚمؿ {٤م َواْرمَحْٜم٤َم َأْٟم٧م َُمْقَٟٓم٤م وم٤مْٟمٍُمَٟم٤م قَمغَم اًْمَ٘مقِم اًْمَٙم٤مومِري

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
أظمؼم سمٓم٤مقم٦م اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وإن يم٤من ذًمؽ ومٞمام يٙمرهقن أي هذا ىمقهلؿ وه١مٓء ًمق :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 
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 (19/216ٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م.) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ًمٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ؾمٛم

إٟمام يم٤من ىمقل اعم١مُمٜملم إذا دقمقا إمم اهلل ورؾمقًمف ًمٞمحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ أن ي٘مقًمقا  :ىم٤مل اهلل ضمؾ وقمز : ىمت٤مدة قمـ 

قم٘مٌٞم٤م، سمدري٤م أطمد ٟم٘م٤ٌمء  أن قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م يم٤منوىمد ذيمر ًمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م وأوًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن 

إٟمّم٤مر ، وذيمر ًمٜم٤م أٟمف سم٤ميع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أن ٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ وأٟمف عم٤م 

طميه اعمقت دقمك اسمـ أظمتف ضمٜم٤مدة سمـ أيب أُمٞم٦م وم٘م٤مل: أٓ أٟمٌئؽ ُم٤مذا قمٚمٞمؽ وُم٤مذا ًمؽ؟. ىم٤مل: سمغم ىم٤مل: 

ُمٜمِمٓمؽ، وُمٙمرهؽ، وأصمرة قمٚمٞمؽ، وقمٚمٞمؽ أن شم٘مٞمؿ وم٢من قمٚمٞمؽ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم قمنك، وينك، و

ًم٤ًمٟمؽ سم٤مًمٕمدل، وأن ٓ شمٜم٤مزع إُمر أهٚمف إٓ أن ي٠مُمروك سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل سمقاطم٤م، ومام أُمرت سمف ُمـ رء خي٤مًمػ 

وذيمر ًمٜم٤م أن أسم٤م اًمدرداء ىم٤مل: ٓ إؾمالم إٓ سمٓم٤مقم٦م اهلل وٓ ظمػم إٓ ذم مج٤مقم٦م ،  .يمت٤مب اهلل وم٤مشمٌع يمت٤مب اهلل

يم٤من ي٘مقل: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رؾمقًمف وًمٚمخٚمٞمٗم٦م وًمٚمٛم١مُمٜملم قم٤مُم٦م. ىم٤مل: وىمد ذيمر ًمٜم٤م أن واًمٜمّمٞمح٦م هلل وًم

قمروة اإلؾمالم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة واًمٓم٤مقم٦م عمـ وٓه اهلل أُمر اعمًٚمٛملم.قمـ 

أىمروا هلل أن وأـمٕمٜم٤م ٤مء ُمـ قمٜمد اهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕمٜم٤م ًمٚم٘مرآن اًمذي، ضمؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م  :، ىمقل اهللُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من 

 (8/2624)شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ  يٓمٞمٕمقه ذم أُمره وَّنٞمف.

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

ؾمٞمٝمٚمٙمقن أىمقل: ىم٤مل اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي٘مقل: َّنك أسُمق سمٙمر وقمٛمر. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُأراهؿ 

 (1/337ُم٤مم امحد إل)ُمًٜمد ا

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: اًمرد إمم اهلل هق اًمرضمقع إمم يمت٤مسمف واًمرد إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق 

ـْ ُيٓمِِع اًمرا  ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهللا( ىم٤مل شمٕم٤ممم: )ىُمْؾ إِْن اًمرضمقع إًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف وإمم ؾمٜمتف سمٕمد ِم٤مشمف وىم٤مل شمٕم٤ممم )َُم

ٌٌُِْٙمُؿ اهللا  ٌُِٕمقيِن حُيْ ٌُّقَن اهللاَ وَم٤مشما
ىملَِم واًمٙمت٤مب اعمٕم٤مسيـ  .(يُمٜمْتُْؿ حُتِ تنَْمِ ًْ ٜما٦م ورد ؿمٌف اعمُ ًُ  (14/1)دوم٤مع قمـ اًم

 ثقرى واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:ىم٤مل آُم٤مم امحد: قمج٧ٌُم ًم٘مقم قمرومقا آؾمٜم٤مد وصحتف يذهٌقن امم رأى ؾمٗمٞم٤من اًم

ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِتْٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ( أشمدري ُم٤م اًمٗمت ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي ٜم٦م؟ اًمٗمتٜم٦م: ) وَمْٚمٞمَْحَذِر اًما

 (97 اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦ماًمنمك. )

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
 طمؿ اهلل ٟم٤ًمء اعمٝم٤مضمرات إَُول عم٤م أٟمَزل اهلل قمز وضمؾ : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: َير
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ـا ( )اًمٜمقر ـا قَمغَم ضُمٞمُقهِبِ ـَ سمُِخُٛمِرِه سْم  (4758( ؿم٘م٘مـ ُمروـمٝمـ وم٤مظمتٛمرن هب٤م. )اًمٌخ٤مرى 31) َوًْمَٞمْيِ

ـا ( ) آطمزاب  ـْ ضَماَلسمِٞمٌِِٝم ـا ُِم ( ظمَرج ٟم٤ًمء 59وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: عم٤م ٟمزًم٧م) ُيْدٟملَِم قَمَٚمٞمِْٝم

ـا اًمِٖمرسم٤من ُِمـ إيمًٞم٦م.  (11/645ضم٤مُمع آصقل  -4111)رواة اسمقداود إٟمّم٤مر يم٠من قمغم رؤوؾمٝم

ـٌ  قمـ اسمـ قمٛمر: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ٓ مَتٜمٕمقا إُم٤مء اهلل أن يّمٚملم ذم اعمًجد وم٘م٤مل اسم

صمؽ قمـ رؾمقل ـّ ومٖمْم٥م همْم٤ًٌم ؿمديًدا وىم٤مل: ُأطمدِّ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٘مقل: إٟم٤م  ًمف: إٟم٤م ًمٜمَٛمٜمٕمٝم

؟! )رواة اسمـ ُم٤مضمف طمدي٨م  ـا  (16ًمٜمَٛمٜمٕمٝم

يمٜم٧م أؾم٘مل أسم٤م قمٌٞمدة وأسم٤م ـمٚمح٦م وأيب سمـ يمٕم٥م ُمـ ومْمٞمخ ) اًمٌن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ 

زهق ) اًمٌن اًمذي حيٛمر أو يّمٗمر ىمٌؾ أن يؽمـم٥م ( ومتر ومج٤مءهؿ آت وم٘م٤مل إن اخلٛمر ىمد طمرُم٧م  اذا ٟمٌذ (

 (5261.) اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م ىمؿ ي٤م أٟمس وم٠مهرىمٝم٤م وم٠مهرىمتٝم٤م

أيْم٤م: عم٤م ومتَح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمٞمؼم َأصٌْٜم٤م مُحًُرا ظم٤مرضًم٤م ُِمـ اًم٘مري٦م ومٓمٌَْخٜم٤م ُمٜمٝم٤م  وىم٤مل

ومٜم٤مَدى ُُمٜم٤مدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أٓ إن اهلل ورؾمقًمف َيٜمٝمٞم٤مٟمِٙمؿ قمٜمٝم٤م وم٢مَّن٤م رضْمس ُِمـ قمٛمؾ 

 (4ج  -1941واه ُمًٚمؿ اًمِمٞمٓم٤من وم٠ُميمِٗمئ٧م اًمُ٘مدور سمام ومٞمٝم٤م وإَّن٤م ًمتَٗمقر سمام ومٞمٝم٤م. ) ر

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: سمٞمٜمام اًمٜم٤مس ذم ىُم٤ٌمء ذم صالِة اًمّمٌح إْذ ضم٤مءهؿ آٍت وم٘م٤مل : إن رؾمقل اهلل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ُأٟمزل قمٚمٞمف اًمٚمٞمٚم٦َم ىمرآٌن وىمد ُأُمر أن يًت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم وم٤مؾمت٘مٌِٚمقه٤م ويم٤مٟم٧م وضُمقهٝمؿ إمم اًمِم٤مم 

 وم٤مؾمتداروا إمم اًمٙمٕم٦ٌم أصمٜم٤مء صالهتؿ. :هل قمٙمس اًم٘مٌٚم٦ِم احل٤مًمٞم٦م ( ىم٤مل ىِمٌََؾ اعم٘مدس )وهذه اًم٘مٌٚم٦م قم٤ٌمد اهلل

 (45/17) اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد

يٕمٛمد :وؾمٚمؿ رأى ظم٤ممت٤م ُمـ ذه٥م ذم يد رضمؾ ومٜمزقمف ومٓمرطمف وىم٤ملقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

أطمديمؿ إمم مجرة ُمـ ٟم٤مر ومٞمجٕمٚمٝم٤م ذم يده وم٘مٞمؾ ًمٚمرضمؾ سمٕمدُم٤م ذه٥م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم : ظمذ ظم٤ممتؽ وم٤مٟمتٗمع 

 ( 2191.)ُمًٚمؿ ٓ واهلل ٓ آظمذه أسمدا  وىمد ـمرطمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :سمف وم٘م٤مل

ّمديؼ ىم٤مًم٧م ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل ُمنميم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًم

وؾمٚمؿ وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٚم٧م ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل راهم٦ٌم أوم٠مصؾ أُمل ىم٤مل ٟمٕمؿ 

 (  2477/ اًمٌخ٤مرى 1113صكم أُمؽ.)ُمًٚمؿ

ِٛمع قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل: عم٤م اؾمتَقى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ا ًَ جلٛمٕم٦م ىم٤مل: اضمٚمًِقا وم
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ـَ  ذًمؽ اسمـ ُمًٕمقد ومجَٚمس قمغم سم٤مب اعمًجد ومرآه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: شمٕم٤مَل ي٤م قمٌداهلل سم

 (1191ُمًٕمقد .) رواه أسمق داود 

سمػم قمـ قمريػ إٟمّم٤مر رٌء: ومٝمؿا سمف، ومدظَمؾ قمٚمٞمف أٟمس ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ًمف:  سمٚمغ ُمّمٕم٥َم سمـ اًمزُّ

 ي٘مقل: اؾمتقصقا سم٤مٕٟمّم٤مر ظمػًما  أو ىم٤مل: ُمٕمرووًم٤م  اىمٌَٚمقا ُِمـ حمًٜمٝمؿ ودم٤مَوزوا قمـ ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل

ه سم٤مًم٤ًٌِمط وىم٤مل: أُْمُر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُمًٞمئٝمؿ وم٠مًم٘مك ُُمّمٕم٥م ٟمٗمًف قمـ هيره وأًمَزق ظمدا

 ( 13116قمغم اًمرأس واًمٕملم ومؽميَمف. ) رواه أمحد 

ق سمـ قمٌد اًمدار أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم أىمٌؾ ىم٤مل سمـ إؾمح٤مق وطمدصمٜمل ٟمٌٞمف سمـ وه٥م أظم

سم٤مٕؾم٤مرى ومرىمٝمؿ سملم أصح٤مسمف وىم٤مل اؾمتقصقا سم٤مٕؾم٤مرى ظمػمًا ىم٤مل ويم٤من أسمق قمزيز سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ 

أظمق ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمر ٕسمٞمف وأُمف ذم إؾم٤مرى ىم٤مل وم٘م٤مل أسمق قمزيز ُمر يب أظمل ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ورضمؾ ُمـ 

يؽ سمف وم٠من أُمف ذات ُمت٤مع ًمٕمٚمٝم٤م شمٗمديف ُمٜمؽ ىم٤مل ويمٜم٧م ذم رهط ُمـ إٟمّم٤مر إٟمّم٤مر ي٠مهين وم٘م٤مل ؿمد يد

طملم أىمٌٚمقا يب ُمـ سمدر ومٙم٤مٟمقا إذا ىمدُمقا همداءهؿ وقمِم٤مءهؿ ظمّمقين سم٤مخلؼم وأيمٚمقا اًمتٛمر ًمقصٞم٦م رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إي٤مهؿ سمٜم٤م ُم٤م شم٘مع ذم يد رضمؾ ُمٜمٝمؿ يمنة ظمٌز إٓ ٟمٗمحٜمل هب٤م ىم٤مل وم٠مؾمتحٞمل وم٠مرده٤م 

 (1/213 أطمدمه٤م ومػمده٤م قمكم ُم٤م يٛمًٝم٤م. )هتذي٥م ؾمػمة اسمـ هِم٤مم قمغم

ًم٘مد يم٤من عمرصمد سمـ أيب ُمرصمد:ؾمجؾ طم٤مومؾ ذم قمالىم٦م ُمع اُمرأة زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم ٟمٗمًف 

ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ٟمٗمًف  ويم٤مٟم٧م هذه اعمرأة سمٖمل ي٘م٤مل هل٤م قَمٜم٤َمق ويم٤مٟم٧م صدي٘متف ىمٌؾ اإلؾمالم ومٚمام أؾمٚمؿ ُمرصمد ىمٓمع 

ذه اعمرأة وه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م  ويم٤من ي٘مقم سمتٝمري٥م أٟم٤مس ُمـ اعمًٚمٛملم اعمًتْمٕمٗملم ُمـ ُمٙم٦م إمم قمالىمتف هب

اعمديٜم٦م ومٙم٤من ذاَت ًمٞمٚم٦م أن وقمد رضمال ُمـ أؾم٤مرى اعمًٚمٛملم ًمٞمحٛمٚمف ىم٤مل : ومجئتف ومحٛمٚمتف طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم 

 اٟمتٝم٧م فمؾ طم٤مئط ُمـ طمقائط ُمٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة ومج٤مءت قمٜم٤مق وم٠مسمٍمت ؾمقاد فمكم سمجٜم٥م احل٤مئط ومٚمام

إزّم قمرومتٜمل وم٘م٤مًم٧م : ُمرصمد وم٘م٤مل : ُمرصمدوم٘م٤مًم٧م :ُمرطم٤ٌم وأهال هٚمّؿ وم٧ٌِم قمٜمدٟم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ىمٚم٧م : ي٤م قمٜم٤مق إن اهلل 

طمرم اًمزٟم٤م ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م إٓ أن ص٤مطم٧م وىم٤مًم٧م : ي٤م أهؾ اخلٞم٤مم وضمٕمٚم٧م شمٜم٤مدي اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ذم داظمؾ 

امٟمٞم٦م وؾمٚمٙم٧م اًمٓمريؼ ومحٚم٧م ص٤مطمٌل اخلٞم٤مم ي٤م أهؾ اخلٞم٤مم : هذا ُمرصمد حيٛمؾ أهايمؿ ىم٤مل : ومتٌٕمٜمل صم

وٟمج٤مين اهلل ُمٜمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل : 

َأْٟمٙمِح قمٜم٤مىم٤م وم٠مُمًَؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمؿ يرّد َ قمكم ؿمٞمئ٤م وم٠مٟمزل اهلل ) اًمزاين ٓ يٜمٙمح إٓ 
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يٜمٙمحٝم٤م إٓ زاين أو ُمنمك وطمرم ذًمؽ قمغم اعم١مُمٜملم ( وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  زاٟمٞم٦م أو ُمنميم٦م واًمزاٟمٞم٦م ٓ

 (7/153)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك وؾمٚمؿ ي٤م ُمرصمد : اًمزاين ٓ يٜمٙمح إٓ زاٟمٞم٦م أو ُمنميم٦م ومال شمٜمٙمحٝم٤م.

ومٗمل ىمّم٦م زواج ضمٚمٞمٌٞم٥م قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل وومٞمف :أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا إذا يم٤من ٕطمدهؿ أيؿ مل يزوضمٝم٤م 

ؿ هؾ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م طم٤مضم٦م أم ٓ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك يٕمٚم

ي٤م ومالن زوضمٜمل اسمٜمتؽ، ىم٤مل: ٟمٕمؿ.. وٟمٕمٛم٦م قملم ىم٤مل: إين ًم٧ًم ًمٜمٗمز  :ذات يقم ًمرضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر

ل اهلل صغم أريده٤م ىم٤مل: ومٚمٛمـ؟ ىم٤مل: جلٚمٞمٌٞم٥م ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل طمتك أؾمت٠مُمر أُمٝم٤م، وم٠مشم٤مه٤م وم٘م٤مل: إن رؾمق

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خيٓم٥م اسمٜمتؽ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ وٟمٕمٛم٦م قملم ومزوج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل: إٟمف 

ومٚمٛمـ؟ ىم٤مل: جلٚمٞمٌٞم٥م ىم٤مًم٧م: أجلٚمٞمٌٞم٥م إٟمٞمف ٓ ًمٕمٛمر اهلل ٓ ٟمزوج ضمٚمٞمٌٞم٤ٌم ومٚمام  :ًمٞمس ًمٜمٗمًف يريده٤م ىم٤مًم٧م

ه٤م: ُمـ ظمٓمٌٜمل إًمٞمٙمام؟ ىم٤مٓ: رؾمقل اهلل ىم٤مم أسمقه٤م ًمٞم٠ميت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م اًمٗمت٤مة ُمـ ظمدر

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مًم٧م: أشمردون قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمره ادومٕمقين إمم رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف ًمـ يْمٞمٕمٜمل ومذه٥م أسمقه٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ؿم٠مٟمؽ هب٤م 

هؾ شمدري ُم٤م دقم٤م هل٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل  :هلل سمـ أيب ـمٚمح٦م ًمث٤مسم٧مومزوضمٝم٤م ضمٚمٞمٌٞم٤ٌم ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ قمٌد ا

اًمٚمٝمؿ ص٥م قمٚمٞمٝم٤م اخلػم ص٤ٌم ص٤ٌم وٓ دمٕمؾ قمٞمِمٝم٤م يمدا يمدا  : قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمف؟ ىم٤مل: وُم٤م دقم٤م هل٤م سمف؟ ىم٤مل

هؾ  :ىم٤مل صم٤مسم٧م: ومزوضمٝم٤م إي٤مه ىم٤مل: ومٌٞمٜمام رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزاة ًمف وم٠موم٤مء اهلل قمٚمٞمف وم٘م٤مل

دون ُمـ أطمد؟ ىم٤مًمقا: ٟمٗم٘مد ومالٟم٤م وومالٟم٤م وٟمٗم٘مد ومالٟم٤م صمؿ ىم٤مل هؾ شمٗم٘مدون ُمـ أطمد؟ ىم٤مًمقا: ٓ. شمٗم٘م

ىم٤مل:ًمٙمٜمل أوم٘مد ضمٚمٞمٌٞم٤ٌم وم٤مـمٚمٌقه ذم اًم٘متغم ومٜمٔمروا ذم اًم٘متغم ومقضمدوه إمم ضمٜم٥م ؾمٌٕم٦م ىمد ىمتٚمٝمؿ صمؿ ىمتٚمقه 

ُمرارا ومقوٕمف رؾمقل  ىمتؾ ؾمٌٕم٦م صمؿ ىمتٚمقه هذا ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف ي٘مقهل٤م :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ؾم٤مقمده ُم٤م ًمف هير إٓ ؾم٤مقمدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ووٕمف 

 (3/114 ًمٚمٌٞمٝم٘مك آيامن ؿمٕم٥م  – 28/33 امحد آُم٤مم ُمًٜمد)  ذم ىمؼمه ىم٤مل صم٤مسم٧م ومام يم٤من ُمـ إٟمّم٤مر أيؿ أٟمٗمؼ ُمٜمٝم٤م.

وم٘م٤مل  يم٤من اًمٜم٤مس إذا ٟمزًمقا ُمٜمزٓ شمٗمرىمقا ذم اًمِمٕم٤مب وإودي٦م :ريض اهلل قمٜمف أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل ىم٤مل

ومٚمؿ يٜمزًمقا  إن شمٗمرىمٙمؿ ذم هذه اًمِمٕم٤مب وإودي٦م إٟمام ذًمٙمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:رؾمقل اهلل  صغم اهلل 

 (3914واه أسمق داود .) رسمٕمد ذًمؽ ُمٜمزٓ إٓ اٟمْمؿ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض طمتك ي٘م٤مل : ًمق سمًط قمٚمٞمٝمؿ صمقب ًمٕمٛمٝمؿ

ىم٤مل ىمت٤مدة: ىم٤مل سمٕمض اعمٝم٤مضمريـ: ًم٘مد ـمٚم٧ٌُم قُمٛمري يمٚماف هذه أي٦م ومام َأدريمتُٝم٤م: أن أؾمت٠مَذن قمغم سمٕمض 
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إظمقيت ومٞم٘مقل زم: ارضمع وم٠مرضمع وأٟم٤م ُُمٖمتٌِط ) َوإِْن ىمِٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اْرضِمُٕمقا وَم٤مْرضِمُٕمقا ُهَق َأْزيَمك ًَمُٙمْؿ َواهللاُ سماَِم 

 (3/451(. )شمٗمًػم اسمـ يمثػم 28)اًمٜمقر شَمْٕمَٛمُٚمقَن قَمٚمِٞمٌؿ (

 ي٘مقل أسمق إؾمح٤مق احل٤ٌمل: يمٜم٤م يقُم٤ًم ٟم٘مرأ قمغم ؿمٞمخ وم٘مرأٟم٤م طمدي٨م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

( ويم٤من ذم اجلامقم٦م رضمؾ 152( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )5596))ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىمت٤مت(( )رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

: أشمقب إمم اهلل ُمـ سمٞمع اًم٘م٧م، وم٘م٤مل ًمف ، وم٘م٤مم وسمٙمك وىم٤مل-وهق قمٚمػ اًمدواب  -قم٤مُمل يٌٞمع اًم٘م٧م 

اًمِمٞمخ: ًمٞمس هذا اًم٘مّمد، ًمٙمـ اًم٘مت٤مت اًمٜمامم: اًمذي يٜم٘مؾ احلدي٨م ُمـ ىمقم إمم ىمقم، ومًٙمـ اًمرضمؾ، 

 (33/79وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف. )شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 

ذيمر احلٛمٞمدي أٟمف يم٤من قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٠ًمًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل: ىم٣م ومٞمٝم٤م رؾمقل 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذا ويمذا، وم٘م٤مل رضمؾ ًمٚمِم٤مومٕمل: وُم٤م شم٘مقل أٟم٧م؟ وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل: ؾمٌح٤من اهلل!، اهلل

 (وهق ؿمٕم٤مر أهؾ اًمذُم٦م )شمرى قمغم وؾمٓمل زٟم٤مرًا  (أي دار قم٤ٌمدة اًمٞمٝمقد) شمراين ذم يمٜمٞم٦ًم شمراين ذم سمٞمٕم٦م 

 (3/13الم وأهٚمف.)ذم اًمٙمأىمقل ًمؽ ىم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٧م شم٘مقل: ُم٤م شم٘مقل أٟم٧م

ؾذصبد األِٛس -<0
ُ
ِٚ ُ

َ
ٟٙ ّٓ اٌجِذ

 
 ثبة إٌ

الل  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْمٜم٤َم ذِم اًْمٙمِت٤َمِب  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  32] يقٟمس :  وَماَمَذا سَمْٕمَد احْلَؼِّ إِٓا اًمْما َُم٤م وَمرا

ء  ـْ َرْ ؾُمقِل وَم٢مِْن شمَ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :      38] إٟمٕم٤مم :  ُِم وُه إمَِم اهللِ َواًمرا  وَمُردُّ
ٍ
ء  ٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ

ٜما٦ِم . َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  59] اًمٜم٤ًمء :  ًُّ ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتإٌُِمقا  [ أِي اًمٙمِت٤َمِب َواًم َتِ٘مٞماًم وَم٤مشما ًْ اـمِل ُُم َوَأنا َهَذا ِسَ

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِِف  َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرا ًُّ ٌُِٕمقيِن  ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : [  153] إٟمٕم٤مم :  اًم ٌُّقَن اهللَ وَم٤مشما
ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ

ٌُْٙمُؿ اهللُ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ  ٌِ  [ َوأي٤مُت ذم اًم٤ٌَمِب يَمثػمٌة َُمٕمُٚمقَُم٦ٌم . 31] آل قمٛمران : حُيْ

 :وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمةضمدًا وهل ُمِمٝمقرة ومٜم٘متٍمقمغم ـمرف ُمٜمٝم٤م

ـْ َأطْمدَث ذم » ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : قمـ قم٤مئِم٦َم ،  -169 ُم

ـْ قَمِٛمَؾ قمَٛمالً ًَمْٞمَس قَمَٚمٞمِْف َأُْمُرَٟم٤م » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م عمًٚمٍؿ : ش َأُْمِرَٟم٤م َهَذا َُم٤م ًَمْٞمَس ُِمٜمُْف ومُٝمق َردٌّ  َُم

 ش .وَمُٝمق ردٌّ 

 قمٜمف ، ىم٤مل : يم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، إَِذا ظَمَٓم٥م وقمـ ضم٤مسمٍر ، ريض اهللا -171 

ُف ُُمٜمِْذُر ضَمْٞمٍش َيُ٘مقُل :  ْت قمٞمْٜم٤َمُه ، وقَمال صْقشُمُف ، َواؿْمتَدا هَمَْمٌُف ، طمتاك يَم٠َمٟما ٤ميُمْؿ »امْحرا ًا ش َصٌاَحُٙمْؿ وَُم
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٤مقم٦ُم يَمَٝم٤مشملْم » َويُ٘مقُل :  ًا ٤ٌَمسَم٦ِم ، َواًْمُقؾْمَٓمك ، َوَيُ٘مقُل: َويَ ش سُمِٕمث٧ُْم َأَٟم٤م واًم ٤م » ْ٘مرُن سملم ُأْصٌَُٕمٞمِْف ، اًمً َأُما

د َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، َوَذا إُُمُ  قِر سَمْٕمُد ، وَم٢مِنا ظَمػَم احْلَدي٨َم يمِت٤َمُب اهللا ، وظَمػْمَ اهْلَْدى هْدُي حُمٛمِّ

ـْ شَمَرك َُم٤مٓ وَمألْهٚمِِف ، : »  صُمؿا يُ٘مقُل ش حُمْدصَم٤مهُت٤َم ويُمؾا سمِْدقَم٦ٍم َوالًَم٦ٌم  ِف . َُم
ًِ ـْ َٟمْٗم َأَٟم٤م َأْومَم سُمُٙمؾِّ ُُم١ْمُِمـ ُِم

ـْ شَمَرَك َدْيٜم٤ًم َأْو َوَٞم٤مقم٤ًم، وَم٢مزِما وقَمكَما   رواه ُمًٚمؿ .ش َوَُم

ٜما  ًُّ ٤مسمُِؼ ذم سم٤مِب اعمَُْح٤موَمٔم٦ِم قَمغَم اًم ًا ـِ اًْمِٕمْرسَم٤مض سمـ ؾَم٤مِرَي٦َم ، ريض اهللا قمٜمف ، طَمِديثُُف اًم  ٦ِم.وقم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
قمـ ؿمٝم٤مدة اًمٚمٕم٤مب سم٤مًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد، وم٘م٤مل : أُم٤م ُمـ أدُمٜمٝم٤م ومام أرى ؿمٝم٤مدهتؿ ُم٤مًمؽ ىم٤مل أؿمٝم٥م: ؾمئؾ 

 (7/663اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم ) .ومٝمذا يمٚمف ُمـ اًمْمالل ومامذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل  : ـم٤مئٚم٦م، ي٘مقل اهلل

.ُم٤م شمريمٜم٤م ؿمٞمئ٤م إٓ ىمد يمتٌٜم٤مه ذم أم اًمٙمت٤مب . ىم٤مل اسمـ زيد ذم ُم٤م ومرـمٜم٤م ذم اًمٙمت٤مب ُمـ رء :قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ىم٤مل : مل ٟمٖمٗمؾ اًمٙمت٤مب ُم٤م ُمـ رء إٓ وهق ذم اًمٙمت٤مب. .ًمٙمت٤مب ُمـ رءُم٤م ومرـمٜم٤م ذم ا :ىمقًمف

 (11/344)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

أىمٞمٛمقا اًمديـ وٓ شمتٗمرىمقا أن : ))فقمـ ؾمٌٞمٚموم٤مشمٌٕمقه وٓ شمتٌٕمقا اًمًٌؾ ومتٗمرق سمٙمؿ :(قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف

أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سم٤مجلامقم٦م وَّن٤مهؿ قمـ آظمتالف واًمٗمرىم٦م  :وٟمحق هذا ذم اًم٘مرآن . ىم٤مل (13اًمِمقرى ) ف(ومٞم

وٓ شمتٌٕمقا  (أظمؼمهؿ أٟمف إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ سم٤معمراء واخلّمقُم٤مت ذم ديـ اهلل( قمـ جم٤مهد ذم ىمقل اهللو

 (12/231شمٗمًػم اًمٓمؼمى( ِمٌٝم٤مت.ىم٤مل : اًمٌدع واًم )اًمًٌؾ ومتٗمرق سمٙمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف 

ُم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ؟ ىم٤مل : شمريمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم  :ٓسمـ ُمًٕمقد قمـ أسم٤من : أن رضمال ىم٤مل 

وصمؿ رضم٤مل يدقمقن ُمـ ُمر هبؿ . ومٛمـ أظمذ أدٟم٤مه ، وـمرومف ذم اجلٜم٦م  وقمـ يٛمٞمٜمف ضمقاد ، وقمـ ي٤ًمره ضمقاد ، 

وأن هذا  ( ذم شمٚمؽ اجلقاد اٟمتٝم٧م هب٢ممم اًمٜم٤مر  وُمـ أظمذ قمغم اًمٍماط اٟمتٝمك سمف إمم اجلٜم٦م . صمؿ ىمرأ اسمـ ُمًٕمقد

 (12/231شمٗمًػم اًمٓمؼمى(( .ُمًت٘مٞمام  ساـمل

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ـَ اؾْمَقداْت ُوضُمقُهُٝمْؿ( وم٠مهؾ اًمٌدع،  ِذي ٤م اًما َقدُّ ُوضُمقٌه وَم٠َمُما ًْ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: )َيْقَم شَمٌْٞمَضُّ ُوضُمقٌه َوشَم

٧ْم ُوضُمقُهُٝمْؿ( وم٠مهؾ اًمًٜم٦م، واجلام ـَ اسْمٞمَْما ِذي ٤م اًما  (2469قم٦م. )شم٤مريخ سمٖمداد وإهقاء، )َوَأُما
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ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : أهي٤م اًمٜم٤مس إن هذا اًم٘مرآن يمالم اهلل ومال أقمرومـ ُم٤م قمٓمٗمتٛمقه قمغم أهقائٙمؿ وم٢من 

اإلؾمالم ىمد ظمْمٕم٧م ًمف رىم٤مب اًمٜم٤مس، ومدظمٚمقه ـمققم٤ًم ويمره٤ًم وىمد ووٕم٧م ًمٙمؿ اًمًٜمـ ومل يؽمك ٕطمد 

 (155٘مد يمٗمٞمتؿ.) اًمنميٕم٦م ًمالضمرى ُم٘م٤مًٓ إٓ أن يٙمٗمر قمٌد قمٛمدًا قمٞمٜم٤ًم وم٤مشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم

 (2112)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: اشم٘مقا اًمرأي ذم ديٜمٙمؿ ىم٤مل ؾمحٜمقن: يٕمٜمل اًمٌدع.

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: إي٤ميمؿ واًمرأي وم٢من أصح٤مب اًمرأي أقمداء اًمًٜمـ أقمٞمتٝمؿ إطم٤مدي٨م 

 (1/44هيؿ. )اقمالم اعمقىمٕملم أن يٕمقه٤م وشمٗمٚمت٧م ُمٜمٝمؿ أن حيٗمٔمقه٤م وم٘م٤مًمقا ذم اًمديـ سمرأ

ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس أوصٜمل وم٘م٤مل قمٚمٞمؽ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واشم٤ٌمع إصمر وإي٤مك واًمتٌدع. : ىم٤مل قمثامن سمـ طم٤مض

 )141)ؾمٜمـ اًمدارُمل 

 ( 84.) اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي اًمٌدع ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس : إن أسمٖمض إُمقر إمم اهلل 

 (133٘مٚمقب. )اًمنميٕم٦م ًمالضمرى وىم٤مل: ٓ دم٤مًمس أهؾ إهقاء، وم٢من جم٤مًمًتٝمؿ ِمرو٦م ًمٚم

وىم٤مل: ُم٤م ي٠ميت قمغم اًمٜم٤مس ُمـ قم٤مم إٓ أطمدصمقا ومٞمف سمدقم٦م وأُم٤مشمقا ومٞمف ؾمٜم٦م طمتك حتٞم٤م اًمٌدع ومتقت 

 ( 95اًمًٜمـ.)اًمٌدع واًمٜمٝمك قمٜمٝم٤م

 (276سمـ قمٛمر: يمؾ سمدقم٦م والًم٦م وإن رآه٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.)ذم اًمٙمالم  ىم٤مل قمٌداهلل

 . طم٤ًم ُمـ أن ىمٚمٌل مل يدظمٚمف رء ُمـ هذه إهقاء: ُم٤م ومرطم٧م سمٌمء ُمـ اإلؾمالم أؿمد ومرايْم٤م  وىم٤مل

 (227)ذح أصقل آقمت٘م٤مد 

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد : إي٤ميمؿ وُم٤م حيدث اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌدع وم٢من اًمديـ ٓ يذه٥م ُمـ اًم٘مٚمقب سمٛمرة وًمٙمـ 

اًمِمٞمٓم٤من حيدث ًمف سمدقم٤ًم طمتك خيرج اإليامن ُمـ ىمٚمٌف ويقؿمؽ أن يدع اًمٜم٤مس ُم٤م أًمزُمٝمؿ اهلل ُمـ ومروف ذم 

ة واًمّمٞم٤مم واحلالل واحلرام ويتٙمٚمٛمقن ذم رهبؿ قمز وضمؾ ومٛمـ أدرك ذًمؽ اًمزُم٤من ومٚمٞمٝمرب. ىمٞمؾ: اًمّمال

 ي٤م أسم٤م قمٌداًمرمحـ وم٢ممم أيـ؟ ىم٤مل: إمم ٓ أيـ هيرب سم٘مٚمٌف وديٜمف ٓ جي٤مًمس أطمدًا ُمـ أهؾ اًمٌدع.

 (196) ذح أصقل آقمت٘م٤مد 

اًمٗمرىم٤من وومرض قمٚمٞمف اًمٗمرائض وأُمره أن  وىم٤مل ايْم٤م: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إن اهلل سمٕم٨م حمٛمد سم٤محلؼ وأٟمزل قمٚمٞمف

وٓ يٕمٚمؿ أُمتف ومٌٚمغ رؾم٤مًمتف وٟمّمح ُٕمتف وقمٚمٛمٝمؿ ُم٤م مل يٙمقٟمقا يٕمٚمٛمقن وسملم هلؿ ُم٤م جيٝمٚمقن وم٤مشمٌٕمقه 

 (239شمٌتدقمقاوم٘مد يمٗمٞمتؿ يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م.)ذم اًمٙمالم 
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 إهقاء وم٢من جم٤مًمًتٝمؿ  وىم٤مل ايْم٤م: ُمـ أطم٥م أن يٙمرم ديٜمف ومٚمٞمٕمتزل خم٤مًمٓم٦م اًمًٚمٓم٤من وجم٤مًم٦ًم أصح٤مب

 (127أًمّمؼ ُمـ اجلرب. )اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م 

: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن ي٘مٌض  وىمٌْمف سمذه٤مب أهٚمف قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري ُمتك ايْم٤م ىم٤مل و

يٗمت٘مر إمم ُم٤م قمٜمده وؾمتجدون أىمقاُم٤م يزقمٛمقن أَّنؿ يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وىمد ٟمٌذوه وراء فمٝمقرهؿ  

 (118-1/117قمتّم٤مم إلي٤ميمؿ واًمتٌدع واًمتٜمٓمع واًمتٕمٛمؼ وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمتٞمؼ. )اومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وإ

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: جيلء ىمقم يؽميمقن ُمـ اًمًٜم٦م ُمثؾ هذا يٕمٜمل اإلصٌع وم٢من شمريمتٛمقهؿ ضم٤مؤوا 

سم٤مًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وإٟمف مل يٙمـ أهؾ يمت٤مب ىمط إٓ يم٤من أول ُم٤م يؽميمقن اًمًٜم٦م وإن آظمر ُم٤م يؽميمقن اًمّمالة 

 (91/1يًتحٞمقن ًمؽميمقا اًمّمالة .) ذح اصقل اقمت٘م٤مد اهؾ اًمًٜمف وًمقٓ أَّنؿ 

طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن: اشم٘مقا اهلل ُمٕمنم اًم٘مراء، وظمذوا ـمريؼ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ومقاهلل ًمئـ اؾمت٘مٛمتؿ ًم٘مد  ىم٤مل

 (86ؾمٌ٘متؿ ؾمٌ٘م٤ًم سمٕمٞمدًا وًمئـ شمريمتٛمقه ؿمامًٓ ويٛمٞمٜم٤ًم وٚمٚمتؿ والًٓ سمٕمٞمدًا. )اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي 

:وم٤مقمٚمؿ أن اًمْمالًم٦م طمؼ اًمْمالًم٦م أن شمٕمرف ُم٤م يمٜم٧م شمٜمٙمر وأن شمٜمٙمر ُم٤م يمٜم٧م  اًمٕمٌزىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

 )121شمٕمرف وإي٤مك واًمتٚمقن ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم وم٢من ديـ اهلل واطمد.)اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م 

ىم٤مل اسمقُمقؾمك آؿمٕمرى : ًمئـ جي٤مورين أهؾ سمٞم٧م ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى، وىمردة، وظمٜم٤مزير أطم٥م إزم ُمـ أن 

 (471رض ىمٚمٌل.) اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓمف جي٤مورين ص٤مطم٥م هقى يٛم

 هرسم٤م .ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :ُم٤م اسمتدقم٧م سمدقم٦م إٓ ازدادت ُمْمٞم٤م وٓ ُٟمزقم٧م ؾمٜم٦م إٓ ازدادت 

 (1/351)اإلسم٤مٟمف ٓسمـ سمٓمف 

 (89/1ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: وم٢مي٤ميمؿ وُم٤م اسمتدع وم٢مٟمام اسمتدع والًم٦م . ) ذح اصقل اقمت٘م٤مد اهؾ اًمًٜمف 

اسمك وىم٤مص  ىم٤مل: ىم٤مل زم أيب: أي سمٜمل ٓ دم٤مًمس ُمٗمتقٟم٤م وم٢مٟمف ٓ خيٓمئؽ ُمٜمف إطمدى قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمدسمـ 

 (235ظمّمٚمتلم: إُم٤م أن يًتزًمؽ وإُم٤م أن يٛمرض ىمٚمٌؽ. )أصقل اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب زُمٜملم

قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ؾمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووٓة إُمر سمٕمده ؾمٜمٜم٤م إظمذ هب٤م شمّمديؼ ىم٤مل 

واؾمتٙمامل ًمٓم٤مقمتف وىمقة قمغم ديـ اهلل ًمٞمس ٕطمد شمٖمٞمػمه٤م وٓ شمٌديٚمٝم٤م وٓ اًمٜمٔمر ذم  ًمٙمت٤مب اهلل قمّز وضمّؾ 

رأي ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ومٛمـ اىمتدى سمام ؾمٜمقا وم٘مد اهتدى وُمـ اؾمتٌٍم هب٤م سمٍم وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م واشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ 

 (93/1) ذح اصقل اقمت٘م٤مد اهؾ اًمًٜمف اعم١مُمٜملم وٓه اهلل قمّز وضمّؾ ُم٤م شمقٓه وأصاله ضمٝمٜمؿ وؾم٤مءت ُمّمػما. 
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ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز : أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل وآىمتّم٤مد ذم أُمره واشم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وشمرك ُم٤م أطمدث اعمحدصمقن سمٕمد ُم٤م ضمرت سمف ؾمٜمتف ويمٗمقا ُم١مٟمتف ومٕمٚمٞمؽ سمٚمزوم اًمًٜم٦م وم٢مَّن٤م ًمؽ سم٢مذن اهلل 

 (4612قمّمٛم٦م.) ؾمٜمـ أيب داود 

 ىمٚمٌؽ ُم٤م شمتٌٕمف ومتٝمٚمؽ أو خت٤مًمٗمف ومٞمٛمرض ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى : دم٤مًمس ص٤مطم٥م هقى ومٞم٘مذف ذم

 (126ىمٚمٌؽ.)اًمٌدع واًمٜمٝمك قمٜمٝم٤م 

  وىم٤مل ايْم٤م: صمالصم٦م ًمٞم٧ًم هلؿ طمرُم٦م ذم اًمٖمٞم٦ٌم أطمدهؿ: ص٤مطم٥م سمدقم٦م اًمٖم٤مزم سمٌدقمتف.

 (224) ذح أصقل آقمت٘م٤مد 

 : ٓ متٙمـ أذٟمٞمؽ ُمـ ص٤مطم٥م هقى ومٞمٛمرض ىمٚمٌؽ وٓ دمٞمٌـ أُمػمًا وإن دقم٤مك ًمت٘مرأ قمٜمده ايْم٤م  وىم٤مل

 (396ف ة ُمـ اًم٘مرآن وم٢مٟمؽ ٓ خترج ُمـ قمٜمده إٓ سمنم ِم٤م دظمٚم٧م. )اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓمؾمقر

: إٟمف واهلل ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ ُمٌتدع قم٤ٌمدة: صالة وٓ صقُم٤ًم. وُم٤م ازداد اعمرء ذم سمدقم٦م اضمتٝم٤مدًا إٓ ايْم٤م وىم٤مل

 (595ازداد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سُمٕمدًا. ) ذم اًمٙمالم 

 (2154) اًمنميٕم٦م .وٓ طم٩م وٓ قمٛمرة وٓ ضمٝم٤مد وٓ سف وٓ قمدلوىم٤مل: ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ٓ شم٘مٌؾ ًمف صالة 

 (7/172وىم٤مل: ٓ دم٤مًمًقا أهؾ إهقاء وٓ دم٤مدًمقهؿ وٓ شمًٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ.)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 

 (271وىم٤مل: ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ؿمٞمئ٤ًم. )ذح أصقل آقمت٘م٤مد 

 (2/138الل وىم٤مل: ذ داء ظم٤مًمط ىمٚم٤ًٌم يٕمٜمل اهلقى. )اًمًٜم٦م ٓسمك سمٙمر اخل

 وىم٤مل:ًمق أن رضمال أدرك اًمًٚمػ إول صمؿ سُمٕم٨َم اًمٞمقم ُم٤م قمرف ُمـ اإلؾمالم ؿمٞمئ٤م إٓ هذه اًمّمالة.

 )176)اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م 

ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ : مل يٙمقٟمقا ي٠ًمًمقن قمـ اإلؾمٜم٤مد ومٚمام وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م ىم٤مًمقا: ؾمٛمقا ًمٜم٤م رضم٤مًمٙمؿ. ومٞمٜمٔمر 

 (5رىمؿ  1/15)صحٞمح ُمًٚمؿ هؾ اًمٌدع ومال ي١مظمذ طمديثٝمؿ.إمم أهؾ اًمًٜم٦م ومٞم١مظمذ طمديثٝمؿ ويٜمٔمر إمم أ

وقمـ أؾمامء سمـ ظم٤مرضم٦م ىم٤مل: دظمؾ رضمالن قمغم حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُمـ أهؾ إهقاء وم٘م٤مٓ: ي٤م أسم٤م سمٙمر ٟمحدصمؽ 

 ـ.ٕىمقُم سمحدي٨م؟ ىم٤مل: ٓ. ىم٤مٓ: ومٜم٘مرأ قمٚمٞمؽ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ؟ ىم٤مل: ٓ ًمت٘مقُمـ قمٜمل أو

 (121)اًمنميٕم٦م ًمالضمرى

 (474يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يرى أن أهع اًمٜم٤مس ردة أهؾ إهقاء. )اًمنميٕم٦م ًمالضمرى وقمٜمف ىم٤مل:
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وقمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب اًمزسمرىم٤من، ىم٤مل: يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ إذا ؾمٛمع يمٚمٛم٦م ُمـ ص٤مطم٥م سمدقم٦م ووع إصٌٕمٞمف 

 (484ذم أذٟمٞمف صمؿ ىم٤مل: ٓ حيؾ زم أن أيمٚمٛمف طمتك ي٘مقم ُمـ جمٚمًف.) اإلسم٤مٟم٦مٓسمٜمٌٓمف 

)َوإَِذا ن حمٛمد سمـ ؾمػميـ يم٤من يرى أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم أصح٤مب إهقاء قمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ قمقف أ

هِ  ـَ خَيُقُوقَن ذِم آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ طَمتاك خَيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ ِذي  (237(.)أصقل اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب زُمٜملم َرَأْي٧َم اًما

 (119) اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمالًمٙم٤مئل.ومٝمق قمغم اًمٓمريؼوىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ: يم٤مٟمقا َي٘مقًمقن : ُم٤م دام قمغم آصمر 

 ىم٤مل اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمك : ٓ دم٤مًمًقا أصح٤مب اًمٌدع وٓ شمٙمٚمٛمقهؿ وم٢مين أظم٤مف أن شمرشمد ىمٚمقسمٙمؿ.

 (124) اًمٌدع واًمٜمٝمك قمٜمٝم٤م ٓسمـ وو٤مح 

أرى اإلهمراء ذم هذه إُم٦م، إٓ قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ذم ىمقًمف: )وَم٠َمهْمَرْيٜم٤َم سَمٞمْٜمَُٝمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًْمٌَْٖمَْم٤مَء(. ىم٤مل: ُم٤م 

 (821إهقاء اعمتٗمرىم٦م واًمٌٖمْم٤مء. ) ذم اًمٙمالم 

 (911ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف : ُمـ ؿمٝمد ضمٜم٤مزة ُمٌتدع مل يزل ذم ؾمخط اهلل طمتك يرضمع. )ذم اًمٙمالم 

٤مًَم٧ْم َأْوِدَي٦مٌ  ًَ  َُم٤مًء وَم
ِ
اَمء ًا ـَ اًم  سمَِ٘مَدِرَه٤م ( ىم٤مل سمنم سمـ حيٞمك: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل ذم ىمقًمف: )َأْٟمَزَل ُِم

سَمُد وَمٞمَْذَه٥ُم   ٤م اًمزا ُب اهللُ احْلَؼا َواًْم٤ٌَمـمَِؾ وَم٠َمُما  ىم٤مل: أٟمزل ُمـ اًمًامء ىمرآٟم٤ًم وم٤مطمتٛمٚمف اًمرضم٤مل سمٕم٘مقهل٤م )يَمَذًمَِؽ َيْيِ

َْرِض( وهق احلالل ْٕ ٤م َُم٤م َيٜمَْٗمُع اًمٜما٤مَس وَمٞمَْٛمُٙم٨ُم ذِم ا  ضَمَٗم٤مًء ( وهق ىمقل أهؾ اًمٌدع وإهقاء )َوَأُما

 (7/277طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء م.)واحلرا

قمـ إؾمح٤مق سمـ أيب إهائٞمؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل: ٓ دمد ُمٌتدقم٤ًم إٓ وضمدشمف ذًمٞمالً أمل 

٦ٌم ذِم احْلَٞم٤َمِة ا ِْؿ َوذًِما ـْ َرهبِّ َُذوا اًْمِٕمْجَؾ ؾَمٞمَٜم٤َمهُلُْؿ هَمَْم٥ٌم ُِم ـَ اختا ِذي ْٟمٞم٤َم(. شمًٛمع إمم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:)إِنا اًما ًمدُّ

 (9522-7/72يامن إلا )ؿمٕم٥م

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : إذا رأي٧م رضماًل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ومٙم٠مٟمام أرى رضماًل ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم 

 (157اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإذا رأي٧م رضماًل ُمـ أهؾ اًمٌدع ومٙم٠مٟمام أرى رضماًل ُمــ اعمٜمـ٤موم٘ملم. )ذح اًمًـٜم٦م 

 (163: ُمــــــ ضمـــــ٤مًمس صـــــ٤مطم٥م سمدقمـــــ٦م مل يٕمـــــط احلٙمٛمـــــ٦م. )ذح اًمًـــــٜم٦م  وىمـــــ٤مل

ــ٦م.) ذح اًمًــٜم٦م ــؽ اًمٚمٕمٜم ــزل قمٚمٞم ــ٢مين أظمــ٤مف أن شمٜم ــ٦م وم ــع صــ٤مطم٥م سمدقم ــس ُم ــ٤مل: ٓ دمٚم  (164وىم

 (165وىم٤مل: ُمـ أطم٥م ص٤مطم٥م سمدقم٦م أطمٌط اهلل قمٛمٚمف وأظمرج ٟمقر اإلؾمـالم ُمــ ىمٚمٌـف. )ذح اًمًـٜم٦م 

 ( 8/1144وىم٤مل: أدريم٧م ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أصح٤مب ؾمٜم٦م وهؿ يٜمٝمقن قمـ أصح٤مب اًمٌدقم٦م. )احلٚمٞمف 
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 (٤493ًم ذم ـمريؼ ومخذ ذم ـمريؼ آظمر. )اإلسم٤مٟمف ٓسمـ سمٓمفوىم٤مل: إذا رأي٧م ُمٌتدقم

وقمـ اًمٜمي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ىمالسم٦م ي٘مقل ٕيقب: ي٤م أيقب اطمٗمظ ُمٜمل صمالصم٤ًم: ٓ شم٘م٤مقمد أهؾ إهقاء وٓ 

شمًٛمع ُمٜمٝمؿ وٓ شمٗمن اًم٘مرآن سمرأيؽ وم٢مٟمؽ ًم٧ًم ُمـ ذًمؽ ذم رء واٟمٔمر ه١مٓء اًمرهط ُمـ أصح٤مب 

 (186رهؿ إٓ سمخػم. )أصقل اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب زُمٜملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال شمذيم

 قمـ أيقب قمـ أيب ىمالسم٦م أٟمف يم٤من ي٘مقل: إن أهؾ إهقاء أهؾ اًمْمالًم٦م وٓ أرى ُمّمػمهؿ إٓ إمم اًمٜم٤مر. 

  (135) اًمنميٕم٦م ًمالضمرى

ن وم٢ممم ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك : اعمقت اًمٞمقم يمراُم٦م ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ًم٘مل اهلل قمغم اًمًٜم٦م وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمق

اهلل ٟمِمٙمق وطمِمتٜم٤م وذه٤مب اإلظمقان وىمٚم٦م إقمقان وفمٝمقر اًمٌدع وإمم اهلل ٟمِمٙمق قمٔمٞمؿ ُم٤م طمؾ هبذه إُم٦م 

 (97ُمـ ذه٤مب اًمٕمٚمامء وأهؾ اًمًٜم٦م وفمٝمقر اًمٌدع.) اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م 

 (284)ذح أصقل آقمت٘م٤مد  وىم٤مل ايْم٤م : ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م قمغم وضمٝمف اًمٔمٚمٛم٦م وإن ادهـ يمؾ يقم صمالصملم ُمرة.

 ٤مل اسمق ادريس اخلقٟٓمك : ٕن أرى ذم اعمًجد ٟم٤مرًا شمْمٓمرم أطم٥م إزم ُمـ أن أرى ومٞمف سمدقم٦م ٓ شمٖمػم. ىم

 (799)ذم اًمٙمالم 

 (87وىم٤مل: ُم٤م أطمدصم٧م أُم٦م ذم ديٜمٝم٤م سمدقم٦م إٓ رومع اهلل هب٤م قمٜمٝمؿ ؾمٜم٦م. )اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م 

 سمؽ ؟ وم٘م٤مل:مل يٙمـ إٓ َأن قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى رم اًمٜمقم وم٘مٚم٧م : ُم٤م ومٕمؾ اهللىم٤مل 

ووٕم٧م ذِم اًمٚمحد ووىمٗم٧م سملم يدي اهلل قمز وضمؾ ومح٤مؾمٌٜمل طم٤ًمسم٤م يًػما صمؿ أُمر يب إمم اجلٜم٦م ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م سملم 

ري٤مطمٞمٜمٝم٤م وأؿمج٤مره٤م ٓ أؾمٛمع طم٤ًم وٓ طمريم٦م وم٢مذا سمّمقت ي٘مقل : ي٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد هؾ شمٕمٚمؿ أٟمؽ 

 (438/8)شم٤مريخ سمٖمداد قاين اًمٜمث٤مر ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م.آصمرت اهلل قَمغَم ٟمٗمًؽ ؟ وم٘مٚم٧م : أي واهلل وم٠مظمذشمٜمل ص

اًمٌدقم٦م أطم٥م إمم إسمٚمٞمس ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ٕن اعمٕمّمٞم٦م يت٤مب ُمٜمٝم٤م واًمٌدقم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م.  :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى

 (914)ذم اًمٙمالم 

 ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ اٟمس: ُم٤م آي٦م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ أؿمدقمغم أهؾ إهقاء ُمـ هذه أي٦م :

ـَ اؾْمَقداْت ُوضُمقُهُٝمْؿ َأيَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد إِياَمٟمُِٙمْؿ وَمُذوىُمقا اًْمَٕمَذاَب سماَِم  )َيْقَم شَمٌْٞمَضُّ ُوضُمقهٌ  ِذي ٤م اًما َقدُّ ُوضُمقٌه وَم٠َمُما ًْ  َوشَم

 (213يُمٜمْتُْؿ شَمْٙمُٗمُروَن ( وم٠مي يمالم أسملم ُمـ هذا؟. )اًمرؾم٤مًم٦م اًمقاومٞم٦م 

وؾم٤مئر أصح٤مسمٜم٤م هؿ أهؾ اًمٙمالم وىم٤مل:ٓ دمقز ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمٌدع وأهؾ إهقاء وأهؾ إهقاء قمٜمد ُم٤مًمؽ 
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ومٙمؾ ُمتٙمٚمؿ ومٝمق ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع أؿمٕمري٤ًم يم٤من أو همػم أؿمٕمري وٓ شم٘مٌؾ ًمف ؿمٝم٤مدة ذم اإلؾمالم 

 (1811وهيجر وي١مدب قمغم سمدقمتف. )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ 

 (14/99)شم٤مريخ دُمِمؼ وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ َأٟمس: اًمًٜمف ؾمٗمٞمٜمف ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق.

سمـ قمٌدإقمغم ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمِم٤مومٕمل: ص٤مطمٌٜم٤م اًمٚمٞم٨م ي٘مقل: ًمق رأي٧م ص٤مطم٥م هقى يٛمٌم قمغم  قمـ يقٟمس

 (184اعم٤مء ُم٤م ىمٌٚمتف ىم٤مل: ىمٍم ًمق رأيتف يٛمٌم ذم اهلقاء عم٤م ىمٌٚمتف.) آداب اًمِم٤مومٕمل

 يم٤من اًمِم٤مومٕمل اذا ؾمئؾ قمام ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل: شمٚمؽ ومتٜم٦م ىمد ـمٝمر اهلل ُمٜمٝم٤م أيديٜم٤م أومال ٟمٓمٝمر ُمٜمٝم٤م 

 (1/449)ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ًمٚمرازي أًمًٜمتٜم٤م.

قمـ قمٞمًك سمـ أمحد سمـ قمثامن اهلٛمداين ىم٤مل: يم٤من قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل اًمداريمل إذا ضم٤مءشمف ُم٠ًمًم٦م يًتٗمتك 

ومٞمٝم٤م شمٗمٙمر ـمقيالً صمؿ أومتك ومٞمٝم٤م ورسمام يم٤مٟم٧م ومتقاه ظمالف ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل وشمٕم٤ممم 

ومالن قمـ ومالن قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمذا  قمٜمٝمام ومٞم٘م٤مل ًمف ذم ذًمؽ ومٞم٘مقل: وحيٙمؿ طمدث

ويمذا وإظمذ سم٤محلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومم ُمـ إظمذ سم٘مقل اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م إذا 

 (464/11ظم٤مًمٗم٤مه. )شم٤مريخ سمٖمداد 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل امحد سمـ طمٜمٌؾ : أصقل اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م: اًمتٛمًؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ىمتداء هبؿ وشمرك اًمٌدع ويمؾ سمدقم٦م ومٝمل والًم٦م وشمرك اخلّمقُم٤مت واجلٚمقس ُمع أصح٤مب إهقاء. إلوا

 (317)ذح أصقل آقمت٘م٤مد

قمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد ىم٤مل: مل يًٛمع أيب ُمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب سمٌٖمداد إٟمام ؾمٛمع ُمٜمف سمٛمٙم٦م ىم٤مل أيب: ضمئٜم٤م إًمٞمف 

ىمراسم٦م ًمف ىم٤مل وم٘مٚم٧م: ٕيب ظمٞمثٛم٦م ؾمٚمف ىم٤مل: ومدٟم٤م إًمٞمف وم٠ًمًمف  أٟم٤م وأسمق ظمٞمثٛم٦م ويم٤من يٜمزل ُمديٜم٦م أسمك ضمٕمٗمر قمغم

ومرأى يمٛمف ـمقيالً وم٘م٤مل: ُمـ يٙمت٥م احلدي٨م يٙمقن يمٛمف ـمقيالً! ي٤م همالم ه٤مت اًمِمٗمرة ىم٤مل وم٘مٛمٜم٤م ومل حيدصمٜم٤م 

 (241/9سمٌمء. )شم٤مريخ سمٖمداد 

 ٙمٚمح وضمٝمف صمؿ ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل يٕمٜمل: أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ اًمٙمراسمٞمز وُم٤م أفمٝمر؟ وم

 ىم٤مل: إٟمام ضم٤مء سمالؤهؿ ُمـ هذه اًمٙمت٥م اًمتل ووٕمقه٤م شمريمقا آصم٤مر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ( 8/66وأصح٤مسمف وأىمٌٚمقا قمغم هذه اًمٙمت٥م.)شم٤مريخ سمٖمداد 

 (495 ٓسمـ سمٓمف وىم٤مل: أهؾ اًمٌدع ُم٤م يٜمٌٖمل ٕطمد أن جي٤مًمًٝمؿ وٓ خي٤مًمٓمٝمؿ وٓ ي٠مٟمس هبؿ.) اإلسم٤مٟمف
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 (٦ٌ2/274م ٕصح٤مب اًمٌدع. )ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م : ٓ همٞمأيْم٤م  وىم٤مل

وقمـ احلًلم سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل: ؾمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٛمـ ٟمٙمت٥م اًمٕمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: قمـ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ إٓ قمـ 

صمالصم٦م ص٤مطم٥م هقى يدقمق إًمٞمف أو يمذاب وم٢مٟمف ٓ يٙمت٥م قمٜمف ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم أو قمـ رضمؾ يٖمٚمط ومػمد قمٚمٞمف 

  (287ومال ي٘مٌؾ. )اًمٕمٚمؾ ٓسمقسمٙمر اعمروزى 

ضمٕمٗمر سمـ ٟمّمػم سمٙمران اًمديٜمقري : ويم٤من خيدم اًمِمٌكم ُم٤م اًمذي رأي٧م ُمٜمف يٕمٜمل قمٜمد ووم٤مشمف ؟ وم٘م٤مل:  ؾم٠مل

ىم٤مل زم: قمكم درهؿ َُمٔمٚمٛم٦م وشمّمدىم٧م قمـ ص٤مطمٌف سم٠مًمقف ومام قمغم ىمٚمٌل ؿمٖمؾ أقمٔمؿ ُمٜمف صمؿ ىم٤مل: ووٞمٜمل 

ُم٤مت  ًمٚمّمالة ومٗمٕمٚم٧م ومٜمًٞم٧م ختٚمٞمؾ حلٞمتف وىمد أُمًؽ قمغم ًم٤ًمٟمف وم٘مٌض قمغم يدي وأدظمٚمٝم٤م ذم حلٞمتف صمؿ

 ومٌٙمك ضمٕمٗمر وىم٤مل: ُم٤م شم٘مقًمقن: ذم رضمؾ مل يٗمتف ذم آظمر قمٛمره أدب ُمـ آداب اًمنميٕم٦م.

 (396/14)شم٤مريخ سمٖمداد

ىم٤مل هم٤مًم٥م اًم٘مٓم٤من: رأي٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ذم اًمٜمقم وهق ىم٤مقمد ذم ُم٘مٕمده اًمذي يم٤من ي٘مٕمد ومٞمف وهق يِمػم 

يمؾ ُمًٚمؿ: ص٤مطم٥م سمدقم٦م ىمد  سم٢مصٌٕمف وي٘مقل: صٜمٗم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ٓ دم٤مًمًقمه٤م وم٢من جم٤مًمًتٝمام وم٤مؾمدة ًم٘مٚم٥م

 (292همال ومٞمٝم٤م وص٤مطم٥م دٟمٞم٤م ُمنف ومٞمٝم٤م.) ذح أصقل آقمت٘م٤مد 

ىم٤مل آوزاقمك:اشم٘مقا اهلل ُمٕمنم اعمًٚمٛملم واىمٌٚمقا ٟمّمح اًمٜم٤مصحلم وقمٔم٦م اًمقاقمٔملم واقمٚمٛمقا أن هذا اًمٕمٚمؿ 

ؿ ديـ وم٤مٟمٔمروا ُم٤م شمّمٜمٕمقن وقمٛمـ شم٠مظمذون وسمٛمـ شم٘متدون وُمـ قمغم ديٜمٙمؿ شم٠مُمٜمقن وم٢من أهؾ اًمٌدع يمٚمٝم

ُمٌٓمٚمقن أوم٤ميمقن آصمٛمقن ٓ يرقمقون وٓ يٜمٔمرون وٓ يت٘مقن ومٙمقٟمقا هلؿ طمذريـ ُمتٝمٛملم راومْملم جم٤مٟمٌلم 

 (6/362وم٢من قمٚمامءيمؿ إوًملم وُمـ صٚمح ُمـ اعمت٠مظمريـ يمذًمؽ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن وي٠مُمرون. )شم٤مريخ دُمِمؼ 

ام يذه٥م احلٌؾ قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمديٚمٛمل ىم٤مل : إن أول ذه٤مب اًمديـ شمرك اًمًٜم٦م يذه٥م اًمديـ ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م يم

 (93/1ىمقة ىمقة.) ذح اصقل اقمت٘م٤مد اهؾ اًمًٜمف 

قمـ طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل: ُم٤م اسمتدع ىمقم سمدقم٦م ذم ديٜمٝمؿ إٓ ٟمزع اهلل ُمـ ؾمٜمتٝمؿ ُمثٚمٝم٤م صمؿ ٓ يٕمٞمده٤م إًمٞمٝمؿ إمم 

 (93/1يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .) ذح اصقل اقمت٘م٤مد اهؾ اًمًٜمف 

إطمدى ظمّمٚمتلم: إُم٤م أن يٗمتٜمؽ ومتت٤مسمٕمف أو ىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد: ٓ دم٤مًمًقا ُمٗمتقٟم٤ًم وم٢مٟمف ًمـ خيٓمئؽ ُمٜمف 

 (239قمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل إلي١مذيؽ ىمٌؾ أن شمٗم٤مرىمف. ) ا

ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد : أوصٞمٙمؿ سمثالث ومخذوه٤م قمٜمل طمٞمٞم٧م أو ُم٧م: ٓ متٙمـ ؾمٛمٕمؽ ُمـ ص٤مطم٥م هقى 
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 وٓ ختؾ سم٤مُمرأة ًمٞم٧ًم ًمؽ سمٛمحرم وًمق أن شم٘مرأ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن وٓ شمدظمٚمـ قمغم أُمػم وًمق أن شمٕمٔمف.

  (387ف ٓسمـ سمٓمف) اإلسم٤مٟم

ىم٤مل يقؾمػ سمـ اؾم٤ٌمط : أصؾ اًمٌدع أرسمٕم٦م: اًمرواومض واخلقارج واًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م صمؿ شمتِمٕم٥م يمؾ ومرىم٦م 

اجلامقم٦م اًمتل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل   : صمامين قمنمة ـم٤مئٗم٦م ومتٚمؽ اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م واًمث٤مًم٨م واًمًٌٕمقن

 (2/567قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إَّن٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م. )اإلسم٤مٟمف ٓسمـ سمٓمف 

 ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع: رأى أيقب رضمالً ُمـ أهؾ إهقاء، وم٘م٤مل: إين أقمرف اًمذًم٦م ذم وضمٝمف. صمؿ ىمرأ: ىم٤مل 

ْٟمٞم٤َم َويَمَذًمَِؽ َٟمجْ  ٦ٌم ذِم احْلَٞم٤َمِة اًمدُّ ِْؿ َوِذًما ـْ َرهبِّ َُذوا اًْمِٕمْجَؾ ؾَمٞمَٜم٤َمهُلُْؿ هَمَْم٥ٌم ُِم ـَ اختا ِذي ـَ ( صمؿ ) إِنا اًما ي ِزي اعمُْْٗمؽَمِ

 (289) ذح أصقل آقمت٘م٤مد  ىم٤مل: هذه ًمٙمؾ ُمٗمؽم.

ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمر: ذيمر قمٜمد قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ىمقم ُمـ أهؾ اًمٌدع واضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمٕم٤ٌمدة وم٘م٤مل: 

ٓ ي٘مٌؾ اهلل إٓ ُم٤م يم٤من قمغم إُمر واًمًٜم٦م. صمؿ ىمرأ : )َوَرْه٤ٌَمٟمِٞما٦ًم اسْمتََدقُمقَه٤م َُم٤م يَمتٌَْٜم٤َمَه٤م قَمَٚمٞمِْٝمْؿ( ومٚمؿ ي٘مٌؾ ذًمؽ 

 (9/8وًمٞم٤مءٕٚمٞمف صمؿ ىم٤مل: اًمزم اًمٓمريؼ واًمًٜم٦م.)طمٚمٞمف اُمٜمٝمؿ ووسمخٝمؿ قم

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر، ىم٤مل: ُمرض ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ومٌٙمك ذم ُمروف سمٙم٤مء ؿمديدًا وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ أدمزع 

ُمـ اعمقت؟ ىم٤مل: ٓ وًمٙمـ ُمررت قمغم ىمدري ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف وم٠مظم٤مف أن حي٤مؾمٌٜمل ريب قمز وضمؾ 

 (3/32وًمٞم٤مءٕقمٚمٞمف.)طمٚمٞمف ا

ٞمؿ: ضم٤مء رضمؾ ُمـ أهؾ إهقاء إمم ـم٤مووس وم٘م٤مل: أشم٠مذن زم أن أضمٚمس وم٘م٤مل ًمف ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمث

ـم٤مووس: إن ضمٚم٧ًم ىمٛمٜم٤م وم٘م٤مل: يٖمٗمر اهلل ًمؽ أسم٤م قمٌداًمرمحـ وم٘م٤مل: هق ذاك إن ضمٚم٧ًم واهلل ىمٛمٜم٤م. 

 (413وم٤مٟمٍمف اًمرضمؾ. )اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓمف 

ه إهقاء اًمتل شمٚم٘مل سملم اًمٜم٤مس ىم٤مل اسمقاًمٕم٤مًمٞمف :قمٚمٞمٙمؿ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ واًمذي يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مسمف وإي٤ميمؿ وهذ

 (19)اًمنميٕمف ًمالضمرى  .اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء

ىم٤مل ىمت٤مدة: وًمٕمٛمري ًمق يم٤من أُمر اخلقارج ُهدًى ٓضمتٛمع وًمٙمٜمّف يم٤من والًٓ ومتٗمرق ويمذًمؽ إُمر إذا يم٤من  

 (3/178ُمـ قمٜمد همػم اهلل وضمدت ومٞمف اظمتالوًم٤م يمثػًما. )شمٗمًػماًمٓمؼمى  

ْمقهـ: جم٤مدًم٦م أصح٤مب إهقاء وؿمتؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران : صمالصم٦م اروم

 (187قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمٜمٔمر رم اًمٜمجقم.)أصقل اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب زُمٜملم 
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 ىم٤مل جم٤مهد سمـ ضمؼم: ُم٤م أدري أي اًمٜمٕمٛمتلم أقمٔمؿ قمكم: أن هداين إمم اإلؾمالم أو أن ضمٜمٌٜمل إهقاء.

 (239)أصقل اًمًٜم٦م  

ٌَُؾ(. ىم٤مل: اًمٌدع واًمِمٌٝم٤مت.قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ جم٤مهد ذم ىمقل  ًُّ َٓ شَمتإٌُِمقا اًم  (19)اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي  اهلل: )َو

وقمـ هِم٤مم ىم٤مل: يم٤من احلًـ وحمٛمد ي٘مقٓن: ٓ دم٤مًمًقا أصح٤مب إهقاء، وٓ دم٤مدًمقهؿ وٓ شمًٛمٕمقا  

 (395ُمٜمٝمؿ. ) اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓمف 

 (67ـ اهلل سمٕمدًا. )اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ىم٤مل ايقب اًمًختٞم٤مٟمك : ُم٤م ازداد ص٤مطم٥م سمدقم٦م اضمتٝم٤مدًا إٓ ازداد ُم

 (144 ًمالضمرى ىم٤مل حيك سمـ يمثػم : إذا ًم٘مٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ومخذ ذم همػمه. ) اًمنميٕم٦م 

 (158ويم٤من قمٌداهلل سمـ قمقن  ي٘مقل قمٜمد اعمقت: اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م وإي٤ميمؿ واًمٌدع. طمتك ُم٤مت. )ذح اًمًٜم٦م 

  (462ذُمف. )ذم اًمٙمالم  ىم٤مل ؾمٚمٞمامن آطمقل : ُم٤م ذيمر اهلل هقى ذم اًم٘مرآن إٓ

 (2/1142ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب دواد: أهؾ اًمرأي هؿ أهؾ اًمٌدع.) اجل٤مُمع ٓسمـ قمٌداًمؼم

ىم٤مل اسمـ رضم٥م :ومٙمؾ ُمـ أطمدث ؿمٞمئ٤ًم وٟمًٌف إمم اًمديـ ومل يٙمـ ًمف أصؾ ُمـ اًمديـ يرضمع إًمٞمف ومٝمق والًم٦م 

 (2/128واًمديـ ُمٜمف سمريء.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

٤مًمٌدقم٦م : ُم٤م ُأطمدث ِم٤م ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنميٕم٦م يدل قمٚمٞمف وم٠مُم٤م ُم٤م يم٤من ًمف أصؾ ُمـ وىم٤مل أيًْم٤م : واعمراد سم

 (2/127) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿاًمنمع يدل قمٚمٞمف ومٚمٞمس سمٌدقم٦م ذقًم٤م وإن يم٤من سمدقم٦م ًمٖم٦ًم .

 (2/335ىم٤مل اًمِم٤مـمٌك :واًمرأى إذا قم٤مرض اًمًٜم٦م ومٝمق سمدقم٦م ووالًم٦م .)آقمتّم٤مم  

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد طمذيٗم٦م سم٤معمدائـ وم٤مؾمتً٘مك ده٘م٤مٟم٤م ) شم٤مضمر أو زقمٞمؿ اعمديٜمف ( ومج٤مءه سمامء قمـ 

ذم اٟم٤مء ُمـ ومْم٦م ومحذومف سمف طمذيٗم٦م ويم٤من رضمال ومٞمف طمدة ومٙمرهقا ان يٙمٚمٛمقه صمؿ اًمتٗم٧م إمم اًم٘مقم وم٘م٤مل 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اقمتذر اًمٞمٙمؿ ُمـ هذا اٟمك يمٜم٧م شم٘مدُم٧م إًمٞمف ان ٓ يً٘مٞمٜمك ذم هذا صمؿ ىم٤مل ان رؾمق

وؾمٚمؿ ىم٤مم ومٞمٜم٤م وم٘م٤مل ٓ شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م واًمذه٥م وٓشمٚمًٌقا اًمدي٤ٌمج واحلرير وم٤مَّن٤م هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م 

 (3/11وًمٙمؿ ذم أظمرة.)شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ًم٘مٞم٧م قمٓم٤مء سمٛمٙم٦م، وم٠ًمًمتف قمـ رء وم٘م٤مل: ُمـ أيـ أٟم٧م؟ ىمٚم٧م: ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ىم٤مل: 

ي٦م اًمذيـ ومرىمقا ديٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤م؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومٛمـ أي إصٜم٤مف أٟم٧م؟ ىمٚم٧م: أٟم٧م ُمـ أهؾ اًم٘مر

 ِمـ ٓ ي٥ًم اًمًٚمػ وي١مُمـ سم٤مًم٘مدر وٓ يٙمٗمر أطمدًا سمذٟم٥م ىم٤مل: وم٘م٤مل زم قمٓم٤مء: قمروم٧م وم٤مًمزم.
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 (331/12)شم٤مريخ سمٖمداد 

ـ قمٌداًمرمحـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر: يم٤من أول ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مدر سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م ومحٞمد سمىم٤مل 

احلٛمػمي طم٤مضملم أو ُمٕمتٛمريـ  وم٘مٚمٜم٤م: ًمق ًم٘مٞمٜم٤م أطمدًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠ًمًمٜم٤مه 

قمام ي٘مقل ه١مٓء ذم اًم٘مدر ومقومؼ ًمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب داظمالً اعمًجد وم٤ميمتٜمٗمتف أٟم٤م وص٤مطمٌل 

إزم وم٘مٚم٧م: أسم٤م قمٌداًمرمحـ إٟمف ىمد أطمدٟم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وأظمر قمـ ؿمامًمف ومٔمٜمٜم٧م أن ص٤مطمٌل ؾمٞمٙمؾ اًمٙمالم 

فمٝمر ىمٌٚمٜم٤م ٟم٤مس ي٘مرءون اًم٘مرآن ويت٘مٗمرون اًمٕمٚمؿ وذيمر ُمـ ؿم٠مَّنؿ وأَّنؿ يزقمٛمقن أن ٓ ىمدر وأن إُمر 

  (8)صحٞمح ُمًٚمؿ .أٟمػ ىم٤مل: وم٢مذا ًم٘مٞم٧م أوًمئؽ وم٠مظمؼمهؿ أين سمريء ُمٜمٝمؿ وأَّنؿ سمرآء ُمٜمل

وم٦م يًٌحقن سم٤محلَم ذم اعمًجد وم٠مشم٤مهؿ وقمـ ي٤ًمر أيب احلٙمؿ أن قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد طمدث أن أٟم٤مؾم٤ًم سم٤مًمٙمق

وىمد يمقم يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ سملم يديف يمقُم٦م طمَم ومٚمؿ يزل حيّمٌٝمؿ سم٤محلَم طمتك أظمرضمٝمؿ ُمـ اعمًجد وهق 

 ي٘مقل: ًم٘مد أطمدصمتؿ سمدقم٦م فمٚماًم أو ىمد ومْمٚمتؿ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚماًم. 

 (16)اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م 

ذم وومد ُمـ أهؾ اًمٌٍمة إمم أيب ضمٕمٗمر وم٢مٟم٤م ًمٕمٜمده ذات يقم إذ أيت قمـ ُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م ىم٤مل: وومدا سمـ ؾمقار 

سمرضمؾ وم٠مُمر سم٘متٚمف وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز: ي٘متؾ رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم وأٟم٤م طم٤مض وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أٓ أطمدصمؽ 

طمديث٤ًم ؾمٛمٕمتف ُمـ احلًـ؟ ىم٤مل: وُم٤م هق؟ ىمٚم٧م: طمدصمٜم٤م احلًـ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

قم اًم٘مٞم٤مُم٦م مجع اًمٜم٤مس ذم صٕمٞمد واطمد طمٞم٨م يًٛمٕمٝمؿ اًمداقمل ويٜمٗمذهؿ اًمٌٍم ومٞم٘مقم ُمٜم٤مد ُمـ إذا يم٤من ي

قمٜمد اهلل ومٞم٘مقل: ًمٞم٘مقُمـ ُمـ ًمف قمغم اهلل يد ومال ي٘مقُمـ إٓ ُمـ قمٗم٤م. وم٠مىمٌؾ قمكما وم٘م٤مل: آهلل ًمًٛمٕمتف ُمـ 

 (212/13احلًـ؟ ىم٤مل ىمٚم٧م آهلل ًمًٛمٕمتف ُمـ احلًـ ىم٤مل: ظمٚمٞم٤م قمٜمف. )شم٤مريخ سمٖمداد 

سمـ ؾمامقمف ىم٤مل: يم٤من قمٞمًك سمـ أسم٤من طمًـ اًمقضمف ويم٤من يّمكم ُمٕمٜم٤م ويمٜم٧م أدقمقه أن ي٠ميت حمٛمد قمـ حمٛمد 

سمـ احلًـ ومٞم٘مقل: ه١مٓء ىمقم خي٤مًمٗمقن احلدي٨م ويم٤من قمٞمًك طمًـ احلٗمظ ًمٚمحدي٨م ومّمغم ُمٕمٜم٤م يقُم٤ًم 

اًمّمٌح ويم٤من يقم جمٚمس حمٛمد ومٚمؿ أوم٤مرىمف طمتك ضمٚمس ذم اعمجٚمس ومٚمام ومرغ حمٛمد أدٟمٞمتف إًمٞمف وىمٚم٧م: هذا 

ـ أظمٞمؽ أسم٤من سمـ صدىم٦م اًمٙم٤مشم٥م وُمٕمف ذيم٤مء وُمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م وأٟم٤م أدقمقه إًمٞمؽ ومٞم٠مسمك وي٘مقل: إٟم٤م اسم

ٟمخ٤مًمػ احلدي٨م وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف وىم٤مل ًمف: ي٤م سمٜمل ُم٤م اًمذي رأيتٜم٤م ٟمخ٤مًمٗمف ُمـ احلدي٨م ٓ شمِمٝمد قمٚمٞمٜم٤م طمتك 

وخيؼمه سمام  شمًٛمع ُمٜم٤م وم٠ًمًمف يقُمئذ قمـ مخ٦ًم وقمنميـ سم٤مسم٤ًم ُمـ احلدي٨م ومجٕمؾ حمٛمد سمـ احلًـ جيٞمٌف قمٜمٝم٤م
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ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمًقخ وي٠ميت سم٤مًمِمقاهد واًمدٓئؾ وم٤مًمتٗم٧م إزم سمٕمد ُم٤م ظمرضمٜم٤م وم٘م٤مل: يم٤من سمٞمٜمل وسملم اًمٜمقر ؾمؽم 

وم٤مرشمٗمع قمٜمل ُم٤م فمٜمٜم٧م أن ذم ُمٚمؽ اهلل ُمثؾ هذا اًمرضمؾ ئمٝمره ًمٚمٜم٤مس وًمزم حمٛمد سمـ احلًـ ًمزوُم٤ًم ؿمديدًا 

 (158/11طمتك شمٗم٘مف سمف. )شم٤مريخ سمٖمداد 

ىم٤مل: ؾمٛمٕمٜمل أيب وأٟم٤م أىمقل: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر ومحٞمٛمٝم٤م وهم٤ًمىمٝم٤م  قمـ اسمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ

وؾمالؾمٚمٝم٤م وأهمالهل٤م وأٟمٙم٤مهل٤م وأؾم٠مًمؽ اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأزواضمٝم٤م وأؾم٠مًمؽ اًم٘مٍم إسمٞمض اًمذي قمـ يٛملم 

اجلٜم٦م وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ؾمٞم٠ميت ىمقم يٕمتدون ذم اًمدقم٤مء وإين 

قمٞمذك سم٤مهلل أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿ إذا أقمٓمٞم٧م اجلٜم٦م أقمٓمٞم٧م يمؾ ُم٤م قمددت ومٞمٝم٤م وإذا آضمرت ُمـ اًمٜم٤مر أضمرت ِم٤م أ

 (176/11قمددت ومٞمٝم٤م وِم٤م مل شمٕمد.)شم٤مريخ سمٖمداد

قمـ قمٌد اًمرزاق سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ اجلٕمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل: عم٤م أطمي اعم٠مُمقن أصح٤مب اجلقهر ومٜم٤مفمرهؿ 

ًمٌٕمض طم٤مضمتف صمؿ ظمرج وم٘م٤مم يمؾ ُمـ يم٤من ذم اعمجٚمس إٓ اسمـ اجلٕمد  قمغم ُمت٤مع يم٤من ُمٕمٝمؿ، صمؿ َّنض اعم٠مُمقن

ومٜمٔمر إًمٞمف اعم٠مُمقن يمٝمٞمئ٦م اعمٖمْم٥م صمؿ اؾمتخاله وم٘م٤مل ًمف: ي٤م ؿمٞمخ ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٘مقم زم يمام  :وم٢مٟمف مل ي٘مؿ ىم٤مل

ىم٤مم أصح٤مسمؽ؟ ىم٤مل اضمٚمٚم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٚمحدي٨م اًمذي ٟم٠مصمره قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: وُم٤م 

كم سمـ اجلٕمد: ؾمٛمٕم٧م اعم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف هق؟ ىم٤مل قم

وؾمٚمؿ.ُمـ أطم٥م أن يتٛمثؾ ًمف اًمرضم٤مل ىمٞم٤مُم٤ًم ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر ىم٤مل: وم٠مـمرق اعم٠مُمقن ُمتٗمٙمرًا ذم 

صمالصملم احلدي٨م صمؿ رومع رأؾمف وم٘م٤مل: ٓ يِمؽمى إٓ ُمـ هذا اًمِمٞمخ ىم٤مل: وم٤مؿمؽمى ُمٜمف ذًمؽ اًمٞمقم سم٘مٞمٛم٦م 

 (361/11أًمػ ديٜم٤مر. )شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ىمري٥م إصٛمٕمل أٟمف ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اًمرؿمٞمد يقُم٤ًم ومرومع إًمٞمف ذم ىم٤مٍض يم٤من ىمد اؾمت٘مْم٤مه 

ي٘م٤مل ًمف: قم٤مومٞم٦م ومٙمؼم قمٚمٞمف وم٠مُمر سم٢مطمْم٤مره ويم٤من ذم اعمجٚمس مجع يمثػم ومجٕمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم خي٤مـمٌف ويقىمٗمف 

إن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٓمس ومِمٛمتف ُمـ يم٤من سم٤محلية ِمـ ىمرب ُمٜمف ؾمقاه  قمغم ُم٤م رومع إًمٞمف وـم٤مل اعمجٚمس صمؿ

وم٢مٟمف مل يِمٛمتف وم٘م٤مل ًمف اًمرؿمٞمد: ُم٤م سم٤مًمؽ مل شمِمٛمتٜمل يمام ومٕمؾ اًم٘مقم؟ وم٘م٤مل ًمف قم٤مومٞم٦م: ٕٟمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم مل 

حتٛمد اهلل ومٚمذًمؽ مل اؿمٛمتؽ هذا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٓمس قمٜمده رضمالن ومِمٛم٧م أطمدمه٤م ومل 

ظمر وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل: ُم٤مًمؽ ؿمٛم٧م ذًمؽ ومل شمِمٛمتٜمل؟ ىم٤مل: ٕن هذا محد اهلل ومِمٛمتٜم٤مه وأٟم٧م يِمٛم٧م أ

ومٚمؿ حتٛمده ومٚمؿ أؿمٛمتؽ وم٘م٤مل ًمف اًمرؿمٞمد: ارضمع إمم قمٛمٚمؽ أٟم٧م مل شم٤ًمُمح ذم قمٓم٦ًم شم٤ًمُمح ذم همػمه٤م 
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 (319/12)شم٤مريخ سمٖمداد  وسومف ُمٜمٍموم٤ًم مجٞمالً وزسمر اًم٘مقم اًمذيـ يم٤مٟمقا رومٕمقا قمٚمٞمف.

ًم٘م٤مئد: يمٜم٧م قمٜمد اًمرؿمٞمد ومدظمؾ أسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير وقمٜمده رضمؾ ُمـ وضمقه ىمريش ومجرى ىم٤مل ظمرزاذ ا

احلدي٨م إمم أن ظمرج أسمق ُمٕم٤موي٦م إمم طمدي٨م إقمٛمش قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة: أن ُمقؾمك ًم٘مل آدم 

وم٘م٤مل: أٟم٧م آدم اًمذي أظمرضمتٜم٤م ُمـ اجلٜم٦م وذيمر احلدي٨م وم٘م٤مل اًم٘مرر: أيـ ًم٘مك آدم ُمقؾمك؟ ىم٤مل: ومٖمْم٥م 

وىم٤مل: اًمٜمٓمع واًمًٞمػ زٟمديؼ واهلل يٓمٕمـ ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ومام زال اًمرؿمٞمد 

 (7/14 سمٖمداد شم٤مريخ) أسمق ُمٕم٤موي٦م يًٙمٜمف وي٘مقل: يم٤مٟم٧م ُمٜمف سم٤مدرة ومل يٗمٝمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم طمتك ؾمٙمٜمف.

ظمِمٞم٧م أن ي٠ًمًمٜمل مِلَ قمـ اعمدائٜمل ىم٤مل: ُمر اعمٜمّمقر سمَٗمرج سمـ وَمْم٤مًم٦م ومٚمؿ ي٘مؿ ًمف وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: 

 (394/12ىمٛم٧م؟ وي٠ًمًمف مِلَ روٞم٧م؟.)شم٤مريخ سمٖمداد 

وذم رواي٦م أٟمف: أىمٌؾ اعمٜمّمقر يقُم٤ًم رايم٤ًٌم واًمٗمرج سمـ ومْم٤مًم٦م ضم٤مًمس قمٜمد سم٤مب اًمذه٥م وم٘م٤مم اًمٜم٤مس ومدظمؾ 

ُمـ اًم٤ٌمب ومل ي٘مؿ ًمف اًمٗمرج، واؾمتِم٤مط همْم٤ًٌم ودقم٤م سمف وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م ُمٜمٕمؽ ُمـ اًم٘مٞم٤مم طملم رأيتٜمل؟ ىم٤مل: 

َ روٞم٧م؟ وىمد يمرهف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ظمٗم٧م أن  ي٠ًمًمٜمل اهلل قمٜمف مِلَ ومٕمٚم٧م؟ وي٠ًمًمؽ مِل

 (394/12وؾمٚمؿ.)شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ أيب سمٙمر اخلراؾم٤مين ىم٤مل: شمٌٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ يقم اجلٛمٕم٦م إمم ُمًجد اجل٤مُمع وم٘م٤مم قمٜمد ىم٦ٌم اًمِمٕمراء 

ئؾ ومٛمٜمٕمف ُمٜمٕم٤ًم ؿمديدًا وأراد اًم٤ًمئؾ يريمع وإسمقاب ُمٗمتح٦م ويم٤من يتٓمقع ريمٕمتلم ريمٕمتلم ومٛمر سملم يديف ؾم٤م

 (387/14أن يٛمر سملم يديف وم٘مٛمٜم٤م إمم اًم٤ًمئؾ ومٜمحٞمٜم٤مه.)شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٓمٌٞم٥م وهق ـمٌٞم٥م أمحد سمـ طمٜمٌؾ وسمنم احل٤مذم ىم٤مل:اقمتال مجٞمٕم٤ًم ذم ُمٙم٤من واطمد ومٙمٜم٧م 

ومٞم٘مقل: أمحد اهلل إًمٞمؽ أضمد  أدظمؾ إمم سمنم وم٠مىمقل ًمف: يمٞمػ دمدك ي٤م أسم٤م ٟمٍم؟ ىم٤مل: ومٞمحٛمد اهلل صمؿ خيؼمين

سمخػم وم٘مٚم٧م ًمف  :يمذا ويمذا وأدظمؾ إمم أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٠مىمقل: يمٞمػ دمدك ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ومٞم٘مقل

يقُم٤ًم: إن أظم٤مك سمنمًا قمٚمٞمؾ واؾم٠مًمف قمـ ظمؼمه ومٞمٌدأ سمحٛمد اهلل صمؿ خيؼمين، وم٘م٤مل: ؾمٚمف قمٛمـ أظمذ هذا؟ 

ي٘مقل ًمؽ أظمقك أسمق قمٌد اهلل: قمٛمـ أظمذت هذا؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: إين أه٤مب أن أؾم٠مًمف وم٘م٤مل: ىمؾ ًمف: 

ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ومٕمرومتف ُم٤م ىم٤مل وم٘م٤مل زم: أسمق قمٌد اهلل ٓ يريد اًمٌمء إٓ سم٤مإلؾمٜم٤مد: أزهر قمـ اسمـ قمقن قمـ اسمـ 

ؾمػميـ: إذا محد اهلل اًمٕمٌد ىمٌؾ اًمِمٙمقى مل شمٙمـ ؿمٙمقى وإٟمام أىمقل ًمؽ أضمد يمذا أقمرف ىمدرة اهلل ذم ىم٤مل: 

٧م إمم أيب قمٌد اهلل ومٕمرومتف ُم٤م ىم٤مل ىم٤مل: ويمٜم٧م سمٕمد ذًمؽ إذا دظمٚم٧م إًمٞمف ي٘مقل: ومخرضم٧م ُمـ قمٜمده ومٛمْمٞم
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 (277/11أمحد اهلل إًمٞمؽ: صمؿ يذيمر ُم٤م جيده. )شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ حمٛمد سمـ ُمٖمٚمس ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ حمرز ودظمٚم٧م قمٚمٞمف سم٤مًمٌٍمة وأٟم٤م أضمر إزارى وم٘م٤مل زم: ارومع ي٤م 

ٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة ي٘مقل: ؿم٤مب إزارك وم٢من ؿمٕم٦ٌم أسم٤م سمًٓم٤مم أظمؼمين قمـ ؾم

 ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ُم٤م أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم ُمـ اإلزار ذم اًمٜم٤مر.

  (385/9)شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ احلٙمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م وأظمل راومع سمـ قمٛمرو وأٟم٤م خمْمقب سم٤محلٜم٤مء وأظمل راومع 

 : قمٛمر هذا ظمْم٤مب اإلؾمالم وىم٤مل ٕظمل راومع: هذا ظمْم٤مب اإليامن.خمْمقب سم٤مًمّمٗمرة وم٘م٤مل زم

 (36/11) شم٤مريخ سمٖمداد 
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َة َأقْملُمٍ َواضْمَٕمْٚمٜم٤َم ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٤مشمِٜم٤َم ىُمرا يا ـْ َأْزَواضِمٜم٤َم َوُذرِّ ٜم٤َم َه٥ْم ًَمٜم٤َم ُِم ـَ َيُ٘مقًُمقَن َرسما ِذي ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملَم إَُِم٤مُم٤ًم  َواًما

٦ًم هَيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م   [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  74] اًمٗمرىم٤من :  ٛما
 [ .73] إٟمٌٞم٤مء :  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُهْؿ َأئِ

ـْ  -171 ـِ  ضَمرير قَمٛمروٍ  َأيَب  قَم  اهللا  رؾمقلِ  قِمٜمْد اًمٜماٝم٤مرِ  َصْدر ذم يُمٜما٤م:  ىم٤مل ، قمٜمف اهللا  ريض ، اهللا قمٌدِ  سم

ُتٝمْؿ ، سمؾ يمٚمٝمؿ اًْمَٕم٤ٌم َأو اًمٜمِّامر جُمْت٤ميب قُمَراةٌ  ىمْقمٌ  وَمج٤مءهُ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  ٞمقِف قم٤مُما ًُّ  . ُُمتَ٘مٚمِّدي اًم
ِ
ء

ـْ اًْمَٗم٤مىم٦م ، ومدظمَؾ صُمؿا ظمرج ،  ر وضمُف رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، عم٤ِم َرَأى هِبِْؿ ُِم ـْ ُُمَي ، وَمتٛمٕما ُِم

٤َم َي٤م} وَم٠َمذان وَأىَم٤مَم ، وَمّمغما صُمؿا ظَمٓم٥َم ، وَم٘م٤مَل :  وَم٠َمُمر سمالًٓ  ـْ  اًمٜم٤مُس  َأهيُّ ُٙمُؿ اًمذي ظمٚم٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسما اشما

:  احْلنْمِ  آظمر ذم اًماتِل إظُْمَرى َوأي٦مُ  ، {َرىِمٞم٤ٌمً  قَمٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اهللا  إِنا  }: أي٦م آظِمرِ  إمَِم   {َٟمْٗمٍس َواطِمدٍة 

٤َم َي٤م }  ـَ اًما  َأهيُّ ٤م َٟمْٗمٌس  وًْمتٜمُٔمرْ  اهللا  اشماُ٘مقا آُمٜمُقا ِذي ُم٧ْم  ُما ـْ شَمّمدا  {ًمَِٖمدٍ  ىَمدا ـْ ِدْرمَهِف ُِم ـْ ِديٜم٤َمِرِه ُِم ق َرضُمٌؾ ُِم

ٍة يم٤مد ٍُما
ـْ إَْٟمَّم٤مِر سمِ ـْ َص٤مِع مَتِره طَمتاك ىَم٤مَل : َوًمْق سمِِمؼِّ مَتْرٍة وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِم ه ُِم ـْ َص٤مع سُمرِّ ْت صَمْقسمِِف ُِم

فُ  ـْ ـَمٕم٤مٍم َوصمٞم٤مٍب ، طمتاك  يَمٗمُّ شَمٕمجُز قَمٜمَْٝم٤م ، سَمْؾ ىَمْد قَمجزْت ، صُمؿا شَمت٤مسَمَع اًمٜما٤مُس طَمتاك َرَأْي٧ُم يَمْقُملْمِ ُِم

٦ٌٌَم ، وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  ْٞمِف َرَأْي٧ُم وضْمَف رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، َيتٝمٚماُؾ يَم٠َمٟماُف ُمْذَه

ـْ هَمػْمِ َأْن  »وؾَمٚماؿ :  ـْ سَمْٕمِدِه ُِم ـْ قَمٛمَؾ هِب٤َم ُِم ـا ذم اإِلؾْمالم ؾُمٜم٦ًم طَمًٜم٦ًم وَمَٚمُف َأضْمُرَه٤م، وَأضْمُر ُم ـْ ؾَم َُم

ـْ  ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم ُِم ـا ذم اإِلؾْمالِم ؾُمٜما٦ًم ؾمٞمائ٦ًم يَم٤مَن قَمٚمٞمف ِوْزره٤م َوِوزُر َُم ـْ ؾَم ـْ ُأضُمقرِهْؿ َرٌء ، وَُم يٜمُْ٘مَص ُِم

ـْ هَمػْمِ أَ  ٌء سمْٕمده ُِم ـْ َأْوزارهْؿ َرْ ُهق سم٤مجِلٞمِؿ وسمٕمد ش ًمٜماامِر ا جُمْت٤َميب »:  ىَمْقًُمفُ   رواه ُمًٚمؿ .ش ْن َيٜمُْ٘مَص ُِم
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ـْ ُصقٍف خُمَٓماط . َوَُمْٕمٜمَك  ٤مٌء ُِم ًَ
َدٌة . واًمٜمِّاَمُر : مْجُع َٟمِٛمَرة، َوِهَل : يمِ َأي : ش جُمْت٤مسمٞمٝم٤م » إًَمِِػ سم٤مء ُُمَقطما

ٞمَٝم٤م ىمْد ظَمَرىُمقَه٤م  ًِ ـَ ضَم٤مسُمقا وصمَ  } اًْمَ٘مْٓمُع ، َوُِمٜمُْف ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم : ش : واجْلَْقُب » ذم رؤوؾمٝمؿ . ٓسمِ ِذي ْٛمقَد اًما

ْخَر سم٤مًْمَقاِد  رَ  » َوىَمْقًمفُ .  َوىَمَٓمُٕمقهُ  َٟمَحتُقهُ :  َأْي   {اًمّما  »: َوىَمْقًمفُ .  شَمَٖمػمَ :  َأْي  ، اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمٕملم هق ش مَتَٕما

ٝم٤م ًمٙم٤مفا سمٗمتح ش يَمْقَُملْمِ  َرَأْي٧ُم  سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦ِم  هـق شَُمْذَه٦ٌَمٌ  يَم٠َمٟماف »:  َوىَمْقًُمفُ .  َصؼْمشَملْمِ :  َأْي  ، ووٛمِّ

َٗمف سَمْٕمُْمُٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل :  ُه . وَصحا  اعمقطمدة ، ىَم٤مًَمُف اًْمَ٘م٤ميض قِمَٞم٤مٌض وهَمػْمُ
ِ
 واًم٤ٌمء

ِ
سمَِدال ش ُُمْدُهٜم٦ٌَم » ، وومتح اهل٤مء

 وسم٤مًمٜمقن ، َويَمَذا َوٌَٓمَ 
ِ
ُل . َواعمَُْراُد سمِِف قَمغَم ُمٝمٛمٚم٦ٍم ووؿ اهل٤مء حٞمُح اعمَِْْمُٝمقُر ُهَق إَوا ُف احْلَُٛمْٞمِديُّ ، واًمّما

َٗم٤مُء َوآؾْمتِٜم٤َمُرة .  اًْمَقضْمَٝملْمِ : اًمّما

ِلا  َأنا  قمٜمف اهللا  ريض ُمًٕمقدٍ  اسمـ وقمـ -172 ـْ  ًمٞمس »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا  شُمْ٘متَُؾ  ٟمْٗمسٍ  ُِم

ـِ  قَمغَم  يَم٤منَ  إِٓا  فُمٚمامً  لِ  آدمَ  اسم ـْ  يمِْٗمٌؾ  إوا ل يَم٤من َٕٟمافُ  دُِمَٝم٤م ُِم ـْ  َأوا ـا اًْمَ٘متَْؾ  َُم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ؾَم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل : يٕمٜمقن ُمـ يٕمٛمؾ واًمذيـ ي٘مقًمقن رسمٜم٤م ه٥م ًمٜم٤م ُمـ أزواضمٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م ىمرة أقملم  :اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ىم٤مل : أئٛم٦م هدى هيتدى سمٜم٤م، وٓ دمٕمٚمٜم٤م واضمٕمٚمٜم٤م ًمٚمٛمت٘ملم إُم٤مُم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ومت٘مر سمف أقمٞمٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

 : ( وٕهؾ اًمِم٘م٤موة73)إٟمٌٞم٤مء وضمٕمٚمٜم٤مهؿ أئٛم٦م هيدون سم٠مُمرٟم٤م  : أئٛم٦م والًم٦م: ٕٟمف ىم٤مل ٕهؾ اًمًٕم٤مدة

 (11/229 اًمدراعمٜمثقر ( . ) شمٗمًػم41)اًم٘مّمص وضمٕمٚمٜم٤مهؿ أئٛم٦م يدقمقن إمم اًمٜم٤مر 

ىم٤مل : مل يريدوا سمذًمؽ ص٤ٌمطم٦م أزواضمٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م ىمرة أقملم  واًمذيـ ي٘مقًمقن رسمٜم٤م ه٥م ًمٜم٤م ُمـ :قمٙمرُم٦م قمـ 

ه٥م ًمٜم٤م ُمـ أزواضمٜم٤م  : ، أٟمف ؾمئؾ : قمـ هذه أي٦ماحلًـ وٓمج٤مٓ، وًمٙمـ أرادوا أن يٙمقٟمقا ُمٓمٞمٕملم. قمـ 

أهذه اًم٘مرة أقملم ذم اًمدٟمٞم٤م أم ذم أظمرة؟ ىم٤مل : ٓ واهلل، سمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م . ىمٞمؾ : وُم٤م هل؟ وذري٤مشمٜم٤م ىمرة أقملم 

ٛمف، ـم٤مقم٦م اهلل، وٓ واهلل، ُم٤م ىم٤مل : هل أن يرى اًمرضمؾ اعمًٚمؿ ُمـ زوضمتف، ُمـ ذريتف، ُمـ أظمٞمف، ُمـ محٞم

  (11/231 اًمدراعمٜمثقر) رء أطم٥م إمم اعمرء اعمًٚمؿ ُمـ أن يرى وًمدا، أو واًمدا، أو محٞمام، أو أظم٤م ُمٓمٞمٕم٤م هلل.

 ي٘مقل : ىم٤مدة ذم اخلػم ودقم٤مة وهداة ي١مشمؿ هبؿ ذم اخلػمهلل.واضمٕمٚمٜم٤م ًمٚمٛمت٘ملم إُم٤مُم٤م :ىمت٤مدة قمـ 

 (11/231) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

أن قمٓم٤مء سمـ يزيد اًمزهري، وم٘م٤مل : طمدصمٜمل وضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أئٛم٦م هيدون سم٠مُمرٟم٤م عم٤م صؼموا  : قمـ ُم٤مًمؽ، أٟمف شمال
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ُم٤م رزق قمٌد ظمػما ًمف أوؾمع ُمـ اًمّمؼم  : ، أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلأيب هريرة طمدصمف، قمـ 

هيدون سم٠مُمرٟم٤م عم٤م صؼموا إٟمٌٞم٤مء، ىم٤مل : رؤؾم٤مء ذم اخلػم ؾمقى وضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أئٛم٦م  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة ـ هلل قم

 (11/711ىم٤مل : قمغم شمرك اًمدٟمٞم٤مهلل. ) شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 اعمذه٥م احلٜمٗمل:

(: وم٘مد شمٙمقن اًمٌدقم٦م واضم٦ٌم يمٜمّم٥م إدًم٦م ًمٚمرد ٤1/376مل اًمِمٞمخ اسمـ قم٤مسمديـ احلٜمٗمل ذم طم٤مؿمٞمتف )ىم -1

قمغم أهؾ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م، وشمٕمّٚمؿ اًمٜمحق اعمٗمٝمؿ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمٜمدوسم٦م يم٢مطمداث ٟمحق رسم٤مط وُمدرؾم٦م 

ويمؾ إطم٤ًمن مل يٙمـ ذم اًمّمدر إول وُمٙمروه٦م يمزظمروم٦م اعم٤ًمضمد وُم٤ٌمطم٦م يم٤مًمتقؾمع سمٚمذيذ اعمآيمؾ 

 اعمِم٤مرب واًمثٞم٤مب.اٟمتٝمكو

( قمٜمد ذطمف ًم٘مقل قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب 11/126ىم٤مل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ذم ذطمف ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري ) -2

 ويم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ 
ٍ
ريض اهللّ قمٜمف: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م وذًمؽ قمٜمدُم٤م مجع اًمٜم٤مس ذم اًمؽماويح ظمٚمػ ىم٤مرىء

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٚمقن أوزاقًم٤م ُمتٗمرىملم: واًمٌدقم٦م ذم إصؾ إطمداث أُمر مل يٙمـ ذم زُمـ 

صمؿ اًمٌدقم٦م قمغم ٟمققملم إن يم٤مٟم٧م ِم٤م شمٜمدرج حت٧م ُمًتحًـ ذم اًمنمع ومٝمل سمدقم٦م طمًٜم٦م وإن يم٤مٟم٧م ِم٤م 

 يٜمدرج حت٧م ُمًت٘مٌح ذم اًمنمع ومٝمل سمدقم٦م ُمًت٘مٌح٦م.

 اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل:

 اهللّ ( قمٜمد ذطمف ًم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض1/238ىم٤مل حمٛمد اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ذم ذطمف ًمٚمٛمقـم٠م ) -1

ـّ آضمتامع هل٤م وٓ يم٤مٟم٧م ذم زُم٤من  قمٜمف: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه ومًامه٤م سمدقم٦م ٕٟمف صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يً

اًمّمديؼ وهل ًمٖم٦م ُم٤م ُأطمدث قمغم همػم ُمث٤مل ؾمٌؼ وشمٓمٚمؼ ذقًم٤م قمغم ُم٘م٤مسمؾ اًمًٜم٦م وهل ُم٤م مل يٙمـ ذم قمٝمده 

 صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ شمٜم٘مًؿ إمم إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم. 

( ُم٤م ٟمّمف: 358-1/357خ أمحد سمـ حيٞمك اًمقٟمنميز اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مب اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب )ىم٤مل اًمِمٞم -2

وأصح٤مسمٜم٤م وإن اشمٗم٘مقا قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع ذم اجلٛمٚم٦م وم٤مًمتح٘مٞمؼ احلؼ قمٜمدهؿ أَّن٤م مخ٦ًم أىم٤ًمم، صمؿ ذيمر 

 إىم٤ًمم اخلٛم٦ًم وأُمثٚم٦م قمغم يمؾ ىمًؿ صمؿ ىم٤مل: وم٤محلؼ ذم اًمٌدقم٦م إذا قُمرو٧م أن شمٕمرض قمغم ىمقاقمد اًمنمع

وم٠مي اًم٘مقاقمد اىمتْمتٝم٤م أحل٘م٧م سمـٝم٤م وسمٕمد وىمقومؽ قمغم هذا اًمتحّمٞمؾ واًمت٠مصٞمؾ ٓ شمِمؽ أن ىمقًمف صغم اهلل 

 يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ُمـ اًمٕم٤مم اعمخّمقص يمام سح سمف إئٛم٦م. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=32&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=32&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=32&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=32&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=32&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=32&ayano=24#docu
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 اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل:

أو  اعمحدصم٤مت ُمـ إُمقر ضسم٤من أطمدمه٤م ُم٤م أطمدث خي٤مًمػ يمت٤مسم٤م أو ؾمٜم٦م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف: -أ

أصمرا أو إمج٤مقم٤م ومٝمذه اًمٌدقم٦م اًمْمالًم٦م، واًمث٤مين ُم٤م أطمدث ُمـ اخلػم ٓ ظمالف ومٞمف ًمقاطمد ُمـ هذا ومٝمذه حمدصم٦م 

 (13/267ومتح اًم٤ٌمريوذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  )(1/469همػم ُمذُمقُم٦م. )رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل 

ٞمؿ سمـ اجلٜمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمرُمٚم٦م (قمـ إسمراه 76/ 9روى احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم يمت٤مسمف )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  -ب

اًمٌدقم٦م سمدقمت٤من سمدقم٦م حمٛمقدة  سمـ حيٞمك ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل:

وسمدقم٦م ُمذُمقُم٦م. ومام واومؼ اًمًٜم٦م ومٝمق حمٛمقد وُم٤م ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ومٝمق ُمذُمقم واطمت٩م سم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

  ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هل.اٟمتٝمك  ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من:

( ُم٤م ٟمّمف: وُم٤م ي٘م٤مل إٟمف 2/3د اًمٖمزازم ذم يمت٤مسمف )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، يمت٤مب اداب إيمؾ جىم٤مل أسمق طم٤مُم -2

ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م أسمدع ُمٜمٝمٞم٤م سمؾ اعمٜمٝمل سمدقم٦م شمْم٤مد ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م وشمرومع   أسمدع سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اٟمتٝمك أُمرا ُمـ اًمنمع ُمع سم٘م٤مء قمٚمتف سمؾ اإلسمداع ىمد جي٥م ذم سمٕمض إطمقال إذا شمٖمػمت إؾم٤ٌمب.

( : اًمٌدقم٦م ُمٜم٘مًٛم٦م إمم واضم٦ٌم 174-172/ 2ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ذم يمت٤مسمف )ىمقاقمد إطمٙم٤مم -3

وحمّرُم٦م وُمٜمدوسم٦م وُمٙمروه٦م وُم٤ٌمطم٦م صمؿ ىم٤مل: واًمٓمريؼ ذم ذًمؽ أن شُمٕمرض اًمٌدقم٦م قمغم ىمقاقمد اًمنميٕم٦م، 

ب ومٛمٜمدوسم٦م أو اعمٙمروه وم٢من دظمٚم٧م ذم ىمقاقمد اإلجي٤مب ومٝمل واضم٦ٌم أو ذم ىمقاقمد اًمتحريؿ ومٝمل حمرُم٦م أو اًمٜمد

 ومٛمٙمروه٦م أو اعم٤ٌمح ومٛم٤ٌمطم٦م. اٟمتٝمك.

(: ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )َويُمؾُّ سمِْدقَم٦ٍم 155-6/154ىم٤مل اًمٜمقوى رم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ) -4

َواَلًَم٦ٌم( هذا قم٤ممٌّ خمّمقص واعمراد: هم٤مًم٥م اًمٌدع. ىم٤مل أهؾ اًمٚمُّٖم٦م: هل يمّؾ رء قمٛمؾ قَمغَم همػم ُمث٤مل 

ُم٦م، وُمٙمروه٦م، وُم٤ٌمطم٦م. ومٛمـ اًمقاضم٦ٌم: ؾم٤مسمؼ. ىم٤مل اًمٕمٚمام ء: اًمٌدقم٦م مخ٦ًم أىم٤ًمم: واضم٦ٌم، وُمٜمدوسم٦م وحمرا

ّد قَمغَم اعمالطمدة واعمٌتدقملم وؿمٌف ذًمؽ. وُمـ اعمٜمدوسم٦م: شمّمٜمٞمػ يمت٥م اًمٕمٚمؿ وسمٜم٤مء  ٦م اعمتٙمّٚمٛملم ًمٚمرا ٟمٔمؿ أدًما

رام واعمٙمروه اعمدارس واًمّرسمط وهمػم ذًمؽ. وُمـ اعم٤ٌمح: اًمتًٌّط ذم أًمقان إـمٕمٛم٦م وهمػم ذًمؽ. واحل

تٝم٤م اعمًٌقـم٦م ذم )شمـٝمذي٥م إؾمامء واًمٚمُّٖم٤مت( وم٢مذا قمرف ُم٤م ذيمرشمف قمٚمؿ  فم٤مهران وىمد أووح٧م اعم٠ًمًم٦م سم٠مدًما

أنا احلدي٨م ُمـ اًمٕم٤مّم اعمخّمقص ويمذا ُم٤م أؿمٌٝمف ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة وي١مّيد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ىمقل قمٛمر سمـ 

٤م خمّمقًص٤م ىمقًمف:  ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م، وٓ يٛمٜمع اخلٓما٤مب رى اهلل قمٜمف ذم اًمؽماويح: ُمـ يمقن احلدي٨م قم٤مُمًّ
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 ( )إطم٘م٤مف)يُمؾُّ سمِْدقَم٦ٍم( ُم١ميّمًدا سمـ يمّؾ، سمؾ يدظمٚمف اًمتاخّمٞمص ُمع ذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ٍ
 -) شُمَدُّمُر يُمؾا ؿَمكء

 ( .اٟمتٝمك25

ـْ 227-16/226وىم٤مل اًمٜمقوي أيْم٤م ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ) ( : ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )َُم

ـا ذِم اإِلؾْمالَ  ٜم٦ًَم وَمَٚمُف َأضْمُرَه٤مؾَم ًَ ( إمم ءاظمره. ومٞمف: احل٨م قمغم آسمتداء سم٤مخلػمات، وؾمـ اًمًٜمـ …ِم ؾُمٜما٦ًم طَم

احلًٜم٤مت واًمتحذير ُمـ اظمؽماع إسم٤مـمٞمؾ واعمًت٘مٌح٤مت وؾم٥ٌم هذا اًمٙمالم ذم هذا احلدي٨م أٟمف ىم٤مل ذم 

٤ٌمدي سمـٝمذا اخلػم أوًمف: ومج٤مء رضمؾ سمٍمة يم٤مدت يمٗمف شمٕمجز قمٜمٝم٤م ومتت٤مسمع اًمٜم٤مس. ويم٤من اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚم

واًمٗم٤مشمح ًم٤ٌمب هذا اإلطم٤ًمن. وذم هذا احلدي٨م: ختّمٞمص ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م 

 ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م وأن اعمراد سمف اعمحدصم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م واًمٌدع اعمذُمقُم٦م.اٟمتٝمك

 (: ىمقًمف ىم٤مل قمٛمر: ٟمٕمؿ اًمٌدقم٦م ذم سمٕمض4/298ىم٤مل احل٤مومظ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم اًمٗمتح )-5

اًمرواي٤مت ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م سمزي٤مدة اًمت٤مء واًمٌدقم٦م أصٚمٝم٤م ُم٤م أطمدث قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ وشمٓمٚمؼ ذم اًمنمع ذم 

واًمتح٘مٞمؼ إن يم٤مٟم٧م ِم٤م شمٜمدرج حت٧م ُمًتحًـ ذم اًمنمع ومٝمل طمًٜم٦م وإن  ُم٘م٤مسمؾ اًمًٜم٦م ومتٙمقن ُمذُمقُم٦م

ؿ إمم إطمٙم٤مم وإٓ ومٝمل ُمـ ىمًؿ اعم٤ٌمح وىمد شمٜم٘مً يم٤مٟم٧م ِم٤م شمٜمدرج حت٧م ُمًت٘مٌح ذم اًمنمع ومٝمل ُمًت٘مٌح٦م

 اخلٛم٦ًم.اٟمتٝمك

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري اعمـجٚمد اًمث٤مين، يمَِت٤مب اجْلُُٛمَٕم٦ِم،سم٤مب إََذاِن 

يًٛمك سمدقم٦م ًمٙمـ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن طمًٜم٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ويمؾ ُم٤م مل يٙمـ ذم زُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم:

 .اٟمتٝمك يٙمقن سمخالف ذًمؽ

 ٥م احلٜمٌكم:اعمذه

( ُمـ 334ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمكم احلٜمٌكم ذم يمت٤مسمف )اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمٕمص

يمت٤مب اًمٓمالق: واًمٌدقم٦م ِم٤م قُمٛمؾ قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ واًمٌدقم٦م سمدقمت٤من: سمدقم٦م هدى وسمدقم٦م والًم٦م 

 واًمٌدقم٦م ُمٜم٘مًٛم٦م سم٤مٟم٘م٤ًمم أطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ اخلٛم٦ًم.

ػم : اًمٌدقم٦م سمدقمت٤من سمدقم٦م هدى وسمدقم٦م والل ومام يم٤من ذم ظمالف ُم٤م أُمر اهلل سمف وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ إصم

ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٝمق ُمـ طمٞمز اًمذم واإلٟمٙم٤مر وُم٤م يم٤من واىمٕم٤م حت٧م قمٛمقم ِم٤م ٟمدب اهلل 

إًمٞمف وطمض قمٚمٞمف اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٝمق ذم طمٞمز اعمدح وُم٤م مل يٙمـ ًمف ُمث٤مل ُمقضمقد 
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قع ُمـ اجلقد واًمًخ٤مء وومٕمؾ اعمٕمروف ومٝمق ذم إومٕم٤مل اعمحٛمقدة وٓ جيقز أن يٙمقن ذًمؽ ذم ظمالف ُم٤م يمٜم

ٜم٦م يم٤من ًمف  :ورد اًمنمع سمف ٕن اًمٜمٌل صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ضَمٕمؾ ًمف ذم ذًمؽ صمقاسم٤م وم٘م٤مل ًَ ـّ ؾُمٜم٦م طم ُمـ ؾَم

ـّ ؾُمٜم٦م ؾمٞمّئ٦م يم٤من قمٚمٞم :وىم٤مل ذم ِوّده أضْمره٤م وأضمُر ُمـ قَمِٛمؾ هب٤م. ف وْزُره٤م َوِوْزُر ُمـ قَمِٛمؾ هب٤م. وُمـ ؾم

وذًمؽ إذا يم٤من ذم ظمالف ُم٤م أُمر اهللّ سمف ورؾمقًمف صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وُمـ هذا اًمٜمقع ىمقُل قمٛمر ريض اهللّ 

ـ٤م يم٤مٟم٧م ُمـ أومٕم٤مل اخلػم وداظمٚم٦م ذم طمٞمز اعمدح ؾمامه٤م سمدقم٦م وُمَدطمٝم٤م ٕن  .ٟمِْٕمَٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه :قمٜمف ًمـٛمــا

ٜماٝم٤م هلؿ وإٟمام صالّه٤م ًَمٞم٤مزَم صمؿ شَمريَمٝم٤م ومل حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م وٓ مَجع اًمٜم٤مَس هل٤م وٓ اًمٜمٌل صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ًَ  َي

يم٤مٟم٧م ذم زُمـ أيب سمٙمر وإٟمام قمٛمر ريض اهللّ قمٜمف مجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وَٟمَدسمـٝمؿ إًمٞمٝم٤م ومٌٝمذا ؾماّمه٤م سمدقم٦موهل 

ٜماتل وؾمٜما٦م اخل :قمغم احل٘مٞم٘م٦م ؾُمٜما٦م، ًم٘مقًمف صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًُ ٚمٗم٤مء اًمراؿِمديـ ُمـ قمٚمٞمٙمؿ سم

يمؾ حُمَْدصم٦م  :اىمتُدوا سم٤مًمٚمذيـ ُمـ سمٕمدي أيب سمٙمر وقمٛمر وقَمغَم هذا اًمت٠مويؾ حُيٛمؾ احلدي٨م أظمر :سمْٕمديقىمقًمف

ٜما٦م.ا ًُّ  (117-1/116 احلدي٨م همري٥م رم اًمٜمٝم٤ميف) .كٝمٟمتسمدقم٦ٌم إٟمام يريد ُم٤م ظم٤مًمػ أصقل اًمنميٕم٦م ومل يقاومؼ اًم

ُمـ أصقل اإلؾمالم وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده وم٢من ُمٕمٜم٤مه: ُمـ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: هذا احلدي٨م ُمٕمدود 

 (5/372) ومتح اًم٤ٌمرى .اظمؽمع ذم اًمديـ ُم٤م ٓيِمٝمد ًمف أصؾ ُمـ أصقًمف ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف

 ثبة يف اٌذالٌخ ٍّٝ خري -89
 ٚاٌذّبء ئىل ٘ذٜ أٚ مالٌخ

ْٙمَٛم٦ِم ا [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  87] اًم٘مّمص :  َواْدُع إمَِم َرسمَِّؽ  ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ْدُع إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلِ

ٜم٦َم  ًَ [ ،  2] اعم٤مئدة : َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتاْ٘مَقى [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  125] اًمٜمحؾ :  َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ

٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ  َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُما  [ . 114] آل قمٛمران : َوًْمَتُٙم

وقمـ َأيِب ُمًٕمقٍد قُم٘م٦ٌََم سْمـ قمْٛمٍرو إَْٟمَّم٤مِريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  -173

ـْ َدلا قَمغَم ظَمػْمٍ وَمٚمُف ُمثُؾ َأضْمِر وَم٤مقِمٚمِِف » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :   رواه ُمًٚمؿ .ش َُم

ـْ َدقَم٤م إمَِم ُهًدى » اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ َأيِب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم  -174 ُم

ـْ َدقَم٤م إمَِم َواَلًَم٦ٍم يمَ  ـْ ُأضُمقِرِهؿ ؿَمْٞمئ٤ًم ، وَُم ـْ شَمٌَِٕمُف ٓ يٜمُْ٘مُص ذًمَِؽ ُِم ـَ إضَْمِر ُِمثُْؾ ُأضُمقِر ُم ٤مَن يَم٤مَن ًَمُف ُِم

ـْ  ـْ شَمٌَِٕمُف ٓ يٜمُ٘مُص ذًمَؽ ُِم ـَ اإِلصْمِؿ ُِمثُْؾ آصَم٤مِم َُم  رواه ُمًٚمؿ.ش آصَم٤مُِمِٝمْؿ ؿَمٞمْئ٤ًم قَمَٚمٞمِْف ُِم

٤مقِمِديِّ ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -175 ًا ـِ ؾمٕمٍد اًم وقمـ َأيب اًمٕم٤ٌمِس ؾمٝمؾ سم
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اَي٦َم هَمدًا َرضُماًل َيْٗمتَُح اهللا قَمغَم َيَدْيِف ، حُي٥مُّ اهللا ورؾُمق» وؾَمٚماؿ ىم٤مل َيْقَم ظَمٞمْؼَمَ :  ٌُُّف اهللا ٕقْمٓملَِما اًمرا ًَمُف ، َوحُي

ُْؿ ُيْٕمَٓم٤مَه٤م . وَمَٚماما أصٌَح اًمٜما٤مُس هَمَدْوا قَمغَم رؾمقِل اهللا َصغّم ش َوَرؾُمقًُمُف  وَم٤ٌَمَت اًمٜما٤مُس َيُدويمقَن ًَمٞمَْٚمَتُٝمْؿ َأهيُّ

ـُ َأيب ـم٤مًم٥م ؟ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : يُمٚمُُّٝمْؿ َيرضُمق َأْن ُيْٕمَٓم٤مَه٤م ، وم٘م٤مل:  ـَ قمكمُّ سم وَم٘مٞمَؾ : ي٤م رؾمقَل اهللا ش َأْي

وَم٠ُميِت سمِِف ، وَمٌَّمَؼ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم قمْٞمٜمٞمِْف ، ش وَم٠َمْرؾِمُٚمقا إًَِمٞمِْف » ُهق َيِْمتَٙمل قَمٞمْٜمَٞمْف ىم٤مل : 

اَي٦َم . وم٘م٤مل قمكمٌّ  ـْ سمِِف َوضمٌع ، وم٠َمقْمَٓم٤مُه اًمرا ريض اهللا قمٜمف : ي٤م رؾمقل اهللا َودقم٤م ًَمُف ، وَمؼَمَأ طَمتاك يَم٠َمْن مَلْ َيُٙم

٤مطمتِِٝمْؿ، صُمؿا اْدقُمُٝمْؿ إمَِم » ُأىم٤مشمُِٚمٝمْؿ طَمتاك َيُٙمقُٟمقا ُِمثَْٚمٜم٤َم ؟ وَمَ٘م٤مَل :  ًَ اْٟمُٗمْذ قَمغَم ِرؾمٚمَِؽ طَمتاك شَمٜمِْزَل سمِ

ـْ طمؼِّ اهللا شَمَٕم٤ممَم ومِٞمِف ، وَمقاهللا َْٕن هَيِْدَي  اهللا سمَِؽ َرضُماًل َواطِمدًا ظَمػْمٌ ًَمَؽ  اإِلؾْمالِم ، َوَأظْمؼْمُهْؿ سماَِم جي٥ُِم ُِم

ـْ مُحِْر اًمٜمإَمؿَ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ُِم

صمقن خُيقُوقنَ  َأْي :  ش َيُدويُمقنَ  »:  ىمقًمف    وسمَٗمتِحَٝم٤م ًُمَٖمت٤َمِن ، سم ش ِرؾْمٚمَِؽ  »:  ىمْقًُمفُ  ، ويتحدا
ِ
ٙمن اًمراء

 َواًْمَٙمْنُ َأوْمَّمُح 

ـْ  -176 َأؾْمَٚمَؿ ىم٤مل : ي٤م رؾُمقَل اهللا إيِنِّ ُأِريد اًْمَٖمْزَو وًَمْٞمس َُمِٕمل َُم٤م  وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف َأْن وَمًتك ُِم

ُز سمِِف ؟ ىَم٤مَل :  َز وَمَٛمِرَض » َأدمٝما ٝما  وَم٠َمشَم٤مُه وم٘م٤مل : إِنا ش اْئ٧ِم وُمالٟم٤ًم وم٢مِٟمف ىَمْد يم٤مَن دَمَ

الَم َوَيُ٘مقُل : َأقْمٓمِ   ًا ْزَت سمِِف وم٘م٤مل : ي٤م وُمالَٟم٦ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُيْ٘مرُئَؽ اًم ٜمل اًمذي دَمٝما

لَم ُِمٜمُْف ؿَمْٞمئ٤ًم وَمُٞم٤ٌَمَرَك ًَمِؽ ومِٞمِف . ًِ ٌِ ْزُت سمِِف  وٓ حْتٌِِز ُِمٜمُْف ؿَمْٞمئ٤ًم  وَمقاهللا ٓ حَتْ رواه ُمًٚمؿ  َأقْمٓمِٞمِف اًمذي دَمٝما

. 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ُمًتٕمٛمؾ ذم إُمر سم٤مًمدوام قمغم اًمدقمقة إمم اهلل ٓ إمم إجي٤مد اًمدقمقة : ٕن وادع إمم رسمؽ  : وإُمر ذم ىمقًمف

  .ذًمؽ طم٤مصؾ ، أي ٓ يٍمومؽ إقمراض اعمنميملم قمـ إقم٤مدة دقمقهتؿ إقمذارا هلؿ

 (21/196تحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر ) شمٗمًػم اًم 

(أي : سمام ومٞمف ُمـ اًمزواضمر واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م وهق ُم٤م أٟمزًمف قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م) :ىم٤مل اسمـ ضمرير 

 ) شمٗمًػم سمـ يمثػم (. ٤مس ذيمرهؿ هب٤م : ًمٞمحذروا سم٠مس اهلل شمٕم٤مممواًمقىم٤مئع سم٤مًمٜم

 (5/53)اًمٌٖمقى (يٕمٜمل ُمقاقمظ اًم٘مرآن.واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م (سم٤مًم٘مرآن  )ادع إمم ؾمٌٞمؾ رسمؽ سم٤محلٙمٛم٦م )

 .وًمتٙمـ ُمٜمٙمؿ أُم٦م يدقمقن إمم اخلػم : ٚمؿىمرأ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم : ىم٤ملأيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمـ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=28&ayano=87#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=28&ayano=87#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=16&ayano=125#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=125#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=125#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11958
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=104#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=104#docu


 رم اًمدًٓمف قمغم ظمػمسم٤مب                                       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 195

 (3/177) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .صمؿ ىم٤مل : اخلػم اشم٤ٌمع اًم٘مرآن وؾمٜمتل

ُم٤م ُأُمرت سمف  "اًمؼم"(  وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى وٓ شمٕم٤موٟمقا قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف)

 (9/491) شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ُم٤م َُّنٞم٧م قمٜمف  "اًمت٘مقى"و

 "يدقمقن "ي٘مقل : مج٤مقم٦م  "أُم٦م "أهي٤م اعم١مُمٜمقن .وًمتٙمـ ُمٜمٙمؿ  : يٕمٜمل سمذًمؽ ضمؾ صمٜم٤مؤه: ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

.ي٘مقل : ي٠مُمرون وي٠مُمرون سم٤معمٕمروف  " اًمٜم٤مس إمم اخلػم يٕمٜمل إمم اإلؾمالم وذائٕمٝم٤مًمتل ذقمٝم٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده

يٕمٜمل  :"ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر " اًمٜم٤مس سم٤مشم٤ٌمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وديٜمف اًمذي ضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد اهلل

ويٜمٝمقن قمـ اًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمتٙمذي٥م سمٛمحٛمد وسمام ضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد اهلل ، سمجٝم٤مدهؿ سم٤مٕيدي واجلقارح ، طمتك 

يٕمٜمل : اعمٜمجحقن قمٜمد اهلل اًم٤ٌمىمقن ذم ضمٜم٤مشمف  وأوًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن  : يٜم٘م٤مدوا ًمٙمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م. وىمقًمف

 (7/91وٟمٕمٞمٛمف.) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (25/115)شم٤مريخ دُمِمؼ إن أىمؾ اًمٕمٞم٥م قمغم اعمرء أن جيٚمس ذم داره. :ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

قمـ ُمٕمٛمر  ىم٤مل  شمال احلًـ : )وُمـ أطمًـ ىمقًٓ ِمـ دقم٤م إمم اهلل وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم وىم٤مل إٟمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم ( 

ىم٤مل : هذا طمٌٞم٥م اهلل  هذا وزم اهلل هذا صٗمقة اهلل  هذا ظمػمة اهلل هذا أطم٥م اخلٚمؼ إمم اهلل أضم٤مب اهلل ذم 

قمقشمف وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم ذم إضم٤مسمتف وىم٤مل : إٟمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم دقمقشمف ودقم٤م اًمٜم٤مس إمم ُم٤م أضم٤مب اهلل ومٞمف ُمـ د

 (181-7/181اهلل. ) شمٗمًػم سمـ يمثػم  ومٝمذا ظمٚمٞمٗم٦م

 وىم٤مل ايْم٤م : ومٛم٘م٤مم اًمدقمقة إمم اهلل أومْمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌد .)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (

ًمدٟمٞم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُم٤م ـم٤موقمٜمل اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م أردت ُمـ احلؼ طمتك سمًٓم٧م هلؿ ُمـ اىم٤مل 

 (5/291 إوًمٞم٤مءؿمٞمئ٤ًم.)طمٚمٞمف 

وضم٤مء قمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين أٟمف ىم٤مل: أمتٜمك أن أيمقن ذم اًمّمح٤مرى واًمؼماري يمام يمٜم٧م ذم إول ٓ أرى 

اخلٚمؼ وٓ يروين صمؿ ىم٤مل: أراد اهلل ُمٜمل ُمٜمٗمٕم٦م اخلٚمؼ وم٘مد أؾمٚمؿ قمغم يدي أيمثر ُمـ مخًامئ٦م وشم٤مب قمغم يدي 

ا ُم٤ٌمًمٖم٦م .وهذا ظمػم يمثػم وشمِرد قمكّم إصم٘م٤مل يٕمٜمل اعمّم٤مئ٥م واهلٛمقم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ. ىمد يٙمقن ذم هذ

ا * إِنا َُمَع  اًمتل ًمق ووٕم٧م قمغم اجل٤ٌمل شمٗمًخ٧م وم٠موع ضمٜمٌل قمغم إرض وأىمقل:) وَم٢مِنا َُمَع اًْمُٕمْنِ ُيْنً

ا  (15/184 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)( صمؿ أرومع رأد وىمد اٟمٗمرضم٧م قمٜمل.6-5( )اًمنمح اًْمُٕمْنِ ُيْنً

: إذا ُوًمد زم وًمد أظمذشمف قمغم يدّي، وأىمقل: هذا ُمٞم٧م وم٠ُمظمرضمف ُمـ ىمٚمٌل وم٢مذا ُم٤مت مل ي١مصمر قمٜمدي ُمقشمف وىم٤مل
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 (15/184قمالم اًمٜمٌالء أؿمٞمئ٤ًم.)ؾمػم 

إذا  :ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمالٟمك :ؾمٌح٤من ُمـ أًم٘مك ذم ىمٚمٌل ٟمّمح اخلٚمؼ وضمٕمٚمف أيمؼم مهل.صمؿ ي٘مقل

وارشمقي٧م وايمتًٞم٧م وومرطم٧م يمٞمػ ظمرج ُمثٚمف ُمـ رأي٧م وضمف ُمريد ص٤مدق ىمد أومٚمح قمغم يدي: ؿمٌٕم٧م 

 (41ص حت٧م يدي.)اًمٗمتح اًمرسم٤مٟمك واًمٗمٞمض اًمرمح٤مٟمك 

ذم ُم٘م٤مم اخلٗم٤مومٞمش ىمد دومٜمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٕمزًم٦م قمـ ٟمٗمع اًمٜم٤مس - يٕمٜمل اعمٕمتزًملم-اًمزه٤مد  ىم٤مل اسمـ اجلقزى :

ًم٦م اجلٌٜم٤مء. وم٠مُم٤م وهل طم٤مًم٦م طمًٜم٦م إذا مل متٜمع ُمـ ظمػم ُمـ مج٤مقم٦م واشم٤ٌمع ضمٜم٤مزة وقمٞم٤مدة ُمريض إٓ أَّن٤م طم٤م

 (74/1) صٞمد اخل٤مـمراًمِمجٕم٤من ومٝمؿ يتٕمٚمٛمقن ويٕمٚمٛمقن وهذه ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم.

ىم٤مل اسمـ اجلقزى : أًم٧ًم شمٌٖمل اًم٘مرب ُمٜمف أي: ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟! وم٤مؿمتٖمؾ سمدًٓم٦م قم٤ٌمده قمٚمٞمف ومٝمل 

ٚمؼ قمغم ظمٚمقات اًمتٕمٌد ًمٕمٚمٛمٝمؿ طم٤مٓت إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، أُم٤م قمٚمٛم٧م أَّنؿ آصمروا شمٕمٚمٞمؿ اخل

أن ذًمؽ آصمر قمٜمد طمٌٞمٌٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟! صمؿ ىم٤مل: وهؾ يم٤من ؿمٖمؾ إٟمٌٞم٤مء إٓ ُمٕم٤مٟم٤مة اخلٚمؼ وطمثٝمؿ قمغم 

 ( 11/1)صٞمد اخل٤مـمر!!اخلػم وَّنٞمٝمؿ قمـ اًمنم؟

قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ: أن أسم٤م قمٌد رب يم٤من يِمؽمي اًمرىم٤مب ومٞمٕمت٘مٝمؿ، وم٤مؿمؽمى يقُم٤ًم قمجقزًا روُمٞم٦م 

٤م وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م أدري أيـ آوي ومٌٕم٨م هب٤م إمم ُمٜمزًمف ومٚمام اٟمٍمف ُمـ اعمًجد أشمك سم٤مًمٕمِم٤مء ومدقم٤مه٤م وم٠مقمت٘مٝم

وم٠ميمٚم٧م صمؿ راـمٜمٝم٤م وم٢مذا هل أُمف وم٠ًمهل٤م اإلؾمالم وم٠مسم٧م ومٙم٤من يٌٚمغ ُمـ سمره٤م ُم٤م يٌٚمغ وم٠مشمك يقُم٤ًم سمٕمد صالة 

 (5/161اًمٕمٍم يقم اجلٛمٕم٦م وم٠مظمؼم أَّن٤م أؾمٚمٛم٧م ومخر ؾم٤مضمدًا طمتك هم٤مسم٧م اًمِمٛمس. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث احل٤مذم رمحف اهلل: يٕمدد صمالث ظمّم٤مل اُمت٤مز هب٤م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وومْمؾ هب٤م قمٚمٞمف 

 اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ( أٟمف ٟمّم٥م إُم٤مُم٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م.) :وىمٍم هق قمٜمٝم٤م أطمده٤م

قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟمف ىم٤مل : إذا أُمرت سم٤معمٕمروف ؿمددت فمٝمر اعم١مُمـ وإذا َّنٞم٧م قمـ اعمٜمٙمر أرهمٛم٧م أٟمػ 

 (36ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ًمٚمخالل ٤ٕمومؼ.)ااعمٜم

يم٤من رضمؾ قم٤مُم٦م وُمثٚمف اعمحدث اًمث٘م٦م اًمٗم٘مٞمف أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري ويمذًمؽ ظم٤مًمد  :ووصٗمقا إوزاقمل سم٠مٟمف

رضم٤مل قم٤مُمف.  :سمـ قمٌد اهلل اًمقاؾمٓمل أطمد اعمحدصملم اًمث٘م٤مت ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري، يمٚمٝمؿ وصٗمقا سم٠مَّنؿ يم٤مٟمقا

 )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر (

اقمٚمؿ أن يمؾ ىم٤مقمد ذم سمٞمتف أيٜمام يم٤من ومٚمٞمس ظم٤مًمٞم٤م ذم هذا اًمزُم٤من قمـ ُمٜمٙمر ُمـ  :اإلُم٤مم اًمٖمزازم رمحف اهلل ي٘مقل
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 (2/342طمٞم٤مء إلطمٞم٨م اًمت٘م٤مقمد قمـ إرؿم٤مد اًمٜم٤مس وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ومحٚمٝمؿ قمغم اعمٕمروف.)ا

 (4/381قمـ أيب اًمٌخؽمي ىم٤مل: وددت أن اهلل شمٕم٤ممم يٓم٤مع وأين قمٌد ِمٚمقك.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف : ارومع اًمٜم٤مس ُمٜمزًمًف قمٜمد اهلل ُمـ يم٤من سملم اهلل وسملم قم٤ٌمده وهؿ إٟمٌٞم٤مء ىم٤مل

 (1/119ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة واًمٕمٚمامء.)

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : وشمٌٚمٞمغ ؾمٜمتف صغما اهلل قمٚمٞمف وؾمٚماؿ إمم إُم٦م أومْمؾ ُمـ شمٌٚمٞمغ اًمًٝم٤مم إمم ٟمحقر اًمٕمدو ٕنا 

٤م شمٌٚمٞمغ اًمًٜمٜمٗمال ي٘مقم سمف إٓ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء وظمٚمٗم٤مؤهؿ ذم أِمٝمشمٌٚمٞمغ اًمًٝم٤مم يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس    ؿ وأُما

 (431ضمٕمٚمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمِّف ويمرُمف. )اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ 

 (66آرواح طم٤مدى) : ُمٗمت٤مح طمّمقل اًمرمح٦م اإلطم٤ًمن ذم قم٤ٌمدة اخل٤مًمؼ واًمًٕمل ذم ٟمٗمع قمٌٞمده. ايْم٤مىم٤مل و

 

 سمتٍمف ( -491/ 2ضمقاهر إدب ًمٚمٝم٤مؿمٛمل (ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :

ِب             ُم٤م ذم اعمَ٘م٤مِم ًمِذي قَم٘مٍؾ َوذي َأَدِب             ُِمـ راطَم٦ٍم وَمَدِع إَوـم٤مَن َواهِمؽَمِ

ـ       اهلل ؾَمٌٞمؾ ذم ُأظْمَرَج  د قِمَقو٤ًم قَمٛما
 شُمٗم٤مِرىُمُف َواِٟمَّم٥م وَم٢مِنا ًَمذيَذ اًمَٕمٞمِش ذم اًمٜمََّم٥ِم          دَمِ

 ًِ  ُيٗم
ِ
 إِن ؾم٤مَح ـم٤مَب َوإِن مَل جَيِر مَل َيٓم٥ِِم               ُدُه               إيِّن َرَأي٧ُم ُوىمقَف اعم٤مء

ٝمُؿ ًَمقٓ ومِراُق اًمَ٘مقِس مَل ُيِّم٥ِم  ًَ ؾَم٧م            َواًم  َوإؾُمُد ًَمقٓ ومِراُق إَرِض ُم٤ماوِمؽَمَ

 َوُِمـ قَمَرِب  عمََٚماٝم٤م اًمٜم٤مُس ُِمـ قُمجؿٍ          َواًمَِمٛمُس ًَمق َوىَمَٗم٧م ذم اًمُٗمٚمِؽ دائَِٛم٦ًم        

ـَ احلََٓم٥ِم           َواًمتؼُِم يَم٤مًمؽُماِب ُُمٚم٘مًك ذم َأُم٤ميمِٜمِِف                َواًمٕمقُد ذم َأرِوِف َٟمقٌع ُِم

َب َهذا قَمزا َُمٓمَٚمٌُُف                        َب ذاَك قَمزا يَم٤مًمَذَه٥ِم.            وَم٢مِن شَمَٖمرا  َوإِن شَمَٖمرا

 ف :آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍ
وذم همزوة أطمد عم٤م ظمرج رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( إمم أطمد وقمرض أصح٤مسمف ومرد ُمـ اؾمتّمٖمر رد 

ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب وأضم٤مز راومع سمـ ظمدي٩م عم٤م ىمٞمؾ أٟمف رام ) أي جيٞمد اًمرُمل ( وىمل رواي٦م أٟمف وىمػ قمغم 

رؾمقل اهلل رؤوس أص٤مسمع رضمٚمٞمف يتٓم٤مول، وم٘م٤مل ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ًمرسمٞمٌف ُمري سمـ ؾمٜم٤من: ي٤م أسم٧م أضم٤مز 

)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( راومع سمـ ظمدي٩م وردين وأٟم٤م أسع راومع سمـ ظمدي٩م وم٘م٤مل ُمري سمـ ؾمٜم٤من: ي٤م رؾمقل 

اهلل رددت اسمٜمل وأضمزت راومع سمـ ظمدي٩م واسمٜمل يٍمقمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ًمراومع وؾمٛمرة: 

 ُمع اعمًٚمٛملم. شمّم٤مرقم٤م ومٍمع ؾمٛمرة راومٕم٤م وم٠مضم٤مزه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومِمٝمده٤م 
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  ( 61/  2) شم٤مريخ اًمٓمؼمي 

ذم همزوة سمدر ي٘مقل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص : رأي٧م أظمل قمٛمػم ىمٌؾ أن يٕمروٜم٤م رؾمقل اهلل يقم سمدر يتقارى ـ 

أي: خيتٌئ ذم اجلٞمش ـ، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ًمؽ ي٤م أظمل؟! ىم٤مل: إين أظم٤مف أن يراين رؾمقل اهلل ومػمدين، وأٟم٤م أطم٥م 

يد اًمِمٝم٤مدة! ُم٤مذا يٗمٕمؾ سمٕمض إسمٜم٤مء اًمٞمقم ذم هذه اًمًـ؟ ىم٤مل ؾمٕمد : اخلروج ًمٕمؾ اهلل يرزىمٜمل اًمِمٝم٤مدة. ير

ومٕمرض قمٛمػم قمغم رؾمقل اهلل ومرده ًمّمٖمره، ومٚمام رده سمٙمك وم٠مضم٤مزه ، ومٙم٤من ؾمٕمد ي٘مقل: ومٙمٜم٧م أقم٘مد مح٤مئؾ 

 ( 3/151ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد  - 4864ح رىمؿ 3/151.)ُمًتدرك احل٤ميمؿ ؾمٞمٗمف ُمـ صٖمره

ويم٤من يقومد إمم قمٛمر ًم٠ٌمؾمف ويم٤من ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وأن قمٛمر  قمـ يزيد سمـ إصؿ: أن رضمالً يم٤من ذا سم٠مس

وم٘مده وم٠ًمل قمٜمف وم٘مٞمؾ ًمف: شمت٤مسمع ذم هذا اًمنماب ومدقم٤م يم٤مشمٌف وم٘م٤مل: أيمت٥م ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم ومالن 

ؾمالم قمٚمٞمؽ وم٢مين أمحد إًمٞمؽ اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق هم٤مومر اًمذٟم٥م وىم٤مسمؾ اًمتقب ؿمديد اًمٕم٘م٤مب ذي اًمٓمقل 

ّمػم ـ صمؿ دقم٤م وأُمـ ُمـ قمٜمده ودقمقا ًمف أن ي٘مٌؾ اهلل سم٘مٚمٌف وأن يتقب قمٚمٞمف ـ ومٚمام أشم٧م ٓ إًمف إٓ هق إًمٞمف اعم

اًمّمحٞمٗم٦م اًمرضمؾ ضمٕمؾ ي٘مرأه٤م وي٘مقل: هم٤مومر اًمذٟم٥م ىمد وقمدين اهلل أن يٖمٗمر زم وىم٤مسمؾ اًمتقب ؿمديد 

يردده٤م اًمٕم٘م٤مب ىمد طمذرين اهلل قم٘م٤مسمف ذي اًمٓمقل واًمٓمقل: اخلػم اًمٙمثػم ٓ إًمف إٓ هق إًمٞمف اعمّمػم ومٚمؿ يزل 

قمغم ٟمٗمًف صمؿ سمٙمك صمؿ ٟمزع وم٠مطمًـ اًمٜمزع ومٚمام سمٚمغ قمٛمر أُمره ىم٤مل: هٙمذا وم٤مصٜمٕمقا إذا رأيتؿ أظم٤م ًمٙمؿ زل 

 (98 -4/97)احلٚمٞمف زًم٦م ومًددوه وووم٘مقه وادقمقا اهلل أن يتقب قمٚمٞمف وٓ شمٙمقٟمقا أقمقاٟم٤ًم ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف.

ٚمٛم٧م وهل سمٛمٙم٦م وهل إطمدى قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: وىمع ذم ىمٚم٥م أم ذيؽ اإلؾمالم وم٠مؾم

ٟم٤ًمء ىمريش صمؿ إطمدى سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي ويم٤مٟم٧م حت٧م أيب اًمٕمًٙمر اًمدود وم٠مؾمٚمٛم٧م صمؿ ضمٕمٚم٧م شمدظمؾ 

قمغم ٟم٤ًمء ىمريش هًا ومتدقمقهـ وشمرهمٌٝمـ ذم اإلؾمالم طمتك فمٝمر أُمره٤م ٕهؾ ُمٙم٦م وم٠مظمذوه٤م وىم٤مًمقا: ًمقٓ 

ًمٞمس حتتل رء ُمقـم٠م وٓ همػمه  ىمقُمؽ ًمٗمٕمٚمٜم٤م سمؽ وومٕمٚمٜم٤م وًمٙمٜم٤م ؾمٜمردك إًمٞمٝمؿ ىم٤مًم٧م: ومحٛمٚمقين قمغم سمٕمػم

صمؿ شمريمقين صمالصم٤ًم ٓ يٓمٕمٛمقٟمٜمل وٓ يً٘مقين ىم٤مًم٧م: ومام أشم٧م قمكّم صمالث طمتك ُم٤م ذم إرض رء أؾمٛمٕمف 

ىم٤مًم٧م: ومٜمزًمقا ُمٜمزًٓ ويم٤مٟمقا إذا ٟمزًمقا ُمٜمزًٓ أوصم٘مقين ذم اًمِمٛمس واؾمتٔمٚمقا هؿ ُمٜمٝم٤م وطمًٌقا قمٜمل اًمٓمٕم٤مم 

: ومٌٞمٜمام هؿ ىمد ٟمزًمقا ُمٜمزًٓ وأوصم٘مقين ذم اًمِمٛمس واًمنماب ومال شمزال شمٚمؽ طم٤مزم طمتك يرحتٚمقا ىم٤مًم٧م

واؾمتٔمٚمقا ُمٜمٝم٤م إذا أٟم٤م سم٠مسمرد رء قمغم صدري ومتٜم٤موًمتف وم٠مذا هق دًمق ُمـ ُم٤مء ومنمسم٧م ُمٜمف ىمٚمٞمالً صمؿ ٟمزع ومرومع 

صمؿ قم٤مد ومتٜم٤موًمتف ومنمسم٧م ُمٜمف صمؿ رومع صمؿ قم٤مد أيْم٤ًم ومتٜم٤موًمتف ومنمسم٧م ُمٜمف ىمٚمٞمالً صمؿ رومع ىم٤مًم٧م ومّمٜمع سمف ُمرارًا 
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طمتك روي٧م صمؿ أومْم٧م ؾم٤مئره قمغم ضمًدي وصمٞم٤ميب ومٚمام اؾمتٞم٘مٔمقا إذا هؿ سم٠مصمر اعم٤مء  صمؿ شمريم٧م ومنمسم٧م

ورأوين طمًٜم٦م اهلٞمئ٦م ىم٤مًمقا زم: أحتٚمٚم٧م وم٠مظمذت ؾم٘م٤مءٟم٤م، ومنمسم٧م ُمٜمف؟ ىمٚم٧م: ٓ واهلل ُم٤م ومٕمٚم٧م وًمٙمٜمف يم٤من 

 ُمـ إُمر يمذا ويمذا ىم٤مًمقا: ًمئـ يمٜم٧م ص٤مدىم٦م ًمديٜمؽ ظمػم ُمـ ديٜمٜم٤م ومٚمام ٟمٔمروا إمم أؾم٘مٞمتٝمؿ وضمدوه٤م يمام

شمريمقه٤م وم٠مؾمٚمٛمقا قمٜمد ذًمؽ وأىمٌٚم٧م إمم اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمف سمٖمػم ُمٝمر وم٘مٌٚمٝم٤م 

 (67 -2/66 إوًمٞم٤مءودظمؾ قمٚمٞمٝم٤م. )طمٚمٞمف 

قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم: أن إٟمّم٤مر عم٤م ؾمٛمٕمقا ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف وأي٘مٜمقا واـمٛم٠مٟم٧م 

يم٤مٟمقا ُمـ أؾم٤ٌمب اخلػم وواقمدوه اعمقؾمؿ ُمـ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ومرضمٕمقا أٟمٗمًٝمؿ إمم دقمقشمف ومّمدىمقه وآُمٜمقا سمف 

إمم ىمقُمٝمؿ سمٕمثقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اسمٕم٨م إًمٞمٜم٤م رضمالً ُمـ ىمٌٚمؽ ومٞمدقمق اًمٜم٤مس إمم يمت٤مب 

اهلل وم٢مٟمف أدٟمك أن يتٌع ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ـ أظم٤م سمٜمل قمٌد اًمدار ـ 

ٜمزل سمٜمل همٜمؿ قمغم أؾمٕمد سمـ زرارة حيدصمٝمؿ وي٘مص قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ومٚمؿ يزل ُمّمٕم٥م قمٜمد ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم

يدقمق وهيدي اهلل قمغم يديف طمتك ىمؾ دار ُمـ دور إٟمّم٤مر إٓ أؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م ٟم٤مس ٓ حم٤مًم٦م وأؾمٚمؿ أذاومٝمؿ 

 وأؾمٚمؿ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح ويمنت أصٜم٤مُمٝمؿ ورضمع ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 (1/117 إوًمٞم٤مءوؾمٚمؿ ويم٤من يدقمك: اعم٘مرئ.)طمٚمٞمف 

قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل: أن رضم٤مٓ ظمرضمقا ُمـ اًمٙمقوم٦م ٟمزًمقا ىمري٤ٌم يتٕمٌدون ومٌٚمغ ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض 

ُم٤م محٚمٙمؿ قمغم ُم٤م صٜمٕمتؿ؟ ىم٤مًمقا: أطمٌٌٜم٤م أن ٟمخرج ُمـ  :اهلل قمٜمف وم٠مشم٤مهؿ ومٗمرطمقا سمٛمجٞمئف إًمٞمٝمؿ. وم٘م٤مل هلؿ

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: ًمق أن اًمٜم٤مس ومٕمٚمقا ُمثؾ ُم٤م ومٕمٚمتؿ ومٛمـ يم٤من ي٘م٤مشمؾ اًمٕمدو؟ همامر اًمٜم٤مس ٟمتٕمٌد. وم٘م٤مل 

 (391وُم٤م أٟم٤م سم٤ٌمرح طمتك شمرضمٕمقا.)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

اسمـ ؿمٝم٤مب: يم٤من هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ ذم ٟمٗمر ُمـ أهؾ اًمِّم٤مم ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر ًمٞمس ىم٤مل 

 إرض سم٤مإلصالح واًمٜمّّمٞمح٦م حيتًٌقن ىم٤مل: وؾمٛمْٕم٧ُم يم٤مٟمقا يٛمِمقن ذم  : ىم٤مل ُم٤مًمؽ  ٕطمٍد قمٚمٞمٝمؿ إُم٤مرٌة.

٤مئح مل يتخذ أهاًل وٓ وًمًدا ًّ  (4/99)آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب . ُم٤مًمًٙم٤م ي٘مقل: يم٤من هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ يم٤مًم

اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمٕم٨م ًمف اسمـ اعم٤ٌمرك ُمـ ـمرؾمقس )ُم٘مره ذم ضمٜمقب شمريمٞم٤م ( وسمٕمد ُمٕمريم٦م ُمـ ُمٕم٤مريمف 

ٕمريم٦م أسمٞم٤مشم٤م ؿمٕمري٦م رائٕم٦م ضمدا شمٔمؾ طمج٦م ًمٙمؾ داقمٞم٦م ُمـ سمٕمده يّمٗمف ومٞمٝم٤م سم٠مٟمف وىمٌؾ أن يٜمٗمض قمٜمف هم٤ٌمر اعم

 قم٤مسمد ٓقم٥م سمٕم٤ٌمدشمف.
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 ًمٕمٚمٛم٧م أٟمؽ ذم اًمٕم٤ٌمدة شمٚمٕم٥م     ي٤م قم٤مسمد احلرُملم ًمق أسمٍمشمٜم٤م     

 ومٜمحقرٟم٤م سمدُم٤مئٜم٤م شمتخْم٥م      ُمـ يم٤من خيْم٥م ظمدة سمدُمققمف 

 ٕم٥مومخٞمقًمٜم٤م يقم اًمٙمرهي٦م شمت       أو يم٤من يتٕم٥م ظمٞمٚمف ذم سم٤مـمؾ 

 ـمرف طم٤مومر اًمٗمرس (.)اًمره٩م اًمٖم٤ٌمر.اًمًٜمٌؽ ره٩م اًمًٜم٤مسمؽ واًمٖم٤ٌمر إـمٞم٥م          ريح اًمٕمٌػم ًمٙمؿ وٟمحـ قمٌػمٟم٤م 

 ىمقل صحٞمح ص٤مدق ٓ يٙمذب       وًم٘مد أشم٤مٟم٤م قمـ ُم٘م٤مل ٟمٌٞمٜم٤م    

 أٟمػ اُمرئ ودظم٤من ٟم٤مر شمٚمٝم٥م     ٓ يًتقي هم٤ٌمر ظمٞمؾ اهلل ذم  

 (1/211) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىًمٞمس اًمِمٝمٞمد سمٛمٞم٧م ٓ يٙمذب.                هذا يمت٤مب اهلل يٜمٓمؼ سمٞمٜمٜم٤م  

٤م دظَمؾ سمٞم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر، ومام وضَمد ؿمٞمئ٤ًم، ومج٤مء ًمٞمخرَج، ومٜم٤مداه  َ٘مٓمل أنا ًمّمًّ ًا ي سمـ ُُمَٖمٚمِّس اًم ِ قمـ اًمنا

 ُمـ 
ٍ
ُم٤مًمؽ: ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ، وم٘م٤مل: وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، ىم٤مل: ُم٤م طمَّمؾ ًمٙمؿ رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ومؽمهَم٥م ذم رء

٠م ُمـ هذا اعمِْريَمـ وَصؾِّ ريمٕمتلم، واؾمتٖمٗمِر اهلل، ومٗمَٕمؾ، صمؿ ىم٤مل: ي٤م ؾمٞمِّديأظم  رة، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: شمقوا

ىم٤مل: ضم٤مء َيْنىمٜم٤م  َُمـ هذا ُمٕمؽ؟: ىم٤مل: ومٚماما ظمَرج ُم٤مًمؽ إمم اعمًجد، ىم٤مل أصح٤مسمف إمم اًمّمٌح؟ أضمٚمس

 (144/ 2شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل . )ومنىمٜم٤مه

80-  
ّ
 ٚاٌزمٜٛثبة اٌزْبْٚ ٍّٝ اٌرب

٤مَن  [ ، َوىم٤مَل    شَمَٕم٤ممَم :  2] اعم٤مئدة :  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتاْ٘مَقى  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ َواًْمَٕمٍْمِ إِنا اإلْٟم

ؼْمِ  ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّما ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي   [  2-1:  اًمٕمٍم] ًَمِٗمل ظُمْنٍ إِٓا اًما

 يمالُم٤ًم ُمٕمٜم٤مه : إنا اًمٜما٤مَس َأْو أيمثَرهؿ ذم همٗمٚم٦م قمـ شمدسمر هِذِه اًمًقرة.: ىَم٤مَل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل َرمِحَُف اهلل  

قمـ َأيب قمٌِد اًمرمحـ زيِد سمـ ظم٤مًمٍد اجْلَُٝمٜملِّ ريَض اهللا قمٜمف ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -177

ـْ ظَمَٚمَػ هَم٤مِزي٤ًم ذم َأْهٚمِِف سمَِخػْمٍ وَمَ٘مْد هَمَزا وؾَمٚماؿ : َز هَم٤مِزي٤ًم ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللا وَمَ٘مْد هَمَزا َوَُم ـْ ضمٝما  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َُم

وقمـ َأيِب ؾمٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ ريض اهللا قمٜمُف َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، سَمَٕم٨َم سَمْٕمث٤ًم إمِم  -178

ـْ ُهَذْيٍؾ وم٘م٤مَل : سَمٜمل حِلٞم٤مَن  ٤م َوإضَْمُر سَمٞمْٜمَُٝماَم » ُِم  َأطَمُدمُهَ
ـْ يُمؾِّ َرضُمَٚملْمِ  رواه ُمًٚمؿ.ش ًمِٞمَٜمٌِْٕم٨ْم ُِم

179-  
ِ
ْوطَم٤مء ـِ قم٤ٌمٍس ريض اهللا قمٜمٝمام َأنا رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ًَمِ٘مَل ريْم٤ًٌم سم٤مًمرا وقمـ اسم

ـِ اًْم٘مْقُم ؟ »وم٘م٤مل:  ـْ َأْٟم٧َم ؟ ىم٤مل : ىم٤مًُمقا : اعمُ ش َُم ٚمُِٛمقَن ، وَمَ٘م٤مًُمقا : َُم  وَمَروَمَٕم٧ْم إًَِمْٞمِف اُْمَرَأٌة ش رؾمقُل اهللا»ًْ

رواه ُمًٚمؿ .ش َٟمٕمْؿ َوًَمِؽ َأضْمٌر » َصٌِٞم٤ًّم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : َأهَلََذا طَم٩مٌّ ؟ ىم٤مل : 
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ـْ َأيِب ُمقؾمك إؿَْمَٕمِريِّ ريَض اهللاُ قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمٚمَ  -181 اخل٤َمِزُن » ٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟماُف ىم٤مل: َوقَم

ُف وَمَٞمْدوَمُٕمُف إِ  ًُ ُذ ُم٤م ُأُِمَر سمِِف ، وَمُٞمْٕمٓمِٞمِف يَم٤مُِماًل َُمقومارًا ، ـَمٞم٦ًٌَِّم سمِِف َٟمْٗم ٚمُِؿ إَُِملُم اًمذي ُيٜمَٗمِّ ًْ مم اًمذي ُأُِمَر ًَمُف سمِِف اعمُ

ىَملْمِ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش َأطَمُد اعمُتََّمدِّ

ىَملْمِ » وَوٌُٓمقا ش ٤م ُأُِمَر سمِِف اًمذي ُيْٕمٓمِل ُمَ » وذم رواي٦م :  سمٗمتح اًم٘م٤مف ُمع يمن اًمٜمقن قمغم ش اعمُتَّمدِّ

٤م َصِحٞمٌح . ُف قَمغَم اجلْٛمِع ويمالمُهَ ًُ  اًمتاْثٜمِٞم٦َِم ، وقَمْٙم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
هلل ، ىم٤مل : يم٤من اًمرضمالن ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم ا ) قمـ صم٤مسم٧م قمـ قمٌد اهلل سمـ طمّمـ ) أيب ُمديٜم٦م

إمم آظمره٤م ، صمؿ  "ؾمقرة اًمٕمٍم  "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا اًمت٘مٞم٤م ، مل يتٗمرىم٤م إٓ قمغم أن ي٘مرأ أطمدمه٤م قمغم أظمر 

) شمٗمًػم سمـ ؾمٕمتٝمؿ. رمحف اهلل : ًمق شمدسمر اًمٜم٤مس هذه اًمًقرة ، ًمقاًمِم٤مومٕمل يًٚمؿ أطمدمه٤م قمغم أظمر . وىم٤مل 

 (8/481يمثػم 

ذيمروا أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وومد قمغم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ًمٕمٜمف اهلل  وذًمؽ سمٕمد ُم٤م سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ُم٤مذا أٟمزل قمغم ص٤مطمٌٙمؿ ذم هذه اعمدة ؟ ىم٤مل ًم٘مد أٟمزل  :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمٌؾ أن يًٚمؿ قمٛمرو وم٘م٤مل ًمف ُمًٞمٚمٛم٦م 

واًمٕمٍم إن اإلٟم٤ًمن ًمٗمل ظمن إٓ اًمذيـ آُمٜمقا  ( ٘م٤ملقمٚمٞمف ؾمقرة وضمٞمزة سمٚمٞمٖم٦م . وم٘م٤مل : وُم٤م هل ؟ وم

ُمثٚمٝم٤م ومٗمٙمر ُمًٞمٚمٛم٦م هٜمٞمٝم٦م صمؿ ىم٤مل : وىمد أٟمزل قمكم  )وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت وشمقاصقا سم٤محلؼ وشمقاصقا سم٤مًمّمؼم 

وُم٤م هق ؟ وم٘م٤مل : ي٤م وسمر ي٤م وسمر ، إٟمام أٟم٧م أذٟم٤من وصدر ، وؾم٤مئرك طمٗمز ٟم٘مز . صمؿ ىم٤مل :  :. وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو 

 (8/479)سمـ يمثػم  واهلل إٟمؽ ًمتٕمٚمؿ أين أقمٚمؿ أٟمؽ شمٙمذب. :يمٞمػ شمرى ي٤م قمٛمرو ؟ وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو 

ىم٤مل : يمت٤مب اهلل وشمقاصقا سم٤محلؼ  : ىم٤مل : ؾم٤مقم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر وذم ىمقًمفواًمٕمٍم  ! : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ 

ىم٤مل : ىمًؿ أىمًؿ سمف رسمٜم٤م وشم٤ٌمرك واًمٕمٍم حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل : ـم٤مقم٦م اهلل. قمـ وشمقاصقا سم٤مًمّمؼم 

صمؿ مل يدقمٝمؿ وذاك إٓ اًمذيـ آُمٜمقا  : ىم٤مل : اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ صمؿ اؾمتثٜمك وم٘م٤ملإن اإلٟم٤ًمن ًمٗمل ظمن وشمٕم٤ممم 

صمؿ مل يدقمٝمؿ وذاك طمتك وشمقاصقا سم٤محلؼ  : صمؿ مل يدقمٝمؿ وذاك طمتك ىم٤ملوقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت  : طمتك ىم٤مل

 (15/643) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . يِمؽمط قمٚمٞمٝمؿ وشمقاصقا سم٤مًمّمؼم : ىم٤مل

، وشمرك اعمٜمٙمرات وهق  ىم٤مل اسمـ يمثػم: ي٠مُمر شمٕم٤ممم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سم٤معمٕم٤موٟم٦م قمغم ومٕمؾ اخلػمات، وهق اًمؼمُّ
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 (2/12اًمتا٘مقى، ويٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمتاٜم٤مس قمغم اًم٤ٌمـمؾ، واًمتإم٤مون قمغم اعمآصمؿ واعمح٤مرم. )شمٗمًػم سمـ يمثػم 

ػمه : ) وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ( هق أُمر جلٛمٞمع اخلٚمؼ سم٤مًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم ي٘مقل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمً

واًمت٘مقى : أي ًمٞمُِٕمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م ، وحت٤مصمقا قمغم أُمر اهلل شمٕم٤ممم واقمٛمٚمقا سمف ، واٟمتٝمقا قمام َّنك اهلل قمٜمف 

 يمٗم٤مقمٚمف. واُمتٜمٕمقا ُمٜمف  وهذا ُمقاومؼ عم٤م روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل : اًمدال قمغم اخلػم

 (3/141)جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك 

وىم٤مل اعم٤موردي: ٟمدب اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمم اًمتٕم٤مون سم٤مًمؼم وىمرٟمف سم٤مًمت٘مقى ًمف ٕن ذم اًمت٘مقى رو٤م اهلل شمٕم٤ممم، وذم 

 اًمؼم رو٤م اًمٜم٤مس، وُمـ مجع سملم رو٤م اهلل شمٕم٤ممم ورو٤م اًمٜم٤مس وم٘مد مت٧م ؾمٕم٤مدشمف وقمٛم٧م ٟمٕمٛمتف .

 (47 -6/46)اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران 

 صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف : )وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى وٓ شمٕم٤موٟمقا قمغم آصمؿ واًمٕمدوان ( ىم٤مل: هق ان شمٕمٛمؾ 

 (284/7 إوًمٞم٤مءسمف وشمدقمقا اًمٞمف وشمٕملم ومٞمف وشمدل قمٚمٞمف.)طمٚمٞمف 

ي٦م قمغم مجٞمع ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :) وشمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ( اؿمتٛمٚم٧م هذه آ

ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤مدهؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ وم٢من يمؾ قمٌد ٓيٜمٗمؽ قمـ ه٤مشملم 

احل٤مًمتلم وهذيـ اًمقاضمٌلم : واضم٥م سمٞمٜمف وسملم اهلل وواضم٥م سمٞمٜمف وسملم اخلٚمؼ  وم٠مُم٤م ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اخلٚمؼ ُمـ 

ن يٙمقن اضمتامقمف هبؿ وصحٌتف هلؿ شمٕم٤موٟم٤م قمغم ُمرو٤مة اعمٕم٤مذة واعمٕم٤موٟمف واًمّمح٦ٌم وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م أ

اهلل وـم٤مقمتف اًمتل هل هم٤مي٦م ؾمٕم٤مدة اًمٕمٌد وومالطمف وٓؾمٕم٤مدة ًمف إٓ هب٤م وهل اًمؼم واًمت٘مقى اًمٚمذان مه٤م مج٤مع 

 (  7 -6/ 1) زاد اعمٝم٤مضمر  اًمديـ يمٚمف .

ذم اًمرظم٤مء وقمدة  ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: قمٚمٞمؽ سم٢مظمقان اًمّمدق ومٕمش ذم أيمٜم٤مومٝمؿ: وم٢مَّنؿ زيـ

  (35رىمؿ  84ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ص  اإلظمقانذم اًمٌالء.) 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :اخ آظمقان قمغم ىمدر اًمت٘مقى وٓدمٕمؾ سمذًمف آ قمٜمد ُمـ يِمتٝمٞمف وٓ شمْمع طم٤مضمتؽ 

آ قمٜمد ُمـ حي٥م ىمْم٤مؤه٤م وٓ شمٖمٌط آطمٞم٤مء آ سمام شمٖمٌط آُمقات وؿم٤مور رم اُمر ديٜمؽ اًمذيـ خيِمقن اهلل 

 (47رىمؿ اًمدٟمٞم٤م اسمك ٓسمـظمقان إل. )يمت٤مب اقمزوضمؾ

 (161وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف: ًم٘م٤مء آظمقان ضمالء آطمزان.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

 (186ىم٤مل اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌف : اًمت٤مرك ًمالظمقان ُمؽموك.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 
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اقم٘مٚمقا وأطمٙمٛمقا اًمّمالة ضم٤مء قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ذم ظمٓم٦ٌم ظمٓمٌٝم٤م ذم ىمقم : وم٤مٟمٔمروا رمحٙمؿ اهلل و

واشم٘مقا اهلل ومٞمٝم٤م وشمٕم٤موٟمقا قمٚمٞمٝم٤م وشمٜم٤مصحقا ومٞمٝم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ سمٕمْمٙمؿ ًمٌٕمض واًمتذيمػم ُمـ سمٕمْمٙمؿ ًمٌٕمض 

 شمٕم٤موٟمقا قمغم اًمؼم واًمت٘مقى واًمّمالة أومْمؾ اًمؼم . ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمًٞم٤من وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمد أُمريمؿ أن

 (  3544/ 1) ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 

 (112 ًمٚمذهٌك ) أقمقان اًمٔمٚمٛمف ( واًمنّمط يمالب اًمٜم٤ّمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ) اًمٙم٤ٌمئرىم٤مل اسمـ قمٛمر: اجلالوزة 

 (161ىم٤مل اسمـ اعمٕمتز: ُمـ اختذ إظمقاًٟم٤م، يم٤مٟمقا ًمف أقمقاًٟم٤م.) ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردى ص 

ىم٤مل يزيد سمـ إؾمقد : ًم٘مد أدريم٧م أىمقاُم٤م ُمـ ؾمٚمػ هذه إُم٦م ىمد يم٤من اًمرضمؾ إذا وىمع ذم هقي أو دضمٚم٦م 

ًمٕم٤ٌمد اهلل ومٞمتقاصمٌقن إًمٞمف ومٞمًتخرضمقٟمف وداسمتف ِم٤م هق ومٞمف وًم٘مد وىمع رضمؾ ذات يقم ذم دضمٚم٦م ومٜم٤مدى  ٟم٤مدى ي٤م

ي٤م ًمٕم٤ٌمد اهلل ومتقاصم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمف ومام أدريم٧م إٓ ُم٘م٤مّصف ذم اًمٓملم ومألن أيمقن أدريم٧م ُمـ ُمت٤مقمف ؿمٞمئ٤م 

 (6/117يامن إلوم٠مظمرضمف ُمـ شمٚمؽ اًمقطمٚم٦م أطم٥م إزم ُمـ دٟمٞم٤ميمؿ اًمتل شمرهمٌقن ومٞمٝم٤م . ) ؿمٕم٥م ا

ٞم٤ٌمين: عمـ ؾم٠مًمف قمـ اإلظمقان ذم اهلل َُمـ هؿ؟ ىم٤مل: هؿ اًمٕم٤مُمٚمقن سمٓم٤مقم٦م اهلل قمزا وضمؾا  ىم٤مل أسمق محزة اًمِما

، وإن شمٗمرىم٧م دورهؿ وأسمداَّنؿ. ) آظمقان ص    (49رىمؿ 99اعمتٕم٤موٟمقن قمغم أُمر اهلل قمزا وضمؾا

سمٛمٕم٤موٟم٦م  ٤مق وأسمق يٕمغم سمـ اًمٗمراء ىم٤مل هٞم٤مج سمـ قمٌٞمد :يم٤من ًمراومع ىمدم ذم اًمزهد وإٟمام شمٗم٘مف اًمِمٞمخ أسمق إؾمح

 (18/52راومع هلام ٕٟمف يم٤من حيٛمؾ ويٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمام.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمّرمحـ اًمّزسمٞمدّي، ىم٤مل: يٕمجٌٜمل ُمـ اًم٘مّراء يمّؾ ؾمٝمؾ ـمٚمؼ ُمْمح٤مك: وم٠مُّم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مه سمٌنم 

ـّ قمٚمٞمؽ سمٕمٛمٚمف ومال يمثّر اهللّ ذم اًمٜم٤ّمس أُمث٤مل ه١مٓء  (196. )اإلظمقان  ويٚم٘م٤مك سميس، يٛم

ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح: شمٗم٘مدوا إظمقاٟمٙمؿ سمٕمد صمالٍث وم٢من يم٤مٟمقا ُمرى ومُٕمقدوهؿ أو ُمِم٤مهمٞمؾ وم٠مقمٞمٜمقهؿ، 

قا ومذيمروهؿ.)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  ًُ  (176/ 2أو يم٤مٟمقا َٟم

ىم٤مل رضمٌؾ ًمداود اًمٓم٤مئل: أوصٜمل ىم٤مل: اصح٥م أهؾ اًمت٘مقى وم٢مَّنؿ أيُن أهؾ اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمؽ ُم١مٟم٦ًم، 

  (43رىمؿ  95قٟم٦ًم.) آظمقان ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ص وأيمثرهؿ ًمؽ ُمٕم

ىم٤مل أسمق احلًـ اًمٕم٤مُمري: اًمتإم٤مون قمغم اًمؼمِّ داقمٞم٦م ٓشمِّٗم٤مق أراء، واشمِّٗم٤مق أراء جمٚم٦ٌم إلجي٤مد اعمراد، ُمٙم٦ًٌم 

 (148/9ًمٚمقداد. )اًمٌّم٤مئر واًمذظم٤مئر ٓسمـ طمٞم٤من اًمتقطمٞمدى 

ًمث٤مٟمٞمف اًمتقدد واًمث٤مًمثف ىمْم٤مء طمقائ٩م اًمٜم٤مس. ىم٤مل اسمق ضمٕمٗمر سمـ صٝم٤ٌمن : اول اعمقدة ـمالىمف اًمقضمف وا
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 ( 194)اإلظمقان ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل اعم٤موردي: شمٜم٘مًؿ أطمقال ُمـ دظمؾ ذم قمداد اإلظمقان أرسمٕم٦م أىم٤ًمم: ُمٜمٝمؿ ُمـ يٕملم ويًتٕملم، وُمٜمٝمؿ 

 ُمـ ٓ يٕملم وٓ يًتٕملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ يًتٕملم وٓ يٕملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕملم وٓ يًتٕملم.

لم ومٝمق ُمٕم٤موض ُمٜمّمػ ي١مدي ُم٤م قمٚمٞمف ويًتقذم ُم٤مًمف، ومٝمق يم٤معم٘مرض يًٕمػ قمٜمد وم٠مُم٤م اعمٕملم واعمًتٕم

احل٤مضم٦م ويًؽمد قمٜمد آؾمتٖمٜم٤مء، وهق ُمِمٙمقر ذم ُمٕمقٟمتف، وُمٕمذور ذم اؾمتٕم٤مٟمتف، ومٝمذا أقمدل اإلظمقان. 

وأُم٤م ُمـ ٓ يٕملم وٓ يًتٕملم ومٝمق ُمؽموك ىمد ُمٜمع ظمػمه وىمٛمع ذه ومٝمق ٓ صديؼ يرضمك، وٓ قمدو خيِمك. 

 وٓ يًتٕملم ومٝمق يمريؿ اًمٓمٌع، ُمِمٙمقر اًمّمٜمع وىمد طم٤مز ومْمٞمٚمتل آسمتداء وآيمتٗم٤مء ومال وأُم٤م ُمـ يٕملم

يرى صم٘مٞمال ذم ٟم٤مئ٦ٌم وٓ ي٘مٕمد قمـ َّنْم٦م ذم ُمٕمقٟم٦م.ومٝمذا أذف اإلظمقان ٟمٗم٤ًم وأيمرُمٝمؿ ـمٌٕم٤م ومٞمٜمٌٖمل عمـ 

وٓ يٕملم ومٝمق أوضمد ًمف اًمزُم٤من ُمثٚمف وىمؾ أن يٙمقن ًمف ُمثؾ ٕٟمف اًمؼم اًمٙمريؿ واًمدر اًمٞمتٞمؿ. وأُم٤م ُمـ يًتٕملم 

 (173-171)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمئٞمؿ وُمٝملم ُمًتذل ىمد ىمٓمع قمٜمف اًمرهم٦ٌم وسمًط ومٞمف اًمره٦ٌم.

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر يقص ظمتٜمف : ي٤م ُمٖمػمة اٟمٔمر يمّؾ أخ ًمؽ وص٤مطم٥م ًمؽ وصديؼ ًمؽ ٓ شمًتٗمٞمد ُمٜمف ذم 

ُمع احلامم واًمٖمراب  ديٜمؽ ظمػما وم٤مٟمٌذقمٜمؽ صحٌتف، وم٢مّٟمام ذًمؽ ًمؽ قمدّو ي٤م ُمٖمػمة: اًمٜم٤ّمس أؿمٙم٤مل: احلامم

 (243ُمع اًمٖمراب واًمّّمٕمق ُمع اًمّّمٕمق) ـم٤مئرُم٤م ومٞمف ظمػم ( ويمّؾ ُمع ؿمٙمٚمف. ) ُم٤ًموىء إظمالق 

م إمم يمؾِّ واطمٍد أن  ٝم٤مم، وشم٘مدا ًِّ ُرِوي أنا أيمثؿ سمـ صٞمٗمل دقم٤م أوٓده قمٜمد ُمقشمف، وم٤مؾمتدقمك سمْمامُم٦م ُِمـ اًم

م إ ده٤م وشم٘مدا ًمٞمٝمؿ أن يٙمنوه٤م، وم٤مؾمتٝمٚمقا يمنه٤م، وم٘م٤مل: يٙمنه٤م، ومٚمؿ ي٘مدر أطمٌد قمغم يمنه٤م، صمؿا سمدا

 (2/135 واحلٙمؿ وآظمالق آدب رم آومٙم٤مر صٞمد) يمقٟمقا جمتٛمٕملم: ًمٞمٕمجز َُمـ ٟم٤موأيمؿ قمـ يمنيمؿ يمٕمجزيمؿ. 

ودقم٤م يزيد سمـ اعمٝمٚما٥م وًمده طمٌٞم٤ًٌم وَُمـ طمي ُِمـ وًمده، ودقم٤م سمًٝم٤مم، ومحزُم٧م، وىم٤مل: أومؽموٟمٙمؿ يم٤مههي٤م 

 ومؽموٟمٙمؿ يم٤مههي٤م ُمٗمؽمىم٦ًم؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: هٙمذا اجلامقم٦م.جمتٛمٕم٦ًم؟ وم٘م٤مًمقا: ٓ. ىم٤مل: أ

 (362)صٗمح٤مت ُمنمىمف ُمـ طمٞم٤مة اًم٤ًمسم٘ملم ًمٜمذير حمٛمد يمتٌك 

 ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: إذا اؿمؽمى اًمّرضمؾ ُمـ رضمؾ ؿمٞمئ٤م وهق يٕمٚمؿ أّٟمف هىمف وم٘مد ؿم٤مريمف. 

   (681رواي٦م اًمٌٖمقي  -)ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد

 وؾمؾ قمـ ىمريٜمف ومٙمّؾ ىمريـ سم٤معم٘م٤مرن ي٘متدي إذاىم٤مل قمدى سمـ زيد:قمـ اعمرء ٓ شم٠ًمل 

 (166يمٜم٧م ذم ىمقم ومّم٤مطم٥م ظمٞم٤مرهؿ وٓ شمّمح٥م إردا ومؽمدى ُمع اًمّردي.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 
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٤مقمر:  (313)صٞمد آومٙم٤مر رم آدب وآظمالق واحلٙمؿ  ىم٤مل اًمِما

 ٟمٗمٌس وٓ ازدهرْت أرٌض سمٕمٛمرانِ   ًمقٓ اًمتإم٤موُن سملَم اًمٜما٤مِس ُم٤م ذوم٧ْم 

 ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :آ٢صبس 
ويم٤من احلًـ سمـ ص٤مًمح وأظمقه قمكّم وأُمٝمام يتٕم٤موٟمقن قمغم اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٚمٞمؾ وسم٤مًمٜمٝم٤مر ىمٞم٤مُم٤م وصٞم٤مُم٤م ومٚمام ُم٤مشم٧م 

أُمٝمام شمٕم٤موٟم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم واًمّمٞم٤مم قمٜمٝمام وقمـ أُمٝمام ومٚمام ُم٤مت قمكم ىم٤مم احلًـ قمـ ٟمٗمًف وقمٜمٝمام ويم٤من ي٘م٤مل 

 ( 328/ 7)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  ًمٚمحًـ طمٞم٦م اًمقادي يٕمٜمل ٓ يٜم٤مم سم٤مًمٚمٞمؾ .

لُّ صغم اهلل  ٦م ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م يم٤مشم٥م ؾمٞمِّده ويم٤من وم٘مػًما ٓ يٛمٚمؽ ُم٤م يم٤مشم٥م قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٜمٌا ذم ىمّما

ا. ر ُِمـ رىمِّف وأصٌح طمرًّ ح٤مسم٦م: أقمٞمٜمقا أظم٤ميمؿ وم٠مقم٤مٟمقه طمتك حترا  (5/441)ُمًٜمد  أمحد قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمّما

اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر حيٗمرون اخلٜمدق طمقل اعمديٜم٦م ويٜم٘مٚمقن ي٘مقل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ذم طمٗمر اخلٜمدق:ضمٕمؾ 

قمغم اإلؾمالم ُم٤م سم٘مٞمٜم٤م أسمدا . واًمٜمٌل صغم اهلل  ... ٟمحـ اًمذيـ سم٤ميٕمقا حمٛمدا :اًمؽماب قمغم ُمتقَّنؿ وي٘مقًمقن

 وم٤ٌمرك ذم إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمرة . ... اًمٚمٝمؿ إٟمف ٓ ظمػم إٓ ظمػم أظمرة:قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيٞمٌٝمؿ وي٘مقل

 (2835) رواه اًمٌخ٤مري 

 ثبة إٌق١ؾخ -88
َوأْٟمَّمُح   : [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : إظم٤ٌمرًا قمـ ٟمقٍح  11] احلجرات :  إِٟمااَم اعم١ُْمُِمٜمُقَن إظْمَقٌة  ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 

 .[  68] إقمراف :  َوأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ َٟم٤مِصٌح أُِملٌم  : [ ، وقمـ هقد  62] إقمراف : ًَمُٙمْؿ 

  :وأُم٤مإطم٤مدي٨م 

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَم٤مَٕ  -181 اِريِّ ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌا ـِ َأْوس اًمدا ُل : قمـ َأيِب ُرىمٞما٦َم مَتٞمِؿ سم وا

ـُ اًمٜماِّمٞمَح٦ُم » ىَم٤مَل:  ي ـْ ؟ ىَم٤مَل ش اًمدِّ َ
تِِٝمْؿ » ىُمْٚمٜم٤َم : عمِ ٚمِِٛملَم َوقَم٤مُما ًْ ٦ِم اعمُ  رواهش هللا َوًمِٙمَِت٤مسمِِف وًمِرؾُمقًمِِف َوَٕئٛما

ٚمؿ . ًْ  ُُم

ـِ قمٌِد اهللا ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : سَم٤مَيْٕم٧ُم َرؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -182 ـْ ضمرير سْم اًمثا٤مين : قَم

ٚمٍِؿ . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ًْ يَم٤مِة ، َواًمٜمُّّْمِح ًمِٙمؾِّ ُُم  اًمزا
ِ
اَلِة ، وإِيت٤َمء  قَمغم : إىَِم٤مِم اًمّما

ـْ َأَٟمس ريض اهللا  -183 ـُ َأطَمُديُمْؿ »  قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اًمثا٤مًم٨ُم : قَم  َٓ ُي١ْمُِم

ِف  ًِ ٥مُّ ًمِٜمَْٗم
ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش طَمتاك حُي٥ِما ٕظَِمٞمِف َُم٤م حُيِ
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
إذا اىمتتال وم٠مصٚمحقا سملم أظمقيٙمؿ(  ( ذم اًمديـإٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة( ٕهؾ اإليامن سمف) -شمٕم٤ممم ذيمره  -ي٘مقل 

 (٠22/297من حتٛمٚمقمه٤م قمغم طمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف.) شمٗمًػم اًمٓمؼمى سم

ٜمف ؾمئؾ وهق اًم٘مدوة ذم ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل ، قمـ أهؾ يض اهلل قمقمكم سمـ أيب ـم٤مًمؼمأن احل٤مرث إقمقر قمـ 

اجلٛمؾ وصٗملم : أُمنميمقن هؿ ؟ وم٘م٤مل : ٓ  ُمـ اًمنمك ومروا ، وم٘مٞمؾ : أُمٜم٤موم٘مقن هؿ ؟ وم٘م٤مل : ٓ إن 

  (7/342 اًمٌٖمقى) اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞمال ىمٞمؾ : ومام طم٤مهلؿ ؟ ىم٤مل : إظمقاٟمٜم٤م سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤م.

 اًمٜمّمح : إظمالص اًمٜمٞم٦م ُمـ ؿمقائ٥م اًمٗم٤ًمد ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ، سمخالف اًمٖمش .وأٟمّمح ًمٙمؿ 

اًمٜم٤مصح اخل٤مًمص ُمـ اًمٕمًؾ وهمػمه . ُمثؾ اًمٜم٤مصع . ويمؾ رء ظمٚمص وم٘مد ٟمّمح .  :ىم٤مل إصٛمٕمل 

 (7/211) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك . ؾ قمغم اًمٜمّمٞمح٦م . ي٘م٤مل : اٟمتّمحٜمل إٟمٜمل ًمؽ ٟم٤مصحواٟمتّمح ومالن أىمٌ

 اًمرؾم٤مًم٦م .  ٟم٤مصح أدقمقيمؿ إمم اًمتقسم٦م أُملم قمغم  )أسمٚمٖمٙمؿ رؾم٤مٓت ريب وأٟم٤م ًمٙمؿ ٟم٤مصح أُملم (

 (3/243) شمٗمًػم اًمٌٖمقى . يمٜم٧م ومٞمٙمؿ ىمٌؾ اًمٞمقم أُمٞمٜم٤م :ىم٤مل اًمٙمٚمٌل 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : ٓظمػم رم ىمقم ًمٞمًقا سمٜم٤مصحلم وٓ ظمػم رم ىمقم ٓحيٌقن اًمٜم٤مصحلم.

 ( 71) رؾم٤مًمف اعمًؽمؿمديـ ًمٚمح٤مرث اعمح٤مؾمٌك 

م ٟمّمح٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ُمتقادون وإن سمٕمدت دي٤مرهؿ واعمٜم٤موم٘مقن ىم٤مل قمكم ٕيب ؾمٗمٞم٤من: اعم١مُمٜمقن ىمق

  )511رىمؿ 1/191همِمِم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض وإن ىمرسم٧م دي٤مرهؿ. ) اًمري٤مض اًمٜمية رم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة 

قمٚمٛمٜمل يمٚمامت،  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: أشم٤مه رضمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ

، وٓ شمنمك سمف ؿمٞمئ٤م: وزل ُمع اًم٘مرآن طمٞم٨م زال: وُمـ ضم٤مءك سم٤محلؼ: وم٤مىمٌؾ ضمقاُمع، ٟمقاومع: وم٘م٤مل: أقمٌد اهلل

 (1/134 احلٚمٞم٦م) .ُمٜمف، وإن يم٤من سمٕمٞمدًا سمٖمٞمْم٤ًم: وُمـ ضم٤مءك سم٤مًم٤ٌمـمؾ: وم٤مردد قمٚمٞمف، وإن يم٤من طمٌٞم٤ًٌم ىمري٤ٌمً 

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُمـ وصؾ أظم٤مه سمٜمّمٞمح٦م ًمف ذم ديٜمف وٟمٔمر ًمف ذم صالح دٟمٞم٤مه وم٘مد أطمًـ صٚمتف 

 (64واضم٥م طم٘مف .)اًم٘مٜم٤مقمف واًمٕمٗم٤مف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ص  وأدى

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ًمق أنا اعمرء ٓ يٕمظ أظم٤مه طمتك حيٙمؿ أُمر ٟمٗمًف ويٙمٛمؾ اًمذي ظمٚمؼ ًمف ُمـ قم٤ٌمدة 

رسمف إذن ًمتقايمؾ اًمٜم٤مس اخلػم وإذن يرومع إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وىمؾا اًمقاقمٔمقن واًم٤ًمقمقن هلل 

 ( 117ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ِّٕمٞمَح٦م ذم إرض.)اقمزا وضمؾا سم٤مًمٜما 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=49&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=49&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=49&ayano=10#docu
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ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ىمٚم٧م عمًٕمر سمـ يمدام: حت٥م أن هيدى إًمٞمؽ قمٞمقسمؽ؟ ىم٤مل: أُم٤م ُمـ ٟم٤مصح: ومٜمٕمؿ وأُم٤م 

 (7/217 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ُمـ ُمقسمخ ومال

 (224/1)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .ىم٤مل امحد سمـ طمٜمٌؾ : ًمٞمس قمغم اعمًٚمؿ ٟمّمح اًمذُمك و قمٚمٞمف ٟمّمح اعمًٚمؿ 

 (9/141 )احلٚمٞمف .ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ُمـ وقمظ أظم٤مه هًا: وم٘مد ٟمّمحف وزاٟمف وُمـ وقمٔمف قمالٟمٞم٦م وم٘مد ومْمحف وظم٤مٟمف

 (9/118قمـ حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: ُم٤م ٟم٤مفمرت أطمدًا ىمط، إٓ قمغم اًمٜمّمٞمح٦م. )احلٚمٞمف 

م و اًمّمالة واٟمام ادرك قمٜمدٟم٤م ومٞمح٤مء ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : ُم٤م ادرك قمٜمدٟم٤م ُمـ ادرك سمٙمثرة اًمّمٞم٤م

 (224/1آٟمٗمس وؾمالُم٦م اًمّمدور واًمٜمّمح ًمالُم٦م .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (1/224ىم٤مل اًمٗمّمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : اعم١مُمـ يًؽم و يٜمّمح واًمٗم٤مضمر هيتؽ و يٕمػم. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

 قمٚمٞمٝمؿ و يٕمٛمٚمقن ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى : ُم٤مزال ٟم٤مس يٜمّمحقن هلل رم قم٤ٌمدة و يٜمّمحقن اًمٕم٤ٌمد رم طمؼ اهلل

 )68 -67/ 5سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز   (ًمف رم آرض سم٤مًمٜمّمحٞمف اوًمئؽ ظمٚمٗم٤مء اهلل آرض .

 (224/1)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .ىم٤مل احلًـ : اٟمؽ ًمـ شمٌٚمغ طمؼ ٟمّمٞمحتؽ ٓظمٞمؽ طمتك شم٠مُمره سمام شمٕمجز قمٜمف 

 يٕمجٌف ؾمّدده وىمّقُمف ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: اعم١مُمـ ؿمٕم٦ٌم ُمـ اعم١مُمـ وهق ُمرآة أظمٞمف: إن رأى ُمٜمف ُم٤م ٓ

 (662وٟمّمحف سم٤مًمن واًمٕمالٟمٞمف . )اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

وؾمئؾ اسمـ اعم٤ٌمرك أيُّ إقمامل أومْمؾ؟ ىم٤مل: اًمٜمّمح هلل، ىمٞمؾ: وم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف، واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر؟، ىم٤مل: 

 (117ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ٕضمٝمده إذا ٟمّمح أن ٓ ي٠مُمر وٓ يٜمٝمك. )ا

ل اسمـ ُمٝمدي: ُم٤م رأت قمٞمٜم٤مى أومْمؾ ُمـ أرسمٕم٦م: ُم٤م رأي٧م أطمٗمظ ًمٚمحدي٨م ُمـ اًمثقري، وٓ أؿمد شم٘مِمٗم٤م ىم٤م

 (6/214قمالم اًمٜمٌالء أُمـ ؿمٕم٦ٌم، وٓ أقم٘مؾ ُمـ ُم٤مًمؽ، وٓ أٟمّمح ًمألُم٦م ُمـ اسمـ اعم٤ٌمرك. )ؾمػم 

أهٚمٝم٤م  شمٜم٤مزع قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف: ىم٤مل رضمؾ ًمراه٥م: وم٠موصٜمل، وم٢مين أراك طمٙمٞماًم، ىم٤مل: ازهد ذم اًمدٟمٞم٤م، وٓ

ومٞمٝم٤م، ويمـ ومٞمٝم٤م يم٤مًمٜمحٚم٦م، إذا اظمتٚمٗم٤م، اظمتٚمٗم٤م ـمٞم٤ٌم، وإن ووٕم٧م، ووٕم٧م ـمٞم٤ًٌم، وإن رومٕم٧م قمغم قمقد، مل 

شمٙمنه: واٟمّمح هلل ٟمّمح اًمٙمٚم٥م ٕهٚمف: جيٞمٕمقٟمف، ويٓمردوٟمف، وييسمقٟمف، وي٠مسمك إٓ أن يٜمّمح هلؿ: ىم٤مل: 

 ّمح ٕهٚمف ُمٜمؽ هلل.ومٙم٤من وه٥م سمـ ُمٜمٌف إذا ذيمر هذا احلدي٨م، ىم٤مل: ؾمقأشم٤مه، إذا يم٤من اًمٙمٚم٥م أٟم

 (4/28 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ومٞمام أوطمك  قمـ زهػم سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ يزيد سمـ ُمٞمنة ويم٤من ىمد ىمرأ اًمٙمت٥م ـ ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك
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إمم ُمقؾمك سمـ قمٛمران قمٚمٞمف اًمًالم: إن أطم٥م قم٤ٌمدي إزم: اًمذيـ يٛمِمقن ذم إرض سم٤مًمٜمّمٞمح٦م، واًمذيـ 

ٖمٗمرون سم٤مٕؾمح٤مر: أوًمئؽ اًمذيـ إذا أردت أن أصٞم٥م أهؾ يٛمِمقن قمغم أىمداُمٝمؿ إمم اجلٛمٕم٤مت، واعمًت

إرض سمٕمذاب ورأيتٝمؿ: يمٗمٗم٧م قمٜمٝمؿ قمذايب: وإن أسمٖمض قم٤ٌمدي إزم: اًمذي ي٘متدي سمًٞمئ٦م اعم١مُمـ، وٓ 

 (5/237وًمٞم٤مء ٕي٘متدي سمحًٜمتف.)طمٚمٞمف ا

ومٖمْم٥م ؾمٚمامن سمـ  ُمرة سمـ ذطمٌٞمؾ: ؾمئؾ ؾمٚمامن سمـ رسمٞمٕم٦م قمـ ومريْم٦م ومخ٤مًمٗمف قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾىم٤مل 

ٞمٕم٦م، ورومع صقشمف: وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ: واهلل ًمٙمذًمؽ أٟمزهل٤م اهلل شمٕم٤ممم وم٠مشمٞم٤م أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري رسم

وم٘م٤مل: اًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل أسمق ُمٞمنة وىم٤مل ًمًٚمامن: ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل ًمؽ أن شمٖمْم٥م إن أرؿمدك رضمؾ وىم٤مل 

 (143-4/142)احلٚمٞمف .ًمٕمٛمرو: ىمد يم٤من يٜمٌٖمل ًمؽ أن شم٤ًموره. يٕمٜمل: شم٤ًمره. وٓ شمرد قمٚمٞمف واًمٜم٤مس يًٛمٕمقن

قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من ىم٤مل: ىم٤مل زم ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ي٤م ضمٕمٗمر، ىمؾ زم ذم وضمٝمل ُم٤م أيمره: وم٢من اًمرضمؾ ٓ 

 (4/86وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا.يٜمّمح أظم٤مه، طمتك ي٘مقل ًمف ذم وضمٝمف ُم٤م يٙمره

٤مه ومٚمـ شمٚم٘م ىم٤مل أيب قمٌد اهلل اًمرازي: ىم٤مل زم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمؽ سم٤مًمٜمّمح هلل ذم ظمٚم٘مف

سمٕمٛمؾ أومْمؾ ُمٜمف أٓ، ٓ شم٠مٟمس سمٛمراد ه١مٓء ومٚمق ٟم٤مدى ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء: إن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ يدظمٚمقن اجلٜم٦م وأٟم٤م 

 (7/178وًمٞم٤مء ٕوطمدي أدظمؾ اًمٜم٤مر: ًمٙمٜم٧م سمذًمؽ راوٞم٤م. )طمٚمٞمف ا

اًمّمؼم  :ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل: أريم٤من اًمديـ أرسمٕم٦م: اًمّمدق واًمٞم٘ملم واًمرو٤م واحل٥م ومٕمالُم٦م اًمّمدق

 .اًمٜمّمٞمح٦م وقمالُم٦م اًمرو٤م: شمرك اخلالف: وقمالُم٦م اإليث٤مر واًمّمؼم يِمٝمد ًمٚمّمدق وقمالُم٦م اًمٞم٘ملم:

 (192-11/191وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا

ىم٤مل ومرىمد اًمًٌخل: أطم٥م اًمٜم٤مس إمم اهلل ُمـ حيٌٌقن اخلٚمؼ إمم اخل٤مًمؼ، ويٛمِمقن سملم قم٤ٌمده سم٤مًمٜمّم٤مئح، 

هؾ صٗمقشمف، أوًمئؽ اًمذيـ ٓ وخي٤مومقن قمٚمٞمٝمؿ أقمامهلؿ ويقم شمٌدو اًمٗمْم٤مئح، أوًمئؽ أوًمٞم٤مء اهلل وأطم٤ٌمؤه وأ

 راطم٦م هلؿ دون ًم٘م٤مئف.) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ(

ىم٤مل ُمٕمٛمر : يم٤من ي٘م٤مل  اٟمّمح اًمٜم٤مس ًمؽ ُمـ ظم٤مف اهلل ومٞمؽ . و يم٤من اًمًٚمػ اذا اؾمدو ٟمّمٞمح٦م أطمد 

وقمٔمقه ها طمتك ي٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ُمـ وقمظ اظم٤مه ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ومٝمك ٟمّمٞمح٦م وُمـ وقمٔمف قمغم رؤس اًمٜم٤مس 

 (224/1ٕمٚمقم واحلٙمؿ ومٝمك ومْمٞمح٦م . )ضم٤مُمع اًم

وىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد: يم٤من ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ إذا رأى اًمرضمؾ ُمـ أظمٞمف ؿمٞمئ٤ًم، ي٠مُمره ذم رومؼ، ومٞم١مضمر 
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 (224/1)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .ذم أُمره وَّنٞمف، وإن أطمد ه١مٓء خيرق سمّم٤مطمٌف، ومٞمًتٖمْم٥م أظم٤مه وهيتؽ ؾمؽمه

واطم٧ٌٌم ان ازيـ أُمره و ُم٤م أ ؾمت٘مٌٚم٧م رضمال رم ُم٤م رأي٧م رضمال قمغم ظمٓم٠م آ ؾمؽمشمف :ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم 

 (11/83وضمٝمف سم٠مُمر يٙمرهف وًمٙمـ اسملم ًمف ظمٓم٤مءه ومٞمام سمٞمٜمك و سمٞمٜمف وم٠من ُمثؾ ذًمؽ وآ شمريمتف . )اًمًػم 

ىمؾ زم ذم وضمٝمل ُم٤م أيمره وم٢مّن اًمّرضمؾ ٓ يٜمّمح أظم٤مه طمتّك ي٘مقل ًمف ذم وضمٝمف ُم٤م  :ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

 (2/361يٙمره.)صٗمف اًمّمٗمقة 

طمزم: وٓ شمٜمّمح قمغم ذط اًم٘مٌقل ُمٜمؽ وم٢من شمٕمدي٧م هذه اًمقضمقه وم٠مٟم٧م فم٤ممل ٓ ٟم٤مصح وـم٤مًم٥م ىم٤مل اسمـ 

ـم٤مقم٦م وُمٚمؽ ٓ ُم١مدي طمؼ أُم٤مٟم٦م وأظمقة وًمٞمس هذا طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وٓ طمٙمؿ اًمّمداىم٦م، ًمٙمـ طمٙمؿ إُمػم 

 (44ُمع رقمٞمتف واًمًٞمد ُمع قمٌده.) إظمالق واًمًػم

 وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم)وَمُ٘مقٓ ًَمُف ىَمْقًٓ ًَمٞمِّٜم٤ًم ( وي٘مقل: وم٢من ظمِمٜم٧م يمالُمؽ ذم اًمٜمّمٞمح٦م ومذًمؽ إهمراءوشمٜمٗمػم 

(. وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :) ينوا وٓ شمٕمنوا وسمنمواوٓشمٜمٗمروا(.)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (. 44)ـمف 

 (44ظمالق واًمًػم ٕ)ا

 (5/225)احلٚمٞمف .ىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد: سمٚمٖمٜمل أن اعمًٚمؿ ُمرآة أظمٞمف، ومٝمؾ شمًؽمي٥م ُمـ أُمري ؿمٞمئ٤مً 

 ( 615/ 3سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز  ( ـ قمٌد اًمؼم : حمض اظم٤مك اًمٜمّمٞمح٦م و ان يم٤مٟم٧م قمٜمده ومْمٞمح٦م .ىم٤مل اسم

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمًٌتل: اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ ًمزوم اًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤موم٦م، وشمرك اخلٞم٤مٟم٦م هلؿ سم٤مإلوامر 

ح٤مسمف. واًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ُمٕم٤ًم: إذ إن اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يِمؽمط قمغم ُمـ سم٤ميٕمف ُمـ أص

  (1/194)روو٦م اًمٕم٘مالء 

وىم٤مل أيْم٤ًم: اًمٜمّمٞمح٦م دم٥م قمغم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م وًمٙمـ أسمداءه٤م ٓ جي٥م إٓ هًا ٕن ُمـ وقمظ أظم٤مه قمالٟمٞم٦م وم٘مد 

ؿم٤مٟمف وُمـ وقمٔمف هًا وم٘مد زاٟمف وأظمػمًا ـمقسمك ًمٕمٌد ٟمّمح أظم٤مه سمحٙمٛم٦م ودقم٤م إمم ؾمٌٞمؾ رسمف سم٤معمققمٔم٦م 

ا رأى ُمـ أظمٞمف ظمػمًا ٟمنمه، وإن اـمٚمع قمغم قمٞم٥ٍم يمتٛمف احلًٜم٦م وختٚمؼ سم٤مٕظمالق وأداب اجلٛمٞمٚم٦م اًمذي إذ

  ( 1/196وؾمؽمه .)روو٦م اًمٕم٘مالء 

وىم٤مل أيْم٤ًم: ظمػم اإلظمقان أؿمدهؿ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٜمّمٞمح٦م، يمام أن ظمػم إقمامل أمحده٤م قم٤مىم٦ٌم وأطمًٜمٝم٤م 

 ( 194إظمالص٤ًم، وضب اًمٜم٤مصح ظمػم ُمـ حتٞم٦م اًمِم٤مٟمئ.)رووف اًمٕم٘مالء ًمٚمًٌتك 

 (514ري:)جمٛمع احلٙمؿ وآُمث٤مل ٓمحد ىمٌش ىم٤مل قمٌد اهللا اًم٤ًمسمق
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ـْ ذا سُمْٖمْم٦ٍم أهمرايم٤م  ُمـ يم٤مَن ذا ٟمّمٞمح٦ٍم ََّن٤ميم٤م  وُمـ يٙم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:
ويم٤من أيٛمـ أظم٤م أؾم٤مُم٦م ُٕمف وهق -قمـ اسمـ طمرُمٚم٦م ُمقمم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أنا احلج٤مج سمـ أيٛمـ اسمـ أم أيٛمـ 

يتؿ ريمققمف وٓ ؾمجقده ومرآه اسمـ قمٛمر ومدقم٤مه طملم ومدظمؾ احلج٤مج ومّمغم صالة ٓ  -رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر

 (91/25)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك .ومرهمٗم٘م٤مل: ي٤م اسمـ أظمل أحت٥ًم أٟمؽ صٚمٞم٧م؟ إٟماؽ مل شمّمؾِّ ومُٕمد ًمّمالشمؽ

اًمٜم٤مس: إُمػم  دظمؾ أسمق ُمًٚمؿ اخلقٓين قمغم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م إضمػم وم٘م٤مل

م قمٚمٞمؽ أهي٤م إضمػم: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: إُمػم: وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: دقمقا أسم٤م ُمًٚمؿ، هق ي٤م أسم٤م ُمًٚمؿ صمؿ ىم٤مل: اًمًال

أقمٚمؿ سمام ي٘مقل: ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ: إٟمام ُمثٚمؽ: ُمثؾ رضمؾ اؾمت٠مضمر أضمػمًا، ومقٓه ُم٤مؿمٞمتف، وضمٕمؾ ًمف إضمر قمغم 

رقمٞمتٝم٤م، ووومر ضمزازه٤م، طمتك شمٚمحؼ اًمّمٖمػمة،  أن حيًـ اًمرقمٞم٦م، ويقف ضمزازه٤م وأًم٤ٌمَّن٤م: وم٢من هق أطمًـ

وشمًٛمـ اًمٕمجٗم٤مء: أقمٓم٤مه أضمره، وزاد ُمـ ىمٌٚمف زي٤مدة: وإن هق مل حيًـ رقمٞمتٝم٤م، وأو٤مقمٝم٤م، طمتك هتٚمؽ 

ضمزازه٤م وأًم٤ٌمَّن٤م: همْم٥م قمٚمٞمف ص٤مطم٥م إضمر، ومٕم٤مىمٌف، ومل يٕمٓمف  اًمٕمجٗم٤مء، وشمٕمجػ اًمًٛمٞمٜم٦م ومل يقومر

 (2/125وًمٞم٤مء ٕإضمر.)طمٚمٞمف ا

، ومرأيتُف قمـ محدون اسمـ أيب اًمُٓمقّد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌم رك ي٘مقل: ىمدُم٧م اًمِم٤مم قمغم إوزاقملِّ

: َُمـ هذا اعمٌتدع اًمذي ظمرج سم٤مًمٙمقوم٦ِم ُيٙمٜماك أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: ومرضمٕم٧ُم إمم  سمٌػموت، وم٘م٤مل زم: ي٤م ظمراؾم٤مينُّ

سمٞمتل، وم٠مىمٌٚم٧ُم قمغم يمت٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وم٠مظمرضم٧ُم ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمئؾ ُمـ ضمٞم٤مد اعم٤ًمئؾ، وسم٘مٞم٧ُم ذم ذًمؽ صمالصم٦م أي٤مم، 

واًمٙمت٤مب ذم يدي، وم٘م٤مل: أيُّ  -يٕمٜمل إوزاقملا  -وهق ُم١مذِّن ُمًجدهؿ وإُم٤مُمٝمؿ ومجئ٧ُم يقم اًمث٤مًم٨م 

رء هذا اًمٙمت٤مب؟ ومٜم٤موًمتُف، ومٜمٔمر ذم ُم٠ًمًم٦م ُمٜمٝم٤م وىمإْم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م: ىم٤مل اًمٜمٕمامن. ومام زال ىم٤مئاًم سمٕمد ُم٤م أذان طمتك 

، صمؿ أظمرج اًمٙمت٤مب ف، صمؿ أىم٤مم وصغما طمتك أشمك قمٚمٞمٝم٤م،  ىمرأ صدًرا ُمـ اًمٙمت٤مب، صمؿ ووع اًمٙمت٤مَب ذم يُمٛمِّ

ـْ اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م هذا؟ ىمٚم٧ُم: ؿمٞمٌخ ًم٘مٞمتف سم٤مًمٕمراق. وم٘م٤مل: هذا ٟمٌٞمؾ ُمـ اعمِم٤ميخ.  : َُم وم٘م٤مل زم: ي٤م ظمراؾم٤مينُّ

 ( 13/338اذه٥ْم وم٤مؾمتٙمثر ُمٜمف. ىمٚم٧ُم: هذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمذي َّنٞم٧م قمٜمف. ) شم٤مريخ سمٖمداد 

هيٞمجؽ وٓ  ج ٓ يٌٕم٨م إًمٞمؽ وٓقمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ُم٤م ؿم٠من احلج٤م

ي١مذيؽ؟ ىم٤مل: واهلل ُم٤م أدري همػم أٟمف صغم ذات يقم ُمع أسمٞمف صالة ومجٕمؾ ٓ يتؿ ريمققمٝم٤م وٓ ؾمجقده٤م 

 (2/165وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا.وم٤مظمذت يمٗم٤ًم ُمـ طمّم٤ٌمء ومحّمٌتف هب٤م ىم٤مل احلج٤مج: ومام زًم٧م أطمًـ اًمّمالة

اًزا) ص٤مٟمع اًمثٞم٤مب ( وذات يقٍم  ازيـ ومقىمػ قمغم ويم٤من يقٟمس سمـ قُمٌٞمد ظمزا ضم٤مء رضمٌؾ ؿم٤مُملٌّ إمم ؾمقق اخلزا
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وهق صمقب ُمرسماٌع ُمـ ظمزٍّ ًمف أقمالم ( سم٠مرسمع ُمئ٦م؟ وم٘م٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد: قمٜمدٟم٤م  )يقٟمس، وم٘م٤مل: قمٜمدك ُُمْٓمَرٌف 

َ هبؿ ومج٤مء وىمد سم٤مع اسمـ اظمتف سمٛمئتلم. ومٜم٤مدى اعمٜم٤مدي: اًمّمالة. وم٤مٟمٓمٚمؼ يقٟمس إمم سم ٜمل ىمِمػم ًمٞمُّمكمِّ

اًمـُٛمٓمرف ُمـ اًمِم٤مُملِّ سم٠مرسمع ُمئ٦م وم٘م٤مل: ُم٤م هذه اًمدراهؿ؟ ىم٤مل: صمٛمـ ذاك اعمٓمرومٗم٘م٤مل: ي٤م قمٌداهلل هذا 

 (5/165)اًمًػم  اعمٓمرف اًمذي قمروتف قمٚمٞمؽ سمٛمئتل درهؿ وم٢من ؿمئ٧م ومخذه وظمذ ُمئتلم وإن ؿمئ٧م ومدقْمُف.

ضير جي٤مًمس ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: وم٢مذا يم٤من ؿمٝمر رُمْم٤من: خيرج إمم ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمّمٕم٥م: يم٤من رضمؾ 

اًمًقاد، ومٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمٙمًك ويٕمٓمك وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: أصمٞم٥م أهؾ اًم٘مرآن ُمـ ىمراءهتؿ 

وي٘م٤مل عمثؾ هذا: ىمد شمٕمجٚم٧م صمقاسمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م: وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، شم٘مقل زم هذا، وأٟم٤م ضمٚمٞمًؽ؟ ىم٤مل: 

 (7/16وًمٞم٤مء ٕزم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: يم٤من هذا ضمٚمٞمًؽ، أومال ٟمّمحتف.)طمٚمٞمف اأظم٤مف أن ي٘م٤مل 

طم٤مضم٦م وم٠مظمٚمٜمل ـ  قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أٟمف دظمؾ قمغم قمٛمر، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إن زم

وقمٜمده ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ ـ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: أه دون قمٛمؽ، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مم ُمًٚمٛم٦م وظمرج، وضمٚمس 

وم٘م٤مل ًمف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ُم٤م أٟم٧م ىم٤مئؾ ًمرسمؽ همدًا إذا ؾم٠مًمؽ؟ وم٘م٤مل: رأي٧م سمدقم٦م ومٚمؿ متتٝم٤م، أو سملم يديف، 

ؾمٜم٦م مل حتٞمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م سمٜمل أرء محٚمتٙمف اًمرقمٞم٦م إزم، أم رأي رأيتف ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًؽ؟ ىم٤مل: ٓ واهلل، وًمٙمـ 

رمحؽ اهلل وضمزاك ُمـ وًمد  رأي رأيتف ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمز، وقمروم٧م أٟمؽ ُمًئقل، ومام أٟم٧م ىم٤مئؾ؟ وم٘م٤مل ًمف أسمقه:

ظمػمًا، ومقاهلل إين ٕرضمق أن شمٙمقن ُمـ إقمقان قمغم اخلػم، ي٤م سمٜمل: إن ىمقُمؽ ىمد ؿمدوا هذا إُمر قم٘مدة 

قم٘مدة وقمروة قمروة، وُمتك ُم٤م أريد ُمٙم٤مسمرهتؿ قمغم اٟمتزاع ُم٤م ذم أيدهيؿ، مل آُمـ أن يٗمت٘مقا قمكم ومت٘م٤م شمٙمثر ومٞمف 

ن هيراق ذم ؾمٌٌل حمجٛم٦م ُمـ دم، أو ُم٤م شمرى أن ٓ ي٠ميت قمغم اًمدُم٤مء، واهلل ًمزوال اًمدٟمٞم٤م أهقن قمكم ُمـ أ

أسمٞمؽ يقم ُمـ أي٤مم اًمدٟمٞم٤م إٓ وهق يٛمٞم٧م ومٞمف سمدقم٦م وحيٞمل ومٞمف ؾمٜم٦م)طَمتاك حَيُْٙمَؿ اهللاُ سَمٞمْٜمَٜم٤َم َوُهَق ظَمػْمُ احْل٤َميمِِٛملَم ( 

 (283-5/282 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء(. )87)إقمراف 

اًمٚمٞمؾ، ٟم٤مم  ٜم٦م ىمٌؾ أن ييب: ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: عم٤م يم٤منطُمٌس أمحد سمـ طمٜمٌؾ وسمٕمض أصح٤مسمف ذم اعمح

ُمـ يم٤من ُمٕمل ُمـ أصح٤ميب، وأٟم٤م ُمتٗمٙمر ذم أُمري: وم٢مذا أٟم٤م سمرضمؾ ـمقيؾ يتخٓمك اًمٜم٤مس، طمتك دٟم٤م ُمٜمل: 

وم٘م٤مل: أٟم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ومًٙم٧م: وم٘م٤مهل٤م صم٤مٟمٞم٦م، ومًٙم٧م: وم٘م٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م: أٟم٧م أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ 

، وًمؽ اجلٜم٦م: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: ومٚمام ُمًٜمل طمر اًمًقط، ذيمرت ىمقل اًمرضمؾ. طمٜمٌؾ: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ: ىم٤مل: اصؼم

 (9/193وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا

http://www.alukah.net/sharia/0/63065/#_ftn1


 اًمٜمّمٞمحفسم٤مب                                                        ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   ر اًمرسم٤مٟمٞملماصم٤م - 212

ل ىم٤مل: ضم٤مءين أمحد سمـ طمٜمٌؾ سم٤مًمٚمٞمؾ ومدقا قمكما اًم٤ٌمب، وم٘مٚم٧م: ُمـ هذا؟ وم٘م٤مل:  قمـ ه٤مرون سمـ قمٌد اهلل احلاما

ٞمتف، ىمٚم٧م: طم٤مضم٦م ي٤م أسم٤م ًا ٤مين وُم ًا قمٌد اهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ؿمٖمٚم٧م اًمٞمقم  أٟم٤م أمحد، وم٤ٌمدرت أن ظمرضم٧م إًمٞمف، ومٛم

ىمٚمٌل، ىمٚم٧م: سمامذا ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل: ضمزت قمٚمٞمؽ اًمٞمقم وأٟم٧م ىم٤مقمد حتدث اًمٜم٤مس ذم اًمٗملء، واًمٜم٤مس ذم 

 .اًمِمٛمس سم٠ميدهيؿ إىمالم واًمدوم٤مشمر، ٓ شمٗمٕمؾ ُمرة أظمرى، إذا ىمٕمدت وم٤مىمٕمد ُمع اًمٜم٤مس

 (1/411)اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى واداب اًم٤ًمُمع 

هلام سمٌٞم٧م   ُمرصمد ىم٤مل: عم٤م وزم قمٛمر سمـ هٌػمة اًمٕمراق: أرؾمؾ إمم احلًـ وإمم اًمِمٕمٌل وم٠مُمرقمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ 

ويم٤مٟم٤م ومٞمف ؿمٝمرا، أو ٟمحقه صمؿ إن اخلَم همدا قمٚمٞمٝمام ذات يقم، وم٘م٤مل: إن إُمػم داظمؾ قمٚمٞمٙمام ومج٤مء قمٛمر 

يٜمٗمذ يمت٤ًٌم أقمرف  سمـ قمٌد اعمٚمؽ يتقيم٠م قمغم قمّم٤م ًمف ومًٚمؿ، صمؿ ضمٚمس ُمٕمٔماًم هل٤م وم٘م٤مل: إن أُمػم اعم١مُمٜملم يزيد

أن ذم إٟمٗم٤مذه٤م اهلٚمٙم٦م وم٢من أـمٕمتف: قمّمٞم٧م اهلل، وإن قمّمٞمتف: أـمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ: ومٝمؾ شمري٤م زم ذم ُمت٤مسمٕمتل 

إي٤مه ومرضم٤ًم ؟ ىم٤مل احلًـ: ي٤م أسم٤م قمٛمرو، أضم٥م إُمػم: ومتٙمٚمؿ اًمِمٕمٌل، وم٤مٟمحط ذم طمٌؾ اسمـ هٌػمة: وم٘م٤مل: ُم٤م 

اًمِمٕمٌل ُم٤م ىمد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل أٟم٧م ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد؟ شم٘مقل أٟم٧م ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد؟ وم٘م٤مل: أهي٤م إُمػم، ىمد ىم٤مل 

وم٘م٤مل: أىمقل: ي٤م قمٛمر سمـ هٌػمة، يقؿمؽ أن يٜمزل سمؽ ُمٚمؽ ُمـ ُمالئٙم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ومظ همٚمٞمظ، ٓ يٕميص اهلل ُم٤م 

أُمره: ومٞمخرضمؽ ُمـ ؾمٕم٦م ىمٍمك، إمم وٞمؼ ىمؼمك: ي٤م قمٛمر سمـ هٌػمة: إن شمتؼ اهلل: يٕمّمٛمؽ ُمـ يزيد سمـ 

د قمٌد اعمٚمؽ ُمـ اهلل قمز وضمؾ: ي٤م قمٛمر سمـ هٌػمة: ٓ شم٠مُمـ أن يٜمٔمر اهلل إًمٞمؽ قمٌد اعمٚمؽ، وٓ يٕمّمٛمؽ يزي

قمغم أىمٌح ُم٤م شمٕمٛمؾ ذم ـم٤مقم٦م يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ ٟمٔمرة ُم٘م٧م، ومٞمٖمٚمؼ هب٤م سم٤مب اعمٖمٗمرة دوٟمؽ: ي٤م قمٛمر سمـ 

٤مًمٙمؿ هٌػمة: ًم٘مد أدريم٧م ٟم٤مؾم٤ًم ُمـ صدر هذه إُم٦م، يم٤مٟمقا واهلل، قمغم اًمدٟمٞم٤م وهل ُم٘مٌٚم٦م أؿمد إدسم٤مرًا، ُمـ إىمٌ

ـْ ظَم٤مَف َُمَ٘م٤مُِمل  َ
قمٚمٞمٝم٤م وهل ُمدسمرة: ي٤م قمٛمر سمـ هٌػمة: إين أظمقومؽ ُم٘م٤مُم٤ًم ظمقومٙمف اهلل شمٕم٤ممم، وم٘م٤مل: ) َذًمَِؽ عمِ

( ي٤م قمٛمر سمـ هٌػمة: إن شمؽ ُمع اهلل شمٕم٤ممم ذم ـم٤مقمتف، يمٗم٤مك سم٤مئ٘م٦م يزيد سمـ قمٌد 14َوظَم٤مَف َوقِمٞمِد ( )إسمراهٞمؿ 

اهلل، ويمٚمؽ اهلل إًمٞمف: ىم٤مل: ومٌٙمك قمٛمر، وىم٤مم سمٕمؼمشمف:  اعمٚمؽ: وإن شمؽ ُمع يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ قمغم ُمٕم٤ميص

ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد: أرؾمؾ إًمٞمٝمام سم٢مذَّنام وضمقائزمه٤م، ويمثر ُمٜمف ُم٤م ًمٚمحًـ، ويم٤من ذم ضم٤مئزشمف ًمٚمِمٕمٌل سمٕمض 

اإلىمت٤مر: ومخرج اًمِمٕمٌل إمم اعمًجد، وم٘م٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أن ي١مصمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف 

 ٟمٗمز سمٞمده: ُم٤م قمٚمؿ احلًـ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ومجٝمٚمتف، وًمٙمـ أردت وضمف اسمـ هٌػمة، وم٠مىمّم٤مين اهلل  ومٚمٞمٗمٕمؾ: ومقاًمذي

(151/2-149)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءُمٜمف.
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ٓ ادلٕىش -89  
َ
 ثبة األِش ثبدلْشٚف ٚإٌٟٙ ّ

٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْٕمْ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُما ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمئَِؽ َوًْمتَُٙم ُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜما٤مِس شَم٠ْمُُمُروَن [ ، َوىم٤مَل   شَمَٕم٤ممَم :  114] آل قمٛمران :  ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن  يُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُما

ـِ اعمُْٜمَْٙمر  ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  111] آل قمٛمران :  سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

ـِ اجْل٤َمِهٚملَِم  َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمِٞم٤َمُء  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  199] إقمراف :  َوَأقْمِرْض قَم

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر  ـْ  ٤ممَم : [ َوىم٤مَل شَمٕمَ  71] اًمتقسم٦م : سَمْٕمٍض َي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ـَ اًما ًُمِٕم

ـِ َُمْرَيَؿ َذًمَِؽ سماَِم قَمَّمْقا َويَم٤مُٟمقا َيْٕمتَُدوَن يَم٤مُٟمقا ٓ َيَتٜم٤َمهَ  ك اسْم ًَ ٤مِن َداُوَد َوقِمٞم ًَ
ْقَن سَمٜمِل إِْهائٞمَؾ قَمغَم ًمِ

ـْ ُُمٜمَْٙمٍر وَمَٕمُٚمقُه ًَمٌِْئَس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقَن  ـْ  شَمَٕم٤ممَم : [ ، َوىم٤مَل  78] اعم٤مئدة : قَم ُٙمْؿ وَمَٛم ـْ َرسمِّ َوىُمِؾ احْلَؼُّ ُِم

ـْ ؿَم٤مَء وَمْٚمٞمَْٙمُٗمرْ  ـْ َوَُم [  94] احلجر : وَم٤مْصَدْع سماَِم   شُم١ْمَُمر  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  29] اًمٙمٝمػ :ؿَم٤مَء وَمْٚمٞم١ُْمُِم

 َوَأظَمْذَٟم٤م اًما 
ِ
قء ًُّ ـِ اًم ـَ َيٜمَْٝمْقَن قَم ِذي ـَ فَمَٚمُٛمقا سمَِٕمَذاٍب سَمِئٞمٍس سماَِم يَم٤مُٟمقا ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : وم٠َمْٟمَجْٞمٜم٤َم اًما ِذي

ُ٘مقَن ] إقمراف :  ًُ  [ َوأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م وأُم٤م إطم٤مدي٨م165َيْٗم

ُل : قمـ َأيب ؾمٕمٞمٍد اخلُْدريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -184 وم٤مَٕوا

ـْ رَ » وؾَمٚماؿ يُ٘مقُل :  َتٓمِْع وَمٌَ٘مٚمٌِف َُم ًْ ٤مٟمِِف ، وَم٢مِْن مَلْ َي ًَ
تَٓمْع ومٌِٚمِ ًْ ْ َي ُه سمَِٞمدِه ، وَم٢مِْن مَل ْ َأى ُِمٜمُْٙمؿ ُُمٜمْٙمرًا وَمْٚمٞمٖمػمِّ

 رواه ُمًٚمؿ ش َوَذًَمَؽ َأْوَٕمُػ اإِليامِن 

ُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل  -185 ًْ ـِ ُم ـَ َٟمٌِلٍّ : »اًمثا٤مين : قمـ اسم َُم٤م ُِم

ٜماتِِف ويْ٘متُدون سم٠َمُْمِره،  ًُ تِِف طمقاريُّقن وَأْصَح٤مٌب َي٠ْمظمذون سمِ ٌْكِم إِٓا يم٤من ًَمف ُِمـ ُأُما ٦ٍم ىَم ٤م سمَٕمثَُف اهللا ذم ُأُما صُمؿا إَِّنا

ـْ ضم ـْ سمْٕمِدهْؿ ظُمُٚمقٌف يُ٘مقًُمقن َُم٤مَٓ يْٗمٕمُٚمقَن ، ويْٗمَٕمُٚمقن َُم٤مَٓ ُي١ْمَُمرون ، وَمَٛم ٤مهدُهؿ سمَِٞمدِه وَمُٝمق خَتُْٚمُػ ُِم

ـٌ ، وًمٞمس وراَء ذًمِؽ ُِمـ  ـْ ضَم٤مَهدُهْؿ سمِٚم٤ًِمٟمِِف وَمُٝمق ُُم١ْمُِم ـٌ ، وَُم ـْ ضم٤مهدهؿ سمَ٘مْٚمٌِِف وَمُٝمق ُُم١ْمُِم ـٌ ، َوَُم ُُم١ْمُِم

 رواه ُمًٚمؿ .ش اإِليامِن طمٌا٦ُم ظمْردٍل 

٤مُِم٧ِم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل :  -186 ـِ اًمّما ٤ٌَمَدَة سم ٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ سم» اًمث٤مًم٨ُم : قمـ َأيب اًمقًمٞمِد قُم

ٛمِع واًمٓما٤مقَم٦ِم ذم اًمُٕمْنِ َواًمٞمُْنِ واعمَٜمَِْمِط واعمَْٙمَرِه ، َوقمغم َأصَمَرٍة قَمٚمٞمْٜم٤َم، وقَمغَم أَ  ًا ْن َٓ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قمغم اًم

ـَ اهللا شمٕم٤ممَم  ومٞمف سُمره٤مٌن ، وقمغم أن ٟم٘مقل سم٤محلؼِّ أيٜماَم ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف إِٓا َأْن شَمَرْوا يُمْٗمرًا سَمَقاطم٤ًم قِمٜمْديُمْؿ ُِم
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 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش يُمٜما٤م ٓ ٟمخ٤مُف ذم اهللا ًَمْقُم٦َم ٓئٍؿ 

ْٕم٥ِم . ش اعمٜمَِْمط واعمَْٙمره »  ْٝمِؾ واًمّما ًا وإصََمرُة : آظْمتِّم٤مُص سم٤معمُِْمؽَمك ، » سمَِٗمتِْح ُِمٞمٛمٞمٝمام : َأْي : ذم اًم

دة سمْٕمَدَه٤م َواوصُمؿا َأًمٌِػ صُمؿا طم٤مء ُُمْٝمَٛمَٚم٦ٌم َأْي فَم٤مِهرًا َٓ سمَٗمتْح اش سمَقاطم٤ًم » وىَمْد ؾمٌَؼ سمَٞم٤مَُّن٤م .   اعمَُقطما
ِ
ًْم٤ٌَمء

تَِٛمُؾ شَم٠ْمِوياًل .  حَيْ

ـِ سَمِمػٍم ريض اهللا قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -187 اسمع : قمـ اًمٜمْٕمامِن سم َُمثَُؾ » اًمرا

ىِمِع ومٞمٝم٤م يَمَٛمثَِؾ ىَمقٍم اؾْمتََٝمُٛمقا قمغم ؾمٗمٞمٜم٦ٍم ومّم٤مَر سمٕمُْمٝمؿ أقمالَه٤م وسمٕمُْمٝمؿ اًمَ٘م٤مئِِؿ ذم طُمدوِد اهللا ، واًْمَقا

ـْ وَمْقىَمُٝمْؿ وَمَ٘م٤مًُمقا : ًَمْق َأٟما٤م ظَمَرىْمٜم٤َم ذم وا قَمغَم َُم  َُمرُّ
ِ
ـَ اعم٤مء ـَ ذم أؾمٗمٚمٝم٤م إَِذا اؾْمتََ٘مْقا ُِم  أؾمٗمَٚمٝم٤م ويم٤مَن اًمذي

ـْ وَمْقىَمٜم٤َم ، وَم٢مِ  ْ ُٟم١ْمِذ َُم ْن شَمَريُمقُهْؿ َوَُم٤م َأراُدوا َهٚمُٙمقا مَجِٞمٕم٤ًم ، وإِْن َأظَمُذوا قَمغَم َأْيِدهيِؿ َٟمَّمٞمٌِٜم٤م ظَمْرىم٤ًم َومَل

 رواُه اًمٌخ٤مري .ش . َٟمجْقا وٟمجْقا مَجِٞمٕم٤ًم 

 َُمْٕمٜم٤َمُه : اعمُٜمْٙمُِر هل٤م  اًمَ٘م٤مئُؿ ذم دومِٕمَٝم٤م وإِزاًَمتَِٝم٤م واعمُراُد سم٤ِمحلُدوِد : َُم٤م َّنك اهللاش اًمَ٘م٤مئُؿ ذم طُمدوِد اهللا شمَٕم٤ممم 

 اىْمؽَمقُمقا. ش : اؾْمتََٝمُٛمقا »قَمٜمُْف : 

ـْ ُأمِّ اعم١ُْمُِمٜملَِم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦م ِهٜمٍْد سمٜم٧ِم َأيِب ُأَُمٞما٦َم طُمذْيَٗم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، قمـ اًمٜمٌل  -188 اخل٤مُِمُس : قَم

تَْٕمٛمُؾ قَمٚمٞمُْٙمْؿ ُأَُمراُء وَمتَْٕمِروُمقَن » َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ أٟمف ىم٤مل :  ًْ ـْ يَمِره ومَ٘مْد سَمِرىَء إِٟماُف ُي وشمٜمُٙمُِروَن وَمِٛم

ـْ َريِضَ َوشَم٤مسَمَع  ـْ ُم
ـْ َأْٟمَٙمَر وَمَ٘مْد ؾَمٚمَِؿ ، َوًَمٙمِ َٓ، َُم٤م »ىم٤مًمقا : ي٤م َرؾُمقَل اهللا َأَٓ ُٟمَ٘م٤مشمُِٚمُٝمْؿ ؟ ىَم٤مَل : ش َوَُم

اَلَة   رواه ُمًٚمؿ .ش َأىَم٤مُُمقا ومِٞمُٙمْؿ اًمّما

 ًْ ـْ يَمِرَه سمَِ٘مْٚمٌِِف ومَلْ َي ـْ َأْٟمَٙمَر َُمْٕمٜم٤َمُه : َُم ـَ اإِلصمِؿ َوَأداى َوفمِٞمَٗمتَُف ، وَُم ٤مٍن وَمَ٘مْد سَمِرَئ ُِم ًَ
تٓمِْع إْٟمَٙم٤مرًا سمَِٞمٍد َوٓ ًمِ

ـْ َريِضَ سمِِٗمْٕمٚمِٝمْؿ وشم٤مسمٕمٝمؿ ، وَمُٝمَق اًمَٕم٤ميص . ـْ َهِذِه اعمٕمّمٞم٦ِم ، َوَُم ٥ِم ـَم٤مىَمتِِف وَمَ٘مْد ؾَمٚمَِؿ ُِم ًَ  سَمَح

٤مدُس : قمـ ُأمِّ اعم١ُْْمُِمٜملم ُأمِّ  -189 ًا ِلا َصغّم اهللُ اًم احْلَٙمؿ َزْيٜم٥َم سمِٜم٧ِْم ضمْحٍش ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأنا اًمٜمٌا

ـْ َذٍّ ىَمِد اىْمؽمَب ، وُمتَح اًْمَٞمْقَم » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َدظَمَؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمزقم٤ًم يُ٘مقُل :  ٓ إًِمَف إِٓا اهللا ، وْيٌؾ ًمِْٚمٕمرِب ُِم

تِل شَمٚمِٞمَٝم٤م . وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م رؾمقل اهللا َوطَم ش ُِمـ رْدِم َي٠ْمضُمقَج َوُم٠ْمضمقَج ُِمثُْؾ هِذِه  ٌُٕمف اإِلهْب٤َمِم واًما ٚماَؼ سم٠ُمْص

٤محلُقَن ؟ ىم٤مل :  ُؽ وومِٞمٜم٤َم اًمّما
 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َٟمَٕمْؿ إَِذا يَمثَُر اخْل٨ٌََُم » َأََّنْٚمِ

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  -191 ـْ َأيِب ؾَمٕمٞمد اخْلُْدِريِّ ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌا ٤مسمُع : قم ًا ٤ميُمؿ » وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  اًم إِيا
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ُث ومِٞمَٝم٤م ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا ش َواجْلُُٚمقَس ذم اًمٓمُرىم٤مِت  ـْ جَم٤مًمًِٜم٤َم سُمدٌّ ، َٟمتحدا ومَ٘م٤مًُمقا : َي٤م رؾَمقَل اهللا َُم٤مًَمٜم٤َم ُِم

فُ  ا: وَُم٤م طَمؼُّ اًمٓماِريِؼ ي٤م ىم٤مًمقش َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : وَم٢مَِذا َأسَمٞمُْتْؿ إِٓا اعمَْْجٚمِس وَم٠َمقْمُٓمقا اًمٓماريَؼ طَم٘ما

ـِ اعمُْٜمَْٙمَر » رؾمقَل اهللا ؟ ىم٤مل :  الِم  َوإَُْمُر سم٤معمْْٕمروِف  واًمٜماْٝمُل قم ًا هَمضُّ اًْمٌٍََم ، ويَمػُّ إََذى، وَردُّ اًم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش 

ـْ : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمٝمام َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما  -191 ـْ اًمثا٤مُم ؿ رأى ظَم٤ممت٤ًم ُِم

ـْ َٟم٤مٍر وَمٞمْجٕمٚمَٝم٤م ذم َيِدِه ، » َذَه٥ٍم ذم َيد َرضُمٍؾ ، وَمٜمَزقَمُف ومَٓمرطَمُف وىَم٤مل :  وَمِ٘مٞمؾ ش َيْٕمَٛمُد َأطَمُديُمْؿ إمَِم مَجَْرٍة ُِم

ضُمؾ سَمْٕمَد َُم٤م َذَه٥َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : ظُمْذ ظَم٤ممتََؽ ، اٟمَتٗمْع سمِِف . ىَم٤م َل : ٓ واهللا ٓ ًمِٚمرا

 آظُمُذُه َأسَمدًا وىَمْد ـَمرطمُف رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ . رواه ُمًٚمؿ .

ي َأنا قَم٤مئَِذ سمـ قمْٛمرٍو ريض اهللا قمٜمف دظَمَؾ قَمغَم قُمٌَْٞمِد اهللاِ  -192 ـِ اًمٌٍْمِ ـْ َأيِب ؾمٕمٞمٍد احْلً اًمتا٤مؾِمُع : قَم

» وَمَ٘م٤مَل : َأْي سمٜملا ، إيِنِّ ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َي٘مقُل :  سمـ زَي٤مٍد وَمَ٘م٤مَل : َأْي سمـ زَي٤مدٍ 

 احْلَُٓمَٛم٦ُم 
ِ
قم٤مء ـْ ُٟمَخ٤مًَم٦ِم َأْصَح٤مِب ش إِنا َذا اًمرِّ ٤مَك َأْن شَمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ . وَمَ٘م٤مَل ًَمُف : اضْمٚمِْس وَم٢مِٟمااَم َأٟم٧م ُِم وَم٢مِيا

ٍد َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  وؾَمٚماؿ ، وم٘م٤مل : وَهْؾ يَم٤مَٟم٧ْم هَلُْؿ ُٟمَخ٤مًَم٦ٌم إِٟمااَم يَم٤مَٟم٧ِم اًمٜمُّخ٤مًَم٦ُم سَمْٕمَدُهْؿ َوذم هَمػِمِهْؿ ،  حُمَٛما

 رواه ُمًٚمؿ 

ـْ طمذيٗم٦َم ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -193 واًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه » اًْمٕم٤مُذ : قَم

ٌْٕم٨َم قَمَٚمْٞمٙمْؿ قِمَ٘م٤مسم٤ًم ُِمٜمُْف ، صُمؿا شَمْدقُمقَٟمُف ًَمَت٠ْمُُمُرنا سم٤معمْٕم ـا اهللا َأْن َي ـِ اعمُٜمَْٙمِر ، َأْو ًَمُٞمقؿِمَٙم ُروِف ، وًَمتَٜمَْٝمُقنا قَم

تَج٤مُب ًَمُٙمْؿ  ًْ ـٌ .ش وَماَل ُي  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

ـْ َأيِب ؾَمٕمٞمد اخْلُدريِّ ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ  -194 َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  احْل٤َمدي قمنَمَ : قم

َٝم٤مِد يَمٚمَِٛم٦ُم قَمْدٍل قمٜمَد ؾمْٚمَٓم٤مٍن ضم٤مئٍِر » ـٌ .ش َأوْمَْمُؾ اجْلِ  رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمً

 ؿِمٝم٤مٍب اًْمٌَُجكِمِّ إمَْحَِزِّ ريض اهللا قمٜمف َأنا رضمالً  -195
ـِ ـْ َأيِب قمٌِد اهللا ـم٤مِرِق سم  اًمثا٤مين قَمنَم : قم

ٝم٤مِد َأوْمَْمُؾ؟ ىَم٤مَل :  ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وىَمْد َووَع ِرضْمَٚمُف ذم اًمَٖمْرِز : َأيُّ اجْلِ يَمٚمَِٛم٦ُم طمؼٍّ »ؾم٠َمَل اًمٜمٌا

 ؾم٤ميمٜم٦م ش اًْمَٖمْرز » َرَواُه اًمٜم٤ًمئلُّ سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٍح . ش قِمٜمَْد ؾُمْٚمَٓم٤مٍن ضم٤مئِر 
ٍ
 ُُمْٕمَجٛم٦ٍم َُمْٗمُتقطم٦ٍم صُمؿا راء

سمَِٕملْمٍ

ـْ ضِمْٚمٍد َأْو ظَمَِم٥ٍم ، َوىِمٞمَؾ : َٓ خَيَْتصُّ سمِِجٚمٍد َوظَمَِم٥ٍم .صمؿ زَ   اي ، َوُهَق ريَم٤مُب يَمقِر اجْلَٛمِؾ إَِذا يَم٤مَن ُِم
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ُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -196 ًْ اًمثا٤مًم٨َِم قمنَمَ : قمـ اسمـ َُم

َل َُم٤م دظَمَؾ اًمٜما٘مْ » ضُمَؾ وَمَٞمُ٘مقُل : َي٤م َهَذا اشماؼ اهللا إِنا َأوا ضُمُؾ َيْٚمَ٘مك اًمرا ُص قَمغَم سَمٜمِل إِْهائٞمَؾ َأٟماف يَم٤مَن اًمرا

ٞمَٚمُف َودْع َُم٤م شَمّْمٜمَُع وَم٢مِٟماُف ٓ حَيِؾُّ ًمؽ ، صُمؿ َيْٚمَ٘م٤مُه ُِمـ اًْمَٖمِد َوُهق قَمغَم طم٤مًمِِف ، ومال يْٛمٜمَُٕمف ذًمِؽ َأْن يُٙمقَن َأيمِ 

يٌَُف َوىمِٕمٞمَدهُ  َب اهللا ىُمُٚمقَب سَمْٕمِْمِٝمْؿ سمٌَِْٕمٍض  وَذِ ـَ  } صُمؿا ىم٤مل : ش ، وَمَٚماما وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ َضَ ـَ  ًُمِٕم ِذي  يَمَٗمروا اًما

ـْ  ائِٞمَؾ  سمٜمِل ُِم ٤منِ  قَمغَم  إِْهَ ًَ
ك داُودَ  ًمِ ًَ ـِ  وقِمٞم  ٓ يَم٤مُٟمقا ، يْٕمَتُدونَ  ويَم٤مٟمقا قَمَّمْقا سمام ذًمِؽ َُمْريؿِ  اسم

ـْ  َيتَٜم٤َمَهْقنَ  ْقَن ُم ًَمٌِئَْس  ُٚمقهُ وَمٕمَ  ُُمٜمَْٙمرٍ  قم ٤م يم٤مُٟمقا َيْٗمٕمُٚمقن َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ شَمرى يمثػِمًا ُِمٜمُْٝمُؿ َيَتَقًما

ُٝمْؿ  ًُ ُم٧ْم هَلُْؿ َأْٟمُٗم ـَ يَمَٗمُروا ًَمٌِئَْس َُم٤م ىَمدا  ىَم٤مَل  صُمؿا   { 81 ،78:  اعم٤مئدة]   { وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  } :  ىمقًمف إمم {اًماذي

ُف قَمغَم احْلَؼِّ  سم٤معمْْٕمُروِف  نا ًَمت٠َْمُُمرُ  َواهللا ، يَمالا  »:  ـِ اعمُْٜمَْٙمِر، وًَمَت٠ْمظُمُذنا قَمغَم َيِد اًمٔما٤ممِلِ ، وًَمَت٠ْمـمُِرٟما ، َوًَمَتٜمْٝمُقنا قَم

ـا اهللا سمُ٘مُٚمقِب سَمْٕمِْمُٙمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ، صُمؿا ًَمٞمَْٚمٕمَ  سَم ُف قَمغَم احْلَؼِّ ىَمٍْمًا ، َأْو ًَمٞمَْيِ ٟما يَماَم ٜمُٙمْؿ َأـْمرًا ، وًَمتْ٘مٍُمُ

 رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش ًَمَٕمٜمَُٝمْؿ 

٤َم اًمٜما٤مُس إِٟماُٙمْؿ شم٘مرءوَن َهِذِه  -197 يؼ ، ريض اهللا قمٜمف . ىم٤مل : ي٤م َأهيُّ دِّ اسمَع قَمنَم : قمـ َأيب سَمْٙمٍر اًمّمِّ اًمرا

ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ  }أي٦َم :  ًَ ـَ آَُمٜمُقا قمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْٟمُٗم ِذي ٤َم اًما ـْ َوؾا إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ َي٤م َأهيُّ [  115:  اعم٤مئدة]  {يُمْؿ ُم

َ  َرَأْوا إَِذا اًمٜما٤مَس  إِنا  »:  َيُ٘مقُل  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل ؾَمِٛمٕم٧م وإيِن  قَمغَم  َي٠ْمظُمُذوا وَمَٚمؿْ  اًمٔما٤ممِل

ُٝمؿُ  َأنْ  َأْوؿَمَؽ  َيَدْيفِ   ًمٜم٤ًمئل سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م .وا واًمؽمُمذي ، اودد أسمق رواه ش ُِمٜمْفُ  سمِِٕمَ٘م٤مٍب  اهللا  َيُٕمٛما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل : هؿ اًمذيـ ه٤مضمروا ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس. : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ذم  "يمٜمتؿ ":وًمٙمـ ىم٤مل ًمق ؿم٤مء اهلل ًم٘م٤مل : أٟمتؿ . ومٙمٜم٤م يمٚمٜم٤م:قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبقمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م . ىم٤مل 

 (3/725.)اًمدر اعمٜمثقرظم٤مص٦م أصح٤مب حمٛمد وُمـ صٜمع ُمثؾ صٜمٞمٕمٝمؿ يم٤مٟمقا ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس

أي٦م . صمؿ ىم٤مل يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس  : ىمرأ هذه أي٦مقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل : ذيمر ًمٜم٤م أن ىمت٤مدة قمـ  

 (٦3/726م ومٚمٞم١مد ذط اهلل ُمٜمٝم٤م.)اًمدر اعمٜمثقر: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، ُمـ هه أٟمٞمٙمقن ُمـ شمٚمٙمؿ إُم

ي٘مقل : قمغم هذا اًمنمط : أن شم٠مُمروا سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمقا يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس  : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ 

. وًم٘مد اظمؽمٟم٤مهؿ قمغم قمٚمؿ قمغم اًمٕم٤معملم  : قمـ اعمٜمٙمر، وشم١مُمٜمقا سم٤مهلل . ي٘مقل : عمـ أٟمتؿ سملم فمٝمراٟمٞمف، يم٘مقًمف
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ىم٤مل : ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس، شم٠مشمقن هبؿ ذم  .ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس  يمٜمتؿ : ذم ىمقًمفأيب هريرة قمـ 

ىم٤مل : يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس  :اسمـ قم٤ٌمس قمـ  .اًمًالؾمؾ ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ، طمتك يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم 

ي٘مقل :  .يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس شم٠مُمرون سم٤معمٕمروف  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس قمـ 

شم٠مُمروَّنؿ أن يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل، واإلىمرار سمام أٟمزل اهلل، وي٘م٤مشمٚمقَّنؿ قمٚمٞمف ، وٓ إًمف إٓ اهلل هق أقمٔمؿ 

ىم٤مل : مل شمٙمـ أُم٦م أيب سمـ يمٕم٥م اًمتٙمذي٥م، وهق أٟمٙمر اعمٜمٙمر قمـ اعمٕمروف، وشمٜمٝمقَّنؿ قمـ اعمٜمٙمر واعمٜمٙمر هق 

 (3/727)اًمدر اعمٜمثقريمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس .  : أيمثر اؾمتج٤مسم٦م ذم اإلؾمالم ُمـ هذه إُم٦م، ومٛمـ صمؿ ىم٤مل

اسمـ قمـ قمٓمٞم٦م ذم أي٦م ىم٤مل : ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس ، ؿمٝمدشمؿ ًمٚمٜمٌٞملم اًمذيـ يمٗمر هبؿ ىمقُمٝمؿ سم٤مًمٌالغ. قمـ 

ي٘مقل : شم٠مُمروَّنؿ أن يِمٝمدوا أن ٓ إًمف يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس شم٠مُمرون سم٤معمٕمروف.  : ذم ىمقًمفقم٤ٌمس 

قمٚمٞمف ، وٓ إًمف إٓ اهلل هق أقمٔمؿ اعمٕمروف، وشمٜمٝمقَّنؿ قمـ اعمٜمٙمر،  إٓ اهلل، واإلىمرار سمام أٟمزل اهلل، وي٘م٤مشمٚمقَّنؿ

 (3/728) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . واعمٜمٙمر هق اًمتٙمذي٥م، وهق أٟمٙمر اعمٜمٙمر

ظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤مًمٕمرف وأقمرض قمـ ظمالق اًمٜم٤مس.: ُم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م إٓ ذم أقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل 

ذم اسمـ قمٛمر أُمر اهلل ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٠مظمذ اًمٕمٗمق ُمـ أظمالق اًمٜم٤مس . قمـ  : وذم ًمٗمظاجل٤مهٚملم 

 (٤6/719مس. )اًمدر اعمٜمثقرىم٤مُٕمر اهلل ٟمٌٞمف أن ي٠مظمذ اًمٕمٗمق ُمـ أظمالق اًمٜمظمذ اًمٕمٗمق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  .ظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤مًمٕمرف وأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم  : ىم٤مل ضم٤مسمر: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م 

وؾمٚمؿ : ي٤م ضمؼميؾ  ُم٤م شم٠مويؾ هذه أي٦م ؟  ىم٤مل : طمتك أؾم٠مل ، ومّمٕمد صمؿ ٟمزل وم٘م٤مل : ي٤م حمٛمد، إن اهلل ي٠مُمرك 

ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : أٓ أن شمّمٗمح قمٛمـ فمٚمٛمؽ  وشمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ ، وشمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ . وم٘م٤مل اًمٜم

أدًمٙمؿ قمغم أذف أظمالق اًمدٟمٞم٤م وأظمرة . ىم٤مًمقا : وُم٤م ذاك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل : شمٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمؽ ، 

 (6/718وشمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ ، وشمّمؾ ُمٜم٘مٓمٕمؽ.) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

 ىم٤مل : سم٤معمٕمروف.وأُمر سم٤مًمٕمرف ُمـ أظمالق اًمٜم٤مس وأقمامهلؿ سمٖمػم دمًٞمس ظمذ اًمٕمٗمق  : ذم ىمقًمفهد جم٤مقمـ 

 (6/719) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

 ىم٤مل : ظمٚمؼ أُمر اهلل سمف ٟمٌٞمف ودًمف قمٚمٞمف.ظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤مًمٕمرف وأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ 

 (6/711) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

 ي٘مقل : سم٤معمٕمروف. وأُمر سم٤مًمٕمرف ىم٤مل : ظمذ اًمٗمْمؾ أٟمٗمؼ اًمٗمْمؾ ظمذ اًمٕمٗمق  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 
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ومٙم٤من اًمرضمؾ يٛمًؽ ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م يٙمٗمٞمف ويتّمدق سم٤مًمٗمْمؾ ظمذ اًمٕمٗمق :ىم٤مل : ٟمزًم٧م هذه أي٦ماًمًدي قمـ 

ىم٤مل : ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىمٌؾ أن قأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم ىم٤مل : سم٤معمٕمرووموأُمر سم٤مًمٕمرف ومٜمًخٝم٤م اهلل سم٤مًمزيم٤مة 

أذن ًمٚمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن سم٠مَّنؿ  : شمٗمرض اًمّمالة واًمزيم٤مة واًم٘مت٤مل أُمره اهلل سم٤مًمٙمػ صمؿ ٟمًخٝم٤م اًم٘مت٤مل وأٟمزل

 (6/714. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر) 39احل٩م : (أي٦م فمٚمٛمقا 

وُمٕمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك ومج٤مء رضمؾ واؾمتٓم٤مل قمغم ؾمٚمٞمامن وؾمٚمٞمامن ُمٙمحقل : يمٜم٤م قمٜمد اسمـ ؿمقذب ىم٤مل 

 (6/712)اًمدر اعمٜمثقر٘مد ذل ُمـ ٓ ؾمٗمٞمف ًمف.ًمُمٙمحقل: ؾم٤ميم٧م ، ومج٤مء أخ ًمًٚمٞمامن ومرد قمٚمٞمف  وم٘م٤مل 

ىم٤مل : إظم٤مؤهؿ ذم اهلل يتح٤مسمقن سمجالل اهلل عم١مُمٜم٤مت سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض واعم١مُمٜمقن وااسمـ قم٤ٌمس: قمـ 

واعم١مُمٜمقن واعم١مُمٜم٤مت سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف  : ذم ىمقًمفاًمْمح٤مك واًمقٓي٦م ًمف. قمـ 

يدقمقن إمم اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف واًمٜمٗم٘م٤مت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وُم٤م يم٤من ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل،  :ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر 

يٜمٝمقن قمـ اًمنمك واًمٙمٗمر، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ومريْم٦م ُمـ ومرائض ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر 

 (7/433)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .اهلل، يمتٌٝم٤م اهلل قمغم اعم١مُمٜملم 

ىم٤مل : إن أهؾ اعمٕمروف ذم اًمدٟمٞم٤م هؿ أهؾ اعمٕمروف ذم أظمرة، وأهؾ اعمٜمٙمر ذم اًمدٟمٞم٤م أهؾ اسمـ قمٛمر قمـ 

اعمٜمٙمر ذم أظمرة: إن اهلل ًمٞمٌٕم٨م اعمٕمروف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم صقرة اًمرضمؾ اعم٤ًمومر، ومٞم٠ميت ص٤مطمٌف إذا اٟمِمؼ 

ن اهلل ويمراُمتف، ٓ هيقًمٜمؽ ُم٤م شمرى ُمـ أهقال ىمؼمه ومٞمٛمًح قمـ وضمٝمف اًمؽماب وي٘مقل : أسمنم ي٤م وزم اهلل سم٠مُم٤م

اطمذر هذا، واشمؼ هذا . يًٙمـ سمذًمؽ روقمف طمتك جي٤موز سمف اًمٍماط، وم٢مذا  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م . ومال يزال ي٘مقل ًمف

ضم٤موز سمف اًمٍماط قمدل وزم اهلل إمم ُمٜم٤مزًمف ذم اجلٜم٦م، صمؿ يثٜمل قمٜمف اعمٕمروف ومٞمتٕمٚمؼ سمف ومٞم٘مقل : ي٤م قمٌد اهلل، 

ذم أهقال اًم٘مٞم٤مُم٦م همػمك، ومٛمـ أٟم٧م؟ ومٞم٘مقل ًمف : أُم٤م شمٕمرومٜمل؟ ومٞم٘مقل : ٓ،  ُمـ أٟم٧م؟ ظمذًمٜمل اخلالئؼ

 (7/435) اًمدر اعمٜمثقر .ومٞم٘مقل : أٟم٤م اعمٕمروف اًمذي قمٛمٚمتف ذم اًمدٟمٞم٤م، سمٕمثٜمل اهلل ظمٚم٘م٤م ٕضم٤مزيؽ سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ىم٤مل : ًمٕمٜمقا  "ًمٕمـ اًمذيـ يمٗمروا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ قمغم ًم٤ًمن داود وقمٞمًك اسمـ ُمريؿ  " : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف

سمٙمؾ ًم٤ًمن : ًمٕمٜمقا قمغم قمٝمد ُمقؾمك ذم اًمتقراة ، وًمٕمٜمقا قمغم قمٝمد داود ذم اًمزسمقر ، وًمٕمٜمقا قمغم قمٝمد قمٞمًك 

 (11/489اًمٓمؼمى شمٗمًػم  .)ٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًم٘مرآنذم اإلٟمجٞمؾ  وًمٕمٜمقا قمغم قمٝمد حم

ٜمقا قمغم ًم٤ًمن ىم٤مل : ًمٕم .ًمٕمـ اًمذيـ يمٗمروا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ قمغم ًم٤ًمن داود وقمٞمًك اسمـ ُمريؿ : قمـ جم٤مهد

 (11/491) شمٗمًػم اًمٓمؼمى  .داود ومّم٤مروا ىمردة وًمٕمٜمقا قمغم ًم٤ًمن قمٞمًك ومّم٤مروا ظمٜم٤مزير
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ي٘مقل : ُمـ ؿم٤مء اهلل ًمف اإليامن آُمـ ، وُمـ ؿم٤مء ٙمٗمرومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞم : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، ىمقًمف

ُمـ اهلل اًمٙمٗمر وًمٞمس هذا سم٢مـمالق وُم٤م شمِم٤مءون إٓ أن يِم٤مء اهلل رب اًمٕم٤معملم  : اهلل ًمف اًمٙمٗمر يمٗمر ، وهق ىمقًمف

ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ ؿم٤مء  : عمـ ؿم٤مء ، واإليامن عمـ أراد ، وإٟمام هق هتديد ووقمٞمد . ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف

 .ىم٤مل : هذا يمٚمف وقمٞمد ًمٞمس ُمّم٤مٟمٕم٦م وٓ ُمراؿم٤مة وٓ شمٗمقيْم٤م .٤مقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وىمقهلومٚمٞمٙمٗمر 

 (18/11) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر (. ىم٤مل : احلؼ هق اًم٘مرآن .وىمؾ احلؼ ُمـ رسمٙمؿ  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ 

ُم٤م  :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أي : أُمْمف . وذم رواي٦م : اومٕمؾ ُم٤م شم١مُمر. قمـ وم٤مصدع سمام شم١مُمر :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  

 ومخرج هق وأصح٤مسمف.وم٤مصدع سمام شم١مُمر : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًتخٗمٞم٤م ، طمتك ٟمزًم٧م زال اًمٜمٌل صغم

 )4/522)شمٗمًػم سمـ يمثػم 

 ىم٤مل : سم٤مًم٘مرآن اًمذي أوطمل إًمٞمف أن يٌٚمٖمٝمؿ إي٤مه.وم٤مصدع سمام شم١مُمر  : ذم ىمقًمفاسمـ زيد قمـ 

 (8/657)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

اسمـ يقُم٤م وهق يٌٙمل ، وإذا اعمّمحػ ذم طمجرهٗم٘مٚم٧م : ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : ضمئ٧م قمٙمرُم٦م قمـ 

؟ وم٘م٤مل : ه١مٓء اًمقرىم٤مت ، وإذا هق ذم ؾمقرة إقمراف . ىم٤مل : شمٕمرف أيٚم٦م ؟ ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ ، ىم٤مل : قم٤ٌمس 

وم٢مٟمف يم٤من هب٤م طمل ُمـ هيقد ؾمٞم٘م٧م احلٞمت٤من إًمٞمٝمؿ يقم اًم٧ًٌم ، صمؿ هم٤مص٧م ، ٓ ي٘مدرون قمٚمٞمٝم٤م طمتك 

ويم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٝمؿ يقم اًم٧ًٌم ذقم٤م سمٞمْم٤م ؾمامٟم٤م يم٠مَّن٤م اعم٤مظمض ، يٖمقصقا قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد يمد وُم١مٟم٦م ؿمديدة ، 

ومٙم٤مٟمقا يمذًمؽ سمره٦م ُمـ اًمدهر ، صمؿ إن اًمِمٞمٓم٤من أوطمك إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل : إٟمام َّنٞمتؿ قمـ أيمٚمٝم٤م يقم اًم٧ًٌم 

ومخذوه٤م ومٞمف ، ويمٚمقه٤م ذم همػمه ُمـ إي٤مم ، وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ، وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م : سمؾ َّنٞمتؿ قمـ أيمٚمٝم٤م 

يقم اًم٧ًٌم . ومٖمدت ـم٤مئٗم٦م سم٠مٟمٗمًٝم٤م وأسمٜم٤مئٝم٤م وٟم٤ًمئٝم٤م ، واقمتزًم٧م ـم٤مئٗم٦م ذات اًمٞمٛملم وأظمذه٤م وصٞمده٤م ذم 

وشمٜمح٧م ، واقمتزًم٧م ـم٤مئٗم٦م ذات اًمٞم٤ًمر وؾمٙمت٧م ، وم٘م٤مل إيٛمٜمقن : ويٚمٙمؿ ، ٓ شمتٕمروقا ًمٕم٘مقسم٦م اهلل . 

ُمٕمذرة إمم رسمٙمؿ  : ىم٤مل إيٛمٜمقنمل شمٕمٔمقن ىمقُم٤م اهلل ُمٝمٚمٙمٝمؿ أو ُمٕمذهبؿ قمذاسم٤م ؿمديدا  : وىم٤مل إينون

ٜمتٝمقا ومٝمق أطم٥م إًمٞمٜم٤م أٓ يّم٤مسمقا وٓ هيٚمٙمقا ، وإن مل يٜمتٝمقا ومٛمٕمذرة إمم رسمٙمؿ  ومٛمْمقا إن يوًمٕمٚمٝمؿ يت٘مقن 

قمغم اخلٓمٞمئ٦م ، وىم٤مل إيٛمٜمقن : ىمد ومٕمٚمتؿ ي٤م أقمداء اهلل ، واهلل ًمٜم٤ٌميٜمٜمٙمؿ اًمٚمٞمٚم٦م ذم ُمديٜمتٙمؿ ، واهلل ُم٤م أرايمؿ 

ٌحقا ضسمقا شمّمٌحقن طمتك يّمٌحٙمؿ اهلل سمخًػ أو ىمذف أو سمٕمض ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمذاب . ومٚمام أص
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قمٚمٞمٝمؿ اًم٤ٌمب ، وٟم٤مدوا ومٚمؿ جي٤مسمقا ، ومقوٕمقا ؾمٚمام وأقمٚمقا ؾمقر اعمديٜم٦م رضمال  وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل : أي قم٤ٌمد 

شمٕم٤موى ، هل٤م أذٟم٤مب ، ومٗمتحقا ومدظمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ ، ومٕمروم٧م اًم٘مردة أٟم٤ًمهب٤م ُمـ اإلٟمس ، وٓ  -واهلل  -اهلل ، ىمردة 

يت ٟمًٞمٌٝم٤م ُمـ اإلٟمس ومتِمؿ صمٞم٤مسمف وشمٌٙمل ، ومٞم٘مقل : أمل شمٕمرف اإلٟمس أٟم٤ًمهب٤م ُمـ اًم٘مردة ، ومجٕمٚم٧م اًم٘مردة شم٠م

ومٚمام ٟمًقا ُم٤م ذيمروا سمف أٟمجٞمٜم٤م اًمذيـ يٜمٝمقن قمـ  :اسمـ قم٤ٌمس ٟمٜمٝمٙمؿ ؟ ومت٘مقل سمرأؾمٝم٤م : أي ٟمٕمؿ ، صمؿ ىمرأ 

ىم٤مل : أًمٞمؿ وضمٞمع ، ىم٤مل : وم٠مرى اًمذيـ َّنقا ىمد ٟمجقا ، وٓ أرى اًمًقء وأظمذٟم٤م اًمذيـ فمٚمٛمقا سمٕمذاب سمئٞمس 

، أٓ شمرى أَّنؿ أظمريـ ذيمروا ، وٟمحـ ٟمرى أؿمٞم٤مء ٟمٜمٙمره٤م وٓ ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م ، ىمٚم٧م : إي ، ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك 

ىم٤مل : وم٠مُمر يب ومٙمًٞم٧م صمقسملم مل شمٕمٔمقن ىمقُم٤م اهلل ُمٝمٚمٙمٝمؿ  : ىمد يمرهقا ُم٤م هؿ قمٚمٞمف وظم٤مًمٗمقهؿ وىم٤مًمقا

 (6/634) شمٗمًػماًمدر اعمٜمثقر . همٚمٞمٔملم

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م : اول ُم٤م شمٖمٚمٌقن قمٚمٞمف رم اجلٝم٤مد . اجلٝم٤مد سم٤ميديٙمؿ صمؿ اجلٝم٤مد سم٤مًمًٜمتٙمؿ صمؿ اجلٝم٤مد 

 سم٘مٚمقسمٙمؿ وم٤مذا مل يٕمرف اًم٘مٚم٥م اعمٕمروف و يٜمٙمر اعمٜمٙمر ٟمٙمس ومجٕمؾ اقماله اؾمٗمٚمف.

 (2/245)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  

ظمٚم٘مف مجٞمٕم٤م،  ٤مٟم٤ًم ُمٝمٞم٤ًٌم خت٤مف أن يًٓمق قمٚمٞمؽ، وم٘مؾ: اهلل أيمؼم، اهلل أقمز ُمـىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: إذا أشمٞم٧م ؾمٚمٓم

اهلل أقمز ِم٤م أظم٤مف وأطمذر، أقمقذ سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق اعمٛمًؽ ًمٚمًاموات اًمًٌع أن شم٘مع قمغم إرض 

 إٓ سم٢مذٟمف، ُمـ ذ قمٌده ومالن، وضمٜمده وأشم٤ٌمقمف وأؿمٞم٤مقمف ُمـ اجلـ واإلٟمس اًمٚمٝمؿ يمـ زم ضم٤مرًا ُمـ ذهؿ،

 ( 1/322 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مءضمؾ صمٜم٤مؤك، وقمز ضم٤مرك، وشم٤ٌمرك اؾمٛمؽ، وٓ إًمف همػمك: صمالث ُمرات. )

 ( )إقمراف 
ِ
قء ًُّ ـِ اًم ـَ َيٜمَْٝمْقَن قَم ِذي ( وًمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤م 165ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ) َأْٟمَجٞمْٜم٤َم اًما

 (111ي ص صٜمع اهلل سم٤مًمذيـ مل َيٜمٝمقا؟!.) ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، اًمٓمؼم

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : ؾمئؾ قمـ اُمر اًمًٚمٓم٤من سم٤معمٕمروف و َّنٞمف قمـ اعمٜمٙمر . وم٘م٤مل ان يمٜم٧م وم٤مقمال ٓسمد ومٞمام سمٞمٜمؽ 

 (73/11يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلوسمٞمٜمف. )ؿمٕم٥م ا

 (1/72ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: شمٙمٚمٛمقا سم٤محلؼ شمٕمرومقا سمف، واقمٛمٚمقا سمف شمٙمقٟمقا ُمـ أهٚمف. ) أداب اًمنمقمٞم٦م 

ذم سمٕمض أوىم٤مت اًمٗمتـ: ًمق شمريم٧َم اًم٘مقل ذم هذه إي٤مم ومٚمؿ شم٠مُمر ومل شمٜمَف؟ ىمٞمؾ ٓسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 

وم٘م٤مل: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمٜم٤م: ))ًمٞمٌُٚمِِّغ اًمِم٤مهُد اًمٖم٤مئ٥م(( وٟمحـ ؿَمِٝمْدٟم٤م ومٞمٚمزُمٜم٤م أن 

 (2/357يز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ) اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمز ٟمٌٚمَِّٖمٙمؿ، وؾمٞم٠ميت زُم٤من إذا ىمٞمؾ ومٞمف احلؼ مل ُي٘مٌَؾ.
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 ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد : يذه٥م اًمّم٤محلقن ويٌ٘مك اهؾ اًمري٥م ىم٤مًمقا ي٤م اسم٤م قمٌد اًمرمحـ وُمـ أهؾ اًمري٥م ؟

 (1489ىم٤مل ىمقم ٓي٠مُمرون سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر .)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك طمدي٨م رىمؿ 

، وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد : هٚمؽ وؾمٛمع اسمـ ُمًٕمقد رضمالً ي٘مقل : هٚمؽ ُمـ مل ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر 

 (2/245ُمـ مل يٕمرف سم٘مٚمٌف اعمٕمروف واعمٜمٙمر.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

قمـ ظمالد سمـ قمٌد اًمرمحـ: أن أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ طمدصمف: أٟمف ؾمٛمع طمذي٘م٦م ي٘مقل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، أٓشم٠ًمًمقٟمك؟ وم٢من 

أومال شم٠ًمًمقن قمـ اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اخلػم، ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم، 

ُمٞم٧م إطمٞم٤مء؟ وم٘م٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م حمٛمدا  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومدقم٤م اًمٜم٤مس ُمـ اًمْمالًم٦م إمم اهلدى 

وُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليامن وم٤مؾمتج٤مب ًمف ُمـ اؾمتج٤مب ومحٞمك سم٤محلؼ ُمـ يم٤من ُمٞمت٤ًم، وُم٤مت سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ يم٤من 

قن ُمٚمٙم٤ًم قمْمقو٤ًم ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٜمٙمر طمٞم٤م: صمؿ ذه٧ٌم اًمٜمٌقة، ومٙم٤مٟم٧م اخلالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة، صمؿ يٙم

سم٘مٚمٌف ويده وًم٤ًمٟمف واحلؼ اؾمتٙمٛمؾ وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمٙمر سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف يم٤موم٤ًم يده وؿمٕم٦ٌم ُمـ احلؼ شمرك وُمٜمٝمؿ 

ُمـ يٜمٙمر سم٘مٚمٌف يم٤موم٤ًم يده وًم٤ًمٟمف، وؿمٕمٌتلم ُمـ احلؼ شمرك، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٜمٙمر سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف، ومذًمؽ ُمٞم٧م 

 (275 -1/274 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف إطمٞم٤مء.)

سمٌمء  ـ طمذيٗم٦م: أٟمف ىمٞمؾ ًمف: ذم يقم واطمد شمريم٧م سمٜمق إهائٞمؾ ديٜمٝمؿ ىم٤مل: ٓ وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا إذا أُمرواقم

 شمريمقه وإذا َّنقا قمـ رء ريمٌقهحتك اٟمًٚمخقا ُمـ ديٜمٝمؿ يمام يٜمًٚمخ اًمرضمؾ ُمـ ىمٛمٞمّمف.

 (1/279 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

 (1/281ٜمٙمر.)احلٚمٞمف ىم٤مل طمذيٗم٦م: ًمٞم٠مشملم قمٚمٞمٙمؿ زُم٤من، ظمػميمؿ ومٞمف ُمـ مل ي٠مُمر سمٛمٕمروف ويٜمف قمـ ُم

وىم٤مل طمذيٗم٦م: ًمٕمـ اهلل ُمـ ًمٞمس ُمٜم٤م واهلل ًمت٠مُمرن سم٤معمٕمروف وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر أو ًمت٘متتٚمـ سمٞمٜمٙمؿ ومٚمٞمٔمٝمرن 

ذاريمؿ قمغم ظمٞم٤مريمؿ، ومٚمٞم٘متٚمٜمٝمؿ طمتك ٓ يٌ٘مك أطمد ي٠مُمر سمٛمٕمروف وٓ يٜمٝمك قمـ ُمٜمٙمر صمؿ شمدقمقن اهلل قمز 

 (1/279 إوًمٞم٤مءوضمؾ ومال جيٞمٌٙمؿ سمٛم٘متٙمؿ.)طمٚمٞمف 

إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمّمػم ُمٜم٤موم٘م٤م. وإين ٕؾمٛمٕمٝم٤م  وىم٤مل:

ًمت٠مُمرن سم٤معمٕمروف، وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر، وًمتح٤موـ قمغم اخلػم: .ُمـ أطمديمؿ ذم اعم٘مٕمد اًمقاطمد أرسمع ُمرات

 ٤مب هلؿ .أو ًمٞمًحتٜمٙمؿ اهلل سمٕمذاب مجٞمٕم٤م أو ًمٞم١مُمرن قمٚمٞمٙمؿ ذاريمؿ، صمؿ يدقمق ظمٞم٤مريمؿ ومال يًتج

 )1/279 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 



 اعمٜمٙمر قَمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر سم٤مب              ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   ر اًمرسم٤مٟمٞملماصم٤م - 222

وىم٤مل طمذيٗم٦م ي٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من ٕن شمٙمقن ومٞمٝمؿ ضمٞمٗم٦م مح٤مر أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ ُم١مُمـ ي٠مُمرهؿ ويٜمٝم٤مهؿ 

وأوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم يقؿمع سمـ ٟمقن قمٚمٞمف اًمًالم إين ُمٝمٚمؽ ُمـ ىمقُمؽ أرسمٕملم اًمٗم٤م ُمـ ظمٞم٤مرهؿ وؾمتلم 

إظمٞم٤مر ىم٤مل إَّنؿ مل يٖمْمٌقا ًمٖمْمٌل ووايمٚمقهؿ  أًمٗم٤م ُمـ ذارهؿ وم٘م٤مل ي٤م رب ه١مٓء آذار ومام سم٤مل

 (2/311 طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإ. ) وؿم٤مرسمقهؿ

وىم٤مل طمذيٗم٦م: اإلؾمالم صمامٟمٞم٦م أؾمٝمؿ، اًمّمالة ؾمٝمؿ واًمزيم٤مة ؾمٝمؿ واجلٝم٤مد ؾمٝمؿ وصقم رُمْم٤من ؾمٝمؿ 

 (24/1)ومتح اًم٤ٌمرى .وإُمر سم٤معمٕمروف ؾمٝمؿ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ؾمٝمؿ واإلؾمالم ؾمٝمٛمقىمد ظم٤مب ُمـ ٓ ؾمٝمؿ ًمف

ل اسمق اًمدرداء : ًمت٠مُمرون سم٤معمٕمروف وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر او ًمٞمًٚمٓمـ اهلل قمٚمٞمٙمؿ ؾمٚمٓم٤من فم٤معم٤م ٓ جيؾ ىم٤م

يمٌػميمؿ وٓ يرطمؿ صٖمػميمؿ ويدقمقا قمٚمٞمف ظمٞم٤مريمؿ ومال يًتج٤مب هلؿ وشمًتٜمٍمون ومال شمٜمٍمون 

 (2/311طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوشمًتٖمٗمرون ومال يٖمٗمر ًمٙمؿ . )

ـْ َوؾا إَِذا ىم٤مل ُمٙمحقل: أشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد  يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ اهلل ىمقًمف قمز وضمؾ : )قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْٟمُٗم

( ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل مل ي٠مت شم٠مويؾ هذه سمٕمد إذا ه٤مب اًمقاقمظ وأٟمٙمر اعمققمقظ ومٕمٚمٞمؽ 115اْهتََدْيتُْؿ( )اعم٤مئدة 

 (5/179طمٞمٜمئذ ٟمٗمًؽ ٓ ييك ُمـ وؾ إذا اهتدي٧م ي٤م أظمل أن ٟمٕمظ ويًٛمع ُمٜم٤م. )احلٚمٞمف 

ظمؾ أقمرايب قمغم ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ وم٘م٤مل: إٟمؽ ىمد ايمتٗمٞم٧م رضم٤مٓ اسمت٤مقمقا دٟمٞم٤مك سمديٜمٝمؿ ومال شم٠مُمٜمٝمؿ د

قمغم ُم٤م ائتٛمٜمؽ اهلل قمٚمٞمف وم٢مٟمؽ ُمًئقل قمام اضمؽمطمقا ومال شمّمٚمح دٟمٞم٤مهؿ سمٗم٤ًمد آظمرشمؽ وم٘م٤مل ًمف ؾمٚمٞمامن: ًم٘مد 

 (89ؾمٚمٚم٧م ًم٤ًمٟمؽ وم٘م٤مل: ًمؽ ٓ قمٚمٞمؽ. ) اًمِمٗم٤مء ٓسمـ اجلقزي 

رد: ًم٘مل رضمؾ وم٘مٞمف رضمالً هق أوم٘مف ُمٜمف، وم٘م٤مل ًمف: يرمحؽ اهلل، ُم٤م اًمذي أقمٚمـ ُمـ قمٛمكم؟ ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمق

 (8/155ىم٤مل: ي٤م قمٌد اهلل إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ُمروا سم٤معمٕمروف واَّنقا قمـ اعمٜمٙمر، وإٓ يمٜمتؿ أٟمتؿ اعمققمٔم٤مت.

 (49ر ًمٚمخاّلل)إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙم

ُمٜمٙمر  وىم٤مل احلًـ: ًم٘مد أدريم٧م أىمقاُم٤ًم يم٤مٟمقا أأُمر اًمٜم٤مس سم٤معمٕمروف وآظمذهؿ سمف، وأَّنك اًمٜم٤مس قمـ

وأشمريمٝمؿ ًمف، وًم٘مد سم٘مٞمٜم٤م ذم أىمقام أأُمر اًمٜم٤مس سم٤معمٕمروف وأسمٕمدهؿ ُمٜمف، وأَّنك اًمٜم٤مس قمـ اعمٜمٙمر وأوىمٕمٝمؿ 

 (2/155 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ومٞمف، ومٙمٞمػ احلٞم٤مة ُمع ه١مٓء

ثقري:ٓ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر إٓ ُمـ يم٤من ومٞمف ظمّم٤مل صمالث.رومٞمؼ سمام ي٠مُمر، وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًم
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 (46 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر)  رومٞمؼ سمام يٜمٝمك، قمدل سمام ي٠مُمر، قمدل سمام يٜمٝمك، قم٤ممل سمام ي٠مُمر، قم٤ممل سمام يٜمٝمك.

٧م قمـ اعمٜمٙمر أرهمٛم٧م أٟمػ وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من رمحف اهلل:إذا أُمرت سم٤معمٕمروف ؿمددت فمٝمر اعم١مُمـ، وإذا َّنٞم

  (46اعمٜم٤مومؼ. ) إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمٚمخاّلل 

ئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمّٝمك قمـ اعمٜمٙمر يمٞمػ يٜمٌٖمل أن ي٠مُمر؟ ىم٤مل: ي٠مُمر سم٤مًمّرومؼ ؾُم 

 واخلْمقع صمّؿ ىم٤مل: إن أؾمٛمٕمقه ُم٤م يٙمره ٓ يٖمْم٥م، ومٞمٙمقن يريديٜمتٍم ًمٜمٗمًف.

 (51ٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ) إُمر سم٤معمٕمروف واًم

ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف: إّٟمف ؾم٠مل أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: ىمٚم٧م:رضمؾ شمٙمّٚمؿ سمٙمالم ؾمقء جي٥م قمكّم 

ومٞمف أن أهمػّمه ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ومال أىمدرقمغم شمٖمٞمػمه وًمٞمس زم أقمقان يٕمٞمٜمقٟمٜمل قمٚمٞمف.ىم٤مل: إذا قمٚمؿ اهلل ُمـ 

ّٓ يٙمقن قمٚمٞمؽ رء.  (51ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر )إىمٚمٌؽ أّٟمؽ ُمٜمٙمر ًمذًمؽ وم٠مرضمق أ

فمٝمره، إٓ أن  قمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤مل: اًمت٤مرك ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، يمٜم٤مسمذ يمت٤مب اهلل وراء

 .يت٘مل شم٘م٤مة ىمٞمؾ: وُم٤م شم٘م٤مشمف؟ ىم٤مل خي٤مف ضم٤ٌمرًا قمٜمٞمدًا أن يٗمرط قمٚمٞمف أو أن يٓمٖمك

 (3/141ٚمٞمف احلضمرًا رومدًا، ومال يٜمٗمٕمف أسمدًا.)وىم٤مل قمكم سمـ احلًلم: ُمـ يمتؿ قمٚماًم أطمدًا أو أظمذ قمٚمٞمف أ 

قمـ اًمقًمٞمد سمـ ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل أيب: يمٜم٧م أظمرج ُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ومام يٙم٤مد ًم٤ًمٟمف يٗمؽم قمـ 

 (7/13 إوًمٞم٤مءإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ذاه٤ًٌم وراضمٕم٤ًم. )طمٚمٞمف 

قمـ  وم٘م٤مل واطمد ُمٜمٝمؿ: اًمٖمري٥م ُمـ ٟم٠مى قمـ إسمرهٞمؿ احلريب ىم٤مل: ُمـ شمٕمدون اًمٖمري٥م ذم زُم٤مٟمٙمؿ هذا؟

وـمٜمف، وىم٤مل آظمر: اًمٖمري٥م ُمـ وم٤مرق أطم٤ٌمسمف، وىم٤مل يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ: ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ: اًمٖمري٥م ذم 

زُم٤مٟمٜم٤م رضمؾ ص٤مًمح قم٤مش سملم ىمقم ص٤محللم: إن أُمر سم٤معمٕمروف آزروه، وإن َّنك قمـ اعمٜمٙمر أقم٤مٟمقه، وان 

 (6/36يمقه.)شم٤مريخ سمٖمداد اطمت٤مج إمم ؾم٥ٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤مٟمقه، صمؿ ُم٤مشمقا، وشمر

ىمٚم٧م: ٓ  حيٞمك سمـ يامن: ًم٘مٞمٜمل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمٜمد ضمٌؾ سمٜمل ومزارة، وم٘م٤مل: أشمدري ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ ىم٤مل

ىم٤مل: ضمئ٧م دار اًمّمٞم٤مدًم٦م َّنٞمتٝمؿ قمـ سمٞمع )اًمذاذي ( ) طم٥م يقوع اًمرـمؾ ُمٜمف رم ومرق ُمـ اعم٤مء ومٞمٙمقن 

 (15 -7/14)احلٚمٞمف  .ومٕمؾ، وم٠مسمقل دُم٤مً ُمًٙمرا ( إين ٕرى اًمٌمء جي٥م قمغم أن آُمر ومٞمف وأَّنك قمٜمف ومال أ

ىم٤مل أسمق قمٌداًمرمحـ اًمُٕمٛمري اًمزاهد : إن ُمـ همٗمٚمتؽ قمـ ٟمٗمًؽ إقمراُوؽ قمـ اهلل سم٠من شمرى ُم٤م ُيًخٓمف 

ومتج٤موزة وٓ شم٠مُمَر وٓ شمٜمٝمك ظمقوم٤ًم ُمـ اعمخٚمقق. َُمـ شمرك إُمر سم٤معمٕمروف ظمقَف اعمخٚمقىملم ٟمزقم٧م ُمٜمف 
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 (8/284 وًمٞم٤مءإاهلٞمٌف ومٚمق أُمر وًمدة ٓؾمتخػ سمف.) طمٚمٞمف 

 (8/337)احلٚمٞمف .ىم٤مل سمنم احل٤مذم: ٓ يٜمٌٖمل أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر إٓ ُمـ يّمؼم قمغم إذى

 (5/381قمـ يمٕم٥م ىم٤مل: اًمٗمردوس ومٞمف أُمرون سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

سم٠مصح٤مب اًمقٓي٤مت سمؾ ذًمؽ ىم٤مل اًمٜمقوى : ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ٓ خيتص إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

 (2/23ضم٤مئز ٔطم٤مد اعمًٚمٛملم.) ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوى 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌك : ىم٤مل اًمٕمٚمامء . آُمر سم٤معمٕمروف سم٤مًمٞمد قمغم آُمراء و سم٤مًمٚم٤ًمن قمغم اًمٕمٚمامء و سم٤مًم٘مٚم٥م قمغم 

 )49/ 4اًمْمٕمٗم٤مء . ) اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:
ػم: يمٜم٧م ذم طمٚم٘م٦م ومٞمٝم٤م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإين ٕصٖمُر اًم٘مقم ومتذايمروا ضمٌػم سمـ ٟمٗمىم٤مل 

ُٙمْؿ (  ًَ  (115)اعم٤مئدة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وم٘مٚم٧م: أًمٞمس اهلل ي٘مقل: ) قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْٟمُٗم

ٝم٤م؟! طمتك متٜمٞم٧ُم أين مل وم٠مىمٌٚمقا قمكما سمٚم٤ًمن واطمد وم٘م٤مًمقا: شمٜمزع آي٦ًم ُمـ اًم٘مرآن ٓ شمٕمروُمٝم٤م وٓ شمدري ُم٤م شم٠مويٚم

، وإٟمؽ ٟمزقم٧م آي٦م ٓ  ِـّ صمقن، ومٚمام طمي ىمٞم٤مُمٝمؿ ىم٤مًمقا: إٟمؽ همالٌم طَمَدث اًمً أيمـ شمٙمٚمٛم٧م، صمؿ أىمٌٚمقا يتحدا

٤م ُُمٓم٤مقًم٤م، وهًقى ُُمتإًٌم٤م، وإقمج٤مَب يمؾِّ ذي  شمدري ُم٤م هل، وقمًك أن شمدرك ذًمؽ اًمزُم٤من: إذا رأي٧م ؿُمحًّ

 (46/ 9) شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ا اهتدي٧م.رأي سمرأيف، ومٕمٚمٞمؽ سمٜمٗمًؽ ٓ ييك َُمـ وؾا إذ

زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم ظمرج ُمـ اعمًجد يقُم٤ًم، وم٤مقمؽموف رضمؾ ذم ـمري٘مف ومًٌف، وم٘م٤مم اًمٜم٤مس إًمٞمف 

يريدون ضسمف، وم٘م٤مل: دقمقه، صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمف، وىم٤مل: ُم٤م ؾمؽمه اهلل قمٜمؽ ُمـ قمٞمقسمٜم٤م أيمثر، أًمؽ طم٤مضم٦م ٟمٕمٞمٜمؽ 

إٟمؽ ُمـ "وأُمر ًمف سم٠مًمػ درهؿ، ومٙم٤من اًمرضمؾ إذا رآه ىم٤مل: قمٚمٞمٝم٤م؟ وم٤مؾمتحٞم٤م اًمرضمؾ، وم٠مًم٘مك قمٚمٞمف مخٞمّم٦م، 

 (9.) اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف ضمزء "أوٓد إٟمٌٞم٤مء

وُمرة يم٤من يتقو٠م ومّم٥م قمٚمٞمف ضم٤مريف ًمف  ُم٤مًء طم٤مرًا ومٗمزع، وهمْم٥م، وم٘م٤مل ًمف: واًمٙم٤مفمٛملم اًمٖمٞمظ، ىم٤مل زيـ  

حي٥م اعمحًٜملم، ىم٤مل: اًمٕم٤مسمديـ: يمٔمٛم٧م همٞمٔمل، ىم٤مل : واًمٕم٤موملم قمـ اًمٜم٤مس ىم٤مل: قمٗمقت قمٜمؽ، ىم٤مل: واهلل 

 (9اذه٥م وم٠مٟم٧م طمر ًمقضمف اهلل . ) اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف ٓسمـ يمثػم ضمزء 

قمـ هذا اًمٌٜم٤مء  قمـ وهٞم٥م ىم٤مل: ًم٘مل رضمؾ قم٤ممل رضمالً قم٤معم٤ًم هق ومقىمف ذم اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف: يرمحؽ اهلل، أظمؼمين

ؽ اهلل، اًمذي ٓ إهاف ومٞمف، ُم٤م هق؟ ىم٤مل: هق ُم٤م ؾمؽمك ُمـ اًمِمٛمس، وأيمٜمؽ ُمـ اعمٓمر: وم٘م٤مل: يرمح

وم٠مظمؼمين قمـ هذا اًمٓمٕم٤مم اًمذي ٟمّمٞمٌف ٓ إهاف ومٞمف: ىم٤مل: ُم٤م ؾمد اجلقع، ودون اًمِمٌع: ىم٤مل: وم٠مظمؼمين 
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يرمحؽ اهلل، قمـ هذا اًمٚم٤ٌمس اًمذي ٓ إهاف ومٞمف، ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ُم٤م ؾمؽم قمقرشمؽ، وأدوم٤مك: ىم٤مل: وم٠مظمؼمين 

 يًٛمٕمـ: ىم٤مل: يرمحؽ اهلل، يرمحؽ اهلل، قمـ هذا اًمْمحؽ اًمذي ٓ إهاف ومٞمف، ُم٤م هق؟ ىم٤مل: اًمتًٌؿ، وٓ

وم٠مظمؼمين قمـ هذا اًمٌٙم٤مء اًمذي ٓ إهاف ومٞمف، ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ٓ متٚمـ ُمـ اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل: ىم٤مل: يرمحؽ 

اهلل، ومام اًمذي أظمٗمل ُمـ قمٛمكم؟ ىم٤مل: ُم٤م ئمـ سمؽ: أٟمؽ مل شمٕمٛمؾ طمًٜم٦م ىمط، إٓ أداء اًمٗمرائض: ىم٤مل: 

سم٤معمٕمروف، واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وم٢مٟمف ديـ اهلل اًمذي سمٕم٨م  يرمحؽ اهلل، ومام اًمذي أقمٚمـ ُمـ قمٛمكم؟ ىم٤مل: إُمر

ـَ َُم٤م يُمٜم٧ُْم(  سمف أٟمٌٞم٤مءه صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ إمم قم٤ٌمده: وىمد ىمٞمؾ ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: )َوضَمَٕمَٚمٜمِل ُُم٤ٌَمَريم٤ًم َأْي

 (8/153 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف) (. ىمٞمؾ: إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، أيٜمام يم٤من.31)ُمريؿ

دظمؾ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمغم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان وهق ضم٤مًمس قمغم هيره وطمقاًمٞمف ىم٤مل إصٛمٕمل: 

إذاف ُمـ يمؾ سمٓمـ وذًمؽ سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذم وىم٧م طمجف ذم ظمالومتف، ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمف ىم٤مم إًمٞمف وأضمٚمًف ُمٕمف 

م اهلل قمغم اًمنير وىمٕمد سملم يديف وىم٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م حمٛمد ُم٤م طم٤مضمتؽ؟ وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اشمؼ اهلل ذم طمر

وطمرم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتٕم٤مهده سم٤مًمٕمامرة واشمؼ اهلل ذم أوٓد اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وم٢مٟمؽ هبؿ 

ضمٚم٧ًم هذا اعمجٚمس واشمؼ اهلل ذم أهؾ اًمثٖمقر وم٢مَّنؿ طمّمـ اعمًٚمٛملم، وشمٗم٘مد أُمقر اعمًٚمٛملم وم٢مٟمؽ وطمدك 

دوَّنؿ. وم٘م٤مل ًمف أومٕمؾ صمؿ َّنض اعمًئقل قمٜمٝمؿ واشمؼ اهلل ومٞمٛمـ قمغم سم٤مسمؽ ومال شمٖمٗمؾ قمٜمٝمؿ وٓ شمٖمٚمؼ سم٤مسمؽ 

وىم٤مم وم٘مٌض قمٚمٞمف قمٌد اعمٚمؽ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد إٟمام ؾم٠مًمتٜم٤م طم٤مضم٦م ًمٖمػمك وىمد ىمْمٞمٜم٤مه٤م ومام طم٤مضمتؽ؟ وم٘م٤مل 

 ُم٤مزم إمم خمٚمقق طم٤مضم٦م، صمؿ ظمرج وم٘م٤مل قمٌد اعمٚمؽ هذا واهلل اًمنمف هذا واهلل اًمنمف.

  )46 -45شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم ٓسمـ اًمٜمح٤مس  (

قمغم أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر سمٛمٜمك، وم٘م٤مل: ارومع إًمٞمٜم٤م طم٤مضمتؽ، وم٘مٚم٧م ًمف: اشمؼ اهلل ىمد  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري:دظمٚم٧م

ُمألت إرض فمٚمام وضمقرا ىم٤مل: ومٓم٠مـم٠م رأؾمف صمؿ رومٕمف وىم٤مل: ارومع إًمٞمٜم٤م طم٤مضمتؽ.وم٘مٚم٧م إٟمام أٟمزًم٧م هذه 

اعمٜمزًم٦م سمًٞمقف اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وأسمٜم٤مؤهؿ يٛمقشمقن ضمققم٤م وم٤مشمؼ اهلل، وأوصؾ إًمٞمٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ، ىم٤مل: 

ـم٠م رأؾمف، صمؿ رومٕمف وىم٤مل: ارومع إًمٞمٜم٤م طم٤مضمتؽ. وم٘مٚم٧م: طم٩م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ومٓم٠م

 (43) شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملمخل٤مزٟمف: يمؿ أٟمٗم٘م٧م؟ ىم٤مل: سمْمٕم٦م قمنم درمه٤م وأرى هٝمٜم٤م أُمقآ ٓ شمٓمٞم٘مٝم٤م اجل٤ٌمل.

ومج٤مء إظمقاٟمف  ُمتٕمٌده، ىم٤مل حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ: وقمظ قم٤مسمد ضم٤ٌمرًا وم٠مُمر سمف وم٘مٓمٕم٧م يداه ورضماله ومحؾ إمم

يٕمزوٟمف، وم٘م٤مل: ٓ شمٕمزوين وًمٙمـ هٜمئقين سمام ؾم٤مق اهلل إزم صمؿ ىم٤مل: إهلل أصٌح٧م ذم ُمٜمزًم٦م اًمرهم٤مئ٥م أٟمٔمر إمم 
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 (136-11/135ٚمٞمف احل).اًمٕمج٤مئ٥م إهلل أٟم٧م شمتقدد سمٜمٕمٛمؽ إمم ُمـ ي١مذيؽ، ومٙمٞمػ شمقددك إمم ُمـ ي١مذى ومٞمؽ

 ثبة رغ١ٌٍ ّمٛثخ ِٓ أِش مبْشٚف -:8  

ٗ فٍِْٗأٚ ٔٙٝ ّٓ ِٕىش ٚخب
ُ
 ٌف لٌٛ

ُٙمْؿ َوَأْٟمتُْؿ شَمتُْٚمقَن اًْمٙمَِت٤مَب َأوَمال شَمْٕمِ٘مُٚمقَن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ ْقَن َأْٟمُٗم ًَ  َأشَم٠ْمُُمُروَن اًمٜما٤مَس سم٤ِمًْمؼِمِّ َوشَمٜمْ

َ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  44] اًمٌ٘مرة :  ـَ آَُمٜمُقا مِل ِذي ٤َم اًما يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَْد اهللِ َأْن َي٤م َأهيُّ

َوَُم٤م ُأِريُد َأْن   : [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم إظم٤ٌمرًا قمـ ؿمٕمٞم٥م  3-2] اًمّمػ :  شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن 

 [ . 88] هقد : ُأظَم٤مًمَِٗمُٙمْؿ إمَِم َُم٤م َأَّْن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف 

ـِ طَم٤مرصَم٦َم ، ريض اهللا قمٜمٝمام  -198 ، ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ َأيب زيٍد ُأؾم٤مُم٦م سْم

ضُمِؾ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مُم٦ِم وَمٞمُْٚمَ٘مك ذم اًمٜما٤مر ، وَمَتٜمْدًمُِؼ َأىْمت٤َمُب سَمْٓمٜمِِف ، ومَٞمُدوُر هِب٤َم يَماَم » وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  ُي١ْمشَمـك سم٤مًمرا

طم٤م ، وَمٞمْجتَِٛمُع إًَِمْٞمِف َأْهُؾ اًمٜما٤مر وَمٞمَ  ْ شَمُٙمـ شَم٠ْمُُمُر سم٤معمَْٕمُروِف َيُدوُر احِلاَمُر ذم اًمرا ُ٘مقًُمقَن : َي٤م وُمالُن َُم٤مًَمَؽ ؟ َأمَل

ـِ اعمُٜمَْٙمِر َوَآشمِٞمِف  ـِ اعمُٜمَْٙمِر ؟ وَمٞمَُ٘مقُل : سَمغَم ، يُمٜم٧ُْم آُُمُر سم٤معمَْٕمُروِف َوَٓ آشمِٞمف ، َوَأَّْنَك قَم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش َوشَمٜمَْٝمك قَم

اِل اعمٝمٛمٚم٦م ، َوُمَ ش شَمٜمْدًمُِؼ » ىمقًُمُف :   إَُْمَٕم٤مُء ، واطِمُدَه٤م ىِمت٥ٌْم .ش : إىَْمت٤مُب » ْٕمٜم٤َمُه خَتُْرُج . و ُهَق سم٤مًمدا

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل : يم٤من سمٜمق إهائٞمؾ ي٠مُمرون اًمٜم٤مس ٜم٤مس سم٤مًمؼم وشمٜمًقن أٟمٗمًٙمؿ أشم٠مُمرون اًمقمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 سمٓم٤مقم٦م اهلل وسمت٘مقاه ، وسم٤مًمؼم ، وخي٤مًمٗمقن ، ومٕمػمهؿ اهلل ، قمز وضمؾ .

 أومال اًمٙمت٤مب شمتٚمقن أٟمٗمًٙمٛمقأٟمتؿ يمقنشمؽم:  أي أٟمٗمًٙمؿ وشمٜمًقن: قم٤ٌمس اسمـ قمـ .اًمًدي ويمذًمؽ ىم٤مل  

:  أي ، أٟمٗمًٙمؿ وشمؽميمقن ، اًمتقراة ُمـ واًمٕمٝمد اًمٜمٌقة ُمـ قمٜمديمؿ سمام اًمٙمٗمر قمـ اًمٜم٤مس شمٜمٝمقن:  شمٕم٘مٚمقٟم٠مي

 شمٕمٚمٛمقن ُم٤م ودمحدون ، ُمٞمث٤مىمل وشمٜم٘مْمقن ، رؾمقزم شمّمديؼ ذم إًمٞمٙمؿ قمٝمدي ُمـ ومٞمٝم٤م سمام شمٙمٗمرون وأٟمتؿ

  (1/247 يمثػم سمـ شمٗمًػم. ) يمت٤ميب ُمـ

 أطم٥م قمغم دًمٜم٤م اهلل أن ًمقددٟم٤م:  ي٘مقًمقن اجلٝم٤مد يٗمرض أن ىمٌؾ اعم١مُمٜملم ُمـ ٟم٤مس يم٤من: قم٤ٌمس سمـ ىم٤مل

 ُمٕمّمٞمتف أهؾ وضمٝم٤مد ومٞمف، ؿمؽ ٓ سم٤مهلل إيامن إقمامل أطم٥م أن ٟمٌٞمف اهلل وم٠مظمؼم سمف، ومٜمٕمٛمؾ إقمامل

 ٝمؿ أُمره، اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا اإليامن ومل ي٘مروا سمف، ومٚمام ٟمزل اجلٝم٤مد يمره ذًمؽ أٟم٤مس ُمـ اعم١مُمٜملم وؿمؼ قمٚمٞم 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=84&idto=84&bk_no=49&ID=88#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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 (23/351. )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا مل شم٘مقًمقن ُم٤م ٓ شمٗمٕمٚمقن  : وم٘م٤مل اهلل

ٞم١مذَّنؿ ويٕمٚمٛمٝمؿ يمام شمًٛمٕمقن يمؼم ُم٘مت٤م قمٜمد اهلل ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا مل شم٘مقًمقن ُم٤م ٓ شمٗمٕمٚمقٟم : قمـ ىمت٤مدة  ىمقًمف

ي٤م أهي٤م  : سمٚمٞمٖم٦م  وم٘م٤مل ويم٤مٟم٧م رضم٤مل ختؼم ذم اًم٘مت٤مل سمٌمء مل يٗمٕمٚمقه ومل يٌٚمٖمقه ومققمٔمٝمؿ اهلل ذم ذًمؽ ُمققمٔم٦م

 (23/355.)اًمدر اعمٜمثقر يم٠مَّنؿ سمٜمٞم٤من ُمرصقص  : إمم ىمقًمف.اًمذيـ آُمٜمقا مل شم٘مقًمقن ُم٤م ٓ شمٗمٕمٚمقن

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره : ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م ًم٘مقُمف : ي٤م ىمقم أرأيتؿ إن يمٜم٧م قمغم سمٞم٤من وسمره٤من ُمـ ريب 

، وومٞمام أَّن٤ميمؿ قمٜمف ُمـ إوم٤ًمد  ومٞمام أدقمقيمؿ إًمٞمف ُمـ قم٤ٌمدة اهلل ، واًمؼماءة ُمـ قم٤ٌمدة إوصم٤من وإصٜم٤مم

ي٘مقل : وُم٤م أريد  وُم٤م أريد أن أظم٤مًمٗمٙمؿ إمم ُم٤م أَّن٤ميمؿ قمٜمف  . يٕمٜمل طمالٓ ـمٞم٤ٌمقرزىمٜمل ُمٜمف رزىم٤م طمًٜم٤م اعم٤مًم

 أن أَّن٤ميمؿ قمـ أُمر صمؿ أومٕمؾ ظمالومف ، سمؾ ٓ أومٕمؾ إٓ ُم٤م آُمريمؿ سمف ، وٓ أٟمتٝمل إٓ قمام أَّن٤ميمؿ قمٜمف. 

 (15/454) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 جبة :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌ
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م :ي٤م محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اقمٛمٚمقا سمف وم٢مٟمام اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٛمؾ سمام قمٚمؿ وواومؼ قمٚمٛمف قمٛمٚمف وؾمٞمٙمقن 

أىمقام حيٛمٚمقن اًمٕمٚمؿ ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ خي٤مًمػ قمٛمٚمٝمؿ قمٚمٛمٝمؿ وخت٤مًمػ هيرهتؿ قمالٟمٞمتٝمؿ طمتك أن اًمرضمؾ 

طمٚم٘م٤ًم ذم جم٤مًمًٝمؿ أوًمئؽ ٓ ًمٞمٖمْم٥م قمغم ضمٚمٞمًف أن جيٚمس إمم همػمه ويدقمف ي٤ٌمهل سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم جيٚمًقن 

 )7/ 2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  (شمّمٕمد أقمامهلؿ شمٚمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم.

أص٤مب طمٔمف  وُمـ : إن اًمٜم٤مس ىمد أطمًٜمقا اًم٘مقل يمٚمٝمؿ ومٛمـ واومؼ ىمقًمف ومٕمٚمف ومذًمؽ اًمذي اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل 

 (361ظم٤مًمػ ىمقًمف قمٛمٚمف وم٢مٟمام يقسمخ ٟمٗمًف.) اًمّمٛم٧م واداب اًمٚم٤ًمن ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م 

ىم٤مل اسمق اًمدرداء:ان قمالُم٤مت اجلٝمؾ صمالث اًمٕمج٥م ويمثرة اًمٜمٓمؼ ومٞمام ٓيٕمٜمٞمف وان يٜمٝمك قمـ ؿمكء 

 (7/ 2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ(وي٠مشمٞمف.

 (1/91ٝمؾ.) اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى ىم٤مل أيب اًمدرداء: ُمـ قمٛمؾ سمٕمنم ُم٤م يٕمٚمؿ قمٚمٛمف اهلل ُم٤م جي

 )1/213ىم٤مل أيب اًمدرداء:إين ُٔمريمؿ سم٤مُٕمر وُم٤م أومٕمٚمف وًمٙمٜمل أرضمق ومٞمف إضمر.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء  

 )34)اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي .أٟمف ُم٤م قمٛمؾ أطمد سمام قمٚمٛمف اهلل إٓ اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم ُم٤م قمٜمده:ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد

ؿ ودقمقا أىمقاهلؿ وم٢من اهلل قمز وضمؾ مل يدع ىمقٓ إٓ ضمٕمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى :اقمتؼموا اًمٜم٤مس سم٠مقمامهل

دًمٞمال ُمـ قمٛمؾ ُيّمدىمف أو ُيٙمذسمف، وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م ىمقٓ طمًٜم٤م، وَمُرَويدا سمّم٤مطمٌف، وإن واومؼ ُمٜمف اًم٘مقل اًمٕمٛمؾ 

ومٜمٕمؿ، وٟمٕمٛم٧م قملم، وإن ظم٤مًمػ اًم٘مقل اًمٕمٛمؾ، وم٢مي٤مك أن يِمتٌف قمٚمٞمؽ رء ُمـ أُمره، وم٢مَّن٤م ظُمَدٌع 
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 ( 77سمـ اعم٤ٌمرك )اًمزهد ٓ.ًمٚم٤ًمًمٙملم

أن احلًـ ىم٤مل عمٓمرف سمـ قمٌداهلل: قمظ أصح٤مسمؽ، وم٘م٤مل: إين أظم٤مف أن أىمقل ُم٤م ٓ أومٕمؾ، ىم٤مل: يرمحؽ 

ٜم٤م يٗمٕمؾ ُم٤م ي٘مقل ؟ ّيقد اًمِمٞمٓم٤من أٟمف ىمد فمٗمر هبذا، ومٚمؿ ي٠مُمر سمٛمٕمروف ومل يٜمف قمـ ُمٜمٙمر.   اهلل، وأيُّ

 )1/368شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  (

إٓ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ؾمٜمـ رؾمقل اهللىم٤مل أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ظمٗمٞمػ: ُم٤م ؾمٛم

 (52/416شم٤مريخ دُمِمؼ (واؾمتٕمٛمٚمتف. 

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل: ًمق أن اعمرء مل يٕمظ أظم٤مه طمتك حيٙمؿ ٟمٗمًف ويٙمٛمؾ ذم اًمذي ظمٚمؼ ًمف 

ٚم٧م اعمح٤مرم وىمؾ ًمٕم٤ٌمدة رسمف إذًا شمقايمؾ اًمٜم٤مس سم٤مخلػم، وإذًا يرومع إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واؾمتح

 (277-5/276 وًمٞم٤مءٕطمٚمٞمف ااًمقاقمٔمقن واًم٤ًمقمقن هلل سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ذم إرض . ) 

 )184ىمقل اإلُم٤مم أمحد: ُم٤م يمت٧ٌم طمديث٤ًم إٓ وىمد قمٛمٚم٧م سمف. )اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي 

  )813ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: اًمٕمٚمؿ هيتػ سم٤مًمٕمٛمؾ وم٢من أضم٤مب وإٓ ارحتؾ.) ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 

ـ ضمٌػم: ًمق يم٤من اعمرء ٓ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر طمتك ٓ يٙمقن ومٞمف رء ُم٤م أُمر ىم٤مل ؾمٕمٞمد سم

 )368-1/367أطمد سمٛمٕمروف وٓ َّنك قمـ ُمٜمٙمر.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 

 )1/368اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم  (وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم ىمقًمف: وصدق وُمـ ذا اًمذي ًمٞمس ومٞمف رء ؟.

 (814) ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ .ٚمرضمؾ إذا ؾمٛمع ؿمٞمئ٤ًم ذم آداب اًمٜمٌل أن يتٛمًؽ سمفىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب:إٟمف يٜمٌٖمل ًم

 (359.) ىمقاقمد اًمتحدي٨م ومٞمف اًمٞمف وٕن ذًمؽ ؾم٥ٌم صمٌقشمف وطمٗمٔمف وٟمٛمقه وآطمتٞم٤مج : وقمٚمؾ اًمًخ٤موي ذًمؽ وم٘م٤مل

ىم٤مل اًمِمٕمٌل وإؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ جمٛمع وويمٞمع سمـ اجلراح:يمٜم٤م ٟمًتٕملم قمغم طمٗمظ احلدي٨م سم٤مًمٕمٛمؾ 

 )1798يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلؿمٕم٥م اسمف.) 

ىم٤مل اًمٜمقوي: يٜمٌٖمل عمـ سمٚمٖمف رء ُمـ ومْم٤مئؾ إقمامل أن يٕمٛمؾ سمف وًمق ُمرة ًمٞمٙمقن ُمـ أهٚمف، وٓ يٜمٌٖمل أن 

 (6)إذيم٤مر يؽميمف ُمٓمٚم٘م٤ًم سمؾ ي٠ميت سمام شمٞمن ُمٜمف ًم٘مقًمف:وإذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء وم٤مومٕمٚمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ.

 ) 7/ 2:)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ ؾم٤مسمؼ اًمؼمسمرىوهلذا ىم٤مل 

 قمٚمٞمؽ ومل شُمٕمذر سمام أٟم٧م ضم٤مهُٚمف       ج٦مً إذا اًمٕمٚمؿ مل شمٕمٛمؾ سمف يم٤من طُم 

يّمدق ىمقَل اعمرء ُم٤م هق وم٤مقمُٚمف         وم٢من يمٜم٧م ىمد ُأوشمٞم٧م قمٚماًم وم٢مٟمام
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 ثبة األِش ثأداء األِبٔخ -;8
وا إََُم٤مَٟم٤مِت إمَِم َأْهٚمِ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  إِٟما٤م  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 58] اًمٜم٤ًمء :   َٝم٤م إِنا اهللَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شُم١َمدُّ

ـَ ُِمٜمَْٝم٤م َومَحَٚمَ  ٤ٌَمِل وَم٠َمسَملْمَ َأْن حَيِْٛمْٚمٜمََٝم٤م َوَأؿْمَٗمْ٘م
اَمَواِت َوإَْرِض َواجْلِ ًا ٤مُن قَمَرْوٜم٤َم إََُم٤مَٟم٦َم قَمغَم اًم ًَ َٝم٤م اإلْٟم

ُف يَم٤مَن فَمُٚمقُم٤ًم ضَمُٝمقًٓ   [ . 72] إطمزاب :  إِٟما

آَي٦ُم اعمُٜم٤َمومِِؼ صَمالٌث: » هريرة  ريض اهللا قمٜمف  أن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  قمـ َأيب -199

ـَ ظَم٤مَن 
ِ َث يَمَذَب ، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَٚمَػ ، وإَِذا آْؤمُت َوإِْن َص٤مَم َوَصغما » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. وذم رواي٦م : ش إَِذا طَمدا

ٚمٌِؿ  ًْ ُف ُُم  ش .وزقَمَؿ َأٟما

ـِ اًْمٞمامِن ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ،  -211 وقمـ طُمذْيَٗم٦م سم

ضَم٤مِل ، صَمٜم٤م َأنا إََُم٤مَٟم٦م َٟمزًم٧ْم ذم ضَمْذِر ىُمُٚمقِب اًمرِّ ٤م ، َوَأَٟم٤م َأْٟمتٔمُر أظَمَر : طمدا صُمؿا  طَمديثلْم ىَمْد َرَأْي٧ُم َأطمدمُهَ

ـْ َروْمِع إَُم٤مَٟم٦ِم وَم٘م٤مل : َٟمَزَل اًْمُ٘مرآُن وَمٕمٚمٛم صمٜم٤م قَم ٜما٦ِم ، صُمؿا طَمدا ًُّ ـَ اًم ُٛمقا ُِم
ـَ اًْمُ٘مْرآن ، َوقمٚمِ َيٜمَـ٤مُم »قا ُِم

ـْ ىَمْٚمٌِِف ، وَمٞمٔمؾُّ َأصَمُرَه٤م ُِمثَْؾ اًْمَقيْم٧ِم ، صُمؿا يٜم٤مُم اًمٜماْقَُم٦َم وَمتُ٘مٌُض  ضمؾ اًمٜماْقُم٦َم وَمُت٘مٌُض إََُم٤مَٟم٦ُم ُِم إََُم٤مَٟم٦ُم  اًمرا

ـْ ىَمْٚمٌِِف  ، وَمٞمَٔمؾُّ َأصَمُرَه٤م ُِمثْؾ أصمِر اعمَْْجِؾ ، يمَجْٛمٍر َدطْمرضْمَتُف قَمغَم ِرضْمٚمَؽ ، وَمٜمٗمَط ومؽَماه ُُمٜمْتؼمًا َوًَمْٞمَس ومِٞمِف ُِم

صُمؿا َأظمَذ طَمَّم٤مًة وَمَدطْمرضَمَٝم٤م قَمغَم ِرضْمٚمِِف ، وَمٞمُّْمٌُح اًمٜما٤مُس َيت٤ٌمَيٕمقَن ، وَمال َيٙم٤مُد َأطَمٌد ُي١مدِّي ش َرٌء 

ُيَ٘م٤مَل : إِنا ذم سَمٜمِل وَمالٍن َرضُماًل َأُِمٞمٜم٤ًم ، طَمتاك ُيَ٘م٤مَل ًمِٚمارضمِؾ : َُم٤م َأضْمٚمدُه َُم٤م َأفْمَرومُف ، َُم٤م َأقْم٘مَٚمُف إََُم٤مَٟم٦َم طَمتاك 

ُٙمْؿ سم٤ميٕمْ  ـْ إِيامٍن. َوًَمَ٘مْد َأشَمك قَمكَما َزَُم٤مٌن َوَُم٤م ُأسَم٤مزِم َأيُّ ـْ ظَمْرَدِل ُِم ـْ يَم٤مَن ٧ُم ، ًَمئِ ، َوَُم٤م ذم ىمْٚمٌِِف ُِمثَْ٘م٤مُل طَمٌا٦ٍم ُِم

٤م اًْمٞمَْقمَ  ُف قَمكَما ؾَم٤مقِمٞمف ، وَأُما دٟما ٤م ًَمػُمُ ـْ يَم٤مَن َٟمٍْماٟمٞم٤ًم َأْو هَيُقديًّ ٚماًم ًمػمُدٟماُف قَمكما ِديٜمُف ، وًَمِئ ًْ وَمام يُمٜم٧ُْم ُأسم٤مُيُع  ُُم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ُِمٜمْٙمْؿ إِٓا وُمالٟم٤ًم َوومالٟم٤ًم 

، ىم٤مٓ : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ طُمَذْيَٗم٦َم ، َوَأيب هريرة ، ريض اهللا قمٜمٝمام -211

ٚمقاُت اهللا جَيْٛمُع اهللا ، شَم٤ٌمرَك َوشَمَٕم٤ممَم ، اًمٜما٤مَس وَمُٞمُ٘مقُم اعم١ُْمُِمٜمُقَن طَمتاك شَمْزًمَػ هَلُُؿ اجْلَٜما٦ُم ، وَمٞم٠َْمشُمقَن آَدَم ص»

ـْ اجْلٜما٦ِم إِٓا ظَمٓمِٞمئ٦َُم َأسمِٞمُٙمْؿ ، قَمَٚمٞمِْف ، وَمٞمَُ٘مقًُمقن : َي٤م َأسَم٤مَٟم٤م اؾْمتْٗمتْح ًَمٜم٤َم اجْلَٜما  ٦َم ، وَمٞمُ٘مقُل : وَهْؾ َأظْمرضمُٙمْؿ ُِم

ٌُقا إمَِم اسْمٜمِل إسْمراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞمؾ اهللا ، ىَم٤مَل: وَمٞم٠مشُمقَن إسْمَراِهٞمَؿ ، ومٞمُ٘مقُل إسْمَراِهٞمُؿ : ٧ُم سمّم٤مطم٥ِم َذًمَِؽ ، اْذَه ًْ  ًَم

ـْ  ٧ُم سمَّم٤مطِم٥ِم َذًمِؽ إِٟمااَم يُمٜم٧ُْم ظَمٚمِٞماًل ُِم ًْ َوَراَء وراَء ، اقْمَٛمُدوا إمَِم ُُمقؾَمك اًمذي يَمٚماٛمُف اهللا شَمْٙمٚمِٞماًم ، ًَم
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ك :  ًَ ٧ُم سمَِّم٤مطِم٥م ذًمَؽ، اْذَهٌُقا إمَِم قِمٞمًك يَمٚمَِٛم٦ِم اهللا وُروطِمِف وَمٞمُ٘مقُل قمٞم ًْ وَمٞم٠َْمشُمقَن ُُمقؾَمك ، ومٞمُ٘مقُل : ًم

دًا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  ٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم ذًمَؽ. وَمَٞم٠ْمشُمقَن حُمَٛما ًْ وؾَمٚماؿ ، وَمٞمَُ٘مقُم وَمُٞم١ْمَذُن ًَمُف ، َوشُمْرؾَمُؾ إَُم٤مَٟم٦ُم ًَم

ِق  ًُمُٙمْؿ يَم٤مًْمؼَمْ طِمُؿ وَمٞمَُ٘مقَُم٤من ضمٜمٌََْتل اًمٍماِط َيِٛمٞمٜم٤ًم وؿِمامًٓ ، ومٞمَُٛمرُّ َأوا  ش واًمرا
ٍ
ل ، َأيُّ َرء ىُمْٚم٧ُم : سم٠َميِب َوُأُمِّ

ِق ؟ ىم٤مل :  ْ شَمَرْوا يَمٞمَْػ يُٛمرُّ وَيرْ » يَمَٛمرِّ اًْمؼَمْ  ؟ صُمؿا يَمَٛمرِّ اًمريِح صُمؿا يَمٛمرِّ اًمٓماػْمِ ؟ َأمَل
ضمُع ذم ـَمْروَم٦ِم قَملْمٍ

اِط َيُ٘مقُل : َربِّ ؾَمٚمِّْؿ ، طَمتاك شَمْٕمِجزَ  ِري هبْؿ َأقْماَمهُلُْؿ ، وَٟمٌٞمُُّٙمْؿ ىَم٤مئٌِؿ قَمغَم اًمٍمِّ ضم٤مِل دَمْ  َأقْماَمُل َوَأؿَمدُّ اًمرِّ

َتٓمِٞم ًْ ضُمُؾ ٓ َي اِط يَمالًمِٞم٥ُم ُُمَٕمٚماَ٘م٦ٌم َُم٠ْمُُمقَرٌة اًْمَٕم٤ٌَمِد ، طَمتاك جَيَئ اًمرا ػْمَ إٓا َزطْمٗم٤ًم ، وذِم طم٤موَمتَل اًمٍمِّ ًا ُع اًم

ـْ ُأُِمَرْت سمِِف ، وَمَٛمْخُدوٌش َٟم٤مٍج َوُُمَٙمْرَدٌس ذم اًمٜما٤مِر  َواًماِذي َٟمْٗمُس َأيِب ُهَرْيَرَة سمِٞمَِدِه إِنا ىَمْٕمَر ش سم٠َمظْمِذ َُم

 ضَمٝمٜماؿ ًَمًٌُْٕمقَن ظَمريٗم٤ًم . رواه ُمًٚمؿ .

ؿِّ :  َوىمٞمؾ.  ومِٞمٝماَم  سم٤مًْمَٗمتِْح  ُهق ش َوَراءَ  وَراءَ  »:  ىمقًمف  ـٍ  سماِل سم٤ِمًمْما ٧ُم : َوَُمْٕمٜم٤َمهُ  ، شَمٜمْقي ًْ َرضَم٦مِ  سمتْٚمَؽ  ًم  اًمدا

ومٞمَٕم٦مِ  ِح صحٞمح ُمًٚمٍؿ ، واهللا يَمٚمِ  وِهل ، اًمرا ْٓم٧ُم َُمْٕمٜم٤َمَه٤م ذم َذْ ًِ ٛم٦ٌم شُمْذيَمُر قَمغَم ؾمٌِٞمؾ اًمتاقاُوِع . َوىَمْد سم

 أقمٚمؿ .

 اعمٕمجٛم٦م  -212
ِ
ـِ  اهللاِ قمٌد وقمـ َأيِب ظُمٌَٞم٥ٍْم سمْمؿ اخل٤مء سَمػْمِ  سم  َوىَمَػ  عمَا٤م:  ىم٤مل قمٜمٝمام اهللا  ريض ، اًمزُّ

 إمَِم ضَمٜمٌِِْف ، وَمَ٘م٤مَل : َي٤م سُمٜمَلا إِٟماُف ٓ ُيْ٘متَُؾ اًْمَٞمْقَم إِٓا فَم٤ممِلٌ َأْو َُمْٔمُٚمقٌم ، وإيِنِّ  وَمُ٘مْٛم٧ُم  َدقم٤ميِن  اجْلََٛمؾِ  َيْقمَ  اًمزسَمػْمُ 

ـْ ُم٤مًمٜم٤م ى َدْيٜمَٜم٤َم ُيٌْ٘مك ُِم  مَهِّل ًَمَديٜمِْل َأوَمؽَمَ
ـْ َأيْمؼَمِ ؿَمْٞمئ٤ًم ؟ صُمؿا ىَم٤مَل  ُٓأَريِن إِٓا ؾَم٠ُمىْمتَُؾ اًْمَٞمقَم َُمْٔمُٚمقُم٤ًم، َوإِنا ُِم

ٌَٜمِل قَمٌِْد اهللا سم ـ اًمزسمػم صُمُٚم٨ُم اًمثُُّٚم٨م . : سمْع َُم٤مًَمٜم٤َم واىْمِض َدْيٜمِل ، َوَأْوَص سم٤مًمثُُّٚم٨ِم ، َوصُمُٚمثُِف ًمٌٜمٞمف ، َيْٕمٜمِل ًم

ٌَٜمِٞمؽ ، ىَم٤مَل ِهَِم٤مٌم : ويم٤من َوًَمُد قَمٌِْد اهللاِ 
ـِ َرٌء ومثُُٚمُثُف ًمِ ْي  اًمدا

ِ
ـْ ُم٤مًمِٜم٤َم سمْٕمَد ىَمَْم٤مء  ىَمْد ىَم٤مَل : وَم٢مِن وَمْمِؾ ُِم

َٕم٦ُم سَمٜملَم وشمًُِع سَمٜم٤َمٍت .  ًْ ٌا٤مٍد ، َوًَمُف َيْقَُمئٍذ شَم ٌُْد اهللا : وَمَجَٕمؾ ورأى سَمْٕمَض سَمٜمل اًمزسَمػْمِ ظُمٌٞم٥ٍم َوقَم ىَم٤مَل قَم

ـْ قَمَٚمْٞمِف سمٛمْقَٓي . ىَم٤مَل : وَمَقاهللاِ ُمَ   ُِمٜمُْف وَم٤مؾْمَتِٕم
ٍ
ـْ َرء ٤م ُيقِصٞمٜمِل سمدْيٜمِِف َوَيُ٘مقل : َي٤م سُمٜمَلا إِْن قَمجْزَت قم

ـْ  َأسَم٧ِم  َي٤م َدرْي٧ُم ُم٤م أراَد طَمتاك ىُمْٚم٧ُم  ـْ  يُمْرسَم٦مٍ  ذم َوىَمْٕم٧ُم  َُم٤م وَمقاهللاِ :  ىم٤مل.  اهللا :  ىَم٤مَل  ؟ َُمْقَٓكَ  َُم  َدْيٜمِفِ  ُِم

سَمػْمُ  وَمُ٘متَِؾ :  ىَم٤مَل .  وَمٞمَْ٘مِْمَٞمفُ  ، َدْيٜمَفُ  قَمٜمْفُ  اىمض اًمزسَمػْمِ  َُمْقمَم  َي٤م: ىُمْٚم٧ُم  إِٓا  ْ  اًمزُّ ْع ِديٜم٤َمرًا َوَٓ ِدْرمَه٤ًم إِٓا َيدَ  َومَل

َة دارًا سم٤معمَِْديٜم٦َِم . ِة ، َوَداَرًا سم٤مًْمُٙمقوَم٦م َوَدارًا سمِِٛمٍْمَ .  َأَرِولَم ، ُِمٜمَْٝم٤م اًْمَٖم٤مسَم٦ُم َوإطِْمَدى قَمنَمَ ٌٍَْمَ ودارْيـ سم٤مًْم

٤مُه ، وَمٞمَُ٘مقُل  تَقِدقُمُف إِيا ًْ ضُمَؾ َي٠ْمشَمٞمِف سم٤ِمعم٤مِل ، وَمَٞم : ٓ  ىم٤مل : َوإِٟمااَم يَم٤مَن َدْيٜمُُف اًمذي يَم٤مَن قَمَٚمٞمِْف َأنا اًمرا سمػْمُ اًمزُّ
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ٞمْ  ـْ ُهَق ؾَمَٚمٌػ إيِنِّ َأظْمَِمك قَمَٚمٞمِْف اًمْما ٕم٦َم . َوَُم٤م وزِم َإَُم٤مَرًة ىَمطُّ َوٓ ضِم٤ٌَمي٦ًم وٓ ظَمراضم٤ًم وٓ ؿَمٞمْئ٤ًم إِٓا َأْن َوًَمٙم

، َيُٙمقَن ذم هَمْزٍو َُمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، َأْو َُمَع َأيِب سَمْٙمر َوقُمَٛمَر َوقُمْثاَمَن ريض اهللا قمٜمٝمؿ 

٧ٌُْم َُم٤م يَم٤مَن قمَ  ًَ ٌُْد اهللا : وَمَح ـُ ىَم٤مَل قَم ـِ وَمَقضَمْدشُمُف َأًْمَٗمْل َأًْمٍػ َوُم٤مَئَتْل َأًْمٍػ، وَمَٚمِ٘مَل طَمٙمِٞمُؿ سْم ْي ـَ اًمدا َٚمٞمِْف ُِم

ـِ ؟ وَمَٙمتَْٛمُتُف َوىُمْٚم٧ُم : ُِم٤م ْي ـَ اًمدا ـَ َأظِمل يَمْؿ قَمغَم َأظِمل ُِم سَمػْمِ وَمَ٘م٤مَل : َي٤م اسْم َئ٦ُم َأًْمٍػ . طِمَزاٍم قَمٌَد اهللاِ سْمـ اًمزُّ

ٌُْد اهللاِ : َأَرَأْيتَُؽ إِْن يَم٤مَٟم٧ْم َأًْمَٗمل َأًْمٍػ ؟ وَمَ٘م٤مَل : طَمٙمٞمٌؿ : َواهللا   َُم٤م َأرى َأُْمَقاًَمُٙمْؿ شَمًُع َهِذِه ، وَمَ٘م٤مَل قَم

ـْ ؿَمْكء ُِمٜمُْف وَم٤مؾْمتَِٕمٞمٜمُقا يِب . ىَم٤مَل  : ويَم٤مَن َوُِم٤مَئتَْل َأًْمٍػ ؟ ىَم٤مَل : َُم٤م َأَرايُمْؿ شُمٓمِٞمُ٘مقَن َهَذا ، وَم٢مِْن قَمَجْزشُمْؿ قَم

سَمػْمُ ىم ٤ٌَمقَمَٝم٤م قَمٌُْد اهللاِ سم٠ِْمًمػ أًمٍػ وؾِمتِّاِمَئ٦ِم َأًْمَػ ، صُمؿا ىَم٤مَم ومَ اًمزُّ ٌِْٕملَم وُِم٤مَئ٦م َأًْمػ، وَم ًَ ٘م٤مَل ِد اؿْمؽَمَى اًْمَٖم٤مسَم٦َم سمِ

ـُ ضَمٕمٗمر ، ويَم٤مَن ًَمُف قَمغَم  ء وَمْٚمٞمُقاومِٜم٤َم سم٤ِمًْمَٖم٤مسَم٦ِم ، وم٠َمشَم٤مُه قمٌُْد اهللاِ سْم سَمػْمِ َرْ ـْ يَم٤مَن ًَمُف قَمغَم اًمزُّ سَمػْمِ َأْرسمُٕماِمئ٦ِم ا: َُم ًمزُّ

ٌُْد اهللا : ٓ ، ىم٤مل وَم٢مِْن ؿِمئُْتْؿ ضمَٕمْٚمتُٛمْ  قَه٤م ومِٞماَم َأًْمٍػ ، وَمَ٘م٤مَل ًمَٕمٌِْد اهللا : إِْن ؿِمْئتُْؿ شَمَريْمُتَٝم٤م ًَمُٙمْؿ ؟ ىَم٤مَل قَم

ٌُْد اهللا : ٓ ، ىم٤مل : وَم٤مىْمَٓمُٕمقا زِم ىِمْٓمَٕم٦ًم ، ىم٤مل  ْرشُمْؿ ، وم٘م٤مل قَم ُروَن إِْن َأظما ـْ ه٤مُهٜم٤م إمَِم شُم١مظمِّ ٌُْد اهللا : ًَمَؽ ُِم قم

٤مُه َوسَمِ٘مَل ُمٜمَْٝم٤م َأْرسَمٕم٦ُم َأؾْمُٝمٍؿ َوٟمِّْمٌػ ، وَم٘مَ  دم قَمغَم ه٤مُهٜم٤َم. وَم٤ٌَمَع قَمٌُْد اهللاِ ُِمٜمَْٝم٤م وَمَ٘م٣َم قَمٜمُْف َدْيٜمَف ، َوَووما

سمػْمِ ، َوا ـُ اًمزُّ ـُ قُمثْاَمَن ، َواعمُْٜمِْذُر سْم َُم٧ِم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم َوقَمٜمَْدُه قَمْٛمُرو سْم سْمـ َزُْمَٕم٦َم . وم٘م٤مل ًَمُف ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم : يَمْؿ ىَمقا

ـُ  اًْمَٖم٤مسَم٦ُم ؟ ىم٤مل : يُمؾُّ ؾَمْٝمٍؿ سماِمَئ٦ِم َأًْمٍػ ىم٤مل: يَمْؿ سَمِ٘مل ُِمٜمَْٝم٤م ؟ ىم٤مل : َأْرسَمَٕم٦ُم َأؾْمُٝمٍؿ وٟمِّْمٌػ ، وم٘م٤مل اعمُْٜمْذرُ  سْم

سَمػْمِ : ىَمْد َأظَمْذُت ُِمٜمَْٝم٤م ؾَمْٝماًم سماِمَئ٦ِم َأًْمٍػ ، وىم٤مل قَمٛمْ  ـُ قُمثاْمن : ىَمْد َأظَمْذُت ُِمٜمَْٝم٤م ؾَمْٝماًم سماِِمَئ٦ِم َأًْمٍػ . اًمزا ُرو سم

وىم٤مل اسْمـ زُْمَٕم٦َم : ىَمُد َأظَمْذُت ُِمٜمٝم٤م ؾَمْٝماًم سماِِمَئ٦ِم َأًْمٍػ ، وَمَ٘م٤مَل ُُمَٕم٤مِوي٦ُم : يَمْؿ سَمِ٘مَل ُِمٜمَْٝم٤م؟ ىم٤مل : ؾَمْٝمٌؿ 

ـْ وٟمّْمُػ ؾَمْٝمٍؿ ، ىَم٤مَل : ىَمْد َأظَمْذشُمُف سمَِخٛمًلَم وُم٤مَئ٦ِم أًمػ . ىَم٤م ـُ ضَمْٕمَٗمٍر ٟمِّمٞمٌَُف ُِم َل : وسَم٤مَع قَمٌُْد اهللا سْم

ْؿ سَمٞمْٜمَ 
ًِ سْمػِم : اىْم  دْيٜمِِف ىَم٤مَل سَمٜمُق اًمزُّ

ِ
ـْ َق َو٤مء سَمػْمِ ُِم ـُ اًمزُّ تِّاِمَئ٦ِم َأًْمٍػ. وَمَٚماما وَمرَغ اسم

ًِ ٜم٤َم ُِمػماصَمٜم٤َم . ىَم٤مَل : ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سم

ُؿ سمْٞمٜمَُٙمْؿ طَمتاك َأَٟم٤مِدَي سم٤م
ًِ ـٌ وَمْٚمٞم٠َْمشمِٜم٤َم وَمْٚمٜمَْ٘مِْمِف َواهللاِ ٓ َأىْم ِ َدْي سَمػما ـْ يم٤من ًَمُف قَمغَم اًمزُّ عمقؾمؿ َأْرسَمع ؾِمٜملِم : َأٓ َُم

سَمػْمِ   َأْرسَمُع . وَمَجَٕمَؾ يُمؾُّ ؾَمٜم٦ٍَم ُيٜم٤َمِدي ذم اعمَْقؾمِؿ ، وَمَٚماما َُم٣م َأْرسَمُع ؾِمٜملَم ىَمًؿ سَمٞمْٜمَُٝمْؿ وَدوَمَع اًمثُٚم٨م ويَم٤من ًمٚمزُّ

قٍة ، وَم٠َمص٤مب يُمؾا ا ًْ
قَن َأًْمػ َأًْمٍػ وُِم٤مَئت٤َم َأًْمػ. رواه ٟمِ ًُ ُْمَرَأٍة َأًْمُػ َأًْمٍػ وُِم٤مَئت٤َم َأًْمٍػ ، وَمَجِٛمٞمُع َُم٤مًمِِف مَخْ

 اًمٌخ٤مري .
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ـمٚمح٦م سمـ أيب قمثامن سمـ ٟمزًم٧م ذم  : ىم٤ملإن اهلل ي٠مُمريمؿ أن شم١مدوا إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م  : ىمقًمفاسمـ ضمري٩م قمـ 

ىمٌض ُمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٗم٤مشمٞمح اًمٙمٕم٦ٌم ، ودظمؾ سمف اًمٌٞم٧م يقم اًمٗمتح ومخرج وهق يتٚمق ـمٚمح٦م 

قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف عم٤م ظمرج رؾمقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هذه أي٦م ، ومدقم٤م قمثامٟمٗمدومع إًمٞمف اعمٗمت٤مح . ىم٤مل : وىم٤مل 

وؾمٚمؿ وهق يتٚمق هذه أي٦م : ومداه أيب وأُمل  ُم٤م ؾمٛمٕمتف يتٚمقه٤م ىمٌؾ ذًمؽ. ىم٤مل قمٚمػميض اهلل قمٜمف يمٚمامت 

أص٤مب ومٞمٝمـ : طمؼ قمغم اإلُم٤مم أن حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ، وأن ي١مدي إُم٤مٟم٦م ، وإذا ومٕمؾ ذًمؽ ومحؼ قمغم 

 (8/492 اًمٓمؼمى شمٗمًػم) اًمٜم٤مس أن يًٛمٕمقا ، وأن يٓمٞمٕمقا ، وأن جيٞمٌقا إذا دقمقا. 

ذم وٓة إُمر  :إن اهلل ي٠مُمريمؿ أن شم١مدوا إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م  : ىم٤مل : ٟمزًم٧م هذه أي٦مزيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ 

 (4/497)شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر .وومٞمٛمـ وزم ُمـ أُمقر اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م

ىم٤مل : هل ُمًجٚم٦م ًمٚمؼم واًمٗم٤مضمر. إن اهلل ي٠مُمريمؿ أن شم١مدوا إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (4/498)شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر

ىم٤مل : إٟمف مل يرظمص عمقه وٓ إن اهلل ي٠مُمريمؿ أن شم١مدوا إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م  : ذم ىمقًمفس اسمـ قم٤ٌمقمـ 

 (4/499شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر (عمٕمن. 

أي٦م . أراد سم٤مُٕم٤مٟم٦م اًمٓم٤مقم٦م .إٟم٤م قمروٜم٤م إُم٤مٟم٦م قمغم اًمًاموات وإرض واجل٤ٌمل :  ىمقًمف قمز وضمؾ

ن أدوه٤م واًمٗمرائض اًمتل ومروٝم٤م اهلل قمغم قم٤ٌمده ، قمروٝم٤م قمغم اًمًاموات وإرض واجل٤ٌمل قمغم أَّنؿ إ

إُم٤مٟم٦م : أداء اًمّمٚمقات وإيت٤مء  :وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  .أصم٤مهبؿ وإن وٞمٕمقه٤م قمذهبؿ ، وهذا ىمقل اسمـ قم٤ٌمس 

اًمزيم٤مة  وصقم رُمْم٤من  وطم٩م اًمٌٞم٧م وصدق احلدي٨م  وىمْم٤مء اًمديـ ، واًمٕمدل ذم اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان ، وأؿمد 

ُم٤م أُمروا سمف  :ـ وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م إُم٤مٟم٦م : اًمٗمرائض ، وىمْم٤مء اًمدي :وىم٤مل جم٤مهد  . ُمـ هذا يمٚمف اًمقدائع

 (6/381وَّنقا قمٜمف.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ومٕمرض اهلل هذه إُم٤مٟم٦م قمغم أقمٞم٤من اًمًاموات وإرض واجل٤ٌمل  هذا ىمقل اسمـ قم٤ٌمس 

ومج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأيمثر اًمًٚمػ ، وم٘م٤مل هلـ أحتٛمٚمـ هذه إُم٤مٟم٦م سمام ومٞمٝم٤م ؟ ىمٚمـ : وُم٤م ومٞمٝم٤م ؟ ىم٤مل : إن 

قزيتـ وإن قمّمٞمتـ قمقىمٌتـ ، وم٘مٚمـ : ٓ ي٤م رسمٜم٤م ، ٟمحـ ُمًخرات ُٕمرك ٓ ٟمريد صمقاسم٤م وٓ أطمًٜمتـ ضم

قم٘م٤مسم٤م ، وىمٚمـ ذًمؽ ظمقوم٤م وظمِمٞم٦م وشمٕمٔمٞمام ًمديـ اهلل أن ٓ ي٘مقُمقا هب٤م ٓ ُمٕمّمٞم٦م وٓ خم٤مًمٗم٦م ، ويم٤من اًمٕمرض 

قمز وضمؾ  ُمٓمٞمٕم٦م قمٚمٞمٝمـ ختٞمػما ٓ إًمزاُم٤م وًمق أًمزُمٝمـ مل يٛمتٜمٕمـ ُمـ محٚمٝم٤م ، واجلامدات يمٚمٝم٤م ظم٤موٕم٦م هلل 
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(  11)ومّمٚم٧م  ائتٞم٤م ـمققم٤م أو يمره٤م ىم٤مًمت٤م أشمٞمٜم٤م ـم٤مئٕملم. : ؾم٤مضمدة ًمف يمام ىم٤مل ضمؾ ذيمره ًمٚمًاموات وإرض

 (74اًمٌ٘مرة  (وإن ُمٜمٝم٤م عم٤م هيٌط ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل  : وىم٤مل ًمٚمحج٤مرة

ًجد ًمف ُمـ ذم اًمًاموات وُمـ ذم إرض واًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم واجل٤ٌمل أمل شمر أن اهلل ي : وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (6/381( أي٦م. ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى  18 -)احل٩م  .واًمِمجر واًمدواب

قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل : ُمثٚم٧م إُم٤مٟم٦م يمّمخرة ُمٚم٘م٤مة ، ودقمٞم٧م اًمًاموات وإرض واجل٤ٌمل إًمٞمٝم٤م ومٚمؿ 

ء آدم ُمـ همػم أن يدقمك ، وطمرك اًمّمخرة ، وىم٤مل : ًمق أُمرت ي٘مرسمقا ُمٜمٝم٤م ، وىم٤مًمقا : ٓ ٟمٓمٞمؼ محٚمٝم٤م ، وضم٤م

سمحٛمٚمٝم٤م حلٛمٚمتٝم٤م ، وم٘مٚمـ ًمف : امحٚمٝم٤م ، ومحٛمٚمٝم٤م إمم ريمٌتٞمف صمؿ ووٕمٝم٤م ، وىم٤مل واهلل ًمق أردت أن أزداد ًمزدت 

، وم٘مٚمـ ًمف : امحٚمٝم٤م ومحٛمٚمٝم٤م إمم طم٘مقه ، صمؿ ووٕمٝم٤م ، وىم٤مل : واهلل ًمق أردت أن أزداد ًمزدت ، وم٘مٚمـ ًمف امحؾ 

تك ووٕمٝم٤م قمغم قم٤مشم٘مف ، وم٠مراد أن يْمٕمٝم٤م وم٘م٤مل اهلل : ُمٙم٤مٟمؽ وم٢مَّن٤م ذم قمٜم٘مؽ وقمٜمؼ ذريتؽ إمم ومحٛمٚمٝم٤م طم

سم٠مُمر اهلل وُم٤م اطمتٛمؾ ُمـ فمٚمقُم٤م ًمٜمٗمًف ضمٝمقٓ  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس إٟمف يم٤من فمٚمقُم٤م ضمٝمقٓ  . يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 (6/381إُم٤مٟم٦م. ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل اسمق سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف  : اصدق اًمّمدق آُم٤مٟمف وايمذب اًمٙمذب اخلٞم٤مٟمف .

 (13119)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

يده وي٘مقل واهلل ان اًمذى أدى  ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : عم٤م ُأشمَك سمت٤مج يمنى وؾمقاريف ضمٕمؾ ي٘مٚمٌف سمٕمقد رم

اًمٞمٜم٤م هذا ُٓملم وم٘م٤مل رضمؾ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أٟم٧م اُملم اهلل ي١مدون اًمٞمؽ ُم٤م ادي٧م امم اهلل وم٤مذا رشمٕم٧م رشمٕمقا 

 (1/115ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف ٕوم٘م٤مل صدىم٧م. )قمٞمقن ا

ٟمف ٓشمٖمرٟمك صالة اُمرىء وٓصقُمف ُمـ ؿم٤مء ص٤مم وُمـ ؿم٤مء صغم ٓديـ عمـ ٓاُم٤م :ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 (162ظمالق ًمٚمخرائٓمك ًٕمف .)ُمٙم٤مرم ا

ذه٤ًٌم أٟمٗم٘مف ذم  قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مسمف: متٜمقا، وم٘م٤مل رضمؾ: أمتٜمك ًمق أن زم هذه اًمدار ِمٚمقءة

ؾمٌٞمؾ اهلل: صمؿ ىم٤مل: متٜمقا وم٘م٤مل رضمؾ: أمتٜمك، ًمق أَّن٤م ِمٚمقءة ًم١مًم١ما وزسمرضمدًا وضمقهرًا، أٟمٗم٘مف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، 

ا، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ٟمدري ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٘م٤مل قمٛمر: أمتٜمك، ًمق أن هذه اًمدار ِمٚمقءة وأشمّمدق: صمؿ ىم٤مل: متٜمق

 (1/112وًمٞم٤مءٕرضم٤مًٓ، ُمثؾ أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح.)طمٚمٞمف ا

 (178ظمالق ٕىم٤مل اسمق هريرة : أول ُم٤م يرومع ُمـ هذه آُمف احلٞم٤مء وآُم٤مٟمف ومًٚمقمه٤م اهلل . )ُمٙم٤مرم ا
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 (684/3وٓ ُمديـ أن يٛمًؽ آُم٤مٟمف . )اًمٌحر اعمحٞمط ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : مل يرظمص اهلل عمٕمن 

يقم  قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، يٙمٗمر اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ اًمديـ، ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ

اًم٘مٞم٤مُم٦م وإن ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومٞم٘م٤مل ًمف: أِد أُم٤مٟمتؽ، ومٞم٘مقل: ي٤م رب، ٓ أىمدر قمٚمٞمٝم٤م، ىمد ذه٧ٌم قمٜمل اًمدٟمٞم٤م، 

اٟمٓمٚم٘مقا سمف إمم اهل٤موي٦م، ومٌئ٧ًم إم، وسمئ٧ًم اعمرسمٞم٦م، ومٞمٚم٘مك ومٞمٝم٤م ومٞمٝمقى طمتك يٌٚمغ ىمٕمره٤م، ىم٤مل: ومٞم٘مقل: 

ىم٤مل: ويٛمثؾ ُمٕمف أُم٤مٟمتف، ومٞمحتٛمٚمٝم٤م صمؿ يّمٕمد، طمتك إذا رأى أٟمف ٟم٤مج زًم٧م ُمٜمف، ومٝمقت وهقى ُمٕمٝم٤م أسمدًا: 

ئع، ىم٤مل ىم٤مل: وإُم٤مٟم٦م ذم يمؾ رء، ذم اًمقوقء واًمّمٞم٤مم، واًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، وأؿمد ُمـ ذًمؽ اًمقدا

زاذان: ومٚم٘مٞم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب وم٘مٚم٧م ًمف: أٓ شمًٛمع ُم٤م ىم٤مل أظمقك قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وم٠مظمؼمشمف سم٘مقًمف، 

ََُم٤مَٟم٤مِت إمَِم َأْهٚمَِٝم٤م}وم٘م٤مل: صدق أمل شمًٛمع اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ْٕ (. 58)اًمٜم٤ًمء:  {إِنا اهللاَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شُم١َمدُّوا ا

 (4/211وًمٞم٤مءٕ)طمٚمٞمف ا

طمؿوىم٤مل ُمٞمٛمقن سم  (7/219ؿمٕم٥م آيامن  .(ـ ُمٝمران: صمالصم٦م ي١مدايـ إمم اًمؼمِّ واًمٗم٤مضمر: أُٓم٤مٟمف، واًمٕمٝمد، وصٚم٦م اًمرا

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمًٚمؿ  ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: صمالث اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ومٞمٝمـ ؾمقاء: إُم٤مٟم٦م شم١مدهي٤م إمم ُمـ ائتٛمٜمؽ

َك يِب َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ وَمال شُمٓمِْٕمُٝماَم( ويم٤مومر، وسمر اًمقاًمديـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: )َوإِْن ضَم٤مَهَداَك قَمغَم َأْن شمُ  نْمِ

 (4/87 ضمٚمٞمف آوًمٞم٤مء( واًمٕمٝمد شمٗمل سمف عمـ قم٤مهدت ُمـ ُمًٚمؿ أو يم٤مومر.)15)ًم٘مامن 

 (511/4ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف : ُمـ مل يٙمـ ًمف رأس ُم٤مل ومٚمٞمتخذ إُم٤مٟمف راس ُم٤مل ًمف . )اًمدر اعمٜمثقر 

ي٤مؾم٦م مخس: ِص  ٤مومٕمل: آٓت اًمرِّ ، واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد، واسمتداء اًمٜماّمٞمح٦م، ىم٤مل اًمِما ِّ دق اًمٚماٝمج٦م، ويمتامن اًمنِّ

 (31/19قمالم اًمٜمٌالء أوأداء إَُم٤مَٟم٦م.)ؾمػم 

قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف سمٚمٖمف: أن ًم٘مامن احلٙمٞمؿ ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م سمٚمغ سمؽ ُم٤م شمرى؟ ىم٤مل: صدق احلدي٨م وأداء إُم٤مٟم٦م 

 (6/328وًمٞم٤مء ٕوشمريمل ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمٜمل.)طمٚمٞمف ا

 (2/373 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .: يمٗمك سم٤معمرء ظمٞم٤مٟم٦م أن يٙمقن أُمٞمٜم٤م ًمٚمخقٟم٦مىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر

اقمل إمم اخلٞم٤مٟم٦م ؿمٞمئ٤من: اعمٝم٤مٟم٦م وىمٚمف آُم٤مٟمف، وم٢مذا طمًٛمٝمام قمـ ٟمٗمًف سمام وصٗم٧م  ْٟمٞم٤م: اًمدا ىم٤مل اسمـ أيب اًمدُّ

 (333فمٝمرت ُمروءشمف.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردى 

قمامل أن ٓ شم١مظمر قم٘مقسمتف أو يٕمجؾ قم٘مقسمتف: آُم٤مٟمف وقمـ ظم٤مًمد اًمرسمٕمل ىم٤مل يم٤من ي٘م٤مل: إنا ُِمـ أضمدر إ

 (172/1ظمالق ًمٚمخرائٓمك ُٕمٙم٤مرم ا(خت٤من، واًمرطمؿ شم٘مٓمع، وآطم٤ًمن يٙمٗمر.
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ىم٤مل إقمٛمش: أقمٔمؿ اخلٞم٤مٟم٦م: أداء إُم٤مٟم٦م إمم اخل٤مئٜملم وىم٤مل إقمٛمش ٟم٘مض اًمٕمٝمد ووم٤مء اًمٕمٝمد عمـ ًمٞمس ًمف 

 (5/48 إوًمٞم٤مءقمٝمد. )طمٚمٞمف 

غم اًمٜم٤مس زُم٤من شمرومع ومٞمف إُم٤مٟم٦م، وشمٜمزع ومٞمف اًمرمح٦م وشمٙمثر ومٞمف اعم٠ًمًم٦م ومٛمـ ؾم٠مل ىم٤مل يمٕم٥م إطم٤ٌمر: ي٠ميت قم

 (5/367 إوًمٞم٤مءقمٜمد ذًمؽ اًمزُم٤من، مل ي٤ٌمرك ًمف ومٞمف.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم: ٓ يٕمجٌؽ طمٚمؿ اُمرئ طمتك يٖمْم٥م وٓ أُم٤مٟمتف طمتك يٓمٛمع، وم٢مٟمؽ ٓ شمدري قمغم 

 (3/69 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .أي ؿم٘مٞمف ي٘مع

يزيد اًمًٌٓم٤مُمل: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ظمٚم٘م٧م هذا اخلٚمؼ سمٖمػم قمٚمٛمٝمؿ وىمٚمدهتؿ أُم٤مٟم٦م ُمـ همػم إرادهتؿ وم٢من مل  ىم٤مل أسمق

 (11/34 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف )شمٕمٜمٝمؿ ومٛمـ يٕمٞمٜمٝمؿ.

٤م َص٤محِل٤ًم( )اًمٙمٝمػ  إُم٤مٟم٤مت  (. ىم٤مل: يم٤من ي١مدي82قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )َويَم٤مَن َأسُمقمُهَ

 (٤4/287ممم ًمف يمٜمزه، طمتك أدرك وًمداه، وم٤مؾمتخرضم٤م يمٜمزمه٤م.)احلٚمٞمف واًمقدائع إمم أهٚمٝم٤م، ومحٗمظ اهلل شمٕم

قمـ حمٛمد سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اعمًٕمقدي قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أطمًـ أُم٤مٟم٦م ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م: ُم٤مت يقم 

 (13/359)شم٤مريخ سمٖمداد .ُم٤مت، وقمٜمده ودائع سمخٛمًلم أًمٗم٤ًم ُم٤م و٤مع ُمٜمٝم٤م وٓ درهؿ واطمد

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أيـ اًمذيـ أيمٚم٧م قمٞم٤مٓهتؿ أُم٤مٟم٤مهتؿ؟ ىم٤مل أسمق قمكم احلًلم  ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: يٜم٤مدى ُمٜم٤مد

 (2/117سمـ ومٝمؿ ورأي٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم يٌٙمل قمٜمد هذا.)شم٤مريخ سمٖمداد 

 (189ىم٤مل يمٕم٥م اعمزين:)ديقان يمٕم٥م سمـ زهػم 

 إنا اخل١موَن قمغم اًمٓمريِؼ إٟمٙم٥ِم   أرقَمك إَُم٤مَٟم٦َم ٓ أظمقُن أُم٤مٟمتل

 غٍف:آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌ
قمـ أيب اًم٤ًٌمع ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اؿمؽمي٧م ٟم٤مىم٦م ُمـ دار واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع، ومٚمام ظمرضم٧م هب٤م، أدريمٜم٤م واصمٚم٦م، 

وهق جير رداءه، وم٘م٤مل: ي٤م قمٌد اهلل، اؿمؽمي٧م؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: هؾ سملم ًمؽ ُم٤م ومٞمٝم٤م؟ ىمٚم٧م: وُم٤م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: 

ت هب٤م حلاًم؟ ىمٚم٧م: سمؾ أردت قمٚمٞمٝم٤م احل٩م، إَّن٤م ًمًٛمٞمٜم٦م فم٤مهرة اًمّمح٦م، ىم٤مل: وم٘م٤مل: أردت هب٤م ؾمٗمًرا، أم أرد

ىم٤مل: وم٢من سمخٗمٝم٤م ٟم٘م٤ًٌم، ىم٤مل: وم٘م٤مل ص٤مطمٌٝم٤م: أصٚمحؽ اهلل، ُم٤م شمريد إمم هذا شمٗمًد قمكم؟ ىم٤مل: إين ؾمٛمٕم٧م 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ٓ حيؾ ٕطمـد يٌٞمع ؿمٞمئ٤ًم أٓ يٌلم ُمـ٤م ومٞمف، وٓ حيؾ عمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ 

 (11149ٞمٝم٘مك رىمؿ أٓ يٌٞمٜمف.) اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌ

وىم٤مل ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر: ـم٤مف اسمـ قمٛمر ؾمًٌٕم٤م وصغما ريمٕمتلم، وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُِمـ ىمريش: ُم٤م أهع ُم٤م 
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محـ. وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: أٟمتؿ أيمثر ُمٜما٤م ـمقاوًم٤م وصٞم٤مًُم٤م، وٟمحـ ظمػم ُمٜمٙمؿ سمّمدق  ـمٗم٧م وصٚماٞم٧م ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرا

 (511/4ف ٓسمـ ُمٗمٚمح داب اًمنمقمٞمٕاحلدي٨م، وأداء إَُم٤مَٟم٦م وإٟمج٤مز اًمققمد.) ا

ذيؽ ذم اًمتج٤مرة ي٘م٤مل ًمف سمنِْم ومخرج سمنِم ذم دم٤مرشمف سمٛمٍم، ومٌٕم٨م إًمٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ؾمٌٕملم  ٕيب طمٜمٞمٗم٦ميم٤من  

ا سمٕمتف ومٌلمِّ ًمٚمٛمِمؽمي اًمٕمٞم٥م صمقسًم٤م ُمـ صمٞم٤مب ظَمّز ومٙمت٥م إًمٞمف: إن ذم اًمثٞم٤مب صمقب ظَمّز ُمٕمٞم٤ًٌم سمٕمالُم٦م يمذا وم٢مذ

: هؾ سمٞماٜم٧م ذًمؽ اًمٕمٞم٥م اًمذي ذم اًمثقب أسمق طمٜمٞمٗم٦مىم٤مل: وم٤ٌمع سمنِم اًمثٞم٤مب يمٚمٝم٤م ورضمع إمم اًمٙمقوم٦م وم٘م٤مل 

ُمـ شمٚمؽ اًمتج٤مرة  اخلّز؟ وم٘م٤مل: سمنِم ٟمًٞم٧م ذًمؽ اًمٕمٞم٥م، وم٘م٤مل: ومتّمدق أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمجٛمٞمع ُم٤م أص٤مسمف

إصؾ واًمٗمرع مجٞمًٕم٤م، ىم٤مل: ويم٤من ٟمّمٞمٌف ُمـ ذًمؽ أًمػ درهؿ، وىم٤مل ُم٤مٌل ىمد دظمٚم٧م ومٞمف اًمِمٌٝم٦م، ومال 

 (241إرؿم٤مد اًمٕم٤ٌمد إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد ًمٚمٗمٜم٤مٟمك   )طم٤مضم٦م زم سمف.

ًمف اًمًج٤من: إذا يم٤من اًمٚمٞمؾ وم٤مذه٥م إمم أهٚمؽ، وم٢مذا أصٌح٧م ومتٕم٤مل، عم٤م طمٌس اسمـ ؾمػميـ ذم اًمًجـ ىم٤مل 

 (5/334)شم٤مريخ سمٖمداد .وم٘م٤مل اسمـ ؾمػميـ: ٓ واهلل ٓ أقمٞمٜمؽ قمغم ظمٞم٤مٟم٦م اًمًٚمٓم٤من

إمم ص٤مطمٌف،  ىم٤مل احلًـ سمـ قمروم٦م: ىم٤مل زم اسمـ اعم٤ٌمرك: اؾمتٕمرت ىمٚماًم سم٠مرض اًمِم٤مم، ومذه٥م قمكم أن أرده

إمم أرض اًمِم٤مم طمتك  -احلًـ سمـ قمروم٦م  -ومرضمٕم٧م ي٤م أسم٤م قمكم  ومٚمام ىمدُم٧م ُمرو، وٟمٔمرت وم٢مذا هق ُمٕمل،

 (11/167رددشمف قمغم ص٤مطمٌف.)شم٤مريخ سمٖمداد 

 ادلَبمل ->8
ِّ
 ثبة حتش٠ُ اٌٍَُ ٚاألِش ثشد
ـْ مَحِٞمٍؿ َوٓ ؿَمِٗمٞمٍع ُيَٓم٤مُع  ] هم٤مومر : ـْ [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : َوَُم٤م ًمِٚمٔما٤معمِِ  18ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َُم٤م ًمِٚمٔما٤معملَِِم ُِم لَم ُِم

( ذم 111[ .وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٛمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب ذر اعمت٘مدم )اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  71] احل٩م : َٟمِّمػٍم 

 آظمر سم٤مب اعمج٤مهدة.

ْٚمَؿ وَم٢مِنا اًمٔمُّْٚمَؿ » وقمـ ضم٤مسمر ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -213 ُ٘مقا اًمٔمُّ اشما

ـْ يَم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ ، محَٚمُٝمْؿ قمغم َأْن ؾمَٗمَٙمقا فُمُٚماَمٌت َيْقَم اًمْ  حا َأْهَٚمَؽ ُمـَ حا وَم٢مِنا اًمِمُّ ُ٘مقا اًمِمُّ ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ، واشما

 رواه ُمًٚمؿ .ش ِدُم٤مَءُهْؿ واؾْمتَحٚمُّقا حَم٤مِرَُمُٝمْؿ 

نا احْلُُ٘مقَق إمَِم ًَمت١َُمدُّ » وقمـ َأيِب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -214

٤مِة اًْمَ٘مْرَٟم٤مء  ـَ اًمِما ٤مِة اجْلَْٚمَح٤مء ُِم  رواه ُمًٚمؿ .ش َأْهٚمَِٝم٤م َيْقَم اًْم٘مٞم٤مَُم٦ِم طَمتاك ُيَ٘م٤مَد ًمٚمِما

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمفِ  -215 ٦ِم اًْمَقَداِع ، َواًمٜمٌا ـْ طَمجا ُث قَم وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يُمٜما٤م َٟمتحدا

http://www.alukah.net/culture/0/99420
http://www.alukah.net/sharia/0/96898
http://www.alukah.net/sharia/0/99873/#_ftn3
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٦ُم اًْمقداع ، طَمتاك محَِد اهللا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وؾَمٚماؿ سَملْم    َأفْمُٝمِرَٟم٤م ، َوَٓ َٟمْدِري َُم٤م طَمجا

ضَم٤مَل وَم٠َمـْمٜم٥ََم ذم ِذيْمِرِه ، َوىَم٤مَل :  ٞمَح اًمدا
ًِ ت» َوَأصْمٜمَك قَمٚمٞمِْف صُمؿا َذيَمر اعمْ ـْ َٟمٌلٍّ إٓا َأْٟمَذَرُه ُأُما ُف : ُم٤م سَمَٕم٨َم اهللا ُِم

ـْ ؿَم٠ْمٟمِِف وَمَٚمْٞمَس خَيْٗمِ  ـْ سَمْٕمِدِه ، َوإٟماُف إْن خَيُْرْج ومِٞمُٙمْؿ ومام ظمِٗمَل قَمٚمْٞمُٙمْؿ ُِم ِٞمُّقن ُِم ل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ، َأْٟمَذَرُه ٟمقٌح َواًمٜمٌا

٦ٌٌَم ـَم٤مومِٞم٦ٌَم . أٓ إن  ُف َأقمقُر قَملْم اًْمٞمُْٛمٜمَك ، يَم٠َمنا قمْٞمٜمَُف قِمٜم ُٙمْؿ ًَمٞمس سم٠َمقْمقَر ، َوإِٟما م قمَٚمٞمُْٙمْؿ إِنا َرسما اهللا طمرا

ىَم٤مًُمقا : ش ِدَُم٤مَءيُمْؿ َوَأُْمقاًمُٙمْؿ ، يَمُحْرَُم٦ِم يْقُمُٙمْؿ هذا ، ذم سمٚمِديُمْؿ هذا ، ذم ؿَمْٝمِريُمؿ هذا أَٓ هؾ سمٚماْٖم٧ُم ؟ 

٤مرًا ي» َٟمَٕمْؿ ، ىم٤مل :  ُب اًمٚماُٝمؿا اؿْمَٝمْد صَمالصم٤ًم وْيَٚمُٙمْؿ َأْو : وحيُٙمْؿ ، اٟمُٔمُروا: ٓ شمْرضِمُٕمقا سَمْٕمِدي يُمٗما ْيِ

 رواه اًمٌخ٤مري ، وروى ُمًٚمؿ سمٕمْمف .ش سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مَب سَمْٕمِض 

ـْ فَمَٚمَؿ ىِمٞمَد ؿِمؼْمٍ  -216 وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل : )) َُم

ٌِْع َأَرِولَم (( ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ـْ ؾَم ىَمُف ُم ـَ إْرِض ـُمقِّ  ُِم

إِنا اهللا ًَمٞمُْٛمكِم » ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ َأيب ُمقؾمك ريض اهللا قمٜمف  -217

َأظْمَذُه َأًمِٞمٌؿ  إِنا  فَم٤معم٦َِمٌ  َوِهل اًْمُ٘مَرى َأظَمذَ  إَِذا َرسمَِّؽ  َأظْمذُ  َويَمَذًمَِؽ  } ًمِٚمٔما٤ممِلِ وَم٢مَِذا َأظَمَذُه مَلْ ُيْٗمٚمِتُْف ، صُمؿا ىَمَرَأ : 

 .  {ؿَمديٌد 

إٟماَؽ شَم٠ْميِت »ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : سمَٕمثَٜمِل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل :  وقمـ ُُمٕم٤مذٍ  -218

ـْ َأْهِؾ اًْمٙمِت٤َمب ، وم٤مْدقُمُٝمْؿ إمَِم ؿَمَٝم٤مدة َأْن ٓ إًَِمَف إٓا اهللا ، وَأينِّ رؾمقل اهللا وم٢مِْن ُهْؿ َأـم٤مقُمقا ًمَِذًمَِؽ  ىمْقُم٤ًم ُِم

 ىَمِد اوْمؽمَض قمَٚمْٞمٝمؿ مَخَْس َصَٚمقاٍت ذم يُمؾِّ يقٍم َوًَمٞمَْٚم٦ٍم ، وَم٢مِْن ُهْؿ َأـَم٤مقُمقا ًمِذًمَؽ ، ، وَم٠َمقْمٚمِٛمُٝمْؿ َأنا اهللا 

دُّ قَمغَم وُمَ٘مرائٝمؿ ، وَم٢مِْن ُهْؿ  ـْ َأهمٜمٞم٤مِئِٝمْؿ وَمؽُمَ َض قَمَٚمٞمٝمْؿ صَدىَم٦ًم شُم١ْمظمُذ ُِم َأـَم٤مقُمقا وَم٠َمقمٚمِْٛمُٝمْؿ َأنا اهللا ىَمِد اوْمؽَمَ

٤مَك و ُف ًَمٞمْس سمٞمٜمٝم٤م وسملْمَ اهللا طِمَج٤مٌب ًمِذًمَؽ ، وَم٢مِيا  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش يَمراِئَؿ َأُْمقاهِلؿ . واشماِؼ دقْمقَة اعمَْْٔمُٚمقِم وَم٢مِٟما

ِلُّ َصغّم اهللُ  -219 ٤مقِمِديِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : اؾْمتْٕمٛمَؾ اًمٜمٌا ًا ـِ ؾمٕمٍد اًم مْحـ سم وقمـ َأيِب مُحْٞمد قمٌِْد اًمرا

دىَم٦ِم ، وَمَٚماما ىَمِدَم ىمـ٤مل : َهَذا ًَمُٙمْؿ، َوَهَذا قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َرضُمالً ُِمـ إَ  ْتٌِٞما٦ِم قَمغَم اًمّما ـُ اًمٚمُّ ْزِد ُيَ٘م٤مُل ًَمُف : اسْمـ

٤م » ل : ُأهِدَي إزَِما وَمَ٘م٤مَم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قمغم اعمِْٜمؼِم ، وَمحِٛمَد اهللا وَأصْمٜمَك قَمَٚمٞمِْف ، صُمؿا ىم٤م َأُما

٦ٌم سمْٕمُد وَم٢ميِنِّ  ا٤م وٓايِن اهللا ، وَمٞم٠َْميِت وَمٞمَُ٘مقُل : َهَذا ًَمُٙمْؿ، َوَهَذا َهِديا ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ قمغم اًْمٕمَٛمِؾ ِِم  َأؾْمتْٕمِٛمُؾ اًمرا

ِف طمتاك شم٠ْمشمِٞمَُف إِْن يَم٤مَن ص٤مدىم٤ًم، واهللا ٓ ي٠ْمظُمُذ َأطمٌد ُِمٜمْٙمُ  ْؿ ُأْهِدَي٧م إزَِما ، َأوَمال ضمٚمس ذم سمٞم٧ِم َأسمٞمِف َأْو ُأُمِّ
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ـا َأطمدًا ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمِ٘مَل اهللا ؿَم  ِف إٓا ًَمِ٘مَل اهللا شَمٕم٤ممَم ، حَيِْٛمُٚمُف َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم، وَمال َأقْمروَم  حَيِْٛمُؾ سمِٕمػمًا ًَمُف ٞمْئ٤ًم سمَِٖمػْمِ طم٘مِّ

اًمٚماُٝمؿا َهْؾ » ل : رهَم٤مٌء ، َأْو سَم٘مرة هَل٤َم ظُمقاٌر ، َأْو ؿم٤مًة شمٞمَْٕمُر صُمؿا روَمَع َيدْيِف طمتاك ُرِؤَي سَمٞم٤مُض إسْمٓمْٞمِف وم٘م٤م

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -211صمالصم٤ًم ، ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش سَمٚماْٖم٧ُم  وقمـ َأيب ُهِرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌا

 ، وَمْٚمٞمتََحٚماْٚمف ُِمٜمْف اًْمٞمْقَم ىَمٌَْؾ » ىم٤مل : 
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ قِمْرِوِف َأْو ُِم ـْ يَم٤مٟم٧ْم قِمٜمَْده َُمْٔمٚمَٛم٦ٌم ٕظَِمٞمِف ، ُِم َأْن ٓ  َُم

ٜم٤َمٌت  ًَ ـْ ًَمُف طم ْ َيُٙم يُٙمقَن ِديٜم٤َمٌر وٓ ِدْرَهٌؿ ، إْن يَم٤مَن ًَمُف قَمٛمٌؾ َص٤مًمٌح ُأظِمَذ ُِمٜمُْف سمِ٘مْدِر ُمْٔمٚمٛمتِِف ، وإْن مَل

ـْ ؾمٞمَِّئ٤مِت ص٤مطِمٌِِف وَمُحِٛمَؾ قَمَٚمٞمِْف   رواه اًمٌخ٤مري .ش ُأظِمَذ ُِم

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ قمٌد اهللا سمـ قَمْٛمرو سمـ اًْمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام -211 قمـ اًمٜمٌا

ـْ َهَجَر ُم٤م ََّنَك اهللا قَمٜمُْف » ـْ ًم٤ًِمٟمِِف وَيِدِه ، واعمَُْٝم٤مضِمُر َُم ٚمُِٛمقَن ُِم ًْ ـْ ؾَمٚمَِؿ اعمُْ ٚمُِؿ َُم ًْ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش اعمُْ

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  -212 وؾَمٚماؿ َرضُمٌؾ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف يمِْريمِرُة ،  وقمٜمف ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يَم٤مَن قَمغَم صَمَ٘مؾ اًمٜمٌا

٤ٌَمَءة ىَمْد ش ُهَق ذم اًمٜما٤مِر » وَماَمَت وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وَمَذَهٌُقا َيٜمُْٔمُروَن إًَِمٞمِْف ومَقضَمُدوا قَم

 هَمٚماَٝم٤م. رواه اًمٌخ٤مري .

ـِ احل٤مرِث ريَض اهللا  -213 إِنا » قمٜمُف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل: وقمـ َأيب سَمْٙمَرَة ُٟمَٗمٞمِْع سم

ٜم٦ُم اصْمٜم٤َم قَمنَم ؿَمْٝمرًا ، ُِمٜمَْٝم٤م أَ  ًا ٛمقاِت وإَْرَض : اًم ًا َُم٤مَن ىَمِد اؾْمتََداَر يَمَٝمْٞمئَتِِف َيْقَم ظَمَٚمَؼ اهللا اًم ْرسَمَٕم٦ٌم اًمزا

٦ِم ، واعمُْ  جا
ُم ، َورضُم٥م اًمذي سَملْمَ مُج٤مَدي َوؿَمْٕم٤ٌَمَن ، َأيُّ طُمُرم: صَمالٌث ُُمتََقاًمَِٞم٤مٌت : ُذو اًْم٘مْٕمدة َوذو احْلِ حرا

ٞمِف سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف ، ىم٤مل : َأًمْٞمس َذا ش ؿَمْٝمٍر َهَذا ؟  ُف ؾَمُٞمًٛمِّ ىمْٚمٜم٤َم : اهللا ورؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿ ، وَمًَٙم٧َم طَمتاك فمٜمَٜما٤م َأٟما

٦ِم ؟ ىُمْٚمٜم٤َم : سمغَم: ىم٤مل :  جا
َٙم٧َم طمتاك فَمٜمَٜما٤م َأٟماُف ىُمْٚمٜمَ ش وم٠َميُّ سمَٚمٍد َهَذا ؟ » احْلِ ًَ ٤م: اهللا َورؾُمقًُمُف َأقمٚمُؿ ، وَم

ٞمِف سمَٖمػْم اؾْمِٛمِف . ىم٤مل :  ىُمْٚمٜم٤َم : اهللا ش وَم٠َميُّ َيقٍم هَذا ؟ » ىُمْٚمٜم٤م : سمغَم . ىم٤مل : ش َأًَمٞمَْس اًْمٌْٚمدَة احلرَم ؟ » ؾمُٞمًٛمِّ

ٞمِف سمِ  ىُمْٚمٜم٤َم : سَمغَم ش َأًَمٞمَْس َيْقَم اًمٜماْحر ؟ » ٖمػْم اؾمِٛمِف . ىم٤مل : ورؾُمقًُمُف َأقْمٚمُؿ ، وَمًَٙم٧َم طَمتاك فَمٜمَٜما٤م َأٟماف ؾمُٞمًٛمِّ

وم٢مِنا ِدُم٤مَءيُمْؿ َوَأُْمَقاًَمُٙمْؿ وَأقْمراَوُٙمْؿ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ طمَراٌم ، يَمُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا ذم سَمَٚمِديُمْؿ َهذا ذم » . ىم٤مل : 

ـْ أَ  ٠ْمًُمُٙمْؿ قَم ًْ ُب ؿَمْٝمِريمؿ َهَذا ، َوؾَمتَْٚمَ٘مْقن رسماُٙمؿ وَمَٞم ٤مرًا يْيِ قْماَمًمُِٙمْؿ ، َأٓ وَمال شَمْرضِمُٕمقا سَمْٕمِدي يُمٗما

٤مِهُد اًْمَٖم٤مئ٥َِم ، ومَٚمٕمؾا سمْٕمض ُمـ يٌْٚمُٖمف َأْن َيُٙمقَن َأْوقَمك ًَمف ُِمـ  سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مَب سَمْٕمٍض ، َأَٓ ًمِٞمٌُٚمِِّغ اًمِما

ـْ ؾَمِٛمٕمف  ش اًمٚماُٝمْؿ اؿْمٝمْد » ىُمْٚمٜم٤م : َٟمَٕمْؿ ، ىم٤مل : ش ٧ُم ؟ َأٓ َهْؾ سَمٚماْٖم٧ُم ، َأٓ َهْؾ سمٚماٖمْ » صُمؿا ىم٤مل : ش سَمْٕمِض َُم
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 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ـِ صمْٕمَٚم٦ٌََم احْل٤َمِرصمِلِّ ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -214 وقمـ َأيب ُأَُم٤مُم٦َم إَِي٤مِس سم

ٚمٍؿ سمٞمَِٛمٞمٜمِِف وَم٘مْد َأْوضَم٥َم » ىم٤مل:  ًْ  ُُم
ٍ
ـِ اىْمتََٓمَع طَمؼا اُْمريء َم قَمَٚمٞمِْف اجْلَٜما٦َم َُم وم٘م٤مل رضُمٌؾ ش اهللا ًَمف اًمٜما٤مَر ، َوطَمرا

ػمًا ي٤م رؾمقَل اهللا ؟ وم٘م٤مل :  ًِ ـْ َأَراٍك » : وإِْن يَم٤مَن ؿَمٞمْئ٤ًم ي  رواه ُمًٚمؿ .ش وإِْن ىَمِْمٞم٤ًٌم ُِم

َة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َيُ٘مقل :  -215 ْٕمَٛمْٚمٜم٤َمُه ُِمٜمُْٙمْؿ َُمـ اؾْمتَ » وقمـ قَمِدي سمـ قُمَٛمػْمَ

ـَ ش قَمغَم قَمَٛمؾ ، وَمَٙمتََٛمٜم٤َم خِمَْٞمٓم٤ًم وَماَم وَمْقىَمُف ، يَم٤مَن هُمُٚمقٓ َي٠ْميِت سمِِف يْقم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم  ومَ٘م٤مم َإًْمٞمِف رضُمٌؾ َأؾْمقُد ُِم

ؾَمِٛمْٕمتُؽ  ىم٤مل :ش وُم٤مًمَؽ ؟ » إَْٟمَّم٤مِر ، يم٠َمينِّ َأْٟمٔمُر إًَِمْٞمِف ، وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهللا اىْمٌؾ قمٜمل قمٛمَٚمَؽ ىم٤مل: 

َوَأَٟم٤م َأىُمقًُمُف أن : ُمـ اؾْمتْٕمٛمْٚمٜم٤َمُه قَمغَم قمٛمٍؾ ومْٚمٞمِجلء سمَ٘مٚمِٞمٚمِف َويمِثػِمه ، وماَم » شمُ٘مقل يَمَذا َويَمَذا ، ىم٤مل : 

 رواه ُمًٚمؿ .ش ُأويِت ُِمٜمُْف َأظَمَذ وَُم٤م َُّنِك قَمٜمُْف اْٟمَتَٝمك 

ِلِّ وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : عما٤م يم٤من يْقُم ظمٞمْ  -216 ـْ َأْصح٤مِب اًمٜمٌا ؼَم َأىْمٌؾ َٟمٗمٌر ُِم

وا قمغَم َرضُمٍؾ وم٘م٤مًمقا : ومالٌن  َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وَمَ٘م٤مًُمقا : وُمالٌن ؿَمِٝمٞمٌد ، ووُمالٌن ؿمِٝمٞمٌد ، طمتاك َُمرُّ

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  رواه ش سُمْرَدٍة هَمٚماٝم٤م َأْو قم٤ٌَمَءٍة  يمالا إيِنِّ َرَأْيتُُف ذِم اًمٜما٤مِر ذِم » ؿمِٝمٞمد . وم٘م٤مل اًمٜمٌا

 ُمًٚمؿ .

ـِ رسمٕمل ريض اهللا قمٜمف قمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟماُف ىَم٤مم  -217 وقمـ َأيب ىَمت٤َمَدَة احْل٤مرِث سم

ٝم٤مَد ذِم ؾمٌِٞمِؾ اهللا ، َواإِليامَن سم٤ِمهللا َأوْمْمُؾ إقَْمام ِل، وَمَ٘م٤مَم َرضمٌؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ومِٞمٝمْؿ، ومَذيَمَر هَلُْؿ َأنا اجْلِ

ُر قمٜمِل ظَمَٓم٤مَي٤مَى؟ وم٘م٤مل ًَمُف رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم  » ٚماؿ : اهللا َأَرَأْي٧م إِْن ىُمتِْٚم٧ُم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللا ، شُمَٙمٗمِّ

٥ٌم ، ُُمْ٘مٌٌِؾ همػْمَ ُُمْدسمٍر 
ًِ صُمؿا ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش ٟمَٕمْؿ إِْن ىُمتِْٚم٧َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللا وَأْٟم٧َم َص٤مسمر حُمَْت

ىم٤مل : َأَرَأْي٧َم إِْن ىُمتِْٚم٧ُم ذِم ؾَمٌِٞمؾ اهللا ، َأشُمَٙمٗمُر قمٜمل ظَمَٓم٤مي٤مي ؟ وم٘م٤مل رؾمقل ش يمٞمْػ ىُمْٚم٧َم ؟ » وؾَمٚماؿ : 

٥ٌم ، ُُم٘مٌٌِؾ هَمػْمَ ُُمْدسمٍِر ،»اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 
ًِ
يَؾ ىم٤مل  َٟمٕمْؿ وَأْٟم٧م ص٤مسمٌِر حُمْتَ ْيـ وَم٢مِنا ضِمؼْمِ إِٓا اًمدا

 رواه ُمًٚمؿ .ش زِم ذًمَِؽ 

َأشَمْدُرون ُمـ »وقمـ َأيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ، َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -218

ـْ ٓ ِدْرَهَؿ ًَمُف َوٓ َُمت٤َمَع . وم٘م٤مل : ش اعمُْْٗمٚمُِس ؟ ـْ َي٠ْميِت َيْقَم إِ » ىم٤مًُمقا : اعمُْْٗمٚمُس ومِٞمٜم٤َم َُم تِل َُم ـْ ُأُما نا اعمُْْٗمٚمَِس ُِم



  حتريؿ اًمٔمٚمؿ وإُمر سمرد اعمٔم٤مملسم٤مب                    ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 241

اًْم٘مٞم٤مُم٦ِم سمَِّمالٍة َوِصَٞم٤مٍم وَزيَم٤مٍة ، وي٠ْميِت وىَمْد ؿَمَتَؿ هذا ، وىمَذف هَذا َوَأيَمَؾ ُم٤مَل َهَذا، وؾمَٗمَؽ َدم هَذا ، 

ٜم٤َمشمِِف ، وَم٢مِْن وَمٜمِٞم٧َْم طمً ًَ ٜم٤َمشمِِف ، وَهذا ُِمـ طم ًَ ـْ طم َب هذا ، ومٞمُْٕمَٓمك هَذا ُِم ٜم٤مشمف ىَمٌَْؾ َأْن يْ٘ميِضَ َُم٤م َوَضَ

ـْ ظَمَٓم٤مَي٤مُهْؿ وَمُٓمرطَم٧ْم قمَٚمْٞمف ، صُمؿا ـُمِرح ذم اًمٜما٤مرِ   رواه ُمًٚمؿ .ش قَمَٚمٞمِْف ، ُأظِمَذ ُِم

اَم َأَٟم٤م سمنَمٌ ، » وقمـ ُأمِّ ؾَمَٚمٛم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -219 إِٟما

تَ  ـْ سَمْٕمض ، وم٠َمىْميِض ًَمُف سمِٜمْحق ُم٤م َأؾْمَٛمُع َوإِٟماُٙمْؿ خَتْ تِِف ُِم ـَ سمُحجا ِّمُٛمقَن إزَِما ، َوًَمَٕمؾا سَمْٕمَْمُٙمْؿ َأْن َيُٙمقَن َأحْل

ـَ اًمٜما٤مِر  اَم َأىْمَٓمُع ًَمُف ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم ـْ ىَمَْمٞم٧ُْم ًَمُف سمَحؼِّ َأظِمٞمِف وَم٢مِٟما ـَ »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش وَمَٛم  َأْي : َأقْمَٚمؿ ش َأحْلَ

ـِ  -221 ـُ » قمٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وقمـ اسم ـْ َيَزاَل اعم١ُْمُِم ًَم

ـْ ِديٜمِِف َُم٤ممَلْ ُيِّم٥ْم َدُم٤ًم طَمراُم٤ًم  َح٦ٍم ُِم ًْ  رواه اًمٌخ٤مري .ش ذِم وُم

٦ِم ، َوِهَل اُْمَرَأُة مْحَزَة ريض اهللاُ  -221  قمٜمف وقمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م : ؾمِٛمْٕم٧ُم وقمـ ظَمْقًَم٦َم سمِٜم٧ِْم قم٤مُِمٍر إَْٟمَّم٤مِريا

ُوقَن ذِم ُم٤مِل اهللاِ سمَِٖمػْمِ طَمـؼٍّ وَمٚمُٝمُؿ اًمٜما٤مُر َيْقَم » رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  إِنا ِرضَم٤مًٓ َيتََخقا

 رواه اًمٌخ٤مري .ش اًْمِ٘مٞم٤َمُم٦ِم 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
وىمقًمف : يٓم٤مع  صٚم٦م  ىم٤مل : ُمـ يٕمٜمٞمف أُمرهؿ  وٓ ؿمٗمٞمع هلؿ .ُم٤م ًمٚمٔم٤معملم ُمـ محٞمؿ وٓ ؿمٗمٞمع اًمًدي قمـ 

ًمٚمِمٗمٞمع . وُمٕمٜمك اًمٙمالم : ُم٤م ًمٚمٔم٤معملم ُمـ محٞمؿ وٓ ؿمٗمٞمع إذا ؿمٗمع أـمٞمع ومٞمام ؿمٗمع ، وم٠مضمٞم٥م وىمٌٚم٧م 

 (21/369) شمٗمًػم اًمٓمؼمى . ؿمٗم٤مقمتف ًمف

 .احلًـ أطمدمه٤م: أٟمف اًم٘مري٥م  ىم٤مًمف  :ذم احلٛمٞمؿ ىمقٓنُم٤م ًمٚمٔم٤معملم ُمـ محٞمؿ وٓ ؿمٗمٞمع يٓم٤مع 

، وُمٕمٜمك اًمٙمالم: ُم٤م هلؿ ُمـ محٞمؿ يٜمٗمع وٓ ؿمٗمٞمع يٓم٤مع أي جي٤مب إمم اًمِمٗم٤مقم٦م  جم٤مهد اًمث٤مين: اًمِمٗمٞمؼ ، ىم٤مًمف 

 (5/151) شمٗمًػم اعم٤موردى . وؾمٛمٞم٧م اإلضم٤مسم٦م ـم٤مقم٦م عمقاوم٘متٝم٤م إرادة اعمج٤مب

 (5/411ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ قمذاب اهلل.) شمٗمًػم اًمٌٖمقى ُمـ ٟمّمػم ( ًمٚمٛمنميملم  )   )وُم٤م ًمٚمٔم٤معملم(

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف :اشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم وم٤من دقمقة اعمٔمٚمقم ُمًتج٤مسمف.

 (1/761ذح اًمزرىم٤مٟمك قمغم اعمقـم٠م (
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قمـ احل٤مرث سمـ ؾمقيد ىم٤مل: وؿمك رضمؾ سمٕمامر إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل قمامر عم٤م سمٚمٖمف: اًمٚمٝمؿ، إن يم٤من 

 (1/142 ًمٞم٤مءإويم٤مذسم٤ًم: وم٤مضمٕمٚمف ُمقـم٠م اًمٕم٘مٌلم، واسمًط ًمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م.)طمٚمٞمف 

 ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م: يقم اعمٔمٚمقم قمغم اًمٔم٤ممل ) اى يقم اًم٘مٞم٤مُمف ( اؿمد ُمـ يقم اًمٔم٤ممل قمغم اعمٔمٚمقم 

 (127) اى رم اًمدٟمٞم٤م ( .)اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف ًمالسمِمٞمٝمك 

 (1/32 إوًمٞم٤مءقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ًمق أن ضمٌالً سمٖمك قمغم ضمٌؾ، ًمُدك اًم٤ٌمهمل.)طمٚمٞمف 

 (1/322وًمٞم٤مء ٕأيْم٤م  : ُم٤م فمٝمر اًمٌٖمل ذم ىمقم ىمط، إٓ فمٝمر ومٞمٝمؿ اعمقشم٤من.)طمٚمٞمف ا وىم٤مل

 (1/221)احلٚمٞمف ىم٤مل أيب اًمدرداء : اي٤مك ودُمٕمف اًمٞمتٞمؿ ودقمقة اعمٔمٚمقم وم٤مَّن٤م شمنى سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم.

 (1/221)احلٚمٞمف وىم٤مل ايْم٤م : إن أسمٖمض اًمٜم٤مس إمّم أن أفمٚمٛمف: ُمـ ٓ يًتٕملم قمكم إٓ سم٤مهلل قمز وضمؾ.

قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل: وهؾ أٟم٧م ُمٓمٞمٕمل؟ ىم٤مل: إين قمغم 

ـم٤مقمتؽ حلريص: ىم٤مل: صؿ واومٓمر، وصؾ وٟمؿ وايمت٥ًم وٓ شم٠مصمؿ، وٓ متقشمـ إٓ وأٟم٧م ُمًٚمؿ، وإي٤مك 

 (1/233 إوًمٞم٤مءودقمقة اعمٔمٚمقم.)طمٚمٞمف 

ذم اًمدٟمٞم٤م، رومٕمف  ، شمقاوع هلل، وم٢مٟمف ُمـ شمقاوع هلل شمٕم٤مممقمـ ضمرير ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف: ي٤م ضمرير

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ي٤م ضمرير، هؾ شمدري ُم٤م اًمٔمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىمٚم٧م: ٓ أدري ىم٤مل: فمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ ذم 

اًمدٟمٞم٤م: ىم٤مل: صمؿ أظمذ قمقيدًا ٓ أيم٤مد أن أراه سملم أصٌٕمٞمف ىم٤مل: ي٤م ضمرير ًمق ـمٚم٧ٌم ذم اجلٜم٦م ُمثؾ هذا اًمٕمقد مل 

ٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل: وم٠ميـ اًمٜمخؾ واًمِمجر؟ ىم٤مل: أصقهل٤م اًمٚم١مًم١م واًمذه٥م وأقماله٤م دمده ىم٤مل: ىم

 (6/117 إوًمٞم٤مءاًمثٛمر.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل رضمؾ قمٜمد اسمك هريرة :ان اًمٔم٤ممل ٓ ئمٚمؿ آٟمٗمًف وم٘م٤مل اسمقهريرة يمذسم٧م واًمذى ٟمٗمس اسمق هريرة سمٞمدة 

 (  178ًمدٟمٞم٤م ان احل٤ٌمرى ًمتٛمقت رم ويمره٤م ُمـ فمٚمؿ اًمٔم٤ممل .)اًمٕم٘مقسم٤مت ٓسمـ اسمك ا

 (31/1.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف: إين ٕؾمتحل أن أفمٚمؿ ُمـ ٓ جيد قمكم ٟم٤مًسا إٓ اهلل ىم٤مل

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٜم٤م: سمحًٌٝمؿ احلؼ طمتك يِمؽمي ُمٜمٝمؿ وسمًٓمٝمؿ اًمٔمٚمؿ،  

 (5/311 إوًمٞم٤مءطمتك يٗمتدي ُمٜمٝمؿ. )طمٚمٞمف 

ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ ذم يمؾ ؿمٌٝم٦م، وم٢من اًمقازم: إن أظمٓم٠م ذم اًمٕمٗمق، ظمػم ُمـ أن يتٕمدى ذم  وقمٜمف ىم٤مل: ادرءوا احلدود

 (5/311 إوًمٞم٤مءاًمٔمٚمؿ واًمٕم٘مقسم٦م. )طمٚمٞمف 
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ويمت٥م إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل سمٕمض قمامًمف يًت٠مذٟمف ذم حتّملم ُمديٜمتف. ومٙمت٥م إًمٞمف: طمّمٜمٝم٤م 

 (31/1اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف .(سم٤مًمٕمدل، وٟمؼِّ ـمرىمٝم٤م ُمـ اًمٔمٚمؿ

ىم٤مل رسم٤مح سمـ قمٌٞمدة: يمٜم٧م ىم٤مقمدًا قمٜمد قمٛمر اسمـ قمٌد اًمٕمزيز ومذيمر احلج٤مج، ومِمتٛمتف، ووىمٕم٧م ومٞمف: وم٘م٤مل 

قمٛمر: ُمٝمالً ي٤م رسم٤مح، إٟمف سمٚمٖمٜمل: أن اًمرضمؾ ًمٞمٔمٚمؿ سم٤معمٔمٚمٛم٦م، ومال يزال اعمٔمٚمقم يِمتؿ اًمٔم٤ممل ويٜمت٘مّمف، طمتك 

 (5/277 إوًمٞم٤مءيًتقذم طم٘مف: ومٞمٙمقن ًمٚمٔم٤ممل قمٚمٞمف اًمٗمْمؾ.)طمٚمٞمف 

ٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: إن اًمرضمؾ ي٘مرأ اًم٘مرآن وهق يٚمٕمـ ٟمٗمًف، ىمٞمؾ ًمف: ويمٞمػ يٚمٕمـ ٟمٗمًف؟! ىم٤مل: ي٘مقل: ىم٤مل ُم

 (1/417شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم  .(ًمٔماـ٤معملَِِم (ٱهللاِ قَمغَم ٱوهق فم٤ممل )َأَٓ ًَمْٕمٜم٦َمُ 

 (221وىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: اًمٔم٤ممل، واعمٕملم قمغم اًمٔمٚمؿ، واعمح٥م ًمف ؾمقاء. )ُم٤ًمؤى آظمالق 

ـا اهللاَ هَم٤موماِلً قَماما َيْٕمَٛمُؾ اًمٔما٤معمُِقَن( ىم٤مل: شمٕمزي٦م ًمٚمٛمٔمٚمقم وىم٤مل ا ٌَ ًَ يْم٤م: ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: )َوَٓ حَتْ

 (221ظمالق ًمٚمخرائٓمك ٕووقمٞمد ًمٚمٔم٤ممل. )ُم٤ًمؤى ا

ىم٤مل يزيد سمـ ُمٞمنة: يم٤من اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: إن أطمٌٌتؿ أن شمٙمقٟمقا أصٗمٞم٤مء اهلل وٟمقر سمٜمل آدم: 

قمـ ُمـ فمٚمٛمٙمؿ وقمقدوا ُمـ ٓ يٕمقديمؿ واىمروقا ُمـ ٓ جيزيٙمؿ وأطمًٜمقا إمم ُمـ ٓ حيًـ وم٤مقمٗمق 

 (5/239 إوًمٞم٤مءإًمٞمٙمؿ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمجٞمح: ؾمٛمٕم٧م يزيد سمـ ُمٞمنة ي٘مقل: إن فمٚمٚم٧م شمدقمق قمغم رضمؾ فمٚمٛمؽ، وم٢من اهلل 

ئ٧م أظمرشمٙمام إمم يقم شمٕم٤ممم ي٘مقل:إن آظمر يدقمق قمٚمٞمؽ، إن ؿمئ٧م اؾمتجٌٜم٤م ًمؽ واؾمتجٌٜم٤م قمٚمٞمؽ، وإن ؿم

 (5/239 إوًمٞم٤مءاًم٘مٞم٤مُم٦م ووؾمٕمٙمام قمٗمق اهلل.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى : ان ًم٘مٞم٧م اهلل سمًٌٕملم ذٟم٤ٌم ومٞمام سمٞمٜمؽ وسملم اهلل شمٕم٤ممم اهقن قمٚمٞمؽ ُمـ ان شمٚم٘م٤مة سمذٟم٥م 

 (1/419واطمد ومٞمام سمٞمٜمؽ وسملم اًمٕم٤ٌمد .) شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم 

شمديـ شمدان وسم٤مًمٙم٠مس اًمذي شمً٘مك سمف شمنمب وزي٤مدة ٕن ىم٤مل حيٞمك اًمِمٞم٤ٌمين: ُمٙمتقب ذم اًمتقراة: يمام 

 (6/117 إوًمٞم٤مءاًم٤ٌمدي ٓ سمد أن يزاد. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل ذيح اًم٘م٤مى:ؾمٞمٕمٚمؿ اًمٔم٤معمقن طمؼ ُمـ اٟمت٘مّمقا ان اًمٔم٤ممل ًمٞمٜمتٔمر اًمٕم٘م٤مب وان اعمٔمٚمقم ًمٞمٜمتٔمر اًمٜمٍم 

 (124/2واًمثقاب.)اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر ٓسمـ طمجر اهلٞمثٛمك 

قزي: اًمٔمٚمؿ يِمتٛمؾ قمغم ُمٕمّمٞمتلم: أظمذ ُم٤مل اًمٖمػم وُم٤ٌمرزة اًمرب سم٤معمخ٤مًمٗمف. وإٟمام يٜمِم٠م وىم٤مل اسمـ اجل
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اًمٔمٚمؿ قمـ فمٚمٛم٦م اًم٘مٚم٥م ًمقاؾمتٜم٤مر سمٜمقر اهلدى ٓقمتؼم وم٢مذا ؾمٕمك اعمت٘مقن سمٜمقرهؿ اًمذي طمّمؾ هلؿ سم٥ًٌم 

 (2/559اًمت٘مقى ايمتٜمٗم٧م فمٚمامت اًمٔمٚمؿ اًمٔم٤ممل طمٞم٨م ٓيٖمٜمل قمٜمف فمٚمٛمف ؿمٞمئ٤م . ) يمِمػ اعمِمٙمؾ 

د سمـ طمٙمٞمؿ ي٘مقل :ُم٤م ِه٧ٌُْم ؿمٞمئ٤ًم ىمط هٞمٌتل ُمـ رضمؾ فمٚمٛمتف، وأٟم٤م أقمٚمؿ أن ٓ ٟم٤مس ًمف إٓ اهلل، ويم٤من يزي

 (2/122ومٞم٘مقل: طمًٌل اهلل،اهلل سمٞمٜمك وسمٞمٜمؽ .) اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر ٓسمـ طمجر 

ٙمؿ ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ٓ متألوا أقمٞمٜمٙمؿ ُمـ أقمقان اًمٔمٚمٛم٦م إٓ سم٢مٟمٙم٤مر ُمـ ىمٚمقسمٙمؿ ًمئال حتٌط أقمامًم

 ( 112اًمّم٤محل٦م.) اًمٙم٤ٌمئر ًمٚمذهٌك 

 ىم٤مل جم٤مهد: ًمق أن اجلٜم٦م وهل دار اًمٌ٘م٤مء أؾم٧ًم قمغم طمجر ُمـ اًمٔمٚمؿ ٕوؿمؽ أن خترب. 

 (127 ًمالسمِمٞمٝمك )اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف

سمٙمك قمكمٌّ سمـ اًمٗمْمٞمؾ يقًُم٤م وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: أسمٙمل قمغم ُمـ فمٚمٛمٜمل إذا وىمػ همًدا سملم يدي اهلل 

 (128ـ ًمف طمج٦م.)اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف شمٕم٤ممم ومل شمٙم

يٜم٤مدي ُمٜم٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أيـ اًمّٔمٚمٛم٦م وأقمقاَّنؿ؟ ومام يٌ٘مك أطمد ُمّد هلؿ يدا أو طمؼّم :  ىم٤مل ُمٙمحقل اًمّدُمِم٘مّل 

ّٓ طمي ُمٕمٝمؿ ومٞمجٛمٕمقن ذم شم٤مسمقت ُمـ ٟم٤مر ومٞمٚم٘مقن   رم هلؿ دواة أو سمرى هلؿ ىمٚمام ومام ومقق ذًمؽ إ

  (112ًمٚمذهٌك اًمٙم٤ٌمئر  ضمٝمٜمؿ. )

 (٤16/1مل اًمِم٤مومٕمك : سمئس اًمزاد امم اعمٞمٕم٤مد فمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد.)يمت٤مب ُمقاقمظ اًمِم٤مومٕمك ىم

 (1/419ىم٤مل اسمقسمٙمر اًمقراق : ايمثر ُم٤م يٜمزع آيامن ُمـ اًم٘مٚم٥م فمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد . ) شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم  

 (6/74 إوًمٞم٤مءىم٤مل طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م: يٕمذب اهلل اًمٔم٤ممل سم٤مًمٔم٤ممل، صمؿ يدظمٚمٝمام اًمٜم٤مر مجٞمٕم٤ًم.)طمٚمٞمف  

 (8/241 إوًمٞم٤مءؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ُمـ دقم٤م ًمٔم٤ممل سم٤مًمٌ٘م٤مء، وم٘مد أطم٥م أن يٕمَم اهلل.)طمٚمٞمف ىم٤مل يق

 (4/213 إوًمٞم٤مءقمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ىم٤مل: إن اًمرضمؾ ًمٞمٔمٚمٛمٜمل، وم٠مرمحف. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: واًمٔمٚمؿ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمف دواويـ صمالصم٦م : ديقان ٓ يٖمٗمر اهلل ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ، وهق 

ك سمف . وديقان ٓ يؽمك اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ، وهق فمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد سمٕمْمٝمؿ اًمنم ك سمف  وم٢من اهلل ٓ يٖمٗمر أن ُينْمَ

سمٕمْم٤ًم ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يًتقومٞمف يمٚمف وديقان ٓ يٕم٠ٌم اهلل سمف ؿمٞمئ٤ًم ، وهق فمٚمؿ اًمٕمٌد ٟمٗمًف سمٞمٜمف وسملم رسمف قمز 

ُيٛمحك سم٤مًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ، واحلًٜم٤مت وضمؾ ، وم٢من هذا اًمديقان أظمػ اًمدواويـ وأهقمٝم٤م حمقًا ، وم٢مٟمف 

اعم٤مطمٞم٦م ، واعمّم٤مئ٥م اعمٙمٗمرة ، وٟمحق ذًمؽ . سمخالف ديقان اًمنمك : وم٢مٟمف ٓ ُيٛمحك إٓسم٤مًمتقطمٞمد وديقان 
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 ( 23اعمٔم٤ممل ٓ ُيٛمحك إٓ سم٤مخلروج ُمٜمٝم٤م إمم أرسم٤مهب٤م واؾمتحالهلؿ ُمٜمٝم٤م.)اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م

إصؾ فمٚمقُم٤ًم ضمٝمقًٓ، وٓ يٜمٗمؽ قمـ اجلٝمؾ واًمٔمٚمؿ إٓ سم٠من يٕمّٚمٛمف اهلل وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: اإلٟم٤ًمن ظُمٚمؼ ذم 

ُم٤م يٜمٗمٕمف ويٚمِٝمٛمف رؿمَده، ومٛمـ أراد سمف ظمػمًا قمّٚمٛمف ُم٤م يٜمٗمٕمف ومخرج سمف قمـ اجلٝمؾ وٟمٗمٕمف سمام قمٚمٛمف ومخرج سمف 

قمـ اًمٔمٚمؿ وُمـ مل يرد سمف ظمػمًا أسم٘م٤مه قمغم أصؾ اخلٚم٘م٦م وم٠مصؾ يمّؾ ظمػم هق اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل، وأصّؾ يمؾ ّذ 

 (137 -/2هق اجلٝمؾ واًمٔمٚمؿ.)إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من 

( يٛمغم يٓمٞمؾ ذم ُمّدشمف، ويّمّح 178ل قمٛمران آىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ىم٤مل شمٕم٤ممم : )إِٟمااَم ُٟمْٛمغِم هَلُْؿ ًمِٞمَْزَداُدوْا إصِْماَم( )

سمدٟمف ويٙمثر ُم٤مًمف ووًمده ًمٞمٙمثر فمٚمُٛمف وهذا يمام ومٕمؾ اهلل سم٤مًمٔمٚمٛم٦م ُمـ إُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م واًم٘مرون اخل٤مًمٞم٦م طمتك 

قمّؿ فمٚمٛمٝمؿ وشمٙم٤مُمؾ ضمرُمٝمؿ أظمذهؿ اهلل أظمذةراسمٞم٦م ومال شمرى هلؿ ُمـ سم٤مىمٞم٦م وذًمؽ ؾمٜم٦م اهلل ذم يمّؾ ضم٤ٌمر إذا 

 (1/73قمٜمٞمد.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 (51ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م  :)ديقان قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م 

 واقمدل وٓ شمٔمٚمؿ يٓمٞم٥م اعمٙم٥ًم         أدِّ إُم٤مٟم٦م واخلٞمـ٤مٟم٦َم ومـ٤مضمتٜم٥م 

 واقمٚمـؿ سم٠من دقمـ٤مءه ٓ حيجـ٥م         ص٤مئ٤ٌم واطمذر ُمـ اعمٔمٚمـقم ؾمٝمام

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:
أن أروى سمٜم٧م أويس ادقم٧م قمغم ؾمٕمٞمد سمـ زيد أٟمف أظمذ ؿمٞمئ٤م ُمـ أروٝم٤م أسمٞمف قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ 

٤م سمٕمد اًمذي ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل ومخ٤مصٛمتف إمم ُمروان سمـ احلٙمؿ وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد أٟم٤م يمٜم٧م آظمذ ُمـ أروٝم٤م ؿمٞمئ

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل وُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل ًمف ُمروان ٓ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ُمـ أظمذ ؿمؼما ُمـ إرض فمٚمام ـمقىمف إمم ؾمٌع أرولم 

تٚمٝم٤م ذم أروٝم٤م ىم٤مل ومام ُم٤مشم٧م طمتك ذه٥م أؾم٠مًمؽ سمٞمٜم٦م سمٕمد هذا وم٘م٤مل اًمٚمٝمؿ إن يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م ومٕمؿ سمٍمه٤م واىم

 (2452 رىمؿ 3/137 اًمٌخ٤مرى - 11/53 -1611 رىمؿ ُمًٚمؿ) سمٍمه٤م صمؿ سمٞمٜم٤م هل متٌم ذم أروٝم٤م إذ وىمٕم٧م ذم طمٗمرة ومامشم٧م .

ىم٤مل طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م: ؿمٙمك رضمؾ إمم أيب اًمدرداء أظم٤مه وم٘م٤مل: ؾمٞمٜمٍمك اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف ومقومد إمم 

وم٘م٤مل ًمف أسمق اًمدرداء: هؾ قمٚمٛم٧م أن اهلل ىمد ٟمٍمك قمغم أظمٞمؽ؟ وومد قمغم  ُمٕم٤موي٦م وم٠مضم٤مزه ُمٕم٤موي٦م سمامئ٦م ديٜم٤مر

 (1/233 إوًمٞم٤مءُمٕم٤موي٦م، وم٠مضم٤مزه سمامئ٦م ديٜم٤مر ووًمد ًمف همالم.)طمٚمٞمف 

ٟم٤مدى ـم٤موس اًمٞمامٟمك :هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ وهق قمغم اعمٜمؼم ي٤م ؾمٚمٞمامن اذيمر يقم إذان ومٜمزل ؾمٚمٞمامن ُمـ قمغم 

قم إذان؟ وم٘م٤مل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ) وم٠مذن ُم١مذن سمٞمٜمٝمؿ أن ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اعمٜمؼم ودقم٤م سم٤مًمرضمؾ، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م ي
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 (124/2)اًمزواضمر  اًمٔم٤معملم ( ومّمٕمؼ هِم٤مم وم٘م٤مل ـم٤موس هذا ُذل اًمّمٗمف ومٙمٞمػ اعمٕم٤ميٜمف.

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش ُمقمم سمٜمل ضمِمؿ قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٞمخ ىمد ؾمامه ويم٤من ىمد أدرك ؾم٥ٌم شمًٞمػم قم٤مُمر سمـ 

أقمقان اًمًٚمٓم٤من وهق جير ذُمٞم٤ًم واًمذُمل يًتٖمٞم٨م سمف: ىم٤مل: وم٠مىمٌؾ قمغم اًمذُمل قمٌد اهلل ىم٤مل: ُمر سمرضمؾ ُمـ 

وم٘م٤مل: أدي٧م ضمزيتؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل: ُم٤م شمريد ُمٜمف؟ ىم٤مل: أذه٥م سمف يٙمًح دار إُمػم ىم٤مل: 

وم٠مىمٌؾ قمغم اًمذُمل وم٘م٤مل: شمٓمٞم٥م ٟمٗمًؽ ًمف هبذا؟ ىم٤مل: يِمٖمٚمٜمل قمـ وٞمٕمتل: ىم٤مل: دقمف، ىم٤مل: ٓ أدقمف: ىم٤مل: 

٤مل: ٓ أدقمف: ىم٤مل: ومقوع يم٤ًمءه، صمؿ ىم٤مل: ٓ ختٗمر ذُم٦م حمٛمد  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م طمل: صمؿ دقمف، ىم

 (2/91 إوًمٞم٤مءظمٚمّمف ُمٜمف، ىم٤مل: ومؽماىمك ذًمؽ، طمتك يم٤من ؾم٥ٌم شمًٞمػمه.)طمٚمٞمف 

وُمر رضمؾ سمرضمؾ ىمد صٚمٌف احلج٤مج، وم٘م٤مل ي٤م رب إن طمٚمٛمؽ قمغم اًمٔم٤معملم ىمد أض سم٤معمٔمٚمقُملم، ومٜم٤مم شمٚمؽ 

ذم ُمٜم٤مُمف أن اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمد ىم٤مُم٧م، ويم٠مٟمف ىمد دظمؾ اجلٜم٦م، ومرأى ذًمؽ اعمّمٚمقب ذم أقمغم قمٚمٞملم، اًمٚمٞمٚم٦م، ومرأى 

وإذا ُمٜم٤مٍد يٜم٤مدي، طمٚمٛمل قمغم اًمٔم٤معملم أطمّؾ اعمٔمٚمقُملم ذم أقمغم قمٚمٞملم ُمـ ؾَمَٚم٥َم ٟمٕمٛم٦َم همػِمه ؾَمَٚم٥َم ٟمٕمٛمتَف 

 (127.)اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك 

يمؾ يقم يٛميض ُمـ يقُمل يٛميض ُمـ ٟمٕمٛمتؽ ُمثٚمف   نيمت٥م حيٞمك سمـ ظم٤مًمد اًمؼمُمٙمل ، عم٤م طمٌس إمم اًمرؿمٞمد : إ

واعمققمد اعمحنم ، واحلٙمؿ اًمدي٤من ، وىمد يمت٧ٌم إًمٞمؽ سم٠مسمٞم٤مت يمت٥م هب٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم 

 ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من :

  ُٚمقمُ َوَٓ َزاَل اعمُِزُء ُهَق اًمٔما                                      أُمـ٤م واهلل إنا اًمُٔمٚمؿ ؿم١ممُ  

ـِ َٟمْٛميِض                               وقمٜمد اهلل دمتٛمُع اخلّمقمُ  ْي ٤مِن َيْقَم اًمدِّ يا  إمَِم اًمدا

ـِ اًمَٖمُِمقمِ                              ؾمتٕمٚمُؿ ذم احل٤ًمب إذا اًمت٘مٞمٜم٤م  هَمدا قِمٜمَْد اعمَٚمِٞمَؽ َُم

 اًمدٟمٞم٤م وشمٜم٘مٓمع اهلٛمقمُ  ُمـ                              اًمٚمذاذة قمــ أٟم٤مس  ؾمتٜم٘مٓمع

 (6979 احلدي٨م رىمؿ ًمٚمٌٞمٝم٘مك آيامن ؿمٕم٥م)  ُٕمٍر ُم٤م شمٍّموم٧م اًمٚمٞم٤ممم                                     ُٕمٍر ُم٤محتريم٧م اًمٜمجقمُ 

شِبد ادلغٍّني -=8
ُ
 ثبة ر١َُْ ؽ

 ٚث١بْ ؽمٛلُٙ ٚاٌؾفمخ ١ٍُّٙ ٚسمحزُٙ
ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ طُمُرُمَ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  31] احل٩م :  ٤مِت اهللِ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُف قِمٜمَْد َرسمِّف َوَُم َوَُم

ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب  ٤َم ُِم َر اهللِ وَم٢مَِّنا
َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  32] احل٩م :  ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مئِ

اَم ىَمتََؾ   : [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  88] احلجر :  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم  ٤مٍد ذِم إَْرِض وَمَٙم٠َمٟما ًَ ـْ ىَمتََؾ َٟمْٗم٤ًًم سمَِٖمػْمِ َٟمْٗمٍس َأْو وَم َُم



 شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اعمًٚمٛملمسم٤مب                                اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -246

 

 

 

ـْ َأطْمٞم٤َمَه٤م وَمَٙم٠َمٟمااَم َأطْمٞم٤َم اًمٜما٤مَس مَجِٞمٕم٤ًم   [ . 32] اعم٤مئدة :  اًمٜما٤مَس مَجِٞمٕم٤ًم َوَُم

ـُ ًمْٚمُٛم١ْمُِمـ »ٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ َأيب ُمقؾمك ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  -222 اعم١ُْْمُم

ٌُٜمْٞم٤َمِن َيِمدُّ سمْٕمُْمُف سَمْٕمْم٤ًم  ٌاَؽ سَملْمَ َأَص٤مسمِِٕمف . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش يَم٤مًْم  َوؿَم

٤مضِمِدَٟم٤م ، َأْو » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -223 ًَ ـْ َُم  ُِم
ٍ
ء َُمـ َُمرا ذِم َرْ

ٚمِِٛملَم ُِمٜمَْٝم٤م َأؾْمَقاىِمٜم٤َم، وَُمَٕمف َٟمٌْ  ًْ ـَ اعمُْ ِف َأْن ُيِّمٞم٥م َأطَمدًا ُِم ْؽ ، َأْو ًمِٞمَْ٘مٌِْض قَمغَم ٟمِّم٤مهِل٤َم سمِٙمٗمِّ ًِ ٌؾ وَمْٚمٞمُْٛم

 
ٍ
ء  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش سمٌَِمْ

ـِ سمِِمػٍم ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -224 ُمثَُؾ » وقمـ اًمٜمُّْٕماَمِن سم

ِد إَِذا اؿْمتََٙمك ُِمٜمُْف قُمْْمٌق شَمداقَمك ًمُف ؾم٤مئُِر اجْلًِد  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  ًَ ِهْؿ وشَمَرامُحِِٝمْؿ وشَمٕم٤مـُمِٗمِٝمْؿ ، َُمثَُؾ اجْلَ ذِم شَمَقادِّ

ك   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش سم٤مًمًَٝمِر واحْلُٛما

ـَ  -225 ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ احْلً اسمـ قَمكمٍّ ريض وقمـ َأيب ُهرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىمٌاؾ اًمٜمٌا

ـَ اًْمقًَمِد ُم٤م ىَمٌاٚم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ َأطمد ـُ طَم٤مسمٍِس ، وم٘م٤مل إىَْمَرُع : إِنا زِم قَمنمًة ُِم ًا اهللا قمٜمٝمام ، َوقِمٜمَْدُه إىَْمرُع سْم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َُمـ ٓ َيْرطمْؿ ٓ ُيْرطَمؿْ »ومٜمََٔمر إًَِمٞمِْف رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : 

قمـ قم٤مئِم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىمِدم ٟم٤مٌس ُِمـ إقَْمراِب قَمغَم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف و -226

ىم٤مًمقا : ًَمٙمِٜما٤م واهللا ُم٤م ُٟمَ٘مٌُِّؾ ، وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا ش َٟمَٕمْؿ » وؾَمٚماؿ، وم٘م٤مًمقا : َأشُم٘مٌِّٚمقَن ِصٌْٞم٤مَٟمُٙمْؿ ؟ وم٘م٤مل : 

مَح٦مَ  َأوَ » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ اًمرا  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َأُْمٚمُِؽ إِْن يَم٤مَن اهللا َٟمزَع ُِم

ـْ ٓ » وقمـ ضمرير سمـ قمٌد اهللا ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -227 َُم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش يْرطَمؿ اًمٜما٤مس ٓ يْرمْحُف اهللا 

إِذا صغم َأطمُديُمْؿ » اهللا قمٜمف ، َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ َأيب ُهريرَة ريض -228

ل ُم٤م ِف وَمْٚمٞمَٓمقِّ
ًِ ِٕمٞمَػ َواًمً٘مٞمَؿ واًْمَٙمٌػَِم . وإَِذا َصغما َأطَمُديُمْؿ ًمِٜمَْٗم ْػ ، وَم٢مِنا ومِٞمِٝمْؿ اًمْما ؿَم٤مَء  ًمٚمٜما٤مِس ومْٚمٞمَُخٗمِّ

 ش .احْل٤مضَم٦ِم وَذا » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦ٍم : ش 

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم : إِْن يَم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًَمٞمدُع اًْمَٕمَٛمَؾ ،  -229

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش وُهَق حي٥ِمُّ َأَن َيْٕمٛمَؾ سمِِف  ظَمِْمٞم٦َم َأْن َيْٕمَٛمَؾ سمِِف اًمٜما٤مُس ومٞمُْٗمَرَض قَمَٚمْٞمِٝمْؿ 
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ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَمـ اًْمِقص٤مل َرمْح٦ًم هلُْؿ ، وقمٜمَْٝم٤م ريض اهللا قمٜم -231 ٝم٤م ىم٤مًَم٧ْم : ََّن٤َمُهْؿ اًمٜمٌا

ِ٘مٞمٜمل » وم٘م٤مًمقا: إِٟماَؽ شُمقاصُؾ ؟ ىم٤مل :  ًْ ٧ُم يَمَٝمٞمئَتُِٙمْؿ إيِنِّ َأسمِٞم٧ُم ُيْٓمِٕمُٛمٜمل َريبِّ وَي ًْ ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش إيِنِّ ًَم

ـْ َأيَمَؾ َوَذَ  َة َُم  َب .َُمٕمٜم٤مُه : جيَٕمُؾ ذما ىُمقا

ـِ رسْمٕمل ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -231 وقمـ َأيب ىَمت٤مَدَة احْل٤مِرِث سم

َز ذِم صاليِت يَمرَ » ٌِلِّ ، وَم٠َمدَمقا ل ومِٞمٝم٤م ، وَم٠َمؾْمٛمُع سُمَٙم٤مَء اًمّما الِة ، َوُأِريُد َأْن ُأـَمقِّ  اِهٞم٦ََم َأنْ إيِنِّ ٕىَُمقُم إمَِم اًمّما

ِف   رواه اًمٌخ٤مري .ش َأؿُمؼا قَمغَم ُأُمِّ

ـْ َصغما »وقمـ ضُمٜمِْدِب سمـ قمٌد اهللا ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ: -232 ُم

ـْ   ، وَم٢مِٟماُف ُم
ٍ
ء تِِف سمٌَِمْ ـْ ِذُما ٌِح وَمُٝمَق ذِم ِذُم٦ِم اهللا وَمال يْٓمُٚمٌٜماُٙمْؿ اهللاُ ُِم  ُيدِريْمف  َصالَة اًمّمُّ

ٍ
ء تِِف سمٌَِمْ ـْ ِذُما ٌُْف ُِم َيْٓمُٚم

ٌُُّف قَمغَم وضْمِٝمِف ذم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜماؿ   رواه ُمًٚمؿ .ش ، صُمؿا يُٙم

ٚمُِؿ َأظُمق » وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -233 ًْ اعمُ

ٚمِٛمُف ، ًْ ٚمِِؿ ، ٓ ئْمٚمُِٛمف ، وٓ ُي ًْ ٚمٍِؿ  اعمُ ًْ ـْ ُُم ج قم ـْ وَمرا ـْ يَم٤مَن ذِم طَم٤مضَم٦ِم َأظِمٞمِف يَم٤مَن اهللاُ ذِم طم٤مضمتِِف ، وَُم ُم

ٚماًِم ؾَمؽَمُه اهللاُ َيْقم اًْمِ٘مٞمَ  ًْ ـْ ؾمؽم ُُم ـْ يُمَرِب يْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم ، وَُم َج اهللاُ قمٜمُْف هِب٤َم يُمْرسَم٦ًم ُِم ُمتٗمٌؼ ش ٤مَُم٦ِم يُمْرسم٦ًم وَمرا

 قمٚمٞمف 

ٚمُِؿ َأظُمق »هللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ َأيب هريرة ريض ا -234 ًْ اعمُ

ٚمِِؿ طمراٌم قِمْرُوُف وُم٤مًُمف ودُُمُف اًمتاْ٘مقَ  ًْ ٚمِِؿ قَمغَم اعمُْ ًْ ٚمِؿ ٓ خُيقُٟمف وٓ يْٙمِذسُمُف وٓ خْيُذًُمُف ، يُمؾُّ اعمُْ ًْ ى اعمُْ

ِّ َأْن حَيْ  ـَ اًمنما  ُِم
ٍ
٥ِم اُْمِرىء ًْ  رواه اًمؽمُمذيُّ وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش ِ٘مَر َأظم٤مُه اعمًٚمؿَه٤مُهٜم٤م  سمِح

ٓ حَت٤مؾمُدوا وٓ شمٜم٤مضمُِمقا وٓ شَم٤ٌمهَمُْمقا » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -235

ٚمِ  ًْ ٚمِؿ ٓ َئمٚمُِٛمف وٓ شَمداسمُروا وٓ يٌِْع سمْٕمُْمُٙمْؿ قَمغَم سمٞمِْع سمْٕمٍض ، ويُمقُٟمقا قِم٤ٌمَد اهللا إظِْمقاٟم٤ًم. اعمُ ًْ ُؿ َأظُمق اعمُْ

ُذًُمُف . اًمتاْ٘مَقى َه٤مُهٜم٤م  اٍت صمَ  َصْدِرهِ  إمَِم  وُيِِمػمُ     وٓ حَيِْ٘مُرُه وٓ خَيْ ٥ِم     اَلَث ُمرا ًْ   سمِح
ٍ
ـَ  اُْمِريء  ُِم

 ِّ ٚمِؿِ  يُمؾا .  اعمًٚمؿ َأظم٤مهُ  حَيِْ٘مر َأنْ  اًمنما ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعمُْ ًْ  . ُمًٚمؿ رواه ش وقِمْرُوفُ  وُم٤مًُمفُ  دُُمفُ  طمرامٌ  اعمُْ

قِق وٟمْحقِه ، وٓ َرهْم٦ٌَم ًَمف ذِم ِذائَٝم٤م سَمْؾ ش اًمٜماَجش »  ًُّ ـِ ؾمْٚمٕم٦ٍم ُيٜم٤َمِدي قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم اًم َأْن يِزيَد ذِم صَمٛم

 ش : واًمتاداسُمُر » يْ٘مِّمد َأْن َيُٖمرا هَمػْمُه ، وَهذا طمراٌم . 
ِ
ء ـِ اإِلْٟم٤ًمِن وهْيُجَرُه وجيٕمَٚمُف يَم٤مًمٌما َأْن ُيٕمِرض قم
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سُمِر .ا  ًمذي وراَء اًمٔمْٝمر واًمدُّ

ـُ َأطمُديُمْؿ طمتاك حُي٥ِما » وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -236 ٓ ُي١ْمُِم

ِف  ًِ ٥مُّ ًمِٜمَْٗم
 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ٕظَِمٞمِف َُم٤م حُيِ

ومَ٘م٤مَل ش ٍُمْ َأظَم٤مَك فَم٤معم٤ًِم َأْو َُمْٔمُٚمقُم٤مً اٟمْ » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -237

ُه ؟ ىم٤مل:  ُجُزُه َأْو » َرضُمٌؾ: َي٤م رؾمقل اهللا َأْٟمٍمُه إَِذا يَم٤مَن َُمٔمُٚمقُم٤ًم َأَرَأْي٧َم إِْن يَم٤مَن فَم٤معم٤ًِم يَمٞمَْػ َأْٟمٍُمُ حَتْ

ْه  ْٚمِؿ وَم٢مِنا ذًمِؽ َٟمٍْمُ ـَ اًمٔمُّ  رواه اًمٌخ٤مري .ش مَتْٜمُٕمُف ُِم

ف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ َأيب هر -238 ٚمِؿ قَمغَم » يرة ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقل اًما ًْ طمؼُّ اعمُْ

قمقِة ، وشَمِمِٛمٞم٧م اًمْٕم٤مـمِِس  ِز ، وإضِم٤مسم٦م اًمدا
٤ٌَمُع اجْلٜم٤َمئِ الِم ، َوقِمٞم٤َمَدُة اعمِْريَض ، واشمِّ ًا ٚمِِؿ مخٌس : َردُّ اًم ًْ ش اعمُْ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

ٚمؿِ  طمؼ »:  عمًٚمؿٍ  رواي٦م وذم  ًْ ٌْفُ  َدقم٤مكَ  وإَِذا ، قمٚمٞمْفِ  ومًٚمِّؿ ًمِ٘مٞمتَفُ  إِذا:  ؾِم٧مٌّ  اعمُْ  اؾْمَتٜمَّْمَحَؽ  َوإَِذا ، وَم٠َمضم

تُْف . َوإَِذا ُمِرَض وَمُٕمْدُه ، َوإَِذا ُم٤مَت وم٤مشْمٌٕمفُ  ، ًمفُ  وَم٤مْٟمّمْح   ش.وإِذا قمَٓمس ومحِٛمد اهللا وَمَِمٛمِّ

ـِ قم٤مزٍب ريض اهللا قمٜمٝم -239  سم
ِ
ام ىم٤مل : َأُمرٟم٤م رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ َأيب قُمامرة اًْمؼماء

ِؿ ، وَٟمٍْمِ اعمْٔمٚمُ  ًِ ٤ٌَمِع اجْلٜم٤مزِة ، وشَمِْمِٛمٞم٧ِم اًْمٕم٤مـمِس ، َوإسِْمراِر اعمُْْ٘م قِم ، سمًٌٍِْع : َأُمرَٟم٤م سمِِٕمٞم٤مدة اعمِْريِض ، َواشمِّ

ـْ ظمقاشمِٞمؿَ  الِم . َوََّن٤مَٟم٤م قَم ًا  اًم
ِ
اقِمل ، وإوِْمِم٤مء ٦ِم ،  َوإضِم٤مسَم٦ِم اًمدا ٍب سم٤مًمَٗمْما ـْ ُذْ ه٥ِم ، َوقم َأْو خَتتٍُّؿ سم٤مًمذا

ي٤ٌَمِج . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ِق َواًمدِّ ٌِْس احلَِريِر َواإِلؾْمتؼَْمَ ـْ ًُم ِّ ، َوقَم ـِ اًْمَ٘مزِّ ـِ اعمٞم٤مصمِِر احلُْٛمِر ، َوقَم  رواي٦مٍ  وذم وقَم

٤مًم٦مِ  وإِْٟمَِم٤مدِ :  ٌْعِ  ذِم  اًمْما ًا  مْجعُ  َوِهَل  ، سمْٕمَدَه٤م ُمثٚمث٦م َوصَم٤مء ، إًَمِِػ  ىمٌَْؾ  ٤مةٍ ُُمَثٜما  سمَٞم٤مء ش اعمٞم٤مصمِرِ  ».  إُولِ  اًم

ءٌ  َوِهل ، َُمْٞمثِرةٍ  ـْ  يتاَخذُ  َرْ ِج ويُمقِر اًْمٌِٕمػِم جْيٚمُِس قَمَٚمٞمِْف  َوحُيَِْمك طمِريرٍ  ُِم ُ ُه وجُيْٕمُؾ ذِم اًمنُّ ىُمْٓمٜم٤ًم َأْو هَمػْمَ

ايم٥ُِم  دش واًمَ٘مزُّ »اًمرا ـْ طَمِريٍر ويَمتا٤مٍن سمٗمتِح اًم٘م٤مف ويمن اًمًلِم اعمٝمٛمٚم٦م اعمِمدا ٩ُم ُِم ًَ ِة : َوِهَل صمِٞم٤َمٌب شُمٜمْ

٦ِم » خُمْتَٚمَِٓملْمِ .  ٤مًما  شَمٕمْريُٗمَٝم٤م .ش : وإِْٟمَِم٤مُد اًمْما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
اعمِمٕمر احلرام واًمٌٞم٧م احلرام واعمًجد احلرام واًمٌٚمد احلرام ه١مٓء :ىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ: احلرُم٤مت
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ُمٙم٦م واحل٩م واًمٕمٛمرة  وُم٤م  : ىم٤مل : احلرُم٦مذًمؽ وُمـ يٕمٔمؿ طمرُم٤مت اهلل  :ذم ىمقًمف احلرُم٤مت. ىم٤مل جم٤مهد 

 (18/618َّنك اهلل قمٜمف ُمـ ُمٕم٤مصٞمف يمٚمٝم٤م.) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 (11/487ىم٤مٓ : اعمٕم٤ميص.) شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر ذًمؽ وُمـ يٕمٔمؿ طمرُم٤مت اهلل  :وقمٙمرُم٦م قمٓم٤مء قمـ 

ذًمؽ وُمـ يٕمٔمؿ ىم٤مل : اًمٌدن. قمـ اسمـ قم٤ٌمس :ذًمؽ وُمـ يٕمٔمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (11/491ؾمتٕمٔم٤مم.)شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر إلؾمتح٤ًمن واإلواؾمتًامن إلىم٤مل : اؿمٕم٤مئر اهلل 

سمدأ سم٠مهؾ سمٞمتف وومّمٞمٚمتف، ومِمؼ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم، وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم  : ىم٤مل عم٤م ٟمزًم٧ماسمـ ضمري٩م قمـ 

واظمٗمض ضمٜم٤مطمؽ عمـ  : ذم ىمقًمفاسمـ زيد . قمـ واظمٗمض ضمٜم٤مطمؽ عمـ اشمٌٕمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم  : وم٠مٟمزل اهلل

ىم٤مل : أُمره هبذا صمؿ .وم٢من قمّمقك وم٘مؾ إين سمريء ِم٤م شمٕمٛمٚمقن : ًمؾ هلؿ .وذم ىمقًمفي٘مقل : ذاشمٌٕمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم 

 (11/314ٟمًخف وم٠مُمره سمجٝم٤مدهؿ.)شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر 

ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًم سمٖمػم ٟمٗمس أو وم٤ًمد ذم إرض ومٙم٠مٟمام ىمتؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م وُمـ أطمٞم٤مه٤م  : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف

 أطمٞم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م  وُمـ ىمتؾ ، ىم٤مل : ُمـ ؿمد قمغم قمْمد ٟمٌل أو إُم٤مم قمدل ومٙم٠مٟمامومٙم٠مٟمام أطمٞم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م

 (11/233) شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ٟمٌٞم٤م أو إُم٤مم قمدل ومٙم٠مٟمام ىمتؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م 

ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًم سمٖمػم ٟمٗمس أو وم٤ًمد ذم إرض  ُمـ أضمؾ ذًمؽ يمتٌٜم٤م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ أٟمفقمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

وم٢مطمٞم٤مؤه٤م : ٓ وُمـ أطمٞم٤مه٤م ومٙم٠مٟمام أطمٞم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م  : ىم٤مل : هق يمام ىم٤مل ، وىم٤ملومٙم٠مٟمام ىمتؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م

ؾ ٟمٗم٤ًم طمرُمٝم٤م اهلل ، ومذًمؽ اًمذي أطمٞم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م يٕمٜمل : أٟمف ُمـ طمرم ىمتٚمٝم٤م إٓ سمحؼ طمٞمل اًمٜم٤مس ُمٜمف ي٘مت

 ( 11/236) شمٗمًػم اًمٓمؼمى . مجٞمٕم٤م

قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم اًمرسمٕمل، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: هذه أي٦م ًمٜم٤م ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد يمام يم٤مٟم٧م ًمٌٜمل إهائٞمؾ؟ وم٘م٤مل: 

إهائٞمؾ وُم٤م ضمٕمؾ دُم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ أيمرم قمغم اهلل ُمـ دُم٤مئٜم٤م، إي واًمذي ٓ إًمف همػمه، يمام يم٤مٟم٧م ًمٌٜمل 

ـْ َأطْمٞم٤َمَه٤م وَمَٙم٠َمٟمااَم َأطْمَٞم٤م اًمٜما٤مَس  مَجِٞمًٕم٤م ( وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ) وَمَٙم٠َمٟمااَم َأطْمٞم٤َم اًمٜما٤مَس مَجِٞمًٕم٤م (، ىم٤مل: وزرًا، ) َوَُم

 (84-3/83ىم٤مل: أضمرًا. ) شمٗمًػم سمـ يمثػم 

أينك أن شم٘متؾ أسم٤م هريرة، يقم اًمدار وم٘مٚم٧م : ضمئ٧م ٕٟمٍمك، وم٘م٤مل : ي٤م قمثامن : دظمٚم٧م قمغم أيب هريرة ىم٤مل 

اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م وإي٤مي ُمٕمٝمؿ؟ ىمٚم٧م : ٓ، ىم٤مل : وم٢مٟمؽ إن ىمتٚم٧م رضمال واطمدا ومٙم٠مٟمام ىمتٚم٧م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م، 

وُمـ : ذم اًمقزر،  ىم٤ملومٙم٠مٟمام ىمتؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م. ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًم سمٖمػم ٟمٗمس  : ذم ىمقًمفاحلًـ وم٤مٟمٍمف. قمـ 
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ىم٤مل : ُمـ ىمتؾ ًمف محٞمؿ وُمـ أطمٞم٤مه٤م  : ذم ىمقًمفاحلًـ ىم٤مل : ذم إضمرقمـ. أطمٞم٤مه٤م ومٙم٠مٟمام أطمٞم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م 

 (5/279) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .ومٕمٗم٤م قمٜمف ومٙم٠مٟمام أطمٞم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م

 ٌجبة :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ ا
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمٝمام طمٞمٜمام أشم٤مه ُيٙمٚمِّٛمف ذم أن َيٚملم هلؿ ٟٓمف اظم٤مف 

ٓا ذًمؽ واهلل ًمق أَّنؿ يٕمٚمٛمقن ُم٤م هلؿ قمٜمدي  اًمٜم٤مس طمتك ظم٤مف آسمٙم٤مر رم ظمدورهـ وم٘م٤مل: إين ٓ أضمد هلؿ إ

مْح٦َم واًمِمٗم٘م٦م ٕظمذوا صمقيب قمـ قم٤مشم٘مل. ) أوم٦م واًمرا  (4/43اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهراًمٕمٚمؿ ُمـ اًمرا

ىم٤مل أيب هريرة: يمٜم٤م ٟمًٛمل ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥ٍم أسم٤م اعم٤ًميملم ىم٤مل: ويم٤من يذه٥م سمٜم٤م إمم سمٞمتف وم٢مذا مل جيد ًمٜم٤م 

ؿمٞمئ٤ًم أظمرج إًمٞمٜم٤م قمٙم٦ًم هل إٟم٤مء ُمـ ضمٚمٍد جيٕمؾ ومٞمف اًمًٛمـ هم٤مًم٤ًٌم واًمٕمًؾ أصمره٤م قمًؾ ىم٤مل: ومِم٘م٘مٜم٤مه٤م 

 ( 13/312وضمٕمٚمٜم٤م ٟمٚمٕم٘مٝم٤م. )ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل

 (1372ىم٤مل أسمق هريرة: ًمق رأي٧م اًمٔم٤ٌمء شمرشمع سم٤معمديٜم٦م ُم٤م ذقمرهت٤م.)صحٞمح ُمًٚمؿ طمدي٨م رىمؿ 

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر:ُمـ ورـم٤مت إُمقر اًمتل ٓ خمرج عمـ أوىمع ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م ؾمٗمؽ اًمدم احلرام سمٖمػم 

 (6863-234/ 12/233طمٚمف.)ومتح اًم٤ٌمرى 

ف سمٔمٚمؿ وهق سمَِٕمَدٍن َأسملم ٕذاىمف اهلل ُمـ اًمٕمذاب ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: ًمق أن رضمالً أراد سم٢محل٤مد ومٞم

 (295-4/294إًمٞمؿ.)أوقاء اًمٌٞم٤من 

قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: إٟمام اًمٖمْم٥م قمغم أهؾ اعمٕم٤ميص: قمٜمدُم٤م طمؾ ٟمٔمرك إًمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وم٢مذا شمٗمٙمرت 

  (9/262وًمٞم٤مء ٕومٞمام يّمػمون إًمٞمف ُمـ قم٘مقسم٦م أظمرة دظمٚم٧م اًمرمح٦م هلؿ اًم٘مٚم٥م.)طمٚمٞمف ا

 (9/262)احلٚمٞمف يب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: اًمرو٤م قمـ اهلل قمز وضمؾ واًمرمح٦م ًمٚمخٚمؼ: درضم٦م اعمرؾمٚملم.ىم٤مل أ

ىم٤مل احلًـ سمـ طمٙمٞمٍؿ: طمدصمتٜمل أُمل وم٘م٤مًم٧م: يم٤مٟم٧م ٕيب سمرزة ضمٗمٜم٦م ُمـ صمريٍد همدوًة وضمٗمٜم٦م قمِمٞم٦ًم ًمألراُمؾ 

 (224/  4واًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم. )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 

 طمٞما٤من سمٛمٍم إٟماف سمٚمٖمٜمل أنا سمٛمٍم إسماًل ٟم٘م٤مٓت حيٛمؾ قمغم اًمٌٕمػم ُمٜمٝم٤م أًمػ يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم

ـا أٟماف حيٛمؾ قمغم اًمٌٕمػم أيمثر ُمـ 449.28رـمؾ )اًمرـمؾ ي٤ًموى  ضمرام( وم٢مذا أشم٤مك يمت٤ميب هذا ومال أقمروم

ؾمتامئ٦م رـمؾ ويمت٥م إمم ص٤مطم٥م اًمًٙمؽ أن ٓ حيٛمٚمقا أطمًدا سمٚمج٤مٍم صم٘مٞمؾ ُمـ هذه اًمرؾمتٜمٞم٦م وٓ يٜمخس 

 ( 141قم٦م ذم أؾمٗمٚمٝم٤م طمديدة.)ؾمػمة قمٛمرسمـ قمٌداًمٕمزيز ٓسمك حمٛمد اعمٍمىسمٛم٘مر

 وقمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ محٞمد ىم٤مل: يمٜما٤م ُمع قمٌد اعمٚمؽ سمـ ص٤مًمح سمدُمِمؼ وم٠مص٤مب يمت٤مسًم٤م ذم ديقان دُمِمؼ 
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طمٞمؿ( ُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌا٤مس، إمم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، ؾمالم قمٚمٞمؽ، وم٢مينِّ أمحد إًمٞمؽ  محـ اًمرا )سمًؿ اهلل اًمرا

٤م سمٕمد، وم٢مٟماؽ ُمـ ذوي اًمٜمُّٝمك ُمـ ىمريش، وأهؾ  اهلل، اًمذي ٓ إًمف إٓ هق، قمّمٛمٜم٤م اهلل وإيا٤مك سم٤مًمتا٘مقى أُما

َٗمَ٘م٦م قمغم  احلٚمؿ واخلُُٚمؼ اجلٛمٞمؾ ُمٜمٝم٤م، ومٚمٞمَّْمدر رأيؽ سمام ومٞمف اًمٜمأمر ًمٜمٗمًؽ، واًمتا٘مٞما٦م قمغم ديٜمؽ، واًمِما

 (415/27وآظمرشمؽ. )شم٤مريخ دُمِمؼ  اإلؾمالم وأهٚمف، وم٢مٟماف ظمػم ًمؽ، وأوومر حلٔمِّؽ ذم دٟمٞم٤مك

قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل: يم٤من ٓسمـ ؾمػميـ ُمٜم٤مزل ٓ يٙمرهي٤م إٓ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ ىم٤مل: إذا ضم٤مء 

 (2/268ء وًمٞم٤مٕرأس اًمِمٝمر رقمتف وأيمره أن أروع ُمًٚماًم. )طمٚمٞمف ا

احل٤مل؟ ىم٤مل:  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌٞم٤مت ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٕمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل: ُم٤م اًمذي ٟمرى سمؽ ُمـ شمٖمػم

 (5/112 إوًمٞم٤مءرمح٦م ًمٚمٜم٤مس ُمـ همٗمٚمتٝمؿ قمـ أٟمٗمًٝمؿ. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل أسمق اخلػم: اًم٘مٚمقب فمروف، وم٘مٚم٥م ِمٚمقء إيامًٟم٤م، ومٕمالُمتف اًمِمٗم٘مف قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم، وآهتامم سمام 

ٝمؿ، وُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم أن يٕمقد صالطمف إًمٞمٝمؿ. وىمٚم٥م ِمٚمقء ٟمٗم٤مىًم٤م، ومٕمالُمتف احل٘مد واًمٖمؾُّ واًمٖمشُّ  هيٛمُّ

 ( 161/66واحلًد.) شم٤مريخ دُمِمؼ 

ٚمٝمؿ ُم٤م ٓ  وىم٤مل اجلٜمٞمد :قمٜمدُم٤م ؾمئؾ قمـ اًمِمٗم٘مف قمغم اخلَْٚمؼ ُم٤م هل؟ شمٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًؽ ُم٤م يٓمٚمٌقن وٓ حتٛمِّ

 ( 264/6يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إليٓمٞم٘مقن وٓ خت٤مـمٌٝمؿ سمام ٓ يٕمٚمٛمقن.) ؿمٕم٥م ا

ىمٛم٧م ًمف سمٜمٗمز، وم٢من شمؿ وإٓ  ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمثامن رمحف اهلل )ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري(: ُم٤م ؾم٠مًمٜمل أطمد طم٤مضم٦ًم إٓ

 ىمٛم٧م ًمف سمامزم، وم٢من شمؿ وإٓ اؾمتٕمٜما٤م ًمف سم٤مإلظمقان، وم٢من شمؿ وإٓ اؾمتٕمٜم٧م ًمف سم٤مًمًٚمٓم٤من )احل٤ميمؿ(. 

  (181/ 2)أداب اًمنمقمٞم٦م 

 (93أسمق قمٌداًمرمحـ اًمًٚمٛمل -ىم٤مل أسمق قمٌداهلل اجلٝمٜمل: اعمقاؾم٤مة دمديد ًمٚمٛم١ماظم٤مة. )اًمٗمتقة 

 ( 76 )اعمتح٤مسملم ذم اهلل ٓسمـ ىمداُمف. سمدت سملم اًمٕمقؾم٩م )ؿمجر ذات ؿمقك( ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: اعمقاؾم٤مة ـمريؼ

 ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمٍع: ُم٤م رددت أطمًدا قمـ طم٤مضم٦ٍم أىمدر قمغم ىمْم٤مئٝم٤م وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ذه٤مب ُم٤مزم.

 (64)ىمْم٤مء احلقائ٩م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  

إمم أهؾ اًمٜم٤مر ًمرمحٝمؿ: وًمٙمٜمف  قمـ أيب قمٛمران اجلقين ىم٤مل: مل يٜمٔمر اهلل شمٕم٤ممم إمم إٟم٤ًمن ىمط إٓ رمحف وًمق ٟمٔمر

 (314/ 2ء ىم٣م أٟمف ٓ يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

 ىم٤مل حيٞمك سمـ سمٙمػٍم: اطمؽمىم٧م دار قمٌداهلل سمـ هلٞمٕم٦م ومٌٕم٨م إًمٞمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمٍد سم٠مًمػ ديٜم٤مر.

 (7/322 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)



  اعمًٚمٛملمشمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت سم٤مب                              ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 252

 (371/ 7ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ رمحف اهلل: اعمقاؾم٤مة ُمـ أظمالق اعم١مُمٜملم )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ٜم٧م اًمٜمٕمؿ سمٛمثؾ اعمقاؾم٤مة. )قمٞمقن إظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم   (388/ 1ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم رمحف اهلل: ٓ طُمّمِّ

 (5/112ويم٤من قمٛمرو إذا ٟمٔمر إمم أهؾ اًمًقق سمٙمك وىم٤مل: ُم٤م أهمٗمؾ ه١مٓء قمام أقمد هلؿ. )احلٚمٞمف 

د اإلظمًٞمٙم٤مئل:)ُمٕمجؿ ا  (6/2641دسم٤مء ًمٞم٤مىمقت احلٛمقى ٕوىم٤مل حمٛما

َٗمَ٘مف  اهللِ يمٚماٝمؿارطمْؿ أظملا قم٤ٌمَد   واٟمٔمْر إًِمٞمٝمْؿ سمٕملِم اًمٚمُّٓمِػ واًمِما

ْر يمٌػَمهُؿ وارطَمْؿ صٖمػَمهؿُ   وراِع ذم يمؾِّ ظمٚمٍؼ وضْمَف َُمـ ظَمَٚمَ٘مف  َوىمِّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ ُم٤مًمؽ اًمداراين: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أظمذ أرسمٕمامئ٦م ديٜم٤مٍر ومجٕمٚمٝم٤م ذم سٍة وم٘م٤مل 

الم: اذه٥م هب٤م إمم أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح صمؿ اٟمتٔمر ؾم٤مقم٦ًم ذم اًمٌٞم٧م طمتك شمٜمٔمر ُم٤م يّمٜمع ومذه٥م هب٤م اًمٖمالم ًمٚمٖم

وم٘م٤مل: ي٘مقل ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم: اضمٕمؾ هذه ذم سمٕمض طم٤مضمتؽ وم٘م٤مل: وَصٚمف اهلل ورمحف صمؿ ىم٤مل: شمٕم٤مزَمْ ي٤م 

ٛم٦ًم إمم ومالٍن، طمتك أٟمَٗمذه٤م،ومرضمع ضم٤مري٦م اذهٌل هبذه اًمًٌٕم٦م إمم ومالٍن، وهبذه اخلٛم٦ًم إمم ومالٍن، وهبذه اخل

اًمٖمالم إمم قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأظمؼمه، ومقضمده ىمد أقمد ُمثٚمٝم٤م عمٕم٤مذ سمـ ضمٌٍؾ، وم٘م٤مل: اذه٥م هب٤م إمم 

ُمٕم٤مٍذ واٟمتٔمر ذم اًمٌٞم٧م ؾم٤مقم٦ًم طمتك شمٜمٔمر ُم٤م يّمٜمع، ومذه٥م هب٤م إًمٞمف وم٘م٤مل: ي٘مقل ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم: اضمٕمؾ 

ووصٚمف شمٕم٤ممم ي٤م ضم٤مري٦م، اذهٌل إمم سمٞم٧م ومالٍن سمٙمذا، اذهٌل إمم هذه ذم سمٕمض طم٤مضمتؽ، وم٘م٤مل: رمِحف اهلل 

سمٞم٧م ومالٍن سمٙمذا، وم٤مـمٚمٕم٧م اُمرأة ُمٕم٤مٍذ وم٘م٤مًم٧م: وٟمحـ واهلل ُم٤ًميملم وم٠مقمٓمٜم٤م، ومل يٌؼ ذم اخلرىم٦م إٓ ديٜم٤مران، 

ومدطم٤م )أًم٘مك( هبام إًمٞمٝم٤م )أي أقمٓم٤ممه٤م(، ورضمع اًمٖمالم إمم قمٛمر وم٠مظمؼمه، ومُنا سمذًمؽ وىم٤مل: إَّنؿ إظمقة 

 (237/  1ُمـ سمٕمٍض. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء سمٕمْمٝمؿ 

واؿمتٝمك قمٛمر سمـ احلٓم٤مب  احلقت يقًُم٤م وم٘م٤مل: ًم٘مد ظمٓمر قمغم ىمٚمٌل ؿمٝمقة اًمٓمري ُمـ طمٞمت٤من، ومخرج يروم٠م، 

ذم ـمٚم٥م احلقت ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف، ورطمؾ راطمٚمتف وم٤ًمر ًمٞمٚمتلم ُُمدسمًِرا وًمٞمٚمتلم ُُم٘مٌاًِل واؿمؽمى ُِمٙمتاًل، 

سم٧م هبٞمٛم٦ًم ُمـ وضم٤مء سم٤محلقت، صمؿ همًؾ يروم٠م اًمداسم٦م، ومٜمٔم ر إًمٞمٝم٤م قمٛمر ومرأى قمرىًم٤م حت٧م أذَّن٤م وم٘م٤مل: قمذا

 (44/311اًمٌٝم٤مئؿ ذم ؿمٝمقِة قمٛمر ٓ واهلل ٓ يذوىمف قمٛمر، قمٚمٞمؽ سمِِٛمٙمتَٚمَِؽ. )شم٤مريخ دُمِمؼ 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: عم٤م ـمٕمٜمف أسمق ًم١مًم١مة اعمجقد: ي٤م اسمـ قم٤ٌمس، اٟمٔمر ُمـ ىمتٚمٜمل، ومج٤مل 

ٜمَع ) يِمػم إمم همالم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم، أسمق ًم١مًم١مة ومػموز (، ؾم٤مقم٦م، صمؿ ضم٤مء، وم٘م٤مل: همالم  اعمٖمػمة، ىم٤مل: اًمّما

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ىم٤مشمٚمف اهلل ًم٘مد أُمرت سمف ُمٕمرووًم٤م، احلٛمد هلل اًمذي مل جيٕمؾ ُمٜمٞمّتل سمٞمد رضمؾ يّدقمل 
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 (371 – 369اإلؾمالم.)صحٞمح اًمتقصمٞمؼ ذم ؾمػمة وطمٞم٤مة اًمٗم٤مروق 

سمٜم٤مئف، وىمد ووٕمف ذم طمجره وهق حيٜمق قمٚمٞمف، وم٘م٤مل قمٞمٞمٜم٦م: أشُم٘مٌِّؾ ورآه قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ يقًُم٤م ُي٘مٌؾ أطمد أ

وأٟم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ًمق يمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م ىمٌٚم٧م زم وًمًدا. وم٘م٤مل قمٛمر: اهلل، اهلل طمتك اؾمتحٚمٗمف صمالصًم٤م، 

مح٤مء. مْح٦َم ُمـ ىمٚمٌؽ؟ إنا اهلل إٟماام يرطمؿ ُمـ قم٤ٌمده اًمرُّ  وم٘م٤مل قمٛمر: ومام أصٜمع إن يم٤من اهلل ٟمزع اًمرا

 (11/299)ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد 

وُمرا ريض اهلل قمٜمف سمراه٥م ومقىمػ وٟمقدي سم٤مًمراه٥م وم٘مٞمؾ ًمف: هذا أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٤مـماَٚمع وم٢مذا إٟم٤ًمن سمف ُمـ 

اًمي وآضمتٝم٤مد وشمْرِك اًمدٟمٞم٤م، ومٚماما رآه قمٛمر سمٙمك، وم٘مٞمؾ ًمف: إٟماف ٟمٍماين، وم٘م٤مل قمٛمر: ىمد قمٚمٛم٧م وًمٙمٜمل 

(رمح٧ُم ٟمّمٌَف واضمتٝم٤مده ٤3مُِمَٚم٦ٌم ٟما٤مِص٦ٌٌَم شَمّْمغَم َٟم٤مًرا طَم٤مُِمٞم٦ًَم( )اًمٖم٤مؿمٞم٦م رمحتف، ذيمرت ىمقل اهلل قمزا وضمؾ :)قمَ 

 (3/241وهق ذم اًمٜما٤مر.)ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ضم٤مءشمٜمل ُمًٙمٞمٜم٦م حتٛمؾ اسمٜمتلم هل٤م، وم٠مـمٕمٛمتٝم٤م صمالث مترات، وم٠مقمٓم٧م يمؾ 

ٕمٛمتٝم٤م اسمٜمت٤مه٤م ومِم٘م٧م اًمتٛمرة اًمتل يم٤مٟم٧م شمريد أن واطمدة ُمٜمٝمام مترة ورومٕم٧م إمم ومٞمٝم٤م مترة ًمت٠ميمٚمٝم٤م وم٤مؾمتٓم

شم٠ميمٚمٝم٤م سمٞمٜمٝمام وم٠مقمجٌٜمل ؿم٠مَّن٤م، ومذيمرت اًمذي صٜمٕم٧م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ان اهلل ىمد 

 (2631اوضم٥م هل٤م هب٤م اجلٜمف أو اقمت٘مٝم٤م هب٤م ُمـ اًمٜم٤مر .)رواة ُمًٚمؿ 

سمٞم٧م اعم٤مل ؿمٞمئ٤ًم طمتك يِمٝمد أرسمٕمقن روى أن هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي أٟمف يم٤من ٓ ُيدظمؾ ذم 

٤مُم٤ًم ًم٘مد ُأظمذ ُمـ طم٘مف، وًم٘مد ُأقمٓمل اًمٜم٤مس طم٘مقىمٝمؿ، ُم٤م ُيدظمؾ ؿمٞمئ٤ًم ذم سمٞم٧م اعم٤مل طمتك ي٘مًؿ أرسمٕمقن  ًّ ىم

 . أٟمف ُأظمذ ُمـ طم٘مف، وأن اًمٜم٤مس أقمٓمقه. يٕمٜمل ًمٞمس ُمـ اعمٔم٤ممل ُم٤م ُأظمذ ُمـ أطمد سمٓمريؼ ومٞمف فمٚمؿ

 (5/352) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ٚمٞمْ  ًُّ ٤م: وهذا قمٓم٤مء اًم ًً ٛمل ىمٞمؾ ًمف: إن ومالن سمـ قمكم ىمتؾ أرسمٕمامئ٦م ُمـ أهؾ دُمِمؼ قمغم دم واطمد وم٘م٤مل ُمتٜمٗم

 (8/332ه٤مه، صمؿ ظمر ُمٞمت٤م .)شم٤مريخ اإلؾمالم 

ىم٤مل: شمٕمٌد راه٥م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ذم صقُمٕم٦م ؾمتلم ؾمٜم٦م: ىم٤مل: ومٜمٔمر يقُم٤ًم ذم  -سمـ ؾمٛمك  -قمـ ُمٖمٞم٨م 

رض، وٟمٔمرت ومٞمٝم٤م: ىم٤مل: ومٜمزل، وٟمزل هم٥م اًمًامء، وم٠مقمجٌتف إرض، وم٘م٤مل: ًمق ٟمزًم٧م، ومٛمِمٞم٧م ذم إ

ُمٕمف سمرهمٞمػ: ومٕمرو٧م ًمف اُمرأة، ومتٙمِمٗم٧م ًمف، ومٚمؿ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف أن وىمع قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مدريمف اعمقت وهق قمغم 

شمٚمؽ احل٤مل: ىم٤مل: وضم٤مء ؾم٤مئؾ، وم٠مقمٓم٤مه اًمرهمٞمػ، وُم٤مت: ومجلء سمٕمٛمؾ ؾمتلم ؾمٜم٦م، ومقوع ذم يمٗم٦م: ىم٤مل: 
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ًمرهمٞمػ، ومقوع ُمع قمٛمٚمف: ىم٤مل: وضملء سمخٓمٞمئتف، ومقوٕم٧م ذم يمٗم٦م، ومرضمح٧م سمٕمٛمٚمف: طمتك ضملء سم٤م

 ( 69/ 6ومرضمح سمخٓمٞمئتف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ثبة عرت ّٛساد ادلغٍّني ٚإٌٟٙ ّٓ ئؽبّزٙب ٌغري مشٚسح -<8
ـَ آَُمٜمُقا هَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ذِم ا ِذي ٌُّقَن َأْن شَمِِمٞمَع اًْمَٗم٤مطِمَِم٦ُم ذِم اًما

ـَ حُيِ ِذي ْٟمٞم٤َم َواىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : إِنا اًما ٔظِمَرة ًمدُّ

 [ . 19] اًمٜمقر : 

ؽُمُ  ٓ »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهللا ريض هريرة َأيب وقمـ -241 ًْ ٌْدٌ  ي ٌْداً  قَم  ذِم  قم

ْٟمٞم٤َم  . ُمًٚمؿ رواه ش اًْم٘مٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  اهللا  ؾَمؽَمهُ  إِٓا  اًمدُّ

تِل ُُمَٕم٤مرًم إِٓا » ؾَمٚماؿ ي٘مقل : ٕم٧م رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾمٛمِ :  ىم٤مل وقمٜمف -241 يُمؾُّ َأُما

ضُمُؾ سم٤مًمٚمٞمِؾ قمَٛمالً ، صُمؿا ُيّْمٌَح َوىَمْد ؾَمؽَمُه اهللا قَمَٚمٞمِْف وَمٞمُ٘مق ـَ ، وإِنا ُِمـ اعمُج٤مهرِة َأن يٕمَٛمَؾ اًمرا ُل اعمُج٤مهري

ُف ، و ؽمُه رسمُّ ًْ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش ُيّْمٌُح َيْٙمِمُػ ؾِمؽْمَ اهللا : َي٤م ومالُن قَمِٛمْٚم٧ُم اًْم٤ٌَمِرطَم٦َم يمَذا َويَمَذا ، َوىَمْد سَم٤مَت َي

 ، احلدا  وَمٚمٞمجٚمْده٤م ِزٟم٤مَه٤م وَمتٌلمَ  إَُم٦مُ  َزَٟم٧ِم  إَِذا »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌل قمـ وقمٜمف -242

ْب  وٓ ْب قَمَٚمٞمَْٝم٤م ، صُمؿا وَمْٚمٞمجٚمدْ  اًمثا٤مٟمٞم٦م َزَٟم٧ِم  إِنْ  صمؿا  ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُيثَرِّ إِْن َزٟم٧ِم اًمثا٤مًمث٦َم وَمْٚمٞمٌَٕمٝم٤م  ه٤م احلدا وٓ ُيثرِّ

ـْ ؿمٕمٍر   اًمتاْقسمٞمُخ .ش : اًمتاثِْري٥ُم »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش وًمْق سمِحٌٍْؾ ُِم

ِلُّ  ُأيِتَ :  ىم٤مل وقمٜمف -243 ق َأسمُ  ىم٤مل شاْضسُمقهُ  »:  ىم٤مل مَخْراً  ِذب ىَمدْ  سمِرضمؾٍ  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا

٤مِرُب سمِٞمد َف ىَم٤مل سمْٕمُض اًْمَ٘مقِم : ُهَرْيرَة : ومِٛمٜما٤م اًمْما ٤مِرُب سمِثقسمِِف . وَمَٚماما اْٟمٍَمَ ِه واًمَْم٤مِرُب سمِٜمَْٕمٚمف ، واًمْما

ٞمْٓم٤من   رواه اًمٌخ٤مري .ش َأظْمزاَك اهللا ، ىم٤مل : ٓ شمُ٘مقًُمقا َهَٙمذا ٓ شُمِٕمٞمٜمُقا قمٚمٞمف اًمِما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
  .قم٤مئِم٦م ىم٤مل : شمٔمٝمر ، حيدث قمـ ؿم٠من إن اًمذيـ حيٌقن أن شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م  :جم٤مهد  قمـ

ىم٤مل : ُمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان ىم٤مل : حيٌقن أن ئمٝمر اًمزٟمك قمـ إن اًمذيـ حيٌقن أن شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م  :ىمت٤مدة قمـ 

قمٓم٤مء طمدث سمام أسمٍمشمف قمٞمٜم٤مه، وؾمٛمٕمتف أذٟم٤مه، ومٝمق ُمـ اًمذيـ حيٌقن أن شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا. قمـ 

ىم٤مل : اًم٘م٤مئؾ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ  . ىم٤مل : ُمـ أؿم٤مع اًمٗم٤مطمِم٦م ومٕمٚمٞمف اًمٜمٙم٤مل وإن يم٤من ص٤مدىم٤م

قمـ ؿمٌٞمؾ سمـ قمقن ىم٤مل : يم٤من ي٘م٤مل : ُمـ ؾمٛمع سمٗم٤مطمِم٦م وم٠مومِم٤مه٤م، ومٝمق . ٤م ذم اإلصمؿ ؾمقاءواًمذي يِمٞمع هب
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 (11/713) شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر . ومٞمٝم٤م يم٤مًمذي أسمداه٤م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
، وًمق أظمذت  ؽُمه اهلل قمزا وضمؾا ًْ ديؼ ريض اهلل قمٜمف: ًمق أظمذت ؾم٤مرىًم٤م ٕطم٧ٌٌم أن َي ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمِّ

.)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ؿم٤مرسمً  ؽُمه اهلل قمزا وضمؾا ًْ  (٤13/5م، ٕطم٧ٌٌم أن َي

اسمٕم٦م ًمق طمٚمٗم٧م ًمؼَمْرت ٓ جيٕمؾ اهلل ُمـ ًمف ؾمٝمؿ ذم  ـّ واًمرا ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد صمالث أطمٚمػ قمٚمٞمٝم

ه همػمه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ حي٥مُّ رضم ٓا ٟمٞم٤م ومق ؾ ىمقًُم٤م إٓ ضم٤مء اإلؾمالم يمٛمـ ٓ ؾمٝمؿ ًمف وٓ يتقمما اهللَ قمٌٌد ذم اًمدُّ

ٓا ؾَمؽَم قمٚمٞمف ذم  ٟمٞم٤م إ ؽُم اهلل قمغم قمٌد ذم اًمدُّ ًْ اسمٕم٦م اًمتل ًمق طمٚمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ًمؼَمْرت ٓ َي ُمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واًمرا

 (199/11أظمرة.)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 

قمـ أؿمٕم٨م سمـ أيب اًمِمٕمث٤مء قمـ أسمٞمف ىم٤مل يم٤من ذطمٌٞمؾ سمـ اًمًٛمط قمغم ضمٞمش وم٘م٤مل جلٞمِمف إٟمٙمؿ ٟمزًمتؿ 

اًمٜم٤ًمء واًمنماب يٕمٜمل اخلٛمر ومٛمـ أص٤مب ُمٜمٙمؿ طمدا ومٚمٞم٠مشمٜم٤م ومٜمٓمٝمره وم٠مشم٤مه ٟم٤مس ومٌٚمغ ذًمؽ أرو٤م يمثػمة 

 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٙمت٥م إًمٞمف أٟم٧م ٓ أم ًمؽ اًمذي ي٠مُمر اًمٜم٤مس أن هيتٙمقا ؾمؽم اهلل اًمذي ؾمؽمهؿ سمف. 

 (9371ُمّمٜمػ اًمّمٜمٕم٤مٟمك رىمؿ  – 646/2)اًمزهد هلٜم٤مد سمـ اًمنى 

ٕمٓمك يمت٤مسمف ذم ؾمؽم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘مرأ ؾمٞمئ٤مشمف ومٞمتٖمػم ًمقٟمف صمؿ ي٘مرأ ىم٤مل أيب قمثامن اًمٜماٝمدي: إن اعم١مُمـ ًمٞم

 َه٤مُؤُم اىْمَرُؤوا يمِت٤َمسمِٞمْف(: (طمًٜم٤مشمف ومػمضمع إًمٞمف ًمقٟمف صمؿ يٜمٔمر وإذا ؾمٞمئ٤مشمف ىمد سمدًم٧م طمًٜم٤مت ومٕمٜمد ذًمؽ ي٘مقل

 (497/1) احل٤مىمف (.)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

ضمؾ إذا رأى ُمـ أظم ٞمف ُم٤م يٙمره، أُمره ذم ؾِمؽْم، وَّن٤مه ذم ؾِمؽْم، ومٞم١ُمضمر ذم ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك،: يم٤من اًمرا

٤م اًمٞمقم وم٢مذا رأى أطمٌد ُمـ أطمٍد ُم٤م يٙمره، اؾمتٖمْم٥م أظم٤مه وهتؽ ؾِمؽْمه.  ؾِمؽْمه، وُي١مضمر ذم َّنٞمف، وم٠مُما

 (196/1)رووف اًمٕم٘مالء 

ىم٤مل: وقمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل أنا قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل خل٤مًمد اسمـ صٗمقان: قِمْٔمٜمل وأوضمز. 

ـا ضمٝمؾ  ـ اًمثاٜم٤مء، ومال يٖمٚمٌ ًْ ، وومتٜمٝمؿ طُم هؿ ؾِمؽْم اهلل قمزا وضمؾا وم٘م٤مل ظم٤مًمد: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إنا أىمقاًُم٤م همرا

ؽْم ُمٖمروريـ، وسمثٜم٤مء اًمٜما٤مس ُمنوريـ، وقماما  ًِّ همػمك سمؽ قمٚمٛمؽ سمٜمٗمًؽ، أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤مك أن ٟمٙمقن سم٤مًم

ٚملم. ىم٤مل ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤مك ُمـ اشم٤ٌِّمع اومؽمض اهلل ُمتخٚمِّٗملم ُم٘مٍميـ وإمم إهقاء ُم٤مئ

 (187/1اهلقى.)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اجلٞمكم ىم٤مل : ُمـ رأيتف يٓمٚم٥م اًمٕمثرات قمغم اًمٜم٤مس وم٤مقمٚمؿ أٟمف ُمٕمٞمقب وُمـ 
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رف ًمٚمٛم١مُمٜملم قمٞم٥م  ذيمر قمقرات اعم١مُمٜملم  وم٘مد هتؽ ؾمؽم اهلل اعمرظمك قمغم قم٤ٌمده .وىم٤مل : ًمقٓ اعمٜم٤مومؼ ُم٤م قم

وًمقٓ اًمري٤مء ُم٤م قمرف اعمًتقرون  وًمقٓ أهؾ اعمٕمروم٦م  ًمٙم٤من اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ذم ُمٕمٜمك اًمٌٝم٤مئؿ ، وًمقٓ ؾمؽم اهلل 

، ًمٙم٤من اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ُمٝمتقيملم  ومٛمـ يمرُمف ضمٕمؾ اًمؼم واًمٗم٤مضمر ذم ؾمؽمه  وإن هلل قمز وضمؾ قم٤ٌمدا ُم٤م ٟمٔمر 

 ٕم٤مهد إم اًمِمٗمٞم٘م٦م ـمٗمٚمٝم٤م ذم اعمٝمد.إًمٞمٝمؿ ُمٜمذ ظمٚم٘مٝمؿ سمٖمْم٤م هلؿ وإن اهلل يتٕم٤مهدهؿ  يمام شمت

  (111/1)اًمتقسمٞمخ واًمتٜمٌٞمف ٓسمك اًمِمٞمخ آصٌٝم٤مٟمك 

وىم٤مل أسمق اًمؼميم٤مت اًمٖمزي اًمٕم٤مُمري قمـ آداب اًمِٕمنْمة سملم اعمًٚمٛملم: وُمٜمٝم٤م: آضمتٝم٤مد ذم ؾِمؽْم قَمقَرات 

 (53/1ة داب اًمٕمنمأ)اإلظمقان وىم٤ٌمئحٝمؿ، وإفمٝم٤مر ُمٜم٤مىمٌٝمؿ، ويمقَّنؿ يًدا واطمدًة ذم مجٞمع إوىم٤مت.

ٚمػ أٟماف ىم٤مل: أدريم٧م ىمقًُم٤م مل يٙمـ هلؿ قمٞمقب، ومذيمروا قمٞمقب  ًا وىم٤مل اسمـ رضم٥م: ُروي قمـ سمٕمض اًم

قا قمـ قمٞمقب اًمٜما٤مس ومٜمًُٞم٧م  اًمٜما٤مس، ومذيمر اًمٜما٤مس قمٞمقهبؿ. وأدريم٧م أىمقاًُم٤م، يم٤مٟم٧م هلؿ قمٞمقب ومَٙمٗمُّ

 (291/2قمٞمقهبؿ.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ٜم٤م أطمٌد.)ؿمٕم٥م اىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ًمقٓ ؾمؽْم اهلل قم ًَ  (291/6يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلزا وضمؾا ُم٤م ضم٤مًم

 ىم٤مل ؿُمٌَٞمْؾ سمـ قمقف إمَْحَِز: يم٤من ي٘م٤مل: ُمـ ؾمٛمع سمٗم٤مطمِم٦م، وم٠مومِم٤مه٤م، يم٤من ومٞمٝم٤م يم٤مًمذي سمدأه٤م. 

 (768/1)اًمزهد ًمقيمٞمع 

 (149/1ظمالق ُٕمٙم٤مرم ا. (وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف ؾِمؽْم ومال يٙمِمٗمف

ٟمقب.)ُمٙم٤مرم اوىم٤مل اًمٕمالء سم ب اهلل قمزا وضمؾا ىمقًُم٤م يًؽمون اًمذُّ  (153/1ظمالق ٕـ سمدر: ٓ يٕمذِّ

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وأُم٤م ايمتٗم٤مؤه ذم اًم٘متؾ سمِم٤مهديـ دون اًمزٟم٤م، ومٗمل هم٤مي٦م احِلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م: وم٢من اًمِم٤مرع 

ُم ٓا أرسمٕم٦م ًمْم٤مقم٧م اًمدِّ ٤مء، وشمقاصم٥م اطمت٤مط ًمٚم٘مّم٤مص واًمدُم٤مء، واطمت٤مط حلد اًمزٟم٤م، ومٚمق مل ي٘مٌؾ ذم اًم٘متؾ إ

اًمٕم٤مدون، ودمرءوا قمغم اًم٘متؾ وأُم٤م اًمزٟم٤م وم٢مٟمف سَم٤مًمغ ذم ؾمؽمة، يمام ىمدر اهلل ؾمؽمة، وم٤مضمتٛمع قمغم ؾمؽمة ذع اهلل 

وىمدره، ومٚمؿ ي٘مٌؾ ومٞمف إٓ أرسمٕم٦م يّمٗمقن اًمٗمٕمؾ وصػ ُمِم٤مهدة، يٜمتٗمل ُمٕمٝم٤م آطمتامل: ويمذًمؽ ذم 

 ؾمؽمة، ويمرة إفمٝم٤مره، واًمتٙمٚمؿ سمف، اإلىمرار، مل يٙمتػ سم٠مىمؾ ُمـ أرسمع ُمرات، طمرًص٤م قمغم ؾمؽم ُم٤م ىمدر اهلل

 (51/2شمققمد ُمـ حي٥ٌم إؿم٤مقمتف ذم اعم١مُمٜملم سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.)اقمالم اعمقىمٕملم 

وىم٤مل أيًْم٤م: وُمـ اًمٜما٤مس ُمـ ـمٌٕمف ـمٌع ظمٜمزير: يٛمر سم٤مًمٓماٞم٤ٌِّمت ومال يٚمقي قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا ىم٤مم اإلٟم٤ًمن قمـ 

ُمٜمؽ، ويرى ُمـ اعمح٤مؾمـ أوٕم٤مف أوٕم٤مف اعم٤ًموئ، ومال وهٙمذا يمثػم ُمـ اًمٜما٤مس، يًٛمع  رضمٞمٕمف ىمٛمف
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حيٗمٔمٝم٤م، وٓ يٜم٘مٚمٝم٤م، وٓ شمٜم٤مؾمٌف، وم٢مذا رأى ؾم٘مٓم٦م، أو يمٚمٛم٦م قَمْقراء، وضمد سمٖمٞمتف، وُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م، ومجٕمٚمٝم٤م 

 (416/1وم٤ميمٝمتف وٟم٘مٚمف.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 ًِّ ؽْم اًمذي سمٞمٜمف وسملم اهلل هتؽ اهلل وىم٤مل أيًْم٤م: ًمٚمٕمٌد ؾِمؽْمٌ سمٞمٜمف وسملم اهلل وؾِمؽْمٌ سمٞمٜمف وسملم اًمٜما٤مس ومٛمـ هتؽ اًم

ؽْم اًمذي سمٞمٜمف وسملم اًمٜما٤مس.)اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ   ًِّ  (31/1اًم

 ىمّمٞمدة اًمقاوحٞمف ٓسمـ هبٞم٩م آٟمدًمًك رم اًمدوم٤مع قمـ اًمًٞمدة قم٤مئِمف اًمٓم٤مهرة اعمؼمءة:

٤ميِن ُهِدَي اعمُِح٥مُّ هل٤م وَوؾا                   ُم٤م ؿَم٤مُن ُأمِّ اعم١ُْمُِمٜملَِم َوؿَم٤ميِن      اًمِما

ـْ وَمْْمٚمِٝم٤م        ٤ميِن                إيِنِّ َأىُمقُل ُُمٌَٞمِّٜم٤ًم قَم ًَ
ـْ ىَمْقهِل٤م سمِٚمِ مِج٤ًم قَم  وُُمؽَمْ

ٍد           وم٤مًمٌَٞم٧ُْم سَمٞمْتِل واعمَٙم٤مُن َُمٙم٤ميِن           ي٤م ُُمٌِْٖميِض ٓ شَم٠ْمِت ىَمؼْمَ حُمَٛما

ٍد       حُمَٛما
ِ
ـا َُمٕم٤ميِن             إيِنِّ ظُمِّمّْم٧ُم قمغم ٟم٤ًِمء تَُٝم  سمِِّمٗم٤مِت سمِرٍّ حَتْ

ـا إمم اًمَٗمَْم٤مئِِؾ يُمٚمِّٝم٤م           ٌُْؼ ؾَمٌِْ٘مل واًمِٕمٜم٤َمُن قِمٜم٤َميِن         َوؾَمٌَْ٘متُُٝم ًا  وم٤مًم

ِلُّ وُم٤مَت سملَم شَمَرائٌِِل     ُم٤مُن َزُم٤ميِن            َُمِرَض اًمٜمٌا  وم٤مًْمٞمَْقُم َيْقُِمل واًمزا

ُه        َزْوضِمل َرؾمقُل اهللِ مَلْ َأَر همَ  ضَمٜمِل سمِِف وطَم٤ٌَميِن           ػْمَ  اهللُ َزوا

يُؾ إَُِملُم سمُِّمقَريِت           وَم٠َمطَمٌاٜمِل اعمُْخت٤َمُر طِملَم َرآيِن         َوَأشَم٤مُه ضِمؼْمِ

ُه         وَوِجٞمُٕمُف ذم َُمٜمِْززِم ىَمَٛمرانِ            أٟم٤م سمِْٙمُرُه اًمَٕمْذراُء قِمٜمِْدي ِهُّ

تِل           وشَمَٙمٚماَؿ اهللُ   َوسَمَراَءيِت ذم حُمَْٙمِؿ اًمُ٘مرآنِ           اًمَٕمٔمٞمُؿ سمُِحجا

َريِن وقَمٔماَؿ طُمْرَُمتِل        ايِن             واهللُ ظَمٗما ٤مِن َٟمٌِٞمِِّف سَمرا ًَ
 وقمغم ًمِ

ـَ اًمذي    اَءِة سم٤ِمًمَ٘مٌِٞمِح َرَُم٤ميِن               واهللُ ذم اًمُ٘مْرآِن ىَمْد ًَمَٕم  سَمْٕمَد اًمؼَمَ

يِص       ـْ َأراَد شَمٜمَ٘مُّ ُف ذم ؿَم٤ميِن                 واهللُ َوسماَخ َُم ًَ  إوْمٙم٤ًم وؾَمٌاَح َٟمْٗم

ـِ ـَمَٝم٤مَريِت إطْمَّم٤ميِن            إينِّ عمَُْحَّمٜم٦َُم اإلزاِر سَمِريئ٦ٌَم             ًْ  وَدًمِٞمُؾ طُم

ٌُٝمت٤َمنِ  وَأَذلا َأْهَؾ       واهللُ َأطْمَّمٜمَٜمِل سمخ٤مشَمِؿ ُرؾْمٚمِِف             اإلوْمِؽ واًم

ٍد         ئِٞمَؾ وُٟمقُرُه َيْٖمِم٤ميِن      وؾَمِٛمْٕم٧ُم َوطْمَل اهللِ قِمٜمَْد حُمَٛما  ُِمـ ضِمؼْمَ

 وَمَحٜم٤م قمكما سمِثَْقسمِِف ظَمٌا٤مين        َأْوطَمك إًَمٞمِْف َويُمٜم٧ُْم حَت٧َْم صمِٞم٤مسمِِف       

ـْ ذا ُيَٗم٤مظِمُرين ويٜمْٙمُِر ُصْحٌَتِل     ٌد       َُم  ذم طِمْجِرِه َرسما٤مين؟وحُمَٛما
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ٍد        ـَ حُمَٛما  َومُه٤م قمغم اإلؾْمالِم ُُمّْمَٓمِح٤ٌمنِ          وَأظَمْذُت قمـ َأسَمَقيا ِدي

ٍد          ـَ سَمْٕمَد حُمَٛما ي ٜم٤مُن ؾِمٜم٤ميِن               وأيب َأىم٤مَم اًمدِّ ًِّ  وم٤مًمٜماّْمُؾ َٟمّْمكِم واًم

ٌِل هِبَذا َُمْٗمَخرًا ويَمٗم٤ميِن        واًمَٗمْخُر وَمْخِري واخِلالوََم٦ُم ذم أيِب       ًْ  طَم

يِؼ ص٤مطِم٥ِم َأمْحٍَد       دِّ ِّ واإلقمالنِ        وأٟم٤م اسْمٜم٦َُم اًمّمِّ  وطَمٌِٞمٌِِف ذم اًمنِّ

لا سمامًمِِف ووَمٕم٤مًمِِف                    وظُمُروضِمِف َُمَٕمُف ُِمـ إَْوـم٤منِ          َٟمٍَمَ اًمٜمٌا

ـْ صم٤منِ             صم٤مٟمِٞمِف ذم اًمٖم٤مِر اًمذي ؾَمدا اًمُٙمَقى     سمِِردائِِف َأيْمِرْم سمِِف ُِم

اَم إْذقم٤منِ           َوضَمَٗم٤م اًمِٖمٜمَك طمتاك خَتَٚماَؾ سم٤مًمَٕم٤ٌَم        ـَ أيا  ُزهدًا وَأْذقَم

اَم            ًا ٚماَٚم٧ْم َُمَٕمُف َُمالَئَِٙم٦ُم اًم ْوقانِ           وخَتَ  وَأشَمتُْف سُمنَمى اهللِ سم٤مًمرِّ

 ذم ىَمتِْؾ َأْهِؾ اًمٌَْٖمِل واًمُٕمْدَوانِ           ًَمْقَُم٦َم ٓئٍِؿ        َوُهَق اًمذي مَلْ خَيَْش 

يم٤مَة سمُِٙمْٗمِرِهْؿ     وَأَذلا َأْهَؾ اًمُٙمْٗمِر واًمٓمُّٖمٞم٤منِ           ىَمتََؾ إمُم َُمٜمَٕمقا اًمزا

َح٤مسَم٦َم واًمَ٘مَراسَم٦َم ًمِْٚمُٝمَدى       ًَ        ؾَمٌََؼ اًمّما  ٤منِ هق ؿَمٞمُْخُٝمْؿ ذم اًمَٗمْْمِؾ واإلطْم

 ُِمثَْؾ اؾْمت٤ٌَِمِق اخلَٞمِؾ َيقَم ِرَه٤منِ          واهللِ ُم٤م اؾْمتٌََُ٘مقا ًمِٜمَٞمِْؾ وَمِْمٞمَٚم٦ٍم         

 وَمَٛمَٙم٤مُٟمُف ُِمٜمٝم٤م َأضَمؾُّ َُمَٙم٤منِ              إٓا وـَم٤مَر َأيب إمم قَمْٚمٞم٤َمئِٝم٤م              

ٍد                سمَِٕمَداوِة إَْزواِج وإظَْمت٤َمنِ             َوْيٌؾ ًمَِٕمٌٍْد ظم٤مَن آَل حُمَٛما

ـْ وامم مَج٤َمقَم٦َم َصْحٌِِف     َ
ٜم٤َمنِ              ـُمقسمك عمِ ًَ  َوَيُٙمقُن ُِمـ َأطْم٤ٌَمسمِِف احلَ

ح٤مسَم٦ِم واًمَ٘مراسَم٦ِم ُأًْمَٗم٦ٌم           ٞمْٓم٤منِ            سَملْمَ اًمّما تَِحٞمُؾ سمِٜمَْزهَم٦ِم اًمِما ًْ  ٓ شَم

ـِ  تَِقي يَمػٌّ سمَِٖمػِم سَمٜم٤مِن؟        شَمَقاُصالً   ُهْؿ يم٤مََٕص٤مسمِِع ذم اًمٞمََدْي ًْ  !هؾ َي

ـَ سمَِقاًمِِدي     ْت ُصدوُر اًمٙم٤مومِِري ـَ إَْوٖم٤منِ    طَمٍِمَ  وىُمُٚمقهُبُْؿ ُُمٚمِئ٧َْم ُِم

 ُِمـ ُِمٚما٦ِم اإلؾْمالِم ومٞمِف اصْمٜم٤َمنِ         طُم٥مُّ اًمٌَتُقِل َوسَمْٕمٚمِٝم٤م مل خَيْتَٚمِْػ         

قِمٜم٤َم                  َأيْمِرْم سم٠َِمْرسَمَٕم٦ٍم أَ  ٦ِم َذْ ـِ يَم٤مْٕريَم٤منِ         ئِٛما ي  وَمُٝمُؿ ًمٌَِٞم٧ِْم اًمدِّ

هُتُْؿ ؾَمدًى ذم حُلَْٛم٦ٍم     َج٧ْم َُمَقدا
ًِ  وَمٌِٜم٤َمُؤه٤م ُِمـ َأصْم٧ٌَِم اًمٌُٜمْٞم٤َمنِ           ُٟم

َػ سَملْمَ ُودِّ ىُمُٚمقهِبِْؿ               ٤منِ ًمِٞمَِٖمٞمَظ يُمؾا ُمُ              اهللُ َأًما  ٜم٤َمومٍِؼ ـَمٕما

ٜمَآنِ          ُرمَح٤َمُء سَمٞمْٜمَُٝمُؿ َصَٗم٧ْم َأظْمالىُمُٝمْؿ         ـَ اًمِما  َوظَمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُُؿ ُِم
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 وؾِم٤ٌَمهُبُْؿ ؾَم٥ٌٌَم إمم احِلْرَُم٤منِ       وَمُدظُمقهُلُْؿ سَملْمَ إطَِمٌا٦ِم يُمْٚمَٗم٦ٌم             

ٚمِِٛملَم قمغم أيب         ًْ ـْ ظَمْقومِِٝمْؿ سم٠َِمَُم٤منِ           مَجََع اإلًمُف اعمُ  واؾْمتٌُِْدًُمقا ُِم

َة قَمٌِْدِه               ـْ ذا ُيٓمِٞمُؼ ًَمُف قمغم ظِمْذِٓن؟         وإذا َأَراَد اهللُ ُٟمٍْمَ  !َُم

ـْ ؾََمٌاٜمِل            إْن يَم٤مَن َص٤مَن حَمٌَاتِل َوَرقَم٤ميِن  ـْ طَمٌاٜمِل وَمْٚمٞمَْجتَٜم٥ِْم َُم  َُم

ٌِّل ىَمْد َأًمَ 
تَِقَي٤منِ        ظا سمُِٛمٌِْٖميِض           وإذا حُمِ ًْ ٤م ذم اًمٌُْٖمِض ُُم  وَمٙماِلمُهَ

َقانِ       إينِّ ًَمَٓمٞم٦ٌٌَِّم ظُمٚمِْ٘م٧ُم ًمَِٓمٞم٥ٍِّم                ًْ ٤مُء َأمْحََد َأـْمٞم٥َُم اًمٜمِّ ًَ
 وٟمِ

ـْ َأسَمك               ْقَف َيٌُقُء سم٤مخلُْنَ      إينِّ ُٕمُّ اعم١ُْمُِمٜملَِم وَمَٛم ًَ  انِ طُمٌِّل وَم

تَِ٘مٞمِؿ َهَدايِن            اهللُ طَمٌاٌَٜمِل ًمَِ٘مْٚم٥ِم َٟمٌِٞمِِّف                ًْ اِط اعمُ َ  وإمم اًمٍمِّ

ـْ َأَراَد َهَقايِن  ـْ َأَراَد يَمَراَُمتِل               وهُيلُِم َريبِّ َُم  واهللُ ُيْٙمِرُم َُم

 ومَحِْدشُمُف ؿُمْٙمرًا عم٤َِم َأْوٓيَِن          واهللَ َأؾْم٠َمًُمُف ِزَي٤مَدَة وَمْْمٚمِِف              

ٍد         ـْ َيُٚمقُذ سم٠َِمْهِؾ سَمٞم٧ِْم حُمَٛما مْح٤منِ          ي٤م َُم  َيْرضُمق سمِذًمَِؽ َرمْح٦ََم اًمرا

َٝم٤مِت اعم١ُْمُِمٜملَِم وٓ حَتِْد        َٚم٥َم طُمٚما٦َم اإليامنِ       ِصْؾ ُأُما ًْ  قَمٜما٤م وَمتُ

٧ْم ًَمُف اًمثاَ٘مالنِ            ٦ٌم         إينِّ ًَمَّم٤مِدىَم٦ُم اعمََ٘م٤مِل يَمِريٛمَ   إي واًمذي َذًما

حْي٤َمنِ       ظُمْذه٤م إًمٞمَؽ وم٢مٟمااَم هَل َرْوَو٦ٌم         ْوِح واًمرا  حَمُْٗمقوَم٦ٌم سم٤مًمرا

لِّ وآًمِِف           ت٤َمنِ         َصغما اإلًمُف قمغم اًمٜمٌا ًْ  وَمٌِِٝمْؿ شُمَِمؿُّ َأَزاِهُر اًمٌُ

 ( 371وآُمث٤مل ٓمحد ىمٌش  ىم٤مل اًمِم٤مقمر :)جمٛمع احلٙمؿ

ؽَمُ  ُم٤ميم٤من ُمٜمؽ وأسمدوا قمٚمٞمؽ     أيمثروا وأ قم٤مسمق  َاًمٜما٤مس قِم٧ٌْم أٟم٧م إذا ًْ  ُي

 حمؼم ًم٤ًمن ومٞمف ُمٜمٓمؼ ًمف ىم٤مئؾ                     إىم٤مويؾ سمٕمض ذم ىم٤مل وىمد

 ُيْذيَمرُ  ومٞمؽ ُم٤م دون  َإٓ ومالقمٞم٥م         قمٞمقهَبؿ وم٤مشمركْ  اًمٜما٤مَس  ُم٤مذيمرَت  إذا

 أيمؼمُ  واًمٜما٤مسِ  اهلل قمٜمدَ  ومذاك ومٞمٝمؿ                    ًمٞمس سم٤مًمذي  َىمقًُم٤م قِم٧ٌْم وم٢من

 وأقمقرُ   َُمٜمف اًمُٕمقر َيِٕمٞم٥م ومٙمٞمػ         ُمثٚمف ومٞمؽ سم٤مًمذي  َىمقًُم٤م قِم٧ٌْم وإن

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف:
ا ومَٕمَٛمدت إمم ٗمرة ومذسَمَح٧م وقمـ اًمِمٕمٌك: أنا رضماًل أشمك قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب ىم٤مل: إنا اسمٜم٦م زم أص٤مسم٧م طمدًّ  اًمِما

ٙم٧م وم٠مىمٌٚم٧م قمغم اًم٘مرآن ومٝمل  ًَ ٤م َٟم ٟمٗمًٝم٤م، وم٠مدريمتُٝم٤م، وىمد ىمٓمٕم٧م سمٕمض أوداضمٝم٤مومداويتٝم٤م ومؼمأت صمؿ أَّنا
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وم٠مظمؼم ُمـ ؿم٠مَّن٤م سم٤مًمذي يم٤من وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: شمٕمٛمد إمم ؾمؽم ؾمؽمة اهلل ومتٙمِمٗمف؟ ًمئـ سمٚمٖمٜمل أٟماؽ  خُتْٓم٥م إزما 

ًٓ ٕهؾ إ  ُمّم٤مر، سمؾ أٟمٙمِحٝم٤م ٟمٙم٤مح اًمٕمٗمٞمٗم٦م اعمًٚمٛم٦م.ذيمرت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمره٤م، ٕضمٕمٚمٜماؽ َٟمٙم٤م

 (246/6) ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 

ٌَٝم٤م، اذه٤ٌم  ًَ وقمـ اعمٕمرور سمـ ؾمقيد ىم٤مل: ُأيت قمٛمر سم٤مُمرأة راقمٞم٦م زٟم٧م وم٘م٤مل قمٛمر: ويح اعمريف، أومًدت طَم

سم٤معمريف وم٤مضمٚمداه٤م، وٓ خترىم٤م قمٚمٞمٝم٤م ضمٚمده٤م، إٟماام ضمٕمؾ اهلل أرسمٕم٦م ؿمٝمداء ؾمؽًما ؾمؽميمؿ سمف دون ومقاطمِمٙمؿ، 

ـا ؾِمؽْم اهلل ُمٜمٙمؿ أطمدو  ( 65/1)اًمتقسمٞمخ واًمتٜمٌٞمف ًمالصٌٝم٤مٟمك .ًمق ؿم٤مء جلٕمٚمف رضماًل ص٤مدىًم٤م أو يم٤مذسًم٤م ومال يٓماٚمٕم

٤م ) أضمػم ( أظمذ  قمـ ُمريؿ سمٜم٧م ـم٤مرق: أنا اُمرأة ىم٤مًم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ي٤م أما اعم١مُمٜملم إنا يَمِريًّ

ٝم٤م وىم٤مًم٧م: طِمْجًرا طمِ  :وأٟم٤م حُمِْرَُم٦م وم٘م٤مًم٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سم٤ًمىمل ْجًرا طِمْجًرا وأقمرو٧م سمقضمٝمٝم٤م وىم٤مًم٧م سمٙمٗمِّ

ـا ذٟم٤ًٌم ومال ختؼمنا سمف اًمٜما٤مس وًمتًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم وًمتت٥م إًمٞمف وم٢منا اًمٕم٤ٌمد  ي٤م ٟم٤ًمء اعم١مُمٜملم إذا أذٟم٧ٌم إطمدايم

 (153/1ظمالق ٕيٕمػمون وٓ يٖمػمون واهلل شمٕم٤ممم يٖمػم وٓ يٕمػم.)ُمٙم٤مرم ا

ومٙمٜم٧م أٟمزل ذم  ي٘مقل: ـمٚم٧ٌم ذم أي٤مم اعمٝمدي ومٝمرسم٧م وم٠مشمٞم٧م اًمٞمٛمـ ىم٤مل اسمـ ُمٝمدي: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

طمل وآوي إمم ُمًجدهؿ ومنق ذم ذًمؽ احلل وم٤مهتٛمقين وم٠مشمقا يب ُمٕمـ سمـ زائدة ويم٤من ىمد يمت٥م إًمٞمف ذم 

ـمٚمٌل ـ وم٘مٞمؾ ًمف: إن هذا ىمد هق ُمٜم٤م وم٘م٤مل: مل هىم٧م ُمت٤مقمٝمؿ؟ وم٘مٚم٧م: ُم٤م هىم٧م ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل هلؿ: شمٜمحقا 

وم٘م٤مل: ُم٤م اؾمٛمؽ؟ ىمٚم٧م: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: ي٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ  ٕؾم٠مًمف صمؿ أىمٌؾ قمكم

ٟمِمدشمؽ سم٤مهلل، عم٤م ٟم٧ًٌم زم ٟمًٌؽ ىمٚم٧م: أٟم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق، ىم٤مل: اًمثقري؟ ىمٚم٧م: اًمثقري 

ىم٤مل: أٟم٧م سمٖمٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىمٚم٧م: أضمؾ وم٠مـمرق ؾم٤مقم٦م، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ؿمئ٧م وم٠مىمؿ، وارطمؾ ُمتك ؿمئ٧م 

 (7/4وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا.ًمق يمٜم٧م حت٧م ىمدُمل ُم٤م رومٕمتٝم٤مومقاهلل، 

 ثبة لنبء ؽٛائظ ادلغٍّني -?8
 [ . 77] احل٩م :  َواوْمَٕمُٚمقا اخْلػَْمَ ًَمَٕمٚماُٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقَن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

ُؿ َأظمــق اعمًٚم»وقمـ اسمـ قمٛمَر ريض اهللاُ قمٜمٝمام َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -244

ٚمُِٛمفُ  وٓ َئمٚمُِٛمف اعمًٚمؿ ٓ  ًْ ـْ .  ُي ـْ  طم٤مضمتِِف، ذِم  اهللاُ  يم٤منَ  َأظِمٞمفِ  طم٤مضم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  وَُم َج  وُم ـْ  وَمرا  ُُمًٚمؿٍ  قم

َج  يُمْرسم٦مً  ٚمامً  ؾَمؽَمَ  وُمـ ، اًم٘مٞم٤مُم٦مِ  يقمَ  يُمَرِب  ُمـ يُمْرسم٦مً  هب٤م قمٜمف اهللاُ  وَمرا ًْ ُه اهللاُ َيقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم ؾَم  ُُم ُمتٗمؼ ش ؽَمَ

.ٚمٞمفقم
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ُمـ َٟمٗماس قمـ ُم١مُمـ » وقمـ َأيب هريرة ريض اهللا قمٜمُف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -245

َ اهللا قمٚمٞمْف َ قمغم ُُمْٕمٍن ينا ـْ ينا ـْ يُمَرب يقِم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم ، وُم ْٟمٞم٤م ، ٟمٗماس اهللا قمٜمْف يُمْرسم٦م ُم ـْ يُمرب اًمدُّ  يُمْرسم٦م ُم

ْٟمٞم٤َم وأظِمر ٌُْد ذم اًمدُّ ٚماًِم ؾَمؽمُه اهللا ذِم اًمدْٟمٞم٤م وأظمرة ، واهللا ذِم قمْقِن اًمٕمٌْد ُم٤م يم٤مَن اًمٕم ًْ ـْ ؾَمؽَم ُُم ِة ، وُم

ؾ اهللا ًمُف سمف ـمري٘م٤ًم إمم اجلٜما٦م . وُم٤م اضْمتََٛمَع ىمْقٌم  ـْ ؾمٚمؽ ـَمري٘م٤ًم يْٚمتَٛمُس ومٞمِف قِمْٚماًم ؾمٝما ذم قمْقن َأظمٞمِف ، وُم

ـْ سُمُٞمقِت اهللا شمٕم٤ممَم  ٙمِٞمٜم٦ُم ، ذِم سمٞم٧ٍْم ُم ًا ، يتُْٚمقن يمَِت٤مَب اهللا ، وَيَتدارؾُمقٟمُف سمْٞمٜمَُٝمْؿ إٓا َٟمَزًَم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ اًم

 ٌُ ًَ ٠َم سمف قَمٛمُٚمُف ملْ ُينْع سمف َٟم ـْ سَمٓما ـْ قمٜمده . وُم تُْٝمُؿ اعمالئَٙم٦ُم وذيَمرُهُؿ اهللا ومٞمَٛم مْح٦ُم ، وطمٗما ش ُف وهَمِِمٞمَْتُٝمُؿ اًمرا

 رواه ُمًٚمؿ 

 

 مشآ١ٔٗ: ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌ
أي : صٚمقا ، ٕن اًمّمالة ٓ شمٙمقن إٓ سم٤مًمريمقع ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اريمٕمقا واؾمجدوا  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

ًمٕمٚمٙمؿ .ٚم٦م اًمرطمؿ وُمٙم٤مرم إظمالق ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ص .واومٕمٚمقا اخلػم وطمده ،واقمٌدوا رسمٙمؿ واًمًجقد ، 

 (5/412ًمٙمل شمًٕمدوا وشمٗمقزوا سم٤مجلٜم٦م .) شمٗمًػم اًمٌٖمقى شمٗمٚمحقن. 

أراك شمٕمتؼ رىم٤مسم٤ًم وٕم٤موم٤ًم، ومٚمق أٟمؽ إذا ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م ىم٤مل أسمق ىمح٤موم٦م ٓسمٜمف أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: ي٤م سمٜملا 

 : أقمت٘م٧م رضم٤مًٓ ضمٚمداء يٛمٜمٕمقك وي٘مقُمقن دوٟمؽ؟ ىم٤مل: ي٤م أسم٧م إٟمام أريد ُم٤م أريد ىمٞمؾ ومٜمزًم٧م ومٞمف أي٦م

ى(. )اؾم٤ٌمب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدى ُه ًمِْٚمٞمُْنَ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ٜمَك وَم ًْ َق سم٤ِمحْلُ ٤م َُمـ َأقْمَٓمك َواشماَ٘مك َوَصدا  (855)وَم٠َمُما

 صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢
ىم٤مل قمٌداعمٚمؽ سمـ طمٌٞم٥م: يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف: إٟمف 

مل يزل ًمٚمٜم٤مس وضمقه يرومٕمقن طمقائ٩م اًمٜم٤مس، وم٠ميمرم وضمقه اًمٜم٤مس، ومح٥ًم اعمًٚمؿ اًمْمٕمٞمػ ُِمـ اًمٕمدل أن 

 (1163 رىمؿ 181يٜمّمػ ذم احلٙمؿ واًم٘مًٛم٦م.)ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد ص 

قمـ اًمٜمزال سمـ ؾمؼمة حيدث قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف: أٟمف صغم اًمٔمٝمر، صمؿ ىمٕمد ذم طمقائ٩م اًمٜم٤مس ذم رطم٦ٌم 

 ( 5616اًمٙمقوم٦م، طمتك طميت صالة اًمٕمٍم. )اًمٌخ٤مري، طمدي٨م

اسمـ قم٤ٌمس  : ٕن أقمقل أهؾ سمٞم٧م ُمـ اعمًٚمٛملم ؿمٝمرا ، أو مجٕم٦م ، أو ُم٤م ؿم٤مء اهلل ، أطم٥م إزم ُمـ طمج٦م  ىم٤مل

 .وضمؾ اٟمؼ ُاهديف امم أخ مم رم اهلل قمزوضمؾ اطم٥م امم ُمـ ديٜم٤مر اٟمٗم٘مف رم ؾمٌٞمؾ اهلل قمزسمٕمد طمج٦م وًمٓمٌؼ سمد

 (1/328وًمٞم٤مءٕ)طمٚمٞمف ا
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ع زم ذم اعمجٚمس ورضمؾ اهمؼمت ىمدُم٤مه  قمـ اسمـ قم٤ٌمس: صمالصم٦م ٓ أيم٤مومئٝمؿ: رضمؾ سمدأين سم٤مًمًالم، ورضمؾ وؾما

، وم٠مُم٤م اًمراسمع ومال يٙم٤مومئف قمٜمل إٓ  اهلل ىمٞمؾ: وُمـ هق؟ ىم٤مل: رضمؾ ٟمزل سمف أُمٌر ذم اعمٌم إزما إرادة اًمتًٚمٞمؿ قمكما

 )7/436)اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م  وم٤ٌمت ًمٞمٚمتف يٗمٙمر سمٛمـ يٜمزًمف، صمؿ رآين أهالً حل٤مضمتف وم٠مٟمزهل٤م يب.

 ( 319.) اًمؼم واًمّمٚمف  ُمـ ُمِمك سمحؼ أظمٞمف ًمٞم٘مْمٞمف ومٚمف سمٙمؾ ظمٓمقة صدىم٦م :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

: حينم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أقمرى ُم٤م يم٤مٟمقا ىمط وأضمقع ُم٤م يم٤مٟمقا ىمط وأفمٛم٠م ُم٤م يم٤مٟمقا ىمط  اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل

وأٟمّم٥م ُم٤م يم٤مٟمقا ىمط  ومٛمـ يم٤ًم هلل قمز وضمؾ يم٤ًمه اهلل وُمـ أـمٕمؿ هلل قمز وضمؾ أـمٕمٛمف اهلل وُمـ ؾم٘مك هلل 

 (356ُمغ اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )ضم٤م . قمز وضمؾ ؾم٘م٤مه اهلل وُمـ قمٗم٤م هلل قمز وضمؾ أقمٗم٤مه اهلل

 ُم٤م أصٌح٧م وًمٞمس قمغم سم٤ميب ص٤مطم٥م طم٤مضم٦م إٓ قمٚمٛم٧م أَّن٤م ُمـ اعمّم٤مئ٥م. : ىم٤مل طمٙمٞمؿ سمـ طمزام

 )3/51قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم  

ىم٤مل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر: يم٤من ًمٚمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م صمقب ًمٕم٤مري سمٜمل ه٤مؿمؿ، وضمٗمٜم٦م جل٤مئٕمٝمؿ، ويم٤من يٛمٜمع 

 (2/78قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم .اجل٤مر ويٌذل اعم٤مل ويٕمٓمل ذم اًمٜمقائ٥م

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر: ضم٤مء رضمؾ إمم احلًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام وم٤مؾمتٕم٤من سمف ذم طم٤مضم٦م ومقضمده ُمٕمتٙمًٗم٤م، 

وم٤مقمتذر إًمٞمف ومذه٥م إمم احلًـ ريض اهلل قمٜمف، وم٤مؾمتٕم٤من سمف وم٘م٣م طم٤مضمتف وىم٤مل احلًـ: ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م أخ زم 

 (٤8/39مي٦مٓسمـ يمثػم ذم اهلل أطم٥م إزما ُِمـ اقمتٙم٤مف ؿمٝمر. )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم

ىم٤مل حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م رمحف اهلل  )اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف(: أهي٤م اًمٜم٤مس، اقمٚمٛمقا أن طمقائ٩م 

اًمٜم٤مس إًمٞمٙمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٙمؿ، ومال متّٚمقه٤م ومتتحقل ٟم٘ماًم، واقمٚمٛمقا أن أومْمؾ اعم٤مل ُم٤م أوم٤مد ذظمًرا، 

رضماًل ًمرأيتٛمقه طمًٜم٤ًم مجٞماًل َيُنُّ اًمٜم٤مفمريـ، ويٗمقق  وأورث ذيمًرا، وأوضم٥م أضمًرا، وًمق رأيتؿ اعمٕمروف

 (7284رىمؿ  136/ 11اًمٕم٤معملم. )ؿمٕم٥م اإليامن: ًمٚمٌٞمٝم٘مل

ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق: إن هلل وضمقًه٤م ُمـ ظمٚم٘مف، ظمٚم٘مٝمؿ ًم٘مْم٤مء طمقائ٩م قم٤ٌمده، يرون اجلقد جمًدا، 

 (4/357يواإلومْم٤مل ُمٖمٜماًم، واهلل حي٥م ُمٙم٤مرم إظمالق. )رسمٞمع إسمرار اًمزخمنم

 ويم٤من أسمق وائؾ: يٓمقف قمغم ٟم٤ًمء احلل وقمج٤مئزَّنـ يمؾ يقم ومٞمِمؽمي هلـ ضمقائجٝمـ وُم٤م ُيّمٚمحٝمـ.

 (341) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (3/161)شمذيمرة احلٗم٤مظ.أيب قمٛمر اًمزاهد:شمرك ىمْم٤مء طم٘مقق اإلظمقان ُمذًم٦م وذم ىمْم٤مء طم٘مقىمٝمؿ رومٕم٦مىم٤مل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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ا رأى اعمًٙملم ٓ يزال يٜمٔمر إًمٞمف طمتك قمـ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أرطمؿ عمًٙملم ُمـ ؿمٕم٦ٌم إذ

 (147-7/146وًمٞم٤مء ٕيٖمٞم٥م قمـ وضمٝمف.)طمٚمٞمف ا

 ػ ديٜم٤مر.ىم٤مل حيٞمك سمـ سمٙمػم: اطمؽمىم٧م دار قمٌداهلل سمـ هلٞمٕم٦م  ومٌٕم٨م إًمٞمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد رمحف اهلل سم٠مًم

 (7/322 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف )

 (71اعمرؤة ٓسمـ اًمرزسم٤من .)ْم٤مء احلقائ٩مُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: اعمروءة: ـمالىم٦م اًمقضمف واًمتاقدُّد إمم اًمٜما٤مس وىمىم٤مل 

رت  (116/3 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل طم٤ًمن سمـ أيب ؾمٜم٤من: ًمقٓ اعم٤ًميملم ُم٤م ادما

ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ  رمحف اهلل: وُمـ أؾم٤ٌمب ذح اًمّمدر: اإلطم٤ًمُن إمم اخلٚمؼ وٟمٗمُٕمٝمؿ سمام يٛمٙمٜمف ُمـ اعم٤مل، 

ـَ أذُح اًمٜم٤مس صدرًا، وأـمٞمٌُٝمؿ ٟمٗم٤ًًم، واجل٤مِه، واًمٜمٗمع سم٤مًمٌدن، وأٟمقاع اإلطم٤ًمن، وم٢من اًمٙمريؿ اعمحُ  ً

 (2/25وأٟمٕمُٛمٝمؿ ىمٚم٤ًٌم.)زاد اعمٕم٤مد 

وىم٤مل ايْم٤م : وقمغم ىمدر اإليامن شمٙمقن هذه اعمقاؾم٤مة ومٙمٚمام وٕمػ اإليامن وٕمٗم٧م اعمقاؾم٤مة ويمٚمام ىمقى 

 (171)اًمٗمقائد ىمقي٧م ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ُمقاؾم٤مة ٕصح٤مسمف سمذًمؽ يمٚمف.

 (178/  2)أداب اًمنمقمٞم٦م ق اًمٕمت٤مهٞم٦م رمحف اهلل: ىم٤مل أسم

 اىمِض احلقائ٩ِم ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م    ويمـ هِلَؿِّ أظمٞمؽ وم٤مِرْج 

 يقٌم ىم٣م ومٞمف احلقائ٩ِْم              ومَٚمخػُم أي٤مم اًمٗمتك     

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ب ىم٤مل اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام: ُمر أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف يقًُم٤م سمٌالل سم ـ رسم٤مح ريض اهلل قمٜمف وهق يٕمذا

وم٘م٤مل ُٕمٞم٦م سمـ ظمٚمػ: أٓ شمت٘مل اهلل ذم هذا اعمًٙملم؟ طمتك ُمتك؟ ىم٤مل: أٟم٧م أومًدشمف وم٠مٟم٘مذه ِم٤م شمرى وم٘م٤مل 

أسمق سمٙمر: أومٕمؾ قمٜمدي همالم أؾمقد أضمٚمد ُمٜمف وأىمقى قمغم ديٜمؽ ُأقمٓمٞمٙمف سمف ىم٤مل: ىمد ىمٌِٚم٧م ىم٤مل: هق ًمؽ 

ًٓ وم٠مقمت٘م  (1/318ف. )ؾمػمة اسمـ هِم٤مم وم٠مقمٓم٤مه أسمق سمٙمر همالُمف ذًمؽ وأظمذ سمال

يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يتٕمٝمد قمجقًزا يمٌػمًة قمٛمٞم٤مَء ذم سمٕمض ٟمقاطمل اعمديٜم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ، ومٞمً٘مل هل٤م 

وي٘مقم سم٠مُمره٤م، ومٙم٤من إذا ضم٤مءه٤م وضمد همػمه ىمد ؾمٌ٘مف إًمٞمٝم٤م، وم٠مصٚمح ُم٤م أرادت ومج٤مءه٤م همػم ُمرة: يمٞمال ُيًٌؼ 

 ؼ ريض اهلل قمٜمف اًمذي ي٠مشمٞمٝم٤م وهق يقُمئذ ظمٚمٞمٗم٦م.إًمٞمٝم٤م، ومرصده قمٛمر، وم٢مذا هق أسمق سمٙمر اًمّمدي

 (75)شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمل  

ىم٤مل إوزاقمل: إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ظمرج ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ، ومرآه ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل، 
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ومذه٥م قمٛمر، ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، صمؿ دظمؾ سمٞمت٤ًم آظمر، ومٚمام أصٌح ـمٚمح٦م ذه٥م إمم ذًمؽ اًمٌٞم٧م وم٢مذا سمٕمجقز قمٛمٞم٤مء 

ٕمدة )ُمِمٚمقًم٦م( وم٘م٤مل هل٤م: ُم٤م سم٤مل هذا اًمرضمؾ ي٠مشمٞمؽ؟ ىم٤مًم٧م: إٟمف يتٕم٤مهدين ُمٜمذ يمذا ويمذا، ي٠مشمٞمٜمل سمام ُم٘م

 يّمٚمحٜمل، وخيرج قمٜمل إذى، وم٘م٤مل : صمٙمٚمتؽ )أي وم٘مدشمؽ( ُأُمؽ ي٤م ـمٚمح٦م أقَمثرات قمٛمر شمتٌع؟. 

 (1/47)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ٙم٤من( إذا هق سمِمٞمخ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م  ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أيب طمدرد: عم٤م ىمدُمٜم٤م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اجل٤مسمٞم٦م  )ُم

)أي ُمـ همػم اعمًٚمٛملم( َيًتٓمٕمؿ  )أي يٓمٚم٥م ـمٕم٤مًُم٤م ُمـ اًمٜم٤مس( وم٠ًمل قمٜمف، وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، هذا 

رضمؾ ُمـ أهؾ اًمذُم٦م يمؼم ووٕمػ، ومقوع قمٜمف قمٛمر اجلزي٦م اًمتل ذم رىمٌتف، وىم٤مل: يمٚمٗمتٛمقه اجلزي٦م طمتك إذا 

 اعم٤مل قمنمة آٓف دراهؿ، ويم٤من ًمف قمٞم٤مل. وٕمػ شمريمتٛمقه َيًتٓمٕمؿ، وم٠مضمرى قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧م 

 (27/334)شم٤مريخ دُمِمؼ

ىم٤مل أؾمٚمؿ )ُمقمم قمٛمر(: إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ـم٤مف ًمٞمٚم٦م، وم٢مذا هق سم٤مُمرأة ذم ضمقف دار هل٤م وطمقهل٤م صٌٞم٤من 

يٌٙمقن، وإذا ىمِدر قمغم اًمٜم٤مر ىمد ُمألهت٤م ُم٤مًء، ومدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ اًم٤ٌمب، وم٘م٤مل: ي٤م أُم٦م اهلل، عم٤مذا سمٙم٤مء 

اًمّمٌٞم٤من؟ وم٘م٤مًم٧ْم: سمٙم٤مؤهؿ ُمـ اجلقع، ىم٤مل: ومام هذه اًم٘مدر اًمتل قمغم اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مًم٧م: ىمد ضمٕمٚم٧م ومٞمٝم٤م ه١مٓء 

ُم٤مًء ُأقمٚمٚمٝمؿ هب٤م طمتك يٜم٤مُمقا، ُأومهٝمؿ أن ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ دىمٞمؼ وؾمٛمـ، ومجٚمس قمٛمر ومٌٙمك، صمؿ ضم٤مء إمم دار 

٤م يمٌػًما(  -اًمّمدىم٦م، وم٠مظمذ همرارة  ًً حؿ، ومتر وصمٞم٤مب وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ دىمٞمؼ وؾمٛمـ وؿم -)أي يمٞم

ودراهؿ، طمتك ُمأل اًمٖمرارة، صمؿ ىم٤مل: ي٤م أؾمٚمؿ، امحؾ قمكم، وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أٟم٤م أمحٚمف قمٜمؽ! وم٘م٤مل 

زم: ٓ أم ًمؽ ي٤م أؾمٚمؿ، أٟم٤م أمحٚمف: ٕين أٟم٤م اعم١ًمول قمٜمٝمؿ ذم أظمرة، ىم٤مل: ومحٛمٚمف قمغم قمٜم٘مف، طمتك أشمك سمف 

ـ دىمٞمؼ، وؿمٞمئ٤ًم ُمـ ؿمحؿ ومتر، وضمٕمؾ حيريمف سمٞمده، ُمٜمزل اعمرأة، ىم٤مل: وأظمذ اًم٘مدر، ومجٕمؾ ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُم

ويٜمٗمخ حت٧م اًم٘مدر، ىم٤مل أؾمٚمؿ: ويم٤مٟم٧م حلٞمتف قمٔمٞمٛم٦م، ومرأي٧م اًمدظم٤من خيرج ُمـ ظمٚمؾ حلٞمتف، طمتك ـمٌخ 

سمحذائٝمؿ يم٠مٟمف ؾمٌع،  -)ضمٚمس(  -هلؿ، صمؿ ضمٕمؾ يٖمرف سمٞمده ويٓمٕمٛمٝمؿ طمتك ؿمٌٕمقا، صمؿ ظمرج ورسمض 

وحٙمقا، صمؿ ىم٤مل: ي٤م أؾمٚمؿ، أشمدري مل رسمْم٧م وظمٗم٧م ُمٜمف أن ُأيمٚمٛمف، ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك ًمٕمٌقا و

سمحذائٝمؿ؟ ىمٚم٧م: ٓ، ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: رأيتٝمؿ يٌٙمقن، ومٙمِره٧م أن أذه٥م وأدقمٝمؿ طمتك أراهؿ 

 ( 352/ 44يْمحٙمقن، ومٚمام وحٙمقا ـم٤مسم٧م ٟمٗمز. )شم٤مريخ دُمِمؼ

 (48)ىمْم٤مء احلقائ٩م ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى: ٕن أىميض طم٤مضم٦م عمًٚمؿ أطم٥مُّ إزم ُمـ أن أقمتٙمػ ؿمٝمريـ.



  ىمْم٤مء طمقائ٩م اعمًٚمٛملمسم٤مب                                 ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 265

ىم٤مل احلًـ:واهلل ًم٘مد أدريم٧ُم أىمقاًُم٤م يم٤من أطمدهؿ خيٚمػ أظم٤مه ذم أهٚمف أرسمٕملم قم٤مًُم٤م سمٕمد ُمقشمف يٜمٗمؼ 

 (4/242 إوًمٞم٤مءقمٚمٞمٝمؿ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج: عم٤َم شمقذم اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، ًم٘مل طمٙمٞمؿ سمـ طمزام قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم وم٘م٤مل: يمؿ شمرك 

يـ؟ ىم٤مل: أًمػ أًمػ )أي ُمٚمٞمقن  (3/51 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم ( ىم٤مل قمغم مخ٤ًمئف اًمػ . )أظمل ُمـ اًمدا

ىم٤مل ومٞمض سمـ إؾمح٤مق: يمٜم٧ُم قمٜمد اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ومج٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف طم٤مضم٦ًم وم٠َمًَمحا سم٤مًم١ًمال قمٚمٞمف وم٘مٚم٧م 

ًمف: ٓ شم١مذ اًمِمٞمخ وم٘م٤مل زم اًمٗمْمٞمؾ: اؾمٙم٧م ي٤م ومٞمض أُم٤م قمٚمٛم٧م أن طمقائ٩م اًمٜم٤مس إًمٞمٙمؿ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل 

ومتتحقل أٓ حتٛمد رسمؽ أن ضمٕمٚمؽ ُمقوًٕم٤م شُم٠ًمل )أي: يٓمٚم٥م اًمٜم٤مس  قمٚمٞمٙمؿ، وم٤مطمذروا أن متٚمقا اًمٜمٕمؿ

 : شمٓمٚم٥م اعم٤ًمقمدة ُمـ همػمك(.  ُمٜمؽ اعم٤ًمقمدة( ومل جيٕمٚمؽ ُمقوًٕم٤م شَم٠ًمل؟! )أي

 (1/317)ًم٤ٌمب إًم٤ٌمب ٓؾم٤مُم٦م سمـ ُمٜم٘مذ

إين ىم٤مل قمٌٞمداهلل سمـ اًمِمٛمٞمط رمحف اهلل: ضم٤مءت اُمرأة إمم احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل شمِمٙمق احل٤مضم٦م، وم٘م٤مًم٧ْم: 

ضم٤مرشمؽ، ىم٤مل يمؿ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ؟ ىم٤مًم٧م :ؾمٌع ُدور، أو ىم٤مًم٧م: قمنم، ومٜمٔمر حت٧م اًمٗمراش، وم٢مذا ؾمت٦م دراهؿ أو 

 (334رىمؿ  83ؾمٌٕم٦م، وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مه٤م، وىم٤مل: يمدٟم٤م َّنٚمؽ. )ُمٙم٤مرم إظمالق 

ىم٤مل يمٚمثقم سمـ ضمقؿمـ رمحف اهلل: اؾمتٕم٤من رضمؾ سم٤محلًـ اًمٌٍمي ذم طم٤مضم٦م، ومخرج ُمٕمف، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: إين 

سم٤مسمـ ؾمػميـ وومرىمد، وم٘م٤مٓ: طمتك ٟمِمٝمد اجلٜم٤مزة، صمؿ ٟمخرج ُمٕمؽ، ىم٤مل: أُم٤م إَّنام ًمق ُمِمٞم٤م ُمٕمؽ اؾمتٕمٜم٧م 

 (7/125د ًمٙم٤من ظمػًما. )اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕم

سمٕم٨م احلًـ اًمٌٍمى ىمقُم٤م ُمـ اصح٤مسمف رم ىمْم٤مء طم٤مضمف ًمرضمؾ .وىم٤مل هلؿ ُمروا سمث٤مسم٧م اًمٌٜم٤مٟمك ومخذوة 

ؼموة وم٘م٤مل . ىمقًمقا ًمف ي٤م اقمٛمش اُم٤م شمٕمٚمؿ ان ُمٕمٙمؿ وم٠مشمقا صم٤مسم٧م وم٘م٤مل اٟمك ُمٕمتٙمػ ومرضمٕمقا امم احلًـ وم٠مظم

ُمِمٞمؽ رم طم٤مضمف اظمٞمؽ اعمًٚمؿ ظمػم ًمؽ ُمـ طمجف سمٕمد طمجف .ومرضمٕمقا امم صم٤مسم٧م ومؽمك اقمتٙم٤مومف وذه٥م 

 (247ُمٕمٝمؿ .)اًمؼم واًمّمٚمف ٓسمـ اجلقزى 

اؾمتٕم٤من رضمؾ سمث٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين رمحف اهلل قمغم اًم٘م٤ميض ذم طم٤مضم٦م، ومجٕمؾ ٓ يٛمر سمٛمًجد إٓ ٟمزل ومّمغم طمتك 

مم اًم٘م٤ميض، ومٙمٚمٛمف ذم طم٤مضم٦م اًمرضمؾ وم٘مْم٤مه٤م، وم٠مىمٌؾ صم٤مسم٧م قمغم اًمرضمؾ، وم٘م٤مل: ًمٕمٚمف ؿمؼا قمٚمٞمؽ ُم٤م اٟمتٝمك إ

 (2/321ء رأي٧م؟، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ُم٤م صٚمٞم٧م صالًة إٓ ـمٚم٧ٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم طم٤مضمتؽ. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

ٚمٞمف اًمٙمت٤مب ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ إمم اسمـ اعم٤ٌمرك : وم٠ًمًمف أن ي٘ميض ديٜم٤ًم قمٚمٞمف ومٙمت٥م إمم ويمٞمٍؾ ًمف ومٚمام ورد قم
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اًمقيمٞمؾ ًمٚمرضمؾ: يمؿ اًمديـ اًمذي ؾم٠مًمتف ىمْم٤مءه ىم٤مل: ؾمٌٕمامئ٦م درهؿ وإذا اسمـ اعم٤ٌمرك ىمد يمت٥م ًمف أن يٕمٓمٞمف 

ؾمٌٕم٦م آٓف درهؿ ومراضمٕمف اًمقيمٞمؾ وىم٤مل إن اًمٖمالت ىمد ومٜمٞم٧م ومٙمت٥م إًمٞمف قمٌداهلل: إن يم٤مٟم٧م اًمٖمالت ىمد 

 (2/328ومٜمٞم٧م وم٢من اًمٕمٛمر أيْم٤ًم ومٜمك وم٠مضمز ُم٤م ؾمٌؼ سمف ىمٚمٛمل.)صٗمف اًمّمٗمقة 

ظمرج قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك ُمرًة إمم احل٩م، وم٤مضمت٤مز سمٌٕمض اًمٌالد ومامت ـم٤مئر ُمٕمٝمؿ وم٠مُمر سم٢مًم٘م٤مئف قمغم ُمزسمٚم٦م 

وؾم٤مر أصح٤مسمف أُم٤مُمف وختٚمػ هق وراءهؿ، ومٚمام ُمر سم٤معمزسمٚم٦م إذا ضم٤مري٦م ىمد ظمرضم٧م ُمـ دار ىمري٦ٌم ُمٜمٝم٤م 

تل ه٤م هٜم٤م ًمٞمس ًمٜم٤م وم٠مظمذت ذًمؽ اًمٓم٤مئر اعمٞم٧م ومٙمِمػ قمـ أُمره٤م وومحص، طمتك ؾم٠مهل٤م وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م وأظم

رء وىمد طمٚما٧م ًمٜم٤م اعمٞمت٦م، ويم٤من أسمقٟم٤م ًمف ُم٤مل قمٔمٞمؿ، ومُٔمٚمِؿ وُأظِمذ ُم٤مًمف وىُمتِؾ وم٠مُمر قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمرد 

إمح٤مل وىم٤مل ًمقيمٞمٚمف: يمؿ ُمٕمؽ ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م؟ وم٘م٤مل: أًمػ ديٜم٤مر، وم٘م٤مل: قمد ُمٜمٝم٤م قمنميـ ديٜم٤مًرا شمٙمٗمٞمٜم٤م إمم 

 (9/184)اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف هذا اًمٕم٤مم صمؿ رضمع.  ُمرو، وأقمٓمٝم٤م اًم٤ٌمىمل ومٝمذا أومْمؾ ُمـ طمجٜم٤م ذم

ىم٤مل أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز: يمٜم٤م قمٜمد ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج ومج٤مء ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة يٌٙمل، وىم٤مل: ُم٤مت مح٤مري، 

وذه٧ٌم ُمٜمل اجلٛمٕم٦م، وذه٧ٌم طمقائجل، ىم٤مل: سمٙمؿ أظمذشمف؟ ىم٤مل: سمثالصم٦م دٟم٤مٟمػم، ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: ومٕمٜمدي صمالصم٦م 

 (7/211ؿ دومٕمٝم٤م إًمٞمف. )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءدٟم٤مٟمػم، واهلل ُم٤م أُمٚمؽ همػمه٤م، صم

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ رضم٤مء اًمٖمداين اًمٌٍمي: يم٤من ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ضم٤مر إؾمٙم٤مف )ص٤مٟمع إطمذي٦م( يٕمٛمؾ َّن٤مره أمجع 

وم٢مذا ضمٜماف اًمٚمٞمؾ رضمع إمم ُمٜمزًمف وىمد محؾ حلاًم ومٓمٌخف أو ؾمٛمٙم٦ًم ومِمقاه٤م صمؿ ٓ يزال ينمب طمتك إذا دبا 

قمقين وأي ومتًك أو٤مقمقا. ًمٞمقم يمرهيف وؾمداد صمٖمر.ومال يزال ينمب اًمنماب ومٞمف همزل سمّمقت ي٘مقل :أو٤م

اخلٛمر ويردد هذا اًمٌٞم٧م طمتك ي٠مظمذه اًمٜمقم، ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م يّمكم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، ومٗمَ٘مد أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمٚم٦ًم صقشمف، 

وم٤مؾمتخؼم قمٜمف، وم٘مٞمؾ: أظمذه اًمٕمًس وهق حمٌقس، ومٚمام صغم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمّمٌح ُمـ همده ريم٥م سمٖمٚمتف، وضم٤مء 

ذن قمٚمٞمف، وم٠مِذن ًمف وأٓ يٜمزل طمتك يٓم٠م اًم٤ًٌِمط، ومٚمؿ يزل إُمػم يقؾمع ًمف ذم جمٚمًف طمتك أٟمزًمف إُمػم وم٤مؾمت٠م

ُم٤ًموًي٤م ًمف: وم٘م٤مل: ُم٤م طم٤مضمتؽ؟ وم٘م٤مل: إؾمٙم٤مف أظمذه احلرس ًمٞم٠مُمر إُمػم سمتخٚمٞمتف، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ويمؾ ُمـ 

٣م إًمٞمف، أظمذ ُمٕمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، ومخغم مجٞمٕمٝمؿ، ومريم٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م واإلؾمٙم٤مف يٛمٌم وراءه، وعم٤م ٟمزل ُم

وىم٤مل: ي٤م ومتك أوٕمٜم٤مك؟ ىم٤مل: ٓ، سمؾ طمٗمٔم٧م ورقمٞم٧م ضمزاك اهلل ظمػًما قمـ طمرُم٦م اجل٤مر ورقم٤مي٦م احلؼ، 

 (15/487وشم٤مب اًمرضمؾ، ومل يٕمد إمم ُم٤م يم٤من ومٞمف.)شم٤مريخ سمٖمداد 

روى قمـ اسمـ اعم٘مٗمع رمحف اهلل أن ضم٤مًرا ًمف يٌٞمع داره ذم ديـ ريمٌف، ويم٤من جيٚمس ذم فمؾ دار هذا اجل٤مر، وم٘م٤مل: 
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 ٛم٧م إًذا سمحرُم٦م فمؾ داره إن سم٤مقمٝم٤م ُمٕمدًُم٤م  )حمت٤مضًم٤م( ومدومع إًمٞمف صمٛمـ اًمدار، وىم٤مل: ٓ شمٌٕمٝم٤م.ُم٤م ىم

 (2/231طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

قمـ اسمـ ؿمؼمُم٦م : أٟمف ىم٣م طم٤مضم٦م يمٌػمة ًمٌٕمض إظمقاٟمف ومج٤مء يٙم٤مومئف هبدي٦م وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ ىم٤مل: عم٤م أؾمديتف 

ؿ جيٝمد ٟمٗمًف ذم ىمْم٤مئٝم٤م ومتقو٠م ًمٚمّمالة، ويمؼّم إزّم وم٘م٤مل: ظمذ ُم٤مًمؽ قم٤موم٤مك اهلل إذا ؾم٠مًم٧م أظم٤مك طم٤مضم٦م ومٚم

 (34/317قمٚمٞمف أرسمع شمٙمٌػمات وقمّده ُمـ اعمقشمك.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

قمـ قمٌداهلل سمـ احلًـ سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل: أشمٞم٧م سم٤مب قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ذم طم٤مضم٦م وم٘م٤مل: إذا 

حل ُمـ اهلل أن يراك يم٤مٟم٧م ًمؽ طم٤مضم٦م إزما وم٠مرؾمؾ إزما رؾمقًٓ، أو ايمت٥م زم يمت٤مسم٤ًم، وم٢مين ٕؾمت

 (136سم٤ٌميب.)اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك 

ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ ًمثامُمف سمـ آذس: ُم٤م أدري ُم٤م أصٜمع سمٙمثرة اًمٓمالب؟ وم٘م٤مل: زْل قمـ ُمقوٕمؽ 

 ( 4/11 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦موقمكما أٓ يٚم٘م٤مك ُمٜمٝمؿ أطمد وم٘م٤مل: ًمف: صدىم٧م وضمٚمس هلؿ ذم ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ. )

ل أطمٌد طم٤مضم٦م إٓ ىمٛم٧م ًمف سمٜمٗمز، وم٢من شمؿ وإٓ ىمٛم٧ُم ًمف سمامزم، وم٢من ىم٤مل قمٌدان سمـ قمثامن إزدي: ُم٤م ؾم٠مًمٜم

 (11/271 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم شمؿا وإٓ اؾمتٕمٜم٧م سم٤مإلظمقان، وم٢من شمؿ وإٓ اؾمتٕمٜم٧م سم٤مًمًٚمٓم٤من.)

 ثبة اٌؾفبّخ -99

ـْ ًَمُف َٟمِّمٞم٥ٌم ُِمٜمَْٝم٤م  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٜم٦ًَم َيُٙم ًَ ـْ َيِْمَٗمْع ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم طَم  [ . 85 ] اًمٜم٤ًمء : َُم

وقمـ َأيب ُمقؾمك إؿَمٕمري ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٤من اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ إَِذا َأشَم٤مُه  -246

ش اؿْمَٗمُٕمقا شُم١مضَمُروا وَيْ٘ميِض اهللا قَمغَم ًم٤ًِمن َٟمٌِٞمِِّف ُم٤م َأطم٥ما » ـم٤مًم٥ُِم طم٤مضم٦ٍم َأىْمٌََؾ قَمغَم ضُمٚم٤ًمِئِف وم٘م٤مل : 

 ش .ؿَم٤مَء  َُم٤م» ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م : 

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف قمٜمٝمام اهللا  ريض قم٤ٌمس اسمـ وقمـ -247  ٦م سمِريَرَة وَزْوضِمٝم٤م . ىم٤مل : ىم٤مل هَل٤َم اًمٜمٌا  ذم ىِمّما

ىَم٤مًَم٧ْم : ٓ طم٤مضم٦م زِم ومِٞمِف ش إِٟماام َأؿمـْٗمُع » ىَم٤مًم٧َم : ي٤م َرؾُمقَل اهللا شم٠ْمُُمُريِن ؟ ىم٤مل : ش ًَمْق راضَمْٕمتِِف ؟ » وؾَمٚماؿ : 

 واه اًمٌخ٤مري .. ر

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام : اًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م هل اإلصالح سملم اًمٜم٤مس  واًمِمٗم٤مقم٦م اًمًٞمئ٦م هل اعمٌم 
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سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م سملم اًمٜم٤مس. وىم٤مل جم٤مهد :هل ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض  وي١مضمر اًمِمٗمٞمع قمغم ؿمٗم٤مقمتف وإن مل 

 ( 2/257) شمٗمًػم اًمٌٖمقى. يِمٗمع

 ( 8/582ػم اًمٓمؼمى ) شمٗمً.ىم٤مل : طمظ ُمٜمٝم٤ميٙمـ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ 

ىم٤مل : اًمِمٗم٤مقم٦م اًمّم٤محل٦م اًمتل  .ُمـ يِمٗمع ؿمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦م يٙمـ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م : ؾمئؾ اسمـ زيد قمـ ىمقل اهلل

 ، مه٤م ومٞمٝم٤م ذيٙم٤من . وُمـ يِمٗمع ؿمٗم٤مقم٦م ؾمٞمئ٦م يٙمـ ًمف يمٗمؾ ُمٜمٝم٤م   يِمٗمع ومٞمٝم٤م وقمٛمؾ هب٤م هل سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف

 (8/512) شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ىم٤مل : مه٤م ذيٙم٤من ومٞمٝم٤م ، يمام يم٤من أهٚمٝم٤م ذيٙملم 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ؾمٞمٙمقن سمٕمدٟم٤م ىمقم يٙمذسمقن سم٤مًمرضمؿ ويٙمذسمقن سم٤محلقض ويٙمذسمقن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م  

 (337ب اًم٘مؼم ويٙمذسمقن سم٘مقم خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر.)اًمنميٕمف ًمالضمرى ويٙمذسمقن سمٕمذا

قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل : ًم٘مد سمٚمٖم٧م اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك أن اهلل قمز وضمؾ ًمٞم٘مقل ًمٚمٛمالئٙم٦م: أظمرضمقا 

سمرمحتل ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظمردل ُمـ إيامن. ىم٤مل: صمؿ خيرضمٝمؿ طمٗمٜم٤مت سمٞمده سمٕمد ذًمؽ. 

 (346)اًمنميٕمف ًمالضمرى 

اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: جيلء اًم٘مرآن يِمٗمع ًمّم٤مطمٌف، ي٘مقل: ي٤م رّب ًمٙمّؾ قم٤مُمؾ قمامًم٦م ُمـ قمٛمٚمف، ىم٤مل 

وإيّن يمٜم٧م أُمٜمٕمف اًمّٚمّذة واًمٜمّقم وم٠ميمرُمف، ومٞم٘م٤مل: اسمًط يٛمٞمٜمؽ ومٞمٛمأل ُمـ روقان اهلل، صمّؿ ي٘م٤مل: اسمًط 

 ج اًمٙمراُم٦م.ؿمامًمؽ ومٞمٛمأل ُمـ روقان اهلل، ويٙمًك يمًقة اًمٙمراُم٦م، وحيغّم طمٚمٞم٦م اًمٙمراُم٦م ويٚمٌس شم٤م

 (3312 رىمؿ 523/ 2 اًمدارُمل ؾمٜمـ) 

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: جيلء اًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمِمٗمع ًمّم٤مطمٌف ومٞمٙمقن ًمف ىم٤مئدا إمم اجلٜم٦ّم، ويِمٝمد 

 (3325رىمؿ  525/ 2قمٚمٞمف، ويٙمقن ؾم٤مئ٘م٤م سمف إمم اًمٜم٤ّمر.)ؾمٜمـ اًمدارُمل 

رضمقن ُمـ اًمٜم٤مر، طمتك إن إسمٚمٞمس إسم٤مًمس قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد: ىم٤مل: ٓ شمزال اًمِمٗم٤مقم٦م سم٤مًمٜم٤مس وهؿ خي

 (11/215ًمٞمتٓم٤مول هل٤م رضم٤مء أن شمّمٞمٌف.)اًمٓمؼماٟمك رم اًمٙمٌػم 

ح٧م : َأن شمٓمٚم٥َم ٕظمٞمؽ  ًُّ ْح٧ِم ( : اًم ًُّ ٤مًُمقَن ًمِٚم ىمقل اسمـ ُمًٕمقد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمٞمٝمقد : ) َأيما

٦م ومت٘مٌٚمٝم٤م ُِمٜمُْف  . )شمٗمً  ( 433/ 8ػم اًمٓمؼمياحْل٤َمضم٦م ومتُ٘م٣َم : ومٞمٝمدي إًَِمٞمْؽ َهِديا

٤مسمؼ سم٤مخلػمات يدظمؾ اجلٜم٦ّم سمٖمػم طم٤ًمب واعم٘متّمد يدظمؾ اجلٜم٦ّم سمرمح٦م اهلل واًمّٔم٤ممل  ًّ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس: اًم

 (555/ 3 يمثػم اسمـ) ًمٜمٗمًف وأصح٤مب إقمراف يدظمٚمقن اجلٜم٦ّم سمِمٗم٤مقم٦م حمّٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=4&ayano=85#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=4&ayano=85#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=4&ayano=85#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=4&ayano=85#docu


  اًمِمٗم٤مقمفسم٤مب                                                         ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 269

ع، طمتك ي٘مقل: وُمـ يم٤من ُمًٚماًم ومٚمٞمدظمؾ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس ُم٤م يزال اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يدظمؾ اجلٜم٦م ويِمٗم

ٚمَِٛملم(.) احلجر  ًْ ـَ يَمَٗمُروا ًَمْق يَم٤مُٟمقا ُُم ِذي اَم َيَقدُّ اًما  (191(. ) اًمزهد هلٜم٤مد2اجلٜم٦م. ومذًمؽ ىمقًمف: )ُرسما

 ىم٤مل اٟمس: ُمـ يمذب سم٤مًمِمٗم٤مقمف ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م وُمـ يمذب سم٤محلقض ومٚمٞمس ًمف ومٞمف ٟمّمٞم٥م. 

 (189)اًمزهد هلٜم٤مد 

قمٜمف: اًمِمٗم٤مقم٦م سمٞمٜم٦م ذم يمت٤مب اهلل ) ُم٤م ؾمٚمٙمٙمؿ ذم ؾم٘مر ىم٤مًمقا مل ٟمؽ ُمـ اعمّمٚملم ومل ٟمؽ  قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل

ٟمٓمٕمؿ اعمًٙملم ويمٜم٤م ٟمخقض ُمع اخل٤مئْملم ويمٜم٤م ٟمٙمذب سمٞمقم اًمديـ طمتك أشم٤مٟم٤م اًمٞم٘ملم ومام شمٜمٗمٕمٝمؿ ؿمٗم٤مقم٦م 

 (65/256اًمِم٤مومٕملم(. )شم٤مريخ دُمِمؼ 

 (827/2 اًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج) ؿ ؿمٗم٤مقم٦ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.اؾمتٙمثروا ذم إصدىم٤مء اعم١مُمٜملم وم٢من هل : ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

ومٞمف وم٘م٤مل ًمف  ىم٤مل قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ يمثػم: دظمٚمٜم٤م قمغم أيب ٟمقاس ٟمٕمقده ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت

قمٞمًك سمـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل: ي٤م أسم٤م قمكم أٟم٧م ذم آظمر يقم ُمـ أي٤مم اًمدٟمٞم٤م وأول يقم ُمـ أي٤مم أظمرة وسمٞمٜمؽ 

. ىم٤مل هلؿ أسمق ٟمقاس: أؾمٜمدوين ومٚمام اؾمتقى ضم٤مًم٤ًًم. ىم٤مل: إي٤مي ختقف سم٤مهلل وىمد وسملم اهلل هٜم٤مت ومت٥م إمم اهلل

طمدصمٜمل مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ًمٙمؾ 

 .!ٟمٌل ؿمٗم٤مقم٦م وإين اظمت٠ٌمت ؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أومؽمى ٓ أيمقن ُمٜمٝمؿ؟

 (1/396ٖمداد )شم٤مريخ سم

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞما٦م: وأُم٤م اهلديا٦م ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ُمثؾ أن يِمٗمع ًمرضمؾ قمٜمد وزم أُمر ًمػمومع قمٜمف ُمٔمٚمٛم٦م أو يقصؾ إًمٞمف 

ٞمف وٓي٦م يًتح٘مٝم٤م أو يًتخدُمف ذم اجلٜمد اعم٘م٤مشمٚم٦م وهق ُمًتحؼ ًمذًمؽ  أو يٕمٓمٞمف ُمـ اعم٤مل  ف  أو يقًمِّ طم٘ما

اء أو اًمٜمُّ  ٤مك أو همػمهؿ  وهق ُمـ أهؾ آؾمتح٘م٤مق وٟمحق هذه اعمقىمقف قمغم اًمٗم٘مراء أو اًمٗم٘مٝم٤مء أو اًم٘مرا ًا

٦م  وجيقز  م : ومٝمذه أيًْم٤م ٓ جيقز ومٞمٝم٤م ىَمٌقل اهلديا اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م إقم٤مٟم٦م قمغم ومٕمؾ واضم٥م أو شمرك حمرا

ف أو دومع اًمٔمٚمؿ قمٜمف . هذا هق اعمٜم٘مقل قمـ اًمًٚمػ  ؾ سمف إمم أظمذ طم٘مِّ ًمٚمٛمٝمدي أن يٌذل ذم ذًمؽ ُم٤م يتقصا

٦م إيم٤مسم ريـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ وضمٕمؾ هذا ُمـ سم٤مب وإئٛما ص سمٕمُض اعمت٠مظمِّ  "اجلَٕم٤مًم٦م  "ر . وىمد رظما

٦م  ٜما٦م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م . ومٝمق همٚمط  ٕنا ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ هق ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُما ًُّ وهذا خم٤مًمػ ًمٚم

 (286/ 31اًمٗمت٤موىجمٛمقع اًمتل يٙمقن اًم٘مٞم٤مم هب٤م ومرًو٤م إُم٤م قمغم إقمٞم٤من وإُم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م .)
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 ك رم ٟمقٟمٞمتف :ىم٤مل اًم٘محٓم٤مٟم

 ودظمقل سمٕمض اعمًٚمٛملم ضمٝمٜمام                   سمٙم٤ٌمئر أصم٤مم واًمٓمٖمٞم٤من

 واهلل يرمحٝمؿ سمّمح٦م قم٘مدهؿ                      ويٌدًمقا ُمـ ظمقومٝمؿ سم٠مُم٤من

 وؿمٗمٞمٕمٝمؿ قمٜمد اخلروج حمٛمد                     وـمٝمقرهؿ ذم ؿم٤مـملء احلٞمقان

 ٚمقا                 ضمٜم٤مت قمدن وهل ظمػم ضمٜم٤منطمتك إذا ـمٝمروا هٜم٤مًمؽ أدظم

 ُمـ همػم شمٕمذي٥م وهمػم هـقان    وم٤مهلل جيٛمٕمٜم٤م وإي٤مهـؿ هبـ٤م                      

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل قمروة سمـ اًمّزسمػم: ًم٘مل اًمّزسمػم ؾم٤مرىم٤م ومِمّٗمع ومٞمف، وم٘مٞمؾ ًمف طمتّك يٌٚمغ اإلُم٤مم، وم٘م٤مل: إذا سمٚمغ اإلُم٤مم ومٚمٕمـ 

 (87/ 12ًمِّم٤مومع واعمِمّٗمع.)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اهلل ا

ىم٤مل قمٙمرُم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إّن قم٤ٌّمؾم٤م وقماّمرا واًمّزسمػم أظمذوا ؾم٤مرىم٤م ومخّٚمقا ؾمٌٞمٚمف وم٘مٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌّمس: سمئًام 

 صٜمٕمتؿ طملم ظمّٚمٞمتؿ ؾمٌٞمٚمف، وم٘م٤مل: ٓ أّم ًمؽ! أُم٤م ًمق يمٜم٧م أٟم٧م ًمّنك أن خُيغّم ؾمٌٞمٚمؽ.

 ( 91/ 12)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

احلًـ سمـ ؾمٝمؾ : وىمد ضم٤مءه رضمؾ يًتِمٗمع سمف ذِم طم٤مضم٦م وم٘مْم٤مه٤م وم٠مىمٌؾ اًمرضمؾ يِمٙمره ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قمـ 

احلًـ : شمِمٙمرٟم٤م وٟمحـ ٟمرى أن ًمٚمج٤مه زيم٤مة يماَم أن ًمٚماَمل زيم٤مة صمؿ أٟمِم٠م احلًـ  ي٘مقل : وُمرو٧م قمكم زيم٤مة 

قؾمٕمؽ يمٚمف أن َُم٤م ُمٚمٙم٧م يدي وزيم٤مة ضم٤مهل أن أقملم وأؿمٗمٕم٤م وم٢مذا ُمٚمٙم٧م ومُجد وإن مل شمًتٓمع وم٤مضمٝمد سم

 ( 7/322.)شم٤مريخ سمٖمداد شمٜمٗمٕم٤م

صم٘مٚم٧م قمغم  قمـ سمٙمر سمـ ؿم٤مذان وأيب اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل :أٟمف ضمرى سمٞمٜمٝمام يمالم، ومٌدرت ُمـ أيب اًمٗمْمؾ يمٚمٛم٦م

سمٙمر واٟمٍمف صمؿ ٟمدم اًمتٛمٞمٛمل وم٘مّمد أسم٤م سمٙمر اسمـ يقؾمػ وىم٤مل ًمف: ىمد يمٚمٛم٧م سمٙمرًا سمٌمء ضمٗم٤م قمٚمٞمف 

٘م٤مل ًمف اسمـ يقؾمػ: ؾمقف ٟمخرج ًمّمالة اًمٕمٍم ومخرج وٟمدُم٧م قمغم ذًمؽ، وأريد أن دمٛمع سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، وم

سمٙمر وضم٤مء إمم اسمـ يقؾمػ واًمتٛمٞمٛمل قمٜمده وم٘م٤مل ًمف: اًمتٛمٞمٛمل أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل أن دمٕمٚمٜمل ذم طمؾ، وم٘م٤مل سمٙمر: 

ؾمٌح٤من اهلل واهلل ُم٤م وم٤مرىمتؽ طمتك أطمٚمٚمتؽ، واٟمٍمف وم٘م٤مل اًمتٛمٞمٛمل: ىم٤مل زم واًمدي: ي٤م قمٌد اًمقاطمد اطمذر 

 (7/97ٜمتٌٝم٤ًم. )شم٤مريخ سمٖمداد ُمـ أن خت٤مصؿ ُمـ إذا ٟمٛم٧م يم٤من ُم

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م اًميير: دقم٤مين ه٤مرون أُمػم اعم١مُمٜملم ٕطمدصمف ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف أول اًمٚمٞمؾ، ومحدصمتف إمم أن ُم٣م 

ُمـ اًمٚمٞمؾ هزيع. وم٘م٤مل زم: طم٤مضمتؽ ي٤م أسم٤م ُمٕم٤موي٦م وم٘مٚم٧م ؾمٚمؿ سمـ ؾم٤ممل هٌف زم. ىم٤مل: وم٤مؾمتقى ضم٤مًم٤ًًم ومٕمروم٧م 
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قمغم رأيؽ ورأى أصح٤مسمؽ قمغم اإلرضم٤مء وىمد ضمٚمس ذم اًمٖمْم٥م ذم وضمٝمف وذم يمالُمف وم٘م٤مل: إن ؾمٚماًم ًمٞمس 

اعمًجد احلرام ي٘مقل: ًمق ؿمئ٧م أن أضب أُمػم اعم١مُمٜملم سمامئ٦م أًمػ ؾمٞمػ ًمٗمٕمٚم٧م، وًمٞمس هذا رأيؽ، وٓ 

رأي أصح٤مسمؽ، صمؿ ؾمٙمـ. وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م، ومتحدصمٜم٤م قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل: طم٤مضمتؽ، وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إٟمف 

ة ُمـ يمثرة ىمٞمقده، وم٘م٤مل حلًلم اخل٤مدم وهق ىم٤مئؿ قمغم رأؾمف: يمؿ قمٚمٞمف ُمـ أرؾمؾ إزما أٟمف ٓ ي٘مدر قمغم اًمّمال

اًم٘مٞمقد؟ ىم٤مل: ٓ أدري ىمٞمده هرصمٛم٦م، ومّم٤مر إمم هرصمٛم٦م، وم٘م٤مل: يمؿ قمغم ؾمٚمؿ سمـ ؾم٤ممل ُمـ اًم٘مٞمقد؟ ىم٤مل: اصمٜم٤م 

قمنم ىمٞمدًا. ىم٤مل: ومؽ صمامٟمٞم٦م قمٜمف، ودع أرسمٕم٦م، وم٠مرؾمؾ إمم ؾمٚمؿ ضمزاك اهلل ظمػمًا، ومرضم٧م قمٜمل شمقو٠مت 

 (9/142شم٤مريخ سمٖمدادوصٚمٞم٧م.)

 قمـ أيب ُمًٕمقد قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو أٟمف أشمك إمم أهٚمف وم٢مذا هدي٦م وم٘م٤مل ُم٤م هذا وم٘م٤مًمقا اًمذي ؿمٗمٕم٧م ًمف وم٘م٤مل 

 ( 21261أظمرضمقه٤م أشمٕمجؾ أضمر ؿمٗم٤مقمتل ذم اًمدٟمٞم٤م ؟ .)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 ىم٤مل : ؿمٗمع ُمنوق ًمرضمؾ ذم طم٤مضم٦م  وم٠مهدى ًمف ضم٤مري٦م  ومٖمْم٥م همْم٤ٌم ؿمديدا   ُمًٚمؿ سمـ صٌٞمح قمـ

 اسمـ ل : ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمٗمٕمؾ هذا ُم٤م يمٚمٛم٧م ذم طم٤مضمتؽ  وٓ أيمٚمؿ ومٞمام سم٘مل ُمـ طم٤مضمتؽ  ؾمٛمٕم٧موىم٤م

  .ُمـ ؿمٗمع ؿمٗم٤مقم٦م ًمػمد هب٤م طم٘م٤م أو يرومع هب٤م فمٚمام  وم٠مهدي ًمف وم٘مٌؾ  ومٝمق ؾمح٧م  : ي٘مقل ُمًٕمقد

 (432/ 8 شمٗمًػم اًمٓمؼمى )

 ثبة اإلفالػ ثني إٌبط -90
ـْ َأَُمَر سمَِّمَدىَم٦ٍم َأْو َُمْٕمُروٍف َأْو إِْصالٍح سَملْمَ اًمٜما٤مِس  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ َٟمْجَقاُهْؿ إِٓا َُم  ٓ ظَمػْمَ ذِم يَمثػٍِم ُِم

ْٚمُح ظَمػْمٌ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  114] اًمٜم٤ًمء :  ُ٘مقا اهللَ  [ ،َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ٤128مء : ] اًمٜمً َواًمّمُّ وَم٤مشما

اَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إظِْمَقٌة وَم٠َمْصٚمُِحقا سَملْمَ َأظَمَقْيُٙمْؿ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  1] إٟمٗم٤مل :  َوَأْصٚمُِحقا َذاَت سَمْٞمٜمُِٙمْؿ  إِٟما

 [ . 11] احلجرات :  

ـَ » اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ َأيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل  -248 يُمؾُّ ؾُمالُمك ُِم

ضُمَؾ ذِم   َصدىَم٦ٌم ، َوشُمِٕملُم اًمرا
ْٛمُس : شَمْٕمِدُل سملْم آصْمٜملَْمِ تِِف  اًمٜما٤مِس قَمَٚمٞمِْف َصَدىَم٦ٌم يُمؾا يْقٍم شَمْٓمُٚمُع ومِٞمِف اًمِما َداسما

َصدىَم٦ٌم، َواًْمَٙمٚمَِٛم٦ُم اًمٓماٞم٦ٌُم صدىَم٦ٌم ، وسمُٙمؾِّ ظَمْٓمَقٍة مَتِِْمٞمَٝم٤م إمَِم  وَمتْحِٛمُٚمُف قَمَٚمٞمَْٝم٤م ، َأْو شَمْروَمُع ًَمُف قَمَٚمٞمَْٝم٤م َُمَت٤مقمفُ 

ـِ اًمٓماِريِؼ َصَدىَم٦ٌم  الِة َصدىَم٦ٌم ، َومُتِٞمُط إََذى قَم شُمّْمٚمُح ش وُمٕمٜمك شَمْٕمِدُل سَمٞمْٜمَُٝماَم » ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش اًمّما

سم٤ِمًْمَٕمْدِل. سَمْٞمٜمَُٝماَم 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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٦ٌَمَ  -249  سمـ َأيب ُُمَٕمٞمٍْط ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ  وقمـ ُأمِّ يُمْٚمُثقٍم سمٜم٧ِم قُمْ٘م

اُب اًمذي ُيّْمٚمُح سَملْمَ اًمٜما٤مِس وَمَٞمٜمْٛمل ظَمػْمًا ، َأْو َيُ٘مقُل ظَمػْمًا » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  ُمتٗمؼ ش ًَمْٞمَس اًْمَٙمذا

 ِِما٤م َيُ٘مقًُمُف اًمٜما٤مُس إِٓا ذم صَمالٍث، قمٚمٞمف . وذم رواي٦م ُمًٚمٍؿ زي٤مدة ، ىم٤مًم٧م : َومَلْ َأؾْمَٛمْٕمُف يُ 
ٍ
ء ُص ذم َرْ َرظمِّ

ضُمِؾ اُْمَرَأشَمُف ، َوطَمدي٨َم اعمَْرَأِة َزْوضَمَف .  شَمْٕمٜمِل : احلَْرَب ، َواإِلْصالََح سَملْمَ اًمٜما٤مِس ، َوطَمِدي٨َم اًمرا

وؾَمٚماؿ َصْقَت ظُمُّمقٍم  وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ؾمِٛمع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمفِ  -251

 ، َوُهَق َيُ٘مقُل : واهللاِ 
ٍ
ومُِ٘مُف ذِم رء ؽَمْ ًْ َتْقِوُع أظَمَر َوَي ًْ ٤م َي ٤ٌَمِب قَم٤مًمِٞم٦ٍم َأْصقاهُتُاَم ، َوإَِذا َأطَمُدمُهَ  ٓ سم٤مًْم

ـَ اعمَُْت٠َمزمِّ » َأومَٕمُؾ ، وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمِٝماَم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل :   قَمغَم اهللا ٓ َيْٗمَٕمُؾ اعمَْٕمُروَف َأْي

 وم٘م٤مل : َأَٟم٤م َي٤م رؾمقَل اهللاِ ، وَمٚمُف َأيُّ ذًمَِؽ َأطَم٥ما . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ؟ 

تَْقِوُٕمُف » ُمٕمٜمك  ًْ ٠َمًمُف َأْن َيَْمَع قَمٜمُْف سَمْٕمَض ديٜمِِف ش : َي ًْ ؽَمومُ٘مُف .» َي ًْ وْمَؼ ش : َوَي ٠َمًَمُف اًمرِّ ًْ ش : واعمُْت٠َمزم »َي

 . احل٤َمًمُِػ 

٤مقِمِديِّ ريض اهللاُ قمٜمف ، َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  -251 ًا ـِ ؾمٕمٍد اًم وقمـ َأيب اًمٕم٤ٌمس ؾمٝمِؾ سم

وؾَمٚماؿ سمَٚمٖمُف َأنا سَمٜمل قَمْٛمِرو سمـ قمْقٍف يم٤من سمْٞمٜمُٝمْؿ َذٌّ ، وَمَخَرَج رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُيّْمٚمُِح 

اَلُة ، وَمَج٤مَء سماِلٌل إمَِم َأيب سَمْٞمٜمَٝمْؿ ذِم ُأَٟم٤مٍس ُمَ  َٕمف ، وَمُحٌَِس رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوطَم٤مَٟم٧ِم اًمّما

سَمْٙمٍر ريض اهللا قمٜمٝمام وم٘م٤مل : َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر إِنا رؾمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَمْد طُمٌَِس ، َوطَم٤مَٟم٧ِم 

الُة ، وَمَٝمْؾ ًمَؽ َأْن شمَ  َ اًمّما َم َأسُمق سَمْٙمٍر وَمَٙمؼما الَة ، َوشمَ٘مدا ١ُمما اًمٜما٤مس؟ ىم٤مل : َٟمَٕمْؿ إِْن ؿِمئ٧َْم ، وَم٠َمىَم٤مَم سماِلٌل اًمّما

ػِّ ، وَم٠َمظَمَذ اًمٜما٤مُس ذِم اًمتاّْمِٗمٞمِؼ ،  ٗمقِف طمتاك ىم٤مَم ذم اًمّما َ اًمٜما٤مُس، َوضَم٤مَء رؾمقل اهللا يْٛمٌِم ذم اًمّمُّ ويمؼما

قمٜمف ٓ َيْٚمتَِٗم٧ُم ذِم صالشمِِف، وَمَٚماما َأيَمثََر اًمٜما٤مُس اًمتاّْمِٗمٞمَؼ اًْمتََٗم٧َم ، وَم٢مَِذا رؾمقُل اهللا ويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمر ريض اهللا 

ٜمف يَدُه َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٠َمؿَم٤مر إًَِمٞمِْف رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمَروَمَع َأسْمق سَمْٙمر ريض اهللا قم

َم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَمحِٛمد اهللا ، وَ  ػِّ ، وَمتَ٘مدا َرضَمَع اًم٘مٝم٘مرى َوراَءُه طَمتاك ىَم٤مَم ذِم اًمّما

الَِة » وَمَّمغما ًمٚمٜما٤مِس ، وَمَٚماما ومرَغ َأىْمٌَؾ قَمغَم اًمٜما٤مِس وم٘م٤مل :  ٌء ذم اًمّما ٤َم اًمٜما٤مُس ُم٤مًَمُٙمْؿ طِملم َٟم٤مسَمُٙمْؿ َرْ َأهيُّ

ـْ َٟم٤مسُمُف رٌء ذِم صالشمِِف وَمْٚمٞمَ٘مْؾ: ؾُمٌَْح٤مَن اهللاِ ؟ وَم٢مِٟماُف ٓ َأظمْذشمْؿ ذِم اًمتاّْمٗمِ   . ُم
ِ
٤مء ًَ ٞمِؼ ؟، إِٟماام اًمتاّْمِٗمٞمُؼ ًمِٚمٜمِّ

َ سم٤ِمًمٜما٤مِس طمِ  ٛمُٕمُف َأطمٌد طِملَم َيُ٘مقُل : ؾُمٌْح٤مَن اهللاِ ، إِٓا اًْمتََٗم٧َم . َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر : ُم٤م ُمٜمَٕمؽ َأْن شُمَّمكمِّ ًْ لَم َي
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َ سم٤ِمًمٜما٤مِس سَملْمَ َيَدْي رؾمقِل اهللا ش ًَمْٞمَؽ ؟ َأْذُت إِ   َأيب ىُمح٤موَم٦َم َأْن ُيّمكمِّ
ـِ ٌَِٖمل ٓسْم وم٘م٤مل َأسُمق سمْٙمر : َُم٤م يَم٤مَن يٜم

 َأُْمًُٙمقُه ًمِٞمُْمٞمُِّٗمقه.ش : طُمٌِس » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ُمٕمٜمك 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
 (5محف اهلل: اًمٜمجقى ذم اًمٚمٖم٦م : ه سملم اصمٜملم.) اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازى ص ىم٤مل اًمقاطمدي ر

ٓ ظمػم ذم يمثػم ُمـ ٟمجقاهؿ إٓ ُمـ أُمر سمّمدىم٦م أو ُمٕمروف أو  : ذم ىمقًمفقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ 

ُمـ ضم٤مءك يٜم٤مضمٞمؽ ذم هذا وم٤مىمٌؾ ُمٜم٤مضم٤مشمف، وُمـ ضم٤مء يٜم٤مضمٞمؽ ذم همػم هذا وم٤مىمٓمع أٟم٧م : إصالح سملم اًمٜم٤مس 

 (5/5) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر.قمٜمف ذاك، ٓ شمٜم٤مضمٞمف

ٟمٕمقده وُمٕمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ طم٤ًمن اعمخزوُمل وم٘م٤مل ًمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ٞمس ىم٤مل : دظمٚمٜم٤م قمغم حمٛمد سمـ يزيد سمـ ظمٜم

ي يمٜم٧م طمدصمتٜمٞمف قمـ أم ص٤مًمح، ىم٤مل : طمدصمتٜمل أم ص٤مًمح سمٜم٧م ص٤مًمح، قمـ أقمد قمكم احلدي٨م اًمذ : ؾمٗمٞم٤من

 : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمت٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زوج اًمٜمٌل صغمأم طمٌٞم٦ٌم قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م ؿمٞم٦ٌم، 

يمالم اسمـ آدم يمٚمف قمٚمٞمف ٓ ًمف، إٓ أُمرا سمٛمٕمروف، أو َّنٞم٤م قمـ ُمٜمٙمر، أو ذيمرا هلل قمز وضمؾ، وم٘م٤مل حمٛمد سمـ 

وُم٤م ؿمدة هذا احلدي٨م؟ إٟمام ضم٤مءت سمف اُمرأة، قمـ اُمرأة، هذا  : ؾمٗمٞم٤منُم٤م أؿمد هذا احلدي٨م! وم٘م٤مل  : يزيد

 ظمػم ذم يمثػم ُمـ ٓ : ذم يمت٤مب اهلل اًمذي أرؾمؾ سمف ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل

 : ؟ ومٝمق هذا سمٕمٞمٜمف، أوُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقلٟمجقاهؿ إٓ ُمـ أُمر سمّمدىم٦م أو ُمٕمروف أو إصالح سملم اًمٜم٤مس 

( ومٝمق هذا سمٕمٞمٜمف 38  ٠م)اًمٜمٌ يتٙمٚمٛمقن إٓ ُمـ أذن ًمف اًمرمحـ وىم٤مل صقاسم٤م يقم ي٘مقم اًمروح واعمالئٙم٦م صٗم٤م ٓ

إٓ اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت وشمقاصقا إن اإلٟم٤ًمن ًمٗمل ظمن واًمٕمٍم  : أوُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل

 (5/6)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر( ؟ ومٝمق هذا سمٕمٞمٜمف.3-1اًمٕمٍم (حلؼ وشمقاصقا سم٤مًمّمؼم سم٤م

ذم أي٦م ىم٤مل : شمٚمؽ اعمرأة شمٙمقن قمٜمد اًمرضمؾ ٓ يرى ُمٜمٝم٤م يمثػما ِم٤م حي٥م، وًمف اُمرأة همػمه٤م اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

، ومٞم١مصمره٤م قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مُمر اهلل إذا يم٤من ذًمؽ أن ي٘مقل هل٤م : ي٤م هذه، إن ؿمئ٧م أن شم٘مٞمٛمل قمغم ُم٤م أطم٥م إًمٞمف ُمٜمٝم٤م

شمريـ ُمـ إصمرة وم٠مواؾمٞمؽ وأٟمٗمؼ قمٚمٞمؽ وم٠مىمٞمٛمل، وإن يمره٧م ظمٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمؽ، وم٢من هل روٞم٧م أن شم٘مٞمؿ 

يٕمٜمل أن ختٞمػم اًمزوج هل٤م سملم اإلىم٤مُم٦م واًمٗمراق واًمّمٚمح ظمػم  : سمٕمد أن خيػمه٤م ومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمف، وهق ىمقًمف

ٔي٦م ىم٤مل : هق اًمرضمؾ شمٙمقن حتتف اعمرأة ذم ااسمـ قم٤ٌمس ظمػم ُمـ مت٤مدي اًمزوج قمغم أصمرة همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م. قمـ 

اًمٙمٌػمة ومٞمٜمٙمح قمٚمٞمٝم٤م اعمرأة اًمِم٤مسم٦م، ويٙمره أن يٗم٤مرق أم وًمده، ومٞمّم٤محلٝم٤م قمغم قمٓمٞم٦م ُمـ ُم٤مًمف وٟمٗمًف، 
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 (5/68)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. ومٞمٓمٞم٥م ًمف ذًمؽ اًمّمٚمح

ىم٤مل هذا حتري٩م ُمـ اهلل قمغم اعم١مُمٜملم أن يت٘مقا   "وم٤مشم٘مقا اهلل وأصٚمحقا ذات سمٞمٜمٙمؿ ":قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 : ىم٤ملاسمـ ضمري٩م هذا طملم اظمتٚمٗمقا ذم اًمٖمٜم٤مئؿ يقم سمدر. قمـ  :ويّمٚمحقا ذات سمٞمٜمٝمؿ ىم٤مل قم٤ٌمد ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من 

سمٚمٖمٜمل أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمٗمؾ اًمرضمؾ قمغم ىمدر ضمده وهمٜم٤مئف قمغم ُم٤م رأى ، طمتك إذا يم٤من 

يقم سمدر ، وُمأل اًمٜم٤مس أيدهيؿ همٜم٤مئؿ ، ىم٤مل أهؾ اًمْمٕمػ ُمـ اًمٜم٤مس : ذه٥م أهؾ اًم٘مقة سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ ! ومذيمروا 

  "إٟمٗم٤مل هلل واًمرؾمقل وم٤مشم٘مقا اهلل وأصٚمحقا ذات سمٞمٜمٙمؿ ىمؾ  "ٚمؿ ، ومٜمزًم٧م : ذًمؽ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

 ( 13/384ًمػمد أهؾ اًم٘مقة قمغم أهؾ اًمْمٕمػ. ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

أي ذم اًمديـ واحلرُم٦م ٓ ذم اًمٜم٥ًم ، وهلذا ىمٞمؾ : أظمقة اًمديـ أصم٧ٌم ُمـ إٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

ىمقًمف  . ظمقة اًمديـ ٓ شمٜم٘مٓمع سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٜم٥ًمأظمقة اًمٜم٥ًم ، وم٢من أظمقة اًمٜم٥ًم شمٜم٘مٓمع سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمديـ ، وأ

 أي سملم يمؾ ُمًٚمٛملم خت٤مصام . وىمٞمؾ : سملم إوس واخلزرج. وم٠مصٚمحقا سملم أظمقيٙمؿ  : شمٕم٤ممم

 (16/293) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمت٥م إمم أيب ُمقؾمك أو ُمٕم٤موي٦م: أُم٤م سمٕمد وم٤مًمزم مخس ظمالل يًٚمؿ 

ًمؽ ديٜمؽ، وشمٔمٗمر سم٠مومْمؾ طمٔمؽ: قمٚمٞمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م، وإيامن اًم٘م٤مـمٕم٦م وإدٟم٤مء اًمْمٕمٞمػ طمتك يًٌط 

٤مل اطمت٤ٌمؾمف شمرك طم٘مف وحلؼ سم٠مهٚمف، وإٟمام أسمٓمؾ طم٘مف ُمـ ًم٤ًمٟمف، وي٘مقى ىمٚمٌف، وشمٕمٝمد اًمٖمري٥م وم٢مٟمف إذا ـم

 أرضم٠م أُمره، ومل يرومع سمف رأؾم٤ًم، واطمرص قمغم اًمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس ُم٤م مل يتٌلم ًمؽ وضمف اًم٘مْم٤مء، واًمًالم.

 ( 422/ 3) أٟم٤ًمب إذاف 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: ردوا اخلّمقم طمتك يّمٓمٚمحقا وم٢من ومّمؾ اًم٘مْم٤مء يقرث اًمْمٖم٤مئـ سملم 

 (66/6ـ اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜم .) اًمٜم٤مس

ؾمٞمٜمٍمك اهلل قمز  :قمـ طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل: ؿمٙمك رضمؾ إمم أيب اًمدرداء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أظم٤مه: وم٘م٤مل

وضمؾ قمٚمٞمف: ومقومد إمم ُمٕم٤موي٦م، وم٠مضم٤مزه ُمٕم٤موي٦م سمامئ٦م ديٜم٤مر: وم٘م٤مل ًمف أسمق اًمدرداء: هؾ قمٚمٛم٧م أن اهلل ىمد 

 (1/223 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦مًمف همالم. ) ٟمٍمك قمغم أظمٞمؽ، وومد قمغم ُمٕم٤موي٦م، وم٠مضم٤مزه سمامئ٦م ديٜم٤مر، ووًمد

 (5/385ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف :ُمـ أصٚمح سملم اصمٜملم أقمٓمـ٤مه اهلل سمٙمؾ يمٚمٛم٦م قمتؼ رىم٦ٌم. )اًم٘مرـمٌك 

ىم٤مل أسمق أُم٤مُم٦م: اُمش ُمٞمالً وقمد ُمريْم٤ًم واُمش ُمٞمٚملم وزر أظم٤ًم ذم اهلل واُمش صمالصم٦م أُمٞم٤مل وأصٚمح سملم اصمٜملم. 
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 (1/77)ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م 

سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد حمّٛمد سمـ يمٕم٥ٍم وم٘م٤مل ًمف حمّٛمٌد: أيـ يمٜم٧م؟ ىم٤مل: يم٤من سملم ىمقُمل رٌء  قمـ قمٌد اهلل

ـْ  وم٠مصٚمح٧م سمٞمٜمٝمؿ. ىم٤مل: أصٌح٧م ًمؽ ُمثؾ أضمر اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهللّ صمؿ ىمرأ: ) ٓ ظَمػْمَ ذِم يَمثػٍِم ُِم

ـْ َأَُمَر سمَِّمَدىَم٦ٍم َأْو َُمْٕمُروٍف َأْو إِْصالٍح سَملْمَ   (  4/1165) شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ اًمٜما٤مِس( . َٟمْجَقاُهْؿ إِٓ َُم

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: إذا أشم٤مك رضمؾ يِمٙمق إًمٞمؽ رضمال وم٘مؾ ي٤م أظمل اقمػ قمٜمف وم٢مّن اًمٕمٗمق أىمرب 

ًمٚمتّ٘مقى وم٢من ىم٤مل: ٓ حيتٛمؾ ىمٚمٌل اًمٕمٗمق وًمٙمـ أٟمتٍم يمام أُمرين اهللّ قمّز وضمّؾ ىمؾ: وم٢من يمٜم٧م حتًـ شمٜمتٍم 

ّٓ وم٤مرضمع إمم سم٤مب اًمٕمٗم ق وم٢مّٟمف سم٤مب أوؾمع وم٢مّٟمف ُمـ قمٗم٤م وأصٚمح وم٠مضمره قمغم اهللّ وص٤مطم٥م ُمثال سمٛمثؾ وإ

 (112/ 5اًمٕمٗمق يٜم٤مم اًمّٚمٞمؾ قمغم ومراؿمف وص٤مطم٥م آٟمتّم٤مر ي٘مّٚم٥م إُمقر. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ف اًمٙمالم ًمػموٞمف سمذًمؽ، مل يٙمـ يم٤مذسًم٤م، يت٠مول  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م : ًمق أن رضماًل اقمتذر إمم رضمٍؾ ومحرا

اًمذي ُيّمٚمح سملم اًمٜم٤مس(( وم٢مصالطمف ُم٤م سملم وسملم ص٤مطمٌف أومْمُؾ ُِمـ إصالطمف احلدي٨م: ))ًمٞمس سم٤مًمٙم٤مذب 

 (13/121ُم٤م سملم اًمٜم٤مس. )ذح اًمًٜمف ًمٚمٌٖمقى 

وىم٤مل إوزاقمل : ُم٤م ظمٓمقة أطم٥م إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ ظمٓمقة ُمـ إصالح ذات اًمٌلم وُمـ أصٚمح سملم 

 (385/5)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك .اصمٜملم يمت٥م اهلل ًمف سمراءة ُمـ اًمٜم٤مر

: ومل أؾمٛمع يرظمص ذم رء ِم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس يمذب إٓ ذم صمالث: احلرب واإلصالح سملم ىم٤مل سمـ ؿمٝم٤مب

 (2615ُمًٚمؿ  -2692اًمٜم٤مس وطمدي٨م اًمرضمؾ اُمرأشمف وطمدي٨م اعمرأة زوضمٝم٤م. )اًمٌخ٤مري 

 (495/1ىم٤مل اسمـ اعمٕمتز: اؾمتّمالح اًمّمديؼ أهقن ُمـ ايمت٤ًمب همػمه. ) زهر إداب وصمٛمر إًم٤ٌمب 

 قمّز وضمأّلطم٥ّم اًمٙمذب ذم اإلصالح وأسمٖمض اًمّّمدق ذم اًمٗم٤ًمد .ىم٤مل اسمـ سم٤مسمقيف: إّن اهللّ 

 (421)ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ًمٚمٌٚمٞمؼ 

وا، وٓ شمت٘مقا، وٓ شمّمٚمحقا سملم اًمٜم٤مس،  ٓا شمؼَمُّ ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: ٓ دمٕمٚمقا اهلل ىمقًة ٕيامٟمٙمؿ ذم أ

الح سملم اًمٜم٤مس وًمٙمـ إذا طمَٚمػ أطمديمؿ، ومرأى اًمذي هق ظمػٌم ِم٤م طمٚمػ قمٚمٞمف: ُِمـ شمرك اًمؼم واإلص

ْر قمـ يٛمٞمٜمف. )ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  ، وًمٞمتِؼ اهلل، وًمٞمُّمٚمِْح سملم اًمٜم٤مس، وًمٞمُٙمٗمِّ  (2/412ومٚمٞمحٜم٨َْم ذم يٛمٞمٜمف، وًْمٞمؼََما

 (5/295ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ُمـ ؿمٗمع ؿمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦م ًمّمٚمح سملم اصمٜملم اؾمتقضم٥م إضمر. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 (٥5/295م ُمـ ذًمؽ. )شمٗمًػم اسمـ يمثػم ىم٤مل اسمـ يمثػم :ُمـ ؾمٕمك ذم أُمٍر ومؽمشم٥م قمٚمٞمف ظمػم يم٤من ًمف ٟمّمٞم
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مّٞمؿ: وم٤مًمّّمٚمح اجل٤مئز سملم اعمًٚمٛملم هق اًّمذي يٕمتٛمد ومٞمف رو٤م اهللّ ؾمٌح٤مٟمف ورو٤م اخلّمٛملم، ومٝمذا 

أقمدل اًمّّمٚمح وأطمّ٘مف، وهق يٕمتٛمد اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل، ومٞمٙمقن اعمّمٚمح قم٤معم٤م سم٤مًمقىم٤مئع، قم٤مروم٤م سم٤مًمقاضم٥م، ىم٤مصدا 

 (111 -119/ 1اًمّّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ . )اقمالم اعمقىمٕملم ًمٚمٕمدل، ومدرضم٦م هذا أومْمؾ ُمـ درضم٦م 

 (34اإليامن ٓسمـ ُمٜمده ص :(ىم٤مل اعم٘مٜمع اًمٙمٜمدي

 ضمدا عمختٚمػ قمٛمل سمٜمل سملم                أيب سمٜمل وسملم سمٞمٜمل اًمذي وإن

  زٟمدا ُمٙمرُم٦م يمؾ ذم هلؿ ىمدطم٧م             سمزٟمدهؿ ٟم٤مرطمرب ازم ىمدطمق إذا

 جمدا هلؿ سمٜمٞم٧م جمدي هدُمقا إنو          حلقُمٝمؿ وومرت أيمٚمقاحلٛمل وإن

 احل٘مَدا محؾ ُمٜمل اًم٘مقم رئٞمس وًمٞمس            قمٚمٞمٝمؿُ  اًم٘مديؿ احل٘مد أمحؾ وٓ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
 ، ـّ روي أّن اسمـ أيب قمذرة اًمّدؤزّم ويم٤من ذم ظمالوم٦م قمٛمر ريض اهللّ قمٜمف يم٤من خيٚمع اًمٜم٤ًّمء اًماّليت يتزّوج هب

أطمدوصم٦م يٙمرهٝم٤م، ومٚماّم قمٚمؿ سمذًمؽ أظمذ سمٞمد قمٌد اهللّ سمـ إرىمؿ طمتّك أشمك سمف  ومٓم٤مرت ًمف ذم اًمٜم٤ّمس ُمـ ذًمؽ

إمم ُمٜمزًمف، صمّؿ ىم٤مل ُٓمرأشمف: أٟمِمدك سم٤مهللّ هؾ شمٌٖمْمٞمٜمٜمل؟ ىم٤مًم٧م: ٓ شمٜمِمدين، ىم٤مل: وم٢ميّن أٟمِمدك اهللّ، ىم٤مًم٧م: 

ّدصمقن أيّن أفمٚمؿ ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل ٓسمـ إرىمؿ: أشمًٛمع؟ صمّؿ اٟمٓمٚم٘م٤م طمتّك أشمٞم٤م قمٛمر ريض اهللّ قمٜمف وم٘م٤مل: إّٟمٙمؿ ًمتح

ـّ وم٤مؾم٠مل اسمـ إرىمؿ. وم٠ًمًمف وم٠مظمؼمه، وم٠مرؾمؾ إمم اُمرأة اسمـ أيب قمذرة ومج٤مءت هل وقمّٛمتٝم٤م،  اًمٜم٤ًّمء وأظمٚمٕمٝم

وم٘م٤مل: أٟم٧م اًّمتل حتّدصملم ًمزوضمؽ أّٟمؽ شمٌٖمْمٞمٜمف؟ وم٘م٤مًم٧م: إيّن أّول ُمـ شم٤مب وراضمع أُمر اهللّ شمٕم٤ممم. إّٟمف 

ـّ ٓ حت٥ّم  ٟم٤مؿمدين ومتحّرضم٧م أن أيمذب. أوم٠ميمذب ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وم٤ميمذيب، وم٢من يم٤من إطمدايم

ـّ اًمٜم٤ّمس يتٕم٤مذون سم٤مإلؾمالم  أطمدٟم٤م ومال حتّدصمف سمذًمؽ: وم٢مّن أىمّؾ اًمٌٞمقت اًّمذي سمٜمل قمغم احل٥ّم وًمٙم

 (2693) 5اًمٗمتح  -وإطم٤ًمب .)اًمٌخ٤مري 

اًمّمحٞمح أٟمف احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف: وم٢من اهلل أصٚمح سمف سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم، يمام ضم٤مء ذم 

عم٤م شمقاضمف ُمٕم٤موي٦م واحلًـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام، وم٘م٤مل قمٛمرو: إين ٕرى يمت٤مئ٥م ٓ شمقزم طمتك شم٘متؾ أىمراَّن٤م، 

: أي قمٛمرو، إن ىمتؾ ه١مٓء ه١مٓء، وه١مٓء ه١مٓء، ومٛمـ زم -ويم٤من واهلل ظمػم اًمرضمٚملم-وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م 

لم ُمـ ىمريش، وم٘م٤مل: اذه٤ٌم إمم هذا سم٠مُمقر اًمٜم٤مس؟ ُمـ زم سمٜم٤ًمئٝمؿ؟ ُمـ زم سمْمٞمٕمتٝمؿ؟ ومٌٕم٨م إًمٞمف رضمٚم

اًمرضمؾ وم٤مقمرو٤م قمٚمٞمف، وىمقٓ ًمف، واـمٚم٤ٌم إًمٞمف، وم٠مشمٞم٤مه، وم٘مٌؾ ريض اهلل قمٜمف اًمّمٚمح، ورضمع قمـ اًم٘مت٤مل، 

أٟمف اًمتٗم٧م إمم احلًـ ُمرًة وإمم اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: )إن اسمٜمل "وهذا ُمّمداق ُم٤م أظمؼم سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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 (2714قمٔمٞمٛمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم(. )اًمٌخ٤مرى رىمؿ هذا ؾمٞمد وًمٕمؾ اهلل أن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم 

 ثبة فنً مْفخ ادلغٍّني ٚاٌفمشاء ٚاخلبٍِني -98
ُْؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمِّ ُيِريُدوَن َوضْمَٝمُف َوٓ شَمْٕمُد  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـَ َيْدقُمقَن َرهبا ِذي َؽ َُمَع اًما ًَ َواْصؼِمْ َٟمْٗم

 . [ 28قَمْٞمٜم٤َمَك قَمٜمُْٝمْؿ  ] اًمٙمٝمػ : 

ـِ وْه٥م ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل : -252  قمـ طَم٤مِرصَم٦م سْم

يُمْؿ سَم٠َمْهؾِ »  ه ، َأَٓ ُأظْمؼِمُ ؿ قَمغَم اهللا ٕسمرا ًَ ٍػ ًَمْق َأىْم يُمْؿ سم٠َِمْهِؾ اجلٜما٦ِم ؟ يُمؾُّ َوٕمٞمٍػ ُُمتََْمٕمِّ  اًمٜما٤مِر؟ َأٓ ُأظْمؼِمُ

َتْٙمؼِمٍ يُمؾُّ قُمتُ  ًْ اٍظ ُُم اُظ » اًْمَٖمٚمِٞمُظ اجل٤مذِم . ش : اًْمُٕمتُؾُّ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش . ؾٍّ ضَمقا سمٗمتح اجلٞمؿ ش واجلقا

ْخُؿ اعمُْخَت٤مُل ذِم ُِمِْمَٞمتِِف ، وىمٞمَؾ :   اعمٕمجٛم٦م َوُهق اجلُٛمقُع اعمٜمُقُع ، َوىِمٞمَؾ : اًمْما
ِ
وشمِمِديِد اًمقاو وسم٤ِمًمٔم٤مء

 اًْمَ٘مِّمػُم اًْمٌَٓملُِم .

ـِ ؾمٕمٍد اًم٤ًمقِمِديِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ُمرا رضُمٌؾ قمغم اًمٜمٌَلِّ َصغّم اهللُ وقمـ  -253 َأيب اًمٕم٤ٌمِس ؾمٝمِؾ سم

ـْ َأْذاِف اًمٜما٤مِس هذا ش ُم٤م َرَأُيَؽ ذِم َهَذا ؟ » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مَل ًمرضُمٍؾ قِمٜمْدُه ضم٤مًمٍس :  وم٘م٤مل : َرضُمٌؾ ُِم

َٙم٧َم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، صُمؿا َواهللاِ طَمريٌّ إِْن ظَمَٓم٥م َأْن ُيٜمَْٙمَح َوإِ  ًَ َع . وَم ْن ؿَمَٗمع َأْن ُيَِمٗما

وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقَل ش َُم٤م رُأُيَؽ ذِم َهَذا ؟ » َُمرا َرضُمٌؾ آظمُر ، وم٘م٤مل ًمف رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : 

ٚمِِٛملَم ، هَذا  ًْ  اعمُْ
ِ
ـْ وُمَ٘مَراء َع، َوإِْن اهللا هذا َرضُمٌؾ ُِم طمريٌّ إِْن ظمَٓم٥م َأْن ٓ ُيٜمَْٙمَح ، َوإِْن ؿَمَٗمع َأْن ٓ ُيَِمٗما

ٛمع ًمَِ٘مْقًمِِف . وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ًْ  إَْرِض ُِمثَْؾ » ىَم٤مَل َأْن ٓ ُي
ِ
ـْ ُِمؾء َهَذا ظَمػْمٌ ُم

 ويمنش طَمِريُّ » :  ىمقًمف  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش هَذا
ِ
 : َأْي طمِ٘مٞمٌؼ . وىمقًمف:  هق سمٗمتِح احل٤مء

ِ
 وشمِمديد اًمٞم٤مء

ِ
اًمراء

 ش ؿَمَٗمعَ »
ِ
 سمٗمتح اًمٗم٤مء

٧ِم اجلٜما٦ُم »وقمـ َأيب ؾمٕمٞمٍد اخلدري ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -254 اطْمتجا

وَن ، وىَم٤مًم٧ِم اجلَٜما٦ُم  ُ ٌا٤مُروَن واعمُتََٙمؼمِّ ٤ميمِٞمٜمُُٝمؿ وَمَ٘م٣َم واًمٜما٤مُر وم٘م٤مًم٧م اًمٜما٤مُر : ذما اجل ًَ : ذما ُوٕمَٗم٤مُء اًمٜما٤مِس وُم

ـْ َأؿَم  ب سمِِؽ َُمــ ـْ َأؿَم٤مُء ، َوإِٟماِؽ اًمٜما٤مُر قَمذايِب ُأقمذِّ ٤مُء ، اهللاُ سَمْٞمٜمَُٝمام : إِٟماؽ اجلٜما٦ُم رمْحتِل َأْرطَمُؿ سمِِؽ َُمـ

 رواه ُمًٚمؿ .ش وًمِٙمَِٚمٞمُٙماَم قَمكَما ُِمٚم١ُمه٤م 

ضُمُؾ » ف قمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ َأيب هريرة ريض اهللا قمٜم -255 إِٟماُف ًَمٞم٠ميِت اًمرا
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ِٛملُم اًمْٕمٔمِٞمُؿ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مُم٦ِم ٓ يزُن قِمٜمْد اهللا ضمٜم٤َمَح سمُٕمقَو٦ٍم  ًا  ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمف .ش اًم

ِجد ، َأْو ؿَم٤مسّم٤ًم ، وَمٗمَ٘مدَ  -256 ًْ َه٤م ، أو وم٘مده رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ وقمٜمف َأنا اُْمرَأًة ؾمْقداَء يَم٤مَٟم٧َم شَمُ٘مؿُّ اعم

٠َمَل قَمٜمَْٝم٤م َأْو قمٜمُْف ، وم٘م٤مًمقا : ُم٤مت . ىم٤مل :  ًَ ُروا ش َأوَمال يُمٜمُْتْؿ آَذْٟمتُُٛمقيِن » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم ُْؿ صٖما وَمَٙم٠َمَّنا

ِه  قُه وَمّمغما قَمَٚمٞمف ، صُمؿا ش َأُْمَرَه٤م ، َأْو َأُْمرُه ، وم٘م٤مل : ُدًمُّقيِن قَمغَم ىَمؼْمِ  ِمُٚمقَءةٌ  اًْمُ٘مٌُقر َهِذهِ  إِنا  »:  ىم٤مل  ومدًمُّ

رَه٤م هَلُْؿ سمَّماليِت قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْهٚمِٝمَ  قَمغَم  فُمْٚمٛم٦مً   سمٗمتِح  هق شَمُ٘مؿُّ  »:  ىمقًمف ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش ٤م ، وإِنا اهللا شمٕم٤ممم ُيٜمَقِّ

 
ِ
:  َأْي :  اهلَْٛمَزةِ  سمِٛمدِّ  ش ْٟمتُٛمقيِن َوآذَ ».  اًْمُٙمٜم٤َمؾَم٦مُ :  ش َواًْمُ٘ماَمُم٦مُ  ».  شَمٙمٜمُُس  َأْي :  اًْمَ٘م٤مِف  َوَوؿِّ  اًمتا٤مء

 . َأقْمَٚمٛمتُُٛمقيِن 

ُربا َأؿْمٕم٨َم أهمؼَم ُمْدوُمقٍع سم٤مٕسَْمَقاِب ًَمْق » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -257

ُه   رواه ُمًٚمؿ .ش َأىْمًَؿ قَمغَم اهللاِ ٕسَمرا

ىُمْٛم٧ُم قَمغَم سم٤مِب اجْلٜما٦ِم ، » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ ُأؾم٤مَُم٦م ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل  -258

٤ميملُِم ، وَأْصح٤مُب اجلَدِّ حمٌُْقؾُمقَن همػْم َأنا َأْصح٤مب اًمٜما٤مِر ىَمْد ُأُِمر هِبِْؿ إمَِم  ًَ ـْ دظَمَٚمَٝم٤م اعمَْ ٦ُم َُم  وَم٢مَِذا قم٤مُما

ـْ دَ  ٦ُم ُم ٤مُء اًمٜما٤مِر . وىُمْٛم٧ُم قَمغَم سم٤مِب اًمٜما٤مِر وَم٢مَِذا قم٤مُما ًَ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ظَمَٚمَٝم٤م اًمٜمِّ

 َأْي : مَلْ ُي١مَذْن هلُْؿ سَمْٕمُد ذِم ُدظُمقل اجلَٜما٦ِم .ش حمٌُْقؾُمقَن » سمٗمتِح اجلٞمؿ : احلظُّ واًْمِٖمٜمل . وىمقًمف : ش َواجلَدُّ » 

ذِم اعمَْٝمِد إِٓا  مَلْ َيَتَٙمٚماؿْ » وقمـ َأيب هريرة ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -259

ََذ َصْقَُمٕم٦ًم ومٙم٤مَن ومِٞمَٝم٤م ،  ـُ ُمْرَيَؿ ، وَص٤مطِم٥م ضُمَرْي٩ٍم ، ويَم٤مَن ضُمَرْي٩ٌم َرضُماًل قَم٤مسمِدًا ، وَم٤مختا صَمالصَم٦ٌم : قِمٞمًك اسْم

ُف َوَهق ُيّمكم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : ي٤م ضُمَرْي٩ُم ، وم٘م٤مل : َي٤مَربِّ ُأُمِّل َوَصاليِت وَم٠َمىْمٌَؾ قَمغَم صالشمِ  ِف وَم٤مْٟمٍموَم٧ْم وَم٠َمشَمْتُف ُأُمُّ

ل َوَصاليِت . وَم٠َمىْمٌََؾ  ـَ اًْمَٖمِد َأشَمتُْف وُهق ُيَّمكمِّ ، ومَ٘م٤مًَم٧ْم : َي٤م ضُمَرْي٩ُم ، وم٘م٤مل : َأْي َربِّ ُأُمِّ  قَمغَم وَمَٚماما يَم٤مَن ُِم

ـَ اًْمَٖمد َأشَمْتُف َوُهق ُيَّمكمِّ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : َي٤م ضُمَرْي٩ُم وم٘م٤مل : َأْي َربِّ ُأُمِّ  ل َوَصاليِت ، وَم٠َمىْمٌََؾ َصالشمِِف ، وَمَٚماما يَم٤مَن ُِم

َر سَمٜمُق إِْهائِٞمَؾ ضُم  ٤مِت . وَمَتَذايما ًَ رجْي٤ًم قَمغَم َصالشمِِف ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : اًمٚماُٝمؿا ٓ مُتِتْف طَمتاك يٜمُْٔمَر إمَِم ُوضُمقه اعمقُِم

ٜمَِٝم٤م ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : إِْن ؿِمْئتُْؿ َٕ  ًْ َو٧ْم ًَمُف ، وَمَٚمْؿ يْٚمتَِٗم٧ْم َوقِم٤ٌَمَدشمُف ، َويَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأٌة سمِٖملٌّ ُيتََٛمثاُؾ سمُِح وْمتِٜمَٜماُف ، ومتٕمرا

ـْ ٟمٗمًٝم٤م وَمقىَمع قمَٚمْٞمَٝم٤م . وَمحٛمَٚم٧ْم ، وَمَٚماما وَ  ًمدْت إًَِمٞمَْٝم٤م ، وَم٠َمشم٧ْم َراقِمٞم٤ًم يَم٤مَن َي٠َموي إمَِم صْقُمَٕمتِِف ، وَم٠َمُْمٙمٜمَْتُف ُِم

سُمقٟمُف ، وم٘م٤مل : ُم٤م ؿَم٠ْمُٟمُٙمْؿ ؟ ىَم٤مًَم٧ْم : ُهَق ضُمَرْي٩ٌم ، وَم٠َمشَمْقُه وم٤مؾْمتٜمزًُمقه وهَدُُمقا صْقُمَٕمتَُف ، َوضَم  َٕمُٚمقا َيْيِ
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ٌِلُّ ؟ وَمج٤مَءوا سمِِف وم٘م٤مل : َدقُمقيِن طَمتاك ُأَصكمِّ  ـَ اًمّما ىم٤مًمقا: َزَٟمٞم٧َْم هِبِذِه اًْمٌِٖملِّ وَمقًَمدْت ُِمٜمْؽ . ىم٤مل : َأْي

ـْ  ـَ ذِم سمْٓمٜمِِف وىم٤مَل : ي٤م هُمالُم َُم ٌِلا وَمَٓمٕم َف َأشَمك اًمّما اقِمل ،  وَمّمغما ، وَمَٚماما اْٟمٍَمَ َأسُمقَك ؟ ىم٤مل : وُمالٌن اًمرا

ـْ َذَه٥ٍم ىم٤مل : ٓ،  ٌْٜمِل ًَمَؽ صْقَُمَٕمتََؽ ُِم ُحقَن سمِِف وىَم٤مًُمقا : َٟم ًا وَم٠َمىْمٌُٚمقا قمغَم ضُمَرْي٩ُم ُيَ٘مٌُِّٚمقَٟمُف َوَيتََٛم

ِف ، وَمَٛمرا رَ  ـْ ُأُمِّ ـْ ـملٍِم يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم ، وَمَٗمَٕمُٚمقا . َوسمْٞمٜم٤َم َصٌِلٌّ يْروُع ُِم ٦ٍم وَم٤مِرَه٦ٍم َأقمٞمُدوَه٤م ُِم ضُمٌؾ َرايم٥ٌِم قَمغَم داسما

ٜم٦ٍَم  ًَ َك اًمثاْدَي َوَأىْمٌََؾ إًَِمٞمِْف وَمٜمََٔمَر إًَِمٞمِْف وم٘م٤مل : أُ  وَم٘م٤مًم٧م َوؿَم٤مرٍة طَم ُف : اًمٚماُٝمؿا اضْمَٕمؾ اسْمٜمِل ُمثَْؾ َهَذا ، وَمؽَمَ ُمُّ

َٕمْٚمٜمِل ُِمثْٚمُف ، صُمؿا َأىَمٌََؾ قَمغَم صَمْديِِف وَمَجْٕمَؾ َيرْ  وَمَٙم٠َمينِّ َأْٟمُٔمُر إمَِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش شَمِْمعُ اًمٚماُٝمؿا ٓ دَمْ

َٝم٤م، ىم٤مل :  ٌا٤مسم٦ِم ذِم ومِٞمِف ، وَمَجٕمَؾ َيُٛمّمُّ ًا وا سمَِج٤مِرَي٦ٍم َوُهْؿ » وؾَمٚماؿ َوُهَق حْيٙمِل اْرشمَِْم٤مقَمُف سم٠ُِمْصٌُِٕمف اًم َوَُمرُّ

ىْم٧ِم ، َوِهل شَم٘مُ  سُمقََّن٤َم، َوَيُ٘مقًُمقَن : َزَٟمٞم٧ِْم َهَ ُف : اًمٚماُٝمؿا َيْيِ ٌَِل اهللاُ َوٟمِْٕمَؿ اًْمقيمِٞمُؾ . وم٘م٤مًم٧م ُأُمُّ ًْ قُل : طَم

َو٤مَع َوَٟمَٔمَر إًَِمٞمَْٝم٤م وم٘م٤مل : اًمٚماُٝمؿا اضْمَٕمْٚمٜمِل ُِمثَْٚمَٝم٤م ، وَمُٝمٜم٤مًمَِؽ شَمرَ  َٕمْؾ اسْمٜمِل ُِمثَْٚمَٝم٤م ، وَمؽَمَك اًمرِّ اضَمَٕم٤م ٓ دَمْ

ـُ اهلَْٞمئ٦َِم وَم٘مُ  َٕمٚمٜمِل احلَِدي٨ِم وم٘م٤مًَم٧م : َُمرا َرضُمٌؾ طَمً ْٚم٧ُم : اًمٚماُٝمؿا اضْمَٕمْؾ اسْمٜمِل ُِمثَْٚمُف وَمُ٘مْٚم٧َم : اًمٚماُٝمؿا ٓ دَمْ

ٕمَ  ىْم٧ِم ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : اًمٚماُٝمؿا ٓ دَمْ وا هِبَِذِه إََُم٦ِم َوُهؿ َيْيسُمقََّن٤ُم َوَيُ٘مقًُمقَن : َزَٟمٞم٧ِْم َهَ ْؾ اسْمٜمِل ُِمثَْٚمُف ، َوَُمرُّ

ٌا٤مرًا وَمُ٘مٚم٧م : اًمٚماُٝمؿا ٓ دْمَٕمْٚمٜمِل ُِمثَْٚمَٝم٤م وَمُ٘مْٚم٧َم : اًمٚماُٝمؿا اضمَٕمْٚمٜمِل  ضُمَؾ يَم٤مَن ضَم ُِمثَْٚمَٝم٤م ؟، ىَم٤مَل : إِنا ذًمَِؽ اًمرا

ْق ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : اًمٚماُٝمؿا اضْمَٕمٚمْ  ش ٜمِل ُِمثَْٚمَٝم٤م ُِمثَْٚمُف ، وإِنا َهِذِه َيُ٘مقًُمقَن هل٤م َزَٟمٞم٧ِْم ، َومَلْ شَمْزِن ، َوَهىْم٧م ، َومَلْ شَمْنِ

ًَ » ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  سمَْمؿِّ اعمٞمؿ إُومَم ، وإؾِمٙم٤من اًمقاو ويمن اعمٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦ِم وسم٤مًمًلم اعمٝمٛمَٚم٦ِم ش : ٤مُت واعمُقُِم

وايِن . واعمُقُِم٦ًُم : اًمزاٟمٞم٦م . وىمقًمف :  ـا اًمزا ٦ًم وَم٤مِرَه٦م » وُه  : َأي طم٤مِذىَم٦ٌم َٟمِٗمٞم٦ًٌم . ش داسما
ِ
٤مَرُة »سم٤ِمًْمَٗم٤مء ش اًمِما

 : َوِهل
ِ
اء لِم اعمْٕمجٛم٦ِم وخَتْٗمٞمِػ اًمرا شمَراضمٕم٤م » اجلامُل اًمٔما٤مِهُر ذِم اهلٞمْئ٦َِم واعمْٚمٌِس . وُمْٕمٜمك وصؾ  سم٤ِمًمِمِّ

صَمَٝم٤م ، واهللا أقمٚمؿ .ش احلِدي٨م  ٌِل وطمدا صَم٧ِم اًمّما  َأْي : طمدا

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
أي٦م ىم٤مل : ىم٤مل اًم٘مقم ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : إٟم٤م ٟمًتحٞمل أن  . واصؼم ٟمٗمًؽ : ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف

قاصؼم ٟمٗمًؽ ُمع ٟمج٤مًمس ومالٟم٤م وومالٟم٤م وومالٟم٤م  ومج٤مٟمٌٝمؿ ي٤م حمٛمد  وضم٤مًمس أذاف اًمٕمرب ومٜمزل اًم٘مرآٟم

وٓ حت٘مرهؿ ، ىم٤مل : ىمد أُمروين اًمذيـ يدقمقن رهبؿ سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم يريدون وضمٝمف وٓ شمٕمد قمٞمٜم٤مك قمٜمٝمؿ 

 (18/6اًمٓمؼمى  (وٓ شمٓمع ُمـ أهمٗمٚمٜم٤م ىمٚمٌف قمـ ذيمرٟم٤م واشمٌع هقاه ويم٤من أُمره ومرـم٤م.  : سمذًمؽ ، ىم٤مل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=50&ID=3113#docu
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ىم٤مل : ٟمزًم٧م ذم أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ: وذًمؽ أٟمف  .وٓ شمٓمع ُمـ أهمٗمٚمٜم٤م ىمٚمٌف قمـ ذيمرٟم٤م  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

دقم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أُمر يمرهف اهلل: ُمـ ـمرد اًمٗم٘مراء قمٜمٝمؿ، وشم٘مري٥م صٜم٤مديد أهؾ ُمٙم٦م، 

 .واشمٌع هقاه  . يٕمٜمل : ُمـ ظمتٛمٜم٤م قمغم ىمٚمٌف، يٕمٜمل اًمتقطمٞمد .وٓ شمٓمع ُمـ أهمٗمٚمٜم٤م ىمٚمٌف قمـ ذيمرٟم٤م  : وم٠مٟمزل اهلل

 (9/527) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقريٕمٜمل ومرـم٤م ذم أُمر اهلل، وضمٝم٤مًم٦م سم٤مهلل.  :ويم٤من أُمره ومرـم٤م يٕمٜمل اًمنمك، 

 .وٓ شمٕمد قمٞمٜم٤مك قمٜمٝمؿ  : ىم٤مل : يٕمٌدون رهبؿ . وىمقًمف .رهبؿ ُمع اًمذيـ يدقمقن  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (9/528) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. ي٘مقل : ٓ شمتٕمدهؿ إمم همػمهؿ

أَّنؿ اًمذيـ  .واصؼم ٟمٗمًؽ ُمع اًمذيـ يدقمقن رهبؿ  : ذم هذه أي٦مقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل : أظمؼمين ٟم٤مومع قمـ 

 (9/526) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. يِمٝمدون اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ٞمس ىم٤مل قمٙمرُم٦م: ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: ىمد ذىم٧م اعمرارة، ومٚمٞمس رء أُمر ُمـ اًمٗم٘مر ومحٚم٧م احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ ومٚم

 (             3/337 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م .)رء أصم٘مؾ ُمـ ضم٤مر اًمًقء وًمق أن اًمٙمالم ُمـ ومْم٦م ًمٙم٤من اًمًٙمقت ُمـ ذه٥م

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: دمٛمٕمقن ومٞم٘م٤مل: أيـ وم٘مراء هذه إُم٦م وُم٤ًميمٞمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: ومتؼمزون ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م ىم٤مل 

ًمًٚمٓم٤من همػمٟم٤م ىم٤مل: ومٞم٘م٤مل: قمٜمديمؿ؟ ومت٘مقًمقن: ي٤م رب اسمتٚمٞمٜم٤م ومّمؼمٟم٤م وأٟم٧م أقمٚمؿ ووًمٞم٧م إُمقال وا

 صدىمتؿ ىم٤مل: ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمزُم٤من وشمٌ٘مك ؿمدة احل٤ًمب قمغم ذوي إُمقال.

 (      1/289 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م)

 (1/217 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ىم٤مل أسمق اًمدرداء: صمالث أطمٌٝمـ ويٙمرهٝمـ اًمٜم٤مس: اًمٗم٘مر واعمرض واعمقت.)

٦م يّمٚمقن ذم صمقب، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٌٚمغ ريمٌتٞمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ىم٤مل أيب هريرة: رأي٧م ؾمٌٕملم ُمـ أهؾ اًمّمٗم

 ( 1/341 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ).أؾمٗمؾ ُمـ ذًمؽ: وم٢مذا ريمع أطمدهؿ: ىمٌض قمٚمٞمف، خم٤موم٦م أن شمٌدو قمقرشمف

ىم٤مل واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع: يمٜم٧م ُمـ أصح٤مب اًمّمٗم٦م وُم٤م ُمٜم٤م أطمد قمٚمٞمف صمقب شم٤مم ىمد اختذ اًمٕمرق ذم ضمٚمقدٟم٤م 

 (1/341 ًمٞم٤مءإو طمٚمٞم٦م ـمقىم٤ًم ُمـ اًمقؾمخ واًمٖم٤ٌمر.)

ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ٕن أيمقن قم٤مذ قمنمة ُم٤ًميملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أطم٥م إزم ُمـ أن أيمقن قم٤مذ قمنمة 

 .أهمٜمٞم٤مء وم٢من إيمثريـ:هؿ إىمٚمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ ُمـ ىم٤مل هٙمذا وهٙمذا ي٘مقل: يتّمدق يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ 

 (1/288 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م )

 (5/242 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ). وم٘مد ىمتٚمفقمـ يزيد سمـ ُمٞمنة: أٟمف يم٤من ي٘مقل: ُمـ رد ؾم٤مئالً 
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ىم٤مل اخلقاص: اًمٗم٘مر يٕمٛمؾ قمغم اإلظمالص وضمالء اًم٘مٚم٥م وطمْمقره ًمٚمٕمٛمؾ واًمٖمٜمل يٕمٛمؾ قمغم يمثرة 

 (328-11/327 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م اًمقؾمقاس وشمٗمرىم٦م اًم٘مٚم٥م ذم ُمقاوع إقمامل.)

ُمثٚمف يمٛمثؾ ؾمٗمٞمٜمتلم ذم  ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل: يدظمؾ وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ اجلٜم٦م ىمٌؾ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ سمًٌٕملم ظمريٗم٤مً 

هذا اًمٌحر ُمرت واطمدة وًمٞمس ومٞمٝم٤م ؿمئ وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمٌحر: ظمٚمقا ؾمٌٞمٚمٝم٤م وُمرت إظمرى ُمقىمرة 

 (4/254 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ومح٧ًٌم ًمٞمٜمٔمر ُم٤م ومٞمٝم٤م.)

ىم٤مل رضم٤مء سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م: ىمٚم٧م حل٤ًمن سمـ أيب ؾمٜم٤من: أُم٤م حتدصمؽ ٟمٗمًؽ سم٤مًمٗم٤مىم٦م؟ ىم٤مل: سمغم ىمٚم٧م: وم٠ٌمي رء 

٤م ويم٤من ذاك شم٠مظمذيـ اعمًح٤مة ومتجٚمًلم ُمع اًمٗمٕمٚم٦م ومتٙمتًٌلم داٟم٘م٤ًم أو داٟم٘ملم شمٕمٞمِملم شمرده٤م؟ ىم٤مل: أىمقل هل

 (3/117 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ).هبام ومتًٙمـ

قمـ ـم٤مووس: أٟمف رأى رضمالً ُمًٙمٞمٜم٤ًم: ذم قمٞمٜمٞمف قمٛمِم٤ًم وذم صمقسمف وؾمخ وم٘م٤مل ًمف: قمد إن اًمٗم٘مر ُمـ اهلل وم٠ميـ 

 (4/14 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م أٟم٧م قمـ اعم٤مء؟.)

 أدهؿ: اًمٗم٘مر خمزون قمٜمد اهلل ذم اًمًامء سمٕمدل اًمِمٝم٤مدة ٓ يٕمٓمٞمف إٓ ُمـ أطم٥م.  ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ

 (8/15 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م (

 (159) أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ: ًمٕمكم اعم٤موردي :ىم٤مل حمٛمقد اًمقراق

 ًَمقشَمْٕمَتؼِمْ  أيمؼمُ  اًمِٖمٜمك قمٞم٥ُم                                      شَمْزَدضمرْ   اًمٗم٘مػِمأٓ ي٤مقم٤مئ٥َم 

 اًمٜمٔمرْ   َُمٜمَؽ  َصّح  إِن اًمِٖمٜمك قمغم                                 وَمْمٚمِف وُِمـ اًمَٗمْ٘مرِ  ذِف  ُمـ

 شمٗمت٘مر يمل اهلل شمٕميص وًم٧ًم                            اًمٖمٜمك ًمتٜم٤مل شمٕميص أٟمؽ

 (291اعمًتٓمرف ذم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف  ًمألسمِمٞمٝمل: (ىم٤مل اًمٕمٌا٤مس سمـ إطمٜمػ

هُ   ودُّ
ٍ
 واًمٜما٤مُس شُمٖمٚمُِؼ دوَٟمُف أسمقاهَب٤م                   َيٛمٌم اًمَٗمـ٘مػُم ويمؾُّ رء

 !وشَمراُه ُمٌٖمقو٤ًم وًمٞمَس سمُٛمْذٟم٥ٍم                    َيرى اًمٕمداوَة وٓ َيرى أؾم٤ٌمهَب٤م

يم٧ْم أذٟم٤مهَب٤م      طمتاك اًمٙماِلَب إِذا رأْت ذا صمروٍة              ظَمَْمَٕم٧ْم ًمديِف وطمرا

ْت أٟمٞم٤مهَب٤م                    وإِذا رأْت وم٘مػمًا قم٤مسمرًا            َ  َٟمٌَح٧ْم قمٚمٞمف ويمنما

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ـِ اًمزسمػم: َأنا ُمٕم٤مويف سمٕم٨م ُمرة إمَِم قم٤مئِمف سمامئف أًمػ درهؿ، وَمَقاهللِ َُم٤م أُم٧ًم طمتك ومرىمتٝم٤م. وم٘م٤مًم٧م هل٤م  قمروة سم

 (2/187 أقمالم اًمٜمٌالءؾمػمُمقٓهت٤م: ًمق اؿمؽمي٧م ًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سمدرهؿ حلام؟ وم٘م٤مًم٧م: َأَٓ ىمٚم٧م زِم؟.) 
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ا يقًُم٤م ذم سمٕمض إزىما٦م ومدقم٤م   صمٜمل ُمـ أصمؼ سمف أنا اًمِمٞمخ ريض اهلل قمٜمف يم٤من ُم٤مرًّ ىم٤مل قمٛمر سمـ قمكم اًمٌزار: وطمدا

ًمف سمٕمض اًمٗم٘مراء وقمرف اًمِمٞمخ طم٤مضمتف ومل يٙمـ ُمع اًمِمٞمخ ُم٤م يٕمٓمٞمف، ومٜمزع صمقسًم٤م قمغم ضمٚمده ودومٕمف إًمٞمف، 

 ًمٞمف ُمـ يمقٟمف مل حيي قمٜمده رء ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م.وىم٤مل: سمِٕمف سمام شمٞمنا وأٟمٗم٘مف. واقمتذر إ

 ( 65)إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

قمـ أيب ىمالسم٦م: أن أسم٤م اًمدرداء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُمر قمغم رضمؾ ىمد أص٤مب ذٟم٤ًٌم ومٙم٤مٟمقا يًٌقٟمف وم٘م٤مل: أرأيتؿ 

دوا اهلل اًمذي ًمق وضمدمتقه ذم ىمٚمٞم٥م أمل شمٙمقٟمقا ُمًتخرضمٞمف؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومال شمًٌقا أظم٤ميمؿ وامح

قم٤موم٤ميمؿ ىم٤مًمقا: أومال شمٌٖمْمف؟ ىم٤مل: إٟمام أسمٖمض قمٛمٚمف وم٢مذا شمريمف ومٝمق أظمل. وىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل شمٕم٤ممم 

 (225/ 1طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء قمٜمف: أدع اهلل شمٕم٤ممم ذم يقم هائؽ ًمٕمٚمف أن يًتجٞم٥م ًمؽ ذم يقم ضائؽ. ) 

فخ ٚادلغبوني -99
َ
ْ
 
 ٚادلٕىغش٠ٓ ثبة ِالىفخ ا١ٌز١ُ ٚاٌجٕبد ٚعبئش اٌن

  ٚاإِلؽغبْ ئ١ٌُٙ ٚاٌؾفمخ ١ٍُّٙ ٚاٌزٛامِ ُِْٙ ٚخفل اجلٕبػ ذلُ 
َؽ َُمَع  [  ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  88] احلجر :  َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ َواْصؼِمْ َٟمْٗم

ُْؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمِّ يُ  ـَ َيْدقُمقَن َرهبا ِذي ْٟمٞم٤َم اًما  ِريُدوَن َوضْمَٝمُف َوٓ شَمْٕمُد قَمْٞمٜم٤َمَك قَمٜمُْٝمْؿ شُمِريُد ِزيٜم٦ََم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ

٤مئَِؾ وَمال شَمٜمَْٝمْر  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  28] اًمٙمٝمػ :   ًا ٤م اًم ٤م اًْمٞمَتِٞمَؿ وَمال شَمْ٘مَٝمْر َوَأُما  11-9] اًمْمحك :  وَم٠َمُما

ـِ وَمَذًمَِؽ اًماِذي َيُدعُّ اًْمَٞمتِٞمَؿ َوٓ حَيُضُّ قَمغَم ـَمَٕم٤مِم َأَرَأْي٧َم اًماِذي يُ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ي ُب سم٤ِمًمدِّ َٙمذِّ

ٙملِِم  ًْ
ِ  [ . 6] اعم٤مقمقن :  اعمْ

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؾِمتا٦َم ٟمَٗمر ،  -261 قمـ ؾمٕمد سمـ َأيب َوىما٤مص ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يُمٜما٤م َُمَع اًمٜمٌا

يُمقَن ًمٚمٜما  ـُ وم٘م٤مل اعمنُْمِ ُئقن قمٚمٞمْٜم٤م ، ويُمٜم٧ُْم َأٟم٤م واسْم  ٓ جَيْؽَمِ
ِ
ٌِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : اـْمُرْد ُه١ُمٓء

ٞمِٝمام ، وَمقىَمَع ذم َٟمْٗمِس رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  ـْ ُهَذْيِؾ وسماِلل ورضمالِن ًَم٧ًُم ُأؾمٛمِّ ُٕمقٍد ورضُمؾ ُِم ًْ ُم

ُْؿ سم٤مًْمَٖمداِة  }، وم٠َمْٟمَزَل اهللاُ شمٕم٤ممم: وؾَمٚماؿ ُم٤م ؿم٤مَء اهللا َأن ي٘مَع ومحدث ٟمْٗمًفُ  ـَ َيْدقُمقن َرهبا ِذي وٓ شَمْٓمُرِد اًما

 [ رواه ُمًٚمؿ. 52] إٟمٕم٤مم :   {واًمَٕمٌِمِّ ُيريُدوَن وضْمَٝمُف 

ـْ  َوُهقَ  اعمَزيِنِّ  قمْٛمرو سمـ قم٤مِئذِ  ُهٌػْمةَ  َأيب وقمـ -261  وقانِ  سمْٞمٕم٦مِ  َأْهؾِ  ُِم  ٤مَأسم َأنا  قمٜمف، اهللا  ريض اًمرِّ

ـْ قمُدوِّ اهللا َُم٠ْمظَمَذَه٤م ، و ؾمْٚماَمنَ  قَمغَم  َأشَمك ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ُصَٝمٞم٥ْم وسمالٍل ذم ٟمَٗمٍر وم٘م٤مًمقا :ُم٤م َأظَمَذْت ؾُمُٞمقُف اهللا ُِم

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  ؿ وؾَمٚما وم٘م٤مل َأسُمق سَمْٙمٍر ريض اهللا قمٜمف : َأشَمُ٘مقًُمقَن َهَذا ًمَِِمْٞمِخ ىُمرْيٍش َوؾمٞمِِّدِهْؿ؟ وَم٠َمشَمك اًمٜمٌا



 تٞمؿ واًمٌٜم٤متُمالـمٗمف اًمٞمسم٤مب                                   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -283

 

 

 

ٌْتَُٝمْؿ ًَمَ٘مْد َأهْمَْم٧ٌَم َرسماَؽ ؟ وم٠َمشَم٤مُهْؿ  ـْ يُمٜم٧َْم َأهْمَْم
وم٘م٤مل ، وَم٠َمظْمؼمُه وم٘م٤مل : ي٤م َأسم٤م سَمْٙمر ًَمٕمٚماَؽ َأهْمَْمٌَتُٝمؿ ؟ ًَمئِ

ْ :  َأْي  ش َُم٠ْمظَمَذَه٤م » ىمقًُمفُ  : ي٤م إظِْمقشَم٤مُه آهْمَْمٌُْتُٙمْؿ ؟ ىم٤مًمقا : ٓ ، يْٖمِٗمُر اهللا ًَمَؽ ي٤م ُأظَملا . رواه ُمًٚمؿ .   مَل

تَقِف  ًْ َٝم٤م شَم  ، وُرِوي سمْمؿ ش ي٤م ُأظملا » ُف : وىمقًمُ .  ُِمٜمْفُ  طم٘ما
ِ
 وختٗمٞمِػ اًمٞم٤مء

ِ
ُرِوي سمٗمتِح اهلٛمزِة ويمن اخل٤مء

.
ِ
 وشمِمديد اًمٞم٤مء

ِ
 اهلٛمزة وومتِح اخل٤مء

َأَٟم٤م ويم٤مومُؾ »وقمـ ؾمٝمِؾ سمـ ؾمٕمٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -262

َج سَمْٞمٜمَُٝماَم ش ٞمتِٞمِؿ ذم اجلٜما٦ِم َهَٙمَذا اًمْ  ٌا٤مسَم٦ِم َواًْمُقؾْمَٓمك ، ووَمرا ًا  رواه اًمٌخ٤مري. ش . وَأؿَم٤مر سم٤ِمًم

 . سم٠ُِمُُمقِرهِ  اًْمَ٘م٤مئِؿُ :  ش اًْمٞمتِٞمؿ يَم٤مومُِؾ  » و 

اًْمٞمتٞمِؿ ًَمُف يَم٤مومِؾ »وقمـ َأيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -263

ٌا٤مسم٦ِم واًْمُقؾْمٓمك . رواه ش َأْو ًمَِٖمػِمِه . َأَٟم٤م وُهَق يمَٝم٤مشَملْمِ ذم اجلَٜما٦ِم  ًا ـُ َأَٟمٍس سم٤ِمًم اوي وُهق َُم٤مًمُِؽ سْم َوَأؿَم٤مَر اًمرا

 ُِمٜمُْف، لُّ إضَمٜمٌَِ  َأوْ  ، ىَمِريٌفُ :  ُمٕمٜم٤مهُ  ش ًمَِٖمػمهِ  َأوْ  ًَمف اًْمٞمَتِٞمؿُ  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  وىمقًمف ُمًٚمؿ .

ـْ ىَمَراسمتِِف  واهللا َأقْمَٚمؿ . َأنْ  ُِمثُؾ  وَم٤مًْم٘مِري٥ُم  ُهْؿ ُِم ُه َأو أظُمقُه َأْو هَمػْمُ ف َأْو ضمدُّ  شَمْٙمُٗمَٚمف ُأُمُّ

ُه اًمتاْٛمرُة » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -264 ٙملُِم اًمذي شَمُردُّ ًْ
ًَمْٞمَس اعمِ

ُػ َواًمتاْٛمرشَم٤مِن، و ٙملُِم اًمذي يتََٕمٗما ًْ
اَم اعمِ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ٓ اًمٚمُّْ٘مٛم٦ُم واًمٚمُّْ٘مٛمت٤مِن إِٟما

ٙملِمُ  ًَمْٞمَس  »:  ش اًمّمحٞمحلم » ذم رواي٦م وذم  ًْ
هُ  اًمٜما٤مسِ  قمغَم  يُٓمقُف  اًمذي اعمِ  ، واًمٚمُّْ٘مٛمت٤َمن اًمٚمُّْ٘مٛم٦مُ  شَمُردُّ

ـا  ، َواًمتاْٛمرشَم٤منِ  َواًمتاْٛمرةُ 
ٙملِمَ  وًَمٙمِ ًْ

ـُ  َوٓ ، ُيٖمٜمْٞمِف هِمٜمًك دُ جَيِ  ٓ اًمذي اعمِ َق قَمَٚمٞمِف ، َوٓ  ُيْٗمَٓم سمِِف ومٞمُتّمدا

٠َمَل اًمٜما٤مَس  ًْ  ش .َيُ٘مقُم وَمٞم

ٙملِِم يَم٤معمُج٤مِهِد ذم » وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -265 ًْ
٤مقِمل قمغَم إَْرَُمَٚم٦ِم َواعمِ ًا اًم

ٌُف ىم٤مل : ش ؾمٌٞمِؾ اهللا  ًُ ٤مئِِؿ ٓ ُيْٗمٓمِرِ َويَم٤مًْم٘م٤مئِ » وَأطْم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .شِؿ اًماذي ٓ َيْٗمؽُمُ ، َويَم٤مًمّما

ـْ ي٠ْمشمِٞمَٝم٤م ، » وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -266 َذُّ اًمٓمإَم٤مم ـَمَٕم٤مُم اًْمقًمٞمٛم٦ِم ، ُيْٛمٜمَُٕمٝم٤م َُم

قْمقَة وَمَ٘مدْ  ـْ مَلْ جُي٥ِِم اًمدا ـْ َي٠ْمسَم٤مَه٤م ، وَُم  رواه ُمًٚمؿ.ش قَمََم اهللا وَرؾُمقًُمفُ  وُيْدقَمك إًَِمٞمَْٝم٤م َُم

سمِئَْس اًمٓمإَم٤مُم ـَمَٕم٤مُم اًْمَقًمِٞمَٛم٦ِم ُيْدقَمك إًَِمٞمَْٝم٤م » وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرَة ُمـ ىمقًمف : 

ُك اًمُٗمَ٘مَراءُ   ش  إهَْمٜمِٞم٤َمُء َوُيؽْمَ
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ـْ قَم٤مَل ضَم٤مِريَتلْمِ طَمتاك  »وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -267 َُم

. ش ضَم٤مِرَيتَلْمِ » َوَوؿا َأَص٤مسمَِٕمُف . رواه ُمًٚمؿ . ش شَمٌُْٚمَٖم٤م ضَم٤مَء َيقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم َأَٟم٤م َوُهق يَمَٝم٤مشَملْمِ   َأْي : سمِٜمَْتلْمِ

٠مَ  هَل٤َم اسْمٜمَت٤َمنِ  وُمٕمَٝم٤م اُْمَرَأةٌ  قمكما  َدظَمَٚم٧َم :  ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهللا  ريض قم٤مئِم٦مَ  وقمـ -268 ًْ  قِمٜمِْدى دَمِدْ  وَمَٚمؿ ُل شَم

ْ شَم٠ْميُمْؾ ُِمٜمَْٝم٤م صُمؿا ىم٤مُم٧ْم وَمَخَرضم٧ْم همَ  ؿَمٞمْئ٤مً  ٛمْتَٝم٤م سَملْمَ اسمٜمََتٞمَْٝم٤م َومَل ًَ ٤مَه٤م وَمَ٘م  ، ػْمَ مَتْرٍة واطِمدٍة ، وَم٠َمقْمَٓمْٞمتَُٝم٤م إِيا

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْٜم٤َم ، وَم٠َمظْمؼمشُمُف وم٘م٤مل:  ـِ اسْمتكُِمَ » وَمدظمَؾ اًمٜمٌا ـَ َُم ًَ  وَم٠َمطْم
ٍ
ء ـْ َهِذِه اًمٌَٜم٤َمِت سمٌَِمْ  ُِم

ـا ًَمُف ؾِمؽْمًا ُمـ اًمٜما٤مِر  ـا يُم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش إًَِمٞمِْٝم

ٙمِٞمٜم٦َمٌ  ضَم٤مَءشمٜمك:  ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهللاُ  ريض قم٤مئِم٦مَ  وقمـ -269 ًْ ِٛمؾ ُِم  صَمالَث  وَم٠َمـمٕمٛمتَٝم٤م ، هل٤م اسْمٜمَْتلْم  حَتْ

ْ  ُِمٜمُْٝماَم  َواطمَدةٍ  يُمؾا  وَم٠َمقمٓم٧ْم   مَتَْراٍت  ٧م ًمتَ  مَتْرةً  ومٞمٝم٤م إمِم َورومٕم٧ْم  َرةً مَت ٠َميُمٚمَٝم٤م ، وم٤مؾمتٓمٕمٛمتٝم٤م اسْمٜمَت٤َمَه٤م ، وَمَِم٘ما

اًمتاْٛمَرَة اًمتك يَم٤مَٟم٧ْم شُمريُد َأْن شم٠ْميُمٚمَٝم٤م سمْٞمٜمُٝماَم ، وم٠َمقْمجٌٜمك ؿَم٠ْمََّن٤م ، وَمَذيمْرُت اًماذي صٜمَٕم٧ْم ًمرؾمقل اهللا َصغّم 

 رواه ُمًٚمؿ .ش ٥َم هَل٤َم هِب٤َم اجلٜما٦َم ، َأو َأقْمتَ٘مٝم٤م هِب٤َم َُمـ اًمٜما٤مِر إن اهللا ىَمْد َأْوضَم » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : 

ـِ قَمْٛمرٍو اخلُزاقِملِّ ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -271 وقمـ أيب ُذْيٍح ظُمَقْيٚمِِد سْم

ٕمٞمٗملِم اًْمٞمَتِٞمِؿ واعمرْ » وؾَمٚماؿ:  ُج طَمؼا اًمْما طمدي٨م طمًـ صحٞمح رواه اًمٜم٤ًمئك ش َأِة اًمٚماُٝمؿا إِٟمِّك ُأطَمرِّ

ُج  » وُمٕمٜمك سم٢مؾِمٜم٤مد ضمٞمٍد .  ـْ  اإِلصْمؿُ  َوُهقَ  ، احلََرَج  ُأحلُؼ :  ش ُأطَمرِّ ُٝمام َوٞماعَ  سمَِٛم رُ  ، طَم٘ما ـْ  َوُأطَمذِّ  ذًمَؽ  ُم

 . َأيمٞمداً  َزضْمراً  قَمٜمْفُ  َوَأْزضُمرُ  ، سَمٚمِٞمٖم٤مً  حَتْذيراً 

ـِ  ُُمّْمٕم٥ِم  وقمـ -271 ـِ  ؾمٕمدِ  سم ـْ ًمَ  َأنا  ؾمْٕمدٌ  رَأى:  قمٜمٝمام اهللا  ريض وىما٤مصٍ  أيب سم ُف وَمْْماًل قمغَم َُم

رواه اًمٌخ٤مري ش َهؾ شُمٜمٍُْموَن وشُمرزىُمقَن إِٓا سمُِْمٕمٗم٤مئُِٙمؿ» ُدوٟمُف ، وم٘م٤مل اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : 

ىَم٤مٟمِ  ك ذم صحٞمِحِف ُُمتاّماًل قمـ َهَٙمذا ُُمرؾماًل  وَم٢مِن ُمّمَٕم٥م اسمـ ؾمٕمد شَم٤مسمِِٕملُّ  ورواه احل٤مومُِظ َأسمق سمٙمر اًْمؼَمْ

 .َأسمٞمف ريض اهللا قمٜمف

 قُمَقْيٛمٍر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل  -272
ِ
ْرداء وقمـ أيب اًمدا

اَم شُمٜمٍُْموَن ، وشُمْرزىمقن سمُْمٕمٗم٤مِئُٙمْؿ : » َٕمَٗم٤مَء ، وَم٢مِٟما  ٤مد ضمٞمد.رواه َأسمق داود سم٢مؾمٜمش اسْمٖمقيِن ذم اًمْمُّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
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 (8/652) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . ىم٤مل : اظمْمعواظمٗمض ضمٜم٤مطمؽ  :ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ 

ىم٤مل : رد اعمًٙملم وأُم٤م اًم٤ًمئؾ ومال شمٜمٝمر ىم٤مل : يمـ ًمٚمٞمتٞمؿ يم٠مب رطمٞمؿ وم٠مُم٤م اًمٞمتٞمؿ ومال شم٘مٝمر.  : ىمت٤مدة قمـ 

ىم٤مل : ومال شمٔمٚمؿ. ومال شم٘مٝمر جم٤مهد: ىم٤مل : شمٖمٛمّمف وحت٘مره. قمـ وم٠مُم٤م اًمٞمتٞمؿ ومال شم٘مٝمر سمرمح٦م وًملم. قمـ جم٤مهد : 

 (15/491 اعمٜمثقر اًمدر)ىم٤مل : ُمـ ضم٤مء ي٠ًمًمؽ قمـ أُمر ديٜمف ومال شمٜمٝمره. وأُم٤م اًم٤ًمئؾ ومال شمٜمٝمر ؾمٗمٞم٤من قمـ 

ىم٤مل : يدومٕمف ًمؽ اًمذي يدع اًمٞمتٞمؿ ومذىم٤مل : يٙمذب سمحٙمؿ اهلل أرأي٧م اًمذي يٙمذب سم٤مًمديـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (1/1658قمـ طم٘مف. ) ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مٟمك 

ٕم٤مم اعمحت٤مج ُمـ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره : وٓ حي٨م همػمه قمغم إـموٓ حيض قمغم ـمٕم٤مم اعمًٙملم : وىمقًمف

 ( 24/631اًمٓمٕم٤مم.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل داود قمٚمٞمف اًمًالم :يمـ ًمٚمٞمتٞمؿ يم٤مٕب اًمرطمٞمؿ واقمٚمؿ أٟمؽ يمام شمزرع يمذًمؽ حتّمد ُم٤م أىمٌح اًمٗم٘مر سمٕمد 

اًمٖمٜمك وأيمثر ُمـ ذًمؽ وأىمٌح، اًمْمالًم٦م سمٕمد اهلدى وإذا وقمدت ص٤مطمٌؽ وم٠مٟمجز ًمف ُم٤م وقمدشمف وم٤مإل شمٗمٕمؾ 

 يقرث سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف قمداوة وشمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ص٤مطم٥م إن ذيمرت مل يٕمٞمٜمؽ وإن ٟمًٞم٧م مل يذيمرك . 

 (113صحٞمح إدب اعمٗمرد طمدي٨م  )

 (2/111)اًمًٜمـ ًمٚمدراىمٓمٜمك .اسمتٖمقا )اى ادمروا( ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك ًمئال شم٠ميمٚمٝم٤م اًمزيم٤مة :ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 (9/245 ُاُمرٟم٤م ان ٓ ُٟمجٞم٥م.) ومتح اًم٤ٌمرى ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رم اًمقًمٞمٛمف :اذاظمص اًمٖمٜمك وشمرك اًمٗم٘مػم

 (1/214)احلٚمٞمف .وىم٤مل رضمؾ ٕيب اًمدرداء : أوصٜمل ىم٤مل: ارطمؿ اًمٞمتٞمؿ وأدٟمف ُمٜمؽ، وأـمٕمٛمف ُِمـ ـمٕم٤مُمؽ

أسمق سَمرزة إؾمٚمٛمل : روى اسمـ ؾمٕمد قمـ احلًـ سمـ طمٙمٞمؿ ىم٤مل طمدصمتٜمك أُمل أٟمف يم٤مٟم٧م ٕيب سمرزة ضمٗمٜم٦م ُمـ 

 )224/ 4اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد  ٤مُمك واعم٤ًميملم . )صمريد همدوة وضمٗمٜم٦م قمِمٞم٦م ًمألراُمؾ واًمٞمت

قمٌداهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل: يم٤مٟم٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمٚمٞمٜمل وأظًم٤م زم يتٞمٛملم  وقمـ

 (589-1/251ذم طمجره٤م، ومٙم٤مٟم٧ْم خترج ُمـ أُمقاًمٜم٤م اًمزيم٤مة.)اعمقـم٠م

اًمذيـ ذم طمجره٤م ُمـ يتجر هلؿ وقمـ ُم٤مًمؽ : أٟمف سمٚمٖمف أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧ْم شُمْٕمٓمل أُمقال اًمٞمت٤مُمك 

 (591-1/251ومٞمٝم٤م.)اعمقـم٠م

 قمـ أؾمامء سمـ قمٌٞمد ىم٤مل : ىمٚم٧م ٓسمـ ؾمػميـ : قمٜمدى يتٞمؿ وم٘م٤مل : اصٜمع سمف ُم٤م شمّمٜمع سمقًمدك اُضسمف يمام

 )141/ 114شميب وًمدك . ) صحٞمح إدب اعمٗمرد إًم٤ٌمين سمرىمؿ  
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ُم٤مًٓ ومٌٞمع ذًمؽ اعم٤مل سمٕمد سمامل روى ُم٤مًمؽ قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد أٟمف اؿمؽمى ًمٌٜمل أظمٞمف يت٤مُمك ذم طمجره 

 (591يمثػم.)اعمقـم٠م 

 طمجٝم٤مإلؾمالم. ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ زيد: ٕن أشمّمدق سمدرهؿ قمغم يتٞمؿ أو ُمًٙملم أطم٥م إزم ُمـ طمج٦م سمٕمد 

  (3/91 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م)

ىم٤مل اًمًدى: يٌٕم٨م آيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهل٥م اًمٜم٤مر خيرج ُمـ ومٞمف وُمـ ُم٤ًمُمٕمف وأٟمٗمف وقمٞمٜمٞمف يٕمرومف 

 (3478آه سمآيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ. )احل٤موى رم شمٗمًػم اًم٘مران اًمٙمريؿ يمؾ ُمـ ر

أم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري : ىم٤مل ويمٞمع سمـ اجلراح : ىم٤مًم٧م أم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ًمًٗمٞم٤من : ي٤م سمٜمل اـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وأٟم٤م 

أيمٗمٞمؽ سمٛمٖمززم  وىم٤مًم٧م :ي٤م سمٜمل إذا يمت٧ٌم قمنمة أطمرف وم٤مٟمٔمر هؾ شمرى ذم ٟمٗمًؽ زي٤مدة ذم ُمِمٞمؽ 

 (3/189صٗم٦م اًمّمٗمقة  وم٤مقمٚمؿ أٟمف ٓ ييك وٓ يٜمٗمٕمؽ . )وطمٚمٛمؽ ووىم٤مرك وم٢من مل يزدك 

أم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل : ُوًمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سمٖمزة وُم٤مت أسمقه إدريس ؿم٤مسم٤ًم ومٜمِم٠م اًمِم٤مومٕمل يتٞماًم ذم 

طمجر أُمف ومحٗمظ اًم٘مرآن وهق اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم وطمٗمظ ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك 

 (11 -12/6رسمٕم٦م اعمِمٝمقرة . )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء أصٌح ُمذهٌف أطمد اعمذاه٥م إ

أم أمحد سمـ طمٜمٌؾ : يم٤من واًمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمـ أضمٜم٤مد ُمرو ُم٤مت ؿم٤مسم٤ًم وًمف ٟمحق ُمـ صمالصملم ؾمٜم٦م وم٘م٤مُم٧م أم 

أمحد قمغم شمرسمٞمت٦م وطمثتف قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن وـمٚم٥م احلدي٨م، ومٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م، ويم٤من 

اعمًٜمد أيمثر ُمـ ُم٤مئتلم وصمامٟملم ؿمٞمخ٤ًم روى قمٜمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واسمق قمدد ؿمٞمقظم٦م اًمذيـ روى قمٜمٝمؿ ذم 

 (183 -11/177 اًمًػم)  داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل . واإلُم٤مم أمحد ص٤مطم٥م أطمد اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمِمٝمقرة .

ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: روى  قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر واحلًـ سمـ قمكم وضم٤مسمر أن اًمزيم٤مة واضم٦ٌم 

٤مل اًمٞمتٞمؿ يمام رواه ُم٤مًمؽ قمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م وىم٤مل سم٘مقهلؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم : قمٓم٤مء  وضم٤مسمر سمـ زيد وجم٤مهد  ذم ُم

واسمـ ؾمػميـ  وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مهبام  واحلًـ سمـ طمل واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإًمٞمف ذه٥م أسمق صمقر 

  (3/155ؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم إلوأمحد سمـ طمٜمٌؾ ومج٤مقم٦م.)ا

 : ٤مىايٚمٞم٤م اسمق ُماًمِم٤مقمر  ىم٤مل

ـْ أرى ٞمؾ ظَمّمٞمام       ىم٤مًمقا: اًمٞمتٞمُؿ، وم٘مٚم٧ُم: َأْيتَُؿ َُم ـْ يم٤من ًمٚمخُٚمِؼ اًمٜمٌا  َُم

ـْ أرى     َُمـ قم٤مَش سملم إيمرُملَم ًَمئٞمام      ىم٤مًمقا: اًمٞمتٞمُؿ، وم٘مٚم٧ُم َأْيتَُؿ َُم
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 مل يًٚمؽ ـمري٘م٤ًم ًمٚمٝمدى ُمٕمٚمقُم٤ًم           يمؿ راومٍؾ ذم ٟمٕمٛم٦ِم إسمقيـ،         

َؽ واطم٦ٌم         ي٤م يم٤مومَؾ إيت٤مم،  ٓ شُمٜم٧ٌُِْم إؿمقاَك واًمزىمقُم٤م        يمٗمُّ

٦م         هقَر ٟمديا ّٓ اًمزُّ حي٤مَن واًم٘مٞمُّمقُم٤م             ُم٤م َأْٟمٌَت٧َْم إ ٞمَح واًمرا  واًمِمِّ

 ًمٚمٛمحًٜملم، وشُمٕمٚمـ اًمتٙمريام        َأسْمنِمْ وم٢منا إَْرَض شُمّمٌح واطم٦ًم   

ـْ َوـمكَء    اًمثرى ذم ضَمٜما٦ٍم يمُٛمَٚم٧ْم رو٤ًم وَٟمٕمٞمام           أسمنم سمّمح٦ٌِم ظمػِم َُم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :

ريض اهلل قمٜمف إمم اًمًقق ومٚمح٘م٧م قمٛمر اُمرأة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمرضم٧م ُمع  ىم٤ملأسمٞمف قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ 

ؿم٤مسم٦م وم٘م٤مًم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هٚمؽ زوضمل وشمرك صٌٞم٦م صٖم٤مرا واهلل ُم٤م يٜمْمجقن يمراقم٤م وٓ هلؿ زرع وٓ 

٤م سمٜم٧م ظمٗم٤مف سمـ إيامء اًمٖمٗم٤مري وىمد ؿمٝمد أيب احلديٌٞم٦م ُمع اًمٜمٌل صغم ضع وظمِمٞم٧م أن شم٠ميمٚمٝمؿ اًمْمٌع وأٟم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقىمػ ُمٕمٝم٤م قمٛمر ومل يٛمض صمؿ ىم٤مل ُمرطم٤ٌم سمٜم٥ًم ىمري٥م صمؿ اٟمٍمف إمم سمٕمػم فمٝمػم يم٤من 

ُمرسمقـم٤م ذم اًمدار ومحٛمؾ قمٚمٞمف همرارشملم ُمألمه٤م ـمٕم٤مُم٤م ومحؾ سمٞمٜمٝمام ٟمٗم٘م٦م وصمٞم٤مسم٤م صمؿ ٟم٤موهل٤م سمخٓم٤مُمف صمؿ ىم٤مل 

يٗمٜمك طمتك ي٠مشمٞمٙمؿ اهلل سمخػم وم٘م٤مل رضمؾ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أيمثرت هل٤م ىم٤مل قمٛمر صمٙمٚمتؽ أُمؽ واهلل اىمت٤مديف ومٚمـ 

 إين ٕرى أسم٤م هذه وأظم٤مه٤م ىمد طم٤مسا طمّمٜم٤م زُم٤مٟم٤م وم٤مومتتح٤مه صمؿ أصٌحٜم٤م ٟمًتٗملء ؾمٝمامَّنام ومٞمف. 

 (3928رىمؿ  -1528/ 4) اًمٌخ٤مرى 

اًمٞمت٤مُمك ومتٖمدى ذات يقم وم٠مرؾمؾ إمم  يم٤من إذا شمٖمدى أو شمٕمِمك دقم٤م ُمـ طمقًمف ُمـ :قمـ احلًـ أن اسمـ قمٛمر

يتٞمؿ ومٚمؿ جيده ويم٤مٟم٧م ًمف ؾمقي٘م٦م حمالة ينمهب٤م سمٕمد همدائف ، ومج٤مء اًمٞمتٞمؿ وىمد ومرهمقا ُمـ اًمٖمداء ، وسمٞمده 

 ) 1/299 طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءاًمًقي٘م٦م ًمٞمنمهب٤م ، ومٜم٤موهل٤م إي٤مه وىم٤مل : ظمذه٤م ومام أراك همٌٜم٧م. )

ًمٕمٜم٥م وم٠مرؾمٚم٧م صٗمٞم٦م اُمرأشمف سمدرهٍؿ وم٤مؿمؽمت ىم٤مل ٟم٤مومٍع: ُمرض اسمـ قمٛمر وم٤مؿمتٝمك قمٜم٤ًٌم أول ُم٤م ضم٤مء ا

قمٜم٘مقًدا سمدرهٍؿ، وم٤مشمٌع اًمرؾمقَل ؾم٤مئٌؾ ومٚمام أشمك اًم٤ٌمب ودظمؾ ىم٤مل اًم٤ًمئؾ: اًم٤ًمئؾ ىم٤مل اسمـ قمٛمر: أقمُٓمقه 

إي٤مه وم٠مقمَٓمْقه إي٤مه، صمؿ أرؾمٚم٧م سمدرهٍؿ آظمر وم٤مؿمؽمت سمف قمٜم٘مقًدا وم٤مشمٌع اًمرؾمقل اًم٤ًمئؾ، ومٚمام اٟمتٝمك إمم اًم٤ٌمب 

ؾ ىم٤مل اسمـ قمٛمر: أقمُٓمقه إي٤مه وم٠مقمَٓمْقه إي٤مه وم٠مرؾمٚم٧م صٗمٞم٦م إمم اًم٤ًمئؾ وم٘م٤مًم٧م: ودظمؾ وم٘م٤مل اًم٤ًمئؾ: اًم٤ًمئ

 (141/  5)ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل .واهلل ًمئـ قمدت ٓ شمّمٞم٥م ُمٜمل ظمػًما صمؿ أرؾمٚم٧م سمدرهٍؿ آظمَر وم٤مؿمؽمت سمف

. روى قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمف أٟمف :يم٤من ٓ ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُم٤ًم إٓ وقمغم ظِمقاٟمف ) ُم٤مئدشمف ( يتٞمؿ 
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 )136/ 112)صحٞمح إدب اعمٗمرد 

قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد: ضم٤مء أقمرايب إمم اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: إن ذم طمجري أيت٤مًُم٤م وإن هلؿ إسماًل وزم إسمؾ وأٟم٤م 

إن يمٜم٧م شمٌٖمل و٤مًمتٝم٤م وهتٜم٠م ضمرسم٤مه٤م وشمٚمقط طمقوٝم٤م  :وم٘م٤مل أُمٜمح ُمـ إسمكم وم٘مراء ومامذا حيؾ ُمـ أًم٤ٌمَّن٤م؟

 (12/27.)قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ذح اًمٌخ٤مرى رم احلٚم٥موشمًٕمك قمٚمٞمٝم٤م وم٤مذب همػم ُمي سمٜمًؾ وٓ َّنؽ 

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :سمٚمٖمف قمـ قم٤مئِم٦م  ريض اهلل قمٜمٝم٤م  أن ُمًٙمٞمٜم٤ًم ؾم٠مهل٤م وهل ص٤مئٛم٦م وًمٞمس ذم سمٞمتٝم٤م إٓ 

رهمٞمػ، وم٘م٤مًم٧ْم عمقٓة هل٤م: أقمٓمٞمف إي٤مه، وم٘م٤مًم٧ْم: ًمٞمس ًمِؽ ُم٤م شمٗمٓمريـ قمٚمٞمف، وم٘م٤مًم٧ْم: أقمٓمٞمف إي٤مه ومٗمٕمٚم٧م. 

أهؾ سمٞم٧م أو إٟم٤ًمن ِمـ يم٤من هُيدي ًمٜم٤م ؿم٤مة ويمٗمٜمٝم٤م، ومدقمتٜمل قم٤مئِم٦م  ىم٤مًم٧م: ومام أُمًٞمٜم٤م طمتك أهدى ًمٜم٤م

 (2/997وم٘م٤مًم٧م: يُمكم ُمـ هذا، هذا ظمػم ُمـ ىمرصؽ. ) اعمقـم٠م  

قمـ ؿُمٛمٞم٦ًم اًمٕمتٙمٞم٦م ىم٤مًم٧م : ذيمر أدب اًمٞمتٞمؿ قمٜمد قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م : إين ٕضب اًمٞمتٞمؿ طمتك 

 (115يٜمًٌط. )صحٞمح آدب اعمٗمرد ًمالًم٤ٌمٟمك طمدي٨م 

 ثبة اٌٛف١خ ثبٌٕغبء -:9
ـا سم٤ِمعمَْْٕمُروف  وُه َتٓمِٞمُٕمقا َأْن شَمْٕمِدًُمقا  19] اًمٜم٤ًمء : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  َوقَم٤مِذُ ًْ ـْ شَم [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  َوًَم

َ٘م٦ِم َوإِْن شُمّْمٚمِ   َوًَمْق طَمَرْصُتْؿ وَمال مَتِٞمُٚمقا يُمؾا اعمَْٞمِْؾ وَمَتَذُروَه٤م يَم٤معمَُْٕمٚما
ِ
٤مء ًَ ُحقا َوشَمتاُ٘مقا وَم٢مِنا اهللَ يَم٤مَن سَملْمَ اًمٜمِّ

 [  129هَمُٗمقرًا َرطِمٞماًم  ] اًمٜم٤ًمء : 

 اؾْمتْقُصقا»:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  ُ رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض هريرة أيب وقمـ -273

 
ِ
٤مء ـْ  ظُمٚمَِ٘م٧ْم  اعمْرَأةَ  وم٢مِنا  ، ظمػْماً  سم٤ِمًمٜمًِّ ٚمعِ  ذم ُم٤م َأقْمقَج  َوإِنا  ، ِوَٚمعٍ  ُِم  يَمْنشَمفُ  شُمِ٘مٞمُٛمفُ  َذه٧ٌَم  وَم٢مِنْ  َأقْمالهُ  اًمْمِّ

 
ِ
٤مء ًَ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ، وإِْن شمريمتَُف ملْ يزْل َأقمقَج ، وم٤مؾمتْقُصقا سم٤ِمًمٜمِّ

اعمْرَأُة يم٤مًمْمٚمِع إِْن َأىَمْٛمتَٝم٤م يمْنهَت٤َم ، وإِِن اؾمتَٛمتْٕم٧م هِب٤َم،اؾْمتَٛمتْٕم٧م وومِٞمٝم٤م » وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم:

تِ٘مٞمَؿ ًمَؽ قمغَم ـمري٘م٦ٍم ، وَم٢مِْن » عمًٚمٍؿ : وذم رواي٦م ش . قَمقٌج  ًْ ـْ شَم إِنا اعمْرَأَة ظُمٚمِ٘م٧ْم ُِمـ ِوَٚمٍع ، ًَم

َه٤م ـمالىُمٝم٤م » ىمقًُمُف : ش . اؾمتٛمتْٕم٧م هِب٤َم  اؾْمتَٛمَتْٕم٧َم هِب٤َم وومِٞمٝم٤م قَمقٌج ، وإِْن َذَه٧ٌَْم شُم٘مٞمُٛمٝم٤م يمنهَت٤َم ، َويَمْنُ

 هق سمٗمتح اًمٕملم واًمقاو .ش قمقٌج 

 اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ خْيُٓم٥ُم ، وذيَمر َصغّم  اًمٜمٌلا  ؾمٛمعَ  َأٟمف ، قمٜمف اهللاُ ريض َزُْمَٕم٦مَ  سمـ اهللا  قمٌد وقمـ -274

اْٟمٌٕم٨َم هَل٤م َرضُمٌؾ ش إِِذ اْٟمٌٕم٨م َأؿْمَ٘م٤مَه٤م » اًمٜما٤مىَم٦َم واًماِذى قمَ٘مرَه٤م ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : 



 سم٤مًمٜم٤ًمءاًمقصٞمف سم٤مب                                               اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -289

 

 

 

ـا ، وَم٘م٤مَل : ش قمِزيٌز، قم٤مِرٌم ُمٜمِٞمٌع ذم رْهٓمِِف  ٤مَء ، وَمققمَظ ومِٞمٝم يْٕمِٛمُد َأطَمديُمْؿ ومٞمْجٚمُِد اُْمرَأشَمُف » صُمؿا ذيَمَر اًمٜمًِّ

ـْ آظِمر يقُِمِف  ٌِْد ومَٚمٕمٚماُف ُيْم٤مضمُٕمَٝم٤م ُِم ـَم٦ِم وىم٤مل : ش ضمْٚمد اًْمَٕم ْ مِلَ »صُمؿا َوقَمٔمُٝمْؿ ذم وحٙمِٝمْؿ ُِمـ اًميا

ا٤م يٗمٕمُؾ ؟   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش يْمحُؽ َأطَمَديُمْؿ ِِم

د ، وىمقًُمف : ش ِرُم َواًْمٕم٤م»  ًِ يُر اعمُْٗم ِّ  : ُهق اًمنمِّ
ِ
 ، َأْي : ىَم٤مَم سمنقم٦م .شاٟمٌٕم٨َم » سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م واًمراء

ـٌ  َيْٗمَركْ  ٓ »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض هريرة أيب وقمـ -275  ُُم١ْمُِم

هُ  »:  ىَم٤مَل  َأوْ  ش آظَمرَ  ٝم٤مُِمٜمْ  ريِضَ  ظُمٚم٘م٤مً  ُِمٜمٝم٤م يَمِره إِنْ  ُُم١ْمُِمٜم٦َمً   .ُمًٚمؿ رواه ش همػْمَ

 ُمٕمٜم٤مه : ُيٌٖمُض ، يَ٘م٤مُل : وَمريَم٧ِم اعمْرَأُة َزْوضَمَٝم٤م ، ش يْٗمرْك » وىمقًُمُف : 
ِ
 وإؾِمٙم٤مِن اًمٗم٤مء

ِ
هق سمٗمتِح اًمٞم٤مء

 ، يٗمريُمٝم٤م سمٗمتحَٝم٤م : َأْي : َأسمٖمْمَٝم٤م ، واهللا أقمٚمؿ .
ِ
 ووَمِريَمَٝم٤م َزْوضُمٝم٤م ، سمٙمن اًمراء

ـِ  روقَمٛمْ  وقمـ -276 َع اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم ؾمٛمِ  َأٟمافُ  قمٜمف اهللا  ريض اجلُِمٛملِّ  إطَْمَقصِ  سم

٦ِم اًْمَقداع يُ٘مقُل سمٕمد َأْن مَحَِد اهللا شمٕم٤ممم ، َوَأصمٜمَك قمَٚمٞمِْف  ر طَمجِّ  واؾْمَتْقصقا َأٓ »: ىم٤مل صُمؿا  ، ووقمظَ  وذيما

 
ِ
٤مء اَم  ، ظَمػْماً  سم٤ِمًمٜمًِّ ـا  وَم٢مِٟما ـا  متْٚمُٙمقنَ  ًَمٞمْس قَمٜمَْديُمؿْ  انٍ قَمق ُه ذًمَِؽ إِٓا َأْن ي٠ْمشملَِم سمَِٗم٤مطمِم٦ٍم ُُمٌٞمِّٜم٦ٍم  همػْمَ  ؿَمٞمْئ٤مً  ُِمٜمُْٝم

ـا  ٍح ، وم٢مِْن َأـمٕمٜمَُٙمْؿ وَمال شمٌُْٖمقا قَمَٚمٞمِْٝم سم٤ًم همػْم ُُمؼمِّ ـا َضْ ـا ذم اعمَْم٤مضمِع ، واْضسُمقه ـَ وَم٤مْهُجروُه ، وم٢مِْن وَمٕمْٚم

ـَ ؾمٌٞمال ، َأٓ إِنا ًَمُٙمْؿ قَمغَم  ـا َأن ٓ ُيقـمِْئ ُٙمْؿ قَمَٚمٞمْٝم ٤م، وَمَح٘مُّ ُٙمْؿ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ طم٘مًّ
٤م ، وًمِٜم٤ًِمئِ  ٟم٤ًِمِئُٙمْؿ طَم٘مًّ

ـا ذم  ًٜمُقا إًِمٞمْٝم ـا قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأن حُتْ ُٝم ـْ شَمْٙمرهقَن ، َوٓ ي٠ْمَذنا ذم سُمُٞمقشمٙمْؿ عمِـ شمْٙمرهقَن ، َأٓ وطم٘مُّ وُمُرؿمٙمْؿ ُم

ـا  ـا َوـمٕم٤مُمٝم قهِتِ ًْ
 . صحٞمٌح  طمًـ طمدي٨م:  وىم٤مل ىاًمؽمُمذ رواه  ش. يمِ

َأْي : َأؾِمػَماٌت ، مْجُع قم٤مٟمِٞم٦ٍم ، سم٤ِمًْمَٕملْمِ اعمُْٝمَٛمَٚم٦ِم ، وهك إؾَِمػَمُة ، ش قمقاٍن » ىمقًمف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ 

ْوِج سم٤مٕؾَمػِم واًْمٕم٤ميِن : إؾَِمػُم . ؿَمٌاَف رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ اعمْرَأَة ذم ُدظُمقهَل٤َم حْت٧َم طُم  ْٙمؿ اًمزا

ُح » ٤مقُّ اًمِمديُد ، وىمقًمف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : ش : واًمْيُب اعمؼُمِّ ـا ؾَمٌِٞماًل » ُهَق اًمِما ش وَمال شَمٌُْٖمقا قَمَٚمْٞمِٝم

ـا سمِِف، واهللا أقمٚمؿ . ـا َوشُم١مذوَّن قَن سمِِف قَمَٚمٞمِْٝم  َأْي : ٓ شَمٓمُٚمٌقا ـمِري٘م٤ًم حْتتجُّ

ـِ  ٦مَ ُُمَٕم٤مويَ  وقمـ -277  ُم٤م طَمؼُّ َزْوضَم٦ِم َأطَمدَٟم٤م قَمَٚمٞمِْف ؟ اهللا رؾمقل ي٤م:  ىمٚم٧ُم :  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض طَمْٞمدةَ  سم

ٌِّْح ، وٓ هَتُْجْر » ىم٤مل :  قَه٤م إَِذا ايْمَتًٞم٧َْم وٓ شَمْيِب اًْمَقضمَف، َوٓ شُمَ٘م ًُ َأن شُمْٓمٕمَٛمٝم٤م إَِذا ـَمِٕمْٛم٧َم ، وشَمْٙم

ٌَٞم٧ِْم  ـٌ رواه أَ ش إِٓا ذم اًْم  َأى : ٓ شمُ٘مْؾ ىَمٌاَحِؽ اهللا .ش ٓ شُمَ٘مٌِّْح » سمق داود وىم٤مل : ُمٕمٜمك طمدي٨ٌم طمً



  اًمقصٞمف سم٤مًمٜم٤ًمءسم٤مب                                              ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 291

 َأيْمَٛمُؾ  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل ، قمٜمف اهللا  ريض هريرة أيب وقمـ -278

٤مِئِٝمؿ ظمٞم٤مُريمؿ َوظِمٞم٤مريُمؿْ  ، ظُمُٚم٘م٤مً  َأطْمًٜمُُٝمؿْ  إِياَمٟم٤مً  اعم١ُْمُمٜملم ًَ
ِ ـٌ  طمدي٨ٌم :  وىم٤مل ُمذياًمؽمِّ  رواه ش ًمِٜم  طمً

 . صحٞمٌح 

ـِ  إِي٤مس وقمـ -279 ـِ أيب ُذسم٤مب ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  قمٌدِ  سم اهللا سم

َ٘م٤مَل : وَمج٤مَء قُمَٛمُر ريض اهللا قمٜمف إمم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ، ومَ ش َٓ شَمْيسُمقا إَُِم٤مَء اهللاِ » وؾَمٚماؿ: 

ـا وَم٠َمـم٤مف سمِآِل رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ٟم٤ًِمءٌ  هبِ َص ذم َضْ ـا ، وَمَرظما ٤مُء قَمغَم َأْزواضمٝم ْرَن اًمٜمًِّ
 َذئِ

ـا ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ٍد ٟم٤ًِم» يَمثػٌِم َيِْمٙمقَن َأْزواضمُٝم ٌء ًَمَ٘مْد َأـَم٤مَف سمآِل سَمٞم٧ْم حُمٛما

ـا ًَمٞمَْس ُأوًمِئؽ سمخٞم٤مِريُمْؿ   رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح .ش يَمثػِم يِْمُٙمقَن َأْزَواضَمُٝم

ـِ  اهللا  قمٌدِ  وقمـ -281  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل َأن قمٜمٝمام اهللا  ريض اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سم

ْٟمٞم٤َم»:  ٤محل اعمَْرَأةُ  َُمت٤مقمَٝم٤م َوظَمػْمُ  ، َُمت٤َمعٌ  اًمدُّ  . ُمًٚمؿ رواه ش ٦مُ اًمّما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل : طم٘مٝم٤م قمٚمٞمؽ اًمّمح٦ٌم احلًٜم٦م، قمٙمرُم٦م ىم٤مل : ظم٤مًمٓمقهـ. قمـ وقم٤مذوهـ  : ذم ىمقًمفاًمًدي قمـ 

وم٢من يمرهتٛمقهـ يٕمٜمل صحٌتٝمـ سم٤معمٕمروف وقم٤مذوهـ سم٤معمٕمروف شمؾ: ُم٘م٤مواًمٙمًقة، واًمرزق . قمـ 

ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م ومتتزوج ُمـ سمٕمده رضمال ومٞمجٕمؾ اهلل ًمف ُمٜمٝم٤م وًمدا وجيٕمؾ اهلل ذم شمزوجيٝم٤م ومٕمًك أن شمٙمرهقا ؿمٞمئ٤م 

 (4/291ظمػما يمثػما. )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ـا سم٤ِمعمَْْٕمُروِف  ىم٤مل اسمـ يمثػم : ) وُه ٜمقا أومٕم٤مًمٙم َوقَم٤مِذُ ًّ ؿ وهٞمئ٤مشمٙمؿ سمح٥ًم ( أي: ـمٞمٌّقا أىمقاًمٙمؿ هلـ، وطم

 (2/242ىمدرشمٙمؿ، يمام حت٥م ذًمؽ ُمٜمٝم٤م، وم٤مومٕمؾ أٟم٧م ُمثٚمف.)شمٗمًػم سمـ يمثػم

 (319 /6ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: يٛمًؽ اعمرأة إُم٤م عمحٌتف هل٤م وإُم٤م ًمرمحتف هب٤م.) شمٗمًػم اسمـ يمثػم

ومال متٞمٚمقا يمؾ اعمٞمؾ  : ىم٤مل : ذم احلٌقاجلامع، وذم ىمقًمفوًمـ شمًتٓمٞمٕمقا أن شمٕمدًمقا سملم اًمٜم٤ًمء  : وذم ىمقًمف

 (5/71)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. ىم٤مل : ٓ هل أيؿ وٓ هل ذات زوجٕمٚم٘م٦م ومتذروه٤م يم٤معم

يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن يًقوا سملم اًميائر طمتك ذم اًمٓمٞم٥م، يتٓمٞم٥م هلذه يمام يتٓمٞم٥م هلذه.  : ىم٤ملجم٤مهد قمـ 

ذم حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل : يم٤مٟم٧م زم اُمرأشم٤من، ومٚم٘مد يمٜم٧م أقمدل سمٞمٜمٝمام طمتك أقمد اًم٘مٌؾ قمـ ضم٤مسمر سمـ زيد قمـ 
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وًمـ  : ذم ىمقًمفاسمـ ُمًٕمقد ذم سمٞم٧م إطمدامه٤م دون إظمرى. قمـ  اًمذي ًمف اُمرأشم٤من : يٙمره أن يتقو٠م

وًمـ شمًتٓمٞمٕمقا أن شمٕمدًمقا سملم اًمٜم٤ًمء ىم٤مل : ذم اجلامع قمـ قمٌٞمدة ذم ىمقًمف: أن شمٕمدًمقا سملم اًمٜم٤ًمء شمًتٓمٞمٕمقا 

 (5/71ىم٤مل : ذم احل٥م واجلامع. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

يم٤معمٕمٚم٘م٦م  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة سمٕمؾ. قمـ  ىم٤مل : ٓ ُمٓمٚم٘م٦م وٓ ذاتومتذروه٤م يم٤معمٕمٚم٘م٦م  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (5/72در اعمٜمثقر ) شمٗمًػم اًم.ىم٤مل : يم٤معمًجقٟم٦م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
: اُمرأة هٞمٜم٦م ًمٞمٜم٦م قمٗمٞمٗم٦م ُمًٚمٛم٦م ي٘مقل : اًمٜم٤ًمء صمالصم٦م  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : ؾمٛمٕم٧م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدبىم٤مل 

ودود وًمقد شمٕملم أهٚمٝم٤م قمغم اًمدهر وٓ شمٕملم اًمدهر قمغم أهٚمٝم٤م وىمؾ ُم٤م جيده٤م صم٤مٟمٞم٦م : اُمرأة قمٗمٞمٗم٦م ُمًٚمٛم٦م إٟمام 

 ة.هل وقم٤مء ًمٚمقًمد ًمٞمس قمٜمده٤م همػم ذًمؽ صم٤مًمث٦م : همؾ ىُمٛمؾ جيٕمٚمٝم٤م اهلل ذم قمٜمؼ ُمـ يِم٤مء وٓ يٜمزقمٝم٤م همػم

ي٠ممتر ذم إُمقر إذا أىمٌٚم٧م ويًٝم٥م وم٢مذا وىمٕم٧م خيرج ُمٜمٝم٤م سمرأيف اًمرضم٤مل صمالصم٦م : رضمؾ قمٗمٞمػ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ 

ورضمؾ قمٗمٞمػ ُمًٚمؿ ًمٞمس ًمف رأي وم٢مذا وىمع إُمر أشمك ذا اًمرأي واعمِمقرة ومِم٤موره واؾمت٠مُمره صمؿ ٟمزل قمٜمد 

 (3/411)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف أُمره ، ورضمؾ ضم٤مئر طم٤مئر ٓ ي٠ممتر رؿمدا وٓ يٓمٞمع ُمرؿمدا. 

ُم٤م اؾمتٗم٤مد رضمؾ أو ىم٤مل قمٌد سمٕمد إيامن سم٤مهلل ظمػما ُمـ اُمرأة طمًٜم٦م اخلٚمؼ ودود وًمقد : قمٛمرسمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل

وُم٤م اؾمتٗم٤مد رضمؾ سمٕمد اًمٙمٗمر سم٤مهلل ذا ُمـ اُمرأة ؾمٞمئ٦م اخلٚمؼ طمديدة اًمٚم٤ًمن صمؿ ىم٤مل : إن ُمٜمٝمـ همٜمام ٓ 

 (3/411.)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  ٗمدى ُمٜمفحيذى ُمٜمف وإن ُمٜمٝمـ همال ٓ ي

ـّ سم٤مًمًٙمقت.  (365/ 4)قمٞمقن إظم٤ٌمر  ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: اًمٜم٤ًمُء قَمْقَرٌة وم٤مؾمؽموه٤م سم٤مًمٌٞمقت وداووا َوْٕمَٗمٝم

اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ أسمٞمف: ضم٤مء ضمرير سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف إمم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يِمٙمق إًمٞمف ُم٤م يٚم٘مك ُمـ ىم٤مل 

ًمٜمجد ذًمؽ طمتك إين ٕريد احل٤مضم٦م، ومٞم٘م٤مل زم ُم٤م شمذه٥م إٓ إمم ومتٞم٤مت سمٜمل ومالن اًمٜم٤ًمء، وم٘م٤مل قمٛمر: إٟم٤م 

شمٜمٔمر إًمٞمٝمـ، وم٘م٤مل ًمف قمٜمد ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: أُم٤م سمٚمٖمؽ أن إسمراهٞمؿ ؿمٙمك إمم اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ 

ٛمر: ؾم٤مرة وم٘مٞمؾ ًمف: إٟمام ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع وم٤مًمًٌٝم٤م قمغم ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُم٤م مل شمر قمٚمٞمٝم٤م ظمزي٦م ذم ديٜمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف قم

 (2/281)اًمزواضمر ًمٚمٝمٞمثٛمكًم٘مد طمِمك اهلل سملم أوالقمؽ قمٚماًم يمثػمًا. 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: يٜمٌٖمك ًمٚمرضمؾ ان يٙمقن رم اهٚمف ُمثؾ اًمّمٌك وم٤مذا اًمتٛمًقا ُم٤م قمٜمدة وضمدوة رضمال. 

 (331/19)شم٤مريخ دُمِمؼ 

ـا  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : إين ٓشمزيـ ُٓمرأيت يمام اطم٥م أن شمتزيـ زم ٕنا اهلل ىم٤مل : ) ُ ـا  َوهَل ُِمثُْؾ اًماِذي قَمَٚمٞمِْٝم
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 (532/4( .)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 228اًمٌ٘مرة ((  سم٤ِمعمَْْٕمُروِف 

ضم٤مءت اُمرأة امم ُمٕم٤مذ رى اهلل قمٜمف وىم٤مًم٧م اٟمؽ طم٘م٤م رؾمقل رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مًم٧م ومام طمؼ اًمزوضمف قمغم 

٤م زوضمٝم٤م :ىم٤مل : طم٘مٝم٤م قمٚمٞمف آييب وضمٝمٝم٤م وٓ ي٘مٌحف . وطم٘مٝم٤م قمٚمٞمف ان يٓمٕمٛمٝم٤مِم٤م ي٠ميمؾ ويٙمًقه٤م ِم

 ( 8/115يٚمٌس . وطم٘مٝم٤م قمٚمٞمف آ هيجرهٝم٤م رم سمٞمتٝم٤م .)ُمقؾمققمف اسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل : ُمثؾ اعمرأة اًمّم٤محل٦م قمٜمد اًمرضمؾ يمٛمثؾ اًمت٤مج اعمتخقص سم٤مًمذه٥م قمغم رأس  قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى قمـ

  (3/411 فؿمٞمٌ اسمك سمـ ُمّمٜمػ) اعمٚمؽ وُمثؾ اعمرأة اًمًقء قمٜمد اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ُمثؾ احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ قمغم اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم.

ومخرج إمم ذم ُمٚمحٗم٦م محراء وحلٞمتف شم٘مٓمر ُمـ   وىم٤مل حيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ احلٜمٔمكم: أشمٞم٧م حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م

 هذا ؟  ظمٚمٞمط إـمٞم٤مب سمؾ ظمٚمٞمط ُمـ أومْمؾ إـمٞم٤مب( ي٘مقل حيٞمك وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م )اًمٖم٤مًمٞم٦م( )هل

 ُمٜم٤م ُم٤م ٟمِمتٝمٞمف ُمٜمٝمـ. إن هذه اعمٚمحٗم٦م أًم٘متٝم٤م قمغم اُمرأيت ودهٜمتٜمل سم٤مًمٓمٞم٥م وإَّنـ يِمتٝملم :ىم٤مل حمٛمد

 ( 97/5)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

٤مء ُمذُمقم: ٕن اًمٜمٌلا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمذ سمًػمة  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ؿمدة اًمَقـم٠مة قمغم اًمٜمًِّ

 (9/212)ومتح اًم٤ٌمرى  . إٟمّم٤مر ذم ٟم٤ًمئٝمؿ وشمرك ؾمػمَة ىمقُمف

ٞم٤مُمف ايمثر يم٤ٌمؿم٤م ُمٜمٝم٤م . قمـ اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر :ؾمئؾ ُمٜمذ يمؿ زوضمتؽ ُمٕمؽ ؟ىم٤مل ٓشم٠ًمًمٜمك ًمٞم٧ًم شمرد اًم٘م

 (12/313ي٘مقل وحٞم٧م قمٜمٝم٤م ؾمٌٕملم يمٌِم٤م . ُمـ سمرة وووم٤مئف هب٤م.)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

 ة.آُم٤مم امحدسمـ طمٜمٌؾ :ذيمر اُمرأشمف يقُم٤م ومؽمطمؿ قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مل ُمٙمثٜم٤م قمنميـ ؾمٜمف ُم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م رم يمٚمٛمف واطمد

 (11/333قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

سمحًـ اخلٚمؼ ُمٕمٝم٤م، ويمػ إذى قمٜمٝم٤م سمؾ اطمتامل إذى ُمٜمٝم٤م ىم٤مل اًمٖمزامم : واعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروف شمٙمقن 

واحلٚمؿ قمـ ـمٞمِمٝم٤م وهمْمٌٝم٤م اىمتداء سمرؾمقل اهلل صغما اهلل قمٚمٞمف وؾمٚماؿ وم٘مد يم٤مٟم٧م أزواضمف شمراضمٕمٜمف اًمٙمالم 

سمؾ أن يزيد قمغم اطمتامل إذى ُمٜمٝم٤م سم٤معمداقم٦ٌم واعمزاح واعمالقم٦ٌم ومٝمل اًمتل شمٓمٞم٥م ىمٚمقب اًمٜم٤ًمء وىمد يم٤من 

 (43/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ( اهلل قمٚمٞمف وؾمٚماؿ  يٛمزح ُمٕمٝمـ.رؾمقل اهلل  صغما 

 (4/116ىم٤مل ذيح اًم٘م٤مى:) ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

 ومُِمٚم٧م يٛمٞمٜمك طمتك اضب زيٜم٥م            رأي٧م رضم٤مٓ ييسمقن ٟم٤ًمءهؿ 

 ومام اًمٕمدل ُمٜمك ضب ُمـ ًمٞمس ُمذٟم٥م          أأضهب٤م ُمـ همػم ذٟم٥م اشم٧م سمف    
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 اذا ـمٚمٕم٧م مل شمٌؼ ُمٜمٝم٤م يمقيم٥م         وزيٜم٥م ؿمٛمس واًمٜم٤ًمء يمقايم٥م  

 )6/2568وهذا حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اعمًٌحل يرصمل اُمرأشمف ي٘مقل:)إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م 

 ووم٤مدطم٦ٌم مل شُمٌِؼ ًمٚمٕملم ُمدُمٕم٤م         أٓ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىمٚم٥ٌم شم٘مٓمٕم٤م            

ه     ٤م أؿمد وأوضمٕمــ٤مومٚمٚمف هؿٌّ ُم            أصؼمًا وىمد طمّؾ اًمثرى َُمـ أودُّ

 وإٓ ومٚمٞم٧م اعمقَت أذهٌٜم٤م ُمٕم٤م.        ومٞم٤م ًمٞمتٜمل ًمٚمٛمقت ىُمدُم٧م ىمٌٚمٝم٤م          

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل: عم٤م ؾم٤مومر ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ىم٤مل ذم زوضمتف ًمٞمغم احلٚمٌٞم٦م أسمٞم٤مشم٤ًم، ي٘مقل ومٞمٝم٤م: 

 (123 /12)اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع

 سمُرهمٛمل ومل أضمٜمح إمم همػمه ُمٞمال              رطمٚم٧ُم وظمّٚمٗم٧ُم احلٌٞم٥م سمداره   

 . أؿُم٤مهمؾ ٟمٗمز سم٤محلدي٨م شمٕمٚماًل                  َّن٤مري وذم ًمٞمكم أطمـ إمم ًمٞمغم

هذا حيٞمك اهلٜمدي إٟمدًمز أوص اسمٜمف قمٜمد دومٜمف سم٠مسمٞم٤مت ي٘مقل ومٞمٝم٤م، يقصٞمف أن يدومٜمف سمج٤مٟم٥م زوضمتف اًمتل 

 (344 /4ُم٤مشم٧م ىمٌٚمف، ي٘مقل: )اإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م

 إذا ُم٧مُّ وم٤مدومٜمل طمذاء ظمٚمٞمٚمتل             خي٤مًمط قمٔمٛمل ذم اًمؽماب قمٔم٤مُمٝم٤م

 ورشم٥ِّم ضحيل يمٞمٗمام ؿم٤مءه اهلقى         شمٙمقن أُم٤مُمل أو أيمقن أُم٤مُمٝم٤م .

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
 يروى أن قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤من ىمد شمزوج قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ

ويم٤مٟم٧م ُمـ أمجؾ ٟم٤ًمء ىمريش  ويم٤من قمٌد اًمرمحـ ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م وأسمرهؿ سمقاًمديف ومٚمام دظمؾ هب٤م 

همٚم٧ٌم قمغم قم٘مٚمف وأطمٌٝم٤م طم٤ٌم ؿمديدا ومث٘مؾ ذًمؽ قمغم أسمٞمف ومٛمر سمف أسمق سمٙمر يقُم٤م وهق ذم همروم٦م ًمف وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل 

٘م٤مل أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ إين أرى هذه ىمد أذهٚم٧م رأيؽ وهمٚم٧ٌم قمغم قم٘مٚمؽ ومٓمٚم٘مٝم٤م ىم٤مل ًم٧ًم أىمدر قمغم ذًمؽ وم

إٓ ـمٚم٘متٝم٤م ومٚمؿ ي٘مدر قمغم خم٤مًمٗم٦م أسمٞمف ومٓمٚم٘مٝم٤م ومجزع قمٚمٞمٝم٤م ضمزقم٤م ؿمديدا واُمتٜمع ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وم٘مٞمؾ 

ٕيب سمٙمر أهٚمٙم٧م قمٌد اًمرمحـ ومٛمر سمف يقُم٤م وقمٌد اًمرمحـ ٓ يراه وهق ُمْمٓمجع ذم اًمِمٛمس وي٘مقل هذه 

  :إسمٞم٤مت

  ح ىمٛمري احلامم اعمٓمققوُم٤م ٟم٤م                ومقاهلل ٓ أٟم٤ًمك ُم٤م ذر ؿم٤مرق 

  وٓ ُمثٚمٝم٤م ذم همػم رء يٓمٚمؼ                ومٚمؿ أر ُمثكم ـمٚمؼ اًمٞمقم ُمثٚمٝم٤م

 وظمٚمؼ ؾمقي ذم احلٞم٤مء وُمٜمٓمؼ                  هل٤م ظمٚمؼ قمػ وديـ وحمتد 
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ومًٛمٕمف أسمقه ومرق ًمف وىم٤مل ًمف راضمٕمٝم٤م ي٤م سمٜمل ومراضمٕمٝم٤م وأىم٤مُم٧م قمٜمده طمتك ىُمتؾ قمٜمٝم٤م يقم اًمٓم٤مئػ ُمع 

 غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أص٤مسمف ؾمٝمؿ وم٘متٚمف ومجزقم٧م قمٚمٞمف ضمزقم٤م ؿمديدا وىم٤مًم٧م شمرصمٞمف:رؾمقل اهلل ص

  قمٚمٞمؽ وٓ يٜمٗمؽ ضمٚمدي أهمؼما                ومآًمٞم٧م ٓ شمٜمٗمؽ ٟمٗمز طمزيٜم٦م 

  أيمر وأمحك ذم اهلٞم٤مج وأصؼما ومتك            ومتك ـمقل قمٛمري ُم٤م أرى ُمثٚمف 

 (483)اعمًتٓمرف يؽمك اًمرُمح أمحرا.إمم اًم٘مرن طمتك            إذا ذقم٧م ومٞمف إؾمٜم٦م ظم٤موٝم٤م 

وقمـ ؾمٚمامن سمـ ضمٌػم ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس وىمد أدرك أصح٤مب رؾمقل اهلل ىم٤مل: ُم٤م زًم٧م أؾمٛمع طمدي٨م قمٛمر 

ريض اهلل قمٜمف  هذا وم٢مٟمف ظمرج ذات ًمٞمٚم٦م يٓمقف سم٤معمديٜم٦م، ويم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ يمثػما، ومٛمر سم٤مُمرأة ُمٖمٚماٌؼ قمٚمٞمٝم٤م 

 سم٤مهب٤م وهل شم٘مقل، وم٤مؾمتٛمع هل٤م قمٛمر: 

ىمٜمل أن ٓ طمٌٞم٥م ُأٓقمٌف              ًمٚمٞمؾ شمني يمقايمٌف  شمٓم٤مول هذا ا  وأرا

 حلرك ُمـ هذا اًمنير ضمقاٟمٌف                      ومقاهلل ًمقٓ اهلل ٓ رء همػمه  

 سمدا ىمٛمٌر ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ طم٤مضمٌف                         يالقمٌٜمل ـمقًرا وـمقًرا يم٠مٟمام

اًل   سم٠مٟمٗمًٜم٤م ٓ َيْ٘مٗمُر اًمدهُر يم٤مشمٌف                      وًمٙمٜمٜمل أظمِمك رىمٞم٤ًٌم ُمقيما

صمؿ شمٜمٗم٧ًم اًمّمٕمداء وىم٤مًم٧م: أه٤من قمغم اسمـ اخلٓم٤مب وطمِمتل سمٌٞمتل، وهمٞم٦ٌم زوضمل، وىمٚم٦م ٟمٗم٘متل. وم٘م٤مل 

  (112/ 8 اًمدٟمٞم٤م أيب اسمـ ُمقؾمققم٦م) هل٤م: رمحؽ اهلل ومٚمام أصٌح سمٕم٨م هل٤م ٟمٗم٘م٦م ويمًقة، ويمت٥م إمم قم٤مُمٚمف ينح هل٤م زوضمٝم٤م.

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اسمٜمتف طمٗمّم٦م: يمؿ شمّمؼم اعمرأة قمـ اًمرضمؾ؟ ىم٤مًم٧م: ؾمت٦م أؿمٝمر،  وقمـ احلًـ ىم٤مل: ؾم٠مل

 (112/ 8وم٘م٤مل: ٓ ضمرم ٓ أضمٝمز رضمال أيمثر ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ويم٤من ًمٕمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف  اُمرأشم٤من، وم٢مذا يم٤من يقم هذه اؿمؽمى حلاًم سمٜمّمػ درهؿ، وإذا يم٤من 

 (115/ 8اًم سمٜمّمػ درهؿ. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م يقم هذه اؿمؽمى حل

ظمٓمٌٝم٤م اخلٚمٞمٗم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ عم٤م ظمرج ُمع ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٝمٚم٥م ذم ٟمزه٦م  ىم٤مل إصٛمٕمل: اُمرأة

ًٜمٝم٤م ومج٤مهل٤م وضمدوا اُمرأة شمٌٙمل قمٜمد ىمؼم ومٝم٧ٌم اًمريح ومرومٕم٧م اًمؼمىمع قمـ وضمٝمٝم٤م ومٙم٠مٟمام هل ؿمٛمس ُمـ طُم 

وم٢من  ًمؽ ذم أُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمالً؟ ومٜمٔمرت إًمٞمٝمام صمؿ ٟمٔمرت إمم اًم٘مؼم وىم٤مًم٧م: وم٘م٤مل هل٤م اعمٝمٚم٥م: ي٤م أُم٦م اهلل هؾ

 سمٛمٚمحقد هذا اًم٘مؼم ي٤م وَمتَٞم٤منِ       شم٠ًمٓين قمـ هقاي وم٢مٟمف   

 (466.) اًمدر اعمٜمثقر ذم ـمٌ٘م٤مت رسم٤مت اخلدور وإين ٕؾمتحٞمٞمف واًمؽمُب سمٞمٜمٜم٤م     يمام يمٜم٧م أؾمتحٞمٞمف وهق يراين 
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٤م أرضمك قمٛمٚمؽ قمٜمدك؟ ىم٤مل: يمٜم٧م ذم صٌقيت جيتٝمد أهكم ذم شمزوجيل ومآسمك ؾُمئؾ أسمق قمثامن اًمٜمٞم٤ًمسمقري: ُم

ومج٤مءشمٜمل اُمرأة وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أسم٤م قمثامن إين ىمد هقيِتؽ وأٟم٤م أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل أن شمتزوضمٜمل وم٠مطميْت أسم٤مه٤م ويم٤من 

وم٘مػمًا ي٘مقل: ومزوضمٜمل وومرح سمذًمؽ ومٚمام دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م رأيتٝم٤م قمقراء قمرضم٤مء ُمِمقه٦م ويم٤مٟم٧م عمحٌتٝم٤م زم 

خلروج .وم٠مىمٕمد طمٗمٔم٤ًم ًم٘مٚمٌٝم٤م وٓ أفمٝمر هل٤م ُمـ اًمٌٖمض ؿمٞمئ٤ًم ويم٠مين قمغم مجر اًمٖمْم٤م ُمـ سمٖمْمٝم٤م متٜمٕمٜمل ُمـ ا

 ومٌ٘مٞم٧م هٙمذا مخس قمنمة ؾمٜم٦م طمتك ُم٤مشم٧م ومام ُمـ قمٛمكم رء هق أرضمك قمٜمدي ُمـ طمٗمظ ىمٚمٌٝم٤م. 

 (415)صٞمد اخل٤مـمر 

ن عمقيمٚمتف هـ وم٤مدقمك ويمٞمٚمٝم٤م سم٠م286شم٘مدُم٧م اُمرأة إمم جمٚمس اًم٘م٤ميض ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق سمٛمديٜم٦م اًمري ؾمٜم٦م 

قمغم زوضمٝم٤م مخًامئ٦م ديٜم٤مر ) ُمٝمره٤م ( وم٠مٟمٙمر اًمزوج وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض ًمقيمٞمؾ اًمزوضم٦م : ؿمٝمقدك ىمـ٤مًمـ : 

أطميهتؿ ومٓمٚم٥م سمٕمض اًمِمٝمقد أن يٜمٔمر إمم اعمرأة ًمٞمِمػم إًمٞمٝم٤م ذم ؿمٝم٤مدشمف وم٘م٤مم اًمِم٤مهد وىمـ٤مًمـ ًمٚمٛمرأة : 

وهل ؾم٤مومرة اًمقضمف ًمتّمح ىمقُمل وم٘م٤مل اًمزوج : شمٗمٕمٚمقن ُم٤مذا ؟! ىمـ٤مًمـ اًمقيمٞمؾ : يٜمٔمرون إمم اُمرأشمؽ 

قمٜمدهؿ ُمٕمرومتٝم٤م ) وذًمؽ ًمٚمح٤مضم٦م ( ىمـ٤مًمـ اًمزوج : إين أؿمٝمد اًم٘م٤ميض أن هل٤م قمكّم هذا اعمٝمر اًمذي شمدقمٞمف وٓ 

شمًٗمر قمـ وضمٝمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م اعمرأة : وم٢مين ُأؿمِٝمد اًم٘م٤ميض أين وه٧ٌم ًمف هذا اعمٝمر وأسمرأُت ذُمتف ذم اًمدٟمٞم٤م 

 (15/53) شم٤مريـخ سمٖمـداد هذا ذم ُمٙم٤مرم إظمالق. وأظمرة وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض وىمد أقمج٥م سمٖمػمهتام : ُيٙمت٥م

 ثبة ؽك اٌضٚط ٍّٝ ادلشأح -;9
ْؿ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـْ َأُْمَقاهِلِ َؾ اهللُ سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َوسماَِم َأْٟمَٗمُ٘مقا ُِم  سماَِم وَمْما

ِ
٤مء ًَ اُُمقَن قَمغَم اًمٜمِّ ضَم٤مُل ىَمقا اًمرِّ

٤محِل٤َمُت ىَم٤مٟمِت٤َمٌت طَم٤مومَِٔم٤مٌت   [ . 34] اًمٜم٤ًمء :  ًمِْٚمَٖمٞم٥ِْم سماَِم طَمِٗمَظ    اهلل  وَم٤مًمّما

( ذم اًم٤ٌمب 276وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٛمٜمٝم٤م طمدي٨م قمٛمرو سمـ إطمقص اًم٤ًمسمؼ )اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ 

 ىمٌٚمف. 

ضُمُؾ » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -281 إَِذا دقَم٤م اًمرا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ُف إمَِم ومَِراؿِمِف ومَٚمْؿ شَم٠ْمشمِِف وَم٤ٌَمت هَمْْم٤ٌمَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَمَٕمٜمتَٝم٤م اعمالئَٙم٦ُم طَمتاك شُمّْمٌَح اُْمرَأشمَ 

 ش.إَِذا سَم٤مشَم٧ْم اعمَْرَأُة َه٤مضِمَرًة ومَِراَش َزْوضمَٝم٤م ًَمٕمٜمْتَٝم٤م اعماَلِئَٙم٦ُم طَمتاك شُمّْمٌَِح » وذم رواي٦م هلام : 

واًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َُم٤م ُِمـ َرضُمٍؾ َيْدقُمق اُْمَرَأشَمُف إمَِم »اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  وذم رواي٦ٍم ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم 

 ؾَم٤مظِمٓم٤ًم قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَمتاك َيْرَى قَمٜمْٝم٤م 
ِ
امء ًا ش .ومَِراؿِمِف وَمَت٠ْمسَمك قَمَٚمْٞمِف إِٓا يَم٤مَن اًماذي ذم اًم
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ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ، وهذا ًمٗمظ ش ُْٓمَرَأٍة َأْن شَمُّمقَم َوَزْوضُمَٝم٤م ؿَم٤مِهٌد إِٓ سم٢ِمِْذٟمِِف ، َوٓ شَم٠ْمَذْن ذم سَمٞمْتِِف إِٓا سم٢ِمِذٟمِِف 

 اًمٌخ٤مري .

يُمٚمُُّٙمْؿ راٍع، ويُمٚمُُّٙمْؿ » ٚماؿ ىم٤مل : وقمـ اسمـ قمٛمَر ريض اهللاُ قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم  -283

ضُمُؾ راٍع قمغَم َأْهِؾ سَمْٞمتِِف ، واعمْرَأُة راقِمٞم٦ٌم قمغم سمٞم٧ِْم َزْوضِمٝم٤م  ُمًئقٌل   ـْ رقِمٞماتِِف ، وإَُِمػُم َراٍع ، واًمرا قم

ـْ رقِمٞماتِِف   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ووًَمِدِه ، وَمُٙمٚمُُّٙمْؿ راٍع ، ويُمٚمُُّٙمْؿ ُمًئقٌل قم

إَِذا دقم٤م »ـَمْٚمؼ سمـ قمكمٍّ ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ أيب قمكمٍّ  -284

ضُمُؾ َزْوضمتَُف حِل٤َمضمتِِف وَمْٚمت٠َْمشمِِف وإِْن يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اًمتاٜمُّقر رواه اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ، وىم٤مل اًمؽمُمذي : ش . اًمرا

 طمدي٨م طمًـ صحٞمح .

ًَمْق يُمٜم٧ُْم آُِمرًا أطَمدًا َأْن »  قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب هريرة ريض اهللاُ  -285

ُجَد ًمَِزْوضِمَٝم٤م  ًْ ُجَد ٕطَمٍد ََُٕمْرُت اعمْرَأة َأْن شَم ًْ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح.ش . ي

َأيُّام اُمرَأٍة » قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : وقمـ ُأمِّ ؾمٚمٛم٦َم ريض اهللاُ قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  -286

 . طمًـ طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ش ُم٤مشَم٧ْم وزْوضُمَٝم٤م قمٜمٝم٤م راٍض دظَمَٚم٧ِم اجلَٜما٦َم 

ـِ ضمٌٍؾ ريض اهللاُ قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -287 ٓ شُم١ْمِذي اُْمَرَأٌة » وقمـ ُمٕم٤مِذ سم

ْٟمٞم٤م إِٓا ىم٤مًَم٧ْم  ـَ احلُقِر اًْمِٕملِم ٓ شُم١ْمِذيف ىَم٤مشمَٚمِؽ اهللا ، وَم٢مِٟمااَم ُهق قِمٜمَْدِك دظِمٞمٌؾ  َزْوضَمَٝم٤م ذم اًمدُّ َزْوضَمتُُف ُِم

 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ.ش ُي١مؿِمُؽ َأْن ُيٗم٤مِرىَمِؽ إًَِمٞمٜم٤م 

ـِ زيد ريض اهللا قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -288 سمْٕمِدي  ُم٤م شمريْم٧ُم » وقمـ ُأؾم٤مَُم٦َم سم

 
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ ضم٤مِل : ُِم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ومِتْٜم٦ًَم ِهل َأَضُّ قَمغَم اًمرِّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل اًمٙمٚمٌل: اُمرأشمف طمٌٞم٦ٌم سمٜم٧م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ، وذًمؽ أَّن٤م ٟمِمزت قمٚمٞمف ومٚمٓمٛمٝم٤م ، وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمقه٤م ُمٕمٝم٤م إمم 

ًمت٘متص  "ل ومٚمٓمٛمٝم٤م ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وم٘م٤مل : أومرؿمتف يمريٛمت
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، وم٤مٟمٍموم٧م ُمع أسمٞمٝم٤م  ًمت٘متص ُمٜمف ومج٤مءضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  "ُمـ زوضمٝم٤م 

، وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م  ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  "ارضمٕمقا هذا ضمؼميؾ أشم٤مين سمٌمء  "وؾمٚمؿ : 

 ( 2/217شمٗمًػم اًمٌٖمقى (  أُمرا ، واًمذي أراد اهلل ظمػمورومع اًم٘مّم٤مص.أردٟم٤م أُمرا وأراد اهلل

( أي ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اخلَٚمؼ واخلُٚمؼ واعمٜمزًم٦م 228ىم٤مل اسمـ يمثػم وىمقًمف : ) وًمٚمرضم٤مل قمٚمٞمٝمـ درضم٦م( ) اًمٌ٘مرة 

 ) اًمرضم٤مل ىمقاُمقنوـم٤مقم٦م إُمر واإلٟمٗم٤مق واًم٘مٞم٤مم سم٤معمّم٤مًمح واًمٗمْمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 (1/363 يمثػم سمـ شمٗمًػم) .(34قمغم اًمٜم٤ًمء سمام ومْمؾ اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وسمام أٟمٗم٘مقا ُمـ أُمقاهلؿ ( ) اًمٜم٤ًمء 

وىم٤مل أيْم٤م  : ي٘مقل شمٕم٤ممم : )اًمرضم٤مل ىمقاُمقن قمغم اًمٜم٤ًمء( أي اًمرضمؾ ىمّٞمؿ قمغم اعمرأة ، أي هق رئٞمًٝم٤م 

سمٕمض أي ٕن اًمرضم٤مل أومْمؾ ُمـ ويمٌػمه٤م واحل٤ميمؿ قمٚمٞمٝم٤م وُم١مدهب٤م إذا اقمقضم٧م سمام ومْمؾ اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم 

اًمٜم٤ًمء  واًمرضمؾ ظمػم ُمـ اعمرأة  وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٌقة خمتّم٦م سم٤مًمرضم٤مل ، ويمذًمؽ اعمٚمؽ إقمٔمؿ ًم٘مقًمف صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ) ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًمقا أُمرهؿ اُمرأة( رواه اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة 

ٗم٘مقا ُمـ أُمقاهلؿ( أي ُمـ اعمٝمقر واًمٜمٗم٘م٤مت واًمٙمٚمػ قمـ أسمٞمف  ويمذا ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء وهمػم ذًمؽ  )وسمام أٟم

اًمتل أوضمٌٝم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ هلـ ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وم٤مًمرضمؾ أومْمؾ ُمـ اعمرأة ذم ٟمٗمًف وًمف 

) وًمٚمرضم٤مل قمٚمٞمٝمـ درضم٦م(أي٦م  اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٝم٤م واإلومْم٤مل ، ومٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن ىمٞمام قمٚمٞمٝم٤م  يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :

يب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس:)اًمرضم٤مل ىمقاُمقن قمغم اًمٜم٤ًمء(  يٕمٜمل أُمراء قمٚمٞمٝم٤م أن شمٓمٞمٕمف ومٞمام وىم٤مل قمكم سمـ أ

 ( 1/653أُمره٤م سمف ُمـ ـم٤مقمتٝمقـم٤مقمتف أن شمٙمقن حمًٜم٦م ٕهٚمف طم٤مومٔم٦م عم٤مًمف.)شمٗمًػم سمـ يمثػم 

( : ) سمام ومْمؾ اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض( يٕمٜمل : اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء 2/216وىم٤مل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه )

ؾ واًمديـ واًمقٓي٦م  وىمٞمؾ: سم٤مًمِمٝم٤مدة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :) وم٢من مل يٙمقٟم٤م رضمٚملم ومرضمؾ واُمرأشم٤من ( سمزي٤مدة اًمٕم٘م

وىمٞمؾ: سم٤مجلٝم٤مد وىمٞمؾ: سم٤مًمٕم٤ٌمدات ُمـ اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م وىمٞمؾ:هق أن اًمرضمؾ يٜمٙمح أرسمٕم٤ًم وٓ حيؾ ًمٚمٛمرأة إٓ 

 زوج واطمد وىمٞمؾ: سم٠من اًمٓمالق سمٞمده وىمٞمؾ:سم٤معمػماث وىمٞمؾ:سم٤مًمدي٦م وىمٞمؾ : سم٤مًمٜمٌقة .

(: )اًمرضم٤مل ىمقاُمقن قمغم اًمٜم٤ًمء ( ي٘مقُمقن قمٚمٞمٝمـ ىمٞم٤مم اًمقٓة قمغم 2/184ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه )و

اًمرقمٞم٦م ، وقمٚمؾ ذًمؽ سم٠مُمريـ، وهٌل ويمًٌل وم٘م٤مل : )سمام ومْمؾ اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض( سم٥ًٌم شمٗمْمٞمٚمف 

ًمذًمؽ ظمّمقا شمٕم٤ممم اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء سمٙمامل اًمٕم٘مؾ وطمًـ اًمتدسمػم وُمزيد اًم٘مقة ذم إقمامل واًمٓم٤مقم٤مت و

سم٤مًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م وإىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئر واًمِمٝم٤مدة ذم جم٤مُمع اًم٘مْم٤مي٤م ، ووضمقب اجلٝم٤مد واجلٛمٕم٦م وٟمحقه٤م 
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قمـ وزي٤مدة اًمًٝمؿ ذم اعمػماث وسم٠من اًمٓمالق سمٞمده . )وسمام أٟمٗم٘مقا ُمـ أُمقاهلؿ( ذم ٟمٙم٤مطمٝمـ يم٤معمٝمر واًمٜمٗم٘م٦م. 

ىم٤مل : سم٤معمٝمر. وسمام أٟمٗم٘مقا ُمـ أُمقاهلؿ ىم٤مل : سم٤مًمت٠مدي٥م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمرضم٤مل ىمقاُمقن قمغم اًمٜم٤ًمء  : ذم ىمقًمفجم٤مهد 

ىم٤مل : طم٤مومٔم٤مت عم٤م طم٤مومٔم٤مت ًمٚمٖمٞم٥م أي : ُمٓمٞمٕم٤مت هلل وٕزواضمٝمـ، وم٤مًمّم٤محل٤مت ىم٤مٟمت٤مت :ىمت٤مدة قمـ 

ي٘مقل طمٗمظ اهلل طم٤مومٔم٤مت ًمٚمٖمٞم٥م سمام اًمًدي: هلل ُمـ طم٘مف، وطم٤مومٔم٤مت ًمٖمٞم٥م أزواضمٝمـ. وقمـ اؾمتقدقمٝمـ ا

 (4/386اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم  ) .: حتٗمظ قمغم زوضمٝم٤م ُم٤مًمف وومرضمٝم٤م طمتك يرضمع يمام أُمره٤م اهلل

تٗم٤مد رضمؾ ىم٤مل : ُم٤م اؾمتٗم٤مد رضمؾ سمٕمد إيامن سم٤مهلل ظمػما ُمـ اُمرأة طمًٜم٦م اخلٚمؼ ودود وًمقد، وُم٤م اؾمقمٛمر قمـ 

 (4/387) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . سمٕمد اًمٙمٗمر سم٤مهلل ذا ُمـ اُمرأة ؾمٞمئ٦م اخلٚمؼ، طمديدة اًمٚم٤ًمن

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 . د إٓ سم٢مذٟمف يٕمٜمل زوضمٝم٤م: ٓ شمّمقم اعمرأة شمٓمققم٤م وهق ؿم٤مه اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜمف ىم٤مل 

 (3/399)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

: أٓ أظمؼميمؿ سم٤مًمثالث اًمٗمقاىمر ىم٤مل : وُم٤م هـ ؟ ىم٤مل : إُم٤مم ضم٤مئرإن أطمًٜم٧م مل  قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل

ًٜم٦م همٓم٤مه٤م وإن رأى ؾمٞمئ٦م أومِم٤مه٤م واُمرأة اًمًقء إن يِمٙمر وإن أؾم٠مت مل يٖمٗمر وضم٤مر ؾمقء إن رأى طم

 (3/411ؿمٝمدهت٤م هم٤موٌتؽ وإن هم٧ٌم قمٜمٝم٤م ظم٤مٟمتؽ. )ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مقل: ي٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمء ًمق شمٕمٚمٛمـ سمحؼ ازواضمٙمـ قمٚمٞمٙمـ جلٕمٚم٧م اعمرأة ُمٜمٙمـ 

قمـ ىمدُمل زوضمٝم٤م سمٜمحر مَتًح اًمٖم٤ٌمر قمـ وضمف زوضمٝم٤م سمٜمحر وضمٝمٝم٤م.وذم رواي٦م: متًح اًمٖم٤ٌمر 

 (4/215وضمٝمٝم٤م.)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ودظمَٚم٧م سمٙمرُة سمٜم٧م قم٘م٦ٌم قمغم قم٤مئِمف وم٠ًمًمتٝم٤م قمـ احلٜم٤مء وم٘م٤مًم٧م: ؿمجرة ـمٞم٦ٌم وُم٤مء ـمٝمقر وؾم٠مًمتٝم٤م قمـ 

 احلٗم٤مف وم٘م٤مًم٧م هل٤م إن يم٤من ًمؽ زوج وم٤مؾمتٓمٕم٧ِم أن شمٜمتزقمل ُم٘مٚمتَٞمؽ ومتْمٕمٞمٝم٤م أطمًـ ِم٤م مه٤م وم٤مومٕمكم. 

 (2/192قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 

إذا أردن أن يٌٜملم سم٤مُمرأة قمغم زوضمٝم٤م سمدأن سمٕم٤مئِمف  اعمديٜم٦م قمـ أُمف ىم٤مًم٧م : يم٤من ٟم٤ًمء أهؾ محٞمد قمـ

 (3/398)ُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم.وم٠مدظمٚمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومتْمع يده٤م قمغم رأؾمٝم٤م شمدقمق هل٤م وشم٠مُمره٤م سمت٘مقى اهلل وطمؼ اًمزوج

ٞم٦م ًمق شمريم٧م ًمٗمْمؾ أدب أوص٧م أؾمامء سمٜم٧م ظم٤مرضم٦م اًمٗمزاري إسمٜمتٝم٤م قمٜمد زواضمٝم٤م ىم٤مئٚم٦م : ي٤م سمٜمٞمتل إن اًمقص

شمريم٧م ًمذًمؽ ُمٜمؽ،وًمٙمٜمٝم٤م شمذيمرة ًمٚمٕم٤مىمؾ وًمق أن اُمرأة اؾمتٖمٜم٧م قمـ اًمزوج ًمٖمٜمك أسمقهي٤م وؿمدة طم٤مضمتٝمام 

إًمٞمٝم٤م، يمٜم٧م أهمٜمك اًمٜم٤مس قمـ اًمزوج وًمٙمـ اًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل ظمٚم٘مـ وهلـ ظمٚمؼ اًمرضم٤مل ي٤م سمٜمٞمتل إٟمؽ 
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ومٙمقين ًمف أرو٤م يٙمـ ًمؽ ؾمامء ظمرضم٧م ُمـ اًمٕمش اًمذي ومٞمف قمِم٧م إمم ومراش ٓ شمٕمرومٞمٜمف وىمريـ ٓ شم٠مًمٗمٞمٜمف. 

ويمقين ًمف ُمٝم٤مدا يٙمـ ًمؽ قمامدا ويمقين ًمف أُم٦م يٙمـ ًمؽ قمٌدا ٓشمٚمحٗمك قمٚمٞمف ومٞم٘مالك وٓشمت٤ٌمقمدى قمٜمف 

 ومٞمٜم٤ًمك ان دٟم٤م ُمٜمؽ وم٤مىمؽمسمك وان ٟم٠مى قمٜمؽ وم٤مسمٕمدى قمٜمف. امحغم قمٜمك قمنم ظمّم٤مل شمٙمـ ًمؽ ذظمرا وذيمرا.

   .واعمٕم٤مذة سمحًـ اًمٓم٤مقم٦م -2اًمّمح٦ٌم سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م       -1

 واحلٗمظ عمقوع أٟمٗمف وؾمٛمٕمف وقمٞمٜمف ومال يِمٛمـ ُمٜمؽ إٓ ـمٞم٤ٌم وٓ يًٛمٕمـ إٓ طمًٜم٤م وٓ يٜمٔمر إٓ -3

  واهلدوء قمٜمد ُمٜم٤مُمف وم٢من طمرارة اجلقع ُمٚمٝم٦ٌم وشمٜمٖمٞمص اًمٜمقم ُمٌٖمْم٦م -5 .ــ واًمتٗمٝمؿ ًمقىم٧م ـمٕم٤مُمف4.مجٞمال

 ُمـ واحلِمؿ ٕمٞم٤ملاًم قمغم واًمرقم٤مي٦م اًمت٘مدير طمًـ ُمـ سم٤معم٤مل اإلطمتٗم٤مظ وم٢من وطمِمٛمف قمٞم٤مًمف قمغم واًمرقم٤مي٦م -6

 .اًمتدسمػم طمًـ

 وٓ شمٗمٌم ًمف ها وٓ شمٕميص ًمف أُمرا وم٢من أومِمٞم٧م هه مل شم٠مُمٜمل همدره وإن قمّمٞم٧م أُمره أوهمرت صدره-7

  . ويمقين اؿمد ُم٤م شمٙمقٟملم إًمٞمف ُمقاوم٘م٦م يٙمـ ًمؽ أـمقل ُم٤م يٙمقن ُمراوم٘م٦م -8

٦م إومم ُمـ صمؿ اشم٘مل ُمع ذًمؽ اًمٗمرح أُم٤مُمف ان يم٤من شمرطم٤م واحلزن قمٜمده إن يم٤من ومرطم٤م وم٢من اخلّمٚم -9

 اًمت٘مّمػم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمقء اًمتدسمػم.

واقمٚمٛمل أٟمؽ ٓ شمّمٚملم إمم ُم٤محتٌلم طمتك شم١مصمري رو٤مه قمغم رو٤مك ومٞمام أطم٧ٌٌم ويمره٧م واهلل خيت٤مر  -11

 (78-74اطمٙم٤مم اًمٜم٤ًمء ٓسمـ اجلقزى  (ًمؽ اخلػم وهق اعمقومؼ وقمٚمٞمف إشمٙم٤مل .

 (1/211 اجلقزى ٓسمـ اًمتٗمًػم قمٚمؿ رم اعمًػم زاد) .شمٙمٚمٛمقن اُمرائٙمؿ اسمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ىم٤مًم٧م ُم٤م يمٜم٤م ٟمٙمٚمؿ ازواضمٜم٤م آيمام 

قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر : ىم٤مل ٓسمٜمتف ي٤مسمٜمٞمف اي٤مك واًمٖمػمة وم٠مَّن٤م ُمٗمت٤مح اًمٓمالق واي٤مك واعمٕم٤مشمٌف وم٠مَّن٤م شمقرث اًمْمٖمٞمٜمف 

 (45/2)اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم وقمٚمٞمؽ سم٤مًمزيٜم٦م واًمٓمٞم٥م، واقمٚمٛمل أن أزيـ اًمزيٜم٦م اًمٙمحؾ، وأـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م اعم٤مء.

قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ىم٤مل: صمالصم٦م ٓ دم٤موز صالة أطمدهؿ رأؾمف: إُم٤مم أّم ىمقُم٤م وهؿ ًمف يم٤مرهقن واُمرأة 

 (3/398شمٕميص زوضمٝم٤م وقمٌد آسمؼ ُمـ ؾمٞمده .)ُمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

ىم٤مل قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ اعمّمٓمٚمؼ: يم٤من ي٘م٤مل: أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤م اصمٜم٤من: اُمرأة شمٕميص زوضمٝم٤م وإُم٤مم ىمقم 

 (3/398)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهؿ ًمف يم٤مرهقن.

ُـّ 
ُـّ ًمزوج يم٤من هل٤م ( وٓ اٟم٤مٟمف )اًمتل شَمئِ

ىم٤مل اًمٙماليب: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمقًمده ي٤م سمٜمل ٓ شمتخذه٤م طمٜم٤مٟمف )اًمتل حَتِ

ُـّ قمغم زوضمٝم٤م سمامهل٤م( وٓ قُمِْم٦ٌَم ُ اًمدار )اهلجٞمٜمف ( وٓ يُمٌا٦م اًم٘مٗم٤م )هل  يمًالً ومت٤مرًو٤م ( وٓ ُمٜم٤مٟمف )اًمتل مَت
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أو اسمٜمُٝم٤م اًم٘مقم وم٢مذا اٟمٍمف ُمـ قمٜمدهؿ ىم٤مل رضمٌؾ ُِمـ ضُمٌَٜم٤َمء اًم٘مقم ىمد واهللِ يم٤من سمٞمٜمل  اًمتل ي٠ميت زوضُمٝم٤م

ف َأُْمٌر(. )إُم٤ممم ٓسمك قمغم اًم٘م٤ممم   (56/2وسملم اُمرأِة هذا اعمَُْقممِّ أو ُأُمِّ

ؾمئؾ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ اعمرأة شم٤ٌمًمغ ذم إيمرام زوضمٝم٤م ومتتٚم٘م٤مه وشمٜمزع صمٞم٤مسمف وشم٘مػ طمتك جيٚمس؟ وم٘م٤مل: أُم٤م 

تٚم٘مل ومال سم٠مس سمف وأُم٤م اًم٘مٞم٤مم طمتك جيٚمس ومال وم٤من هذا ومٕمؾ اجل٤ٌمسمرة وىمد أٟمٙمره قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز. اًم

 (11/51)ومتح اًم٤ٌمري 

ىم٤مل اسمققمٛمرو سمـ اًمٕمالء : أٟمٙمح ضار سمـ قمٛمرو اًمْمٌل اسمٜمتف ُمٕمٌد سمـ زرارة ومٚمام أظمرضمٝم٤م إًمٞمف ىم٤مل هل٤م: ي٤م 

 ؾ اًمٙمالم وومْمؾ اًمُٖمْٚمٛم٦م.سمٜمٞم٦م أُمًٙمل قمٚمٞمؽ اًمٗمْمٚملم ىم٤مًم٧م: وُم٤م اًمٗمْمالن؟ ىم٤مل ومْم

 (1/118)اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ًمٚمج٤مطمظ  

 قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ًمق أن اُمرأة ُمّم٧م أٟمػ زوضمٝم٤م ُمـ اجلذام طمتك متقت ُم٤م أدت طم٘مف. 

 ( 2/154) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

٠مذن هل٤م. ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : ذم اُمرأة هل٤م زوج وأم ُمريْم٦م ـم٤مقم٦م زوضمٝم٤م أوضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أُمٝم٤م إٓ أن ي

 (3/47)ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 

 ( 32/261اًمٗمت٤موى . )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :وًمٞمس قمغم اعمرأة سمٕمد طمؼ اهلل ورؾمقًمف أوضم٥م ُمـ طمؼ اًمزوج

 ىم٤مل اًمِم٤مقمررم شمٕمدد اًمزوضم٤مت :

٤م ؾَمقّي٤ًم واًمّٚمٞم٤مزم ُُم٘مِٛمـَرهْ  ًَ َرهْ (َيتََٖمـ٤مزِٓن وَي٠ْميمالِن               ..ضَمَٚم  !)جُمَدا

َ –ىم٤مل احلٌَٞم٥ُم  َرهْ  :ي٤م زوضمتل                      .. –٤مِزطم٤مً ُِم  إٟمِّـل َأراِك وَم٘مٞمٝم٦م ً ُُمتَٜمقِّ

ـَرهْ                ..إن اًمُٕمٜمُقؾَم٦م َ ذم اًمٌالِد يمثػمةٌ   ويمٌػمٌة وظمٓمػمٌة وُُمَدُمِّ

 أْن َأْذيُمَرهْ  –طمٌٞمٌتل–ًمق شمًٛمحلَم            ..وًمَ٘مْد وضمدُت اًمٞمقَم طَمالًّ رائٕم٤مً 

َرهْ                ..٤م طمٞم٤ميت إّٟمٜملىم٤مًم٧ْم: شمٗمّْمؾ ي  َِمْٜمقٟم٦م ٌ عمُِِمقريت وُُمَ٘مدِّ

َرهْ                 ..وم٠مٟم٤م عمُِِْمٙمٚم٦ِم اًمُٕمٜمُقؾمـ٦ِم قمٜمدٟم٤م  حَمْزوٟم٦م ٌ ويمئٞم٦ٌم ٌ وُُمَٙمدا

هْ            ..ىم٤مل احلٌٞم٥ُم: أي٤م رسمٞمَع اًمُٕمْٛمر ُم٤م  !هذا؟! يَمالُم طَمٙمٞمٛم٦ٍم ُم٤م أيمؼَمَ

ُدواًمق أنا يُمؾا رضم٤مًمِٜم٤م ىمْد قمَ   ُُمَٕمّٛمَرهْ                 ..دا
ِ
٤مء ـْ ضِمٜمِْس اًمٜمًِّ  ملْ َيٌَْؼ ُِم

هْ              ..وم٢مذا ىَمٌِْٚم٧ِم سم٠َمْن أيمقَن َوحٞم٦ّم ً  َ  وٟمٙمقَن ًمألضمٞم٤مِل ؿَمْٛم٤ًًم َٟمػمِّ
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ـْ َرِوٞم٧ِْم وم٢منا أضْمرك ـَمٞم٥ِّم ـْ شَمْرَى سمِذاَك اعمَْٖمِٗمَره               ..ومَٚمئ  !!وَمَجزاُء َُم

 !رأٌي مجٞمٌؾ، يمٞمَػ زْم أْن ُأْٟمٙمَِرْه؟             ..ىم٤مًم٧ْم: ي٤م َرومٞم٘مل إٟمافَوِحَٙم٧ْم و

هْ              ..قِمٜمِْدي قَمُروٌس)ًَمْ٘مَٓم٦ٌم( شَمْرضُمق هَل٤م ؽُمَ ًْ ه٤م احلٞم٤مَة وشَم ؽُمَ ًْ  َرضُمالً ًمِٞمَ

َرهْ ىَمٌْـَؾ اًمَٗمقاِت وم٢مّٟمٜمل ُُمت٠َمَ                    ..وم٢مذا ىَمٌِْٚم٧َم هِب٤م ؾَم٠َمظْمٓمٌُِٝم٤م هَمداً   ظمِّ

ُم٤مً  ـَ اًمٜمُّ٘مقِد ُُمَ٘مدا َرهْ           ..       ِهَل ٓ شُمريُد ُِم  ًمِْٚمَٛمٝمِر، أيْم٤ًم، ٓ شُمـريُد ُُم١َمظما

ُؾ ىَمــ٤مئال ً  وُج اعمَُٖمٗما َد اًمزا هْ                 ..:وَمتَٜمَٝما َ  !هذي اًمّّمٗم٤مُت اًمّرائٕم٤مُت اخلػَمِّ

ـا اًمَٕمروَس ىَمٕمٞمَدةٌ  هْ                ..ىم٤مًم٧ْم : وًمٙم  )ؾَمقداُء، قَمْٛمِم٤مُء اًمُٕمٞمقِن )خُمَتْػِمَ

ْٛمِع َدْرَداٌء هل٤م ًا َٓمَرهْ                  ..وَوٕمٞمٗم٦ٌم ذم اًم ًْ
ـَ إؾمٜم٤مِن ُِمثُْؾ اعمِ  ـَمْ٘مٌؿ ُِم

 ٌ هْ               ..واًمِمٕمُر ي٤م زوضمل اًمٕمزيَز ُُمٜمنَما ْؾ ُم٤م أْٟمنَمَ ًَ  !!ُِمثَْؾ )اخلََرْيِس( ومال شَم

ْه؟ –زوضمتل–هذي قَمروٌس         ..: ويكم! يمٗمكوإْٟمُػ، ىم٤مل ُُم٘م٤مـمِٕم٤مً   !!أْم َُمْ٘مؼَمَ

وضم٤مِن طمتّك ) ىَمٌإَم٧ْم ( َرهْ           ومتخ٤مصَؿ اًمزا ٕما ًَ  ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٟم٤مُر احلُُروِب ُُم

ُهؿْ  َرهْ               ..واؾمتٞم٘مَظ اجِلػماُن ًمٞماْلً، َهزا اِخ يم٠مٟماف ُُمتََٗمجِّ  َصْقُت اًمٍمُّ

اَم وَرَأْوا َأصَم٤مصم٤ًم ىمْد شَمٓمَ  ًا  َصْحٜم٤ًم، وُِمْ٘مالًة، يمذًمؽ ـمٜمَْجَرهْ                 ..٤مَيَر ذم اًم

٦ًم، يمذا ًَ هْ               ..يم٠مؾم٤ًم، وإسْمري٘م٤ًم، وُِمْٙمٜمَ َ  ؾَمِٛمُٕمقا اؾْمتَِٖم٤مصَم٦َم َص٤مِرٍخ: ُُمتََجؼمِّ

واِم َصٌِٞمَْح٦مً  قمٞمُؿ إمم اًمدا هْ          ..ذه٥َم اًمزا  !!ًَمَٙم٠مّٟمف سمَٓمُؾ اعمٕم٤مرِك قمٜمؽَْمَ

هْ                 ..ٞمْف إٓا )وَمِْمَخ٦ٌم( ذم َرْأؾِمفِ ُم٤م ومِ  َ  جُمؼَما
 َيُدُه إمم اًمَٙمتِِػ اًمٞمَِٛملْمِ

ى َُمالُِمُح يَمْدَُم٦مٍ  ْه(              ..وسمَِٕمٞمْٜمِِف اًمٞمُْنَ َ  يُمْحٚمِٞما٦ٍم، ويَمذا اخلُُدوُد )َُمَٝمؼما

ِٛمفِ  ًْ ْت قمٚم         ..وسمِِف ُرُوقٌض ذم َُمَٗم٤مِصؾ ضِم  !!ٞمف جُمَٜمَْزَرهْ ًمٙم٠مٟماام َُمرا

وَم٤مِق سم٠مٟماف هْ              ..وُم٣َم َيُ٘مصُّ قمغم اًمرِّ َ  ىمْد طَمٓماَؿ اًمَقطْمَش اعمُِخٞمَػ ويمنا

َخَرْه(       ..َوِحُٙمقا وىَمْد قَمٚمُِٛمقا طَم٘مٞم٘م٦َم أُْمِرهِ  ًْ ضُمقًَم٦َم )َُم  !!شم٤ًٌّم، ًم٘مد ضمٕمَؾ اًمرُّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ف أؾمامء ًمٚمزسمػم سمـ اًمٕمقام واًمزسمػم رضمؾ ُمِمٖمقل سم٤مجلٝم٤مد وُمع اًمٜمٌل صغم اهلل زوج أسمق سمٙمر اًمّمديؼ  اسمٜمت

ي٤م سمٜمٞم٦م اصؼمي وم٢من اعمرأة إذا يم٤من هل٤م زوج ص٤مًمح صمؿ ُم٤مت  :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمديد اًمٖمػمة وم٤مؿمتٙم٧م أؾمامء وم٘م٤مل

 (8/251د قمٜمٝم٤م ومٚمؿ شمتزوج سمٕمده مُجع سمٞمٜمٝمام ذم اجلٜم٦م. )اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕم
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وُم٤م ًمف ذم إرض ُمـ ُم٤مل وٓ ِمٚمقك وٓ  اًمزسمػم شمزوضمٜملاهلل قمٜمٝمام ىم٤مًم٧م : قمـ أؾمامء سمٜم٧م أسمك سمٙمر رى

٤مء وأظمرز همرسمف وأقمجـ ومل أيمـ أطمًـ أظمٌز رء همػم ٟم٤موح وهمػم ومرؾمف ومٙمٜم٧م أقمٚمػ ومرؾمف وأؾمت٘مل اعم

اًمتل أىمٓمٕمف  اًمزسمػم ويمـ ٟمًقة صدق ويمٜم٧م أٟم٘مؾ اًمٜمقى ُمـ أرض ويم٤من خيٌز ضم٤مرات زم ُمـ إٟمّم٤مر

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم رأد وهل ُمٜمل قمغم صمٚمثل ومرؾمخ ومجئ٧م يقُم٤م واًمٜمقى قمغم رأد 

ومدقم٤مين صمؿ ىم٤مل إخ إخ ًمٞمحٛمٚمٜمل ظمٚمٗمف  إٟمّم٤مر ومٚم٘مٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٕمف ٟمٗمر ُمـ

وهمػمشمف ويم٤من أهمػم اًمٜم٤مس ومٕمرف رؾمقل اهلل صغم اهلل  اًمزسمػم وذيمرت وم٤مؾمتحٞمٞم٧م أن أؾمػم ُمع اًمرضم٤مل

وم٘مٚم٧م: ًم٘مٞمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمغم  اًمزسمػم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أين ىمد اؾمتحٞمٞم٧م ومٛم٣م ومجئ٧م

٥م وم٤مؾمتحٞمٞم٧م ُمٜمف وقمروم٧م همػمشمؽ وم٘م٤مل: واهلل حلٛمٚمؽ رأد اًمٜمقى وُمٕمف ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف وم٠مٟم٤مخ ٕريم

سمٕمد ذًمؽ سمخ٤مدم شمٙمٗمٞمٜمل ؾمٞم٤مؾم٦م  أسمق سمٙمر اًمٜمقى يم٤من أؿمد قمكم ُمـ ريمقسمؽ ُمٕمف ىم٤مًم٧م طمتك أرؾمؾ إزم

 (2/1141ُمًٚمؿ  -5224.)اًمٌخ٤مرى اًمٗمرس ومٙم٠مٟمام أقمت٘مٜمل

م طمتك اًمٚمٞمؾ؟! ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب حلٗمّم٦م اسمٜمتف: أشمٖم٤مو٥م إطمدايمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٞمق

ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ظم٤مسم٧م وظمنت صمؿ يٕمظ طمٗمّم٦م وي٘مقل: أومت٠مُمـ أن يٖمْم٥م اهلل ًمٖمْم٥م رؾمقًمف صغم اهلل 

 ( 1479ُمًٚمؿ 2468قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتٝمٚمٙملم .)اًمٌخ٤مرى 

ضم٤مءت اُمرأة إمم قمٛمر وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم زوضمل يمثر ذه وىمؾ ظمػمه ىم٤مل هل٤م قمٛمر: ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمـ 

ف ومج٤مء وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: هذه اُمرأشمؽ شمزقمؿ أٟمف يمثر ذك وىمؾ ظمػمك ىم٤مل: سمئًام زوضمؽ إٓ ظمػمًا وم٠مرؾمؾ إًمٞم

ىم٤مًم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم واهلل إَّن٤م ٕيمثر ٟم٤ًمئك يمًقة وأيمثرهـ روم٤مهٞم٦م سمٞم٧م وًمٙمـ سمٕمٚمٝم٤م سمٙملء أي: شم٘مدم سمف 

٤م اًمًـ ومّم٤مرٓ يًتٓمٞمع اجلامع وم٘م٤مل قمٛمر ًمٚمزوضم٦م: ُم٤م شم٘مقًملم ىم٤مًم٧م: صدق وم٠مظمذ اًمدرة وم٘م٤مم إًمٞمٝم٤م ومتٜم٤موهل

وىم٤مل: ي٤م قمدوة ٟمٗمًٝم٤م أومٜم٧م ؿم٤ٌمسمف وأيمٚم٧م ُم٤مًمف صمؿ أٟمِم٠مت شمِمٜملم قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ىم٤مًم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم 

أىمٚمٜمل ذم هذه اعمرة واهلل ٓ شمراين ذم هذا اعم٘مٕمد أسمدا ومدقم٤م قمٛمر سم٠مصمقاب صمالصم٦م وىم٤مل هل٤م اشم٘مل اهلل وأطمًٜمل 

أو ضم٤مءشمف أوم٤مت ومٙمام أطمًـ إًمٞمؽ ذم صح٦ٌم هذا اًمِمٞمخ يم٤من ؿم٤مسم٤ًم صمؿ شم٘مدُم٧م سمف اًمًـ أو ُمرض سم٤مًمًٙمر 

هذه اًمًٜمقات اًمٓمقيٚم٦م ومتحٛمٞمٚمف ومٞمام سم٘مل ىم٤مل اًمراوي: يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمٝم٤م أظمذت إصمقاب ُمٜمٓمٚم٘م٦م صمؿ أىمٌؾ 

 .أومٕمؾ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم:قمٚمٞمف قمٛمر وم٘م٤مل:ٓ يٛمٜمٕمؽ ُم٤م رأيتٜمل صٜمٕم٧م هب٤م أن حتًـ صحٌتٝم٤م ىم٤مل

 )1111-3/999)حمض اًمّمقاب ذم ومْم٤مئؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٚمٛمؼمد 
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دظمؾ أسمق إؾمقد قمغم ُمٕم٤موي٦م وُمٕمف اُمرأشمف يِمتٙمٞم٤من وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد أجل٠مين إًمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ـمالق ضم٤مءين 

ُمـ سمٕمؾ هم٤مدر ٓ شم٠مظمذه ُمـ اهلل خم٤موم٦م ىم٤مل وُمـ سمٕمٚمؽ؟ ىم٤مًم٧م هذا وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف ُمٕم٤موي٦م وىم٤مل أطم٘م٤ًم ُم٤م شم٘مقل 

مل أـمٚم٘مٝم٤م ًمري٦ٌم وًمٙمٜمٜمل يمره٧م ؿمامئٚمٝم٤م  هذه اعمرأة؟ ىم٤مل أُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ أُمر ـمالىمٝم٤م ومٝمق طمؼ وًمٙمٜمل

وم٘مٓمٕم٧م طم٤ٌمئٚمٝم٤م ومٝمل يمثػمة اًمّمخ٥م ُمٝمٞمٜم٦م ًمألهؾ ُم١مذي٦م ًمٚمٌٕمؾ إن ُذيمر ظمػم دومٜمتف وإن ُذيمر ذ أذاقمتف 

وٓ يزال زوضمٝم٤م ُمٕمٝم٤م ذم شمٕم٥م ىم٤مًم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: هق واهلل ضمٝمقل ُمٚمح٤مح ؿمحٞمح طملم يْم٤مف وٞمٗمف 

ضمقارًا وم٤معم٠ًمًم٦م ُمِمتٕمٚم٦م سملم اًمٓمروملم وىمد شمٜمتٝمل إمم ـمريؼ  ضم٤مئع وضم٤مره و٤مئع ٓ حيٛمل ذُم٤مرًا وٓ يرقمك

ُمًدود ومتخ٤مصام ذم اًمقًمد أُم٤مم ُمٕم٤موي٦م ومقصم٥م أسمق إؾمقد وم٤مٟمتزقمف ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ُمٝمالً ي٤م أسم٤م إؾمقد 

ىم٤مل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم محٚمتف ىمٌؾ أن حتٛمٚمف أي: أٟمف يم٤من ذم فمٝمره وووٕمتف ىمٌؾ أن شمْمٕمف أي: ووٕمتف ذم 

شمْمٕمٝم٤م هل سم٤مًمقٓدة ومٚمذًمؽ هق قمٜمده سمح٥ًم هذا اًمتحٚمٞمؾ أٟمف أطمؼ سم٤مًمقًمد وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أُمػم رمحٝم٤م ىمٌؾ أن 

اعم١مُمٜملم صدق ًمٙمـ محٚمف ظمٗم٤ًم ومحٚمتف صم٘مالً وووٕمف ؿمٝمقة وووٕمتف يمره٤ًم ويم٤من طمجري ًمف طمقاء وسمٓمٜمل 

 (76-1/74 ؾمٗمٞم٤من أسمك سمـ ي٦مُمٕم٤مو قمغم اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمقاومدات أظم٤ٌمر) ًمف وقم٤مء وصمدي ًمف ؾم٘م٤مء وم٠مُمره ُمٕم٤موي٦م أن يدومع إًمٞمٝم٤م اًمقًمد.

روى أن أؾمامء سمٜم٧م يزيد سمـ اًمًٙمـ ريض اهلل قمٜمٝم٤م :ضم٤مءت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق سملم أصح٤مسمف 

وم٘م٤مًم٧م: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل أٟم٤م واومدة اًمٜم٤ًمء إًمٞمؽ، واقمٚمؿ ٟمٗمز ًمؽ ومداء أٟمف ُم٤م ُمـ اُمرأة يم٤مٟم٧م 

إٓ وهل قمغم ُمثؾ رأيل إن اهلل سمٕمثؽ إمم اًمرضم٤مل ذم ذق وٓ همرب ؾمِٛمٕم٧م سمٛمخرضمل هذا أو مل شمًٛمع 

واًمٜم٤ًمء يم٤موم٦م ومآُمٜم٤م سمؽ وسم٢مهلؽ وإٟم٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمء حمّمقرات ُم٘مّمقرات ىمقاقمد سمٞمقشمٙمؿ وَُمٗم٣م 

ؿمٝمقاشمٙمؿ وطم٤مُمالت أوٓديمؿ وإٟمٙمؿ ُمٕم٤مذ اًمرضم٤مل ومْمٚمتؿ قمٚمٞمٜم٤م: سم٤مجلٛمع واجلامقم٤مت وقمٞم٤مدة اعمرى 

٤م وؿمٝمقد اجلٜم٤مئز واحل٩م سمٕمد احل٩م وأومْمؾ ُمـ ذًمؽ  اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإن اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ إذا ظمرج طم٤مضمًّ

 أو ُمٕمتٛمًرا أو ُمراسمًٓم٤م طمٗمٔمٜم٤م ًمٙمؿ أُمقاًمٙمؿ وهمزًمٜم٤م ًمٙمؿ أصمقاسمٙمؿ ورسمٞمٜم٤م ًمٙمؿ أوٓديمؿ أومام ٟمِم٤مريمٙمؿ ذم هذا 

اخلػم ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٤مًمتٗم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمقضمٝمف يمٚمف صمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتؿ ُم٘م٤مًم٦م اُمرأة ىمطُّ 

ٝم٤م قمـ أُمر ديٜمٝم٤م ُمـ هذه؟ ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م فمٜمٜم٤م أن اُمرأة هتتدي إمم ُمثؾ هذا، أطمًـ ُمـ ُم٤ًمءًمت

وم٤مًمتٗم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمٝم٤م صمؿ ىم٤مل: اٟمٍمذم أيتٝم٤م اعمرأة وأقمٚمٛمل ُمـ وراءك ُمـ اًمٜم٤ًمء أن 

 عمرأة وهل طمًـ شمٌٕمؾ إطمدايمـ ًمزوضمٝم٤م وـمٚمٌٝم٤م ُمرو٤مشمف واشم٤ٌمقمٝم٤م ُمقاوم٘متف َيٕمدل ذًمؽ يمٚمف ىم٤مل: وم٤مدسمرت ا

(7/363هتٚمؾ وشمٙمؼم اؾمتٌِم٤مًرا. )شم٤مريخ  دُمِمؼ 
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ـا سم٤ِمعمَْْٕمُروف  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  َقهُتُ ًْ
ـا َويمِ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  233] اًمٌ٘مرة :  َوقَمغَم اعمَْْقًُمقِد ًَمُف ِرْزىُمُٝم

ـْ ىمُ  ـْ ؾَمَٕمتِِف َوَُم ا٤م آشَم٤مُه اهللُ ٓ ُيَٙمٚمُِّػ اهللُ َٟمْٗم٤ًًم إِٓا َُم٤م آشَم٤مَه٤م ًمُِٞمٜمِْٗمْؼ ُذو ؾَمَٕم٦ٍم ُِم  ِدَر قَمَٚمٞمِْف ِرْزىُمُف وَمْٚمٞمُٜمِْٗمْؼ ِِم

 وَمُٝمَق خُيْٚمُِٗمف  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  7] اًمٓمالق : 
ٍ
ء ـْ َرْ  [ . 39] ؾمـ٠ٌم :  َوَُم٤م َأْٟمَٗمْ٘متُْؿ ُِم

ِديٜم٤َمٌر َأْٟمَٗمْ٘متَُف ذم »اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل  -289

ٙملٍِم، َوِديٜم٤َمٌر َأْٟمٗمْ٘متَُف قمغَم َأهْ  ًْ ىْم٧َم سمِِف قَمغَم ُِم ٚمَِؽ ، ؾمٌٞمِؾ اهللا ، َوِديٜم٤َمٌر َأْٟمَٗم٘متَُف ذم رىَم٦ٌٍَم ، وِديٜم٤َمٌر شمّمدا

 ُمًٚمؿ . رواهش َأقْمٔمُٛمَٝم٤م َأضْمرًا اًماذي َأْٟمَٗمْ٘متَُف قمغَم َأْهٚمَِؽ 

محـ صَمْقسم٤مَن سْمـ سُمْجُدَد َُمْقمَم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -291 وقمـ أيب قمٌِد اهللاِ َوُيَ٘م٤مُل ًمف : أيب قمٌِد اًمرا

ضُمُؾ ِديٜم٤َمٌر ُيٜمِْٗمُ٘مُف قمَ » وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  غَم َأوْمَْمُؾ ِديٜم٤َمٍر ُيٜمِْٗمُ٘مُف اًمرا

تِِف ذم ؾمٌٞمِؾ اهللا ، وِديٜم٤َمٌر ُيٜمِْٗمُ٘مُف قمغَم َأْصح٤مسمف ذم ؾمٌِٞمِؾ اهللاِ   رواه ُمًٚمؿ ش قِمٞم٤مًمِِف ، َوِديٜم٤َمٌر ُيٜمِْٗمُ٘مُف قَمغَم داسما

وقمـ ُأمِّ ؾمَٚمَٛم٦َم ريض اهللاُ قمٜمٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم : ىمٚم٧ُم ي٤م رؾمقَل اهللاِ ، َهْؾ زم َأضْمٌر ذم سمٜمل أيب ؾمَٚمٛم٦َم َأْن  -291

٧ُم سمَت٤مِريَمتِٝمْؿ َهَٙمَذا وَهَٙمَذا ، إِٟماام ُهْؿ سمٜمِلا ؟ وم٘م٤مل :  ُأْٟمِٗمَؼ  ًْ َٟمَٕمْؿ ًَمِؽ َأضْمُر ُم٤م َأْٟمَٗمْ٘م٧ِم » قمَٚمٞمِْٝمْؿ ، َوًَم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش قمَٚمٞمِٝمؿ 

ُْمٜم٤م اًمِذي اًمٓماقيؾِ  طمِديثِفِ  ذم قمٜمف اهللا  ريض وىما٤مص أيب سمـ ؾمٕمد وقمـ -292 ل اًْمٙمِت٤َمِب ذم ىَمدا ُه ذم َأوا

ـْ شُمٜمِْٗمَؼ َٟمَٗمَ٘م٦ًم شَمٌَْتِٖمل هِب٤َم َوضمَف اهللا إٓا » ًمٜمِّٞما٦ِم َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل ًمف : سَم٤مِب ا َوإِٟماَؽ ًَم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ُأضِمْرَت هب٤م طَمتاك ُم٤م دَمْٕمُؾ ذم ذم اُمرَأشمَِؽ 

ٌَدِريِّ ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌ -293 ُٕمقٍد اًْم ًْ إَِذا َأْٟمَٗمَؼ »ل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب َُم

ضُمُؾ قمغم َأْهٚمِِف ٟمٗمَ٘م٦ًم حيَتًٌُٝم٤م وَمِٝمل ًَمُف صدىَم٦ٌم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اًمرا

ـِ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -294 ـِ قمٛمرو سم وقمـ قمٌِد اهللاِ سم

ـْ يُ٘مقُت يَمٗمل سم٤ِمعمرْ » وؾَمٚماؿ ىم٤مل :   إصِْماًم َأْن ُيَْمٞمَِّع َُم
ِ
 طمدي٨ٌم صحٞمٌح رواه َأسمق داود وهمػمه .ش ء

  يَمٗمل »:  ىم٤مل سمٛمٕمٜم٤َمهُ  صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ ورواه 
ِ
ـْ  حَيٌَِْس  َأنْ  إصِْمامً  سم٤ِمعمْرء  . ش ىُمقشَمفُ  يٛمٚمُِؽ  قَمٛما

٤ٌَمُد » ل : وقمـ أيب هريرَة ريض اهللاُ قمٜمف َأن اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤م -295 ـْ يْقٍم ُيّْمٌُِح اًْمِٕم َُم٤م ُِم
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ٙم٤ًم ومِٞمِف إِٓا ُمَٚمَٙم٤مِن َيٜمْزِٓن ، وَمٞم٘مقُل َأطمُدمُه٤م : اًمٚماُٝمؿا َأقْمِط ُُمٜمِْٗم٘م٤ًم ظَمٚمٗم٤ًم ، وَي٘مقُل أظَمُر : اًمٚماُٝمؿا َأقْمطِ  ًِ ْ  ُِم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش شَمَٚمٗم٤ًم 

ْٗمغَم واسْمَدْأ سمٛمـ  »وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -296 ًُّ ـَ اًْمٞمِد اًم اًْمَٞمُد اًْمُٕمْٚمٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم

ـِ ُيْٖمٜمِف  تَْٖم ًْ ـْ َي ُف اهللاُ ، وَُم َتِٕمٗمْػ ، ُيِٕمٗما ًْ ـْ َي ـْ فَمْٝمِر هِمٜمَك ، وَُم َدىَم٦ِم َُم٤م يَم٤مَن قَم ش اهللاُ شَمُٕمقُل  َوظَمػْمُ اًمّما

 .رواه اًمٌخ٤مري 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
رزىمٝمـ  "وقمغم آسم٤مء اًمّمٌٞم٤من ًمٚمٛمراوع  "وقمغم اعمقًمقد ًمف  "سم٘مقًمف :  -شمٕم٤ممم ذيمره  -ضمٕمٗمر :يٕمٜمل  ىم٤مل أسمق

 . : ُم٤م ي٘مقهتـ ُمـ ـمٕم٤مم ، وُم٤م ٓ سمد هلـ ُمـ همذاء وُمٓمٕمؿ "اًمرزق  "ويٕمٜمل ب  . يٕمٜمل : رزق واًمدهتـ "

واًمقاًمدات يروٕمـ أوٓدهـ : : اعمٚمٌس. قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف "اًمٙمًقة  "ويٕمٜمل : ب  "يمًقهتـ  "و 

ىم٤مل : إذا ـمٚمؼ  "طمقًملم يم٤مُمٚملم عمـ أراد أن يتؿ اًمرو٤مقم٦م وقمغم اعمقًمقد ًمف رزىمٝمـ ويمًقهتـ سم٤معمٕمروف 

شمروع طمقًملم يم٤مُمٚملم ومٕمغم اًمقاًمد رزق اعمروع  اًمرضمؾ اُمرأشمف وهل شمروع ًمف وًمدا ، ومؽماوٞم٤م قمغم أن

وقمغم اعمقًمقد ًمف رزىمٝمـ  : قمـ اًمرسمٞمع ىمقًمف .واًمٙمًقة سم٤معمٕمروف قمغم ىمدر اعمٞمنة ٓ ٟمٙمٚمػ ٟمٗم٤ًم إٓ وؾمٕمٝم٤م

 (5/44ىم٤مل : قمغم إب. ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى  "وف ويمًقهتـ سم٤معمٕمر

 : ذم ىمقًمفاسمـ ضمري٩م ىم٤مل قمكم: اعمٓمٚم٘م٦م إذا أروٕم٧م ًمف. قمـ ٞمٜمٗمؼ ذو ؾمٕم٦م ُمـ ؾمٕمتف ًمذم ىمقًمف: جم٤مهد قمـ 

ىم٤مل : ٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم إٓ ُم٤م آشم٤مه٤م ىم٤مل : أقمٓم٤مه، ومٚمٞمٜمٗمؼ ِم٤م آشم٤مه اهلل ىم٤مل : ىمؽم، وُمـ ىمدر قمٚمٞمف رزىمف 

 (14/561أقمٓم٤مه٤م.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

: إٟمف يٚمٌس اًمٖمٚمٞمظ ُمـ اًمثٞم٤مب، وي٠ميمؾ  قمـ أيب قمٌٞمدة، وم٘مٞمؾ ًمفقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ أيب ؾمٜم٤من ىم٤مل : ؾم٠مل 

أظمِمـ اًمٓمٕم٤مم، ومٌٕم٨م إًمٞمف سم٠مًمػ ديٜم٤مر، وىم٤مل ًمٚمرؾمقل : اٟمٔمر ُم٤م يّمٜمع هب٤م إذا هق أظمذه٤م؟ ومام ًم٨ٌم أن 

ًمٞمٜمٗمؼ  : ًمٌس أًملم اًمثٞم٤مب وأيمؾ أـمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم، ومج٤مء اًمرؾمقل وم٠مظمؼمه، وم٘م٤مل : رمحف اهلل، شم٠مول هذه أي٦م

قمـ اًمرضمؾ ٓ اًمزهري ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م ُمٕمٛمر . قمـ ذو ؾمٕم٦م ُمـ ؾمٕمتف وُمـ ىمدر قمٚمٞمف رزىمف ومٚمٞمٜمٗمؼ ِم٤م آشم٤مه اهلل 

ٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم إٓ ُم٤م  : جيد ُم٤م يٜمٗمؼ قمغم اُمرأشمف، يٗمرق سمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل : يًت٠مٟمك ًمف، وٓ يٗمرق سمٞمٜمٝمام، وشمال

 (14/562آشم٤مه٤م ؾمٞمجٕمؾ اهلل سمٕمد قمن ينا. )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر
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اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ ىم٤مل : ٓ، وًمٙمـ وُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ رء ومٝمق خيٚمٗمف  : أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمفاًمْمح٤مك قمـ 

 وُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ رء ومٝمق خيٚمٗمف : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس ٟمٗم٘م٦م اًمرضمؾ قمغم ٟمٗمًف وأهٚمف وم٤مهلل خيٚمٗمف. قمـ 

 : ىم٤مل : إذا يم٤من ٕطمديمؿ رء ومٚمٞم٘متّمد، وٓ يت٠مول هذه أي٦مجم٤مهد ىم٤مل : ذم همػم إهاف وٓ شم٘متػم.قمـ 

ؾ وهق يٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م اعمقؾمع قمٚمٞمف. : وم٢من اًمرزق ُم٘مًقم ي٘مقل : ًمٕمؾ رزىمف ىمٚمٞموُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ رء ومٝمق خيٚمٗمف 

ىم٤مل : ُم٤م يم٤من ُمـ ظمٚمػ ومٝمق ُمٜمف، ورسمام أٟمٗمؼ اإلٟم٤ًمن رء ومٝمق خيٚمٗمف  وُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ 

  )6هقد  (اهلل رزىمٝم٤م وُم٤م ُمـ داسم٦م ذم إرض إٓ قمغم  : ُم٤مًمف يمٚمف ذم اخلػم ومل خيٚمػ طمتك يٛمقت، وُمثٚمٝم٤م

 (12/224اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم (. ي٘مقل : ُم٤م أشم٤مهؿ ُمـ رزق ومٛمٜمف، ورسمام مل يرزىمٝم٤م طمتك متقت

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ اسمق هريرة: يم٤مٟم٧م ًمف دار شمّمدق هب٤م قمغم ُمقاًمٞمف، واعم٘مّمقد سمٛمقاًمٞمف يٕمٜمل: أوًمئؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ مجٚم٦م 

 )2/626ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ؿ صمؿ أقمت٘مٝمؿ ومتّمدق هب٤م قمٚمٞمٝمؿ.)إرىّم٤مء اًمذيـ يم٤من يٛمٚمٙمٝم

ح سمف قمٞم٤مًمف وأهٚمف  ىم٤مل احلًـ : ُم٤م يٕمٚمؿ أهؾ اًمًامء وأهؾ إرض ُم٤م يث٧ٌم اهللُ اًمٕمٌَد قمغم اًمٌمء ُيٗمرِّ

 (91/ 8) ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  .ووًمده

هي٤م اًمرضمؾ أوؾمع قمغم ٟمٗمًؽ وىمٞمؾ ًمٚمحًـ: اًمرضمؾ يٜمٗمؼ قمغم أهٚمف اًمٜمٗم٘م٦م ًمق ؿم٤مء ايمتٗمك سمدوَّن٤م، وم٘م٤مل: أ

ع اهلل قمٚمٞمؽ. ) ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م   (91/ 8يمام وؾما

 .ُٓمرأيت قمٓمرا سمٕمنميـ درمه٤م أهف هق ؟ ىم٤مل: ٓ ىمٞمؾ ًمٚمحًـ:ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد أرأي٧م إن اؿمؽمي٧م

 ( 8/92)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

يٕمٜمل ي٘مقل: هق أومْمؾ رء، أن ويم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل ي٘مقل: ٓ ي٘مع ُمقىمع اًمٙم٥ًم قمغم اًمٕمٞم٤مل رء، 

 (399/8شمٙمت٥ًم ُمـ أضمؾ اًمٕمٞم٤مل، ىم٤مل: وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: ٓ أرى ًمّم٤مطم٥م قمنمة آٓف درهؿ أن يدع اًمٙم٥ًم وم٢مٟمف إن مل 

 )61/  9ؿ .)اعمٜمتٔم يٗمٕمؾ مل آُمـ أن ٓ يٕمٓمػ قمغم ضم٤مره وٓ يقؾمع قمغم قمٞم٤مًمف

وي٘مقل زيد سمـ أيب اًمزرىم٤مء : ُم٤م ؾم٠مًم٧م أطمدًا ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمذ مخًلم ؾمٜم٦م، وىم٤مل: إذا يم٤من ًمٚمرضمؾ قمٞم٤مل وظم٤مف 

قمغم ديٜمف ومٚمٞمٝمرب يٕمٜمل: أن اًمرضمؾ ىمد يْمٕمػ وًمرسمام شمزيـ ًمف ٟمٗمًف ُمـ أضمؾ ه١مٓء اًمٕمٞم٤مل أن يٓمٚم٥م ُمـ 

رمحف اهلل: هيرب ًمٙمـ سمنمط أن أظمريـ أو أن يٌٞمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ديٜمف ُمـ أضمؾ هذا آيمت٤ًمب.ىم٤مل اًمذهٌل 

 (317/9)اًمًػم  .ٓ يْمٞمع ُمـ يٕمقل وىمد هرب زيد سمـ أيب اًمزرىم٤مء وٟمزل اًمرُمٚم٦م أؿمٝمرًا ويم٤من ُمـ اًمٕم٤مسمديـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14676
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=34&ayano=39#docu


 اًمٜمٗم٘مف قمغم اًمٕمٞم٤ملسم٤مب                                          ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 317

: رأي٧م سمنمًا -يٕمٜمل احل٤مذم-وي٘مقل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمقرد رمحف اهلل: ىم٤مل زم ُم١مذن سمنم سمـ احل٤مرث 

ر زم، ىمٚم٧م: ُم٤م ومٕمؾ سم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ؟ ىم٤مل: همٗمر ًمف، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ذم اعمٜم٤مم وم٘مٚم٧م: ُم٤م ومٕمؾ اهلل سمؽ؟ ىم٤مل: همٗم

ومٕمؾ سم٠ميب ٟمٍم اًمتاّمر؟ ىم٤مل: هٞمٝم٤مت، ذاك ذم قمٚمٞملم، وم٘مٚم٧م: سمامذا ٟم٤مل ُم٤م مل شمٜم٤مٓه؟ ىم٤مل: سمٗم٘مره وصؼمه قمغم 

 )11/573ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ) سُمٜمٞم٤ّمشمف.

 ُيٕمّٗمٝمؿ اهلل سمف وُيٖمٜمٞمٝمؿ. ىم٤مل أيب ىمالسم٦م: أّي رضمؾ أقمٔمؿ أضمًرا ُمـ رضمؾ يٜمٗمؼ قمغم قمٞم٤مٍل ًمف صٖم٤مر،

 (168/3)صٗمف اًمّمٗمقة 

ًٓ هق ومٞمف أقمٔمؿ أضمًرا، ُمـ ُم٤مل يؽميمف ًمقًمده يتٕمٗمػ سمف قمـ اًمٜم٤مس.  ىم٤مل اًمِمٕمٌل: ُم٤م شمرك قمٌد ُم٤م

 (112/2 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م)

ىم٤مل اًمٖمزازم : أن ُمـ طمؼ اًمقًمد قمغم أسمٞمف: أن ٓ يًتٕمٛمؾ ذم طمْم٤مٟمتف وإرو٤مقمف إٓ اُمرأة ص٤محل٦م ُمتديٜم٦م 

ل، وم٢من اًمٚمٌـ احل٤مصؾ ُمـ احلرام ٓ سمريم٦م ومٞمف، وم٢مذا وىمع قمٚمٞمف ٟمِمق اًمّمٌل اٟمٕمجٜم٧م ـمٞمٜمتف ُمـ شم٠ميمؾ احلال

 (3/71طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاخل٨ٌم، ومٞمٛمٞمؾ ـمٌٕمف إمم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اخل٤ٌمئ٨م.)

د سمـ قمٌد اهلل اًمٞمامين  (238رووف اًمٕم٘مالء  :)ىم٤مل أمحد سمـ حمٛما

 ٘مرِض واًمٗمرضِ وأضمٕمُٚمف وىمًٗم٤م قمغم اًم  ؾم٠مسمذُل ُم٤مزم يمٚماام ضم٤مء ـم٤مًم٥ٌم 

٤م يمرياًم صٜم٧ُم سم٤مجلُقِد قمرَوف  وإُم٤م ًمئٞماًم صٜم٧ُم قمـ ًم١مُِمف قمريض       وم٢مُما

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل أسمق ُمقؾمك سمـ ي٤ًمر: رأي٧م قمٙمرُم٦م ضم٤مئٞم٤ًم ُمـ ؾمٛمرىمٜمد قمغم مح٤مر حتتف ضمقاًم٘م٤من )يم٤مخلُْرج جُيَْٕمالَِن قمغم 

يٕمٜمل إُمػم وُمٕمف همالم وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ضم٤مء سمؽ إمم هذه  اًمٌٕمػم (  ومٞمٝمام طمرير أضم٤مزه سمذًمؽ قم٤مُمؾ ؾمٛمرىمٜمد

اًمٌالد؟ ىم٤مل: احل٤مضم٦م وهق ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب اسمـ قم٤ٌمس اًمذيـ أظمذوا قمٜمف اًمتٗمًػم وُمع ذًمؽ يذه٥م هذه 

 (28/5اعم٤ًموم٤مت اًمِم٤مؾمٕم٦م اًمٌٕمٞمدة ُمـ أضمؾ آيمت٤ًمب ًمٌٜم٤مشمف.) ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

شمريم٧َم احلرُملم وضمئ٧م إمم ظمرؾم٤من؟ ىم٤مل: أؾمٕمك قمغم  ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رّواد أٟمف: ىمٚم٧م ًمٕمٙمرُم٦م:

سمٜم٤ميت يٕمٜمل: يٓمٚم٥م اًمرزق هبذا اًمًٗمر اًمٌٕمٞمد ُمـ احلرُملم إمم ظمرؾم٤من ُمـ أضمؾ آيمت٤ًمب هل١مٓء 

 (27/5قمالم اًمٜمٌالء أاًمٌٜم٤مت.)ؾمػم 

مح٤مد: رأي٧م أيقب رمحف اهلل ٓ يٜمٍمف ُمـ ؾمقىمف : إٓ ُمٕمف رء حيٛمٚمف ًمٕمٞم٤مًمف، طمتك رأي٧م ىم٤مرورة ىم٤مل 

هـ سمٞمده حيٛمٚمٝم٤م، وم٘مٚم٧م ًمف ذم ذًمؽ . وم٘م٤مل : إين ؾمٛمٕم٧م احلًـ رمحف اهلل ي٘مقل : إن اعم١مُمـ أظمذ قمـ اهلل اًمد
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 (433/1 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ).قمزا وضمؾا أدسًم٤م طمًٜم٤ًم، وم٢مذا أوؾمع قمٚمٞمف أوؾمع وإذا أُمًؽ قمٚمٞمف أُمًؽ

 ُمـ اًمٙمأل وم٘م٤مل زم: ُم٤م صٜمٕم٧م؟ وم٘مٚم٧م: 
ٍ
اؿمؽمي٧م ٕهكم يمذا ىم٤مل ُمًٚمؿ: ًم٘مٞمٜمل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمّرة: وأٟم٤م ضم٤مء

ويمذا. ىم٤مل: وأص٧ٌم ُِمـ طمالل؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ٕن أهمدو ومٞمام همدوَت سمف أطم٥ّم إزّم ُمـ أن أىمقم اًمٚمٞمؾ 

 ) 3/182وأصقم اًمٜمٝم٤مر.)صٗم٦م اًمّمٗمقة 

ذ -=9
ِّ
 ِٚٓ اجل١

ُّ
 ثبة اإِلٔفبق شلب حيت

ـْ شَمٜم٤َمًُمقا اًْمؼِما طَمتاك شُمٜمِْٗمُ٘مقا ِِما٤م حُتِ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٤َم  [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  92] آل قمٛمران : ٌُّقَن ًَم َي٤م َأهيُّ

ُٛمقا اخْلٌَِ  ـَ إَْرِض َوٓ شَمٞمَٛما ا٤م َأظْمَرضْمٜم٤َم ًَمُٙمْؿ ُِم ٌُْتْؿ َوِِم ًَ ـْ ـَمٞم٤ٌَِّمِت َُم٤م يَم ـَ آَُمٜمُقا َأْٟمِٗمُ٘مقا ُِم ِذي ٞم٨َم ُِمٜمُْف اًما

 [267] اًمٌ٘مرة :  شُمٜمِْٗمُ٘مقَن 

ـْ  قمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف -297  ىم٤مل : يَم٤مَن َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم ريض اهللا قمٜمف َأيْمثَر إَْٟمَّم٤مِر سم٤ِمعمِديٜم٦َِم َُم٤مًٓ ُِم

ِجِد ويم٤مَن رؾمقُل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  ًْ تَْ٘مٌَِٚم٦َم اعم ًْ طم٤مَء ، َويم٤مَٟم٧ْم ُُم وؾَمٚماؿ َٟمْخٍؾ ، َويَم٤مَن َأطَم٥مُّ َأُْمقاًمِِف إًَِمٞمِْف سَمػْمَ

 ومِٞمٝمَ 
ٍ
ـْ ُم٤مء ـْ  }٤م ـَمٞم٥ٍِّم ىَم٤مَل َأَٟمٌس : ومَٚماما ٟمَزًَم٧ْم َهِذِه أي٦ُم : يْدظُمُٚمَٝم٤م َوينْمُب ُِم  شُمٜمِْٗمُ٘مقا طمتاك اًْمؼِما  شَمٜم٤َمًُمقا ًَم

ٌُّقنَ  ِِما٤م
 شَمَٕم٤ممَم  اهللا إِنا  اهللا رؾمقَل  ي٤م:  وم٘م٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا رؾمقل إمِم ـَمْٚمَح٦مَ  َأسُمق ىم٤مم  { حُتِ

ـْ  } قَمَٚمٞمَْؽ  َأْٟمَزَل  ٤َم َصدىَم٦ٌم هللاِ {ٌُّقَن حُتِ  ِِما٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا طمتاك اًْمؼِما  شَمٜم٤َمًُمقا ًَم طَم٤مَء ، وإَِّنا َوإِنا َأطَم٥ما َُم٤مزم إزَِما سَمػْمَ

َه٤م وُذظْمرَه٤م قِمٜمْد اهللا شمٕم٤ممم ، وَمَْمْٕمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهللا طمٞم٨ُْم َأَراَك اهللاُ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا  شَمَٕم٤ممَم َأْرضُمق سمِرا

سَمٍخ ، ذًمَِؽ َُم٤مٌل َراسمٌح ، ذًمَِؽ َُم٤مٌل َراسمٌِح ، َوىَمْد ؾمِٛمْٕم٧ُم َُم٤م ىُمْٚم٧َم ، َوإيِنِّ َأَرى » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  َصغّم اهللُ 

َٕمَٚمَٝم٤م ذم إىَْمَرسملَِم  َٛمَٝم٤م َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم ذم َأىَم٤مِرسمِِف ، َوسَمٜمل ش َأْن دَمْ ًا وم٘م٤مل َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم : َأوْمَٕمُؾ ي٤م رؾمقَل اهللا ، وَمَ٘م

 ِف. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .قَمٛمِّ 

 اعمقطمدِة ش َرايٌح » و ش َراسمٌح » ُروي ذم اًمّمحٞمحلم ش ُم٤مٌل َراسمٌح » وؾَمٚماؿ :  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم  وىمقًُمفُ  
ِ
سم٤مًم٤ٌمء

 اعمثٜم٤مِة ، َأْي َرايٌح قَمَٚمٞمَْؽ َٟمْٗمُٕمُف ، و 
ِ
طَم٤مُء » وسم٤مًمٞم٤مء  َوومتِحٝم٤م .ش سَمؼْمَ

ِ
 طَمِدِيَ٘م٦ُم َٟمْخٍؾ ، وروي سمٙمِن اًم٤ٌمء

 اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: ا٢صبس 
 وجم٤مهد ، وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من واسمـ ُمًٕمقد يٕمٜمل : اجلٜم٦م ، ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م  : أن شمٙمقٟمقا أسمرارا. ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًمت٘مقى ، وىمٞمؾ : اًمٓم٤مقم٦م  وىمٞمؾ : اخلػم ، وىم٤مل احلًـ :

أن اعمراد ُمٜمف أداء اًمزيم٤مة. وىم٤مل  :أي : ُمـ أطم٥م أُمقاًمٙمؿ إًمٞمٙمؿ ، روى اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس حتٌقن 
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يمؾ إٟمٗم٤مق يٌتٖمل سمف اعمًٚمؿ وضمف اهلل طمتك  :هذه أي٦م ٟمًختٝم٤م آي٦م اًمزيم٤مة ، وىم٤مل احلًـ  :جم٤مهد واًمٙمٚمٌل 

أي : ذف اًمديـ واًمت٘مقى طمتك شمتّمدىمقا وأٟمتؿ ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم  :اًمثٛمرة يٜم٤مل سمف هذا اًمؼم وىم٤مل قمٓم٤مء 

 ( 2/66أصح٤مء أؿمح٤مء .)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

أن يٌت٤مع ًمف ضم٤مري٦م ُمـ ؾمٌل أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ جم٤مهد ىم٤مل : يمت٥م 

ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م حتٌقن  : ضمٚمقٓء يقم ومتح٧م ومدقم٤م هب٤م وم٠مقمجٌتف وم٘م٤مل : إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل

ًمـ  . .وم٠مقمت٘مٝم٤م قمٛمر. وقمـ محزة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل : ظمٓمرت قمغم ىمٚم٥م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر هذه أي٦م

ومذيمرت ُم٤م أقمٓم٤مين اهلل قمز وضمؾ ، ومام يم٤من رء أقمج٥م  :ىم٤مل اسمـ قمٛمر .شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م حتٌقن 

 (2/67اًمدر اعمٜمثقر ).ٓ أقمقد ذم رء ضمٕمٚمتف هلل ًمٜمٙمحتٝم٤مإزم ُمـ ومالٟم٦م  هل طمرة ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم ، ىم٤مل : ًمقٓ أٟمٜمل 

ىم٤مل : ُمـ اًمذه٥م  .ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا أٟمٗم٘مقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م يمًٌتؿ  : ذم ىمقًمفقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ 

 ذم ىمقًمفجم٤مهد ر ويمؾ رء قمٚمٞمف. قمـ ىم٤مل : يٕمٜمل ُمـ احل٥م واًمثٛموِم٤م أظمرضمٜم٤م ًمٙمؿ ُمـ إرض واًمٗمْم٦م ، 

 ىم٤مل : ُمـ اًمثامر.وِم٤م أظمرضمٜم٤م ًمٙمؿ ُمـ إرض ىم٤مل : ُمـ اًمتج٤مرة، أٟمٗم٘مقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م يمًٌتؿ  :

 ( 3/254)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م رزىمٝمؿ ُمـ  ;ىم٦م ه٤مهٜم٤م ي٠مُمر شمٕم٤ممم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سم٤مإلٟمٗم٤مق واعمراد سمف اًمّمد

ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م  :واًمًدي يٕمٜمل اًمتج٤مرة سمتٞمًػمه إي٤مه٤م هلؿ. وىم٤مل قمكم  :إُمقال اًمتل ايمتًٌقه٤م . ىم٤مل جم٤مهد 

 :يٕمٜمل : اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ، وُمـ اًمثامر واًمزروع اًمتل أٟمٌتٝم٤م هلؿ ُمـ إرض.ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  .يمًٌتؿ 

ق ظمٌٞمثف وم٢من أُمرهؿ سم٤مإلٟمٗم٤مق ُمـ أـمٞم٥م اعم٤مل وأضمقده وأٟمٗمًف ، وَّن٤مهؿ قمـ اًمتّمدق سمرذاًم٦م اعم٤مل ودٟمٞمف وه

أي : اخلٌٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقن وًمًتؿ سمآظمذيف أي : شم٘مّمدواوٓ شمٞمٛمٛمقا  : اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌم ، وهلذا ىم٤مل

 .ًمق أقمٓمٞمتٛمقه ُم٤م أظمذمتقه ، إٓ أن شمتٖم٤موقا ومٞمف ، وم٤مهلل أهمٜمك قمٜمف ُمٜمٙمؿ ، ومال دمٕمٚمقا هلل ُم٤م شمٙمرهقن

 (1/697شمٗمًػم سمـ يمثػم  (

ىم٤مل : ٟمزًم٧م ومٞمٜم٤م ، يمٜم٤م وٓ شمٞمٛمٛمقا اخلٌٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقن وًمًتؿ سمآظمذيف إٓ أن شمٖمٛمْمقا ومٞمف :قمـ اًمؼماء 

أصح٤مب ٟمخؾ  ويم٤من اًمرضمؾ ي٠ميت ُمـ ٟمخٚمف سم٘مدر يمثرشمف وىمٚمتف  ومٞم٠ميت اًمرضمؾ سم٤مًم٘مٜمق ومٞمٕمٚم٘مف ذم اعمًجد  

أهؾ اًمّمٗم٦م ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم ، ومٙم٤من أطمدهؿ إذا ضم٤مع ضم٤مء وميسمف سمٕمّم٤مه  ومٞمً٘مط ُمٜمف اًمٌن واًمتٛمر   ويم٤من

ومٞم٠ميمؾ  ويم٤من أٟم٤مس ِمـ ٓ يرهمٌقن ذم اخلػم ي٠ميت سم٤مًم٘مٜمق ومٞمف احلِمػ واًمِمٞمص  وي٠ميت سم٤مًم٘مٜمق ىمد اٟمٙمن 
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ىم٤مل : ًمق أن أطمديمؿ وٓ شمٞمٛمٛمقا اخلٌٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقن وًمًتؿ سمآظمذيف إٓ أن شمٖمٛمْمقا ومٞمف  : ومٞمٕمٚم٘مف ، ومٜمزًم٧م

أهدي ًمف ُمثؾ ُم٤م أقمٓمك ُم٤م أظمذه إٓ قمغم إهمامض وطمٞم٤مء  ومٙمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ جيلء اًمرضمؾ ُمٜم٤م سمّم٤مًمح ُم٤م قمٜمده. 

 (1/698)شمٗمًػم سمـ يمثػم 

 اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢صبس 

قمـ أيب هريرة ىم٤مل: اؿمؽمى قمثامن سمـ قمٗم٤من ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اجلٜم٦م ُمرشملم، سمٞمع اخلٚمؼ 

 ( 58/ 1طملم طمٗمر سمئر روُم٦م، وطملم ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ديمؿ ُمـ قمـ صٗمقان سمـ قمٛمرو: أن أسم٤م اًمدرداء يم٤من ي٘مقل: ي٤م ُمٕمنم أهؾ إُمقال، سمردوا قمغم ضمٚمق

 (218/ 1) احلٚمٞم٦م أُمقاًمٙمؿ، ىمٌؾ أن ٟمٙمقن وإي٤ميمؿ ومٞمٝم٤م ؾمقاء، ًمٞمس إٓ أن شمٜمٔمروا ومٞمٝم٤م وٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمٕمٙمؿ.

 ىم٤مل ىمٌٞمّم٦م: صح٧ٌم ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ومام رأي٧م رضمالً أقمٓمك جلزيؾ ُم٤مل ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م ُمٜمف. 

 )88/ 1)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

أن يذه٥م سمخػمه٤م أو ذه٤م ُمـ هالك أو ُمقت ىم٤مل أسمق ذر: ذم اعم٤مل صمالصم٦م ذيم٤مء اًم٘مدر ٓ يًت٠مُمرك 

واًمقارث يٜمتٔمر أن شمْمع رأؾمؽ صمؿ يًت٤مىمٝم٤م وأٟم٧م ذُمٞمؿ وم٢من اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ شمٙمقن أقمجز اًمثالصم٦م ومال 

ٌُّقَن( )آل قمٛمران 
ا٤م حُتِ ـْ شَمٜم٤َمًُمقا اًْمؼِما طَمتاك شُمٜمِْٗمُ٘مقا ِِم ( أٓ وان هذا 92شمٙمقٟمـ وم٤من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: )ًَم

 )163/ 1 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م٥م ُمـ ُم٤مزم، وم٠مطم٧ٌٌم أن أىمدُمف ًمٜمٗمز. )اجلٛمؾ ِم٤م يمٜم٧م أطم

 (3/392ىم٤مل جم٤مهد: ًمق أن رضمالً أٟمٗمؼ ُمثؾ أطمد ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم مل يٙمـ ُمـ اعمنوملم. )احلٚمٞمف 

 (8/75 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ: ُمـ ادقمك طم٥م اجلٜم٦م ُمـ همػم إٟمٗم٤مق ُم٤مًمف، ومٝمق يمذاب.)

٤مًمدراهؿ وم٢مٟمف يٜمٌٖمل ًمؽ مخ٦ًم أؿمٞم٤مء: أُم٤م واطمد ومال يٜمٌٖمل ًمؽ أن ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ: إذ شمّمدىم٧م سم

وشمٓمٚم٥م اًمزي٤مدة، وٓ يٜمٌٖمل ًمؽ أن شمٕمٓمل ُمـ ُمالُم٦م اًمٜم٤مس، وٓ يٜمٌٖمل ًمؽ أن متـ قمغم ص٤مطمٌف،  شمٕمٓمك

ًمؽ إذا يم٤من قمٜمدك درمه٤من ومتٕمٓمل واطمدا شم٠مُمـ هذا اًمذي سم٘مل قمٜمدك، وٓ يٜمٌٖمل ًمؽ أن شمٕمٓمك  وٓ يٜمٌٖمل

ُمثٚمٝمام ُمثؾ رضمؾ يٙمقن ًمف دار ومٞمٝم٤م همٜمؿ ًمف، وًمٚمدار مخ٦ًم أسمقاب، وظم٤مرج اًمدار ذئ٥م  اًمثٜم٤مء: وىم٤مل: شمٌتٖمل

طمقهل٤م، وم٢من أظمذت أرسمٕم٦م أسمقاب وسم٘مل واطمد، دظمؾ اًمذئ٥م وايمؾ اًمٖمٜمؿ يمٚمٝم٤م، وهٙمذا إذا شمّمدىم٧م  يدور

 )77/ 8ُمـ هذه اخلٛم٦ًم إؿمٞم٤مء ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا، وم٘مد أسمٓمٚم٧م اًمّمدىمف .) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وأردت

 (3/136 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م احلًلم: إذا ٟم٤مول اًمّمدىم٦م اًم٤ًمئؾ، ىمٌّٚمف صمؿ ٟم٤موًمف.)يم٤من قمكم سمـ 

 ىم٤مل ؿمٝم٤مب سمـ قم٤مُمر: أن احلًـ سمـ قمكم: ىم٤مؾمؿ اهلل قمز وضمؾ ُم٤مًمف ُمرشملم طمتك شمّمدق سمٗمرد ٟمٕمٚمف. 
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 (37/ 2 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م)

همْم٥م يم٤من قمكم سمـ احلًلم حيٛمؾ اخلٌز قمغم فمٝمره سم٤مًمٚمٞمؾ ومٞمتّمدق سمف وي٘مقل: إن صدىم٦م اًمن شمٓمٗمئ 

 (3/163 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م اًمرب قمز وضمؾ.)

قمـ أصٌغ سمـ زيد ىم٤مل: يم٤من أويس اًم٘مرين إذا أُمًك ي٘مقل: هذه ًمٞمٚم٦م اًمريمقع، ومػميمع طمتك يّمٌح 

ي٘مقل إذا أُمًك: هذه ًمٞمٚم٦م اًمًجقد، ومٞمًجد طمتك يّمٌح، ويم٤من إذا أُمًك شمّمدق سمام ذم سمٞمتف ُمـ   ويم٤من

ضمققم٤ًم ومال شم١ماظمذين سمف، وُمـ ُم٤مت قمري٤مٟم٤م ومال  ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمثٞم٤مب، صمؿ ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ ُمـ ُم٤مت اًمٗمْمؾ

 (2/87 إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م ).شم١ماظمذين سمف

قمـ هِم٤مم سمـ قمروة ىم٤مل: ىم٤مل قمروة ًمٌٜمٞمف: ي٤م سمٜمل ٓ هيديـ أطمديمؿ إمم رسمف قمز وضمؾ ُم٤م يًتحل أن 

 (2/177 إوًمٞم٤مءإمم يمريٛمف وم٢من اهلل قمز وضمؾ أيمرم اًمٙمرُم٤مء وأطمؼ ُمـ أظمتػم إًمٞمف.)طمٚمٞمف  هيديف

سمـ قمٌٞمد: ُم٤م أقمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم أىمؾ ُمـ درهؿ ـمٞم٥م يٜمٗم٘مف ص٤مطمٌف ذم طمؼ أو أخ يًٙمـ إًمٞمف ذم اإلؾمالم ىم٤مل يقٟمس 

 (17/ 3 إوًمٞم٤مءوُم٤م يزدادان إٓ ىمٚم٦م.)طمٚمٞم٦م 

قمـ سمنم سمـ احل٤مرث ي٘مقل: اًمّمدىم٦م أومْمؾ ُمـ احل٩م واًمٕمٛمرة واجلٝم٤مد، صمؿ ىم٤مل: ذاك يريم٥م ويرضمع ويراه 

 (339/ 8 إوًمٞم٤مءوضمؾ.) طمٚمٞم٦م  اًمٜم٤مس، وهذا يٕمٓمك هًا ٓ يراه إٓ اهلل قمز

ىم٤مل ُمٕمـ سمـ قمٞمًك: ؾمٛمٕم٧م أن قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل رسمام ظمرج سم٤مًمٌدرة ومٞمٝم٤م قمنمة آٓف درهؿ ي٘مًٛمٝم٤م، ومام 

  (166/ 3يّمكم اًمٕمتٛم٦م وُمٕمف ُمٜمٝم٤م درهؿ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

طمتك ختٚمص  ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل: إذا أقمٓمٞم٧م اعمًٙملم ؿمٞمئ٤ًم وم٘م٤مل: سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وم٘مؾ أٟم٧م سم٤مرك اهلل ومٞمؽ

 (253/ 4ًمؽ صدىمتؽ. ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: أظمذ اًمًٌع صٌٞم٤م ُٓمرأة ومتّمدىم٧م سمٚم٘مٛم٦م وم٠مًم٘م٤مه اًمًٌع ومٜمقدي٧م ًم٘مٛم٦م سمٚم٘مٛم٦م.

 (384/ 2 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُم٤م أرى يم٤من يدومع قمـ أهؾ هذه اعمديٜم٦م إٓ سمٛمحٛمد سمـ ؾمقىم٦م ورث قمـ أسمٞمف ُم٤مئ٦م 

 (5/ 5طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)ف. أًمػ، ومتّمدق سمف يمٚم

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ًمئـ أشمّمدق سمدرهؿ ذم طمٞم٤ميت أطم٥م إزم ُمـ أن يتّمدق قمٜمل سمٕمد ُمقيت سمامئ٦م 

 (87/ 4درهؿ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء
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 (4/281ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ُمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل أن يرزىمؽ اهلل طمالًٓ، ومتٜمٗم٘مف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل . )احلٚمٞمف 

 ًمرمحـ ُم٤مئتل أًمػ درهؿ، وم٠مٟمٗم٘مٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء واًمٗم٘مٝم٤مء. إقمٛمش: ورث ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اىم٤مل 

 (4/113 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف 

 ىم٤مل ُمٖمػمة: يم٤من أويس اًم٘مرين يتّمدق سمثٞم٤مسمف، طمتك جيٚمس قمري٤مٟم٤م ٓ جيد ُم٤م يروح ومٞمف أي إمم اجلٛمٕم٦م.

 (84/ 2)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (115/ 2)احلٚمٞم٦م ًٙمر.يم٤من اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ي٘مقل: إذا ضم٤مء ؾم٤مئؾ أـمٕمٛمقه ؾمٙمرًا وم٢من اًمرسمٞمع حي٥م اًم

 (194/ 3ٌ٘مك ًمٕمٞم٤مًمف رء.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءيم٤من ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد : ٌيٓمٕمؿ طمتك ٓ يُ 

  (235)رووف اًمٕم٘مالء :ىم٤مل اعمٜمتٍم سمـ سمالل إٟمّم٤مري

 ٓ يًتقي اًمٌخُؾ قمٜمَد اهللِ واجلُقدُ        اجلُقُد ُمٙمرُم٦ٌم واًمٌخُؾ ُمٌٖمْم٦ٌم      

 واًمٜما٤مُس ذم اعم٤مِل ُمرزوٌق وحمدودُ    واًمٗم٘مُر ومٞمف ؿمخقٌص واًمِٖمٜمك دقم٦ٌم    

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وضمؾ ىم٤مل: ويم٤من رسمام  قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :أٟمف يم٤من ٓ يٕمجٌف رء ُمـ ُم٤مًمف إٓ ظمرج ُمٜمف هلل قمز

شمّمدق ذم اعمجٚمس اًمقاطمد سمثالصملم أًمٗم٤م ىم٤مل: وأقمٓم٤مه اسمـ قم٤مُمر ُمرشملم صمالصملم أًمٗم٤ًم وم٘م٤مل: ي٤م ٟم٤مومع إين أظم٤مف 

أن شمٗمتٜمٜمل دراهؿ اسمـ قم٤مُمر، اذه٥م وم٠مٟم٧م طمر، ويم٤من ٓ يدُمـ اًمٚمحؿ ؿمٝمرًا إٓ ُم٤ًمومرًا أو ذم رُمْم٤من ىم٤مل: 

 )295/ 1ويم٤من يٛمٙم٨م اًمِمٝمر ٓ يذوق ومٞمف ُمزقم٦م حلؿ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (296/ 1ٟم٤مومع: ُم٤م ُم٤مت اسمـ قمٛمر، طمتك أقمتؼ أًمػ إٟم٤ًمن أو زاد.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءىم٤مل 

 (296/ 1)احلٚمٞم٦م ـ قمٛمر ُم٤مئ٦م أًمػ ومام طم٤مل احلقل وقمٜمده ُمٜمٝم٤م رء.سمٕم٨م ُمٕم٤موي٦م إمم اسموىم٤مل ٟم٤مومع :

: سم٤مع اسمـ قمٛمر أرو٤م ًمف سمامئتل ٟم٤مىم٦م، ومحٛمؾ قمغم ُم٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ، واؿمؽمط قمغم وىم٤مل ايْم٤م 

 (1/296 إوًمٞم٤مءأصح٤مهب٤م أن ٓ يٌٞمٕمقا طمتك جي٤موزوا هب٤م وادى .)طمٚمٞمف 

اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أقمتؼ ضم٤مريتف اًمتل ي٘م٤مل هل٤م ُرَُمٞمث٦م، وم٘م٤مل: إين ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب قمثامن: يم٤من قمٌد 

ٌُّقَن( )آل قمٛمران 
ا٤م حُتِ ( وإين واهلل إن 92ؾمٛمٕم٧م اهلل قمزا وضمؾا ىم٤مل ذم يمت٤مسمف: )ًَمـ شَمٜم٤َمًُمقا اًْمؼِما طَمتاك شُمٜمِٗمُ٘مقا ِِم

 (269/ 1)صٗم٦م اًمّمٗمقة يمٜم٧م ٕطمٌّؽ ذم اًمدٟمٞم٤م، اذهٌل، وم٠مٟم٧م طمرة ًمقضمف اهلل.

قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م: سم٤مع قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أرو٤م ًمف ُمـ قمثامن سم٠مرسمٕملم أًمػ ديٜم٤مر وم٘مًؿ ذًمؽ اعم٤مل ذم 

سمٜمل زهرة ووم٘مراء اعمًٚمٛملم، وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وسمٕم٨م إمم قم٤مئِم٦م ُمٕمل سمامل ُمـ ذًمؽ اعم٤مل، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: 
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سمٕمدي إٓ اًمّم٤محلقن ؾم٘م٤م اهلل اسمـ  أُم٤م إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ي٘مقل: ًمـ حيٜمق قمٚمٞمٙمؿ

 )99 – 98/ 1قمقف ُمـ ؾمٚمًٌٞمؾ اجلٜم٦م.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ جم٤مهد ىم٤مل: يم٤من سم٤معمديٜم٦م أهؾ سمٞم٧م ذو طم٤مضم٦م، قمٜمدهؿ رأس ؿم٤مة وم٠مص٤مسمقا ؿمٞمئ٤م، وم٘م٤مًمقا: ًمق سمٕمثٜم٤م هبذا 

ف اًمذيـ ظمرج اًمراس امم ُمـ هق اطمقج اًمٞمف ُمٜم٤م ىم٤مل ومٌٕمثقا سمف ومٚمؿ يزل يدور سم٤معمديٜمف طمتك رضمع امم اصح٤مسم

 (397-3/396 إوًمٞم٤مءُمـ قمٜمدهؿ .)طمٚمٞمف 

طم٤مئٓمف صمؿ ي٠مذن ًمٚمٜم٤مس ومٞمف ومٞمدظمٚمقن وي٠ميمٚمقن  ) يٗمتح ( يم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم: إذا يم٤من أي٤مم اًمرـم٥م يثٚمؿ

وحيٛمٚمقن  ىم٤مل: ويم٤من يٜمزل طمقًمف ٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمٌدو، ومٞمدظمٚمقن وي٠ميمٚمقن وحيٛمٚمقن، ويم٤من إذا دظمٚمف ردد 

ٓا سم٤ِمهللاِ  َوًَمْقٓ إِذْ  :(هذه أي٦م َة إِ طمتك خيرج ُمـ  )39)اًمٙمٝمػ  )َدظَمْٚم٧َم ضَمٜماتََؽ ىُمْٚم٧َم َُم٤م ؿَم٤مَء اهللاُ ٓ ىُمقا

 (2/181 إوًمٞم٤مءاحل٤مئط.)طمٚمٞمف 

وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل: يم٤من ًمٚمزسمػم سمـ اًمٕمقام  ريض اهلل قمٜمف أًمػ ِمٚمقك ي١مدون إًمٞمف اخلراج، 

 (92/ 1وًمٞمس ُمٕمف ُمٜمف رء. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( ومٙم٤من ي٘مًٛمف يمؾ ًمٞمٚم٦م، صمؿ ي٘مقم إمم ُمٜمزًمف 

ىم٤مل قمقف سمـ احلًـ: سم٤مع ـمٚمح٦م أرو٤ًم ًمف سمًٌٕمامئ٦م أًمػ وم٤ٌمت ذًمؽ اعم٤مل قمٜمده ًمٞمٚم٦م، وم٤ٌمت أرىم٤ًم ُمـ خم٤موم٦م 

 (89/ 1اعم٤مل طمتك أصٌح، ومٗمرىمف.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

درهؿ، صمؿ  قمـ ؾمٕمدى سمٜم٧م قمقف اُمرأة ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ىم٤مًم٧م: ًم٘مد شمّمدق ـمٚمح٦م يقُم٤ًم سمامئ٦م أًمػ

 (88/ 1طمًٌف قمـ اًمرواح إمم اعمًجد أن مجٕم٧م ًمف سملم ـمرذم صمقسمف.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (47/ 2.)احلٚمٞم٦م ًم٘مد رأي٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مًؿ ؾمٌٕملم أًمٗم٤م وإَّن٤م ًمؽمىمع ضمٞم٥م درقمٝم٤م :ىم٤مل قمروة

ٗم٘مف قمغم ىم٤مل أيب قمٌد اهلل احليُمل: ُمٙم٨م أسمق ضمٕمٗمر احلداد قمنميـ ؾمٜم٦م يٕمٛمؾ ذم يمؾ يقم سمديٜم٤مر ويٜم

 اًمٗم٘مراء ويّمقم صمؿ خيرج ُمـ سملم اًمّمالشملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ومٞمتّمدق ُم٤م يٗمٓمر قمٚمٞمف ُمـ آسمقاب.

 (341/ 11 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ي٘مقل: يم٤من ًمٚمزسمػم سمـ اًمٕمقام أًمػ ِمٚمقك ي١مدون إًمٞمف اخلراج، ومٙم٤من ي٘مًٛمف يمؾ 

 (145/ 7إوًمٞم٤مءًمٞمٚم٦م صمؿ ي٘مقم إمم ُمٜمزًمف وًمٞمس ُمٕمف ُمٜمف رء.)طمٚمٞم٦م 

قمـ طمج٤مج ىم٤مل: ريم٥م ؿمٕم٦ٌم مح٤مرًا ًمف، ومٚم٘مٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة، ومِمٙمك إًمٞمف، وم٘م٤مل ًمف ؿمٕم٦ٌم: واهلل ُم٤م أُمٚمؽ 

 (145/ 7إٓ هذا احلامر، صمؿ ٟمزل قمٜمف ودومٕمف إًمٞمف.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء



 اإلٟمٗم٤مق ِم٤م حي٥م وُمـ اجلٞمدسم٤مب                          ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 314

ة ذم قمـ احلٛمٞمدي ي٘مقل: ىمدم اًمِم٤مومٕمل ُمـ صٜمٕم٤مء إمم ُمٙم٦م سمٕمنمة آٓف ديٜم٤مر ذم ُمٜمديؾ، وميب ظم٤ٌمء

 (131/ 9ُمقوع ظم٤مرضم٤ًم ُمـ ُمٙم٦م، ومٙم٤من اًمٜم٤مس ي٠مشمقٟمف ومٞمف، ومام سمرح طمتك وه٥م يمٚمٝم٤م . ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ُمٝمدي سمـ ؾم٤مسمؼ: ـمٚم٥م اسمـ أخ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، ومٌٙمك وم٘م٤مل ًمف: واهلل ي٤م قمؿ، ًمق قمٚمٛم٧م أن ىم٤مل 

 تديؽ ىمٌؾ ؾم١ماًمؽ.ُم٠ًمًمتل شمٌٚمغ ُمٜمؽ هذا ُم٤م ؾم٠مًمتؽ، ىم٤مل: ُم٤م سمٙمٞم٧م ًم١ًماًمؽ، إٟمام سمٙمٞم٧م ٕين مل أسم

 (7 -5/6)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 ثيبّخ ث١بْ ٚعٛة أِشٖ ٚأٚالدٖ ادل١ّض٠ٓ ٚعبئش ِٓ يف س١ّزٗ -<9
ّٕٗ 

ٍّ
ِٟٙ

ْ
ٕ
َ
 اهلل رْبىل ١ُٙٔٚٙ ّٓ ادلخبٌفخ ، ٚرأد٠جُٙ ، ُِْٕٚٙ ِٓ اسرىبة ِ

الِة َواْصَٓمؼِمْ قَمَٚمٞمَْٝم٤م  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـَ  [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  132:  ] ـمـف َوْأُُمْر َأْهَٚمَؽ سم٤ِمًمّما ِذي ٤َم اًما َي٤م َأهيُّ

ُٙمْؿ َوَأْهٚمِٞمُٙمْؿ َٟم٤مرًا  ًَ  [ . 6] اًمتحريؿ : آَُمٜمُقا ىُمقا َأْٟمُٗم

ـْ مَتِر  -298 ـُ قمكمٍّ ريض اهللا قمٜمُْٝمام مَتْرًة ُِم ـُ سم وقمـ أيب هريرَة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َأظمذ احلً

دىَم٦ِم وَمجٕمٚمَٝم٤م ذم ومِٞمِف وم٘م٤مل رؾم يُمْخ يُمْخ ، إِْرِم هِب٤َم ، َأُم٤م قمٚمِْٛم٧َم َأٟما٤م » قُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : اًمّما

دىم٦َم ،؟   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش ٓ ٟم٠ْميُمُؾ اًمّما

دىم٦ُم » وذم رواي٦ٍم :  ؾُّ ًمٜم٤َم اًمّما
 ، وُيَ٘م٤مُل سمَٙمِنَه٤م ُمع ش يمِْخ يمِْخ » وىمقًمف : ش إٟم٤م ٓ حَتِ

ِ
ُي٘م٤مُل سم٤ِمؾْمَٙم٤مِن اخل٤َمء

ـُ ريض اهللا قمٜمف صٌِٞم٤ًم .اًمتاٜمْقِ  تَ٘مَذَراِت ، ويَم٤مَن احلً ًْ ٌِلِّ قمـ اعمُ ـِ وهَل يمٚمٛم٦ُم َزضْمر ًمٚمّما  ي

ـِ قمٌِد إؾَمد : رسمٞم٥ِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -299 وقمـ أيب طمْٗمٍص قُمَٛمر سمـ أيب ؾمَٚمٛم٦َم قمٌِد اهللا سم

اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ويَم٤مَٟم٧ْم َيِدي شَمٓمِٞمُش ذم  وؾَمٚماؿ ىم٤مل : يُمٜم٧ُْم هُمالُم٤ًم ذم طمْجِر رؾمقل اهللا َصغّم 

ْحَٗم٦ِم ، وم٘م٤مل زم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ي٤م هُمالُم ؾمؿِّ اهللاَ شمٕم٤ممم َويُمْؾ سمِٞمِٛمٞمٜمَِؽ، ويُمؾ ِما٤م » اًمّما

ٗمَح٦ِم . شَمُدورُ ش : وشَمٓمِٞمش » وَمام َزاًَم٧ْم شمِْٚمَؽ ـمِْٕمٛمتل سمْٕمُد . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش يٚمٞمَؽ   ذم َٟمقاطِمل اًمّما

» وقمـ اسمـ قمَٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  -311

ضُمُؾ َراٍع ذم َأْهٚمِفِ  ـْ َرقِمٞماتِِف ، واًمرا َُم٤مُم َراٍع ، وُمًئقٌل قَم
ِٕ ـْ رقِمٞماتِِف ، وا  يُمٚمُُّٙمْؿ راٍع ، ويُمٚمُُّٙمْؿ ُمًئقٌل قم

ـْ رقِمٞماتَِٝم٤م ، واخل٤َمِدُم َراٍع ذم ُم٤مِل  وُمًئقٌل  ـْ َرقِمٞماتِِف ، واعمْرَأُة راقِمٞم٦ٌم ذم سمٞم٧ِْم َزْوضِمَٝم٤م وُمًئقًم٦م قم قَم

ـْ رقِمٞمتِفِ  ـْ َرقِمٞماتِِف ، ومُٙمٚمُُّٙمْؿ راٍع وُمًئقٌل قم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ؾمٞمِِّدِه وُمًئقٌل قَم

ِه ريض اهللا قم -311 ٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ وقمـ قمٛمرو سمـ ؿُمْٕمٞم٥م ، قمـ َأسمٞمف ، قمـ ضَمدِّ
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سُمقهْؿ قمَٚمٞمَْٝم٤م َوُهْؿ َأسْمٜم٤َمُء قَمنْمِ ، » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  الِة وُهْؿ َأسْمٜم٤َمُء ؾمٌع ؾِمٜملَِم ، واْضِ ُُمُروا َأْوٓديُمْؿ سم٤ِمًمّما

ىُمقا سمٞمْٜمَُٝمْؿ ذم اعمَْم٤مضمِع  ـٍ .ش وومرا  طمدي٨ٌم طمًـ رواه أسمق داود سم٢مؾِمٜم٤مٍد طمً

ـِ َُمْٕمٌٍد اجلَٝمٜمِلِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ أيب  -312 َة سم ٦َم ؾَمؼْمَ صُمريا

ـَ قمنْمِ ؾِمٜملَِم » وؾَمٚماؿ:  سُمقُه قمَٚمٞمَْٝم٤م اسْم ٌِْع ؾِمٜملَِم ، َواْضِ ًَ
الَة ًمِ ٌِلا اًمّما ـٌ رواه ش قَمٚمُِّٛمقا اًمّما طمدي٨م طمً

ٌِلا  ُمُروا »:  داُود أيب وًَمْٗمظُ   َأسمق داود ، واًمؽمُِمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ . اَلةِ  اًمّما  ؾَمٌْعَ  سَمَٚمغَ  إَِذا سم٤ِمًمّما

  ش ؾِمٜملِمَ 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
وأُمر أهٚمؽ  .٤مء إمم أهٚمف وم٘م٤مل اًمّمالةقمـ أسمٞمف أٟمف يم٤من إذا رأى ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ضمهِم٤مم سمـ قمروة قمـ 

قمٛمر سمـ قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل : يم٤من يٌٞم٧م قمٜمد زيد سمـ أؾمٚمؿ . قمـ سم٤مًمّمالة واصٓمؼم قمٚمٞمٝم٤م ٓ ٟم٠ًمًمؽ رزىم٤م 

ُمـ همٚمامٟمف أٟم٤م ويروم٠م  ويم٤مٟم٧م ًمف ُمـ اًمٚمٞمؾ ؾم٤مقم٦م يّمٚمٞمٝم٤م وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ٓ ي٘مقم ُمـ اًمٚمٞمؾ يم٤من ىمٞم٤مُم٤م  اخلٓم٤مب 

 (18/416 اًمٓمؼمى) .وأُمر أهٚمؽ سم٤مًمّمالة واصٓمؼم قمٚمٞمٝم٤مؾ صمؿ ومرغ ىمرأ هذه أي٦مويم٤من إذا صغم ُمـ اًمٚمٞم

وأُمر  : عم٤م ٟمزًم٧م : ىم٤ملأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل : ىمقُمؽ. قمـ وأُمر أهٚمؽ  : ذم ىمقًمفؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ 

يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيلء إمم سم٤مب قمكم صالة اًمٖمداة صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ي٘مقل : أهٚمؽ سم٤مًمّمالة 

 .(33)إطمزاب ريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م ويٓمٝمريمؿ شمٓمٝمػما إٟمام ي : اًمّمالة رمحٙمؿ اهلل

 (11/266)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ىم٤مل : قمٚمٛمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ اخلػم وأدسمقهؿ ىمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ ٟم٤مرا  : ذم ىمقًمفقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ 

ىم٤مل : اقمٚمٛمقا سمٓم٤مقم٦م اهلل، واشم٘مقا ُمٕم٤ميص اهلل، وأُمروا ىمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ ٟم٤مرا  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

شمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه  : ىم٤ملزيد سمـ أؾمٚمؿ أهٚمٞمٙمؿ سم٤مًمذيمر يٜمجٞمٙمؿ اهلل ُمـ اًمٜم٤مر(. قمـ 

ٜم٤م ٟم٤مرا؟ ىم٤مل : شم٠مُمروَّنؿ سمام حي٥م وم٘م٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل، يمٞمػ ٟم٘مل أهٚمىمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ ٟم٤مرا  : أي٦م

ىم٤مل : ُمر قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم  سمجٌؾ ُمٕمٚمؼ سملم قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد اهلل، وشمٜمٝمقَّنؿ قمام يٙمره اهلل. قمـ 

رج إمم ُمـ طمقًمف، وم٠ًمل : ُم٤م ىمّم٦م هذا اًمًامء وإرض، ومدظمؾ ومٞمف وسمٙمك، وشمٕمج٥م ُمـ طمقًمف، صمؿ ظم

اجلٌؾ؟ وم٘م٤مًمقا : ُم٤م ًمٜم٤م سمف قمٚمؿ، يمذًمؽ أدريمٜم٤م آسم٤مءٟم٤م وم٘م٤مل : ي٤م رب، ائذن هلذا اجلٌؾ خيؼمين ُم٤م ىمّمتف، وم٠مذن 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3288&idto=3288&bk_no=50&ID=3309#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3288&idto=3288&bk_no=50&ID=3309#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3288&idto=3288&bk_no=50&ID=3309#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3288&idto=3288&bk_no=50&ID=3309#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=20&ayano=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=66&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=66&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=66&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=66&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=66&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=66&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16374


 وضمقب أُمرة وأوٓدة اعمٛمٞمزيـسم٤مب                    ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 316

ـمرت، ظمٗم٧م أن أيمقن ُمـ وىمقده٤م، وم٤مدع اهلل أن ٟم٤مرا وىمقده٤م اًمٜم٤مس واحلج٤مرة  : ًمف وم٘م٤مل : عم٤م ىم٤مل اهلل

 (14/591اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم  ) . ي١مُمٜمٜمل، ومدقم٤م اهلل، وم٠مُمٜمف، وم٘م٤مل : أن ىمررت، وم٘مر قمغم إرض

ىمرأه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمقده٤م اًمٜم٤مس واحلج٤مرة  : قمـ حمٛمد سمـ ه٤مؿمؿ ىم٤مل:عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م

ومًٛمٕمٝم٤م ؿم٤مب إمم ضمٜمٌف ومّمٕمؼ، ومجٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأؾمف ذم طمجره رمح٦م ًمف، ومٛمٙم٨م 

٢مذا رأؾمف ذم طمجر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل : سم٠ميب أٟم٧م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٛمٙم٨م، صمؿ ومتح قمٞمٜمٞمف، وم

وأُمل، ُمثؾ أي رء احلجر؟ وم٘م٤مل : أُم٤م يٙمٗمٞمؽ ُم٤م أص٤مسمؽ؟ قمغم أن احلجر ُمٜمٝم٤م ًمق ووع قمغم ضم٤ٌمل 

 (14/592اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم اًمدٟمٞم٤م ًمذاسمتٛمٜمف، وإن ُمع يمؾ إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ طمجرا وؿمٞمٓم٤مٟم٤م.) 

 :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة 
ىم٤مل يمٕم٥م إطم٤ٌمر: ىم٤مل ًم٘مامن احلٙمٞمؿ ومٞمام يٕمظ سمف اسمٜمف: ي٤م سمٜمل، أىمؿ اًمّمالة، وم٢من ُمثٚمٝم٤م ذم ديـ اهلل يمٛمثؾ 

قمٛمقد ومًٓم٤مط، وم٢من اًمٕمٛمقد اؾمت٘م٤مم، ٟمٗمٕم٧م إوشم٤مد وإـمٜم٤مب واًمٔمالل، وم٢مذا ُم٤مل اًمٕمٛمقد أو شمٖمػم، مل يٜمٗمع 

ـم٤مق ذم ضمدار، سملم يمؾ ـمٌ٘متلم وشمد، وٓ ـمٜم٥م، وٓ فمالل: ي٤م سمٜمل، وإٟمام ُمثؾ إدب احلًـ، يمٛمثؾ 

ظمِم٥م ُمٖمروس، ومٙمٚمام حت٤مت ـمٌ٘م٦م، أُمًٙمف ظمِمٌف، سم٢مذن اهلل: إن اهلل إذا ؾمجد ًمف رء، مل ي٘مٚمع ُمـ ٟمٔمر 

اهلل، وم٢مذا ىم٤مل: ي٤م رب ي٤م رب، ؾمٛمع ٟمداءه وأضم٤مسمف: ويمـ قمٌدًا عمـ ص٤مطمٌؽ، يٙمـ ًمؽ قمٌدًا، وٓ شمّم٤مقمر 

ي٤م سمٜمل ُمـ ومْمؾ ُم٤م أقمٓم٤مك رسمؽ: يزدك ُمـ ظمدك ًمٚمٜم٤مس ومٞمٌٖمْمقك، واهلل أؿمد ُمٜمٝمؿ ُم٘مت٤ًم: وشمّمدق 

ومْمٚمف، ويٓمٗمئ قمٜمؽ همْمٌف: وارطمؿ اجل٤مر، اًمٗم٘مػم واعمًٙملم، واعمٛمٚمقك وإؾمػم، واخل٤مئػ واًمٞمتٞمؿ، 

 (19/ 6وم٠مدٟمف، واُمًح رأؾمف: وم٢من اهلل يرمحؽ إذا رمح٧م قم٤ٌمده. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: ي٤م قمـ ًم٘مامن، ىم٤مل ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل، ًمٞمس همٜم٤مء يمّمح٦م وٓ ٟمٕمٞمؿ يمٓمٞم٥م ٟمٗمس. 

سمٜمل، إن اًمٜم٤مس ىمد شمٓم٤مول قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يققمدون، وهؿ إمم أظمرة هاع يذهٌقن، وإٟمؽ ىمد اؾمتدسمرت اًمدٟمٞم٤م 

 (321/ 6ٚمٞم٦م احل)ُمٜمذ يمٜم٧م واؾمت٘مٌٚم٧م أظمرة وإن دارا شمًػم إًمٞمٝم٤مأىمرب إًمٞمؽ ُمـ دار خترج ُمٜمٝم٤م.

أظمرس قم٤مىمالً، وٓ شمٙمـ ٟمٓمقىم٤ًم ضم٤مهالً: وٕن قمـ ُمٙمحقل قمـ يمٕم٥م: أن ًم٘مامن ىم٤مل ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل، يمـ 

يًٞمؾ ًمٕم٤مسمؽ قمغم صدرك وأٟم٧م يم٤مف اًمٚم٤ًمن قمام ٓ يٕمٜمٞمؽ، أمجؾ سمؽ وأطمًـ، ُمـ أن دمٚمس إمم ىمقم 

ومتٜمٓمؼ سمام ٓ يٕمٜمٞمؽ: وًمٙمؾ قمٛمؾ دًمٞمؾ، ودًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ اًمتٗمٙمر، ودًمٞمؾ اًمتٗمٙمر اًمّمٛم٧م: وًمٙمؾ رء ُمٓمٞم٦م، 

ك قمام شمريم٥م، ويمٗمك سمؽ قم٘مال أن يًٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ ذك. وُمٓمٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمتقاوع، ويمٗمك سمؽ ضمٝمالً أن شمٜمٝم

 (6/ 6)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 
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ىم٤مل قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث: رأي٧م أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف حيٛمؾ احلًـ سمـ قمكم وي٘مقل : سم٠ميب ؿمٌٞمف سم٤مًمٜمٌل ًمٞمس 

 (431/ 1ؿمٌٞمٝم٤ًم سمٕمكم وقمكم ُمٕمف يتًٌؿ .) اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٕمٞم٤مل 

 (49/ 14ومتح اًم٤ٌمرى  . (حلًـ إذ ذاك ؾمٌع ؾمٜملمىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح : ويم٤من قمٛمر ا

وىم٤مل ؾمٜم٤من سمـ ؾمٚمٛم٦م: يمٜم٧م ذم همٚمٛم٦م سم٤معمديٜم٦م ٟمٚمت٘مط اًمٌٚمح وم٠مسمٍمٟم٤م قمٛمر وؾمٕمك اًمٖمٚمامن وىمٛم٧م، وم٘مٚم٧م: ي٤م 

أُمػم اعم١مُمٜملم، إٟمام هق ُم٤م أًم٘م٧م اًمريح. ىم٤مل: أرين أٟمٔمر. ومٚمام أريتف ىم٤مل: اٟمٓمٚمؼ. ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، 

 (1/418 اًمٕمٞم٤مل) إٟمؽ ًمق شمقاري٧م اٟمتزقمقا ُم٤م ُمٕمل ىم٤مل: ومٛمِمك ُمٕمل طمتك سمٚمٖم٧م ُم٠مُمٜمل.وه١مٓء اًمٖمٚمامن، 

 وضملء سمًٙمران ذم رُمْم٤من إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤مل ًمف ُمقسمخ٤ًم وزاضمرًا ذم رُمْم٤من ويٚمؽ وصٌٞم٤مٟمٜم٤م

 (1691صٞم٤مم ؟!  وميسمف . )اًمٌخ٤مري

 (4/227اًمٌخ٤مرى  -1/413ىمد قمزل قمٛمر واًمٞم٤ًم : ٕٟمف ٓ يالقم٥م أـمٗم٤مًمف.)اًمٕمٞم٤مل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 وُمزق اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىمٛمٞمّم٤ًم ُمـ طمرير قمغم أطمد أوٓده وىم٤مل: ىمؾ ُٕمؽ شمٙمًقك همػم هذا.

 (147/ 5) جمٛمع اًمزوائد

 (1/628وىم٤مل اعمقومؼ: ويتجٜم٥م اًمثٞم٤مب اًمتل قمٚمٞمٝم٤م شمّم٤موير أو صٚم٤ٌمن . ) اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف 

دوا اخلػم وم٢من اخلػم سم٤مًمٕم٤مدة . ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف : طم٤مومٔمقا قمغم أسمٜم ٤مئٙمؿ ذم اًمّمالة، صمؿ شمٕمقا

 (469/ 1)اًمٕمٞم٤مل 

ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد : يم٤من أيب إذا دظمؾ اًمدار اؾمت٠مٟمس أي أؿمٕمر أهٚمف سمام ي١مٟمًٝمؿ  وشمٙمٚمؿ 

 (14ورومع صقشمف طمتك يًت٠مٟمًقا.)ادب آؾمالم 

٦ٌُم اعمت٘ملم، ومت٤مُم اإلظمالِص اضمتٜم٤مُب اعمح٤مرم، ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٓسمٜمف احلًـ: ي٤م سُمٜمل رأُس اًمديـ ُصح

ىمف اًمٗمٕم٤مل. اىمٌؾ قمذر ُمـ اقمتذر إًمٞمؽ، واىمٌؾ اًمٕمٗمق ُمـ اًمٜم٤مس، وأـمع أظم٤مك وإن  وظمػُم اعم٘م٤مل ُم٤م صدا

 (44392رىمؿ  - 269 -/ 16قمّم٤مك، وصٚمف وإن ضمٗم٤مك.) يمٜمز اًمٕمامل 

ـا أٟمؽ شمٕمقُد إًمٞمٝم٤م أسمدًا، واقمٚمؿ ي٤م سمٜمل  ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ٓسمٜمف: ي٤م سُمٜمل إذا صٚمٞم٧َم وَمَّمؾِّ صالة ُمقدِّع ٓ شمُٔم

َره٤م. ) اًمزهد ٓمحد طمدي٨م  ُمٝم٤م، وطمًٜم٦ٍم أظما ـَ يٛمقُت سملم طمًٜمتلم: طمًٜم٦ٍم ىَمدا  (638أن اعم١مُم

سُمؽ ويًتِمػُمك  وقمـ اًمِمٕمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل زم أيب: أْي سُمٜمل إين أرى أُمػم اعم١مُمٜملم يدقمقك وي٘مرِّ

ـا قمٚمٞمؽ ُمع أصح٤مِب رؾمقل اهلل صغم اهلل  سم قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ: وم٤مطمٗمظ قمٜمل صمالَث ظمّم٤مل: اشمؼ اهلل.. ٓ جُيرِّ
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ـا قمٜمده أطمدًا. ىم٤مل اًمِمٕمٌل: وم٘مٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس: يمؾُّ واطمدٍة ظمػٌم ُمـ  يمِذسم٦ًم، َوٓ شُمٗمِملَما ًمف ِهًا، وٓ شمٖمت٤مسم

  (1/318 إوًمٞم٤مءأًمػ!! ىم٤مل: يمؾُّ واطمدٍة ظمػٌم ُمـ قمنمِة آٓف. ) طمٚمٞمف 

٤مسملم ومٚمٕمٌقا وأقمٓم٤مهؿ أرسمٕم٦م دراهؿىم٤مل قمٙمرُم٦م: ظمتـ اسمـ    (788/ 2.)اًمٕمٞم٤ملقم٤ٌمس سمٜمٞمف وم٠مرؾمٚمٜمل ومجئتف سمٚمٕما

 (1/244ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن ىمٌؾ ان حيتٚمؿ ومٝمق ِمـ أوشمك احلٙمؿ صٌٞم٤م . )أداب اًمنمقمٞم٦م 

ٓمئؽ، ىم٤مل قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل، ًمـ دمد طم٘مٞم٘م٦م اإليامن، طمتك شمٕمٚمؿ: أن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخ

إن أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚمؿ، »وُم٤م أظمٓم٠مك مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌؽ: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

ي٤م سمٜمل إين ش. وم٘م٤مل: أيمت٥م: ىم٤مل: ي٤م رب، ُم٤مذا أيمت٥م؟ ىم٤مل: أيمت٥م ُم٘م٤مدير يمؾ ؿمئ طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

همري٥م ُمـ طمدي٨م ش. ُمـ ُم٤مت قمغم همػم هذا، ومٚمٞمس ُمٜمل»ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 (248/ 5إسمراهٞمؿ، شمٗمرد سمف حيٞمك قمـ اًمقًمٞمد. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ك. : ىم٤مل اسمـ قمٛمر ًمرضمؾ ـ أدَب اسمٜمؽ وم٢مّٟمؽ ُم١ًمول قمٜمف، وهق ُم١ًمول قمـ سمرِّ
ًِ  ي٤م هذا أطم

 (329) اًمٕمٞم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م سمرىمؿ 

. ويم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقل: إنا اًمقاًمِد ُم١ًمول قمـ اًمقًَمد وإنا اًمقًمد ُم١ًمول قمـ اًمقاًم  د يٕمٜمل: ذم إَدب واًمؼِمِّ

 (486/  2) اًمزهد ٓسمـ اًمني 

٤م  وا أسم٤مء وإسمٜم٤مء ومٙمام أنا ًمقاًمدك قمٚمٞمؽ طم٘مًّ ؿ سَمرُّ قمـ اسمـ قمٛمر أٟماف ىم٤مل: أؾمامهؿ اهللُ قمزا وضمؾ أسمراًرا َّٕنا

ال .يمذًمؽ ًمقًمدك قمٚمٞمؽ طمؼٌّ  ُح ُمـ ىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ ٟمٛمػم سمـ أوس أٟمف ؾمٛمع أسم٤مه ي٘مقل: يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: اًمّما

 دب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى (ٕ) ا.اهلل، وإدُب ُمـ أسم٤مء

ىم٤مل أيب ذر: ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إن اهلل ظمتؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة سمآيتلم أقمٓم٤مٟمٞمٝمام ُمـ يمٜمزه اًمذي حت٧م 

 ( 562/1 اًمٕمرش ومتٕمٚمٛمقهـ وقمٚمٛمقهـ ٟم٤ًمءيمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ: وم٢مَّن٤م صالة وىمرآن ودقم٤مء.)ُمًتدرك احل٤ميمؿ

ذا قمّٚمٛم٧ُم وًمدي اًم٘مرآن وأطمججتف وزّوضمتف وم٘مد ىمْمٞم٧ُم طمّ٘مف وسم٘مل طمّ٘مل قمٚمٞمف. ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص: إ

 (1/225)اًمٕمٞم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

أرؾمؾ ُمٕم٤موي٦م  ريض اهلل قمٜمف : إمم دهمٗمؾ وم٠ًمًمف قمـ اًمٕمرسمٞم٦م وقمـ أٟم٤ًمب اًمٕمرب  وؾم٠مًمف قمـ اًمٜمجقم وم٢مذا 

٘مقل وإنا آوم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمًٞم٤من رضمؾ قم٤ممل ىم٤مل : ي٤مدهمٗمؾ! ُمـ أيـ طمٗمٔم٧م هذا ؟ ىم٤مل : سمٚم٤ًمن ؾم١مول وىمٚم٥م قم

 يزيد ومٕمٚمٛمف اًمٕمرسمٞم٦م وأٟم٤ًمب ىمريش واًمٜمجقم وأٟم٤ًمب اًمٜم٤مس. -يٕمٜمل اسمٜمف  -ىم٤مل : اٟمٓمٚمؼ سملم يديا 
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 (1/528) اًمٕمٞم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

 ىم٤مل اٟمس سمـ ُم٤مًمؽ : يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أوٓدهؿ حم٦ٌم اًمِمٞمخلم يمام يٕمٚمٛمقَّنؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مران. 

  (7/1313ًمٚمٓمؼمى ف ًمًٜم٦م واجلامقمذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ا( 

 .ىم٤مل : ٓ  ومريْم٦م ؾمٜم٦م ؟ وقمٛمر أيب سمٙمر طم٥م : ًمٚمحًـ ىمٚم٧م : قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمٕمٗمر اًمٚم١مًم١مي ىم٤مل

 (7/1312ف ًمٚمٓمؼمى ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم( 

ـ ؿمٕمقر ًِّ هؿ وعم٤م دومع قمٌد اعمٚمؽ ُوًْمده إمم اًمِمٕمٌل ي١مدهبؿ ىم٤مل : قمٚمٛمٝمؿ اًمِمٕمر يٛمجدوا ويٜمجدوا ، وطم

 (512/ 1شمِمتد رىم٤مهبؿ ، وضم٤مًمس هبؿ قِمٚمٞم٦م اًمرضم٤مل يٜم٤مىمْمقهؿ اًمٙمالم. ) اًمٕمٞم٤مل 

قمـ قمكم سمـ احلًلم، أٟمف ىم٤مل ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل، اصؼم قمغم اًمٜمقائ٥م، وٓ شمتٕمرض ًمٚمح٘مقق، وٓ دم٥م أظم٤مك إمم 

 (138/ 3إُمر اًمذي ُميشمف قمٚمٞمؽ، أيمثر ُمـ ُمٜمٗمٕمتف ًمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

١مدب وًمده ؾمٝمالً ىم٤مئالً : وًمٞمٗمتح يمؾ همالم ومٞمٝمؿ سمجزء ُمـ اًم٘مرآن يث٧ٌم ذم أوص قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُم

 ىمراءشمف : وم٢مذا ومرغ شمٜم٤مول ىمقؾمف وٟمٌٚمف وظمرج إمم اًمٖمرض طم٤مومٞم٤ًم ومرُمك ؾمٌٕم٦م أرؿم٘م٦م صمؿ اٟمٍمف إمم اًم٘م٤مئٚم٦م.

 (38) اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ذم اًمؽماث

ي٘مرن اعمٕمٚمؿ ومقق صمالث : وم٢مَّن٤م خم٤موم٦م ًمٚمٖمالم  ويم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  رمحف اهلل  يٙمت٥م ًمألُمّم٤مر : ٓ 

 (531/ 1يٕمٜمل ٓ جيٛمع صمالث ضسم٤مت.) اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٕمٞم٤مل 

ىم٤مل اًمرؿمٞمد عمٕمٚمؿ وًمده. ىم٤مل ظمٚمػ إمحر: سمٕم٨م إزم اًمرؿمٞمد ذم شم٠مدي٥م وًمده حمٛمد إُملم وم٘م٤مل: ي٤م أمحر إن 

قمٚمٞمف ُمًٌقـم٦م وـم٤مقمتف ًمؽ واضم٦ٌم، ومٙمـ ًمف أُمػم اعم١مُمٜملم ىمد دومع إًمٞمؽ ُمٝمج٦م ٟمٗمًف وصمٛمرة ىمٚمٌف، ومّمػم يدك 

سمحٞم٨م ووٕمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم. أىمرئف اًم٘مرآن وقمٚمٛمف إظم٤ٌمر وروه إؿمٕم٤مر وقمٚمٛمف اًمًٜمـ، وسمٍمه سمٛمقاىمع 

اًمٙمالم وسمدئف واُمٜمٕمف ُمـ اًمْمحؽ إٓ ذم أوىم٤مشمف وظمذه سمتٕمٔمٞمؿ ُمِم٤ميخ سمٜمل ه٤مؿمؿ، إذا دظمٚمقا قمٚمٞمف، ورومع 

ن سمؽ ؾم٤مقم٦م إٓ وأٟم٧م ُمٖمتٜمؿ وم٤مئدة شمٗمٞمده إي٤مه٤م ُمـ همػم أن حتزٟمف جم٤مًمس اًم٘مقاد إذا طميوا جمٚمًف. وٓ متر

ومتٛمٞم٧م ذهٜمف. وٓ متٕمـ ذم ُم٤ًمحمتف ومٞمًتحكم اًمٗمراغ وي٠مًمٗمف وىمقُّمُف ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م سم٤مًم٘مرب واعماليٜم٦م، وم٢من 

 (244أسم٤ممه٤م ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م. )اعمح٤مؾمـ واعم٤ًمؤى ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

ن أن يزيد ذم ضهبؿ إذا اطمت٤مضمقا إًمٞمف قمغم صمالصم٦م أؾمقاط ىم٤مل حمٛمد سمـ اسمك زيد : ٓ يٜمٌٖمل عم١مدب اًمّمٌٞم٤م

 (1/116ؿمٞمئ٤م.)طمٙمؿ اعمٕمٚمٛملم 
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َة َأقْملُمٍ  ٤مشمِٜم٤َم ىُمرا يا ـْ َأْزَواضِمٜم٤َم َوُذرِّ   )قمـ يمثػم سمـ زي٤مد أٟماف ؾم٠مل احلًـ اًمٌٍمي قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ) َه٥ْم ًَمٜم٤َم ُِم

ُة إقملم؟ أذم 74)اًمٗمرىم٤من  ٟمٞم٤م ( وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ُم٤م هذه ىمرا اًمدٟمٞم٤م أم ذم أظمرة؟ ىم٤مل: ٓ سمؾ واهلل ذم اًمدُّ

ىم٤مل: وُم٤م هل؟ ىم٤مل: هل واهللِ أن ُيري اهلل اًمٕمٌَد ُمـ زوضمتف، ُمـ أظمٞمف، ُمـ محٞمٛمف ـم٤مقم٦َم اهلل ٓ واهلل ُم٤م رٌء 

 (138/  11 ناإليام ؿمٕم٥م) .أطم٥ما إمم اعمرء اعمًٚمؿ ُِمـ أن يرى واًمًدا أو وًمًدا أو محٞماًم أو أظًم٤م ُمٓمٞمًٕم٤م هلل قمزا وضمؾا 

قمـ احلًـ أٟمف دظمؾ ُمٜمزًمف وصٌٞم٤من يٚمٕمٌقن ومقق اًمٌٞم٧م وُمٕمف قمٌد اهلل اسمٜمف ومٜمٝم٤مهؿ وم٘م٤مل احلًـ : دقمٝمؿ 

 (791/ 2وم٢من اًمٚمٕم٥م رسمٞمٕمٝمؿ .)سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٕمٞم٤مل 

 وإن أيمرُمٝم٤م أطمٌٝم٤م وم٢من اهلل يت٘مل ِمـ: ىم٤مل ىمد ظمٓم٥م اسمٜمتل مج٤مقم٦م ومٛمـ أزوضمٝم٤م ؟ وىم٤مل رضمؾ ًمٚمحًـ:

 (2/41 اًمديـ قمٚمقم اطمٞم٤مء.)ٝم٤مئمٚمٛم مل أسمٖمْمٝم٤م

 قمـ احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مل: إذا رأي٧م اًمرضمؾ ي٘مؽم قمغم قمٞم٤مًمف، وم٢من قمٛمٚمف سمٞمٜمف وسملم اهلل أظم٨ٌم وأظم٨ٌم.

 (178/ 6) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ويم٤من قمكم سمـ احلًلم يٕمٚمٛمٝمؿ : ىمؾ آُمٜم٧م سم٤مهلل ويمٗمرت سم٤مًمٓم٤مهمقت ويم٤من سمٕمض اًمًٚمػ يٕمٚمؿ اًمّمٌٞم٤من 

  (1/348سمك ؿمٞمٌف ىمقل : ٓ إًمف إٓ اهلل.)ُمّمٜمػ سمـ ا

وىم٤مل يقٟمس : طمذق اسمـ ًمٕمٌد اهلل سمـ احلًـ وم٘م٤مل قمٌد اهلل : إن ومالٟم٤ًم ىمد طمذق  وم٘م٤مل احلًـ: يم٤من اًمٖمالم 

 (1/489إذا طمذق ىمٌؾ اًمٞمقم ٟمحروا ضمزورًا وصٜمٕمقا ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس.) اًمٕمٞم٤مل 

 (1/477ضسم٤ًم ظمٗمٞمٗم٤ًم .)أداب اًمنمقمٞم٦م  بوىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : اًمٞمتٞمؿ ي١مدب ويي

ؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ ضب اعمٕمٚمؿ اًمّمٌٞم٤من وم٘م٤مل : قمغم ىمدر ذٟمقهبؿ ويتقىمك سمجٝمده اًميب وإن يم٤من وؾمئ

 (477/ 1صٖمػمًا ٓ يٕم٘مؾ ومالييسمف. )أداب اًمنمقمٞم٦م  

ىم٤مل ص٤مًمح سمـ إُم٤مم امحد سمـ طمٜمٌؾ: يم٤من أسمك يٌٕم٨م ظمٚمٗمل اذا ضم٤مءه رضمؾ زاهد أو ُمت٘مِمػ ٕٟمٔمر اًمٞمف 

 (529/ 12الء قمالم اًمٜمٌأحي٥م ان أيمقن ُمثٚمف.)ؾمػم 

ـَ أدسمف.) اًمٕمٞم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  ( 232ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُمـ طمّؼ اًمقًمد قمغم اًمقاًمد أن حيً

 (273/7ىم٤مل اًمثقرى :يٜمٌٖمك ًمٚمرضمؾ ان ُيٙمره وًمده قمغم اًمٕمٚمؿ وم٢مٟماف ُم١ًمول قمٜمف.)ؾمػماقمالم اًمٜمٌالء 

 (72/ 7ء قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: ُمـ ؾمٕم٤مدة اعمرء، أن يِمٌٝمف وًمده. ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م 

ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمران اًمْمٌل: ؾمٛمٕم٧م أيب حيٙمل ىم٤مل: ُمّر ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمزي٤مد سمـ يمثػم وهق يّمػُّ 
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اًمّمٌٞم٤مَن ًمٚمّمالة، وي٘مقل: اؾمتقوا اقمتدًمقا ؾمّقوا ُمٜم٤ميمٌٙمؿ وأىمداُمٙمؿ اشّمٙمئ قمغم رضمٚمؽ اًمٞمنى، واٟمّم٥م 

وم٘م٤مم ؾمٗمٞم٤من يٜمٔمر صمؿ ىم٤مل:  اًمٞمٛمٜمك وَوع يديؽ قمغم ريمٌتٞمؽ وٓ شمًّٚمؿ طمتك يًّٚمؿ اإلُم٤مم ُمـ يمال اجل٤مٟمٌلم،

 (7/79 إوًمٞم٤مءسمٚمٖمٜمل أّن إدب يٓمٗمئ همْم٥م اًمرّب.)طمٚمٞمف 

وىم٤مل قمت٦ٌم سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من عم١مدب وًمده : ًمٞمٙمـ أول إصالطمؽ ًمقًمدي إصالطمؽ ًمٜمٗمًؽ وم٢من قمٞمقَّنؿ 

ُمٕم٘مقدة سمؽ  وم٤محلًـ قمٜمدهؿ ُم٤م صٜمٕم٧َم واًم٘مٌٞمح قمٜمدهؿ ُم٤م شمريم٧َم وقمٚمِّٛمٝمؿ يمت٤مب اهلل وٓ شمٙمرهٝمؿ قمٚمٞمف 

ف وُمـ احلدي٨م أذومف وٓ خُترضمٝمؿ ُمـ قمٚمؿ إمم  ومٞمٛمٚمقه هؿ ُمـ اًمِمٕمر أقمٗما وٓ شمؽميمٝمؿ ُمٜمف ومٞمٝمجروه صمؿ روِّ

 (249همػمه طمتك حُيٙمِٛمقه وم٢من ازدطم٤مم اًمٙمالم ذم اًمًٛمع ُمْمٚم٦م ًمٚمٗمٝمؿ. )اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم  

ٚمام ىم٤مل اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ: ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ي٘مقل : ىم٤مل زم أيب : ي٤م سمٜملا ! اـمٚم٥م احلدي٨م  ومٙم

 (134ؾمٛمٕم٧م طمديث٤ًم وطمٗمٔمتف ومٚمؽ درهؿ.) ذف اصح٤مب احلدي٨م ًمٚمٌٖمدادى طمدي٨م

ىم٤مل أسمق ظمٌٞم٥م اًمٙمراسمٞمز : يم٤من ُمٕمٜم٤م اسمـ ٕيقب اًمًختٞم٤مين ذم اًمُٙمتا٤مب ومحذق اًمّمٌل وم٠مشمٞمٜم٤م ُمٜمزهلؿ 

 .ومُقِوَع ًمف ُمٜمؼم ومخٓم٥م قمٚمٞمف وَّنٌقا قمٚمٞمٜم٤م اجلقز وأيقب ىم٤مئؿ قمغم اًم٤ٌمب ي٘مقل ًمٜم٤م :ادظمٚمقا وهق ظم٤مص ًمٜم٤م

 (485/ 1)اًمٕمٞم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ويم٤من ُمنوق ٓ يٕمَم أسمٜمتف ؿمٞمئ٤ًم ىم٤مل: ومٜمزًم٧م اًمٞمف وم٘م٤مًم٧م : ي٤م أسمت٤مه أومٓمر وأذب ىم٤مل : ُم٤م أردت سمك 

 ي٤مسمٜمٞمف ؟ىم٤مًم٧م: اًمرومؼ ىم٤مل ي٤مسمٜمٞمف إٟمام ـمٚم٧ٌم اًمرومؼ ًمٜمٗمز رم يقم يم٤من ُم٘مداره مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م .

 (689/ 4) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

٤ٌمن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمٌٞمد ي٘مقل: عم٤م طميت أيب اًمقوم٤مة، مجع سمٜمٞمف، وىم٤مل، ي٤م قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞم

سمٜمل، قمٚمٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل، وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن ومتٕم٤مهدوه، وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمدق: طمتك ًمق ىمتؾ أطمديمؿ ىمتٞمالً صمؿ 

ؾمئؾ قمٜمف، أىمر سمف: واهلل، ُم٤م يمذسم٧م يمذسمف ُمٜمذ ىمرأت اًم٘مرآن: ي٤م سمٜمل، وقمٚمٞمٙمؿ سمًالُم٦م اًمّمدور ًمٕم٤مُم٦م 

اعمًٚمٛملم، ومقاهلل، ًم٘مد رأيتٜمل وأٟم٤م ٓ أظمرج ُمـ سم٤ميب، وُم٤م أًم٘مك ُمًٚماًم، إٓ واًمذي ذم ٟمٗمز ًمف، يم٤مًمذي ذم 

 (86 - 85/ 6ٟمٗمز ًمٜمٗمز: أومؽمون أين ٓ أطم٥م ًمٜمٗمز إٓ ظمػمًا. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ـم٤مووس: ىم٤مل زم أيب: ي٤م سمٜمل ص٤مطم٥م اًمٕم٘مالء شمٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ وإن مل شمٙمـ ُمٜمٝمؿ وٓ

 شمّم٤مطم٥م اجلٝم٤مل ومتٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ وإن مل شمٙمـ ُمٜمٝمؿ واقمٚمؿ أن ًمٙمؾ رء هم٤مي٦م وهم٤مي٦م اعمرء طمًـ ظمٚم٘مف.

 (13/ 4)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء
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قمـ ُم٤مًمؽ اسمـ ُمٖمقل ىم٤مل: ؿمٙمك أسمق ُمٕمنم اسمٜمف إمم ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف، وم٘م٤مل: إؾمتٕمـ قمٚمٞمف هبذه أي٦م: 

تِل َأْٟمَٕمْٛم٧َم  قَمكَما َوقَمغَم َواًمَِديا َوَأْن َأقْمَٛمَؾ َص٤محِل٤ًم شَمْرَو٤مُه َوَأْصٚمِْح زِم ذِم  )َربِّ َأْوِزقْمٜمِل َأْن َأؿْمُٙمَر ٟمِْٕمَٛمتََؽ اًما

تِل( )إطم٘م٤مف يا  ( 19/  5(. ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 15ُذرِّ

يم٤من اسمـ اجلقزي اًمقاقمظ ُمـ صمامر اًمِمٞمخ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٚمخل وم٢مٟمف قمٚمٛمف يمٚمامت صمؿ أصٕمده اعمٜمؼم وم٘م٤مهل٤م 

سمـ اجلقزي : وطمزر اجلٛمع يقُمئذ سمخٛمًلم أًمٗم٤م وهق أول جم٤مًمًف رمحف ويم٤من قمٛمره صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ىم٤مل ا

 (17/236اهلل .) اعمٜمتٔمؿ 

إُم٤مم اًمًٚمٛمل عم٤م أراد احل٩م ىم٤مل : اؾمت٠مذٟم٧م اُمك ذم احل٩م وم٘م٤مًم٧م مم : شمقضمٝم٧م امم سمٞم٧م اهلل ومال يٙمتٌـ 

 (17/249قمٚمٞمؽ طم٤مومٔم٤مك ؿمٞمئ٤ًم شمًتحل ُمٜمف همدا . )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

هري يِمجع اًمّمٖم٤مر وي٘مقل : ٓ حتت٘مروا أٟمٗمًٙمؿ حلداصم٦م أؾمٜم٤مٟمٙمؿ وم٢من قمٛمر سمـ يم٤من اسمـ ؿمٝم٤مب اًمز

 (85/ 1  وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع)  اخلٓم٤مب يم٤من إذاٟمزل سمف إُمر اعمٕمْمؾ دقم٤م اًمٗمتٞم٤من وم٤مؾمتِم٤مرهؿ يتٌع طمدة قم٘مقهلؿ.

قء ىمٌؾ أن شمّمٌٖمقهؿ ذم اًمٌالء يمام يّمٌغ ا ًّ قا أوٓديمؿ ىمرٟم٤مء اًم  ًمثقب. ىم٤مل اسمراهٞمؿ احلرسمك:ضمٜمٌِّ

 (266)ذم اهلقى 

٦م سمخػم ُم٤م شمٕمٚماؿ وًمداَّن٤م اًم٘مرآن.) اًمٕمٞم٤مل   (319 اًمدٟمٞم٤م أيب ٓسمـىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٞمًك: ٓ شمزال هذه إُما

 (469/ 1 اًمٕمٞم٤مل) يم٤من قمٌد اهلل اًمتًؽمي يردد ذم ـمٗمقًمتف ىمٌؾ أن يٜم٤مم اهلل ؿم٤مهدي اهلل ٟم٤مفمري اهلل ُمٕمل.

 ظمرج سمّمقرة ـمٗمؾ وهيجر اجلد ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ: واًمٕم٤مىمؾ إن ظمال سم٠مـمٗم٤مًمف 

 (228/ 3) أداب اًمنمقمٞم٦م  

قمـ أم إؾمقد سمـ يزيد ىمٕمدت ُمـ رضمٚمٞمٝم٤م ومجزقم٧م اسمٜمف هل٤م وم٘م٤مًم٧م ٓ دمزقمل اًمٚمٝمؿ ان يم٤من ظمػما ومزد ! 

 (94)اًمرو٤م قمـ اهلل 

 ىم٤مل رضمؾ ًمألقمٛمش: ه١مٓء إـمٗم٤مل طمقًمؽ! ىم٤مل: اؾمٙم٧م، ه١مٓء حيٗمٔمقن قمٚمٞمؽ أُمر ديٜمؽ .

 (٤215مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ) اًمٙمٗم

 (798/ 2ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: يم٤مٟمقا يرظمّمقن ًمٚمّمٌٞم٤من ذم اًمٚمٕم٥م يمٚمف إٓ سم٤مًمٙمالب .)اًمٕمٞم٤مل 

 (19/111ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: احل٨م قمغم اًمتدرج ذم أظمذ اًمٓمٗمؾ سم٤مجلد .) ومتح اًم٤ٌمري  

  (279/ 4قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل: إين ٕزيد ذم صاليت، ُمـ أضمؾ اسمٜمل هذا. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء
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ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : وم٢من ُم٤م طمرم اهلل قمغم اًمرضمؾ ومٕمٚمف طمرم قمٚمٞمف أن ُيٛمٙمِـ ُمٜمف اًمّمٖمػم وىمد رأى قمٛمر سمـ 

 اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف صمقسم٤ًم ُمـ طمرير قمغم صٌل ًمٚمزسمػم ومٛمزىمف وىم٤مل : ٓ شُمٚمًٌِقهؿ احلرير .

 (22/143) جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

 .اًمؼم أقمامل ُمـ رء يٕمدًمف ٓ قمٔمٞمؿ بىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف : ـمٚم٥م احلالل واًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٕمٞم٤مل سم٤م

 (619يامن آوؾمط إل)ا

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: إذا رأى اًمّمٌل وهق ُمًتٕمد ًمٚمٗمروؾمٞم٦م وأؾم٤ٌمهب٤م ُمـ اًمريمقب واًمرُمل واًمٚمٕم٥م 

سم٤مًمرُمح وأٟمف ٓ ٟمٗم٤مذ ًمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ومل خيٚمؼ ًمف وُمٙمٜمف ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمروؾمٞم٦م واًمتٛمرن قمٚمٞمٝم٤م وم٢مٟمف أٟمٗمع ًمف 

  (77سمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ذم اًمؽماثوًمٚمٛمًٚمٛملم.) اًمؽم

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ويمؿ ِمـ أؿم٘مك وًمده، وومٚمذة يمٌده ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سم٢ممه٤مًمف، وشمرك شم٠مديٌف، 

ت  وإقم٤مٟمتف قمغم ؿمٝمقاشمف، ويزقمؿ أٟمف يٙمرُمف وىمد أه٤مٟمف، وأٟمف يرمحف وىمد فمٚمٛمف، ومٗم٤مشمف اٟمتٗم٤مقُمف سمقًمده، وومقا

 ٔظمرة، وإذا اقمتؼمت اًمٗم٤ًمد ذم إوٓد رأي٧م قم٤مُمتف ُمـ ىمٌؾ أسم٤مء .قمٚمٞمف طمٔمف ذم اًمدٟمٞم٤م وا

 (1/242) حتٗم٦م اعمقدود سم٠مطمٙم٤مم اعمقًمقد

 (361/ 1ىم٤مل ظمٚمٍػ إمحر: )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ 

ضَم٤مُل سَمٜمِٞمِٝمْؿ        َث اًمرِّ       ظَمػْمُ َُم٤م َورا
ِ
ـُ اًمثاٜم٤َمء ًْ  َأَدٌب َص٤مًمٌِح َوطُم

َٟم٤مٟمػِمِ  ـَ اًمدا  ُهَق ظَمػْمٌ ُِم
ِ
ٍة َأْو َرظَم٤مء   َوإَْو              َراِق ذِم َيْقِم ؿِمدا

ـُ َوإََدُب  ي             شمِْٚمَؽ شَمْٗمٜمَك َواًمدِّ
ِ
َ٘م٤مء َٓ َيْٗمٜمَٞم٤َمِن طَمتاك اًمٚمِّ ٤مًمُِح   اًمّما

 
ِ
اء سْم٧َم َي٤م سُمٜمَلا َصِٖمػًما                 يُمٜم٧َْم َيْقًُم٤م شُمَٕمدُّ ذِم اًمُٙمؼَمَ  إِْن شَم٠َمدا

َؽ ُأًْمِٗمٞمــ٧م َوإَِذا ًَ        َُم٤م َأَوْٕم٧َم َٟمْٗم
ِ
 يَمٌػًِما ذِم ُزُْمَرِة اًمَٖمْقهَم٤مء

.         ًَمْٞمَس قَمْٓمُػ اًمَ٘مِْمٞم٥ِم إِْن يَم٤مَن 
ِ
َقاء ًَ ٤م سمِ ًً  َرـْم٤ًٌم َوإَِذا يَم٤مَن َي٤مسمِ

 ( 2/496ىم٤مل أسمق اًمٕمالء اعمٕمري: .)ديقان ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم يمامل إزضمل

ده أسمقه               ويٜمِم٠م ٟم٤مؿمُئ اًمٗمتٞم٤من ُمٜم٤م     قمغم ُم٤م يم٤من قمقا

 وًمٙمـ يٕمٚمِّٛمف اًمتديـ أىمرسمقه                 وُم٤م دان اًمٗمتك سمحجًك   

   ( وىم٤مل اًمِمؼماوى : ) جم٤مٟمك آدب رم طمدائؼ اًمٕمرب
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 أدُب  سمٕمـده ُمـ  يٜمٗمُٕمٝمؿ وًمٞمس                 ىمد يٜمٗمُع إدُب إوَٓد ذم صٖمرٍ 

 اخلِم٥م  ًمٞمٜمتـفُ  وًمق يٚملمُ  وٓ                   اقمتدًم٧م قمـدًمتٝم٤م إذا اًمٖمّمـقنُ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :

ضم٤مء رضمؾ إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يِمٙمق إًمٞمف قم٘مقق وًمده، وم٠مُمر قمٛمر سم٢مطمْم٤مر اًمقًمد، وأّٟم٥َم قمٛمر اًمقًمد 

٤م أُمػم ًمٕم٘مقىمف ٕسمٞمف، وم٘م٤مل اًمقًمد: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أًمٞمس ًمٚمقًمد طم٘مقق قمغم أسمٞمف؟! ىم٤مل: سمغم، ىم٤مل: ومام هل ي

اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل قمٛمر: أن يٜمت٘مل أُمف، وحيًـ اؾمٛمف، ويٕمٚمٛمف اًمٙمت٤مب أي:اًم٘مرآن ىم٤مل اًمقًمد: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، 

إن أيب مل يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ: أُم٤م أُمل وم٢مَّن٤م زٟمجٞم٦م يم٤مٟم٧م عمجقد، وىمد ؾمامين ضُمٕمال، ومل يٕمٚمٛمٜمل ُمـ 

٘مقق اسمٜمؽ وىمد قم٘م٘متف ُمـ ىمٌؾ أن اًمٙمت٤مب طمروم٤م واطمدا، وم٤مًمتٗم٧م قمٛمر إمم اًمرضمؾ وىم٤مل ًمف: ضمئ٧م شمِمٙمق قم

ؽ، وأؾم٠مت إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ أن يزء إًمٞمؽ. )  (شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم ًمٚمًٛمرىمٜمدى  يٕم٘ما

اًمٗمرزدق طمٞم٨م دظمؾ ُمع أسمقه قمغم قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل ًمف : ان اسمٜمل يقؿمؽ ان يٙمقن 

طمتك ىمٞمّد ٟمٗمًف سم٘مٞمد وآزم ان ؿم٤مقمرًا وم٘م٤مل ًمف : أىمرئف اًم٘مرآن ومٝمق ظمػم ًمف وم٘م٤مل : ُم٤م زاًم٧م يمٚمٛمتف ذم ٟمٗمز 

 (1/222ٓيٗمٙمف طمتك حيٗمظ اًم٘مرآن ومام ومٙمف طمتك طمٗمٔمف.)ظمزاٟمف إدب 

دظمؾ أسمق هريرة قمٜمف ُمرة اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م ومقضمد همالُم٤ًم وم٘م٤مل ًمف : ي٤م همالم ! اذه٥م اًمٕم٥م ! ىم٤مل: إٟمام 

ومت٘مٕمد طمتك خيرج ضمئ٧م إمم اعمًجد ىم٤مل ًمف :ي٤م همالم ! اذه٥م اًمٕم٥م ! ىم٤مل: إٟمام ضمئ٧م إمم اعمًجد.ىم٤مل :

 (483/ 2ُم٤مم؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ .)ُمًٜمد امحدإلا

 (1/471ويم٤من قمروة ي٠مُمر سمٜمٞمف سم٤مًمّمٞم٤مم إذا أـم٤مىمقه وسم٤مًمّمالة إذا قم٘مٚمقا.) اًمٕمٞم٤مل 

وم٘مد روت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أَّنؿ يم٤مٟمقا ي٠مظمذون اًمّمٌٞم٤من ُمـ اًمُٙمتا٤مب ًمٞم٘مقُمقا هبؿ ذم رُمْم٤من 

 (459/ 2واه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ويرهمٌقهؿ ذم ذًمؽ قمـ ـمريؼ إـمٕمٛم٦م اًمِمٝمٞم٦م.) ر

 قمـ قم٤مئِم٦م : أَّن٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٕم٥م سم٤مٕرضمقطم٦م ُمع ص٤مطم٤ٌمهت٤م ىمٌؾ دظمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هب٤م.

 (11/221) اًمٌٞمٝم٘مل 

 (518/ 1قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف يم٤من ييب سمٜمٞمف قمغم اًمٚمحـ.) اًمٕمٞم٤مل 

ر ذم اًمٓمريؼ وم٢مذا صٌٞم٤من يرُمقن دضم٤مضم٦م وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر روى ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أٟمف يم٤من ُمع قمٌد اهلل سمـ قمٛم

 .إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ ُمـ ُمثاؾ سم٤محلٞمقان ::ُمـ ومٕمؾ هذا ؟ ومتٗمرىمقا  وم٘م٤مل

 (84/ 2اًمدارُمل ؾمٜمـ  )
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 (1313) إدب اعمٗمرد رىمؿ ُمر اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ـمريؼ ومرأى صٌٞم٤مٟم٤ًم يٚمٕمٌقن وم٠مقمٓم٤مهؿ درمهلم.

٤مم، وىمد سم٘مٞم٧َم ًمٞمٚمت٤من ُمـ قمـ ضم٤مسمر ا خلٞمقاينِّ ىم٤مل: يمٜم٧ُم قمٜمد قمٌداهلل سمـ قمٛمٍرو وم٘مِدم قمٚمٞمف ىمٝمرُم٤مٌن ُمـ اًمِما

رُمْم٤من، وم٘م٤مل ًمف قمٌداهلل: هؾ شمريم٧َم قمٜمد أهكم ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل: ىمد شمريم٧ُم قمٜمدهؿ ٟمٗم٘م٦م وم٘م٤مل قمٌداهلل: 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقُل: قمزُم٧ُم قمٚمٞمؽ عم٤َم رضمٕم٧م ومؽميم٧َم هلؿ ُم٤م َيٙمٗمٞمٝمؿ: وم٢مينِّ ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل صغم 

 (8526يمٗمك سم٤معمرء إصماًم أن ُيْمٞمِّع ُمـ يٕمقُل . ) اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ  رىمؿ 

ُمر قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمغم طمٚم٘م٦م ُمـ ىمريش وم٘م٤مل :ُم٤م ًمٙمؿ ىمد ـمرطمتؿ هذه إهمٞمٚمٛم٦م ؟ ٓ شمٗمٕمٚمقا ! أوؾمٕمقا 

أن يٙمقٟمقا يم٤ٌمر ىمقم وىمد  هلؿ ذم اعمجٚمس وأؾمٛمٕمقهؿ احلدي٨م وأومٝمٛمقهؿ إي٤مه وم٢مَّنؿ صٖم٤مر ىمقم أوؿمؽ

 (65ى يمٜمتؿ صٖم٤مر ىمقم وم٠مٟمتؿ اًمٞمقم يم٤ٌمر ىمقم.) ذف اصح٤مب احلدي٨م ًمٚمٌٖمداد

وهق ُم٤م صٌاف قمروة سمـ اًمزسمػم ذم آذان أوٓده طملم ىم٤مل هلؿ: ي٤م سمٜمك اـمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ وم٢من شمٙمقٟمقا صٖم٤مر ىمقم ٓ 

 (2/67اًمٗمريد حُيت٤مج إًمٞمٝمؿ، ومٕمًك أن شمٙمقٟمقا يم٤ٌمر ىمقم آظمريـ ٓ يًتٖمٜمك قمٜمٙمؿ.)اًمٕم٘مد 

دظمؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمغم ُمٕم٤موي٦م وقمٜمده اسمٜمتف قم٤مئِم٦م وم٘م٤مل: ُمـ هذه ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل هذه شمٗم٤مطم٦م 

اًم٘مٚم٥م ىم٤مل: اٟمٌذه٤م قمٜمؽ وم٢مَّنـ يٚمدن إقمداء وي٘مرسمـ اًمٌٕمداء ويقرصمـ اًمْمٖم٤مئـ ىم٤مل ٓ شم٘مؾ هذا ي٤م قمٛمرو 

ٓ هـ وإٟمؽ ًمقاضمد ظم٤مٓ ىمد ٟمٗمٕمف سمٜمق ومقاهلل ُم٤م ُمرض اعمرى وٓ ٟمدب اعمقشمك وٓ أقم٤من قمغم إطمزان إ

 (1/341)صمامر اًم٘مٚمقب أظمتف وم٘م٤مل قمٛمرو ُم٤م أراك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إٓ وىمد طمٌٌّتٝمـ إمّم سمٕمد سمٖميض هلـ. 

ىم٤مل طمًـ سمـ قمكم سمـ طمًـ: دظمٚم٧م ُمع أيب قمغم احلًـ سمـ قمكم، وم٘م٤مل: يمؿ ٓسمٜمؽ هذا ُمـ ؾَمٜم٦َم؟ ىم٤مل: 

 (222ـ أيب اًمدٟمٞم٤م ؾمٌع ؾمٜملم، ىم٤مل: ومٛمره سم٤مًمّمالة.) اًمٕمٞم٤مل ٓسم

أي٘مـ صالح اًمديـ آيقسمك أن اًمتٖمذي٦م اًمًٚمٞمٛم٦م ًمٚمٓمٗمؾ دمٕمٚمف ىمقي٤ًم ؾمٚمٞمؿ اجلًؿ وإـمٗم٤مل رضم٤مل اعمًت٘مٌؾ 

ومٚمٌُٕمد ٟمٔمره أوىمػ صالح اًمديـ وىمٗم٤ًم إلُمداد إُمٝم٤مت سم٤محلٚمٞم٥م اًمالزم ٕـمٗم٤مهلـ وىمد ضمٕمؾ ذم أطمد 

ٜمف اعم٤مء اعمذاب سم٤مًمًٙمر ومت٠ميت إُمٝم٤مت يقُملم أسمقاب ىمٚمٕم٦م دُمِمؼ ُمٞمزاسم٤ًم يًٞمؾ ُمٜمف احلٚمٞم٥م وُمٞمزاسم٤ًم يًٞمؾ ُم

 (127)ُمـ روائع طمْم٤مرشمٜم٤م  ذم يمؾ أؾمٌقع ومٞم٠مظمذن ٕـمٗم٤مهلـ ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف ُمـ احلٚمٞم٥م واًمًٙمر.

إُم٤مم اًمًٚمٛمل عم٤م أراد احل٩م ىم٤مل : اؾمت٠مذٟم٧م اُمك ذم احل٩م ،وم٘م٤مًم٧م مم : شمقضمٝم٧م امم سمٞم٧م اهلل ومال يٙمتٌـ 

 (17/249)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل قمٚمٞمؽ طم٤مومٔم٤مك ؿمٞمئ٤ًم شمًتحل ُمٜمف همدا .

ىم٤مل ص٤مًمح سمـ إُم٤مم امحد سمـ طمٜمٌؾ: يم٤من أسمك يٌٕم٨م ظمٚمٗمل اذا ضم٤مءه رضمؾ زاهد أو ُمت٘مِمػ ٕٟمٔمر اًمٞمف  
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 (529/ 12قمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل أحي٥م ان أيمقن ُمثٚمف، )ؾمػم 

ق إزاري. وم٘م٤مل: وقمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُِمٝمران أن رضمالً ُمـ سَمٜمِل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اؾمتٙم٤ًمه إزارًا وىم٤مل ىمد خَتَ  را

ف. وَمَٙمِره اًمٗمتك ذًمؽ وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل: وحيؽ اشمؼ اهلل وٓ شمٙمقٟمـ ُمـ اًم٘مقم اًمذيـ  ًْ ارىمع إزاَرك، صمؿ اًمٌَ

جيٕمٚمقن ُم٤م رزىمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم سمٓمقَّنؿ وقمغم فمٝمقرهؿ. ويم٠مٟمف أراد أن يرسمٞمف قمغم آظمِمٞمِم٤من أو قمٚمؿ 

ع ذم ُمالذِّ اًمدٟمٞم٤م ا  ( 13/166) شم٤مريخ دُمِمؼ عم٤ٌمطم٦م ومققمٔمف هبذه اعمققمٔم٦م.ُمٜمف ٟمقع ُمٞمٍؾ إمم اًمتقؾمُّ

اسمـ قمٞمـ٤مض رضمؾ ص٤مًمح طمٙمؿ ذق إٟمدًمس قمٜمدُم٤م طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤مًمقا ًمف : امم ُمـ شمًٜمد أُمرٟم٤م ويم٤من 

ًمف وًمد ، وم٠مؿم٤مروا سمف قمٚمٞمف ؟ وم٘م٤مل : ٓ يّمٚمح !! ٕين ؾمٛمٕم٧م اٟمف ينمب اخلٛمر، ويٖمٗمؾ قمـ اًمّمالة ؟؟ 

 (279قمٌد اًمقاطمد اعمرايمٌم )اعمٕمج٥م ذم شمٚمخٞمص أظم٤ٌمر اعمٖمرب 

عمٚمؽ اعمًٕمقد ص٤مطم٥م اًمٞمٛمـ ، عم٤م ُم٤مت اسمٜمف ُّه واًمده سمٛمقشمف ٕٟمف يم٤من يٕمًػ اًمتج٤مر، وينمب اخلٛمر 

 (331/ 22)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل . سمٛمٙم٦م ؟ 

ٌا٤مد، ىم٤مل: يمٜم٧م وأٟم٤م اسمـ صمالث ؾمٜملم أىمقم سم٤مًمٚم ٞمؾ ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًُؽمي رمحف اهلل، ويم٤من ُمـ يم٤ٌمر اًمُٕم

ار. وم٘م٤مل زم يقُم٤ًم: أٓ شمذيمُر اهللَ اًمذي ظمٚم٘مؽ! وم٘مٚم٧م: يمٞمػ أذيمره؟  وم٠مٟمٔمر إمم صالة ظم٤مزم حمٛمد سمـ ؾمقا

ىم٤مل: ىمؾ سم٘مٚمٌؽ قمٜمد شم٘مٚمٌؽ ذم صمٞم٤مسمؽ صمالث ُمرات: اهلل ُمٕمل، اهلل ٟم٤مفمٌر إزم، اهلل ؿم٤مهدي. ي٘مقل: وم٘مٚم٧م 

ؿ أقمٚمٛمتُف، وم٘م٤مل: ىُمؾ ذًمؽ يمؾ ذًمؽ ًمٞم٤مزَم صمؿ أقمٚمٛمتُف، وم٘م٤مل: ىمؾ: ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ؾمٌٕم٦م ُمرات. وم٘مٚم٧م ذًمؽ صم

ًمٞمٚم٦م إطمدى قمنم ُمرة. وم٘مٚمتف: ومقىمع ذم ىمٚمٌل طمالوشُمف. ومٚمام يم٤من سمٕمد ؾمٜم٦م ىم٤مل زم ظم٤مزم: اطمٗمظ ُم٤م قمٚماٛمتُؽ 

وُدم قمٚمٞمف إمم أن شمدظمؾ اًم٘مؼم وم٢مٟمف يٜمٗمٕمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ومٚمؿ أزل قمغم ذًمؽ ؾمٜملم ومقضمدت ًمذًمؽ 

ـ يم٤من اهلل ُمٕمف وٟم٤مفمرًا إًمٞمف وؿم٤مهَده أيٕمّمٞمف؟ إي٤مك طمالوة ذم هي. صمؿ ىم٤مل زم ظم٤مزم يقُم٤م: ي٤م ؾمٝمؾ ُم

 (1/39وًمٞم٤مء ٓسمـ اعمٚم٘مـ ٕواعمٕمّمٞم٦م.) ـمٌ٘م٤مت ا

ًمف : عم٤م رطمٚم٧م إمم ؿمٞمخٜم٤م رطمٚم٦م اًمدٟمٞم٤م وُمًٜمد  "أرسمٕملم اًمٌٚمدان  "وىم٤مل يقؾمػ سمـ أمحد اًمِمػمازي ذم 

، ىمدر اهلل زم اًمقصقل إًمٞمف ذم آظمر سمالد يمرُم٤من ، ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ، وىمٌٚمتف ، وضمٚم٧ًم سملم أيب اًمقىم٧م اًمٕمٍم 

يديف ، وم٘م٤مل زم : ُم٤م أىمدُمؽ هذه اًمٌالد ؟ ىمٚم٧م : يم٤من ىمّمدي إًمٞمؽ ، وُمٕمقزم سمٕمد اهلل قمٚمٞمؽ ، وىمد يمت٧ٌم 

ؽ ، وأطمٔمك سمٕمٚمق إؾمٜم٤مدك ُم٤م وىمع إزم ُمـ طمديثؽ سم٘مٚمٛمل ، وؾمٕمٞم٧م إًمٞمؽ سم٘مدُمل ، ٕدرك سمريم٦م أٟمٗم٤مؾم

وم٘م٤مل : ووم٘مؽ اهلل وإي٤مٟم٤م عمرو٤مشمف ، وضمٕمؾ ؾمٕمٞمٜم٤م ًمف ، وىمّمدٟم٤م إًمٞمف ، ًمق يمٜم٧م قمرومتٜمل طمؼ ُمٕمرومتل ، عم٤م 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11925
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ؾمٚمٛم٧م قمكم ، وٓ ضمٚم٧ًم سملم يدي ، صمؿ سمٙمك سمٙم٤مء ـمقيال ، وأسمٙمك ُمـ طميه ، صمؿ ىم٤مل : اًمٚمٝمؿ اؾمؽمٟم٤م 

 "ًمدي ، شمٕمٚمؿ أين رطمٚم٧م أيْم٤م ًمًامع سمًؽمك اجلٛمٞمؾ ، واضمٕمؾ حت٧م اًمًؽم ُم٤م شمرى سمف قمٜم٤م . ي٤م و

ومٙم٤من واًمدي يْمع  . ُم٤مؿمٞم٤م ُمع واًمدي ُمـ هراة إمم اًمداودي سمٌقؿمٜم٩م وزم دون قمنم ؾمٜملم "اًمّمحٞمح 

قمغم يدي طمجريـ ، وي٘مقل : امحٚمٝمام . ومٙمٜم٧م ُمـ ظمقومف أطمٗمٔمٝمام سمٞمدي ، وأُمٌم وهق يت٠مُمٚمٜمل ، وم٢مذا رآين 

ػ قمٜمك ، وم٠مُمٌم إمم أن يتٌلم ًمف شمٕمٌل  ومٞم٘مقل زم : هؾ ىمد قمٞمٞم٧م أُمرين أن أًم٘مل طمجرا واطمدا ، وم٠مًم٘مل ، وخي

قمٞمٞم٧م ؟ وم٠مظم٤مومف ، وأىمقل : ٓ . ومٞم٘مقل : مل شم٘مٍم ذم اعمٌم ؟ وم٠مهع سملم يديف ؾم٤مقم٦م  صمؿ أقمجز ، ومٞم٠مظمذ 

أظمر ، ومٞمٚم٘مٞمف ، وم٠مُمٌم طمتك أقمٓم٥م ، ومحٞمٜمئذ يم٤من ي٠مظمذين وحيٛمٚمٜمل. ويمٜم٤م ٟمٚمت٘مل مج٤مقم٦م اًمٗمالطملم 

قمٞمًك ، ادومع إًمٞمٜم٤م هذا اًمٓمٗمؾ ٟمريمٌف وإي٤مك إمم سمقؿمٜم٩م ومٞم٘مقل : ُمٕم٤مذ اهلل أن وهمػمهؿ ، ومٞم٘مقًمقن : ي٤م ؿمٞمخ 

، سمؾ ٟمٛمٌم ، وإذا قمجز أريمٌتف قمغم رأد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ٟمريم٥م ذم ـمٚم٥م أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

إضمالٓ حلدي٨م رؾمقل اهلل ورضم٤مء صمقاسمف . ومٙم٤من صمٛمرة ذًمؽ ُمـ طمًـ ٟمٞمتف أين اٟمتٗمٕم٧م سمًامع هذا اًمٙمت٤مب 

ومل يٌؼ ُمـ أىمراين أطمد ؾمقاي ، طمتك ص٤مرت اًمقومقد شمرطمؾ إزم ُمـ إُمّم٤مر صمؿ أؿم٤مر إمم ص٤مطمٌٜم٤م  وهمػمه ،

قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اهلروي أن ي٘مدم زم طمٚمقاء ، وم٘مٚم٧م : ي٤م ؾمٞمدي  ىمراءيت جلزء أيب اجلٝمؿ أطم٥م إزم 

 (21/318 ٜمٌالءاًم اقمالم ؾمػم)  ُمـ أيمؾ احلٚمقاء . ومتًٌؿ ، وىم٤مل : إذا دظمؾ اًمٓمٕم٤مم ظمرج اًمٙمالم .

قمـ زي٤مد ىم٤مل: يم٤من زسمٞمد إي٤مُمل ُم١مذن ُمًجده، ومٙم٤من ي٘مقل ًمٚمّمٌٞم٤من: ي٤م صٌٞم٤من، شمٕم٤مًمقا ومّمٚمقا، أه٥م 

ًمٙمؿ اجلقز: ىم٤مل: ومٙم٤مٟمقا جيٞمئقن ويّمٚمقن، صمؿ حيقـمقن طمقًمف: وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ُم٤م شمّمٜمع هبذا؟ ىم٤مل: وُم٤م قمكم، 

 (31/  5أؿمؽمي هلؿ ضمقزًا سمخٛم٦ًم دراهؿ، ويتٕمقدون اًمّمالة. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ىم٤مل رضمؾ ًمألقمٛمش: ه١مٓء إـمٗم٤مل طمقًمؽ! ىم٤مل: اؾمٙم٧م، ه١مٓء حيٗمٔمقن قمٚمٞمؽ أُمر ديٜمؽ .

 (215)اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ص

 ثبة ؽك اجلبس ٚاٌٛف١خ ثٗ -?9
٤مٟم٤ًم َوسمِِذي اًْمُ٘مْرسمَ  :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ًَ ـِ إطِْم يُمقا سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي ك َواًْمَٞمت٤َمَُمك َواقْمٌُُدوا اهللَ َوٓ شُمنْمِ

ٌِٞمِؾ َوَُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأيْ  ًا ـِ اًم ٤مطِم٥ِم سم٤ِمجْلَٜم٥ِْم َواسْم ٤ميملِِم َواجْل٤َمِر ِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواجْل٤َمِر اجْلُٜم٥ُِم َواًمّما ًَ  اَمُٟمُٙمْؿ َواعمَْ

 [  36] اًمٜم٤ًمء :

ـِ قمٛمَر وقم٤مئِم٦َم ريض اهللا قمٜمٝمام ىَم٤مٓ : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ  -313 َُم٤م َزاَل » ِف وؾَمٚماؿ: وقمـ اسم
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صُمُف  يُؾ ُيقِصٞمٜمِل سم٤ِمجل٤مِر طمتاك فَمٜمَٜم٧ُم َأٟماُف ؾمٞمَُقرِّ
 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ضِمؼْمِ

َي٤م َأسَم٤م ذّر إِذا » وقمـ أيب ذرٍّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -314

 رواه ُمًٚمؿ .ش َٕم٤مَهْد ضِمػَماَٟمَؽ ـَمٌَْخ٧َم َُمَرىَم٦ًم ، وَم٠َميْمثِْر َُم٤مَءه٤م ، َوشمَ 

إِذا ـمٌْخ٧َم َُمَرىم٤ًم وَم٠َميْمثِْر » ن ظمٚمٞمكم َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َأْوَص٤ميِن : إ:  ىم٤مل ذرّ  أيب قمـ ًمف رواي٦م وذم 

ـْ ضِمػماٟمَِؽ ، وَم٠َمِصٌُْٝمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م سمِٛمْٕمُروٍف   ش .َُم٤مَءُه صُمؿا اْٟمُٔمْر َأْهَؾ سَمٞم٧ٍْم ُِم

ـُ ، واهللاِ ٓ » ريض اهللا قمٜمف َأن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب هريرة  -315 واهللاِ ٓ ُي١ْمُِم

ـُ ،  ـْ ي٤م رؾمقَل اهللاِ ؟ ىم٤مل : ش ُي١ْمُِم ـُ ضم٤مُرُه سَمَقائَِ٘مُف،» ىِمٞمَؾ : ُم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش اًماذي : ٓ ي٠ْمُم

ـْ  اجلٜما٦م َيْدظُمُؾ  ٓ »:  عمًٚمؿٍ  رواي٦م وذم  ـُ  ٓ َُم ٌَقاِئُؼ  ».  ش سمَقاِئ٘مفُ  ضم٤مُرهُ  ي٠ْمُم ورُ  اًْمَٖمَقائِؾ ش اًْم ُّ  . َواًمنمُّ

ِ٘مَرنا ضم٤مَرٌة جل٤مرهِت٤َم » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -316 ٤مَء اعمًُٚماَِمِت ٓ حَتْ ًَ
َي٤م ٟمِ

ـَ ؿَم٤مٍة   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َوًَمْق ومِْرؾَم

اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ٓ َيْٛمٜمَْع ضم٤مٌر ضم٤مَرُه َأْن يْٖمِرَز ظَمَِم٦ًٌَم ذم ضِمداِرِه  وقمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم  -317

صُمؿا َيُ٘مقُل َأسمق هريرة : َُم٤مزم َأَرايُمْؿ قمٜمَْٝم٤م ُمْٕمِرِولَم ، واهللاِ ٕرُملما هب٤م سملْمَ َأيْمت٤َمومُِٙمْؿ . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ُروى ش 

٦ًٌَم »  سم٤مإِلَو٤موَم٦ِم واجلْٛمِع ، وُرِويش ظَمَِمٌُف »  ـَ قَمغَم اإِلوْمَراِد ش ظَمِم يُمْؿ قمٜمَْٝم٤م َأَرا ُم٤مزم: وىمقًمف.  سم٤مًمتاٜمِْقي

ٜما٦ِم . ًُّ ـْ هِذِه اًم  ُُمْٕمِرِولَم : يٕمٜمل قم

ـْ  »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقل َأن وقمٜمف  -318 ـُ  يَم٤منَ  َُم  ُي١ْمذِ  وَمال أظِمِر، َواًْمٞمَْقمِ  سم٤مهللاِ ُي١ْمُِم

ـْ وَ  ، ضَم٤مَرهُ  ـُ  يَم٤من َُم ـُ سم٤ِمهللاِ َواًْمٞمقِم أظِمِر ، َوٞمْ  وَمْٚمٞمٙمِرمْ  ، أظمرِ  واًْمَٞمْقمِ  سم٤ِمهللاِ ُي١ْمُِم ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُم ٗمُف ، َوَُم

ُٙم٧ْم  ًْ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ ظَمػْمًا َأْو ًمَِٞم

ـُ »ىم٤مل :  وقمـ أيب ُذْيح اخلُزاقملِّ ريض اهللا قمٜمف َأن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ -319 ـْ يَم٤مَن ُي١مُِم َُم

ـُ سم٤ِمهللاِ واًمٞمقِم أظِمِر وَمْٚمٞمُْٙمِرْم َوٞمْٗمُف، و ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم ـْ إمِم ضم٤مِرِه ، وُم
ًِ ـْ سم٤ِمهللاِ واًْمٞمْقِم أظِمِر ، وَمْٚمٞمُح ُم

ُٙم٧ْم  ًْ ـُ سم٤مهللاِ واًمٞمقِم أظمِر وَمْٚمٞمَُ٘مْؾ ظَمػْمًا َأْو ًمِٞم ٌخ٤مري رواه ُمًٚمؿ هبذا اًمٚمٗمظ، وروى اًمش يم٤مَن ي١مُم

 سمٕمْمف .

ام ُأْهِدى؟  -311 ـِ ، وَم٢ممِم َأهيِّ وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقل اهللا إِنا زم ضَم٤مَرْي
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 رواه اًمٌخ٤مري .ش إمم َأىْمرهباِم ُِمٜمْؽ سم٤مسم٤ًم » ىم٤مل : 

ظَمػْمُ » وؾَمٚماؿ:  وقمـ قمٌِد اهللا سمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمفِ  -311

ُهْؿ جل٤مِرِه  ُهْؿ ًمّمـ٤مطِمٌِِف ، وظَمػْمُ اجلػمان قِمٜمَْد اهللا شمٕم٤ممم ظمػْمُ رواه ش إَصح٤مب قِمٜمَْد اهللاِ شمٕم٤ممم ظَمػْمُ

 اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
 (2/211ًمٌٖمقى ىمقًمف شمٕم٤ممم : ) واقمٌدوا اهلل ( أي : وطمدوه وأـمٞمٕمقه.) شمٗمًػم ا

وسمذي اًم٘مرسمك  .ُمٕمٜم٤مه واؾمتقصقا سم٤مًمقاًمديـ إطم٤ًمٟم٤مواقمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م وسم٤مًمقاًمديـ إطم٤ًمٟم٤م 

مجع واعم٤ًميملم  .ُمـ ُم٤مت أسمقه مل يٌٚمغ احلٚمؿمجع يتٞمؿ وهق واًمٞمت٤مُمك  .هؿ ىمراسم٦م اًمٜم٥ًم ُمـ ذوي إرطم٤مم

 (1/485ُمًٙملم وهق اًمذي ىمد ريمٌف ذل اًمٗم٤مىم٦م واحل٤مضم٦م ومٞمتٛمًٙمـ ًمذًمؽ. )شمٗمًػم اعم٤موردى 

يٕمٜمل اًمذي ًمٞمس واجل٤مر اجلٜم٥م يٕمٜمل اًمذي سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ىمراسم٦م، واجل٤مر ذي اًم٘مرسمك  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ىم٤مل : واجل٤مر اجلٜم٥م ىم٤مل : اعمًٚمؿ، واجل٤مر ذي اًم٘مرسمك  : قمـ ٟمقف اًمِم٤مُمل ذم ىمقًمف .سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ىمراسم٦م

 )4/415) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين

 .: ُم٤م ُمـ ضم٤مر ئمٚمؿ ضم٤مره وي٘مٝمره طمتك حيٛمٚمف ذًمؽ قمغم أن خيرج ُمـ ُمٜمزًمف إٓ هٚمؽصمقسم٤من ىم٤مل 

 )4/418شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر(

واًمّم٤مطم٥م  :ٚمؿزيد سمـ أؾمىم٤مل : اًمرومٞمؼ ذم اًمًٗمر. قمـ واًمّم٤مطم٥م سم٤مجلٜم٥م  : ذم ىمقًمف اسمـ قم٤ٌمسقمـ 

 (4/421اًمدر اعمٜمثقر ).واُمرأشمؽ اًمتل شمْم٤مضمٕمؽ ذم اًمًٗمر ورومٞم٘مؽ هق ضمٚمٞمًؽ ذم احلي ىم٤مل: سم٤مجلٜم٥م

يٕمٜمل : ُمـ قمٌٞمديمؿ وإُم٤مئٙمؿ . يقيص اهلل هبؿ ظمػما أن شم١مدوا إًمٞمٝمؿ وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ  :ُم٘م٤مشمؾ قمـ 

 )4/424ضمٕمؾ اهلل هلؿ.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر طم٘مقىمٝمؿ اًمتل

يقُم٤م ًمٓمٛم٦م وم٠مىمٕمده هل٤م وىم٤مل : اىمتيص .  يم٤مٟم٧م هلؿ وًمٞمدة ومٚمٓمٛمٝم٤م اسمٜمفأسم٤م اًمدرداء أن أيب اعمتقيمؾ اًمٜم٤مضمل، قمـ 

وم٘م٤مًم٧م : ىمد قمٗمقت، وم٘م٤مل : إن يمٜم٧م قمٗمقت وم٤مذهٌل وم٤مدقمل ُمـ هٜم٤مك ُمـ طمرام،وم٠مؿمٝمدهيؿ أٟمؽ ىمد 

يٜم٘مٚمٌقن أيب اًمدرداء قمٗمقت . ومذه٧ٌم ومدقمتٝمؿ وم٠مؿمٝمدهتؿ أَّن٤م ىمد قمٗم٧م، وم٘م٤مل : اذهٌل وم٠مٟم٧م هلل، وًمٞم٧م آل 

 )4/431يمٗم٤موم٤م.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
رأى أسمق سمٙمر اًمّمديؼ وًمده قمٌد اًمرمحـ وهق يٜم٤ميص ضم٤مرا ًمف وم٘م٤مل: ٓ شمٜم٤مص ضم٤مرك وم٢من هذا يٌ٘مك 

 (2/214طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إواًمٜم٤مس يذهٌقن.)

 (73/ 13)ذح اًمًٜم٦م .وذو ىمراسمتف ورومٞم٘مف ومال شمِمٙمقا ذم صالطمفىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إذا محد اًمرضمؾ ضم٤مره 

 (5اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مرآن ضمزء -11/447قمـ قمكم أٟمف ىم٤مل: ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء، ومٝمق ضم٤مر.)اًمٗمتح 

قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر: أٟمف ذسمح٧م ًمف ؿم٤مة ذم أهٚمف، ومٚمام ضم٤مء ىم٤مل: أهديتؿ جل٤مرٟم٤م اًمٞمٝمقدي؟ أهديتؿ جل٤مرٟم٤م 

ٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ُم٤م زال ضمؼميؾ يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر اًمٞمٝمقدي؟ ىمٚمٜم٤م: ٓىم٤مل: ؾمٛم

 (6/214طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف ؾمٞمقرصمف.)اًمًٜمـ وآصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ًم٘مد أشمك قمٚمٞمٜم٤م زُم٤من وُم٤م أطمد أطمؼ سمديٜم٤مره ودرمهف ُمـ أظمٞمف اعمًٚمؿ، صمؿ 

ًٚمؿ، ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: يمؿ ُمـ أن اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ أطم٥م إمم أطمدٟم٤م ُمـ أظمٞمف اعم

 ضم٤مر ُمتٕمٚمؼ سمج٤مره يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل: ي٤م رب، ؾمؾ هذا مل أهمٚمؼ سم٤مسمف دوين وُمٜمٕمٜمل ومْمٚمف. 

 (111/طمدي٨م 61ٗمرد سم٤مب عمدب إ)ا

 (12987قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: طمد اجلقار أرسمٕمقن دارا ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م.)رواة اًمٌٞمٝم٘مك 

قار أرسمٕمقن دارا ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ، ويدل ًمف ظمؼم: طمؼ اجلقار أرسمٕمقن دارا هٙمذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: طمد اجل

 ( 4/95وهٙمذا وهٙمذا وأؿم٤مر ىمداُم٤م وظمٚمٗم٤م ويٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ.) ُمٖمٜمك اعمحت٤مج 

قمـ قم٤مئِمف رى اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :ظمالل اعمٙم٤مرم قمنم شمٙمقن ذم اًمرضمؾ وٓ شمٙمقن ذم أسمٞمف وشمٙمقن ذم اًمٕمٌد 

شمٕم٤ممم عمـ أطم٥م: صدق احلدي٨م، وصدق اًمٜم٤مس، وإقمٓم٤مء اًم٤ًمئؾ،  وٓ شمٙمقن ذم ؾمٞمده، ي٘مًٛمٝم٤م اهلل

واعمٙم٤موم٠مة سم٤مًمّمٜم٤مئع، وصٚم٦م اًمرطمؿ، وطمٗمظ إُم٤مٟم٦م، واًمتذُمؿ ًمٚمج٤مر، واًمتذُمؿ ًمٚمّم٤مطم٥م، وىمرى اًمْمٞمػ، 

 (314/ 2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إورأؾمٝمـ احلٞم٤مء.)

يْمٞمؼ قمكم، ىم٤مل: اذه٥م ضم٤مء رضمالً إمم اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل: إن زم ضم٤مرًا ي١مذيٜمل ويِمتٛمٜمل و

 (314/ 2وم٢من هق قمَم اهلل ومٞمؽ، وم٠مـمع اهلل ومٞمف .)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ىم٤مل: إن ُمـ اىمؽماب اًم٤ًمقم٦م أن ئمٝمر اًمٌٜم٤مء قمغم وضمف إرض، وأن شم٘مٓمع إرطم٤مم، 

 (37547وأن ي١مذي اجل٤مر ضم٤مره.)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ضمدشمف ىم٤مًم٧م: أرؾمؾ إزم ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف: إين أريد أن  قمـ اسمـ أيب همٜمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜمل هذا اًمِمٞمخ قمـ
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 (5/14 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .أوشمد ذم طم٤مئٓمؽ وشمدًا وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف: ٟمٕمؿ واومتح ومٞمف يمقة

 ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمّي:يم٤من ٓ يرى سم٠مؾم٤م أن شمٓمٕمؿ ضم٤مرك اًمٞمٝمقدّي واًمٜمٍّمايّن ُمـ أوحٞمتؽ. 

 (56)اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق 

اجلقار يمػ إذى قمـ اجل٤مر، وًمٙمـ طمًـ اجلقار: اًمّمؼم قمغم إذى ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى :ًمٞمس طُمًـ 

  (2/14ُمـ اجل٤مر.)آداب اًمنمقمٞمف 

قمـ اًمقًمٞمد سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: ؾمئؾ احلًـ قمـ اجل٤مر وم٘م٤مل: أرسمٕملم دارا أُم٤مُمف، وأرسمٕملم ظمٚمٗمف، وأرسمٕملم قمـ 

 (119طمدي٨م 59يٛمٞمٜمف، وأرسمٕملم قمـ ي٤ًمره.)اًمٌخ٤مرى آدب اعمٗمرد سم٤مب 

 (7/66 إوًمٞم٤مءًمثقري ىم٤مل: إذا ذسم٧م ؿمٞمئ٤ًم ٓ شمريد أن شمٜمٞمؾ ضم٤مرك ُمٜمف، ومقاره.) طمٚمٞمف قمـ ؾمٗمٞم٤من ا

 (9/386 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءوىم٤مل أسمق داود اًمًجًت٤مين رمحف اهلل: إين ٕهمٌط ضمػمان ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر.)

 (456/ 11ىم٤مل اًمِّمٞمخ أسمق حمّٛمد سمـ أيب مجرة: طمٗمظ اجل٤مر ُمـ يمامل اإليامن.)ومتح اًم٤ٌمري 

 ٌٞمد سمـ قمٛمػم: يم٤من ي٘م٤مل: ُمـ طمّؼ اجل٤مر قمٚمٞمؽ أن شمٕمرومف ُمٕمروومؽ، وشمٙمّػ قمٜمف أذاك.ىم٤مل قم

 (8323يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل اًمٖمزامم : واقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس طمؼ اجلقار يمػا إذى وم٘مط، سمؾ اطمتامل إذى، وم٢من اجل٤مر أيًْم٤م ىمد يمػ 

ومؼ وإؾمداء اخلػم واعمٕمروف. أذاه، ومٚمٞمس ذم ذًمؽ ىمْم٤مء طم٘مف وٓ يٙمٗمل اطمتامل إذى سمؾ ٓ سمد ُمـ ا  ًمرِّ

 (2/213ـ طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديإ) 

وىم٤مل اًمٖمزامم ايْم٤م : ومجٚم٦م طمؼ اجل٤مر: أن يٌدأه سم٤مًمًالم، وٓ يٓمٞمؾ ُمٕمف اًمٙمالم، وٓ يٙمثر قمـ طم٤مًمف 

اًم١ًمال، ويٕمقده ذم اعمرض ويٕمزيف ذم اعمّمٞم٦ٌم، وي٘مقم ُمٕمف ذم اًمٕمزاء، وهيٜمئف ذم اًمٗمرح، وئمٝمر اًمنميم٦م ذم 

، ويّمٗمح قمـ زٓشمف،وٓ يتٓمٚمع ُمـ اًمًٓمح إمم قمقراشمف، وٓ يْم٤مي٘مف ذم ووع اجلذع قمغم اًمنور ُمٕمف

ضمداره، وٓ ذم ُمّم٥م اعم٤مء ذم ُمٞمزاسمف، وٓ ذم ُمٓمرح اًمؽماب ذم ومٜم٤مئف، وٓ يْمٞمؼ ـمرىمف إمم اًمدار، وٓ يتٌٕمف 

ٟم٤مئ٦ٌم، وٓ يٖمٗمؾ  اًمٜمٔمر ومٞمام حيٛمٚمف إمم داره، ويًؽم ُم٤م يٜمٙمِمػ ًمف ُمـ قمقراشمف، ويٜمٕمِمف ُمـ سقمتف إذا ٟم٤مسمتف

قمـ ُمالطمٔم٦م داره قمٜمد همٞمٌتف، وٓ يًٛمع قمٚمٞمف يمالُم٤م، ويٖمض سمٍمه قمـ طمرُمتف، وٓ يديؿ اًمٜمٔمر إمم 

 (2/213طمٞم٤مء إلظم٤مدُمتف، ويتٚمٓمػ سمقًمده ذم يمٚمٛمتف، ويرؿمده إمم ُم٤م جيٝمٚمف ُمـ أُمر ديٜمف ودٟمٞم٤مه.)ا

ا أي: ىمٓم٦م: طمتك هيرب اًمٗم٠مر ذيمر اًمٖمزامم :أن سمٕمْمٝمؿ ؿمٙم٤م يمثرة اًمٗمئران ذم داره، وم٘مٞمؾ ًمف: ًمق اىمتٜمٞم٧م  هرًّ
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ُمـ دارك وم٘م٤مل: أظمِمك أن يًٛمع اًمٗم٠مر صقت اهلر، ومٞمٝمرب إمم اجلػمان، وم٠ميمقن ىمد أطم٧ٌٌم هلؿ ُم٤م ٓ 

 (2/291طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأطم٥مُّ ًمٜمٗمز.) 

 ( 2/312ىم٤مل اًمٖمزازم:يٛمـ اعمًٙمـ ؾمٕمتف وطمًـ ضمقار أهٚمف، وؿم١مُمف وٞم٘مف وؾمقء ضمقار أهٚمف. )آطمٞم٤مء

 (54كم احلراين: )اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم آظمالق أٟمِمد أمحد سمـ قم

 واهمْم٥م ٓسمـ اجل٤مر إن هق أهمْم٤ٌم     واجل٤مر ٓ شمذيمر يمريٛم٦م سمٞمتف        

 ًمف أسمدا وقمام ؾم٤مءه ُمتجٜم٤ٌم        اطمٗمظ أُم٤مٟمتف ويمـ قمزا           

 يمرُم٤م وٓ شمؽ ًمٚمٛمج٤مور قم٘مرسم٤م      يمـ ًمٞمٜم٤م ًمٚمج٤مر واطمٗمظ طم٘مف    

 (61٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم آظمالق ىم٤مل طم٤مشمؿ اًمّٓم٤مئّل: )اعمٜمت

 ٟم٤مري وٟم٤مر اجل٤مر واطمدة              وإًمٞمف ىمٌكم شمٜمزل اًم٘مدر

 ُم٤م ّض ضم٤مرا زم أضم٤موره               أن ٓ يٙمقن ًم٤ٌمسمف ؾمؽم

 أهميض إذا ُم٤م ضم٤مريت سمرزت          طمتّك يقاري ضم٤مريت اخلدر

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ومج٤مء اعمًقر سمـ خمرُم٦م ومقوع يده قمغم إطمدى قمـ قمٛمرو سمـ اًمنميد ىم٤مل: وىمٗم٧م قمغم 

ُمٜمٙمٌل إذ ضم٤مء أسمق راومع ُمقمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٕمد اسمتع ُمٜمل سمٞمتل ذم دارك وم٘م٤مل ؾمٕمد: 

واهلل ُم٤م أسمت٤مقمٝمام وم٘م٤مل اعمًقر: واهلل ًمتٌت٤مقمٜمٝمام وم٘م٤مل ؾمٕمد: واهلل ٓ أزيدك قمغم أرسمٕم٦م آٓف ُمٜمجٛم٦م أو 

٤مل أسمق راومع ًم٘مد أقمٓمٞم٧م هب٤م مخًامئ٦م ديٜم٤مر وًمقٓ أين ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ُم٘مٓمٕم٦م ىم

 اجل٤مر أطمؼ سمّم٘مٌف  ) اى سمجقارة ( ُم٤م أقمٓمٞمتُٙمٝم٤م أرسمٕم٦م آٓف وأٟم٤م أقمٓمل هب٤م مخًامئ٦م ديٜم٤مر وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مه.

 (2139رىمؿ  2/787) اًمٌخ٤مرى 

٤م ًمف ُمـ اًمٕمريض، وم٠مراد أن يٛمّر سمف ذم أرض حمّٛمد سمـ قمـ حيٞمك اعم٤مزيّن أّن اًمّْمّح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ؾم٤مق ظمٚمٞمج

ُمًٚمٛم٦م، ومٛمٜمٕمف، وم٘م٤مل ًمف: مل متٜمٕمٜمل، وًمؽ ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م، شمنمب ومٞمف أّوٓ وآظمرا، وٓ يّيك؟ وم٠مسمك )حمّٛمد( 

ومٙمّٚمؿ اًمّْمّح٤مك ومٞمف قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب. ومدقم٤م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب حمّٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وم٠مُمره أن خيكّم ؾمٌٞمٚمف، وم٘م٤مل 

، وم٘م٤مل قمٛمر: مل متٜمع أظم٤مك ُم٤م يٜمٗمٕمف وٓ يّيك؟ وم٘م٤مل: ٓ واهلل، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: واهلل ًمٞمٛمّرّن سمف حمّٛمد: ٓ واهلل

 ( ذم إىمْمٞم٦م(746/ 2وًمق قمغم سمٓمٜمؽ، ومٗمٕمؾ اًمّْمّح٤مك. )اعمقـم٠م 
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يم٤من ٕيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ضم٤مٌر إؾمٙم٤مٌف سم٤مًمٙمقوم٦م، يٕمٛمؾ َّن٤مَره أمجع، وم٢مذا أضمٜماف اًمٚمٞمُؾ رضمع إمم ُمٜمزًمف سم٤مخلٛمر 

 ٍؿ أو ؾمٛمٍؽ، ومٞمٓمٌخ اًمٚمحَؿ أو يِمقي اًمًٛمؽ، طمتاك إذا دبا اًمنماُب ومٞمف رومع قم٘مػمشَمف يٜمِمد:وحل

 ًمِٞمَْقِم يَمِرهَي٦ٍم َوؾِمَداِد صَمْٖمرِ                    َأَو٤مقُمقيِن َوَأيا وَمتًك َأَو٤مقُمقا   

د          هذا اًمٌٞم٧َم طمتك يٖمٚمٌف اًمٜمقم.                    ومال يزال ينمب ويردِّ

يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل يّمكمِّ اًمٚمٞمَؾ ويًٛمع ضَمَٚمٌَتَف وإٟمِم٤مَده، ومٗم٘مد صقشَمف ًمٞم٤مزَم، وم٠ًمل قمٜمف وم٘مٞمؾ ًمف: أظمذه و

اًمٕمًس ُمٜمذ صمالث ًمٞم٤مٍل، وهق حمٌقٌس، ومّمغما اًمٗمجَر وريم٥م سمٖمٚمتَف، وُمِمك وم٤مؾمت٠مذن قمغم إُمػم، وم٘م٤مل: 

٤ًٌم، وٓ شَمَدقُمقه يٜمزل طمتك »
ف، شاًم٤ًٌمطَ  يٓم٠مائذٟمقا ًمف، وأىمٌِٚمقا سمف رايمِ ًَ

ع ًمف إُمػُم جمٚمِ ، وَمُٗمِٕمَؾ سمف ذًمؽ، ومقؾما

، وم٘م٤مل: شزم ضم٤مٌر إؾمٙم٤مٌف أظمذه اًمٕمًس ُمٜمذ صمالث ًمٞم٤مٍل، ومت٠مُمر سمتخٚمٞمتف»وم٘م٤مل: ش ُم٤م طم٤مضمتؽ؟»وىم٤مل ًمف: 

، صمؿا أُمر سمتخٚمٞمتٝمؿ أمجٕملم، ومريم٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وشمٌٕمف ضم٤مُره شٟمٕمؿ، ويمؾُّ ُمـ ُأظِمذ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦َم إمم يقُمٜم٤م هذا»

ٓ، سمؾ طمٗمٔم٧َم ورقمٞم٧م، »ىم٤مل: ش أشُمراٟم٤م ي٤م ومتك أوٕمٜم٤مك؟»، ومٚماما أوصٚمف داَره، ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اإلؾمٙم٤مف

ٓا أذب اخلٛمر أسمًدا ، وهللِ قمكما أ ، ومل َيُٕمْد إمم ُم٤م يم٤من شضمزاك اهلل ظمػًما قمـ صح٦ٌم اجلقار ورقم٤مي٦م احلؼِّ

 ( 31/ 3قمٚمٞمف.)ذح ُم٘م٤مُم٤مت احلريري 

ضم٤مر هيقدي ومحقل اًمٞمٝمقدي ُمًتحٛمف إمم ضمدار اًمٌٞم٧م اًمذى ومٞمف ُم٤مًمؽ ُيروى أن ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر يم٤من ًمف 

ًُم٤م ومٙم٤مٟم٧م شمدظمؾ ُمٜمف اًمٜمج٤مؾم٦م وُم٤مًمؽ يٜمٔمػ اًمٌٞم٧م يمؾا يقم ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم وأىم٤مم قمغم  ويم٤من اجلدار ُمتٝمدِّ

ذًمؽ ُمدة وهق ص٤مسمر قمغم إذى ومْم٤مق صدر اًمٞمٝمقدي ُمـ يمثرة صؼمه قمغم هذه اعمِم٘م٦م وم٘م٤مل ًمف: ي٤م ُم٤مًمؽ 

وأٟم٧م ص٤مسمر ومل ختؼمين وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ُم٤م زال ضمؼميؾ آذيتؽ يمثػًما 

 (2/213يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف ؾمٞمقرصمف. ومٜمِدم اًمٞمٝمقدي وأؾمٚمؿ.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

هذا ضم٤مر ٕيب محزة اًمًٙمري أراد أن يٌٞمع داره وم٘مٞمؾ ًمف: سمٙمؿ؟ ىم٤مل: سم٠مًمٗملم صمٛمـ اًمدار وسم٠مًمٗملم جلقار أيب 

محزة عمٜمزًم٦م هذا اًمرضمؾ،وإطم٤ًمٟمف إمم ضمػماٟمف، طم٥ًَم ضمػمشمف سمٛمثؾ ىمٞمٛم٦م اًمدار، ومقضمف إًمٞمف أسمق محزة سمٕمدُم٤م 

 ( 7/387 ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالءؾمٛمع ذًمؽ وسمٚمٖمف، وضمف ًمف سم٠مرسمٕم٦م آٓف، وىم٤مل:ٓ شمٌع دارك. )

ن اًمٚمٞمؾ ؾمٛمع اؿمؽمى قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر ُمـ ظم٤مًمد سمـ قم٘م٦ٌم داره اًمتل ذم اًمًقق سمتًٕملم أًمػ درهؿ ومٚمام يم٤م

سمٙم٤مء أهؾ ظم٤مًمد وم٘م٤مل ٕهٚمف: ُم٤م هل١مٓء؟ ىم٤مًمقا: يٌٙمقن قمغم دارهؿ ىم٤مل:ي٤م همالم ائتٝمؿ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أن اًمدار 

 (213واعم٤مل هلؿ مجٞمًٕم٤م. )خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ 
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ىم٤مل احلًـ سمـ قمٞمًك اًمٜمٞم٤ًمسمقرى :ؾم٠مًم٧م قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وم٘مٚم٧م: اًمرضمؾ اعمج٤مور ي٠مشمٞمٜمل ومٞمِمٙمق 

ًمٞمف أُمرا واًمٖمالم يٜمٙمره وم٠ميمره أن أضسمف وًمٕمٚمف سمريء، وأيمره أن أدقمف ومٞمجد قمكم ضم٤مري همالُمل أٟمف أشمك إ

ومٙمٞمػ أصٜمع؟ ىم٤مل: إن همالُمؽ ًمٕمٚمف أن حيدث طمدصم٤م يًتقضم٥م ومٞمف إدب وم٤مطمٗمٔمف قمٚمٞمف، وم٢مذا ؿمٙم٤مه 

ضم٤مرك وم٠مدسمف قمغم ذًمؽ احلدث ومتٙمقن ىمد أروٞم٧م ضم٤مرك وأدسمتف قمغم ذًمؽ احلدث، وهذا شمٚمٓمػ ذم اجلٛمع 

 (2/214طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.)سملم احل٘ملم

روى أن ضم٤مرًا ًمٞمٕمغم سمـ قمٌٞمد ؾمئؾ قمٜمف يٕمغم، وهذا اًمرضمؾ اؾمٛمف اًمقًمٞمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اهلٛمداين، وم٘م٤مل يٕمغم سمـ 

 (9/439قمٌٞمد قمـ هذا اًمرضمؾ: ٟمٕمؿ اًمرضمؾ هق ضم٤مرٟم٤م ُمٜمذ مخًلم ؾمٜم٦م ُم٤م رأيٜم٤م إٓ ظمػما. )اًمًػم 

وم٤مؾمتحك أن يٕمٓمٞمف وىمد سمّدى همػمه، ومدظمؾ قمٚمٞمف وص٥ّم قمـ أؾمامء سمـ ظم٤مرضم٦م أٟمف ىمًؿ ُم٤مًٓ ومٜمز ضم٤مرًا ًمف، 

 ( 3/536قمٚمٞمف اعم٤مل ص٤ٌم .)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 ثبة ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٚفٍخ األسؽبَ -9:
٤مٟم٤ًم َوسمِِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمت٤َمَُمك  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ ـِ إطِْم يُمقا سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي ٌُُدوا اهللَ َوٓ شُمنْمِ َواقْم

٤مطِم٥ِم سم٤ِمجْلَٜم٥ِْم  ٤ميملِِم َواجْل٤َمِر ِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواجْل٤َمِر اجْلُٜم٥ُِم َواًمّما ًَ ٌِٞمِؾ َوَُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمُٟمُٙمْؿ  َواعمَْ ًا ـِ اًم  َواسْم

٤مءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  36] اًمٜم٤ًمء :  ًَ ُ٘مقا اهللَ اًماِذي شَم  [ ، َوىم٤مَل  1] اًمٜم٤ًمء :  َواشما

ـَ َيِّمُٚمقَن َُم٤م َأَُمَر اهللُ سمِِف َأْن ُيقَصَؾ  شَمَٕم٤ممَم :   ِذي ٞمْٜم٤َم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  21] اًمرقمد :  َواًما َوَوصا

ٜم٤ًم  ًْ ٤مَن سمَِقاًمَِدْيِف طُم ًَ ْٟم
ِٕ ٤مُه  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  8] اًمٕمٜمٙمٌقت :  ا َوىَم٣َم َرسمَُّؽ َأٓا شَمْٕمٌُُدوا إِٓا إِيا

٤م وَمال شَمُ٘مْؾ هَلاَُم ُأفٍّ َوٓ شَمٜمْٝمَ َوسم٤ِمًمْ  ٤م َأْو يماِلمُهَ ـا قِمٜمَْدَك اًْمٙمؼَِمَ َأطَمُدمُهَ ٤م َيٌُْٚمَٖم ٤مٟم٤ًم إُِما ًَ ـِ إطِْم ٤م َوىُمْؾ هَلاَُم َقاًمَِدْي ْرمُهَ

ٞمَ  مْح٦َِم َوىُمْؾ َربِّ اْرمَحُْٝماَم يَماَم َرسما ـَ اًمرا لِّ ُِم  23:  اإلهاء] ٤ميِن َصِٖمػمًا ىَمْقًٓ يَمِرياًم َواظْمِٗمْض هَلاَُم ضَمٜم٤َمَح اًمذُّ

ٞمْٜم٤َم:  شَمَٕم٤ممَم  َوىم٤مَل  ، [ 24 - ٤منَ  َوَوصا ًَ ْٟم
ِٕ فُ  مَحََٚمْتفُ  سمَِقاًمَِدْيفِ  ا ـٍ  قَمغَم  َوْهٜم٤مً  ُأُمُّ  َأنِ  قَم٤مَُملْمِ  ذِم  َوومَِّم٤مًُمفُ  َوْه

 [ . 14:  ًم٘مامن]  َوًمَِقاًمَِدْيؽ زِم  اؿْمُٙمرْ 

اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾم٠َمًم٧ُم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ قمٌد اهللا سمـ ُمًٕمقد ريض -312

الُة قمغم وىْمتَِٝم٤م » وؾَمٚماؿ: َأيُّ اًْمٕمٛمِؾ َأطم٥مُّ إمم اهللاِ شَمٕم٤ممم ؟ ىم٤مل :  سمِرُّ »ىُمْٚم٧ُم : صُمؿا َأيُّ ؟ ىم٤مل: ش اًمّما

ـِ   .ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش اجِلَٝم٤مُد ذم ؾمٌِٞمِؾ اهللاِ »ىمٚم٧ُم : صُمؿا َأيُّ ؟ ىم٤مل : ش اًْمَقاًمِدْي

ٓ جَيِْزي وًَمدٌ » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -313
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َيُف ، وَمَٞمْٕمتَِ٘مُف    رواه ُمًٚمؿ .ش واًمِدًا إِٓا َأْن جَيَِدُه ِمُٚمقيم٤ًم ، وَمٞمَِْمؽَمِ

ـُ سم٤ِمهللاِ » ٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمٜمف أيْم٤ًم ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  -314 ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم َُم

ـْ يَم٤مَن  ـُ سم٤ِمهللاِ واًْمٞمقم أظِمر ، وَمْٚمٞمّمْؾ َرمِحَُف ، َوَُم ـْ يم٤مَن ُي١ْمُِم ـُ واًْمٞمْقِم أظِمِر ، وَمْٚمٞمُْٙمِرْم َوٞمَْٗمُف ، َوَُم ُي١ْمُِم

 ف.ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمش سم٤ِمهللا َواًْمٞمْقِم أظِمِر ، ومْٚمٞمُ٘مْؾ ظمػمًا َأْو ًمِٞمَّمُٛم٧ْم 

إِنا اهللا شَمَٕم٤ممم ظَمَٚمَؼ اخلَْٚمَؼ طَمتاك إَِذا وَمَرَغ » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -315

ـَ اًْمَ٘مٓمِٞمٕم٦ِم ، ىم٤مل : َٟمَٕمْؿ َأَُم٤م شَمْرولَم َأْن َأِص  طِمُؿ ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : هذا ُُمَ٘م٤مُم اًْمَٕم٤مِئِذ سمَِؽ ُِم َؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ىَم٤مَُم٧ِم اًمرا

ـْ  ـْ ىَمَٓمَٕمِؽ ؟ ىم٤مًم٧م : سَمغَم ، ىم٤مل ومذًمَِؽ ، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  َُم َوَصَٚمِؽ ، َوَأىْمَٓمَع َُم

ُدوا ذم إَْرِض وشُم٘مٓمُِّٕمقا َأْرطم٤مُمُٙمْؿ َصغّم  }وؾَمٚماؿ : اىمرءوا إِْن ؿِمئُتْؿ :  ًِ ٞمُتؿ َأْن شُمٗم ْٞمتْؿ إِن شَمقًما ًَ ومَٝمِؾ قَم

ُٝمْؿ َوَأقْمَٛمك َأسْمَّم٤مَرُهْؿ اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُأو َؽ اًمذيـ ًَمٕمٜمَُٝمؿ اهللاُ وم٠َمَصٛما
[ ُمتٗمٌؼ  23،  22] حمٛمد   {ًَمئِ

ـْ ىَمَٓمٕمِؽ ىمٓمٕمتُُف » قمٚمٞمف. وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري : وم٘م٤مل اهللا شمٕم٤ممم :  ـْ َوصَٚمِؽ ، َوصْٚمتُُف ، وُم  شُم

اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهللا وقمٜمف ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمم رؾمقل اهللا َصغّم  -316

ـِ َصَح٤مسَمتل ؟ ىم٤مل :  ـْ َأطَمؼُّ اًمٜما٤مِس سمُحً ـْ ؟ ىم٤مل: ش ُأُمُّؽ » َُم َؽ » ىم٤مل : صُمؿا ُم ـْ ؟ ش ُأُمُّ ىم٤مل : صُمؿا َُم

َؽ » ىم٤مل :  ـْ ؟ ىم٤مل : ش ُأُمُّ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َأسُمقَك » ىم٤مل : صُمؿا َُم

ـْ  ْح٦ٌِم ؟ ىم٤مل :  وذم رواي٦م : ي٤م رؾمقل اهللا َُم ـ اًمّمُّ ًْ َؽ ، صمؿا » َأطَمؼُّ اًمٜم٤مس سمُِح َؽ ، صُمؿا ُأُمُّ َؽ صُمؿا ُأُمُّ ُأُمُّ

ح٤مسم٦م ش . » َأسم٤مَك ، صُمؿا َأْدَٟم٤مَك َأْدَٟم٤مَك  ح٦ٌِم . وىمقًمف : ش واًمّما َهَٙمذا هق ُمٜمّمقب ش صُمؿا أسم٤مك » سمٛمٕمٜمك : اًمّمُّ

 وهذا واِوح .ش قَك صُمؿا َأسمُ » سمٗمٕمٍؾ حمذوٍف، أي صمؿ سمرا َأسم٤مك وذم رواي٦م : 

ـْ  َأٟمػ َرهِمؿ صُمؿا  ، َأْٟمُػ  رهِمؿ صُمؿ ، َأْٟمُػ  رهِمؿ »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌل قمـ وقمٜمف -317   َُم

٤م َأْو يماِلمُه٤م ، وَمٚمْؿ يْدظمِؾ اجلَٜما٦َم َأد  رواه ُمًٚمؿ .ش ْرَك َأسَمقْيِف قِمٜمَْد اًْمٙمؼِِم ، َأطمُدمُهَ

ـُ وقمٜمف ريض اهللا قمٜمف  -318
ًِ َأن رضمالً ىم٤مل : ي٤م رؾمقل اهللا إِنا زم ىَمراسَم٦ًم َأِصُٚمُٝمْؿ َوَيْ٘مَٓمُٕمقين ، َوُأطم

ُٝمُؿ اعمَؾا » إًَِمٞمِْٝمِؿ َوُيًٞمُئقَن إزِما ، وَأطْمُٚمُؿ قمٜمُٝمْؿ َوجْيٝمُٚمقَن قمكَما ، وم٘م٤مل :  ٗمُّ ًِ اَم شُم ـْ يُمٜم٧ْم يمام ىُمْٚم٧َم ، وَمَٙم٠َمٟما ًَمِئ

ـَ اهللاِ   رواه ُمًٚمؿ .ش فمِٝمػٌم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُم٤م دُْم٧َم قَمغَم َذًمَؽ ، وٓ َيَزاُل ُمٕمَؽ ُِم

ُٝمْؿ »  ٗمُّ ًِ  . ش وشم
ِ
 ويمِن اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦ِم وشمِمديد اًمٗم٤مء

ِ
سمٗمتِح اعمٞمؿ ، وشمِمديد اًمالم ش واعمَؾُّ » سمْمؿ اًمت٤مء



 إرطم٤مم وصٚمف اًمقاًمديـ سمر سم٤مب                         ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 336

ُم٤مد احل٤مرا وُهق شَمِمٌِٞمٌف عم٤ِم يْٚمَحُ٘مٝمْؿ ُمِ  اَم شُمْٓمِٕمُٛمُٝمْؿ اًمرا ُم٤مد احل٤مرُّ : َأْي يم٠َمٟما ـَ اإِلصمؿ سماِم َيْٚمحُؼ آيمَِؾ وهق اًمرا

ـْ َيٜم٤َمهلُْؿ إصِْمٌؿ قَمَٔمٞمٌؿ سَمتَْ٘مّمػِمِهؿ ذم طَمِ٘مف ، 
ـِ إًَِمْٞمِٝمْؿ ، ًَمٙمِ ًِ ـَ اإِلصمِؿ ، وٓ ؿمَئ قمغم اعمُْح ُم٤مِد ُِم اًمرا

ُؿ إََذى قَمَٚمٞمِْف، واهللا أقمٚمؿ .
 وإِدظَم٤مهِلِ

َط ًمف » َٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قمَ  -319 ًَ ٌْ ـْ َأطم٥ما َأْن ُي َُم

َأْي : ي١مظمر ًمف ش : يٜم٠ًَم ًَمُف ذم َأصَمِره  » وُمْٕمٜمك ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش ذم ِرزىِمِف ، وُيٜم٠ًَْم ًَمُف ذم َأصمِرِه ، وَمْٚمٞمِّمْؾ رمِحُف 

 ذم َأضمٚمِف وقُمُٛمِرِه .

ـْ َٟمْخٍؾ ، ويم٤من َأطم٥مُّ َّأُْمَقاًمِِف سمػِْمطَم٤مَء وقمٜمف ىم٤مل : يم٤من َأسُمق ـَمْٚمَح٦م َأيْمثَر إَٟمّم٤مر سم٤ِمعمَد -321 يٜم٦َِم َُم٤مًٓ ُِم

 ومٞمٝم٤م 
ٍ
ـْ ُم٤مء ب ُِم ِجِد ، ويَم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يْدظُمُٚمَٝم٤م، َوَينْمَ ًْ تْ٘مٌَِٚم٦م اعمَ ًْ ، ويَم٤مٟم٧ْم ُُم

ـْ  } ـَمٞم٥ٍِّم ، وَمٚماما َٟمَزًم٧ْم هِذِه أي٦ُم :  ا٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا كطَمتا  اًْمؼِما  شَمٜم٤َمًُمقا ًَم ٌُّقنَ  ِِم
 َأسُمق ىم٤مم[  92: قمٛمران آل]   { حُتِ

ـْ  } إِنا اهللا شَم٤ٌَمَرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل : اهللا رؾمقَل  ي٤م:  وم٘م٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل إمم ـَمْٚمح٦م  ًَم

ا٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا طَمتاك اًْمؼِما  شَمٜم٤َمًُمقا ٌُّقنَ  ِِم
طَم٤مءَ  إزِما  ُم٤ممم َأطم٥م َوإِنا   { حُتِ ٤َم ، سمػَِمْ َه٤م َأرضُمق شمٕم٤ممم، هللاِ  َصدىَم٦مٌ  وإَِّنا  سمِرا

َك اهللا. وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َأرا طمٞم٨ُم  اهللا  رؾمقل ي٤م وَمَْمْٕمَٝم٤م ، شمٕم٤ممم اهللا  قِمٜمْد وُذظْمرَه٤م

َٕمَٚمَٝم٤م ذم إىَْمرسملِم سَمٍخ ، ذًمَِؽ ُم٤مٌل راسمٌح ، ذًمَِؽ ُم٤مٌل راسمٌح ، وىَمْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم : »  ُم٤م ىُمٚم٧َم ، وإيِنا َأرى َأْن دَمْ

ِف . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش  ٛمَٝم٤م َأسُمق ـَمْٚمح٦م ذم َأىم٤مِرسمِِف وسمٜمل قمٛمِّ ًَ وم٘م٤مل َأسُمق ـَمْٚمح٦م : َأومٕمُؾ ي٤م رؾمقل اهللا ، وَمَ٘م

ا٤م حُي٥ِم.  َوؾمٌؼ سَمٞم٤َمُن َأًْمَٗم٤مفمِِف ذم سم٤مِب اإِلْٟمَٗم٤مِق ِِم

ـ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل: َأىْمٌَؾ رضُمٌؾ إمِم َٟمٌِلِّ اهللا َصغّم اهللُ وقمـ قمٌد اهللا سمـ قمٛمرو سم -321

ـَ اهللا شمٕم٤ممم . ىم٤مل:  ـْ » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ، وم٘م٤مل: ُأسم٤ميُِٕمَؽ قمغم اهِلجرِة َواجِلَٝم٤مِد َأسمَتِٖمل إضَمَر ُِم ومَٝمْؾ ُِم

ـَ اهللا شمٕم٤ممم؟وَمَتٌْتَ » ىم٤مل : ٟمٕمْؿ سمؾ يماِلمُه٤م ىم٤مل : ش واًمِدْيَؽ َأطمٌد طَملٌّ ؟  ىم٤مل : ٟمٕمْؿ . ىم٤مل : ش ِٖمل إضَْمَر ُِم

ـْ ُصْحٌَتُٝمام . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وهذا ًَمْٗمُظ ُمًٚمٍؿ .» 
ًِ  وَم٤مْرضمْع إمِم واًمِدْيَؽ ، وَم٠َمطْم

 ومِٗمٞمِٝمام »:ىم٤مل ، َٟمَٕمؿْ : ىم٤مل ؟ واًمِداكَ  َأطملٌّ  »:وم٘م٤مل اجِلَٝم٤مدِ  ذم وم٤مؾْمَت٠ْمَذُٟمف رضمٌؾ  ضم٤مءَ :  هلاُم رواي٦مٍ  وذم 

 . شوَمج٤مِهدْ 

ـا اًمقاِصَؾ اًماذي إِذا  -322
وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ًَمٞمَْس اًْمقاِصُؾ سم٤ِمعمُٙم٤مومئ َوًمٙمِ
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 . َو ش ىَمٓمٕم٧ْم » رواه اًمٌخ٤مري . و ش ىَمَٓمٕم٧ْم َرمِحُُف وصَٚمَٝم٤م
ِ
 َُمْروُمقٌع ش َرمِحُُف » سمَِٗمتْح اًم٘م٤مِف َواًمٓما٤مء

طمُؿ َُمَٕمٚماَ٘م٦ٌم سم٤ِمًمَٕمْرِش شَمُ٘مقُل : » اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وقمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م : ىم٤مل رؾمقل -323 اًمرا

ـْ وصٚمٜمل َوَصَٚمُف اهللا ، َوَُمـ ىَمَٓمَٕمٜمل ، ىَمَٓمَٕمُف اهللا   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َُم

٤َم َأقمتََ٘م٧ْم وًمٞمدًة  -324 ِلا وقمـ ُأمِّ اعم١ُْمُِمٜملَِم ُمٞمُٛمقَٟم٦َم سمٜم٧ِْم احل٤مِرِث ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأَّنا َومَل شَمًَت٠ْمِذِن اًمٜمٌا

َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  ومَٚماما يم٤مَن يقَُمٝم٤م اًماذي يدوُر قَمَٚمٞمَْٝم٤م ومِٞمف ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهللا إيِنِّ َأقْمتَْ٘م٧ُم وًمِٞمديت 

ُمتٗمٌؼ ش ِك َأُم٤م إِٟماِؽ ًمق َأقْمَٓمٞمتَِٝم٤م َأظمقاًَمِؽ يم٤من َأقمَٔمَؿ ٕضمرِ :» ىم٤مًم٧م : َٟمٕمْؿ ىم٤مل ش َأَو وَمٕمْٚم٧ِم ؟ » ؟ ىم٤مل : 

 قمٚمٞمف 

ل وِهل ُُمنميم٦م ذم  -325 يِؼ ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مًم٧م : ىَمِدُم٧ْم قمكما ُأُمِّ دِّ وقمـ َأؾْماَمَء سمٜم٧ِْم أيب سمْٙمٍر اًمّمِّ

قمْٝمِد رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وَم٤مؾْمتَٗمَتٞم٧ُْم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىمٚم٧ُم : ىَمِدُم٧ْم قَمكما 

ل ؟ ىم٤مل :  ُأُمِّك ِؽ » َوِهك راهم٦ٌٌم ، َأوم٠َمِصُؾ ُأُمِّ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش َٟمٕمْؿ ِصكم ُأُما

٠َمًُمٜمل قِمٜمِدي ـَم٤مُِمٕم٦مٌ :  َأي ش راهِم٦ٌمٌ  »:  وىمقهل٤م  ًْ ٥ِم، وىِمٞمؾ: ُِمـ ؿَمٞم شَم ـْ اًمٜمًا َٝم٤م ُِم ئ٤ًم ، ىِمٞمَؾ : يَم٤مَٟم٧م ُأُمُّ

و٤مقم٦ِم واًمّمحٞمُح إَول.   اًمرا

ِد اهللاِ سمـ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىم٤مل رؾمقُل اهللا وقمـ زيٜم٥م اًمث٘مِٗمٞما٦ِم اُْمرَأِة قمٌ -326

ـا » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :   وًَمق ُِمـ طُمٚمِٞمُِّٙم
ِ
٤مء ًَ ـَ ي٤م َُمْٕمنَمَ اًمٜمِّ ىم ـِ ش شَمّمدا ىم٤مًم٧م: وَمرضمٕم٧ُم إمِم قمٌِد اهللا اسم

اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىمْد أُمرٟم٤م ُمًٕمقٍد وم٘مٚم٧ُم ًمف : إِٟماؽ رضُمٌؾ ظَمِٗمٞمُػ َذات اًمٞمَِد وإِنا رؾمقَل 

وُمتََٝم٤م إمِم هَمػميُمْؿ . وم٘م٤مل قمٌُد اهللاِ : سَمِؾ  سم٤مًمّمدىم٦ِم ، وم٠ْمشمِف وم٤مؾم٠َمًْمُف ، وم٢من يم٤من ذًمؽ جُيِْزُئ قمٜمِّل َوإِٓا َسَ

قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ طم٤مضَمتل  ائتِٞمِف َأٟم٧ِم ، وم٤مٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم ، وَم٢مِذا اُْمرَأٌة ُِمـ إََٟمّم٤مِر سم٤ٌِمِب رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ 

طم٤مضمُتَٝم٤م ، ويم٤من رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىمد ُأًمِ٘مٞم٧ْم قمَٚمٞمِف اعمٝم٤مسم٦ُم . وَمَخرج قمٚمٞمٜم٤م سمالٌل ، ومُ٘مٚمٜم٤َم 

٤ٌَمَب شَم٠ًَمٟٓمَِؽ : َأدُم  ُه َأنا اُْمرَأشَملْمِ سم٤ِمًم َدىَم٦ُم ًمف : اْئ٧ِم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ، وَم٠َمظْمؼِمْ ِزُئ اًمّما

ـُ ، وَمَدظمؾ سماِلٌل قمغَم رؾمقل اهللا  ـْ َٟمح ٤م ؟ َوٓ خُتْؼِمُه ُم قمٜمُْٝماَم قمغم أزواضِمِٝمام َوقمغم َأيَت٤مٍم ذم طُمُجقِرمِهَ

ـَ  ىَم٤مَل : اُْمرَأةٌ ش ُمـ مه٤م ؟ » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٠ًَمًَمُف ، وم٘م٤مل ًمُف رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  ُِم

ي٤مٟم٥ِِم ِهل ؟ »إَٟمّم٤مِر َوَزْيٜم٥ُم . وم٘م٤مَل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  ىم٤مل : اُمرَأُة قمٌِد اهللاِ ، ش َأيُّ اًمزا
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دىَم٦ِم » وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ:   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش هَلاَُم َأضْمراِن : َأضْمُر اًم٘مراسم٦ِم َوَأضْمُر اًمّما

ـِ  صْخر ؾُمْٗمٞم٤من قمـ أيب و -327 ٦مِ  ذم اًمٓماقيؾ طمِديثِفِ  ذم قمٜمف اهللا ريض طمرٍب  سم  ِهرىْمَؾ  َأنا  ِهرىمؾ ىمّما

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ىمٚم٧م : ي٘مقُل:  ي٠ْمُُمُريُمؿْ  وَمامَذا:  ؾمْٗمٞم٤من ٕيَب ىم٤مل  اقْمٌُُدوا » سمِِف ؟ َيْٕمٜمل اًمٜمٌا

يُمقا وٓ ، َوطمَدهُ  اهللاَ  الةِ  وي٠ْمُُمُرَٟم٤م ، آسم٤مُؤيمؿْ  يُ٘مقُل  ُم٤م واشْمُريُمقا ، ؿَمٞمْئ٤مً  فِ سمِ  شُمنْمِ ْدِق  ، سم٤مًمّما  ، واًمّمِّ

َٚم٦مِ  ، واًمٕمَٗم٤مِف   . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ش واًمّمِّ

 ؾمتْٗمتَُحقنَ  إِٟماُٙمؿ»:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا ريض ذر وقمـ أيب  -328

ك َأْرٌض  وِهل ُمـٍْم  ؾمتْٗمتُحقنَ  »:  رواي٦مٍ  وذم ش ػَماطُ اًم٘مِ  ومِٞمَٝم٤م ُيْذيَمرُ  َأْرو٤مً  ٛما ًَ  ، اًمِ٘مػماطُ  ومِٞمٝم٤م ُي

 ش رمِح٤ًم و ِذُم٦م هَلُؿْ  وَم٢مِنا  ظمػْمًا، سم٠َِمْهٚمِٝم٤م وَم٤مؾمَتْقُصقا

٦ًم ورمِح٤مً » وذم رواي٦ٍم :  ٜمُقا إمِم َأْهٚمَِٝم٤م ، وَم٢مِنا هلُؿ ِذُما
ًِ ٦مً »َأو ىم٤مل ش وم٢مِذا اوْمتتَحتُٛمقه٤م ، وَم٠َمطْم ش وِصٝمرًا  ِذُما

     رواه ُمًٚمؿ 

طِمُؿ اًمتل هلُْؿ يَمْقُن َه٤مضَمر ُأمُّ إؾِْمامقِمٞمَؾ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِمٜمْٝمْؿ .  ْٝمرُ »ىم٤مل اًمُٕمَٚمامُء : اًمرا يمقُن ش: واًمّمِّ

ـِ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُمٜمٝمؿ .  ُم٤مِري٦م ُأمِّ إسِمراِهٞمَؿ اسم

  { إىَمرسملِمَ  قمِِمػمشمَؽ  َوَأْٟمِذر } :  أَي٦مُ  هِذهِ  ٟمزًَم٧ْم  عم٤م:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض هريرة وقمـ أيب  -329

ي٤م »ِف وؾَمٚماؿ ىُمَرْيَِم٤م وم٤مضْمتَٛمُٕمقا وَمَٕمؿا ، وظَمصا وىم٤مل: قَمَٚمٞمْ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  دقم٤م[  214:  اًمِمٕمراء]  

 ًَ ـِ ًُم١َمي ، َأٟمِ٘مُذوا َأْٟمُٗم ـِ يْمٕم٥ٍم ، َأْٟمِ٘مُذوا سَمٜمل قمٌِد ؿَمٛمٍس ، ي٤م سمٜمل يَمْٕم٥م سم َة سمـ ـَ اًمٜما٤مِر ، َي٤م سمٜمل ُُمرا ُٙمْؿ ُِم

ـَ اًمٜما٤مِر ، ي٤م سَمٜمل ه٤مؿِمٍؿ َأٟمِ٘مُذوا َأْٟمُٗمًُٙمؿْ  ُٙمْؿ ُِم ًَ ٌِْد َُمٜم٤َمٍف ، َأْٟمِ٘مُذوا َأْٟمُٗم ُٙمْؿ ُِمـ اًمٜما٤مر ، ي٤م سمٜمل قم ًَ ـَ  َأٟمُٗم ُِم

ٌِْد اعمٓماٚم٥ِِم َأْٟمِ٘مُذوا َأْٟمُٗمًُٙمْؿ ُِمـ اًم ـَ اًمٜما٤مر ، وَم٢ميِن ٓ اًمٜما٤مِر ، ي٤م سمٜمل قم َؽ ُم ًَ َٛم٦م َأْٟمِ٘مذي ٟمْٗم
ٜما٤مِر ، ي٤م وم٤مـمِ

ـَ اهللا ؿمٞمْئ٤ًم ، هَمػْم َأنا ًَمُٙمْؿ رمِح٤ًم ؾم٠َمسمٚمَُّٝم٤م سمٌِاِلهِل٤م   قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  ىمقًمف  رواه ُمًٚمؿ. ش َأُْمٚمُِؽ ًَمُٙمْؿ ُم

  سمٗمتِح  هق ش سمٌِاِلهِل٤َم »:  وؾَمٚماؿ
ِ
 ، ؾم٠َمِصُٚمَٝم٤م:  احلدي٨م وُمٕمٜمك.  اعم٤مءُ  ش الُل واًمٌِ  » ويَمنَه٤م اًمثا٤مٟمِٞم٦مِ  اًم٤ٌمء

  شُمْٓمَٗم٠مُ  سم٤محلرارةِ  ىَمٓمِٞمَٕمتََٝم٤م ؿمٌافَ 
ِ
دُ  وهذه سم٤معم٤مء ٚم٦مِ  شُمؼَما  .سم٤مًمّمِّ

اهللا قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  قمٌد وقمـ أيب  -331

قا سم٠َمْوًمِٞم٤مئل إِٟماام َوًمِٞمِّل اهللاُ وص٤مًمُح اعم١ْمُِمٜملِم، » وؾَمٚماؿ ضِمٝم٤مرًا همػْمَ ِهٍّ َيُ٘مقُل :  ًُ إِنا آَل سَمٜمل وُمالٍن ًَمٞمُ
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ـْ هَلُْؿ رطِمٌؿ َأسُمٚمُّٝم٤م سمٌِاِلهِل٤م 
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . واًمٚماٗمُظ ًمٚمٌخ٤مري .ش وًَمٙمِ

 َأظْمؼِمْين اهللا  رؾمقَل  ي٤م: ىم٤مل رضمالً  َأن قمٜمف اهللا  ريض إٟمّم٤مري زيدٍ  سمـ ظم٤مًمدِ  َأيُّقب وقمـ أيب  -331

٤ٌَمقِمدين ، اجلٜما٦مَ  ُيْدظِمُٚمٜمل سمِٕمٛمؾٍ  ـَ  َوُي ُك  وٓ ، اهللا  شمٕمٌُدُ »: وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌلُّ  وم٘م٤مل.  اًمٜما٤مرِ  ُِم شُمنْمِ

طِمؿ  يم٤مَة ، وشَمِّمُؾ اًمرا الََة ، وشُم١ميت اًمزا  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم ، َوشُمِ٘مٞمُؿ اًمّما

إِذا َأوْمَٓمَر » ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ ؾمْٚمامن سمـ قم٤مُمٍر  -332

ْ جيِد مَتْرًا ، وَم٤معم٤مُء ، وَم٢مِٟماُف ـُمُٝمقٌر  دىَم٦ُم قَمغَم » وىم٤مل: ش َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمُٞمْٗمٓمِْر قَمغَم مَتٍر ، وَم٢مِٟماُف سمريَم٦ٌم وَم٢مِْن مَل اًمّما

طِمؿِ   رواه اًمؽمُمذي . وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش . صمِٜمَْت٤مِن : َصَدىَم٦ٌم وِصَٚم٦ٌم  اعمًِٙملِِم صدىَم٦ٌم ، وقَمغَم ذي اًمرا

 يْٙمرُهَٝم٤م قُمٛمرُ  َويَم٤منَ  ، ُأطِمٌُّٝم٤م وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يَم٤مَٟم٧ْم حَتتل اُْمرَأٌة ، ويُمٜم٧ُْم  -333

 ، ًَمفُ  ذًمَؽ  وَمَذيمر ، وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌلا  قمٜمف اهللا  ريض قَمٛمرُ  وَم٠َمشَمك ، وم٠مسمٞم٧ُْم  ـَمٚمِّْ٘مٝم٤م:  زم وم٘م٤مل ،

ْ٘مَٝم٤م »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌلُّ  وم٘م٤مل ٨م طمًـ طمدي: وىم٤مل واًمؽمُمذي ، داود َأسمق رواه ش ـَمٚمِّ

 صحٞمح .

  وقمـ أيب  -334
ِ
ْرادء ل وإِن اُْمَرَأةً  زم إِنا :  وم٘م٤مل َأشَم٤مهُ  َرضُمالً  َأن قمٜمف اهللا ريض اًمدا  ؟ سمَِٓمالَىِمٝم٤م شَم٠ْمُُمُرين ُأُمِّ

٠َمِوْع ومَ  ؿِمئ٧َْم  وَم٢مِنْ  ، اجلَٜما٦مِ  َأسْمقاِب  َأْوؾمطُ  اًْمقاًمِدُ  » ي٘مقُل  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللاِ رؾمقل ؾَمِٛمْٕم٧ُم  وم٘م٤مل

ـٌ صحٞمح .ش ذًمِؽ اًْم٤ٌمَب ، َأِو اطمٗمْٔمُف   رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

 سمـ قم٤مزٍب ريض اهللا قمٜمٝمام ، قمـ -335
ِ
اخل٤َمًَم٦ُم سمَِٛمٜمِْزًَم٦م »اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ اًمؼماء

 رواه اًمؽمُمذي : وىم٤مل طمدي٨ٌم طمًـ صحٞمح .ش إُمِّ 

وذم اًم٤ٌمب َأطم٤مدي٨م يمِثػمة ذم اًمّمحٞمح ُمِمٝمقرة ، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م َأصح٤مِب اًمٖم٤مِر، وطمدي٨م ضُمَرْي٩ٍم 

٦َم وىَمْد ؾَمٌََ٘م٤م ، وَأطم٤مدي٨م ُمِمٝمقرة ذم اًمّمحٞمح طَمَذوْمُتَٝم٤م اظْمتِ  ًَ َٝم٤م طمدي٨ُم قمْٛمرو سمـ قَمٌ ـْ َأمَهِّ ّم٤مرًا ، َوُِم

ـْ ىَمَقاقِمِد اإِلؾْمالِم وآداسمِِف َوؾَم٠َمْذيُمُرُه سمِتَاَمُِمِف إِن ؿَم  ٤مَء ريض اهللا قمٜمف اًمٓماِقيُؾ اعمُِْمتَِٛمُؾ قمغم مُجٍَؾ يمثـػمة ُِم

 ، ىم٤مل ومٞمف 
ِ
ضَم٤مء ل َدظَمْٚم٧ُم قَمغم اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قمَ اهللا شمٕم٤ممم ذم سم٤مِب اًمرا ٦َم ، َيْٕمٜمل ذم َأوا َٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سمَِٛمٙما

ِة ، وم٘مٚم٧ُم ًمف : ُم٤م َأٟم٧َم ؟ ىم٤مل :  َأرؾمَٚمٜمل اهللاُ شمٕم٤ممم ، وم٘مٚم٧ُم : » وم٘مٚم٧ُم : وُم٤م ٟمٌلٌّ ؟ ىم٤مل : ش َٟمٌلٌّ »اًمٜمٌُُقا

 َأْرؾمَٚمؽ ؟ ىم٤مل : 
ٍ
َد اهللا »سم٠َِميِّ َرء  ٓ ُينَمُك سمِِف َأْرؾمَٚمٜمل سمِِّمٚم٦ِم إَْرطم٤مِم ، ويَمْنِ إوصَم٤مِن ، وَأْن ُيقطما
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 وذيمر مَت٤مَم احلدي٨م . واهللا أقمٚمؿ .ش َرٌء 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ي٘مقل : اشم٘مقا اهلل اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف ، هلل اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف وإرطم٤مم واشم٘مقا ا : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقل اهلل

وإرطم٤مم إن اهلل يم٤من قمٚمٞمٙمؿ  واشم٘مقا اهلل اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف :واشم٘مقا اهلل ذم إرطم٤مم ومّمٚمقه٤م . قمـ ىمت٤مدة 

اشم٘مقا اهلل وصٚمقا إرطم٤مم  وم٢مٟمف أسم٘مك ًمٙمؿ ذم  : ، ذيمر ًمٜم٤م أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقلرىمٞم٤ٌم 

 (7/521اًمدٟمٞم٤م ، وظمػم ًمٙمؿ ذم أظمرة. )شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ىم٤مل ي٘مقل : اشم٘مقا اهلل اًمذي شمٕم٤مىمدون وشمٕم٤مهدون سمف.  واشم٘مقا اهلل اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف  : قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف

 (7/518)اًمٓمؼمى ىم٤مل ي٘مقل :أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل وسم٤مًمرطمؿ.واشم٘مقا اهلل اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف وإرطم٤مم قمـ جم٤مهد :

حل٤ًمب يقم إن اًمؼم واًمّمؼم ًمٞمخٗمٗم٤من ؾمقء ا : ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

قاًمذيـ يّمٚمقن ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ وخيِمقن رهبؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ شمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمٛم

ل ىم٤مل : سمٚمٖمٜم٤م أن اًمٜمٌوي٘مٓمٕمقن ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ.  : ذم ىمقًمفاسمـ ضمري٩م قمـ  وخي٤مومقن ؾمقء احل٤ًمب. 

قمٌد إذا مل متش إمم ذي رمحؽ سمرضمٚمؽ ومل شمٕمٓمف ُمـ ُم٤مًمؽ وم٘مد ىمٓمٕمتف. ويم٤من  : صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

در صمؿ ي٘مقل : إن احلٚمٞمؿ ًمٞمس ُمـ فمٚمؿ صمؿ طمٚمؿ طمتك إذا هٞمجف ىمقم اهت٤مج وًمٙمـ احلٚمٞمؿ ُمـ ىماهلل سمـ قمٛمرو 

قمٗم٤م وإن اًمقصقل ًمٞمس ُمـ وصؾ صمؿ وصؾ ومتٚمؽ جم٤مزاة وًمٙمـ اًمقصقل ُمـ ىمٓمع صمؿ وصؾ وقمٓمػ قمغم 

 (8/426ُمـ ٓ يّمٚمف.) شمٗمًػماًمدر اعمٜمثقر 

 . ب ذاسم٤م طمتك شمٙمٗمر سمٛمحٛمدىم٤مل : ىم٤مًم٧م أُمل : ٓ آيمؾ ـمٕم٤مُم٤م وٓ أذؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ 

ووصٞمٜم٤م اإلٟم٤ًمن  : وم٤مُمتٜمٕم٧م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب طمتك ضمٕمٚمقا يِمجرون وم٤مه٤م سم٤مًمٕمّم٤م، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م

 (11/532أي٦م. )اًمدر اعمٜمثقرنمك يب ُم٤م ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ ومال شمٓمٕمٝمام سمقاًمديف طمًٜم٤م وإن ضم٤مهداك ًمت

ىم٤مل وىم٣م رسمؽ أٓ شمٕمٌدوا إٓ إي٤مه  : ذم ىمقًمفجم٤مهد ىم٤مل : أُمر . قمـ وىم٣م رسمؽ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ  . ي٘مقل : سمرا.وسم٤مًمقاًمديـ إطم٤ًمٟم٤م : : قمٝمد رسمؽ أٓ شمٕمٌدوا إٓ إي٤مه. قمـ احلًـ ذم ىمقًمف

قمٜمٝمام ُمـ إذى: اخلالء واًمٌقل، يمام  عم٤م متٞمطإُم٤م يٌٚمٖمـ قمٜمدك اًمٙمؼم أطمدمه٤م أو يمالمه٤م ومال شم٘مؾ هلام أف  :

قمـ احلًلم سمـ قمكم: ًمق قمٚمؿ اهلل ؿمٞمئ٤م ُمـ  . يم٤مٟم٤م ٓي٘مقٟٓمف، ومٞمام يم٤مٟم٤م يٛمٞمٓم٤من قمٜمؽ ُمـ اخلالء واًمٌقل

 (9/289) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر.اًمٕم٘مقق أدٟمك ُمـ أف حلرُمف
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 إرطم٤مم وصٚمف اًمقاًمديـ سمر سم٤مب                         ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 341

قمـ  . ٜمٔمر إمم وضمٝمٝمامقمـ احلًـ، أٟمف ىمٞمؾ ًمف : إٓم يٜمتٝمل اًمٕم٘مقق؟ ىم٤مل : أن حيرُمٝمام وهيجرمه٤م وحيد اًم

ىم٤مل : إذا دقمقاك وم٘مؾ هلام : ًمٌٞمٙمام وؾمٕمديٙمام.قمـ أيب اهلداج  .وىمؾ هلام ىمقٓ يمريام  : زهػم سمـ حمٛمد ذم ىمقًمف

 : ٧م ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م : يمؾ ُم٤م ذيمر اهلل ذم اًم٘مرآن ُمـ سمر اًمقاًمديـ وم٘مد قمرومتف إٓ ىمقًمفاًمتجٞمٌل ىم٤مل : ىمٚم

 .ىمقل اًمٕمٌد اعمذٟم٥م ًمٚمًٞمد اًمٗمظ ُم٤م هذا اًم٘مقل اًمٙمريؿ؟ ىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م :وىمؾ هلام ىمقٓ يمريام 

 (9/291) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

رء أطم٤ٌمه. قمـ ىم٤مل : يٚملم هلام طمتك ٓ يٛمتٜمع ُمـ .واظمٗمض هلام ضمٜم٤مح اًمذل ُمـ اًمرمح٦م : قمـ قمروة ذم ىمقًمف

ىم٤مل : ٓ شمرومع يديؽ قمٚمٞمٝمام إذا يمٚمٛمتٝمام واظمٗمض هلام ضمٜم٤مح اًمذل ُمـ اًمرمح٦م.  : قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ذم ىمقًمف

إن أهمْم٤ٌمك ومال شمٜمٔمر إًمٞمٝمام ؿمزرا وم٢مٟمف أول  :ىم٤مل.واظمٗمض هلام ضمٜم٤مح اًمذل ُمـ اًمرمح٦م: .قمـ قمروة ذم ىمقًمف

 (9/291اًمدراعمٜمثقر شمٗمًػم )ُم٤م يٕمرف همْم٥م اعمرء سمِمدة ٟمٔمره إمم ُمـ همْم٥م قمٚمٞمف.

ىم٤مل : إن ؾم٤ٌمك أو ًمٕمٜم٤مك، وم٘مؾ رمحٙمام  .واظمٗمض هلام ضمٜم٤مح اًمذل ُمـ اًمرمح٦م  : ـ زهػم سمـ حمٛمد ذم ىمقًمفقم

 (9/292اهلل، همٗمر اهلل ًمٙمام.) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

ىم٤مل : ٟمًخ ُمـ هذه أي٦م طمرف واطمد، ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن يًتٖمٗمر ًمقاًمديف إذا يم٤مٟم٤م ىمت٤مدة قمـ 

٦م، وًمٞم٘مؾ هلام ُمنميملم، وٓ ي٘مؾ : رب ارمحٝمام يمام رسمٞم٤مين صٖمػما . وًمٙمـ ًمٞمخٗمض هلام ضمٜم٤مح اًمذل ُمـ اًمرمح

 (9/293اعمٜمثقر اًمدر شمٗمًػم .)ُم٤م يم٤من ًمٚمٜمٌل واًمذيـ آُمٜمقا أن يًتٖمٗمروا ًمٚمٛمنميملم : ىمقٓ ُمٕمرووم٤مىم٤مل اهلل

  .ىم٤مل : ؿمدة سمٕمد ؿمدة، وظمٚم٘م٤م سمٕمد ظمٚمؼوهٜم٤م قمغم وهـ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 )137)شمٗمًػم اًمٓمؼمى  . وٕمٗم٤م قمغم وٕمػي٘مقل : وهٜم٤م قمغم وهـ  : ىم٤مل اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف

أي اؿمٙمر زم اًمٜمٕمٛم٦م أن اؿمٙمر زم وًمقاًمديؽ  . يٕمٜمل سم٤مًمٗمّم٤مل اًمٗمٓم٤مم ُمـ رو٤مع اًمٚمٌـوومّم٤مًمف ذم قم٤مُملم 

إن اهلل ومرق  :ىمت٤مدة وؿمٙمر اهلل سم٤محلٛمد واًمٓم٤مقم٦م وؿمٙمر اًمقاًمديـ سم٤مًمؼم واًمّمٚم٦م ، ىم٤مل  . وًمقاًمديؽ اًمؽمسمٞم٦م

 (4/335سملم طم٘مف وطمؼ اًمقاًمديـ وىم٤مل اؿمٙمر زم وًمقاًمديؽ.)شمٗمًػم اعم٤موردى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 . ـَ ـَ وُمـ أؾمَخٓمٝمام وم٘مد أؾمَخط اًمرمح ىم٤مل ًم٘مامن احلٙمٞمؿ ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل َُمـ أرى واًمديف وم٘مد أرى اًمرمح

 (37)سمر اًمقاًمديـ ٕيب سمٙمر اًمٓمرـمقر 

ـِ سم٤مٌب ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م إن روٞم٤َم قمٜمؽ ُمْمٞم٧َم إمم اجلٜم٦م وإن ؾمِخٓم٤م  ىم٤مل  ًم٘مامن ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل إن اًمقاًمدي

 (81طُمِج٧ٌم. )يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 
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ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ ًمف أسمقان ومٞمّمٌح وهق حمًـ إًمٞمٝمام إٓ ومتح اهلل ًمف سم٤مسملم ُمـ اجلٜم٦م وٓ يٛمز 

هلل ًمف سم٤مسملم ُمـ اًمٜم٤مر وٓ ؾمخط قمٚمٞمف واطمد ُمٜمٝمام ومػمى اهلل قمٜمف طمتك يرى وهق ُمزء إًمٞمٝمام إٓ ومتح ا

 (6/111)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف قمٜمف ىم٤مل : ىمٚم٧م : وإن يم٤مٟم٤م فم٤معملم ؟ ىم٤مل : وإن يم٤مٟم٤م فم٤معملم .

ىم٤مل ـمٞمًٚم٦م سمـ ُمٞم٤مٍس: ىم٤مل زم اسمـ قمٛمر: أشمٗمَرُق ) خت٤مف ( اًمٜم٤مر وحت٥م أن شمدظمؾ اجلٜم٦م؟ ىمٚم٧م: إي واهلل 

ـا اجلٜم٦َم ُم٤م ىم٤مل: أطملٌّ  واًمدك؟ ىمٚم٧م: قمٜمدي أُمل ىم٤مل: ومقاهلل ًمق أًمٜم٧َم هل٤م اًمٙمالم وأـمٕمٛمتَٝم٤م اًمٓمٕم٤مم ًمتدظمَٚم

 (4رىمؿ 34اضمتٜم٧ٌم اًمٙم٤ٌمئر. )إدب اعمٗمرد 

قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف أو همػمه: أن أسم٤م هريرة أسمٍَم رضمٚملم وم٘م٤مل ٕطمدمه٤م: ُم٤م هذا ُمٜمؽ؟ وم٘م٤مل: أيب 

ف سم٤مؾمٛمف وٓ متِش أُم  (32 طمدي٨م رىمؿدب اعمٗمرد ٤ٕمُمف وٓ دمٚمس ىمٌٚمف.)صحٞمح اوم٘م٤مل:ٓ شُمًٛمِّ

ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ: يمٜم٤م قمٜمد أيب هريرة ًمٞمٚم٦ًم، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕيب هريرة وُٕمل وعمـ اؾمتٖمٗمر هلام ىم٤مل 

 (28رىمؿ طمدي٨م زم حمٛمد: ومٜمحـ ٟمًتٖمٗمر هلام طمتك ٟمدظمؾ ذم دقمقة أيب هريرة. )صحٞمح إدب اعمٗمرد 

ُمرة ُمقمم أم ه٤مٟمئ اسمٜم٦م أيب ـم٤مًم٥ٍم أظمؼمه: أٟمف ريم٥م ُمع أيب هريرة إمم أروف سم٤مًمٕم٘مٞمؼ، قمـ أيب طم٤مزٍم: أن أسم٤م 

وم٢مذا دظمؾ أروف ص٤مح سم٠مقمغم صقشمف: قمٚمٞمؽ اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ي٤م أُمت٤مه، شم٘مقل: وقمٚمٞمؽ اًمًالم 

ا، وريض ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، ي٘مقل: رمحِؽ اهلل، رسمٞمتِٜمل صٖمػًما، ومت٘مقل: ي٤م سمٜمل، وأٟم٧م ومجزاك اهلل ظمػمً 

 (11قمٜمؽ، يمام سمَرْرشَمٜمل يمٌػًما. )صحٞمح إدب اعمٗمرد ًمألًم٤ٌمين طمدي٨م 

قمـ ُمٞمٛمقن سمـ أيب ؿمٌٞم٥م ىم٤مل : ىمٞمؾ عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ُم٤م طمؼ اًمقاًمد قمغم اًمقًمد ؟ ىم٤مل : ًمق ظمرضم٧م ُمـ أهٚمؽ 

 (6/111وُم٤مًمؽ ُم٤م أدي٧م طم٘مٝمام .)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ٚمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وأؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ذم ؾمجقده يم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم ي٘مقل ذم ؾمجقده: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم

 (2/449يدقمق ًمقاًمديف .)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 

يم٤من زيـ اًمٕم٤مسمديـ ُمـ ؾم٤مدات اًمت٤مسمٕملم يم٤من يمثػم اًمؼم سم٠مُمف طمتك ىمٞمؾ ًمف: إٟمؽ ُمـ أسمر اًمٜم٤مس سم٠مُمؽ، وًمًٜم٤م 

قم٘م٘متٝم٤م.  ٟمراك شم٠ميمؾ ُمٕمٝم٤م ذم صحٗم٦م، ىم٤مل: أظم٤مف أن شمًٌؼ يدي إمم ُم٤م ؾمٌ٘م٧م إًمٞمٝم٤م قمٞمٜمٝم٤م وم٠ميمقن ىمد

 (3/268)وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

 أسمق يقؾمػ اًمٗم٘مٞمف اًمذي شمتٚمٛمذ قمغم يد أيب طمٜمٞمٗم٦م، واٟمتٗمع سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ضمدًا ضمدًا، يم٤من ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر

 (78ٕسمـــــــقي وٕيب طمٜمٞمٗمـــــــ٦م. )سمـــــــر اًمقاًمـــــــديـ  ًمٚمحـــــــ٤مومظ اًمٓمرـمـــــــقر ص  
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يت٘مدُمـف هـق عم٘مدُمـ٦م  ُمًٕمر سمـ يمدام ًمف أم قم٤مسمدة، ًمٙمـ حيٛمؾ هل٤م اًمٚمٌد إمم اعمًجد، يًٌٓمف، يّمكم قمٚمٞمـف،

اعمًجد، يّمكم صمؿ ي٘مٕمد وجيتٛمع اًمٜم٤مس ومٞمحدث، ؿمٞمخ قم٤ممل، ُمًٕمر ُمٕمروف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمتٝمل اعمجٚمس 

 (2/111احلدي٨م ي٘مقم، ومٞمٓمقي ًمٌدة أُمف ويراوم٘مٝم٤م إمم اًمٌٞم٧م . ) صٗم٦م اًمّمٗمقة 

ٞمٝم٤م ُمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: صمالث اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ومٞمٝمـ ؾمقاء: إُم٤مٟم٦م شم١مدهي٤م إمم ُمـ ائتٛمٜمؽ قمٚم

َك يِب َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ وَمال شُمٓمِْٕمُٝماَم(  أو يم٤مومر وسمر اًمقاًمديـ ىم٤مل شمٕم٤ممم : )َوإِْن ضَم٤مَهَداَك قَمغَم َأْن شُمنْمِ

 ( 4/87 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ( أي٦م: واًمٕمٝمد، شمٗمل سمف عمـ قم٤مهدت، ُمـ ُمًٚمؿ أو يم٤مومر.)15)ًم٘مامن

أىمقده ذم سمٕمض ؾمٙمؽ اًمٌٍمة، ومٛمررت سمجدول، ومٚمؿ قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: ظمرضم٧م سم٠ميب 

 (82/ 4يًتٓمع اًمِمٞمخ يتخٓم٤مه وم٤موٓمجٕم٧م ًمف ومٛمر قمغم فمٝمري.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

يم٤من يمٝمٛمس سمـ احلًـ يٕمٛمؾ ذم اجلص يمؾ يقم سمداٟم٘ملم وم٢مذا أُمًك اؿمؽمى سمف وم٤ميمٝم٦م، وم٠مشمك هب٤م إمم 

 ( 6/212أُمف.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

سمـ احلًـ قم٘مرسم٤م ذم اًمٌٞم٧م ، وم٠مراد أن ي٘متٚمٝم٤م أو ي٠مظمذه٤م ومًٌ٘متف ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ احلٜمٗمل  :رأى يمٝمٛمس 

إمم ضمحره٤م وم٠مدظمؾ يده ذم اجلحر ي٠مظمذه٤م وضمٕمٚم٧م شميسمف ، وم٘مٞمؾ : ُم٤م أردت إمم هذا ؟ مل أدظمٚم٧م يدك ذم 

ضمحره٤م خترضمٝم٤م ؟ ىم٤مل : إين أمحد ! ظمٗم٧م أن خترج ُمـ اجلحر ومتجلء إمم أُمل ومتٚمدهمٝم٤م ويم٤من يٛمٞمٜمف اًمذي 

 (211/ 6د وأمحد.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءحيٚمػ سمف إين أمح

ىم٤مل هِم٤مم سمـ طم٤ًمن ىمٚم٧م ًمٚمحًـ اًمٌٍمي: إين أشمٕمٚمؿ اًم٘مرآن، وإن أُمل شمٜمتٔمرين سم٤مًمٕمِم٤مء، وم٘م٤مل احلًـ: 

 (73شمٕمش اًمٕمِم٤مء ُمع أُمؽ شم٘مر سمف قمٞمٜمٝم٤م أطم٥م إمم ُمـ طمج٦ٍم حتجٝم٤م شمٓمققًم٤م. )اًمؼم واًمّمٚم٦م 

ام ُم٤م ُمٚمٙم٧َم، وأن شمٓمٞمٕمٝمام ومٞمام أُمراَك سمف، قمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف ؾُمئؾ: ُم٤م سمر اًمقاًمديـ؟ ىم٤مل: أن شمٌذل هل

 (9288رىمؿ  176/ 5إٓ أن شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م. )ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 

ىم٤مًم٧م : يم٤مٟم٧م واًمدة حمٛمد سمـ ؾمػميـ طمج٤مزي٦م ، ويم٤من يٕمجٌٝم٤م اًمّمٌغ ، ويم٤من طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ  قمـ

ٛمد إذا اؿمؽمى هل٤م صمقسم٤م اؿمؽمى أًملم ُم٤م جيد ، وم٢مذا يم٤من قمٞمد ، صٌغ هل٤م صمٞم٤مسم٤م ، وُم٤م رأيتف راومٕم٤م صقشمف قمٚمٞمٝم٤م ، حم

 (4/619قمالم اًمٜمٌالء أيم٤من إذا يمٚمٛمٝم٤م يم٤معمّمٖمل إًمٞمٝم٤م.)ؾمػم 

ودظمؾ رضمؾ قمغم حمٛمد اسمـ ؾمػميـ وهق قمٜمد أُمف وم٘م٤مل: ُم٤م ؿم٠من حمٛمد أيِمتٙمل ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مًمقا: ٓ وًمٙمـ 

 (273/ 2ًمف إذا يم٤من قمٜمد أُمف.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءهٙمذا يٙمقن طم٤م

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15732
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15732
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 ىم٤مًم٧م طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ:يم٤من حمٛمد إذا دظمؾ قمغم أُمف مل يٙمٚمٛمٝم٤م سمٚم٤ًمٟمف يمٚمف حتِمام هل٤م.

 (321)اًمزهد ٕمحد 

ىم٤مل هِم٤مم سمـ طم٤ًمم: طمدصمٜمل سمٕمض آل ؾمػميـ، ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م حمٛمد سمـ ؾمػميـ يٙمٚمؿ أُمف ىمط، إٓ وهق 

 (273/ 2 إوًمٞم٤مءيتيع.)طمٚمٞمف 

جم٤مهُد سمـ ضمؼٍم: ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمقًمد أن يدومع يَد واًمده قمٜمف إذا ضسمف ىم٤مل: وَُمـ ؿمد اًمٜمٔمر إمم واًمديف ومٚمؿ ىم٤مل 

ٝمام. )اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي   (117َيؼَمامه٤م وَُمـ أدظمؾ قمٚمٞمٝمام طمزًٟم٤م وم٘مد قَم٘ما

 ام أف. ىم٤مل جم٤مهد : ومال شم٘مؾ هلام أف: إذا سمٚمٖم٤م ُمـ اًمٙمؼم ُم٤م يم٤من يٚمٞم٤من ُمٜمف ذم اًمّمٖمر ومال شم٘مؾ هل

 (6/111)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

 قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ومال شم٘مؾ هلام أف ىم٤مل : ٓ متٜمٕمٝمام ؿمٞمئ٤م أراداه أو ىم٤مل : أطم٤ٌمه .

 (6/111)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: َُمـ صغم اًمّمٚمقاِت اخلٛمَس وم٘مد ؿمٙمر هلل وُمـ دقم٤م ًمقاًمديف قم٘مٌٝم٤م وم٘مد ؿمٙمر هلام. 

 (11/ 2)ومتح اًم٤ٌمري 

ٞم٦ٌم، واًمًٚمٓم٤من، واًمقاًمد، ىم٤مل: وي٘م٤مل:  َر أرسمٕم٦م: اًمٕم٤ممل، وذو اًمِما ىم٤مل ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن: ُِمـ اًمًٜما٦م أن يقىما

 (21133رىمؿ  11إن ُِمـ اجلٗم٤مء أن يدقمَق اًمرضمُؾ واًمَده سم٤مؾمِٛمف. )ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق ج

ٝم٤م ىم٤مل: أًمٞمس قمٛمُر ؾم٠مل رضمؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مل: إن أيب ي٠مُمرين أن أـمٚمؼ اُمرأيت،ىم٤مل: ٓ شمٓمٚمِّ٘مْ 

 (1/447)أداب اًمنمقمٞم٦م .أُمر اسمٜمف قمٌداهلل أن يٓمٚمؼ اُمرأشمف ىم٤مل: طمتك يٙمقَن أسمقك ُِمثَؾ قمٛمَر ريض اهلل قمٜمف

عم٤م ُم٤مشم٧م أم إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م سمٙمك ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: يم٤من زم سم٤مسم٤مِن ُمٗمتقطم٤من إمم اجلٜم٦م، وهُمٚمِّؼ 

 (72أطمُدمه٤م. )اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 

ؿمجٕمل ىم٤مل: اؾمتً٘م٧م أم ُمًٕمر ُم٤مء ُمٜمف ذم سمٕمض اًمٚمٞمؾ، ومذه٥م، ومج٤مء سم٘مرسم٦م ُم٤مء: ومقضمده٤م ىمد قمـ إ

 (217/ 7همٚمٌٝم٤م اًمٜمقم، ومث٧ٌم سم٤مًمنمسم٦م قمغم يديف طمتك أصٌح.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ويم٤من طمجر سمـ إدسمر يٚمٛمس ومراش أُمف سمٞمده ويت٘مٚم٥م سمٔمٝمره قمٚمٞمف ًمٞمت٠ميمد ُمـ ًمٞمٜمف وراطمتف صمؿ يْمجٕمٝم٤م 

 (1/89قمٚمٞمف.)اًمؼم واًمّمٚم٦م 

 .ىم٤مل ُمٜمذر اًمثقري:يم٤من اسمـ احلٜمٞمٗم٦م يٖمًؾ رأس أُمف سم٤مخلٓمٛمل ويٛمِمٓمٝم٤م، وي٘مٌٚمٝم٤م وخيْمٌف

 (1/89)اًمؼم واًمّمٚم٦م 
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ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُم٤م ضمٗمقت أيب ىمط وإٟمف ًمٞمدقمقين وأٟم٤م ذم اًمّمالة همػم اعمٙمتقسم٦م وم٠مىمٓمٕمٝم٤م ًمف. 

 (64)ُمٙم٤مرم إظمالق 

ؾ اعمٞمزان  واًمؼم سم٤مًمقاًمدة يُِمدُّ إصؾ واًمذي يُِمدُّ إصؾ أومْمؾ. ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: اًمؼم سم٤مًمقاًمد يث٘مِّ

 (73)اًمؼم واًمّمٚم٦م  

 (78)سمر اًمقاًمديـ .ويم٤من ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م ي٘مٌؾ رأس أُمف ويم٤من ٓ يٛمٌم ومقق فمٝمر سمٞم٧ٍم هل حتتف إضمالًٓ هل٤م

 ويم٤من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر يْمع ظمده قمغم إرض صمؿ ي٘مقل ُٕمف: ىمقُمل وٕمل ىمدُمؽ قمغم ظمدي. 

 (151/ 3ء) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

 ي٘مقل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر: سم٧م أهمٛمز رضمؾ أُمل وسم٤مت أظمل يّمكم ًمٞمٚمتف ومام شمنين ًمٞمٚمتف سمٚمٞمٚمتل.

 ( 4/262سمرار وٟمّمقص آظمٞم٤مر ٕ)رسمٞمع ا 

 (39/ 3قمـ قمٌداهلل اسمـ قمقن: أٟمف ٟم٤مدشمف أُمف، وم٠مضم٤مهب٤م، ومٕمال صقشمف وم٠مقمتؼ رىمٌتلم.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (173ًمديـ يمٗم٤مرة ًمٚمٙم٤ٌمئر .) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ىم٤مل ُمٙمحقل واإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: سمر اًمقا

 (42/ 5قمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: ًمألم صمالث أرسم٤مع اًمؼم .)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ زرقم٦م سمـ إسمراهٞمؿ أن رضمالً ضم٤مء إمم قمٛمر وم٘م٤مل إن زم ُأُم٤ًم سمٚمغ هب٤م اًمٙمؼم وإَّن٤م ٓ شم٘ميض طم٤مضمتٝم٤م إٓ 

ُمٓمٞم٦م هل٤م وأووئٝم٤م وأسف وضمٝمل قمٜمٝم٤م ومٝمؾ أدي٧م طم٘مٝم٤م ىم٤مل ٓ. ىم٤مل أًمٞمس ىمد محٚمتٝم٤م قمغم  وفمٝمري

فمٝمري وطم٧ًٌم ٟمٗمز قمٚمٞمٝم٤م. وم٘م٤مل قمٛمر إَّن٤م يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ذًمؽ سمؽ وهل شمتٛمٜمك سم٘م٤مءك وأٟم٧م شمتٛمٜمك 

 (1/1ومراىمٝم٤م.)سمر اًمقاًمديـ ٓسمـ اجلقزي

 قمغم أُّمف  حيٛمؾ سم٤مًمٌٞم٧م، يٓمقف يامٟمٞم٤م رضمال ؿَمِٝمد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ أنّ  ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أيب قمـ

 :ي٘مقل فمٝمره

 ُأذقمـر مل )سمٕمػمه٤م( ريمـ٤مسمـٝم٤م ُأذقمـرت إن                اعمذًّمـؾ سمـٕمـٞمـره٤م ًمـٝم٤م إٟمـل

 قمٛمر اسمـ ي٤م ضمـ٤مزيتٝم٤م شمـرى ومٝمـؾ                طمـٛمـٚم٧م ُمـاّم  أيمثـر محٚمتـٝم٤م

 آٓم سمذًمؽ وي٘مّمد إوالع، ختتٚمػ طمتّك ٗمساًمٜمّ  شمرّدد واًمّزومرة: ، ةواطمد سمزومرة وٓ ٓ، :قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل

 (1/18دب اعمٗمر ًمٚمٌخ٤مرى ٕ) ا .واًمقوع احلٛمؾ قمٜمد اعمرأة

 يًٞمـر ًمديف هـذا ي٤م يمثػمك          يمثػم – قمٚمٛم٧م ًمق – طمـّؼ  ُّٕمؽ
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 وزومػم أٟمـ٦م ضمـقاه٤م ُمـ هلـ٤م          شمِمتٙمـل سمث٘مٚمؽ سم٤مشمـ٧م ًمٞمٚم٦م ومٙمؿ

 يٓمػم اًمٗم١ماد ُمٜمٝم٤م همّمص ـومٛم       ُمِمّ٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م شمدري ًمق اًمقوع وذم

 هير ًمديؽ إّٓ  طِمجـره٤م وُم٤م       سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م إذى قمٜمؽ همًٚم٧م ويمؿ

 )قمذب(ٟمٛمػم ًمديؽ ذب صمـدهي٤م وُمـ           سمٜمٗمًـٝم٤م شمِمتٙمٞمـف ِم٤ّم وشمٗمديـؽ

 صٖمػم وأٟمـ٧م وإؿمٗم٤مىمـ٤م طمٜم٤مٟم٤م      ىُمقهَت٤م وأقمٓمتؽ ضم٤مقم٧م، ُمّرة ويمؿ

  سمّمػم وهق اًم٘مٚم٥م ٕقمٛمك وآه٤م          اهلـقى ويتٌّع قم٘مؾ ًمذي ومآهـ٤م

 ومـ٘مـػم إًمٞمف شمدقمـق عم٤م وم٠مٟم٧م       دقم٤مئٝم٤م قمٛمٞمؿ ذم وم٤مرهم٥م ومدوٟمؽ

يم٤مٟم٧م اًمٜمخٚم٦م شمٌٚمغ سم٤معمديٜم٦م أًمًٗم٤م ومٕمَٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ زيٍد إمم ٟمخٚم٦ٍم وم٘مٓمٕمٝم٤م ُمـ أضمؾ مُج٤مره٤م وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، 

 (55ِدُر قمٚمٞمف إٓ ومٕمٚمتُف. )ُمٙم٤مرم إظمالق وم٘م٤مل: إن أُمِّل اؿمتٝمتف قمغم وًمٞمس رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م شمٓمُٚمٌُف أُمل أىم

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر قمـ هِم٤مم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ: سمٚمغ ُمـ سمر اهلذيؾ اسمٜمل يب، أٟمف يم٤من يٙمن 

اًم٘مّم٥م ذم اًمّمٞمػ ومٞمقىمد زم ذم اًمِمت٤مء، ىم٤مل: ًمئال يٙمقن ًمف دظم٤من، ويم٤من حيٚم٥م ٟم٤مىمتف سم٤مًمٖمداة، ومٞم٠مشمٞمٜمل سمف، 

أـمٞم٥م اًمٚمٌـ ُم٤م سم٤مت ذم اًميع، ىم٤مًم٧م: ومامت، ومرزق اهلل قمكم ُمـ اًمّمؼم ُم٤م  ومٞم٘مقل: اذيب ي٤م أم اهلذيؾ، وم٢من

ؿم٤مء أن يرزق، ويمٜم٧م أضمد ُمع ذًمؽ طمرارة ذم صدري ٓ شمٙم٤مد شمًٙمـ، ىم٤مًم٧م: وم٠مشمٞم٧م ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم قمغم 

هذه أي٦م: )ُم٤م قمٜمديمؿ يٜمٗمد وُم٤م قمٜمد اهلل سم٤مق وًمٜمجزيـ اًمذيـ صؼموا أضمرهؿ سم٠مطمًـ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن( 

 ( 1/89( . ومذه٥م قمٜمل ُم٤م يمٜم٧م أضمد. ) اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 96)اًمٜمحؾ 

اعمٕمغم سمـ أيقب ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اعم٠مُمقن ي٘مقل: مل أر أسمر ُمـ اًمٗمْمؾ سمـ حيٞمك سم٠مسمٞمف، سمٚمغ ُمـ سمره سم٠مسمٞمف: أن حيٞمك 

يم٤من ٓ يتقو٠م إٓ سم٤معم٤مء احل٤مر، ويم٤من ذم اًمًجـ، ومٛمٜمٕمٝمام اًمًج٤من ُمـ إدظم٤مل احلٓم٥م ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة، وم٘م٤مم 

ٗمْمؾ طملم أظمذ حيٞمك ُمْمجٕمف إمم ىمٛم٘مؿ يًخـ ومٞمف اعم٤مء، ومٛمأله، صمؿ أدٟم٤مه ُمـ ٟم٤مر اعمّم٤ٌمح، ومٚمؿ يزل ىم٤مئام اًم

وهق ذم يده طمتك أصٌح وطمٙمك همػم اعم٠مُمقن: أن اًمًج٤من ومٓمـ ٓرشمٗم٤مىمف سم٤معمّم٤ٌمح ذم شمٖمٞمػم اعم٤مء، ومٛمٜمٕمٝمؿ 

ف ذم ومراؿمف، وأًمّم٘مف سم٠مطمِم٤مئف ُمـ آؾمتّم٤ٌمح ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م، ومٕمٛمد اًمٗمْمؾ إمم اًم٘مٛم٘مؿ ِمٚمقءا وم٠مظمذه ُمٕم

 (91-1/89طمتك أصٌح وىمد ومؽم اعم٤مء.) اًمؼم واًمّمٚم٦م 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ىمدم رضمؾ ُمـ ؾمٗمر ومّم٤مدف أُمف ىم٤مئٛم٦م شمّمكم ومٙمره أن ي٘مٕمد وهل ىم٤مئٛم٦م، ومٕمٚمٛم٧م ُم٤م 

 (1/89أراد ومٓمقًم٧م ًمٞم١ُمضمر.)اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 

http://www.nebrasselhaq.com/2010-09-20-22-35-53/item/775-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-12-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86#_edn1
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حلًـ قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ يم٤من ُمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: ؾمٛمٕم٧م اًمزهري ي٘مقل: يم٤من أسمق اىم٤مل 

ؾم٤مدات اًمت٤مسمٕملم ويم٤من يمثػم اًمؼم سم٠مُمف طمتك ىمٞمؾ ًمف: إٟمؽ ُمـ أسمر اًمٜم٤مس سم٠مُمؽ وًمًٜم٤م ٟمراك شم٠ميمؾ ُمٕمٝم٤م ذم 

 (1/86)اًمؼم واًمّمٚم٦م صحٗم٦م وم٘م٤مل: أظم٤مف أن شمًٌؼ يدي إمم ُم٤م ؾمٌ٘م٧م إًمٞمف قمٞمٜمٝم٤م وم٠ميمقن ىمد قم٘م٘متٝم٤م.

ل شم٘مقل: شمزوج طمتك شمزوضم٧م. وم٤مٔن ىم٤مًم٧م زم: ـمٚم٘مٝم٤م وم٘م٤مل: إن ؾم٠مل رضمؾ اسمـ اعم٤ٌمرك وم٘م٤مل: إن أُمل مل شمز

يمٜم٧م قمٛمٚم٧م قمٛمؾ اًمؼم يمٚمف وسم٘مل هذا قمٚمٞمؽ ومٓمٚم٘مٝم٤م وإن يمٜم٧م شمٓمٚم٘مٝم٤م وشم٠مظمذ إمم ُمِم٤مهم٦ٌم أُمؽ ومتي هب٤م 

 (345/ 8ومال شمٓمٚم٘مٝم٤م. ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

وأيب طمٜمٞمٗم٦م،  قمـ حمٛمد سمـ سمنم إؾمٚمٛمل أٟمف ىم٤مل: مل يٙمـ أطمد سم٤مًمٙمقوم٦م أسمر سم٠مُمف ُمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر

 (1/84ويم٤من ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر يٗمكم رأس أُمف.)اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 

قمـ قمٛمر سمـ ذر: أٟمف عم٤م ُم٤مت اسمٜمف، ىمٞمؾ ًمف: يمٞمػ يم٤من سمره؟ ىم٤مل: ُم٤م ُمِمك ُمٕمل َّن٤مرا ىمط إٓ يم٤من ظمٚمٗمل، وٓ 

 (1/89ًمٞمال إٓ يم٤من أُم٤مُمل، وٓ رىمك قمغم ؾمٓمح أٟم٤م حتتف.)اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 

ٕم٥م سمـ قمثامن، ىم٤مل: يم٤من اًمزسمػم سمـ هِم٤مم سم٤مرا سم٠مسمٞمف، إن يم٤من ًمػمىمك إمم اًمًٓمح ذم احلر ومٞم١مشمك سم٤معم٤مء قمـ ُمّم

 (1/89اًم٤ٌمرد، وم٢مذا ذاىمف ومقضمد سمرده مل ينمسمف وأرؾمٚمف إمم أسمٞمف.)اًمؼم واًمّمٚم٦م 

 جيٞمٌف ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر  يم٤من حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد سم٤مرا سم٠مسمٞمف ويم٤من أسمقة ي٘مقل: ي٤م حمٛمد ومال

 طمتك يث٥م ومٞم٘مقم قمغم رأؾمف ومٞمٚمٌٞمف ومٞم٠مُمره سمح٤مضمتف ومال يًتثٌتف هٞم٦ٌم ًمف طمتك ي٠ًمل ُمـ ومٝمؿ ذًمؽ قمٜمف.

 (1/89)اًمؼم واًمّمٚم٦م ٓسمـ اجلقزي 

 ثبة حتش٠ُ اٌْمٛق ٚلي١ْخ اٌشؽُ -0:
ُدوا ذِم إَْرِض َوشمُ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًِ ْٞمتُْؿ َأْن شُمْٗم ٞمُْتْؿ إِْن شَمَقًما ًَ ـَ وَمَٝمْؾ قَم ِذي َؽ اًما

َ٘مٓمُِّٕمقا َأْرطَم٤مَُمُٙمْؿ ُأوًَمئِ

ُٝمْؿ َوَأقْمَٛمك َأسْمَّم٤مَرُهْؿ  ـَ َيٜمُْ٘مُْمقَن قَمْٝمَد  [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  23-22] حمٛمد :  ًَمَٕمٜمَُٝمُؿ اهللُ وَم٠َمَصٛما ِذي َواًما

 ًِ ـْ سَمْٕمِد ُِمٞمَث٤مىِمِف َوَيْ٘مَٓمُٕمقَن َُم٤م َأَُمَر اهللُ سمِِف َأْن ُيقَصَؾ َوُيْٗم ُدوَن ذِم إَْرِض ُأوًَمئَِؽ هَلُُؿ اًمٚمإْمٜم٦َُم َوهَلُْؿ اهللِ ُِم

اِر   ٤مٟم٤ًم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  25] اًمرقمد :  ؾُمقُء اًمدا ًَ ـِ إطِْم ٤مُه َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي ٌُُدوا إِٓا إِيا َوىَم٣َم َرسمَُّؽ َأٓا شَمْٕم

٤م ٤م َأْو يماِلمُهَ ـا قِمٜمَْدَك اًْمٙمؼَِمَ َأطَمُدمُهَ ٤م َيٌُْٚمَٖم ٤م َوىُمْؾ هَلاَُم ىَمْقًٓ يَمِرياًم َواظْمِٗمْض  إُِما وَمال شَمُ٘مْؾ هَلاَُم ُأفٍّ َوٓ شَمٜمَْٝمْرمُهَ

ٞم٤َميِن َصِٖمػمًا  مْح٦َِم َوىُمْؾ َربِّ اْرمَحُْٝماَم يَماَم َرسما ـَ اًمرا لِّ ُِم  [ . 24-23] اإلهاء :  هَلاَُم ضَمٜم٤َمَح اًمذُّ

ـِ  ُٟمٗمٞمْع سمٙمرةَ  وقمـ أيب  -336 :  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض احل٤مرِث  سم
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اإِلْذاُك سم٤ِمهللاِ، وقُمُ٘مقُق اًْمقاًمِدْيـ » صمالصم٤ًم ىُمٚمٜم٤م : سمغَم ي٤م رؾمقَل اهللا : ىم٤مل : ش َٟمٌِّئُٙمْؿ سم٠ِميْمؼَمِ اًْمَٙم٤ٌمئِِر ؟ أُ  َأٓ»

وِر وؿمٝم٤مُدة»ويم٤من ُُمتاٙمِئ٤ًم وَمجَٚمَس ، وم٘م٤مل:ش  وِر  َأٓ وىمْقُل اًمزُّ ُرَه٤م طمتاك ىُمٚمٜم٤َم : ًمٞمْتُف شاًمزُّ وَمام َزال يَٙمرِّ

 ؾمٙم٧ْم .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ـِ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -337 وقمـ قمٌد اهللاِ سم

ـِ ، وىَمتُْؾ اًمٜماْٗمِس ، واًْمٞمٛمِ »  رواه اًمٌخ٤مري .ش لُم اًْمَٖمٛمقساًْمٙم٤ٌمئُر : اإِلْذاُك سم٤ِمهللا ، وقمُ٘مقق اًْمقاًمِدْي

٤َم شَمْٖمِٛمُس احل٤مًمَِػ ذم اإِلصمؿ .ش اًمٞمِٛملم اًْمَٖمُٛمقُس »  ٞم٧م هَمُٛمقؾم٤ًم ، ََّٕنا  اًمتل حَيْٚمُِٗمَٝم٤م يَم٤مِذسم٤ًم قم٤مُِمدًا ، ؾُمٛمِّ

ضمِؾ واًمَِدْيِف ،» وقمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -338 ِر ؿمتُْؿ اًمرا
ـَ اًْمٙم٤ٌمئِ ٤مًمقا : ىمش ُِم

ضُمُؾ واًمِدْيِف ؟، ىم٤مـؾ :  ٥مُّ » ي٤م رؾمقَل اهللا وَهْؾ يِْمتُُؿ اًمرا ًُ ٥مُّ َأسم٤مه ، وي ًُ ضُمِؾ، ومٞم ٥مُّ َأسم٤م اًمرا ًُ َٟمٕمْؿ ، َي

ُف  ٥مُّ ُأُما ًُ ُف ، وَمٞم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ُأُما

ضُمُؾ واًمَِدْيِف ، » وذم روايـ٦ٍم :  ـَ اًمرا ِر َأْن يْٚمٕم
ـْ َأيْمؼِم اًمٙم٤ٌمئِ ـُ ىمٞمؾ : يش إِنا ُِم ٤م رؾمـقل اهللاِ يمٞمَْػ يْٚمٕم

فُ » اًمرضُمُؾ واًمِدْيِف ؟، ىم٤مل :  ٥مُّ ُأُما ًُ ف ، ومٞم ٥مُّ َأسَم٤مُه ، َوَي٥ًمُّ ُأُما ًُ ضُمؾ ، وَمٞم ٥مُّ َأسم٤م اًمرا ًُ  ش.ي

ـِ  ضُمٌػْمِ  حمٛمد وقمـ أيب  -339  ٓ»:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقَل  َأن قمٜمف اهللا  ريض ُُمٓمِٕمؿٍ  سم

 قمٚمٞمف. ُمتٗمٌؼ .  رطِمؿ ىم٤مـمِع:  يْٕمٜمل:  روايتف ذم ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ش ىَم٤مـمِعٌ  جلَٜما٦مَ ا َيْدظُمُؾ 

ـِ ؿُمْٕم٦ٌَم ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -341 إِنا » وقمـ أيب قِمٞمًك اعمُِٖمػمِة سم

َم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قُمُ٘مقَق إُُمَٝم٤مِت ، وُمٜمْٕم٤ًم وه٤مت ، وو ْأَد اًمٌٜم٤َمِت ، ويَمَرَه ًمُٙمْؿ ىِمٞمؾ وىم٤مَل ، اهللاُ شمٕم٤ممم طَمرا

١ماِل ، وإَِو٤مقم٦م اعم٤مِل  ًَ ش َه٤مِت » ُمٕمٜم٤َمُه : ُمٜمُع ُم٤م وضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف َو ش ُمٜمٕم٤ًم » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ىمقًُمُف : ش ويمثرة اًم

ـا ذم احلَٞم٤مِة ، َو ش َوْأَد اًمٌٜم٤َمِت » : ـَمَٚم٥ُم َُم٤م ًَمٞمَس ًَمُف و  َُمْٕمٜم٤َمُه : احلِدي٨ُم سمُِٙمؾِّ  شىِمٞمَؾ وىَم٤مَل » ُمْٕمٜم٤َمه : َدوْمٜمُُٝم

 يمِذسم٤مً 
ِ
تَُف ، وٓ َئُمٜمَُّٝم٤م ، ويَمٗمك سم٤معمْرء ا٤م ٓ َيٕمَٚمُؿ ِصحا َأْن  َُم٤م َيًٛمُٕمُف ، ومٞمُ٘مقُل: ىمٞمَؾ يَمَذا ، وىَم٤مَل وُمالٌن يَمَذا ِِم

ث سمُِٙمؾِّ ُم٤م ؾَمِٛمَع . و  ـْ َُمَ٘م٤مِصِد شمٌذيره وسوُمُف ذم هَمػْمِ اًمُقضُمقِه اعم٠ْمذُ ش : إَِو٤مقَم٦ُم اعم٤مل » حُيَدِّ ون ومِٞمَٝم٤م ُِم

ٟمٞم٤م ، وشَمْرُك طِمْٗمٔمِِف ُمع إُِْمَٙم٤مِن احلْٗمِظ . و  ١َماِل » أظِمِرِة واًمدُّ ًُّ  اإِلحل٤مُح ومِٞماَم ٓ طم٤مضم٦َم إًَِمٞمِْف .ش يمثرُة اًم

ـْ ىَمَٓمٕمِؽ » وذم اًم٤ٌمب َأطم٤مِدي٨ُم ؾمٌَ٘م٧ْم ذم اًم٤ٌمِب ىمٌٚمف يَمَحِدي٨َم  َُمـ ىمَٓمٕمٜمل »وطمدي٨مش وَأىْمٓمُع َُم

 .ىَمَٓمٕمُف اهللا
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
إن شمقًمٞمتؿ  ومٝمؾ قمًٞمتؿ : ىمت٤مدةىم٤مل : إن شمقًمٞمتؿ أُمر اًمٜم٤مس. قمـ تؿ إن شمقًمٞمتؿ ومٝمؾ قمًٞم : حمٛمد سمـ يمٕم٥مقمـ 

أي٦م ىم٤مل : يمٞمػ رأيتؿ اًم٘مقم طملم شمقًمقا قمـ يمت٤مب اهلل؟ أمل يًٗمٙمقا اًمدم احلرام وىمٓمٕمقا إرطم٤مم وقمّمقا 

إذ ؾمٛمع ص٤مئح٤م وم٘م٤مل : ي٤م يروم٠م اٟمٔمر ُم٤م هذا اًمّمقت ومٜمٔمر قمٛمر ىم٤مل : يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًم قمٜمد سمريدة قمـ  . اًمرمحـ

 ؾم٤مقم٦م ادع زم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ومٚمؿ يٛمٙم٨م إٓ : قمٛمرصمؿ ضم٤مء وم٘م٤مل : ضم٤مري٦م ُمـ ىمريش شم٤ٌمع أُمٝم٤م، وم٘م٤مل 

طمتك اُمتألت اًمدار واحلجرة ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل : أُم٤م سمٕمد ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقٟمف يم٤من ومٞمام ضم٤مء سمف حمٛمد 

ومٝمؾ قمًٞمتؿ إن  : صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مٓمٞمٕم٦م ىم٤مًمقا : ٓ، ىم٤مل : وم٢مَّن٤م ىمد أصٌح٧م ومٞمٙمؿ وم٤مؿمٞم٦م، صمؿ ىمرأ

صمؿ ىم٤مل : وأي ىمٓمٞمٕم٦م أىمٓمع ُمـ أن شم٤ٌمع أم اُمرئ ومٞمٙمؿ شمقًمٞمتؿ أن شمٗمًدوا ذم إرض وشم٘مٓمٕمقا أرطم٤مُمٙمؿ 

وىمد أوؾمع اهلل ًمٙمؿ ىم٤مًمقا : وم٤مصٜمع ُم٤م سمدا ًمؽ ومٙمت٥م ذم أوم٤مق أن ٓ شم٤ٌمع أم طمر وم٢مَّن٤م ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ وإٟمف ٓ 

 (13/436ػم اًمدر اعمٜمثقر )شمٗمً .حيؾ

: اًمرطمؿ ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمرش وم٢مذا أشم٤مه٤م اًمقاصؾ سمِم٧م سمف ويمٚمٛمتف وإذا أشم٤مه٤م اًم٘م٤مـمع اطمتج٧ٌم اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (13/444)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ٦م.ُمٜم

يرويف ىم٤مل : دملء اًمرطمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هل٤م طمجٜم٦م حت٧م اًمٕمرش شمتٙمٚمؿ سمٚم٤ًمن ـمٚمؼ ذًمؼ : اًمٚمٝمؿ ىمت٤مدة قمـ 

 (13/438)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . صؾ ُمـ وصٚمٜمل واىمٓمع ُمـ ىمٓمٕمٜمل

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ه١مٓء اًمذيـ يٗمٕمٚمقن هذا ، يٕمٜمل اًمذيـ يٗمًدون أوًمئؽ اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل  : وىمقًمف

وي٘مٓمٕمقن إرطم٤مم اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ، وم٠مسمٕمدهؿ ُمـ رمحتف وم٠مصٛمٝمؿ ، ي٘مقل : ومًٚمٌٝمؿ ومٝمؿ ُم٤م يًٛمٕمقن 

ي٘مقل : وؾمٚمٌٝمؿ قم٘مقهلؿ ، ومال يتٌٞمٜمقن طمج٩م اهلل ، وٓ قأقمٛمك أسمّم٤مرهؿ ذم شمٜمزيٚمٝم سمآذاَّنؿ ُمـ ُمقاقمظ اهلل

 )22/178)شمٗمًػم اًمٓمؼمى  .يتذيمرون ُم٤م يرون ُمـ قمؼمه وأدًمتف

وُمـ ينمك سم٤مهلل ومٙم٠مٟمام ظمر ُمـ اًمًامء ومتخٓمٗمف  : قم٤ٌمس: أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر اإلذاك سم٤مهلل ٕن اهلل ي٘مقل ىم٤مل اسمـ

أوًمئؽ هلؿ اًمٚمٕمٜم٦م وهلؿ ؾمقء  : : ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلوٟم٘مض اًمٕمٝمد ، وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ) 31احل٩م  (.اًمٓمػم

 (16/428)  شمٗمًػم اًمٓمؼمى ..يٕمٜمل : ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم اًمدار 

ٓ شمّم٤مطم٥م ىم٤مـمع رطمؿ وم٢من اهلل شم٤ٌمرك  وشمٕم٤ممم ًمٕمٜمف  : قمٌد اًمٕمزيز قمٛمر سمـ : ىم٤مل زم ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

)وي٘مٓمٕمقن ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ ويٗمًدون ذم  ذم آيتلم ُمـ اًم٘مرآن : آي٦م ذم اًمرقمد  ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :

وآي٦م ذم ؾمقرة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف شم٤ٌمرك  (25إرض أوًمئؽ هلؿ اًمٚمٕمٜم٦م وهلؿ ؾمقء اًمدار( )
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)ومٝمؾ قمًٞمتؿ إن شمقًمٞمتؿ  أن شمٗمًدوا ذم إرض وشم٘مٓمٕمقا أرطم٤مُمٙمؿ  أوًمئؽ اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل  : وشمٕم٤ممم

 (315(. )ُم٤ًمؤى آظمالق 23-22وم٠مصٛمٝمؿ وأقمٛمك أسمّم٤مرهؿ ( )

  ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: ًمٞمس اًمقصؾ أن شمِّمَؾ ُمـ وصٚمؽ، ذًمؽ اًمِ٘مّم٤مص، وًمٙمـ اًمقصؾ أن شمِّمَؾ 

 (423/  11ىمٓمٕمؽ.)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر َُمـ 

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: شمٕمٚماٛمقا أٟم٤ًمسمٙمؿ، صمؿ ِصُٚمقا أرطم٤مُمٙمؿ، واهلل إٟمف ًمٞمٙمقن سملم 

 اًمرضمؾ وسملم أظمٞمف اًمٌمء وًمق يٕمٚمؿ اًمذي سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ُِمـ داظمٚم٦م اًمرطِمؿ، ٕوزقمف )يمٗم٤مه( ذًمؽ قمـ اٟمتٝم٤ميمف. 

 (.72دي٨م طم 56)صحٞمح إدب اعمٗمرد ًمألًم٤ٌمين 

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: اطمٗمٔمقا أٟم٤ًمسمٙمؿ، شمِّمٚمقا أرطم٤مُمٙمؿ: وم٢مٟمف ٓ سُمْٕمَد سم٤مًمرطمؿ إذا ىمُرسم٧م، وإن يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدًة، 

وٓ ىُمْرَب هب٤م إذا سمُٕمدت، وإن يم٤مٟم٧م ىمري٦ًٌم، ويمؾُّ رطِمٍؿ آشمٞم٦ٌم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُم٤مم ص٤مطمٌٝم٤م شمِمٝمد ًمف سمّمٚم٦م، إن 

 (73 طمدي٨م 56 اعمٗمرد إدب صحٞمح.)ىمٓمٕمٝم٤م يم٤من إن سم٘مٓمٞمٕم٦م، وقمٚمٞمف وصٚمٝم٤م،يم٤من 

  ومٝمق إقمراف أُم٤م:  وم٘م٤مل ؟ إقمراف ُم٤م و هؿ ُمـ إقمراف أصح٤مب قمـ قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ؾمئؾ

  وأَّن٤مر وصمامر أؿمج٤مر قمٚمٞمف و اًمٜم٤مر و اجلٜم٦م قمغم ُمنمف ٕٟمف إقمراف ؾمٛمل إٟمام و اًمٜم٤مر و اجلٜم٦م سملم ضمٌؾ

 وأُمٝم٤مهتؿ آسم٤مئٝمؿ رو٤م سمٖمػم اجلٝم٤مد إمم قاظمرضم رضم٤مل ومٝمؿ قمٚمٞمف يٙمقٟمقن اًمذيـ اًمرضم٤مل أُم٤م و قمٞمقن و

 اجلٜم٦م دظمقل قمـ اًمقاًمديـ قم٘مقق ُمٜمٕمٝمؿ و اًمٜم٤مر دظمقل ُمـ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًم٘متؾ ومٛمٜمٕمٝمؿ اجلٝم٤مد ذم ومُ٘متٚمقا

 (39/1 ًمٚمذهٌك اًمٙم٤ٌمئر. )أُمره ومٞمٝمؿ اهلل ي٘ميض طمتك إقمراف قمغم ومٝمؿ

 (597)ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من ًمزادة احلٜمٗمك .اًمٖمٚمٞمظ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس :يمـ ُمع اًمقاًمديـ يم٤مًمٕمٌد اعمذٟم٥م اًمذًمٞمؾ ًمٚمًٞمد اًمٗمظ

 (8/1ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: صمالصم٦م ٓ شمرد دقمقهتؿ: اًمقاًمد واعمٔمٚمقم واعم٤ًمومر.)سمر اًمقاًمديـ 

 (1/19 -2898ىم٤مل اسمـ قمٛمر: سمٙم٤مء اًمقاًمديـ ُمـ اًمٕم٘مقق واًمٙم٤ٌمئر . )آدب اعمٗمرد اًمّمحٞمحف 

 ٟمًَئ ًمف ذم قمٛمره، وصمرى ُم٤مًمف، وأطَمٌاف أهُٚمف.قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: َُمـ اشم٘مك رسماف، ووَصؾ رمِحف، أُ 

 (58طمدي٨م  51)صحٞمح إدب اعمٗمرد ًمألًم٤ٌمين 

  (148/1) حم٤مضات آدسم٤مء .وؾمئؾ احلًـ قمـ اًمقاًمد واًمقاًمده وم٘م٤مل: طمؼ اًمقاًمد أقمٔمؿ وسمر اًمقاًمدة أًمزم

 (8/1وؾمئؾ احلًـ: ُم٤م دقم٤مء اًمقاًمد ًمٚمقًمد؟ ىم٤مل: ٟمج٤مة. ) سمراًمقاًمديـ ٓسمـ اجلقزى 

ل احلًـ اًمٌٍمي: دقم٤مء اًمقاًمديـ يث٧ٌم اعم٤مَل واًمقًمد دقم٤مء اًمقاًمديـ قمغم اًمقًمد يًت٠مصؾ اعم٤مل واًمقًمد. ىم٤م
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 (123 -121)اًمؼم واًمّمٚم٦م 

 (8/1وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ُمٜمتٝمك اًم٘مٓمٞمٕم٦م أن جي٤مًمس اًمرضمؾ أسم٤مه قمٜمد اًمًٚمٓم٤من.)سمراًمقاًمديـ 

وإن أُمرهتؿ سمٛمٕمروف أو َّنٞمتٝمؿ قمـ  ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٓسمـ ُمٝمران: ٓ شم٠مشملم أسمقاب اًمًالـملم

ُمٜمٙمر، وٓ ختٚمقن سم٤مُمرأة وإن قمٚمٛمتٝم٤م ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن، وٓ شمّمحٌـ قم٤مىم٤م: وم٢مٟمف ًمـ ي٘مٌٚمؽ وىمد قمؼ 

 (2/21واًمديف.)اعمًتٓمرف 

 (5/74ًػم اًم) قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: صمالصم٦م شم١مداى إمم اًمؼَمِّ واًمٗم٤مضمر إُم٤مٟم٦م واًمٕمٝمد وصٚم٦م اًمرطمؿ .

ًمّمٛمد ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ: رضمٌؾ ًمف إظمقة وأظمقات سم٠مرض همّم٥م شمرى أن يزوَرهؿ؟ ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ قمٌدا

ىم٤مل: َٟمٕمؿ يزوُرهؿ ويراودهؿ قمغم اخلروج ُمٜمٝم٤م وم٢من أضم٤مسمقا إمم ذًمؽ وإٓ مل ُيِ٘مْؿ ُمٕمٝمؿ وٓ َيَدع زي٤مرهتؿ. 

 (452/ 1)أداب اًمنمقمٞم٦م 

سم٦م. يمٜم٧م رسمام ٟمقي٧م أن أظمرج إمم أخ قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: ُم٤م وضمدٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم أقمجؾ صمقاسم٤ًم ُمـ سمر اًم٘مرا

زم سم٤مًمٕمراق وم٠مضمد صمقاب ذًمؽ ىمٌؾ أن أيمؽمي، وىمٌؾ أن أدمٝمز، وأي رء صٚمتل ًمف ًمٞمس قمٜمدي رء 

 (366/ 8د أقمٓمٞمف، وًمٙمـ أرضمق إذا رأوين وصٚمقه.)شم٤مريخ سمٖمدا

، وىم٤مل اعمقدة قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: ىمٞمؾ ٕيب طم٤مزم: ُم٤م اًم٘مراسم٦م؟ ىم٤مل: اعمقدة. ىمٞمؾ: ومام اًمراطم٦م؟ ىم٤مل: دظمقل اجلٜم٦م

 (91/ 11ٓ حتت٤مج إمم اًم٘مراسم٦م، واًم٘مراسم٦م حتت٤مج إمم اعمقدة. )شم٤مريخ سمٖمداد

ٌل ٓ ظمػَم  ًَ ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞما٥م:وىمد شمرك دٟم٤مٟمػم اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمُؿ أين مل أمجٕمٝم٤م إٓ ٕصقَن هب٤م دِيٜمل وطم

 (269/  3 )أداب اًمنمقمٞم٦مومٞمٛمـ ٓ جيٛمع اعم٤مل ومٞم٘ميض َديٜمف ويِّمؾ رمحف ويُٙمػ سمف وضمٝمف.

 (2/328ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م:اًم٤ٌمر سمقاًمديف ٓ يٛمقت ُمٞمت٦م اًمًقء. )شم٤مريخ سمـ ُمٕملم 

ىم٤مل يمٕم٥م إطم٤ٌمر: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إن اهلل ًمٞمجٕمؾ طملم اًمٕمٌد إذا يم٤من قم٤مىم٤ًم ًمقاًمديف ومٞمٕمجٚمف اًمٕمذاب 

 (378/ 5 ًمٞم٤مءإو طمٚمٞم٦موإن اهلل ًمٞمزيد ذم قمٛمر اًمٕمٌد إذا يم٤من سمرا سمقاًمديف ًمٞمزداد سمرًا وظمػمًا.) 

ؾمئؾ يمٕم٥م إطم٤ٌمر قمـ اًمٕم٘مقق وم٘م٤مل : إذا أُمرك أسمقاك ومٚمؿ شمٕمٓمٝمام وم٘مد قم٘م٘متٝمام وإذا دقمقا قمٚمٞمؽ وم٘مد 

 (32/ 6قم٘م٘متٝمام اًمٕم٘مقق يمٚمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح: ًَمِدرهٌؿ أوٕمف ذم ىمراسم٦ٍم، أطم٥مُّ إزما ُِمـ أًمػ أوُٕمٝم٤م ذم وم٤مىم٦م،  ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م حمٛمد 

 (247رىمؿ 83)ُمٙم٤مرم آظمالق ص٤من ىمراسمتل ُمثكم ذم اًمٖمٜمك؟ ىم٤مل: وإن يم٤من أهمٜمك ُمٜمؽ.وإن يم
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قمـ قمٌٞمد سمـ ضمري٩م أٟمف ؾمئؾ: ُم٤م اًمٕم٘مقق ومٞمام أٟمزل اهلل قمغم ُمقؾمك؟ ىم٤مل: إذا أُمر اًمقاًمد وًمده سمٌمء ومٚمؿ 

 (256/1الق )ُم٤ًمؤى آظم.يٓمٕمف وم٘مد قم٤مىمف وإذا اًمقاًمد اؿمتٙمك إمم اهلل ُم٤م يٚم٘مك ُمـ وًمده وم٘مد قم٤مىمف اًمٕم٘مقق يمٚمف

وقمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: ُمـ ُمِمك سملم يدي أسمٞمف وم٘مد قم٘مف إٓ أن يٛمٌم يٛمٞمط إذى قمـ ـمري٘مف. وُمـ 

 (8/1دقم٤م أسم٤مه سم٤مؾمٛمف وم٘مد قم٘مف إٓ أن ي٘مقل: ي٤م أسم٧م.)سمر اًمقاًمديـ ٓسمـ اجلقزى 

 ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر: شمٕمٚمٛمقا أٟمف ُم٤م ُمـ ظمٓمقة سمٕمد اًمٗمريْم٦م أقمٔمؿ أضمًرا ُمـ ظمٓمقة إمم ذي رطمؿ. 

 (245رىمؿ 82)ُمٙم٤مرم إظمالق 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ٓ شمٌٖمض أطمدًا ِمـ يٓمٞمع اهلل، ويمـ رطمٞماًم ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، وٓ شم٘مٓمع رمحؽ وإن 

 (8/82ىمٓمٕمؽ، ودم٤موز قمٛمـ فمٚمٛمؽ شمٙمـ رومٞمؼ إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء .) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ٔم٤م واحلٙمؿ طمٞمٗم٤م أشم٤ميمؿ اًمدضم٤مل ىم٤مل رسمٞمٕم٦م: إذا وم٤مض اًمٕمٚمؿ ومٞمْم٤م ويم٤من اعمقًمقد ًمقاًمده همٞمٔم٤م واًمِمت٤مء ىمٞم

  (114ظمالق ًمٚمخرائٓمك ٕيزيػ زيٗم٤م.)ُم٤ًمؤى ا

قمـ جم٤مهد: صمالصم٦م ٓ حتج٥م دقمقهتؿ قمـ اهلل قمز وضمؾ دقمقة اعمٔمٚمقم ودقمقة اًمقاًمد ًمقًمده وؿمٝم٤مدة أٓ إًمف 

 (8/1إٓ اهلل.)سمر اًمقاًمديـ ٓسمـ اجلقزى 

ا ت٘مٌؾ إذا أىمٌٚم٧م وشمتٌع إذىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك: ىمٞمؾ ٓسمـ حمػميز: ُم٤م طمؼ اًمرطمؿ؟ ىم٤مل شمً

 (256رىمؿ 85ُمٙم٤مرم إظمالق أدسمرت.)

رم  وىم٤مل يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م: )إجي٤مب احلج٦م قمغم اًمقاًمديـ قم٘مقق(. يٕمٜمل آٟمتّم٤مر قمٚمٞمٝمام

 (8/1سمراًمقاًمديـ ٓسمـ اجلقزى .)ماًمٙمال

 ( 39/1ًمٚمذهٌك ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ : ىمرأت ذم اًمتقراة أن ُمـ ييب أسم٤مه ي٘متؾ.)اًمٙم٤ٌمئر 

 (39/1ىم٤مل وه٥م : ىمرأت ذم اًمتقراة : قمغم ُمـ صؽ واًمده اًمرضمؿ.)اًمٙم٤ٌمئر ًمٚمذهٌك 

 (6/111قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل : ُم٤م سمر واًمده ُمـ ؿمد اًمٓمرف إًمٞمف.)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ىم٤مل اًمٓمٞمٌك: إن اهللَ يٌ٘مك أصمر واصؾ اًمرطمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ـمقياًل ومال يْمٛمحؾ هيًٕم٤م يمام يْمٛمحؾُّ أصمُر ىم٤مـمع 

 (11/416)ومتح اًم٤ٌمرى اًمرطمؿ.

ىم٤مل اًمٜمقوي: ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: يًتح٥م أن ي٘مدم إم ذم اًمؼم صمؿ إب صمؿ إوٓد صمؿ إضمداد واجلدات صمؿ 

اإلظمقة وإظمقات صمؿ ؾم٤مئر اعمح٤مرم ُمـ ذوي إرطم٤مم يم٤مٕقمامم واًمٕمامت وإظمقال واخل٤مٓت وي٘مدم 
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 (6/113إىمرب وم٤مٕىمرب.)صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي 

  : ٜمذر رمحف اهللىم٤مل إسمراهٞمؿ اعم

 سمِٜمُُ٘مقِدِه يَمٞمْاَم َيٜم٤َمُل سمِِف اًمَقـَمرْ                  َأهْمَرى اُْمُرٌؤ َيْقًُم٤م هُماَلًُم٤م ضَم٤مِهاًل 

َؽ َي٤م وَمتَك   َررْ                   ىَم٤مَل: اْئتِٜمِل سمُِٗم١َماِد ُأُمِّ َراِهُؿ َواجلََقاِهُر َواًمدُّ  َوًَمَؽ اًمدا

 َواًمَ٘مْٚم٥ُم َأظْمَرضَمُف َوقَم٤مَد قَمغَم إصََمرْ              ذِم َصْدِرَه٤م  وَمَٛم٣َم َوَأهْمَٛمَد ظِمٜمَْجًرا 

قَمتِِف َهَقى   ـْ وَمْرِط ُهْ  وَمتََدطْمَرَج اًمَ٘مْٚم٥ُم اعمَُ٘مٓماُع إِْذ قَمثَرْ                      ًَمٙمِٜماُف ُِم

ٌر    رْ َوًَمِدي طَمٌِ                      َٟم٤مَداُه ىَمْٚم٥ُم إُمِّ َوْهَق ُُمَٕمٗما ـْ َضَ  ٞمٌِل َهْؾ َأَص٤مسَمَؽ ُِم

ِه   ْقَت َرهْمَؿ طُمٜمُقِّ  قَمغَم اًمُٖماَلِم ىَمِد اَّْنََٛمرْ                 وَمَٙم٠َمنا َهَذا اًمّما
ِ
اَمء ًا  هَمَْم٥ُم اًم

ٌَنَمْ                           َوَرَأى وَمٔمِٞمَع ضِمٜم٤َمَي٦ٍم مَلْ َي٠ْمهِت٤َم          َأطَمٌد ؾِمَقاُه ُُمٜمُْذ شَم٤مِريِخ اًم

ُٚمُف سماَِم   وَ  ًِ ـْ ؾَمٞمِْؾ اًمِٕمؼَمْ                   اْرشَمدا َٟمْحَق اًمَ٘مْٚم٥ِم َيْٖم  وَم٤مَو٧ْم سمِِف قَمٞمْٜم٤َمُه ُِم

 َٓ َٓ شُمْٖمتََٗمرْ                 َوَيُ٘مقُل: َي٤م ىَمْٚم٥ُم اْٟمتَِ٘مْؿ ُِمٜمِّل َو  شَمْٖمِٗمْر وَم٢مِنا ضَمِريَٛمتِل 

ـَ َصْدَرُه    ـِ اقْمتؼََمْ                َواؾْمتَؾا ظِمٜمَْجَرُه ًمِٞمَْٓمَٕم ًة عمَِ  ـَمْٕمٜم٤ًم وَمٞمٌََْ٘مك قِمؼْمَ

  َٓ شَملْمِ قَمغَم إصََمرْ                   َٟم٤مَداُه ىَمْٚم٥ُم إُمِّ يُمػا َيًدا َو  شَمْذسَمْح وُم١َماِدَي َُمرا

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ٚمح٘مف أسمق هريرة، وم٘م٤مل: ُمـ هذا قمـ أيب هم٤ًمن اًمْمٌل أٟمف ظمرج يٛمٌم سمٔمٝمر احلرة وأسمقه يٛمٌم ظمٚمٗمف، وم

اًمذي يٛمٌم ظمٚمٗمؽ؟ ىمٚم٧م: أيب ىم٤مل: أظمٓم٠مت احلؼ ومل شمقاومؼ اًمًٜم٦م، ٓ متش سملم يدي أسمٞمؽ، وًمٙمـ أُمٌم 

ظمٚمٗمف أو قمـ يٛمٞمٜمف، وٓ شمدع أطمدًا ي٘مٓمع سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف، وٓ شم٠مظمذ قمرىم٤ًم )أي: حلاًم خمتٚمٓم٤ًم سمٕمٔمؿ( ٟمٔمر إًمٞمف 

 (3-2.)سمر اًمقاًمديـ أسمٞمؽ، وٓ شم٘مٕمد طمتك ي٘مٕمد، وٓ شمٜمؿ طمتك يٜم٤مم أسمقك، ومٚمٕمٚمف ىمد اؿمتٝم٤مه، وٓ حتد اًمٜمٔمر إمم

ىم٤مل إصٛمٕمل )رمحف اهلل(: طمدصمٜمل رضمؾ ُمـ إقمراب ىم٤مل: ظمرضم٧ُم ُمـ احلل أـمٚم٥م أقَمؼا اًمٜم٤مس، وأسمرا 

اًمٜم٤مس، ومٙمٜم٧م أـمقف سم٤مٕطمٞم٤مء، طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم ؿمٞمخ ذم قمٜم٘مف طمٌؾ يًت٘مل سمدًمق ٓ شمٓمٞم٘مف اإلسمؾ ذم 

دٍّ )ضمٚمد ُمدسمقغ( ُمٚمقيٍّ ييسمف سمف، ىمد ؿمؼ اهل٤مضمرة، واحلر ؿمد
يد، وظمٚمٗمف ؿم٤مب ذم يده ِرؿم٤مء )احلٌؾ( ُمـ ىمِ

فمٝمره سمذًمؽ احلٌؾ، وم٘مٚم٧م: أُم٤م شمت٘مل اهلل ذم هذا اًمِمٞمخ اًمْمٕمٞمػ؟ أُم٤م يٙمٗمٞمف ُم٤م هق ومٞمف ُمـ هذا احلٌؾ طمتك 

ع سم٠مسمٞمف، شميسمف؟ ىم٤مل: إٟمف ُمع هذا أيب، ىمٚم٧م: ومال ضمزاك اهلل ظمػًما، ىم٤مل: اؾمٙم٧م، ومٝمٙمذا يم٤من هق يّمٜمَ 

 (252وهٙمذا يم٤من يّمٜمَع أسمقه سمجده، وم٘مٚم٧م: هذا أقَمؼُّ اًمٜم٤مس. )ُم٤ًموئ إظمالق 
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ىم٤مل اعمدائٜمل: دظمؾ قمغم اعمٝمدي رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن اعمٜمّمقر ؿمتٛمٜمل وىمذف أيب، وم٢مُم٤م أُمرشمٜمل 

ىم٤مل: أن أطمٚمٚمف وإُم٤م قمقوتٜمل، وم٤مؾمتٖمٗمرت ًمف. ىم٤مل: ومِلَ ؿمتٛمؽ؟ ىم٤مل: ؿمتٛم٧م قمدوه سمحيشمف، ومٖمْم٥م. 

وُمـ قمدوه اًمذي همْم٥م ًمِمتٛمف؟ ىم٤مل: إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ طمًـ. ىم٤مل: إن إسمراهٞمؿ أُمس سمف رمح٤ًم 

وأوضم٥م قمٚمٞمف طم٘م٤ًم وم٢من يم٤من ؿمتٛمؽ يمام زقمٛم٧م ومٕمـ رمحف ذب وقمـ قمروف دومع وُم٤م أؾم٤مء ُمـ اٟمتٍم ٓسمـ 

ؾ ومٚمام ذه٥م ًمٞمقزم. قمٛمف. ىم٤مل: إٟمف يم٤من قمدوًا ًمف. ىم٤مل: ومٚمؿ يٜمتٍم ًمٚمٕمداوة إٟمام اٟمتٍم ًمٚمرطمؿ وم٠مؾمٙم٧م اًمرضم

ىم٤مل: ًمٕمٚمؽ أردت أُمرًا ومٚمؿ دمد ًمف ذريٕم٦م قمٜمدك أسمٚمغ ُمـ هذه اًمدقمقى؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ومتًٌؿ صمؿ أُمر ًمف 

 (394/ 5سمخٛم٦ًم آٓف درهؿ.) شم٤مريخ سمٖمداد 

قمـ داود سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل: شمقذم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمخراؾم٤من ُمع اعم٠مُمقن، ومريم٥م اعم٠مُمقن ًمِمٝمقده، ومٚم٘مٞمٝمؿ 

 اًمنير ٟمزل ومؽمضمؾ ورومع قمـ شمراىمٞمف، صمؿ دظمؾ سملم اًمٕمٛمقديـ، ومٚمؿ يزل سمٞمٜمٝمام ظمرضمقا سمف، ومٚمام ٟمٔمر إمم

طمتك ووع، وشم٘مدم ومّمغم قمٚمٞمف، صمؿ محٚمف طمتك سمٚمغ سمف اًم٘مؼم، صمؿ دظمؾ ىمؼمه، ومٚمؿ يزل ومٞمف طمتك سمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ 

شمٕم٧ٌم،  ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إٟمؽ ىمد -ودقم٤م ًمف  -ظمرج وم٘م٤مم قمغم اًم٘مؼم، وهق يدق، وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ احلًـ: 

 (115/ 2)شم٤مريخ سمٖمداد ومٚمق ريم٧ٌم وم٘م٤مل ًمف اعم٠مُمقن: إن هذه رطمؿ ىمٓمٕم٧م ُمـ ُم٤مئتل ؾمٜم٦م.

طمي ص٤مًمح اًمٕم٤ٌمد جمٚمس اعمٜمّمقر ويم٤من حيدصمف ويٙمثر ُمـ ىمقًمف أيب رمحف اهلل وم٘م٤مل ًمف اًمرسمٞمع: ٓ شمٙمثر 

ومتًٌؿ اعمٜمّمقر  اًمؽمطمؿ قمغم أسمٞمؽ سمحية أُمػم اعم١مُمٜملم. وم٘م٤مل ًمف: ٓ أًمقُمؽ وم٢مٟمؽ مل شمذق طمالوة أسم٤مء!

وىم٤مل: هذا ضمزاء ُمـ شمٕمرض ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ! وىم٤مل أسمق اًمٕمٞمٜم٤مء: ُم٤م أظمجٚمٜمل أطمد يمام أظمجٚمٜمل اسمـ صٖمػم ًمٕمٌد 

اًمرمحـ اسمـ رضم٤مء، ىمٚم٧م ًمف يقُم٤ًم: أسمٞمٕمؽ أسمقك ُمٜمل وم٢مين أريد اسمٜم٤ًم ُمثٚمؽ؟ وم٘م٤مل: اًمٌٞمع ٓ يٛمٙمـ إن ؿمئ٧م 

دق وهق صٌل وم٘م٤مل: أينك أن أيمقن أسم٤مك؟ امحؾ أيب قمغم اُمرأشمؽ ًمت٠مشمٞمؽ سمقًمد ُمثكم! وُمر إظمٓمؾ سم٤مًمٗمرز

 (1/146) جم٤مًمس آدسم٤مء  وم٘م٤مل: ٓ وًمٙمـ ينين أن شمٙمقن أُمل ًمٞم٠ميمؾ أيب ُمـ أـم٤ميٌؽ!.

ـُ ٓطِمٍؼ:  يمٜم٧م ؿم٤مسم٤م قمغم اًمٚمٝمق واًمٓمرب ٓ أومٞمؼ قمٜمف ويم٤من زم واًمد يٕمٔمٜمل يمثػما وي٘مقل ي٤م سمٜمل ىم٤مَل ُُمٜم٤َمِزُل سْم

ت وٟم٘مامت ُم٤م هل ُمـ اًمٔم٤معملم سمٌٕمٞمد ويم٤من إذا أًمح قمكما اطمذر هٗمقات اًمِم٤ٌمب وقمثراشمف وم٢من هلل ؾمٓمقا

سم٤معمققمٔم٦م أحلح٧م قمٚمٞمف سم٤مًميب ومٚمام يم٤من يقم ُمـ إي٤مم أًمح قمكم سم٤معمققمٔم٦م وم٠موضمٕمتف ضسم٤م ومحٚمػ سم٤مهلل 

جمتٝمدا ًمٞم٠مشملم سمٞم٧م اهلل احلرام ومٞمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم ويدقمق قمكم ومخرج طمتك اٟمتٝمك إمم اًمٌٞم٧م ومتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر 

ـْ  َي٤م وىم٤مل : اًمٙمٕم٦ٌم ٤مُج  َأشَمك إًَِمٞمْفِ  َُم ـْ  اعمََْٝم٤مُِمفِ  قُمْرَض    ىَمَٓمُٕمقا ىَمدْ  احْلُجا ـْ  ىُمْرٍب  ُِم  سُمْٕمدِ  َوُِم
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ـْ  ٞم٥ُِّم َُم ـْ ٓ خُيَ َٛمدِ            إيِنِّ َأشَمٞمْتَُؽ َي٤م َُم  َيْدقُمقُه ُُمٌْتَِٝمالً سم٤ِمًْمَقاطِمِد اًمّما

ـْ قُمَ٘مِ٘مل ـْ َوًَمِديوَمُخْذ سمِ         َهَذا ُُمٜم٤َمِزٌل ٓ َيْرشَمدُّ قَم ل َي٤م َرمْح٤َمُن ُِم  َح٘مِّ

ٌَفُ 
َس مَلْ ُيقًَمْد َومَلْ َيٚمِدِ           وؿِمؾا ُِمٜمُْف سمَِحْقٍل ُِمٜمَْؽ ضَم٤مٟمِ ـْ شَمَ٘مدا  َي٤م َُم

ـِ  ِٛمِف إَْيَٛم ًْ ـْ ٟمِّْمِػ ضِم  (142 -143)اًمتقاسملم .وم٤مؾمتج٤مب اهللُ شَمَٕم٤ممم ُدقَم٤مَء اًمقاًمد وم٠مْصٌََح اًمقًَمُد َُمِْمُٚمقًٓ ُِم

 ً ثش أفذلبء األة ٚاألَثبة فن -8:
 ٚاأللبسة ٚاٌضٚعخ ٚعبئش ِٓ ٠ٕذة ئوشاِٗ

إِن َأسمرا اًمؼمِّ َأْن يِّمَؾ » قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام َأن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -341

ضُمُؾ ُودا َأسمِٞمِف   ش اًمرا

ـَ إقَْمراِب ًمِ٘مٞمُف وقمـ قمٌِد اهللاِ سمـ ديٜم٤مٍر قمـ قمٌد اهللا سمـ قمٛمر ريض اهللا  -342  قمٜمٝمام َأنا رضُمالً ُِم

ـُ قُمٛمَر ، ومحٚمُف قمغم مح٤مٍر يَم٤مَن يْريَمٌُُف، وَأقْمَٓم٤مُه قِمامُم٦ًم يم٤مٟم٧ْم قمغم  ٌُْد اهللا سْم ٦م ، وَمًٚماؿ قَمٚمْٞمِف قَم سمِٓمِريؼ ُمٙما

ْؿ إقَْمراُب وُهْؿ يرْ  ـُ ِديٜم٤َمٍر : ومُ٘مٚمٜم٤م ًمُف : َأْصَٚمحَؽ اهللا إَِّنا ػِم . وم٘م٤مل قمٌُد اهللا رْأؾِمِف ، ىم٤مل اسم ًِ َوْقَن سم٤ِمًمٞم

ـُ قمٛمر: إِنا هذا يَم٤من وّدًا ًمُِٕمَٛمَر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهللا قمٜمف ، وإيِنِّ ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  سم

ضُمِؾ َأْهَؾ ُودِّ َأسمِٞمِف » وؾَمٚماؿ ي٘مقل:   ش.إِنا َأسمرا اًمؼِمِّ ِصٚم٦ُم اًمرا

ُح قمٚمٞمِْف إذا ُمؾا  وذم رواي٦ٍم قمـ اسمـ ديٜم٤مر قمـ ٦َم يَم٤مَن ًَمُف مِح٤مٌر َيؽَموا ُف يَم٤مَن إِذا ظمرج إمم َُمٙما اسمـ قُمَٛمر َأٟما

اطِمَٚم٦ِم ، وقِمامُم٦ٌم يُِمدُّ هِب٤م رْأؾمُف ، وَمٌْٞمٜم٤َم ُهق يْقُم٤م قمغم ذًمَِؽ احِلاَمِر إْذ َُمرا سمِِف َأقْمرايبٌّ ، وم٘م٤مل :  ُريُمقب اًمرا

ـَ وُمالٍن ؟ ىم٤مل : سمغَم  ٧َم وُمالَن سْم ًْ  : وَم٠َمقْمَٓم٤مُه احِلاَمَر ، وم٘م٤مل : اْريَم٥ْم هذا ، وَأقْمٓم٤مُه اًمِٕمامُم٦َم وىم٤مل : َأًَم

ُح   اؿْمُدْد هِب٤َم رْأؾَمَؽ ، وم٘م٤مل ًَمُف سَمْٕمُض َأْصح٤مسمِِف : هَمَٗمر اهللا ًَمَؽ ، َأقْمَٓمٞم٧َْم هَذا إقَْمرايبِّ مِح٤مرًا يمٜم٧َْم شَمروا

» إيِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُي٘مقُل :  قمٚمٞمِْف ، وقِمامَُم٦ًم يُمٜم٧َْم شمُِمدُّ هِب٤َم رْأؾَمَؽ؟ وم٘م٤مل :

 َ ضُمُؾ َأْهَؾ ُودِّ َأسمِٞمِف سَمْٕمد َأْن ُيقممِّ ـْ َأسَمرِّ اًمؼِمِّ َأْن َيِّمَؾ اًمرا وإِنا َأسَم٤مُه يَم٤مَن َصِدي٘م٤ًم ًمُِٕمٛمر ريض اهللا قمٜمف ، ش إِْن ُِم

واي٤مِت يُمٚماَٝم٤م ُمًٚمؿ .  روى هِذِه اًمرِّ

ـِ  ُم٤مًمِؽ  اًمًلم وومتح اهلٛمزة سمْمؿ ُأؾَمْٞمد وقمـ أيب  -343 ٤مقِمِديِّ  رسمِٞمَٕم٦مَ  سم ًا ٤مل : سَمٞمْٜم٤م ىم قمٜمف اهللا ريض اًم

ـْ سمٜمل ؾَمَٚمٛم٦م وم٘م٤مَل : ي٤مرؾمقَل اهللا  ـُ ضُمُٚمقٌس قِمٜمَْد رؾمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ إذ ضم٤مَءُه رضُمٌؾ ُِم َٟمْح



 ومْمؾ سمر أصدىم٤مء آب وآمسم٤مب                        اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -563

 

 

 

٤م سمِِف سَمٕمَد َُمْقهِتاَِم ؟ وم٘م٤مل : َهْؾ سم٘مك ُِمـ سمِرِّ َأسمقيا ؿمكٌء َأسم مُهَ اَلة » رُّ هَلاُم   وآؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ  قمَٚمٞمِْٝماَم  َٟمَٕمْؿ ، اًمّما

طِمِؿ اًمتل ٓ شُمقَصُؾ إِٓا هِباَِم ، وإيَِمَراُم َصِدي٘مٝمام   . داود أسمق رواه ش وإِْٟمٗم٤مُذ قَمْٝمِدمِه٤م  وِصٚم٦ُم اًمرا

 اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ُم٤م هِمْرُت  -344
ِ
٤مء ًَ
ـْ ٟمِ قمغم َأطَمٍد ُِم

٤مَة ،  ـْ يَم٤مَن ُيْٙمثُِر ِذيْمَرَه٤م ، َوُرسماام َذسمح اًمِما َُم٤م هِمْرُت قمغم ظمدجي٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م . وَُم٤م َرَأْيُتَٝم٤م ىَمطُّ ، وًَمٙم

ٌْٕمثَُٝم٤م ذم صدائِؼ ظمِدجي٦َم ، وَمرُ  ْٟمٞم٤َم إِٓا ظمدجي٦ُم ، صُمؿا ُيَ٘مٓمُِّٕمَٝم٤م َأقْمَْم٤مء ، صُمؿا َي ـْ ذم اًمدُّ سماام ىمٚم٧ُم ًَمُف : يَم٠َمْن مَلْ يُٙم

٤م يَم٤مٟم٧ْم ويَم٤مَٟم٧ْم ويَم٤مَن زم ُِمٜمَْٝم٤م وًَمٌد » ومٞم٘مقُل :   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش إَِّنا

ـا . ُٕمُٝم ًَ ٚمَِٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م ي
٤مَة ، وَمُٞمْٝمِدي ذم ظَمالئِ  وذم رواي٦ٍم وإْن يَم٤مَن ًَمٞمذسمُح اًمِما

٤مَة َيُ٘مقُل : وذم رواي٦ٍم يَم٤مَن إَِذا   ظَمِدجي٦َم » َذسمَح اًمِما
ِ
 ش .َأْرؾِمُٚمقا هِب٤َم إمِم َأْصِدىَم٤مء

وذم رواي٦ٍم ىم٤مًم٧م : اؾْمت٠َْمَذَٟم٧ْم َه٤مًَم٦ُم سمِٜم٧ُْم ظُمَقْيٚمٍِد ُأظُم٧ُم ظَمدجَي٦َم قَمغَم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ، 

 هقش  وَم٤مرشَم٤مَح :»  ىمْقهُل٤َم ش .ًمٚماُٝمؿا َه٤مًَم٦ُم سمِٜم٧ُْم ظمَقْيٚمٍِد ا» وَمَٕمرَف اؾْمتِئَْذاَن ظمدجي٦م ، وَم٤مْرشَم٤مَح ًَمَذًمَِؽ وم٘م٤مَل : 

 
ِ
 .سمِفِ  اْهَتؿا : وُمٕمٜم٤مه سم٤ِمًمٕملمِ  شوَم٤مْرشَم٤معَ : »  ًَمْٚمُحَٛمٞمِْدي اًمّمحٞمحلم سملم اجلْٛمعِ  وذم سم٤ِمحل٤مء

ٌََجكمِّ ريض اهللا -345  وقمـ َأٟمس سمـ ُم٤مًمٍؽ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ظَمرضْم٧ُم ُمَع ضمرير سمـ قمٌِد اهللا اًْم

قمٜمف ذم ؾَمَٗمٍر، وَمَٙم٤مَن خَيُْدُُمٜمل وم٘مٚم٧ُم ًَمُف: ٓ شَمْٗمٕمْؾ، وم٘م٤مل : إيِنِّ ىَمْد َرَأيـ٧ُْم إَٟمّم٤مَر شَمّْمٜمَُع سمرؾُمقل اهللا 

 َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؿَمٞمْئ٤ًم آًَمٞم٧ُْم قَمغم َٟمْٗمز َأْن ٓ َأْصح٥َم َأطمدًا ُِمٜمُْٝمْؿ إِٓا ظَمدُْمتُُف ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.

 

 دح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢صبس اٌٛاس
يم٤من اسمـ قمٛمر إذا ىمِدم ُمٙمف ٟمزل قمغم أصٝم٤مره، ومٞم٠مشمٞمف ـمٕم٤مُمف ُمـ قمٜمد دار ظم٤مًمد سمـ ُأؾمٞمد، ومٞم٠ميمؾ ُمـ 

 ـمٕم٤مُمٝمؿ صمالصم٦م أي٤مم، صمؿ ي٘مقل: اطمًٌقا قمٜم٤م صدىمتٙمؿ، وي٘مقل ًمٜم٤مومع: أٟمٗمؼ ُمـ قمٜمدك أن. 

  )481/ 4ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقـم٠م  )

صدىم٤مء إب واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ وإيمراُمٝمؿ وهق ُمتْمٛمـ ًمؼم إب ىم٤مل اًمٜمقوي : وذم هذا : ومْمؾ صٚم٦م أ

 وإيمراُمف ًمٙمقٟمف سمًٌٌف وشمٚمتحؼ سمف أصدىم٤مء إم وإضمـداد واعمِم٤ميخ واًمزوج واًمزوضم٦م.

 (16/93)ذح اًمٜمقوى صحٞمح ُمًٚمؿ 

وىم٤مل اًم٘م٤مري: وإٟمام يم٤من أسمّر ٕٟمف إذا طمٗمظ همٞمٌتف ومٝمق سمحٗمظ طمْمقره أومم وإذا راقمك أهؾ وّده ومٙم٠من 



 وآم آب أصدىم٤مء سمر ومْمؾ سم٤مب                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 357

  (8/681ة أهؾ رمحف أطمرى. )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ُمراقم٤م

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ىم٤مل: ىمدُم٧م اعمديٜم٦م، وم٠مشم٤مين قمٌداهلل سمـ قمٛمر وم٘م٤مل: أشمدري مل أشمٞمتؽ؟ 

َؾ أسم٤مه ذم ىمؼمه ومٚمٞمِّمْؾ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٓ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ُمـ أطم٥م أن يّم

 إظمقان أسمٞمف سمٕمده. وإٟمف يم٤من سملم أيب قمٛمَر وسملم أسمٞمؽ إظم٤مٌء وودٌّ وم٠مطم٧ٌٌُم أن أصَؾ ذاك. 

 ( 1361/  3أظمرضمف أسمق يٕمغم  -432 -175/ 2)صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن 

 ثبة ئوشاَ أً٘ ث١ذ سعٛي اهلل فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ -9:
 ٚث١بْ فنٍُٙ

َريُمْؿ شَمْٓمِٝمػمًا ] إطمزاب : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :إِٟمااَم يُ  ضْمَس َأْهَؾ اًْمٌَٞم٧ِْم َوُيَٓمٝمِّ [  33ِريُد اهللُ ًمُِٞمْذِه٥َم قَمٜمُْٙمُؿ اًمرِّ

ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب  ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  ٤َم ُِم َر اهللِ وَم٢مَِّنا
ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مئِ  [ . 32] احل٩م :  َوَُم

ـِ وقمـ يزيد سمـ طمٞما٤مَن ىم٤مل : اْٟمٓمَٚمْ٘م٧ُم َأٟم -346 ٚمٍِؿ إمم َزْيِد سْم ًْ َة ، وقمْٛمُرو سمـ ُُم ـُ ؾَمؼْمَ ٤م وطُمّملْمُ سْم

ٜم٤م إًَِمٞمِف ىم٤مل ًمف طُمّملْمٌ : ًَمَ٘مد ًَمِ٘مٞم٧َم َي٤م زْيُد ظَمػْمًا يَمثػِمًا ، َرَأْي٧َم رؾمقَل  ًْ َأرىمَؿ ريض اهللا قمٜمٝمؿ ، ومَٚماما ضَمٚم

َُمَٕمُف، َوَصٚماٞم٧َم ظَمْٚمَٗمُف : ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧َم ي٤م َزْيُد ظَمػْمًا اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وؾمِٛمْٕم٧َم طَمِديَثُف ، وهَمَزْوَت 

ـَ َأظِمل واهللاِ ًَم٘مَ  ـْ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ىم٤مل : ي٤م اسْم صْمٜم٤َم ي٤م َزْيُد ُم٤م ؾمِٛمْٕم٧َم ُِم ْد يَمثػِمًا ، طَمدِّ

ـْ  ٞم٧ُم سمْٕمَض اًمذي يمٜم٧ُم َأقِمل ُِم ًِ رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ،  يَمؼِمْت ؾِمٜمِّل ، وىَمُدم قمْٝمدي ، وٟم

صْمُتُٙمْؿ ، وَم٤مىْمٌَُٚمقا ، َوَُم٤مٓ وَمال شُمَٙمٚمُِّٗمقٟمِٞمِف صُمؿا ىم٤مل : ىم٤مم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيقْ  ُم٤ًم ومِٞمٜم٤َم وَماَم طَمدا

٦َم َواعمَِديٜم٦َِم ، وَمَحِٛمَد اهللا  ُيْدقمل مُخ٤ّمء سَملْمَ ُمٙما
ٍ
َر ، صُمؿا ىَم٤مَل : ظمٓمِٞم٤ًٌم سماَِمء ٤م » ، َوَأصْمٜمك قَمٚمٞمْف ، ووقَمَظ، َوَذيما َأُما

٤َم اًمٜما٤مُس ، وَم٢مِٟمااَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ ُيقؿِمُؽ َأْن َي٠ْميِتَ رؾمقُل ريب وَم٠ُمضمٞم٥َم ، وَأَٟم٤م شَم٤مِرٌك ومِٞمُٙمْؿ صمَ  َ٘مَٚملْمِ : سمْٕمُد : َأٓ َأهيُّ

هلاُم يمِت٤مُب اهللاِ ، ومِٞمِف اهلُدى َواًمٜمُّقُر ، ومَ  ُٙمقا سمفَأوا ًِ وَمح٨ما قمغم يمِت٤َمِب اهللا ، ش ُخُذوا سمِٙمِت٤مِب اهللا ، َواؾْمتَْٛم

٥َم ومِٞمِف . صمؿا ىَم٤مَل  ُريمؿ اهللا ذم أهؾ سمٞمتل » ورهما ريمؿ اهللا ذم أهِؾ سمٞمْتل ، أذيمِّ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ش وَأْهُؾ سَمٞمْتِل ، ُأذيمِّ

ـْ َأْهِؾ سَمٞمْتِِف ي٤م زْيُد ؟ أًمٞمس ٟم٤ًمُؤه ُمـ  ـْ أهِؾ سمٞمتِِف َوًَمٙمِـ َأْهُؾ طُمَّملْمٌ : وَُم أهِؾ سمٞمتِف ؟ ىم٤مل : ٟم٤ًمُؤه ُم

ـْ ُهؿ؟ ىَم٤مَل : ُهْؿ آُل قمكمٍّ ، وآُل قَمِ٘مٞمٍؾ ، وآُل ضَمْٕمَٗمر ، َوآُل  دىَم٦م سمْٕمَدُه ، ىَم٤مل : وَُم ـْ طُمِرم اًمّما سمْٞمتِِف ُم

دىَم٦َم ؟ ىَم٤مَل : ٟمَٕمْؿ . رواه ُمًٚمؿ . وذم  طُمِرَم اًمّما
ِ
َأٓ َوإيِنِّ شَم٤مِرٌك »  رواي٦ٍم : قمٌا٤مٍس ، ىَم٤مَل : يُمؾُّ ُه١مٓء
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ـْ شَمَريَمُف يم٤مَن قمغم  ٌَٕمف يَم٤مَن قَمغَم اهلُدى ، وَُم ـِ اشما ومِٞمُٙمْؿ صَمْ٘مَٚملْم : َأطمُدمَه٤م يمَِت٤مُب اهللا َوُهق طمٌُْؾ اهللا، ُم

 ش .َوالًَم٦ٍم 

يؼ ريض اهللا قمٜمف َُمْقىمُ  -347 دِّ ـِ قُمٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام ، قمـ أيب سَمْٙمر اًمّمِّ قوم٤ًم قَمَٚمٞمِْف َأٟماُف ىَم٤مَل : وقَمـ اسم

دًا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم َأْهِؾ سمٞمْتِِف ، رواه اًمٌخ٤مري .  اْرىُمٌُقا حُمَٛما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل : ٟمزًم٧م ذم ٟم٤ًمء إٟمام يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م  : قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف

 (6/411اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مص٦م.)شمٗمًػم سمـ يمثػم 

ومٝمؿ أهؾ سمٞم٧م ـمٝمرهؿ إٟمام يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م ويٓمٝمريمؿ شمٓمٝمػما  : قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

إٟمام يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م :اهلل ُمـ اًمًقء وظمّمٝمؿ سمرمح٦م ُمٜمف . ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف

أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل:اًمرضمس ه٤مهٜم٤م : اًمِمٞمٓم٤من وؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمرضمس : اًمنمك. ىم٤مل ويٓمٝمريمؿ شمٓمٝمػما 

ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم مخ٦ًم : ذم وذم قمكم ريض اهلل قمٜمف  : : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاخلدري 

إٟمام يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس  : وطمًـ ريض اهلل قمٜمف وطمًلم ريض اهلل قمٜمف ووم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 (21/263اًمٓمؼمى شمٗمًػم  . )أهؾ اًمٌٞم٧م ويٓمٝمريمؿ شمٓمٝمػما 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطم٥م إزم أن ىم٤مل اسمق سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مراسم٦م ر

 (1759وُمًٚمؿ  4241أصؾ ُمـ ىمراسمتك .)اًمٌخ٤مرى

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف ىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام : واهلل إلؾمالُمؽ يقم أؾمٚمٛم٧م يم٤من أطم٥م إزم ُمـ 

إؾمالم اخلٓم٤مب يٕمٜمل واًمده ًمق أؾمٚمؿ  ٕن إؾمالُمؽ يم٤من أطم٥م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ 

 (4/22)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد. ؾمالم اخلٓم٤مبإ

 اًمٕم٤معملم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧ِم رؾمقل اهلل قمٚمٞمٝم٤م وقمغم أسمٞمٝم٤م اًمًالم: 
ِ
ىمقَل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ًمًٞمِّدة ٟم٤ًمء

ي٤م سمٜم٧َم رؾمقل اهلل صغما اهلل قمٚمٞمف وؾمٚماؿ ُم٤م يم٤من أطمٌد ُمـ اًمٜم٤مس أطم٥ما إًمٞمٜم٤م ُمـ أسمٞمؽ، وُم٤م أطمٌد سمٕمد أسمٞمؽ 

 (168/5سمٖمدادأطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمٜمؽ.)شم٤مريخ 

ىم٤مل رزيـ سمـ قمٌٞمد : يمٜم٧م قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام وم٠مشمك زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم وم٘م٤مل ًمف اسمـ 
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 ) 777/  2قم٤ٌمس ُمرطم٤ًٌم سم٤محلٌٞم٥م اسمـ احلٌٞم٥م . )أظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ  

حلؼ، ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: ؾمٞمٝمٚمؽ ذّم صٜمٗم٤من، حم٥م ُمٗمرط يذه٥م سمف احل٥م إمم همػم ا

 وُمٌٖمض ُمٗمرط يذه٥م سمف اًمٌٖمض إمم همػم احلؼ، وظمػم اًمٜم٤مس ذما طم٤مٓ اًمٜمٛمط إوؾمط وم٤مًمزُمقه. 

 ( اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ 127َّن٩م اًمٌالهم٦م ظمٓم٦ٌم  )

ٛم٦م، إٟمف ًمٕمٝمد اًمٜمٌل  ًَ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم، وسمرأ اًمٜم

: )أن ٓ حيٌٜمل إٓ ُم١مُمـ، وٓ ُيٌٖمْمٜمل إٓ ُمٜم٤مومؼ( إُمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إ  زما

 (3736(  ورواه اًمؽمُمذي )78) رواه ُمًٚمؿ ذم أوائؾ صحٞمحف ذم يمت٤مب اإليامن رىمؿ )

ىم٤مل احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمرضمؾ ِمـ يٖمٚمق ذم آل اًمٌٞم٧م: وحيٙمؿ أطمٌقٟم٤م 

اهلل وم٠مسمٖمْمقٟم٤م. وم٘م٤مل اًمرضمؾ: إٟمٙمؿ ذو ىمراسم٦م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  هلل وم٢من أـمٕمٜم٤م اهلل وم٠مطمٌقٟم٤م، وإن قمّمٞمٜم٤م

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمتؿ أهؾ سمٞمتف. وم٘م٤مل: وحيٙمؿ ًمق يم٤من اهلل ٟم٤مومًٕم٤م سم٘مراسم٦م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٖمػم 

٤م قمٛمؾ سمٓم٤مقمتف ًمٜمٗمع سمذًمؽ ُمـ هق أىمرب إًمٞمف ُمٜم٤م أسم٤مه وأُمف. واهلل إين ٕظم٤مف أن يْم٤مقمػ اهلل ًمٚمٕم٤ميص ُمٜم

اًمٕمذاب وٕمٗملم. وواهلل إين ٕرضمق أن ي١مشمك اعمحًـ ُمٜم٤م أضمره ُمرشملم. ًم٘مد أؾم٤مء آسم٤مؤٟم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م إن يم٤من ُم٤م 

شم٘مقًمقن ُمـ ديـ اهلل طم٘م٤م صمؿ مل خيؼموٟم٤م سمف ومل يٓمٚمٕمقٟم٤م قمٚمٞمف ومل يرهمٌقٟم٤م ومٞمف ومٜمحـ واهلل أىمرب ُمٜمٝمؿ ىمراسم٦م 

ُمر يمام شم٘مقًمقن إن اهلل ورؾمقًمف اظمت٤مر ُمٜمٙمؿ وأوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٘م٤م، وأطمؼ سم٠من يرهمٌقا ومٞمف ُمٜمٙمؿ وًمق يم٤من إ

قمٚمٞم٤م هلذا إُمر وًمٚم٘مٞم٤مم قمغم اًمٜم٤مس سمٕمده، إن يم٤من قمكم ٕقمٔمؿ اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ ظمٓمٞمئ٦م وضمرًُم٤م إذ شمرك أُمر 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مقم ومٞمف يمام أُمره ويٕمذر ومٞمف إمم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل اًمراوميض: أمل ي٘مؾ رؾمقل 

ٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه؟ ىم٤مل: أُم٤م واهلل ًمق أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمـ يم

وؾمٚمؿ يٕمٜمل سمذًمؽ اإلُمرة واًمًٚمٓم٤من واًم٘مٞم٤مم قمغم اًمٜم٤مس ٕومّمح هلؿ سمذًمؽ يمام أومّمح هلؿ سم٤مًمّمالة 

واًمزيم٤مة وصٞم٤مم رُمْم٤من وطم٩م اًمٌٞم٧م وًم٘م٤مل هلؿ: أهي٤م اًمٜم٤مس هذا وزم أُمريمؿ ُمـ سمٕمدي وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف 

راء هذا وم٢من أٟمّمح اًمٜم٤مس يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وأـمٞمٕمقا ومام يم٤من ُمـ و

 (321-5/319)ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد 

قمـ دم اًم٤ٌمقمقض وم٘م٤مل ِمـ أٟم٧م ىم٤مل ُمـ أهؾ اًمٕمراق ىم٤مل اٟمٔمروا  وؾم٠مل رضمؾ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 

صغم  ؿ وؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌلي٠ًمًمٜمل قمـ دم اًم٤ٌمقمقض وىمد ىمتٚمقا اسمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚم إمم هذا
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 (5994اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل مه٤م رحي٤مٟمت٤مي ُمـ اًمدٟمٞم٤م. ) رواة اًمٌخ٤مرى 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: طمدث أيب سمحدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٦م ُم٤م شم٘مقل ذم اًمتٗمْمٞمؾ؟ ىم٤مل ذم 

ـم٤مًم٥م ُمـ أهؾ سمٞم٧ٍم  اخلالوم٦م أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن. وم٘مٚم٧م: ومٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟ ىم٤مل: ي٤م سمٜمل قمكم سمـ أيب

 (219ُم٤مم امحد ًمٚمجقزى إل)ُمٜم٤مىم٥م ا. ٓ ي٘م٤مس هبؿ أطمد

واقمرف ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ومْمٚمٝمؿ ًم٘مراسمتٝمؿ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىم٤مل احلًـ اًمؼمهب٤مرى :

وشمٕمرف ومْمؾ ىمريش واًمٕمرب ومجٞمع إومخ٤مذ ، وم٤مقمرف ىمدرهؿ وطم٘مقىمٝمؿ ذم اإلؾمالم وُمقازم اًم٘مقم 

طم٘مٝمؿ ذم اإلؾمالم واقمرف ومْمؾ إٟمّم٤مر ووصٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ وشمٕمرف ًم٤ًمئر اًمٜم٤مس 

 (97-96ذح اًمًٜمف .(وؾمٚمؿ ومٞمٝمؿ وآل اًمرؾمقل ومال شمٜم٤ًمهؿ واقمرف ومْمٚمٝمؿ ويمراُمتٝمؿ

ىم٤مل آُم٤مم اسمك سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم آضمرى :واضم٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م حم٦ٌم أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ووًمده وذريتف ، ووم٤مـمٛم٦م ووًمده٤م وذريتٝم٤م ، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وسمٜمق ه٤مؿمٝمؿ 

واحلًـ واحلًلم وأوٓدمه٤م وذريتٝمام ، وضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ووًمده وذريتف ، ومحزة ووًمده ، واًمٕم٤ٌمس ووًمده 

وذريتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ، ه١مٓء أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم حمٌتٝمؿ 

 (5/2276ؿ وطمًـ ُمداراهتؿ ، واًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ ، واًمدقم٤مء هلؿ.) اًمنميٕمف وإيمراُمٝمؿ واطمتامهل

 (219/5ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ٓ جيتٛمع طم٥مُّ قمثامن وقمكم إٓا ذم ىمٚمقب ٟمٌالء اًمرضم٤مل. )شم٤مريخ سمٖمداد

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :وحيٌقن يٕمٜمل أهؾ اًمًٜمف واجلامقم٦م أهَؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويتقًمقَّنؿ 

ُريمؿ اهلل ذم أهؾ وحيٗمٔمقن  ومٞمٝمؿ وصٞما٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل يقم همدير ظُمّؿ: )ُأذيمِّ

سمٞمتِل( وىم٤مل: أيْم٤ًم ًمٚمٕم٤ٌمس قمّٛمف وىمد اؿمتٙمك إًمٞمف أنا سمٕمَض ىمريش جيٗمق سَمٜمِل ه٤مؿمؿ وم٘م٤مل واًمذي ٟمٗمز 

قمٞمؾ يمٜم٤مٟمف واصٓمٗمك ُمـ سمٞمده! ٓ ي١مُمٜمقن طمتك حيٌقيمؿ هلل وًم٘مراسمتك وىم٤مل: إنا اهللَ اصٓمٗمك ُِمـ سمٜمك إؾمام

ويتَقًماقن أزواَج رؾمقل اهلل صغم يمٜم٤مٟمف ىمريِم٤ًم واصٓمٗمك ُِمـ ىمريٍش سمٜمك ه٤مؿِمؿ واصٓمٗم٤ميِن ُِمـ سمٜمك ه٤مؿِمؿ. 

ـا أزواضُمف ذم أظمرة ظمّمقص٤ًم ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أمُّ  ٝم٤مت اعم١مُمٜملم وي١مُمٜمقن سم٠مَّنا اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُما

ُل َُمـ آُمـ سمف وقم٤موده يؼ  أيمثِر أوِٓده وأوا ي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمدِّ قمغم أُمره، ويم٤من هل٤م ُمٜمف اعمٜمـزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمّمدِّ

ِلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومْمُؾ قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء يمٗمْمؾ اًمثاريد قمغم ؾم٤مئر  ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌا

اًمذيـ  اًمٓمٕم٤مم ويتؼماؤون ُمـ ـمري٘م٦م اًمرواومض اًمذيـ ُيٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦َم وَيًٌُّقََّنؿ وـمري٘م٦ِم اًمٜماقاص٥م



 اهلل رؾمقل سمٞم٧م اهؾ إيمرام سم٤مب                           ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 361

 (9/12ُي١مذون أهَؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقل أو قمٛمؾ.)اًمٕم٘مٞمدة اًمقؾمٓمٞمف ٓسمـ شمٞمٛمٞمف 

ىم٤مل اعمقومؼ اسمـ ىمداُمف اعم٘مدؾمك : وُمـ اًمًٜم٦م اًمؽميض قمـ أزواج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمٝم٤مت 

اعم١مُمٜملم اعمٓمٝمرات اعمؼمءات ُمـ يمؾ ؾمقء أومْمٚمٝمؿ ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمدوقم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ 

ه٤م اهلل ذم يمت٤مسمف زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ومٛمـ ىمذومٝم٤م سمام سمرأه٤م اهلل ُمٜمف اًمتل سمرأ

 (178قمت٘م٤مد إلومٝمق يم٤مومر.)عمٕمف ا

ىمقل أيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي: وُمـ أطمًـ اًم٘مقل ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 يمؾ رضمس وم٘مد سمرئ ُمـ اًمٜمٗم٤مق . وأزواضمف اًمٓم٤مهرات ُمـ يمؾ دٟمس وذريتف اعم٘مدؾملم ُمـ

  )471 – 467) اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذح اسمـ أيب اًمٕمز 

ىم٤مل اسمـ يمثػم :وٓ ٟمٜمٙمر اًمقص٤مة سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م وإُمر سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ واطمؽماُمٝمؿ وإيمراُمٝمؿ ، وم٢مَّنؿ ُمـ 

ٚمًٜم٦م ذري٦م ـم٤مهرة ُمـ أذف سمٞم٧م وضمد قمغم وضمف إرض ومخرًا وطم٤ًًٌم وٟم٤ًًٌموٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟمقا ُمتٌٕملم ًم

اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م يمام يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٝمؿ يم٤مًمٕم٤ٌمس وسمٜمٞمف وقمكم وأهؾ ذريتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 (6/199أمجٞمٕمـ.)شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :

ـَ اهللَِ ذم اًمُ٘مرآِن َأٟمَزًَمفُ       ي٤م آَل سَمٞم٧ِم َرؾمقِل اهللَِ طُمٌاُٙمُؿ              وَمرٌض ُِم

 َُمـ مَل ُيَّمؾِّ قَمَٚمٞمُٙمؿ ٓ َصالَة ًَمفُ      ِؿ اًمَٗمخِر َأٟماُٙمُؿ        َيٙمٗمٞمُٙمُؿ ُِمـ قَمٔمٞم

 وىم٤مل ايْم٤م:

ٞماف                     إِذا ذم جَمٚمٍِس َٟمذيُمر قَمٚمِٞم٤ًّم     
 َوؾِمٌتَٞمِف َووم٤مـمَِٛم٦َم اًمَزيمِ

 فوَمَٝمذا ُِمـ طَمدي٨ِم اًمراومِِْمٞما                   ُي٘م٤مُل دَم٤مَوزوا ي٤م ىَمقُم َهذا     

ـِ ُِمـ ُأٟم٤مٍس    ومَض طُم٥ما اًمٗم٤مـمِِٛمٞماف                سَمِرئ٧ُم إمِم اعمَُٝمٞمِٛم  َيَروَن اًمرا

ٗمري٦م ـ وسمٚمغ ُِمـ ظمٌثف ذم  وهل ومرىم٦ٌم ُمـ ومرق اخلقارج يم٤من قمٛمران سمـ طِمٓما٤من ؿم٤مقمًرا ؿمديًدا ذم ُمذه٥م اًمّمُّ

 اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ذم ضسمف قمٚمٞم٤ًّم:سمٖمض قمكمٍّ ريض اهلل قمٜمف أٟمف رصمك قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجٍؿ ىم٤مشمَؾ قمكمٍّ ريض 

ـْ ُُمٜمِٞم٥ٍم َُم٤م َأَراَد هِب٤َم     سَم٦ًم ُِم ـْ ِذي اًمَٕمْرِش ِرْوَقاَٟم٤م          َي٤م َضْ ٓا ًمِٞمٌَُْٚمَغ ُِم  إِ

ٌُُف         ًَ َْذيُمُرُه َيْقًُم٤م وَم٠َمطْم َٕ ٦ِم قِمٜمَْد اهللِ ُِمٞمَزاَٟم٤م              إيِنِّ  يا  شَأْورَم اًمؼَمِ
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 ىمد أضمٌٜم٤مه قمـ ؿمٕمره هذا سم٘مقًمٜم٤م:ىم٤مل قمٌد اًم٘م٤مهر: 

ـْ يَمُٗمقٍر َُم٤م اؾْمتََٗم٤مَد هِب٤َم سَم٦ًم ُِم ٓا اجلََزاَء سماَِم ُيّْمٚمِٞمِف ٟمػَِماَٟم٤م           َي٤م َضْ  إِ

ـْ  ـُ َُم ًَْمَٕمٜمُُف ِديٜم٤ًم َوَأًْمَٕم َٕ  َيْرضُمق ًَمُف َأسَمًدا قَمْٗمًقا َوهُمْٗمَراَٟم٤م                   إيِنِّ 

ؿَْم  َٕ ِ٘ملُّ  ُٝمْؿ قِمٜمَْد َربِّ اًمٜما٤مِس ُِمٞمَزاَٟم٤م        َ٘مك اًمٜما٤مِس يُمٚمِِّٝمِؿ َذاَك اًمِما  َأظَمٗمُّ

: ٤من اًم٤ٌمهريُّ ًا  وىم٤مل آظمر ذم اًمردِّ قمٚمٞمف: وهق سمٙمر سمـ طم

ـِ ُُمْٚمَجَؿ ـ» سْم ِٓ ـِ َواإِلؾْماَلِم َأْريَم٤مَٟم٤م      َوإىَْمَداُر هَم٤مًم٦ٌَِمٌ  ىُمْؾ  ي  َهَدُْم٧َم ًمِٚمدِّ

َٓ وَماَل قَمَٗم٤م اهللُ قَمٜمُْف ؾُمق ـِ طِمٓما٤مَٟم٤م           َء ومِْٕمَٚمتِِف َو  ؾَمَ٘مك ىَمؼْمَ قِمْٛمَراَن سْم

ٓا  ـْ ؿَمِ٘ملٍّ َُم٤م َأَراَد هِب٤َم إِ سَم٦ًم ُِم ـْ ذِي اًمَٕمْرِش ِرْوَقاَٟم٤م         َي٤م َضْ  ًمِٞمٌَُْٚمَغ ُِم

ـْ هَمِقيٍّ َأْوَرَدشْمُف ًَمًٔمك سَم٦ٌم ُِم مْحَ           سَمْؾ َضْ  ـَ هَمْْم٤ٌَمَٟم٤مَوؾَمْقَف َيْٚمَ٘مك هِب٤َم اًمرا

     ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ُمٕم٤مرًو٤م اخل٤مرضملا قمٛمران سمـ طِمٓما٤من:

٤مَٟم٤م              إيِنِّ اُْمُرٌؤ ًَمٞمَْس ذِم ِديٜمِل ًمَِٖم٤مُِمَزةٍ  ٧ُم قَمغَم إؾَْماَلِف ـَمٕما ًْ  ًملٌِم َوًَم

ْرُت ُُمِْمتََٖمٌؾ  ْ              َوذِم ُذُٟمقيِب إَِذا وَمٙما   َأًْمَؼ هُمْٗمَراَٟم٤مَوذِم َُمَٕم٤مِدَي إِْن مَل

ـْ ِذيْمِر ىَمْقٍم َُمَْمْقا يَم٤مُٟمقا ًَمٜم٤َم  ِلِّ قَمغَم اإِلؾْماَلِم َأقْمَقاَٟم٤م              قَم  ؾَمَٚمًٗم٤م َوًمِٚمٜمٌا

تَْٖمِٗمًرا َأسَمًدا ًْ َٓ َأَزاُل هَلُْؿ ُُم ا َوإقِْماَلَٟم٤م                  َو  يَماَم ُأُِمْرُت سمِِف ِهًّ

ظُمقُل قَمَٚمٞمِْٝمْؿ  ـْم٧ُم قِمّْمٞم٤َمَٟم٤م     ذِم اًماِذي قَمِٛمُٚمقا وَماَم اًمدُّ ـِ ُِمٜمِّل َوىَمْد وَمرا ْٕم  سم٤ِمًمٓما

َٓ قُمَٛمًرا  َٓ َأؾُم٥مُّ َُمَٕم٤مَذ اهللِ قُمثْاَمَٟم٤م                وَماَل َأؾُم٥مُّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر َو  َو

ـُ قَمؿِّ َرؾُمقِل اهللِ َأؿْمتُُٛمُف  َٓ اسْم ِب             َو ْ  َأيْمَٗم٤مَٟم٤م طَمتاك ُأًَمٌاَس حَت٧َْم اًمؽمُّ

 َٓ ؾُمقِل َو سَمػْمَ طَمَقاِريا اًمرا َٓ اًمزُّ  ُأْهِدي ًمَِٓمْٚمَح٦َم ؿَمتْاًم قَمزا َأْو َه٤مَٟم٤م          َو

ُمِّ اعم١ُْمُِمٜملَِم يَماَم 
ِٕ َٓ َأىُمقُل  ت٤َمَٟم٤م                   َو  ىَم٤مَل اًمُٖمَقاُة هَل٤َم ُزوًرا َوهُبْ

َح٤مِب ًَم٘مَ  ًا َٓ َأىُمقُل قَمكِمٌّ ذِم اًم  ـ ىُمْٚم٧ُم إًِذا ضَمْقًرا َوقُمْدَواَٟم٤م َواهللِ           دْ َو

٤مَٟم٤م        ًَمْق يَم٤مَن ذِم اعمُْزِن َأًْمَ٘متُْف َوَُم٤م مَحََٚم٧ْم  ًَ  إِْٟم
ِ
ـَ إطَْمٞم٤َمء َح٤مِب ُِم ًا  ُُمْزُن اًم

َٓ َأَرى ُدوَٟمُف ذِم اًمَٗمْْمِؾ قُمثْاَمٟمَ              إيِنِّ ُأطِم٥مُّ قَمٚمِٞم٤ًّم طُم٥ما ُُمْ٘متَِّمٍد    ٤مَو

٤م قَمكِمٌّ وَمَ٘مْد يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف ىَمَدٌم  ٤مسمِِ٘ملَم هَل٤َم ذِم اًمٜما٤مِس ىَمْد سَم٤مَٟم٤م                 َأُما ًا  ذِم اًم
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 َوَرٍع  ُُمَراىم٤ًٌِم َوضَمَزاُه اهللُ هُمْٗمَراَٟم٤م                    َويَم٤مَن قُمثْاَمُن َذا ِصْدٍق َوَذا 

ـْ ىَمْٚمٌِل ُُمَِم٤مَيَٕم٦مً  ٤مَٟم٤م                َُم٤م َيْٕمَٚمُؿ اهللُ ُِم ـَ قَمٗما  ًمِْٚمُٛمٌِْٖمِْملَم قَمٚمِٞم٤ًّم َواسْم

َُْمٜمَُحُٝمْؿ سُمْٖميِض قَماَلٟمِٞم٦ًَم  َٕ ْدِر يمِتْاَمَٟم٤م                 إيِنِّ  ٧ُم َأيْمتُُٛمُٝمْؿ ذِم اًمّما ًْ  َوًَم

 ـْ َداَٟم٤مهِب٤َم ِهَل اًمُٕمْرَوُة اًمُقصْمَ٘مك عمَِ            إِنا اجلاََمقَم٦َم طَمٌُْؾ اهللِ وَم٤مقْمتَِّمُٛمقا 

ْٚمَٓم٤مِن ُُمْٕمِْمَٚم٦مً  ًُّ ـْ ِديٜمِٜم٤َم َرمْح٦ًَم ُِمٜمُْف َوِرْوَقاَٟم٤م                 اهللُ َيْدوَمُع سم٤ِمًم  قَم

ـْ ًَمٜم٤َم ؾُمٌٌُؾ  ٦ُم مَلْ َي٠ْمَُم َٓ إَئِٛما ىَْمَقاَٟم٤م               ًَمْق ِٕ  َويَم٤مَن َأْوَٕمُٗمٜم٤َم ََّن٤ًٌْم 

 (73ًمٚمٌٖمدادي )ش ًمِٗمَرقاًمٗمرق سملم ا(»28)ديقان قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك )

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وقمـ قُم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: صغما أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف اًمٕمٍَم صمؿ ظمرج َيٛمٌم ومرأى 

ٌٞم٤من ومحٛمٚمف قمغم قم٤مشم٘مف وىم٤مل: سم٠ميب ؿمٌٞمٌف سم٤مًمٜمٌل ٓ ؿمٌٞمٌف سمٕمكم، وقمكمٌّ يْمحؽ.  ـَ يٚمٕم٥ُم ُمع اًمّمِّ احلً

 (3542)اًمٌخ٤مري ح 

اجلقارى شمٚمٕم٥م ُمع وهك ضم٤مريف ـم٤مًم٥م أسمك سمٜم٧م قمٚمل سمـ اخلٓم٤مب أم يمٚمثقم قمٛمر سمـ شمزوج :قمٙمرُم٦مل ىم٤م

صٚمك رؾمقل اهلل ؾمٛمٕم٧م وًمٙمـ سمل ٟمِم٤مط ُمـ أشمزوج ًمؿ وم٘م٤مل: إٟمك ًمف سم٤مًمٌريم٦م ومج٤مء إمم أصح٤مسمف ومدقمقا 

ل سمٞمٜمأن يٙمقن وم٠مطم٧ٌٌم وٟمًٌك ؾمٌٌل يقم اًم٘مٞم٤مُمف إٓ ُمٜم٘مٓمع وٟم٥ًم يمؾ ؾم٥ٌم وؾمٚمؿ ي٘مقل: إن قمٚمٞمف اهلل 

 (4/71وؾمٚمؿ ؾم٥ٌم وٟم٥ًم .)ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئك ٟمٌل اًمٚمف صٚمك اًمٚمف قمٚمٞمف وسملم 

قمـ أٟمس: أنا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من إذا ىُمِحٓمقا اؾمتً٘مك سم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل: اًمٚماٝمؿا إٟما٤م يمٜما٤م 

ؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمِّٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتً٘مٞمٜم٤م، وإٟما٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾمِ٘مٜم٤م ىم٤مل: وم  ٞمً٘مقن. ٟمتقؾما

 (1111) اًمٌخ٤مرى 

أن اًمٕم٤ٌمس عم٤م اؾمتً٘مك سمف قمٛمر ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟمف مل يٜمزل سمالء إٓ سمذٟم٥م، ومل يٙمِمػ إٓ سمتقسم٦م، وىمد شمقضّمف 

اًم٘مقم يب إًمٞمؽ عمٙم٤مين ُمـ ٟمٌٞمؽ وهذه أيديٜم٤م إًمٞمؽ سم٤مًمذٟمقب، وٟمقاصٞمٜم٤م إًمٞمؽ سم٤مًمتقسم٦م وم٤مؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م ىم٤مل: 

 (443/3ومتح اًم٤ٌمرى  (وقم٤مش اًمٜم٤مسوم٠مرظم٧م اًمًامء ُمثؾ اجل٤ٌمل طمتك أظمّم٧ٌم إرض، 

إمم سمٞم٧م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦مًمٞم٠مظمذ قمٜمف احلدي٨م ومٞمجده ىم٤مئال  أٟمف يم٤من ي٠ميت قمٜمٝمام ريض اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس

صغم  قمغم سم٤مسمف ومتًٗمل اًمريح اًمؽماب قمغم وضمٝمف وم٢مذا ظمرج وراءه ىم٤مل : ي٤م اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل ومٞمتقؾمد رداءه

 (2/367اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى . (إزم ومآشمٞمؽ ؟ اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُم٤م ضم٤مء سمؽ أٓ أرؾمٚم٧م
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يم٤من اًمٕمٌا٤مُس إذا ُمرا سمٕمٛمر أو سمٕمثامن ومه٤م رايم٤ٌمن ٟمزَٓ طمتك جُي٤مِوَزمه٤م، إضمالًٓ ًمٕمؿِّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 (2/93قمالم اًمٜمٌالءأوؾمٚمؿ. ) ؾمػم 

يمٌٝم٤م ومج٤مء اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل : صغم زيد سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف قمغم ضمٜم٤مزة  صمؿ ىُمّرب ًمف سمٖمٚمتف ًمػم

ريض اهلل قمٜمٝمام وم٠مظمذ سمريم٤مسمف  وم٘م٤مل زيد : ظمؾ قمٜمؽ ي٤م اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل هٙمذا 

 (2/361)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  .ٟمٗمٕمؾ سم٤مًمٕمٚمامء  وم٘مٌّؾ زيد يد اسمـ قم٤ٌمس وىم٤مل  هٙمذا ُأُِمْرٟم٤م أن ٟمٗمٕمؾ سم٠مهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمٜم٤م

 ٚمًف  وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م : ُمرطم٤ًٌم وأهالً سم٤مسمـ رؾمقل اهللروى أن احلًـ سمـ قمكم دظمؾ قمغم ُمٕم٤موي٦م ذم جم

 (2/141)اًمٌدايف واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وأُمر ًمف سمثالصمامئ٦م أًمػ

وأيْم٤ًم أن احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام وومدا قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وم٠مضم٤مزمه٤م سمامئتل أًمػ وىم٤مل هلام 

 (8/193)اًمٌدايف واًمٜمٝم٤مي٦م ٤مل احلًلم  ومل شمٕمط أطمد أومْمؾ ُمٜم٤م.: ُم٤م أضم٤مز هبام أطمد ىمٌكم  وم٘م

قمـ اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥ِّم عما٤م أرؾمٚمف اعمًٚمٛمقن إمم ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مرى سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وم٢مَّنؿ قمٔماٛمقه 

وقمرف اًمٜمّم٤مرى ىَمْدَره، ومخ٤مومقا أن ٓ يًجد ًمٚمٛمٚمؽ إذا دظمؾ، وم٠مدظمٚمقه ُمـ سم٤مٍب صٖمػٍم ًمٞمدظمؾ ُمٜمحٜمٞم٤ًم، 

ٞم٤ًم هلؿ سمَٕمُجزه، ومٗمٕمؾ ٟم٘مٞمَض ُم٤م ىمّمدوه، وعمَا٤م ضمٚمس ويمٚماٛمقه أراد  ومَٗمٓمِـ عمٙمرهؿ ومدظمؾ ُمًتدسمًرا ُمتٚم٘مِّ

يريد إفمٝم٤مَر ىمقل اإلومؽ اًمذي ش ُم٤م ىمٞمؾ ذم قم٤مئِم٦َم اُمرأِة ٟمٌٞمِّٙمؿ؟»سمٕمُْمٝمؿ اًم٘مدَح ذم اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ًمف: 

٤م سم٤مًمزٟم٤م إومًٙم٤م ويمذسًم٤م: ُمريُؿ صمِٜمْت٤َمن ىُمدح ومٞمٝمام وُرُمٞمت»ي٘مقًمف ُمـ ي٘مقًمف ُمـ اًمراومْم٦م أيًْم٤م، وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض: 

٤م قم٤مئِم٦م ومٚمؿ شم٠مِت سمقًمٍد ُمع أٟمف يم٤من هل٤م زوٌج  ٤م ُمريؿ ومج٤مءت سم٤مًمقًمد حتٛمٚمف ُمـ همػم زوٍج، وأُما ش وقم٤مئِم٦م، وم٠مُما

 (56/ 2)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜما٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ش.وم٠مهب٧م اًمٜمّم٤مرى

 ثبة رٛلري اٌٍّْبء ٚاٌىجبس ٚأً٘ اٌفنً -::
 ٌغُٙ ، ٚئٍٙبس ِشرجزُٙٚرمذديُٙ ٍّٝ غريُ٘ ، ٚسفِ رلب

ُر ُأوًُمق إًَْم٤ٌَمِب :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  اَم َيَتَذيما ـَ ٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن إِٟما ِذي ـَ َيْٕمَٚمُٛمقَن َواًما ِذي َتِقي اًما ًْ  [9اًمزُمر  ]ىُمْؾ َهْؾ َي

ـِ  قُم٘م٦ٌمَ  ُمًٕمقدٍ  وقمـ أيب  -348  اهللا  رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهللاُ  ريض إٟمّم٤مريِّ  اًمٌدريِّ  قمٛمٍرو سم

ْؿ وَم٠َمقْمَٚمُٛمٝمُ  ، ؾَمقاءً  اًْمِ٘مراَءةِ  ذم يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، اهللاِ  ًمِٙمَت٤مِب  َأىْمَرؤُهؿْ  اًْمَ٘مْقمَ  َي١ُممُّ  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم 

ٜما٦ِم ؾَمَقاًء ، وَم٠َمىْمدُُمُٝمْؿ ِهْجَرًة ، وَم٢مِْن يم٤مُٟمقا ذم اهِلْجَرِة ؾَمَقاًء ، وَم٠مَ  ًُّ ٜما٦ِم ، وَم٢مِْن يَم٤مُٟمقا ذم اًم ًُّ ىْمَدُُمُٝمْؿ ؾِمٜم٤ًّم َوٓ سم٤ِمًم

ضُمَؾ ذم ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِِف ، َوٓ َيْ٘مُٕمُد ذم سمْٞمتِِف قمغم شَمْٙمِرُمتِِف إِٓا سم٢ِمِْذٟمِفِ  ضُمُؾ اًمرا ـا اًمرا رواه ُمًٚمؿ .وذم رواي٦ٍم ًَمُف ش ُي١مُما
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 َأْي إؾِْمالُم٤ًم .ش : ؾِمٜم٤ًّم » سَمدل ش وَم٠َمىْمدُمُٝمْؿ ؾِمْٚماًم : » 

ٝمؿ وذم رواي٦م : َي١ُممُّ اًْمَ٘مْقَم َأىْمرَ  ؤُهْؿ ًمِٙمت٤َمِب اهللاِ ، وَأىْمدُُمُٝمْؿ ىِمراَءًة ، وَم٢مِْن يَم٤مَٟم٧ْم ىِمراَءهُتْؿ ؾَمقاًء وَمٞم١َُمُمُّ

ُٝمْؿ َأيْمؼُمُهْؿ ؾِمٜم٤ًم   ش .َأىْمدُُمُٝمْؿ ِهْجرًة ، وَم٢مِْن يَم٤مٟمقا ذم اهِلْجَرِة ؾمَقاء ، وَمْٚمٞم١ُمُما

ْٚمَٓم٤مٟمِِف » واعمُراُد  ًُ  : ش َوشَمْٙمِرُمُتفُ » تَصُّ سمف . حمؾُّ وٓيتِِف ، َأْو اعمْقوُع اًمذي خيْ ش سمِ
ِ
 ويمن واًمراء

ِ
سمٗمتِح اًمت٤مء

٤م . ـْ ومِراٍش وِهيٍر وٟمْحِقمِهَ  وِهل ُم٤م َيٜمَْٗمِرُد سمِِف ُِم

الِة َوَيُ٘مقُل :  -349 » وقمٜمف ىم٤مل : يم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يْٛمًُح ُمٜم٤َميمٌَِٜم٤َم ذم اًمّما

ـَ َيُٚمقََّنؿ ، صُمؿا اؾْمَتُقوا َوٓ خْتتٚمُِٗمقا ، وَمتَ  ِذي ْختَٚمَِػ ىُمُٚمقسُمُٙمْؿ ، ًمِٞمَٚمِٜمل ُِمٜمُٙمْؿ ُأوًمقا إطَْمالِم واًمٜمَُّٝمك ، صُمؿا اًما

 رواه ُمًٚمؿ .ش اًمذيـ يٚمقََّنؿ 

هق سمتخٗمٞمػ اًمٜمُّقن َوًَمْٞمَس ىَمٌَْٚمَٝم٤م َي٤مٌء ، وُرِوي سمتِمديد اًمٜمُّقن ش ًمِٞمَٚمِٜمل » وىمقًمف َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : 

 
ٍ
٤ٌَمًمُِٖمقَن ، َوىمٞمؾ : َأْهُؾ احِلْٚمِؿ ش وُأوًُمقا إطَْمالم » اًْمُٕمُ٘مقل : ش : واًمٜمَُّٝمك » ىَمٌَْٚمَٝم٤م .  ُمع ي٤مء ُهْؿ اًْم

 َواًْمَٗمْْمِؾ .

ًمِٞمَٚمِٜمل » وقمـ قمٌد اهللا سمـ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -351

ـَ َيُٚمقََّنُْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأوًُمقا إطَْمال ِذي ٤ميُمؿ وَهْٞمَِم٤مِت إؾَْمقاِق » صَمالصم٤ًم ش ِم واًمٜمَُّٝمك ، صُمؿا اًما  رواه ُمًٚمؿ .ش وإِيا

د  أيب:  َوىمٞمؾ حْيٞمك وقمـ أيب  -351   سمٗمتح طمثْٛم٦م  أيب سمـ ؾَمْٝمؾِ  حُمٛما
ِ
  وإؾِمٙم٤من اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء

ِ
 اًمث٤مء

ٌْدُ  اْٟمَٓمَٚمَؼ :  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض إَٟمّم٤مري اعمثٚمث٦م ـُ  هللاِ ا قم ـُ  َوحُمٞمَِّّم٦مُ  ؾمْٝمؾٍ  سم ُٕمقدٍ  اسْم ًْ  َوِهَل  ظَمٞمؼَْمَ  إمِم َُم

ىَم٤م ، ُصْٚمٌح  َيْقَُمئِذ ُط ذم دُمِف ىَمتٞماًل ، ومدوَمٜمَُف ، صمؿا ىَمِدَم اهللاِ قمٌدِ  إمِم حُمَٞمِّّم٦مُ  وَم٠َمشَمك. وَمَتَٗمرا ـِ ؾَمٝمٍؾ وهق َيتََِمحا  سم

ـُ ؾَمْٝمٍؾ وَ  ـِ سْم ٌُْد اًمرمْح ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، اعمِديٜم٦ََم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ قَم ُٕمقٍد إمِم اًمٜمٌا ًْ يّم٦ُم اسْمٜم٤َم ُم حُمَٞمَِّّم٦ُم َوطُمقِّ

ـِ َيتََٙمٚماُؿ وم٘م٤مل :  مْح ٌُْد اًمرا ْ »وَمَذَه٥م قَم ْ يَمؼمِّ َٙم٧م ، وَمَتَٙمٚمااَم وم٘م٤مل: ش يَمؼمِّ ًَ ٚمُِٗمقَن » َوُهَق َأطْمَدُث اًمَ٘مْقِم ، وَم َأحَتْ

قَن ىَم٤مشمِٚمُٙمْؿ ؟  تَِح٘مُّ ًْ ْ » َذيَمَر مَت٤مَم احلِدي٨م . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وىمقًمف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وَ ش َوشم ْ يَمؼمِّ ش يَمؼمِّ

 ُمٕمٜم٤َمُه : َيتَٙمٚماُؿ إيَْمؼَمُ .

ـْ ىَمْتغَم  -352 ضُمَٚملْمِ ُِم وقمـ ضم٤مسمٍر ريض اهللاُ قمٜمف َأنا اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يَم٤مَن جَيَْٛمُع سملْمَ اًمرا

 ، صُمؿا َيُ٘مقُل : ُأطُمٍد 
ُام َأيْمثَُر َأظْمذًا ًمِْٚمُ٘مْرآِن ؟ » َيْٕمٜمل ذم اًمَ٘مؼْمِ َُمُف ذم اًمٚماْحِد ش َأهيُّ ٤م ىَمدا وَم٢مَِذا ُأؿِمػَم ًَمُف إمم َأطَمِدمِهَ
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 . رواه اًمٌخ٤مريُّ .

ُك  َأَراين» وقمـ اسمـ قُمٛمَر ريض اهللاُ قمٜمٝمام َأنا اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -353 قا ًَ ذم اعمَٜم٤َمِم َأشَم

، ْ َقاَك إَْصَٖمَر ، وم٘مٞمَؾ زم : يَمؼمِّ ًِّ ـَ أظَمِر ، وَمٜم٤َمَوًْم٧ُم اًم ٤م َأيْمؼَمُ ُِم َقاٍك ، وَمَج٤مَءيِن َرضُمالِن ، َأطمُدمُهَ
ًِ  سمِ

ٜمَدًا واًمٌخ٤مريُّ شمٕمٚمِٞم٘م٤ًم .ش وَمَدوَمْٕمتُُف إمِم إيَْمؼَمِ ُِمٜمُْٝماَم  ًْ  رواه ُمًٚمؿ ُُم

ـْ  إِنا  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض ُمقؾمك وقمـ أيب  -354  إضِْماللِ  ُِم

ْٞم٦ٌمِ  ذى إيِْمَرامَ  شمٕم٤ممم اهللاِ  ٚمِ  اًمِما ًْ  ِذي وإيِْمَرامَ  قَمٜمْفُ  ِؿ ، َوطَم٤مُِمِؾ اًْمُ٘مرآِن هَمػْمِ اًْمَٖم٤مزم ومِٞمِف ، واجل٤َمذم اعمُ

ْٚمَٓم٤منِ  ًُّ طِ  اًم ًِ ـٌ  طمدي٨ٌم  ش اعمُْ٘م  . داود أسمق رواه طمً

ه ريض اهللاُ قمٜمٝمؿ ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ  -355 ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم ، قمـ َأسمٞمِِف ، قمـ ضَمدِّ وقمـ قَمْٛمرو سم

ْ َيْرطَمْؿ َصِٖمػَمَٟم٤م ، َوَيْٕمِرْف َذَف يَمٌػِِمَٟم٤م » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ مَل طمدي٨ٌم صحٞمٌح رواه أسمق ش ًَمْٞمَس ُِمٜما٤م َُم

ـٌ صحٞمح .وذم رواي٦م أيب  داود واًمؽمُمذي ، وىم٤مل  . ش يَمٌػِِمَٟم٤م طَمؼا  » داود اًمؽمُمذي : طمدي٨ٌم طمً

ـِ أيب  -356 ًة ،  قَم٤مئَِم٦مَ  َأن اهللاُ  رمحف ؿَمٌِٞم٥ٍم  وقمـ َُمٞمُْٛمقَن سم ْنَ
ٌؾ، وَم٠َمقْمَٓمتُْف يمِ

ريض اهللا قمٜمٝم٤م َُمرا هِب٤م ؾَم٤مئِ

وَم٠َميَمَؾ وَمِ٘مٞمَؾ هَل٤َم ذم ذًمَؽ ؟ وم٘م٤مًم٧م : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم  َوُمّر هِب٤َم َرضُمٌؾ قَمَٚمْٞمِف صمَِٞم٤مٌب وَهٞمَْئ٦ٌم ، وَم٠َمىْمَٕمدشْمُف ،

ـْ ىم٤مل : َُمٞمُْٛمقُن مَلْ ُيْدِرك قم٤مِئَِم٦َم .ش َأْٟمِزًُمقا اًمٜما٤مَس َُمٜم٤َمِزهَلُْؿ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 
 رواه أسمق داود . ًمٙمِ

ِل َصِحٞمحِف شَمْٕمٚمِٞم٘م٤ًم وم٘م٤مل : َوذُ  ٚمٌؿ ذم َأوا ًْ ـْ قم٤مِئَِم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: َأُمرٟم٤م َوىَمْد َذيَمَرُه ُُم يَمَر قَم

 ٤مسمِِف رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأْن ُٟمٜمِْزل اًمٜما٤مَس َُمٜم٤َمِزهَلُْؿ ، َوَذيَمَرُه احل٤ميمُِؿ َأسُمق قمٌِد اهللاِ ذم يمِت

 وىم٤مل : هق طمدي٨ٌم صحٞمح .ش َُمْٕمروَم٦م قُمُٚمقِم احلَدي٨م » 

ـِ وقمـ اسمـ قم٤ٌمٍس ريض ا -357 ـِ َأظِمٞمِف احلُرِّ سْم ـٍ ، وَمٜمََزَل قَمغَم اسم ـُ طِمّْم هللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىَمِدَم قُمَٞمْٞمٜم٦َُم سْم

اُء َأْصَح٤مَب جَمْٚمِِس قُمَٛمَر  ـَ ُيْدٟمٞمِٝمْؿ قُمَٛمُر ريض اهللا قمٜمف ، َويَم٤مَن اًمُ٘مرا ِذي ـَ اًمٜماَٗمِر اًما ىَمٞمٍْس ، َويَم٤مَن ُِم

ٌا  ـَ َأظمل ًَمَؽ وضْمٌف قِمٜمَْد هَذا إَُِمػِم ، َوُُمَِم٤مَوَرشمِِف ، يُمُٝمقًٓ يَم٤مُٟمقا َأْو ؿُم ـَ َأظِمٞمِف : ي٤م اسْم ٤مٟم٤ًم ، وم٘م٤مل قُمٞمَْٞمٜم٦َُم ٓسْم

ـَ اخلَٓما٤م ِب: وَم٤مؾْمَت٠ْمِذْن زم قَمَٚمٞمِْف ، وَم٤مؾْمت٠ََمَذَن ًَمُف ، وَم٠َمِذَن ًَمُف قُمَٛمُر ريض اهللا قمٜمف ، ومٚمام َدظَمؾ : ىم٤مل ِهل ي٤م اسْم

ُٙمُؿ ومِٞمٜم٤م سم٤ِمًمَٕمْدِل، وَمَٖمِْم٥َم قُمَٛمُر ريض اهللا قمٜمف طَمتاك َهؿا َأْن ُيقىِمَع سمِِف ،  وَمَقاهللا َُم٤م شُمْٕمٓمِٞمٜم٤َم اجلَْزَل ، َوٓ حَتْ

 وم٘م٤مل ًَمُف احلُرُّ : َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْمُِمٜملَِم إِنا اهللا شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمِٜمٌَِٞمِِّف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 
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ـِ  َوَأقْمِرْض  سم٤ِمًمُٕمْرِف  َوْأُُمرْ  اًمَٕمْٗمقَ  ظُمذِ  }  ـَ  هذا وإن  { اجل٤َمِهٚملمَ  قَم  قُمٛمرُ  ضم٤موَزَه٤م ُم٤م واهللاِ.  اجل٤َمِهٚملِمَ  ُِم

٤موم٤مً  َويَم٤منَ  ، قَمَٚمٞمْفِ  شَمالَه٤م طِملمَ   اهللا شمٕم٤ممم . رواه اًمٌخ٤مري . يمَِت٤مِب  قِمٜمْدَ  َوىما

ـِ  ؾَمُٛمرةَ  ؾمٕمٞمدٍ  وقمـ أيب  -358  َصغّم  اهللا  رؾمقل قمْٝمدِ  قَمغَم  يمٜم٧ُْم  ًَمَ٘مدْ :  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض ضُمٜمْدٍب  سم

ـَ  َيْٛمٜمَُٕمٜمل وَماَم  ، قمٜمْفُ  َأطمَٗمظُ  وَمُٙمٜم٧ُْم  هُمالُم٤مً  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  ُـّ ُِمٜمِّل.  ُهؿْ  ِرضم٤مًٓ  َهُٝمٜم٤َم َأنا  إِٓا  اًمَ٘مْقلِ  ُِم َأؾم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

٤مبٌّ ؿَمٞمْخ٤ًم ُم٤م َأيْمَرم ؿَم » وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -359

ـْ ُيْٙمِرُُمُف قِمٜمْد ؾِمٜمِّف  ٜمِِّف إِٓا ىَمٞماَض اهللا ًَمُف َُم
ًِ  . همري٥م طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ش ًمِ

ٌُقا » َُمْٕمٜمك   َراقُمقُه َواطمؽِمُُمقه وَأيْمِرُُمقُه ، واهللا أقمٚمؿ .ش اْرىُم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
ىم٤مل : ٟمحـ هؾ يًتقي اًمذيـ يٕمٚمٛمقن واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن  . فقمـ ضم٤مسمر قمـ أيب ضمٕمٗمر روقان اهلل قمٚمٞم

 (21/268) شمٗمًػم اًمٓمؼمى . اًمذيـ يٕمٚمٛمقن  وقمدوٟم٤م اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن

 يٕمٚمٛمقن هذا ومٞمٕمٛمٚمقن سمف واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن هذا ومال يٕمٛمٚمقن سمف. ىم٤مل ىمت٤مدة : هؾ يًتقي اًمذيـ

ىم٤مل حيك : أن اًمذيـ يٕمٚمٛمقن هؿ اعم١مُمٜمقن يٕمٚمٛمقن أَّنؿ ٓىمق رهبؿ ، واًمذيـ ٓيٕمٚمٛمقن هؿ اعمنميمقن 

 (5/118اًمذيـ ضمٕمٚمقا هلل أٟمدادا.)شمٗمًػم اعم٤موردى 

إٟمام أي: ٓ يًتقي٤من يمام ٓ يًتقي اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ ىمؾ هؾ يًتقي اًمذيـ يٕمٚمٛمقن واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن 

 (1/461أصح٤مب اًمٕم٘مقل.)شمٗمًػم اجلالًملم أوًمق إًم٤ٌمب يتٕمظ يتذيمر 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
اًمٕمٚمؿ واعم٤مل واعمٚمؽ وم٤مظمت٤مر اًمٕمٚمؿ وم٠مقمٓمل اعم٤مل واعمٚمؽ ُمٕمف.  قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ظمػم ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم سملم

 (17/311) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ُمـ طمؼ اًمٕم٤ممل قمٚمٞمؽ إن أشمٞمتف أن شمًٚمؿ قمٚمٞمف ظم٤مص٦م وقمكم اًم٘مقم قم٤مُم٦م ،وأن دمٚمس 

وٓ شمٚمح ىمداُمف ،وٓ شمِمػم سمٞمديؽ وٓ شمٖمٛمز سمٕمٞمٜمٞمؽ ،وٓ شم٘مؾ ىم٤مل ومالن ظمالف ىمقًمؽ وٓ شم٠مظمذ سمثقسمف 

 . قمٚمٞمف ذم اًم١ًمال ،وم٢مٟمام هق سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمخٚم٦م اعمرـم٦ٌم اًمتل ٓ يزال يً٘مط قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م ؿمئ 

 (1/176) ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 
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 (1/279ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ًمق أن وم٘مٞمٝم٤م قمغم رأس ضمٌؾ  ًمٙم٤من هق اجلامقم٦م. )ذح اًمًٜمف ًمٚمٌٖمقى 

راهٞمؿ سمـ ـمٝمامن ويم٤من ُمتٙمئ٤ًم ُمـ قمٚم٦م ُمريًْم٤م وي٘مقل أسمق زرقم٦م اًمرازي: يمٜم٧م قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومذيمر إسم

 )7/381ومجٚمس وىم٤مل: ٓ يٜمٌٖمل أن ُيذيمر اًمّم٤محلقن ومٞمُتٙم٠م.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 (71.)اعمٕمٞمد رم اداب اعمٗمٞمد واعمًتٗمٞمد ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: حلقم اًمٕمٚمامء ُمًٛمقُم٦م َُمـ ؿمٛمٝم٤م ُمرض وُمـ أيمٚمٝم٤م ُم٤مت

ؿ ي٤م أظمل ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك عمرو٤مشمف وضمٕمٚمٜم٤م ِمـ خيِم٤مه ويت٘مٞمف ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم: واقمٚم

أن حلقم اًمٕمٚمامء ُمًٛمقُم٦م وقم٤مدة اهلل ذم هتؽ أؾمت٤مر ُمٜمت٘مّمٞمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م ٕن اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ سمام  -طمؼ شم٘م٤مشمف 

هؿ ُمٜمف سمراء أُمر قمٔمٞمؿ واًمتٜم٤مول ٕقمراوٝمؿ سم٤مًمزور وآومؽماء ُمرشمع وظمٞمؿ وآظمتالف قمغم ُمـ اظمت٤مره 

 (28ش اًمٕمٚمؿ ظمٚمؼ ذُمٞمؿ. )شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ص اهلل ُمٜمٝمؿ ًمٜمٕم

ـَ  )وىم٤مل ايْم٤م :وُمـ أـمٚمؼ ًم٤ًمٟمف ذم اًمٕمٚمامء سم٤مًمثٚم٥م اسمتاله اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ ُمقشمف سمٛمقت اًم٘مٚم٥م  ِذي وَمْٚمٞمَْحَذِر اًما

ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِتْٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ  ٤مًمُِٗمقَن قَم  (28 يمذب اعمٗمؽمي ص (.)شمٌٞملم 63اًمٜمقر  ( ( خُيَ

 (1/11طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ). ىم٤مل احلًـ : ًمقٓ اًمٕمٚمامء ًمّم٤مر اًمٜم٤مس يم٤مًمٌٝم٤مئؿ

 ىم٤مل احلًـ: يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ُمقت اًمٕم٤ممل صمٚمٛم٦م ذم اإلؾمالم ٓ يًده٤م رء ُم٤م اظمتٚمػ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر. 

 (1/117)ؾمٜمـ اًمدراُمك 

 (1/151)اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ًمٚمخٓمٞم٥م .ومٚمٞمس هلل وزم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل ىم٤مٓ: إن مل يٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أوًمٞم٤مء اهلل

وقمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل: يمٗمك سم٤معمرء ذًا أن ٓ يٙمقن ص٤محل٤ًم، وهق ي٘مع 

 (316/5يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلذم اًمّم٤محللم.)ؿمٕم٥م ا

 ٟمٞم٤مه، وُمـ اؾمتخػ ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك :َُمـ اؾمتخػا سم٤مًمٕمٚمامء ذه٧ٌْم آظمرشُمف، وَُمـ اؾمتخػ سم٤مُٕمراء ذه٧ٌْم د

 (8/418قمالم اًمٜمٌالء أسم٤مإلظمقان ذه٧ٌم ُمروءشُمف.)ؾمػم

وقمـ احلًـ سمـ قمكم اخلالل ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد ُُمْٕمتَٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن حيدصمٜم٤م، إذ أىمٌؾ اسمـ اعم٤ٌمرك، وم٘مٓمع ُمٕمتٛمر 

 )321/ 1اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م طمديثف، وم٘مٞمؾ ًمف: طَمدصمٜم٤م وم٘م٤مل: إٟم٤م ٓ ٟمتٙمٚمؿ قمٜمد يُمؼَمائٜم٤م.)

سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ ظمٚمٗمف ومجذسمف، وىم٤مل: ي٤م ؾمٗمٞم٤من! طمدصمٜمك! وم٤مًمتٗم٧م ؾمٗمٞم٤من إًمٞمف وىم٤مل: ي٤م  ضم٤مء ومتك إمم ؾمٗمٞم٤من

 (55.)اداب اًمٕمنمة ًمٚمٖمزى  سمٜمك! ُمـ ضمٝمؾ أىمدار اًمرضم٤مل، ومٝمق سمٜمٗمًف أضمٝمؾ

ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ: رأي٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم وأصح٤مسمف يٕمٔمٛمقٟمف ويًقدوٟمف وينمومقٟمف ُمثؾ 
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 )182/ 1  ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٖمدادى )اجل٤مُمع .إُمػم

 )21/211)شم٤مريخ دُمِمؼ .ويم٤من إوزاقمل إذا ؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م وؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز طم٤مض ىم٤مل: ؾمٚمقا أسم٤م حمٛمد

 )6/344وىم٤مل إوزاقمل: اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ .) اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمك 

 ( 2/411وضم٤مء قمـ إقمٛمش: يمٜم٧م آيت جم٤مهدًا ومٞم٘مقل: ًمق يمٜم٧م أـمٞمؼ اعمٌم ٕشمٞمتؽ. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من

 (197)اًمرد اًمقاومر .وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ إذرقمل: اًمقىمٞمٕم٦م ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ ؾمٞمام أيم٤مسمرهؿ ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب

 )74/ 1شمذيمرة احلٗم٤مظ  .(وىم٤مل إقمٛمش رمحف اهلل: يمٜم٤م َّن٤مب إسمراهٞمؿ يمام هُي٤مب إُمػم

 (459/ 1) ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ . وىم٤مل ـم٤مووس: إن ُمـ اًمًٜم٦م شمقىمػم اًمٕم٤ممل

ًم٘مٞمؿ :ذم وصػ أهؾ اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل: وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم وُمـ دارت اًمُٗمتٞم٤م قمغم أىمقاهلؿ سملم إٟم٤مم ىم٤مل اسمـ ا

اًمذيـ ظُمّّمقا سم٤مؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم وقُمٜمقا سمْمٌط ىمقاقمد احلالل واحلرام ومٝمؿ ذم إرض سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمجقم ذم 

٤مم واًمنماب هبؿ هيتدي احلػمان ذم اًمٔمٚمامء وطم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ أقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اًمٓمٕم اًمًامء

ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا  ِذي ٤َم اًما وـم٤مقمتٝمؿ أومرض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ـم٤مقم٦م إُمٝم٤مت وأسم٤مء سمٜمص اًمٙمت٤مب ىم٤مل شمٕم٤ممم: ) ي٤م َأهيُّ

ؾُمقلِ   وَمُردُّوُه إمَِم اهللاِ َواًمرا
ٍ
ء ؾُمقَل َوُأْوزِم إَُْمِر ُِمٜمُٙمْؿ وَم٢مِن شَمٜم٤َمَزقْمتُْؿ ذِم َرْ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللاِ   إِن يُمٜمتُؿْ اهللاَ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرا

  (1/9) إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم .  )59َواًْمٞمَْقِم أظِمِر ( )ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  أي٦م 

 (3/221 آقمٞم٤من وومٞم٤مت)اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل –ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب 

  إمِم اًمِٕمُٓم٤مُش  شَمِّمُؾ  َُمتَك
ٍ
يَم٤مَي٤م؟! ـْ ُمِ  اًمٌَِح٤مرُ  اؾْمتََ٘م٧ِم  إَِذا                    اْرشمَِقاء  اًمرا

ـْ  َواَي٤م ذِم  إيََم٤مسمِرُ  َوىَمْدضَمَٚمَس                        ُُْمَرادٍ  إََص٤مهِمَرقَمـ ُيثْٜمِل َوَُم   اًمزا

  شَمَرومُّعَ  وإِنا 
ِ
ـْ                       َيْقًُم٤مقَمغَم   اًمُقُوَٕم٤مء ُِم

ِ
وَمَٕم٤مء َزاي٤م أدهك اًمرُّ  اًمرا

 اعمَْٜم٤َمَي٤م ُُمٜم٤َمَدَُم٦مُ  وَمَ٘مْدـَم٤مسَم٧ْم                     وإقََم٤مزِم  إؾََم٤مومُِؾ  اؾْمتََقْت  إَِذا

  آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُمٙمث٧م ؾمٜمتلم أريد أن أؾم٠مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمـ طمدي٨م ُم٤م ُمٜمٕمٜمل ُمٜمف إٓ 

 ضم٤مء وظمٚمقُت سمف هٞمٌتُف، طمتك ختٚماػ ذم طمج٦م أو قمٛمرة ذم إراك اًمذي سمٌٓمـ ُمر اًمٔمٝمران حل٤مضمتف، ومٚمام

ىمٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! أريد أن أؾم٠مًمؽ قمـ طمدي٨م ُمٜمذ ؾمٜمتلم ُم٤م ُمٜمٕمٜمل إٓ هٞم٦ٌم ًمؽ ىم٤مل: ومال شمٗمٕمؾ، إذا 

أردت أن شم٠ًمًمٜمل ومًٚمٜمل، وم٢من يم٤من قمٜمدي ُمٜمف أظمؼمشمؽ وإٓ ىمٚم٧ُم: ٓ أقمٚمؿ، وم٠ًمًم٧َم ُمـ يٕمٚمؿ  ىمٚم٧م: ُمـ 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟  ىم٤مل: قم٤مئِم٦م اعمرأشم٤من اًمٚمت٤من ذيمرمه٤م اهلل شمٕم٤ممم أَّنام شمٔم٤مهرشم٤م قمغم رؾمق
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 )456/ 1ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  وطمٗمّم٦م. )

ـُ قمؿ رؾمقل اهلل   قمـ اًمِمٕمٌك ىم٤مل : أُمًؽ اسمـ قم٤ٌمس سمريم٤مب زيد سمـ صم٤مسم٧م، وم٘م٤مل: أمتًؽ زم وأٟم٧م اسم

 )188/ 1صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟  ىم٤مل: إٟم٤م هٙمذا ٟمّمٜمع سم٤مًمٕمٚمامء.) اجل٤مُمع  ًمٚمخٓمٞم٥م 

اسمـ قمٛمر ذم اًمًٗمر وم٢مذا أردت أن أريم٥م ي٠مشمٞمٜمل ومٞمٛمًؽ ريم٤ميب وم٢مذا ريم٧ٌم ىم٤مل جم٤مهد: يمٜم٧م أصح٥م 

ؾمّقى قمكّم صمٞم٤ميب . ىم٤مل جم٤مهد : ومج٤مءين ُمرة ومٙم٠ميّن يمره٧م ذًمؽ وم٘م٤مل: ي٤م جم٤مهد إٟمؽ وٞمؼ اخلٚمؼ.وىم٤مل 

 (57/ج  35.) شم٤مريخ دُمِمؼ ص ايْم٤م : رسمام أظمذ زم اسمـ قمٛمر سم٤مًمريم٤مب ، ورسمام أدظمؾ اسمـ قم٤ٌّمس أص٤مسمٕمف ذم سمٓمٜمك 

ل اًمزهري : ُم٤م ضم٤مًم٧ًم أطمدا ُمـ اًمٕمٚمامء إٓ وأرى أين ىمد أشمٞم٧م قمغم ُم٤م قمٜمده وىمد يمٜم٧م أظمتٚمػ إمم ىم٤م

قمروة سمـ اًمزسمػم طمتك ُم٤م يمٜم٧م أؾمٛمع ُمٜمف إٓ ُمٕم٤مدا ُم٤م ظمال قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌداهلل وم٢مٟمف مل آشمف إٓ وضمدت قمٜمده 

 ( 4/476قمالم اًمٜمٌالءأقمٚمام ـمريٗم٤م. ) ؾمػم 

جي٤مًمس رسمٞمٕم٦م  -يٕمٜمل: إٟمّم٤مري -ٚمؿ ىم٤مل: يم٤من حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وضم٤مء قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾم

اًمرأى ) ؿمٞمخ آُم٤مم ُم٤مًمؽ( وم٢مذا هم٤مب رسمٞمٕم٦م طمدصمٝمؿ حيٞمك أطمًـ احلدي٨م ويم٤من يمثػم احلدي٨م وم٢مذا طمي 

ال  رسمٞمٕم٦م يمػ حيٞمك إضمالًٓ ًمرسمٞمٕم٦م وًمٞمس رسمٞمٕم٦م أؾمـ ُمٜمف، وهق ومٞمام هق ومٞمف ويم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمٌجِّ

 )6/251ًمٜمٌالءقمالم اأًمّم٤مطمٌف.) ؾمػم 

قمـ هِم٤مم سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام وهق ُمـ اًمت٤مسمٕملم أهقى إمم يد أيب ضمٕمٗمر ًمٞم٘مٌٚمٝم٤م، يد أيب ضمٕمٗمر 

 اعمٜمّمقر اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد ومٛمٜمٕمف وىم٤مل: ي٤م اسمـ قمروة إٟم٤م ٟمٙمرُمؽ قمٜمٝم٤م، وٟمٙمرُمٝم٤م قمـ همػمك. 

 (241/3)هتذي٥م اًمٙمامل رم اؾمامء اًمرضم٤مل 

زاقمل ومخرج طمتك ًم٘مٞمف سمذي ـُمقى ـمرف ُمٙم٦م ) يٕمٜمل ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م أن وسمٚمغ اًمثقري وهق سمٛمٙم٦م ُم٘مدم إو

ًمرسمام ىمري٤ًٌم ُمـ اًمزاهر ( ومٚمام ًم٘مٞمف طمّؾ رؾَمـ اًمٌٕمػم ُمـ اًم٘مٓم٤مر ) يٕمٜمل اًم٘مقاومؾ يم٤مٟم٧م ُم٘مٓمقرة، هذا اًمٌٕمػم 

يرسمط هبذا اًمٌٕمػم ( ومقوٕمف قمغم رىمٌتف قم٤ممل إُم٤مم ووٕمف قمغم رىمٌتف ومجٕمؾ يتخٚمؾ سمف وم٢مذا ُمر سمجامقم٦م ىم٤مل: 

ريؼ ًمٚمِمٞمخ شمقاُوع ُم٤م ىم٤مل: أٟمتٔمر أن ي٠مشمٞمٜمل وأن ي٤ٌمدر هق سمزي٤مريت ٓ ظمرج إًمٞمف سمذي ـمقى وًمقي اًمٓم

 )1/218احلٌؾ قمغم رىمٌتف.) اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ 

 )11/131 اًمًػم. ) سم٤مًمريم٤مب قمٛمرو سمـ ًمداود ي٠مظمذ طمٜمٌؾ سمـ أمحد رأي٧م: اًمٕمٓم٤مر سمـ احلًـ ىم٤مل أيب

٤مم أمحد ي٠ًمًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: ائ٧م أسم٤م قمٌٞمد يٕمٜمل: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّلم وم٢من ًمف ضم٤مء حمٛمد سمـ أيب سمنم إمم اإلُم
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سمٞم٤مٟم٤ًم ٓ شمًٛمٕمف ُمـ همػمه، ي٘مقل: وم٠مشمٞمتف ومِمٗم٤مين ضمقاسمف، وم٠مظمؼمشمف سم٘مقل أمحد يٕمٜمل: أن اإلُم٤مم أمحد أطم٤مًمٜمل 

أفمٝمر قمٚمٞمؽ، وىم٤مل ومٞمؽ ُم٤م ىم٤مل، وم٘م٤مل: ذًمؽ رضمؾ ُمـ قماّمل اهلل ٟمنم اهلل رداء قمٛمٚمف يٕمٜمل اهلل قمز وضمؾ 

قمٛمٚمف اًمٓمٞم٥م ًمٚمٜم٤مس، وإن أظمٗم٤مه هق وذظمر ًمف قمٜمده اًمزًمٗمك، أُم٤م شمراه حم٤ًٌٌم ُم٠مًمقوم٤ًم؟، ُم٤م رأت قمٞمٜمل سم٤مًمٕمراق 

 رضمالً اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ظمّم٤مل هل ومٞمف، وم٤ٌمرك اهلل ًمف ومٞمام أقمٓم٤مه ُمـ احلٚمؿ واًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ وم٢مٟمف ًمٙمام ىمٞمؾ :   

 ُُم٘مٌال ينك وضمًٝم٤م ًمف رأي٧َم          يزيٜمُؽ إُّم٤م هم٤مب قمٜمؽ وم٢من دٟم٤م 

 وَُمٕمِ٘مال يمٝمًٗم٤م اعمجٝمقل إدب ُمـ          يٕمٚمِّؿ هذا اخلْٚمَؼ ُم٤م ؿمّذ قمٜمٝمؿُ 

 اًمٌاَل ي٠ًممُ  ٓ احلؼ ٕهؾ ُمْمٞماًم          وحيًـ ذم ذات اإلًمف إذا رأى

 (211/1 اًمٜمٌالء قمالمأؾمػم.)اًمُٕمال قمغم يًٛمق اهلل سم٠مُمر سمّمػمٍ                    وإظمقاُٟمف إدٟمْقَن يمؾُّ ُمقومٍؼ 

عم٤م ُم٤مت ؾمٕمٞمد سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ضم٤مء إسمراهٞمؿ احلريب وهق إُم٤مم يمٌػم إمم قمٌد اهلل سمـ أمحد يٕمزيف وم٘م٤مم إًمٞمف و

قمٌد اهلل احلريب وم٘م٤مل اسمـ اإلُم٤مم أمحد ًمٕمٌد اهلل: شم٘مقم إزّم؟ ىم٤مل: واهلل ًمق رآك أيب ًم٘م٤مم إًمٞمؽ، وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ: 

 )212ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد  .)ـمٌ٘م٦م أقمغم ُمـ ـمٌ٘م٦م اإلُم٤مم أمحد ىمٌٚمفواهلل ًمق رأى اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أسم٤مك ًم٘م٤مم إًمٞمف اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ 

ىم٤مل أمحدسمـ طمٜمٌؾ  : ُم٤م سم٧م ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م إٓ وأٟم٤م أدقمق إمم اًمِم٤مومٕمل وأؾمتٖمٗمر ًمف، وىم٤مل ًمف اسمٜمف قمٌد اهلل 

ي٤م أسمف أي رضمؾ يم٤من اًمِم٤مومٕمل وم٢مين أؾمٛمٕمؽ شمٙمثر ُمـ اًمدقم٤مء ًمف ىم٤مل ي٤م سمٜمل يم٤من يم٤مًمِمٛمس ًمٚمدٟمٞم٤م ويم٤مًمٕم٤مومٞم٦م 

 (139/ 11ٜم٤مس وم٤مٟمٔمر هؾ هلذيـ ُمـ ظمٚمػ أو ُمٜمٝمام ُمـ قمقض.) اعمٜمتٔمؿ ًمٚم

وي٘مقل طم٤مؿمد سمـ إؾمامقمٞمؾ: يمٜم٧م سم٤مًمٌٍمة ومًٛمٕم٧م ىمدوم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ومٚمام ىمدم ىم٤مل سُمٜمدار، 

 )84/ 52وسُمٜمدار هق أطمد ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري: اًمٞمقم دظمؾ ؾمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء.) شم٤مريخ دُمِمؼ 

ي٘مقل: عم٤م دظمٚم٧م اًمٌٍمة ست إمم جمٚمس سمٜمدار ومٚمام وىمع سمٍمه  وي٘مقل حمٛمد: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ

قمكم ىم٤مل: ُمـ أيـ اًمٗمتك؟ ىمٚم٧م: ُمـ أهؾ سمخ٤مرى، وم٘م٤مل زم: يمٞمػ شمريم٧م أسم٤م قمٌد اهلل يٕمٜمل: اًمٌخ٤مري؟ ُم٤م 

قمرومف، ي٠ًمًمف قمـ اًمٌخ٤مري واًمٌخ٤مري هق اًمذي أُم٤مُمف، يمٞمػ شمريم٧م أسم٤م قمٌد اهلل؟، وم٠مُمًٙم٧ُم وم٘م٤مًمقا ًمف: 

 قمٌد اهلل وم٘م٤مم وأظمذ سمٞمدي وقم٤مٟم٘مٜمل وىم٤مل: ُمرطم٤ًٌم سمٛمـ أومتخر سمف ُمٜمذ ؾمٜملم.يرمحؽ اهلل، هق أسمق 

 )17/ 2) شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف 

وظمرج رضمؾ ُمـ أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ُمٜمػم إمم سمخ٤مرى ذم طم٤مضم٦م ًمف، ومٚمام رضمع ىم٤مل ًمف اسمـ ُمٜمػم: ًم٘مٞم٧م أسم٤م 

شمٍم إمم أيب قمٌد اهلل حمٛمد  قمٌد اهلل؟ ىم٤مل: ٓ، ومٓمرده، وىم٤مل: ُم٤م ومٞمؽ سمٕمد هذا ظمػم إذ ىمدُم٧م سمخ٤مرى ومل
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سمـ إؾمامقمٞمؾ، يمٞمػ شمّمؾ إمم سمخ٤مرى وٓ شم٘م٤مسمؾ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح رمحف اهلل؟. 

 (21/167)شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف 

حمٛمد سمـ يٕم٘مقب احل٤مومظ: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: رأي٧م ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح سملم يدي  ىم٤مل

 (17/ 2) شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف وشم٠مدسم٤ًم. اًمٌخ٤مري ي٠ًمًمف ؾم١مال اًمّمٌل شمقاوٕم٤مً 

وىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج عم٤م ضم٤مء إمم اًمٌخ٤مري ُمًٚمؿ ي٘مقل ًمٚمٌخ٤مري: دقمٜمل أىمٌؾ رضمٚمٞمؽ ي٤م أؾمت٤مذ 

 (17/ 2إؾمت٤مِذيـ وؾمٞمد اعمحدصملم وـمٌٞم٥م احلدي٨م ذم قمٚمٚمف. ) شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف 

ف أي ومراش وم٢مذا قمغم سم٤ًمـمف داسمت٤من ُم٤م ىم٤مل ُم٤مًمؽ: دظمٚم٧م قمغم أيب ضمٕمٗمر أُمػم اعم١مُمٜملم وىمد ٟمزل قمغم ُمث٤مل ًم

 شمروصم٤من وٓ شمٌقٓن وضم٤مء صٌل خيرج صمؿ يرضمع وم٘م٤مل زم: أشمدري ُمـ هذا؟ يٕمٜمل اخلٚمٞمٗم٦م أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر 

وهق ُمـ أىمقى ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕم٤ٌمس ي٘مقل ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: أشمدري ُمـ هذا اًمّمٌل؟ ىمٚم٧م: ٓ ىم٤مل: هذا اسمٜمل 

ؾم٠مًمٜمل قمـ أؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م طمالل وُمٜمٝم٤م طمرام صمؿ ىم٤مل زم: أٟم٧م واهلل  وإٟمام يٗمزع ُمـ هٞمٌتؽ هذا وًمد اخلٚمٞمٗم٦م صمؿ

 )61/8 اًمٜمٌالء قمالمأ ؾمػمأقم٘مؾ اًمٜم٤مس وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس ىمٚم٧م ٓ واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم. )

وي٘مقل ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمًالم اًمّمدذم: ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُمع واًمدي ومام رأي٧م ضمٜم٤مزة ىمط 

زن، وهؿ يٕمزي سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ويٌٙمقن، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٧ِم يم٠من أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م، رأي٧م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ احل

يمؾ واطمد ُمـ اًمٜم٤مس ص٤مطم٥م هذه اجلٜم٤مزة، وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل ٓ شمرى ُمثٚمف، يٕمٜمل ُم٤م ؾمؽمى ُمثؾ اًمٚمٞم٨م سمـ 

 (8/162قمالم اًمٜمٌالء أؾمٕمد.)ؾمػم 

يف ومجٕمؾ أسمق ىم٤مل أسمك قمٌد اهلل اعمَُٕمٞمٓمل: رأي٧م أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش سمٛمٙم٦م وم٠مشم٤مه ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ومؼمك سملم يد

سمٙمر ي٘مقل ًمف: ي٤م ؾمٗمٞم٤من يمٞمػ أٟم٧م؟ ي٤م ؾمٗمٞم٤من يمٞمػ قمٞم٤مل أسمٞمؽ؟ ىم٤مل: ومج٤مء رضمؾ ي٠ًمل ؾمٗمٞم٤من قمـ 

 ( 1/321اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م طمدي٨م وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: ٓ شم٠ًمًمٜمل ُم٤م دام هذا اًمِمٞمخ ىم٤مقمًدا .)

 اهلل ىم٤مل اًمٚمٞم٨م: يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يريمع ريمٕمتلم صمؿ جيٚمس ومٞمجتٛمع إًمٞمف أسمٜم٤مء أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ٓ جيؽمئ أطمد ُمٜمٝمؿ أن ي٠ًمًمف قمـ رء إٓ أن يٌتدئٝمؿ سمحدي٨م أو 

 )411/ 1 ًمٚمخٓمٞم٥ماجل٤مُمع   جيٞمئف ؾم٤مئؾ ومٞم٠ًمل ومٞمًٛمٕمقن.)

وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م إؾمٚمٛمل ىم٤مل: ُم٤م يم٤من إٟم٤ًمن جيؽمئ قمغم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ي٠ًمًمف قمـ رء 

)184/ 1اجل٤مُمع  ًمٚمخٓمٞم٥م  ن إُمػم .)طمتك يًت٠مذٟمف يمام يًت٠مذ
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 ٚفؾجزُٙ ٚرلبٌغزُٙ ثبة ص٠بسح أً٘ اخلري -;:
 ٚزلجزُٙ ٚىٍت ص٠بسرُٙ ٚاٌذّبء ُِٕٙ ٚص٠بسح ادلٛامِ اٌفبمٍخ

ـِ َأْو َأُْميِضَ طُم٘مُ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٌَْحَرْي إمَِم ىمقًمف  ٤ًٌم َوإِْذ ىَم٤مَل ُُمقؾَمك ًمَِٗمت٤َمُه ٓ َأسْمَرُح طَمتاك َأسْمُٚمَغ جَمَْٛمَع اًْم

ا٤م قُمٚمِّْٛم٧َم ُرؿْمدًا ؟ ] اًمٙمٝمػ : شَمَٕم٤ممَم :  ـِ ِِم َٛم ٌُِٕمَؽ قَمغَم َأْن شُمَٕمٚمِّ [ َوىم٤مَل  66 - 61ىَم٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمك َهْؾ َأشما

ُْؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمِّ ُيِريُدوَن َوضْمَٝمُف ] ا ـَ َيْدقُمقَن َرهبا ِذي َؽ َُمَع اًما ًَ  [ . 28ًمٙمٝمػ : شَمَٕم٤ممَم : َواْصؼِمْ َٟمْٗم

وقمـ َأٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل أسمق سمٙمر ًمِٕمٛمَر ريض اهللاُ قمٜمٝمام سَمْٕمَد َووَم٤مِة رؾمقِل اهللا َصغّم  -361

ـَ ريض اهللا قمٜمٝم٤م َٟمُزوُرَه٤م يَمام يم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  ْؼ سمِٜم٤َم إمِم ُأمِّ َأْيٛم
ٞمِْف اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : اْٟمَٓمٚمِ

 ظمػٌم ٚماؿ يُزوُرَه٤م ، ومَٚماما اْٟمتََٝمٞم٤م إًَِمْٞمَٝم٤م ، سَمَٙم٧ْم ، وَمَ٘م٤مَٓ هَل٤َم : َُم٤م ُيٌْٙمِٞمِؽ َأُم٤م شَمْٕمَٚمِٛملَم َأنا ُم٤م قِمٜمَْد اهللاِوؾَم 

رؾُمقِل ًمرؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؟ وم٘م٤مًم٧م : إيِنِّ ٓ َأسْمٙمِل َأينِّ ٕقْمٚمُؿ َأنا ُم٤م قِمٜمَد اهللاِ شمٕم٤ممَم ظَمػٌم ًم

 .وَمَٝمٞماَجْتُٝمام قمغم اًمٌَُٙم٤م
ِ
اَمء ًا ـَ اًم ـْ أسْمٙمل َأْن اًمَقطْمَل ىَمِد اْٟمَ٘مَٓمَع ُِم  ، اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وًَمـٙم

ِ
ء

ٌْٙمِٞم٤مِن ُمٕمَٝم٤م.رواه ُمًٚمؿ .  وَمجٕمال َي

 ذم ًَمفُ  َأظم٤مً  َزارَ  َرضُمالً  َأنا  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهللا ريض هريرة وقمـ أيب  -361

قمغم َُمْدرضَمتِِف ُمَٚمٙم٤ًم ، وَمَٚماما َأشَمك قَمَٚمٞمِْف ىم٤مل: َأْيـ شُمريُد ؟ ىم٤مل: ُأِريُد َأظم٤ًم زم  شمٕم٤ممم اهللاُ  وَم٠َمْرصد ، ُأظْمَرى ىَمرَي٦مٍ 

٤َم قَمَٚمْٞمِف ؟ ىم٤مل : ٓ، هَمػْم  ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم شَمُرهبُّ ٌْتُُف ذم اهللاِ شمٕم٤ممم ، ذم هِذِه اًْمَ٘مْري٦ِم . ىم٤مل : َهْؾ ًَمَؽ قمَٚمٞمِْف ُِم  َأينِّ َأطْمٌ

ٌْتَُف ومِٞمِف   رواه ُمًٚمؿ .ش ىم٤مل : وَم٢ميِنِّ رؾمقل اهللاِ إًَِمٞمَْؽ سم٠َمنا اهللا ىَمْد َأطمٌاَؽ يَمام َأطْمٌ

َٚمُف سمِِحْٗمٔمِِف ، و ش َأْرصَده » ي٘م٤مل :   سمٗمتِح اعمٞمِؿ واًمراء : اًمٓماريُؼ وُمٕمٜمك ش اعمْدَرضَم٦ُم » ًمَِٙمذا : إَِذا ويما

٤َم »  َٕمك ذم َصالطِمَٝم٤م .ش : شَمُرهبُّ ًْ  شَمُ٘مقُم هَب٤م ، وشَم

ـْ قَم٤مَد َُمريْم٤ًم َأْو َزار َأظم٤ًم ًَمُف ذم اهللا ، » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -362 َُم

ـَ اجلٜما٦ِم  ْأَت ُِم ٌَقا  طمدي٨ٌم : وىم٤مل اًمؽمُمذي رواه ش ُمٜمِْزًٓ  َٟم٤مَداُه ُُمٜم٤َمٍد : سم٠َِمْن ـم٧ٌَِْم ، وـَم٤مَب ِمَِْم٤مَك ، َوشَم

ـٌ   . همري٥ٌم  اًمٜمًخ سمٕمض وذم.  طمً

ِلا  َأن قمٜمف اهللاُ  ريَض  إؿَمَٕمِريِّ  ُمقؾمك وقمـ أيب  -363  ُمثَُؾ  إِٟماام »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا

٤مًمِـِح  اجلٚمِٞمس   َوضَمٚمِٞمسِ  اًمّما
ِ
قء ًُّ ِؽ  يَمَح٤مُِمؾِ .  اًم ًْ

ِؽ  وَمح٤مُِمُؾ  ، ػمِ اًْمٙمِ  َوَٟم٤مومِِخ  ، اعمِ ًْ
٤م ، اعمِ  حُيِْذَيَؽ  َأنْ  إُِما
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٤م ، ٤م أْن دِمَد ُِمٜمُْف شَمٌْ  َأنْ  َوإُِما ٤م َأن حْيِرَق صمٞم٤مسَمَؽ وإُما َد ُِمٜمُْف رحي٤ًم ـمٞم٦ًٌِّم . وَٟم٤مومُخ اًمٙمػِم إُِما
٤م َأْن دَمِ َت٤مَع ُِمٜمُْف َوإُِما

 ُيْٕمٓمِٞمَؽ .ش : حُيِْذيَؽ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش رحي٤ًم ُُمٜمْتِٜم٦ًَم 

شُمٜمَْٙمُح اعمَْرَأُة َْٕرسمٍع : » ؿ ىم٤مل : وؾَمٚما  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌل قمـ ، قمٜمف اهللا ريض هريرة وقمـ أيب  -364

ـِ شَمِرسَم٧ْم َيَداك  ي ٌَِٝم٤م ، َوجِلاََمهِل٤َم ، وًمِِديٜمَِٝم٤م ، وَم٤مفْمَٗمْر سمَِذاِت اًمدِّ ًَ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش عم٤ِمهِل٤َم ، َوحِلَ

ـَ اعمَْرَأِة َهِذِه اخِلَّم٤مَل إَْرسمَع ، وَم٤مطِمرْص َأْٟم٧َم قَمغم َذاِت وُمٕمٜم٤مه : َأنا اًمٜما٤مس َيْ٘مِّم  ُدوَن ذم اًْمَٕم٤مَدِة ُِم

ـِ . َوافْمَٗمْر هِب٤َم ، واطْمِرص قَمغم ُصْحٌَتَِٝم٤م . ي  اًمدِّ

يَؾ :  -365 ؼْمِ ـْ اسمـ قم٤ٌمٍس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ جِلِ َؽ َُم٤م يْٛمٜمَٕمُ » وقم

ا٤م شَمُزورَٟم٤م ؟  ُل إِٓا سم٠َِمُْمِر َرسمَِّؽ ًَمُف َُم٤م سَملْمَ َأْيِديٜم٤َم َوُم٤م ظَمْٚمَٗمٜم٤َم وُم٤م وُمَ  } وَمٜمََزًَم٧ْم : ش َأْن شَمُزوَرَٟم٤م َأيْمثََر ِِم ٤م َٟمَتٜمَزا

 . اًمٌخ٤مري رواه  {سَملْمَ ذًمَِؽ 

ـْ أيب  -366  ٓ »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  اًمٜمٌلِّ  قمـ ، قمٜمف اهللا ريض اخلُْدِريِّ  ؾمٕمٞمدٍ  وقم

 رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي سم٢مؾِْمٜم٤َمٍد ٓ سم٠ْمس سمِِف .ش . ـمَٕم٤مَُمَؽ إِٓا شَمِ٘ملٌّ  َي٠ْميُمْؾ  وٓ ، ُُم١ْمُِمٜم٤مً  إِٓا  شُمَّم٤مطم٥ْم 

ـِ ظَمٚمِ » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل: -367 ضُمُؾ قَمغَم ِدي ٞمٚمِِف  اًمرا

ـْ خُي٤َمًمُِؾ  رواه أسمق داود . واًمؽمُمذي سم٢مؾِمٜم٤مٍد صحٞمح ، وىم٤مل اًمؽمُمذي : طمدي٨ٌم ش وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر َأطَمُديمْؿ َُم

ـٌ   طمً

ِلا  َأن قمٜمف اهللاُ  ريض إؿَْمَٕمِريِّ  ُمقؾمك وقمـ أيب  -368  َُمعَ  اعمَْرءُ  »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌا

ـْ  َوعم٤َْم  اًم٘مقم حي٥م اًمرضمؾ وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغّم  ًمٚمٜمٌل ىمٞمؾ ىم٤مل رواي٦م وذم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.  ش َأطَم٥ما  َُم

 ش .اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م » يٚمحؼ هبؿ ؟ ىم٤مل : 

٤مقَم٦ُم ؟  -369 ًا وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف َأن َأقمراسمٞم٤ًم ىم٤مل ًمرؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : َُمَتك اًم

َأْٟم٧َم َُمَع » ىم٤مل : طُم٥م اهللاِ ورؾمقًمِِف ىم٤مل : ش َُم٤م َأقْمَدْدَت هَل٤َم ؟ » قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ 

ـْ َأطْم٧ٌٌََْم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ، وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿٍ ش . َُم

ـْ يَمثػِِم َصْقٍم ، َوٓ َصالٍة ، َوٓ َصَدىَم٦ٍم ، َوًَمٙمِٜمِّل ُأطِم٥مُّ اهللا   َوَرؾُمقًَمُف وذم رواي٦ٍم هلام : َُم٤م َأقْمَدْدُت هَل٤َم ُِم

. 
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ـِ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ضم٤مَء َرضُمٌؾ إمِم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل :  -371 وقمـ اسم

 ي٤م رؾمقل اهللا يَمٞمَْػ شَمُ٘مقُل ذم َرضُمٍؾ َأطم٥ما ىَمْقُم٤ًم َومَلْ يْٚمَحْؼ هِبِْؿ ؟ وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ

ـْ َأطَم٥ما اعمَ : »   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ْرُء َُمَع َُم

اًمٜما٤مُس ُمَٕم٤مِدُن »  قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اهللا  ريض ُهريرة وقمـ أيب  -371

٦ِم ، ظِمٞم٤َمُرُهْؿ ذم اجل٤َمِهٚمِٞما٦ِم ظِمٞم٤مُرُهْؿ ذم اإِلؾْمالِم إَِذا وَم٘مُٝمقا . َوإَ  َه٥ِم َواًْمِٗمْما ْرَواُح ضُمٜمُقٌد يَمَٛمَٕم٤مِدِن اًمذا

» رواه ُمًٚمؿ . وروى اًمٌخ٤مري ىمقًمف : ش جُمٜماَدٌة ، وَماَم شَمَٕم٤مَرَف ُِمٜمَْٝم٤م اْئتََٚمَػ ، َوَُم٤م شَمٜم٤َميَمَر ُِمٜمَْٝم٤م ، اظْمتََٚمَػ 

 إًِمخ  ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م. ش إَْرَواُح 

ـُ ضم٤مسمِر وهق  -372 ـِ قَمْٛمٍرو وُيَ٘م٤مُل : اسْم ىم٤مل : يَم٤مَن ش ٛمزِة وومتح اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦مسمْمؿ اهل» وقمـ ُأؾمػْمِ سْم

ـُ قَم٤مُِمرٍ  ـِ ؾم٠َمهَلُْؿ : َأومٞمُُّٙمْؿ ُأَوْيُس سْم ـُ اخلَٓما٤مِب ريض اهللا قمٜمف إِذا َأشَمك قَمَٚمٞمِْف َأُْمداُد َأْهِؾ اًْمٞمٛم  ؟ قُمَٛمُر سْم

ـُ قم٤مُِمٍر ؟ ىم٤مل : َٟمٕمَ  ـْ ُُمَراٍد صُمؿا طمتاك َأشَمك قَمغَم ُأَوْيٍس ريض اهللا قمٜمف، وم٘م٤مل ًمف : َأْٟم٧َم ُأوْيس سْم ْؿ ، ىم٤مل : ُِم

ْأَت ُِمٜمُْف إِٓا َُمْقوَع ِدْرَهٍؿ ؟ ىم٤مل : َٟمَٕمْؿ . ىم٤مل :  ـْ ىَمَرٍن ؟ ىم٤مل : ٟمَٕمْؿ ، ىم٤مل : ومَٙم٤مَن سمَِؽ سَمَرٌص ، وَمؼَمَ ُِم

 ُأَوْيُس  ْٞمُٙمؿْ قمٚمَ  َي٠ْميِت  »:  ي٘مقل وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىم٤مل ًَمَؽ واًمَِدٌة ؟ ىم٤مل : َٟمَٕمْؿ . 

ـُ  ـِ  َأْهؾِ  َأُْمَدادِ  ُمع قَم٤مُِمرٍ  سْم ـْ  اًْمٞمََٛم َأ ُِمٜمُْف إِٓا َُمْقوَع ِدْرَهٍؿ ، ًَمُف ُُمرَ  ُِم ـْ ىَمَرٍن يَم٤مَن سمِِف سمرٌص ، وَمؼَمَ اٍد ، صُمؿا ُِم

َتْٖمِٗمَر ًمَ  ًْ ُه ، وَم٢مِن اؾْمتََٓمْٕم٧َم َأْن َي وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمْر زم ش َؽ وَم٤موْمَٕمْؾ َواًمَِدٌة ُهق هِب٤م سمرٌّ ًَمْق َأىْمًَؿ قمغم اهللا ٕسََمرا

ـَ شُمِريُد ؟ ىم٤مل : اًْمُٙمقوَم٦َم ، ىم٤مل : َأٓ َأيْمت٥ُُم ًَمَؽ إمِم قَم٤مُِمٚمَٝم٤م ؟ ىم٤مل :  وَم٤مؾْمَتْٖمَٗمَر ًَمُف. وم٘م٤مل ًمف قُمَٛمُر : َأْي

ـَ اًمَٕم٤مِم اعم٘مٌؾ طم٩م رضمؾ ُمـ أذاومٝمؿ ومقارم  اًمٜما٤مِس َأطم٥مُّ إزَِما وَمَٚماما يَم٤مَن ُِم
ِ
٠مًَمُف قُمَٛمرَ  َأيُمقُن ذم هَمؼْماء ًَ ، وَم

ـْ ُأَوْيٍس، وَمَ٘م٤مَل: شَمَريْمتُُف َرثا اًمٌٞم٧م ىمٚمٞمؾ اعمت٤مع، ىم٤مَل: ؾَمِٛمٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قَم

ـُ قَم٤مُِمٍر َُمَع أ"ي٘مقل:  ـْ ىَمَرٍن، يَم٤مَن سمِِف سَمَرٌص َي٠ميِت قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُأوْيُس سْم ـْ ُُمَراٍد، صُمؿا ُِم ـِ ُِم ـْ أْهِؾ اًمٞمََٛم ُْمَداٍد ُِم

ُه، وَم٢مِن اؾْمتَْٓمٕم٧َم أنْ  َؿ قَمغَم اهلل ٕسََمرا ًَ َأ ُِمٜمُْف إٓا ُمْقِوَع ِدْرَهٍؿ، ًَمُف َواًمدٌة ُهَق هِب٤َم سَمرٌّ ًَمْق أىْم َتْٖمِٗمَر ًَمَؽ وَمؼَمَ ًْ  َي

َٗمٍر َص٤مًمٍِح، وَم٤مؾْمتَْٖمِٗمْر زم، ىَم٤مَل: وَم٠مشَمك ُأَوْي٤ًًم، وَم٘مَ  "وَم٤موْمَٕمْؾ  ًَ ٤مَل: اؾْمتَْٖمِٗمْر زِم، ىَم٤مَل: أْٟم٧َم أطْمَدُث قَمْٝمدًا سم

ـَ ًَمُف اًمٜما٤مُس، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ قُمَٛمرَ ًَمِ٘مٞم٧َم 
 قَمغَم َوضْمِٝمِف. رواه ُمًٚمؿ  ؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ. وم٤مؾْمتَْٖمَٗمَر ًَمُف، وَمَٗمٓمِ

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم اًمُٕمْٛمَرِة ،  -373 ـِ اخلٓم٤مب ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : اؾْمت٠َْمَذْٟم٧ُم اًمٜمٌا وقمـ قمٛمَر سم
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ـْ ُدقَم٤مئَِؽ » وَم٠َمِذَن زم ، وىم٤مل :  ٜم٤َم ي٤م َأظَملا ُِم ًَ ين َأنا زم هِب٤َم اًمـدُّ ش ٓ شَمٜمْ ْٟمَٞم٤م . وذم رواي٦ٍم وم٘م٤مل يَمٚمَِٛم٦ًم َُم٤م يُنُّ

يْمٜم٤َم َي٤م أظَملا ذم ُدقَم٤مئَِؽ » ىم٤مل :   ش .َأْذِ

ـٌ صحٞمٌح    .  طمدي٨ٌم صحٞمٌح رواه َأسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُزوُر ىُم٤ٌَمَء َرايم٤ًٌِم  -374 وقمـ اسمـ قُمٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يَم٤مَن اًمٜمٌا

ِجَد َوُم٤مؿِمٞم٤مً  ًْ ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َي٠ْميت َُم  . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦ٍم : يم٤من اًمٜمٌا
، وَمٞمُّمكمِّ ومِٞمِف َريْمٕمتلَْمِ

ـُ قُمَٛمَر َيْٗمَٕمُٚمُف. ٤ًٌم َوَُم٤مؿِمٞم٤ًم ويَم٤مَن اسْم
 ىُم٤ٌَمَء يُمؾا ؾم٧ٌٍْم َرايمِ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: 
طمتك أسمٚمغ ي٘مقل : ٓ أٟمٗمؽ، وٓ أزال،  .وإذ ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمت٤مه ٓ أسمرح  : ي٘مقل ذم هذه أي٦ماسمـ قم٤ٌمس يم٤من 

ومٚمام سمٚمٖم٤م جمٛمع ي٘مقل : أو أُميض ؾمٌٕملم ظمريٗم٤م،  .أو أُميض طم٘م٤ٌم ي٘مقل : ُمٚمت٘مك اًمٌحريـ،  .جمٛمع اًمٌحريـ 

ي٘مقل : ذه٥م ُمٜمٝمام وم٠مظمٓم٠ممه٤م، ويم٤من طمقشم٤م ُمٚمٞمح٤م ُمٕمٝمام  .ٟمًٞم٤م طمقهتام ي٘مقل : سملم اًمٌحريـ،  .سمٞمٜمٝمام 

حيٛمالٟمف، ومقصم٥م ُمـ اعمٙمتؾ إمم اعم٤مء، ومٙم٤من ؾمٌٞمٚمف ذم اًمٌحر هسم٤م وم٠مٟمًك اًمِمٞمٓم٤من ومتك ُمقؾمك أن يذيمره، 

ُمقؾمك قمج٥م ُمـ أصمر احلقت  : ي٘مقل .واختذ ؾمٌٞمٚمف ذم اًمٌحر قمج٤ٌم قؾمك يقؿمع سمـ ٟمقن، ويم٤من ومتك ُم

ومذاك طمٞم٨م أظمؼمت أين أضمد اخلي طمٞم٨م  : ىمقل ُمقؾمك .ىم٤مل ذًمؽ ُم٤م يمٜم٤م ٟمٌغ ودوراشمف اًمتل هم٤مر ومٞمٝم٤م 

ي٘مقل : اشمٌع ُمقؾمك ويقؿمع أصمر احلقت ذم اًمٌحر ومه٤م  .وم٤مرشمدا قمغم آصم٤مرمه٤م ىمّمّم٤م يٗم٤مرىمٜمل احلقت 

آشمٞمٜم٤مه رمح٦م ُمـ قمٜمدٟم٤م وقمٚمٛمٜم٤مه قًمٗمقضمدا ظميا، . وي٘مومقضمدا قمٌدا ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م راضمٕم٤من قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر 

( . ومّمح٥م ُمقؾمك اخلي ومٙم٤من 76)يقؾمػ   وومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ.  : .ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُمـ ًمدٟم٤م قمٚمام 

 (9/576)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. ُمـ ؿم٠مَّنام ُم٤م ىمص اهلل ذم يمت٤مسمف

أن ٟمقوم٤م اًمٌٙم٤مزم يزقمؿ أن ُمقؾمك ص٤مطم٥م اخلي ًمٞمس ُمقؾمك  : ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمسىم٤مل 

يمذب قمدو اهلل: طمدصمٜم٤م أيب سمـ يمٕم٥م، أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم  : ص٤مطم٥م سمٜمل إهائٞمؾ . ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

ومًئؾ : أي اًمٜم٤مس أقمٚمؿ؟ وم٘م٤مل : أٟم٤م . إن ُمقؾمك ىم٤مم ظمٓمٞم٤ٌم ذم سمٜمل إهائٞمؾ، "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : 

ومٕمت٥م اهلل قمٚمٞمف إذ مل يرد اًمٕمٚمؿ إًمٞمف، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف أن زم قمٌدا سمٛمجٛمع اًمٌحريـ وهق أقمٚمؿ ُمٜمؽ . ىم٤مل 

ي٤م رب، ومٙمٞمػ زم سمف؟ ىم٤مل : شم٠مظمذ ُمٕمؽ طمقشم٤م دمٕمٚمف ذم ُمٙمتؾ، ومحٞمثام وم٘مدت احلقت ومٝمق صمؿ .  : ُمقؾمك
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ٟمٓمٚمؼ ُمٕمف ومت٤مه يقؿمع سمـ ٟمقن، طمتك إذا أشمٞم٤م اًمّمخرة ووٕم٤م وم٠مظمذ طمقشم٤م ومجٕمٚمف ذم ُمٙمتؾ، صمؿ اٟمٓمٚمؼ وا

، ٤م وم٤مختذ ؾمٌٞمٚمف ذم اًمٌحر هسمرءوؾمٝمام ومٜم٤مُم٤م، وم٤موٓمرب احلقت ذم اعمٙمتؾ ومخرج ُمٜمف ومً٘مط ذم اًمٌحر، 

وأُمًؽ اهلل قمـ احلقت ضمري٦م اعم٤مء ومّم٤مر قمٚمٞمف ُمثؾ اًمٓم٤مق، ومٚمام اؾمتٞم٘مظ ٟمز ص٤مطمٌف أن خيؼمه سم٤محلقت، 

آشمٜم٤م همداءٟم٤م ًم٘مد ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ ؾمٗمرٟم٤م  : وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م سم٘مٞم٦م يقُمٝمام وًمٞمٚمتٝمام، طمتك إذا يم٤من ُمـ اًمٖمد، ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمت٤مه

أرأي٧م إذ  : ىم٤مل : ومل جيد ُمقؾمك اًمٜمّم٥م، طمتك ضم٤موز اعمٙم٤من اًمذي أُمره اهلل سمف، وم٘م٤مل ًمف ومت٤مه .هذا ٟمّم٤ٌم 

ىم٤مل  .أويٜم٤م إمم اًمّمخرة وم٢مين ٟمًٞم٧م احلقت وُم٤م أٟم٤ًمٟمٞمف إٓ اًمِمٞمٓم٤من أن أذيمره واختذ ؾمٌٞمٚمف ذم اًمٌحر قمج٤ٌم 

 .ذًمؽ ُم٤م يمٜم٤م ٟمٌغ وم٤مرشمدا قمغم آصم٤مرمه٤م ىمّمّم٤م  : : ومٙم٤من ًمٚمحقت هسم٤م، وعمقؾمك وًمٗمت٤مه قمج٤ٌم . وم٘م٤مل ُمقؾمك

يزقمؿ ٟم٤مس أن شمٚمؽ اًمّمخرة قمٜمده٤م قملم احلٞم٤مة، ٓ يّمٞم٥م ُم٤مؤه٤م ُمٞمت٤م إٓ قم٤مش . ىم٤مل : ويم٤من  : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

ا احلقت ىمد أيمؾ ُمٜمف، ومٚمام ىمٓمر قمٚمٞمف اعم٤مء قم٤مش، ىم٤مل : ومرضمٕم٤م ي٘مّم٤من آصم٤مرمه٤م طمتك اٟمتٝمٞم٤م إمم اًمّمخرة، وم٢مذ

 : ىم٤مل . وأٟمك سم٠مروؽ اًمًالم! ىم٤مل : أٟم٤م ُمقؾمك : رضمؾ ُمًجك سمثقب، ومًٚمؿ قمٚمٞمف ُمقؾمك، وم٘م٤مل اخلي

ي٤م  .ىم٤مل إٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع ُمٕمل صؼما ُمقؾمك سمٜمل إهائٞمؾ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ، أشمٞمتؽ ًمتٕمٚمٛمٜمل ِم٤م قمٚمٛم٧م رؿمدا 

ُمقؾمك إين قمغم قمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمٜمٞمف ٓ شمٕمٚمٛمف أٟم٧م وأٟم٧م قمغم قمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمؽ اهلل ٓ أقمٚمٛمف . 

وم٢من اشمٌٕمتٜمل ومال شم٠ًمًمٜمل  : وم٘م٤مل ًمف اخليؾمتجدين إن ؿم٤مء اهلل ص٤مسمرا وٓ أقميص ًمؽ أُمرا.  : وم٘م٤مل ُمقؾمك

ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ومٛمرت هبام ؾمٗمٞمٜم٦م ومٙمٚمٛمقهؿ أن .وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م يٛمِمٞم٤من قمغم قمـ رء طمتك أطمدث ًمؽ ُمٜمف ذيمرا 

حيٛمٚمقهؿ ومٕمرومقا اخلي ومحٛمٚمقه سمٖمػم ٟمقل ومٚمام ريم٤ٌم ذم اًمًٗمٞمٜم٦م مل يٗمج٠م إٓ واخلي ىمد ىمٚمع ًمقطم٤م ُمـ 

ىمقم محٚمقٟم٤م سمٖمػم ٟمقل قمٛمدت إمم ؾمٗمٞمٜمتٝمؿ ومخرىمتٝم٤م ًمتٖمرق  : أًمقاح اًمًٗمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مدوم وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك

ٓ شم١ماظمذين سمام ٟمًٞم٧م وٓ : ىم٤ملصؼما أمل أىمؾ إٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع ُمٕمل  : ىم٤ملًم٘مد ضمئ٧م ؿمٞمئ٤م إُمرا.  !أهٚمٝم٤م؟

 (9/577اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم ) .شمره٘مٜمل ُمـ أُمري قمنا

إٟمام ؾمٛمل اخلي ٕٟمف ضمٚمس قمغم ومروة سمٞمْم٤مء وم٢مذا هل  : قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤ملأيب هريرة قمـ 

اخلي اسمـ آدم ًمّمٚمٌف، وٟمًئ ًمف ذم أضمٚمف طمتك يٙمذب :ىم٤ملاسمـ قم٤ٌمس . قمـ هتتز ُمـ ظمٚمٗمف ظمياء

 (9/596.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر اًمدضم٤مل

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ٓ شمٕمؽمض ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمؽ واقمتزل قمدوك واطمتٗمظ ُمـ ظمٚمٞمٚمؽ إٓ إُملم وم٢من 

إُملم ُمـ اًم٘مقم ٓ يٕم٤مدًمف رء وٓ شمّمح٥م اًمٗم٤مضمر ومٞمٕمٚمٛمؽ ُمـ ومجقره وٓ شمٗمش إًمٞمف هك واؾمتنم ذم 
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 (1/55 إوًمٞم٤مءز وضمؾ.) طمٚمٞمف أُمرك اًمذيـ خيِمقن اهلل قم

أول اًمٚمٞمؾ:  قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٛمر ًمٞمٚم٦م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ُم٤م سم٘م٤مؤك قمغم ُم٤م أرى: أُم٤م ذم

وم٠مٟم٧م ذم طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس: وأُم٤م وؾمط اًمٚمٞمؾ: وم٠مٟم٧م ُمع ضمٚم٤ًمئؽ: وأُم٤م آظمر اًمٚمٞمؾ: وم٤مهلل أقمٚمؿ ُم٤م شمّمػم إًمٞمف 

 إين وضمدت ًم٘مٞم٤م اًمرضم٤مل شمٚم٘مٞمح٤م ًٕم٤ٌمهبؿ.  ىم٤مل: وميب قمغم يمتٗمل، وىم٤مل: وحيؽ ي٤م ُمٞمٛمقن،

  (5/341 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

أقمط أظم٤مك، وًمـ ًمف وٓ شمٓمع ومٞمف  ىم٤مل أيب اًمدرداء: ُمٕم٤مشم٦ٌم إخ ظمػم ًمؽ ُمـ وم٘مده وُمـ ًمؽ سم٠مظمٞمؽ يمٚمف؟

طم٤مؾمدًا ومتٙمقن ُمثٚمف همدًا ي٠مشمٞمؽ اعمقت ومٞمٙمٗمٞمؽ وم٘مده: ويمٞمػ شمٌٙمٞمف سمٕمد اعمقت، وذم طمٞم٤مشمف ُم٤م ىمد يمٜم٧م 

 (216-1/215 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف شمريم٧م وصٚمف؟. 

ىم٤مل أيب اًمدرداء: إن ظمػميمؿ: اًمذي ي٘مقل ًمّم٤مطمٌف: إذه٥م سمٜم٤م ٟمّمقم ىمٌؾ أن ٟمٛمقت: وإن ذاريمؿ: اًمذي 

 (1/218 إوًمٞم٤مءي٘مقل ًمّم٤مطمٌف: إذه٥م سمٜم٤م ٟم٠ميمؾ، وٟمنمب، وٟمٚمٝمق، ىمٌؾ أن ٟمٛمقت.)طمٚمٞمف 

أٟمف ؾم٠مل أىمراٟمف وأصح٤مسمف هؾ شمتزاورون؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، طمتك إن أطمدٟم٤م ًمٞمزور أظم٤مه ذم ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :

أي: ٟمِمت٤مق إمم سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ومٞمزور أطمدٟم٤م ص٤مطمٌف وم٠مظمؼمهؿ أَّنؿ قمغم ظمػم ُم٤م داُمقا قمغم اًمٙمقوم٦مٟم٤مطمٞم٦م 

 .)ؾمٜمـ اًمدارُمك ( ذًمؽ

قمٓم٤مء: دظمٚم٧م أٟم٤م وقمٌٞمد سمـ قمٛمػم قمغم قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م ًمٕمٌٞمد سمـ قمٛمػم: ىمد آن ًمؽ أن شمزورٟم٤م وم٘م٤مل: ىم٤مل 

 (1/347)سمـ يمثػم إول: زر هم٤ٌم شمزدد طم٤ٌم. ىم٤مل وم٘م٤مًم٧م: دقمقٟم٤م ُمـ رـم٤مٟمتٙمؿ هذه.أىمقل ي٤م أُمف يمام ىم٤مل : 

 (2/372 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: يمؾ ضمٚمٞمس ٓ شمًتٗمٞمد ُمٜمف ظمػمًا وم٤مضمتٜمٌف

يٕمرض ًمف  ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: يمؿ ُمـ رضمؾ حي٥م أن يٚم٘مك أظم٤مه ويزوره ومٞمٛمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ اًمِمٖمؾ وإُمر

سمٞمٜمٝمام ذم دار ٓ ومرىم٦م ومٞمٝم٤م صمؿ ي٘مقل ُم٤مًمؽ وأٟم٤م أؾم٠مل اهلل أن جيٛمع سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ذم فمؾ  قمًك اهلل أن جيٛمع

 (2/362 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ـمقسمك وُمًؽماح اًمٕم٤مسمديـ

ىم٤مل رضمؾ إلسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: ىمّمدشمؽ ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق ُمـ ظمراؾم٤من ٕصحٌؽ وم٘م٤مل ًمف إسمراهٞمؿ: قمغم أن 

 (8/28: ىمد صدىمتٜمل ومٜمٕمؿ اًمّم٤مطم٥م أٟم٧م. )احلٚمٞمف أيمقن سمامًمؽ أطمؼ سمف ُمٜمؽ، ىم٤مل: ٓ ىم٤مل إسمراهٞمؿ

ُمٜمٝم٤م  ضم٤مء رضمؾ إمم إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ يريد صحٌتف وم٘م٤مل ًمف إسمراهٞمؿ: ُم٤م ُمٕمؽ؟ وم٠مظمرج دراهؿ وم٠مظمذ

إسمراهٞمؿ دراهؿ وم٘م٤مل: إذه٥م وم٤مؿمؽمى ًمٜم٤م ُمقزا، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ُمقزا هبذا يمٚمف؟ وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ: وؿ 
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 (8/11 وًمٞم٤مءإدرامهؽ، واُمض ًمٞمس شم٘مقى قمغم صحٌتٜم٤م.)طمٚمٞمف 

ظمٓمرك قمٜمده  ىم٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل: ىم٤مل زم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز : ٓ شمّمح٥م ُمـ إصح٤مب ُمـ

قمغم ىمدر ىمْم٤مء طم٤مضمتف، وم٢مذا اٟم٘مْم٧م طم٤مضمتف، اٟم٘مٓمٕم٧م أؾم٤ٌمب ُمقدشمف: واصح٥م ُمـ إصح٤مب: ذا اًمٕمغم 

 (343-5/342 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفذم اخلػم، وإٟم٤مءة ذم احلؼ: يٕمٞمٜمؽ قمغم ٟمٗمًؽ، ويٙمٗمٞمؽ ُم١مٟمتف. )

ىم٤مل ضمٕمقٟم٦م: اؾمتٕمٛمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مُمالً ومٌٚمٖمف أٟمف قمٛمؾ ًمٚمحج٤مج ومٕمزًمف وم٠مشم٤مه يٕمتذر إًمٞمف وم٘م٤مل: مل 

 (5/289 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .أقمٛمؾ ًمف إٓ ىمٚمٞمالً ىم٤مل:طمًٌؽ ُمـ صح٦ٌم ذ يقم أو سمٕمض يقم

٤مًم٤ًًم سم٤مٕرض، وم٠مًم٘مك إزّم ٌٞمتف زائرًا ومقضمدشمف ضمحمٛمد سمـ ؾمػميٜمدظمٚم٧م قمغم  : ظم٤مرضم٦م سمـ زيد اًمٜمحقيىم٤مل 

وؾم٤مدة، وم٘مٚم٧ُم ًمف: إين ىمد روٞم٧م ًمٜمٗمز ُم٤م روٞم٧م ًمٜمٗمًؽ )أٟم٧م ضم٤مًمس ُمـ همػم وؾم٤مدة وم٠مريد أن أضمٚمس 

ُمـ همػم وؾم٤مدة( وم٘م٤مل: إين ٓ أرى ًمؽ ذم سمٞمتل ُم٤م أرى سمف ًمٜمٗمز، واضمٚمس طمٞم٨م شم١مُمر، ومٚمٕمؾ اًمرضمؾ 

واًمًالم قمـ رد اًمقؾم٤مئد إذا أقمٓم٤مك  ذم سمٞمتف رٌء يٙمره أن شمًت٘مٌٚمف، ويمذًمؽ َّنك اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة

 (53/1)هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس .وؾم٤مدة ًمتًتٕمٛمٚمٝم٤م

ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد: يمٜم٤م ًمٜمٗمرح سمٞمقم اجلٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م قمجقز شم٠مظمذ أصقل اًمًٚمؼ ومتجٕمٚمف ذم ىمدر هل٤م 

٤م يمٜم٤م ويمٜم٤م ٟمٗمرح سمٞمقم اجلٛمٕم٦م ُمـ أضمؾ ذًمؽ وُم ومتجٕمؾ ومٞمف طم٤ٌمت ُمـ ؿمٕمػم إذا صٚمٞمٜم٤م زرٟم٤مه٤م وم٘مرسمتف إًمٞمٜم٤م

 (5188ٟمتٖمدى وٓ ٟم٘مٞمؾ إٓ سمٕمد اجلٛمٕم٦م واهلل ُم٤م ومٞمف ؿمحؿ وٓ ودك.)ومتح اًم٤ٌمرى طمدي٨م 

ي٤م ُمٖمػمة يمؾ أخ  : ىم٤مل ضمٕمٗمر: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل ًمٚمٛمٖمػمة سمـ طمٌٞم٥م ُم٤م ٓ أطميص ويم٤من ظمتٜمف

 ( 248/  6احلٚمٞم٦م  .( وضمٚمٞمس وص٤مطم٥م ٓ شمًتٗمٞمد ُمٜمف ذم ديٜمؽ ظمػما وم٤مٟمٌذ قمٜمؽ صحٌتف

 (1/1اداب اًمٕمنمة  . ( شمٜم٤مؾمك ُم٤ًمويء اإلظمقان يدم ًمؽ ودهؿ ٓقمراسمك  :ىم٤مل اسمـ ا

شمراوم٘مٝمؿ ذم  : ٓ شمّمحٌـ مخ٦ًم، وٓ حت٤مدصمٝمؿ، وٓ : أوص٤مين أيب، وم٘م٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم ىم٤مل

ـمريؼ: ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ي٤م أسم٦م ُمـ ه١مٓء اخلٛم٦ًم؟ ىم٤مل: ٓ شمّمحٌـ وم٤مؾم٘م٤ًم، وم٢مٟمف سم٤ميٕمؽ سم٠ميمٚم٦م ومام 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٦م، وُم٤م دوَّن٤م؟ ىم٤مل: يٓمٛمع ومٞمٝم٤م، صمؿ ٓ يٜم٤مهل٤م: ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٦م، وُمـ اًمث٤مين؟ ىم٤مل:  دوَّن٤م،

ٓ شمّمحٌـ اًمٌخٞمؾ، وم٢مٟمف ي٘مٓمع سمؽ ذم ُم٤مًمف أطمقج ُم٤م يمٜم٧م إًمٞمف: ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٦م، وُمـ اًمث٤مًم٨م؟ ىم٤مل: ٓ 

: ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٦م، وُمـ شمّمحٌـ يمذاسم٤ًم، وم٢مٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمناب، يٌٕمد ُمٜمؽ اًم٘مري٥م، وي٘مرب ُمٜمؽ اًمٌٕمٞمد

اًمراسمع؟ ىم٤مل: ٓ شمّمحٌـ أمحؼ، وم٢مٟمف يريد أن يٜمٗمٕمؽ، ومٞميك: ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أسم٦م، وُمـ اخل٤مُمس؟ ىم٤مل: ٓ 
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 (184-3/183طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء ( .شمّمحٌـ ىم٤مـمع رطمؿ، وم٢مين وضمدشمف ُمٚمٕمقٟم٤ًم ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، ذم صمالصم٦م ُمقاوع

قمٞم٤مض ومّمٜمٕمٜم٤م  ًمٜمي وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وومْمٞمؾ سمـقمـ قم٤ٌمد سمـ يمٚمٞم٥م ىم٤مل: اضمتٛمٕم٧م أٟم٤م وحمٛمد سمـ ا

 ـمٕم٤مُم٤ًم ومٚمؿ خي٤مًمٗمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٜمي ذم رء وم٘م٤مل قمٌد اهلل: إٟمؽ مل خت٤مًمٗمٜم٤م وم٘م٤مل حمٛمد : 

 ص٤مطم٤ًٌم ذا طمٞم٤مء وقمٗم٤مف ويمرم          وإذا ص٤مطم٧ٌم وم٤مصح٥م 

 (8/222 إوًمٞم٤مءوإذا ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل ٟمٕمؿ.)طمٚمٞمف             ىمقًمف ًمؽ ٓ إن ىمٚم٧م ٓ     

وص٤مطمٌف ُمٜمف ذم  ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: إذا ظم٤مًمٓم٧م ومخ٤مًمط طمًـ اخلٚمؼ: وم٢مٟمف ٓ يدقمق إٓ إمم ظمػم

 (8/96 إوًمٞم٤مءراطم٦م: وٓ خت٤مًمط ؾمٞمئ اخلٚمؼ وم٢مٟمف ٓ يدقمق إل إمم ذ وص٤مطمٌف ُمٜمف ذم قمٜم٤مء.)طمٚمٞمف 

ػم: قمـ أيب اًمرسمٞمع اًمرؿمديٜمل ىم٤مل: رأي٧م قمٌداهلل سمـ وه٥م دظمؾ ُمًجد اًمٗمًٓم٤مط ذم يقم ُمٓم

يٓمٚم٥م إٟم٤ًمٟم٤ًم جيٚمس ُمٕمف، ومج٤مء إمم ُم١مظمر اعمًجد، ومرأى ؾمٕمٞمدًا إظمرم: وم٘م٤مم إًمٞمف، وم٤مقمتٜم٘م٤م مجٞمٕم٤ًم  ومجٕمؾ

 (8/324ٚمٞمف احل.)يٌٙمٞم٤من: ومًٛمٕم٧م اسمـ وه٥م ي٘مقل: ي٤م أسم٤م قمثامن، ذه٥م ُمـ يم٤من إذا صدأت ىمٚمقسمٜم٤م ضماله٤م

وسم٤مًمتقومٞمؼ:  ٜم٦م إسمّم٤مر،قمـ ذي اًمٜمقن ىم٤مل: سم٤مًمٕم٘مقل: جيتٜمل صمٛمر اًم٘مٚمقب، وسمحًـ اًمّمقت: شمًتامل أقم

شمٜم٤مل احلٔمقة، وسمّمح٦ٌم اًمّم٤محللم: شمٓمٞم٥م احلٞم٤مة: واخلػم جمٛمقع ذم اًم٘مريـ اًمّم٤مًمح: إن ٟمًٞم٧م ذيمرك، وإن 

 (9/359 إوًمٞم٤مءذيمرت أقم٤مٟمؽ.)طمٚمٞمف 

قمـ ُمْم٤مء وأيب صٗمقان سمـ قمقاٟم٦م ىم٤مٓ: ُمـ أطم٥م رضمالً، وىمٍم ذم طم٘مف، ومٝمق يم٤مذب ذم طمٌف: وإذا أراد اهلل 

 (9/325 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ومؼ ًمف رضمالً ص٤محل٤مً سم٤مًمِم٤مب ظمػمًا، و

قمـ جم٤مهد ىم٤مل: ُم٤م ُمـ ُمٞم٧م يٛمقت، إٓ قمرض قمٚمٞمف أهؾ جمٚمًف: إن يم٤من ُمـ أهؾ اًمذيمر، ومٛمـ أهؾ 

 (3/383 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .اًمذيمر: وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٚمٝمق، ومٛمـ أهؾ اًمٚمٝمق

ُمٜمٝمؿ وٓ  وإن مل شمٙمـىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ـم٤مووس: ىم٤مل زم أيب: ي٤م سمٜمل ص٤مطم٥م اًمٕم٘مالء شمٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ 

شمّم٤مطم٥م اجلٝم٤مل ومتٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ وإن مل شمٙمـ ُمٜمٝمؿ وأقمٚمؿ أن ًمٙمؾ رء هم٤مي٦م وهم٤مي٦م اعمرء طمًـ 

 (4/13 إوًمٞم٤مءظمٚم٘مف.)طمٚمٞمف 

قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: صح٧ٌم إهمٜمٞم٤مء، ومٚمؿ يٙمـ أطمد أـمقل هماًم ُمٜمل، وم٢من رأي٧م رضمالً: أطمًـ 

 (243-4/242اًمٗم٘مراء، وم٤مؾمؽمطم٧م. )احلٚمٞمف  صمٞم٤مسم٤ًم ُمٜمل، وأـمٞم٥م رحي٤ًم ُمٜمل، همٛمٜمل ذًمؽ: ومّمح٧ٌم

ًم٘م٤مء إظمقاين أطم٥م إزم ُمـ ًم٘م٤مء أهكم ! أهكم ي٘مقًمقن : ي٤م أيب ي٤م أيب وإظمقاين  : قمـ ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل
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 (296.)اًمزهد ٕمحد   يدقمقن اهلل سمدقمقة أرضمق ومٞمٝم٤م اخلػم

رء ُمع أهؾ ـم٤مقم٦م اهلل قمز ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ُم٤م أطمد إٓ وًمف حم٥م وُمٌٖمض وم٢من يم٤من ٓ سمد ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمٙمـ اعم

 (9/117 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .وضمؾ

ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ: ىم٤مل زم ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل: إصح٥م اًمٜم٤مس يمام شمّمح٥م اًمٜم٤مر ظمذ ُمٜمٗمٕمتٝم٤م واطمذر أن 

 (8/77 إوًمٞم٤مءحترىمؽ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل سمٙمر سمـ حمٛمد اًمٕم٤مسمد: ىمٚم٧م ًمًٗمٞم٤من اًمثقري: دًمٜمل قمغم رضمؾ أضمٚمس إًمٞمف ىم٤مل: شمٚمؽ و٤مًم٦م ٓ 

 (7/52 وًمٞم٤مءإ)طمٚمٞمف  .شمقضمد

 (5/7 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمقىمف: ُم٤م اؾمتٗم٤مد رضمؾ أظم٤ًم ذم اهلل إٓ رومٕمف اهلل سمذًمؽ درضم٦م

 .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من عمحٛمد سمـ اعمٜمٙمدر: ُم٤م سم٘مل ُمـ ًمذشمؽ؟ ىم٤مل: ًم٘م٤مء اإلظمقان، وإدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝمؿ

 (3/146 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (83/1.)ؾمٜمـ اًمدارُمك ؿ خيقوقن ذم آي٤مت اهللوىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم : ٓ دم٤مًمًقا أصح٤مب اخلّمقُم٤مت وم٢مَّن

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمقوح٤ًم طمٙمؿ ُم٠ًمًمف زي٤مرة آُم٤ميمـ اًمٗم٤موٚمف :مل ينمع اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمٙم٤مٟم٤ًم ي٘مّمد 

ًمٚمّمالة إٓ اعمًجد، وٓ ُمٙم٤مٟم٤ًم ي٘مّمد ًمٚمٕم٤ٌمدة إٓ اعمِم٤مقمر، ومٛمِم٤مقمر احل٩م، يمٕمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك شم٘مّمد 

اًمّمالة، سمخالف اعم٤ًمضمد، وم٢مَّن٤م هل اًمتل شم٘مّمد ًمٚمّمالة، وُم٤م صمؿ ُمٙم٤من سم٤مًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتٙمٌػم ٓ 

ي٘مّمد سمٕمٞمٜمف إٓ اعم٤ًمضمد واعمِم٤مقمر، وومٞمٝم٤م اًمّمالة واًمٜمًؽ... وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمٌ٘م٤مع وم٢مٟمف ٓ يًتح٥م 

ىمّمد سم٘مٕم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمٚمّمالة وٓ اًمدقم٤مء وٓ اًمذيمر، إذ مل ي٠مت ذم ذع اهلل ورؾمقًمف ىمّمده٤م ًمذًمؽ، وإن يم٤من 

ٜمٌل أو ُمٜمزًٓ أو ِمرًا. وم٢من اًمديـ أصٚمف ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمقاوم٘متف سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمرٟم٤م ُمًٙمٜم٤ًم ًم

سمف وذقمف ًمٜم٤م وؾمٜمف ًمٜم٤م، وٟم٘متدي سمف ذم أومٕم٤مًمف اًمتل ذع ًمٜم٤م آىمتداء سمف ومٞمٝم٤م، سمخالف ُم٤م يم٤من ُمـ 

ًمٜم٤م أن ٟمت٠مؾمك سمف ومٞمف، ومٝمذا  ظمّم٤مئّمف. وم٠مُم٤م اًمٗمٕمؾ اًمذي مل ينمقمف هق ًمٜم٤م، وٓ أُمرٟم٤م سمف، وٓ ومٕمٚمف ومٕمالً ؾمـ

 ًمٞمس ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًم٘مرب، وم٤مخت٤مذ هذا ىمرسم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمؾ.

 ( 264 -5/263)جمٛمققمف اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ 

 وىم٤مل ايْم٤م: يم٤من أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وؾم٤مئر اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم، ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، يذهٌقن 

قمامرًا وُم٤ًمومريـ، ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف حترى اًمّمالة ذم ُمّمٚمٞم٤مت ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م طمج٤مضم٤ًم و
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُمٕمٚمقم أن هذا ًمق يم٤من قمٜمدهؿ ُمًتح٤ًٌم ًمٙم٤مٟمقا إًمٞمف أؾمٌؼ، وم٢مَّنؿ أقمٚمؿ سمًٜمتف، 

 (748/ 2وأشمٌع هل٤م ُمـ همػمهؿ.) اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

 ٥م () ديقان قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:

ف ُيتَجٜم٥ُّم                       وإِذا اًمّمديُؼ رأيتَُف ُمتٛمّٚمً٘م٤م  ومٝمق اًمٕمدوُّ وطم٘مُّ

٥ُم                           ٓ ظمػَم ذم اُمرٍئ ُمتٛمّٚمٍؼ  ٌُُف َيَتٚمٝما  طمٚمِق اًمٚم٤ًمِن وىمٚم

 وإِذا شَمقارى قمٜمؽ ومٝمق اًمَٕمْ٘مَرُب                       يٚم٘م٤مَك حيٚمُػ أٟمف سمَؽ واصمٌؼ 

 ويروُغ ُمٜمؽ يمام يروُغ اًمثٕمٚم٥ُم           ـمرِف اًمٚم٤ًمِن طمالوةً  يٕمٓمٞمَؽ ُمـ

٥ُم                 واظمؽْم ىمريٜمََؽ وْاـمٗمٞمف ٟمٗم٤مظمًرا ًَ ـَ إمِم اعم٘م٤مرِن ُيٜمْ  إِّن اًم٘مري

 اًمِم٤مومٕمل:ىم٤مل 

 ومال ظمػَم ذم ودٍّ جيلُء شمٙمٚمُّٗم٤م          إذا مل يٙمـ صٗمق اًمقداد ـمٌٞمٕم٦ًم     

ِة سم٤مجلٗم٤م                   وٓ ظمػَم ذم ظمؾٍّ خيقُن ظمٚمٞمٚمفُ   ويٚم٘م٤مُه ُمـ سمٕمِد اعمقدا

ا يم٤من سم٤ِمَُْٕمِس ىَمْد ظَمَٗم٤مَويُ                      َوُيٜمْٙمُِرقَمٞمًِْم٤م ىَمْد شَمَ٘م٤مَدَم قَمْٝمُدهُ   ْٔمِٝمُر ِهًّ

ـْ هِب٤َم ْٟمٞم٤َم إذا مَلْ َيُٙم   َصِديٌؼ َصُدوٌق َص٤مِدُق اًمَققْمِد ُُمٜمِّْمَٗم٤م            ؾَمالٌم قَمغَم اًمدُّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
أيب  قمـ قمقن سمـ أيب ضمحٞمٗم٦م، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: آظمك رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم ؾمٚمامن وسملم

اًمدرداء، ومزار ؾمٚمامن أسم٤م اًمدرداء، ومرأى أم اًمدرداء ُمتٌذًم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ُمتٌذًم٦م؟ ىم٤مًم٧م: إن أظم٤مك أسم٤م 

اًمدرداء ًمٞمس ًمف طم٤مضم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، ىم٤مل: ومٚمام ضم٤مء أسمق اًمدرداء ىمرب إًمٞمف ـمٕم٤مُم٤م، وم٘م٤مل: يمؾ وم٢مين ص٤مئؿ، ىم٤مل: 

اًمدرداء ًمٞم٘مقم، وم٘م٤مل ًمف ؾمٚمامن: ٟمؿ، ومٜم٤مم، صمؿ ُم٤م أٟم٤م سمآيمؾ طمتك شم٠ميمؾ، ىم٤مل: وم٠ميمؾ، ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمؾ ذه٥م أسمق 

ذه٥م ي٘مقم، وم٘م٤مل ًمف: ٟمؿ، ومٜم٤مم، ومٚمام يم٤من قمٜمد اًمّمٌح، ىم٤مل ًمف ؾمٚمامن: ىمؿ أن، وم٘م٤مُم٤م ومّمٚمٞم٤م، وم٘م٤مل: إن 

ًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م، وًمرسمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م، وًمْمٞمٗمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م، وإن ٕهٚمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م، وم٠مقمط يمؾ ذي 

 (1968) اًمٌخ٤مرى ذيمرا ذًمؽ، وم٘م٤مل ًمف: صدق ؾمٚمامن.طمؼ طم٘مف وم٠مشمٞم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم

اعمٕمرور سمـ ؾمقيد: ظمرضمٜم٤م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ومٕمرض ًمٜم٤م ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ُمًجد، وم٤مسمتدره اًمٜم٤مس ىم٤مل 

يّمٚمقن ومٞمف، وم٘م٤مل قمٛمر: ُم٤م ؿم٠مَّنؿ؟ وم٘م٤مًمقا: هذا ُمًجد صغم ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل 

ىمٌٚمٙمؿ سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ ُمثؾ هذا، طمتك أطمدصمقه٤م سمِٞمَٕم٤ًم، ومٛمـ قمرو٧م ًمف ومٞمف  قمٛمر: أهي٤م اًمٜم٤مس، إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من

https://weziwezi.com/%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A/
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 (2734-2/118)ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق صالة ومٚمٞمّمؾ، وُمـ مل شمٕمرض ًمف ومٞمف صالة ومٚمٞمٛمض.

ش ُمـ شمراه أؿمٕمر اًمِمٕمراء؟»شمرداد صم٘مٞمٌؾ قمغم فمريٍػ وأـم٤مل شمرداَده قمٚمٞمف طمتك ؾمئؿ ُمٜمف، وم٘م٤مل ًمف اًمث٘مٞمؾ: 

 سم٘مقًمف: وم٠مضم٤مب اًمٔمريػ:  هق اسمـ اًمقرديِّ 

ـْ   َداَد َأْوٜم٤َمُه اعمََٚمْؾ              هِم٥ْم َوُزْر هِم٤ًٌّم شَمِزْد طُم٤ًٌّم وَمَٛم ْ  شَأيْمثََر اًمؽما

٤مريا أؿمٕمُر ُمٜمف سم٘مقًمف:  وم٘م٤مل اًمث٘مٞمؾ:  أظمٓم٠مَت، وم٢منا اًمٜمجا

ـْ ظِمؾٍّ ِوَداًدا   ْ٘م٧َم ُِم َٓ                إَِذا طَم٘ما َٓ خَتَْػ ُِمٜمُْف َُماَل  وَمُزْرُه َو

ْٛمِس شَمْٓمُٚمُع يُمؾا َويمُ  َٓ                 ـْ يَم٤مًمِما َٓ شَمُؽ ذِم ِزَي٤مَرشمِِف ِهاَل  شَيْقٍم  َو

 وم٠مضم٤مب اًمٔمريػ:  إنا احلريريا أؿمٕمر ُمٜمف سم٘مقًمف:

٥مُّ ذِم يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر 
ـْ حُتِ َٓ شَمِزْدُه قَمَٚمْٞمفِ             َٓ شَمُزْر َُم  هَمػْمَ َيْقٍم َو

ىْمٜمل وم٘مد وهٌتُؽ   اًمداَر سمام ومٞمٝم٤م وظمرج وهق ي٘مقل:وإن مل شمّمدِّ

طِمٞمِؾ.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌد رسمِّف                     إَِذا طَمؾا اًمثاِ٘مٞمُؾ سم٠َِمْرِض ىَمْقٍم  ٜملَِم ؾِمَقى اًمرا
٤ميمِ ًا  (1/39وَماَم ًمِٚم

 ثبة فنً احلت يف اهلل ٚاحلش ١ٍّٗ ->:
 ٚئّالَ اٌشعً ِٓ حيجٗ أٔٗ حيجٗ ، ِٚبرا ٠مٛي ٌٗ ئرا أٍّّٗ

٤مِر ُرمَح٤َمُء سَمْٞمٜمَُٝمْؿ ] اًمٗمتح : ىمَ  اُء قَمغَم اًْمُٙمٗما ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدا ِذي ٌد َرؾُمقُل اهللِ َواًما [ إمَِم آظمر  ٤29مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : حُمَٛما

ـْ َه٤مضَمَر إًَِمٞمْ  :اًمًقرة ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ـْ ىَمٌْٚمِِٝمْؿ حُيٌُِّقَن َُم اَر َواإِلياَمَن ُِم ُأوا اًمدا ـَ شَمٌَقا ِذي  [  9] احلنم :  ِٝمؿْ َواًما

ـا » وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -375 ـا ومِٞمِف َوضَمَد هِبِ ـْ يُم صَمالٌث َُم

حُيٌُُِّف إِٓا هللاِ ، َوَأْن طَمالََوَة اإِلَياَمِن : َأْن َيُٙمقَن اهللاُ َوَرؾُمقًُمُف َأطَم٥ما إًَِمٞمِْف ِِما٤م ، ؾِمقامُه٤م ، وَأْن حُي٥ِما اعمَْرَء ٓ 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش َيْٙمَره َأْن َيُٕمقَد ذم اًمُٙمْٗمِر سَمْٕمَد َأْن َأْٟمَ٘مَذُه اهللاُ ُِمٜمُْف، يَماَم َيْٙمَرُه َأْن ُيْ٘مَذَف ذم اًمٜما٤مِر 

 ذم اهللا  ُٝمؿُئمِٚمُّ  ؾمٌَْٕم٦مٌ  »:  ىم٤مل وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهللا  ريض هريرة وقمـ أيب  -376

ٌُُف َُمٕمٚماٌؼ  فمِؾا  ٓ َيْقمَ  فمِٚمِّفِ  ٤ٌَمَدِة اهللاِ قَمزا َوضمؾا ، َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم إِٓا فمِٚمُُّف : إُِم٤مٌم قم٤مِدٌل ، َوؿَم٤مٌب َٟمَِم٠َم ذم قِم

ىَم٤م قَمَٚمْٞمِف  وَرضُمٌؾ َدقَمْتُف ا ٤مسما٤م ذم اهللاِ اضْمتََٛمَٕم٤م قَمَٚمٞمِْف ، َوشَمَٗمرا ٤مضِمِد وَرضُمالن حَتَ ًَ ُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل ، سم٤ِمعمَ

َق سمَّمَدىَم٦ٍم ، وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م طَمتاك ٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف ُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُُف  ، َوَرضُمٌؾ وم٘م٤مل : إيِنِّ َأظم٤مُف اهللا ، َوَرضُمٌؾ شَمَّمدا



 قمٚمٞمف واحل٨م هللا ذم احل٥م ومْمؾ سم٤مب                    اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -843

  

 

 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َذيَمَر اهللاَ ظَم٤مًمِٞم٤ًم وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمُه 

ـَ » اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل -377 إن اهللا شمٕم٤ممم ي٘مقُل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مُم٦ِم : َأْي

 رواه ُمًٚمؿ .ش اعمُتََح٤مسمُّقَن سمَِجالزِم ؟ اًْمَٞمْقَم ُأفمِٚمُُّٝمْؿ ذم فمكِمِّ َيقَم ٓ فمِؾا إِٓا فمكِمِّ 

َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ٓ شَمْدظُمُٚمقا اجلَٜما٦َم طَمتاك : » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -378

ًا  ٌْتُْؿ ؟ َأوْمُِمقا اًم ٤مسَم  إَِذا وَمَٕمْٚمتُُٛمقه حَتَ
ٍ
ُٙمْؿ قَمغَم َرء ٤مسمُّقا َأَو ٓ َأُدًمُّ  شالَم سمٞمٜمَٙمؿ شُم١ْمُِمٜمُقا وٓ شُم١ْمُِمٜمُقا طَمتاك حَتَ

 رواه ُمًٚمؿ .

َأنا َرضُمالً َزار َأظم٤ًم ًَمُف ذم ىَمْرَي٦ٍم ُأظْمَرى ، وَم٠َمْرَصد اهللاُ ًَمُف » ٚماؿ : وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم  -379

ٌْتَُف ومِٞمِف » وذيمر احلدي٨م إمم ىمقًمف : ش قَمغَم َُمْدَرضمتِِف َُمَٚمٙم٤ًم  ٌاَؽ يَماَم َأطْمٌَ رواه ُمًٚمؿ . وىمد ش إِن اهللا ىَمْد َأطَم

 ؾمٌؼ سم٤مًم٤ٌمِب ىمٌٚمف .

ـِ قَم٤مزٍب  -381  سْم
ِ
اء ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟمف ىم٤مل ذم إَْٟمَّم٤مر : وقمـ اًمؼَمَ ريض اهللاُ قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌا

ـْ َأسْمَٖمَْمُٝمْؿ َأسْمٖمَ »  ـْ َأطَمٌاُٝمْؿ أطمٌاف اهللاُ ، َوَُم ـٌ َوٓ ُيٌِْٖمُْمُٝمْؿ إِٓا ُُمٜم٤َمومٌِؼ َُم ٌُُّٝمْؿ إِٓا ُُم١مُِم
ُمتٗمٌؼ ش َْمُف اهللا ٓ حُيِ

 قمٚمٞمف 

ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل : ىَم٤مَل اهللاُ قَمزا وقمـ ُُمَٕم٤مٍذ  -381

َٝمَداُء  ِٞمُّقَن َواًمِمُّ ـْ ُٟمقٍر َيْٖمٌُِٓمُٝمْؿ اًمٜمٌا  ش .َوضَمؾا : اعمُتََح٤مسمُّقَن ذم ضَمالزم  هَلُْؿ َُمٜم٤َمسمُِر ُِم

ـٌ صحٞمٌح .  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

اُق اًمثاٜم٤َمَي٤م َوإَِذا وقمـ أ -382 ِجَد ِدَُمِْمَؼ ، وَم٢مَِذا وَمتًك سَمرا ًْ يب إِدريس اخلَقٓينِّ َرمِحَُف اهللاُ ىم٤مل : َدظَمْٚم٧ُم َُم

٠َمًْم٧ُم قَمٜمُْف ، وَمِ٘مٞمَؾ  ًَ ـْ َرْأيِف ، وَم  ، َأؾْمٜمَُدوُه إًَِمْٞمِف ، َوَصَدُروا قَم
ٍ
: َهَذا اًمٜما٤مُس َُمٕمُف ، وَم٢مَِذا اظْمتََٚمُٗمقا ذم َرء

ْرُت ، وَمَقضَمْدشُمُف ىَمْد ؾَمٌََ٘مٜمِل سم٤ِمًمتاْٝمِجػِم ، وَوضَمْدشمُ  ُُمَٕم٤مذُ  ـَ اًْمَٖمِد ، َهجا ـُ ضَمٌٍَؾ ريض اهللا قمٜمف ، وَمَٚماما يَم٤مَن ُِم ُف سْم

ٚماْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف ، صُمؿا ىُمْٚم٧ُم :  ًَ ـْ ىِمٌَِؾ وضْمِٝمِف ، وَم اهللاِ إيِنِّ وَ ُيَّمكمِّ ، وَم٤مْٟمتََٔمْرشُمُف طَمتاك ىَم٣َم صالشَمُف ، صُمؿا ضِمئْتُُف ُِم

ٌَُّؽ هللاِ ، وَمَ٘م٤مَل : آهللاِ ؟ وَمُ٘مْٚم٧ُم : َأهللاِ ، وم٘م٤مل : آهللاِ ؟ وَمُ٘مْٚم٧ُم : َأهللاِ ، وَم٠َمظَمَذين سمَِحٌَْقِة رِ  َدائل ، وَمَجٌَذين ٕطَِم

ىم٤مَل اهللاُ شمٕم٤ممم َوضَم٧ٌَْم »  إًَِمٞمِْف ، وَمَ٘م٤مَل : َأسْمنِمْ ، وَم٢ميِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :

ـَ ذما ، َواعمَُت٤ٌمِذًملَِم ذما  لَم ذما ، َواعمُتََزاِوِري
ًِ ٌاتِل ًمِْٚمُٛمتََح٤مسمِّلَم ذما ، واعمُتَج٤مًمِ طمدي٨م صحٞمح رواه ش َُمـح
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حٞمِح .  ُم٤مًمٌِؽ ذم اعمُقـما٢مِ سم٢مؾِمٜم٤مِدِه اًمّما

ْرُت » ىَمْقًُمُف  ْرُت ، وُهَق سمتِمديد اجلش َهجا ُل هبٛمزٍة ِمدودٍة ش اهللاِ وَمُ٘مْٚم٧ُم : َأهللاِ » ٞمؿ ىمقًمف : َأْي سَمٙما إَوا

 ًمالؾمتٗمٝم٤مِم واًمث٤مين سماِل ُمٍد .

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل  -383 إَِذا » قمـ أيب يَمريٛم٦َم اعمِْ٘مَداِد سمـ َُمْٕمِد يَٙمرب ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌا

ضُمُؾ َأظَم٤مُه ، وَمْٚمٞمُْخؼِمْ  ٌُُّف َأطَم٥ما اًمرا
ُف حُيِ .ش ه َأٟما ـٌ  رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

َي٤م ُُمَٕم٤مُذ » وقمـ ُُمَٕم٤مٍذ ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأظَمَذ سمِٞمَِدِه وىم٤مل :  -384

ـا ذم ُدسمُ  ٌَُّؽ صُمؿا ُأوِصٞمَؽ َي٤م ُُمٕم٤مُذ ٓ شَمَدقم ِر يُمؾِّ صالٍة شَمُ٘مقُل : اًمٚماُٝمؿ َأقِمٜمِّل قمغم ِذيْمِرَك واهللاِ ، إيِنِّ ٕطُِم

ـِ قِم٤ٌَمدشمِؽ   طمدي٨م صحٞمٌح ، رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .ش َوؿُمْٙمِرَك  وطُمً

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  وَمَٛمرا سمِِف ، ومَ  -385 ٘م٤مل : وقمـ َأٟمٍس ، ريض اهللا قمٜمف ، َأنا َرضُمالً يَم٤مَن قِمٜمَْد اًمٜمٌا

ىَم٤مَل : ٓ ىَم٤مَل : ش َأَأقْمٚمٛمتَُف ؟ »ي٤م رؾمقل اهللاِ إيِنِّ ٕطُِم٥مُّ َهذا وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

ٌاَؽ اًماِذي َأطْمٌٌَْتٜمِل ًَمُف . رواه أسمق داود سم٢مؾِمٜم٤مش َأقْمٚمِْٛمفُ » ٌَُّؽ ذم اهللا وم٘م٤مَل : َأطَم ٍد وَمَٚمِحَ٘مُف ، وَمَ٘م٤مَل : إيِنِّ ُأطِم

 صحٞمح .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ حمٛمد  : يمت٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم هيقد ظمٞمؼم :اسمـ قم٤ٌمس  ىم٤مل

سمف ُمقؾمك أٓ إن اهلل ىمد ىم٤مل ًمٙمؿ ي٤م ُمٕمنم أهؾ اًمتقراة،  رؾمقل اهلل ص٤مطم٥م ُمقؾمك وأظمٞمف اعمّمدق عم٤م ضم٤مء

آظمر  إممحمٛمد رؾمقل اهلل واًمذيـ ُمٕمف أؿمداء قمغم اًمٙمٗم٤مر رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ وإٟمٙمؿ ًمتجدون ذًمؽ ذم يمت٤مسمٙمؿ 

ب ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ىمٌؾ أن خيٚمؼ يٕمٜمل : ٟمٕمتٝمؿ ُمٙمتقذًمؽ ُمثٚمٝمؿ ذم اًمتقراة اسمـ قم٤ٌمس اًمًقرة. قمـ 

ىم٤مل : صالهتؿ ؾمٞمامهؿ ذم وضمقهٝمؿ ُمـ أصمر اًمًجقد  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس اهلل اًمًاموات وإرض قمـ 

ىم٤مل : ؾمٜمٌٚمف ذًمؽ ُمثٚمٝمؿ ذم اًمتقراة وُمثٚمٝمؿ ذم اإلٟمجٞمؾ يمزرع أظمرج ؿمٓم٠مه شمٌدو ذم وضمقهٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ي٘مقل : ٟم٤ٌمشمف ُمع اًمتٗم٤مومف طملم يًٜمٌؾ، ومٝمذا ُمثؾ ضسمف اهلل ٕهؾ اًمٙمت٤مب ومآزره طملم يتًٚمغ ٟم٤ٌمشمف قمـ طم٤ٌمشمف 

اًمزرع يتًٚمع ومٞمٝمؿ رضم٤مل ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر صمؿ إذا ظمرج ىمقم يٜمٌتقن يمام يٜم٧ٌم 

يٖمٚمٔمقن، ومٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ وهق ُمثؾ ضسمف اهلل عمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : يٌٕم٨م اهلل اًمٜمٌل 
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وطمده صمؿ جيتٛمع إًمٞمف ٟم٤مس ىمٚمٞمؾ ي١مُمٜمقن سمف صمؿ يٙمقن اًم٘مٚمٞمؾ يمثػما ويًتٖمٚمٔمقن ويٖمٞمظ اهلل هبؿ اًمٙمٗم٤مر، 

أؿمداء قمغم أسمق سمٙمر حمٛمد رؾمقل اهلل واًمذيـ ُمٕمف اسمـ قم٤ٌمس قمـ  . ُمـ يمثرشمف وطمًـ ٟم٤ٌمشمف يٕمج٥م اًمزراع

واًمزسمػم ـمٚمح٦م يٌتٖمقن ومْمال ُمـ اهلل وروقاٟم٤م قمكم شمراهؿ ريمٕم٤م ؾمجدا قمثامن رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ قمٛمر اًمٙمٗم٤مر 

وأسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح ص وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ؾمٞمامهؿ ذم وضمقهٝمؿ ُمـ أصمر اًمًجقد 

: سمٕمثامن وم٤مؾمتقى قمغم ؾمقىمف سمٕمٛمر وم٤مؾمتٖمٚمظ سم٠ميب سمٙمر وُمثٚمٝمؿ ذم اإلٟمجٞمؾ يمزرع أظمرج ؿمٓم٠مه ومآزره 

مجٞمع أصح٤مب حمٛمد صغم وقمد اهلل اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت سمٕمكم يٕمج٥م اًمزراع ًمٞمٖمٞمظ هبؿ اًمٙمٗم٤مر 

ؾمٞمامهؿ ىم٤مل: ضمٕمؾ اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اًمرمح٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ.  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. قمـ 

ىم٤مل: هذا اعمثؾ ذم اًمتقراة ذًمؽ ُمثٚمٝمؿ ذم اًمتقراة اًمّمالة ىم٤مل : قمالُمتٝمؿ ذم وضمقهٝمؿ ُمـ أصمر اًمًجقد 

ىم٤مل: هذا ٟمٕم٧م أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف يمزرع أظمرج ؿمٓم٠مه ىم٤مل : هذا ُمثؾ آظمر وُمثٚمٝمؿ ذم اإلٟمجٞمؾ 

ىمٞمؾ ًمف : إٟمف ؾمٞمخرج ىمقم يٜمٌتقن ٟم٤ٌمت اًمزرع خيرج ُمٜمٝمؿ ىمقم ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف  وؾمٚمؿ ذم اإلٟمجٞمؾ

 (13/523) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر

إمم آظمر أي٦م ىم٤مل : هؿ هذا احلل ُمـ إٟمّم٤مر، أؾمٚمٛمقا واًمذيـ شمٌقءوا اًمدار واإليامن  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ 

ذم دي٤مرهؿ، وم٤مسمتٜمقا اعم٤ًمضمد ىمٌؾ ىمدوم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٜمتلم، وأطمًـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمثٜم٤مء ذم 

وه٤مشم٤من اًمٓم٤مئٗمت٤من إوًمت٤من ُمـ هذه إُم٦م أظمذشم٤م سمٗمْمٚمٝمام، وُمْمت٤م قمغم ُمٝمٚمٝمام، وأصم٧ٌم اهلل طمٔمٝمام  ذًمؽ،

ـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ ي٘مقًمقن رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م وإلظمقاٟمٜم٤م واًمذي : ذم هذا اًمٗملء، صمؿ ذيمر اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٘م٤مل

إمم آظمر أي٦م، ىم٤مل : إٟمام أُمروا أن يًتٖمٗمروا ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل ي١مُمروا سمًٌٝمؿ. ىم٤مل 

ٕوًملم أن يٕمرف هلؿ طم٘مٝمؿ وحيٗمظ هلؿ طمرُمتٝمؿ وأوصٞمف أويص اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمدي سم٤معمٝم٤مضمريـ اقمٛمر: 

سم٤مٕٟمّم٤مر اًمذيـ شمٌقءوا اًمدار واإليامن ُمـ ىمٌؾ أن هي٤مضمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مٌؾ ُمـ حمًٜمٝمؿ، 

ًمٚمٛمديٜم٦م قمنمة أؾمامء:  :  ٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمزيد سمـ أؾمٚمؿ ويٕمٗمق قمـ ُمًٞمئٝمؿ. قمـ 

 (14/368اًمدر اعمٜمثقر  ).هل اعمديٜم٦م، وهل ـمٞم٦ٌم، وـم٤مسم٦م، وُمًٙمٞمٜم٦م، وضم٤مسمرة، وجمٌقرة، ويٜمدد، ويثرب، واًمدار

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف : إذا رزىمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ ُمقدة اُمرئ ُمًٚمؿ ومتِمٌثقا هب٤م.

 (117ظمقان ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  إل)ا 

ًمٞمٚم٦م ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: يذيمر اًمرضمؾ ُمـ إظمقاٟمف ذم سمٕمض اًمٚمٞمؾ، ومٞم٘مقل: ي٤م ـمقهل٤م ُمـ 
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 (134ظمقان ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م إلوم٢مذا صغم اعمٙمتقسم٦م همدا إًمٞمف وم٢مذا اًمت٘مٞم٤م قم٤مٟم٘مف.)يمت٤مب ا

وعم٤ّم أشمك قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: اًمِم٤مم اؾمت٘مٌٚمف أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح ريض اهلل قمٜمف ووم٤مض إًمٞمف أعم٤ًم، وم٤مًمتزُمف 

 (182قمٛمر وىمٌّؾ يده وضمٕمال يٌٙمٞم٤من.)يمت٤مب آظمقان ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 : قمٚمٞمؽ سم٢مظمقان اًمّمدق ومٕمش ذم أيمٜم٤مومٝمؿ وم٢مَّنؿ زيٜم٦م ذم اًمرظم٤مء وقمدة ذم اًمٌالء.وىم٤مل ايْم٤م

 ( 84ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م آظمقان  اإلظمقان)يمت٤مب 

 (199ظمقان إلويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُي٘مٌّؾ رأس أيب سمٙمر اًمّمديؼ.) ا

ًمف ومٞمف وم٘م٤مل: هذا يم٤ًمٟمٞمف ورئل قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م روـل اهلل قمٜمف صمـقب يمـ٠مٟمـف ُيٙمثر ًمًٌف، وم٘مٞمؾ 

 (356/6ظمٚمٞمكم وصٗمٞمّل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، إّن قمٛمر ٟم٤مصح اهلل ومٜمّمحف اهلل . )ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف 

أن شمًٚمؿ قمٚمٞمف إذا ًم٘مٞمتف أوًٓ وشمقؾمع ًمف ذم اعمجٚمس   : صمالث يّمٗملم ًمؽ ود أظمٞمؽ : ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 (181/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ. ) وشمدقمقه سم٠مطم٥م أؾمامئف إًمٞمف

قمٚمٞمٙمؿ سم٤مإلظمقان وم٢مَّنؿ قمدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أٓ شمًٛمع إمم ىمقل أهؾ اًمٜم٤مر ومام ًمٜم٤م   : ل قمكم ريض اهلل قمٜمفىم٤م

 (3181ص  5187طمدي٨م وٓ صديؼ محٞمؿ.)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح   . ُمـ ؿم٤مومٕملم

: ُم٤م أٟمّمػ إظمقاٟمٜم٤م إهمٜمٞم٤مء، حيٌقٟمٜم٤م ذم اهلل ويٗم٤مرىمقٟمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، إذا ًم٘مٞمتف ىم٤م
ِ
ل: أطمٌَؽ ي٤م ي٘مقل أسمق اًمدرداء

 اُمتٜمع ُمٜمل.)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 
ٍ
 (232أسم٤م اًمدرداء، وم٢مذا اطمتج٧م إًمٞمف ذم رء

 ( 9/56.)اًمًػم ين ٓؾمتٖمٗمر ًمًٌٕملم ُمـ اظمقاين ذم ؾمجقدي اؾمٛمٞمٝمؿ سم٤مؾمامء اسم٤مئٝمؿإىم٤مل ايب اًمدرداء:  

 (131 اإلظمقان) .أطم٥م إظمقاين إمم اًمذي إذا أشمٞمتف ىمٌٚمٜمل وإذا هم٧ٌم قمٜمف قمذرينىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : 

ىم٤مل جم٤مهد: ُمر قمغم قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس رضمؾ وم٘م٤مل: إنا هذا حيٌٜمل. وم٘مٞمؾ: أٟمك قمٚمٛم٧م ذًمؽ؟ ىم٤مل: إين 

 (127ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  اإلظمقانأطمٌف. )يمت٤مب 

 (135ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م اإلظمقانويم٤من اسمـ ُمًٕمقد إذا ظمرج إمم أصح٤مسمف ىم٤مل: أٟمتؿ ضمالء طمزين.) 

  (3/134إطم٦ٌم هُمرسم٦م.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء قمـ قمكم سمـ احلًلم رمحف اهلل ىم٤مل: وم٘مُد 

ي٤م اسمـ آدم ٓ يٖمرٟمؽ ىمقل ُمـ ي٘مقل اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م وم٢مٟمؽ ًمـ شمٚمحؼ إسمرار إٓ سم٠مقمامهلؿ  : وىم٤مل احلًـ

  (2/141طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.) وم٢من اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى حيٌقن أٟمٌٞم٤مءهؿ وًمٞمًقا ُمٕمٝمؿ

، إظمقاٟمٜم٤م يذيمروٟمٜم٤م سم٤مٔظمرة وأهٚمقٟم٤م يذيمروٟمٜم٤م سم٤مًمدٟمٞم٤م ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي : إظمقاٟمٜم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أهٚمٞمٜم٤م    
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 (176/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إيث٤مر.)إلوُمـ صٗم٤مهتؿ ا

وىم٤مل أيْم٤م: إين ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمدارين ًمق أن اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م زم ومجٕمٚمتٝم٤م ذم ومؿ أخ ُمـ إظمقاين ٓؾمت٘مٚمٚمتٝم٤م ًمف. 

 (174/2ًمديـ طمٞم٤مء قمٚمقم اإًٕم٘مؿ اًمٚم٘مٛم٦م أظم٤م ُمـ إظمقاين وم٠مضمد ـمٕمٛمٝم٤م ذم طمٚم٘مل.)

وىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع: ٓ ظمػم ذم صح٦ٌم إصح٤مب وحم٤مدصم٦م اإلظمقان إذا يم٤مٟمقا قمٌٞمد سمٓمقَّنؿ: َّٕنؿ إذا  

 (111يم٤مٟمقا يمذًمؽ صمٌّط سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم قمـ أظمرة. )اظمرضمف اسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

  . صمؿ طمقل وضمٝمف أطمٌؽ اًمذي أطمٌٌتٜمل ًمف  : إين ٕطمٌؽ ذم اهلل وم٘م٤مل  : وىم٤مل رضمؾ عمحٛمد سمـ واؾمع

 (141-2/141طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.) اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ أن أطم٥م ومٞمؽ وأٟم٧م زم ُمٌٖمض  : وىم٤مل

ي٤م سمٜمل إذا قمرو٧م ًمؽ إمم صح٦ٌم اًمرضم٤مل  : ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م اًمٕمٓم٤مردي ذم وصٞمتف ٓسمٜمف طملم طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤مل

طم٤مضم٦م وم٤مصح٥م ُمـ إذا ظمدُمتف ص٤مٟمؽ وإن صحٌتف زاٟمؽ وإن ىمٕمدت سمؽ ُم١مٟم٦م ُم٤مٟمؽ اصح٥م ُمـ إذا 

يدك سمخػم ُمده٤م وإن رأى ُمٜمؽ طمًٜم٦م قمده٤م وإن رأى ؾمٞمئ٦م ؾمده٤م اصح٥م ُمـ إذا ؾم٠مًمتف أقمٓم٤مك  ُمددت

وإن ؾمٙم٧م اسمتداك وإن ٟمزًم٧م سمؽ ٟم٤مزًم٦م واؾم٤مك اصح٥م ُمـ إذا ىمٚم٧م صدق ىمقًمؽ وإن طم٤موًم٧م ُم٤م أُمرًا 

 (171/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأُمرك وإن شمٜم٤مزقمتام آصمرك.)

ىم٤مل : أسمنم صمؿ أسمنم وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل  ىم٤مل أسمق إدريس اخلقٓين عمٕم٤مذ: إين أطمٌؽ ذم اهلل

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: يٜمّم٥م ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يمراد طمقل اًمٕمرش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وضمقهٝمؿ يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م 

اًمٌدر يٗمزع اًمٜم٤مس و هؿ ٓ يٗمزقمقن وخي٤مف اًمٜم٤مس و هؿ ٓ خي٤مومقن و هؿ أوًمٞم٤مء اهلل اًمذيـ ٓ ظمقف 

 (2/158طمٞم٤مء إل)ا ٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل: هؿ اعمتح٤مسمقن ذم اهلل شمٕم٤ممم.قمٚمٞمٝمؿ و ٓ هؿ حيزٟمقن  وم٘مٞمؾ ُمـ هؿ ي

ىم٤مل أيب احلًـ سمـ ىمريش: طميت إسمراهٞمؿ احلريب وضم٤مءه يقؾمػ اًم٘م٤ميض وُمٕمف اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م 

إؾمح٤مق ًمق ضمئٜم٤مك قمغم ُم٘مدار واضم٥م طم٘مؽ ًمٙم٤مٟم٧م أوىم٤مشمٜم٤م يمٚمٜم٤م قمٜمدك وم٘م٤مل: ًمٞمس يمؾ همٞم٦ٌم ضمٗمقة وٓ يمؾ 

 (358/13قمالم اًمٜمٌالء أهق شم٘م٤مرب اًم٘مٚمقب.)ؾمػم  ًم٘م٤مء ُمقدة وإٟمام

أطمدهؿ ُمثٚمف ُمثؾ اًمٖمذاء ٓ يًتٖمٜمك قمٜمف وأظمر ُمثٚمف ُمثال ًمدواء حيت٤مج إًمٞمف   : اإلظمقان صمالصم٦م :  ىم٤مل اعم٠مُمقن

وًمٙمـ اًمٕمٌد ىمد يٌتكم سمف وهق اًمذي ٓ أٟمس   ذم وىم٧م دون وىم٧م واًمث٤مًم٨م ُمثٚمف ُمثؾ اًمداء ٓ حيت٤مج إًمٞمف ىمط

 (172/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.) ومٞمف وٓ ٟمٗمع

 قمز  اهلل ذم أطمٌؽ إين ًمرضمؾ أىمقل يمٜم٧م ُم٤م وضمؾ قمز  وىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: ؾمٛمٕم٧م ُم٤ًمور اًمقّراق حيٚمػ سم٤مهلل
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 (212 اًمدٟمٞم٤م اسمك ٓسمـ اإلظمقان يمت٤مب. )اًمدٟمٞم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  وم٠مُمٜمٕمف وضمؾ

 (175/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.) ُمـ مل شمٜمتٗمع سمّمداىمتف مل شميك قمداوشمف : ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

وىم٤مل رضمؾ ًمِمٝمر سمـ طمقؿم٥م: إين ٕطمٌُّؽ ىم٤مل: ومل ٓ حتٌٜمل وأٟم٤م أظمقك ذم يمت٤مب اهلل، ووزيرك قمغم ديـ 

 (15/3ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف اًمديٜمقرى ٕاهلل، وُم١مٟمتل قمغم همػمك.)قمٞمقن ا

ويم٤من أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم ي٘مقل ٕصح٤مسمف: ُيدظِمؾ أطمديمؿ يده ذم يُمؿِّ ص٤مطمٌف وي٠مظمذ ُم٤م يريد؟ ىمٚمٜم٤م: 

 (213ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  اإلظمقان٤مل:ومٚمًتؿ سم٢مظمقان يمام شمزقمٛمقن.)يمت٤مب ٓ. ىم

ويم٤من سمالل سمـ ؾمٕمد إؿمٕمري ي٘مقل: أخ ًمؽ يمٚمام ًم٘مٞمؽ ذيّمرك سمحٔمؽ ُمـ اهلل ظمػم ًمؽ ُمـ أخ يمٚمام ًم٘مٞمؽ 

 (.136ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  اإلظمقانووع ذم يمٗمؽ ديٜم٤مرًا.)يمت٤مب 

ف اًمٕمذر ضمٝمدك، وم٢من مل دمد ًمف قمذرًا وم٘مؾ ذم ىم٤مل أيب ىمالسم٦م: إذا سمٚمٖمؽ قمـ أظمٞمؽ رء شمٙمرهف وم٤مًمتٛمس ًم

 ( 2/141ٟمٗمًؽ: ًمٕمؾ ٕظمل قمذرًا ٓ أقمٚمٛمف.)صٗم٦م اًمّمٗمقة 

اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أين إذا يمٜم٧م أقمّمٞمؽ يمٜم٧م أطم٥م ُمـ يٓمٞمٕمؽ وم٤مضمٕمؾ ذًمؽ   : ىم٤مل اسمـ اًمًامك قمٜمد ُمقشمف 

  (2/141طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ.) ىمرسم٦م زم إًمٞمؽ

 (131وإن همال، وؾمٚمؿ إمم يمؾِّ رء وإن قمال. ) ؾمحر اًمٌالهمف وىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌك : اعمحٌا٦م صمٛمـ ًمٙمؾ رء 

 (411/2وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: طم٘مٞم٘م٦م اعمحٌف ٓ يزيده٤م اًمؼم وٓ يٜم٘مّمٝم٤م اجلٗم٤مء. )حم٤مضات آدسم٤مء 

 (231وىم٤مل اجلٜمٞمد: إذا صح٧م اعمحٌف ؾم٘مٓم٧م ذوط إدب.)ًم٤ٌمب آداب ٓؾم٤مُمف سمـ ُمٜم٘مذ 

 ( 1/57٘م٤مل:أٓ حتٌف ًمٓمٛمع ذم دٟمٞم٤مه.)ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م وؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ احل٥م ذم اهلل وم

 ( 3/244ىم٤مل أيب طم٤مزم اعمدين: إذا أطم٧ٌٌَم أظم٤ًم ذم اهلل وم٠مىمؾ خم٤مًمٓمتف ذم دٟمٞم٤مه.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )

ويم٤من اعمحدث اًم٘م٤مرئ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف إذا ًم٘مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ي٘مقل ًمف: ًَمُٚم٘مٞم٤مك أطم٥ّم إزّم ُمـ 

 (5/17ء وًمٞم٤مٕاًمٕمًؾ.)طمٚمٞمف ا

 (96ظمقان إلقمثامن سمـ طمٙمٞمؿ إودي: اصح٥م ُمـ هق ومقىمؽ ذم اًمديـ ودوٟمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م. ) ا ىم٤مل

 (231) اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك  :ىم٤مل قمكمٌّ سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف

  سم٢مظمقانِ  قمٚمٞمؽ
ِ
ؿ اًمّمٗم٤مء  وفمٝمقرُ  اؾمتٜمجدهتؿ إذا قمامدٌ             وم٢مَّنا

اقمد وإنا             وص٤مطم٥ٍم  ظمؾٍّ  أًمُػ  ىمٚمٞماًل  وإنا   اًمٙمثػمُ  واطمدً  وًّ
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 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :

ودظمؾ رضمؾ ُمـ أصح٤مب احلًـ اًمٌٍمي قمٚمٞمف، ومقضمده ٟم٤مئاًم قمغم هيره ووضمد قمٜمد رأؾمف ؾمٚم٦م ومٞمٝم٤م 

وم٤ميمٝم٦م ومٗمتحٝم٤م ومجٕمؾ ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، وم٤مٟمتٌف، ومرأى اًمرضمؾ ي٠ميمؾ، وم٘م٤مل: رمحؽ اهلل هذا واهلل ومٕمؾ 

 (.245ظمقان إلإظمٞم٤مر.)يمت٤مب ا

ٚمدة: دظمٚمٜم٤م قمغم اسمـ ؾمػميـ أٟم٤م وقمٌد اهلل سمـ قمقن، ومرطم٥م سمٜم٤م، وىم٤مل: ُم٤م أدري يمٞمػ أحتٗمٙمؿ؟ وىم٤مل أسمق ظم

يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ ذم سمٞمتف ظمٌز وحلؿ، وًمٙمـ ؾم٠مـمٕمٛمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم ٓ أراه ذم سمٞمقشمٙمؿ. ومج٤مء سمِمٝمدة، ويم٤من ي٘مٓمع 

 (239ظمقان  ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م إلسم٤مًمًٙملم ويٓمٕمٛمٜم٤م. ) يمت٤مب ا

يتٗمؼ اصمٜم٤من ذم قمنمة إٓ وذم أطمدمه٤م وصػ ُمـ أظمر وإن أضمٜم٤مس اًمٜم٤مس ٓ  : ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل

يم٠مضمٜم٤مس اًمٓمػم وٓ يتٗمؼ ٟمققم٤من ُمـ اًمٓمػم ذم اًمٓمػمان إٓ وسمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مؾم٦ٌم ىم٤مل ومرأى يقُم٤ًم همراسم٤ًم ُمع مح٤مُم٦م 

ُمـ هٝمٜم٤م   : اشمٗم٘م٤م وًمٞم٤ًم ُمـ ؿمٙمؾ واطمدصمؿ ـم٤مرا وم٢مذا مه٤م أقمرضم٤من وم٘م٤مل  : ومٕمج٥م ُمـ ذًمؽ وم٘م٤مل

 (2/162قمٚمقم اًمديـ طمٞم٤مءإاشمٗم٘م٤م.)

ىم٤مل اسمـ اًمٗمْمٞمؾ: أشمٞم٧م أسم٤م إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل سمٕمدُم٤م يمػ سمٍمه، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: شمٕمرومٜمل؟ ىم٤مل: ومْمٞمؾ؟ ىمٚم٧م: 

ٟمٕمؿ ىم٤مل: إين واهلل أطمٌؽ، ًمقٓ احلٞم٤مء ُمٜمؽ ًم٘مٌٚمتؽ ومْمٛمٜمل إمم صدره صمؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل إطمقص قمـ 

٤م مَجِٞمٕم٤مً  إَْرضِ  ذِم  َُم٤م َأٟمَٗمْ٘م٧َم  ًَمقْ  قمٌد اهلل:) ُف قَمِزيٌز طَمٙمِٞمٌؿ (  َٗم٧ْم َأًما  ُما َػ سَمٞمْٜمَُٝمْؿ إِٟما ـا اهللَّ َأًما
سَملْمَ ىُمُٚمقهِبِْؿ َوًَمٙمِ

 )74( ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم اعمتح٤مسملم .) ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد63)إٟمٗم٤مل 

ىم٤مل أمحد سمـ ؾمٜم٤من اًم٘مٓم٤من: ؾمٛمٕم٧م ُمٝمدي سمـ طم٤ًمن ي٘مقل يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي يٙمقن قمٜمد ؾمٗمٞم٤من 

٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ي٘مقل: وم٢مذا ضم٤مءٟم٤م ؾم٤مقم٦م ضم٤مءٟم٤م رؾمقل ؾمٗمٞم٤من ذم أصمره يٓمٚمٌف قمنمة أي٤مم ومخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم سم

 (9/211ًمٚمذهٌك  ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالءومٞمدقمٜم٤م ويذه٥م إًمٞمف.)

 (11/4ىم٤مل ُمٕمٛمر: اطمتٌس ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن قمغم رومٞمؼ ًمف طمتك وم٤مشمف احل٩م وهق ذم اٟمتٔم٤مرة . )احلٚمٞمف 

 اهلل رْبىل ٌٍْجذ -=:
ّ
 ثبة ّالِبد ؽت

 ٍّٝ اٌزخ
 
 ٍك ثٙب ٚاٌغْٟ يف حتق١ٍٙبٚاحلش

ٌُْٙمُؿ اهللُ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َواهللُ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٌِ ٌُِٕمقيِن حُيْ ٌُّقَن اهللَ وَم٤مشما
 ىُمْؾ إِْن يُمٜمْتُْؿ حُتِ

ـْ َيْرشمَ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  31] آل قمٛمران :  ـَ آَُمٜمُقا َُم ِذي ٤َم اًما ْقَف َي٠ْميِت اهللُ َي٤م َأهيُّ ًَ ـْ ِديٜمِِف وَم دا ُِمٜمُْٙمْؿ قَم
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ـَ جُي٤َمِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأقِمزا ٌُّقَٟمُف َأِذًما
ٌُُّٝمْؿ َوحُيِ

 َوٓ خَي٤َموُمقَن ًَمْقَُم٦َم سمَِ٘مْقٍم حُيِ

ـْ َيَِم٤مُء وَ  ٍؿ َذًمَِؽ وَمْْمُؾ اهللِ ُي١ْمشمِٞمِف َُم
 [ . 54] اعم٤مئدة :  اهللُ َواؾِمٌع قَمٚمِٞمٌؿ ٓئِ

إِنا اهللا شمٕم٤ممم » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -386

 َأطَم٥ما إِ 
ٍ
ٌِْدي سمٌَِمء َب إزِما قَم ـْ قم٤مَدى زَم وًمِّٞم٤ًم ، وم٘مْد آَذْٟمتُُف سم٤ِمحلَْرِب ، وَُم٤م شَمَ٘مرا ْو٧ُم ىم٤مل: َُم ا٤م اوْمؽَمَ زَما ِِم

ُب إزَِما سم٤ِمًمٜماَقاومِِؾ طَمتاك ُأطِمٌاُف ، وَم٢مَذا َأطْمٌٌُْتُف ، يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف ا ٌِْدي َيتََ٘مرا َٛمُع سمِِف ، قَمَٚمٞمِْف ، َوَُم٤م َيَزاُل قَم ًْ ًماِذي َي

ٌْٓمُِش هِب٤َم ، َورضْمَٚمُف اًماتل تل ي ُه اًماِذي ُيٌٍِْمُ سمِِف ، وَيَدُه اًما ـْ  َوسَمٍَمَ
َيْٛمٌِم هِب٤م وإْن ؾَم٠َمًَمٜمل َأقْمَٓمْٞمتُُف ، َوًَمئِ

ُف   رواه اًمٌخ٤مري .ش اؾْمَتَٕم٤مَذيِن ٕقُِمٞمَذٟما

  روي ش اؾْمَتَٕم٤مَذين »:  وىمقًمف.  ًمف حُم٤َمِرٌب  سم٠َِمينِّ  َأقْمَٚمْٛمتُفُ :  ش آَذْٟمتُفُ  » ُمٕمٜمك 
ِ
 . سم٤مًمٜمقن وروي سم٤مًم٤ٌمء

ٌْدَ  شمٕم٤ممم اهللاُ َأطَم٥ما  إَِذا »:  ىم٤مل ، وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -387  إِنا :  ضِمؼْميؾ َٟم٤مَدى ، اًمَٕم

ٌُّفُ  ، وَم٠َمطْمٌٌِْفُ  ، وُمالٟم٤مً  حُي٥ِمُّ  شمٕم٤ممم اهللا  اَمء َأْهؾِ  ذم وَمُٞمٜم٤َمدى ، ضِمؼْميَؾ  وَمٞمُح ًا طِمٌقُه ، وَم٠مَ  ، وُمالٟم٤مً  حُي٥ِمُّ  اهللا  إِنا :  اًم

 ، صُمؿا يُ 
ِ
اَمء ًا ٌُُّف َأْهُؾ اًم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ْقَوُع ًمف اًمَ٘مٌُقُل ذم إَْرِض وَمٞمُِح

إِنا اهللا شمٕم٤ممم إِذا َأطم٥ما قمٌْدًا َدقم٤م ضِمؼْميَؾ ، » وذم رواي٦م عمًٚمٍؿ : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

ٌُُّف ضِمؼْميُؾ ، صُمؿا ُيٜم٤َمِدي ذم ا  ، وَمٞمَُ٘مقُل : إِنا اهللا حُي٥ِمُّ وُمالٟم٤ًم ، وم٘م٤مل : إيِنِّ ُأطِم٥مُّ وُمالٟم٤ًم وَم٠َمطْمٌٌُِْف ، وَمٞمُِح
ِ
امء ًا ًم

 صُمؿا ُيقَوُع ًمف اًمَ٘مٌُقُل ذم إَْرِض ، وإِذا َأسْمَٖمَض قَمٌدًا َدقم٤م ضِمؼْميَؾ ، وَمٞمَ 
ِ
اَمء ًا ٌُُّف َأْهُؾ اًم ٌُّقُه وَمٞمُح ٘مقُل : وَم٠َمطِم

ٌِْٖمُْمُف ضِمؼْميُؾ ، صُمؿا   : إِنا اهللا ُيٌِْٖمُض وُمالٟم٤ًم ،  إيِنِّ ُأسْمِٖمُض وُمالٟم٤ًم ، وَم٠َمسْمِٖمْْمُف ، وَمٞمُ
ِ
امء ًا ُيٜم٤َمِدي ذم َأْهِؾ اًم

 صُمؿا شُمقَوُع ًمف اًمٌَْٖمَْم٤مُء ذم إَْرِض 
ِ
امء ًا ٌِْٖمُْمُف َأْهُؾ اًم  ش .وَم٠َمسْمِٖمُْمقُه ، وَمٞمُ

٦ٍم  وقمـ قم٤مئِم٦َم ريض اهللاُ قمٜمٝم٤م ، َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  سمَٕم٨َم َرضُمالً قَمغَم  -388 ِهيا

وَمَٚماما َرضَمُٕمقا  َذيَمروا ذًمَؽ ًمرؾمقِل  {ىُمْؾ ُهَق اهللاُ َأطَمٌد  }وَمَٙم٤مَن َيْ٘مرُأ َْٕصح٤مسمِِف ذم صالهِتِْؿ ، وَمٞمْختُِؿ سمــ 

 َيّْمٜمَُع ذًمَؽ ؟ » اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وم٘م٤مل : 
ٍ
يِّ َرء

ِٕ ٤َم ِصٗمَ ش ؾَمُٚمقُه  ٠َمًمقه ، وَمَ٘م٤مَل : َّٕنا ًَ ٦ُم وَم

ـِ  وَم٠َمَٟم٤م ُأطِم٥مُّ َأْن َأىْمَرَأ هِب٤َم، وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  مْحَ ٌُُّف » اًمرا وُه َأنا اهللا شمٕم٤ممم حُي ش َأظْمؼِمُ

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:

ىم٤مل : إن أىمقاُم٤م يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يزقمٛمقن أَّنؿ حيٌقن اهلل وم٠مراد احلًـ قمـ 

أي٦م . ومٙم٤من اشم٤ٌمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف إن يمٜمتؿ حتٌقن اهلل  : اهلل أن جيٕمؾ ًم٘مقهلؿ شمّمدي٘م٤م ُمـ قمٛمؾ، وم٘م٤مل

 (3/519)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. وؾمٚمؿ شمّمدي٘م٤م ًم٘مقهلؿ

 ىم٤مل : ومٙم٤من قمالُم٦م طمٌف إي٤مهؿ اشم٤ٌمع ؾمٜم٦م رؾمقًم٦م. .وم٤مشمٌٕمقين حيٌٌٙمؿ اهلل  : ذم ىمقًمفاحلًـ قمـ 

  (3/511)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

 ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ُمـ يرشمد ُمٜمٙمؿ قمـ ديٜمف ومًقف ي٠ميت اهلل سم٘مقم حيٌٝمؿ وحيٌقٟمف  : قمـ احلًـ ذم ىمقًمف

 (11/411)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ىم٤مل : هذا واهلل أسمق سمٙمر وأصح٤مسمف 

إمم ىمقًمف : واهلل واؾمع قمٚمٞمؿ . .ُمـ يرشمد ُمٜمٙمؿ قمـ ديٜمف ومًقف ي٠ميت اهلل سم٘مقم حيٌٝمؿ وحيٌقٟمف قمـ ىمت٤مدة: 

أٟمزل اهلل هذه أي٦م وىمد قمٚمؿ أن ؾمػمشمد ُمرشمدون ُمـ اًمٜم٤مس ، ومٚمام ىمٌض اهلل ٟمٌٞمف حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أهؾ اعمديٜم٦م ، وأهؾ ُمٙم٦م ، وأهؾ اًمٌحريـ ُمـ قمٌد  : ٦م اًمٕمرب قمـ اإلؾمالم إٓ صمالصم٦م ُم٤ًمضمد، ارشمد قم٤مُم

اًم٘مٞمس ىم٤مًمقا : ٟمّمكم وٓ ٟمزيمل  واهلل ٓ شمٖمّم٥م أُمقاًمٜم٤م! ومٙمٚمؿ أسمق سمٙمر ذم ذًمؽ وم٘مٞمؾ ًمف : إَّنؿ ًمق ىمد وم٘مٝمقا 

ُمٜمٕمقا قم٘م٤مٓ ِم٤م ومرض اهلل  هلذا أقمٓمقه٤م أو : أدوه٤م وم٘م٤مل : ٓ واهلل  ٓ أومرق سملم رء مجع اهلل سمٞمٜمف ، وًمق

ومٌٕم٨م اهلل قمّم٤مسم٦م ُمع أيب سمٙمر ، وم٘م٤مشمؾ قمغم ُم٤م ىم٤مشمؾ قمٚمٞمف ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ورؾمقًمف ًم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ قمٚمٞمف

وؾمٚمؿ  طمتك ؾمٌك وىمتؾ وطمرق سم٤مًمٜمػمان أٟم٤مؾم٤م ارشمدوا قمـ اإلؾمالم وُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك أىمروا 

اًمٕمرب ، ومخػمهؿ سملم ظمٓم٦م خمزي٦م أو طمرب جمٚمٞم٦م .  سم٤معم٤مقمقن وهل اًمزيم٤مة صٖمرة أىمٛمٞم٤مء . وم٠مشمتف وومقد

وم٤مظمت٤مروا اخلٓم٦م اعمخزي٦م  ويم٤مٟم٧م أهقن قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مروا : أن ىمتالهؿ ذم اًمٜم٤مر وأن ىمتغم اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م  

وأن ُم٤م أص٤مسمقا ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ُم٤مل ردوه قمٚمٞمٝمؿ ، وُم٤م أص٤مب اعمًٚمٛمقن هلؿ ُمـ ُم٤مل ومٝمق هلؿ طمالل. 

 ( 11/411)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ومًقف ي٠ميت اهلل سم٘مقم حيٌٝمؿ  : ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜم٘مقًمف : ىم٤ملضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمـ 

 (5/355اًمدر اعمٜمثقر (.ىم٤مل : ه١مٓء ىمقم ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، صمؿ ُمـ يمٜمدة، صمؿ ُمـ اًمًٙمقن، صمؿ ُمـ دمٞم٥موحيٌقٟمف 

ىم٤مل : أهؾ همٚمٔم٦م أقمزة قمغم اًمٙم٤مومريـ ىم٤مل : أهؾ رىم٦م قمغم أهؾ ديٜمٝمؿ، أذًم٦م قمغم اعم١مُمٜملم  : ذم ىمقًمفقمكم قمـ 

 : ىم٤مل : أؿمداء قمٚمٞمٝمؿ، وذم ىمقًمفأقمزة قمغم اًمٙم٤مومريـ  : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ. قمـ 

 (5/356شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر (ىم٤مل : ي٤ًمرقمقن ذم احلرب.جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1602&idto=1602&bk_no=50&ID=1610#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1602&idto=1602&bk_no=50&ID=1610#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1602&idto=1602&bk_no=50&ID=1610#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=5&ayano=54#docu


 ًمٚمٕمٌد شمٕم٤ممم اهلل طم٥ّم  قمالُم٤مت سم٤مب                       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 393

 
 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل حمٛمد سمـ أمحد اًمِمٛمِم٤مـمل: ؾمٛمٕم٧م ذا اًمٜمقن اعمٍمي ي٘مقل: إن هلل قم٤ٌمدًا ُمأل ىمٚمقهبؿ ُمـ صٗم٤مء: حمض 

يتف، ومًٌح٤من ُمـ ؿمقق إًمٞمف أٟمٗمًٝمؿ، وأدٟمك ُمٜمف مهٛمٝمؿ، وصٗم٧م حمٌتف، وهٞم٩م أرواطمٝمؿ، سم٤مًمِمقق إمم رؤ

ًمف صدورهؿ: ؾمٌح٤من ُمقوم٘مٝمؿ، وُم١مٟمس وطمِمتٝمؿ، وـمٌٞم٥م أؾم٘م٤مُمٝمؿ: إهلل: ًمؽ شمقاوٕم٧م أسمداَّنؿ، 

ُمٜمؽ إمم اًمزي٤مدة اٟمًٌٓم٧م أيدهيؿ، ُم٤م ـمٞم٧ٌم سمف قمٞمِمٝمؿ، وأدُم٧م سمف ٟمٕمٞمٛمٝمؿ، وم٠مذىمتٝمؿ ُمـ طمالوة اًمٗمٝمؿ 

٧م هلؿ اجلقاز ذم ُمٚمٙمقشمؽ: سمؽ أٟم٧ًم حم٦ٌم اعمحٌلم، وقمٚمٞمؽ قمٜمؽ، ومٗمتح٧م هلؿ أسمقاب ؾمامواشمؽ، وأحت

ُمٕمقل ؿمقق اعمِمت٤مىملم، وإًمٞمؽ طمٜم٧م ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم، وسمؽ أٟم٧ًم ىمٚمقب اًمّم٤مدىملم، وقمٚمٞمؽ قمٙمٗم٧م 

ره٦ٌم اخل٤مئٗملم، وسمؽ اؾمتج٤مرت أومئدة اعم٘مٍميـ: ىمد سمًٓم٧م اًمراطم٦م ُمـ ومتقرهؿ، وىمؾ ـمٛمع اًمٖمٗمٚم٦م ومٞمٝمؿ، 

 يٕمٜمٞمٝمؿ، وٓ يٗمؽمون قمـ اًمتٕم٥م واًمًٝمر: يٜم٤مضمقٟمف سم٠مًمًٜمتٝمؿ، ٓ يًٙمٜمقن إمم حم٤مدصم٦م اًمٗمٙمرة ومٞمام ٓ

ويتيقمقن إًمٞمف سمٛمًٙمٜمتٝمؿ، ي٠ًمًمقٟمف اًمٕمٗمق قمـ زٓهتؿ، واًمّمٗمح قمام وىمع اخلٓم٠م سمف ذم أقمامهلؿ: ومٝمؿ 

اًمذيـ ذاسم٧م ىمٚمقهبؿ سمٗمٙمر إطمزان، وظمدُمقه ظمدُم٦م إسمرار، اًمذيـ شمدوم٘م٧م ىمٚمقهبؿ سمؼمه، وقم٤مُمٚمقه 

امهلؿ قمـ احلٗمٔم٦م، ومقىمع هبؿ ُم٤م أُمٚمقا ُمـ قمٗمقه، ووصٚمقا هب٤م إمم ُم٤م سمخ٤مًمص ُمـ هه: طمتك ظمٗمٞم٧م أقم

أرادوا ُمـ حمٌتف: ومٝمؿ واهلل اًمزه٤مد، واًم٤ًمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمد، اًمذيـ محٚمقا أصم٘م٤مل اًمزُم٤من، ومٚمؿ ي٠معمقا سمحٛمٚمٝم٤م: 

ووم٘مقا ذم ُمقاـمـ آُمتح٤من، ومٚمؿ شمزل أىمداُمٝمؿ قمـ ُمقاوٕمٝم٤م، طمتك ُم٤مل هبؿ اًمدهر، وه٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ 

هٌقا سم٤مًمّمدق واإلظمالص قمـ اًمدٟمٞم٤م: إهلل، ومٞمؽ ٟم٤مًمقا ُم٤م أُمٚمقا، يمٜم٧م هلؿ ؾمٞمدي ُم١ميدًا، اعمّم٤مئ٥م، وذ

وًمٕم٘مقهلؿ ُم١مدي٤ًم: طمتك أوصٚمتٝمؿ أٟم٧م إمم ُم٘م٤مم اًمّم٤مدىملم ذم قمٛمٚمؽ، وإمم ُمٜم٤مزل اعمخٚمّملم ذم ُمٕمرومتؽ: 

٤م أذاىمٝمؿ ومٝمؿ إمم ُم٤م قمٜمد ؾمٞمدهؿ ُمتٓمٚمٕمقن، وإمم ُم٤م قمٜمده ُمـ وقمٞمده ٟم٤مفمرون: ذه٧ٌم أٓم قمـ أسمداَّنؿ، عم

ُمـ طمالوة ُمٜم٤مضم٤مشمف، وعم٤م أوم٤مدهؿ ُمـ فمرائػ اًمٗمقائد ُمـ قمٜمده: ومٞم٤م طمًٜمٝمؿ واًمٚمٞمؾ ىمد أىمٌؾ سمحٜم٤مدس 

فمٚمٛمتف، وهدأت قمٜمٝمؿ أصقات ظمٚمٞم٘متف، وىمدُمقا إمم ؾمٞمدهؿ اًمذيـ ًمف ي٠مُمٚمقن: ومٚمق رأي٧م أهي٤م اًمٌٓم٤مل 

ظمٓمر قمغم ىمٚمٌف أن ذًمؽ  أطمدهؿ، وىمد ىم٤مم إمم صالشمف وىمراءشمف: ومٚمام وىمػ ذم حمراسمف، واؾمتٗمتح يمالم ؾمٞمده:

اعم٘م٤مم، هق اعم٘م٤مم اًمذي ي٘مقم ومٞمف اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معملم: وم٤مٟمخٚمع ىمٚمٌف، وذهؾ قم٘مٚمف: وم٘مٚمقهبؿ ذم ُمٚمٙمقت 

اًمًاموات ُمٕمٚم٘م٦م، وأسمداَّنؿ سملم أيدي اخلالئؼ قم٤مري٦م، ومهقُمٝمؿ سم٤مًمٗمٙمر دائٛم٦م: ومام فمٜمؽ سم٠مىمقام أظمٞم٤مر 

اًمٗمؽمة، وأٟمًقا سمٞم٘ملم اعمٕمروم٦م، وؾمٙمٜمقا إمم روح أسمرار، وىمد ظمرضمقا ُمـ رق اًمٖمٗمٚم٦م، واؾمؽماطمقا ُمـ وصم٤مئؼ 

 (341-9/339 إوًمٞم٤مءاجلٝم٤مد واعمراىم٦ٌم سمٚمٖمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ هذه اًمدرضم٦م. )طمٚمٞمف 
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ؾمئؾ ذواًمٜمقن قمـ اعمح٦ٌم وم٘م٤مل: أن حت٥م ُم٤م أطم٥م اهلل، وشمٌٖمض ُم٤م أسمٖمض اهلل، وشمٗمٕمؾ اخلػم يمٚمف، وشمرومض 

ؿ ُمع اًمٕمٓمػ ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمٖمٚمٔم٦م ًمٚمٙم٤مومريـ واشم٤ٌمع يمؾ ُم٤م يِمٖمؾ قمـ اهلل وأن ٓ خت٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئ

 (9/394 إوًمٞم٤مءرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمديـ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمٞمٛمقن: ؾمٛمٕم٧م ذا اًمٜمقن ي٘مقل: ىمؾ عمـ أفمٝمر طم٥م اهلل: إطمذر أن شمذل ًمٖمػم اهلل: وُمـ 

 (9/373 ٞم٤مءإوًمقمالُم٦م اعمح٥م هلل: أن ٓ يٙمقن ًمف طم٤مضم٦م إمم همػم اهلل .)طمٚمٞمف 

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: إذا أطم٥م اهلل قمٌدًا أيمثر همٛمف ) ؿمٖمٚمف سم٤مظمرشمف ( وإذا أسمٖمض اهلل قمٌدًا: أوؾمع قمٚمٞمف 

 (8/88 إوًمٞم٤مءدٟمٞم٤مه ) ؿمٖمٚمف سمدٟمٞم٤مة( . )طمٚمٞمف 

ؾم٠مل رضمؾ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمكم ُمتك يٌٚمغ اًمرضمؾ هم٤ميتف ُمـ طم٥م اهلل شمٕم٤ممم: وم٘م٤مل ًمف 

 (8/113 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ٤مؤه وُمٜمٕمف إي٤مك قمٜمدك ؾمقاء، وم٘مد سمٚمٖم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ طمٌف.)اًمٗمْمٞمؾ: إذا يم٤من قمٓم

قمـ احلًلم سمـ زي٤مد ىم٤مل: أظمذ ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمٞمدي، وم٘م٤مل: ي٤م طمًلم يٜمزل اهلل شمٕم٤ممم يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم ؾمامء 

ذا اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘مقل اًمرب: ُمـ ادقمك حمٌتل إذا ضمٜمف اًمٚمٞمؾ ٟم٤مم قمٜمل؟ أًمٞمس يمؾ طمٌٞم٥م حي٥م ظمٚمقة طمٌٞمٌف؟ ه٤م أٟم٤م 

ُمٓمٚمع قمغم أطم٤ٌمئل إذا ضمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ ُمثٚم٧م ٟمٗمز سملم أقمٞمٜمٝمؿ ومخ٤مـمٌقين قمغم اعمِم٤مهدة، ويمٚمٛمقين قمغم 

 (111-8/99 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف طمْمقري همدًا أىمر أقملم أطم٤ٌمئل ذم ضمٜم٤ميت.)

ىم٤مل أيب يزيد اًمًٌٓم٤مُمل: ًمٞمس اًمٕمج٥م ُمـ طمٌل ًمؽ وأٟم٤م قمٌد وم٘مػم إٟمام اًمٕمج٥م ُمـ طمٌؽ زم وأٟم٧م ُمٚمؽ 

 (11/34 ٤مءإوًمٞمىمدير.) طمٚمٞمف 

قمـ أيب يزيد اًمًٌٓم٤مُمل ىم٤مل: همٚمٓم٧م ذم اسمتدائل ذم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: شمقمه٧م أين أذيمره، وأقمرومف، وأطمٌف، 

وأـمٚمٌف: ومٚمام اٟمتٝمٞم٧م: رأي٧م ذيمره ؾمٌؼ ذيمري، وُمٕمرومتف ؾمٌ٘م٧م ُمٕمرومتل، وحمٌتف أىمدم ُمـ حمٌتل، وـمٚمٌف زم 

 (11/34 إوًمٞم٤مءأوٓ، طمتك ـمٚمٌتف.)طمٚمٞمف 

ل: اًمذي ضمٕمؾ اهلل اعمٕمروم٦م قمٜمده: يتٜمٕمؿ ُمع اهلل ذم يمؾ أطمقاًمف: ىم٤مل وؾمٛمٕم٧م قمـ أيب قمٌد اهلل اًم٤ًمضمل ىم٤م

اًم٤ًمضمل ي٘مقل: ًمق مل يٙمـ هلل صمقاب ُيرضمك، وٓ قم٘م٤مب خُيِمك: ًمٙم٤من أهالً أن يٓم٤مع ومال يٕمَم، ويذيمر ومال 

يٜمًك، سمال رهم٦ٌم ذم صمقاب، وٓ ره٦ٌم ُمـ قم٘م٤مب، وًمٙمـ حل٦ٌم، وهل أقمغم اًمدرضم٤مت: أُم٤م شمًٛمع ُمقؾمك 

(. وم٤مٟمتٔمؿ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، ٕن ُمـ قمٌد اهلل 84الم ي٘مقل: )َوقَمِجْٚم٧ُم إًَِمٞمَْؽ َربِّ ًمؽَِمَْى( )ـمفقمٚمٞمف اًمً

قمغم طمٌف: أذف قمٜمد اهلل ِمـ قمٛمؾ قمغم ظمقومف، وُمثؾ ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م: أيـ ُمـ أـم٤مقمؽ قمغم ظمقف 
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 (9/314 إوًمٞم٤مءُمٜمؽ.)طمٚمٞمف 

ٌُِٕمقيِن :هؿ هبذه أي٦مىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي:اداقمك ٟم٤مس حم٦ٌّم اهلل  قمز وضمؾ وم٤مسمتال ٌُّقَن اهللَ وَم٤مشما
 ()ىُمْؾ إِْن يُمٜمْتُْؿ حُتِ

 (33/ 2(.)شمٗمًػم سمـ يمثػم 31)ال قمٛمران 

ىم٤مل اًمني اًمً٘مٓمل: ًمٚمٛمريد قمنم ُم٘م٤مُم٤مت: اًمتح٥ٌم إمم اهلل سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م، واًمتزيـ قمٜمده سمٜمّمٞمح٦م إُم٦م 

ره وسمذل اعمجٝمقد ذم حمٌقسمف، وإٟمس سمٙمالم اهلل، واًمّمؼم قمغم أطمٙم٤مُمف وإصمرة ُٕمره واحلٞم٤مء ُمـ ٟمٔم

 (11/117 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف واًمرو٤مء سم٤مًم٘مٚم٦م، واًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مخلٛمقل.)

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ، أٟمف ىم٤مل ذات يقم: ًمق أن اًمٕم٤ٌمد قمٚمٛمقا طم٥م اهلل قمز وضمؾ: ًم٘مؾ ُمٓمٕمٛمٝمؿ، 

أن وُمنمهبؿ، وُمٚمًٌٝمؿ، وطمرصٝمؿ وذًمؽ: أن ُمالئٙم٦م اهلل: أطمٌقا اهلل، وم٤مؿمتٖمٚمقا سمٕم٤ٌمدشمف قمـ همػمه، طمتك 

ُمٜمٝمؿ: ىم٤مئاًم، ورايمٕم٤ًم، وؾم٤مضمدًا ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م، ُم٤م اًمتٗم٧م إمم ُمـ قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف، اؿمتٖم٤مٓ سم٤مهلل 

 (8/36 إوًمٞم٤مءقمز وضمؾ، وسمخدُمتف.)طمٚمٞمف 

يم٤من اًم٘م٤مؾمؿ  سمـ قمثامن اجلققمل ي٘مقل: أصؾ اعمح٦ٌم: اعمٕمروم٦م، وأصؾ اًمٓم٤مقم٦م: اًمتّمديؼ، وأصؾ اخلقف: 

 (9/323 آوًمٞم٤مء طمٚمٞمف: ـمقل إُمؾ، وطم٥م اًمرئ٤مؾم٦م: أصؾ يمؾ ُمقىمٕم٦م. )اعمراىم٦ٌم، وأصؾ اعمٕم٤ميص

قمـ أيب ضمٕمٗمر اعمٍمي ىم٤مل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ُمٕمنم اعمتقضمٝملم إزم سمحٌل: ُم٤م ضيمؿ ُم٤م وم٤مشمٙمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، إذا 

 (11/19 إوًمٞم٤مءيمٜم٧م ًمٙمؿ طمٔم٤ًم ؟: وُم٤م ضيمؿ ُمـ قم٤مدايمؿ: إذا يمٜم٧م ًمٙمؿ ؾمٚمام.)طمٚمٞمف 

د ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل إذا يمٜم٧م ُمع ص٤مطم٥م ًمؽ يٛمٌم ومتخٚمػ يٌقل قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب داو

ومٚمؿ شم٘مؿ قمٚمٞمف طمتك ي٘ميض سمقًمف ومٚم٧ًم ًمف سمّم٤مطم٥م وإذا ُم٤م اٟم٘مٓمع ؿمًٕمف وم٘م٤مم يّمٚمحف ومٚمؿ شم٘مؿ قمٚمٞمف 

 (292رىمؿ  94ظمالق ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ص ٕومٚم٧ًم ًمف سمّم٤مطم٥م.)ُمٙم٤مرم ا

ؾ إظمقاٟمف سم٤مًمدٟم٤مٟمػم واًمدراهؿ طمتك رسمام ٟمزع صمقسمف ىم٤مل قم٤ٌمد سمـ اًمقًمٞمد اًم٘مرر: يم٤من قمٛمرو سمـ قمٌٞمد يّم

 (319رىمؿ  98ظمالق ص ٕومٞمدومٕمف إمم سمٕمْمٝمؿ وي٘مقل ُم٤م أقمدل سمؼميمؿ ؿمٞمئ٤م.)ُمٙم٤مرم ا

 (2/232 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمفقمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: إن اًم٘مٚم٥م اعمح٥م هلل: حي٥م اًمٜمّم٥م هلل قمز وضمؾ. )

 (11/67 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل حيك سمـ ُمٕم٤مذ: ًمٞمس سمّم٤مدق ُمـ ادقمك طمٌف، ومل حيٗمظ طمده

 أ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل حمٛمد سمـ زي٤مد: اضمتٛمع رضم٤مل ُمـ إظمٞم٤مر أو ىم٤مل: اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمد، وذيمروا اعمقت وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًمقٓ 

أٟمف أشم٤مين آت أو ُمٚمؽ اعمقت وم٘م٤مل: أيٙمؿ ؾمٌؼ إمم هذا اًمٕمٛمقد، ومقوع قمٚمٞمف يده ُم٤مت ًمرضمقت أن ٓ 
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 (6/112ؿمقىم٤ًم إمم ًم٘م٤مء اهلل .)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء  يًٌ٘مٜمل إًمٞمف أطمد ُمٜمٙمؿ:

اًمّمٚم٧م سمـ سمًٓم٤مم اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف ىم٤مل : رأي٧م ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف خيرج ُمـ زىم٤مق وٞمؼ ذم اًمتٞمؿ وم٘مٚم٧م 

ُمـ أيـ جيلء ـمٚمح٦م ىم٤مًمقا ي٠ميت أم قمامرة سمـ قمٛمػم يؼمه٤م سم٤مًمٜمٗم٘م٦م واًمٙمًقة واًمّمٚم٦م ىم٤مل وذاك سمٕمد ُمقت 

 (311رىمؿ  98رة أقمجٛمٞم٦م. )ُمٙم٤مرم آظمالق ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م قمامرة سمٌْمع قمنمة ؾمٜم٦م ىم٤مل ويم٤مٟم٧م أم قمام

 ثبة اٌزؾز٠ش ِٓ ئ٠زاء اٌقبحلني ٚاٌنْفخ ٚادلغبوني -<:
َت٤مٟم٤ًم َوإصِْماًم ُُمٌِٞمٜم ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٌُقا وَمَ٘مِد اطْمتََٛمُٚمقا هُبْ ًَ ـَ ُي١ْمُذوَن اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت سمَِٖمػْمِ َُم٤م ايْمتَ ِذي   ٤مً َواًما

٤مئَِؾ وَمال شَمٜمَْٝمْر ] اًمْمحك :  [ َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  58] إطمزاب :  ًا ٤م اًم ٤م اًْمَٞمتِٞمَؿ وَمال شَمْ٘مَٝمْر َوَأُما [  11-9وَم٠َمُما

. وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمة ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة َريِضَ اهللاُ قَمٜمُْف ذم اًم٤ٌمب ىمٌؾ هذا )اٟمٔمر احلدي٨م 

ٟمتف سم٤محلرب (  وُمٜمٝم٤م طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص َريِضَ اهللاُ (  ) ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤ًم وم٘مد آذ385رىمؿ 

( ذم سم٤مب ُمالـمٗم٦م اًمٞمتٞمؿ، وىمقًمف َصغما اهللاُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚماؿ  ) ي٤م أسم٤م 261قَمٜمُْف اًم٤ًمسمؼ )اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ 

 ( 261سمٙمر ًمئـ يمٜم٧م أهمْمٌتٝمؿ ًم٘مد أهمْم٧ٌم رسمؽ (  )اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ 

ـِ قمٌد اهللا  -389 ـْ » ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : وقمـ ضُمٜمََدِب سم َُم

ـْ يَ  ُف َُم  ، وَم٢مِٟما
ٍ
تِِف سمٌَِمء ـْ ِذُما ٌَٜماُٙمْؿ اهللاُ ُِم ٦ِم اهللا ، وَمال َيْٓمُٚم ٌِْح ، وَمُٝمَق ذم ِذُما تِِف َصغما َصاَلَة اًمّمُّ ـْ ِذُما ٌُْف ُِم ْٓمُٚم

 ، ُيْدِريْمُف ، صُمؿا َيٙمُ 
ٍ
 رواه ُمًٚمؿ .ش ٌُُّف قَمغم َوضْمِٝمِف ذم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜماَؿ سمٌَِمء

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم أي٦م ىم٤مل : إي٤ميمؿ وأذى اعم١مُمـ وم٢من اهلل حيقـمف ويٖمْم٥م ًمف، وىمد زقمٛمقا أن ىمت٤مدة قمـ 

إين ىمرأت آي٦م أسم٤م اعمٜمذر، ومدظمؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل : ي٤م أيب سمـ يمٕم٥م، ىمرأه٤م ذات يقم وم٠مومزقمف ذًمؽ، طمتك ذه٥م إمم 

واهلل إين ٕقم٤مىمٌٝمؿ  واًمذيـ ي١مذون اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت : ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومقىمٕم٧م ُمٜمل يمؾ ُمقىمع

واًمذيـ ي١مذون  : وأضهبؿ . وم٘م٤مل ًمف : إٟمؽ ًم٧ًم ُمٜمٝمؿ، إٟمام أٟم٧م ُم١مدب إٟمام أٟم٧م ُمٕمٚمؿ. قمـ اسمـ قمٛمر

 . ىم٤مل : ومٙمٞمػ سمٛمـ أطمًـ إًمٞمٝمؿ! يْم٤مقمػ هلؿ إضمروإصمام ُمٌٞمٜم٤م  : إمم ىمقًمفاعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت 

 (12/138)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

ٛمِمقن ذم ـمرق اعمديٜم٦م يتٌٕمقن اًمٜم٤ًمء إذا سمرزن ٟمزًم٧م ذم اًمزٟم٤مة اًمذيـ يم٤مٟمقا ي :وىم٤مل اًمْمح٤مك ، واًمٙمٚمٌل 
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سم٤مًمٚمٞمؾ ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمـ ، ومٞمٖمٛمزون اعمرأة ، وم٢من ؾمٙمت٧م اشمٌٕمقه٤م ، وإن زضمرهتؿ اٟمتٝمقا قمٜمٝم٤م ، ومل يٙمقٟمقا 

يٓمٚمٌقن إٓ اإلُم٤مء ، وًمٙمـ يم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقن احلرة ُمـ إُم٦م ٕن زي اًمٙمؾ يم٤من واطمدا ، خيرضمـ ذم درع 

ِمٙمقن ذًمؽ إمم أزواضمٝمـ ، ومذيمروا ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومخ٤مر ، احلرة وإُم٦م ، وم

ُم٤مء وم٘م٤مل ضمؾ أي٦م . صمؿ َّنك احلرائر أن يتِمٌٝمـ سم٤مإلواًمذيـ ي١مذون اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت  : ومٜمزًم٧م هذه أي٦م

مجع اجلٚم٤ٌمب ، .ي٤مأهي٤م اًمٜمٌل ىمؾ ٕزواضمؽ وسمٜم٤مشمؽ وٟم٤ًمء اعم١مُمٜملم يدٟملم قمٚمٞمٝمـ ُمـ ضمالسمٞمٌٝمـ  : ذيمره

 (6/377اخلامر.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى وهق اعمالءة اًمتل شمِمتٛمؾ هب٤م اعمرأة ومقق اًمدرع و

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: اضمٕمؾ يمٌػم اعمًٚمٛملم قمٜمدك أسم٤م وصٖمػمهؿ اسمٜم٤م وأوؾمٓمٝمؿ أظم٤م وم٠مّي أوًمئؽ 

 (294حت٥ّم أن شمزء إًمٞمف؟ .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 (15دم٤مهٚمف. )آداب اًمٕمنمة ىم٤مل اًمّرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: اًمٜم٤ّمس رضمالن: ُم١مُمـ ومال شم١مذه وضم٤مهؾ ومال 

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اخلػم ذم مخ٦ًم: همٜمك اًمٜمٗمس، ويمػ إذى، ويم٥ًم احلالل، واًمت٘مقى، واًمث٘م٦م سم٤مهلل. 

  (11/97)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمّرازّي: ًمٞمٙمـ طمّظ اعم١مُمـ ُمٜمؽ صمالصم٦م: إن مل شمٜمٗمٕمف ومال شمّيه، وإن مل شمٗمرطمف ومال شمٖمّٛمف، 

  (294شمذُّمف .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  وإن مل متدطمف ومال

عم٤م ىمدم طم٤مشمؿ إصؿ إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل ًمف: أمحد سمٕمد سمِم٤مؿمتف سمف: أظمؼمين يمٞمػ اًمتخٚمص إمم اًمًالُم٦م؟ 

وم٘م٤مل ًمف طم٤مشمؿ: سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء. وم٘م٤مل أمحد: ُم٤م هل؟ ىم٤مل: شمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤مًمؽ، وٓ شم٠مظمذ ُم٤مهلؿ، وشم٘ميض طم٘مقىمٝمؿ 

أذاهؿ وٓ شم١مذهؿ. وم٘م٤مل أمحد: إَّن٤م ًمّمٕم٦ٌم ىم٤مل طم٤مشمؿ: وًمٞمتؽ  وٓ شمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٘مْم٤مء طم٘مقىمؽ، وشمّمؼم قمغم

 (1/13شمًٚمؿ.)ؾمقء اخلٚمؼ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ُمـ اًمٕمج٥م أن اإلٟم٤ًمن هيقن قمٚمٞمف اًمتحٗمظ وآطمؽماز ُمـ أيمؾ احلرام واًمٔمٚمؿ واًمزٟم٤م 

ـ طمريم٦م ًم٤ًمٟمف ، طمتك إن واًمنىم٦م وذب اخلٛمر وُمـ اًمٜمٔمر اعمحرم وهمػم ذًمؽ ، ويّمٕم٥م قمٚمٞمف اًمتحٗمظ ُم

اًمرضمؾ يِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمديـ واًمزهد واًمٕم٤ٌمدة وهق يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمامت ُمـ ؾمخط اهلل ٓ يٚم٘مل هل٤م سم٤مًٓ يزل 

سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م أسمٕمد ِم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب  ويمؿ شمرى ُمـ رضمؾ ُمتقرع قمـ اًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ 

 (1/111قل. )اجلقاب اًمٙم٤مذم وًم٤ًمٟمف يٗمري ذم أقمراض إطمٞم٤مء وإُمقات وٓ ي٤ٌمزم ُم٤م ي٘م

ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهللّ: شمْمّٛمٜم٧م اًمٜمّّمقص أّن اعمًٚمؿ ٓ حيّؾ إيّم٤مل إذى إًمٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ُمـ 
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 (294ىمقل أو ومٕمؾ سمٖمػم طمّؼ .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 ( 73ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل:)احلٚمؿ ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤مص 

 وم٢من اًمٔمٚمؿ ُمرشمٕمف وظمٞمؿ        ومال شمٕمجؾ قمغم أطمد سمٔمٚمؿ           

 وٓ شمٗمحش وإن ُمٚمئ٧م همٞمٔم٤م               قمغم أطمد وم٢من اًمٗمحش ًمقم

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف : 
ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ُم٤م رأي٧م أطمدًا يم٤من أرطمَؿ سم٤مًمٕمٞم٤مل ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إسمراهٞمؿ 

لُّ صغم اهلل قمٚم "ُمًؽموٕم٤ًم ًمف ذم قمقازم اعمديٜم٦م ؾ سم٢مسمراهٞمؿ ُمـ يروٕمف ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمقازم ذم اًمٜمٌا ٞمف وؾمٚمؿ ويما

اعمديٜم٦م ومٙم٤من ُمـ رمحتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمقًمده ىم٤مل أٟمس: يم٤من يٜمٓمٚمؼ وٟمحـ ُمٕمف ومٞمدظمؾ اًمٌٞم٧م وإٟماف 

ظمـ ويم٤من فمئره ىمٞمٜم٤مً  )اًمٔمِّئر اعمروٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمروٕمف أُم٦م( ومٞم٠مظمذه ومٞم٘مٌِّٚمف صُمؿا يرضمع، ومٚماما شمقذم "ًمٞمدا

و٤مع أصمٜم٤مء: يٕمٜمل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:إّن إسمراهٞمؿ اسمٜمل وإٟماف ُم٤مت ذم اًمثاديإسمراهٞمؿ    اًمرِّ

الن ًمٔمِئريـ ًمف وإٟماف  (  2316 ُمًٚمؿرواة .) اجلٜما٦م ذم رو٤مقمف شمٙمٛما

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمٞمٜمام أشم٤مه يٙمٚمٛمف ذم أن يٚملم هلؿ ٕٟماف أظم٤مف اًمٜما٤مس طمتك 

ٓا ذًمؽ، واهلل ًمق أَّنؿ يٕمٚمٛمقن ُم٤م هلؿ قمٜمدي، ُمـ ظم٤مف  إسمٙم٤مر ذم ظمدورهـ، وم٘م٤مل: )إين ٓ أضمد هلؿ إ

مْح٦َم، واًمِمٗم٘م٦م، ٕظمذوا صمقيب قمـ قم٤مشم٘مل.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ  أوم٦م، واًمرا  (4/43اًمرا

٦م قمِمٞم٦م، أسمق سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ُمـ رمحتف أٟمف يم٤من ًمف ضمٗمٜم٦م ) اًم٘مّمٕمف ( ُمـ صمريد، همدوة، وضمٗمٜم

 ( 66/62ًمألراُمؾ واًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم.) شم٤مريخ دُمِمؼ 

 ثبة ئعشاء أؽىبَ إٌبط ٍّٝ اٌَب٘ش -?:
 ٚعشائشُ٘ ئىل اهلل رْبىل

يَم٤مَة وَمَخٚمُّقا ؾَمٌِٞمَٚمُٝمؿ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  الَة َوآشَمُقا اًمزا  [ . 5] اًمتقسم٦م :  وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا َوَأىَم٤مُُمقا اًمّما

 ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ » يض اهللا قمٜمٝمام ، َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ اسمـ قمٛمر ر -391

الَة ، َوُي١مشمقا ا دًا رؾمقُل اهللاِ ، وُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّما يم٤مَة ، اًمٜما٤مَس طَمتاك َيِْمَٝمُدوا َأْن ٓ إًِمَف إِٓا اهللا ، َوَأنا حُمَٛما ًمزا

ش قَمّمُٛمقا ُِمٜمِّل ِدُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمقاهَلُْؿ إِٓا سمَِحؼِّ اإِلؾْمالِم ، وطِم٤ًمهُبُْؿ قَمغم اهللا شمٕم٤ممم  وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا ذًمَؽ ،

قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ 
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وقمـ أيب قمٌِد اهللا ـَم٤مِرِق سمـ ُأؿَمْٞمٍؿ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -391

ـْ ىم٤مل ٓ إِ » وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  ـْ ُدوِن اهللاِ ، طَمُرَم ُم٤مًُمُف َُم ٌَُد ُِم ًمَف إِٓا اهللاُ حمٛمدا رؾمقُل اهللا ، َويَمَٗمَر سماِم ُيْٕم

 رواه ُمًٚمؿ .ش َوَدُُمُف ، َوطِم٤ًمسُمُف قمغم اهللا شمٕم٤ممم 

ـِ إؾَْمَقِد ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمِرؾُمقِل اهللا َصغّم اهللُ  -392 قَمَٚمٞمِْف وقمـ أيب َُمْٕمٌٍد اعمْ٘مَداِد سم

ٞمِْػ ، وَمَ٘مَٓمٕمَٝم٤م ًا َب إطِْمَدى َيَديا سم٤ِمًم ٤مِر ، وَم٤مىْمَتتَْٚمٜم٤َم ، وَمَيَ ـَ اًمُٙمٗما صُمؿا  وؾَمٚماؿ : َأَرَأْي٧َم إِْن ًَم٘مٞم٧ُم َرضُمالً ُِم

، ش ٓ شَمْ٘متُْٚمُف » َٓذ ُِمٜمِّل سمَِِمَجَرٍة ، وم٘م٤مل : َأؾْمَٚمْٛم٧ُم هللاِ ، َأَأىْمتُُٚمُف ي٤م رؾمقَل اهللا سَمْٕمَد َأْن ىَم٤مهَل٤م ؟ وَمَ٘م٤مَل : 

ٓ شَمْ٘متُْٚمُف ، وم٢ِمِْن ىَمتَْٚمَتُف ، » وَمُ٘مْٚم٧ُم ي٤م رؾُمقَل اهللاِ ىمٓمَع إطِمَدى َيَديا ، صُمؿا ىم٤مل ذًمَؽ سَمْٕمَدُم٤م ىَمٓمَٕمٝم٤م ؟ وم٘م٤مل : 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ٤ملوَم٢مِٟماُف سمِٛمٜمَِزًَمتَِؽ ىَمٌَْؾ أْن شَمْ٘متَُٚمُف . َوإِٟماَؽ سمَِٛمٜمِْزًَمتِِف ىَمٌَْؾ َأْن َيُ٘مقَل يَمٚمَِٛمَتُف اًمتل ىم

مِ  َُمْٕمُّمقمُ :  َأْي  ش سمَِٛمٜمِْزًَمتِؽ إِٟمافُ  » وُمٕمٜمك  َأْي : ُُم٤ٌَمُح ش ًَمتف سمَِٛمٜمْزِ  إٟماَؽ  » وُمٕمٜمك ، سم٢ِمؾِْمالُِمفِ  حَمُْٙمقمٌ  اًمدا

ِم سم٤ِمًْمِ٘مَّم٤مص ًمَِقَرصَمتِِف ، ٓ َأٟماُف سمَِٛمٜمِْزًَمتِِف ذم اًْمُٙمْٗمِر ، واهللا أقمٚمؿ .  اًمدا

ـِ  -393 َزْيٍد ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : سمٕمَثٜم٤َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إمم وقمـ ُأؾم٤مُم٦َم سم

ـَ إَْٟمَّم٤مِر َرضُمالً ُِمٜمُٝمؿْ  ـْ ضُمَٝمْٞمٜم٦ََم ، وَمَّمٌاْحٜم٤م اًْمَ٘مْقَم قَمغم ُِمٞم٤مِهٝمْؿ ، َوحِلْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َوَرضُمٌؾ ُِم وَمَٚماما  احلَُرىَم٦ِم ُِم

ل طَمتاك ىَمتَْٚمُتُف ، وَمَٚماما ىَمِدُْمٜم٤َم اعمَديٜم٦ََم ، هَمِِمٞمٜم٤مُه ىم٤مل : ٓ إًِمِف إٓا اهللا 
 ، وَمَٙمػا قَمٜمُْف إَْٟمّم٤مِريُّ ، َوـَمَٕمٜمُْتُف سمِْرحِمِ

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وم٘م٤مل زم :  ي٤م ُأؾم٤مُم٦ُم َأىَمتَْٚمَتُف سَمْٕمَد ُم٤م ىَم٤مَل : ٓ إًِمَف إِٓا اهللاُ ؟ ىمٚم٧ُم » سمَٚمَغ ذًمَِؽ اًمٜمٌا

ذًا ، وَمَ٘م٤مَل :  : ي٤م اَم يَم٤مَن ُُمتََٕمقِّ ُرَه٤م قَمكَما ش َأىًمتَْٚمَتُف سَمْٕمَد َُم٤م ىَم٤مَل ٓ إًِمَف إِٓا اهللاُ؟،» رؾمقَل اهللا إِٟما وَمام َزاَل ُيَٙمرِّ

ـْ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم ىَمٌَْؾ ذًمَِؽ اًْمٞمَْقِم . ُمتـٗمٌؼ قمٚمٞمف   طَمتاك مَتٜماٞم٧ُْم َأينِّ مَلْ َأيُم

َأىَم٤مَل : ٓ إًِمَف إِٓا اهللاُ َوىَمتَْٚمتَُف ؟، ىمٚم٧ُم : ي٤م رؾمقَل » اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وذم رواي٦ٍم : وَم٘م٤مَل رؾمقُل 

الِح ، ىم٤مل :  ًِّ ـَ اًم اَم ىَم٤مهَل٤َم ظَمْقوم٤ًم ُِم ـْ ىَمْٚمٌِِف طَمتاك شَمْٕمَٚمَؿ َأىَم٤مهَل٤َم َأْم ٓ؟،» اهللاِ ، إِٟما وَماَم َزاَل ش َأوَمال ؿَمَ٘مْ٘م٧َم قَم

رُ  سمْمؿ احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وومتح اًمراء: سمٓمـ ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م شاحلرىم٦م » َه٤م طَمتاك مَتَٜماٞم٧ُْم َأينِّ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َي١ْمُمئٍذ . ُيَٙمرِّ

 اًم٘مٌٞمٚم٦م اعمٕمرووم٦م وىمقًمف ُمتٕمقذًا: أي ُمٕمتّماًم هب٤م ُمـ اًم٘متؾ ٓ ُمٕمت٘مدًا هل٤م .

ـِ قمٌد اهللا ، ريض اهللا قمٜمف ، َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم ا -394 ـَ وقمـ ضُمٜمْدِب سم هللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمٕم٨َم سمْٕمث٤ًم ُِم

يملَِم إِذا ؿَم٤مَء َأْن َي٘مْ  ـَ اعمنُْمِ ُْؿ اًْمتََ٘مْقا ، وَمَٙم٤مَن َرضُمٌؾ ُِم يملَِم ، َوَأَّنا ـَ اعمُنْمِ ٚمِِٛملَم إمِم ىَمْقٍم ُِم ًْ ِّمَد إمِم َرضُمٍؾ اعمُ
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ٚمِٛمِ  ًْ ـَ اعمُ ِٛملَم ىَمَّمَد ًَمُف وَمَ٘متََٚمُف ، َوَأنا َرضُماًل ُِم
ٚمِ ًْ ـَ اعمُ ـُ َزْيٍد ُِم ُف ُأؾَم٤مَُم٦ُم سْم ُث َأٟما لَم ىَمَّمَد هَمْٗمَٚمَتُف ، َويُمٜما٤م َٟمتََحدا

ٌَِِمػُم إمِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قمَ  ٞمَْػ ، ىم٤مل : ٓ إًِمف إِٓا اهللاُ ، ومَ٘متََٚمُف ، وَمَج٤مَء اًْم ًا َٚمْٞمِف وَمٚماما َروَمَع قمٚمٞمف اًم

ُه ، طَمتاك َأظْم  ٠َمًَمُف ، وَأظْمؼَمَ ًَ ٠َمًَمُف ، وم٘م٤مل : وؾَمٚماؿ ، وَم ًَ ضُمِؾ يَمٞمَْػ صٜمََع ، وَمَدقَم٤مُه وَم ُه ظَمؼَم اًمرا ش مِلَ ىَمتَْٚمتَُف ؟ » ؼَمَ

ك ًمف َٟمٗمرًا وإيِنِّ مَحَٚم٧ْم قَمَٚمْٞمِف ، ومَ  ٚمِِٛملَم ، وىَمتَؾ وُمالٟم٤ًم ووُمالٟم٤ًم وؾَمٛما ًْ َٚماما وَمَ٘م٤مَل: ي٤م رؾمقَل اهللاِ َأْوضَمَع ذم اعمُ

ْٞمَػ ىم٤مل : ٓ إًِمف إِٓا  ًا ىم٤مل : َٟمٕمْؿ ، ش َأىَمتَْٚمتَُف ؟ » اهللاُ . ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  َرَأى اًم

ىَم٤مل ي٤م رؾمقَل اهللا اؾْمَتْٖمِٗمْر زم . ىم٤مل : ش وَمٙمْٞمَػ شَمّْمٜمَُع سمال إًِمف إِٓا اهللاُ ، إِذا ضم٤مَءت يْقَم اًم٘مٞم٤مَُم٦ِم ؟ » ىم٤مل : 

يمٞمَػ » وَمَجَٕمَؾ ٓ َيزيُد قَمغم َأْن َيُ٘مقَل : ش ، إِذا ضم٤مَءت َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم ؟ ويمٞمْػ شَمّْمٜمَُع سماِل إًِمف إِٓا اهللاُ » 

 رواه ُمًٚمؿ ش شَمّْمٜمَُع سماِل إًِمَف إِٓا اهللاُ إذا ضم٤مَءْت َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم 

ـَ اخلَٓما٤مِب ، ريض اهللا قمٜمف  -395 ـِ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقٍد ىم٤مل : ؾمِٛمْٕم٧ُم قُمَٛمر سْم » ي٘مقُل: وقمـ قمٌِد اهللا سم

، إِنا َٟم٤مؾم٤ًم يَم٤مُٟمقا ُي١ْمظَمُذوَن سم٤مًمَقطْمل ذم قَمْٝمِد رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وإِنا اًمَقطْمَل ىَمِد اْٟمَ٘مَٓمعَ 

سمٜم ٜما٤مُه ، وىمرا ـْ َأفْمَٝمَر ًَمٜم٤م ظَمػْمًا ، َأُما ـْ َأقْماَمًمُِٙمْؿ ، وَمَٛم ـْ وإِٟمااَم َٟم٠ْمظُمُذيُمُؿ أَن سماِم فَمَٝمَر ًَمٜم٤َم ُِم ٤مه َوًَمٞمْس ًمٜم٤َم ُِم

ىْمُف وإِْن ىم ْ ُٟمَّمدِّ ْ ٟم٠ْمُمٜمُْف ، َومَل ـْ َأفْمَٝمَر ًَمٜم٤َم ؾُمقءًا ، مَل ٤مل إِنا َهيَرشمِِف رٌء ، اهللاُ حُي٤مؾِمٌُُف ذم ِهيَرشمِِف ، وَُم

يَرشَمف طَمًٜم٦ٌَم   رواه اًمٌخ٤مري .ش َهِ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
: أُمرشمؿ سم٢مىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وُمـ مل يزك ومال صالة ًمف. وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل 

 ( 4/111) سمـ يمثػم أسمك اهلل أن ي٘مٌؾ اًمّمالة إٓ سم٤مًمزيم٤مة وىم٤مل : يرطمؿ اهلل أسم٤م سمٙمر ُم٤م يم٤من أوم٘مٝمف. :سمـ زيد

ي٘مقل : دقمقهؿ ومٚمٞمتٍمومقا ذم أُمّم٤مرهؿ اًمزيم٤مة ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿ وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا ُمـ اًمنمك وم٢من شم٤مسمقا 

 (4/14شمٗمًػماًمٌٖمقى ( عمـ شم٤مب رطمٞمؿ  سمف.إن اهلل همٗمقر ويدظمٚمقا ُمٙم٦م 

 اٌجبة :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ 
ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ داود قمٚمٞمف اًمًالم ٓ حتٙمٛمقا قمغم أطمد سمٌمء طمتك شمٜمٔمروا ُمـ 

 (514رىمؿ  2/481خي٤مدن. ) اإلسم٤مٟم٦م 
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 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وإن اًمقطمل ىمد اٟم٘مٓمع، وإٟمام ٟم٠مظمذيمؿ أن سمام ي١مظمذون سم٤مًمقطمل ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل

فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أقمامًمٙمؿ، ومٛمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػمًا، أُمٜم٤مه وىمرسمٜم٤مه، وًمٞمس ًمٜم٤م ُمـ هيرشمف رء، اهلل حي٤مؾمٌف ذم 

 (2498)اًمٌخ٤مريرىمؿ هيرشمف، وُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ؾمقءًا، مل ٟم٠مُمٜمف، ومل ٟمّمدىمف وإن ىم٤مل: إن هيرشمف طمًٜم٦م.

 اهلل قمٜمف : اقمتؼموا اًمٜم٤مس سم٠مظمداَّنؿ اعمًٚمؿ يتٌع اعمًٚمؿ واًمٗم٤مضمر يتٌع اًمٗم٤مضمر. ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى

 ( 512رىمؿ  2/477)اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى 

 (499رىمؿ 476/2سم٤مٟمف اًمٙمؼمى إل.)اوىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: إٟمام يامر اًمرضمؾ ويّم٤مطم٥م ُمـ حيٌف وُمـ هق ُمثٚمف

 (519رىمؿ  2/479) اإلسم٤مٟم٦م . وىم٤مل ايْم٤م: اقمتؼموا إرض سم٠مؾمامئٝم٤م و اقمتؼموا اًمّم٤مطم٥م سم٤مًمّم٤مطم٥م

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا مل ي٘مض إٓ سم٤مًمٔم٤مهر وم٤محلٙم٤مم سمٕمده أومم أن ٓ 

 (1/297ي٘مْمقا إٓقمغم اًمٔم٤مهر وٓ يٕمٚمؿ اًمـنائر إٓ اهلل قمز وضمؾ. )آم ًمٚمِم٤مومٕمك

ٜما٦م ُمع رضمؾ ُمـ أهؾ  ىم٤مل أسمق داود اًمًجًت٤مين: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ًُ أرى رضمال ُمـ أهؾ اًم

اًمٌدقم٦م أشمرك يمالُمف ىم٤مل: ٓ أو شمٕمٚمِّٛمف أن اًمرضمؾ اًمذي رأيتف ُمٕمف ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٢من شمرك يمالُمف ومٙمٚمٛمف 

 (1/161وإٓ وم٠محل٘مف سمف. )ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م

ك ذم اسمٜمف ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ رمحف اهلل: ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد اًمرضمؾ وإن يمتؿ رأيف مل خيػ ذا

 (514رىمؿ  2/481وٓ صدي٘مف وٓ ضمٚمٞمًف. )اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى 

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:وىمدم ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم اًمّمقري سمٖمداد ومُذيمر ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مل: أٟمٔمروا قمغم ُمـ ٟمزل و 

 (514رىمؿ  2/481إمم ُمـ ي٠موي. ) اإلسم٤مٟم٦م 

ف ومّم٤مطمٌقا اًمّم٤محللم ُمـ قم٤ٌمد اهلل ىم٤مل ىمت٤مدة : إٟم٤م واهلل ُم٤م رأيٜم٤م اًمرضمؾ يّم٤مطم٥م ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمثٚمف و ؿمٙمٚم

 (511رىمؿ  2/477ًمٕمٚمٙمؿ أن شمٙمقٟمقا ُمٕمٝمؿ أو ُمثٚمٝمؿ. ) اإلسم٤مٟم٦م 

 (419رىمؿ  2/452) اإلسم٤مٟم٦م ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: وضمدت ُمٙمتقسم٤ًم قمٜمدي: إٟمام يّم٤مطم٥م اًمرضمؾ ُمـ حي٥م. 

 (44رىمؿ  1/215)اإلسم٤مٟم٦م  ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٖماليب: يتٙم٤مشمؿ أهؾ إهقاء يمؾ رء إٓ اًمتآًمػ و اًمّمح٦ٌم.

 (487رىمؿ  2/437ىم٤مل قمت٦ٌم اًمٖمالم: ُمـ مل يٙمـ ُمٕمٜم٤م ومٝمق قمٚمٞمٜم٤م. )اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓمف 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل: وومٞمف إن أُمقر اًمٜم٤مس حمٛمقًم٦م قمغم اًمٔم٤مهر ومٛمـ أفمٝمر ؿمٕم٤مر اًمديـ أضمري٧م 

 (496/ 1قمٚمٞمف أطمٙم٤مم أهٚمف ُم٤ممل ئمٝمر ُمٜمف ظمالف ذًمؽ. )ومتح اًم٤ٌمري
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 (122/ 16)ذح اسمـ سمٓم٤مل أمجٕمقا أن أطمٙم٤مم اًمديـ قمغم اًمٔم٤مهر وإمم اهلل اًمنائر. ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل:وىمد

 ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: وأمجع اًمٕمٚمامء أن أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م قمغم اًمٔم٤مهر، وأن اًمنائر إمم اهلل قمز وضمؾ.

 (213/  12) اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن

يمؾ إٟم٤ًمن سمخدٟمف ويمؾ أطمد ىم٤مل اسمـ سمٓم٦م: وم٤مٟمٔمروا رمحٙمؿ اهلل ُمـ شمّمحٌقن وإمم ُمـ دمٚمًقن واقمرومقا 

 (46ؿ سمّم٤مطمٌف. )اإلسم٤مٟم٦م رىم

ىم٤مل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل: وم٢مذا دظمؾ رضمؾ همري٥م ذم سمٚمد ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم سمديـ أو ُمذه٥م ذم اًم٤ٌمـمـ همػم 

 (337/  6.)قمٛمدة اًم٘م٤مري أٟمف قمٚمٞمف زي اعمًٚمٛملم محؾ قمغم فم٤مهر أُمره قمغم أٟمف ُمًٚمؿ طمتك ئمٝمر ظمالف ذًمؽ

 (1/515حٛمد اعمٝمدى ىم٤مل اًمِم٤مقمر:)صٞمد آومٙم٤مر عم

 ُم٤م يًؽميُح اعمزُء فمٜم٤ًّم                ُِمـ ـمقِل همؿٍّ وُم٤م يري

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ يمرز سمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل : ىمدم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران ؾمتقن رايم٤ٌم ُمٜمٝمؿ 

ؿ صمالصم٦م ٟمٗمر إًمٞمٝمؿ ي١مول أُمرهؿ : اًمٕم٤مىم٥م : أرسمٕم٦م وقمنمون رضمال ُمـ أذاومٝمؿ وإرسمٕم٦م واًمٕمنمون ُمٜمٝم

أُمػم اًم٘مقم وذو رأهيؿ وص٤مطم٥م ُمِمقرهتؿ واًمذي ٓ يّمدرون إٓ قمـ رأيف وأُمره واؾمٛمف قمٌد اعمًٞمح 

واًمًٞمد : صمامهلؿ ص٤مطم٥م رطمٚمٝمؿ وجمتٛمٕمٝمؿ واؾمٛمف إهيؿ وأسمق طم٤مرصم٦م سمـ قمٚم٘مٛم٦م أظمق سمٜمل سمٙمر سمـ وائؾ 

ق طم٤مرصم٦م ىمد ذف ومٞمٝمؿ ودرس يمتٌٝمؿ ويم٤مٟم٧م أؾم٘مٗمٝمؿ وطمؼمهؿ وإُم٤مُمٝمؿ وص٤مطم٥م ُمدراؾمٝمؿ ويم٤من أسم

ُمٚمقك اًمروم ُمـ أهؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ىمد ذومقه وُمقًمقه وأظمدُمقه وسمٜمقا ًمف اًمٙمٜم٤مئس وسمًٓمقا قمٚمٞمف اًمٙمراُم٤مت 

عم٤م يٌٚمٖمٝمؿ قمٜمف ُمـ قمٚمٛمف واضمتٝم٤مده ذم ديٜمٝمؿ ومٚمام وضمٝمقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ ٟمجران 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وإمم ضمٜمٌف أخ ًمف ي٘م٤مل ًمف : يمرز ضمٚمس أسمق طم٤مرصم٦م قمغم سمٖمٚم٦م ًمف ُمقضمٝم٤م إمم

سمـ قمٚم٘مٛم٦م ي٤ًميره إذ قمثرت سمٖمٚم٦م أيب طم٤مرصم٦م وم٘م٤مل ًمف يمرز : شمٕمس إسمٕمد يريد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

ؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف أسمق طم٤مرصم٦م : سمؾ أٟم٧م شمٕم٧ًم وم٘م٤مل : ومل ي٤م أظمل ؟ وم٘م٤مل : واهلل إٟمف اًمٜمٌل إُمك اًمذي يمٜم٤م 

ه وم٘م٤مل ًمف يمرز : ومام يٛمٜمٕمؽ ُمـ اشم٤ٌمقمف وأٟم٧م شمٕمٚمؿ هذا ؟ وم٘م٤مل : ُم٤م صٜمع سمٜم٤م ه١مٓء اًم٘مقم : ذومقٟم٤م ٟمٜمتٔمر

وُمقًمقٟم٤م وأيمرُمقٟم٤م وىمد أسمقا إٓ ظمالومف وًمق ومٕمٚم٧م ٟمزقمقا ُمٜم٤م يمؾ ُم٤م شمرى وم٠موٛمر قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمف أظمقه يمرز سمـ 

 (3/549قمٚم٘مٛم٦م طمتك أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ.)زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

ن شمٚمٛمٞمذ اًمِم٤مومٕمل قمغم اًمِم٤مومٕمل وهق ُمريض وم٘م٤مل ًمف: ىمقى اهلل وٕمٗمؽ وم٘م٤مل دظمؾ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمام
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اًمِم٤مومٕمل: ًمق ىمقى اهلل وٕمٗمل ًم٘متٚمٜمل وم٘م٤مل اًمرسمٞمع: واهلل ُم٤م أردت إٓ اخلػم وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل: أقمٚمؿ أٟمؽ ًمق 

 (274-27ؿمتٛمتٜمل مل شمرد إٓ اخلػم.)ادب اًمِم٤مومٕمك ًمٚمرازى

اًمٌٍمة، ضمٕمؾ يٜمٔمر إمم أُمر اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح وىمدرة قمٜمد  ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من عم٤م ىمدم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

ٜما٦م ىم٤مل: ُمـ سمٓم٤مٟمتف ؟ ىم٤مًمقا: أهؾ اًم٘مدر ىم٤مل: هق  ًُ اًمٜم٤مس، ؾم٠مل: أي رء ُمذهٌف ؟، ىم٤مًمقا: ُم٤م ُمذهٌف إٓ اًم

 (421رىمؿ  2/453ىمدري. ) اإلسم٤مٟم٦م 

٤مل: أىمٌٚمقا ىمٌؾ ُدقمل أيقب اًمًختٞم٤مين إمم همًؾ ُمٞم٧م ومخرج ُمع اًم٘مقم ومٚمام يمِمػ قمـ وضمف اعمٞم٧م قمرومف وم٘م

 (513رىمؿ  2/478ص٤مطمٌٙمؿ ومٚم٧ًم أهمًٚمف رأيتف يامر ص٤مطم٥م سمدقم٦م. ) اإلسم٤مٟم٦م 

 ثبة اخلٛف -9;

 إِنا سَمْٓمَش َرسمَِّؽ ًَمَِمِديٌد  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  41] اًمٌ٘مرة :  َوإِيا٤مَي وَم٤مْرَهٌُقِن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

َذًمَِؽ َأظْمُذ َرسمَِّؽ إَِذا َأظَمَذ اًْمُ٘مَرى َوِهَل فَم٤معم٦ٌَِم إِنا َأظْمَذُه َأًمِٞمٌؿ َويمَ  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  12] اًمؼموج : 

ـْ ظَم٤مَف قَمَذاَب أظِمَرِة َذًمَِؽ َيْقٌم جَمُْٛمقٌع ًَمُف اًمٜما٤مُس َوَذًمَِؽ َيْقٌم َُمِْمُٝمقدٌ  َ
 َوَُم٤م ؿَمِديٌد إِنا ذِم َذًمَِؽ َٔي٦ًم عمِ

ُرُه إِٓا ٕضََمٍؾ َُمْٕمُدوٍد يَ  ـَ ؿَمُ٘مقا ُٟم١َمظمِّ ِذي ٤م اًما ْقَم َي٠ْمِت ٓ شَمَٙمٚماُؿ َٟمْٗمٌس إِٓا سم٢ِمِْذٟمِِف وَمِٛمٜمُْٝمْؿ ؿَمِ٘ملٌّ َوؾَمِٕمٞمٌد وَم٠َمُما

ُف  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  116-112] هقد :  وَمِٗمل اًمٜما٤مِر هَلُْؿ ومِٞمَٝم٤م َزومػٌِم َوؿَمِٝمٞمٌؼ  ًَ ُريُمُؿ اهللُ َٟمْٗم ] آل  َوحُيَذِّ

ٌَتِِف َوسَمٜمِٞمِف ًمُِٙمؾِّ اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝمْؿ  َٕم٤ممَم : [ ، َوىم٤مَل شمَ  28قمٛمران :  ِف َوَأسمِٞمِف َوَص٤مطِم ـْ َأظِمٞمِف َوُأُمِّ َيْقَم َيِٗمرُّ اعمَْْرُء ُِم

٤مقَم٦ِم  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  37-34] قمٌس :  َيْقَُمئٍِذ ؿَم٠ْمٌن ُيْٖمٜمِٞمِف  ًا ُٙمْؿ إِنا َزًْمَزًَم٦َم اًم ُ٘مقا َرسما ٤َم اًمٜما٤مُس اشما َي٤م َأهيُّ

ٌء قَمٔمِٞمٌؿ َيْقَم شَمَرْوََّن٤َم شَمْذَهُؾ يُمؾُّ ُُمْرِوَٕم٦ٍم قَماما َأْرَوَٕم٧ْم َوشَمَْمُع يُمؾُّ َذاِت مَحٍْؾ مَحَْٚمَٝم٤م َوشَمَرى ا ًمٜما٤مَس َرْ

ـا قَمَذاَب اهللِ ؿَمِديٌد 
َٙم٤مَرى َوًَمٙمِ ًُ ـْ ظَم٤مَف  [، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  2-1] احل٩م :  ؾُمَٙم٤مَرى َوَُم٤م ُهْؿ سمِ َ

َوعمِ

ِف ضَمٜمات٤َمِن  َُمَ٘م٤ممَ  ٤مءًُمقَن ىَم٤مًُمقا إِٟما٤م يُمٜما٤م  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : 46] اًمرمح٤من :  َرسمِّ ًَ َوَأىْمٌََؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َيَت

ـْ ىَمٌُْؾ َٟمْدقُمقُه  ُٛمقِم إِٟما٤م يُمٜما٤م ُِم ًا ـا اهللُ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَوىَم٤مَٟم٤م قَمَذاَب اًم إِٟماُف ُهَق اًْمؼَمُّ ىَمٌُْؾ ذِم َأْهٚمِٜم٤َم ُُمِْمِٗمِ٘ملَم ، وَمَٛم

طِمٞمُؿ ] اًمٓمقر :  [ َوأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة ضمدًا ُمٕمٚمقُم٤مت واًمٖمرض اإلؿم٤مرة إمَِم  28-25اًمرا

 سمٕمْمٝم٤م وىمد طمّمؾ :

وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمة ضمدًا ومٜمذيمر ُمٜمٝم٤م ـمروم٤ًم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:
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ـِ ُمًٕمقٍد ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م رؾمقُل اهللا َصغّم  -396 اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وهق قمـ اسم

٤مِدُق اعمّمدوُق :  ِف َأْرسَمِٕملَم َيْقُم٤ًم ُٟمْٓمَٗم٦ًم ، صُمؿا َيُٙمقُن قَمَٚمَ٘م٦ًم ُِمثَْؾ » اًمّما إِنا َأطَمَديُمْؿ جُيَْٛمُع ظَمْٚمُ٘مُف ذم سَمْٓمـ ُأُمِّ

وَح ، َوُي١ْمَُمُر سم٠َِمْرسَمِع يَمٚماِمٍت : ذًمَِؽ ، صُمؿا َيُٙمقُن ُُمْْمَٖم٦ًم ُمثَْؾ ذًمَِؽ ، صُمؿا ُيْرؾَمُؾ اعمََٚمُؽ ، وَمٞمَٜمُْٗمُخ ومِٞمِف اًم را

ُه إِنا َأطَمَديُمْؿ ًَمٞمَْٕمَٛمُؾ قمَ  َٛمَؾ سمَِٙمت٥ِْم ِرزىِم٦ِم ، َوَأضمٚمِِف ، َوقمَٛمٚمِِف ، َوؿَم٘ملٌّ َأْو ؾمِٕمٞمٌد . وَمَق اًماِذي ٓ إًِمف هَمػْمُ

ٌُؼ قمَ  ًْ َٚمٞمِْف اًْمٙمِت٤مُب ، وَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهؾ اًمٜما٤مِر ، َأْهِؾ اجلَٜما٦ِم طَمتاك َُم٤م َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُف وسَمٞمْٜمََٝم٤م إِٓا ِذراٌع ، وَمٞمَ

ٌُِؼ قَمَٚمٞمِْف  وَمٞمَْدظُمُٚمَٝم٤م ، َوإِنا َأطَمَديُمْؿ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜما٤مِر طَمتاك َُم٤م َيُٙمقُن سَمٞمْٜمَُف َوسَمْٞمٜمََٝم٤م إِٓا ِذَراعٌ  ًْ ، وَمَٞم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ْدظُمُٚمَٝم٤م اًْمٙمِت٤َمُب وَمٞمَْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اجلَٜما٦ِم وَمٞمَ 

ٌُْٕمقَن َأًْمَػ » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -397 ٍذ هَل٤َم ؾَم
ُي١ْمشَمك سمَِجَٝمٜماَؿ َيْقَُمئِ

وََّن٤َم  ٌُْٕمقَن َأًْمَػ َُمَٚمٍؽ جَيُرُّ  رواه ُمًٚمؿ .ش ِزَُم٤مٍم ، َُمَع يُمؾِّ ِزَُم٤مٍم ؾَم

ـِ سَمِِم  -398 ػٍم ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وقمـ اًمٜمُّْٕماَمِن سم

إِنا َأْهَقَن َأْهِؾ اًمٜما٤مِر قَمَذاسم٤ًم َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦م ًَمَرضُمٌؾ ُيقَوُع ذم َأمْخَِص ىَمدُمٞمِْف مْجَرشَم٤مِن يْٖمكم ُِمٜمُْٝماَم » ي٘مقل: 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش ف قَمَذاسم٤ًم ، َوإِٟماف َْٕهقَُّنُْؿ قمَذاسم٤ًم ِدَُم٤مهُمُف َُم٤م َيرى َأنا َأطمدًا َأؿَمدُّ ُِمٜمْ 

ـِ ضُمٜمْدٍب ، ريض اهللا قمٜمف ، َأن ٟمٌلا اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -399 ـْ » وقمـ ؾمُٛمرَة سم ُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ٌَتَْٞمِف ، َوُمِ  ـْ شم٠ْمظُمُذُه إمِم ُريْم ـْ شَم٠ْمظُمذُه اًمٜما٤مُر إمِم يَمْٕمٌَٞمِف ، وُِمٜمُْٝمْؿ ُم ـْ شَم٠ْمظُمُذُه إمِم طُمْجزشمِِف ، ِوُِمٜمُْٝمْؿ ُم ٜمُْٝمْؿ ُم

ِة . و ش : احلُْجَزُة » رواه ُمًٚمؿ . ش شَم٠ْمظُمُذُه إمِم شَمْرىُمَقشمِِف  ا ىُمَقُة » َُمْٕمِ٘مُد اإِلزاِر حْت٧َم اًمنُّ ْ  ش اًمؽما
ِ
سمٗمتِح اًمت٤مء

٤مِن شمرْ  ًَ  ىُمَقشم٤مِن ذم ضَم٤مٟمٌَِل اًمٜماْحِر.ووؿ اًم٘م٤مف : ِهل اًمٕمْٔمُؿ اًمِذي قِمٜمَد صُمْٖمرِة اًمٜماْحِر ، وًمإِلْٟم

ـِ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام أن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -411 َيُ٘مقُم اًمٜما٤مُس ًمَِربِّ » وقمـ اسم

ؿْمُح » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. و ش اًمٕم٤معملَِم طَمتاك َيِٖمٞم٥م َأطمُدُهْؿ ذم َرؿْمِحِف إمِم َأْٟمَّم٤مِف ُأُذَٟمٞمف   اًمٕمَرُق ش اًمرا

٦ًٌَم ُم٤م  -411 وقمـ َأٟمس ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ظَمَٓمٌَٜم٤َم َرؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ظُمْٓم

وَمَٖمٓماك َأْصح٤مُب ش ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىمٚمِٞمال وًمٌَٙمٞمْتْؿ يَمثػِماً » ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِمثَْٚمَٝم٤م ىَمطُّ ، وم٘م٤مل : 

 قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وضُمقَهٝمْؿ  َوهلُْؿ ظَمٜملٌم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ 

ـْ َأْصح٤مسمِِف َرٌء وَمَخَٓم٥َم ، وم٘م٤مل :  قُمرَو٧ْم قَمكَما » وذم رواي٦م : سَمَٚمَغ رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَم
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ِّ ، وًَمْق شَمْٕمٚمَ  ٌََٙمْٞمتُْؿ يَمثػِمًا اجلٜما٦ُم واًمٜما٤مُر ، وَمَٚمْؿ َأر يَم٤مًمَٞمْقِم ذم اخلػَْم َواًمنما ُٛمقَن َُم٤م َأقمَٚمُؿ ًَمْمِحْٙمتُْؿ ىمٚمِٞماًل ، َوًَم

  وَمام أشَمك قَمغَم َأْصَح٤مِب رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يْقٌم َأؿَمدُّ ُِمٜمُْف هَمٓماْقا ُرُؤؾمُٝمْؿ َوهَلُْؿ ظَمٜملٌِم .ش 

ٌَُٙم٤مُء َُمَع هُمٜما٦ٍم وَ ش اخلَٜملُِم »   اعمٕمجٛم٦م : ُهَق اًم
ِ
ـَ إَْٟمِػ سم٤ِمخل٤مء قِت ُِم  اْٟمتَِِم٤مُق اًمّما

شُمْدين » وقمـ اعمِْ٘مَداد ، ريَض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقَل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  -412

ـَ اخلَْٚمِؼ طمتاك شَمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ يَمِٛمْ٘مَداِر ُِمٞمؾ  ْٛمُس َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ُِم ـُ قَم٤مُمٍر اًمش اًمِما ـْ ىَم٤مَل ؾُمَٚمٞمُؿ سْم اوي قم را

٤موَم٦َم إَرِض َأِم اعمِٞمؾ اًماذي شُمْٙمتََحُؾ سمِِف اًمٕملْمُ  ًَ وَمٞمَُٙمقُن » اعمِْ٘مَداد : وَمَقاهللاِ َُم٤م َأْدِري ُم٤م َيْٕمٜمل سم٤ِمعمٞمِؾ ، َأَُم

ـْ َيُٙمقنُ  ٌَٞمِْف ، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َيُٙمقُن إمِم يمْٕم إمِم ُريْمٌََتٞمِْف ،  اًمٜما٤مُس قَمغَم ىَمْدِر َأقْمامهِلْؿ ذم اًمَٕمَرِق ، وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم

ـْ ُيْٚمِجُٛمُف اًمَٕمَرُق إجِل٤مُم٤ًم  ـْ َيٙمقن إمِم طِمْ٘مَقْيِف وُِمٜمُْٝمْؿ َُم َوَأؿَم٤مَر رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش وُِمٜمُْٝمْؿ ُم

 وؾَمٚماؿ سمِٞمِدِه إمِم ومِٞمف . رواه ُمًٚمؿ .

َيْٕمَرُق اًمٜما٤مُس » قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ أيب هريرة ، ريَض اهللا قمٜمف ، َأنا رؾمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ -413

ُمتٗمٌؼ ش َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم طَمتاك يْذَه٥م قَمَرىُمُٝمْؿ ذم إَْرِض ؾَمٌِْٕملَم ِذراقم٤ًم ، وُيْٚمِجُٛمُٝمْؿ طَمتاك َيٌُْٚمَغ آَذاََّنُْؿ 

 يٜمِزل ويٖمقص .ش : َيْذَه٥ُم ذم إَْرِض » قمٚمٞمف . وُمٕمٜمك 

َهْؾ شَمْدُروَن ُم٤م » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إِذ ؾَمِٛمَع َوضْم٦ًٌَم وم٘م٤مل :  وقمٜمف ىم٤مل : يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهللا -414

ٌِْٕملَم ظَمريٗم٤ًم وَمُٝمَق هْيِقي ذم ش هذا؟ ىُمْٚمٜم٤َم : اهللا َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ  ىم٤مل : هذا طَمَجٌر ُرُِمَل سمِِف ذم اًمٜما٤مِر ُُمٜمُْذ ؾَم

 ًَ ٌََتَٝم٤ماًمٜما٤مِر أَن طَمتاك اْٟمتََٝمك إمِم ىَمْٕمِرَه٤م ، وَم  رواه ُمًٚمؿ ش ِٛمْٕمتُْؿ وضْم

ـِ طم٤مشمٍؿ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -415 ُم٤م » وقمـ قَمِديِّ سم

ـَ ُِمٜمُْف ، ومَ  ُف ًَمْٞمَس سمٞمْٜمَُف وسَمْٞمٜمَُف شَمْرمُج٤َمٌن ، وَمٞمَٜمُْٔمُر َأْيٛم ـْ َأطَمٍد إِٓا ؾَمُٞمَٙمٚمُِّٛمُف َرسمُّ َم ، ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ال َيَرى إِٓا ُم٤م ىَمدا

ُ٘مقا اًمٜما٤مرِ   ويٜمٔمر أؿم٠مم ُمٜمف ومال يرى إٓ ُم٤م ىمدم ، ويٜمُْٔمُر سملْمَ َيَديِف ، وَمال َيَرى إِٓا اًمٜما٤مِر شمِْٚمَ٘م٤مَء َوضمِٝمِف، وم٤مشما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َوًَمْق سمِِِمؼِّ مَتَْرٍة 

إيِنِّ َأرى ُم٤مٓ » غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب َذرٍّ ريض اهللاُ قمٜمف  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َص  -416

امُء وطُمؼا هَل٤َم َأْن شَمئِطا ، َُم٤م ومِٞمَٝم٤م ُمْقِوُع َأْرسَمِع َأَص٤مسمَِع إِٓا َوَُمَٚمٌؽ واِوٌع ضمٌٝمتُف  ًا ؾم٤مضِمدًا شَمَرْوَن ، َأـما٧ِم اًم

 قَمغَم  هللاِ شَمَٕم٤ممم ، واهللا ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ، ًمَْمِحْٙمتْؿ ىَمٚمِٞمالً 
ِ
٤مء ًَ ذشُمؿ سم٤ِمًمٜمِّ ، َوًَمٌَٙمٞمُْتْؿ يَمثػِمًا ، وُم٤م شَمَٚمذا
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٠َمُرون إمِم اهللا شَمَٕم٤ممَم  ُٕمداِت دَمْ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمًـ .ش اًْمُٗمُرِش َوخَلَرضْمُتْؿ إمِم اًمّمُّ

، َوشَمئِطُّ ش ـما٧ْم أَ  » وَ  
ِ
 وسمٕمده٤م مهزة ُمٙمًقرةش سمٗمتح اهلٛمزة وشمِمديد اًمٓم٤مء

ِ
، وإـَمِٞمُط :  سمٗمتح اًمت٤مء

ـَ ىَمْد َأصمْ  َٙم٦ِم اًْمٕم٤مسمِدي
ـَ اعماَلئِ  ُِم

ِ
امء ًا ـْ ذم اًم ٌِْٝمِٝماَم ، وُمْٕمٜم٤مُه : َأنا يَمثَْرَة َُم طمِؾ َواًْمَ٘مت٥َِم وؿِم َ٘مَٚمتَْٝم٤م َصْقُت اًمرا

ُٕمَداِت » طَمتاك َأـما٧ْم . َو  تَِٖمٞمثُ ش : دَم٠َمُروَن » سمْمؿ اًمّم٤مد واًمٕملم : اًمٓمُُّرىَم٤مُت ، وُمٕمٜمك ش اًمّمُّ ًْ  قَن .شَم

ٌَٞمٍْد إؾَْمَٚمِٛملِّ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهللا  -417 ـِ قُم  صمؿ زاٍي َٟمْْمَٚم٦َم سم
ٍ
وقمـ أيب سَمْرَزة سمِراء

ـْ قِمْٚمِٛمِف ومِٞمؿ وَمَٕمَؾ ومِٞمفِ » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ قُمْٛمِرِه ومِٞمَؿ َأوْمٜم٤َمُه َوقَم ٠َمَل قَم ًْ   ٓ شَمُزوُل ىَمدَُم٤م قمٌٍْد طَمتاك ُي

ِٛمِف ومِٞمَؿ َأسْمالُه  ًْ ـَ ايْمتًٌَُف َوومِٞمَؿ َأْٟمَٗمَ٘مُف َوقَمـ ضِم ـْ َأْي ـْ ُم٤مًمِِف ُم رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ ش وقَم

 صحٞمح 

  :  اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  رؾمقُل  ىمرأَ  :  ىم٤مل ، وقمـ أيب هريرة ، ريض اهللا قمٜمف  -418

ُث َأظْم٤ٌمَرَه٤م  } دِّ ٤ٌَمُرَه٤م ؟ » ؿ ىم٤مل : صم {يْقَُمِئٍذ حُتَ ىم٤مًمقا : اهللاُ وَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ . ىم٤مل : ش َأشَمْدُروَن َُم٤م َأظَم

٤ٌَمَره٤م َأْن شَمِْمَٝمَد قَمغَم يُمؾِّ قَمٌٍْد َأْو َأُم٦ٍم سماَِم قَمِٛمَؾ قَمغَم فَمْٝمِرَه٤م ، شَمُ٘مقُل : قَمِٛمْٚم٧َم يَمَذا ويمَذا» ذم َيْقِم  وَم٢مِنا َأظْم

ُِمِذي وىم٤مل : ش َه٤م يَمَذا َويَمَذا ، ومَٝمِذِه َأظْم٤ٌَمرُ  ْ ـٌ  طمدي٨ٌم  رواه اًمؽمِّ  .  طمً

» وقمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -419

وَمَٙم٠َمنا ذًمَِؽ ش ْٗمِخ وَمٞمَٜمُْٗمُخ يَمْٞمَػ َأْٟمَٕمُؿ َوَص٤مطِم٥ُم اًْمَ٘مْرِن ىَمِد اًْمتََ٘مَؿ اًْمَ٘مْرَن ، َواؾْمتََٛمَع اإِلْذَن َُمتَك ُي١ْمَُمُر سم٤ِمًمٜما 

ٌُٜم٤َم اهللا َوٟمِْٕمَؿ اًْمقيمِٞمُؾ » صَمُ٘مَؾ قَمغم َأْصَح٤مِب رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مَل هَلُْؿ :  ًْ ش ىُمقًُمقا: طَم

ـٌ . قُر اًماِذي ىم٤مل اهللا شمٕم٤ممم :ش اًْمَ٘مْرُن » رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨ٌم طمً قرِ  ذم َوُٟمِٗمَخ  }:ُهَق اًمّمُّ  { اًمّمُّ

هُ  يَمَذا  َ   وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل وَمنا

ـْ ظَم٤مَف » وقمـ أيب هريرة ، ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -411 َُم

ـْ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ش َأْدًَم٩َم ، سَمَٚمَغ اعمَٜمْزَل أٓ إِنا ؾِمْٚمَٕم٦َم اهللاِ هَم٤مًمٞم٦ٌم ، َأٓ إِنا ؾِمْٚمٕم٦َم اهللاِ اجلَٜما٦مُ َأْدًَم٩َم، َوَُم

ـٌ .و  ِل اًمٚماٞمِْؾ ، َواعمَُراُد : اًمتاِْمِٛمػُم ذم ش َأْدًَم٩َم » :طمدي٨ٌم طمً ـْ َأوا ال ، وُمٕمٜم٤مه : ؾَم٤مَر ُِم سم٢ِمؾِْمٙم٤من اًمدا

  أقمٚمؿ .اًمٓما٤مقَم٦م . واهللا 

وقمـ قم٤مئِم٦َم ، ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ي٘مقل :  -411
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٤مُء مَجِٞمٕم٤ًم َيٜمُْٔمُر ش حُيْنَمُ اًمٜما٤مُس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم طُمَٗم٤مًة قُمراًة هُمْرًٓ » ًَ ضَم٤مُل َواًمٜمِّ ىُمْٚم٧ُم : ي٤م رؾمقل اهللا اًمرِّ

ُٝمؿ ذًمَؽ » ْٕمٍض ،؟ ىم٤مل : سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمِم سمَ  َِم٦ُم إَُمُر َأؿَمدُّ ُمـ َأْن هُيِٛما
 ش .ي٤م قَم٤مئِ

.ش هُمرًٓ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش إَُْمُر َأَهؿُّ ُِمـ َأن َيٜمُْٔمَر سَمٕمُْمُٝمْؿ إمِم سَمْٕمٍض » وذم رواي٦ٍم :   سمَْمؿِّ اًمَٖملْمِ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
أي أٟمزل سمٙمؿ ُم٤م أٟمزل سمٛمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ُمـ آسم٤مئٙمؿ ُمـ وإي٤مي وم٤مرهٌقن  : وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .دةأي : وم٤مظمِمقن : ىم٤مًمف ىمت٤موإي٤مي وم٤مرهٌقن  : اًمٜم٘مامت اًمتل ىمد قمرومتؿ ُمـ اعمًخ وهمػمه. وىمقًمف

 (1/242شمٗمًػم سمـ يمثػم (

إن أظمذه أًمٞمؿ  : ( ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: إن أظمذه سم٤مًمٕمذاب إذا أظمذ اًمٔمٚمٛم٦م ًمِمديد يم٘مقًمفإن سمٓمش رسمؽ ًمِمديد (

 (8/389.) شمٗمًػم اًمٌٖمقى ) 112هقد   ( ؿمديد. 

ويمذًمؽ أظمذ رسمؽ إذا أظمذ اًم٘مرى وهل فم٤معم٦م إن إن اهلل طمذر هذه إُم٦م ؾمٓمقشمف سم٘مقًمف: :اسمـ زيد  ىم٤مل

 (15/476.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى أظمذه أًمٞمؿ ؿمديد 

، إٟم٤م ؾمقف ٟمٗمل هلؿ سمام وقمدٟم٤مهؿ ذم إن ذم ذًمؽ ٔيف عمـ ظم٤مف قمذاب أظمرة  : ىمقًمف ىم٤مل اسمـ زيد ذم

ذًمؽ يقم جمٛمقع ًمف اًمٜم٤مس وذًمؽ يقم  : أظمرة ، يمام وومٞمٜم٤م ًمألٟمٌٞم٤مء : أٟم٤م ٟمٜمٍمهؿ. قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف

 : ، يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م . صمؿ ىمرأ "اعمِمٝمقد"، حمٛمد ، و "اًمِم٤مهد"ىم٤مل : يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م . قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ، ُمِمٝمقد 

 (15/477. ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى ذًمؽ يقم جمٛمقع ًمف اًمٜم٤مس وذًمؽ يقم ُمِمٝمقد 

ومٞمف وضمٝم٤من: ومٛمٜمٝمؿ ؿم٘مل وؾمٕمٞمد . ٓ شمِمٗمع إٓ سم٢مذٟمف.يقم ي٠مت ٓ شمٙمٚمؿ ٟمٗمس إٓ سم٢مذٟمف  :ىمقًمف قمز وضمؾ

 (  2/514) شمٗمًػم اعم٤موردى .م وُمرزوق ، ىم٤مًمف اسمـ سمحراًمث٤مين: ُمٕمذب وُمٙمرمأطمدمه٤م: حمرو

وىم٤مل اًمْمح٤مك  .ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام : اًمزومػم : اًمّمقت اًمِمديد ، واًمِمٝمٞمؼ اًمّمقت اًمْمٕمٞمػ 

اًمزومػم أول َّنٞمؼ احلامر ، واًمِمٝمٞمؼ آظمره إذا ردده ذم ضمقومف .وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م: اًمزومػم ذم احلٚمؼ  :وُم٘م٤مشمؾ 

 (4/211)شمٗمًػم اًمٌٖمقى . واًمِمٝمٞمؼ ذم اًمّمدر

 ، ىم٤مل : ُمـ رأومتف هبؿ أن طمذرهؿ ٟمٗمًف.وحيذريمؿ اهلل ٟمٗمًف واهلل رؤوف سم٤مًمٕم٤ٌمد : قمـ احلًـ ذم ىمقًمف

 (3/518اًمدر اعمٜمثقر  ) شمٗمًػم 
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وذم ومراره ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م أوضمف أطمده٤م : وص٤مطمٌتف وسمٜمٞمف وأُمف وأسمٞمف يقم يٗمر اعمرء ُمـ أظمٞمف  .اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مًمف 

اًمث٤مًم٨م : ٓؿمتٖم٤مًمف سمٜمٗمًف  . اًمث٤مين : طمتك ٓ يروا قمذاسمف . طمذرا ُمـ ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ إي٤مه ًمٚمتٌٕم٤مت اًمتل سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ

 (6/211)اعم٤موردى أي يِمٖمٚمف قمـ همػمه.ًمٙمؾ اُمرئ ُمٜمٝمؿ يقُمئذ ؿم٠من يٖمٜمٞمف  : ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمده

  يمؾ إٟم٤ًمن ُم٤م يِمٖمٚمف قمـ اًمٜم٤مس. أوميض إممًمٙمؾ اُمرئ ُمٜمٝمؿ يقُمئذ ؿم٠من يٖمٜمٞمف  : قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

  (24/232)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ يقم ىم٤مل : هذا ذم اي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس اشم٘مقا رسمٙمؿ إن زًمزًم٦م اًم٤ًمقم٦م رء قمٔمٞمؿ :قمـ قمٓم٤مء قمـ قم٤مُمر 

 (18/557)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ىم٤مل :شمؽمك وًمده٤م ًمٚمٙمرب اًمذي ٟمزل يقم شمروَّن٤م شمذهؾ يمؾ ُمروٕم٦م قمام أروٕم٧م : ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف

 (18/564) شمٗمًػم اًمٓمؼمى  .٤مهب

قشمْمع يمؾ ذات محؾ ىم٤مل : ذهٚم٧م قمـ أوٓده٤م سمٖمػم ومٓم٤مُمشمذهؾ يمؾ ُمروٕم٦م قمام أروٕم٧م :قمـ احلًـ 

ي٘مقل : وشمً٘مط يمؾ طم٤مُمؾ وشمْمع يمؾ ذات محؾ محٚمٝم٤م ىم٤مل : أًم٘م٧م احلقاُمؾ ُم٤م ذم سمٓمقَّن٤م ًمٖمػم مت٤مم .محٚمٝم٤م 

ىم٤مل : ُم٤م وشمرى اًمٜم٤مس ؾمٙم٤مرى وُم٤م هؿ سمًٙم٤مرى  : ُمـ ؿمدة يمرب ذًمؽ محٚمٝم٤م . ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره : وًمٙمٜمٝمؿ ص٤مروا ؾمٙم٤مرى ُمـ وًمٙمـ قمذاب اهلل ؿمديد  : سمقا مخرا ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمرهذ

 اهلل.وقمٔمٞمؿ هقًمف ، ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمِمدة قمذاب  ظمقف قمذاب اهلل قمٜمد ُمٕم٤ميٜمتٝمؿ ُم٤م قم٤ميٜمقا ُمـ يمرب ذًمؽ

 (18/565)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

أسم٤م ، أن قمٓم٤مء قمـ   .أيب سمٙمر اًمّمديؼىم٤مل : ٟمزًم٧م ذم وعمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف ضمٜمت٤من  : ذم ىمقًمفاسمـ ؿمقذب قمـ 

ذيمر ذات يقم، وومٙمر ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمقازيـ، واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وصٗمقف اعمالئٙم٦م، وـمل سمٙمر اًمّمديؼ 

اًمًاموات، وٟمًػ اجل٤ٌمل، وشمٙمقير اًمِمٛمس، واٟمتث٤مر اًمٙمقايم٥م، وم٘م٤مل : وددت أين يمٜم٧م ظمياء ُمـ هذه 

اسمـ قمـ  .وعمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف ضمٜمت٤من ٞمٛم٦م ومت٠ميمٚمٜمل، وأين مل أظمٚمؼ، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م اخلي، شم٠ميت قمكم هب

ىم٤مل: وقمد اهلل اعم١مُمٜملم اًمذيـ ظم٤مومقا ُم٘م٤مُمف وم٠مدوا ومرائْمف اجلٜم٦م .قمـ وعمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف ضمٜمت٤من. قم٤ٌمس: 

 ( 14/134.)اًمدر اعمٜمثقر ىم٤مل : عمـ ظم٤مومف ذم اًمدٟمٞم٤موعمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف ضمٜمت٤من  : اسمـ ُمًٕمقد

وإن زٟمك وإن هق؟ ىم٤مل : أسم٤م اًمدرداء ىم٤مل : ىمٞمؾ : ي٤م وعمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف ضمٜمت٤من  : ذم ىمقًمفأيب اًمدرداء قمـ 

 (14/137شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر  (.ُمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف مل يزن ومل ينق
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ُمالزم اعمًجد واًمٕم٤ٌمدة، ومٕمِم٘متف ضم٤مري٦م، وم٠مشمتف ذم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ن ؿم٤مب قمغم قمٝمد ىم٤مل : يم٤ماحلًـ قمـ 

ظمٚمقة، ومٙمٚمٛمتف، ومحدث ٟمٗمًف سمذًمؽ، ومِمٝمؼ ؿمٝم٘م٦م ومٖمٌم قمٚمٞمف، ومج٤مء قمؿ ًمف ومحٛمٚمف إمم سمٞمتف، ومٚمام أوم٤مق 

وم٠مىمرئف ُمٜمل اًمًالم وىمؾ ًمف  ُم٤م ضمزاء ُمـ ظم٤مف ُم٘م٤مم رسمف؟ وم٤مٟمٓمٚمؼ قمٛمف وم٠مظمؼم قمٛمر مم ىم٤مل : ي٤م قمؿ، اٟمٓمٚمؼ إ

 ن.وم٘م٤مل : ًمؽ ضمٜمت٤من، ًمؽ ضمٜمت٤مقمٛمر ُمٜمٝم٤م، ومقىمػ قمٚمٞمف  وىمد ؿمٝمؼ اًمٗمتك ؿمٝم٘م٦م أظمرى ومامتقمٛمر، 

 (14/139)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

إذا سمٕمثقا ُمـ ىمٌقرهؿ ؾم٠مل سمٕمْمٝمؿ  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وأىمٌؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض يت٤ًمءًمقن  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

سمٕمْم٤م . وىمٞمؾ : ذم اجلٜم٦م يت٤ًمءًمقن أي يتذايمرون ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمتٕم٥م واخلقف ُمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم ، 

ًمٌٕمض سمؿ ست ذم هذه اعمٜمزًم٦م  وحيٛمدون اهلل شمٕم٤ممم قمغم زوال اخلقف قمٜمٝمؿ . وىمٞمؾ : ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ

أي ىم٤مل يمؾ ُمًئقل ُمٜمٝمؿ ًم٤ًمئٚمف : إٟم٤م يمٜم٤م ىمٌؾ أي ذم اًمدٟمٞم٤م ىم٤مًمقا إٟم٤م يمٜم٤م ىمٌؾ ذم أهٚمٜم٤م ُمِمٗم٘ملم اًمرومٞمٕم٦م ؟ 

ووىم٤مٟم٤م قمذاب سم٤مجلٜم٦م واعمٖمٗمرة . وىمٞمؾ : سم٤مًمتقومٞمؼ واهلداي٦م.ومٛمـ اهلل قمٚمٞمٜم٤م  . ضمٚملم ُمـ قمذاب اهللظم٤مئٗملم و

اًمًٛمقم اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمٜم٤مر وـمٌ٘م٦م ُمـ ـم٤ٌمق ضمٝمٜمؿ . وىمٞمؾ : هق اًمٜم٤مر يمام شم٘مقل  :ىم٤مل احلًـ اًمًٛمقم 

 ( 17/66ضمٝمٜمؿ . وىمٞمؾ : ٟم٤مر قمذاب اًمًٛمقم . واًمًٛمقم اًمريح احل٤مرة.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 (13/718)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. ىم٤مل : اًمٚمٓمٞمػإٟمف هق اًمؼم  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 ٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا
ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف : ي٤مًمٞمتٜمل يمٜم٧م يمٌش أهكم ؾمٛمٜمقين ُم٤م سمدا هلؿ طمتك إذا يمٜم٧م يم٠مؾمٛمـ ُم٤م يٙمقن 

 . زارهؿ سمٕمض ُمـ حيٌقن ومذسمحقين هلؿ ومجٕمٚمقا سمٕميض ؿمقاء وسمٕمْمف ىمديدا صمؿ أيمٚمقين ومل أيمـ سمنما

 (1/52 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

٧ُم طم٤مئٓم٤ًم  أي سمًت٤مٟم٤ًم ومًٛمٕم٧م قمٛمر  ي٘مقل وسمٞمٜمل وسمٞمٜمف ضمدار قمٛمر سمـ دظمٚم :ىم٤مل أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 (129اخلٓم٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم سمٍخ سمخ ًمتت٘ملم اهلل ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب أو ًمٞمٕمذسمٜمؽ.)شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمّل 

 وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك : يم٤من ذم وضمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ظمٓما٤من أؾمقدان ُمـ اًمٌٙم٤مء .

 (1/71يٌف()احلٚمٞم٦م )هتذ

وهذا قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف :يم٤من إذا وىمػ قمغم اًم٘مؼم يٌٙمل طمتك شمٌؾ حلٞمتف وىم٤مل : ًمق أٟمٜمل سملم 

ويم٤من قمٌد .اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ أدري إمم أيتٝمام ي١مُمر يب ٓظمؽمت أن أيمقن رُم٤مدا ىمٌؾ أن أقمٚمؿ إمم أيتٝمام أصػم

 (97جلقاب اًمٙم٤مرم )ااهلل سمـ قم٤ٌمس أؾمٗمؾ قمٞمٜمٞمف ُمثؾ اًمنماك اًم٤ٌمزم ُمـ اًمدُمقع. 
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قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وسمٙم٤مؤه وظمقومف: ويم٤من يِمتد ظمقومف ُمـ اصمٜمتلم ـمقل إُمؾ واشم٤ٌمع اهلقى ىم٤مل : وم٠مُم٤م ـمقل 

إُمؾ ومٞمٜمز أظمرة  وأُم٤م اشم٤ٌمع اهلقى ومٞمّمد قمـ احلؼ أٓ وإن اًمدٟمٞم٤م ىمد وًم٧م ُمدسمرة وأظمرة ُم٘مٌٚم٦م 

سمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وم٢من اًمٞمقم قمٛمؾ وٓ طم٤ًمب وهمدا وًمٙمؾ واطمدة سمٜمقن ومٙمقٟمقا ُمـ أسمٜم٤مء أظمرة وٓ شمٙمقٟمقا ُمـ أ

 (97طم٤ًمب وٓ قمٛمؾ.)اجلقاب اًمٙم٤مرم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواءاًمِم٤مرم 

 )7164اًمتّٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن  . (وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م : ي٤مًمٞمتٜمل يمٜم٧م ٟمًٞم٤م ُمٜمًٞم٤م

أد وًمقددت ًمق شمٕمٚمٛمقن ذٟمقيب  ُم٤م وـمئ قم٘مٌل اصمٜم٤من ، وحلثٞمتؿ اًمؽماب قمغم ر : ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل 

 (1/495قمالم اًمٜمٌالء أؾمػم ) .أن اهلل همٗمر زم ذٟم٤ٌم ُمـ ذٟمقيب وأين دقمٞم٧م قمٌد اهلل سمـ روصم٦م

 (1/495. )اًمًػم اًمٌٙم٤مء ُمـ أؾمقديـ أصمريـ وقمٚمٞمف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد : رأي٧م سمٕمٞمٜمل زيد سمـ وه٥مىم٤مل 

وىم٤مل رضمؾ قمٜمد اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف : ُم٤م أطم٥م أن أيمقن ُمـ أصح٤مب اًمٞمٛملم أطم٥مُّ إزّم أن أيمقن ُمـ 

 اعم٘مرسملم ! وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد : ًمٙمـ ه٤م هٜم٤م رضمؾ ودا ًم٦م أٟمف إذا ُم٤مت مل يٌٕم٨م ) يٕمٜمل ٟمٗمًف (.

 (1/185)صٗم٦م اًمّمٗمقة 

ؿ ًمٌٙمٞمتؿ يمثػمًا وًمْمحٙمتؿ ىمٚمٞمالً وًمق شمٕمٚمٛمقن واهلل ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أقمٚم:ىم٤مل أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف

واهلل  ُم٤م أقمٚمؿ ُم٤م اٟمًٌٓمتؿ إمم ٟم٤ًمئٙمؿ  وٓ شم٘م٤مررشمؿ قمغم ومرؿمٙمؿ وخلرضمتؿ إمم اًمّمٕمدات دم٠مرون وشمٌٙمقن

 (1/164 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  !.ًمقددت أن اهلل قمز وضمؾ ظمٚم٘مٜمل يقم ظمٚم٘مٜمل ؿمجرة شُمْٕمَْمُد وي١ميمؾ صمٛمره٤م

 ٟمٗمز يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن ي٘م٤مل زم ي٤م أسم٤م اًمدرداء ىمد قمٚمٛم٧م ومٙمٞمػ ىم٤مل أسمق اًمدرداء: إن أؿمد ُم٤م أظم٤مف قمغم

قمٛمٚم٧م ومٞمام قمٚمٛم٧م ؟ ويم٤من ي٘مقل : ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أٟمتؿ ٓىمقن سمٕمد اعمقت عم٤م أيمٚمتؿ ـمٕم٤مُم٤م قمغم ؿمٝمقة وٓ 

ذسمتؿ ذاسم٤م قمغم ؿمٝمقة وٓ دظمٚمتؿ سمٞمت٤م شمًتٔمٚمقن ومٞمف وخلرضمتؿ إمم اًمّمٕمدات شميسمقن صدوريمؿ 

ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة قم٤مُمر سمـ اجلراح : وددت أين وأين ؿمجرة شمٕمْمد صمؿ شم١ميمؾ.  وشمٌٙمقن قمغم أٟمٗمًٙمؿ وًمقددت

 (97)اجلقاب اًمٙم٤مرم يمٌش ومذسمحٜمل أهكم وأيمٚمقا حلٛمل وطمًقا ُمرىمل.

سمٙمك أسمق هريرة رى اهلل قمٜمف ذم ُمروف وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ وم٘م٤مل : ُم٤م أسمٙمل قمغم دٟمٞم٤ميمؿ هذه، وًمٙمـ 

 صٕمقد ُمٝمٌٓم٦م قمغم ضمٜم٦م وٟم٤مر، وٓ أدري أيتٝمام ُي١مظمذ أسمٙمل قمغم سمٕمد ؾمٗمري، وىمٚم٦م زادي، وم٢مين أُمًٞم٧م ذم

 (5/344يب.)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م

ٙمٞم٧م ًمٌٙم٤مئؽ . وم٘م٤مل : إين ىمد سم:  ىم٤مًم٧م ؟ ًمؽ ُم٤م:  وم٘م٤مل اُمرأشمف وسمٙم٧م سمٙمك اسمـ رواطم٦م : ىم٤مل ىمٞمس قمـ

http://library.islamweb.com/newlibrary/showalam.php?ids=15950
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 (1/236 اًمٜمٌالء قمالمأ ؾمػم.) وُم٤م أدري أٟم٤مج ُمٜمٝم٤م أم ٓ قمٚمٛم٧م أين وارد اًمٜم٤مر

إٟمّم٤مري: أٟمف يم٤من إذا دظمؾ اًمٗمراش يت٘مٚم٥م قمغم ومراؿمف، ٓ ي٠مشمٞمف اًمٜمقم ومٞم٘مقل: اًمٚمٝمؿ  قمـ ؿمداد سمـ أوس

 (212/  1إن اًمٜم٤مر أذه٧ٌم ُمٜمل اًمٜمقم، ومٞم٘مقم ومٞمّمكم طمتك يّمٌح. ) احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

اًمٜم٤مس قمٛمالً،  قمـ احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مل: اعم١مُمـ ُمـ يٕمٚمؿ أن ُم٤م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ يمام ىم٤مل: واعم١مُمـ أطمًـ

س ظمقوم٤ًم، ًمق أٟمٗمؼ ضمٌالً ُمـ ُم٤مل، ُم٤م أُمـ دون أن يٕم٤ميـ: ٓ يزداد صالطم٤ًم وسمرًا وقم٤ٌمدة، إٓ وأؿمد اًمٜم٤م

إزداد ومرىم٤ًم: ي٘مقل: ٓ أٟمجق. واعمٜم٤مومؼ، ي٘مقل: ؾمقاد اًمٜم٤مس يمثػم، وؾمٞمُٖمٗمر زم، وٓ سم٠مس قمكّم: ومٞمٜمًئ 

 (2/153 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .اًمٕمٛمؾ، ويتٛمٜمك قمغم اهلل شمٕم٤ممم

 (2/153ٚمٞمف احل.)ذم أٟمٗمًٝمؿ ُم٤م ـمٚمٌقا سمف اجلٜمٝمحلم أسمٙم٤مهؿ اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل ايْم٤م: واهلل ُم٤م شمٕم٤مفمؿ

 (2/156 إوًمٞم٤مءوىم٤مل ايْم٤م:اًمرضم٤مء واخلقف ُمٓمٞمت٤م اعم١مُمـ. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرؿمد: ىم٤مم اعمٖمػمة سمـ خم٤مدش ذات يقم إمم احلًـ اًمٌٍمي وم٘م٤مل: يمٞمػ ٟمّمٜمع سم٠مىمقام 

احلًـ: واهلل ًمئـ شمّمح٥م أىمقاًُم٤م خيقومقٟمؽ طمتك يدريمؽ إُمـ  خيقومقٟمٜم٤م طمتك شمٙم٤مد ىمٚمقسمٜم٤م شمٓمػم؟ وم٘م٤مل

 (336/  1ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمّمح٥م أىمقاًُم٤م ي١مُمٜمقٟمؽ طمتك يٚمح٘مؽ اخلقف. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

وىمٚم٦م  روى أن رضمالً ؾم٠مل ذا اًمٜمقن وم٘م٤مل: رمحؽ اهلل ُم٤م اًمذي أٟمّم٥م اًمٕم٤ٌمد وأوٜم٤مهؿ؟ وم٘م٤مل: ذيمر اعم٘م٤مم،

ل سمٕمد ومراهمف ُمـ يمالُمف: ومل ٓ شمذوب أسمدان اًمٕمامل وشمذهؾ قم٘مقهلؿ اًمزاد وظمقف احل٤ًمب صمؿ ؾمٛمٕمتف ي٘مق

واًمٕمرض قمغم اهلل أُم٤مُمٝمؿ وىمراءة يمتٌٝمؿ سملم أيدهيؿ واعمالئٙم٦م وىمقف سملم يدي اجل٤ٌمر يٜمتٔمرون أُمره ذم 

 (9/316إظمٞم٤مر وإذار صمؿ ىم٤مل: ُمثٚمقا هذا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وضمٕمٚمقه ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ًمف: ُمتك ي٠مٟمس اًمٕمٌد سمرسمف؟ وم٘م٤مل: إذا ظم٤مومف أٟمس سمف: إٟمام قمٚمٛمتؿ: أٟمف ُمـ واصؾ  قمـ ذي اًمٜمقن وىمٞمؾ 

 (9/386 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .اًمذٟمقب، ٟمحل قمـ سم٤مب اعمحٌقب

قمـ ذي اًمٜمقن ىم٤مل: صمالصم٦م قمالُم٦م اخلقف: اًمقرع قمـ اًمِمٌٝم٤مت سمٛمالطمٔم٦م اًمققمٞمد، وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن ُمراىم٦ٌم 

 (9/361 إوًمٞم٤مءٞمف )طمٚم.ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ودواء اًمٙمٛمد إؿمٗم٤مىم٤ًم ُمـ همْم٥م احلٚمٞمؿ

 وىم٤مل ذو اًمٜمقن: اًمٜم٤مس قمغم اًمٓمريؼ ُم٤م مل يزل قمٜمٝمؿ اخلقف وم٢مذا زال قمٜمٝمؿ اخلقف وٚمقا اًمٓمريؼ.

 ( 513/1)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ىم٤مل أؾم٤مُم٦م: يم٤من ُمـ يرى ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يراه يم٠مٟمف ذم ؾمٗمٞمٜم٦م خي٤مف اًمٖمرق، أيمثر ُم٤م شمًٛمٕمف، ي٘مقل: ي٤مرب 
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 (7/21 إوًمٞم٤مءؾمٚمؿ ؾمٚمؿ .)طمٚمٞمف 

قمٓم٤مء اخلٗم٤مف: ُم٤م ًم٘مٞم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري إٓ سم٤ميمٞم٤ًم، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ ىم٤مل: أختقف أن أيمقن ذم أم  وي٘مقل

 اًمٙمت٤مب ؿم٘مٞم٤ًّم، ىم٤مل ىمٌٞمّم٦م: يم٤من ؾمٗمٞم٤من إذا ٟمٔمرت إًمٞمف يم٠مٟمف راه٥م، وم٢مذا أظمذ ذم احلدي٨م أٟمٙمرشمف.

 (7/271قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 

 (7/21 إوًمٞم٤مءف.)طمٚمٞمف قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: إين ٕؾم٠مل اهلل أن يذه٥م قمٜمل ُمـ ظمقوم

ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ: ٓ شمٖمؽم سمٛمٙم٤من ص٤مًمح ومال ُمٙم٤من أصٚمح ُمـ اجلٜم٦م وًم٘مل ومٞمٝم٤م آدم ُم٤م ًم٘مل وٓ شمٖمؽم سمٙمثرة 

اًمٕم٤ٌمدة وم٢من إسمٚمٞمس سمٕمد ـمقل اًمٕم٤ٌمدة ًم٘مل ُم٤م ًم٘مل وٓ شمٖمؽم سمٙمثرة اًمٕمٚمؿ وم٢من سمٚمٕم٤مم سمـ سم٤مقمقراء ًم٘مل ُم٤م ًم٘مل 

ّم٤محللم ورؤيتٝمؿ ومال ؿمخص أصٚمح ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل ويم٤من يٕمرف آؾمؿ إقمٔمؿ، وٓ شمٖمؽم سمٚم٘م٤مء اًم

 ( 511/1قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل يٜمتٗمع سمٚم٘م٤مئف أقمداؤه اعمٜم٤موم٘مقن . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (79-8/78)احلٚمٞمف .ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ: أصؾ اًمٓم٤مقم٦م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء: اخلقف، واًمرضم٤مء، واحل٥ًم

أٟم٤مم مل أٟم٤مم خم٤موم٦م أن يٜمزل يب ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن:ؾمٛمٕم٧ُم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل:ًمق اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ 

 .اًمٕمذاب وأٟم٤م ٟم٤مئؿ وًمق وضمدُت أقمقاٟم٤ًم ًمٗمرىمتٝمؿ يٜم٤مدون ذم ؾم٤مئر اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ي٤مأهي٤م اًمٜم٤مس اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر

 (7/197)خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ 

وقمٜمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل: وددت أن اهلل إذا مجع اخلالئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٞم٘مقل زم: ي٤م 

ٌٞمؽ: ومٞم٠مذن زم أن أؾمجد سملم يديف ؾمجدة وم٠مقمرف أٟمف ىمد ريض قمٜمل، ومٞم٘مقل: ي٤م ُم٤مًمؽ يمـ ُم٤مًمؽ، وأىمقل: ًم

 (7/197)خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ.اًمٞمقم شمراسم٤مً 

وقمٜمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: ًمق يم٤من ٕطمد أن يتٛمٜمك ًمتٛمٜمٞم٧م أٟم٤م أن يٙمقن زم ذم أظمرة ظُمص 

 (7/197ُمِمؼ )خمتٍم شم٤مريخ د.ُمـ ىمّم٥م وأروى ُمـ اعم٤مء وأٟمجق ُمـ اًمٜم٤مر

وىم٤مل: ًمٞمتٜمل مل أظمٚمؼ وم٢مذا ظُمٚم٘م٧م ُم٧ُم صٖمػمًا وي٤م ًمٞمتٜمل إذا ُم٧م صٖمػمًا قمٛمرت طمتك أقمٛمؾ ذم ظمالص 

 (7/197)خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ .ٟمٗمز

ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمك: يٜمٌٖمل عمـ مل حيزن ذم اًمدٟمٞم٤م ان خي٤مف ان يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ٕن أهؾ اجلٜم٦م ىم٤مًمقْا 

ن( ويٜمٌٖمل عمـ مل يِمٗمؼ أن خي٤مف أن ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ اجلٜمف َّٕنؿ ىم٤مًمقْا )احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜم٤م احلز

 (4/215 إوًمٞم٤مء)إٟم٤م يمٜم٤م ىمٌؾ ذم أهٚمٜم٤م ُمِمٗم٘ملم(.)طمٚمٞمف 
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ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمقىمف : زقمٛمقا أن إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل يم٤من ي٘مقل: يمٜم٤م إذا طميٟم٤م اجلٜم٤مزة، أو ؾمٛمٕمٜم٤م سمٛمٞم٧م، 

صػمه إمم اجلٜم٦م أوإمم اًمٜم٤مر . ىم٤مل: وإٟمٙمؿ ذم ضمٜم٤مئزيمؿ  قمرف ومٞمٜم٤م أي٤مُم٤م، ٕٟم٤م ىمدقمرومٜم٤م أٟمف ىمد ٟمزل سمف أُمر

 (4/227 إوًمٞم٤مءشمتحدصمقن سم٠مطم٤مدي٨م دٟمٞم٤ميمؿ.)طمٚمٞمف 

هق أيمثر  قمـ اعمٖمػمة سمـ طمٙمٞمؿ ىم٤مل: ىم٤مًم٧م زم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٚمؽ: ي٤م ُمٖمػمة، ىمد يٙمقن ُمـ اًمرضم٤مل ُمـ

رسمف ُمـ قمٛمر: يم٤من إذا دظمؾ صالة وصٞم٤مُم٤ًم ُمـ قمٛمر وًمٙمٜمل مل أر ُمـ اًمٜم٤مس أطمدا ىمط، يم٤من أؿمد ظمقوم٤ًم ُمـ 

اًمٌٞم٧م، أًم٘مك ٟمٗمًف ذم ُمًجده: ومال يزال يٌٙمل، ويدقمق، طمتك شمٖمٚمٌف قمٞمٜم٤مه، صمؿ يًتٞم٘مظ: ومٞمٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ 

 (5/261 إوًمٞم٤مءًمٞمٚمتف أمجع.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أسمق طمٗمص: اخلقف ؾمقط اهلل ُيّ٘مقم سمف اًمِم٤مرديـ قمـ سم٤مسمف وىم٤مل: اخلقف هاج ذم اًم٘مٚم٥م سمف يٌٍم ُم٤م 

نم ويمؾ أطمد إذا ظمٗمتف هرسم٧م ُمٜمف إٓ اهلل وم٢مٟمؽ إذا ظمٗمتف هرسم٧م إًمٞمف وم٤مخل٤مئػ ه٤مرب ُمـ ومٞمف ُمـ اخلػم واًم

 ( 513/1رسمف إمم رسمف وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن ُم٤م وم٤مرق اخلقف ىمٚم٤ًٌم إٓ ظمرب. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

وم٘م٤مل زم: ي٤م  ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ىمٚم٧م ٕيب ويمٞمع: رسمام قمرض زم ذم اًمٌٞم٧م رء يداظمٚمٜمل اًمرقم٥م:

 (8/241ف اهلل، ظم٤مف ُمٜمف يمؾ رء: ىم٤مل يقؾمػ: ومام ظمٗم٧م ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد ىمقًمف. )احلٚمٞمف يقؾمػ، ُمـ ظم٤م

ىم٤مل يزيد سمـ وه٥م : ظمرضمٜم٤م ذم هي٦م، وم٢مذا رضمؾ ذم أمج٦م ُمٖمٓمك اًمرأس، وم٠مٟمٌٝمٜم٤مه وم٘مٚمٜم٤م: أٟمتٗمل ُمقوع 

 خمٞمػ ومام خت٤مف ومٞمف: ومٙمِمػ رأؾمف صمؿ ىم٤مل: إين ٕؾمتحل ُمٜمف أن يراين أظم٤مف ؿمٞمئ٤ًم ؾمقاه. 

 (172-4/171 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

وذاسمؽ وم٢من ُمـ  أرـم٤مة سمـ اعمٜمذر: ىمٞمؾ ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز:ًمق اختذت طمرؾم٤ًم واطمؽمزت ذم ـمٕم٤مُمؽ ىم٤مل

 .يم٤من ىمٌٚمؽ يٗمٕمٚمف: وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ: أين أظم٤مف ؿمٞمئ٤ًم دون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مومال شم١مُمـ ظمقذم

 (5/292 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ح طمزيٜم٤ًم ويٛمز طمزيٜم٤ًم ٓ يًٕمف همػم ذًمؽ ٕٟمف سملم وقمـ قمٛمران سمـ خمٚمد ىم٤مل ىم٤مل احلًـ : إن اعم١مُمـ يّمٌ

خم٤مومتلم سملم ذٟم٥م ىمد ُم٣م ٓ يدري ُم٤مهلل يّمٜمع ومٞمف وسملم أضمؾ ىمد سم٘مل ٓيدري ُم٤ميّمٞم٥م ومٞمف ُمـ 

 (2/132 إوًمٞم٤مءاعمٝم٤مًمؽ.)طمٚمٞمف 

قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمزي٤مد اًمٜمٛمػمي: ُم٤م ُمٜمتٝمك اخلقف؟ ىم٤مل: إضمالل اهلل قمٜمد ُم٘م٤مم 

 (6/161 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ٚم٧م: ومام ُمٜمتٝمك اًمرضم٤مء؟ ىم٤مل: شم٠مُمؾ اهلل قمغم يمؾ احل٤مٓتاًمًقءات: ىم
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قمـ احلًـ سمـ أيب احلًـ ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل: ًمق وىمٗم٧م سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ومخػمت أن أقمٚمؿ ُمٙم٤مين ُمٜمٝمام، أو 

 (6/271 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .أيمقن شمراسم٤ًم: ٓظمؽمت أن أيمقن شمراسم٤مً 

ٜمد قمكم سمـ سمٙم٤مر، ومٛمرت ؾمح٤مسم٦م، وم٠ًمًمتف قمـ رء: وم٘م٤مل: اؾمٙم٧م، أُم٤م قمـ حيٞمك سمـ زيمري٤م ىم٤مل: يمٜم٤م قم

 (11/7 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ختِمك أن يٙمقن ومٞمٝم٤م طمج٤مرة

يم٤من قمٓم٤مء يٛمس ضمًده سم٤مًمٚمٞمؾ، ظمقوم٤ًم ُمـ ذٟمقسمف: خم٤موم٦م أن يٙمقن ىمد ُُمًخ: ويم٤من إذا اٟمتٌف، ي٘مقل: وحيؽ 

 (6/222 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ي٤م قمٓم٤مء، وحيؽ

٤من ي٘مقل: ي٤م سمٜمل، اعمخ٤موم٦م ىمٌؾ اًمرضم٤مء، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ ضمٜم٦م وٟم٤مرًا، ومٚمـ قمـ ُمري٩م سمـ ُمنوق أٟمف يم

 (5/155 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ختقوقا إمم اجلٜم٦م، طمتك متروا قمغم اًمٜم٤مر

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: اهلقى يردي وظمقف اهلل يِمٗمل واقمٚمؿ أن ُم٤م يزيؾ قمـ ىمٚمٌؽ هقاك إذا ظمٗم٧م ُمـ 

 (8/18 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .شمٕمٚمؿ أٟمف يراك

ىم٤مل أيب طم٤مزم  ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر: أومْمؾ ظمّمٚم٦م شمرضمل ًمٚمٛم١مُمـ: أن يٙمقن أؿمد اًمٜم٤مس ظمقوم٤ًم قمغم ٟمٗمًف 

 (3/233 إوًمٞم٤مءوأرضم٤مه ًمٙمؾ ُمًٚمؿ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: ذيمرٟم٤م اًمتٞمٛمل قمٜمد حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل: ُم٤م ضمٚمًٜم٤م قمٜمد رضمؾ أظمقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم 

 (3/28 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ُمٜمف

 ؿمٞمئ٤من ىمٓمٕم٤م قمٜمل ًمذة اًمدٟمٞم٤م: ذيمر اعمقت وذيمر اعمقىمػ سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم. :ٞمٛملىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمت

 )125) اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌك 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞم٤ٌمن: اخلقف إذا ؾمٙمـ اًم٘مٚم٥م أطمرق ُمقاوع اًمِمٝمقات ومٞمف وـمرد قمٜمف رهم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م  

 (851يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك رىمؿ إلؿمٕم٥م ا -119/  14وأؾمٙم٧م اًمٚم٤ًمن قمـ ذيمر اًمدٟمٞم٤م. )اعمٜمتٔمؿ 

ىم٤مل قم٘م٦ٌم سمـ ومْم٤مًم٦م: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌٞمدة اخلقاص سمٕمدُم٤م يمؼم وهق آظمذ سمٚمحٞمتف يٌٙمل وي٘مقل: ىمد يمؼمت 

 (.8/259وم٠مقمت٘مٜمل. )اعمٜمتٔمؿ 

 ًمقددت أين يمٌش أهكم وم٠مظمذوين ومذسمحقين وم٠ميمٚمقا وأـمٕمٛمقا أوٞم٤مومٝمؿ.  :ىم٤مل يمٕم٥م رمحف اهلل

 (5/366 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ر اًمدٟمٞم٤م أهلل سمف ٟمٗمز قمـ ذيمر أظمرة: أظم٤مف قمغم ىم٤مل سمنم سمـ ُمٜمّمقر: إين ٕذيمر اًمٌمء ُمـ أُم
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 (6/241 إوًمٞم٤مءقم٘مكم.)طمٚمٞمف 

 يم٤من قمٓم٤مء:ىمد اؿمتد ظمقومف ويم٤من ٓ ي٠ًمل اهلل اجلٜم٦م أسمدًا وم٢مذا ذيمرت قمٜمده اجلٜم٦م ىم٤مل: ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق.

 (9/266 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 ، مل يٜمٗمٕمف أطمد.ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُمـ ظم٤مف اهلل شمٕم٤ممم مل يية رء: وُمـ ظم٤مف همػم اهلل

 (8/88 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  

 (9/259)احلٚمٞمف أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: أصؾ يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.ىم٤مل 

 (2/218)احلٚمٞمف ُمٓمرف: ًمق وزن ظمقف اعم١مُمـ ورضم٤مؤه، ًمقضمدا ؾمقاًء ٓ يزيد أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف.ىم٤مل 

 (9/324)احلٚمٞمف .ًمف، ٓ يٚمجئؽ إمم ذًمٞمؾ ىم٤مل ُمْم٤مء سمـ قمٞمًك: ظمػ، اهلل يٚمٝمٛمؽ، واقمٛمؾ

 (4/88)احلٚمٞمف ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران:أدريم٧م ُمـ مل يٙمـ يٛمأل قمٞمٜمٞمف ُمـ اًمًامء، ظمقوم٤ًم ُمـ رسمف قمز وضمؾ.

 (8/168)احلٚمٞمف .ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك: أيمثريمؿ قمٚماًم، يٜمٌٖمل أن يٙمقن: أؿمديمؿ ظمقوم٤مً 

 (٤1/511مهرا وسم٤مـمٜم٤م. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم صدق اخلقف هق اًمقرع قمـ أصم٤مم فم : قمثامن أسمق ىم٤مل

 (1/511 اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج.) اخلقف اعمحٛمقد ُم٤م طمجزك قمـ حم٤مرم اهلل  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :

 ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف أسمق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي : قمالُم٦م ظمقف اهلل شمتٌلم ذم ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء :

 "وجيٕمؾ ًم٤ًمٟمف ُمِمٖمقٓأوهلام : شمتٌلم ذم ًم٤ًمٟمف ، ومٞمٛمتٜمع ًم٤ًمٟمف ُمـ اًمٙمذب واًمٖمٞمٌف ، ويمالم اًمٗمْمقل ، 

سمذيمر اهلل وشمالوة اًم٘مرأن وُمذايمرة اًمٕمٚمؿ . واًمث٤مين : أن خي٤مف ذم أُمر سمٓمٜمف ، ومال يدظمؾ سمٓمٜمف إٓ ـمٞم٤ًٌم 

طمالًٓوي٠ميمؾ ُمـ احلالل ُم٘مدار طم٤مضمتف . واًمث٤مًم٨م : أن خي٤مف ذم أُمر سمٍمه ، ومال يٜمٔمر امم احلرام وٓ إمم 

 . اًمٕمؼمه  اًمدٟمٞم٤م سمٕملم اًمرهمٌف ، وإٟمام يٙمقن ٟمٔمره قمغم وضمف

 . وضمؾ قمز اهلل ـم٤مقم٦م ومٞمف ُم٤م امم يده يٛمد وإٟمام ، احلرامواًمراسمع : أن خي٤مف ذم أُمر يده  ومال يٛمدنا يده امم 

 واخل٤مُمس : أن خي٤مف ذم أُمر ىمدُمٞمف ، ومال يٛمٌم ذم ُمٕمّمٞم٦م . واًم٤ًمدس : أن خي٤مف ذم أُمر ىمٚمٌف ومٞمخرج ُمٜمف 

 .واًمِمٗم٘مف ًمٚمٛمًٚمٛملماًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء وطمًد اإلظمقان  ويدظمؾ ومٞمف اًمٜمّمٞمح٦م 

اًم٤ًمسمع : أن يٙمقن ظم٤مئٗم٤م ذم أُمر ـم٤مقمتف  ومٞمجٕمؾ ـم٤مقمتف ظم٤مًمّمف ًمقضمف اهلل وخي٤مف اًمري٤مء واًمٜمٗم٤مق وم٢مذا ومٕمؾ 

  ذِم ضَمٜما٤مٍت َوَٟمِٕمٞمٍؿ (.لمَ )إِنا اعمُْتا٘مِ :َوأظِمَرُة قِمٜمَد َرسمَِّؽ ًمْٚمُٛمتاِ٘ملَم ( وىم٤مل:(ذًمؽ ومٝمق ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ

 ( 391- 391) شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم
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 : قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥مىم٤مل 

 اؾمتجػم قمذاسمؽ ُمـ سمٕمٗمقك                جمػم ُمٜمف زم ًمٞمس ُمـ أي٤م

 اًمٖمٗمقر اعمقمم اًمًٞمّد وأٟم٧م              ذٟم٥م اعم٘مرسمٙمّؾ  اًمٕمٌد  أٟم٤م

 ضمدير سمف وم٠مٟم٧م شمٖمٗمر وأن             ومٕمكم ومًٌقء قمّذسمتٜمل وم٢من

 اعمًتجػم ُمٜمؽ يٗمرّ  إًمٞمؽ       ّ إٓ وأيـ ُمٜمؽ إًمٞمٙمؿ أومر

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وقمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م ىم٤مل: عم٤ّم ـُمٕمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ضمٕمؾ ي٠ممل، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ويم٠مٟمف 

جيزقمف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وًمئـ يم٤من ذًمؽ ًم٘مد صح٧ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مطمًٜم٧م صحٌتف، 

ح٧ٌم أسم٤م سمٙمر وم٠مطمًٜم٧م صحٌتف، صمؿ وم٤مرىمتف وهق قمٜمؽ راٍض. صمؿ صمؿ وم٤مرىمتف وهق قمٜمؽ راٍض. صمؿ ص

صح٧ٌم صحٌتٝمؿ، وًمئـ وم٤مرىمتٝمؿ ًمتٗم٤مرىمٜمّٝمؿ وهؿ قمٜمؽ راوقن. ىم٤مل: أُّم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ صح٦ٌم رؾمقل 

ـّ سمف شمٕم٤ممم قمكّم، وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ صح٦ٌم أيب  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورو٤مه وم٢مّٟمام ذاك ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم

ـّ سمف قمكّم. وأُم٤م ُم٤م شمرى ُمـ ضمزقمل ومٝمق ُمـ أضمٚمؽ وأضمؾ سمٙمر ورو٤مه وم٢مٟمام ذًمؽ ُم ـ اهلل قمز وضمؾ ذيمره ُم

 . أصح٤مسمؽ، واهلل ًمق أّن زم ـمالع إرض ذه٤ًٌم ٓومتدي٧م سمف ُمـ قمذاب اهلل قمز وضمؾ ىمٌؾ أن أراه

 (3692)رواة اًمٌخ٤مرى 

ا اًمًٞمئ٤مت أن وىمرأ متٞمؿ اًمداري ًمٞمٚم٦م ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م ، ومٚمام أشمك قمغم هذه أي٦م ) أم طم٥ًم اًمذيـ اضمؽمطمق

( ضمٕمؾ يردده٤م ويٌٙمل طمتك أصٌح . 21ٟمجٕمٚمٝمؿ يم٤مًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ( )ؾمقرة اجل٤مصمٞمف 

 ( 41)اجلقاب اًمٙم٤مرم 

قمٌد اهلل شمرد  ىم٤مل حيٞمك سمـ ضمٕمدة: قم٤مد ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤ٌمسم٤ًم ىم٤مًمقا: أسمنم ي٤م

، وهذا أؾمٗمؾ اًمٌٞم٧م وأقماله وىمد ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وم٘م٤مل: يمٞمػ هبذا

 (1/361 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مءاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام يٙمٗمل أطمديمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م يم٘مدر زاد اًمرايم٥م.)

ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن: ظمرضم٧م ُمع ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر إمم ُمٙم٦م، ومٚمام أطمرم أراد أن يٚمٌل ومً٘مط: صمؿ أوم٤مق وم٠مراد 

ٚمٌل ومً٘مط. وم٘مٚم٧م: ُم٤مًمؽ ي٤م أسم٤م حيٞمك؟ ىم٤مل: أظمِمك اًم٘مقل: ًمٌٞمؽ، أن يٚمٌل ومً٘مط، صمؿ أوم٤مق وم٠مراد أن ي

 (7/197)خمتٍمشم٤مريخ دُمِمؼ .ومٞم٘مقل: ٓ ًمٌٞمؽ وٓ ؾمٕمديؽ

ذات ًمٞمٚم٦م  قمـ حيٞمك سمـ اًمٗمْمؾ إٟمٞمز ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م سمٕمض ُمـ يذيمر قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر: أٟمف، سمٞمٜم٤م هق
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ي أسمٙم٤مه؟ وم٤مؾمتٕمجؿ قمٚمٞمٝمؿ، ومت٤مدى ىم٤مئؿ يّمكم، إذ اؾمتٌٙمك، ويمثر سمٙم٤مؤه، طمتك ومزع أهٚمف، وؾم٠مًمقه ُم٤م اًمذ

ذم اًمٌٙم٤مء: وم٠مرؾمٚمقا إمم أيب طم٤مزم، وم٠مظمؼموه سم٠مُمره، ومج٤مء أسمق طم٤مزم إًمٞمف، وم٢مذا هق يٌٙمل: ىم٤مل: ي٤م أظمل، ُم٤م 

اًمذي أسمٙم٤مك، ىمد رقم٧م أهٚمؽ، أومٛمـ قمٚم٦م؟ أم ُم٤م سمؽ؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل: إٟمف ُمرت يب آي٦م ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، 

ٌُقَن(ىم٤مل: وُم٤م هل؟ ىم٤مل: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: )
ًِ
تَ ـَ اهللاِ َُم٤م مَلْ َيُٙمقُٟمقا حَيْ  (.47 اًمزُمر) َوسَمَدا هَلُْؿ ُِم

ىم٤مل: ومٌٙمك أسمق طم٤مزم أيْم٤ًم ُمٕمف، واؿمتد سمٙم٤مؤمه٤م: ىم٤مل: وم٘م٤مل سمٕمض أهٚمف ٕيب طم٤مزم: ضمئٜم٤م سمؽ ًمتٗمرج قمٜمف، 

 (3/146 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ومزدشمف: ىم٤مل: وم٠مظمؼمهؿ ُم٤م اًمذي أسمٙم٤ممه٤م

ومج٤مء ذم  ي٤مطم٤ًم سمـ قمٛمرو اًم٘مٞمز ذات ًمٞمٚم٦م إمم ُمٜمززم وٟمحـ سمٕم٤ٌمدان ـىم٤مل قمٌد اعم١مُمـ اًمّم٤مئغ: دقمقت ر

اًمًحر، وم٘مرسم٧م إًمٞمف ـمٕم٤مُم٤ًم، وم٠مص٤مب ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم وم٘مٚم٧م: ازدد، ومام أراك ؿمٌٕم٧م: ىم٤مل: ومّم٤مح صٞمح٦م أومزقمٜمل 

وىم٤مل: يمٞمػ أؿمٌع ذم أي٤مم اًمدٟمٞم٤م، وؿمجرة اًمزىمقم ـمٕم٤مم إصمٞمؿ سملم يدي؟ ىم٤مل: ومرومٕم٧م اًمٓمٕم٤مم ُمـ سملم 

 (6/194 إوًمٞم٤مءأٟم٧م ذم رء، وٟمحـ ذم رء.)طمٚمٞمف يديف: وم٘مٚم٧م: 

ومقضمدٟم٤مه ذم  قمـ ُمقمم ًمٕمٛمرو سمـ قمت٦ٌم ىم٤مل: اؾمتٞم٘مٔمٜم٤م يقُم٤ًم طم٤مرًا ذم ؾم٤مقم٦م طم٤مرة: ومٓمٚمٌٜم٤م قمٛمرو سمـ قمت٦ٌم

ضمٌؾ وهق ؾم٤مضمد وهمامُم٦م شمٔمٚمف ويمٜم٤م ٟمخرج إمم اًمٕمدو ومال ٟمتح٤مرس ًمٙمثرة صالشمف ورأيتف ًمٞمٚم٦م يّمكم 

ؿ يّمكم مل يٜمٍمف وم٘مٚمٜم٤م ًمف: أُم٤م ظمٗم٧م إؾمد؟ وم٘م٤مل: إين ٕؾمتحل ُمـ ومًٛمٕمٜم٤م زئػم إؾمد ومٝمرسمٜم٤م وهق ىم٤مئ

 (4/157 إوًمٞم٤مءاهلل أن أظم٤مف ؿمٞمئ٤ًم ؾمقاه.)طمٚمٞمف 

أهل٤ميمؿ  : ، وم٘مرأ اعمٖمرب واسمٜمف قمكّم إمم ضم٤مٟمٌلومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ىم٤مل : صٚمٞم٧م ظمٚمػ 

ؾم٘مط قمكم قمغم وضمٝمف ُمٖمِمٞم٤م قمٚمٞمف ، وسم٘مل ومْمٞمؾ قمٜمد أي٦م . وم٘مٚم٧م ذم حٞمؿ ًمؽمون اجل : ومٚمام ىم٤ملاًمتٙم٤مصمر 

ٟمٗمز : وحيؽ أُم٤م قمٜمدك ُمـ اخلقف ُم٤م قمٜمد اًمٗمْمٞمؾ وقمكّم ، ومٚمؿ أزل أٟمتٔمر قمٚمٞم٤م ، ومام أوم٤مق إمم صمٚم٨م ُمـ 

رواه٤م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٗم٤من ، وزاد : وسم٘مل ومْمٞمؾ ٓ جي٤موز أي٦م ، صمؿ صغم  .اًمٚمٞمؾ سم٘مل 

طمدصمٜمل قمٌد اًمّمٛمد سمـ يزيد   :سمٜم٤م صالة ظم٤مئػ ، وىم٤مل : ومام أوم٤مق إمم ٟمّمػ ُمـ اًمٚمٞمؾ . ىم٤مل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ٕمٜم٤م ىم٤مل : سمٙمك قمكّم اسمٜمل . وم٘مٚم٧م : ي٤م سمٜمل ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ ىم٤مل : أظم٤مف أٓ دمٛمومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض قمـ 

 (7/444قمالم اًمٜمٌالء أاًم٘مٞم٤مُم٦م.)ؾمػم 

ىم٤مل قمٌد اًمّمٛمد سمـ يزيد ، ؾمٛمٕم٧م اًمٗمْمٞمؾ ي٘مقل : أذوم٧م ًمٞمٚم٦م قمغم قمكّم ) اسمٜمف ( وهق ذم صحـ اًمدار  

وهق ي٘مقل : اًمٜم٤مر ، وُمتك اخلالص ُمـ اًمٜم٤مر ؟ وىم٤مل زم : ي٤م أسم٦م ؾمؾ اًمذي وهٌٜمل ًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م أن هيٌٜمل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1414&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1414&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1414&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1414&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1414&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
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ٙمن اًم٘مٚم٥م طمزيٜم٤م . صمؿ سمٙمك اًمٗمْمٞمؾ ، صمؿ ىم٤مل : يم٤من ي٤ًمقمدين قمغم ًمؽ ذم أظمرة . صمؿ ىم٤مل : مل يزل ُمٜم

 (7/445قمالم اًمٜمٌالء أؾمػم احلزن واًمٌٙم٤مء ، ي٤م صمٛمرة ىمٚمٌل ، ؿمٙمر اهلل ًمؽ ُم٤م ىمد قمٚمٛمف ومٞمؽ. )

إًمٞمف،  قمـ قمكم سمـ قمث٤مم ىم٤مل: ُمرض ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سم٤مًمٙمقوم٦م، ومٌٕم٨م سمامئ٦ُم إمم ُمتٓم٥ٌم سم٤مًمٙمقوم٦م: ومٚمام ٟمٔمر

ا؟ وم٘م٤مل: ُم٤م شم٠ًمل، اٟمٔمر ُم٤م شمرى ومٞمف؟ ىم٤مل: أرى سمقل رضمؾ، ىمد أطمرق اخلقف ىم٤مل: ويٚمؽ، سمقل ُمـ هذ

 (7/14 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .يمٌده واحلزن ضمقومف

أٟم٤م اسمٜمف  :ىم٤مل قمٌد اهلل اًمِم٤مُمل: أشمٞم٧م ـم٤مووؾم٤ًم ومخرج إزم اسمٜمف ؿمٞمخ يمٌػم: وم٘مٚم٧م: أٟم٧م ـم٤مووس؟ وم٘م٤مل

ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل زم ـم٤مووس: ىمٚم٧م: وم٢من يمٜم٧م إسمٜمف وم٢من اًمِمٞمخ ىمد ظمرف، وم٘م٤مل: إن اًمٕم٤ممل ٓ خيرف: 

ؾمؾ، وأوضمز: ىمٚم٧م: إن أوضمزت، أوضمزت ًمؽ: ىم٤مل: شمريد أن أمجع ًمؽ ذم جمٚمز هذا: اًمتقراة، 

واإلٟمجٞمؾ، واًمزسمقر، واًمٗمرىم٤من؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ: ىم٤مل: ظمػ اهلل شمٕم٤ممم خم٤موم٦م، ٓ يٙمقن قمٜمدك ؿمئ أظمقف ُمٜمف: 

 (4/11 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ) .وأرضمف رضم٤مء، هق أؿمد ُمـ ظمقومؽ إي٤مه: وأطم٥م ًمٚمٜم٤مس ُم٤م حت٥م ًمٜمٗمًؽ

 ثبة اٌشعبء -0;
ـْ َرمْح٦َِم اهللِ إِنا اهللَ َيْٖمِٗمُر  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ِٝمْؿ ٓ شَمْ٘مٜمَُٓمقا ُِم

ًِ وُمقا قَمغَم َأْٟمُٗم ـَ َأْهَ ِذي ٤ٌَمِدَي اًما ىُمْؾ َي٤م قِم

طِمٞمُؿ  ُٟمقَب مَجِٞمٕم٤ًم إِٟماُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمرا  َوَهْؾ ُٟمَج٤مِزي إِٓا اًْمَٙمُٗمقر   َٕم٤ممَم : [ ، َوىم٤مَل شمَ  53] اًمزُمر :  اًمذُّ

َب َوشَمَقمما  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :       17] ؾمـ٠ٌم :   ـْ يَمذا  إِٟما٤م ىَمْد ُأوطِمَل إًَِمْٞمٜم٤َم َأنا اًْمَٕمَذاَب قَمغَم َُم

  [ ، َوىم٤مَل شَمَٕم٤ممَم :  48] ـمـف :  
ٍ
ء  [ . 156] إقمراف :  َوَرمْحَتِل َوؾِمَٕم٧ْم يُمؾا َرْ

ـِ اًمّم٤مُِم٧ِم ، ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -412 ـْ » وقمـ قُم٤ٌمَدة سم ُم

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف ، وَأنا قِمٞمًك قَمٌُْد ا دًا قم يَؽ ًَمُف ، وَأنا حُمٛما  هللاِ َوَرؾُمقًُمفُ ؿَمِٝمَد َأْن ٓ إًَِمَف إِٓا اهللاُ َوطْمَدُه َٓ َذِ

ـَ  ، َويَمٚمَِٛمتُُف َأًْم٘م٤مه٤م إمِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمُْف ، وَأنا اجلَٜما٦َم طَمؼٌّ َواًمٜما٤مَر طَمؼٌّ ، َأْدظَمَٚمُف اهللاُ اجلَٜما٦مَ  قَمغم ُم٤م يم٤مَن ُِم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اًمٕمَٛمِؾ 

دًا رؾُمقُل » وذم رواي٦م عمًٚمؿ :  ـْ ؿَمِٝمَد َأْن ٓ إًَِمَف إِٓا اهللاُ ، وَأنا حُمَٛما َم اهللاُ قمَٚمٞمِف اًمٜما٤مَر  َُم  ش اهللاِ ، طَمرا

ي٘مقُل اهللاُ قمزا وضَمّؾ: » وقمـ أيب َذرٍّ ، ريَض اهللاُ قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -413

ٞمِّئ٦َِم  ًا ـْ ضم٤مَء سم٤ِمًم ٜم٦َِم ، وَمَٚمُف قَمنْمُ َأُْمث٤َمهِل٤م َأْو َأْزَيُد ، وَُم ًَ ـْ ضم٤مَء سم٤ِمحلَ ، وَمَجَزاُء ؾَمٞمِّئ٦ٍَم ؾَمٞمَِّئ٦ٌم ُِمثُْٚمَٝم٤م َأْو َأهْمِٗمُر . َُم

سْم٧ُم ُِمٜمُْف سم٤مقم٤ًم، َوُمَ  َب ُِمٜمِّل ذَراقم٤ًم، شَمَ٘مرا ـْ شَمَ٘مرا سْم٧ُم ُِمٜمُْف ِذَراقم٤ًم ، وُم َب ُِمٜمِّل ؿِمؼْمًا ، شَمَ٘مرا ـْ شَمَ٘مرا ـْ َأشم٤مين َوَُم
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ـْ ًَمِ٘مٞمَٜمل سمُِ٘مَراِب إَرْ  ُك يِب ؿَمٞمْئ٤ًم، ًَمِ٘مٞمُتُف سمٛمثْٚمِٝم٤م ُمْٖمِٗمَرًة يٛمٌم ، َأشَمٞمُْتُف َهْروًَم٦ًم ، َوَُم ش ِض ظَمٓمِٞمئ٦ًَم َٓ ُينْمِ

 رواه ُمًٚمؿ.

ـْ  »:  احلدي٨م ُمٕمٜمك  َب  َُم سْم٧ُم » ٓم٤مقَمتل سمِ  إزَِما  ش شَمَ٘مرا وَم٢مِْن َأشم٤مين »إًَِمٞمِْف سمِرمْحَتل ، وإِْن َزاَد ِزْدُت، ش شَمَ٘مرا

َع ذم ـم٤مقَمتل ش َيٛمٌم  ٌَْ٘متُف هب٤م ، ومَلْ ُأطْمِقضْمُف إمِم ش َأشَمْٞمتُف َهْرَوًَم٦ًم » َوَأْهَ مْح٦َم ، َوؾَم َأْي : َص٥ٌٌَُْم قمَٚمٞمِْف اًمرا

سمْمؿِّ اًم٘م٤مِف وُي٘م٤مل سمٙمنه٤م ، واًمْمّؿ ش َوىُمَراُب إَْرضِ » اعمٌَْمِ اًْمَٙمثػِِم ذم اًمُقُصقِل إمِم اعمَْ٘مُّمقِد ، 

 َأصّح ، وَأؿمٝمر ، وُمٕمٜم٤مه : ُم٤م ُي٘م٤مِرُب ُِمألَه٤م ، واهللا أقمٚمؿ .

وقمـ ضم٤مسمر ، ريض اهللاُ قمٜمف ، ىم٤مل : ضَم٤مَء َأقْمَرايِبٌّ إمِم اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : ي٤م  -414

ُك سمِِف » َرؾُمقَل اهللاِ ، ُم٤م اعمُقضِمٌَت٤مِن ؟ وَمَ٘م٤مَل :  ـْ ُم٤مَت ُينْمِ ـْ َُم٤مت َٓ ُينِمُك سم٤ِمهللا ؿَمٞمْئ٤ًم دظَمَؾ اجلَٜما٦َم ، َوَُم َُم

 رواه ُُمًٚمؿ ش اًمٜما٤مَر ؿَمٞمْئ٤ًم ، َدظَمَؾ 

طْمِؾ ىَم٤مَل :  -415 ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، َوُُمَٕم٤مٌذ رِديُٗمُف قَمغم اًمرا َوقمـ َأٟمٍس ، ريض اهللاُ قمٜمف ، َأنا اًمٜمٌا

قل اهللاِ ىم٤مَل : ًَمٌاٞمَؽ ي٤مَرؾُم ش ي٤م ُُمَٕم٤مُذ » ىم٤مل : ًَمٌٞماْٞمَؽ ي٤م رؾُمقَل اهللاِ َوؾَمْٕمَدْيَؽ ، ىم٤مَل : ش ي٤م ُُمٕم٤مُذ »

ُم٤م ُِمـ قَمٌٍد َيِْمَٝمُد » ىم٤مل : ًَمٌاٞمَْؽ ي٤م َرؾُمقَل اهللاِ َوؾَمْٕمديَؽ صمالصم٤ًم ، ىم٤مَل : ش َي٤م ُُمٕم٤مُذ » َوؾَمْٕمدْيَؽ . ىم٤مَل : 

َُمُف اهللاُ قمغم اًمٜما  ـْ ىَمْٚمٌِِف إِٓا طَمرا ٌُْدُه وَرؾُمقًُمُف ِصْدىم٤ًم ُِم ىم٤مَل : َي٤م َرؾُمقَل ش ٤مِر َأْن َٓ إًِمف إِٓا اهللاُ ، َوَأنا حُمَٛمدا قَم

اًم . ُمتٗمٌؼ ش إِذًا َيتاٙمُٚمقا »اهللاِ َأوَماَل ُأظْمؼِمُ هِب٤م اًمٜما٤مَس ومٞمًتٌنموا ؟ ىم٤مل :  وَم٠َمظْمؼَم هب٤م ُُمَٕمـ٤مٌذ قِمٜمْد َُمْقشمِِف شَم٠َمصمُّ

ـَ  ظَمْقوم٤مً :  َأْي  ش شَم٠َمصمامً  »:  وىمقًمف قمٚمٞمف .   . اًمِٕمْٚمؿِ  هذا يَمْتؿِ  ذم اإِلصمؿِ  ُِم

ـْ أيب ه -416 ؽُّ ذم وقم اِوي ، َوَٓ َيُيُّ اًمِما ريرة َأْو أيب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ ريَض اهللاُ قمٜمٝمام : ؿَمؽ اًمرا

ٌُقَك، َأص٤مَب اًمٜم٤مَس جَم٤َمقَم٦ٌم ، وَم٘م٤مًُمقا :  ح٤ميب ، ََّٕنؿ يُمٚمُُّٝمْؿ قُمُدوٌل ، ىم٤مل : عم٤م يم٤من َيْقُم هَمْزَوِة شَم قَملِم اًمّما

َهٜما٤م؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : ي٤م َرؾُمقَل اهللاِ ًَمْق َأِذْٟم٧َم ًَمٜم٤م  وَمٜمََحْرَٟم٤م َٟمقاِوَحٜم٤م ، وَم٠َميمْٚمٜم٤َم َوادا

ـْ اْدقُمُٝمْؿ ش اوْمَٕمُٚمقا » 
وَمَج٤مَء قُمَٛمُر ريض اهللاُ قمٜمُف ، وم٘م٤مَل : ي٤م َرؾمقَل اهللاِ إِْن وَمَٕمْٚم٧َم ىَمؾا اًمٔماْٝمُر ، َوًَمٙمِ

يَم٦َم . وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ سمَٗمْْمِؾ َأْزَواِدِهْؿ ، صمُ  يَم٦ِم ًَمَٕمؾا اهللا َأْن جَيَْٕمَؾ ذم ذًمَؽ اًمؼَمَ ؿا اْدُع اهللاِ هَلُْؿ قَمَٚمٞمَْٝم٤م سم٤ِمًمؼَمَ

ضُمُؾ جيلُء ش َٟمَٕمؿْ » َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ٓمُف ، صُمؿا َدقَم٤م سمَِٗمْْمِؾ َأَزاَوِدِهْؿ ، وَمجٕمَؾ اًمرا ًَ ٌَ وَمَدقَم٤م سمِٜمِْٓمٍع وَم

ـْ َذًمَِؽ َرٌء سمِٙمَ  َنٍة طَمتك اضْمتََٛمَع قَمغم اًمٜمِّْٓمِع ُِم
ػِّ ُذَرٍة وجيلُء أظَمُر سمَِٙمػِّ مَتٍْر ، وجيلُء أظَمُر سمِٙمِ
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يَم٦ِم ، صُمؿا ىم٤مَل  ػٌم ، وَمَدقَم٤م رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سم٤ِمًمؼَمَ
ًِ ظُمُذوا ذم َأْوقِمٞمَتُِٙمْؿ ، وَم٠َمظَمُذوا ذم » َي

َٙمِر ِوقم٤مء إِٓا َُمألوُه ، وَأيَمُٚمقا طَمتاك ؿَمٌُٕمقا َووَمَْمَؾ وَمْْمَٚم٦ٌم ، وم٘م٤مَل َأْوقِمٞمَتِ  ًْ ِٝمْؿ طمتك ُم٤م شمريُمقا ذم اًمَٕم

ٌٌْد هَمػْمُ » َرؾُمقُل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إًَِمَف إِٓا اهللاُ ، َوَأينِّ َرؾُمقُل اهللاِ َٓ َيْٚمَ٘مك اهللا هبام قَم

ـِ اجلَٜما٦مِ ؿم٤م  رواُه ُمًٚمؿ .ش كٍّ ، وَمٞمُْحج٥َم قَم

ـْ ؿَمِٝمَد سَمْدرًا ، ىم٤مل : يُمٜم٧ُْم ُأَصكمِّ ًمَِ٘مْقُمل سَمٜمل  -417 ا ـِ ُم٤مًمٍؽ ، ريض اهللا قمٜمف ، وهق ِِم ـْ قِمْت٤ٌَمَن سم َوقَم

ِجِدِهْؿ ، ؾم٤مملٍ ، َويَم٤مَن حَيُقُل سَمْٞمٜمل َوسمٞمٜمُٝمؿ واٍد إَِذا ضم٤مَءِت إَُمٓم٤مُر ، وَمَٞمُِمؼُّ قَمكما اضْمتَِٞم٤م ًْ ُزُه ىِمٌََؾ َُم

ي ، َوإِنا اًمَقاِدَي اًماِذي سمٞمْٜمل  وَمجئ٧ُْم َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وم٘مٚم٧ُم ًمف : إيِنِّ َأْٟمَٙمْرُت سَمٍَمِ

ٞمُؾ إَِذا ضَم٤مَءت إَُْمٓم٤مُر ، وَمَٞمُِمؼُّ قَمكما اضْمتِٞم٤مُزُه ، وَمَقِدْدُت َأٟماَؽ شَم٠مْ 
ًِ يت ، وَمتَُّمكمِّ ذم سَمٞمْتل َوسَملْمَ ىَمْقُمل ي

، وم٘م٤مل رؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ُذُه ُُمَّمغمًّ
ِ وَمَٖمدا قمكما َرؾُمقُل اهللاِ ، َوَأسُمق ش ؾم٠َموْمَٕمُؾ » َُمٙم٤مٟم٤ًم َأختا

قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَم٠َمِذْٟم٧ُم ًمُف ،  سَمْٙمٍر، ريض اهللاُ قمٜمف ، سَمْٕمَد ُم٤م اؿْمتَدا اًمٜماَٝم٤مُر ، َواؾْمَت٠ْمَذَن رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ 

ـْ سَمٞمْتَِؽ ؟ » وَمَٚمْؿ جَيْٚمِْس طمتك ىم٤مَل :  َ ُِم ٥مُّ َأْن ُأَصكمِّ
ـَ حُتِ ُت ًمُف إمِم اعمََٙم٤مِن اًماِذي ُأطم٥مُّ َأْن ش َأْي وَم٠َمَذْ

َ َوَصَٗمْٗمٜم٤َم َ ومٞمف ، وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمَٙمؼما َوراَءُه ، وَمَّمغما َريَمَٕمتَلْم ، صُمؿا ؾَمٚماَؿ  ُيَّمكمِّ

اِر َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ  َٛمَع َأْهُؾ اًمدا ًَ ُتُف قمغَم ظَمزيرة شُمّْمٜمَُع ًَمُف ، وَم ًْ ْٛمٜم٤َم طِملَم ؾَمٚماَؿ ، وَمَحٌَ  قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚما

ضَم٤مُل ذم  اًمٌَٞم٧ِْم ، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ : َُم٤م وَمَٕمَؾ َُم٤مًمٌِؽ ٓ َأَراُه وؾَمٚماؿ ذم سَمْٞمتل ، وَمث٤َمَب ِرضَم٤مٌل ُمٜمٝمْؿ طمتاك يَمثَُر اًمرِّ

٥مُّ اهللا وَرؾُمقًَمُف ، وم٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ 
َٓ شَمُ٘مْؾ » ، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ : ذًمؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ َٓ حُيِ

ٌَْتِٖمل سمَِذًمِ  ٤م ش . َؽ َوضْمَف اهللاِ شَمٕم٤ممم ؟،َذًمَِؽ َأَٓ شَمراُه ىم٤مَل : َٓ إًَِمَف إِٓا اهللاُ َي وَمَ٘م٤مَل : اهللاُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ ، َأُما

ُه ، َوَٓ طَمديثَُف إِٓا إمِم اعمُٜم٤َمومِ٘ملَم ، وم٘م٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما  ـُ وَمَقاهللاِ ُم٤م َٟمَرى ُودا وَم٢مِنا » ؿ : َٟمْح

ـْ  َم قمغم اًمٜما٤مِر َُم ٌْتَِٖمل سمَِذًمَِؽ َوضْمِف اهللاِ  اهللا ىَمْد طَمرا سمٙمن ش قِمْت٤ٌَمِن » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . و ش ىَم٤مَل : َٓ إًَِمَف إِٓا اهللاُ َي

َدٌة . و   اعمَُثٜما٤مِة وَمْقُق وسَمْٕمدَه٤م سم٤مٌء ُُمَقطما
ِ
 اعمُْٕمجٛم٦ِم ، ش اخلَِزيَرُة »اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م ، وإؾِمٙم٤من اًمت٤مء

ِ
سم٤مخل٤مء

ٌَُخ  اي : ِهل دىِمٞمٌؼ ُيْٓم َث٦ِم ، َأْي : ضَم٤مءوا َواضْمتَٛمُٕمقا .ش صم٤مَب ِرضم٤مٌل » سمَِِمْحٍؿ وىمقًمف : َواًمزا  اعمِثَٚما
ِ
 سم٤مًمثا٤مء

ـِ  قمٛمرَ  وقمـ -418  ٌْل اهللاُ  ريض ، اخلٓم٤مب سم ًَ  قمٜمف ، ىم٤مل : ىَمِدَم رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمِ

َٕمك ، إِْذ َوضَمدْت صٌ ًْ ٌْل شَم ًا ـَ اًم ٌْل َأظَمَذشْمُف وَم٠َمًْمَزىَمتُْف سمٌَِْٓمٜمِٝم٤م ، وَم٠َمْرَوَٕمتُْف ، وم٘م٤مل وَم٢مَِذا اُْمَرَأٌة ُِم ٞم٤ًّم ذم اًمً
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َأشُمَرْوَن َهِذِه اعمَْرَأَة ـم٤مِرطَم٦ًم َوًَمَدَه٤م ذم اًمٜما٤مِر ؟ ىُمْٚمٜم٤َم : َٓ َواهللاِ . وَمَ٘م٤مَل » رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

ـْ َهذِ : »  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ِه سمِقًَمِدَه٤م هللاُ َأْرطمُؿ سمِِٕم٤ٌمِدِه ُِم

عم٤م ظَمَٚمَؼ اهللاُ » وقمـ أيب هريرة ، ريض اهللاُ قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -419

 ش .اخلَْٚمَؼ ، يَمت٥ََم ذم يمَِت٤مٍب ، وَمُٝمَق قِمٜمَْدُه وَمْقَق اًمَٕمْرِش : إِنا َرمْحتل شَمْٖمٚم٥ُِم هَمَْمٌِل 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ؾَمٌََ٘م٧ْم هَمَْمٌِل » وذم رواي٦ٍم ش هَمَٚم٧ٌَْم هَمَْمٌِل : » وذم رواي٦ٍم 

421-  ،
ٍ
مْح٦ََم ُم٤مَئ٦َم ضُمْزء وقمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقل : ضَمَٕمَؾ اهللاُ اًمرا

ِٕملَم ، َوَأْٟمَزَل ذم إَْرِض ضُمْزءَ  ًْ
َٕم٦ًم وشمِ ًْ

َؽ قِمٜمَْدُه شمِ ًَ  َيؽَماطمُؿ اخلاَلئُِؼ وَم٠َمُْم
ِ
ـْ َذًمَِؽ اجلُْزء ا واطِمدًا ، وَمِٛم

ـْ وًَمِدَه٤م ظَمِْمٞم٦ََم َأْن شُمِّمٞمٌَُف  ٦ُم طَم٤مومَِرَه٤م قَم اسما إِنا هللاِ شَمَٕم٤ممم ُم٤مَئ٦َم َرمْح٦ٍَم َأْٟمَزَل » وذم رواي٦ٍم : ش . طَمتاك شَمْروَمَع اًمدا

 ٌَ ِـّ واإِلْٟمِس َواًم َٝم٤مئِؿ َواهلَقامِّ ، وَمٌَٝم٤م َيتَٕم٤مـَمُٗمقَن ، وهب٤م َيؽَمامَحُقَن ، َوهب٤م ُِمٜمَْٝم٤م َرمْح٦ًَم َواطِمَدًة سَملْمَ اجِل

٤ٌَمدُه َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمُمَ  ِٕملَم َرمْح٦ًَم َيْرطَمُؿ هب٤م قِم ًْ
ٕم٤ًم وشمِ ًْ

َر اهللاُ شَمٕم٤ممم شمِ ش ٦ِم شَمْٕمٓمُِػ اًمَقطْمُش قَمغم َوًَمدَه٤م ، َوَأظما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

 قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾُمقُل  ىم٤مل:  ىم٤مل ، قمٜمف اهللاُ  ريض ، َٗم٤مِردِّ اًم ؾَمْٚماَمنَ  رواي٦مِ  ُمـ َأيْم٤مً  ُمًٚمؿ ورواهُ  

ُٕمقَن ًمِٞمَْقم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم  َرمْح٦َمٍ  ُم٤مَِئ٦مَ  شَمَٕم٤ممَم  هللاِ إِنا  »:  وؾَمٚماؿ ًْ
ع َوشمِ ًْ

ش وَمِٛمٜمْٝم٤م َرمْح٦ٌَم َيؽَماطَمُؿ هب٤م اخلَْٚمُؼ سَمٞمْٜمَُٝمْؿ، َوشمِ

٤ٌَمُق َُم٤م سَملْمَ إِنا اهللا شمٕم٤ممم ظَم » . وذم رواي٦م 
َٛمقاِت وإَْرَض ُِم٤مَئ٦َم َرمْح٦ٍَم يُمؾُّ َرمْح٦ٍَم ـمِ ًا َٚمَؼ َيقَم ظَمَٚمَؼ اًم

 إمِم إَْرِض ، وَمَجَٕمَؾ ُِمٜمٝم٤م ذم إَْرِض َرمْح٦ًَم وَمٌِٝم٤م شَمْٕمٓمُِػ اًمَقاًمَِدُة قَمغَم َوًَمِدَه٤م َواًْمقطْمُش َواًمٓما 
ِ
اَمء ًا ػْمُ اًم

مْح٦َِم سَمْٕمُْمٝم٤م قَمغَم سَمْٕمٍض وَم٢مِذا يم٤مَن يَ   ش ْقُم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم َأيْمَٛمَٚمٝم٤م هبِِذِه اًمرا

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممم ، ىم٤مل :  -421 ِف ، شَم ك قَمـ رسمِّ
ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ومِٞماَم حَيٙمِ َأذَٟم٥م » وقمٜمف قمـ اًمٜمٌا

ٌٌْد َذٟم٤ًٌم ، وم٘م٤مَل : اًمٚماُٝمؿا اهمِٗمْر زم َذٟمٌل ، وم٘م٤مل اهللاُ شَم٤ٌَمَرَك َوشَمٕم٤ممم :  َأَذَٟم٥َم قمٌِدي ذٟم٤ًٌم ، وَمٕمٚمِؿ َأنا ًَمُف رسم٤ًّم قم

ٟم٥ِم ، صُمؿا قَم٤مَد وَم٠َمَذَٟم٥َم، وم٘م٤مل : َأْي ربِّ اهمِٗمْر زم ذٟمٌل ، وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :  ْٟم٥َم ، َوي٠ْمظُمُذ سم٤ِمًمذا َيْٖمِٗمُر اًمذا

ٟم٥َم ، َوَي٠مظُمُذ سم٤ِمًمذْٟم٥ِم  ٤م َيٖمِٗمُر اًمذا ، صُمؿا قَم٤مَد وَم٠َمذَٟم٥َم ، وم٘م٤مل : َأي َربِّ  َأذٟم٥َم قمٌِدي َذٟم٤ًٌم ، وَمَٕمَٚمَؿ َأنا ًَمُف َرسمًّ

ٟم٥َم ، َوي٠ْمظُمُذ  ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممم : َأذَٟم٥َم قَمٌِدي َذٟم٤ًٌم ، ومَٕمٚمَِؿ َأنا ًَمُف َرسم٤ًّم َيْٖمِٗمُر اًمذا اهمِٗمْر زم َذٟمٌل ، وم٘م٤مل شَم

ٟم٥ِم ، ىمَد هَمَٗمْرُت ًمِٕمٌدي .. وَمْٚمٞمَٗمَٕمْؾ ُم٤م ؿَم٤مَء   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش سم٤ِمًمذا
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َأي : َُم٤م َداَم َيْٗمَٕمُؾ َهَٙمذا ، ُيْذٟم٥ُِم َويتُقُب َأهْمِٗمُر ًَمُف ، وم٢مِنا اًمتاقسَم٦َم ش وَمْٚمٞمَْٗمٕمْؾ ُم٤م ؿَم٤مَء  »وىمـقًمف شمٕم٤ممم : 

 هَتِِدُم ُم٤م ىَمٌَْٚمَٝم٤م .

َواًماِذي َٟمْٗمز سمَِٞمِدِه ًَمْق مَلْ شُمذٟمٌُِقا ، ًَمَذَه٥َم » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -422

َتْٖمِٗمُروَن اهللا شمٕم٤ممم ، ومٞمَْٖمٗمُر هَلُْؿ رواه ُمًٚمؿ . ًْ ٌُقَن ، وَمَٞم
 اهللاُ سمُِٙمْؿ ، َوضَم٤مَء سمِ٘مقم ُيْذٟمِ

ـِ زيد، ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -423 وقمـ أيب َأيُّقَب ظَم٤مًمِِد سم

ٌُقَن ، خلََٚمَؼ » ي٘مقل:  تَْٖمِٗمُروَن ، وَمَٞمْٖمِٗمُر هَلُْؿ  ًَمْقٓ َأٟماُٙمْؿ شُمذٟم ًْ  رواه ُمًٚمؿ .ش اهللاُ ظَمٚم٘م٤ًم ُيذٟمٌِقَن ، وَمَٞم

وقمـ أيب هريرة ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : يُمٜما٤م ىُمٕمقدًا َُمع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، َُمَٕمٜم٤م  -424

ـْ سَملْم َأفْمُٝمرَٟم٤م ،  َأسُمق سمْٙمر َوقُمَٛمُر ، ريض اهللا قمٜمٝمام ذم َٟمَٗمٍر ، وَمَ٘م٤مَم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُِم

ـْ وَمزَع ، وَمَخرضم٧ُم أَ  َل َُم سْمتَِٖمل وَم٠َمسْمَٓم٠َم قَمَٚمٞمْٜم٤َم، وَمَخَِمٞمٜم٤م َأْن ُيْ٘مَتَٓمَع ُدوَٟمٜم٤َم ، وَمَٗمَزقْمٜم٤م ، وَمُ٘مْٛمٜم٤َم ، وَمُٙمٜم٧ُْم َأوا

ٓم٤ًم ًمأَِلْٟمَّم٤مِر َوَذيَمَر احلدي٨م سمُٓمقًمف إمِم ىمقًمف : وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، طَمتاك َأشَمٞم٧ُم طَم٤مئِ 

ـْ ًَمِ٘مٞم٧َم َوَراَء َهَذا احل٤َمئِِط َيِْمَٝمُد َأْن ٓ إًَِمف إٓا اهللا ، » رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  اْذَه٥ْم وَمَٛم

ُه سم٤ِمجلَٜما٦ِم  ْ تَٞمِ٘مٜم٤ًم هَب٤م ىَمَٚمٌُُف وَمٌَنمِّ ًْ  رواه ُمًٚمؿ .ش ُُم

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ شَمال  -425 وقمـ قمٌد اهللا سمـ قَمْٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، َأن اًمٜمٌا

ـا  َربِّ }ىَمَقل اهللاِ قَمزا َوضَمؾا ذم إسِمراِهٞمَؿ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ُ ـَ  إَِّنا ـَ  يَمثػماً  َأْوٚمْٚم  شَمٌَِٕمٜمل وَمَٛمـ اًمٜما٤مسِ  ُِم

هْبُؿ إِنْ } :  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم  قمٞمًك َوىَمْقَل [  36:  إسمراهٞمؿ]   {ٜمِّلُمِ  وَم٢مِٟمافُ  ُؿ شُمَٕمذِّ ٤ٌَمُدكَ  وَم٢مَِّنا  َوإِنْ  قِم

تِل» [ وَمَروَمَع َيَدْيف وىم٤مل  118] اعم٤مئدة :  {هَلُؿ وَم٢مِٟماَؽ َأٟم٧َم اًْمَٕمِزيُز احلَٙمِٞمؿُ  شَمْٖمِٗمرْ  تِل ُأُما َوسَمَٙمك ، ش اًمٚماُٝمؿا ُأُما

ٍد َوَرسمَُّؽ َأقْمَٚمُؿ ،ومًْٚمُف َُم٤م ُيٌٙمِٞمِف ؟ » اهللا قَمزا َوضَمؾا :  وم٘م٤مل وَم٠َمشَم٤مُه ضمؼِميُؾ ش ي٤م ضمؼميُؾ اْذَه٥ْم إمِم حُمَٛما

ُه رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سماَِم ىم٤مل:َوُهق َأقْمَٚمُؿ ، وم٘م٤مل اهللاُ شمٕم٤ممم:   إمِم اذَه٥ْم  ضِمؼميُؾ  ي٤م } وَم٠َمظمؼَمَ

دٍ  تَِؽ  ذم ؾَمٜمُرِوٞمَؽ  إِٟما٤م:  وَمُ٘مْؾ  حُمَٛما قُؤكَ  َوٓ ُأُما ًُ  . ُمًٚمؿ رواه { َٟم

ـِ ضَمٌٍَؾ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل يُمٜم٧ُم ِرْدَف اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ قمغم مِح٤مٍر  -426 وقمـ ُُمَٕم٤مِذ سم

٤ٌَمِدِه » وم٘م٤مل :   َوَرؾُمقًُمفُ  اهللَُ:  ىمٚم٧م ؟ اهللا  قَمغم اًْمِٕم٤ٌمدِ  ؼُّ طَم  وَُم٤م ، َي٤م ُُمَٕم٤مُذ َهؾ شَمدري َُم٤م طَمؼُّ اهللا قَمغم قِم

ٌُُدوه َأن اًمِٕم٤ٌَمدِ  قَمغَم  اهللاِ  طَمؼا  وَم٢مِنا  »:  ىم٤مل.  َأقْمَٚمؿُ  يُمقا سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم ، َوطمؼا اًمِٕم٤ٌمِد قَمغم اهللاِ َأْن ٓ  َيْٕم ، َوٓ ُينْمِ
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ـْ ٓ ُينِمُك سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم ، وم٘مٚم٧م : ي٤م رؾمقُل اهللاِ َب َُم ُ اًمٜما٤مَس ؟ ىم٤مل : ُيَٕمدِّ ُهؿ وَمَٞمتاٙمُِٚمقا »  َأوَمال ُأسَمنمِّ ْ ٌَنمِّ ش ٓ شُم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -427 ـِ قم٤مزٍب ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، قمـ اًمٜمٌا  سم
ِ
اء ٚمُِؿ إَِذا » وقمـ اًمؼَمَ ًْ اعمُ

دًا رؾمقُل اهللا ، ومذًمؽ ىمقًمُف شمٕم٤ممم :  ؾُمئَِؾ ذم اًمَ٘مؼِم َيِمَٝمُد َأن ٓ إًَِمَف إِٓا اهللا  ـَ  اهللاُ ُيَث٧ٌُِّم } ، وَأنا حُمَٛما ِذي  اًما

ٟمٞم٤َم وذم أظِمَرِة  احلَٞم٤مةِ  ذم اًمثا٤مسم٧ِِم  سم٤ِمًمَ٘مْقل آَُمٜمُقا  . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ [  27:  إسمراهٞمؿ]   {اًمدُّ

إِنا اًمَٙم٤مومَِر إَِذا قَمِٛمَؾ » ؿ ىم٤مل : وقمـ َأٟمٍس ، ريض اهللاُ قمٜمف قمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما  -428

ٜم٤َمشمِِف ذم أ ًَ ظِمُر ًَمُف طَم ٤م اعم١ُمُِمـ ، وَم٢مِنا اهللا شمٕمـ٤ممم َيدا ٟمٞم٤َم ، َوَأُما ـَ اًمدُّ ٜم٦ًَم ، ُأـمِٕمَؿ هِب٤َم ـُمٕمَٛم٦ًم ُِم ًَ ظِمَرِة ، طَم

ْٟمٞم٤َم قَمغم ـَم٤مقَمتِِف  ْٟمٞم٤َم ، إِنا اهللا ٓ» وذم رواي٦ٍم : ش َوُيْٕمِ٘مٌُُف ِرْزىم٤ًم ذم اًمدُّ ٜم٦ًَم ُيْٕمَٓمك هِب٤َم ذم اًمدُّ ًَ  َئْمٚمُِؿ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم طَم

ْٟمَٞم٤م طَمتاك إِذَ  ٜم٤َمِت َُم٤م قَمِٛمَؾ هللاِ شمٕم٤ممم ، ذم اًمدُّ ًَ ٤م اًْمَٙم٤مومُِر ، وَمُٞمْٓمَٕمُؿ سمَِح ا َأوْم٣َم َوجُيَْزى هِب٤َم ذم أظِمَرة، َوَأُما

ٜم٦ٌَم جُيَْزى هِب٤َم  ًَ ـْ ًَمُف طَم  ه ُمًٚمؿ .رواش إمِم أظِمَرة ، مَلْ َيُٙم

َٚمَقاِت » وقمـ ضم٤مسمٍر ، ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -429 َُمثَُؾ اًمّما

اٍت  ُؾ ُِمٜمُْف يُمؾا َيْقٍم مَخَْس َُمرا
ًِ
» رواه ُمًٚمؿ. ش اخلَْٛمِس يَمَٛمثَِؾ ََّنٍَر ضَم٤مٍر هَمْٛمٍر قَمغَم سَم٤مِب َأطَمِديُمْؿ َيْٖمتَ

 َٙمثػُِم .اًمْ ش اًْمَٖمْٛمُر 

ـِ قم٤ٌمٍس ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  -431 وقمـ اسم

َٕمُٝمؿُ » ـْ َرضُمٍؾ ُُمًٚمٍِؿ َيُٛمقُت وَمٞمَُ٘مقُم قَمغَم ضَمٜم٤مزشمِف َأَرسَمُٕمقَن َرضُمالً ٓ ُينِميُمقَن سم٤ِمهللاِ ؿَمٞمئ٤ًم إِٓا ؿَمٗما  اهللاُ َُم٤م ُِم

 ُمًٚمؿ . رواهشومٞمف

ٌا٦ٍم  -431 ـِ ُمًٕمقٍد ، ريض اهللاُ قمٜمف ، ىم٤مل : يُمٜما٤م َُمَع رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم ىُم وقمـ اسم

ـْ َأَرسمِٕملَم ، وم٘م٤مل :  َأشَمرَوقَن َأن »ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمَٕمؿ ، ىم٤مل : ش َأشَمرَوقَن َأْن شَمُٙمقُٟمقا ُرسُمَع َأْهِؾ اجلَٜما٦ِم ؟ » َٟمحقًا ُِم

ٍد سمِٞمَِدِه إيِنِّ َٕرضُمق َأْن شَمُٙمقُٟمقا ٟمِّمَػ » ىُمْٚمٜم٤َم : َٟمَٕمؿ ، ىم٤مل: ش ا صُمُٚم٨َم َأْهِؾ اجلَٜما٦ِم ؟ شَمُٙمقُٟمق َواًماِذي َٟمٗمُس حُمَٛما

ِك إِٓا يَم٤مًم ٕمرَ َأْهِؾ اجلَٜما٦م ، َوَذًمِؽ َأنا اجلَٜما٦َم ٓ َيدظُمُٚمَٝم٤م إِٓا َٟمٗمٌس ُُمًٚمَِٛم٦ٌم ، َوَُم٤م َأٟمُتْؿ ذم َأْهِؾ اًمنمِّ ِة ِما

 ذم ضمٚمِد اًمثاقِر إمَْحَِر 
ِ
قَداء ًا َٕمَرِة اًم  ذم ضمٚمِد اًمثاقِر إؾَمقِد ، َأْو يَم٤مًمِما

ِ
ٌَٞمََْم٤مء  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش اًم

وقمـ أيب ُمقؾمك إؿَمٕمري ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -432
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ـَ اًمٜما٤مرِ إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم َدوَمَع » اٟمِّٞمًآ وَمٞمَُ٘مقُل : َهَذا ومَِٙم٤ميُمَؽ ُِم ٤م أو َٟمٍْمَ ٚمٍِؿ هَيُقديًّ ًْ  ش .اهللاُ إمِم يُمؾِّ ُُم

ٚمِِٛملم سمُِذُٟمقٍب » وذم رواي٦م قمٜمُف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  ًْ ـَ اعمُ جَيِلُء َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم َٟم٤مٌس ُِم

٤ٌَمِل َيٖمِٗمُرَه٤م ا  رواه ُمًٚمؿ .ش هللاُ هلُؿ َأُْمث٤َمِل اجل

ـَ اًمٜما٤مِر » ىمقًمف :  ٤م َأْو َٟمٍماٟمِٞم٤ًم وَمٞمَُ٘مقُل : َهذا ومَٙم٤ميُمَؽ ُِم ٚمٍِؿ هيقِديًّ ًْ ُمْٕمٜم٤َمُه َُم٤م ضَم٤مَء ذم ش َدوَمَع إمِم يُمؾِّ ُُم

ُِمـ إَِذا َدظَمَؾ ًمُِٙمؾِّ َأطَمٍد َُمٜمِزٌل ذم اجلَٜما٦ِم ، وَُمٜمِزٌل ذم اًمٜما٤مِر، وم٤معم١ُمْ » طمدي٨م أيب هريرة ، ريض اهللاُ قمٜمُف : 

تَِحؼ ًمذًمَؽ سمُٙمْٗمِره  ًْ ُف ُُم و٤ًم ش : ومَٙم٤ميُمَؽ »َوَُمٕمٜمك ش اجلٜما٦َم ظَمَٚمَٗمُف اًمَٙم٤مومُِر ذم اًمٜما٤مِر ، َٕٟما َأٟماَؽ يُمٜم٧َْم ُُمَٕمرا

َر ًمِٚمٜما٤مِر قمَددًا َيْٛمَٚم١ُمَه٤م ، وم٢مِذا َدظَمَٚمٝمَ  ٤مُر سمُِذُٟمقهِبْؿ ًمُِدظُمقِل اًمٜما٤مِر ، َوَهذا ومَِٙم٤ميُمَؽ ، َٕنا اهللا شمٕم٤ممم ىَمدا ٤م اًمُٙمٗما

 َويُمْٗمِرِهْؿ ، َص٤مُروا ذم َُمٕمٜمك اًمِٗمَٙم٤مك ًمِٚمُٛمًٚمِِٛملَم . واهللا َأقمٚمؿ .

» وقمـ اسمـ قمَٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  -433

ِف طمتاك يَ  ـُ َرسمِّ ـُ َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ُِم َرُه سمُِذُٟمقسمِف ، ومٞم٘مقُل: َأشَمٕمرُف ذٟم٥َم يَمذا؟ ُيْدَٟمك اعم١ُْمُِم َْمَع يَمٜمََٗمُف قَمَٚمٞمِف ، وَمٞمَُ٘مرِّ

ٟمٞم٤َم، َوَأَٟم٤م َأهْمِٗمُرَه٤م ًَمَؽ  َأشَمٕمرُف َذٟم٥َم يَمَذا ؟ ومٞم٘مقل : َربِّ َأقْمِرُف ، ىم٤مل : وَم٢ميِنِّ ىَمد ؾَمؽَمهُت٤َم قَمَٚمٞمَؽ ذم اًمدُّ

ٜم٤َمشمف  ًَ ُه َوَرمْحَتُُف .ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش اًمَٞمقَم ، وَمُٞمٕمَٓمك َصِحٞمَٗم٦َم طم  . يَمٜمَُٗمُف : ؾَمؽْمُ

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  -434 ـَ اُْمَرَأٍة ىُمٌَْٚم٦م ، وَم٠َمشَمك اًمٜمٌا ـِ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف َأنا َرضُمالً َأَص٤مَب ُِم وقمـ اسم

اَلةَ  َوَأىِمؿِ  } وؾَمٚماؿ وم٠َمظمؼمه ، وم٠َمٟمزل اهللاُ شمٕم٤ممم :  ـَ  َوُزًَمٗم٤مً  اًمٜماَٝم٤مرِ  ـَمرَ َذم اًمّما ٚمٞمْؾِ  ُِم ٜم٤َمِت  إِنا  اًما ًَ ـَ  احلَ  ُيْذِهٌْ

ٞمِّئ٤َمِت  ًا تل يُمٚمِٝمْؿ جلَٛمٞم»:  ىم٤مل ؟ اهللا رؾمقَل  ي٤م هذا َأزم:  اًمرضمؾ وم٘م٤مل[  114:  هقد]   { اًم ُمتٗمٌؼ ش ِع ُأُما

 قمٚمٞمف .

ل : ي٤م رؾمقَل وقمـ َأٟمٍس ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمِم اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘م٤م -435

الُة وَمَّمغما َُمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمٚمَ  اما اهللاِ َأَص٧ٌُْم طمّدًا ، وَم٠َمىِمْٛمُف قَمكَما ، َوطَمَيِت اًمّما

ا ، وم٠َمىِمْؿ ذما يمت٤َمَب اهللاِ ، ىم٤مل :  الة ىم٤مل : ي٤م رؾمقل اهللاِ إيِنِّ َأَص٧ٌُْم طمدًّ َت » ىَم٣َم اًمّما َُمَٕمٜم٤َم َهْؾ طَمَيْ

اَلَة ؟   . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ش ًَمَؽ  هُمِٗمرَ  ىمد»ىم٤مل ىم٤مل : َٟمٕمؿ : ش اًمّما

ا » وىمقًمف :  قِملا احْل٘مٞم٘ملا يَمَحدِّ ش َأَص٧ٌُْم طَمدًّ ْ ُمٕمٜم٤مه : َُمْٕمِّمٞم٦ًَم شُمقضِم٥ُم اًمتإْمزير ، َوًمٞمس اعمَُراُد احلَدا اًمنما

 ًْ مَه٤م ، وَم٢مِنا َهِذِه احلُدوَد ٓ شَم َٟم٤م واخلٛمر َوهَمػْمِ  ُ٘مُط سم٤ِمًمّمالِة، وٓ جيقُز ًمإلُم٤مم شَمْريُمَٝم٤م .اًمزِّ
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إِنا اهللا ًَمػَميض قمـ اًْمَٕمٌِْد َأْن َي٠ْميُمَؾ » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -436

سَم٦َم ، وَمٞمَْحٛمُدُه قَمٚمٞمٝم٤م  ْ  رواه ُمًٚمؿ.ش إيَمَٚم٦َم، وَمٞمْحَٛمُدُه قمٚمٞمٝم٤م ، َأْو َينْمَب اًمنما

ـَ إيَمِؾ يَم٤مًْمَٖمْدوِة واًْمَٕمِْمَقِة ، واهللا أقمٚمؿ .ش َٚم٦ُم إيَمْ »  ُة اًمقاطمدُة ُِم  سمٗمتح اهلٛمزة وهل اعمرا

إِنا اهللا شمٕم٤ممم، » وقمـ أيب ُمقؾمك ، ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ىم٤مل :  -437

ُط َيَدُه سم٤مًمٚماٞمِؾ ًَمٞمَُتقَب ُُمِزُء اًمٜماٝمَ  ًُ ٌْ ُط َيدُه سم٤ِمًمٜماٝم٤مِر ًمَٞمتُقَب ُُمزُء اًمٚماٞمِؾ طمتك شَمْٓمُٚمَع اًمِمٛمُس سَم ًُ ٌْ ٤مِر ، َوَي

ـْ َُمْٖمِرهَب٤م   رواه ُمًٚمؿ ش ُِم

َٚمِٛملِّ ، ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يمٜم٧ُم َوَأَٟم٤م  -438 ًُّ  اًم
ِ
٦َم سمٗمتح اًمٕملم واًم٤ٌمء ًَ ٌْ وقمـ أيب ٟمجٞمٍح قَمٛمرو سمـ قَم

ُـّ َأنا اًمٜما٤مَس قمَ  ِٛمْٕم٧ُم ذم اجل٤َمِهٚمِٞما٦ِم َأفُم ًَ  ، َوُهْؿ َيْٕمٌُُدوَن إَْوصَم٤مَن ، وَم
ٍ
قا قمغم رء ًُ ُْؿ ًَمْٞم غم َوالًَم٦ٍم ، َوَأَّنا

ؼِمُ َأظْم٤ٌَمرًا ، وَمَ٘مَٕمْدُت قَمغم َراطِمَٚمتل ، وَمَ٘مِدُْم٧ُم قَمَٚمٞمِْف، وَم٢مَِذا رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  ٦َم خُيْ ْٞمِف سمَِرضُمٍؾ سمِٛمٙما

تَْخِٗمٞم٤ًم ضُمَرَءاُء قمٚم ًْ ٦م ، وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمف : ُم٤م َأَٟم٧َم ؟ ىم٤مل : وؾَمٚماؿ ُُم ٞمِف ىَمْقُُمُف ، وَمتََٚمٓماْٗم٧ُم طَمتاك َدظمْٚم٧ُم قَمَٚمٞمِف سمَِٛمٙما

 َأْرؾمَٚمَؽ ؟ ىم٤مل : ش َأْرؾَمٚمِٜمل اهللا » ىمٚم٧ُم : وُم٤م ٟمٌل ؟ ىم٤مل : ش َأٟم٤م َٟمٌل » 
ٍ
ء َأْرؾَمٚمٜمل » ىمٚم٧م: وسم٠َِميِّ َرْ

ء سمِِّمَٚم٦ِم إَْرطم٤مِم ، ويمِن إَْوصم٤من ، َوَأْن ُيقَ  ُك سمِِف َرْ َد اهللا ُٓينْمَ ـْ َُمَٕمَؽ قَمغم َهذا ؟ ش طما ىمٚم٧م : وَمٛم

ـْ ش طُمر َوقَمٌٌْد » ىم٤مل :  وُمٕمُف يْقَُمِئٍذ َأسمق سمٙمر وسمالٌل ريض اهللا قمٜمٝمام . ىمٚم٧م : إيِنِّ ُُمتإٌُمَؽ ، ىم٤مل إِٟماَؽ ًَم

ـِ  اْرضمْع إمِم َأْهٚمَِؽ وَم٢مِذا ؾمٛمْٕم٧َم يِب ىمد  شَمًتٓمِٞمَع ذًمَؽ َيْقَُمَؽ َهذا . َأٓ شَمرى طَم٤ممم وطم٤مَل اًمٜما٤مِس ؟ َوًَمٙمِ

قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اعمَديٜم٦ََم . ويمٜم٧ُم ذم  اهللُ َصغّم  اهللا رؾمقل َوىَمِدمَ  ، َأْهكم إمِم وَمذه٧ٌُْم  ىم٤مل ش فَمَٝمْرُت وَم٠ْمشمِٜمل 

٤ٌَمَر ، َوَأؾْم٠َمُل اًمٜما٤مَس طملَم ىَمِدَم اعمديٜم٦م طَمتاك ُ إظَْم ـْ َأْهكم اعمديٜم٦َم ،  َأْهكم . وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأخَتَؼما ىَمِدَم َٟمٗمٌر ُِم

ضُمُؾ اًمذي ىمِدم اعمديٜم٦َم ؟ وم٘م٤مًمقا : اًمٜما٤مُس إًِمٞمِف ِهاٌع َوىَمْد َأَراَد ىَمْقُُمف ىَمتَْٚمُف ، وَمَٚمؿْ   وم٘مٚم٧ُم : ُم٤م وَمَٕمَؾ هذا اًمرا

َٟمٕمؿ َأٟم٧َم »ٜمل ؟ ىم٤مل : َيًتَْٓمِٞمُٕمقا ذًمَِؽ ، وَمَ٘مِدُم٧ُم اعمديٜم٦ََم وَمَدظَمٚم٧ُم قمٚمٞمِف ، وم٘مٚم٧ُم : ي٤م رؾمقَل اهللا َأشَمٕمِرومُ 

ـِ ش اًماذي ًَم٘مٞمتٜمَل سمٛمٙم٦َم  ىم٤مل : وم٘مٚم٧ُم : ي٤م رؾمقل اهللا َأظْمؼمين قماما قَمٚماٛمَؽ اهللا َوَأضْمَٝمُٚمُف، َأظمؼِميْن قَم

اَلِة؟ ىم٤مل :  َ » اًمّما ْٛمُس ىِمٞمَد ُرُْمٍح ، وَم٢مَِّنا الِة طَمتاك شَمرشمَٗمِع اًمِما ـِ اًمّما ٌِح ، صُمؿا اىْمٍُمْ قَم ٤م َصؾِّ َصاَلَة اًمّمُّ

اَلَة ُمِمٝمقدة  ٤مُر ، صُمؿا َصؾ ، وَم٢مِنا اًمّما ُجُد هَل٤َم اًمٙمٗما ًْ شَمْٓمُٚمُع طملم شمٓمٚمع سَملْمَ ىَمْريَن ؿَمٞمَْٓم٤مٍن ، َوطِمٞمٜمِئٍذ َي

الِة، وم٢مِٟمف طمٞمٜمئٍذ شُمًَجُر ضَمَٝمٜماُؿ ، وم٢مِذا َأىمٌَؾ  ُمِح ، صُمؿا اىْمٍُم قمـ اًمّما حمْمقرة . طمتك يًتِ٘مؾا اًمٔمِّؾُّ سم٤مًمرُّ
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َ اًمٕمٍَم صمؿ اىْمٍُم قمـ اًمّمالِة طمتك شَمْٖمُرَب  اًمَٗملء ومَّمؾِّ  الَة َُمِمٝمقدٌة حمْمقرة طمتك شُمَّمكمِّ ، وم٢مِنا اًمّما

٤مُر  ُجُد هل٤م اًمُٙمٗما ًْ ىم٤مل : وم٘مٚم٧م : ي٤م َٟمٌِلا اهللا ، ش . اًمِمٛمُس ، وم٢مَِّن٤م شُمٖمُرُب سملم ىَمريْن ؿمٞمٓم٤مٍن ، وطمٞمٜمئٍذ َي

ُب َوُوقَءُه ، وَمٞمَتََٛمْْمٛمُض ويًتٜمِِْمُؼ وَمَٞمٜمَْتثُِر ، إِٓا ُم٤م ُمٜمُْٙمْؿ رضُمؾ ُيَ٘مرِّ » وم٤مًمقوقُء طمّدصمٜمل قمٜمف ؟ وم٘م٤مل : 

ـْ  َؾ وضمَٝمُف يمام َأَُمَرُه اهللا إِٓا ظمّرت ظمٓم٤مي٤م وضمِٝمِف ُِم ًَ ْت ظمٓم٤مَي٤م وضمٝمِف وومٞمِف وظمٞم٤مؿِمٞمِٛمِف . صمؿ إِذا هَم ظَمرا

ؾ يديِف إمِم اعمِروَمَ٘ملِم إِٓا ظمّرت ظمٓم٤مي ًِ  . صمؿ يٖم
ِ
 ، صمؿ َأـمراِف حلْٞمَتِِف ُمع اعم٤مء

ِ
٤م يديف ُمـ َأٟم٤مُِمٚمِِف ُمع اعم٤مء

ٌَلْمِ ، إ ؾ ىَمَدَُمٞمِف إمِم اًمَٙمْٕم
ًِ  ، صمؿ َيْٖم

ِ
ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َرْأؾِمِف ُمـ َأـمراِف ؿَمْٕمرِه ُمع اعم٤مء ٓا َيْٛمًُح َرْأؾَمُف ، إِٓا ظَمرا

 ، وم٢مِن هق ىم٤مَم ومّمغما ، ومحِٛمِد اهللا شمٕم٤ممم 
ِ
، وَأصْمٜمَك قمٚمٞمِف َوجماَدُه ظَمرت ظمٓم٤مي٤م ِرضْمَٚمٞمف ُمـ َأَٟم٤مُِمٚمِِف َُمع اعم٤مء

فُ  َف ُمـ ظمٓمٞمَئتِِف يَمَٝمْٞمئَتِِف يقَم َوًَمَدشْمُف ُأُمُّ َغ ىمٚمٌف هللا شمٕم٤ممم . إِٓ اٟمٍَمَ  ش.سم٤مًمذي هق ًمف َأهؾ ،َووَمرا

ـُ قَم٦ًٌَم هبذا احلدي٨َم َأسَم٤م ُأَُم٤مَُم٦م ص٤مطِم٥ِم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل ًمف   ومحّدَث قَمٛمرو سم

ضُمُؾ ؟ وم٘م٤مل قَمْٛمرو : ي٤م أسمق أ ٦َم ، اٟمٔمر ُم٤م شم٘مقُل . ذم ُم٘م٤مٍم واطِمٍد ُيٕمٓمك هذا اًمرا ًَ ُم٤مُم٦م: ي٤م قَمْٛمرُو سمـ قَمٌْ

َب َأضَمكم ، وُم٤م يب طَم٤مضم٦م َأْن َأيمِذَب قمغم اهللاِ شمٕم٤ممم ،  َأسَم٤م ُأُم٤مُم٦َم . وم٘مد يمؼَِمْت ؾِمٜمِّل ، وَرقا قَمٔمِٛمل ، َواىْمؽَمَ

ًة َأْو وٓ قمغم رؾمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قمَ  َٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًمق مل َأؾْمَٛمْٕمُف ُمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إِٓا َُمرا

صم٧ُم َأسمدًا سمِِف ، وًمٙمٜمِّل ؾمِٛمٕمتُُف َأيمثََر ُمـ ذًمؽ رواه  َُمْرشَملْم أو صمالصم٤ًم ، طَمتاك قَمدا ؾمٌَع َُمراٍت ، ُم٤م طَمدا

ونَ :  َأي ، قُمٚمامء وزنِ  قمغم وسم٤معمد ُمْمٛمقُم٦م سمجٞمؿٍ  هق:  ش ىمقُُمفُ  قمٚمٞمفِ  ضُمَرَءاءُ  »:  ىمقًمف ُمًٚمؿ .   ضم٤مِهُ

 ش طِمراء» وهمػمُه :  احلَُٛمٞمِْدي ورواه ، اعمِمٝمقرةُ  اًمرواي٦م هذه.  ه٤مِئٌلمَ  همػمُ  ُُمًتَٓمِٞمٚمقنَ 
ِ
سمٙمن احل٤مء

ُمـ  اعمٝمٛمٚم٦م . وىم٤مل : ُمٕمٜم٤مه هِمَْم٤مُب ُذُوو هَمؿٍّ وهؿٍّ ، ىمد قمٞمَؾ صؼُمُهْؿ سمِف ، طمتك َأصماَر ذم َأضم٤ًمُِمِٝمؿ ،

حٞمُح َأَٟمُف سم٤مجلٞمِؿ . وىمقًمف َصغّم  ـْ َأملٍ َأْو همؿ وٟمحقه ، واًمّما ىمَقهِلؿ : طَمَرَى ضِمًُٛمُف حَيَْرى، إَِذا ٟم٘مَص ُِم

ُك ش سملم ىَمريَن ؿمٞمٓم٤مٍن » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  َأْي : ٟم٤مطمٞمتل رأؾمِف . واعمراُد اًمتاٛمثِٞمُؾ ُمٕمٜم٤مُه : َأٟمف طمٞمٜمئٍذ َيتَحرا

ٞمٓم٤مُن وؿمِٞمٕمتفُ  ٚمآُمقَن . اًمِما ًَ  . َوَيتَ

ُب َوُوقَءه » وىمقًمف :  ٠ُم سمِف. وىمقًمف ش ُيَ٘مرِّ هق ش إِٓا ظَمّرْت ظَمٓم٤مي٤مُه :» ُمٕمٜم٤مه : حُيِْيُ اعم٤مَء اًمذي َيَتَقوا

 اعمٕمجٛم٦م : َأْي ؾم٘مَٓم٧م . ورواه سمٕمُْمُٝمؿ . 
ِ
 ، وهق رواي٦م ش ضمرْت » سم٤مخل٤مء

ِ
سم٤مجلٞمؿ . واًمّمحٞمح سم٤مخل٤مء

ـْ َأَذى ، واًمٜماثَرُة : ـمَرُف إَٟمِػ .ش تَثُر وَمَٞمٜمْ » اجلُٛمٝمقر . وىمقًمف :   َأْي : َيًتَخرُج ُم٤م ذم َأٟمٗمف ُِم
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إِذا َأراَد »وقمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -439

٦ٍم ، ىَمٌَض ٟمٌٞماَٝم٤م ىَمٌَٚمٝم٤م ، ومجٕمَٚمُف هل٤م وَمَرـم٤مً  ٦ٍم  اهللا شمٕم٤ممم ، رمح٦َم ُأُما  ، وؾمَٚمٗم٤ًم سملم َيَدهي٤م ، وإذا أراُد َهَٚمٙم٦َم ُأُما

هب٤م سمقُه وقمَّمقا َأُْمَرُه قم وَم٠َمىَمرا  ، يٜمُٔمرُ  طَملُّ  وهقَ  وَم٠َمْهَٚمَٙمَٝم٤م ، طَملُّ  وٟمٌٞمَُّٝم٤م قمذا رواه ش ٞمٜمَُف هِباليمٝم٤م طملم يمذا

 ُمًٚمؿ 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم وطمٌم سمـ طمرب ىم٤مشمؾ محزة يدقمقه إمم  : ىم٤ملاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ٞمف : ي٤م حمٛمد، يمٞمػ شمدقمقين وأٟم٧م شمزقمؿ أن ُمـ ىمتؾ أو أذك أو زٟمك يٚمؼ أصم٤مُم٤م يْم٤مقمػ اإلؾمالم وم٠مرؾمؾ إًم

إٓ ُمـ : ًمف اًمٕمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وخيٚمد ومٞمف ُمٝم٤مٟم٤م، وأٟم٤م صٜمٕم٧م ذًمؽ ومٝمؾ دمد زم ُمـ رظمّم٦م؟ وم٠مٟمزل اهلل

 شم٤مب وآُمـ وقمٛمؾ قمٛمال ص٤محل٤م وم٠موًمئؽ يٌدل اهلل ؾمٞمئ٤مهتؿ طمًٜم٤مت ويم٤من اهلل همٗمقرا رطمٞمام. 

ومٚمٕمكم ٓ أىمدر إٓ ُمـ شم٤مب وآُمـ وقمٛمؾ قمٛمال ص٤محل٤م هذا ذط ؿمديد:  : ( وم٘م٤مل وطمٌم 71) اًمٗمرىم٤من  

وم٘م٤مل  ) 48اًمٜم٤ًمء   (إن اهلل ٓ يٖمٗمر أن ينمك سمف ويٖمٗمر ُم٤م دون ذًمؽ عمـ يِم٤مء  : قمغم هذا، وم٠مٟمزل اهلل

ي٤م قم٤ٌمدي اًمذيـ  : هذا أرى سمٕمد ُمِمٞمئ٦م، ومال أدري يٖمٗمر زم أم ٓ، ومٝمؾ همػم هذا؟ وم٠مٟمزل اهلل : وطمٌم

هذا ٟمٕمؿ، وم٠مؾمٚمؿ، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس : ي٤م رؾمقل اهلل : إٟم٤م أصٌٜم٤م ُم٤م  : وطمٌم أي٦م . ىم٤ملأهومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ 

 (12/672ىم٤مل : هل ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م.) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . أص٤مب وطمٌم

أي٦م، ىم٤مل : ىمد دقم٤م اهلل إمم ُمٖمٗمرشمف: ُمـ ي٤م قم٤ٌمدي اًمذيـ أهومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

، زقمؿ أن اعمًٞمح هق اهلل، وُمـ زقمؿ أن اعمًٞمح اسمـ اهلل، وُمـ زقمؿ أن قمزيرا اسمـ اهلل وُمـ زقمؿ أن اهلل وم٘مػم

أومال يتقسمقن إمم اهلل  : وُمـ زقمؿ أن يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م، وُمـ زقمؿ أن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م، ي٘مقل اهلل هل١مٓء

أٟم٤م  : صمؿ دقم٤م إمم شمقسمتف ُمـ هق أقمٔمؿ ىمقٓ ُمـ ه١مٓء ُمـ ىم٤مل ) 74اعم٤مئدة (ويًتٖمٗمروٟمف واهلل همٗمقر رطمٞمؿ 

 : اسمـ قم٤ٌمس( ىم٤مل  38اًم٘مّمص  ( ُم٤م قمٚمٛم٧م ًمٙمؿ ُمـ إًمف همػمي  : ( وىم٤مل 24اًمٜم٤مزقم٤مت ( رسمٙمؿ إقمغم 

ٓ ي٘مدر اًمٕمٌد أن يتقب طمتك يتقب اهلل وُمـ آيس اًمٕم٤ٌمد ُمـ اًمتقسم٦م سمٕمد هذا وم٘مد ضمحد يمت٤مب اهلل، وًمٙمـ 

 (677/ 12اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم  قمٚمٞمف. )

وُمـ يٕمٛمؾ ؾمقءا  : ( ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف : أي آي٦م ذم اًم٘مرآن أوؾمع ؟ ومجٕمٚمقا يذيمرون آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن
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 : ُم٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م أوؾمع ُمـ :وٟمحقه٤م ، وم٘م٤مل قمكم  . أو ئمٚمؿ ٟمٗمًف صمؿ يًتٖمٗمر اهلل جيد اهلل همٗمقرا رطمٞمام ( 

 (21/319إمم آظمر أي٦م )شمٗمًػم اًمٓمؼمى  . . . ٤مدي اًمذيـ أهومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ي٤م قمٌ

ىم٤مل : إن اًمٗم٘مٞمف يمؾ اًمٗم٘مٞمف ُمـ مل ي٘مٜمط اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهلل ومل يرظمص هلؿ ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ 

ٝمؿ قمذاب اهلل، ومل يدع اًم٘مرآن رهم٦ٌم قمٜمف إمم همػمه، إٟمف ٓ ظمػم ذم قم٤ٌمدة ٓ قمٚمؿ ومٞمٝم٤م، ُمٕم٤ميص اهلل ومل ي١مُمٜم

 (12/679وٓ قمٚمؿ ٓ ومٝمؿ ومٞمف، وٓ ىمراءة ٓ شمدسمر ومٞمٝم٤م.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

ىم٤مل : هل ي٤م قم٤ٌمدي اًمذيـ أهومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ٓ شم٘مٜمٓمقا ُمـ رمح٦م اهلل  : قمـ اًم٘مرفمل أٟمف ىم٤مل ذم هذه أي٦م

 (21/319)شمٗمًػم اًمٓمؼمى  .ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم

ىم٤مل : هق اعمٜم٤مىمِم٦م ذم احل٤ًمب، وُمـ ٟمقىمش احل٤ًمب قمذب، وهق .وهؾ ٟمج٤مزي إٓ اًمٙمٗمقرـم٤موس قمـ 

 (12/198)اًمدر اعمٜمثقر: وهؾ جي٤مزى ىم٤مل : هؾ يٕم٤مىم٥م إٓ اًمٙمٗمقر.ٛمج٤مهد قمٜم . اًمٙم٤مومر ٓ يٖمٗمر ًمف

 اهلل ، وشمقمم قمـ ـم٤مقم٦م اهلل.يمذب سمٙمت٤مب .أن اًمٕمذاب قمغم ُمـ يمذب وشمقمم : قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

 (18/316)شمٗمًػم اًمٓمؼمى  

وؾمٕم٧م رمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م اًمؼم واًمٗم٤مضمر   :قمٛم٧م يمؾ رء  ىم٤مل احلًـ وىمت٤مدة ورمحتل وؾمٕم٧م يمؾ رء( )

وؾمٕم٧م يمؾ رء وًمٙمـ ٓ دم٥م إٓ ًمٚمذيـ يت٘مقن  :ل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمٛمت٘ملم ظم٤مص٦م . وىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وه

، وذًمؽ أن اًمٙم٤مومر يرزق ، ويدومع قمٜمف سم٤معم١مُمٜملم ًمًٕم٦م رمح٦م اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم ، ومٞمٕمٞمش ومٞمٝم٤م ، وم٢مذا ص٤مر إمم 

.ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس أظمرة وضم٧ٌم ًمٚمٛم١مُمٜملم ظم٤مص٦م يم٤معمًتيضء سمٜم٤مر همػمه إذا ذه٥م ص٤مطم٥م اًمناج سمناضمف

ىم٤مل إسمٚمٞمس : أٟم٤م ُمـ ذًمؽ رمحتل وؾمٕم٧م يمؾ رء. و : عم٤م ٟمزًم٧م :واسمـ ضمري٩م وىمت٤مدة ،  ريض اهلل قمٜمٝمام

 وم٠ًميمتٌٝم٤م ًمٚمذيـ يت٘مقن وي١مشمقن اًمزيم٤مة واًمذيـ هؿ سمآي٤مشمٜم٤م ي١مُمٜمقن  : اًمٌمء ، وم٘م٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

اًمذيـ .ومتٛمٜم٤مه٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وىم٤مًمقا : ٟمحـ ٟمت٘مل وٟم١مُمـ وٟم١ميت اًمزيم٤مة ومجٕمٚمٝم٤م اهلل هلذه إُم٦م وم٘م٤مل.

 ( 3/288يتٌٕمقن اًمرؾمقل اًمٜمٌل إُمل. )شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أقمٔمؿ رضم٤مء ٕهؾ اإلؾمالم ُمـ اسمـ قمقن: ًم٘مد ذيمر ًمف احلج٤مج وأٟم٤م 

وم٘مٞمؾ: إَّنؿ يزقمٛمقن أٟمؽ شمًتٖمٗمر ًمٚمحج٤مج، وم٘م٤مل: ُم٤م زم ٓ أؾمتٖمٗمر ًمٚمحج٤مج ُمـ سملم اًمٜم٤مس؟ وُم٤م  ؿم٤مهد

ًم٤ًمقم٦م: ىم٤مل ُمٕم٤مذ: ويم٤من إذا ذيمر قمٜمده اًمرضمؾ سمٕمٞم٥م، ىم٤مل: إن سمٞمٜمل وسمٞمٜمف؟ وُم٤م يمٜم٧م أسم٤مزم أن أؾمتٖمٗمر ًمف ا

 (3/41 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف   .اهلل شمٕم٤ممم رطمٞمؿ
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ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر أٟمف: ُمـ رضم٤م ؿمٞمئ٤ًم ـمٚمٌف وُمـ ظم٤مف ُمـ ؿمئٝمرب ُمٜمف وُم٤م أدري ُم٤م طم٥ًم رضم٤مء اُمرئ 

مل يدقمٝم٤م، عم٤م قمرض ًمف سمالء، مل يّمؼم قمٚمٞمف عم٤م يرضمق؟ وُم٤م أدري، ُم٤م طم٥ًم ظمقف اُمرئ قمرو٧م ًمف ؿمٝمقة 

 (2/292 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .خيِمك؟

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أيب راؿمد: ًمقٓ ُم٤م ي٠مُمؾ اعم١مُمٜمقن ُمـ يمراُم٦م اهلل شمٕم٤ممم هلؿ سمٕمد 

 (5/76 إوًمٞم٤مءاعمقت، ٟٓمِم٘م٧م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمرائرهؿ، وًمت٘مٓمٕم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م أضمقاومٝمؿ.)طمٚمٞمف 

وطم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ؿمٝمقاهتؿ: ومق اهلل ُم٤م صؼم قمٚمٞمف إٓ ُمـ قمـ احلًـ ىم٤مل: إن هذا احلؼ: ضمٝمد ا ًمٜم٤مس، 

 (198 - 197/ 6ء قمرف ومْمٚمف ورضم٤م قم٤مىمٌتف . )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

 (7/359قمـ داود اًمٓم٤مئل ىم٤مل: اًمٞم٠مس ؾمٌٞمؾ أقمامًمٜم٤م هذه، وًمٙمـ اًم٘مٚمقب حتـ إمم اًمرضم٤مء.)احلٚمٞمف 

 (9/299 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل حمٛمد سمـ اعم٤ٌمرك: ُم٤م آُمـ سم٤مهلل ُمـ رضم٤م خمٚمقىم٤ًم ومٞمام وٛمـ اهلل ًمف

ٚمٛمّل ُمٜمِمدا ًّ  (116)طمًـ اًمٔمـ، ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ص :ىم٤مل أسمق قمٛمران اًم

 وأقمٚمؿ أّن اهللّ يٕمٗمق ويٖمٗمر      وإيّن ٔيت اًمّذٟم٥م أقمرف ىمدره        

 ًمئـ قمّٔمؿ اًمٜم٤ّمس اًمّذٟمقب وم٢مَّّن٤م            وإن قمٔمٛم٧م ذم رمح٦م اهللّ شمّمٖمر

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
: سمٞمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ داود قمغم سم٤ًمط ُمـ ؿمٕمر وأصح٤مسمف طمقًمف ، إذ أُمر اًمريح وم٤مؾمت٘مٚمتف وؾم٤مرت ُمٙمحقل ل ىم٤م

اجلـ واإلٟمس أُم٤مُمف ، واًمٓمػم شمٔمٚمف ، إذا طمراث حيرث قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٓمريؼ ، ىم٤مل : وم٘م٤مل احلراث : ًمق أن 

ٚمٞمامن سمـ داود قمٜمدي يمٚمٛمتف سمثالث يمٚمامت ، وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم ؾمٚمٞمامن سمـ داود أن ائ٧م احلراث ، ىم٤مل ؾم

: ومريم٥م قمغم ومرس ًمف طمتك أشم٤مه ىم٤مل : ي٤م طمراث أٟم٤م ؾمٚمٞمامن ، وم٘مؾ ُم٤م أردت أن شم٘مقل ، ىم٤مل : وُم٤م قمٚمٛمؽ أين 

 إٓ أين رأيتؽ ومٞمام أٟم٧م ومٞمف وم٘مٚم٧م أردت أن أىمقل ؟ ىم٤مل : اهلل أقمٚمٛمٜمل ، ىم٤مل : أؿمٝمد ًمف سمذًمؽ ، ىم٤مل : واهلل

: واهلل ُم٤م ؾمٚمٞمامن ذم ًمذة ًمذه٤م أُمس ، وٓ ذم ٟمٕمٞمؿ ٟمٕمٛمف ، وأٟم٤م ذم شمٕم٥م شمٕمٌتف أُمس ، وذم ٟمّم٥م ٟمّمٌتف إٓ 

ؾمقاء ، ٓ ؾمٚمٞمامن جيد ًمذة ُم٤م ُم٣م ، وٓ أٟم٤م أضمد شمٕم٥م ُم٤م ُم٣م ، ىم٤مل : وأظمرى ىمٚمتٝم٤م ، ىم٤مل : وُم٤م هل ؟ 

: صدىم٧م ىم٤مل : ىمٚم٧م : ي٤م ؾمٚمٞمامن ًمٙمٜمل ىمٚم٧م يمٚمٛم٦م ـمٞم٧ٌم هب٤م ٟمٗمز  ىمٚم٧م : ؾمٚمٞمامن يٛمقت وأٟم٤م أُمقت ىم٤مل

ىمٚم٧م : ؾمٚمٞمامن ي٠ًمل همدا قمام أقمٓمل وأٟم٤م ٓ أؾم٠مل  ىم٤مل: ومخر ؾمٚمٞمامن ؾم٤مضمدا قمغم ومرؾمف يٌٙمل وهق ي٘مقل : 

ي٤م رب ًمقٓ أٟمؽ ضمقاد ٓ شمٌخؾ ًم٠ًمًمتؽ أن شمٜمزع ُمٜمل ُم٤م أقمٓمٞمتٜمل  ىم٤مل : وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف : ي٤م ؾمٚمٞمامن 

 (7161رىمؿ 5/182.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مءؾمؽ وم٢مين مل أٟمٕمؿ قمغم قمٌد زم ٟمٕمٛم٦م ومتٙمقن شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م رو٤م وم٠مطم٤مؾمٌف قمٚمٞمٝم٤مارومع رأ

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7659
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ىم٤مل ُمٙمحقل: سمٞمٜم٤م اُمرأة ُمـ احلل. ي٘م٤مل هل٤م: اًمٗم٤مرقم٦م سمٜم٧م اعمًتقرد ىم٤مئٛم٦م شمتٕمٌد إذا هل سم٢مسمٚمٞمس ؾم٤مضمدًا 

يٖمٜمل قمٜمؽ ـمقل اًمًجقد؟  صٗم٤مة، شمًٞمؾ دُمققمف قمغم ظمديف يمنيح اجلٜملم وم٘م٤مًم٧م ًمف: ي٤م اسمٚمٞمس ُم٤م  قمغم

وم٘م٤مل: أيتٝم٤م اعمرأة اًمّم٤محل٦م سمٜم٧م اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح: أرضمق إذا أسمر يب ىمًٛمف: أن خيرضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مر ىم٤مل أسمق قمٛمر 

 (5/182 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف) .اًمدروي: هذا إسمٚمٞمس يرضمق رمح٦م اهلل، ومٙمٞمػ ٟمحـ قمٌٞمد اهلل

وم٘م٤مل: إين ٕرضمق ريب وىمد صٛم٧م  فىم٤مل قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م: ذهٌٜم٤م ٟمرضمل أسم٤م قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل قمٜمد ُمقشم

 (4/192 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف  .ًمف صمامٟملم رُمْم٤مٟم٤مً 

 ثبة فنً اٌشعبء -8;
ُض َأُْمِري إمِم اهللِ إنا اهللَ سَمِّمػٌم سم٤مًمِٕم٤ٌَمِد وَمَقىَم٤مُه اهلل  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم إظم٤ٌمرًا قمـ اًمٕمٌِد اًمّم٤مًمِِح : َوُأوَمقِّ

 [ . 45-44] هم٤مومر :  ؾَمٞمَِّئ٤مِت َُم٤م َُمَٙمُروا 

ىم٤مَل اهللا ، » وقمـ أيب هريرة ، ريَض اهللا قمٜمف ، قمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟماُف ىم٤مل :  -441

ٌِْدِه ُمِ  ِـّ قَمٌْدي يب ، وَأَٟم٤م َُمَٕمُف طَمٞم٨ُْم َيْذيُمُرين ، َواهللاِ هللاُ َأوْمَرُح سمَتْقسم٦ِم قَم  ـْ َأطَمِديُمؿْ قَمزا َوضمؾا ، َأَٟم٤م قِمٜمَْد فَم

ـْ شَمَ٘مّرَب إزَِما ِذراقم٤مً  سْم٧ُم إًَِمٞمُْف ِذَراقم٤ًم ، َوَُم َب إزَِما ؿِمؼْمًا ، شَم٘مرا ـْ شَمَ٘مرا تَُف سم٤مًْمَٗمالِة ، َوَُم سْم٧ُم إًمٞمف  جيُد و٤مًما ، شمَ٘مرا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ، وهذا ًمٗمظ إطمدى ِرواي٤مت ُمًٚمؿ .ش سَم٤مقم٤ًم ، وإَِذا َأىْمٌََؾ إزَِما يْٛمٌم ، َأىمٌٚم٧ُم إًَمٞمف ُأَهْرِوُل 

وقمـ ضم٤مسمِر سمـ قمٌِد اهللا ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، َأٟماُف ؾَمٛمَع اًمٜمٌَِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ىَمٌَْؾ ُمْقشمِِف  -441

٤مٍم ي٘مقُل :  ـا سم٤مهللا قمزا َوضَمؾا » سمثالصَم٦ِم َأيا ـُ اًمٔما
ًِ
 رواه ُمًٚمؿ ش ٓ يٛمقشمـ َأطَمُديُمؿ إِٓا َوُهَق حُيْ

ىم٤مل اهللا » هللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل : وقمـ َأٟمٍس ، ريض ا -442

ـَ آَدَم إِٟماَؽ َُم٤م َدقمْقشَمٜمل َوَرضمْقشَمٜمل هَمَٗمْرُت ًَمَؽ قَمغم ُم٤م يَم٤مَن ُِمٜمَؽ وٓ ُأسَم٤مزِم ، ي٤م اسمـ آدَم ، ًَمقْ   شمٕم٤ممم : َي٤م اسْم

 ، صمؿ اؾْمَتٖمْ 
ِ
ـَ آَدم ، إِٟماَؽ ًَمق َأشَمٞمَْتٜمل سمُِ٘مراٍب إَْرضِ سَمٚمَٖم٧ْم ُذُٟمقسُمَؽ قَمٜم٤َمَن اًمًامء  َٗمْرشَمٜمل هَمَٗمرُت ًَمَؽ ، َي٤م اسْم

ُك يِب ؿَمْٞمئ٤ًم ، ٕشََمْٞمتَُؽ سمُِ٘مَراهِب٤َم َُمْٖمِٗمَرًة   رواه اًمؽمُمذي . وىم٤مل : طمدي٨م ش ظمٓم٤مي٤م ، صُمؿا ًَمِ٘مٞمَْتٜمل ٓ شُمنْمِ

 » طمًـ . 
ِ
ًَمَؽ ُمٜمٝم٤م ، أي : فَمَٝمَر إَذا َروَمْٕم٧َم َرْأؾَمَؽ، سمٗمـتح اًمٕملم ، ىمٞمؾ : هق َُم٤م قمـ ش قَمٜم٤َمُن اًمًامء

َح٤مُب . و  ًا  سمْمؿ اًم٘م٤مف ، وىمٞمَؾ سمٙمِنه٤م ، واًمْمؿ أصح وأؿمٝمر، شىُمراُب إرض» وىمٞمَؾ : هق اًم

.وهق:ُم٤م ي٘م٤مِرُب ُِمأَلَه٤م ،واهللا أقمٚمؿ
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
 ( 21/394) شمٗمًػم اًمٓمؼمى . .ىم٤مل : أضمٕمؾ أُمري إمم اهللوأومقض أُمري إمم اهلل :اًمًدي قمـ 

ىمٞمؾ : إٟمف ىم٤مل هذا عم٤م أرادوا اإلي٘م٤مع سمف ىم٤مل  . أي : أشمقيمؾ قمٚمٞمف وأؾمٚمؿ أُمري إًمٞمفوأومقض أُمري إمم اهلل 

ومقىم٤مه اهلل ُمقؾمك وإول أومم.هرب هذا اعم١مُمـ إمم اجلٌؾ ومٚمؿ ي٘مدروا قمٚمٞمف . وىمٞمؾ : اًم٘م٤مئؾ هق  :ُم٘م٤مشمؾ 

ٟمج٤مه اهلل  :أي : وىم٤مه اهلل ُم٤م أرادوا سمف ُمـ اعمٙمر اًمزء وُم٤م أرادوا سمف ُمـ اًمنم . ىم٤مل ىمت٤مدة .ؾمٞمئ٤مت ُم٤م ُمٙمروا 

 (1/1313إهائٞمؾ .)شمٗمًػم ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مٟمك  ُمع سمٜمل

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو: أن أسم٤مه ىم٤مل قمٜمد ُمقشمف: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ أُمرشمٜم٤م وم٠موٕمٜم٤م وَّنٞمتٜم٤م ومريمٌٜم٤م ومال سمرئ وم٠مقمتذر وٓ 

 (4/261قمزيز وم٠مٟمتٍم: وًمٙمـ ٓ إًمف إٓ أٟم٧م. وُم٤م زال ي٘مقهل٤م طمتك ُم٤مت . ) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: اخلقف أومْمؾ ُمـ اًمرضم٤مء ُم٤م دام اًمرضمؾ صحٞمح٤ًم وم٢مذا ٟمزل سمف اعمقت وم٤مًمرضم٤مء 

أومْمؾ ُمـ اخلقف ي٘مقل: إذا يم٤من ذم صحتف حمًٜم٤ًم قمٔمؿ رضم٤مؤه قمٜمد اعمقت وطمًـ فمٜمف إذا يم٤من ذم صحتف 

 (8/89 إوًمٞم٤مءُمًٞمئ٤ًم ؾم٤مء فمٜمف قمٜمد اعمقت ومل يٕمٔمؿ رضم٤مؤه.)طمٚمٞمف 

 ( 8/ 432قمالم اًمٜمٌالء أض: وقمزشمف ًمق أدظمٚمٜمل اًمٜم٤مر ُم٤م أي٧ًم.)ؾمػم ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤م

ىم٤مل مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م: واهلل ًمق ظمػمت سملم حم٤مؾم٦ٌم اهلل زم، وسملم حم٤مؾم٦ٌم أسمقي: ٓظمؽمت حم٤مؾم٦ٌم اهلل، وذًمؽ 

 (449/7قمالم اًمٜمٌالء إٔن اهلل أرطمؿ يب ُمـ أسمقي.)ؾمػم 

ث، ومٞم٘مقل: ُم٤م هٜم٤مًمؽ إٓ قمٗمقه، وٓ  قمـ اسمـ أيب احلقاري ىم٤مل: يمٜم٧م أؾمٛمع ويمٞمًٕم٤م يٌتدئ ىمٌؾ أن حيدِّ

 (12/92ٟمٕمٞمش إٓ ذم ؾمؽمه، وًمق يُمِمػ اًمٖمٓم٤مء ًمُٙمِمػ قمـ أُمر قمٔمٞمؿ.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 (12/92ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب ًمرضمؾ: إن دظمٚم٧م اًم٘مؼم وُمٕمؽ اإلؾمالم وم٠مسمنم.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ُمٕم٤موي٦م ىمٞمؾ ًمف: أٓ شمقيص؟، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ أىمؾ اًمٕمثرة، واقمُػ قمـ اًمزًم٦م،  وضم٤مء أيْم٤ًم أٟمف: عم٤م اطمتي

 (161/3قمالم اًمٜمٌالء أودم٤موز سمحٚمٛمؽ قمـ ضمٝمؾ ُمـ مل يرُج همػمك.)ؾمػم 

ي٘مقل اعمزين: دظمٚم٧م قمغم اًمِم٤مومٕمل ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، يمٞمػ أصٌح٧م؟ ومرومع 

إلظمقاين ُمٗم٤مرىًم٤م وًمًقء قمٛمكم ُمالىمًٞم٤م وقمغم اهلل وارًدا، ُم٤م أدري رأؾمف، وىم٤مل: أصٌح٧م ُمـ اًمدٟمٞم٤م راطمالً و

 روطمل شمّمػم إمم اجلٜم٦م وم٠مهٜمٞمٝم٤م، أو إمم اًمٜم٤مر وم٠مقمزهي٤م، صمؿ سمٙمك وأٟمِم٤مء ي٘مقل :

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=40&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=40&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=40&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=40&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=40&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=40&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=40&ayano=44#docu
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ِـّ واجلقد جمرُم٤م                   إًمٞمؽ إًمف اخلٚمؼ  أرومع رهمٌتل   وإن يمٜم٧ُم  ي٤م ذا اعم

ضَم٤م ُِمٜمِّل ًمَِٕمْٗمِقَك ؾُمٚمااَم         وعما٤م ىم٤ًم ىَمٚمٌل، وو٤مىَم٧م َُمذاِهٌل      ضَمَٕمْٚم٧ُم اًمرا

 سمٕمٗمقَك ريب يم٤مَن قمْٗمقَك أقمَٔمام                          شمٕم٤مفَمَٛمٜمل ذٟمٌل ومٚماام ىمرٟمتفُ 

ْٟم٥ِم          ـِ اًمذا َُم٤م             وَماَم ِزًْم٧َم َذا قَمْٗمٍق قَم  مَلْ شَمَزْل دَمُقُد َوشَمْٕمُٗمق ُِمٜما٦ًم َوشَمَٙمرُّ

 ومٙمٞمَػ وىمد أهمقَى صٗمٞماَؽ آَدُم٤م           َيّمُٛمد إلسمٚمٞمَس قم٤مسمٌد      ومٚمقَٓك مل

 أهٜما٤م وأُم٤م ًمٚمًٕمػم وم٠مٟمَدُم٤م         ومٞم٤م ًمٞم٧َم ؿِمٕمري هؾ أصػم جلٜم٦ٍم       

ٍد      فَمُٚمقٍم هَمُِمقٍم ٓ ُيزايُؾ ُم٠مصَمام          وم٢من شمٕمُػ قمٜمل شمٕمُػ قمـ ُمتٛمرِّ

 وًمق أدظَمٚمقا ٟمٗمز سمُجْرم ضمٝمٜماام         وإن شمٜمتِ٘مْؿ ُمٜمل ومٚم٧ًُم سمآيٍس         

 شمٗمٞمض ًمَِٗمْرِط اًْمَقضْمِد أضمٗم٤مُٟمُف َدُم٤م                   وَمٚمٚماِف َدرُّ اًْمَٕم٤مِرِف اًمٜماْدِب إٟماُف 

ة اخلقِف ُم٠ممَت٤م         ُيِ٘مٞمُؿ إَذا َُم٤م اًمٚمٞمُؾ َُمدا فَمالََُمُف قمغم       ٟمٗمًِف ُِمـ ؿمدا

ِف َوذِم  وَمِّمٞمًح٤م إَِذا َُم٤م يَم٤مَن ذِم   َُم٤م ؾِمقاُه ذِم اًمَقرى يَم٤مَن َأقْمَجاَم         ِذيْمِر َرسمِّ

 يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمجلَٝم٤مًَم٦ِم َأضْمَرَُم٤م       ويذيمُر أي٤مًُم٤م ُمَْم٧م ُِمـ ؿم٤ٌمسمِف َوَُم٤م   

ـَ اهلَؿِّ ـُمقَل ََّن٤مِرِه أظم٤م ٝمِد واًمٜماجقى إذا اًمٚمٞمُؾ أفمَٚمام             وَمَّم٤مَر ىَمِري ًُّ  اًم

 يمٗمك سمَؽ ًمٚمراضملَم ؾم١مًٓ وُمٖمٜماَم        ٌٞمٌل َأْٟم٧َم ؾُم١ْمزِم َوسُمْٖمٞمَتِل     َيُ٘مقُل طَم 

يتٜمل وهَديتَٜمل   وٓ ِزًْم٧َم َُمٜما٤مًٟم٤م قَمكَما َوُُمٜمِْٕماَم            أًم٧ًَم اًمذي همذا

ك َُمـ ًَمُف اإِلطْم٤ًمُن َيْٖمِٗمُر َزًماتل ًَ ُم٤م. )شم٤مريخ دُمِمؼ         قَم  (51/431ويًؽُم أوزاري وُم٤م ىمد شم٘مدا

 ثبة اجلِّ ثني اخلٛف ٚاٌشعبء -9;
تِِف أْن َيُٙمقَن ظَم٤مئٗم٤ًم َراضِمٞم٤ًم ، َوَيُٙمقَن ظَمْقوُمُف َوَرضَم٤مُؤُه ؾَمقاًء ، وذم  اقْمَٚمْؿ أنا اعمُْخت٤َمَر ًمِْٚمَٕمٌِْد ذم طَم٤مِل ِصحا

ٜم٦َِم وهَمػْمِ  ًُّ ـْ ٟمُّمقِص اًمٙمَِت٤مِب واًم ع ُِم ْ ضم٤مُء ، وىمقاقِمُد اًمنما ُض اًمرا  َذًمَِؽ ُُمتٔم٤مِهَرٌة طَم٤مِل اعمََرِض ُيٛمحا

ـُ َُمْٙمَر اهلل إِٓا اًمَ٘مْقُم اخل٤َمِهوَن  قَمغَم ذًمؽ ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم  99] إقمراف :  وَماَل َي٠مَُم

ـْ َرْوِح اهللِ إِٓا اًمَ٘مْقُم اًمٙم٤مومُِروَن  :  شَمٌَْٞمضُّ  َيْقمَ  [ ،وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم:  87] يقؾمػ :  إِٟماُف َٓ َيْٞم٠َمُس ُِم

َقدُّ ُوضُمقٌه  ًْ يُع اًمِٕمَ٘م٤مِب َوإِٟماُف ًَمَٖمُٗمقٌر  [، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم:  116] آل قمٛمران:  َوضُمقٌه َوشَم إنا َرسَمَؽ ًَمَنِ

٤مَر ًَمِٗمل ضَمِحٞمٍؿ  [، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  166] إقمراف :  َرطِمٞمٌؿ  إنا إسَْمَراَر ًَمِٗمل َٟمِٕمٞمٍؿ َوإِنا اًمُٗمجا
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ـْ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  14-13] آٟمٗمٓم٤مر :  ٤م َُم ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَمُٝمَق ذِم قِمٞمَِم٦ٍم َراِوٞم٦ٍَم َوأُما ٤م َُم وَم٠مُما

ُف َه٤مِوَي٦ٌم  ٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠مُمُّ  اخلَقُف  وَمَٞمْجتَٛمعُ .  يمثػمةٌ  اعمٕمٜمك هذا ذم وأي٤مت[  9-6:  اًم٘م٤مرقم٦م]  ظَمٗما

َٟمتَلْمِ  آَيَتلْمِ  ذم واًمرضم٤مءُ   . آي٦م َأو آي٤مت وأَ  ُُمْ٘مؽَمِ

ًَمْق َيْٕمَٚمُؿ » وقمـ أيب هريرة . ريض اهللا قمٜمف ، َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -443 

ـَ اًمُٕمُ٘مـقسَم٦ِم . ُم٤م ـَمِٛمَع سمَجٜماتِِف َأطَمٌد ، َوًَمْق َيْٕمَٚمُؿ اًمٙم٤مومُِر َُم٤م قِمٜمَد اهللاِ ُمِ  ـُ َُم٤م قِمٜمَْد اهللاِ ُِم مْح٦َِم ، َُم٤م  ـَ اعم١ُْمُِم اًمرا

ـْ ضمٜماتِِف َأطَمٌد   رواه ُمًٚمؿ .ش ىَمٜمَط ُِم

إذا » وقمـ أيب ؾَمٕمٞمد اخلدِريِّ ، ريض اهللا قَمٜمف ، َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -444

ضم٤مُل قَمغم َأقْمٜم٤َمىِمٝمِؿ ، وَم٢مِْن يم٤مٟمَ  ُُمقين ُوِوٕم٧ِم اجلَٜم٤َمَزُة واطْمتَٛمَٚمَٝم٤م اًمٜما٤مُس َأو اًمرِّ ٧ْم ص٤محِل٦ًَم ىم٤مًَم٧ْم : ىَمدِّ

 إٓا 
ٍ
َٛمُع َصقهَت٤م يُمؾُّ رء ًْ ٌُقَن هَب٤م ؟ َي ـَ شَمْذَه ُُمقين ، َوإْن يم٤مَٟم٧ْم هَمػم ص٤محل٦ٍم ، ىم٤مًَم٧ْم : ي٤م وْيَٚمَٝم٤م ، َأْي ىَمدِّ

٤مُن ، َوًَمْق ؾَمِٛمَٕمُف ًَمَّمِٕمَؼ  ًَ  رواه اًمٌخ٤مري .ش اإِلْٟم

اجلَٜما٦ُم » ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وقمـ اسمـ ُمًٕمقٍد ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مَل : -445

اِك َٟمْٕمٚمِف َواًمٜما٤مُر ُِمثُْؾ ذًمؽ  ـْ ِذَ  رواه اًمٌخ٤مري .ش َأىْمَرُب إمم َأطَمِديُمْؿ ُِم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : يمت٥م رضمؾ إمم ص٤مطم٥م ًمف : إذا أص٧ٌم ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤م ينك ومال شم٠مُمـ أن يٙمقن هِم٤مم سمـ قمروة قمـ 

ك وشمٕم٤ممم ىم٤مل ، أن اهلل شم٤ٌمرزيد سمـ أؾمٚمؿ ومٞمف ُمـ اهلل ُمٙمر وم٢مٟمف ٓ ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل إٓ اًم٘مقم اخل٤مهون. قمـ 

رسمٜم٤م ٓ ٟم٠مُمـ  :ًمٚمٛمالئٙم٦م : ُم٤م هذا اخلقف اًمذي ىمد سمٚمٖمٙمؿ ، وىمد أٟمزًمتٙمؿ اعمٜمزًم٦م اًمتل مل أٟمزهل٤م همػميمؿ ؟ ىم٤مًمقا

ُمٙمرك ، ٓ ي٠مُمـ ُمٙمرك إٓ اًم٘مقم اخل٤مهون. قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع ىم٤مل : ُمـ إُمـ عمٙمر اهلل إىم٤مُم٦م اًمٕمٌد 

 (6/487ر اعمٜمثقر)شمٗمًػم اًمد. قمغم اًمذٟم٥م يتٛمٜمك قمغم اهلل اعمٖمٗمرة

ىم٤مًمف اسمـ زيد ، يريد : أن اعم١مُمـ يرضمق ومرج اهلل  ;أي ٓ شم٘مٜمٓمقا ُمـ ومرج اهلل وٓ شمٞم٠مؾمقا ُمـ روح اهلل 

 (9/221)شمٗمًػم اًمٓمؼمى . وىم٤مل ىمت٤مدة واًمْمح٤مك: ُمـ رمح٦م اهلل واًمٙم٤مومر ي٘مٜمط ذم اًمِمدة .

ٛمٕمقن ، وًم٘مد ، أي٦م ، ًم٘مد يمٗمر أىمقام سمٕمد إيامَّنؿ يمام شمًيقم شمٌٞمض وضمقه وشمًقد وضمقه  : قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ، ًمػمدن قمغم احلقض ِمـ  : ذيمر ًمٜم٤م أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل
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تٝمؿ ، اظمتٚمجقا دوين ، ومألىمقًمـ : رب! أصح٤ميب! أصح٤ميب! صحٌٜمل أىمقام ، طمتك إذا رومٕمقا إزم ورأي

ٓء ه١موأُم٤م اًمذيـ اسمٞمْم٧م وضمقهٝمؿ ومٗمل رمح٦م اهلل  : وىمقًمف !ومٚمٞم٘م٤مًمـ : إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك 

 ( 7/94) اًمٓمؼمى .ومٗمل رمح٦م اهلل هؿ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدون : أهؾ ـم٤مقم٦م اهلل واًمقوم٤مء سمٕمٝمد اهلل  ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ

وإٟمف ًمٖمٗمقر ٕن ُم٤م هق آت ومٝمق هيع ىمري٥م ، ىمٞمؾ : هق اهلالك ذم اًمدٟمٞم٤م ، )إن رسمؽ هيع اًمٕم٘م٤مب )

 (3/212هيع اًمٕم٘م٤مب ٕقمدائف همٗمقر ٕوًمٞم٤مئف رطمٞمؿ هبؿ. )شمٗمًػم اًمٌٖمقى  :ىم٤مل قمٓم٤مء رطمٞمؿ. 

إٟمام ؾمامهؿ اهلل إسمرار َّٕنؿ قمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل (  إن إسمرار ًمٗمل ٟمٕمٞمؿ ) 

 )شمٗمًػم سمـ يمثػم ( سمروا أسم٤مء وإسمٜم٤مء. 

وأُم٤م ُمـ ظمٗم٧م ُمقازيٜمف :قمـ ىمت٤مدة  .ي٘مقل : ذم قمٞمِم٦م ىمد روٞمٝم٤م ذم اجلٜم٦م ومٝمق ذم قمٞمِم٦م راوٞم٦م قمـ جم٤مهد :

 (24/525)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .وهل اًمٜم٤مر هل ُم٠مواهؿ .وم٠مُمف ه٤موي٦م 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف : ي٤م سمٜمل أرج اهلل رضم٤مء ٓ جيرئؽ قمغم ُمٕمّمٞمتف و ظمػ اهلل ظمقوم٤م ٓ ي١ميًؽ ُمـ رمحتف. 

 (2/18ك يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مإل)ؿمٕم٥م ا

يم٤من حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ ي٘مقل ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف : إهلل ! إن يم٤من ىمد صٖمر ذم ضمٜم٥م قمٓم٤مئؽ قمٛمكم وم٘مد يمؼم ذم ضمٜم٥م 

 (2/11يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلرضم٤مئؽ أُمكم.)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي: اإليامن صمالصم٦م اخلقف واًمرضم٤مء واعمح٦ٌم وذم ضمقف اخلقف شمرك اًمذٟمقب وومٞمف 

اًمٓم٤مقم٦م و ومٞمف وضمقب اجلٜم٦م و ذم ضمقف اعمح٦ٌم اطمتامل اعمٙمروه٤مت و سمف  اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر وذم ضمقف اًمرضم٤مء

 (2/13يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلضمد رو٤م اهلل قمز و ضمؾ.)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: يمٞمػ أظم٤مومؽ وأٟم٧م يمريؿ ؟ ويمٞمػ ٓ أرضمقك وأٟم٧م قمزيز ؟ وم٠مٟم٤م سملم ظمقف ي٘مٓمٕمٜمل 

 (2/13يامن إل)ؿمٕم٥م اومرطم٤م .  ورضم٤مء يقصٚمٜمل ومالرضم٤مئل يدقمٜمل وم٠مُمقت ظمقوم٤م وٓ ظمقذم يؽميمٜمل وم٠مطمٞمك

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: يًت٘مك اخلقف ُمـ سمحر قمدًمف و يًت٘مك اًمرضم٤مء ُمـ سمحر ومْمٚمف و ىمد ؾمٌؼ اًم٘مْم٤مء أن 

 (2/13يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلرمحتف ؾمٌ٘م٧م همْمٌف.)ؿمٕم٥م ا

ٚمٜما٤مِس قَمغّم فُمْٚمِٛمِٝمْؿ َوإِنا رَ   سماَؽ ًَمَِمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب ( قمـ ُمٓمرف أٟمف شمال هذه أيف:) َوإِنا َرسماَؽ ًَمُذو َُمْٖمِٗمَرٍة ًمِّ

( وم٘م٤مل ًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ىمدر ُمٖمٗمرة اهلل وقمٗمق اهلل ودم٤موز اهلل ًم٘مّرت أقمٞمٜمٝمؿ  وًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس 6)اًمرقمد 

 (2/11.)ؿمٕم٥م آيامن ٟمٙم٤مل اهلل وٟم٘مؿ اهلل وسم٠مس اهلل وقمذاب اهلل ُم٤م رىم٠م هلؿ دُمع وٓ اٟمتٗمٕمقا سمٓمٕم٤مم وٓ ذاب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=165#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=165#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=165#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=165#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1937&idto=1937&bk_no=49&ID=2021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1937&idto=1937&bk_no=49&ID=2021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1937&idto=1937&bk_no=49&ID=2021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1937&idto=1937&bk_no=49&ID=2021#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5104&idto=5104&bk_no=50&ID=5205#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5104&idto=5104&bk_no=50&ID=5205#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5104&idto=5104&bk_no=50&ID=5205#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5104&idto=5104&bk_no=50&ID=5205#docu


واًمرضم٤مء اخلقف سملم اجلٛمع سم٤مب                           ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اًمرسم٤مٟمٞملماصم٤مر  - 435

  

طم٤من ومٙم٤من ي٘مقل:ي٤م قم٤ٌمد اهلل أيمرُمقا و أمجٚمقا وم٢مٟمام وؾمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمد إمم اهلل ىم٤مل ُمٓمرف: يمٜم٤م ٟم٠ميت زيد سمـ صق

  (2/11يامن إلقمز و ضمؾ ظمّمٚمت٤من :اخلقف و اًمٓمٛمع ) اى اًمٓمٛمع رم رمحف اهلل (. )ؿمٕم٥م ا

 ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: ًمق وزن ظمقف اعم١مُمـ و رضم٤مءه ُم٤م زاد ظمقومف قمغم رضم٤مئف و ٓ رضم٤مءه قمغم ظمقومف.

 (2/12يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل وُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة : أٟمف ضمٚمس و رضمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم يتذايمران وم٘م٤مل أطمدمه٤م : إين ٕرضمق و أظم٤مف  قمـ

 أظمر : إٟمف ُمـ رضم٤م ؿمٞمئ٤م ـمٚم٦ٌم و إٟمف ُمـ ظم٤مف ُمـ رء هرب ُمٜمف و ُم٤م طم٥ًم اُمرئ يرضمق ؿمٞمئ٤م يٓمٚمٌف

 (2/13يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلُم٤م طم٥ًم اُمرئ يرضمق ؿمٞمئ٤م ٓ هيرب ُمٜمف ؟. )ؿمٕم٥م او

 ل : وضمدت طمجرا وم٢مذا قمٚمٞمف ُمٙمتقب : يمؾ ُمٓمٞمع ُمًت٠مٟمس و يمؾ قم٤مص ُمًتقطمش ىم٤مل ذا اًمٜمقن ي٘مق

 (2/13يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مكإلراج ـم٤مًم٥م و يمؾ ظم٤مئػ ه٤مرب و يمؾ حم٥م ذًمٞمؾ.)ؿمٕم٥م اويمؾ 

 (2/25يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلىم٤مل ذو اًمٜمقن : اخلقف رىمٞم٥م اًمٕمٛمؾ و اًمرضم٤مء ؿمٗمٞمع اعمحـ.)ؿمٕم٥م ا

شمٕمّٓمؾ  وُمـ محؾ ٟمٗمًف قمغم اخلقف ىمٜمط وًمٙمـ ُمـ هذه  ُمـ محؾ ٟمٗمًف قمغم اًمرضم٤مء :ىم٤مل أسمق قمثامن اعمٖمريب

 (2/21يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلُمرة وُمـ هذه ُمرة.)ؿمٕم٥م ا

قمـ احلًـ ىم٤مل: إن هذا احلؼ: ضمٝمد اًمٜم٤مس وطم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ؿمٝمقاهتؿ: ومق اهلل، ُم٤م صؼم قمٚمٞمف، إٓ ُمـ 

 (197 -6/196 إوًمٞم٤مءقمرف ومْمٚمف، ورضم٤مء قم٤مىمٌتف.)طمٚمٞمف 

سمد يٕمٌد اهلل حتذيرا واًمٕم٤مرف يٕمٌد اهلل شمنميٗم٤م واًمٕم٤ممل يٕمٌد اهلل ظم٤مئٗم٤م و راضمٞم٤م ىم٤مل اسمق يٕم٘مقب اًمًقد:اًمٕم٤م

 (2/11يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل)ؿمٕم٥م ا.

 (2/11يامن إلىم٤مل اسمق ؾمٚمٞمامن اًمدراين ي٘مقل : إذا همٚم٥م اًمرضم٤مء قمغم اخلقف ومًد اًم٘مٚم٥م . )ؿمٕم٥م ا

 (1/61)اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف ٤م .ىم٤مل اًمقاؾمٓمك :اخلقف واًمرضم٤مء زُم٤مُم٤من قمغم اًمٜمٗمقس ًمئال خترج إمم رقمقٟمتٝم

ىم٤مل اسمق قمكم اًمروذسم٤مري: اخلقف واًمرضم٤مء مه٤م يمجٜم٤مطمل اًمٓم٤مئر إذا اؾمتقي٤م اؾمتقي اًمٓمػم وشمؿ ـمػماٟمف وإذا 

ٟم٘مص واطمد ُمٜمٝمام وىمع ومٞمف اًمٜم٘مص وإذا ذه٤ٌم مجٞمٕم٤م ص٤مر اًمٓم٤مئر ذم طمد اعمقت ًمذًمؽ ىمٞمؾ : ًمق وزن ظمقف 

 (2/12يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  إلاعم١مُمـ و رضم٤مءه ٓقمتدٓ.)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : اًم٘مٚم٥م ذم ؾمػمه إمم اهلل قمز و ضمؾ سمٛمٜمزًم٦م اًمٓم٤مئر، وم٤معمح٦ٌم رأؾمف واخلقف واًمرضم٤مء ضمٜم٤مطم٤مه: 

ومٛمتك ؾمٚمؿ اًمرأس واجلٜم٤مطم٤من وم٤مًمٓم٤مئر ضمٞمد اًمٓمػمان، وُمتك ىمٓمع اًمرأس ُم٤مت اًمٓم٤مئر، وُمتك وم٘مد اجلٜم٤مطم٤من 
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 (1/517ومٝمق قمرو٦م ًمٙمؾ ص٤مئد ويم٤مه.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (1/515) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم .ف قمالُم٦م صح٦م اإليامن و شمرطمٚمف ُمـ اًم٘مٚم٥م قمالُم٦م شمرطمؾ اإليامن ُمٜمفوىم٤مل ايْم٤م:اخلق

وىم٤مل ايْم٤م: اخلقف اعمحٛمقد اًمّم٤مدق ُم٤م طم٤مل سملم ص٤مطمٌف وسملم حم٤مرم اهلل قمز وضمؾ ، وم٢من دم٤موز هذا ظمٞمػ 

 (1/514ُمٜمف اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 قمغم ؾ قمغم أداء اًمٗمرائض واضمتٜم٤مب اعمح٤مرم، وم٤من زادىم٤مل اسمـ رضم٥م:واًم٘مدر اًمقاضم٥م ُمـ اخلقف ُم٤م مح

 اعمٙمروه٤مت دىم٤مئؼ قمـ واإلٟمٙمٗم٤مف اًمٓم٤مقم٤مت ٟمقاومؾ ذم اًمتِمٛمػم قمغم ًمٚمٜمٗمقس سم٤مقمث٤م ص٤مر سمحٞم٨م ذًمؽ

 مه٤م أو ُمقشم٤م أو ُمرو٤م أورث سم٠من ذًمؽ قمغم شمزايد وم٤من حمٛمقدا ومْمال ذًمؽ يم٤من اعم٤ٌمطم٤مت ومْمقل ذم واًمتًٌط

 يٙمـ حمٛمقدا. مل وضمؾ قمز هلل اعمحٌقسم٦م اعمٓمٚمقسم٦م اًمٗمْم٤مئؾ ٤ًمبايمت ذم اًمًٕمل قمـ ي٘مٓمع سمحٞم٨م ٓزُم٤م

 (19) اًمتخقيػ ُمـ اًمٜم٤مر ص 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ يمثػم:أن ظم٤مدًُم٤م ًمٕمٌداهلل سمـ قمٛمر أذٟم٥م وم٠مراَد اسمـ قمٛمر أن يٕم٤مىمٌف قمغم ذٟمٌف وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٞمدي 

صمؿ أذٟم٥م اًمٕمٌد صم٤مٟمٞم٤ًم وم٠مراد  : وم٤ٌمًمذي أُمٝمٚمَؽ عم٤ََم أُمٝمٚمتٜملىم٤مل أُم٤م ًمؽ ذٟم٥م خت٤مُف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف؟ ىم٤مل: سمغم

وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمٛمر: ُم٤مًمٙمٚمؿ  .قم٘مقسمتف، وم٘م٤مل ًمف ُمثؾ ذًمؽ ومٕمٗم٤م قمٜمف صمؿ أذٟم٥م اًمث٤مًمث٦م. ومٕم٤مىمٌف وهق ٓ يتٙمٚمؿ

ـْ طِمٚمٛمؽ ُمع شمٙمرار ضُمرُمل. ومٌٙمك اسمـ قمٛمر وىم٤مل: أٟم٤م  شم٘مؾ ُم٤م ىمٚم٧م ذم إوًمتلم؟ وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٞمدي طمٞم٤مٌء ُِم

 (311/17) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .ٞم٤مء ُمـ ريب أٟم٧َم طمٌر ًمقضمف اهلل شمٕم٤مممأطمؼُّ سم٤محل

 ئ١ٌٗ -:;
 
 ثبة فنً اٌجىبء ِٓ خؾ١خ اهلل رْبىل ٚؽٛلب

ٌُْٙمقَن َوَيزيُدُهْؿ ظُمُِمققم٤ًم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  وَن ًمأِلَْذىَم٤مِن َي  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  119] اإلهاء :   َوخَيِرُّ

ـْ هَذا احْلَ   [ . 59] اًمٜمجؿ :  ِدي٨ِم شَمْٕمَجٌُقَن َوشَمْْمَحُٙمقَن َوٓ شَمٌُْٙمقَن َأوَمِٛم

اىْمَرْأ قمكما »وقَمـ أيب َُمًٕمقٍد ، ريض اهللا قمٜمف . ىم٤مَل : ىم٤مل زم اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -446

ي » َل : ىمٚم٧ُم : ي٤م رؾُمقَل اهللا  َأىْمَرُأ قَمَٚمٞمَْؽ ، َوقَمَٚمٞمَْؽ ُأْٟمِزَل ؟، ىم٤مش اًمُ٘مرآَن  ـْ هَمػْمِ إيِن ُأطِم٥مُّ َأْن َأؾْمَٛمَٕمُف ُِم

٤مء  طمتك ضِمئ٧ُْم إمم هِذِه أي٦م : ش  ـْ  ضِمْئٜم٤م إِذا وَمَٙمٞمَْػ  }وم٘مَرْأُت قمٚمٞمف ؾمقَرَة اًمٜمًِّ ٦م يُمؾِّ  ُِم  ِوضمئْٜم٤م سمَِِمٝمٞمد ُأُما

  قَمغم سمَِؽ 
ِ
ٌَُؽ  »:  ىم٤مل[  41:  أي٦م]   { ؿَمِٝمٞمداً  َه١مٓء ًْ  ِف . وَم٢مَِذا قِمٞمْٜم٤مُه شَمْذِروم٤مِن . وَم٤مًْمتََٗم٧ما إًِمٞمْ ش  أنَ  طَم

 .ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف
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وقمـ أٟمس ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مَل : ظَمَٓم٥َم َرؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ظُمْٓم٦ًٌَم َُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم  -447

ٌََٙمْٞمتُْؿ يمثػم» ُِمثَْٚمَٝم٤م ىَمطُّ ، وم٘م٤مَل :  ىم٤مل : وَمَٖمٓماك َأْصَح٤مُب ش اً ًَمْق شمْٕمٚمُٛمقَن ُم٤م َأقْمَٚمُؿ ًَمَْمِحْٙمتُْؿ ىَمٚمِٞمالً َوًَم

 َرؾُمقِل اهللاِ مَّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ُوضُمقَهُٝمْؿ . وهلْؿ ظَمٜملٌِم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . َوؾَمٌََؼ سمٞم٤َمُٟمُف ذم سم٤مِب اخلَقِف .

ٚم٩ُِم اًمٜما٤مَر َٓيَ » وقمـ أيب هريرة ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -448

ع َوٓ جَيْتَٛمُع هُم٤ٌَمٌر ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللا وُدظم٤مُن ضَمَٝمٜما  ْ ـُ ذم اًميا ٌَ ـْ ظَمِْمٞم٦َِم اهللا طَمتاك َيُٕمقَد اًمٚما ش َؿ َرضْمٌؾ سَمَٙمك ُِم

ـٌ صحٞمٌح .  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

ِف َيْقَم ٓ فمِؾا إٓا ؾَم » وقمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -449 ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اهللاُ ذم فمِٚمِّ

٤مضِمِد . َوَرضُمالِن حَتَ  ًَ ٌُُف ُُمَٕمٚماؼ سم٤معمَ ُف : إُِم٤مٌم قم٤مِدٌل ، وؿم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم ذم قِم٤ٌَمَدِة اهللا شَمٕم٤ممم . َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم ٚمُّ
٤مسما٤م ذم فمِ

ىَم٤م قَمَٚمٞمِف ، َوَرضَمٌؾ دَ  قَمتُْف اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤مٍل . وَمَ٘م٤مَل : إيِّن َأظم٤مُف اهللا . اهللا . اضمتََٛمٕم٤م قَمَٚمٞمِف . وشَمَٗمرا

َق سمَِّمَدىَم٦َم وم٠َمظْمٗم٤مه٤م طمتاك َٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِمامًمُف ُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُف . وَرضُمٌؾ َذيَمَر اهللا ظم٤مًمِٞم٤ًم وَمَٗم٤مَو  ٧ْم وَرضُمٌؾ شَمَّمدا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش قَمْٞمٜم٤َمهُ 

ـِ اًم -451 ػم . ريض اهللا قمٜمف . ىم٤مل : َأشَمٞم٧ُْم رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوُهق وقَمـ قمٌد اهللا سم خِّ ِمِّ

. 
ِ
ٌَُٙم٤مء ـَ اًم  ُيّمكمِّ وجلْقومِِف َأِزيٌز يَم٠َمِزيِز اعمْرضَمِؾ ُِم

امئِؾ سم٢مؾِمٜم٤مٍد صحٞمٍح . ُمذيُّ ذم اًمِما  طمدي٨م صحٞمح رواه أسمق داود . واًمؽمِّ

ـِ يَمْٕم٥ٍم .  وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف . -451 ىم٤مَل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ٕيَِبِّ سم

ـَ يَمَٗمُروا » ريض اهللا قمٜمف :  ِذي ين ؟ ش إِنا اهللا ، قَمزا وضَمؾا ، َأُْمَرين َأْن َأىْمَرَأ قمَٚمْٞمَؽ : مَلْ َيُٙمـ اًما ىَم٤مَل : َوؾَماما

 ٚمٞمف . وذم رواي٦م: وَمَجَٕمَؾ ُأيَبٌّ َيٌْٙمل.وَمٌَٙمك ُأيَبٌّ . ُمتٗمٌؼ قمش َٟمَٕمْؿ » ىم٤مل : 

وقمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مَل َأسمق سَمْٙمٍر ًمٕمٛمَر ، ريض اهللا قمٜمٝمام . سمٕمَد ووم٤مِة رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -452

ـَ . ريض اهللا قمٜمٝم٤م . َٟمُزوُره٤م يمام يَم٤مَن رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قمَ  ْؼ سمِٜم٤م إمم ُأمِّ َأيٛم
َٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، َيُزوُره٤م . اْٟمَٓمٚمِ

قِل اهللا َصغّم وَمَٚماما اْٟمتََٝمٞم٤م إًِمٞمْٝم٤م سَمَٙم٧ْم . ومَ٘م٤مٓ هل٤م : ُم٤م ُيٌْٙمِٞمِؽ ؟ َأَُم٤م شَمْٕمَٚمِٛملَم َأنا َُم٤م قِمٜمَْد اهللا شمٕم٤ممم ظَمػْمٌ ًمَِرؾُم 

اهللا ظَمػٌم ًمَِرؾُمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ىم٤مًَم٧ْم : إيِن َٓ َأسْمٙمِل ، َأينِّ ٕقَْمَٚمُؿ َأنا ُم٤م قمٜمْدَ 

 ، وَمَجَٕمال َيٌْٙمِٞم٤مِن ُمَ 
ِ
ٌُٙم٤مء  وَمَٝمٞماَجتُْٝمام قَمغم اًم

ِ
امء ًا ـَ اًم ٜمِّل َأسْمٙمِل َأنا اًمَقطْمَل ىَمِد اْٟمَ٘مَٓمَع ُِم

ٕمَٝم٤م وؾَمٚماؿ ، وًمٙمِ
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 رواُه ُمًٚمؿ. وىمد ؾمٌؼ ذم سم٤مب زي٤مَرِة َأهؾ اخلػم .

عمَا٤م اؿْمَتدا سمَِرؾُمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوضَمُٕمُف » اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : وقمـ اسمـ قَمَٛمر ، ريض  -453

اَلِة وم٘م٤مل :   َأسَم٤م إِنا : قمٜمٝم٤م اهللا  وم٘م٤مًم٧ْم قم٤مئِم٦ُم ، ريض ش ُُمُروا َأسم٤م سَمْٙمِر وَمْٚمٞمَُّمؾِّ سم٤مًمٜما٤مِس » ىمٞمَؾ ًَمُف ذم اًمّما

 ش .ُُمُروُه وَمْٚمٞمَُّمؾِّ » وم٘م٤مل : ش هَمَٚمٌَُف اًمٌُٙم٤مُء  إِذا ىَمَرَأ اًمُ٘مرآنَ  َرىمٞمٌؼ  َرضُمٌؾ  سَمْٙمرٍ 

ٛمع اًمٜما٤مس  ًْ وذم رواي٦م قمـ قم٤مئِم٦َم ، ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًَم٧ْم : ىمٚم٧ُم : إِنا َأسم٤م سَمْٙمٍر إِذا ىَم٤مَم ُم٘م٤مَُمَؽ مَل ُي

 . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. 
ِ
ـَ اًمٌَُٙم٤مء  ُِم

ـِ قمقٍف َأنا قمٌَد ا -454 ـِ سم مح ـِ قمٌِد اًمرا ـَ قَمْقٍف ، َريَض اهللا قمٜمُف ُأيِتَ سمَٓمٕم٤مٍم وقمـ إسِمراهٞمَؿ سم ـِ سم مح ًمرا

ـُ قُمَٛمػٍم ، ريَض اهللا قمٜمف ، وُهَق ظَمػْمٌ ُِمٜمِّل ، وَمَٚمْؿ ُيقضَمْد ًَمف ُم٤م  ويم٤مَن ص٤مئاًم ، وم٘م٤مَل : ىُمتَِؾ ُُمّْمَٕم٥ُم سم

ـُ ومٞمِف إِٓا سُمْرَدٌة إِْن هُمٓمِّل هِب٤م َرْأؾُمُف سَمَدْت ِرضْماُله ، وإِْن هُمٓمِّ  َط ًَمٜم٤َم ُيَٙمٗما ًِ َل هب٤م ِرضْماله سَمَدا رْأؾُمُف ، صُمؿا سُم

ٚمَ  ٜم٤َمشُمٜم٤م قُمجِّ ًَ ْٟمٞم٤م َُم٤م ُأقْمٓمِٞمٜم٤َم ىَمْد ظَمِِمٞمٜم٤َم َأْن شَمُٙمقَن طَم ـَ اًمدُّ َط َأْو ىم٤مَل : ُأقْمٓمِٞمٜم٤َم ُِم
ًِ ْٟمَٞم٤م ُم٤م سُم ـَ اًمدُّ ٧ْم ًَمٜم٤م . صُمؿا ُِم

 ضَمَٕمَؾ يٌْٙمل طَمتاك شَمَرَك اًمٓمإم٤مَم . رواُه اًمٌخ٤مري .

 قَمجالَن اًم٤ٌمِهكمِّ ، ريَض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ أ -455
ـِ يب ُأُم٤مُم٦م ُصَديِّ سْم

ـِ : ىَمْٓمَرُة ُدُُمقٍع ُمـ ظَمِمٞم٦َِم اهللا َوىَمٓمَرُة َدٍم » ىم٤مل:  ًَمٞمَْس َرٌء َأطَم٥ما إمِم اهللا شمٕم٤ممم ُمـ ىَمْٓمَرشَملم . وَأصَمَرْي

ـْ وَمَراِئِض اهللا هُتَراُق ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللا شم ٕم٤ممم ، وأُم٤م إصمران وم٠مصمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕمـ٤ممم َوَأصَمٌر ذم وَمِريَْم٦ٍم ُم

ـٌ . وذم اًم٤ٌمِب أطم٤مدي٨ُم يمثػمٌة  ُمٜمٝم٤م :ش شمٕم٤ممم   رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

ـِ ؾم٤مري٦َم . ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : وقَمَٔمٜم٤َم رؾُمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  -456 ٞمِْف وؾَمٚماؿ طمدي٨م اًمْٕمرسم٤مض سم

 وىمد ؾمٌؼ ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٌدع.ش . َُمْققِمَٔم٦ًم َوضِمَٚم٧ْم ُمٜمٝم٤م اًمُ٘مُٚمقُب ، وَذَروْم٧م ُمٜمَْٝم٤م اًمُٕمُٞمقُن 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
هذه ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم صٗمتٝمؿ وُمدح هلؿ . وطمؼ ًمٙمؾ ُمـ شمقؾمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وطمّمؾ وخيرون ًمألذىم٤من  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

اًمدارُمل أيب ُمٜمف ؿمٞمئ٤م أن جيري إمم هذه اعمرشم٦ٌم ومٞمخِمع قمٜمد اؾمتامع اًم٘مرآن ويتقاوع ويذل . وذم ُمًٜمد 

ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٟمٕم٧م  ;قمـ اًمتٞمٛمل ىم٤مل : ُمـ أويت ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م مل يٌٙمف خلٚمٞمؼ أٓ يٙمقن أويت قمٚمام حمٛمد 
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اًمٕمٚمامء ، صمؿ شمال هذه أي٦م . ذيمره اًمٓمؼمي أيْم٤م . وإذىم٤من مجع ذىمـ وهق جمتٛمع اًمٚمحٞملم . وىم٤مل احلًـ 

ل اًمًجقد وهق هم٤مي٦م اًمتقاوع . واًمالم :إذىم٤من قم٤ٌمرة قمـ اًمٚمحك. أي يْمٕمقَّن٤م قمغم إرض ذم طم٤م

أي ًمٚمقضمقه وإٟمام ظمص إذىم٤من سم٤مًمذيمر ٕن  :سمٛمٕمٜمك قمغم شم٘مقل ؾم٘مط ًمٗمٞمف أي قمغم ومٞمف وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

اًمذىمـ أىمرب رء ُمـ وضمف اإلٟم٤ًمن ىم٤مل اسمـ ظمقيز ُمٜمداد: وجيقز اًمًجقد قمغم اًمذىمـ ٕن اًمذىمـ ه٤مهٜم٤م 

ٌٕمْمف قمـ مجٞمٕمف ومٞم٘م٤مل ظمر ًمقضمٝمف ؾم٤مضمدا وإن يم٤من مل قم٤ٌمرة قمـ اًمقضمف وىمد يٕمؼم سم٤مًمٌمء قمام ضم٤موره وسم

 (11/317يًجد قمغم ظمده وقمٞمٜمف. )شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

قمـ قمٌد إقمغم اًمتٞمٛمل ىم٤مل : إن ُمـ أويت ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يٌٙمٞمف، خلٚمٞمؼ أن ىمد أويت ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يٜمٗمٕمف: 

. قمـ أيب طم٤مزم، أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وخيرون ًمألذىم٤من يٌٙمقن  : ٕن اهلل ٟمٕم٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل

إٟم٤م ٟمزن أقمامل سمٜمل  :. ىم٤مل ضمؼميؾ  "ومالن"ٟمزل قمٚمٞمف ضمؼميؾ وقمٜمده رضمؾ يٌٙمل، وم٘م٤مل : ُمـ هذا؟ ىم٤مل : 

وم٢من اهلل يٓمٗمئ سم٤مًمدُمٕم٦م َّنقرا ُمـ ٟمػمان ضمٝمٜمؿ. قمـ اجلٕمد أيب قمثامن ىم٤مل : سمٚمٖمٜم٤م أن آدم يمٚمٝم٤م إٓ اًمٌٙم٤مء، 

 .داود ىم٤مل : إهلل، ُم٤م ضمزاء ُمـ وم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه ُمـ ظمِمٞمتؽ؟ ىم٤مل : ضمزاؤه أن أؤُمٜمف يقم اًمٗمزع إيمؼم

 (9/461)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م قمغم اًمٜمٌل صغم :اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : اًم٘مرآن. ىم٤مل أومٛمـ هذا احلدي٨م  : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ 

ومام رؤي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمْمحٙمقن وٓ شمٌٙمقن أومٛمـ هذا احلدي٨م شمٕمجٌقن .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أومٛمـ هذا احلدي٨م شمٕمجٌقن  : عم٤م ٟمزًم٧م : ىم٤ملأيب هريرة اًمدٟمٞم٤م. قمـ  سمٕمده٤م و٤مطمٙم٤م طمتك ذه٥م ُمـ

سمٙمك أصح٤مب اًمّمٗم٦م طمتك ضمرت دُمققمٝمؿ قمغم ظمدودهؿ ومٚمام ؾمٛمع رؾمقل اهلل وشمْمحٙمقن وٓ شمٌٙمقن 

هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٓ يٚم٩م اًمٜم٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٜمٞمٜمٝمؿ سمٙمك ُمٕمٝمؿ، ومٌٙمٞمٜم٤م سمٌٙم٤مئف وم٘م٤مل رؾمقل ا

ُمـ سمٙمك ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمٍم قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وًمق مل شمذٟمٌقا جل٤مء اهلل سم٘مقم يذٟمٌقن ومٞمٖمٗمر 

 (14/59)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .هلؿ

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
مل شمٌٙمقا ومت٤ٌميمقا ويم٤من إذا ىم٤مم امم اًمّمالة  أسمق سمٙمر اًمّمديؼ أؾمٞمٗم٤ًم يمثػم اًمٌٙم٤مء ويم٤من ي٘مقل : اسمٙمقا وم٤من يم٤من 

 ( 1/33 إوًمٞم٤مءيم٠مٟمف قمقد ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ.)طمٚمٞمف 

: أٟمتؿ إمم ىمراء أهؾ اًمٌٍمة ومدظمؾ قمٚمٞمف صمالصمامئ٦م رضمؾ ىمد ىمرءوا اًم٘مرآن وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري سمٕم٨م 

ظمٞم٤مر أهؾ اًمٌٍمة وىمراؤهؿ  وم٤مشمٚمقه وٓ يٓمقًمـ قمٚمٞمٙمؿ إُمد ومت٘مًق ىمٚمقسمٙمؿ  يمام ىم٧ًم ىمٚمقب ُمـ يم٤من 
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 (1151ىمٌٚمٙمؿ.)صحٞمح ُمًٚمؿ 

ـَ آَُمٜمُقا َأْن خَتَِْمَع ىُمُٚمقهُبُ  ِذي ْؿ ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: َُم٤م يم٤من سملم اؾمالُمٜم٤م وسملم أن قم٤مشمٌٜم٤م اهلل هبذة آيف: ) َأمَلْ َي٠ْمِن ًمِٚما

 (3127( آ أرسمع ؾمٜملم.)صحٞمح ُمًٚمؿ 16-هللِ ( ) احلديدًمِِذيْمِر ا

ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من: سمٚمٖمٜم٤م: أن ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد يم٤من ي٘مقل: أوحٙمٜمل صمالث، وأسمٙم٤مين صمالث: وحٙم٧م 

ُمـ ُم١مُمؾ اًمدٟمٞم٤م، واعمقت يٓمٚمٌف: وهم٤مومؾ ٓ يٖمٗمؾ قمٜمف: وو٤مطمؽ ُمؾء ومٞمف، ٓ يدري أُمًخط رسمف، أم 

حمٛمد وطمزسمف: وهقل اعمٓمٚمع قمٜمد همٛمرات اعمقت: واًمقىمقف سملم ُمروٞمف: وأسمٙم٤مين صمالث: ومراق إطم٦ٌم، 

 (1/217 إوًمٞم٤مءيدي رب اًمٕم٤معملم، طملم ٓ أدري: إمم اًمٜم٤مر اٟمٍماذم أم إمم اجلٜم٦م. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل حمٛمد اسمـ واؾمع: ًم٘مد أدريم٧م رضم٤مًٓ يم٤من اًمرضمؾ يٙمقن رأؾمف ُمع رأس اُمرأشمف قمغم وؾم٤مدة واطمدة ىمد 

سمف اُمرأشمف وًم٘مد أدريم٧م رضم٤مًٓ ي٘مقم أطمدهؿ ذم اًمّمػ ومتًٞمؾ دُمققمف  سمؾ ُم٤م حت٧م ظمده ُمـ دُمققمف ٓ شمِمٕمر

 (2/347 إوًمٞم٤مءقمغم ظمده وٓ يِمٕمر سمف اًمذي إمم ضم٤مٟمٌف. )طمٚمٞمف 

قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر ىم٤مل: وضمدت ذم اًمتقراة: ُمـ ظمرج ُمـ قمٞمٜمف ُمثؾ اًمذسم٤مب ُمـ اًمدُمع، ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، 

 (5/371 إوًمٞم٤مءأُمٜمف اهلل ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ.)طمٚمٞمف 

٤مل: ُم٤م ُمـ رضمؾ سمٙمك ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، ومتًٞمؾ دُمققمف قمغم إرض، ومت٘مٓمر، ومتّمٞمٌف اًمٜم٤مر، أسمدًا، طمتك وقمٜمف ىم

 (5/366 إوًمٞم٤مءيرضمع ىمٓمر اًمًامء، إذا وىمع قمغم إرض ُمـ اًمًامء.)طمٚمٞمف 

 وقمٜمف ىم٤مل: ٕن أسمٙمل ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، ومتًٞمؾ دُمققمل قمغم وضمٜمتل: أطم٥م إزم ُمـ أن أشمّمدق سمقزين ذه٤ٌم.

 ( 5/366 ءإوًمٞم٤م) طمٚمٞمف 

قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ يزيد ىم٤مل: ي٤م إظمقشم٤مه، أٓ شمٌٙمقن ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٜمػمان؟ أٓ، وإٟمف ُمـ سمٙمك ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مر: 

أقم٤مذه اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م: ي٤م إظمقشم٤مه: أٓ شمٌٙمقن ظمقوم٤ًم ُمـ ؿمدة اًمٕمٓمش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ي٤م إظمقشم٤مه: أٓ شمٌٙمقن؟ 

يً٘مٞمٙمٛمقه ذم طمٔم٤مئر اًم٘مدس، ُمع ظمػم اًم٘مدُم٤مء  سمغم، وم٤مسمٙمقا قمغم اعم٤مء اًم٤ٌمرد أي٤مم اًمدٟمٞم٤م، ًمٕمٚمف أن

وإصح٤مب: ُمـ اًمٜمٌٞملم، واًمّمدي٘ملم، واًمِمٝمداء، واًمّم٤محللم، وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤ًم. ىم٤مل: صمؿ ضمٕمؾ 

 (6/161 إوًمٞم٤مءيٌٙمل، طمتك همِمك قمٚمٞمف.)طمٚمٞمف 

ؿ قمـ احل٤مرث سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: يم٤من قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد جيٚمس إمم ضمٜمٌل قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر، ومٙمٜم٧م ٓ أومٝم

 (6/159 إوًمٞم٤مءيمثػمًا ُمـ ُمققمٔم٦م ُم٤مًمؽ، ًمٙمثرة سمٙم٤مء قمٌد اًمقاطمد.)طمٚمٞمف 
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ىم٤مل يزيد سمـ ُمٞمنة: اًمٌٙم٤مء ُمـ ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء: ُمـ اًمٗمرح، واحلزن، واًمٗمزع، واًمقضمع، واًمري٤مء، واًمِمٙمر، 

 (5/235وسمٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل: ومذًمؽ اًمذي شمٓمٗمئ اًمدُمٕم٦م ُمٜمف أُمث٤مل اجل٤ٌمل ُمـ اًمٜم٤مر. )احلٚمٞمف 

ْح ًَمَؽ َصْدَرَك. َوَوَوْٕمٜم٤َم قَمٜمَْؽ ىم٤مل طمٗمص سمـ مح ٞمد: ىم٤مل زم زي٤مد سمـ ضمرير: اىمرأ قمكم وم٘مرأت قمٚمٞمف َ)امَلْ َٟمنْمَ

( وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ أم زي٤مد: أٟم٘مض فمٝمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 3-1 ِوْزَرَك. اًماِذي َأْٟمَ٘مَض فَمْٝمَرَك( )اًمنمح:

 (4/197 إوًمٞم٤مءوؾمٚمؿ ؟ ومجؾ يٌٙمل يمام يٌٙمل اًمّمٌل.)طمٚمٞمف 

 ٤مل احلًـ اًمٌٍمى:ان اىمقاُم٤م سمٙم٧م اقمٞمٜمٝمؿ ومل شمٌؽ ىمٚمقهبؿ ومٛمـ سمٙم٧م قمٞمٜم٤مة ومٚمٞمٌؽ ىمٚمٌف.ىم

 (  7/189)ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف 

 (6/95 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ىم٤مل صمقر: ىمرأت ذم سمٕمض اًمٙمت٥م: سمٙم٤مء اعم١مُمـ ذم ىمٚمٌف وسمٙم٤مء اعمٜم٤مومؼ ذم قمٞمٜمف.)

 (9/274 إوًمٞم٤مءاًمتٗمٙمر.)طمٚمٞمف  قمـ أيب ؾمٚمٞمامن ـ اًمداراين ـ ىم٤مل: قمقدوا أقمٞمٜمٙمؿ اًمٌٙم٤مء وىمٚمقسمٙمؿ

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وُمتك أىمحٓم٧م اًمٕملم ُمـ اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وم٤مقمٚمؿ أن ىمحٓمٝم٤م ُمـ ىمًقة اًم٘مٚم٥م 

وأسمٕمد اًم٘مٚمقب ُمـ اهلل: اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد. ويم٤من يمثػم ُمـ اًمًٚمػ حي٥م أن يٙمقن ُمـ اًمٌٙم٤مئلم، ويٗمْمٚمقٟمف 

ٚمؿ يًتٕمٞمذ ُمـ اًم٘مٚم٥م اًمذي ٓ خيِمع ومٞم٘مقل: قمغم سمٕمض ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت. ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع وُمـ ىمٚم٥م ٓ خيِمع وُمـ ٟمٗمس ٓ شمِمٌع وُمـ دقمقة ٓ يًتج٤مب هل٤م. 

 (3/743)سمدائع اًمٗمقائد 

 (1/24 اًمرىم٦م واًمٌٙم٤مءٓ سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ):ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًميير ىم٤مل زم ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٙمريؿ

ـِ ًمِٚمرا  اًم٤ٌَميُمقنَ  سَمَٙمك  َي٠ًَمُُمقَٟم٤م ُم٤م َدُمُٕمُٝمؿ وسَم٤مشُمقا            ًَمٞمالً  مح

ُـّ      إًِمٞمٝمؿ ؿمقىمل ُمـ إَرضِ  سمَِ٘م٤معُ   َيًُجدوٟم٤م قَمٚمٞمٝم٤م ُمتك حَتُ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
 (476ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ويم٤من أسمق سمٙمر رضمال سمٙم٤مء ٓ يٛمٚمؽ قمٞمٜمٞمف اذا ىمرأ اًم٘مرآن . )اًمٌخ٤مرى 

ح ىم٤مل: عم٤م ىمدم أهؾ اًمٞمٛمـ زُم٤من أيب سمٙمر، وؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن، ضمٕمٚمقا يٌٙمقن: وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: قمـ أيب ص٤مًم

 (1/34 إوًمٞم٤مءهٙمذا يمٜم٤م، صمؿ ىم٧ًم اًم٘مٚمقب.)طمٚمٞمف 

( )إطمزاب  ـا  ( ومتٌٙمل طمتك شمٌؾ مخ٤مره٤م. 33يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مرأ: )َوىَمْرَن ذِم سُمٞمُقشمُِٙم

  .(2/49 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

يً٘مط ُمٖمِمٞم٤ًم قمٚمٞمف إذا ؾمٛمع أي٦م ُمـ اًم٘مرآن ومٞمٕمقده اًمٜم٤مس أي٤مُم٤ًم  يم٤من خلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمفأُم٤م قمٛمر سمـ ا
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 ٓ يدرون ُم٤م سمف وُم٤م هق إٓ اخلقف ويم٤من رم وضمٝمف رى اهلل قمٜمف ظمٓم٤من أؾمقدان ُمـ اًمٌٙم٤مء.

 ( 61) اًمداء وًمدواء ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  

طمتك يً٘مط صمؿ يٚمزم سمٞمتف طمتك يٕم٤مد ىم٤مل هِم٤مم سمـ احلًـ: يم٤من قمٛمر يٛمر سم٤مٔي٦م ذم ورده ومتخٜم٘مف ومٞمٌٙمل 

 ( 1/51 إوًمٞم٤مءحيًٌقٟمف ُمريْم٤م.)طمٚمٞمف 

 (1/52 إوًمٞم٤مءىم٤مل اسمـ قمٛمر: صٚمٞم٧م ظمٚمػ قمٛمر ومًٛمٕم٧م ظمٜمٞمٜمف ُمـ وراء صمالصم٦م صٗمقف.)طمٚمٞمف 

وقمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف إذ وىمػ قمغم اًم٘مؼم يٌٙمك طمتك شمٌتؾ حلٞمتف وي٘مقل: ًمق أٟمٜمل سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر 

 تٝمام ي١مُمر يب ٓظمؽمت أن أيمقن رُم٤مدا ىمٌؾ أن أقمٚمؿ امم أيتٝمام أصػم. ٓ أدري إمم أي

 (61اًمداء واًمدواء  –179)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء طمدي٨م رىمؿ 

قمـ قمقن سمـ قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم ىم٤مل: عم٤م أشم٧م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ووم٤مة قمت٦ٌم يٕمٜمل أظم٤مه سمٙمك وم٘مٞمؾ ًمف أشمٌٙمل؟ 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م أطم٥م ُمع ذًمؽ أين يمٜم٧م ىمٌٚمف  ىم٤مل يم٤من أظمل ذم اًمٜم٥ًم وص٤مطمٌل ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل

 (4/253 إوًمٞم٤مءإن يٛمقت وم٤مطمتًٌف أطم٥م إزم ُمـ أن أُمقت ومٞمحتًٌٜمل.)طمٚمٞمف 

ِٗملَم( )اعمٓمٗمٗملم ( 6( طمتك سمٚمغ ) َيْقَم َيُ٘مقُم اًمٜما٤مُس ًمَِربِّ اًْمَٕم٤معملََِم( )اعمٓمٗمٗملم1ىمرأ اسمـ قمٛمر: )َوْيٌؾ ًمِْٚمُٛمَٓمٗمِّ

 (1/315 إوًمٞم٤مءسمٕمدة .)طمٚمٞمف ومٌٙمك طمتك ظمر واُمتٜمع ُمـ ىمراءة ُم٤م 

ُٙمْؿ َأو خُتُْٗمقُه  ًِ ىم٤مل ٟم٤مومع: ُم٤م ىمرأ اسمـ قمٛمر ه٤مشملم أيتلم ىمط ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة إٓ سمٙمك )َوإِْن شُمٌُْدوا َُم٤م ذِم َأْٟمُٗم

 (1/315 إوًمٞم٤مء( صمؿ ي٘مقل:ان هذا اإلطمّم٤مء ًمِمديد. )طمٚمٞمف 284حُي٤َمؾِمٌُْٙمْؿ سمِِف اهللاُ ( )اًمٌ٘مرة 

ـا اهللاُ قَمَٚمٞمْٜم٤َم َوَوىَم٤مَٟم٤م ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم : دظمٚم٧م قمغم أؾمامء وهل شمّمكم ومًٛمٕمتٝم٤م وهل شم٘مرأ هذه أي٦م )وَمَٛم

ُٛمقم( ) اًمٓمقر ًا ( وم٤مؾمتٕم٤مذت وم٘مٛم٧م وهل شمًتٕمٞمذ ومٚمام ـم٤مل قمكم أشمٞم٧م اًمًقق صمؿ رضمٕم٧م 27قَمَذاَب اًم

 (2/55 إوًمٞم٤مءوهل ذم سمٙم٤مئٝم٤م شمًتٕمٞمذ.)طمٚمٞمف 

اطم٦م اخلروج إمم أرض ُم١مشم٦م ُمـ اًمِم٤مم أشم٤مه اعمًٚمٛمقن يقدقمقٟمف ومٌٙمك، ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم: عم٤م أراد اسمـ رو

وم٘م٤مًمقا ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: أُم٤م واهلل، ُم٤م يب طم٥م اًمدٟمٞم٤م وٓ ص٤ٌمسم٦م ًمٙمؿ وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ٓا َواِرُدَه٤م يَم٤مَن قَمغَم َرسمَِّؽ طَمتْاًم َُمْ٘مِْمٞم٤ّمً  ( وم٘مد قمٚمٛم٧م أين 71( )ُمريؿقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمرأ هذه أي٦م: )َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ

 (1/118 إوًمٞم٤مءوارد اًمٜم٤مر، وٓ أدري يمٞمػ اًمّمدر سمٕمد اًمقرود.)طمٚمٞمف 

قمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل : ُأيت قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمف يقُم٤م سمٓمٕم٤مُمف وم٘م٤مل : ىمتؾ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم 
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ل ومٚمؿ يقضمد ًمف ُم٤م ويم٤من ظمػمًا ُمٜمل ومٚمؿ يقضمد ًمف ُم٤م يٙمٗمـ ومٞمف إٓ سمردة وىمتؾ محزة أو رضمؾ آظمر ظمػم ُمٜم

 يٙمٗمـ ومٞمف إٓ سمردة  ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن يٙمقن ىمد قمجٚم٧م ًمٜم٤م ـمٞم٤ٌمشمٜم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م صمؿ ضمٕمؾ يٌٙمل . 

 ( 1215)رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ

سم٤مت هرم سمـ طمٞم٤من اًمٕمٌدي قمٜمد محٛم٦م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: وم٤ٌمت محٛم٦م ًمٞمٚمتف 

م سمـ طمٞم٤من: ي٤م محٛم٦م ُم٤م أسمٙم٤مك؟ ىم٤مل: ذيمرت ًمٞمٚم٦م صٌٞمحتٝم٤م يٌٙمل يمٚمٝم٤م طمتك أصٌح، ومٚمام أصٌح، ىم٤مل ًمف هر

شمٌٕمثر اًم٘مٌقر ومتخرج ُمـ ومٞمٝم٤م، وشمٜم٤مصمر ٟمجقم اًمًامء، وم٠مسمٙم٤مين ذًمؽ. ىم٤مل: ويم٤مٟم٤م يّمٓمح٤ٌمن أطمٞم٤مٟم٤ًم سم٤مًمٜمٝم٤مر 

ومٞم٠مشمٞم٤من ؾمقق اًمرحي٤من ومٞم٠ًمٓن اهلل شمٕم٤ممم اجلٜم٦م ويدقمقان صمؿ ي٠مشمٞم٤من احلداديـ ومٞمتٕمقذان ُمـ اًمٜم٤مر صمؿ يٗمؽمىم٤من 

 (2/347 إوًمٞم٤مءزهلام .)طمٚمٞمف إمم ُمٜم٤م

قمـ مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل: دظمٚمٜم٤م قمغم حمٛمد سمـ واؾمع ذم ُمروف ٟمٕمقده ىم٤مل ومج٤مء حيل اًمٌٙم٤مء يًت٠مذن قمٚمٞمف 

وم٘م٤مًمقا ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل هذا أظمقك أسمق ؾمٚمٛم٦م قمغم اًم٤ٌمب ىم٤مل ُمـ ؾمٚمٛم٦م؟ ىم٤مًمقا حيل ىم٤مل ُمـ حيل؟ ىم٤مًمقا حيل 

 ٤مل إن ذ أي٤مُمٙمؿ يقم ٟمًٌتؿ ومٞمف إمّم اًمٌٙم٤مء.اًمٌٙم٤مء ىم٤مل مح٤مد: وىمد قمٚمؿ أٟمف حيل اًمٌٙم٤مء وم٘م

 (2/347 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من : صٚمٞم٧م وراء قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وم٘مرأ )وىمٗمقهؿ إَّنؿ ُمًئقًمقن( ومجٕمؾ يٙمرره٤م 

وُم٤م يًتٓمٞمع أن جي٤موزه٤م . وىم٤مًم٧م اُمرأشمف وم٤مـمٛم٦م : ُم٤م رأي٧م أطمدا أيمثر صالة وصٞم٤مُم٤م ُمٜمف ، وٓ أطمدا أؿمد 

سمف ُمٜمف ، يم٤من يّمكم اًمٕمِم٤مء صمؿ جيٚمس يٌٙمل طمتك شمٖمٚمٌف قمٞمٜمف ، صمؿ يٜمتٌف ومال يزال يٌٙمل طمتك شمٖمٚمٌف ومرىم٤م ُمـ ر

ومٞمٜمتٗمض يمام يٜمتٗمض  ;قمٞمٜمف . ىم٤مًم٧م : وًم٘مد يم٤من يٙمقن ُمٕمل ذم اًمٗمراش ومٞمذيمر اًمٌمء ُمـ أُمر أظمرة 

ٜمٜم٤م وسملم اخلالوم٦م اًمٕمّمٗمقر ذم اعم٤مء ، وجيٚمس يٌٙمل وم٠مـمرح قمٚمٞمف اًمٚمح٤مف رمح٦م ًمف وأٟم٤م أىمقل : ي٤م ًمٞم٧م يم٤من سمٞم

 (12/715سمٕمد اعمنمىملم ومقاهلل ُم٤م رأيٜم٤م هورا ُمٜمذ دظمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م . )اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف 

طمي حمٛمد سمـ واؾمع حميًا ومٞمف سمٙم٤مء، ومٚمام ومرهمقا أشمقا سم٤مًمٓمٕم٤مم، ومتٜمحك حمٛمد سمـ واؾمع ٟم٤مطمٞم٦م، ومجٚمس: 

ٙمك. يم٠مٟمف يٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمٕم٤مم سمٕمد وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م أسم٤م سمٙمر، أٓ شمدٟمقا إمم اًمٓمٕم٤مم ومت٠ميمؾ؟ ىم٤مل: إٟمام ي٠ميمؾ ُمـ سم

 ( 2/347 إوًمٞم٤مءاًمٌٙم٤مء، أو ُمع اًمٌٙم٤مء.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ىم٤مل زم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: طمدصمٜمل ي٤م ُمٞمٛمقن ىم٤مل: ومحدصمتف طمديث٤ًم سمٙمك ُمٜمف سمٙم٤مء 

ل: ي٤م ؿمديدًا وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمٌٙمل هذا اًمٌٙم٤مء حلدصمتؽ طمديث٤ًم أًملم ُمـ هذا وم٘م٤م
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 ُمٞمٛمقن، إٟم٤م ٟم٠ميمؾ هذه اًمِمجرة اًمٕمدس وهل ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمرىم٦م ًمٚم٘مٚم٥م ُمٖمزرة ًمٚمدُمٕم٦م ُمذًم٦م ًمٚمجًد.

 (272-5/271 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ُمرض قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس ومٌٙمك وم٘مٞمؾ هلام يٌٙمٞمؽ وىمد يمٜم٧م وىمد يمٜم٧م؟ ومٞم٘مقل ُم٤مزم ٓ أسمٙمل وُمـ أطمؼ 

قت وًمٙمـ ًمٌٕمد ؾمٗمري وىمٚم٦م زادي وإين سم٤مًمٌٙم٤مء ُمٜمل واهلل ُم٤م أسمٙمل طمرص٤ًم قمغم اًمدٟمٞم٤م وٓ ضمزقم٤ًم ُمـ اعم

 (2/88أُمًٞم٧م ذم صٕمقد وهٌقط ضمٜم٦م أو ٟم٤مر ومال أدري إمم أهيام أصػم.) طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ؾمئؾ قمكم سمـ احلًلم قمـ يمثرة سمٙم٤مئف وم٘م٤مل: ٓ شمٚمقُمقين وم٢من يٕم٘مقب وم٘مد ؾمٌٓم٤ًم ُمـ وًمده ومٌٙمك طمتك 

ـ أهؾ سمٞمتل ذم همزاة واطمدة أومؽمون اسمٞمْم٧م قمٞمٜم٤مه ومل يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤مت وىمد ٟمٔمرت إمم أرسمٕم٦م قمنم رضمالً ُم

 (3/136 إوًمٞم٤مءطمزَّنؿ يذه٥م ُمـ ىمٚمٌل؟.)طمٚمٞمف 

 :ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمجالن: سم٧م قمٜمد اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ذات ًمٞمٚم٦م وم٘م٤مم يّمكم ومٛمر هبذه أي٦م 

ٞمِّئ٤َمِت( )اجل٤مصمٞم٦م  ًا طُمقا اًم ـَ اضْمؽَمَ ِذي ٥َم اًما
ًِ ٦م إمم ( ومٛمٙم٨م ًمٞمٚمتف طمتك أصٌح ُم٤م ضم٤موز هذه أي21)َأْم طَم

 (2/112 إوًمٞم٤مءهمػمه٤م سمٌٙم٤مء ؿمديد.)طمٚمٞمف 

قمـ أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم يزيد اًمرىم٤مر ذم يقم ؿمديد احلر وم٘م٤مل : ي٤م أؿمٕم٨م شمٕم٤مل طمتك ٟمٌٙمل 

قمغم اعم٤مء اًم٤ٌمرد ذم يقم اًمٔمٛم٠م صمؿ ىم٤مل : واهلٗم٤مه ؾمٌ٘مٜمل اًمٕم٤مسمدون وىمٓمع يب  ويم٤من ىمد ص٤مم اصمٜمتلم وأرسمٕملم 

 (3/51 إوًمٞم٤مءؾمٜم٦م.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل رسمٞمع سمـ قمت٤مب: يمٜم٧م أُمٌم ُمع زي٤مد اسمـ ضمرير، ومًٛمع رضماًل حيٚمػ سم٤مُٕم٤مٟم٦م: ىم٤مل: ومٜمٔمرت إًمٞمف وهق 

يٌٙمل، ىمٚم٧م: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مل: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م هذا حيٚمػ سم٤مُٕم٤مٟم٦م؟ ومٚمئـ حتؽ أطمِم٤مئل طمتك شمدُمك، أطم٥م 

 (4/196 إوًمٞم٤مءإزم ُمـ أطمٚمػ سم٤مُٕم٤مٟم٦م.)طمٚمٞمف 

ومجٚمس حيٛمد اهلل ويٌٙمل، ومٛمر سمف رضمؾ: وم٘م٤مل: ُم٤م يٌٙمٞمؽ رمحؽ  ُمر اًمرسمٞمع سمـ أيب راؿمد سمرضمؾ سمف زُم٤مٟم٦م،

اهلل؟ ىم٤مل: ذيمرت أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر، ومِمٌٝم٧م أهؾ اجلٜم٦م سم٠مهؾ اًمٕم٤مومٞم٦م، وأهؾ اًمٜم٤مر سم٠مهؾ اًمٌالء: ومذًمؽ 

 (5/78 إوًمٞم٤مءاًمذي أسمٙم٤مين.)طمٚمٞمف 

قمٜمل  ىم٤مل قم٤مصؿ: ؾمٛمٕم٧م ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل وهق ؾم٤مضمد: رب اهمٗمر زم رب اقمػ قمٜمل إن شمٕمػ

ومٓمقٓ ُمـ ومْمٚمؽ وإن شمٕمذسمٜمل همػم فم٤ممل زم وٓ ُمًٌقق ىم٤مل : صمؿ يٌٙمل طمتك أؾمٛمع ٟمحٞمٌف ُمـ وراء 

 (4/112 إوًمٞم٤مءاعمًجد.)طمٚمٞمف 
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قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: ضمٚم٧ًم ذات يقم، وُمٕمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٓم٤مئٗمل: ومجٕمؾ ؾمٕمٞمد يٌٙمل، طمتك 

هؾ اجلٜم٦م؟ ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ي٤م ؾمٗمٞم٤من، ُم٤م يٛمٜمٕمٜمل رمحتف: وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م ؾمٕمٞمد، ُم٤م يٌٙمٞمؽ، وأٟم٧م ؾمٛمٕمتٜمل أذيمر أ

 أن أسمٙمل، وإذا ذيمرت ُمٜم٤مىم٥م اخلػم، رأيتٜمل قمٜمٝم٤م سمٛمٕمزل؟ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: وطمؼ ًمف أن يٌٙمل. 

 (38 - 7/37 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: يم٤من رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ يقُم٤ًم ضم٤مًم٤ًًم، ومٖمٓمك رأؾمف، صمؿ اوٓمجع ومٌٙمك وم٘مٞمؾ هلام 

 (3/259 إوًمٞم٤مءر وؿمٝمقة ظمٗمٞمف.)طمٚمٞمف يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: ري٤مء فم٤مه

ىم٤مل قمٓم٤مء اخلٗم٤مف: ُم٤م ًم٘مٞم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري إٓ سم٤ميمٞم٤ًم وم٘مٚم٧م ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ ىم٤مل أظم٤مف أن أيمقن ذم أم اًمٙمت٤مب 

 ( 7/51 إوًمٞم٤مءؿم٘مٞم٤م. )طمٚمٞمف 

قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: أٟمف سمٙمك ذم ُمروف، وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م أسم٤م قمٛمران، ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: ويمٞمػ ٓ اسمٙمل، وأٟم٤م 

 (4/224 إوًمٞم٤مءرؾمقًٓ ُمـ ريب يٌنمين، إُم٤م هبذه، وإُم٤م هبذه؟.)طمٚمٞمف اٟمٔمر 

قمـ مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل: همٚم٥م أيقب اًمًختٞم٤مين اًمٌٙم٤مء يقُم٤ًم، وم٘م٤مل: اًمِمٞمخ إذا يمؼم ُم٩م، وهمٚمٌف ومقه، ومقوع 

 (3/323 إوًمٞم٤مءيده قمغم ومٞمف: وىم٤مل: اًمزيمٛم٦م رسمام قمرو٧م.)طمٚمٞمف 

وَْمئَِدِة( )اهلٛمزة : )شَمٓماٚمُِع قَمغَم  قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين أٟمف ىمرأ ْٕ ( ىم٤مل: شم٠ميمٚمف إمم وم١ماده وهق طمل ًم٘مد شمٌٚمغ ومٞمٝمؿ 7 ا

 (323/ 2 إوًمٞم٤مءاًمٕمذاب: صمؿ سمٙمك، وأسمٙمك ُمـ طمقًمف.)طمٚمٞمف 

ىَم٤مِب( )حمٛمد  َب اًمرِّ ـَ يَمَٗمُروا وَمَيْ ِذي ( ومجٕمؾ 4قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: ىمرأ رضمؾ وإٟم٤ًمن طم٤مض: )وَم٢مَِذا ًَمِ٘مٞمتُُؿ اًما

 ( 9/138 إوًمٞم٤مءسمٖمٞمض هذا ُمقوع سمٙم٤مء.)طمٚمٞمف اًمرضمؾ يٌٙمل وم٘مٞمؾ ًمف ي٤م 

ـَ فَمَٚمُٛمقا َأيا ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم  ِذي ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ رسم٤مح: يم٤من صٗمقان سمـ حمرز اعم٤مزين إذا ىمرأ هذه أي٦م: )َوؾَمٞمَْٕمَٚمُؿ اًما

 (1/61 إوًمٞم٤مء( سمٙمك طمتك أىمقل: اٟمدق ىمّمٞمص زورة .)طمٚمٞمف 227َيٜمَْ٘مٚمٌُِقَن( )اًمِمٕمراء 

إذا ىم٤مم ذم حمراسمف ىم٤مل: ي٤مرب ىمد قمروم٧م ؾم٤ميمـ اجلٜم٦م وؾم٤ميمـ اًمٜم٤مر ومٗمل أي اًمداريـ  يم٤من ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر

 (2/383 إوًمٞم٤مءُم٤مًمؽ صمؿ سمٙمك.)طمٚمٞمف 

قمـ ٟمًػم سمـ ذقمٚمقق ىم٤مل: يم٤من اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ يٌٙمل، طمتك شمٌؾ حلٞمتف دُمققمف: ومٞم٘مقل: أدريمٜم٤م أىمقاُم٤ًم، يمٜم٤م 

 (119ً-2/118 إوًمٞم٤مءذم ضمٜمٌٝمؿ ًمّمقص٤م.)طمٚمٞمف 

 (4/294 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف رون: يم٤من قمقن سمـ قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم حيدصمٜم٤م، وحلٞمتف شمرشمش سم٤مًمدُمقع.)ىم٤مل أيب ه٤م
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 ىم٤مل احلًـ سمـ قمكم سمـ ُمًٚمؿ اًمًٙمقين: يم٤من ٕيب سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ ذم ظمديف ُمًٚمٙم٤ًم ُمـ اًمدُمقع .

 (6/89 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (2/322ٞمف آوًمٞم٤مء ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد: رأي٧م صم٤مسمت٤ًم اًمٌٜم٤مين يٌٙمل، طمتك أرى أوالقمف ختتٚمػ.)طمٚم

 رُم٧م اًمٌٙم٤مء ؾمٜم٦م. ىم٤مل ُمٙمحقل: رأي٧م رضمالً يّمكم ويمٚمام ريمع وؾمجد سمٙمك: وم٤مهتٛمتف أٟمف يرائل، ومحُ 

 (5/184)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 (4/272ٚمٞمف احلىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب أيقب إقمرج:يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يٌٙمل سم٤مًمٚمٞمؾ طمتك قمٛمش.)

 ثبة فنً اٌض٘ذ يف اٌذ١ٔب -;;

 ٙبٚفنً اٌفمشٚاحلش ٍّٝ اٌزمًٍ ِٕ
 وَم٤مظْمتََٚمَط سمِِف َٟم٤ٌَمُت إَْرِض ِِما٤م َي٠ْميُمُؾ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

ِ
اَمء ًا ـَ اًم  َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ُِم

ٍ
ْٟمٞم٤َم يَماَمء اَم َُمثَُؾ احلَٞم٤َمِة اًمدُّ إِٟما

ـا َأْهُٚمٝمَ  ٜم٧َْم َوفَم يا ُْؿ ىَم٤مِدُروَن قَمَٚمٞمَٝم٤م أشَم٤مَه٤م اًمٜما٤مُس وإَْٟمَٕم٤مُم طَمتاك إَِذا َأظَمَذِت إَْرُض ُزظْمُروَمَٝم٤م َوازا ٤م َأَّنا

ُؾ أي٤مِت ًمَِ٘مْقٍم َيتَٗمَ  ـَ سم٤ِمَُْٕمِس يَمذًمَِؽ ُٟمَٗمّمِّ ُروَن أُْمُرَٟم٤م ًَمْٞمالً َأْو ََّن٤َمرًا وَمَجَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م طَمِّمٞمدًا يَم٠مْن مَلْ شَمْٖم  ٙما

ْٟمَٞم٤م  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  24] يقٟمس :  ْب هَلُْؿ َُمثََؾ احْلَٞم٤َمِة اًمدُّ  وَم٤مظْمتََٚمَط سمِف َواْضِ
ِ
اَمء ًا ـَ اًم  َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ُِم

ٍ
يَماَمء

ٌَٜمُقَن زِ   ُُمْ٘متَِدرًا اعم٤َمُل َواًْم
ٍ
ء َي٤مُح َويَم٤مَن اهللُ قَمغَم يُمؾِّ َرْ ٤ٌَمُت إَْرِض وَم٠مْصٌََح َهِِمٞماًم شَمْذُروُه اًمرِّ يٜم٦َُم احلَٞم٤مِة َٟم

٤محِل٤َمُت ظَمػْمٌ قِمٜمَْد َرسمَِّؽ  ْٟمٞم٤َم َواًم٤ٌَمىِمَٞم٤مُت اًمّما [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  46-45] اًمٙمٝمػ :  صَمَقاسم٤ًم َوظَمػْمٌ َأَُمالً  اًْمدُّ

ْٟمَٞم٤م ًَمِٕم٥ٌم َوهَلٌق َوِزيٜم٦ٌَم َوشَمَٗم٤مظُمٌر سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوشَمَٙم٤مصُمٌر ذم إَُْمَقاِل َوإَْوَٓ   ِد يَمَٛمثَِؾ هَمٞم٨ٍْم اقْمَٚمُٛمقا َأٟمااَم احلَٞم٤مُة اًمدُّ

٤ٌَمشُمُف صُمؿا هَيِٞم٩ُم ومَ  ـَ أقْمَج٥َم اًْمُٙمّٗم٤مَر َٟم اُه ُُمّْمَٗمّرًا صُمؿا َيُٙمقُن طُمَٓم٤مُم٤ًم َوذِم أظِمَرِة قَمذاٌب ؿَمديٌد َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُِم ؽَمَ

ْٟمَٞم٤م إِٓا َُمت٤َمُع اًمُٖمُروِر  ـَ ًمِْٚمٜما٤مِس طُم٥مُّ  21] احلديد :  اهلل وِرْوَقاٌن َوَُم٤م احلَٞم٤َمُة اًمدُّ [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : ُزيِّ

ٌَٜمِ   َواًم
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ َٝمَقاِت ُِم َُم٦ِم َوإَْٟمَٕم٤مِم اًمِما قا ًَ ٦ِم َواخْلَٞمِْؾ اعمُ َه٥ِم َواًمِٗمْما ـَ اًمذا لَم َواًمَ٘مٜم٤َمـمػِِم اعمَُ٘مٜمَْٓمَرِة ُِم

ـُ اعمآِب  ًْ ْٟمٞم٤َم َواهللُ قِمٜمَْدُه طُم َي٤م  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  14] آل قمٛمران :  َواحْلَْرِث َذًمَِؽ َُمَت٤مُع احلَٞم٤مِة اًْمدُّ

٤َم اًمٜما٤مُس إِنا َوقْمَد ا ٟماُٙمْؿ سم٤ِمهللِ اًمَٖمُروُر َأهيُّ ْٟمَٞم٤م َوَٓ َيُٖمرا ٟماُٙمُؿ احلَٞم٤مُة اًْمدُّ [ ، وىم٤مل  5] وم٤مـمر :  هللِ طَمؼٌّ وَمالَ شَمُٖمرا

أهْل٤َميُمُؿ اًمتاَٙم٤مصُمُر طَمتاك ُزْرشُمُؿ اعمََ٘م٤مسمَِر يَمالا ؾَمْقَف شَمْٕمَٚمُٛمقَن صُمؿا يَمالا ؾَمْقَف شَمْٕمَٚمُٛمقَن يَمالا ًَمْق  شَمَٕم٤ممَم : 

ْٟمٞم٤َم احلَٞم٤مةُ  هِذهِ  َوَُم٤م :  شَمَٕم٤ممَم  وىم٤مل ،[  5-1:  اًمتٙم٤مصمر]  قَن قِمْٚمَؿ اًْمٞمَِ٘ملِم شَمْٕمَٚمٛمُ   َوإِنا  َوًَمِٕم٥ٌم  هَلْقٌ  إِٓا  اًمدُّ
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ارَ  َل  أظِمَرةَ  اًمدا  يمثػمة اًم٤ٌمب ذم وأي٤مت[  64:  اًمٕمٜمٙمٌقت]   َيْٕمَٚمُٛمقنَ  يَم٤مُٟمقا ًَمقْ  احْلَٞمََقانُ  هَلِ

 . ُمِمٝمقرة

 ٨م وم٠ميمثر ُمـ أن حتٍم ومٜمٜمٌف سمٓمرف ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م ؾمقاه:وأُم٤م إطم٤مدي

ـِ قمقٍف إَْٟمّم٤مريِّ . ريض اهللا قمٜمف ، َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سَمَٕم٨َم  -457 قمـ قمٛمرو سم

ـِ َي٠ْميِت سمِجْزَيتَِٝم٤م وَمَ٘مدَم سماِمٍل  اِح ، ريض اهللا قمٜمف ، إمم اًمٌَْحَرْي ـَ اجلرا ِٛمَٕم٧م َأسم٤م قُمٌٞمدَة سم ًَ ـِ ، وَم ـَ اًمٌْحَري ُم

ٌَٞمَْدَة ، ومقاوَمْقا َصالَة اًمَٗمْجِر َُمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وَمَٚماما َصغم  إَٟمَّم٤مُر سمُ٘مدوِم أيب قُم

َؿ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  ًا ُوقا ًَمُف ، وَمَتٌَ َف ، وَمتََٕمرا  قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، اْٟمٍَمَ

ـِ »طِملَم َرآُهْؿ ، صُمؿا ىم٤مل :  ـَ اًْمٌَْحَرْي ٌَٞمَْدَة ىَمِدَم سمٌَِمء ُِم وم٘م٤مًمقا : َأضَمؾ ي٤م ش َأفُمٜمُُّٙمؿ ؾَمِٛمٕمتُؿ َأنا َأسَم٤م قُم

يُمْؿ ، ومقاهللا ُم٤م اًمٗمْ٘مَر َأظْمَِمك قَمَٚمٞمُْٙمْؿ . َوًمٙمٜمّل» رؾمقل اهللا ، وم٘مــ٤مل:  ُٚمقا ُم٤م َينُّ وا وَأُمِّ َأظْمِمك َأْن  َأسْمنِمُ

قَه٤م . وَمَتْٝمٚمَِٙمُٙمْؿ  ًُ قَه٤م يَماَم شَمٜم٤َموَم ًُ ـْ يَم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ ، وَمَتٜم٤َموَم ْٟمٞم٤َم قَمَٚمْٞمُٙمؿ يمام سُمًَٓم٧ْم قَمغَم َُم َط اًمدُّ ًَ ٌْ يَماَم شُم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َأْهَٚمَٙمْتُٝمْؿ 

 قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَمغم وقمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلدريِّ ، ريَض اهللا قمٜمف . ىم٤مَل : ضَمَٚمَس رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ -458

ٜم٤َم طَمْقًَمُف.وم٘م٤مل: ًْ  ، َوضَمٚم
ٟمٞم٤َم » اعمِٜمؼَْمِ ـْ سَمْٕمِدي َُم٤م ُيْٗمَتُح قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِمـ َزْهَرِة اًمدُّ ا٤م َأظَم٤مُف قَمَٚمٞمُْٙمؿ ُِم إِنا ِِم

 ُمتٗمٌؼ قمٞمف.ش َوزَيٜمتَٝم٤م 

ٌة َوإِنا اهللا شَمٕم٤ممم إِنا اًم» قمٜمف َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، ىم٤مل :  -459 ْٟمَٞم٤م طُمْٚمَقٌة ظَمِيَ دُّ

 
ِ
٤مء ًَ ُ٘مقا اًمٜمِّ ْٟمَٞم٤م واشما ُ٘مقا اًمدُّ تَْخٚمِٗمُٙمؿ ومِٞمَٝم٤م ، وَمَٞمٜمُْٔمُر يَمٞمَْػ شَمْٕمٛمُٚمقَن وم٤مشما ًْ  رواه ُمًٚمؿ .ش ُُم

قَمْٞمَش إِٓا قَمٞمُْش اًمٚماُٝمؿا ٓ » وقمـ َأٟمٍس ريَض اهللا قمٜمف . َأنا اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -461

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش أظِمَرِة 

ٌَُع اعمَٞم٧َِّم صَمالصَم٦ٌم : َأْهُٚمُف َوُم٤مًُمُف َوقَمَٛمُٚمُف : » وقمٜمُف قمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -461 َيتْ

ضِمُع اصْمٜم٤َمِن . َوَيٌَْ٘مك َواطمٌد : َيْرضِمُع َأْهُٚمُف َوَُم٤مًُمُف َوَيٌَْ٘مك قَمَٛمُٚمفُ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش  وَمػَمْ

ْٟمَٞم٤م ُِمـ َأْهِؾ اًمٜما٤مِر َيْقَم » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -462 ُي١ْميِتَ سَم٠َمْٟمَٕمِؿ َأْهِؾ اًمدُّ

ـَ آَدَم َهْؾ َرَأْي٧َم ظمػمًا ىَمطُّ ؟ هَ  ْؾ َُمرا سمَِؽ َٟمٕمٞمٌؿ ىَمطُّ ؟ اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ، وَمٞمُّْمٌَُغ ذم اًمٜما٤مِر َصٌَْٖم٦ًم صُمؿا ُيَ٘م٤مُل : ي٤م اسْم



اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزهد ومْمؾ سم٤مب                                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 448

  

ـْ َأْهِؾ اجلَٜما٦ِم وَمٞمُّْمٌَُغ َصٌَْٖم٦ًم ذم اجلَ  ْٟمٞم٤َم ُِم . َوُي١ْمشمِك سم٠َمؿَمدِّ اًمٜما٤مِس سُم١ْمؾم٤ًم ذم اًمدُّ ٜما٦ِم ، ومٞم٘مقل : ٓ واهللا ي٤مَربِّ

ُة ىَمطُّ  ـَ آَدَم َهْؾ َرَأْي٧َم سُم١ْمؾم٤ًم ىَمطُّ ؟ َهْؾ َُمرا سمَِؽ ؿِمدا ؟ ومٞم٘مقُل : ٓ ، َواهللا ، َُم٤م َُمرا يِب وَمٞمَُ٘م٤مُل ًَمُف : ي٤م اسْم

ًة ىَمطُّ   رواه ُمًٚمؿ .ش سُم١ْمٌس ىَمطُّ ، َوٓ َرَأْي٧ُم ؿِمدا

اٍد َريِضَ اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : َُم٤م  -463 ـِ ؿمدا تَْقرِد سم ًْ وقمـ اعمُ

ْٟمٞم٤َم ذم أظِمَرِة إِٓا ُِمثُْؾ َُم٤م جَيْ   رواه ُمًٚمؿ .ش َٕمُؾ َأطمُديُمْؿ ُأْصٌَُٕمُف ذم اًْمٞمَؿِّ . وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر سمَِؿ َيْرضِمُع؟اًمدُّ

قِق َواًمٜما٤مُس يمتَٗمٞمِْف ،  -464 ًُّ وقمـ ضم٤مسمٍر ، ريِضَ اهللا قمٜمُف َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َُمرا سم٤ِمًم

ُٙمْؿ حُي٥ِمُّ َأْن َيُٙمقَن َهَذا ًَمُف سمِِدْرَهٍؿ؟» ٠َمظَمَذ سَم٠ُمُذٟمِِف ، صُمؿا ىم٤مل : وَمَٛمرا سمَِجْدٍي َأؾَمؽا َُمٞم٧ٍِّم ، وَمَتٜم٤َمَوًَمُف ، ومَ  ش َأيُّ

 ، َوَُم٤م َٟمّْمٜمَُع سمِِف ؟ صمؿ ىم٤مل : 
ٍ
ء ٌُّقَن َأٟماُف ًَمُٙمْؿ؟ ىَم٤مًُمقا : َواهللا ًَمْق يَم٤مَن طَمٞم٤ًّم » وَم٘م٤مًمقا : َُم٤م ُٟمِح٥مُّ َأٟماُف ًَمٜم٤َم سمٌَِمْ

َأحُتِ

ـْ هذا قَمَٚمْٞمُٙمْؿ » ُف َأؾَمؽُّ . ومَٙمٞمَْػ َوهق َُمٞما٧ٌم ، وم٘م٤مل : يَم٤مَن قَمٞم٤ًٌْم ، إِٟما  ْٟمٞم٤َم َأْهقُن قَمغم اهللا ُِم ش وَمَق اهللا ًمٚمدُّ

 . إُُذن اًمّمٖمػم ش إؾَمؽُّ  » و.  ضم٤مٟمٌٞمف قمـ:  َأْي  ش يَمتَٗمٞمْفِ  » ىمقًمف  رواه ُمًٚمؿ. 

ٍة  وقمـ أيب ذرٍّ َريِضَ اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : يُمٜم٧ُْم َأُْمٌِم َُمعَ  -465 ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، ذم طَمرا اًمٜمٌا

ٌاٞمَْؽ ي٤م رؾمقل اهللا . وم٘م٤مل : ش . ي٤م َأسَم٤م َذرٍّ » سم٤معمديٜم٦م ، وَم٤مؾْمَتْ٘مٌَٚمٜم٤َم َأطُمٌد وم٘م٤مل :  ين َأنا » ىمٚم٧م : ًَم َُم٤م َيُنُّ

٤مٍم وقِمٜمِْدي ُِمٜمْ  ـِ ، إِٓا َأْن قِمٜمِْدي ُِمثؾ َأطُمٍد هذا َذه٤ًٌم مَتيِْض قَمكَما صَمالصَم٦ُم َأيا ٌء َأْرُصُدُه ًمَِدْي ُف ِديٜم٤َمٌر ، إِٓا َرْ

٤ٌَمد اهللا هَٙمَذا َوَهَٙمذا  إِنا » قمـ َيِٛمٞمٜمِف وقمـ ؿمامًمف وُمـ ظمٚمٗمف ، صمؿ ؾم٤مر وم٘م٤مل : ش َأىُمقَل سمِِف ذم قِم

ـْ ىَم٤مَل سم٤معم٤َمِل هٙمَذا وهٙمذا  ـَ ُهُؿ إىََمٚمُّقَن َيقَم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم إِٓا َُم ـْ قمـ ش إيَمثَِري يٛمٞمٜمِف ، وقمـ ؿمامًمِف ، وُِم

ْح طَمتاك آشمٞمََؽ » صمؿ ىم٤مل زم : ش . َوىَمٚمٞمٌؾ َُم٤م ُهْؿ » ظَمٚمٗمف  صمؿ اْٟمَٓمَٚمَؼ ذم ؾَمَقاِد اًمٚماٞمِْؾ ش . َُمَٙم٤مَٟمؽ ٓ شَمؼْمَ

ِلِّ َصغّم اهللُ  وْم٧ُم َأْن َيُٙمقَن َأطَمٌد قَمَرَض ًمٚمٜمٌا قَمَٚمٞمِْف  طمتك شَمَقاَرى ، ومًِٛمْٕم٧ُم َصْقشم٤ًم ىَمِد اْرشَمَٗمَع، وَمتََخقا

ْح طَمتاك آشمٞمََؽ » وؾَمٚماؿ وَم٠َمَرْدُت َأْن آشمَِٞمُف وَمَذيَمْرُت ىمقًمف :  ومٚمؿ َأسْمَرْح طَمتاك َأشَم٤مين ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : ًم٘مد ش ٓ شَمؼْمَ

وْم٧ُم ُمٜمف ، وَمَذيَمْرُت ًمف . وم٘م٤مل:  َذاَك » ىمٚم٧م : َٟمَٕمؿ ، ىم٤مل : ش َوَهْؾ ؾَمِٛمْٕمَتُف ؟ » ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصقشم٤ًم خَتَقا

َق ؟ ضِمؼميُؾ َأشم٤مين ـْ ُأُمتَِؽ ُٓينِمُك سم٤مهللا ؿَمٞمئ٤ًم َدظَمَؾ اجلَٜما٦َم ، ىمٚم٧ُم : َوإِْن َزيَن َوإِْن َهَ  وم٘م٤مل : َُمـ ُم٤مَت ُِم

َق   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري .ش ىم٤مل : َوإِْن َزَٟمك َوإِْن َهَ

ـْ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما  -466 ًمق يم٤من زم ُِمثُؾ » ؿ ىم٤مل : وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ، قم
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ـٍ  ين َأْن ٓ مَتُرا قمكَما صَمالُث ًَمَٞم٤مٍل َوقِمٜمِدي ُمٜمف َرٌء إٓا َرٌء ُأْرِصُده ًمَِدي  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ُأطُمٍد َذَه٤ًٌم ، ًَمنا

ـْ َهَق َأؾمَٗمُؾ ُمٜمُْٙمؿْ  -467 َوٓ  وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : اْٟمُٔمُروا إمم ُم

ـْ وَمقىَمُٙمؿ ومُٝمَق َأضْمدُر َأن ٓ شَمْزَدُروا ٟمٕمٛم٦َم اهللا قَمٚمٞمُْٙمْؿ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف وهذا ًمٗمظ ُمًٚمٍؿ .ش شَمٜمُْٔمُروا إمم َُم

ـْ هق َأؾْمَٗمُؾ :وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري  ـْ وُمْمَؾ قمٚمٞمِف ذم اعم٤مِل َواخلَْٚمِؼ ومْٚمٞمٜمُْٔمْر إمم َُم إِذا َٟمَٔمر َأطَمُديُمْؿ إمم َُم

 .ُِمٜمْفُ 

ْرَهِؿ َواًم٘مٓمٞمَٗم٦ِم » اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمٜمف قمـ  -468 يٜم٤َمِر َواًمدِّ شَمِٕمَس قمٌُْد اًمدِّ

 رواه اًمٌخ٤مري .ش َواخلَِٛمٞمَّم٦ِم ، إِْن ُأقمٓمَِل ريض ، َوإِْن مَلْ ُيٕمَط مَلْ َيْرَض 

٦ِم  -469 ٗما ـْ َأْهِؾ اًمّمُّ ، ُم٤م ُمٜمُْٝمؿ َرضُمٌؾ قمٚمٞمف رداٌء ، وقمٜمف ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ًمَ٘مْد َرَأْي٧ُم ؾمٌِٕملم ُِم

٤مىَملْم . وُمٜمَْٝم٤م ُم٤م َيٌُْٚمغُ  ًا ٤مٌء ، ىمْد رسمُٓمقا ذم َأقْمٜم٤َمىِمِٝمْؿ ، وَمٛمٜمَْٝم٤م َُم٤م يٌُْٚمُغ ٟمِّمَػ اًم ًَ
٤م يمِ ٤م إَِزاٌر ، وإُِما اًمَٙمْٕمٌلِم  إُِما

 رواه اًمٌخ٤مري ش . وَمٞمْجَٛمُٕمُف سمٞمِده يمراِهَٞم٦َم َأْن شُمَرى قمْقرشُمف 

ـِ وضمٜما٦ُم اًمَٙم٤مومِرِ » قل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾم -471 ـُ اعم١ُْمُِم ْٟمٞم٤َم ؾِمْج رواه ش اًمدُّ

 ُمًٚمؿ .

ٌَلا ،  -471
وقمـ اسمـ قمٛمر ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : َأظَمذ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمَِٛمٜمْٙمِ

ْٟمٞم٤م يم٠َمٟماَؽ همري٥ٌم ، أَ » وم٘م٤مل :  ـْ ذم اًمدُّ  ش .ْو قَم٤مسمُِر ؾمٌٞمٍؾ يُم

ـُ  َويَم٤منَ   ٤ٌم شَمٜمْتٔمِرِ  وَمال ، َأُْمًٞم٧َْم  إَِذا:  ي٘مقل ، قمٜمٝمام اهللا ريض ، قمٛمرَ  اسم َح وإَِذا َأْصٌْح٧م ، وَمال اًمّما

ـْ طمٞم٤مشمِؽ عمِقشمَؽ . رواه اًمٌخ٤مري . تَِؽ عمرِوَؽ وُِم ـْ ِصحا  شمٜمَْتٔمِِر اعم٤ًَمَء ، وظُمْذ ُم

ْٟمٞم٤َم إمم ريَمـشمَ  ٓ ُمٕمٜم٤مه احلدي٨م هذا ذح ذم ىم٤مًمقا  ْث  وٓ ، َوـَمٜم٤مً  شَمتاِخْذَه٤م وٓ اًمدُّ  سمُِٓمقل َٟمْٗمًَؽ  حُتدِّ

 
ِ
 هِب٤َم ، وٓ شَمَتَٕمٚماْؼ ُِمٜمَْٝم٤م إٓا سماِم َيتََٕمٚماُؼ سمِف اًْمَٖمِري٥ُم ذم همػْمِ وـَمٜمِِف ، وٓ شَمِْمَتِٖمْؾ سم٤مٓقْمتِ  َوٓ ، ومِٞمَٝم٤م اًْمٌَ٘م٤مء

ِ
ٜم٤َمء

ه٤مب إمم َأْهٚمِِف . َوسم٤ِمهللاِ اًمتاْقومِٞمٌؼ . ومِٞمَٝم٤م سماِم ٓ يِمتَِٖمُؾ سمِِف اًْمٖمِري٥ُم   اًماِذي ُيريُد اًمذا

٤مقمديِّ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ضم٤مَء رضُمٌؾ إمم اًمٜمٌلِّ َصغّم  -472 ًا ـِ ؾمْٕمٍد اًم وقمـ أيب اًْمٕمٌا٤مس ؾَمْٝمِؾ سم

ٌاٜمل اًمٜما٤مُس ، وم٘م٤مل اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وم٘م٤مَل : ي٤م رؾمقل اهللا ُدًماٜمل قَمغم قمَٛمٍؾ إِذا قَمِٛمْٚمتُُف  ٌاٜمل اهللا ، َوَأطم َأطم

ٟمٞم٤م حُيٌِاَؽ اهللا ، َواْزَهْد ومِٞماَم قِمٜمَْد اًمٜما٤مِس حُيٌاَؽ اًمٜما٤مُس : »  ـٌ رواه اسمـ َُم٤مضَمف ش اْزَهْد ذم اًمدُّ طمدي٨ٌم طمً
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 وهمػمه سم٠َمؾم٤مٟمٞمد طمًٜم٦ٍم .

ـِ سَمِمػٍم ، ريَض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مَل : َذيمَ  -473 ـُ اخلَٓما٤مب ، ريض اهللا قمٜمف ، ُم٤م وقمـ اًمٜمُّْٕماَمِن سم ر قُمَٛمُر سْم

ْٟمَٞم٤م ، وم٘م٤مل : ًَمَ٘مْد َرَأْي٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َئَمؾُّ اًْمَٞمْقَم َيْٚمتَقي ُم٤م ـَ اًمدُّ  أص٤مب اًمٜما٤مُس ُِم

ىَمؾ ُم٤م يْٛمأُل سمِِف سمْٓمٜمَُف . رواه ُمًٚمؿ .  ـَ اًمدا ىَمُؾ » جَيُِد ُِم  اعمٝمٛمٚم٦م واًم٘م٤مف : َرِدُئ اًمتاْٛمِر .سمٗمتح اًمدال ش اًمدا

َ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -474  سَمْٞمتل ذم وُم٤م ، وقمـ قم٤مئِم٦َم ، ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م : شُمقذمِّ

ـْ    ُِم
ٍ
ء ْٚمتُفُ ومَ  ، قمكَما  ـَم٤مل طَمتاك ُِمٜمْفُ  وَم٠َميَمْٚم٧ُم  ، زم َرفٍّ  ذم ؿَمٕمػمٍ  ؿَمْٓمرُ  إِٓا  يَمٌِدٍ  ُذو َي٠ْميُمُٚمفُ  َرْ

 ُمتٗمٌؼ .  وَمَٗمٜمَِل  ٙمِ

ء َأي ش ؿَمٕمػمٍ  ؿَمْٓمرُ  ».  قمٚمٞمف ـْ  َرْ هُ  يَمذا.  ؿَمٕمػمٍ  ُِم ُمذيُّ  ومنا  . اًمؽمِّ

ـِ احل٤مِرث َأظمل ضُمَقْيِري٦م سمٜم٧ِْم احل٤َمرِث ُأمِّ اعم١ُْمُِمٜملَِم ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : َُم٤م  -475 وقمـ قمٛمر سم

ٌْدًا ، َوٓ َأَُم٦ًم ، َوٓ ؿَمْٞمئ٤ًم شَمَرَك رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما  ؿ ، قِمٜمَْد َُمْقشمِِف ِديٜم٤َمرًا َوٓ ِدْرمَه٤ًم ، وٓ قَم

ٌٞمِِؾ َصَدىَم٦ًم  ًا ـِ اًم ٌَُٝم٤م ، َوؾِمالطَمُف ، َوَأْرو٤ًم ضَمَٕمَٚمَٝم٤م ٓسْم ٌَٞمَْْم٤مَء اًماتل يَم٤من َيْريَم  رواه اًمٌخ٤مري ش إِٓا سَمْٖمَٚمتَُف اًْم

ـِ إََرتِّ ،  -476 ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل َه٤مضَمْرَٟم٤م َُمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ ظَمٌا٤مِب سم

ـْ َأضمِرِه ؿَمٞمْئ٤ًم . ُِمٜمْٝمُ  ـْ َُم٤مَت َومَلْ ي٠ْميُمْؾ ُِم ؿ ُُمّْمَٕم٥ُم َٟمْٚمتَِٛمُس َوضمَف اهللا شمٕم٤ممم وَمَقىَمَع َأضْمُرٟم٤م قَمغم اهللا ، وَمِٛمٜما٤م َُم

ْٞمٜم٤م هَب٤م َرْأؾَمُف، سَمَدْت رضْمالُه ، َوإَِذا سمـ قَمَٛمػْم ، ريض اهللا قمٜمف ، ىُمتَِؾ َيقْ  َم ُأطُمٍد ، َوشَمَرَك َٟمِٛمَرًة، وَمُٙمٜما٤م إَِذا هَمٓما

ْٞمٜم٤َم هِب٤َم ِرضْمَٚمٞمِْف ، سَمَدا َرْأؾُمُف ، وَم٠َمَُمَرٟم٤م رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، َأْن ُٟمَٖمٓمَِّل َرْأؾَمفُ  ، َوَٟمْجَٕمَؾ قَمغم هَمٓما

ـْ َأْيٜمََٕم٧ْم ًَمُف صَمَٛمَرشُمُف . وَمُٝمَق هَيدهُب٤َم، ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.رضْمٚمٞمِف ؿَمٞمْئ٤ًم ُمِ   ـَ اإِلْذظِمِر ، وُِمٜما٤م َُم

ـْ ُصقٍف . وىمقًمف : ش : اًمٜماِٛمَرُة »  ٌن ُم ٤مء ُُمَٚمقا ًَ ش هَيِْدهُب٤َم :» َأْي : َٟمَْمَج٧ْم َوَأْدَريَم٧ْم  وىمقًمف ش أيٜمََٕم٧م » يم

 ووؿ اًمدال ويمنه٤م . ًُمَٖمت٤َمن . َأْي 
ِ
: َيْ٘مٓمُِٗمَٝم٤م َوجْيَتٜمِٞمَٝم٤م َوَهِذِه اؾْمتَِٕم٤مَرٌة عم٤َم وَمتََح اهللا شَمَٕم٤ممم هق سمٗمتح اًم٤ٌمء

ْٟمَٞم٤م َومَتَٙمٜمُقا ومٞمَٝم٤م . ـَ اًمدُّ  قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم

٤مقمديِّ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -477 ًا ـِ ؾَمْٕمد اًم وقمـ ؾَمْٝمِؾ سم

ٟمْ : »   ًَمْق يَم٤مَٟم٧م اًمدُّ
ٍ
سَم٦َم َُم٤مء رواه اًمؽمُمذي . ش َٞم٤م شَمْٕمِدُل قِمٜمَْد اهللا ضَمٜم٤َمَح سَمُٕمقَو٦ٍم ، َُم٤م ؾَمَ٘مك يَم٤مومرًا ُمٜمْٝم٤م َذْ

 . صحٞمح وىم٤مل طمدي٨م طمًـ 

َأَٓ » وقمـ أيب ُهَرْيَرة ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  -478
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ْٟمٞم٤َم َُمْٚمٕمُ  اًم إِنا اًمدُّ  ش .قَٟم٦ٌم ، َُمٚمٕمقن َُم٤م ومٞمٝم٤م ، إِٓا ِذيْمَر اهللا شمٕم٤ممم ، وَُم٤م َوآَه َوقم٤معم٤ًم َوُُمتَٕمٚمِّ

ـٌ .  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

ـِ ُمًٕمقٍد ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -479 ٌِْد اهللا سم ٓ » وقمـ قَم

ْٟمٞم٤م شَمتاِخُذوا اًمْما  ٌُقا ذم اًمدُّ هَم ـٌ .ش . ْٞمَٕم٦َم وَمؽَمْ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

ـِ اًمٕم٤مِص ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : َُمرا قَمَٚمْٞمٜم٤َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ  -481 ـِ قمٛمرو سم وقمـ قمٌِد اهللا سم

٤م ًَمٜم٤َم وم٘م٤مل :  ـُ ُٟمٕم٤مًم٩ُم ظُمّمًّ ـُ ُٟمّْمٚمُِحف  وم٘م٤مل : وَمُ٘مْٚمٜم٤َم : ىمَ ش ُم٤م هذا ؟ » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوٟمح ُم٤م » ْد َوِهل وَمٜمَْح

ـْ ذًمَؽ  رواه َأسمق داود ، واًمؽمُمذيُّ سم٢مؾِمٜم٤مد اًمٌخ٤مريِّ وُمًٚمؿ ، وىم٤مل ش . َأَرى إَُْمَر إِٓا َأقْمَجَؾ ُِم

ـٌ صحٞمٌح .  اًمؽمُمذيُّ : طمدي٨ٌم طمً

ـِ  يَمْٕم٥ِم  وقمـ -481  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  هللُ ا َصغّم  اهللا  رؾمقَل  ؾمٛمٕم٧ُم :  ىم٤مل ، قمٜمف اهللا  ريض ، قِمٞم٤َمضٍ  سم

٦مٍ  ًمُِٙمؾِّ  إِنا : ي٘مقل تل ومِتٜم٦َمُ  ، ومتٜم٦مً  ُأُما ـٌ صحٞمٌح.طمد:  وىم٤مل اًمؽمُمذي رواه ش اعم٤َمُل  ُأُما  ي٨ٌم طمً

٤مَن ريض اهللا قمٜمف ، َأنا  -482 ـُ قَمٗما وقمـ أيب قمٛمرو ، وي٘م٤مُل : َأسمق قمٌِد اهللا ، وي٘م٤مل : َأسمق ًَمْٞمغم قُمثاَْمُن سم

ُٙمٜمُُف ، َوصَمْقٌب » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ  ًْ ًَمٞمَْس ٓسْمـ آَدَم طَمؼٌّ ذم ؾِمقى َهِذِه اخِلَّم٤مل : سَمٞم٧ٌْم َي

 
ِ
 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م صحٞمح.ش ُيَقاِري قَمْقَرشَمُف َوضِمْٚمُػ اخلٌُز ، َواعم٤َمء

ـَ ؾَم٤مملٍ اًمٌَْٚمِخلا ي٘مقل ـَ ؿُمَٛمٞمٍْؾ ي٘مقُل :  ىم٤مل اًمؽمُمذي : ؾمٛمٕم٧ُم َأسَم٤م داُوَد ؾمَٚمٞماَمَن سم : ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜماْي سْم

اِوي : اعمَُراُد سمِِف ُهٜم٤َم ِوقمَ  ٤مُء اجلٚمُػ : اخلٌُُز ًَمٞمْس َُمَٕمُف إَِداٌم . وىَم٤مَل : همػُمُه : ُهَق هَمٚمِٞمُظ اخلٌُِْز . وىَم٤مَل اًمرا

 . أقمٚمؿ واهللا  اخلٌُِز ، يم٤مجلََقاًمِِؼ َواخلُْرِج ، 

ـِ اًمِمِّ  -483 ـْ قمٌِْد اهللا سم ػِم وقم  اعمِمددِة اعمٕمجٛمتلم» خِّ
ِ
ريض اهللا قمٜمف ، َأٟماُف ىَم٤مَل ش سمٙمن اًمِملم واخل٤مء

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وُهَق َيْ٘مَرُأ :  ـُ آَدم: َُم٤مزم ، َُم٤مزم ، » ىم٤مل:  {َأهل٤َميُمُؿ اًمتاَٙم٤مصُمُر  }: َأشَمٞم٧ُْم اًمٜمٌا َيُ٘مقُل اسم

ـْ ُم٤مًمَِؽ إِ  ىْم٧َم وَم٠َمُْمْمٞم٧َْم ؟َوَهؾ ًَمَؽ َي٤م اسمـ آدَم ُِم ش ٓا َُم٤م َأيَمٚم٧م وَم٠َموْمٜمٞم٧َْم ، أو ًم٧ًٌَِم وَم٠َمسْمَٚمٞم٧َْم ، َأْو شَمَّمدا

 رواه ُمًٚمؿ .

ِلِّ ص: ي٤مرؾمقَل اهللا ، واهللا إيِنِّ  -484 ٍؾ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رضُمٌؾ ًمٚمٜمٌا وقمـ قمٌِد اهللا سمـ ُُمَٖمٗما

ٌَُّؽ ، وم٘م٤مل :  اٍت ، وم٘م٤مل : ش ؟  اْٟمُٔمْر ُم٤مذا شَمُ٘مقُل » ٕطُِم إِْن يُمٜم٧َْم » ىم٤مل : َواهللا إيِنِّ ٕطُِمٌَُّؽ، صَمالَث َُمرا
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ٞمْؾ إمم ُُمٜمَْتَٝم٤مُه  ًا ـَ اًم ُع إمم ُمـ حُيٌُِّٜمل ُِم ٗم٤موم٤ًم، وم٢مِنا اًمَٗمْ٘مر َأْهَ رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ش حُتٌُّٜمل وَم٠َمقِمدا ًَمٚمٗمْ٘مر دِمْ

 اعمثٜم٤مِة ش اًمتِّْجَٗم٤مُف » طمدي٨م طمًـ. 
ِ
ُء سمٙمِن اًمت٤مء  اعمٙمررة ، َوُهَق َرْ

ِ
ومقُق وإؾمٙم٤من اجلٞمؿ وسم٤مًمٗم٤مء

٤مُن . ًَ ُف اإِلْٟم ًُ ُف اًمَٗمرُس ، ًمِٞمُتاَ٘مك سمِِف إََذى ، َوىَمْد َيْٚمٌَ ًُ  َيْٚمٌِ

ـِ ُم٤مًمٍؽ ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -485 » وقمـ يَمٕم٥ِم سم

٤ٌَمن ضَم٤مئَٕم٤مِن ُأْرؾِم   قمغم اعم٤مِل َواًمِمـارِف ًمِِديٜمِف َُم٤مِذْئ
ِ
ـْ طِمْرِص اعمَْرء َد هَل٤َم ُِم ًَ رواه ش ال ذم هَمٜمَؿ سم٠َموْم

 اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .

ُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َٟم٤مَم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ قمغم  -486 ًْ وقمـ قمٌِد اهللا سمـ َُم

َْذَٟم٤م ًمَؽ ِوـَم٤مًء وم٘م٤مل  طَمّمػٍم وَمَ٘م٤مَم َوىَمْد َأصمارَ  ف ًمِق اختا ْٟمَٞم٤م ؟ َُم٤م َأَٟم٤م ذم :» ذم ضَمٜمٌِِْف  ىُمْٚمٜم٤َم : ي٤م َرؾُمقَل اًما َُم٤مزم َوًَمٚمدُّ

٧َم ؿَمَجَرٍة صُمؿا َراَح َوشَمَريَمَٝم٤م  ْٟمٞم٤َم إِٓا يَمَرايم٥ٍم اؾْمتََٔمؾا حَتْ  طمًـ طمدي٨م :  وىم٤مل اًمؽمُمذي رواه ش.اًمدُّ

 صحٞمح

َيْدظُمُؾ »  قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب هريرة ريض اهللا -487

امَئ٦ِم قَم٤مٍم  ًِ  سمَِخْٛم
ِ
 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م صحٞمح .ش اًمُٗمَ٘مراُء اجلَٜما٦َم ىَمٌَْؾ إهَْمٜمِٞم٤َمء

هللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ اسمـ قَمٌا٤مِس ، وقِمْٛمَراَن سمـ احلَُّملْم ، ريض اهللا قمٜمٝمؿ ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم ا -488

ش ٤مَء آـماٚمْٕم٧ُم ذم اجلَٜما٦ِم وَمَرَأْي٧م َأيْمثََر َأهٚمَِٝم٤م اًمُٗمَ٘مراَء . َواـماَٚمْٕم٧ُم ذم اًمٜما٤مِر وَمَرَأْي٧ُم َأيْمثََر َأْهٚمَِٝم٤م اًمٜمًِّ» ىم٤مل: 

ـِ احلَُّملِم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ُمـ رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس . ورواه اًمٌخ٤مري أْيْم٤ًم ُمـ رواي٦ِم قِمْٛمَران سم

ـِ زيٍد ريَض اهللا قمٜمٝمام ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ -489 ىُمْٛم٧ُم قَمغم سَم٤مب » ُأؾم٤مُم٦َم سم

ٌُقؾُمقَن ، هَمػْمَ َأنا َأصَح٤مَب اًمٜما٤مر ىَمد أُ  ـْ َدظَمَٚمَٝم٤م اعم٤ًَميملُم . وَأَصَح٤مُب اجِلدِّ حم ٦ُم َُم ُِمَر اجلَٜما٦ِم ، وَمَٙم٤مَن قَم٤مُما

احلَظُّ َواًمِٖمٜمَك . وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا احلدي٨م ذم سم٤مب ومْمِؾ ش اجلَدُّ » ٗمٌؼ قمٚمٞمف . و ُمتش هِبْؿ إمم اًمٜما٤مِر 

َٕمَٗم٦ِم.  اًمْما

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -491 َأْصَدُق يَمٚمَِٛم٦ٍم ىَم٤مهَل٤َم » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌا

 ُم٤م ظَم 
ٍ
 . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ      ال اهللَ سَم٤مـمُِؾ ؿَم٤مقِمٌر يَمٚمَِٛم٦ُم ًَمٌِٞمٍد : َأٓ يُمؾُّ ْرء
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : اظمتٚمط ومٜم٧ٌم سم٤معم٤مء يمؾ ًمقن ِم٤م ي٠ميمؾ اًمٜم٤مس وم٤مظمتٚمط سمف ٟم٤ٌمت إرض  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

يم٤محلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وؾم٤مئر طمٌقب إرض واًمٌ٘مقل واًمثامر وُم٤م ي٠ميمٚمف إٟمٕم٤مم واًمٌٝم٤مئؿ ُمـ احلِمٞمش 

ىم٤مل : يم٠من يم٠من مل شمٖمـ سم٤مُٕمس  : ىم٤مل : أٟمٌت٧م وطمًٜم٧م . وذم ىمقًمفوازيٜم٧م  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة واعمراقمل . قمـ 

 (7/648)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .مل شمٕمش، يم٠من مل شمٜمٕمؿ 

يٕمٜمل اعمٓمر  .ُمثؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يمامء أٟمزًمٜم٤مه ُمـ اًمًامء (ىمقًمف شمٕم٤ممم : ) واضب هلؿ ( ي٤م حمٛمد أي : ًم٘مقُمؽ.

) وم٤مظمتٚمط سمف ٟم٤ٌمت إرض ( ظمرج ُمٜمف يمؾ ًمقن وزهرة ) وم٠مصٌح ( قمـ ىمري٥م ) هِمٞمام ( ي٤مسم٤ًم . ىم٤مل اسمـ 

ىم٤مل شمذروه اًمري٤مح ( يمًػما واهلِمٞمؿ : ُم٤م يٌس وشمٗمت٧م ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت) وم٠مصٌح هِمٞمام :قم٤ٌمس وىم٤مل اًمْمح٤مك 

ويم٤من اهلل قمغم يمؾ رء ُم٘متدرا( ( شمٜمًٗمف   :شمٗمرىمف . وىم٤مل اًم٘متٞمٌل  :اسمـ قم٤ٌمس:شمثػمه اًمري٤مح وىم٤مل أسمق قمٌٞمدة 

 تخر هب٤م قمت٦ٌم وأصح٤مسمف إهمٜمٞم٤مء ) زيٜم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ( ًمٞم٧ًم ُمـ زاد أظمرة اًمتل يٗماعم٤مل واًمٌٜمقن  . ىم٤مدرا

ريض اهلل قمٜمف : اعم٤مل واًمٌٜمقن طمرث اًمدٟمٞم٤م وإقمامل اًمّم٤محل٦م طمرث أظمرة وىمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل .

هل ىمقل :  :اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس وقمٙمرُم٦م وجم٤مهد .ام . واًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت جيٛمٕمٝم٤م اهلل ٕىمق

أومْمؾ  : ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم . وىمد رويٜم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

 (5/175شمٗمًػم اًمٌٖمقى ).اًمٙمالم أرسمع يمٚمامت : ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم

 صٚم٦م ، أي : أن احلٞم٤مة ذم  "ُم٤م  "أي : أن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ، و اقمٚمٛمقا أٟمام احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  :  ىمقًمف  قمز وضمؾ

وشمٗم٤مظمر هذه اًمدار ) ًمٕم٥م ( سم٤مـمؾ ٓ طم٤مصؾ ًمف ) وهلق ( ومرح صمؿ يٜم٘ميض ) وزيٜم٦م ( ُمٜمٔمر شمتزيٜمقن سمف)

ل وإوٓد أي : ُم٤ٌمه٤مة سمٙمثرة إُمقاوشمٙم٤مصمر ذم إُمقال وإوٓد(  ( يٗمخر سمف سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمضسمٞمٜمٙمؿ(

  أي : اًمزراع ) ٟم٤ٌمشمف ( ُم٤م ٟم٧ٌم ُمـ ذًمؽ اًمٖمٞم٨ميمٛمثؾ همٞم٨م أقمج٥م اًمٙمٗم٤مر(  (، صمؿ ضب هل٤م ُمثال وم٘م٤مل:  

يتحٓمؿ ويتٙمن سمٕمد يًٌف  )صمؿ يٙمقن طمٓم٤مُم٤م  ( شمفسمٕمد ظميشمف وٟمي ) ومؽماه ُمّمٗمرا ( يٞمٌس صمؿ هيٞم٩م( )

ٕوًمٞم٤مئف وأهؾ وُمٖمٗمرة ُمـ اهلل وروقان(  ( ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: ٕقمداء اهلل ) وذم أظمرة قمذاب ؿمديد ( ويٗمٜمك

 ُمت٤مع اًمٖمرور عمـ يِمتٖمؾ ومٞمٝم٤م سمٓمٚم٥م أظمرة :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.وُم٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إٓ ُمت٤مع اًمٖمرور ـم٤مقمتف.

 شمٗمًػم اًمٌٖمقى ( ) وُمـ اؿمتٖمؾ سمٓمٚمٌٝم٤م ومٚمف ُمت٤مع سمالغ إمم ُم٤م هق ظمػم ُمٜمف. 

سمدأ هبـ َّٕنـ ٛمـ اًمٜم٤ًمء مجع ؿمٝمقة وهل ُم٤م شمدقمق اًمٜمٗمس إًمٞمٝم.زيـ ًمٚمٜم٤مس طم٥م اًمِمٝمقات  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

اًم٘مٜمٓم٤مر اعم٤مل اًمٙمثػم  :ٗمقا ومٞمف وم٘م٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس مجع ىمٜمٓم٤مر .واظمتٚمواًمٌٜملم واًم٘مٜم٤مـمػم. . طم٤ٌمئؾ اًمِمٞمٓم٤من
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سمٕمْمف قمغم سمٕمض  وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف : اًم٘مٜمٓم٤مر أًمػ وُم٤مئت٤م أوىمٞم٦م وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

أًمػ وُم٤مئت٤م ُمث٘م٤مل وقمٜمٝمام رواي٦م أظمرى اصمٜم٤م قمنم أًمػ درهؿ وأًمػ ) ديٜم٤مر ( دي٦م أطمديمؿ .قمٜمٝمامواًمْمح٤مك 

اعمحّمٜم٦م اعمحٙمٛم٦م ، وىم٤مل  :دي٦م أطمديمؿ. ىمقًمف شمٕم٤ممم : ) اعم٘مٜمٓمرة ( ىم٤مل اًمْمح٤مك ، وقمـ احلًـ اًم٘مٜمٓم٤مر 

ؾمٛمل اًمذه٥م ذه٤ٌم ٕٟمف  وىمٞمؾ:واًمٗمْم٦م هل اًمٙمثػمة اعمٜمْمدة سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض . ُمـ اًمذه٥م   :ىمت٤مدة 

اخلٞمؾ مجع ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف .قاخلٞمؾ اعمًقُم٦م يذه٥م وٓ يٌ٘مك ، واًمٗمْم٦م َّٕن٤م شمٜمٗمض أي شمتٗمرىم

 :هل اعمٓمٝمٛم٦م احل٤ًمن ، وىم٤مل قمٙمرُم٦م  :حقمه٤م ، اعمًقُم٦م ىم٤مل جم٤مهد واطمده٤م ومرس ، يم٤مًم٘مقم واًمٜم٤ًمء وٟم

هل اًمراقمٞم٦م ، ي٘م٤مل : أؾم٤مم اخلٞمؾ وؾمقُمٝم٤م ىم٤مل احلًـ وأسمق  :شمًقيٛمٝم٤م طمًٜمٝم٤م ، وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

هل اعمٕمٚمٛم٦م ُمـ اًمًٞمامء واًمًٞمامء اًمٕمالُم٦م.)وإٟمٕم٤مم ( مجع اًمٜمٕمؿ ، وهل اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ مجع  :قمٌٞمدة 

ًمف ُمـ ًمٗمٔمف ) واحلرث ( يٕمٜمل اًمزرع ) ذًمؽ ( اًمذي ذيمرٟم٤م ) ُمت٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ( يِمػم إمم أَّن٤م  ٓ واطمد

 شمزهٞمد ذم اًمدٟمٞم٤م وشمرهمٞم٥م ذم أظمرة.أي اعمرضمع ، ومٞمف .واهلل قمٜمده طمًـ اعمآب .ُمت٤مع يٗمٜمك

 (2/15)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

 (21/439ي٘مقل : اًمِمٞمٓم٤من.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .وٓ يٖمرٟمٙمؿ سم٤مهلل اًمٖمرور قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:

ىم٤مل ٟمزًم٧م ذم ىمٌٞمٚمتلم ُمـ ىم٤ٌمئؾ إٟمّم٤مر، ذم سمٜمل طم٤مرصم٦م وسمٜمل أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر سمـ سمريدة ذم ىمقًمف قمـ ا

ومالن وومالن؟ وىم٤مل أظمرون ُمثؾ ذًمؽ، احل٤مرث، شمٗم٤مظمروا وشمٙم٤مصمروا وم٘م٤مًم٧م إطمدامه٤م : ومٞمٙمؿ ُمثؾ 

شمٗم٤مظمروا سم٤مٕطمٞم٤مء صمؿ ىم٤مًمقا : اٟمٓمٚم٘مقا سمٜم٤م إمم اًم٘مٌقر، ومجٕمٚم٧م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم شم٘مقل ومٞمٙمؿ ُمثؾ ومالن؟ 

طمتك زرشمؿ اعم٘م٤مسمر، أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر  : يِمػمون إمم اعم٘م٤مسمر، وُمثؾ ومالن؟ وومٕمؾ أظمرون ُمثؾ ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل

ذم قمذاب اًم٘مؼم. أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر ىم٤مل : ٟمزًم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ومٞمام رأيتؿ قمؼمة وؿمٖمؾ.قمـ 

ىم٤مل : ذم إُمقال وإوٓد يمال ؾمقف شمٕمٚمٛمقن . ىم٤مل : وقمٞمد سمٕمد أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر.  : ذم ىمقًمفاحلًـ قمـ 

يمال ًمق شمٕمٚمٛمقن قمٚمؿ ىمت٤مدة ىم٤مل : ذم إُمقال وإوٓد. قمـ أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس وقمٞمد.قمـ 

صمؿ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : يمٜم٤م ٟمحدث أن قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن يٕمٚمؿ أن اهلل سم٤مقمثف سمٕمد اعمقت. قمـ اًمٞم٘ملم 

ىم٤مل : صح٦م إسمدان وإؾمامع وإسمّم٤مر ي٠ًمل اهلل اًمٕم٤ٌمد ومٞمؿ اؾمتٕمٛمٚمقه٤م وهق ًمت٠ًمًمـ يقُمئذ قمـ اًمٜمٕمٞمؿ 

اسمـ ُمًٕمقد . ىم٤مل إن اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٗم١ماد يمؾ أوًمئؽ يم٤من قمٜمف ُم١ًموٓ  : ؽ ُمٜمٝمؿ وهق ىمقًمفأقمٚمؿ سمذًم

: صمؿ ًمت٠ًمًمـ يقُمئذ ىم٤مل اًمٜمٕمٞمؿ  : أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمفقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ .ذم أي٦م: اًمٜمٕمٞمؿ إُمـ واًمّمح٦م
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 ُمـ أيمؾ ظمٌز اًمؼم وذب ُم٤مء اًمٗمرات ُمؼمدا ويم٤من ًمف ُمٜمزل يًٙمٜمف ومذاك ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي ي٠ًمل قمٜمف. 

 ( 15/622اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم  )

ىم٤مل : هلل احلٞمقان  :ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ  .ىم٤مل : سم٤مىمٞم٦موإن اًمدار أظمرة هلل احلٞمقان  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (11/571)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .ىم٤مل : احلٞم٤مة اًمدائٛم٦مهلل احلٞمقان  : ذم ىمقًمفاًمْمح٤مك قمـ  . ٓ ُمقت ومٞمٝم٤م

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمٚمٞمف اعمّم٤مئ٥م وُمـ ارشم٘م٥م اعمقت ؾم٤مرع ذم ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ُمـ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م ه٤مٟم٧م 

 (1/58اخلػمات.)اًمزهد ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس: ىمٞمؾ ًمٕمكم: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم مل شمرىمع ىمٛمٞمّمؽ؟ ىم٤مل: خيِمع اًم٘مٚم٥م وي٘متدي سمف اعم١مُمـ. 

 (83/ 1ء )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

 (164/ 1ٞم٦م إوًمٞم٤مءقمـ أيب ذر رى اهلل قمٜمف ىم٤مل: ذو اًمدرمهلم أؿمد طم٤ًمسم٤ًم ُمـ ذي اًمدرهؿ. )طمٚم

قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف ؾمٛمع رضمالً ي٘مقل: أيـ اًمزاهدون ذم اًمدٟمٞم٤م، اًمراهمٌقن ذم أظمرة؟ وم٠مراه ىمؼم اًمٜمٌل صغم 

 (317/ 1اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وأيب سمٙمر، وقمٛمر: وم٘م٤مل: قمـ ه١مٓء شم٠ًمل؟. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

يؽميمقن اًمدٟمٞم٤م ًممظمرة، وٓ قمـ إقمٛمش ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل، أن طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: ًمٞمس ظمػميمؿ اًمذيـ 

 (278/ 1اًمذيـ يؽميمقن أظمرة ًمٚمدٟمٞم٤م: وًمٙمـ: اًمذيـ يتٜم٤موًمقن ُمـ يمؾ. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (214)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم احلٙمؿ  وىم٤مل أسمق اًمدرداء :ًمئـ طمٚمٗمتؿ زم قمغم رضمؾ أٟمف أزهديمؿ ٕطمٚمٗمـ ًمٙمؿ أٟمف ظمػميمؿ.

 (1/217طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءض، واعمقت.)ىم٤مل أسمق اًمدرداء: صمالث أطمٌٝمـ، ويٙمرهٝمـ اًمٜم٤مس: اًمٗم٘مر، واعمر

ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ٕن أيمقن قم٤مذ قمنمة ُم٤ًميملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أطم٥م إزم ُمـ قمنمة أهمٜمٞم٤مء وم٢من 

 (1/288)احلٚمٞمف  إيمثريـ: هؿ إىمٚمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ ُمـ ىم٤مل هٙمذا وهٙمذا ي٘مقل: يتّمدق يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ.

وأطم٥م إمم اهلل ُمـ قم٤ٌمدة اعمتٕمٌديـ اعمجتٝمديـ إمم آظمر ريمٕمتلم ُمـ زاهد ىمٚمٌف ظمػم ًمف  ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :

اًمدهر أسمدا هُمدا:وي٘مقل ٕصح٤مسمف: أٟمتؿ أيمثر صالة وصقُم٤م وضمٝم٤مدا ُمـ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ وهؿ يم٤مٟمقا ظمػما ُمٜمٙمؿ ىم٤مًمقا يمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل يم٤مٟمقا أزهد ُمٜمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وأرهم٥م ُمٜمٙمؿ ذم 

 (4/225طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأظمرة.)

 ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل رى اهلل قمٜمف : ُم٤م ُمٜم٤م أطمد أدرك اًمدٟمٞم٤م إٓ ىمد ُم٤مًم٧م سمف إٓ اسمـ قمٛمر.

 (6369)اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  ًمٚمح٤ميمؿ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=29&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=29&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=29&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=29&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14676
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=29&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=29&ayano=64#docu
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 (236/1ىم٤مل أسمق هريرة: ضمٚم٤ًمء اهلل شمٕم٤ممم همًدا أهؾ اًمقرع واًمزهد.)اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف 

قمٚمٞمف صمقب شم٤مم ىمد اختذ اًمٕمرق ذم  قمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ىم٤مل: يمٜم٧م ُمـ أصح٤مب اًمّمٗم٦م وُم٤م ُمٜم٤م أطمد

 (1/341 إوًمٞم٤مءضمٚمقدٟم٤م ـمقىم٤ًم ُمـ اًمقؾمخ واًمٖم٤ٌمر.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: دُمٛمٕمقن ومٞم٘م٤مل: أيـ وم٘مراء هذه إُم٦م وُم٤ًميمٞمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: ومتؼمزون، ومٞم٘مقًمقن ُم٤م 

: ومٞم٘م٤مل: قمٜمديمؿ؟ ومت٘مقًمقن: ي٤م رب اسمتُٚمٞمٜم٤م ومّمؼمٟم٤م وأٟم٧م أقمٚمؿ ووًمٞم٧م إُمقال واًمًٚمٓم٤من همػمٟم٤م ىم٤مل

 (1/289)احلٚمٞمف .صدىمتؿ ىم٤مل ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمزُم٤من، وشمٌ٘مك ؿمدة احل٤ًمب قمغم ذوي إُمقال

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م، أٟمف ٟمزل سمف رضمؾ ُمـ اًمٕمرب، وم٠ميمرم قم٤مُمر 

٤مل: إين اؾمت٘مٓمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم ُمثقاه، ويمٚمؿ ومٞمف رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومج٤مءه اًمرضمؾ، وم٘م

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وادي٤ًم، ُم٤م ذم اًمٕمرب واد أومْمؾ ُمٜمف، وىمد أردت أن أىمٓمع ًمؽ ُمٜمف ىمٓمٕم٦م، شمٙمقن ًمؽ، 

 :  وًمٕم٘مٌؽ ُمـ سمٕمدك: ىم٤مل قم٤مُمر: ٓ طم٤مضم٦م زم ذم ىمٓمٞمٕمتؽ، ٟمزًم٧م اًمٞمقم ؾمقرة أذهٚمتٜم٤م قمـ اًمدٟمٞم٤م

٤مهُبُْؿ َوُهْؿ ذِم هَمْٗمَٚم٦ٍم  ًَ َب ًمِٚمٜما٤مِس طِم  (179/ 1(. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء1ُُمْٕمِرُوقَن( )إٟمٌٞم٤مء )اىْمؽَمَ

 ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ ؾمالُم٦م: دظمٚم٧م قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ومقضمدشمف ي٠ميمؾ صمقُم٤ًم ُمًٚمقىم٤ًم سمزي٧م وُمٚمح.

 (315/ 5ء )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: واهلل، ًم٘مد أدريم٧م أىمقاُم٤ًم، ُم٤م ـمقى ٕطمدهؿ ذم سمٞمتف صمقب ىمط، وٓ أُمر ذم أهٚمف 

ىمط، وُم٤م ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم إرض ؿمٞمئ٤ًم ىمط: وإن يم٤من أطمدهؿ ًمٞم٘مقل: ًمقددت أين أيمٚم٧م أيمٚم٦م سمّمٜمٕم٦م ـمٕم٤مم 

ذم ضمقذم ُمثؾ أضمرة: ىم٤مل: وي٘مقل: سمٚمٖمٜم٤م أن أضمرة شمٌ٘مك ذم اعم٤مء صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م، وًم٘مد أدريم٧م أىمقاُم٤ًم: إن 

ٞمف: ي٤م أظمل، إين يم٤من أطمدهؿ ًمػمث اعم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ، ىم٤مل: وإٟمف واهلل عمجٝمقد ؿمديد اجلٝمد: ىم٤مل: ومٞم٘مقل ٕظم

ىمد قمٚمٛم٧م أن ذا ُمػماث، وهق طمالل: وًمٙمٜمل أظم٤مف أن يٗمًد قمكم ىمٚمٌل وقمٛمكم، ومٝمق ًمؽ ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمف: 

 (146/ 2ىم٤مل: ومال يرزأ ُمٜمف رء أسمدًا، وإٟمف جمٝمقد، ؿمديد اجلٝمد. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ُمٜمٝمؿ ًمٞمٛمز وقمٜمده  ىم٤مل احلًـ سمـ أيب احلًـ: واهلل، ًم٘مد أدريمٜم٤م أىمقاُم٤ًم وصحٌٜم٤م ـمقائػ: إن يم٤من اًمرضمؾ

ُمـ اًمٓمٕم٤مم ُم٤م يٙمٗمٞمف وًمق ؿم٤مء ٕيمٚمف ومٞم٘مقل: واهلل ٓ أضمٕمؾ هذا يمٚمف ذم سمٓمٜمل طمتك أضمٕمؾ سمٕمْمف هلل، 

ومٞمتّمدق سمٌٕمْمف واهلل ًم٘مد أدريمٜم٤م أىمقُم٤ًم وصحٌٜم٤م ـمقائػ: ُم٤م يم٤مٟمقا ي٤ٌمًمقن: أذىم٧م اًمدٟمٞم٤م أم همرسم٧م واهلل 

 (271/ 6طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءٚمٞمف. )اًمذي ٓ إًمف همػمه هلل أهقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمؽماب اًمذي يٛمِمقن قم
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وي٘مقل قمٛمران اًم٘مّمػم: ؾم٠مًم٧م احلًـ اًمٌٍمي وم٘مٚم٧م: إن اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن يمذا ويمذا ىم٤مل: وهؾ رأي٧م 

 (35188)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم .وم٘مٞمٝم٤ًم سمٕمٞمٜمؽ؟ إٟمام اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد ذم اًمدٟمٞم٤م اًمٌّمػم سمديٜمف اعمداوم قمغم قم٤ٌمدة رسمف

 (35316.)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اهلل ٕهٜم٠م ُم٤م شمٙمقن إذا هٜمتٝم٤مويم٤من ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي: أهٞمٜمقا اًمدٟمٞم٤م ومق

ىم٤مل مح٤مد سمـ قمٞمًك اجلٝمٜمل: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمٛمٙم٦م، ىمد أيمؾ ؿمٞمئ٤ًم، وم٠مدظمؾ يده ذم اًمرُمؾ، ومدًمٙمٝمام: 

 (36/ 7ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ًمق همًٚمتٝمؿ: ىم٤مل: إٟمام هل أي٤مم ىمالئؾ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ٟمٞم٤م: أٟم٧ٌم اهلل احلٙمٛم٦م ذم ىمٚمٌف وأـمٚمؼ هب٤م ًم٤ًمٟمف وسمٍمه قمٞمقب اًمدٟمٞم٤م وداءه٤م ىم٤مل ايْم٤م: إذا زهد اًمٕمٌد ذم اًمد

 (389/ 6 إوًمٞم٤مءودواءه٤م. )طمٚمٞم٦م 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: قمٚمٞمؽ سم٤مًمزهد يٌٍمك اهلل قمقرات اًمدٟمٞم٤م وقمٚمٞمؽ سم٤مًمقرع خيٗمػ اهلل قمٜمؽ طم٤ًمسمؽ 

 ( 7/21ٕوًمٞم٤مءودع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤مٓيريٌؽ وادومع اًمِمؽ سم٤مًمٞم٘ملم يًٚمؿ ًمؽ ديٜمؽ.)طمٚمٞم٦م ا

ىمٞمؾ ًمف ايْم٤م: أيٙمقن اًمرضمؾ زاهدًا ويٙمقن ًمف اعم٤مل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ إن يم٤من: إذا اسمتكم صؼم وإن ُأقمٓمل ؿمٙمر. 

 (388 – 387/ 6 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اعمًجد احلرام، ومٙمقم يمقُم٦م ُمـ احلَم، وم٤مشمٙم٠م 

 (22 - 21/ 7 ُمـ َأههتؿ.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءقمٚمٞمف: صمؿ ىم٤مل: ي٤م إسمراهٞمؿ، هذا ظمػم

ىم٤مل قمكم سمـ صم٤مسم٧م: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم ـمريؼ ُمٙم٦م وم٘مقُم٧م يمؾ رء قمٚمٞمف طمتك ٟمٕمٚمٞمف: درمه٤ًم وأرسمع 

 (378/ 6دواٟمؼ. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م: هق اًمزهد ذم اًمٜم٤مس: وأول اًمزهد ذم اًمٜم٤مس: زهدك ذم ٟمٗمًؽ. 

 (69/ 7وًمٞم٤مء )طمٚمٞم٦م إ

 ( 6/386ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٍم إُمؾ ًمٞمس سم٠ميمؾ اًمٖمٚمٞمظ، وًمٌس اًمٕم٤ٌم.)احلٚمٞم٦م 

 (392/ 6قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: ُم٤م أٟمٗم٘م٧م درمه٤ًم ذم سمٜم٤مء. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (16/ 7ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُم٤م اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م؟ ىم٤مل: ؾم٘مقط اعمٜمزًم٦م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

٥م سمـ واوح ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط قمـ اًمزهد، ُم٤م هق؟ ىم٤مل: إن شمزهد ومٞمام أطمؾ اهلل، قمـ اعمًٞم

 (237/ 8وم٠مُم٤م ُم٤م طمرم اهلل، وم٢من ارشمٙمٌتف، قمذسمؽ اهلل. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ىم٤مل متٞمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م: ىمٚم٧م ًمٞمقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط ُم٤م هم٤مي٦م اًمزهد؟ ىم٤مل: ٓ شمٗمرح سمام أىمٌؾ وٓ شم٠مؾمػ قمغم ُم٤م 
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 تقاوع؟ ىم٤مل: أن خترج ُمـ سمٞمتؽ، ومال شمٚم٘مك أطمدًا، إٓ رأي٧م أٟمف ظمػم ُمٜمؽ.أدسمر: ىمٚم٧م: ومام هم٤مي٦م اًم

 (238/ 8)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  

 (238/ 8قمـ يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط ىم٤مل: اًمزهد ذم اًمري٤مؾم٦م، أؿمد ُمـ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ىمٚمٜم٤م ًمف: زاهد ٕن يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ًمق أن رضمالً ذم شمرك اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ أيب ذر وؾمٚمامن وأيب اًمدرداء ُم٤م ىم٤مل 

 (238/ 8)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء اًمزهد:ٓ يٙمقن إٓ ذم احلالل اعمحض واحلالل اعمحض ٓ يٕمرف اًمٞمقم.

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: اًمزاهد: يٙمتٗمل ُمـ إطم٤مدي٨م، واًم٘م٤مل واًم٘مٞمؾ، وُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن، سم٘مقل اهلل 

َٚم٧ْم. ًمِٞمَْقِم اًْمَٗمّْمِؾ. َوَُم٤م أَ }شمٕم٤ممم:  َيِّ َيْقٍم ُأضمِّ
سملِمَ ِٕ  {ْدَراَك َُم٤م َيْقُم اًْمَٗمّْمِؾ. َوْيٌؾ َيْقَُمئٍِذ ًمِْٚمُٛمَٙمذِّ

ٞم٤ًٌم( )اإلهاء 15 -12)اعمرؾمالت ًِ َؽ اًْمٞمَْقَم قَمَٚمٞمَْؽ طَم
ًِ  (. 14(. يقم ي٘م٤مل: )اىْمَرْأ يمِت٤َمسَمَؽ يَمَٗمك سمِٜمَْٗم

 (71/ 8)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

: وأطم٥م اًمزه٤مد إمم اهلل: أطمًٜمٝمؿ ًمف ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: أىمرب اًمزه٤مد ُمـ اهلل قمز وضمؾ: أؿمدهؿ ظمقوم٤مً 

قمٛمالً، وأومْمؾ اًمزه٤مد قمٜمد اهلل: أقمٔمٛمٝمؿ ومٞمام قمٜمده رهم٦ٌم، وأيمرم اًمزه٤مد قمٚمٞمف: أشم٘م٤مهؿ ًمف، وأشمؿ اًمزه٤مد 

 (71/ 8زهدًا: أؾمخ٤مهؿ ٟمٗم٤ًًم، وأؾمٚمٛمٝمؿ صدرا، وأيمٛمؾ اًمزه٤مد زهدًا: أيمثرهؿ ي٘مٞمٜم٤ًم. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ٜم٤مف: ومزهد ومرض وزهد ومْمؾ، وزهد ؾمالُم٦م: وم٤مًمٗمرض: اًمزهد ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: اًمزهد صمالصم٦م أص

 (26/ 8ذم احلرام، واًمٗمْمؾ: اًمزهد ذم احلالل، واًمًالُم٦م: اًمزهد ذم اًمِمٌٝم٤مت. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: أٟمف ُمر سم٠مخ ًمف يم٤من يٕمرومف سم٤مًمزهد، وىمد اختذ أرو٤ًم، وهمرس ؿمجرًا: وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ 

 (31/ 8.)احلٚمٞم٦م ام يم٤من يٛمٜمٕمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٞمام ُم٣م، إٓ همالؤه٤م؟ىم٤مل: أصٌٜم٤مه رظمٞمّم٤ًم: ىم٤مل: وم

 (8/15وىم٤مل ايْم٤م: اًمٗم٘مر خمزون قمٜمد اهلل ذم اًمًامء سمٕمدل اًمِمٝم٤مدة ٓ يٕمٓمٞمف إٓ ُمـ أطم٥م. )احلٚمٞمف 

 (21/ 8)احلٚمٞم٦م وىم٤مل ايْم٤م: إٟمام زهد اًمزاهدون ذم اًمدٟمٞم٤م اشم٘م٤مء أن ُينميمقا احلٛم٘مك واجلٝم٤مل ذم ضمٝمٚمٝمؿ.

ن اًمداراين ىم٤مل: يٚمٌس أطمدهؿ قم٤ٌمءة ىمٞمٛمتٝم٤م صمالصم٦م دراهؿ وٟمّمػ، وؿمٝمقشمف ذم ىمٚمٌف مخ٦ًم قمـ أيب ؾمٚمٞمام

دراهؿ: أومام يًتحل أن دم٤موز ؿمٝمقشمف ًم٤ٌمؾمف.ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن: وإذا مل يٌؼ ذم ىمٚمٌف ُمـ اًمِمٝمقات رء، ضم٤مز 

سمثقسملم أسمٞمْملم ًمف أن يتدرع قم٤ٌمءة، ويٚمزم اًمٓمريؼ: ٕن اًمٕم٤ٌمءة قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمزهد، وًمق أٟمف ؾمؽم زهده 

 (261/ 9سمخٚمٓم٦م اًمٜم٤مس، يم٤من أؾمٚمؿ ًمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ىم٤مل أسمقؾمٚمٞمامن اًمداراين: ًمٞمس اًمزاهد ُمـ أًم٘مك همؿ اًمدٟمٞم٤م واؾمؽماح ومٞمٝم٤م إٟمام اًمزاهد ُمـ أًم٘مك همٛمٝم٤م وشمٕم٥م 
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 (9/273ٔظمرشمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ل: اًمزهد ذم شمرك ًم٘م٤مء اًمٜم٤مس ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: اظمتٚمٗمقا قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمزهد سم٤مًمٕمراق ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤م

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ذم شمرك اًمِمٝمقات، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ذم شمرك اًمِمٌع ويمالُمٝمؿ ىمري٥م سمٕمْمف ُمـ سمٕمض وأٟم٤م 

 (258/ 9 إوًمٞم٤مءأذه٥م إمم أن اًمزهد ذم شمرك ُم٤م يِمٖمٚمؽ قمـ اهلل.)طمٚمٞمف 

ًمدٟمٞم٤م، ومال يٗمتح ًمف ومٞمٝم٤م قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: أهؾ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم ـمٌ٘متلم: ُمٜمٝمؿ ُمـ يزهد ذم ا

روح أظمرة: وُمٜمٝمؿ ُمـ إذا زهد ذم اًمدٟمٞم٤م، ومتح ًمف ومٞمٝم٤م روح أظمرة: ومٚمٞمس رء أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمٌ٘م٤مء 

 (247/ 9ًمٞمٓمٞمع.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

وىم٤مل ايْم٤م: ُمـ قمرف اًمدٟمٞم٤م قمرف أظمرة وُمـ مل يٕمرف اًمدٟمٞم٤م مل يٕمرف أظمرة: ىم٤مل أمحد: يٕمٜمل 

 (9/262 إوًمٞم٤مءاًمزهد.)طمٚمٞمف 

قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: اًمزاهد طم٘م٤ًم: ٓ يذم اًمدٟمٞم٤م، وٓ يٛمدطمٝم٤م: أو: ٓ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، وٓ يٗمرح هب٤م إذا 

 (266/ 9أىمٌٚم٧م، وٓ حيزن قمٚمٞمٝم٤م إذا أدسمرت. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: اؾمتُجٚم٥م اًمزهد سم٘مٍم إُمؾ وادومع أؾم٤ٌمب اًمٓمٛمع سم٤مإلي٤مس واًم٘مٜمقع 

 (266/ 9مم راطم٦م اًم٘مٚم٥م سمّمح٦م اًمتٗمقيض.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءوختٚمص إ

 (2/13وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين : اًمزهد شمرك ُم٤م يِمٖمؾ قمـ اهلل . وهق ىمقل اًمِمٌكم. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

قمـ أيقب اًمًختٞم٤مين ىم٤مل: اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء: أطمٌٝم٤م إمم اهلل، وأقماله٤م قمٜمد اهلل، وأقمٔمٛمٝم٤م صمقاسم٤ًم 

مم: اًمزهد ذم قم٤ٌمدة ُمـ قمٌد دون اهلل، ُمـ يمؾ ُمٚمؽ، وصٜمؿ، وطمجر، ووصمـ: صمؿ اًمزهد ومٞمام قمٜمد اهلل شمٕم٤م

طمرم اهلل شمٕم٤ممم: ُمـ إظمذ، واًمٕمٓم٤مء: صمؿ ي٘مٌؾ قمٚمٞمٜم٤م، ومٞم٘مقل: زهديمؿ هذا ـ ي٤م ُمٕمنم اًم٘مراء ـ ومٝمق واهلل، 

 (7/ 3)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءأظمًف قمٜمد اهلل: اًمزهد ذم طمالل اهلل قمز وضمؾ.

ن أيقب اًمًختٞم٤مين ي٘مقل: ًمٞمتؼ اهلل قمز وضمؾ رضمؾ، وإن زهد، ومال جيٕمٚمـ زهده مح٤مد سمـ زيد: يم٤م ىم٤مل

قمذاسم٤ًم قمغم اًمٜم٤مس: ومألن خيٗمل اًمرضمؾ زهده، ظمػم ُمـ أن يٕمٚمٜمف. ويم٤من أيقب ِمـ خيٗمل زهده ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف 

 (6/ 3ٚمٞم٦م احل.)ُمرة، وم٢مذا قمغم ومراؿمف حمٌس أمحر، ومرومٕمتف، أو رومٕمف سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: وم٢مذا ظمّمٗم٦م حمِمقة سمٚمٞمػ

ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهد، ُم٤م هق؟ ىم٤مل: اًمزهد ومٞمام طمرم اهلل، وم٠مُم٤م ُم٤م أطمؾ اهلل: وم٘مد أسم٤مطمٙمف اهلل، وم٢من 

 اًمٜمٌٞملم ىمد ٟمٙمحقا، وريمٌقا، وأيمٚمقا: وًمٙمـ اهلل َّن٤مهؿ قمـ ؿمئ، وم٤مٟمتٝمقا قمٜمف، ويم٤مٟمقا سمف زه٤مدًا.
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 (297/ 7)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (55/ 3ٚمٞم٦م احل)زهد ويم٤من يٚمٌس اًمّمقف حت٧م صمٞم٤مسمف.ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م:يم٤من ه٤مرون سمـ رسم٤مب خيٗمل اًم

 (316/ 9ٚمٞم٦ماحل) ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهد: وم٘م٤مل: أن ٓ يٖمٚم٥م احلؾ ؿمٙمرك، وٓ احلرام صؼمك. 

ىم٤مل أمحد سمـ أيب احلقاري: ىمٚم٧م ًمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ي٤م أسم٤م حمٛمد، أي ؿمئ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م؟ ىم٤مل: ُمـ إذا أٟمٕمؿ 

 (273/ 7: واسمتكم سمٌٚمٞم٦م، ومّمؼم: ومذًمؽ اًمزاهد.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءاهلل قمٚمٞمف ٟمٕمٛم٦م، ومِمٙمره٤م

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل: واًمزاهد واًمراهم٥م: يمرضمٚملم، يريد أطمدمه٤م اعمنمق، وأظمر يريد اعمٖمرب، هؾ يتٗم٘م٤من 

قمغم أُمر واطمد، وسمٖمٞمتٝمام خم٤مًمٗم٦م، هقامه٤م ؿمتك؟ دقم٤مء اًمرهم٥م: اًمٚمٝمؿ، ارزىمٜمل ُم٤مٓ، ووًمدا، وظمػما 

وادومع قمٜمل ذورهؿ، وطمًدهؿ وسمٖمٞمٝمؿ، وسمالءهؿ، وومتٜمتٝمؿ: آُملم. ودقم٤مء واٟمٍمين قمغم أقمدائل 

اًمزاهد: اًمٚمٝمؿ، ارزىمٜمل قمٚمؿ اخل٤مئٗملم، وظمقف اًمٕم٤مُمٚملم وي٘ملم اعمتقيمٚملم وشمقيمؾ اعمقىمٜملم وؿمٙمر اًمّم٤مسمريـ 

وصؼم اًمِم٤ميمريـ وإظم٤ٌمت اعمٖمٚمٌلم وإٟم٤مسم٦م اعمخٌتلم وزهد اًمّم٤مدىملم، وأحل٘مٜمل سم٤مًمِمٝمداء وإطمٞم٤مء 

ُملم ي٤مرب اًمٕم٤معملم.هذا دقم٤مؤه هؾ ُمـ رء ُمـ دقم٤مء اًمراهم٥م حيٞمط سمف؟ٓ واهلل هذا ـمريؼ اعمرزوىملم آ

 (71/ 8وذاك ـمريؼ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٚمخل: ؾمٌٕم٦م أسمقاب يًٚمؽ هب٤م ـمريؼ اًمزه٤مد: اًمّمؼم قمغم اجلقع: سم٤مًمنور ٓ 

زن واًمّمؼم قمغم ـمقل اًمّمٞم٤مم: سم٤مًمتٗمْمؾ ٓ سم٤مًمٗمتقر سم٤مًمرو٤م ٓ سم٤مجلزع واًمّمؼم قمغم اًمٕمرى: سم٤مًمٗمرح ٓ سم٤محل

سم٤مًمتٕمًػ يم٠مٟمف ـم٤مقمؿ ٟم٤مقمؿ واًمّمؼم قمغم اًمذل: سمٓمٞم٥م ٟمٗمًف ٓ سم٤مًمتٙمره واًمّمؼم قمغم اًم١ٌمس: سم٤مًمرو٤م ٓ 

سم٤مًمًخط وـمقل اًمٗمٙمرة ومٞمام يقدع سمٓمٜمف ُمـ اعمٓمٕمؿ واعمنمب ويٙمًق سمف فمٝمره: ُمـ أيـ، ويمٞمػ، وًمٕمؾ، 

 ٚمؽ صدرًا ُمـ ـمريؼ اًمزه٤مد، وذًمؽ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ. وقمًك: وم٢مذا يم٤من ذم هذه إسمقاب اًمًٌٕم٦م: وم٘مد ؾم

 (61/ 8)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ إسمراهٞمؿ: صمالث ظمّم٤مل هل شم٤مج اًمزاهد إومم: أن يٛمٞمؾ قمغم اهلقى وٓ يٛمٞمؾ ُمع اهلقى 

واًمث٤مٟمٞم٦م: يٜم٘مٓمع اًمزاهد إمم اًمزهد سم٘مٚمٌف واًمث٤مًمث٦م: أن يذيمر يمٚمام ظمال سمٜمٗمًف يمٞمػ ُمدظمٚمف ذم ىمؼمه؟ ويمٞمػ 

؟ ويذيمر اجلقع واًمٕمٓمش واًمٕمرى وـمقل اًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤ًمب واًمٍماط وـمقل احل٤ًمب واًمٗمْمٞمح٦م خمرضمف

يم٤من ُمـ حمٌل اًمزه٤مد وُمـ أطمٌٝمؿ يم٤من  اًم٤ٌمدي٦م وم٢مذا ذيمر ذًمؽ ؿمٖمٚمف قمـ ذيمر دار اًمٖمرور وم٢مذا يم٤من ذًمؽ

 (62/ 8ُمٕمٝمؿ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 
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ـٌ ًمًٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ومجٚمس إمم ضمٜم٥م ـم٤موؾم ٤مسمـ يمٞم٤ًمن ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، وم٘مٞمؾ وي٘مقل ؾمٗمٞم٤من: ضم٤مء اسم

ًمف: ضمٚمس إًمٞمؽ اسمـ أُمػم اعم١مُمٜملم، ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، ىم٤مل: أردت أن يٕمٚمؿ أن هلل قم٤ٌمدًا يزهدون ومٞمام سملم 

 (5/42قمالم اًمٜمٌالء أيديف.)ؾمػم 

ي٘مقل ؾمٗمٞم٤من: ىمٞمؾ ًمٚمزهري: ًمق أٟمؽ ؾمٙمٜم٧م اعمديٜم٦م، ورطم٧م إمم ُمًجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ُمٜمؽ، ىم٤مل: إٟمف ًمٞمس يٜمٌٖمل أن أومٕمؾ طمتك أزهد ذم اًمدٟمٞم٤م وأرهم٥م ذم أظمرة صمؿ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من:  شمٕمّٚمؿ اًمٜم٤مس

 (5/337قمالم اًمٜمٌالء أوُمـ يم٤من ُمثؾ اًمزهري؟.) ؾمػم 

 (2/13وىم٤مل اجلٜمٞمد : اًمزهد ظمٚمق اًم٘مٚم٥م قمام ظمٚم٧م ُمٜمف اًمٞمد . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

قمـ أوًمٞم٤مئف ومح٤مه٤م قمـ أصٗمٞم٤مئف   وىم٤مل اجلٜمٞمد : ؾمٛمٕم٧م هي٤م ي٘مقل : إن اهلل قمز وضمؾ ؾمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م

 (2/12وأظمرضمٝم٤م ُمـ ىمٚمقب أهؾ وداده  ٕٟمف مل يروٝم٤م هلؿ . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

) ًمٙمل ٓ شم٠مؾمقا قمغم ُم٤م وم٤مشمٙمؿ وٓ شمٗمرطمقا سمام آشم٤ميمؿ واهلل ٓ حي٥م يمؾ  :وىم٤مل ايْم٤م: اًمزهد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (2/12)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم .ٝم٤م قمغم ُمٗم٘مقد خمت٤مل ومخقر ( وم٤مًمزاهد ٓ يٗمرح ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمٛمقضمقد . وٓ ي٠مؾمػ ُمٜم

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : أصؾ اًمزهد اًمرو٤م قمـ اهلل قمز وضمؾ . وىم٤مل : اًم٘مٜمقع هق اًمزاهد وهق اًمٖمٜمل. 

 (181)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ىمٞمؾ ًمٚمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُم٤م اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م؟ ىم٤مل: اًم٘مٜمع، وهق اًمٖمٜمك: وىمٞمؾ: ُم٤م اًمقرع؟ ىم٤مل: اضمتٜم٤مب 

ُم٤م اًمٕم٤ٌمدة؟ ىم٤مل: أداء اًمٗمرائض: وؾمئؾ قمـ اًمتقاوع؟ ىم٤مل: أن ختْمع ًمٚمحؼ: وىم٤مل: اعمح٤مرم: وؾمئؾ: 

أؿمد اًمقرع: ذم اًمٚم٤ًمن، وىم٤مل: اًمتٕمٌػم يمٚمف سم٤مًمٚم٤ًمن، ٓ سم٤مًمٕمٛمؾ: وىم٤مل: ضمٕمؾ اخلػم يمٚمف ذم سمٞم٧م، وضمٕمؾ 

ل. ُمٗمت٤مطمف: اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م: وىم٤مل: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: إذا قمّم٤مين ُمـ يٕمرومٜمل، ؾمٚمٓم٧م قمٚمٞمف ُمـ ٓ يٕمرومٜم

 (91/ 8)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (2/13وىم٤مل اسمـ ظمٗمٞمػ : اًمزهد وضمقد اًمراطم٦م ذم اخلروج ُمـ اعمٚمؽ . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (2/13وىم٤مل أيْم٤م : اًمزهد ؾمٚمق اًم٘مٚم٥م قمـ إؾم٤ٌمب ، وٟمٗمض إيدي ُمـ إُمالك . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (2/13وىمٞمؾ : هق قمزوف اًم٘مٚم٥م قمـ اًمدٟمٞم٤م سمال شمٙمٚمػ . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ل رضمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕم٤مذ : ُمتك أدظمؾ طم٤مٟمقت اًمتقيمؾ ، وأًمٌس رداء اًمزاهديـ  وأىمٕمد ُمٕمٝمؿ ؟ وم٘م٤مل : وىم٤م

إذا ست ُمـ ري٤موتؽ ًمٜمٗمًؽ إمم طمد ًمق ىمٓمع اهلل اًمرزق قمٜمؽ صمالصم٦م أي٤مم مل شمْمٕمػ ٟمٗمًؽ . وم٠مُم٤م ُم٤م مل 
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 شمٌٚمغ إمم هذه اًمدرضم٦م ومجٚمقؾمؽ قمغم سم٤ًمط اًمزاهديـ ضمٝمؾ ، صمؿ ٓ آُمـ قمٚمٞمؽ أن شمٗمتْمح . 

 (2/14ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )

 (2/12.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ : اًمزهد يقرث اًمًخ٤مء سم٤معمٚمؽ واحل٥م يقرث اًمًخ٤مء سم٤مًمروح

وىمد ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ : اًمزهد قمغم صمالصم٦م أوضمف . إول شمرك احلرام . وهق زهد اًمٕمقام . واًمث٤مين شمرك 

 ٤م يِمٖمؾ قمـ اهلل . وهق زهد اًمٕم٤مروملم. اًمٗمْمقل ُمـ احلالل . وهق زهد اخلقاص . واًمث٤مًم٨م شمرك ُم

 (2/14)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (2/13وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٍم إُمؾ. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: إن ًمٚمجٜم٦م صمامٟمٞم٦م أسمقاب وم٢مذا ص٤مر أهؾ اجلٜم٦م إًمٞمٝم٤م ضمٕمؾ اًمٌقاسمقن ي٘مقًمقن وقمزة رسمٜم٤م ٓ 

 (6/195طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ٤م اًمٕم٤مؿم٘ملم ًمٚمجٜم٦م. )يدظمٚمٝم٤م أطمد ىمٌؾ اًمزاهديـ ذم اًمدٟمٞم

ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: أقمقن إظمالق قمغم اًمديـ: اًمزه٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م: وأهقمٝم٤م ردءا: اشم٤ٌمع اهلقى: وُمـ اشم٤ٌمع 

اهلقى: طم٥م اعم٤مل واًمنمف: وُمـ طم٥م اعم٤مل واًمنمف: شمٜمتٝمؽ اعمح٤مرم: وُمـ اٟمتٝم٤مك اعمح٤مرم: يٖمْم٥م اهلل 

 (41/ 4واء. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءقمز وضمؾ: وهمْم٥م اهلل ًمٞمس ًمف د

قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم وهٞم٥م، ومجٕمؾ يم٠مٟمف يذيمر اًمزهد: ىم٤مل: وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف وهٞم٥م، 

 (154/ 8وم٘م٤مل: ٓ حتٛمؾ ؾمٛم٦م اإلؾمالم قمغم وٞم٘م٦م صدرك. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط . وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك :اًمزهد هق اًمث٘م٦م سم٤مهلل ُمع طم٥م اًمٗم٘مر . وهذا ىمقل ؿم٘مٞمؼ و

 (2/13)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 ىم٤مل وهٞم٥م اسمـ اًمقرد : اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م أن ٓ شم٠مؾمك قمغم ُم٤م وم٤مت ُمٜمٝم٤م ، وٓ شمٗمرح سمام آشم٤مك ُمٜمٝم٤م.

 (183)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ىم٤مل ؾمالُمٌـ أيب ُمٓمٞمع: اًمزاهد قمغم صمالصم٦م وضمقه: واطمد: أن ختٚمص اًمٕمٛمؾ هلل، واًم٘مقل، وٓ يراد سمٌمء 

واًمث٤مين: شمرك ُم٤مٓ يّمٚمح، واًمٕمٛمؾ سمام يّمٚمح: واًمث٤مًم٨م: احلالل، وهق أن يزهد ومٞمف وهق شمٓمقع، ُمٜمف اًمدٟمٞم٤م: 

 (188/ 6وهق أدٟم٤مه٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ىم٤مل ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع: يمـ ًمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽ ذم ديٜمؽ، أؿمٙمر ُمٜمؽ ًمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽ ذم دٟمٞم٤مك.

 (188/ 6)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء
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ًٚمؿ وقمٚمٞمف ضم٦ٌم صقف، وم٘م٤مل ًمف ىمتٞم٦ٌم: ُم٤م دقم٤مك إمم ُمدرقم٦م اًمّمقف؟ دظمؾ حمٛمد سمـ واؾمع قمغم ىمتٞم٦ٌم سمـ ُم

ومًٙم٧م، وم٘م٤مل: أيمٚمٛمؽ وٓ دمٞمٌٜمل!! وم٘م٤مل: أيمره أن أىمقل زهًدا وم٠مزيمل ٟمٗمز، أو وم٘مًرا وم٠مؿمٙمق ريب. 

 (2449/13طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

زم  ىم٤مل رضمؾ عمحٛمد سمـ واؾمع: أوصٜمل: ىم٤مل: أوصٞمؽ أن شمٙمقن ُمٚمٙم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: ىم٤مل: يمٞمػ

 (351/ 2سمذًمؽ؟ ىم٤مل: ازهد ذم اًمدٟمٞم٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: ُم٤م ينين، أن زم مجٞمع ُم٤م طمقت قمٚمٞمف اًمٌٍمة ُمـ إُمقال واًمثٛمرة سمٗمٚمًلم. 

 (157/ 6)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (2/13وىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد : اًمزهد : اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م واًمدرهؿ . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

طم٤ٌمر ىم٤مل: اعم١مُمـ اًمزاهد، واعمٛمٚمقك اًمّم٤مًمح: آُمٜم٤من ُمـ احل٤ًمب، وـمقسمك هلؿ، يمٞمػ قمـ يمٕم٥م إ

حيٗمٔمٝمؿ اهلل ذم دي٤مرهؿ: إن اهلل أذا أطم٥م قمٌده اعم١مُمـ: زوى قمٜمف اًمدٟمٞم٤م، ًمػمومٕمف درضم٤مت ذم اجلٜم٦م: وإذا 

ده أسمٖمض قمٌده اًمٙم٤مومر: سمًط ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م، طمتك يًٗمٚمف دريم٤مت ذم اًمٜم٤مر: ىم٤مل يمٕم٥م: وي٘مقل اهلل ًمٕم٤ٌم

اًمّم٤مسمريـ اًمراولم سم٤مًمٗم٘مر: أسمنموا، وٓ حتزٟمقا، وم٢من اًمدٟمٞم٤م ًمق وزٟم٧م قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م ِم٤م ًمٙمؿ 

قمٜمدي، ُم٤م أقمٓمٞمتٝمؿ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم. وىم٤مل يمٕم٥م إذا اؿمتٙمك إمم اهلل قم٤ٌمده اًمٗم٘مراء احل٤مضم٦م، ىمٞمؾ هلؿ: أسمنموا، وٓ 

 (365 - 364/ 5) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء حتزٟمقا، وم٢مٟمٙمؿ ؾم٤مدة إهمٜمٞم٤مء، واًم٤ًمسم٘مقن إمم اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ىم٤مل يقؾمػ سمـ احلًـ: أشمك رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ذا اًمٜمقن، وم٠ًمًمف: ُمتك شمّمح زم قمزًم٦م اخلٚمؼ؟ ىم٤مل: إذا 

ىمقي٧م قمغم قمزًم٦م ٟمٗمًؽ: ىم٤مل: ومٛمتك يّمح ـمٚمٌل ًمٚمزهد؟ ىم٤مل: إذا يمٜم٧م زاهدًا ذم ٟمٗمًؽ، ه٤مرسم٤ًم ُمـ مجٞمع 

دٟمٞم٤م. ىم٤مل يقؾمػ: ومذيمرت ذًمؽ ًمٓم٤مهر اًم٘مدد:  ُم٤م يِمٖمٚمؽ قمـ اهلل، ٕن مجٞمع ُم٤م ؿمٖمٚمؽ قمـ اهلل: هل

 (352/ 9 إوًمٞم٤مءوم٘م٤مل: هذا ٟمزل أظم٤ٌمر اعمرؾمٚملم. )طمٚمٞمف 

طم٤مشمؿ إصؿ: ُمـ دظمؾ ذم ُمذهٌٜم٤م هذا ومٚمٞمجٕمؾ ذم ٟمٗمًف أرسمع ظمّم٤مل ُمـ اعمقت: ُمقشم٤ًم أسمٞمْمقُمقشم٤ًم ىم٤مل 

ذى اًمٜم٤مس واعمقت أؾمقد وُمقشم٤ًم أمحر وُمقشم٤ًم أظمي وم٤معمقت إسمٞمض: اجلقع واعمقت إؾمقد: اطمتامل أ

 (78/ 8)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء إمحر: خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٗمس واعمقت إظمي: ـمرح اًمرىم٤مع سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض.

ىم٤مل زُمٕم٦م سمـ ص٤مًمح: يمت٥م سمٕمض سمٜمل أُمٞم٦م إمم أيب طم٤مزم، يٕمزم قمٚمٞمف إٓ رومع طمقائجف إًمٞمف: ومٙمت٥م إًمٞمف: أُم٤م 

ائجل إمم ُمـ ٓ خيتزم سمٕمد: ضم٤مءين يمت٤مسمؽ شمٕمزم قمكم إٓ رومٕم٧م إًمٞمؽ طمقائجل: وهٞمٝم٤مت رومٕم٧م طمق
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 (237/ 3احلقائ٩م، وهق ريب قمز وضمؾ وُم٤م أقمٓم٤مين ُمٜمٝم٤م ىمٌٚم٧م، وُم٤م أُمًؽ قمٜمل ىمٜمٕم٧م. ) احلٚمٞم٦م 

قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ي٘مقل: ٓ ًمٚمرى طمد، وٓ ًمٚمقرع طمد، وٓ ًمٚمزهد طمد: 

ريض سمٙمؾ رء وم٘مد سمٚمغ طمد وُم٤م أقمرف إٓ ـمروم٤ًم ُمـ يمؾ رء ىم٤مل أؾمد: طمدصم٧م سمف ؾمٚمٞمامن وم٘م٤مل: ُمـ 

 اًمرى وُمـ شمقرع ذم يمؾ رء وم٘مد سمٚمغ طمد اًمقرع وُمـ زهد ذم يمؾ رء وم٘مد سمٚمغ طمد اًمزهد.

 (258/ 9)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

وم٘م٤مل:  احلج٤مج سمـ أيب قمٞمٞمٜم٦م: يم٤من ضم٤مسمر سمـ زيد ي٠مشمٞمٜم٤م ذم ُمّمالٟم٤م: وم٠مشم٤مٟم٤م ذات يقم قمٚمٞمف ٟمٕمالن ظمٚم٘م٤منىم٤مل 

 (88/ 3)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ٥م إزم ِم٤م ُم٣م إٓ يؽ ظمػمًا ىمدُمتف.ُم٣م ُمـ قمٛمري ؾمتقن ؾمٜم٦م ٟمٕمالي ه٤مشم٤من أطم

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٌد اًمٙمريؿ: ذيمروا قمٜمد احلًـ اًمزهد وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٚم٤ٌمس وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اعمٓمٕمؿ، 

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يمذا: وىم٤مل احلًـ: ًمًتؿ ذم رء، اًمزاهد: إذا رأى أطمدًا، ىم٤مل: هق أومْمؾ ُمٜمل.

 (314/ 6)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أن أسم٤م قمٌد رب ظمرج ُمـ قمنمة آٓف ديٜم٤مرًا أو ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ومٙم٤من ي٘مقل: ًمق قمـ ؾمٕمٞمد 

ؾم٠مًم٧م سمردًا أُمث٤مل اًمذه٥م، ُم٤م يمٜم٧م سم٠مول اًمٜم٤مس ي٘مقم إًمٞمٝم٤م وًمق ىمٞمؾ: إن اعمقت ذم هذا اًمٕمقد ُم٤م ؾمٌ٘مٜمل 

 (161/ 5إًمٞمف أطمد إٓ سمٗمْمؾ ىمقة. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

قمٜمد ُمقشمف: ٟمٕمٛم٦م ريب أطمدث: أين مل أصٌح أُمٚمؽ قمغم اًمٜم٤مس إٓ ؾمٌٕم٦م ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٛمري 

دراهؿ ُمٚمٙمتٝم٤م يدي، وٟمٕمٛم٦م ريب أطمدث: ًمق أن اًمدٟمٞم٤م أصٌح٧م حت٧م ىمدُمل ٓ يٛمٜمٕمٜمل ُمـ أظمذه٤م إٓ أن 

 (283/ 8أزيؾ ىمدُمل ُم٤م أزًمتٝم٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

 ( 287/ 7ام صؼمه. )احلٚمٞم٦م ؾمئؾ اًمزهري قمـ اًمزهد وم٘م٤مل: ُمـ مل يٛمٜمٕمف احلالل ؿمٙمره ومل يٖمٚم٥م احلر

ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ اخلقٓين : ًمٞمس اًمزه٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م سمتحريؿ احلالل وٓ إو٤مقم٦م اعم٤مل إٟمام اًمزه٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م أن 

شمٙمقن سمام ذم يد اهلل أوصمؼ ُمٜمؽ سمام ذم يديؽ وإذا أص٧ٌم سمٛمّمٞم٦ٌم يمٜم٧م أؿمد رضم٤مء ٕضمره٤م وذظمره٤م ُمـ 

 (179إي٤مه٤م ًمق سم٘مٞم٧م ًمؽ .)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

قمـ ـم٤مووس: أٟمف رأى رضمالً ُمًٙمٞمٜم٤ًم ذم قمٞمٜمٞمف قمٛمِم٤ًم وذم صمقسمف وؾمخ وم٘م٤مل ًمف قمد إن اًمٗم٘مر ُمـ اهلل وم٠ميـ 

 (4/14 إوًمٞم٤مءأٟم٧م قمـ اعم٤مء؟.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل اخلقاص: اًمٗم٘مر يٕمٛمؾ قمغم اإلظمالص وضمالء اًم٘مٚم٥م وطمْمقره ًمٚمٕمٛمؾ واًمٖمٜمل يٕمٛمؾ قمغم يمثرة 
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 (328 -11/327 إوًمٞم٤مءاًمقؾمقاس وشمٗمرىم٦م اًم٘مٚم٥م ذم ُمقاوع إقمامل.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل: يدظمؾ وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ اجلٜم٦م ىمٌؾ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ سمًٌٕملم ظمريٗم٤ًم، ُمثٚمف يمٛمثؾ ؾمٗمٞمٜمتلم ذم 

هذا اًمٌحر ُمرت واطمدة، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ؿمئ وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمٌحر ظمٚمقا ؾمٌٞمٚمٝم٤م وُمرت إظمرى ُمقىمرة 

  (4/254 إوًمٞم٤مءومح٧ًٌم ًمٞمٜمٔمر ُم٤م ومٞمٝم٤م.) طمٚمٞمف 

يٜم٤مر: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أٟمص ًمٚمحدي٨م ُمـ اًمزهري وُم٤م رأي٧م أطمدًا أهقن قمٚمٞمف اًمديٜم٤مر قمٛمرو سمـ دىم٤مل 

 (5/334قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم  واًمدرهؿ ُمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، وُم٤م يم٤مٟم٧م قمٜمده إٓ ُمثؾ اًمٌٕمرة.

قمـ قمامرة سمـ همزي٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضمؾ ؾم٠مل رسمٞمٕم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م أسمك قمثامن: ُم٤م رأس اًمزه٤مدة؟ ىم٤مل: مجع 

 (259/ 3ووٕمٝم٤م ذم طم٘مٝم٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءإؿمٞم٤مء ُمـ طمٚمٝم٤م، و

قمـ أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م : ويم٤من ًمف ظمص ُمـ ىمّم٥م: ومٙم٤من يٙمقن ومٞمف هق وومرؾمف: وم٢مذا همزا: ٟم٘مْمف، 

 (113/ 4وشمّمدق سمف: وم٢مذا رضمع: أٟمِم٠م سمٜم٤مه.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وي٘مقل إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل: يمؿ سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًم٘مقم؟ يٕمٜمل: سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًمًٚمػ ريض اهلل

 (551أىمٌٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م ومٝمرسمقا، وأدسمرت قمٜمٙمؿ وم٤مشمٌٕمتٛمقه٤م.)اًمزهد ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد 

وىم٤مًم٧م اُمرأة أيب طم٤مزم ٕيب طم٤مزم هذا اًمِمت٤مء ىمد هجؿ قمٚمٞمٜم٤م وٓ سمد ًمٜم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمثٞم٤مب واحلٓم٥م 

سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم صمؿ وم٘م٤مل هل٤م أسمق طم٤مزم: ُمـ هذا يمٚمف سمد وًمٙمـ ٓ سمد ًمٜم٤م ُمـ اعمقت صمؿ اًمٌٕم٨م صمؿ اًمقىمقف 

 (4/274طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر.)

قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اعمْم٤مء ؾم٠مل ؾم٤ٌمقم٤ًم اعمقصكم، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد، إمم أي رء أوم٣م 

 (292/ 8هبؿ اًمزهد؟ وم٘م٤مل: إمم إُٟمس سمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ٓ داره وسمرذوٟم٤ًم وُمّمحٗم٤ًم وأوص سمف عمقمم ًمف يم٤من ي٘مقم ىم٤مل احلًـ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل:مل يؽمك قمٚم٘مٛمف إ

 (111/ 2 إوًمٞم٤مءقمٚمٞمف ذم ُمروف.)طمٚمٞمف 

قمـ أرـم٠مة ىم٤مل: يم٤من وٛمرة سمـ طمٌٞم٥م إذا ىم٤مم إمم اًمّمالة: ىمٚم٧م: هذا أزهد اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م: وم٢مذا قمٛمؾ 

 (113/ 6ًمٚمدٟمٞم٤م، ىمٚم٧م: هذا أرهم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ُم٤م رأي٧م ُمثؾ قمٓم٤مء وُم٤م رأي٧م قمغم قمٓم٤مء ىمٛمٞمّم٤ًم ىمط وُم٤م رأي٧م قمٚمٞمف صمقسم٤ًم يًقى مخ٦ًم ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر: 

 (311/ 3 إوًمٞم٤مءدراهؿ. )طمٚمٞمف 
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ىم٤مل قمٛمران اًم٘مّمػم: أٓ ص٤مسمر يمريؿ ٕي٤مم ىمالئؾ: طمرام قمغم ىمٚمقسمٙمؿ أن دمدوا ـمٕمؿ اإليامن، طمتك شمزهدوا 

 (177/ 6 إوًمٞم٤مءذم اًمدٟمٞم٤م.) طمٚمٞمف 

 ُم٦م اعمريديـ اًمزاهديـ ذم اًمدٟمٞم٤م شمرك يمؾ ضمٚمٞمس ٓ يريد ُم٤م يريدون. ىم٤مل داود اًمٓم٤مئل: ُمـ قمال

 (344/ 7)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

 (219/ 7ٚمٞم٦م احل.) ىم٤مل أيب أؾم٤مُم٦م: ىم٤مل زم ُمًٕمر: ي٤م أسم٤م أؾم٤مُم٦م، ُمـ ريض سم٤مخلؾ واًمٌ٘مؾ، مل يًتٕمٌده اًمٜم٤مس

 (145/ 7وًمٞم٤مء ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: إذا يم٤من قمٜمدي دىمٞمؼ وىمّم٥م، ومام أسم٤مزم ُم٤م وم٤مشمٜمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م. )طمٚمٞم٦م إ

 (131/ 9ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: قمٚمٞمؽ سم٤مًمزهد: وم٤مًمزهد قمغم اًمزاهد أطمًـ ُمـ احلكم قمغم اًمِم٤مهد. ) احلٚمٞم٦م 

ىم٤مل قمٛمران سمـ ُمًٚمؿ: يم٤من ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م إذا ىمٞمؾ ًمف: أقمٓمل ومالن ووزم ومالن ىم٤مل: طمًٌل يمنيت 

 (4/176 إوًمٞم٤مءوُمٚمحل.) طمٚمٞمف 

 (87/ 4ب اًمره٤م إمم طمران سمخٛم٦ًم دارهؿ. )احلٚمٞم٦م ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ُم٤م أطم٥م أن زم ُم٤م سملم سم٤م

 (86/6)اًمًػم طمتك يزهد ذم اًمدرهؿ. -يٕمٜمل ـم٤مًم٥م قمٚمؿ-وقمـ يمرز احل٤مرصمل ىم٤مل: ٓ يٙمقن اًمٕمٌد ىم٤مرئ٤ًم 

 (3/176ىم٤مل حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞمف : ُمـ يمرُم٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًف مل يٙمـ ًمٚمدٟمٞم٤م قمٜمده ىمدر.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

اًمدٟمٞم٤م سمٕملم اًمزوال ومتّمٖمر ذم قمٞمٜمٞمؽ ومٞمًٝمؾ قمٚمٞمؽ اإلقمراض  ىم٤مل اسمـ اجلالء : اًمزهد هق اًمٜمٔمر إمم

 (2/13قمٜمٝم٤م.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

 (6/195)آطمٞم٤مء  وىم٤مل رضمؾ ًمًٗمٞم٤من: أؿمتٝمك أن أرى قم٤معم٤م زاهدا؟ وم٘م٤مل: وحيؽ شمٚمؽ و٤مًم٦م ٓ شمقضمد.

 (6/195)آطمٞم٤مء وىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد: يمٗمك سمف ذٟم٤ٌم أن اهلل شمٕم٤ممم يزهدٟم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وٟمحـ ٟمرهم٥م ومٞمٝم٤م.

 (46-2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ًمٚم٘مرـمٌل ):ىم٤مل أسمق اًمٕمت٤َمِهٞم٦م

٤مومِـرِ  ًَ ْٟمٞمَـ٤م سَمِّمٞمـًرا وَم٢مِٟماَٛمـ٤م            سَمالهُمـَؽ ُِمٜمَْٝم٤م ُِمثُْؾ َزاِد اعمُْ  إَِذا يُمٜم٧َْم سم٤ِمًمدُّ

 (251 -1ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ قمٛمرو:) شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم  

ـْ  ٤مَس َوٓ َيـْزَهـدُ  َُمـ٤م َأىْمٌَـَح اًمتاْزِهٞمـَد ُِمـ ـُد اًمٜمـا  َواقِمٍظ              ُيـَزهِّ

ِجدُ  ًْ ـك سَمٞمْتَف اعمَْ ًَ  ًَمْق يَمـ٤مَن ومِـل شَمْزِهٞمـِدِه َص٤مِدىًمـ٤م              َأْوَحـك َوَأُْم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وم٢مذا هق ُمْمٓمجع قمغم  قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ىم٤مل: دظمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح،

ـمٜمٗم٦ًم رطمٚمف، ُمتقؾمدًا احل٘مٞم٦ٌم: وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: أٓ شمتخذ ُم٤م اختذ أصح٤مسمؽ؟ وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: هذا 
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يٌٚمٖمٜمل اعم٘مٞمؾ. وىم٤مل ُمٕمٛمر ذم طمديثف عم٤م ىمدم قمٛمر اًمِم٤مم، شمٚم٘م٤مه اًمٜم٤مس وقمٔمامء أهؾ إرض: وم٘م٤مل قمٛمر: 

٠مشمٞمؽ: ومٚمام أشم٤مه ٟمزل، وم٠مقمتٜم٘مف، صمؿ دظمؾ قمٚمٞمف سمٞمتف، ومٚمؿ أيـ أظمل؟ ىم٤مًمقا: ُمـ؟ ىم٤مل: أسمق قمٌٞمدة: ىم٤مًمقا: أن ي

 (112-111/ 1 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ير ذم سمٞمتف، إٓ ؾمٞمٗمف، وشمرؾمف، ورطمٚمف. )

ىمدم قمٛمػم سمـ ؾمٕمٞمد أُمػم محص قمغم قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ًمف: ُم٤م ُمٕمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م؟ وم٘م٤مل: ُمٕمل قمّم٤مي 

ٞمف ـمٕم٤مُمل وُمٕمل ىمّمٕمتل آيمؾ ومٞمٝم٤م وأهمًؾ رأد أشمقيم٠م هب٤م وأىمتؾ هب٤م طمٞم٦م إن ًم٘مٞمتٝم٤م وُمٕمل ضمرايب أمحؾ وم

وصمقيب وُمٕمل ُمٓمٝمريت أمحؾ ومٞمٝم٤م ذايب وـمٝمقري ًمٚمّمالة ومام يم٤من سمٕمد هذا ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٝمق شمٌع عم٤م ُمٕمل. 

 (2471/13طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوم٘م٤مل قمٛمر: صدىم٧م رمحؽ اهلل.)

أًملم ُمـ صمقسمؽ، وأيمٚم٧م ىم٤مًم٧م طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر ًمٕمٛمر  ريض اهلل قمٜمف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ًمق ًم٧ًٌم صمقسم٤ًم هق 

ـمٕم٤مُم٤ًم هق أـمٞم٥م ُمـ ـمٕم٤مُمؽ: وم٘مد وؾمع اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمرزق، وأيمثر ُمـ اخلػم، وم٘م٤مل: إين ؾم٠مظمّمٛمؽ 

إمم ٟمٗمًؽ، وم٘م٤مل  أُم٤م شمذيمريـ ُم٤م يم٤من يٚم٘مك رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ؿمدة اًمٕمٞمش: ومام زال 

ًمئـ اؾمتٓمٕم٧م، ٕؿم٤مريمٜمٝمام سمٛمثؾ قمٞمِمٝمام  يذيمره٤م، طمتك أسمٙم٤مه٤م، وم٘م٤مل هل٤م: واهلل إن ىمٚم٧م ذًمؽ، أُم٤م واهلل

 (49 - 48/ 1 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف اًمِمديد، ًمٕمكم أدرك ُمٕمٝمام قمٞمِمٝمام اًمرظمل. )

قمـ احلًـ: أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: واهلل، إين ًمق ؿمئ٧م ًمٙمٜم٧م ُمـ أًمٞمٜمٙمؿ ًم٤ٌمؾم٤ًم، وأـمٞمٌٙمؿ ـمٕم٤مُم٤ًم، 

ٜمٛم٦م ) يُمتؾ ُمـ اًمِمحؿ قمغم فمٝمػم وأرىمٙمؿ قمٞمِم٤ًم: إين واهلل ُم٤م أضمٝمؾ قمـ يمرايمر ) مج٤مقم٤مت اًمٗمرؾم٤من ( وأؾم

اًمٌٕمػم ( وقمـ صالء ) اًمِمقاء ( وصٜم٤مب ) ـمٕم٤مم ُمـ اخلردل واًمزسمٞم٥م (، وصاليؼ: وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م اهلل 

ْٟمٞم٤َم َواؾْمتَْٛمتَْٕمتُْؿ هِب٤َم( )آطم٘م٤مف  قمز وضمؾ همػم ىمقُم٤ًم سم٠مُمر ومٕمٚمقه، وم٘م٤مل: )َأْذَهٌْتُْؿ ـَمٞم٤ٌَِّمشمُِٙمْؿ ذِم طَمٞم٤َمشمُِٙمُؿ اًمدُّ

 (49/ 1وًمٞم٤مء( . )طمٚمٞم٦م ا21ٕ

 (53/ 1 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ىم٤مل احلًـ: ظمٓم٥م اسمـ اخلٓم٤مب وهق ظمٚمٞمٗم٦م وقمٚمٞمف إزار ومٞمف صمٜمتل قمنم رىمٕم٦م.) 

سمٚمغ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: أن رضمالً سمٜمك سم٤مٔضمر وم٘م٤مل: ُم٤م يمٜم٧م أطم٥ًم أن ذم هذه إُم٦م ُمثؾ ومرقمقن. ىم٤مل: 

طم٤ًم( )هم٤مومر  ـِ زِم َسْ  (7/314احلٚمٞمف )(.٤38مُن قَمغَم اًمٓمِّلِم( )اًم٘مّمص ( و) وَم٠َمْوىمِْد زِم َي٤م َه٤مُمَ 36يريد ىمقًمف:)اسْم

قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد ىم٤مل: رأي٧م قمثامن سمـ قمٗم٤من يقم اجلٛمٕم٦م قمغم اعمٜمؼم، قمٚمٞمف إزار قمدين همٚمٞمظ، 

 (61/ 1صمٛمٜمف أرسمٕم٦م دراهؿ، أو مخ٦ًم دراهؿ: وريٓم٦م يمقومٞم٦م ِمِم٘م٦م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (61/ 1)احلٚمٞم٦م .م اإلُم٤مرة ويدظمؾ سمٞمتف ومٞم٠ميمؾ اخلؾ واًمزي٧مقمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من أٟمف:يم٤من يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس ـمٕم٤م
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قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: رأيتٜمل أرسمط احلجر قمغم سمٓمٜمل ُمـ ؿمدة 

 اجلقع، قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإن صدىمتل اًمٞمقم ٕرسمٕمقن أًمػ ديٜم٤مر.

 (86 - 85/ 1)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

زم ىم٤مل: رأي٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ظمرج، ومٜمٔمر إمم اًمٜمجقم: وم٘م٤مل: ي٤م ٟمقف، أراىمد أٟم٧م أم قمـ ٟمقف اًمٌٙم٤م

راُمؼ؟ ىمٚم٧م: سمؾ راُمؼ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل: ي٤م ٟمقف، ـمقسمك ًمٚمزاهديـ ذم اًمدٟمٞم٤م، اًمراهمٌلم ذم أظمرة: 

وؿمٕم٤مرًا: ىمروقا  أوًمئؽ ىمقم اختذوا إرض سم٤ًمـم٤ًم، وشمراهب٤م ومراؿم٤ًم، وُم٤مءه٤م ـمٞم٤ًٌم، واًم٘مرآن واًمدقم٤مء دصم٤مراً 

اًمدٟمٞم٤م قمغم ُمٜمٝم٤مج اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم: ي٤م ٟمقف، إن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إمم قمٞمًك: أن ُُمر سمٜمل إهائٞمؾ، أن ٓ 

يدظمٚمقا سمٞمت٤ًم ُمـ سمٞمقيت، إٓ سم٘مٚمقب ـم٤مهرة، وأسمّم٤مر ظم٤مؿمٕم٦م، وأيد ٟم٘مٞم٦م: وم٢مين ٓ أؾمتجٞم٥م ٕطمد ُمٜمٝمؿ، 

وٓ قمريٗم٤ًم، وٓ ذـمٞم٤ًم، وٓ ضم٤مسمٞم٤ًم، وٓ قمِم٤مرًا:  وٕطمد ُمـ ظمٚم٘مل قمٜمده ُمٔمٚمٛم٦م: ي٤م ٟمقف، ٓ شمٙمـ ؿم٤مقمرًا،

وم٢من داود قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مم ذم ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ: وم٘م٤مل: إَّن٤م ؾم٤مقم٦م، ٓ يدقمق قمٌد إٓ أؾمتُجٞم٥م ًمف ومٞمٝم٤م، إٓ 

أن يٙمقن: قمريٗم٤ًم، أو ذـمٞم٤ًم، أو ضم٤مسمٞم٤ًم، أو قمِم٤مرًا، أو ص٤مطم٥م قمرـم٦ٌم: وهق اًمٓمٜمٌقر، أو ص٤مطم٥م يمقسم٦م: 

 (79/ 1إوًمٞم٤مءوهق اًمٓمٌؾ. )طمٚمٞم٦م 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد إزدي ويم٤من إُم٤مُم٤م ُمـ أئٛم٦م إزد ىم٤مل: رأي٧م قمٚمٞم٤ًم أشمك اًمًقق وىم٤مل: ُمـ قمٜمده ىمٛمٞمص 

ص٤مًمح سمثالصم٦م دراهؿ؟ وم٘م٤مل رضمؾ: قمٜمدي ومج٤مء سمف وم٠مقمجٌف ىم٤مل: ًمٕمٚمف ظمػم ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٓ ذاك صمٛمٜمف: 

ق يٗمْمؾ قمـ أـمراف أص٤مسمٕمف، ىم٤مل: ومرأي٧م قمٚمٞم٤م ي٘مرض رسم٤مط اًمدراهؿ ُمـ صمقسمف، وم٠مقمٓم٤مه، ومٚمًٌف وم٢مذا ه

 (83/ 1وم٠مُمر سمف وم٘مٓمع ُم٤م ومْمؾ قمـ أـمراف أص٤مسمٕمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ ه٤مرون سمـ قمٜمؽمة قمـ أسمٞمف ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف سم٤مخلقرٟمؼ، وهق يرقمد 

ا اعم٤مل، حت٧م ؾمٛمؾ ىمٓمٞمٗم٦م )ظَمَٚمٌؼ سم٤مٍل( وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إن اهلل ىمد ضمٕمؾ ًمؽ وٕهؾ سمٞمتؽ ذم هذ

وأٟم٧م شمّمٜمع سمٜمٗمًؽ ُم٤م شمّمٜمع: وم٘م٤مل: واهلل، ُم٤م أرزأيمؿ ُمـ ُم٤مًمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم، وإَّن٤م ًم٘مٓمٞمٗمتل اًمتل ظمرضم٧م هب٤م 

 (82/ 1ُمـ ُمٜمززم أو ىم٤مل: ُمـ اعمديٜم٦م . ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ قمكم سمـ إرىمؿ قمـ أسمٞمف ىم٤مل: رأي٧م قمٚمٞم٤ًم وهق يٌٞمع ؾمٞمٗم٤ًم ًمف ذم اًمًقق وي٘مقل: ُمـ يِمؽمي ُمٜمل هذا 

ذي ومٚمؼ احل٦ٌم ًمٓم٤معم٤م يمِمٗم٧م سمف اًمٙمرب قمـ وضمف رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمق يم٤من اًمًٞمػ؟ ومقاًم

 ( 83/ 1 إوًمٞم٤مءقمٜمدي صمٛمـ إزار ُم٤م سمٕمتف.)طمٚمٞمف 
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 (82/ 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءيم٤من قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م: يٖمدي ويٕمٌم وي٠ميمؾ هق ُمـ رء جيٞمئف ُمـ اعمديٜم٦م. )

 قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: أٟمف ُأشمك سمٗم٤مًمقذج )طَمٚمقاء 
ِ
ؾ، أو ُِمـ اًمٜماِم٤م واعم٤مء ًَ ىمٞمؼ واعم٤َمء واًمَٕم شُمٕمَٛمؾ ُمـ اًمدا

ّٙمر( ومقوع ىمداُمف سملم يديف: وم٘م٤مل: إٟمؽ ـمٞم٥م اًمريح طمًـ اًمٚمقن ـمٞم٥م اًمٓمٕمؿ: ًمٙمـ أيمره أن أقمقد  ًُّ واًم

 (81/ 1ٟمٗمز ُم٤ممل شمٕمتده. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

٧م اًمّمخر قمغم قمقاشمؼ اًمرضم٤مل: قمـ صم٤مسم٧م: أن أسم٤م ذر ُمر سم٠ميب اًمدرداء ، وهق يٌٜمل سمٞمت٤م ًمف: وم٘م٤مل: ًم٘مد محٚم

وم٘م٤مل: إٟمام هق سمٞم٧م أسمٜمٞمف: وم٘م٤مل ًمف أسمق ذر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: ُمثؾ ذًمؽ: وم٘م٤مل: ي٤م أظمل، ًمٕمٚمؽ وضمدت 

 قمكم ذم ٟمٗمًؽ ُمـ ذًمؽ: ىم٤مل: ًمق ُمررت سمؽ وأٟم٧م ذم قمذرة أهٚمؽ، يم٤من أطم٥م إزم ِم٤م رأيتؽ ومٞمف.

 (163/ 1 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

٤م ذر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤مًمرسمذة، ذم فمٚم٦م ًمف ؾمقداء، وحتتف اُمرأة ًمف قمـ قمٌد اهلل سمـ ظمراش ىم٤مل: رأي٧م أسم

ؾمحامء، وهق ضم٤مًمس قمغم ىمٓمٕم٦م ضمقاًمؼ: وم٘مٞمؾ ًمف: إٟمؽ اُمرؤ ُم٤م يٌ٘مك ًمؽ وًمد: وم٘م٤مل: احلٛمد هلل، اًمذي 

ي٠مظمذهؿ ذم دار اًمٗمٜم٤مء، ويدظمرهؿ ذم دار اًمٌ٘م٤مء: ىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م ذر، ًمق اختذت اُمرأة همػم هذه: ىم٤مل: ٕن 

ُمرأة شمْمٕمٜمل، أطم٥م إزم ُمـ اُمرأة شمرومٕمٜمل: وم٘م٤مًمقا ًمف: ًمق اختذت سم٤ًمـم٤ًم أًملم ُمـ هذا: ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ أشمزوج ا

همٗمرًا، ظمذ ِم٤م ظمقًم٧م ُم٤م سمدا ًمؽ. وقمـ أيب أؾمامء اًمرطمٌل أٟمف دظمؾ قمغم أيب ذر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وهق 

٤مل: أٓ شمٜمٔمرون إمم ُم٤م سم٤مًمرسمذة، وقمٜمده اُمرأة ًمف ؾمقداء ؿمٕمث٦م، ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م أصمر اعمج٤مؾمد واخلٚمقق: ىم٤مل: وم٘م

شم٠مُمرين سمف هذه اًمًقداء؟ شم٠مُمرين أن آيت اًمٕمراق، وم٢مذا أشمٞم٧م اًمٕمراق، ُم٤مًمقا قمكم سمدٟمٞم٤مهؿ: وإن ظمٚمٞمكم قمٝمد 

إزم: أن دون ضمن ضمٝمٜمؿ ـمري٘م٤ًم ذا دطمض وُمزًم٦م، وإٟم٤م إن ٟم٠ميت قمٚمٞمف وذم أمح٤مًمٜم٤م اىمتدار: أطمرى أن ٟمٜمجقا، 

 (161/ 1ُمـ أن ٟم٠ميت قمٚمٞمف وٟمحـ ُمقاىمػم. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ ظم٤مًمد سمـ طمدير إؾمٚمٛمل أٟمف دظمؾ قمغم أيب اًمدرداء، وحتتف ومراش ُمـ ضمٚمد أو صقف، وقمٚمٞمف يم٤ًمء 

صقف، وؾمٌتٞم٦م صقف، وهق وضمع، وىمد قمرق: وم٘م٤مل: ًمق ؿمئ٧م، يمًٞم٧م ومراؿمؽ سمقرق، ويم٤ًمء ُمرقمزي، 

 (222/ 1ًمٞم٤مءإو طمٚمٞم٦مِم٤م يٌٕم٨م سمف أُمػم اعم١مُمٜملم: ىم٤مل: إن ًمٜم٤م دارا، وإٟم٤م ًمٜمٔمٕمـ إًمٞمٝم٤م وهل٤م ٟمٕمٛمؾ. )

دظمؾ رضمؾ قمغم أيب ذر ومجٕمؾ ي٘مٚم٥م سمٍمه ذم سمٞمتف وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ذر ُم٤م أرى ذم سمٞمتؽ ُمت٤مقًم٤م وٓ همػم ذًمؽ ُمـ 

إصم٤مث وم٘م٤مل: إن ًمٜم٤م سمٞمت٤ًم ٟمقضمف إًمٞمف ُمّم٤مًمح ُمت٤مقمٜم٤م وم٘م٤مل: إٟمف ٓ سمد ًمؽ ُمـ ُمت٤مع ُم٤م دُم٧م هٝمٜم٤م وم٘م٤مل: إن 

 (2471/13طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإص٤مطم٥م اعمٜمزل ٓ يدقمٜم٤م ومٞمف. )
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قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمف: أٓ شمتخذ وٞمٕم٦م، يمام اختذ ومالن وومالن: ىم٤مل: وُم٤م أصٜمع سم٠من أيمقن 

 (162/ 1أُمػمًا؟ وإٟمام يٙمٗمٞمٜمل يمؾ يقم: ذسم٦م ُم٤مء أو ًمٌـ، وذم اجلٛمٕم٦م ىمٗمٞمز ُمـ ىمٛمح. ) احلٚمٞم٦م 

ل يقوع قمغم ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: دظمٚم٧م ُمٜمزل اسمـ قمٛمر ومام يم٤من ومٞمف ُم٤م يًقى ـمٞمٚم٤ًمين هذا ) ؿم٤م

 (311/ 1اًمٙمتػ (. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ إقمٛمش ىم٤مل: ؾمٛمٕمتٝمؿ يذيمرون: أن طمذيٗم٦م ىم٤مل ًمًٚمامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، أٓ 

أسمٜمل ًمؽ سمٞمت٤ًم؟ ىم٤مل: ـ ومٙمره ذًمؽ ـ: ىم٤مل: رويدك، طمتك أظمؼمك: أين أسمٜمل ًمؽ سمٞمت٤ًم: إذا اوٓمجٕم٧م ومٞمف 

اجل٤مٟم٥م أظمر: وإذا ىمٛم٧م: أص٤مب رأؾمؽ: ىم٤مل ؾمٚمامن: يم٠مٟمؽ ذم رأؾمؽ ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م، ورضمالك ُمـ 

 (212/ 1ٟمٗمز. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: إن طمذيٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: عم٤م ىمدم اعمدائـ، ىمدم قمغم مح٤مر، قمغم إيم٤مف، وسمٞمده 

 (277/ 1رهمٞمػ، وقمرق: وهق ي٠ميمؾ قمغم احلامر.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ٕم٤مئِم٦م ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م، وهل ختٞمط ٟم٘م٦ٌم هل٤م: قمـ أيب ؾمٕمٞمد ويم٤من روٞمٕم٤ًم ًم

 (48/ 2ٚمٞم٦م احلىمٚم٧م: ي٤م أم اعم١مُمٜملم، أًمٞمس ىمد أوؾمع اهلل قمز وضمؾ؟ ىم٤مًم٧م: ٓ ضمديد عمـ ٓ ظمٚمؼ ًمف. )

: يمٞمٚمقا ُم٤مزم، ومٙم٤مًمقه -قمٜمد آطمتْم٤مر-قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل قمٜمد ُمقشمف 

ا وم٘م٤مل: ُمـ ي٠مظمذه سمام ومٞمف؟، ي٤م ًمٞمتف يم٤من سمٕمرًا.)ومقضمدوه اصمٜملم  (3/74 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم  ومخًلم ُُمدًّ

اؿمتٙمك ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ومٕم٤مده ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ومرآه يٌٙمل وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد : ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م أظمل أًمٞمس ىمد 

تلم ُم٤م صح٧ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ أًمٞمس ؟ أًمٞمس ؟ ىم٤مل ؾمٚمامن : ُم٤م أسمٙمل واطمدة ُمـ اصمٜم

أسمٙمل وٜم٤ًّم ًمٚمدٟمٞم٤م وٓ يمراهٞم٦م ًممظمرة  وًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٝمد إزما قمٝمدًا ومام أراين إٓ 

ىمد شمٕمدي٧م ! ىم٤مل : وُم٤م قمٝمد إًمٞمؽ ؟ ىم٤مل : قمٝمد إزما أٟمف يٙمٗمل أطمديمؿ ُمثؾ زاد اًمرايم٥م وٓ أراين إٓ ىمد 

ٜمد ىمًٛمؽ إذا ىمًٛم٧م  وقمٜمد مهؽ إذا شمٕمدي٧م  وأُم٤م أٟم٧م ي٤م ؾمٕمد وم٤مشمؼ اهلل قمٜمد طمٙمٛمؽ إذا طمٙمٛم٧م وقم

 مهٛم٧م . ىم٤مل صم٤مسم٧م : ومٌٚمٖمٜمل أٟمف ُم٤م شمرك إٓ سمْمٕم٦م وقمنميـ درمه٤م ُمـ ٟمٗم٘م٦م يم٤مٟم٧م قمٜمده .

 ( 4114)رواه اسمـ ُم٤مضمف  

ىم٤مل احلًـ: يم٤من قمٓم٤مء ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف : مخ٦ًم آٓف درهؿ ويم٤من أُمػمًا قمغم زه٤مء صمالصملم أًمٗم٤ًم ُمـ 

ءة يٗمؽمش سمٕمْمٝم٤م ويٚمٌس سمٕمْمٝم٤م وإذا ظمرج قمٓم٤مؤه أُمْم٤مه وي٠ميمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ويم٤من خيٓم٥م اًمٜم٤مس ذم قم٤ٌم
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 (815ؾمٗمٞمػ يده. )اًمزهد ٓمحد رىمؿ 

أس يُمٚمِّف ( ومٞم٘م٤مل ًمف: ُم٤م هذا ي٤م أسم٤م قمٌد  ىم٤مل ؿمقذب: يم٤من ؾمٚمامن حيٚمؼ رأؾمف زىمٞم٦م ) أي حمُذوف ؿَمٕمر اًمرا

 (199/ 1 إوًمٞم٤مءاهلل؟ وم٘م٤مل: إٟمام اًمٕمٞمش قمٞمش أظمرة.) طمٚمٞمف 

 (197/ 1ذيٛم٦م: سمٞمع ُمت٤مع ؾمٚمامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومٌٚمغ أرسمٕم٦م قمنم درمه٤ًم. )احلٚمٞم٦م ىم٤مل قمكم سمـ سم

قمـ حمٛمد سمـ ُمٕمٌد: أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أرؾمؾ سم٠مؾم٤مرى ُمـ أؾم٤مرى اًمروم، ومٗم٤مدى هبؿ أؾم٤مرى ُمـ 

أؾم٤مرى اعمًٚمٛملم: ىم٤مل: ومٙمٜم٧م إذا دظمٚم٧م قمغم ُمٚمؽ اًمروم، ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف قمٔمامء اًمروم، ظمرضم٧م: ىم٤مل: 

قُم٤ًم، وم٢مذا هق ضم٤مًمس ذم إرض، ُمٙمتئ٤ًٌم، طمزيٜم٤ًم: وم٘مٚم٧م: ُم٤م ؿم٠من اعمٚمؽ؟ ىم٤مل: وُم٤م شمدري ُم٤م ومدظمٚم٧م ي

طمدث؟ ىمٚم٧م: وُم٤م طمدث؟ ىم٤مل: ُم٤مت اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح: ىمٚم٧م: ُمـ؟ ىم٤مل: قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ىم٤مل: صمؿ 

 ىم٤مل ُمٚمؽ اًمروم: ٕطم٥ًم أٟمف، ًمق يم٤من أطمد حيٞمل اعمقشمك سمٕمد قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمًالم، ٕطمٞم٤مهؿ قمٛمر

سمـ قمٌد اًمٕمزيز: صمؿ ىم٤مل: ًم٧ًم أقمج٥م ُمـ اًمراه٥م: أهمٚمؼ سم٤مسمف، ورومض اًمدٟمٞم٤م، وشمره٥م، وشمٕمٌد: وًمٙمـ 

 (291 - 291/ 5 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف أشمٕمج٥م: ِمـ يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م حت٧م ىمدُمٞمف، ومرومْمٝم٤م، صمؿ ذه٥م. )

٦م قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أٟمف أظمر اجلٛمٕم٦م يقُم٤ًم قمـ وىمتف اًمذي يم٤من يّمكم ومٞمف: وم٘مٚمٜم٤م ًمف: أظمرت اجلٛمٕم

اًمٞمقم قمـ وىمتؽ ىم٤مل: إن اًمٖمالم ذه٥م سم٤مًمثٞم٤مب يٖمًٚمٝم٤م، ومُحٌس هب٤م: ومٕمرومٜم٤م أٟمف ًمٞمس ًمف همػمه٤م: صمؿ ىم٤مل: أُم٤م 

إين ىمد رأيتٜمل وأٟم٤م سم٤معمديٜم٦م، وإين ٕظم٤مف أن يٕمجز ُم٤م رزىمٜمل اهلل قمـ يمًقيت وم٘مط: صمؿ ىم٤مل يتٛمثؾ:ىم٣م ُم٤م 

 (322/ 5 وًمٞم٤مءإطمٚمٞمف ىم٣م ومٞمام ُم٣م صمؿ مل شمٙمـ ًمف قمقدة أظمرى اًمٚمٞم٤مزم اًمٖمقاسمر. )

قمـ رضم٤مء سمـ طمٞمقة ىم٤مل: ىمقُم٧م صمٞم٤مب قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وهق ظمٚمٞمٗم٦م سم٤مصمٜمل قمنم درمه٤م: ومذيمر: ىمٛمٞمّمف، 

 (323/ 5ء ورداءه، وظم٤ٌمءه، وهاويٚمف، وقمامُمتف، وىمٚمٜمًقشمف، وظمٗمٞمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

 (138/5 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم ويم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ي٘مقل : )

ـْ ًمُف  وٓ ظمػَم ذم قمٞمِش اُمرئٍ   ِر ٟمّمٞم٥ُم اًم٘مرا دار ذم اهللِ  ُمـ           مل يٙم

  ىمري٥ُم  واًمزواُل  ىمٚمٞمؾ ُمت٤معٌ                   وم٢مْن شُمٕمج٥م اًمدٟمٞم٤م أٟم٤مؾم٤ًم وم٢مَّن٤م 

قمـ ُمًٚمٛم٦م ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف، ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٚمؽ ضم٤مًم٦ًم 

ٜمد رضمٚمٞمف، وضمٚم٧ًم أٟم٤م قمٜمد رأؾمف، وم٢مذا قمٚمٞمف ىمٛمٞمص وؾمخ قمٜمد رأؾمف، ومٚمام رأشمٜمل حتقًم٧م وضمٚم٧ًم قم

خمرق اجلٞم٥م، وم٘مٚم٧م هل٤م: ًمق أسمدًمتؿ هذا اًم٘مٛمٞمص، ومًٙمت٧م، صمؿ أقمدت اًم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م ُمرارًا، طمتك همٚمٔم٧م، 
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 (258/ 5وم٘م٤مًم٧م: واهلل ُم٤م ًمف ىمٛمٞمص همػمه. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

إظمرى: همزاة قم٤ٌمس  ىم٤مل أمحد سمـ سمٙم٤مر: همزا ُمٕمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ همزاشملم، يمؾ واطمدة أؿمد ُمـ

إٟمٓم٤ميمل، وهمزاة حمٙم٤مف، ومٚمؿ ي٠مظمذ ؾمٝماًم، وٓ ٟمٗمالً: ويم٤من ٓ ي٠ميمؾ ُمـ ُمت٤مع اًمروم، ٟمجلء سم٤مًمٓمرائػ، 

واًمٕمًؾ، واًمدضم٤مج، ومال ي٠ميمؾ ُمٜمف: وي٘مقل: هق طمالل، وًمٙمٜمل أزهد ومٞمف يم٤من ي٠ميمؾ ِم٤م محؾ ُمٕمف ويم٤من 

سمف ذًمؽ اًمؼمذون ويم٤من ًمق أقمٓمٞمتف ومرؾم٤ًم يّمقم. ىم٤مل: وهمزا قمغم سمرذون صمٛمٜمف ديٜم٤مر ويم٤من ًمف مح٤مر ومٕم٤مرض 

ُمـ ذه٥م أو ُمـ ومْم٦م، ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف، وٓ ي٘مٌؾ ذسم٦م ُمـ ُم٤مء: وهمزا ذم اًمٌحر همزاشملم مل ي٠مظمذ ؾمٝمٛمف وٓ 

 (388/  7 إوًمٞم٤مءيٗمؽمض. )طمٚمٞمف 

إذا قمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ أٟمف ًمٌس ىمٛمٞمّم٤ًم ؾمٜمٌالٟمٞم٤ًم أراه صمٛمـ صمالصم٦م دراهؿ أو أرسمٕم٦م وم٢مذا سمف يُمٛمف سمٚمغ أفمٗم٤مره و

أرؾمٚمف سمٚمغ ؾم٤مقمده وإذا رأى سمٞم٤مض اًم٘مٛمٞمص ىم٤مل: أي قمٌٞمد شمقاوع ًمرسمؽ صمؿ ي٘مقل: أي حلٞمٛم٦م أي دُمٞم٦م 

يمٞمػ شمّمٜمٕم٤من إذا ؾمػمت اجل٤ٌمل وديم٧م إرض ديم٤م ديم٤م وضم٤مء رسمؽ واعمٚمؽ صٗم٤م صٗم٤م وضمئ يقُمئذ 

 (113/ 2سمجٝمٜمؿ؟ .)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

اًمِم٤مم ـ إمم أيب ذر سمثالصمامئ٦م ديٜم٤مر، وىم٤مل:  قمـ أيب سمٙمر سمـ اعمٜمٙمدر ىم٤مل: سمٕم٨م طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م ـ وهق أُمػم

اؾمتٕمـ هب٤م قمغم طم٤مضمتؽ: وم٘م٤مل أسمق ذر: ارضمع هب٤م إًمٞمف، أُم٤م وضمد أطمدا أهمر سم٤مهلل ُمٜم٤م: ُم٤مًمٜم٤م إٓ فمؾ ٟمتقارى 

 سمف، وصمٚم٦م ُمـ همٜمؿ شمروح قمٚمٞمٜم٤م، وُمقٓة ًمٜم٤م شمّمدىم٧م قمٚمٞمٜم٤م سمخدُمتٝم٤م: صمؿ إين ٕختقف اًمٗمْمؾ.

 (161/ 1)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ٙملم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف، وم٢مذا اًمٌٞم٧م ومٞمف هير أصمؾ قمـ ؾمالم سمـ ُمً

) هٚمؽ ( ُمرُمقل ) ُمرسمقط(  سم٤مًمنميط وقمٚمٞمف ىمٓمٕم٦م سمقرى: وإذا حت٧م رأؾمف ىمٓمٕم٦م يم٤ًمء، وإذا ريمقة 

وص٤مهمرة: ومرومع رأؾمف، وم٠مظمرج ُمـ حت٧م رأؾمف رهمٞمٗملم ي٤مسمًلم، وم٘مٕمد يٙمن ذًمؽ اًمرهمٞمٗملم ذم اعم٤مء، طمتك 

ـ أن اخلٌز ىمد اسمتؾ، ىم٤مل: ٟم٤موًمٜمل اًمدوظمٚم٦م، وم٢مذا دوظمٚم٦م ُمٕمٚم٘م٦م ي٤مسم٦ًم، ومقوٕمتٝم٤م، وم٠مظمرج ُمٜمٝم٤م سة إذا فم

ومٞمٝم٤م ُمٚمح: وىم٤مل زم: أدن: وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م حيٞمك، ٓ أؿمتٝمل: ىم٤مل: وم٘م٤مل: هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت، أٟم٧م ِمـ همذى ذم 

 (371– 369/ 2اعم٤مء اًمٕمذب، ومال شمّمػم ذم اعم٤مء اعم٤مًمح. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ـ ديٜم٤مر ىم٤مل: ُمـ دظمؾ سمٞمتل، وم٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم، ومٝمق ًمف طم٤مٓن: أُم٤م أٟم٤م، ومال أطمت٤مج إمم ىمٗمؾ، وٓ إمم قمـ ُم٤مًمؽ سم

ُمٗمت٤مح: ويم٤من ي٠مظمذ احلّم٤مة ُمـ طمالل اعمًجد، ومٞم٘مقل: ًمقددت أن هذه أضمزأشمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م قمِم٧م ـ ٓ 
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٠مىمٓمٕمف سم٤مصمٜملم، أزيد قمغم ُمّمٝم٤م ـ ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب: ويم٤من ي٘مقل: ًمق صٚمح زم، أن أقمٛمد إمم سمرذ زم، وم

 (367/ 2وم٠مشمزر سم٘مٓمٕم٦م، وارشمد سم٘مٓمٕم٦م، ًمٗمٕمٚم٧م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

قمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر  ي٘مقل: واهلل، ًم٘مد أصٌح٧م ُم٤م أُمٚمؽ ديٜم٤مرًا، وٓ درمه٤م، وٓ 

 (367/ 2داٟم٘م٤م: وًمئـ مل يٙمـ زم قمٜمد اهلل ظمػم، ُم٤م يم٤مٟم٧م زم دٟمٞم٤م، وٓ آظمرة. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ٜم٤مر: اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر زاهد إٟمام اًمزاهد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمذي أشمتف اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ دي

 (5/257 إوًمٞم٤مءومؽميمٝم٤م.)طمٚمٞمف 

قمـ طمٗمص سمـ قمٛمر اجلٕمٗمل ىم٤مل: يم٤من داود اًمٓم٤مئل ىمد ورث قمـ أُمف أرسمٕمامئ٦م درهؿ: ومٛمٙم٨م يت٘مقهت٤م 

سم٤مع اخلِم٥م، واًمٌقاري، واًمٚمٌـ  صمالصملم قم٤مُم٤ًم، ومٚمام ٟمٗمدت، ضمٕمؾ يٜم٘مض ؾم٘مقف اًمدويرة ومٞمٌٞمٕمٝم٤م، طمتك

طمتك سم٘مل ذم ٟمّمػ ؾم٘مػ ويم٤من طم٤مئط داره ُمـ هذا اًمٚمٌـ اًمٕمرزُمل اًمذي جيٕمؾ ُمٜمف اًمٙمٜم٤مؾم٤مت وسم٤مب 

ظمالف ُمرسمقع ىمّمػم ًمق أن همالُم٤م وصم٥م، ؾم٘مط إمم اًمدار وضم٤مء صديؼ ًمف، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ؾُمٚمٞمامن ًمق أقمٓمٞمتٜمل 

: ومام زال سمف، طمتك دومٕمٝم٤م إًمٞمف: صمؿ ومٙمر ومٞمٝم٤م، ومٚم٘مٞمف هذه، ومٌٕمتٝم٤م ًمؽ، ًمٕمٚمٜم٤م ٟمًتٗمْمؾ ًمؽ ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم شمٜمتٗمع سمف

سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة: وم٘م٤مل: اردده٤م قمكم، ىم٤مل: ومل ي٤م أظمل؟ ىم٤مل: أظم٤مف أن يدظمؾ ومٞمٝم٤م رء همػم ـمٞم٥م: 

 (346/ 7 إوًمٞم٤مءوم٠مظمذه٤م.)طمٚمٞمف 

وا ىم٤مل ضمٕمٗمر: يمٜم٤م ٟم٠ميت ومرىمدًا اًمًٌخل وٟمحـ ؿم٦ٌٌم، ومٞمٕمٚمٛمٜم٤م ومٞم٘مقل: إن ُمـ ورائٙمؿ زُم٤مٟم٤م ؿمديدًا ؿمد

آزار قمغم أٟمّم٤مف اًمٌٓمقن وصٖمروا اًمٚم٘مؿ وؿمدوا اعمْمغ، وُمّمقا اعم٤مء وم٢مذا أيمؾ أطمديمؿ ومال حيٚمـ ُمـ 

إزاره ومتتًع أُمٕم٤مؤه وإذا ضمٚمس ًمٞم٠ميمؾ ومٚمٞم٘مٕمد قمغم إًمٞمٞمف وًمٞمٚمزق ومخذيف سمٌٓمٜمف وإذا ومرغ ومال ي٘مٕمد وًمٞمجلء 

ٞمخ يمٌػم وسملم يديف ظمؾ وًمٞمذه٥م واطمتٗمقا وم٢من ُمـ ورائٙمؿ زُم٤مٟم٤ًم ؿمديدًا. ىم٤مل: ودظمٚم٧م قمغم ومرىمد وهق ؿم

طم٤مُمض وهق ي٘مقل سم٤مًمٚم٘مٛم٦م ذم ضمقومف صمؿ ي٠ميمؾ وم٘مٚم٧م: مل شمٗمٕمؾ هذا ي٤م أسم٤م يٕم٘مقب؟ ىم٤مل: ًمٞم٘مٓمع قمٜمل 

 (289/ 6اًمٜمٙم٤مح. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ثبة فنً اجلُٛ ٚخؾٛٔخ ا١ٌْؼ ->;
ٚااللزقبس ٍّٝ اٌم١ًٍ ِٓ ادلأوٛي ٚادلؾشٚة ٚادلٍجٛط ٚغري٘ب ِٓ ؽًَٛ إٌفظ 

 اٌؾٙٛاد ٚرشن
ْقَف َيْٚمَ٘مْقَن هَمٞم٤ًّم  اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ىَم٤مَل  ًَ َٝمَقاِت وَم ٌَُٕمقا اًمِما الَة َواشما ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظَمْٚمٌػ َأَو٤مقُمقا اًمّما وَمَخَٚمَػ ُم

ـَ َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم وَم٠ُموًَمِئَؽ َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜما٦َم َوَٓ ُئْمَٚمُٛمقَن ؿَمْٞمئ٤ًم  ـْ شَم٤مَب َوآَُم [  61-59] ُمريؿ :  إِٓا َُم
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ْٟمٞم٤َم َي٤م ًَمٞم٧َْم ًَمٜم٤َم ُِمثَْؾ َُم٤م ُأويِتَ  ٤ممَم : وىم٤مل شَمٕمَ  ـَ ُيريُدوَن احلََٞم٤مَة اًمدُّ ِذي وَمَخَرَج قَمغَم ىَمْقُِمِف ذم ِزيٜمَتِِف ىَم٤مَل اًما

ـَ َوقَمِٛمَؾ َص  ـْ آَُم َ
ـَ ُأوشُمقا اًمِٕمْٚمَؿ َوْيَٚمُٙمْؿ صَمقاب اهللِ ظَمػْمٌ عمِ ِذي ُف ًَمُذو طَمظٍّ قَمٔمِٞمٍؿ َوىَم٤مَل اًما  حِل٤ًَم ٤مىَم٤مُروُن إٟما

ـِ اًمٜمإِمٞمِؿ  [، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  81-79] اًم٘مّمص:  ـا َيْقَُمِئٍذ قَم ٠َمًُم ًْ [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم  8] اًمتٙم٤مصمر :  صُمؿا ًًمتُ

ـْ ُٟمريُد صُمؿا ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ًَمُف ضَمَٝمٜماَؿ َيّْمالََه٤م َُمذْ  :  َ
ْٚمٜم٤َم ًَمُف ومِٞمَٝم٤م َُم٤م َٟمَِم٤مُء عمِ ـْ يَم٤مَن ُيريُد اًمَٕم٤مضِمَٚم٦َم قَمجا قُم٤ًم ُمُ َُم

 [وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمٌة ُمٕمٚمقُم٦ٌم . 18] اإلهاء :  َُمْدطُمقرًا 

ـْ ظُمٌِْز ؿَمِٕمػٍم  -491 ٍد َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِم وقمـ قم٤مئِم٦َم ، ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م : ُم٤م ؿَمٌَع آُل حُمٛما

 َيْقَُملْمِ ُُمَتت٤َمسمَِٕملْمِ طَمتاك ىُمٌَِض . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ـْ ـَمٕم٤مِم اًمؼمِّ صَمالَث ًَمٞم٤َمل شم٤ٌَِمقم٤ًم وذم رواي٦م : َُم٤م ؿَم  د َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُُمٜمُْذ ىَمـِدَم اعمَِديٜم٦َم ُِم ٌَِع آُل حُمَٛما

 طَمتاك ىُمٌِض .

ـَ ُأظْمتِل إِْن يُمٜما٤م ًَمٜمَٜمُْٔمُر إمم -492 ٤َم يَم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مقُل : َواهللا ي٤م اسْم ـْ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، َأَّنا  وقمـ قُمْرَوَة قَم

ـِ . َوَُم٤م ُأوىِمَد ذم َأسْمٞم٤َمِت رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قمَ  َٚمٞمِْف اهِلالِل صمؿا اهِلالِل . صُمؿا اهلالِل صمالصم٦ُم َأِهٚما٦ٍم ذم ؿَمْٝمَرْي

ُف ىمَ  ْد يَم٤مَن وؾَمٚماؿ ٟم٤مٌر . ىُمْٚم٧ُم : َي٤م ظَم٤مًَم٦ُم وَماَم يَم٤مَن ُيِٕمٞمُِمُٙمْؿ ؟ ىم٤مًم٧ْم : إؾَْمَقَداِن : اًمتاْٛمُر َواعم٤َمُء إِٓا َأٟما

ـَ إَْٟمَّمـ٤مِر . َويَم٤مَٟم٧ْم هَلُْؿ َُمٜم٤َميُح َويَم٤مُٟمقا ُيْرؾِمُٚمقَن إمم  ًمرؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ضِمػماٌن ُِم

ِ٘مٞمٜم٤َم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ًْ ـْ َأًم٤ٌمَّن٤م وَمَٞم  رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِم

ـْ أيب هُ  -493 َريرَة ريض اهللا قمٜمف . َأٟمف َُمرا سمَِ٘مقم سَملْمَ َأْيِدهيْؿ ؿَم٤مٌة َُمّْمٚمِٞم٦ٌم . وقمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اعمْ٘مؼُميِّ قَم

ـْ ظُمٌِْز  وَمَدقَمْقُه وَم٠َمسمك َأْن َي٠ْميُمَؾ ، وىم٤مل : ظَمرج رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وملْ يِْمٌْع ُِم

ِٕمػِم . رواه اًمٌخ٤مري .   : َأْي : َُمِْمِقي٦ٌم .سمٗمتِح اعمٞمؿ ش َُمّْمٚمِٞما٦ٌم » اًمِما

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قمغم ظِمَقاٍن طَمتاك َُم٤مت ،  -494 وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ملْ ي٠ْميُمؾ اًمٜمٌا

٘م٤ًم طَمتاك َُم٤مَت . رواه اًمٌخ٤مري. وذم رواي٦ٍم ًمف : َوٓ َرَأى ؿَم٤مَة ؾَمِٛمٞمٓم٤ًم سمَِٕمٞمْٜمِِف ىمطُّ .  َوَُم٤م َأيَمَؾ ظُمٌزًا ُمَرىما

وقمـ اًمٜمُّٕمامِن سمـ سمِمػٍم ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ًم٘مد َرَأْي٧ُم َٟمٌِٞماُٙمْؿ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وُم٤م جَيُِد  -495

ىَمُؾ : متٌْر َرِديٌء . ىَمِؾ ُم٤م َيْٛمأُل سمف سَمْٓمٜمَُف ، رواه ُمًٚمؿ . اًمدا ـْ اًمدا  ُِم

ـْ وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٍد ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ُم٤م َرأى ُرؾمقُل َص  -496 غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اًمٜمِّ٘ملُّ ُم
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ِف طِملَم اسْمتَٕمَثُف اهللا شمٕم٤ممم طمتاك ىَمٌََْمُف اهللا شمٕم٤ممم ، وم٘مٞمؾ ًَمُف َهْؾ يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذم قمْٝمد رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ 

ـْ طِملَم اسْمَتٕمَثُف اهللا شَمَٕم٤ممَم طَمتاك وؾَمٚماؿ َُمٜم٤َمظمُؾ ؟ ىم٤مل : ُم٤م رأى رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُُمٜمَْخالَ ُمِ 

ِٕمػَم همػَم ُمٜمُْخقٍل ؟ ىم٤مل : يُمٜما٤م َٟمْٓمُحٜمَُف وَٟمٜمُْٗمخُ  ُف ، ىَمٌَُْمف اهللا شمٕم٤ممم ، وَمِ٘مٞمَؾ ًمُف : يَمْٞمَػ يُمٜمُْتْؿ شَم٠ْميُمُٚمقَن اًمِما

ْيٜم٤مُه . رواه اًمٌخ٤مري .  وَمٞمَٓمػُم ُم٤م ـم٤مَر ، وُم٤م سَمِ٘مل صَمرا

اَرى ، َوُهَق : ش : اًمٜماِ٘مّل : »  ىمقًمف   . وُهَق اخلٌُُْز احلُقا
ِ
هق سمٗمتح اًمٜمقن ويمن اًم٘م٤مف وشمِمديد اًمٞم٤مء

ْرَُمُؽ  ىمقًمف :  ْيٜم٤َمُه » اًمدا ـْ حت٧م صُمؿا ٟمقن ، َأْي : ش صَمرا  ُُمثَٜما٤مٍة ُِم
ٍ
َدٍة ، صُمؿا ي٤مء  ُُمَِمدا

ٍ
 ُُمثَٚماث٦ٍَم ، صُمؿا َراء

ٍ
ُهق سمث٤مء

  .سَمَٚمْٚمٜم٤مُه وقَمَجٜما٤مهُ 

ريرَة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذاَت َيْقٍم َأْو ًَمٞمَْٚم٦ٍم وقمـ أيب هُ  -497

٤مقَم٦َم؟» ، وَم٢مِذا ُهَق سم٠َِميب سمْٙمٍر وقُمَٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام ، وم٘م٤مل :  ًا ـْ سُمٞمُقشمُِٙمام هِذِه اًم ىم٤مٓ : ش ُم٤م َأظْمَرضَمُٙماَم ُِم

ومَ٘م٤مُم٤م ش َوَأٟم٤م ، واًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ، ٕظَْمَرضَمٜمل اًماِذي َأظْمَرضَمُٙمام . ىُمقُم٤م » َل : اجلُقُع ي٤م َرؾمقَل اهللا . ىم٤م

ـَ إَْٟمّم٤مِر ، وَم٢مَِذا ُهَق ًَمٞمَْس ذم سمٞمتِف ، وَمَٚماما َرَأشْمُف اعمَرَأُة ىم٤مًَم٧ْم : َُمْرطَم٤ًٌم َوأَ  ْهالً . وم٘م٤مل َُمَٕمُف ، وَم٠َمشَمك َرضُمالً ُِم

ـَ وُمالٌن » اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  هل٤م َرؾُمقُل اهللا َصغّم  َتْٕمِذُب ًَمٜم٤َم اعم٤مَء ، إِْذ ضم٤مَء ش َأْي ًْ ىم٤مًَم٧ْم : َذَه٥َم َي

ٌَٞمِْف ، صُمؿا ىم٤مَل: احلَْٛمُد هللا ، ُم٤م َأطَم  ٌد اًمٞمَْقَم إَْٟمَّم٤مريُّ ، وَمٜمََٔمَر إمم َرؾُمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوَص٤مطِم

ٜمِّل وم٤مْٟمَٓمٚمَؼ وَمَج٤مَءُهْؿ سمِِٕمْذٍق ومِٞمِف سُمْنٌ ومَتٌْر وُرـَم٥ٌم ، وم٘م٤مل : يُمُٚمقا ، َوَأظَمَذ اعمُْدَي٦َم ، وم٘م٤مل َأيْمَرَم َأْوٞم٤موم٤ًم ُمِ 

٤مَك َواحلَُٚمقَب » ًَمُف رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ ذًمَؽ ش إِيا ٤مِة َوُِم ـَ اًمِما وَمَذسَمَح هَلُْؿ ، وَم٠َميمُٚمقا ُِم

سُمق ا . ومٚماما َأْن ؿَمٌُٕمقا َوَرُووا ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ٕيَب سمٙمٍر وقُمَٛمَر ريض اًمِٕمْذِق وَذِ

ـْ سُمٞمُقشمُِٙمُؿ اجلُقُع » اهللا قمٜمٝمام :  ـْ هَذا اًمٜمإمٞمِؿ َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم ، َأظْمَرضَمُٙمْؿ ُِم ـا قَم ٠َمًُم ًْ َواًماِذي َٟمْٗمز سمَِٞمِدِه ، ًَمُت

 رواه ُمًٚمؿ .ش ضِمُٕمقا طَمتاك َأَص٤مسَمُٙمْؿ هذا اًمٜمإِمٞمُؿ ، صُمؿا مَلْ شَمرْ 

تَْٕمذُب » ىَمْقهُل٤م :  ًْ سمٙمن اًمٕملم وإؾمٙم٤من ش اًمِٕمْذُق » َأْي : َيْٓمٚم٥ُم اعم٤مَء اًمَٕمْذَب ، وُهَق اًمٓماٞم٥ُم . و ش َي

ـُ . و  لُم . و سمْمؿ اعمٞمؿ ويمِنه٤م : هل ش اعمُْدي٦ُم » اًمذال اعمٕمجٛم٦م : َوُهق اًمٙم٤ٌِمؾَم٦ُم ، وِهَل اًمُٖمّْم ٙمِّ ًِّ » اًم

ـْ هذا اًمٜمِٕمٞمؿ ؾُم١ماُل شَمٕمِديد اًمٜمَِّٕمؿ ٓ ؾُم١ماُل شمْقسمٞمٍخ وشَمْٕمِذي٥ٍم . ش احلُٚمقُب  ذاُت اًمٚمٌَـ . َواًم١ًماُل قَم

ـُ اًمتاٞمِّٝم٤من ريض اهللا قمٜمف ،يَمذا ضم٤مَء ُُمٌَٞمٜم٤ًم ذم  واهللاُ َأقْمَٚمُؿ وهذا إٟمّم٤مِريُّ اًماِذي َأشَمْقُه ُهَق َأسُمق اهلَْٞمثِؿ سم
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 ٦ِم اًمؽمُمذي وهمػمه .رواي

ِة ،  -498 ـُ هَمْزواَن ، ويم٤مَن َأُِمػمًا قَمغم اًمٌٍَْمَ ٌَٜم٤َم قُمْت٦ٌَُم سم ـِ قُمَٛمَر اًمَٕمَدويِّ ىم٤مل : ظَمَٓم وقمـ ظم٤مًمِد سم

اَء ، َومَلْ يَ  ٍم ، وَوًما٧ْم طَمذا ْٟمٞم٤َم آَذَٟم٧ْم سمٍُمْ َؼ ُمٜمٝم٤م إِٓا ٌْ وَمحِٛمَد اهللا وَأصْمٜمك قمٚمٞمِْف ، صُمؿا ىَم٤مَل : َأَُم٤م سمْٕمُد ، وَم٢مِنا اًمدُّ

ٌُٝم٤م ، وإَِٟمُٙمْؿ ُُمٜمْتَِ٘مُٚمقَن ُِمٜمْٝم٤م إمم داٍر ٓ َزواَل هل٤َم ، وم٤مْٟمَتِ٘مُٚمقا سمَِخػْمِ  ٤م ص٤مطِم  يتّم٤مهبُّ
ِ
 ُم٤م ُص٤ٌَمسَم٦ٌم يَمُّم٤ٌمسم٦ِم اإِلٟم٤مء

ٌِْٕملمَ  ـْ ؿَمِٗمػم ضَمَٝمٜماَؿ وَمٞمْٝمقى ومِٞمَٝم٤م ؾَم شمُِٙمؿ وَم٢مِٟماُف ىَمْد ُذيمَِر ًَمٜم٤م َأنا احلََجَر ُيْٚمَ٘مك ُِم  قم٤مُم٤ًم ٓ ُيْدرُك هَل٤م سمَِحْيَ

ـْ َُمّم٤مريِع اجلَٜما٦مِ   َُمًػمَة ىَمْٕمرًا ، واهللاِ ًَمتُْٛمألَنا .. َأوَمَٕمِجٌُْتْؿ ،؟ وًَمَ٘مْد ُذيمَِر ًَمٜم٤َم َأنا ُم٤م سَملْمَ ُِمٍْماقَملْمِ ُِم

طم٤مِم ، َوًَمَ٘مْد رَأيتُ  ـَ اًمزِّ ٜمل ؾم٤مسمَع ؾمٌَْٕم٦ٍم َُمَع َرؾُمقِل اهللاِ َأْرسَمِٕملَم قم٤مُم٤ًم ، َوًَمٞم٠َْمشملِما قَمَٚمٞمٝم٤م َيْقٌم وُهَق يَمٔمِٞمٌظ ُِم

َجِر ، طمتك ىَمِرطَم٧ْم َأؿْمداىُمٜم٤م ، وم٤مًْمتََ٘مْٓم٧ُم سُمْرَدًة ومَِمَ٘مْ٘متُ  ٝم٤م َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُم٤مًَمٜم٤م ـَمٕم٤مٌم إِٓا َوَرُق اًمِما

َزْرُت سمٜمِّْمِٗمٝم٤م، َواشماَزر ؾَمْٕمٌد سمٜمِّمِٗمٝم٤م ، وَماَم  ـِ ُم٤مًمٍؽ وَم٤مشما َأْصٌََح اًمَٞمْقم ُِمٜما٤م َأطَمٌد إِٓا سمْٞمٜمل َوسَملَم ؾَمْٕمِد سم

ـْ إَُْمَّم٤مِر . وإيِن َأقُمقُذ سم٤مهللاِ َأْن َأيْمقَن ذم َٟمْٗمز قَمٔمِٞماًم . وقِمٜمَْد اهللاِ َصٖمِ  ٌََح َأُِمػمًا قَمغم ُِمٍْمٍ ُِم ػمًا . َأْص

مٍ  » ُهَق سَمٛمدِّ إًَمِِػ ، َأْي : َأقْمَٚمَٛم٧ْم . وىمقًمف : ش آَذَٟم٧ْم » رواُه ُمًٚمؿ . وًمف :   اًمّم٤مد سمْمؿ هق:  ش سمٍُِمْ

اءَ  وَوًما٧ْم  » وىمقًمف.  َووَمٜم٤مئِٝم٤م سم٤مْٟم٘مٓم٤مقِمٝم٤م:  أي.    هق ش طَمذا
ٍ
 ُمٕمجٛم٦م ذال صُمؿا  ، ُمٗمتقطم٦مٍ  ُمٝمٛمٚم٦مٍ  سمح٤مء

دة ٤ٌمسم٦مُ  » وَ  َهيَٕم٦م:  َأْي .  ِمدوَدة َأًمػ صُمؿا  ، ُمِمدا ػَمةُ  اًمٌِ٘مٞما٦مُ  وِهل:  اعمٝمٛمٚم٦م اًمّم٤مد سمْمؿ ش اًمّمُّ ًِ .  اًمٞمَ

٤م يَ » وىمقًُمُف :   . َأْي : جْيَٛمُٕمٝم٤م . و اًمَٙمٔمِٞمُظ : اًمٙمثػُم اعمُْٛمتَٚمُئ . وىمقًمف :ش تَّم٤مهبُّ
ِ
 هق سمتِمديد اًم٤ٌمء

  َأْي : ص٤مَرْت ومِٞمَٝم٤م ىُمُروٌح .ش ىَمِرطَم٧ْم » 
ِ
 هق سمٗمتِح اًم٘م٤مف ويمن اًمراء

قمٜمٝم٤م يم٤ًِمء وقمـ أيب ُمقؾمك إؿَْمَٕمريِّ ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : َأظْمَرضَم٧ْم ًَمٜم٤م قم٤مِئَِم٦ُم ريض اهللاُ  -499

 .قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ .  هذيـ ذم َوإِزارًا هَمٚمِٞمٔم٤ًم ىم٤مًَم٧ْم : ىُمٌَِض رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ 

ْٝمِؿ ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاِ  -511 ًَ ُل اًمَٕمرِب َرَُمك سمِ ـْ ؾَمٕمد سمـ أيب َوىما٤مٍص ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : إيِنِّ َٕوا وقم

َٛمُر .  َوًَمَ٘مْد يُمٜم٤م َٟمْٖمُزو َُمَع رؾمقلِ  ًا اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُم٤م ًَمٜم٤َم ـَمَٕم٤مٌم إِٓا َوَرُق احلٌَُْٚم٦ِم . َوهذا اًم

 طَمتك إِْن يم٤مَن َأطَمُدٟم٤م ًَمٞمََْمُع يمام شَمَْمُع اًمِم٤مُة ُم٤مًَمُف ظَمْٚمٌط . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ُٛمُر ش احلٌَُْٚم٦ِم »  ًا  اعمقطمدِة : وهل واًم
ِ
 اعمٝمٛمٚم٦م وإؾِمٙم٤مِن اًم٤ٌمء

ِ
ـْ ؿَمَجِر سمْمؿ احل٤مء َٟمْققم٤مِن َُمْٕمرووم٤مِن ُِم

٤ٌَمِدَي٦ِم   .اًم
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اًمٚماُٝمؿا اضْمَٕمْؾ »وقمـ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف . ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -511

ٍد ىُمقشم٤ًم  َُمَؼ .أَ ش ىُمقشم٤ًم » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ىم٤مل َأْهُؾ اًمٚمَُّٖم٦م واًْمَٖمِري٥ِم : ُمْٕمٜمَك ش رْزَق آِل حُمَٛما  ْي َُم٤م َيًدُّ اًمرا

وقمـ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : واهللا اًمذي ٓ إًِمَف إِٓا ُهَق ، إِْن يُمٜم٧ُْم ٕقَمتِٛمُد سمَِٙمٌِِدي قمغم  -512

ـَ اجلُقِع . َوًَمَ٘مْد ىَمَٕمْدُت يْقُم٤ًم قمغم ـَمِري٘م ـَ اجلُقِع ، وإِْن يُمٜم٧ُْم ٕؿُمدُّ احلَجَر قمغم سَمْٓمٜمل ُم ِٝمُؿ إَْرِض ُِم

َؿ طِملَم َرآيِن ، وقَمَرَف ُم٤م ذم وضْمٝمل وُمَ  ًا ٌَ ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمتَ ٤م اًمذي خَيُْرضُمقَن ُِمٜمُْف ، وَمَٛمرا اًمٜمٌا

ٌَْٕمتُُف ، ومَدظَم ش احلَْؼ »ىمٚم٧ُم : ًَمٌاٞمَْؽ ي٤م رؾمقَل اهللا، ىم٤مل : ش َأسم٤م ِهرٍّ ،،» ذم َٟمْٗمِز ، صُمؿا ىم٤مل :  َؾ وَُم٣َم ، وَم٤مشما

ٌَٜم٤ًم ذم ىَمدٍح وم٘م٤مل:  ـُ ؟ » وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن ، وَم٠ُمِذَن زم ومَدظَمْٚم٧ُم ، ومَقضَمَد ًَم ٌَ ـَ هَذا اًمٚما ـْ َأْي ىم٤مًمقا : َأْهداُه ًَمَؽ ش ُِم

،،» وُمالٌن َأو وُمالٟم٦م ىم٤مل :  ٌاٞمَْؽ ي٤م رؾمقل اهللا ، ىم٤مل : ش َأسم٤م ِهرٍّ ٦ِم وم٤مْدقُمُٝمْؿ » ىمٚم٧ُم : ًَم ٗما احلؼ إمِم َأْهؾ اًمّمُّ

٦ِم َأوٞم٤َمُف اإِلؾْمالم ، ٓ َي٠ْمُوون قَمغم َأْهٍؾ ، وٓ َُم٤مٍل ، وٓ قمغم َأطَمٍد، ويم٤مَن إَِذا ىم٤مش. زم ٗما ل : وَأْهُؾ اًمّمُّ

٦ٌم َأْرؾمَؾ إًَِمٞمِْٝمْؿ وَأَص  ْ َيَتٜم٤َمَوْل ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمٞمْئ٤ًم ، وإَِذا َأشَمْتُف هديا ٤مَب ُِمٜمَْٝم٤م َأشَمْتُف صدىَم٦ٌم سَمَٕم٨َم هِب٤َم إًَِمْٞمِٝمْؿ . ومَل

٦ِم ؟ يُمٜم٧َْم َوَأْذَ  ٗما ـُ ذم َأْهِؾ اًمّمُّ ٌَ ٤مَءين ذًمَؽ وَمُ٘مْٚم٧ُم : وُم٤م هَذا اًمٚما ًَ ـْ  ُأِصٞم٥م َأن َأطَمؼا  يَمُٝمْؿ ومٞمٝم٤م ، وم  ُم

ـِ  هذا ٌَ سَم٦مً  اًمٚما ى َذْ ك وُم٤م ، ُأقْمٓمِٞمِٝمؿْ  َأٟم٤م ومُٙمٜم٧ُْم  ، َأَُمريِن  ضم٤مُءوا وَم٢مِذا هِب٤َم، َأشَمَ٘مقا ًَ ـْ  يٌُْٚمَٖمٜمل َأن قَم  هذا ُم

ـِ ، وملْ يَ اًم ٌَ . وم٠َمشمٞمتُُٝمؿ ومَدقَمْقهُتُْؿ ، وم٠َمىْمٌَُٚمقا ٚما ـْ ـَم٤مقَم٦ِم اهللا وـَم٤مقَم٦ِم رؾمقًمف َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سمدٌّ ـْ ُم ُٙم

ٌَٞم٧ِْم ىم٤مل :  ـَ اًْم ُٝمْؿ ُِم ًَ
ٌاٞمَْؽ ي٤م رؾمقَل اهللا ، ش ي٤م َأسم٤م ِهّر ،، » واؾْمت٠ْمَذٟمقا ، وَم٠َمِذَن هلُْؿ َوَأظَمُذوا جَم٤َمًمِ ىمٚم٧ُم : ًَم

ُب طَمتاك َيْرَوى ، صُمؿا يردُّ ش وَم٠َمقْمٓمِِٝمْؿ ظمْذ » ىم٤مل :  ضُمَؾ ومٞمَنْمَ ىم٤مل : وَم٠َمظَمْذُت اًْمَ٘مَدَح وَمَجَٕمْٚم٧م ُأقْمٓمِٞمِف اًمرا

ِلِّ  ُب طَمتاك يرَوى ، صُمؿا َيُردُّ قَمكما اًْمَ٘مدَح ، طمتاك اْٟمَتَٝمٞم٧ُم إمِم اًمٜمٌا َصغّم  قمكما اًْمَ٘مَدَح ، وَم٠ُمقمٓمٞمِف أظمَر وَمٞمَنْمَ

َؿ ، وم٘م٤مل :  اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  ًا ٌَ » وؾَمٚماؿ ، َوىَمْد َرِوَي اًْمَ٘مْقُم يُمٚمُُّٝمْؿ، وَم٠َمظَمَذ اًْمَ٘مَدَح وَمَقَوَٕمُف قمغم َيِدِه ، وَمٜمََٔمَر إزِما وَمتَ

ٌاٞمَْؽ ي٤م رؾمقل اهللا ىم٤مل : ش َأسم٤م ِهّر  » ىمٚم٧ُم َصَدىْم٧َم ي٤م رؾمقَل اهللا ، ىم٤مل : ش سَمِ٘مٞم٧ُم َأَٟم٤م َوَأْٟم٧َم » ىمٚم٧ُم : ًَم

ْب اىْمُٕمْد ومَ  ْب » ومنَمسْم٧م ، ومام زال َيُ٘مقُل : ش اَذْب » وَمَ٘مَٕمْدُت وَمنَمسْم٧ُم : وم٘م٤مل : ش ٤مْذَ طَمتاك ش اْذَ

َٚمٙم٤ًم ، ىم٤مل :  ًْ وم٠َمقمٓمْٞمتُف اًْمَ٘مَدَح ، ومحِٛمَد اهللا شمٕم٤ممم ش وَم٠َمِرين » ىُمْٚم٧ُم : ٓ َواًماِذي سمٕمثَؽ سم٤محلَؼِّ ُم٤م َأضِمُد ًَمُف ُم

ك َوَذَب   واه اًمٌخ٤مري .رش اًمَٗمَْمَٚم٦مَ » ، َوؾمٛما

ـَ قمـ أيب هريرَة ، ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ًَمَ٘مْد رَأْيُتٜمل وإيِِنّ ٕظَِمرُّ ومِٞمام سَملْمَ  -513 ـِ ؾِمػمي ِد سم وقمـ حُمَٛما
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ُِمٜمؼَْمِ رؾمقِل اهللا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم طُمْجَرِة قم٤مِئَِم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م َُمْٖمِِمّٞم٤ًم قَمكَما ، وَمٞمِجلُء اجل٤َمئل ، 

 ِرضْمَٚمُف قَمغم قُمٜمُ٘مل ، َويَرى َأينِّ جَمْٜمقٌن وُم٤م يب ُِمـ ضُمٜمُقٍن ، وُم٤م يب إِٓا اجلُقُع . رواه اًمٌخ٤مري . ومٞمََْمعُ 

َ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وِدْرقُمُف ُمْرُهقَٟم٦ٌم  -514 وقمـ قم٤مئِم٦َم ، ريَض اهللا قمٜمٝم٤م ، ىَم٤مًَم٧ْم : شُمُقذمِّ

ـْ ؿَمِٕمػٍم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .قِمٜمد هيقِديٍّ ذم صَمالصملَِم ص  ٤مقم٤ًم ُم

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ِدْرقمُف سمَِِمِٕمػٍم ، وُمِمٞم٧ُم إمِم  -515 ـَ اًمٜمٌا وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َرَه

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمُِخٌِْز ؿَمٕمػٍم ، َوإَِه٤مًَم٦ٍم ؾَمٜمَِخ٦ٍم ، َوًَمَ٘مْد ؾمِٛمْٕمُتُف يُ٘مقُل :  ٍد  »اًمٜمٌا ُم٤م َأْصٌَح ِٔل حُمَٛما

َٕم٦ُم َأسْمٞم٤َمٍت  ًْ
ُؿ ًَمتِ ك َوإَِّنا ًَ  رواه اًمٌخ٤مري .ش صــ٤مٌع وٓ َأُْم

ٜمَِخ٦ُم ش اإِلَه٤مًَم٦ُم »  ًا ٥ُم . َواًم
ائِ ْحُؿ اًمذا ُة ش سمٙمن اهلٛمزة : اًمِما  اعمٕمجٛم٦م ، َوِهل: اعمَُتَٖمػمِّ

ِ
 سم٤ِمًمٜمقن واخل٤مء

٦ِم ، ُم٤م ُِمٜمُْٝمؿ َرضمٌؾ وقمـ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤م -516 ٗما ـْ َأْهِؾ اًمّمُّ ٌْٕملَم ُِم ل : ًَم٘مْد َرَأْي٧ُم ؾم

٤مىملْمِ َوُِمٜمَٝم٤م ُم٤م  ًا ٤مٌء ، ىَمْد رسمُٓمقا ذم َأقْمٜم٤َمىِمٝمؿ ُِمٜمَٝم٤م ُم٤م َيٌُْٚمُغ ٟمِّمَػ اًم ًَ
٤م يمِ ٤م إِزاٌر وإُِما َيٌُٚمُغ قَمَٚمٞمِف ِرَداء ، إُِما

ٌَلِم ، ومٞمجٛمُٕمُف سمَِٞمِدِه يَمراِهٞم٦ََم َأن شُمَرى قمَ   ْقَرشُمُف . رواه اًمٌخ٤مري .اًمَٙمْٕم

وقمـ قم٤مئِم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يَم٤مَن ومَِراُش رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُِمـ أَدٍم  -517

 طمِْمُقُه ًمِٞمػ . رواه اًمٌخ٤مري 

ؾَمٚماؿ إِْذ ضم٤مَء وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يُمٜما٤م ضُمُٚمقؾم٤ًم َُمَع رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف و -518

َي٤م » َرضُمٌؾ ُِمـ إَْٟمّم٤مِر ، ومًٚماؿ قمَٚمٞمِف ، صُمؿا َأدسمَر إَْٟمَّم٤مِريُّ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

ـُ قُم٤ٌمدَة ؟  ؿ وم٘م٤مل : َص٤مًمٌح ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما ش َأظَم٤م إَْٟمَّم٤مِر ، يَمْٞمَػ َأظِمل ؾمْٕمُد سم

ـْ يُٕمقُدُه ُِمٜمُْٙمْؿ ؟ : »  ـُ سمْْمَٕم٦َم قمنَم ُم٤م قمَٚمٞمٜم٤َم ٟمِٕم٤مٌل َوٓ ظِمَٗم٤مٌف ، َوٓ ش َُم وَم٘م٤مم وىُمْٛمٜم٤م َُمَٕمُف ، وَٟمْح

ـْ طمقًمف طمتاك دَٟم٤م رؾمقُل  ٤ٌَمِخ ، طَمتاك ضِمْئٜم٤َمُه ، وم٤مؾْمت٠َْمظَمَر ىَمْقُُمُف ُِم ًِّ ىَمالٟمُِس، وٓ ىُمُٛمٌص ٟمٛمٌم ذم شمٚمَؽ اًم

ِذيـ َُمٕمُف . رواه ُمًٚمؿ . اهللِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ   وؾَمٚماؿ َوَأْصح٤مسُمُف اًما

ـِ احلَُّملِم ريض اهللا قمٜمٝمام ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟمف ىم٤مل :  -519 » وقمـ قِمْٛمراَن سم

ـَ يُٚمقََّنُؿ  ِذي ـَ يٚمُقََّنؿ ، صُمؿا اًما ِذي يُمْؿ ىَمريِن ، صُمؿا اًما ىم٤مل اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ىم٤مل قِمٛمَراُن : وَماَم َأدري ش ظَمػْمُ

شَملْم أو صَمالصم٤ًم  َتِْمَٝمُدوَن ، َوخَيُقُٟمقَن َوٓ ُي١ْممَتَٜمُقَن ، » وؾَمٚماؿ َُمرا ًْ صُمؿا َيُٙمقُن سَمٕمَدُهْؿ ىَمْقٌم يِمٝمُدوَن وٓ ُي
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ـُ  َٛم ًِّ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش َوَيٜمِْذُروَن َوٓ ُيقوُمقَن ، َوَئْمَٝمُر ومِٞمٝمْؿ اًم

ـَ آدَم : إِٟماَؽ » هللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب ُأُم٤مُم٦م ريض ا -511 ي٤م اسْم

ـْ شَمُٕمقُل  ٙمُف ذٌّ ًَمَؽ ، وٓ شُمالُم قَمغم يَمَٗم٤مٍف، َواسمدأ سمِٛم ًِ ْ ٌُْذل اًمَٗمْمَؾ ظَمػْمٌ ًَمَؽ ، َوَأن مُت رواه ش إِْن شَم

 اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .

ٌَٞمد اهللا  -511 ـٍ إَْٟمّم٤مِريِّ اخلَْٓمِٛملِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ وقمـ قُم  سمِـ حِمَّْم

سمِِف ُمٕم٤مرم ذم ضَمًِده  قِمٜمدُه ىُمقُت َيقُِمِف ، وَمَٙم٠َمٟمااَم طِمٞمَزْت ًَمُف » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ َأصٌح ُِمٜمُٙمْؿ آُِمٜم٤ًم ذم ِهْ ُم

ْٟمٞم٤َم سمِحذاومػِِمه٤م . رواه اًمؽمُمذي و . اًمدُّ ـٌ سمِِف » ىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً ِف ش ِهْ ًِ سمٙمن اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م ، َأي : َٟمْٗم

 ، وىِمٞمَؾ : ىَمقُِمف .

ـِ اًمٕم٤مِص ريض اهللا قمٜمٝمام ، َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -512 وقمـ قمٌِد اهللا سمـ قمٛمرو سم

 رواه ُمًٚمؿ.ش ٜمإَمُف اهللا سماَِم آشَم٤مُه ىَمْد َأوَمَٚمَح َُمـ َأؾمَٚمَؿ ، ويَم٤مَن ِرزىُمُف يَمَٗم٤موم٤ًم ، َوىمَ » ىم٤مل : 

ٌَْٞمد إَْٟمَّم٤مِريِّ ريض اهللا قمٜمف ، َأٟماُف ؾَمِٛمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  -513 ـِ قُم د وَمَْم٤مًَم٦َم سم وقمـ أيب حُمَٛما

ـْ ُهِدَي إمِم اإِلؾمالم ، َويَم٤مَن قَمٞمِْمُف يَمَٗم٤موم٤ًم ، َوىَمٜمِ » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  َ
رواه اًمؽمُمذي ش َع ـُمقسَمك عمِ

 وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمًـ صحٞمح 

وقمـ اسمـ قم٤ٌمٍس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيٌِٞم٧ُم اًمٚماٞم٤َمزِمَ  -514

ِٕمػِم.  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : اعمُتََت٤مسمَِٕم٦َم ـَم٤مِوي٤ًم ، َوَأْهُٚمُف ٓ جَيُِدوَن قَمِم٤مَء ، َويَم٤مَن َأيْمثَُر ظُمٌِْزِهْؿ ظُمٌْز اًمِما

ـٌ صحٞمح .  طمدي٨ٌم طمً

ٌَْٞمٍد ريض اهللا قمٜمف ، َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يَم٤مَن إَِذا َصغما  -515 ـِ قُم وقمـ ومَْم٤مًَم٦َم سم

٦ِم طَمتاك ٗما ـَ اخلََّم٤مص٦ِم َوُهْؿ َأْصح٤مُب اًمّمُّ الِة ُِم ـْ ىَم٤مَُمتِِٝمْؿ ذم اًمّما رُّ ِرضَم٤مٌل ُِم
َيُ٘مقَل إقَْمَراُب  سم٤ِمًمٜما٤مِس خَيِ

 جَم٤َمٟملُِم ، وَم٢مَِذا صغم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اْٟمٍَمِف إًَِمْٞمِٝمْؿ ، وم٘م٤مل : 
ِ
ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن ُم٤م » : ُه١ُمٓء

ٌْتُْؿ َأْن شَمْزداُدوا وَم٤مىَم٦ًم َوطَم٤مضَم٦مً  . » رواه اًمؽمُمذي ، وىم٤مل طمدي٨ٌم صحٞمٌح ش ًَمُٙمْؿ قِمٜمَْد اهللا شمٕم٤ممم ٕطَْمٌَ

ديُد .ش : اخلَّم٤مَص٦ُم   اًْمَٗم٤مىَم٦ُم واجلُقُع اًمِما

 اهللُ  َصغّم  وقمـ أيب يَمريَٛم٦َم اعمِْ٘مداِم سمـ ُمْٕمِد يَٙمِرب ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا  -516
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اً  ِوقَم٤مءً  آدُِملٌّ  ُمألَ  َُم٤م »:  يَ٘مقُل  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  ـْ  َذّ ٥ِم  سَمٓمٜمِف ُِم ًْ ـَ ُصْٚمٌُُف وم٢مِْن يَم٤مَن َم ُأيُمالٌت ُيِ٘مٛمْ آد اسمـ سمِح

ِف  ًِ » رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ . ش . ٓ حَم٤مًَم٦َم  وَمثُٚم٨ٌم ًمَٓمَٕم٤مُِمِف وصُمُٚم٨ٌم ًمنِماسمِِف ، َوصُمُٚم٨ٌم ًمِٜمََٗم

 َأْي : ًُم٘مٌؿ .ش ُأيُمالٌت 

ـِ صَمْٕمَٚم٦ٌََم إَْٟمَّم٤مِريِّ احل٤مرصملِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َذيمَ  -517 َر َأْصح٤مُب وقمـ أيب ُأَُم٤مَُم٦َم إَِي٤مِس سم

ْٟمٞم٤َم ، وم٘م٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  َأٓ » َرؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يْقُم٤ًم قِمٜمَْدُه اًمدُّ

ـَ اإِلياَمنِ  ٌََذاَذَة ُِم َٛمُٕمقَن ؟ إِنا اًْمٌََذاَذة ُِمـ اإِلياَمن إِنا اًْم ًْ َٛمُٕمقَن ؟ َأٓ شَم ًْ َؾ . رواه أسمق يْٕمٜمل: اًمتاَ٘محُّ ش شَم

 داود .

٤م ش : اًْمٌََذاَذُة »  ٤ٌَمِس وَأُما اًَملِم اعمُْٕمجَٛمَتلْمِ ، َوِهَل َرصم٤مصَم٦ُم اهلَٞمْئ٦َِم ، َوشَمْرُك وَم٤مظِمِر اًمٚمِّ دِة َواًمذا  اعمَُقطما
ِ
 سم٤ِمًْم٤ٌَمء

ؾُّ »  ضُمُؾ اش اًمتاَ٘محُّ ؾ : ُهَق اًمرا ـْ ظُمُِمقَٟم٦َم وَم٤ٌِمًْمَ٘م٤مِف واحل٤مء ، ىم٤مل َأْهُؾ اًمٚمَُّٖم٦م : اعمُتََ٘محِّ ًْمَٞم٤مسمُِس اجِلٚمِد ُِم

ِف . وما َ  اًْمَٕمْٞمِش ، َوشَمْرِك اًمؽما

وقمـ أيب قمٌِد اهللا ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللا ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : سَمَٕمَثٜم٤َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -518

َر  ٌَٞمَْدةَ  َأسَم٤م قَمَٚمٞمٜم٤َم وؾَمٚماؿ َوَأُما ل قِمػم قمٜمف اهللا ريض قُم ْ جيِْد ًَمٜم٤َم ، ٟمتََٚم٘ما ـْ مَتٍْر مَل وَدَٟم٤م ضِمَراسم٤ًم ُِم ًا ًمُِ٘مَرْيٍش ، َوزا

َٝم٤م ٌَٞمْدَة ُيْٕمٓمِٞمٜم٤َم مَتْرًة مَتَْرًة ، وَمِ٘مٞمؾ : يَمْٞمػ يُمٜمْتُْؿ شَمّْمٜمَُٕمقَن هِب٤َم ؟ ىم٤مل : َٟمَٛمّمُّ ُه ، وَمَٙم٤مَن َأسُمق قُم يَماَم َيَٛمصُّ  هَمػْمَ

 
ِ
ـَ اعم٤َمء ُب قَمَٚمٞمَٝم٤م ُِم ٌِلُّ ، صُمؿا َٟمنْمَ ُب سمِِٕمّمٞمِّٜم٤م اخلٌَََط ، صُمؿا َٟمٌُٚمُُّف اًمّما ، وَمتَْٙمِٗمٞمٜم٤َم َيْقَُمٜم٤َم إمِم اًمٚماٞمِْؾ ، ويُمٜما٤م َٟمْيِ

 وَمٜم٠َْميُمُٚمُف. ىم٤مل : واْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم قمغم ؾم٤َمطِمِؾ اًمٌَْحِر ، ومُرومَع ًمٜم٤َم قمغم ؾم٤مطِمِؾ اًمٌَْحِر يمَٝمٞمَْئ٦ِم اًمَٙمثِٞم٥ِم اًمْمخؿ 
ِ
سم٤ِمعم٤َمء

٦مٌ  ـُ رؾُمُؾ رؾُمقِل اهللا  ، وَم٠َمشمْٞمٜم٤َمُه وَم٢مِذا ِهل َداسما ٌَٞمَْدَة : َُمْٞمت٦ٌَم ، صُمؿا ىم٤مل : ٓ ، سمْؾ ٟمْح شُمْدقمك اًمَٕمٜمؼَْمَ ، وم٘م٤مل َأسُمق قُم

ـُ صَمالصُمام َئ٦م ، َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وذم ؾمٌٞمِؾ اهللا ، وىَمِد اْوُٓمِررشمْؿ وَمٙمُٚمقا ، وَم٠َمىَمْٛمٜم٤َم قمَٚمْٞمِف ؿَمْٝمرًا ، َوَٟمْح

ـَ وَٟمْ٘مَٓمُع ُمٜمُْف اًْمِٗمَدَر يَم٤مًمثاْقِر َأو يمَ٘مْدِر  طمتاك ؾَمِٛمٜما٤م ، وًمَ٘مدْ  ْه ُف ُمـ وىْم٥ِم قَمْٞمٜمِِف سم٤مًْمِ٘مالِل اًمدُّ َرَأيُتٜم٤َم َٟمْٖمؽَمِ

ـْ  َأْوالقِمِف  اًمثاْقِر . وًَمَ٘مْد َأظَمَذ ُِمٜما٤م َأسُمق قُمٌْٞمَدَة صَمالصَم٦َم قَمنَمَ َرضُمالً وم٠َمىْمَٕمَدُهؿ ذم وىْم٥ِم قَمْٞمٜمِِف َوَأظَمَذ ِوَٚمٕم٤ًم ُم

َؼ، وَمٚماما ىمِدُمٜم٤َم اعمديِٜمَ وم٠َمىَم٤م
ـْ حلِْٛمِف َوؿَم٤مئِ ْدَٟم٤م ُِم تَِٝم٤م َوشَمَزوا ـْ حَتْ ٦َم َأشَمْٞمٜم٤َم َُمَٝم٤م صُمؿا َرطَمَؾ َأقْمَٔمَؿ سَمِٕمػٍم َُمَٕمٜم٤َم ومٛمّر ُم

ُمَٕمٙمْؿ ُهَق ِرْزٌق َأظْمَرضَمُف اهللا ًَمُٙمْؿ ، وَمَٝمْؾ » رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمذيْمَرَٟم٤م ذًمَؽ ًمف ، وم٘م٤مل : 

ـْ حلِْٛمِف َرء وَمتْٓمِٕمُٛمقَٟم٤م ؟  » وَم٠َمْرؾمْٚمٜم٤َم إمم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِمٜمُْف وَم٠َميَمَٚمُف . رواه ُمًٚمؿ . ش ُِم
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ـْ ضِمْٚمٍد َُمْٕمُروف ، َوُهق سمَٙمِن اجلٞمؿ وومتِحٝم٤م ، واًمٙمُن َأوْمّمُح . ىمقًمف : ش : اجِلَراُب  َٝم٤م » ِوقم٤مء ُِم َٟمَٛمّمُّ

ُْمِؾ ، ش َواًمَٙمثِٞم٥ُم » َوَرُق ؿَمَجٍر َُمْٕمُروف شَم٠ْميُمُٚمُف اإِلسمُؾ . ش واخلٌََْط » ؿ سمٗمتح اعمٞمش  ـَ اًمرا » اًمتاؾُّ ُِم

اجِلَراُر . ش َواًمِ٘مالُل » سمٗمتِح اًمقاِو وإؾِمٙم٤من اًم٘م٤مِف وسمٕمدَه٤م سم٤مء ُمقطمدٌة ، َوُهق ٟم٘مرة اًمٕملْم ش : واًمَقىْم٥ُم 

 وومتح اًمدال : اًم٘مِ ش واًمِٗمَدُر » 
ِ
ٌَِٕمػَم » ٓمُع . سمٙمِن اًمٗم٤مء  أْي ضمٕمَؾ قمٚمٞمف ش َرطَمَؾ اًم

ِ
سمتخٗمٞمِػ احل٤مء

َد ُِمٜمْف ، واهللا أقمٚمؿ .ش اًْمَقؿَم٤مئؼ » اًمرطْمَؾ. و  َع ًمٞمَ٘مدا
 سم٤مًمِملِم اعمٕمجٛم٦ِم واًم٘م٤مِف : اًمٚماْحُؿ اًماذي اىْمتُٓمِ

غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ َأؾْماَمَء سمٜم٧ِْم َيِزيَد ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يم٤مَن يُمؿُّ ىمِٛمٞمِص رؾمقل اهللا َص  -519

ْصِغ رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي ، وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .  وؾَمٚماؿ إمِم اًمرُّ

ْصُغ »  ٤مقِمِد .ش اًمرُّ ًا ؾْمُغ سم٤مًمًلِم َأيْم٤ًم : هَق اعمُْٗمِّمُؾ سملْم اًمَٙمػِّ واًم  سم٤مًمّم٤مِد واًمرُّ

٤م يُمٜما٤م َيْقم اخلَٜمَْدِق َٟمْحِٗمُر ، -521 وَمَٕمرَو٧ْم يُمْدَي٦ٌم ؿَمديَدٌة ومج٤مُءوا  وقمـ ضم٤مسمر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : إِٟما

صُمؿا ىَم٤مَم ش َأَٟم٤م َٟم٤مِزٌل » إمِم اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مًمقا : َهِذِه يُمْدَي٦ٌم قَمَرو٧ْم ذم اخلَٜمَْدِق . وم٘م٤مل: 

٤مٍم ٓ َٟمُذوُق َذَواىم٤ًم ، وَم٠َمظَمَذ اًمٜما  ٌِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ اعمِْٕمقل وسَمْٓمٜمُُف ُمْٕمّمقٌب سمَِحجٍر ، َوًَمٌِثْٜم٤َم صَمالصَم٦َم َأيا

، وَمَيب ومٕم٤مد يَمثٞم٤ًٌم َأْهٞمََؾ ، َأْو َأْهَٞمَؿ . وم٘مٚم٧َم : ي٤م رؾمقَل اهللا اْئَذن زم إمِم اًمٌٞم٧ِم ، وم٘مٚم٧ُم ُْٓمَرَأيت : 

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؿَمٞمْئ٤ًم ُم٤مذم ذًمَؽ صؼْمٌ ومِِٕمٜمَْدَك َرٌء ؟  وم٘م٤مًم٧م : قِمٜمِدي ؿَمِٕمػٌم َوقَمٜم٤َمٌق َرَأْي٧ُم سم٤ِمًمٜمٌا

َُم٦م ، صُمؿا ضِمئ٧ُْم اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  ِٕمػَم طَمتاك ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمٚمحَؿ ذم اًمؼُمْ  ، وَمَذسمْح٧ُم اًمَٕمٜم٤َمَق ، وـَمَحٜم٧ُْم اًمِما

َُم٦ُم سملْمَ إصََم٤مذِمِّ ىَمد يَم٤مَدَت شَمٜمِْْم٩ُم . وم٘مٚم٧ُم : ـمُ  َٕمٞمٌِّؿ زم وَمُ٘مْؿ َأْٟم٧م ي٤م وؾَمٚماؿ َواًمٕمِجلُم ىَمْد اْٟمَٙمَنَ واًمؼُمْ

يمثػِم ـمٞم٥م ، ىُمؾ هَل٤َم ٓ شَمٜمِْزع » وَمَذيَمرُت ًمف وم٘م٤مل : ش يَمْؿ ُهَق ؟» رؾمقَل اهللا َوَرضُمٌؾ َأْو َرضُمالِن ، ىم٤مل : 

ـَ اًمتاٜمُّقِر طَمتاك آيَت  َُم٦َم ، وٓ اخلٌَُْز ُِم ظَمْٚم٧ُم وم٘م٤مم اعمَُٝم٤مضِمُرون َوإَْٟمَّم٤مُر ، وَمدَ ش ىُمقُُمقا » وم٘م٤مل : ش اًمؼُمْ

قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٚم٧م : َوحْيَِؽ ضَم٤مَء اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َواعمَُٝم٤مضِمُروَن ، َوإَْٟمّم٤مُر َوُمـ َُمَٕمٝمؿ ، ىم٤مًم٧م : 

وَمَجَٕمَؾ َيْٙمِنُ اخلٌَُْز ، َوجْيَٕمُؾ قمٚمٞمِف اًمٚمحَؿ ش اْدظُمٚمقا َوٓ شَمَْم٤مهَمُٓمقا » هؾ ؾم٠َمًَمَؽ ؟ ىمٚم٧ُم : ٟمٕمؿ ، ىم٤مل : 

ُر اًمؼُمْ  ُب إمِم َأْصَح٤مسمِِف صُمؿا َيٜمِْزُع وَمَٚمْؿ َيَزْل َيْٙمِنُ َوَيْٖمرُف طَمتاك ، وخُيَٛمِّ َُم٦َم واًمتاٜمُّقَر إِذا َأظَمَذ ُِمٜمُْف ، َوُيَ٘مرِّ

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش يُمكِم هَذا َوَأهدي ، وَم٢مِنا اًمٜما٤مَس َأَص٤مسَمتُْٝمْؿ جَم٤َمقَم٦ٌم » ؿَمٌُِٕمقا ، َوسَمِ٘مَل ُِمٜمف ، وم٘م٤مل: 

٤مسمٌر : عما٤م طُمِٗمَر اخلَٜمَْدُق َرَأي٧ُم سم٤ِمًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ مَخَّم٤ًم ، وَم٤مْٟمَٙمَٗم٠ْمُت إمِم وذم رواي٦ٍم : ىم٤مل ضم
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ء ، وَم٢ميِنِّ َرَأْي٧ُم سمِرؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ مَخَّم٤ًم ؿَمِديدًا.  اُْمَرَأيت وم٘مٚم٧م : هؾ قِمٜمَْدِك َرْ

ِٕمػم وَمَٗمَرهَم٧ْم  وَم٠َمظْمَرضَم٧ْم إزِما ضِمراسم٤ًم ومِٞمفِ  ـٌ وَمَذسمْحُتَٝم٤م ، َوـَمحٜم٧ِم اًمِما ٞمَْٛم٦ٌم ، داضِم ـْ ؿَمِٕمػٍم ، َوًَمٜم٤َم هُبَ َص٤مٌع ُِم

ٞم٧ُْم إمم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : ٓ  ْٕمُتَٝم٤م ذم سُمَرُمتَِٝم٤م ، صُمؿا َوًما إمم وَمَراهِمل ، َوىَمٓما

٤مَرْرشُمُف وم٘مٚم٧ُم ي٤م رؾمقل اهللا ، َذسَمْحٜم٤م شمٗمْمْحٜمل سمرؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  ًَ ْٞمِف وؾَمٚماؿ وُمـ ُمَٕمُف ، ومجئُْتف وَم

ـْ ؿَمِٕمػٍم ، وَمتَٕم٤مَل َأْٟم٧َم َوَٟمَٗمٌر َُمَٕمَؽ ، وَمَّم٤مَح رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  هُبَٞمَٛم٦ًم ًَمٜم٤َم، َوـَمَحٜم٧ُْم َص٤مقم٤ًم ُِم

وم٘م٤مل اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش ىمْد صٜمَع ؾُم١ْمرًا وَمَحٞماَٝمالًّ سمُٙمْؿ  َي٤م َأْهَؾ اخلَٜمَْدق : إِنا ضم٤مسمراً » وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : 

ـا سُمْرَُمَتُٙمْؿ َوٓ خَتٌُِْزنا قمِجٞمٜمَُٙمْؿ طَمتاك َأضملَء » وؾَمٚماؿ:  ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش . ٓ شُمٜمِْزًُم وَمِجئ٧ُْم ، َوضَم٤مَء اًمٜمٌا

َأيت وم٘م٤مًم٧ْم : سمِؽ َوسمَِؽ ، وم٘مٚم٧ُم : ىَمْد وَمَٕمْٚم٧ُم اًماِذي ىُمْٚم٧ِم . وؾَمٚماؿ يْ٘مُدُم اًمٜما٤مَس ، طَمتاك ضِمئ٧ُْم اُْمرَ 

َؼ ومِٞمِف وسم٤مَرَك ، صُمؿا قَمَٛمَد إمِم سُمْرَُمتِٜم٤م وَمٌََّمَؼ َوسَم٤مَرَك، صُمؿا ىم٤مل :  ًَ اْدُع ظَم٤مسمَزًة ومْٚمَتْخٌْز » وَم٠َمظْمَرضَم٧ْم قمجٞمٜم٤ًم وَمٌ

ـْ سُمْرَُمتُِٙمؿ َوٓ شَمٜمْزًُمقه٤م  ُؿ سم٤ِمهللا ٕيََمُٚمقا طَمتاك شَمريُمقُه َواَٟمحَروُمقا ، َوهُ ش َُمٕمِؽ ، َواىْمَدطِمل ُِم
ًِ ْؿ َأًْمٌػ، وَم٠ُمىْم

سمْمؿ اًمٙم٤مف ش : قَمَرَو٧م يُمْدَي٦ٌم » وإِنا سُمْرَُمتَٜم٤َم ًَمتَِٖمطُّ يَماَم ِهَل ، َوَأنا قَمِجٞمٜمَٜم٤َم ًَمٞمْخٌَز يَماَم ُهَق . ىَمْقًُمف : 

 اعمثٜم٤مة حت٧م ، َوِهَل ىِمْٓمَٕم٦ٌم هَمٚمِ 
ِ
ـَ إَْرِض ٓ َيْٕمَٛمُؾ ومٞمٝم٤م اًْمَٗم٠ْمُس . وإؾِمٙم٤من اًمدال وسم٤مًمٞم٤مء » ٞمَٔم٦ٌم ُصْٚم٦ٌٌَم ُِم

ُْمِؾ ، واعمَُراُد ُهٜم٤َم: َص٤مرْت شُمراسم٤ًم ٟم٤مقِماًم ، َوُهَق َُمْٕمٜمَك ش َواًْمَٙمثِٞم٥ُم  ش : إصََم٤مذم »و ش . َأْهٞمََؾ » َأْصُٚمْف شَمؾُّ اًمرا

اجلُقُع ، وهق سمٗمتِح ش : اعمَج٤مقَم٦ُم » : شَمَزامَحُقا . و ش شَمَْم٤مهَمُٓمقا » إطَْمَج٤مُر اًماتل َيُٙمقُن قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمِ٘مدُر. و 

 اعمٕمجٛم٦م واعمٞمؿ : اجلُقُع . و ش اخلَٛمُص »اعمٞمؿ . و
ِ
اْٟمَ٘مَٚم٧ٌُْم َوَرضَمْٕم٧ُم . ش : اْٟمَٙمَٗم٠ْمُت » سمٗمتِح اخل٤مء

: شَمّمٖمػم هَبَْٛم٦م ، َوِهَل اًْمٕمٜم٤َمُق سمٗمتح اًمٕملم و ش اًْمٌَُٝمٞمَٛم٦ُم »و
ِ
ـُ »سمْمؿ اًم٤ٌمء اضِم ًماتل َأًمَِٗم٧ِم هل اش : اًمدا

١ْمر »اًْمٌٞم٧َْم . و ًُّ أي:شَمَٕم٤مًمقا . ش طَمٞماَٝمال»اًمٓمإَم٤مم اًماِذي ُيْدقَمك اًمٜما٤مُس َإًَمْٞمف َوُهَق سُم٤مًْمٗم٤مِرؾمٞما٦ِم ، وش : اًم

٤َم اقْمتَْ٘مَدت َأنا اًماذي قمٜمدَه٤م ٓ َيٙمٗمٞمٝمؿ ، وَم٤مؾْمتَْحٞمَ ش سمَؽ َوسمَؽ » َوىَمْقهل٤م  ٧ْم َأي : ظَم٤مَصَٛمْتُف َوؾَمٌاْتُف ، ََّٕنا

ـْ هِذِه اعمُْٕمِجَزِة اًمٔما٤مهِ  رِة وظمٗمل قمَٚمْٞمَٝم٤م َُم٤م َأيَمَرم اهللا ؾُمٌح٤مَٟمُف وشمٕم٤ممم سمِِف َٟمٌِٞماُف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِم

سمٗمتح اعمٞمؿ : ش قَمَٛمد » َأي : سمَّمَؼ، َوُيَ٘م٤مُل َأيْم٤ًم : سَمزَق صَمالُث ًُمَٖم٤مٍت . و ش سَمًَؼ » وأَي٦ِم اًْم٤ٌَمِهَرِة . 

 َأي ًمَِٖمَٚمٞم٤َمَِّن٤َم َصْقٌت . واهللا أقمٚمؿ ش شَمِٖمطُّ »َأي : اهمِرذم ، واعمِْ٘مَدطم٦ُم : اعمِْٖمروَم٦ُم . و ش اىْمَدطمل » ىمَّمد. و 

 اهللا  رؾمقل َصقَت  ؾَمٛمٕم٧ُم  ىَمد:  ؾُمَٚمْٞمؿ ُٕمِّ  ـَمْٚمَح٦مَ  َأسمق ىم٤مل:  ىم٤مل قمٜمف اهللا  ريض َأٟمس وقمـ -521  
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 ؟ وم٘م٤مًم٧م : َٟمَٕمْؿ ، وَم٠َمظْمَرضَم٧ْم  َوِٕمٞمٗم٤ًم َأقمِرُف  وؾَمٚماؿ قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغّم 
ٍ
ومِٞمِف اجلُقَع ، وَمَٝمؾ قِمٜمَدِك ُِمـ رء

 ٌَ شْمٜمل سمِ ٧َم صَمقيب َوَردا تُْف حَتْ ٧ِم اخلٌَُز سمٌَِٕمِْمف ، صُمؿا دؾما ٕمِْمف ، َأىَمَراص٤ًم ُِمـ ؿَمٕمػٍم ، صُمؿا َأظَمَذت مِخ٤َمرًا هَل٤َم وَمَٚمٗما

َٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَمَذَه٧ٌُم سمِِف ، وَمَقضَمدُت رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف صُمؿا َأْرؾمَٚمتْٜمِل إمِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قمَ 

ِجِد ، وَُمَٕمُف اًمٜما٤مُس ، وَمُ٘مٛم٧ُم قَمَٚمٞمِٝمْؿ ، وم٘م٤مَل زم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ًْ وؾَمٚماؿ ضم٤مًم٤ًًِم ذم اعمَ

وم٘مٚم٧م : َٟمَٕمؿ ، وم٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ ش َأًمَِٓمَٕم٤مم » وم٘مٚم٧م : َٟمٕمؿ ، وم٘م٤مل: ش َأْرؾَمَٚمَؽ َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم ؟ » 

وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا َواْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم سَملْمَ َأيدهِيِؿ طَمتاك ضِمئ٧ُم َأسَم٤م ـَمْٚمَح٦َم وَم٠َمظمؼَمشُمُف ، وم٘م٤مل َأسُمق ش ىُمقُُمقا »قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

ْٞمِف وؾَمٚماؿ سم٤مًمٜما٤مِس َوًَمْٞمَس قِمٜمَْدَٟم٤م ُم٤م ُٟمْٓمِٕمُٛمُٝمْؿ ؟ ـَمْٚمَح٦َم : ي٤م ُأمِّ ؾُمَٚمٞمٍؿ : ىَمد ضَم٤مَء رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ 

ٌََؾ وم٘م٤مًم٧ْم : اهللاُ َورؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ . وَم٤مٟمَٓمَٚمَؼ َأسُمق ـَمْٚمح٦َم طمتاك ًَمِ٘مَل رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وم٠َمىم

ل » ٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َُمَٕمف طَمتاك َدظَمال ، وم٘م َهُٚمٛمِّ

٦ًم ش ُم٤م قِمٜمَدِك ي٤م ُأمِّ ؾُمَٚمٞمٍْؿ  ت قَمَٚمٞمف ُأمُّ ؾُمَٚمٞمٍؿ قُمٙما وَم٠َمشَم٧ْم سمِذًمَؽ اخلٌُِْز ، وَم٠َمَُمَر سمِِف رؾمقُل اهللا ومُٗم٧ما ، وقَمٍَمَ

ٍة » ٚماؿ ُم٤م ؿَم٤مَء اهللا َأْن َيُ٘مقَل ، صُمؿا ىَم٤مَل : وَمآَدَُمْتُف ، صُمؿا ىم٤مل ومِٞمِف رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم  ش ائَذن ًمَِٕمنَمَ

ٍة » وَم٠َمِذَن هَلُؿ ، وَم٠َميَمُٚمقا طَمتاك ؿَمٌُِٕمقا صُمؿا ظَمَرضُمقا ، صمؿ ىم٤مل :  وَم٠َمذَن هلؿ ، وَم٠َميَمُٚمقا طمتك ؿَمٌُِٕمقا ش ائَذن ًمَِٕمنَمَ

ةٍ » ، صمؿ ظَمَرضمقا ، صُمؿا ىم٤مل :  هلُؿ طمتك َأيمؾ اًمَ٘مْقُم يُمٚمُُّٝمؿ َوؿَمٌُِٕمقا ، َواًْمَ٘مْقُم ؾَمٌْٕمقَن  وَم٠َمِذنَ ش ائَذْن ًمَِٕمنَمَ

 َرضُمالً َأْو صَماَمُٟمقَن . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ٌة ، طمتك مل َيٌَْؼ ُِمٜمٝمؿ َأطَمٌد إِٓ َدظَمَؾ ، وَم٠َميَمَؾ طمتك ؿَمٌَِع  ٌة َوخَيُْرُج قَمنَمَ وذم رواي٦ٍم : ومام زال َيدظُمُؾ قمنَمَ

ًة قَمنَمًة ، طمتك وَمَٕمَؾ ذًمَؽ ، صمؿ َهٞما٠َمَه٤م وَم٢مَِذا ِهل ُِمثٚمُ  َٝم٤م طِملَم َأيَمُٚمقا ُِمٜمٝم٤م . وذم رواي٦ٍم : وَم٠َميَمُٚمقا قَمنَمَ

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمٕمد ذًمَؽ َوَأْهُؾ اًمٌَٞم٧م ، َوشَمريُمقا ؾُم١مرًا . وذم رواي٦مٍ   سمَثامٟملَِم َرضُمالً صمؿ َأيَمَؾ اًمٜمٌا

 : صمؿا أومَْمُٚمقا ُم٤م سَمَٚمُٖمقا ضمػماََّنُؿ .

رواي٦ٍم قمـ َأٟمٍس ىم٤مل : ضِمئ٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يْقُم٤ًم وَمَقضَمدشُمُف ضَم٤مًم٤ًًِم ُمع ََأصح٤مسمِِف ،  وذم

ٌَٕمِض َأصَح٤مسمِِف : مِلَ قَمَّم٥َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمْٓمٜمَُف 
َوىمد قَمَّم٥َم سَمْٓمٜمَُف سمِِٕمّم٤مسَم٦ٍم ، وم٘مٚم٧ُم ًمِ

ـَ اجلُ  قِع . وَمَذَه٧ٌُْم إمِم أيب ـَمٚمَح٦َم ، َوُهَق َزْوُج ُأمِّ ؾُمٚمٞمٍؿ سمٜم٧ِم ُِمٚمَح٤مَن ، وم٘مٚم٧ُم : َي٤م َأسمت٤َمه ، ؟ وم٘م٤مًمقا : ُِم

٠َمًم٧ُم سَمٕمَض َأصَح٤مسمِِف ، وم٘م٤مًمقا :  ًَ ىمد َرَأْي٧م رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَمّم٥َم سمٓمٜمَُف سمِِٕمَّم٤مسَم٦ٍم ، وَم
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ـَ اجلُقِع . وَمَدظمؾ َأسُمق ـَمٚمَح٦مَ  ـْ ظُمٌٍز  ُِم َنٌ ُِم
 ؟ ىم٤مًم٧م : ٟمٕمؿ قِمٜمِدي يمِ

ٍ
ل وم٘م٤مل : َهؾ ُِمـ َرء قمغم ُأُمِّ

َومتَراٌت، وم٢مِْن ضَم٤مَءَٟم٤م رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوطْمدُه َأؿمٌَٕمٜم٤َمه ، وإِن ضَم٤مَء آظَمُر ُمٕمف ىَمؾا قَمٜمْٝمْؿ ، 

 وَذيَمَر مَت٤َمَم احلَدي٨م.

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ٞمس إو٤مقمتٝم٤م شمريمٝم٤م ىمد يْمٞمع ىم٤مل : ًمومخٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ أو٤مقمقا اًمّمالة  : ذم ىمقًمفاسمـ ُمًٕمقد قمـ 

ىم٤مل : واهلل إين ٕضمد صٗم٦م يمٕم٥م قمـ  . اإلٟم٤ًمن اًمٌمء وٓ يؽميمف، وًمٙمـ إو٤مقمتٝم٤م إذا مل يّمٚمٝم٤م ًمقىمتٝم٤م

ًمٚمٙمٕم٤ٌمت ىم٤مديـ قمـ اًمٕمتامت ُمٗمرـملم  اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتقراة : ذاسملم ًمٚم٘مٝمقات : شم٤ٌمقملم ًمٚمِمٝمقات ًمٕم٤مسملم

ومخٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ أو٤مقمقا  : ذم اًمٖمدوات شمرايملم ًمٚمّمٚمقات شمرايملم ًمٚمجٛمٕم٤مت . صمؿ شمال هذه أي٦م

 (11/98)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر.قات اًمّمالة واشمٌٕمقا اًمِمٝم

ىم٤مل : إٟمام أو٤مقمقا اعمقاىمٞم٧م ، .ومخٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ أو٤مقمقا اًمّمالة قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة  ذم ىمقًمف:

ٓ حي٤مومظ أطمد قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس ومٞمٙمت٥م ُمـ اًمٖم٤مومٚملم  :يمٗمرا . ىم٤مل : ىم٤مل ُمنوق  وًمق يم٤من شمريم٤م يم٤من

 (18/216اًمٓمؼمى شمٗمًػم  ) .وذم إومراـمٝمـ اهلٚمٙم٦م وإومراـمٝمـ : إو٤مقمتٝمـ قمـ وىمتٝمـ 

ىم٤مل : ظمرج قمغم سمراذيـ سمٞمض، قمٚمٞمٝم٤م هوج ُمـ أرضمقان، ومخرج قمغم ىمقُمف ذم زيٜمتف  : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ 

ىم٤مل : ظمرج ذم ؾمٌٕملم أًمٗم٤م ومخرج قمغم ىمقُمف ذم زيٜمتف  : ذم ىمقًمفزيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ  . وقمٚمٞمٝم٤م صمٞم٤مب ُمٕمّمٗمرة

ىم٤مل  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ  . ٧م اعمٕمّمٗمرات ومٞمٝم٤مقمٚمٞمٝمؿ اعمٕمّمٗمرات، ويم٤من ذًمؽ أول يقم ذم إرض رئٞم

 : وذم ىمقًمفي٤م ًمٞم٧م ًمٜم٤م ُمثؾ ُم٤م أويت ىم٤مرون  : ىم٤مل : أٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ىم٤مًمقااًمدٟمٞم٤م  اًمذيـ يريدون احلٞم٤مة

إٟمف ًمذو  : ذم ىمقًمفاًمًدي قمـ  . ي٘مقل : ٓ يٚم٘مك صمقاب اهلل واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقلوٓ يٚم٘م٤مه٤م إٓ اًمّم٤مسمرون 

 (11/514)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . ىم٤مل : ذو ضمدطمظ قمٔمٞمؿ 

ويٚمٙمؿ وهؿ أطم٤ٌمر سمٜمل إهائٞمؾ ىم٤مًمقا ًمٚمذيـ متٜمقا ُمٙم٤مٟمف وىم٤مل اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ويٚمٙمؿ  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

أي ٓ ي١مشمك إقمامل اًمّم٤محل٦م عمـ آُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤م وٓ يٚم٘م٤مه٤م إٓ اًمّم٤مسمرون  . يٕمٜمل اجلٜم٦مصمقاب اهلل ظمػم 

سم٘مقًمف : صمقاب  أو ٓ ي١مشمك اجلٜم٦م ذم أظمرة إٓ اًمّم٤مسمرون قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وضم٤مز وٛمػمه٤م َّٕن٤م اعمٕمٜمٞم٦م

 (13/291)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك .اهلل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=19&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=19&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16850
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=19&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=19&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=19&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=19&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=28&ayano=79#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=80#docu


اًمٕمٞمش وظمِمقٟم٦م اجلقع ومْمؾ سم٤مب                       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 485

  

ي٘مقل : ُمـ يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م مهف .ُمـ يم٤من يريد اًمٕم٤مضمٚم٦م قمجٚمٜم٤م ًمف ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء عمـ ٟمريد : قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف

صمؿ ضمٕمٚمٜم٤م ًمف ضمٝمٜمؿ يّماله٤م  : وؾمدُمف وـمٚمٌتف وٟمٞمتف قمجؾ اهلل ًمف ومٞمٝم٤م ُم٤م يِم٤مء صمؿ اوٓمره إمم ضمٝمٜمؿ  ىم٤مل

 (17/419)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .ذم ٟم٘مٛم٦م اهللُمذُمقُم٤م ذم ٟمٕمٛم٦م اهلل ُمدطمقرا .ُمذُمقُم٤م ُمدطمقرا 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (3/91طمٞم٤مء إل)ا.اًمٕم٤ٌمدة قمـ إقمْم٤مء وىمٕمدت اًمٗمٙمرة ٟم٤مُم٧م اعمٕمدة اُمتألت إذا سمٜمل ي٤م ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف :

 (81 رىمؿ اجلقع. )اعمامت ذم وٟمتـ احلٞم٤مة ذم صم٘مؾ وم٢مَّن٤م واًمٌٓمٜم٦م إي٤ميمؿ ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :

 .ؿ سمـ أدهؿ: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: ًم١مم سم٤مًمرضمؾ:أن يرومع يده ُمـ اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ أصح٤مسمفقمـ إسمراهٞم

 (7/391 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام إن أردت اًمٚمحقق سمّم٤مطمٌٞمؽ وم٤مىمٍم إُمؾ ويمؾ دون اًمِمٌع 

 (24دٟمٞم٤مرىمؿ وارىمع اًم٘مٛمٞمص واٟمٙمس اإلزار وأظمّمػ اًمٜمٕمؾ شمٚمحؼ هبام.)اجلقع  ٓسمـ اسمك اًم

 ويم٤من حيي ـمٕم٤مم قمٛمر ىم٤مل : يم٤مٟم٧م ًمف يمؾ يقم إطمدى قمنمة ًم٘مٛم٦م امم ُمثٚمٝم٤م ُمـ اًمٖمد.اسمـ قمٛمر قمـ 

 (31) اجلقع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  رىمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ـمٕم٤مم، إٓ وؿمئ٧م أن  قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ُم٤م ؿمٌٕم٧م سمٕمد اًمٜمٌل

 (2/46 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).أسمٙمل ًمٌٙمٞم٧م: ُم٤م ؿمٌع آل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ىمٌض

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م : إن أول سمالء طمدث ذم هذه إُم٦م سمٕمد ىمْم٤مء ٟمٌٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

 . تّمٕم٧ٌم ىمٚمقهبؿ  ومجح٧م ؿمٝمقاهتؿاًمِمٌع وم٢من اًم٘مقم عم٤م ؿمٌٕم٧م سمٓمقَّنؿ ؾمٛمٜم٧م أسمداَّنؿ ، وم

 (22)اجلقع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  رىمؿ 

قمـ أيب هريرة ىم٤مل: يمٜم٧م ذم اًمّمٗم٦م، ومٌٕم٨م إًمٞمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمجقة، ومٙمٜم٤م ٟم٘مرن اًمثٜمتلم ُمـ 

 (341-1/339 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .اجلقع: وي٘مقل ٕصح٤مسمف: إين ىمد ىمرٟم٧م وم٤مىمرٟمقا

وم٘م٤مل: طمًٌل،  ًمٗم٤مرد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: أيمره قمغم ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمفىم٤مل قمٓمٞم٦م سمـ قم٤مُمر: رأي٧م ؾمٚمامن ا

طمًٌل: وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ي٘مقل: إن أيمثر اًمٜم٤مس ؿمٌٕم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م، أـمقهلؿ 

 (199-1/198 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ) .ضمققم٤ًم ذم أظمرة ي٤م ؾمٚمامن إٟمام اًمدٟمٞم٤م ؾمجـ اعم١مُمـ، وضمٜم٦م اًمٙم٤مومر

ن ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر همٚمٞمًٔم٤م، يم٠مٟمف مّح٤مل، وىمٞمؾ: يم٤من قمغم ؾمٛم٧م أسمٞمف ذم قمدم وقمـ أيب ؾمٕمد ىم٤مل: يم٤م

اًمروم٤مهٞم٦م: ٕن اسمـ قمٛمر يم٤من يٚمٌس صمٞم٤مسًم٤م همٚمٞمٔم٦م طمتك إٟمف ضم٤مءه رضمؾ سمثٞم٤مب ُمـ ظمرؾم٤من وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مه ومٜمٔمر 
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 (4/466) اًمًػم إًمٞمٝم٤م، وىم٤مل: أطمرير هق؟ ىم٤مل ٓ ُمـ اًم٘مٓمـ، ومٜمٔمر إًمٞمف وىم٤مل: ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمف.

 (23 رىمؿ  اًمدٟمٞم٤م اسمك ٓسمـ اجلقع. ) اجلًد ـمٖمك اًمٌٓمـ اُمتأل إذا:  ىم٤مل ضمٕمٗمر أيب ـقم

قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل حلقؿم٥م: ٓ شمٌٞمتـ وأٟم٧م ؿمٌٕم٤من، 

اًمٓمٕم٤مم وأٟم٧م شمِمتٝمٞمف: وم٘م٤مل طمقؿم٥م: هذا وصػ أـم٤ٌمء أهؾ اًمدٟمٞم٤م ـ ىم٤مل: وحمٛمد سمـ واؾمع يًتٛمع  ودع

 (2/351)احلٚمٞمف . حمٛمد: ٟمٕمؿ ووصػ أـم٤ٌمء ـمريؼ أظمرة وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: سمخ سمخ ًمٚمديـ واًمدٟمٞم٤ميمالُمٝمام وم٘م٤مل 

قمغم  قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد ىم٤مل: ُمـ ىمقي قمغم سمٓمٜمف: ىمقي قمغم ديٜمف، وُمـ ىمقي قمغم سمٓمٜمف: ىمقي

 إظمالق اًمّم٤محل٦م: وُمـ مل يٕمرف ُميشمف ذم ديٜمف ُمـ ىمٌؾ سمٓمٜمف: ومذاك رضمؾ ذم اًمٕم٤مسمديـ أقمٛمك. 

 (2/157 وًمٞم٤مءإ)طمٚمٞمف 

ىم٤مل اسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراٟمك: أصؾ يمؾ ظمػم اخلقف ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُمٗمت٤مح اًمدٟمٞم٤م اًمِمٌع وُمٗمت٤مح أظمرة اجلقع. 

 (11/184قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

 (9/274)احلٚمٞمف  .ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ًمق مل يٙمـ ذم شمرك إيمؾ رء، إٓ قمٚم٦م دظمقل اخلالء

٤مئل أطم٥م إزم ُمـ أن أطمٚمٝم٤م وأىمقم ُمـ أول اًمٚمٞمؾ إمم وقمٜمف ىم٤مل: ٕن أشمرك ًم٘مٛم٦م واطمدة ُمـ قمِم

 (9/274 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف . آظمره

 (9/266)احلٚمٞمف  .ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن: إذا ضم٤مع اًم٘مٚم٥م وقمٓمش، صٗم٤م ورق، وإذا ؿمٌع وروي، قمٛمل وسم٤مر

 (2/471)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم سمٚمٞمتٙمؿ وهل  آدم أسمٞمٙمؿ سمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :

 (8/318.)احلٚمٞمف  احلًـ: ُمـ أراد: أن يٖمزر دُمٕمف ويرق ىمٚمٌف ومٚمٞم٠ميمؾ، وًمٞمنمب ذم ٟمّمػ سمٓمٜمفىم٤مل 

ىم٤مل احلًـ سمـ أيب احلًـ: ىمٞمؾ ًمٞمقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم دمقع وظمزائـ اًمدٟمٞم٤م سمٞمدك! ىم٤مل: أظم٤مف أن أؿمٌع 

 (6/271 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .وم٠مٟمس اجلٞم٤مع

أـم٤مي٥م اًمٓمٕم٤مم: ٕين ٓ أؿمتٝمٞمف، ويم٤من إذا ضمٚمس وقمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ىم٤مل: أظم٤مف أٓ أؤضمر ذم شمريمل 

قمغم ـمٕم٤مم ـمٞم٥م ىَمّدم إمم أصح٤مسمف وىمٜمع سم٤مخلٌز واًمزيتقن. يٕمٜمل: ي٘مدم اًمٓمٕم٤مم ٕصح٤مسمف وهق ي٠ميمؾ اخلٌز 

 (7/391واًمزيتقن. )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 وإن ، اًمّم٤محل٦م إظمالق ُمٚمؽ ضمققمف ُمٚمؽ وُمـ ديٜمف وٌط سمٓمٜمف وٌط ُمـ وىم٤مل اسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ :

 واعمرح اًمٗمرح يٙمقن وُمٜمف ، اًم٘مٚم٥م يٛمٞم٧م واًمِمٌع ، اًمِمٌٕم٤من ُمـ ىمري٦ٌم ، اجل٤مئع ُمـ سمٕمٞمدة اهلل ٕمّمٞم٦مُم
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 (2/473 واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع.)واًمْمحؽ

ي٘مقل اًمرسمٞمع شمٚمٛمٞمذ اًمِم٤مومٕمل: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: ُم٤م ؿمٌٕم٧م ُمٜمذ ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م إٓ ُمرة وم٠مدظمٚم٧م 

ٌع يث٘مؾ اًمٌدن وي٘مز اًم٘مٚم٥م ويزيؾ اًمٗمٓمٜم٦م وجيٚم٥م يدي ومت٘مٞم٠مهت٤م، وزاد أيًْم٤م ذم رواي٦م ي٘مقل: ٕن اًمِم

 (51/394اًمٜمقم ويْمٕمػ اًمٕم٤ٌمدة.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

وضم٤مء قمـ اإلُم٤مم أمحد :أٟمف صغم طمٞمٜمام ذه٥م إمم اًمٞمٛمـ سم٤مإلُم٤مم قمٌداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ص٤مطم٥م اعمّمٜمػ 

 (11/193 ومًٝم٤م اإلُم٤مم أمحد، وم٠ًمل قمٜمف قمٌداًمرزاق وم٠ُمظمؼم أٟمف مل ي٠ميمؾ ُمٜمذ صمالصم٦م أي٤مم ؿمٞمئ٤ًم. )اًمًػم

 (11/311)اًمًػموذيمر اعمروذي قمـ أمحد أٟمف سم٘مل سم٤ًمُمراء صمامٟمٞم٦م أي٤مم مل ينمب إٓ أىمؾ ُمـ رسمع ؾمقيؼ.

ًٓ دىمٞمً٘م٤م ومتٌٞمع إؾمت٤مر سمدرمهلم  وي٘مقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٓسمٜمف ص٤مًمح: يم٤مٟم٧م واًمدشمؽ ذم اًمٔمالم شمٖمزل همز

ل ٓ يراه ومٞمقسمخٜم٤م، ويم٤من رسمام ظُمٌز ًمف أىمؾ أو أيمثر ومٙم٤من ذًمؽ ىمقشمٜم٤م، ويمٜم٤م إذا اؿمؽميٜم٤م اًمٌمء ٟمًؽمه قمٜمف يم

ومٞمَجٕمؾ ذم ومخ٤مرة قمدؾًم٤م وؿمحاًم ومتراٍت ؿِمْٝمريز ومٞمجلء اًمّمٌٞم٤من ومٞمّمقت سمٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل: شمٕم٤مًمقا يمٚمقا 

 ومٞمدومٕمف إًمٞمٝمؿ ومٞمْمحٙمقن وٓ ي٠ميمٚمقن، ُم٤م يٕمجٌٝمؿ هذا اًمٓمٕم٤مم، ويم٤من ي٠مشمدم سم٤مخلؾ يمثػًما.

 (1/314)اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ 

يٜمٗمض اًمٖم٤ٌمر قمٜمٝم٤م ويّمػمه٤م  -يٕمٜمل ُمـ اخلٌز-أمحد سمـ طمٜمٌؾ: رسمام رأي٧م أيب ي٠مظمذ اًمٙمَِن ص٤مًمح سمـ ىم٤مل 

ذم ىمّمٕم٦م ويّم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مء صمؿ ي٠ميمٚمٝم٤م سم٤معمٚمح، وُم٤م رأيتف اؿمؽمى رُم٤مًٟم٤م وٓ ؾمٗمرضماًل وٓ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٗم٤ميمٝم٦م 

 (1/314)اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ وقمٜم٤ًٌم ومتًرا. -ومٞم٠ميمٚمٝم٤م سمخٌز-إٓ أن شمٙمقن سمٓمٞمخ٦م 

ٟمقر،  قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر ىم٤مل: إين ٕضمد ٟمٕم٧م ىمقم: يٙمقٟمقن ذم هذه إُم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمره٤ٌمٟمٞم٦م، ىمٚمقهبؿ قمغم

شمٜمٓمؼ أًمًٜمتٝمؿ سمٜمقر احلٙمٛم٦م، شمٕمج٥م اعمالئٙم٦م ُمـ اضمتٝم٤مدهؿ واشمّم٤مهلؿ سمٛمح٦ٌم اهلل: ىمٞمؾ: ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق، 

ًمٞم٘مؿ أهؾ اجلقع واًمٔمٛم٠م، ُمـ هؿ؟ ىم٤مل: ىمقم ضمققمقا أٟمٗمًٝمؿ هلل، وفمٛم١مه٤م، يٜم٤مدى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: أٓ 

ومٞمٚمت٘مٓمقن ُمـ سملم اًمّمٗمقف، ومٞم١مشمك هبؿ إمم ُم٤مئدة ُمٜمّمقسم٦م، مل شمر اًمٕمٞمقن، ومل شمًٛمع أذان سمٛمثٚمٝم٤م: 

 (382-5/381 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ومٞمجٚمًقن قمٚمٞمٝم٤م، واًمٜم٤مس ذم احل٤ًمب

ػم: قمـ طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ىم٤مل: أظمذ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمٞمدي، وم٠مىم٤مُمٜمل ذم ٟم٤مطمٞم٦م، وأظمرج ُمـ يمٛمف رهمٞمػ ؿمٕم

 (7/272 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .وىم٤مل زم: دع ي٤م طمرُمٚم٦م ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس، هذا ـمٕم٤مُمل ُمٜمذ ؾمتلم ؾمٜم٦م

طمالًٓ،  ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م: يم٤من ي٘م٤مل: إذا مجع اًمٓمٕم٤مم أرسمٕم٤ًم يمٛمؾ يمؾ ؿمئ ُمـ ؿم٠مٟمف: إذا يم٤من أصٚمفىم٤مل 
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  .ٟمفوذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، ويمثرت قمٚمٞمف إيدي، ومحد اهلل طملم يٗمرغ ُمٜمف: وم٘مد يمٛمؾ يمؾ ؿمئ ُمـ ؿم٠م

 (6/61 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ي٘مقل إقمٛمش : يمٜم٧م إذا رأي٧م جم٤مهًدا يٕمٜمل: جم٤مهد سمـ ضمؼم إُم٤مم اًمت٤مسمٕملم، ي٘مقل: إذا رأيتف ازدريتف 

ًٓ يم٠مٟمف ظَمْرسَمٜمْدج وؾ مح٤مره وهق ُمٖمتؿ ي٘مقل: يم٠مٟمف إٟم٤ًمن ص٤مطم٥م مح٤مر ووؾ مح٤مره وم٤مهمتؿ ًمذًمؽ،  ُمتٌذ

 (4/452وهق إُم٤مم قم٤ممل.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

اًمٔمٛمآن أومٝمؿ  حقل: أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة سمٕمد اًمٗمرائض: اجلقع واًمٔمٛم٠م: ىم٤مل سمٙمر: ويم٤من ي٘م٤مل: اجل٤مئعىم٤مل ُمٙم

 (5/181)احلٚمٞمف .ًمٚمٛمققمٔم٦م، وىمٚمٌف إمم اًمرىم٦م أهع: ويم٤من ي٘م٤مل: يمثرة اًمٓمٕم٤مم، شمدومع يمثػمًا ُمـ اخلػم

٠ميمؾ سُمٚمٖم٦م سم٘مدر ُم٤م قمـ ري٤مح اًم٘مٞمز: ٓ أضمٕمؾ ًمٌٓمٜمل قمغم قم٘مكم ؾمٌٞمالً أي٤مم اًمدٟمٞم٤م ومٙم٤من ٓ يِمٌع إٟمام يم٤من ي

 (6/194 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .يٛمًؽ اًمرُمؼ

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اًمقاهٌل: ُم٤م أظمٚمص قمٌد ىمط، إٓ أطم٥م أن يٙمقن ذم ضُم٥م ٓ ُيٕمرف، وُمـ أدظمؾ ومْمقًٓ 

 (11/18 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ُمـ اًمٓمٕم٤مم، أظمرج ومْمقًٓ ُمـ اًمٙمالم

 (11/471ٚمؿ اًمدىمٞمؼ. )اًمًػم ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث: اجلقع يّمٗمل اًمٗم١ماد ويٛمٞم٧م اهلقى ويقرث اًمٕم

  .ىم٤مل قمٛمرو سمـ إؾمقد: ٓ أًمٌس ُمِمٝمقرًا أسمداوٓ أُمأل ضمقذم ُمـ ـمٕم٤مم سم٤مًمٜمٝم٤مر أسمدًا طمتك أًم٘م٤مه

 (5/156 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذيمر سمٕمض أصح٤مسمف أَّنؿ يم٤مٟمقا ُمٕمف سم٤مًمٌٍمة يٙمت٥م: ومٗم٘مدٟم٤مه أي٤مًُم٤م صمؿ وضمدٟم٤مه ذم سمٞم٧م وهق 

 (71/14قمالم اًمٜمٌالء إٔمٜم٤م ًمف اًمدراهؿ ويمًقٟم٤مه.)ؾمػم قمري٤من وىمد ٟمٗمد ُم٤م قمٜمده ومجٛم

 (3/51 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).ىم٤مل يزيد اًمرىم٤مر: إن اعمتجققملم هلل شمٕم٤ممم ذم اًمرقمٞمؾ إول يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 (2/351 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف.)ورق وصٗم٤م ، وأومٝمؿ ومٝمؿ ـمٕمٛمف ىمؾ ُمـ وىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع :

 (4/58مم ؿمٞمٓم٤مٟمف: ُمـ اًمٜم١موم إيمقل. )احلٚمٞمف ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: ًمٞمس ُمـ سمٜمل آدم أطمد أطم٥م إ

 (3/45)احلٚمٞمف .ىم٤مل ومرىمد اًمًٌخل: ويؾ ًمذي اًمٌٓمـ ُمـ سمٓمٜمف: إن أو٤مقمف وٕمػ وإن أؿمٌٕمف صم٘مؾ

 (6/111ىم٤مل أيب اًمزاهري٦م: ُم٤م ُمـ أطمد ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُم٤ًم ٓ حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف إٓ يم٠مٟمام هىمف. )احلٚمٞمف 

 (472/2)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ.إيمؾ ُمـ وم٠مىمٚمؾ ٟمقُمؽ وي٘مؾ ٛمؽضمً يّمح أن أردت إذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى :

 (7/387 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم ىم٤مل أيب محزة اًمًٙمري: ُم٤م ؿمٌٕم٧م ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م إٓ أن يٙمقن ًمْمٞمػ.)
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 (3/158)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف :ىم٤مل حمٛمقد اًمقراق

 رصِ احل ُمع اًمٙمثػمُ  سمٛمٖمٜمٞمؽ وًمٞمس         ىم٤مٟمٕم٤م يمٜم٧م إذا يٖمٜمٞمٝم٤م اًمٜمٗمس همٜمك

 اًمٜم٘مصِ  إمم يدقمق  ِاعمرء هؿّ  وىمٚم٦مُ                 ًمٚمخػمضم٤مُمعٌ  اهلؿِّ  قمت٘م٤مدإ وإن

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ رمحف اهلل: إن رضماًل ىم٤مل ٓسمـ قمٛمر: أقْمٛمؾ ًمؽ ضمقارش؟ ىم٤مل وُم٤م هق؟ ىم٤مل: رء إذا 

ؾ، يٕمٜمل: يمام ٟم٘مقل ٟمحـ اًمٞمقم : ُمٝمْمؿ، وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: ُم٤م يمٔماؽ اًمٓمٕم٤مم وم٠مص٧ٌَم ُمٜمف ؾمٝما

ؿمٌٕم٧م ُمٜمذ أرسمٕم٦م أؿمٝمر، وُم٤م ذًمؽ أٓ أيمقن ًمف واضمًدا، ي٘مقل: ًمٞمس ٕٟمٜمل ٓ أضمد ُم٤م آيمؾ، وًمٙمٜمٜمل 

 (4/313قمٝمدت ىمقًُم٤م يِمٌٕمقن ُمرة وجيققمقن ُمرة.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ٝم٤م اهلل وم٠مص٤مسمٜمل يقم ُمـ ىم٤مل اسمـ رضم٥م : ىم٤مل اًم٘م٤مى اسمق سمٙمر آٟمّم٤مرى اًمٌزاز : يمٜم٧م جم٤مورا ُمٙم٦م طمرؾم

إي٤مم ضمقع ؿمديد ومل أضمد رء ادومع سمف قمٜمل ذًمؽ اجلقع وظمرضم٧م أسمح٨م قمـ ـمٕم٤مم ومٚمؿ أضمد ، ومقضمدت 

يمٞم٤ًم ُمـ طمرير ُمِمدودا سمرسم٤مط ُمـ طمرير ، ىم٤مل : وم٠مظمذشمف وضمئ٧م سمف إمم سمٞمتل وطمٚمٚمتف ومقضم٧م ومٞمف قم٘مدا ُمـ 

ح٨م قمـ ـمٕم٤مم وم٢مذا سمِمٞمخ يٜم٤مدي وي٘مقل : ًم١مًم١م مل أر ُمثٚمف ىمط ،ىم٤مل : ومرسمٓمتف وأقمدشمف يمام يم٤من صمؿ ظمرضم٧م أسم

( ديٜم٤مر ُمـ اًمذه٥م ، وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز : أين حمت٤مج وضم٤مئع  511وُمـ وضمد يمٞم٤ًم صٗمتف يمذا ويمذا وًمف ) 

أومآظمذ هذه اًمدٟم٤مٟمػم ٕٟمتٗمع هب٤م وأرد ًمف يمٞمًف ، وم٘مٚم٧م : ًمف شمٕم٤ممم إزّم ، ىم٤مل : وم٠مظمذشمف إمم سمٞمتل وؾم٠مًمتف قمـ 

ًم١م اعمِمدود سمف ، وم٢مذا هق يمام يم٤من ، ىم٤مل : وم٠مظمرضمتف ودومٕمتف إًمٞمف ، قمالُم٦م اًمٙمٞمس وقمالُم٦م اًمٚم١مًم١م وقمدد اًم١م

( ديٜم٤مر اجل٤مئزة ، اًمتل ذيمره٤م وم٘مٚم٧م ًمف : جي٥م قمكم أن أقمٞمده إًمٞمؽ وٓ آظمذ ًمف ضمزاء ،  511ومًٚمؿ إزّم ) 

ف وم٘م٤مل ٓ سمد أن شم٠مظمذ وأًمّح قمكّم يمثػما وأٟم٤م أطمقج ُم٤م أيمقن ، ىم٤مل : وم٘مٚم٧م : واًمذي ٓ إًمف إٓ هق ُم٤م آظمذ قمٚمٞم

 . ضمزاء ُمـ أطمد ؾمقى اهلل ، ومٚمؿ أىمٌؾ اًمدٟم٤مٟمػم ، ومؽميمٜمل وُم٣م ورضمع اًمِمٞمخ سمٕمد ُمقؾمؿ احل٩م إمم سمٚمده

وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمٜمك ) اًمٙمالم ًمإلُم٤مم اًمٌزاز ( وم٢مٟمٜمل ظمرضم٧م ُمـ ُمٙم٦م وريم٧ٌم اًمٌحر وؾمط أُمقاضمف اعمتالـمٛمف 

ذ سم٘مٞم٧م قمغم ىمٓمٕم٦م ُمـ وأهقاًمف ، وشمٙمن اعمريم٥م وهمرق اًمٜم٤مس وهٚمٙم٧م إُمقال ، ىم٤مل : وؾمٚمٛمٜمل اهلل ، إ

اعمريم٥م شمذه٥م يب يٛمٜم٦م وينه وٓ أدري إمم أيـ شمذه٥م يب ، وسم٘مٞم٧م ُمدة ذم اًمٌحر يت٘م٤مذومٜمل إُمقاج ُمـ 

ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من طمتك ىمذومٜمل إمم ضمزيرة ومٞمٝم٤م أُمٞمّقن ٓ ي٘مرؤون وٓ يٙمتٌقن ىم٤مل : ومجٚمس ذم ُمًجدهؿ 

ومٚمؿ يٌؼ ذم اجلزيرة أطمدا إٓ ىم٤مل قمٚمٛمٜمل وىمٛم٧م أىمرأ ، ىم٤مل : ومام أن رآين أهؾ اعمًجد طمتك اضمتٛمٕمقا قمكم 

ىم٤مل : ومٕمٚمٛمتٝمؿ اًم٘مرآن وطمّمؾ إزّم ظمػم يمثػم ُمـ ضمراء ذًمؽ ، ىم٤مل : صمؿ رأي٧م ذم اعمًجد ُمّمحٗم٤م  اًم٘مرآن
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ِمزىم٤م وم٠مظمذشمف وأوراىمف ٕىمرأ هب٤م : وم٘م٤مًمقا : أحتًـ اًمٙمت٤مسمف ، وم٘مٚم٧م ٟمٕمؿ ، ىم٤مًمقا : قمٚمٛمٜم٤م اخلط ، وم٘مٚم٧م : ٓ 

ؿ ومٙمٜم٧م أقمٚمٛمٝمؿ ، وطمّمؾ زم ظمػم يمثػم ورهمٌقا ومٞمف وم٘م٤مًمقا ًمف سمٕمد ذًمؽ سم٠مس ، ومج٤مؤوا سمّمٌٞم٤مَّنؿ وؿم٤ٌمهب

وهؿ يريدون أن يٌ٘مك ُمٕمٝمؿ ، قمٜمدٟم٤م ضم٤مري٦م يتٞمٛم٦م وُمٕم٤م رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م وٟمريد أن ٟمزوضمٝم٤م ًمؽ وشمٌ٘مك ُمٕمٜم٤م 

ذم هذه اجلزيرة ، ىم٤مل : ومتٛمٜمٕم٧م ، وم٠محلقا قمكّم وأًمزُمقين ومٚمؿ أضمد أُم٤مُمل إٓ أحل٤مطمٝمؿ وإسارهؿ ، 

ومجٝمزوه٤م زم وزومٝم٤م حم٤مرُمٝم٤م ، وضمٚم٧ًم ُمٕمٝمؿ وإذا يب أٟمٔمر إًمٞمٝم٤م وإذا اًمٕم٘مد اًمذي رأيتف  . ؿوم٠مضم٧ٌم ـمٚمٌٝم

سمٛمٙم٦م سمٕمٞمٜمف ، ُمٕمٚم٘م٦م سمٕمٜم٘مٝم٤م ، دهِم٧م وُم٤م يم٤من زم سمِمٖمؾ إٓ اًمٜمٔمر إمم اًمٕم٘مد وم٘م٤مل حم٤مرُمٝم٤م : ي٤م ؿمٞمخ يمنت 

ىم٤مًمقا ُم٤م هل ىمّمتف ، ىمٚم٥م اًمٞمتٞمٛم٦م مل شمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وإٟمام شمٜمٔمر إمم اًمٕم٘مد ، ىمٚم٧م : إن ذم هذا اًمٕم٘مد ىمّم٦م ، 

وم٘مّمّمتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ، ومّم٤مطمقا ووجقا سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم وسظمقا سم٤مًمتًٌٞمح طمتك سمٚمغ صقهتؿ أٟمح٤مء 

اجلزيرة ، وم٘مٚم٧م ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م سمٙمؿ ، ىم٤مًمقا إن هذا اًمِمٞمخ اًمذي رأيتف وأظمذ اًمٕم٘مد ذم ُمٙمف هق أسمق هذه 

رأي٧م قمغم وضمف إرض ُمًٚمام يمٝمذا اًمذي اًمّمٌٞم٦م ، ويم٤من ي٘مقل قمٜمد قمقدشمف ُمـ احل٩م ويردد دائام : واهلل ُم٤م 

رد قمكم اًمٕم٘مد سمٛمٙم٦م ، اًمٚمٝمؿ امجع سمٞمٜمل وسمٞمٜمف طمتك أزوضمف اسمٜمتل ، وشمقذم ذًمؽ اًمرضمؾ وطم٘مؼ اهلل دقمقشمف 

ي٘مقل : ومٌ٘مٞم٧م ُمٕمٝم٤م ُمدة ُمـ اًمزُمـ ومٙم٤من ظمػم اُمرأة ورزىم٧م ُمٜمٝم٤م سمقًمديـ صمؿ شمقومٞم٧م ومٕمٚمٞمٝم٤م رمح٦م اهلل 

ؿ شمقذم اًمقًمدان واطمدا واطمدا ىم٤مل : ومقرصم٧م اًمٕم٘مد ُمٜمٝمؿ ىم٤مل : ومقرصم٧م اًمٕم٘مد اعمٕمٝمقد أٟم٤م ووًمداي  ىم٤مل : صم

 ومٌٕمتف ُمئ٦م أًمػ ديٜم٤مر وحيدث سمٕمد ُمدة وي٘مقل هذا ُمـ سم٘م٤مي٤م صمٛمـ اًمٕم٘مد. ) ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚمف (

 ثبة اٌمٕبّخ ٚاٌْفبف ٚااللزقبد -=;
 يف ادل١ْؾخ ٚاإلٔفبق ٚرَ اٌغإاي ِٓ غري مشٚسح

ـْ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٦ٍم ذم إْرِض إِٓا قَمغَم اهللِ ِرْزىُمَٝم٤م ] هقد : َوَُم٤م ُِم   [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  6َداسما
ِ
ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء

ـَ اًمتإمَ  ٌُُٝمُؿ اجْل٤َمِهُؾ َأهْمٜمِٞم٤َمَء ُِم ًَ سم٤ًم ذِم إَْرِض حَيْ تَٓمِٞمُٕمقَن َضْ ًْ وا ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َٓ َي ـَ ُأطْمٍِمُ ِذي ِػ اًما ٗمُّ

ٞماَمُهْؿ َٓ  ًِ ٠َمًُمقَن اًمٜما٤مَس إحْل٤َموم٤ًم  شَمْٕمِروُمُٝمْؿ سمِ ًْ ـَ إَِذا َأْٟمَٗمُ٘مقا مَلْ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  273] اًمٌ٘مرة :  َي ِذي َواًما

وا َويَم٤مَن سَملْمَ َذًمَِؽ ىَمَقاُم٤ًم  ْ َيْ٘مؽُمُ وُمقا َومَل
ـا  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  67] اًمٗمرىم٤من :  ُيْنِ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجِل

ٌُُدو ـْ ِرْزٍق َوَُم٤م ُأِريُد َأْن ُيْٓمِٕمُٛمقِن َواإِلْٟمَس إِٓا ًمَِٞمْٕم  [ . 57-56] اًمذاري٤مت :  ِن َُم٤م ُأِريُد ُِمٜمُْٝمْؿ ُِم

 وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومت٘مدم ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم اًم٤ٌمسملم اًم٤ًمسم٘ملم. وِم٤م مل يت٘مدم :

ـ يمثَْرِة ًَمٞمس اًمِٖمٜمَل قمَ » قمـ أيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -522
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ـا اًمٖمٜمَِل هِمٜمَل اًمٜماٗمِس 
 : ُهَق اعم٤َمُل .ش اًمَٕمَرُض » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش اًمَٕمرِض ، َوًمٙمِ

ِ
 سمٗمتح اًمٕملم واًمراء

ىَمْد َأومَٚمَح » وقمـ قمٌد اهللا سمـ قمٛمرو ريض اهللا قمٜمٝمام َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -523

ـْ َأؾَمَٚمَؿ ، َوُرِزَق يَمٗمَ   رواه ُمًٚمؿ .ش ٤موم٤ًم ، َوىَمٜمإَمُف اهللا سمام آشَم٤مُه َُم

وقمـ طَمٙمٞمؿ سمـ طِمَزام ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾَم٠َمًْم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَم٠َمقمَٓم٤مين ،  -524

ظَمِيٌ طُمْٚمٌق، وَمٛمـ َأظَمَذُه ي٤م طَمٙمٞمُؿ ، إِنا هذا اعم٤َمَل » صمؿ ؾَم٠َمًْمُتُف وَم٠َمقمَٓم٤مين ، صمؿ ؾَم٠َمًْمُتُف وَم٠َمقمَٓم٤مين ، صمؿ ىم٤مل : 

َخ٤مَوِة َٟمٗمس سُمقرَك ًَمُف ومِٞمف ، َوَُمـ َأظَمَذُه سم٢ِمَِذاِف َٟمْٗمٍس مَل ُي٤ٌَمَرْك ًمُف ومٞمِف ، ويَم٤مَن يَم٤مًماِذي َي٠ْميُمُؾ وٓ  ًَ سمِ

ٗمغَم  ًُّ ـَ اًمٞمَِد اًم ٕمثََؽ سم٤محلَؼِّ ٓ ىم٤مل طَمٙمٞمٌؿ وم٘مٚم٧ُم : ي٤م رؾمقل اهللا َواًماِذي سمَ ش َيِْمٌَُع ، واًمٞمُد اًمُٕمَٚمٞم٤م ظَمػٌم ُِم

ٟمٞم٤َم ، وَمَٙم٤مَن َأسُمق سمٙمٍر ريض اهللا قمٜمف َيْدقُمق طَمٙمٞماًم ًمُِٞمٕمٓمٞمَُف اًمٕمَ  َٓم٤مَء ، َأْرَزُأ َأطمدًا سَمٕمَدَك ؿَمٞمْئ٤ًم طَمتاك ُأوَم٤مِرَق اًمدُّ

ْ٘مٌَٚمُف . وم٘م٤مل : ي٤م َُمٕمنَمَ وَمٞم٠َْمسَمك أن َيْ٘مٌََؾ ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤ًم . صُمؿا إِنا قُمٛمر ريض اهللا قمٜمف َدقَم٤مُه ًمُِٞمٕمٓمٞمُف ، وَم٠َمسَمك َأن يَ 

 ، ومٞم٠َْمسَمك َأن
ِ
َٛمُف اهللا ًَمُف ذم هذا اًْمٗملء ًَ ُف اًماِذي ىَم ٚمٛملَم ، ُأؿْمِٝمُديُمؿ قَمغم طَمٙمٞمٍؿ َأيِن َأقْمرُض قَمَٚمٞمف طَم٘ما ًْ  اعمُ

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما  ـَ اًمٜما٤مِس سَمْٕمَد اًمٜمٌا » ؿ طَمتاك شُمُقذم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . َي٠ْمظُمَذُه . وَمَٚمْؿ َيْرَزْأ طَمٙمٞمُؿ َأطمدًا ُِم

 : اًمٜمُّ٘مَّم٤مُن ، َأي مَل يٜمُْ٘مْص ش يْرَزُأ 
ِ
ْزء  صمؿ زاي صمؿ مهزٍة ، أي مل ي٠ْمظُمْذ ُِمـ َأطمٍد ؿَمْٞمئ٤ًم ، وَأصُؾ اًمرُّ

ٍ
سمراء

اُف اًمٜماٗمِس » َأطَمدًا ؿَمٞمئ٤ًم سم٤مٕظَمِذ ُِمٜمُْف . و   . و ش : إِْذَ
ِ
ء ش : ُة اًمٜماْٗمِس ؾَمَخ٤موَ » شَمَٓمٚمُُّٕمٝم٤م وـَمٛمُٕمَٝم٤م سم٤مًمٌما

ِه .  ، واًمٓماَٛمع ومٞمف ، واعم٤ٌُمِٓة سمِِف واًمنما
ِ
ء اف إمِم اًمٌما  هَل قمدُم اإِلَذَ

وقمـ أيب سُمرَدَة قمـ أيب ُمقؾمك إؿمَٕمريِّ ريض اهللّ قمٜمف ىم٤مل : ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ  -525

ٞمْٜمَٜم٤َم سَمِٕمػم َٟمْٕمتَِ٘مٌُف ، وَمٜمَِ٘م٧ٌْم َأىمداُُمٜم٤م ، َوَٟمِ٘م٧ٌَْم ىَمَدُِمل ، َوؾَمَ٘مَٓم٧ْم قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم هَمزَوٍة ، وٟمْحـ ؾِمتا٦ُم َٟمَٗمٍر سم

ىم٤مِع عم٤ِم يُمٜما٤م َٟمْٕمِّم٥ُم قَمغم َأْرضُمٚمِٜم٤َم  ٛمٞم٧م هَمزَوَة َذاِت اًمرِّ ًُ َأفْمٗم٤مري ، وَمُٙمٜما٤م َٟمُٚمػُّ قَمغم َأْرضُمٚمِٜم٤م اخِلَرَق ، وَم

َث َأسمق ُمُ  قؾَمك هِبَذا احلَِدي٨ِم ، صُمؿا يَمِرَه ذًمَؽ، وىم٤مَل : ُم٤م يمٜم٧ُْم َأْصٜمَُع سم٠َِمْن اخِلَرَق ، ىم٤مَل َأسمق سُمرَدَة : وَمَحدا

ـْ قَمَٛمٚمِِف َأوْمِم٤مُه . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ُف يَمِرَه َأْن َيُٙمقَن ؿَمٞمْئ٤ًم ُِم  َأْذيُمرُه ، ىم٤مَل : يَم٠َمٟما

 اعمثٜم٤مِة ومقَق وإؾِمٙم٤من اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م ويمن اًماالم -526
ِ
ريض اهللّ  وقمـ قمٛمرو سمـ شَمْٖمٚم٥ِم سمٗمتح اًمت٤مء

ٛمُف ، وَم٠َمقْمَٓمك رضم٤مًٓ ، وشَمَرَك ِرضم٤مًٓ  ًا ، قمٜمف ، َأنا َرؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُأيِتَ سمامٍل َأْو ؾمٌل وَم٘م

ـَ شَمَرَك قَمتٌُقا ، وَمَحِٛمَد اهللا ، صُمؿا َأصْمٜمَك قَمَٚمٞمِف ، صُمؿا ىم٤مل :  ِذي اهللا إيِنِّ ٕقُْمٓمِل َأَُم٤م سَمٕمُد ، وَمقَ » وَمٌََٚمَٖمُف َأنا اًما
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اَم ُأقْمٓمِل َأىمَقاُم٤ًم عم٤ِم ل ، َوًمٙمِٜمِّل إِٟما
ـَ اًماِذي ُأقْمٓمِ ضُمَؾ ، واًماِذي َأَدُع َأطَم٥مُّ إزما ُِم ضُمَؾ َوَأَدُع اًمرا َأرى ذم  اًمرا

ـَ اًمٖمِ  ٜمل واخلػَْمِ ، ُِمٜمُْٝمْؿ قَمْٛمرُو ىُمُٚمقهِبِْؿ ُِمـ اجلَزِع واهلََٚمِع ، َوَأيمُِؾ َأىْمقاُم٤ًم إمِم ُم٤م ضمَٕمَؾ اهللا ذم ىُمُٚمقهِبِْؿ ُِم

ـُ شَمٖمٚم٥َِم  ـُ شَمْٖمٚم٥َِم : وَمقاهللاِ ُم٤م ُأطِم٥مُّ َأن زم سمِٙمٚمِٛم٦ِم َرؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ مُحَْر ش سم ىم٤مل قمٛمُرو سم

جُر .ش : اهلَٚمُع » اًمٜمإَمِؿ . رواه اًمٌخ٤مري .   ُهق َأؿَمدُّ اجلََزِع ، وىِمٞمؾ : اًمْما

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل : وقمـ طَم  -527 اًمٞمُد اًمُٕمٚمٞم٤م ظَمػْمُ » ٙمٞمِؿ سمـ طِمزاٍم ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌا

ُف اهللا تْٕمٗمْػ ُيٕمٗمُّ ًْ ـْ َي ـْ فَمْٝمِر هِمٜمل ، وَُم َدىَم٦ِم ُم٤م يم٤من قم ـْ شَمُٕمقُل ، َوظَمػْمُ اًمّما ْٗمغم ، واسْمَدأ سمٛم ًُّ ـَ اًمَٞمِد اًم  ُِم

تْٖمـ ُيْٖمٜمِفِ  ًْ ـْ َي  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ، وًمٗمظ ُمًٚمؿ َأظمٍم.ش اهللا  ، وَُم

ـِ طَمْرٍب ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -528 » وقمـ ؾمٗمٞم٤مَن َصْخِر سم

٠َمًُمٜمل َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ؿَمْٞمئ٤ًم، وَمتُخِرَج ًمَ  ًْ ٠َمًَمتُُف ُِمٜمِّل ؿَمٞمْئ٤ًم َوَأٟم٤م ًَمُف يم٤مِرٌه ، ٓ شُمْٚمِحُٗمقا ذم اعم٠ًَمًَم٦ِم ، ومَقاهللا ٓ َي ًْ ُف َُم

٤ٌَمَرَك ًَمُف ومٞمام َأقْمَٓمٞمُْتُف   رواه ُمًٚمؿ .ش وَمٞمُ

ـِ قَمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿَْمَجِٕملِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مَل : يُمٜما٤م قِمٜمَْد رؾُمقِل اهللا َصغّم  529 وقمـ أيب قمٌِد اًمرمح

ْٕم٦ًم َأْو صمامٟمٞم٦ًم أَ  ًَ
ْو ؾَمٌَْٕم٦ًم ، وَمَ٘م٤مل : َأَٓ شُم٤ٌَميُِٕمقَن َرؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ويُمٜما٤م اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ شمِ

ومًٌٓمٜم٤م ش أٓ شم٤ٌميٕمقن رؾمقل اهلل ؟ » طَمِديثل قَمْٝمٍد سمٌِٞمَْٕم٦ٍم ، وَمُ٘مْٚمٜم٤م : ىَمْد سم٤ميْٕمٜم٤مَك ي٤م رؾُمقَل اهللاِ ، صمؿ ىم٤مل : 

٤ٌَمِيُٕمَؽ ؟ ىم٤مل :  أيديٜم٤م وىمٚمٜم٤م ىمد سم٤ميٕمٜم٤مك ي٤م رؾمقل اهلل وَمَٕمالَم يُمقا سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم » َٟم ٌُُدوا اهللا وٓ شُمنْمِ قمغم َأْن شَمْٕم

َٚمَقاِت اخلَْٛمس َوشمِٓمٞمُٕمقا  ٠َمًُمقا اًمٜما٤مِس ؿَمٞمْئ٤ًم » َوَأها يمٚمَٛم٦م ظَمِٗمٞم٦ًم : ش ، واًمّما ًْ وَمَٚمَ٘مْد َرَأي٧ُم سَمْٕمَض ش َوَٓ شَم

 ًْ ُ٘مُط ؾَمْقُط َأطمِدِهْؿ وَمام َي ًْ ٤مُه رواه ُمًٚمؿ .ُأوًمِئَؽ اًمٜماَٗمِر َي  ٠َمُل َأطَمدًا ُيٜم٤َمِوًُمُف إِيا

َٓ شَمَزاُل اعم٠ًََمًَم٦ُم » وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام َأنا اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -531

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش سم٠َِمطَمِديُمْؿ طَمتك َيْٚم٘مك اهللا شمٕم٤ممم وًَمْٞمَس ذم َوضْمِٝمِف ُُمْزقم٦ُم حَلٍْؿ 

 سمْمؿ اعمٞمِؿ وإؾِمٙم٤مِن اًمزاي وسم٤مًمٕملِم اعمٝمٛمٚم٦م : اًمِ٘مْٓمَٕم٦م .ش اعمُْزقَم٦ُم » 

ـِ  -531 َػ قَم دىَم٦َم واًمتإَمٗمُّ وقمٜمف َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل وهق قمغم اعمِٜمؼِم ، َوَذيَمَر اًمّما

ْٗمغم » اعم٠ًَمًَم٦ِم :  ًُّ ـَ اًمَٞمِد اًم ٤مئَِٚم٦م. ُمتٗمٌؼ َواًمَٞمد اًمُٕمٚمٞمش اًمَٞمد اًمٕمْٚمٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم ًا ْٗمغَم ِهَل اًم ًُّ ٤م ِهَل اعمُٜمِْٗم٘م٦م ، واًم

 قمٚمٞمف .
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ـْ ؾَم٠َمَل اًمٜما٤مس » وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -532 َُم

تَْٙمثِْر  ًْ تَِ٘مؾا َأْو ًمِٞمَ ًْ ٠َمُل مَجْرًا ، وَمْٚمٞم ًْ اَم َي  ه ُمًٚمؿ .رواش شَمَٙمثُّرًا وَم٢مِٟما

ـِ ضُمٜمْدٍب ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا صغم اهللا قمٚمٞمف وآًمف وؾَمٚماؿ :  -533 إِنا » وقمـ ؾمُٛمَرَة سم

ضُمُؾ ؾُمْٚمٓم٤مٟم٤ًم َأْو ذم َأُْمر ٓسُمدا ُِمٜمُْف  ضُمُؾ وضْمَٝمُف  إِٓا َأْن َي٠ًَمَل اًمرا رواُه اًمؽمُمذي ش اعم٠ًََمًَم٦َم يَمدُّ يُٙمدُّ هب٤م اًمرا

 اخلَدُش َوٟمحُقُه .ش : اًمَٙمدُّ » طمدي٨م طمًـ صحٞمح وىم٤مل : 

ـْ َأص٤مسَمتُْف » وقمـ اسمـ ُمًٕمقٍد ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -534 َُم

ـْ َأْٟمَزهل٤م سم٤مهللا ، وَمٞمُقؿِمُؽ اهللا  دا وم٤مىَمُتُف ، َوَُم ًَ رواُه أسمق ش ًَمُف سمِِرزٍق قم٤مضِمٍؾ َأْو آضِمِؾ  وَم٤مىَم٦ٌم وَم٠َمْٟمَزهَل٤َم سم٤ِمًمٜما٤مِس مَلْ شُم

 سمٙمن اًمِملم : َأي ُيِنُع .ش ُيقؿمُؽ » داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ . 

ـْ صَمْقسم٤مَن ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -535 َؾ زم َأن ٓ » وقَم ـْ شَمَٙمٗما َُم

٠َمَل اًمٜما٤مَس ؿَمْٞمئ ًْ ُؾ ًمف سم٤مجلَٜما٦م ؟ ي ٠َمُل َأطَمدًا ؿَمْٞمئ٤ًم ، رواه أسمق داود ش ٤ًم ، َوَأشَمَٙمٗما ًْ وم٘مٚم٧ُم : َأٟم٤م ، وَمَٙم٤مَن َٓ ي

 سم٢مؾِمٜم٤مٍد صحٞمح .

ْٚم٧م مَح٤مًَم٦ًم وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َرؾُمقَل اهللا َصغّم  -536 وقمـ أيب سمنِْمٍ ىَمٌِٞمَّم٦َم سمـ اعمَُخ٤مِرِق ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : حَتٛما

َدىَم٦ُم وَمٜم٠ْمُُمَر ًمَؽ هِب٤م » ؿ َأؾْم٠َمًُمُف ومٞمٝم٤م ، وم٘م٤مل : اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما  ي٤َم ىَمٌِٞمَّم٦ُم إِنا »صُمؿا ىم٤مل : ش َأىِمْؿ طَمتاك شَم٠ْمشمِٞمٜم٤َم اًمّما

ٌَٝم٤م ، صُمؿا  ٠َمًَم٦ُم طَمتاك ُيّمٞم ًْ َؾ مح٤مًَم٦ًم ، وَمَحٚما٧ْم ًَمُف اعمَ ٛما ؾُّ إِٓا ٕطََمِد صَمالصَم٦ٍم : َرضُمٌؾ حَتَ
ُؽ اعم٠ًََمًَم٦َم ٓ حَتِ ًِ .   ُيْٛم

ـْ قمْٞمٍش  َأْو ىم٤مل :  َح٦ٌم اضْمت٤َمطَم٧ْم ُم٤مًَمُف ، وَمَحٚما٧ْم ًمُف اعم٠ًََمًَم٦ُم طَمتاك ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاُم٤ًم ُِم
ورضُمٌؾ َأص٤مسَمتُْف ضم٤مئِ

ـْ ىَمْقُِمِف : ًَمَ٘مْد َأَص٤مسَم٧ْم  ـْ َذوي احِلَجك ُِم ـْ قَمْٞمٍش ، وَرضُمٌؾ َأص٤مسَمتُْف وم٤مىَم٦م ، طَمتك يُ٘مقَل صمالصَم٦ٌم ُِم ؾِمدادًا ُِم

ـا وُمالٟم٤ًم وَم٤مىمَ  ـْ قَمْٞمٍش . وَماَم ؾِمقاُه ـْ قَمْٞمٍش ، َأْو ىم٤مَل: ؾِمدادًا ُِم ٠َمًم٦ُم طمتاك ُيِّمٞم٥َم ىِمقاُم٤ًم ُِم ًْ ٦ٌم ، ومحٚما٧ْم ًَمُف اعم

ـَ اعم٠ًََمًَم٦ِم ي٤م ىَمٌِٞمَّم٦ُم ؾُمْح٧ٌم ، ي٠َميُمُٚمٝم٤م ص٤مطِمٌُٝم٤م ؾُمْحت٤ًم   رواُه ُمًٚمؿ .ش ُِم

 : َأْن َيَ٘مَع ىِمت٤َمٌل َوٟمحُقُه سَملمش احلامًَم٦ُم » 
ِ
ُٚمُف سمٗمتح احل٤مء ٤مٌن سمْٞمٜمٝمْؿ قَمغم ُم٤مٍل َيتََحٛما ًَ  وَمِريَ٘ملِم ، وَمٞمُّمٚمُح إِْٟم

سمٙمن اًم٘م٤مف وومتحٝم٤م ش اًمَ٘مقامُ » أوَم٦ُم شُمِّمٞم٥ُم ُم٤مَل اإِلْٟم٤ًمِن . و ش : اجل٤مئَِح٦ُم » ويْٚمتَِزُُمُف قَمغم ٟمٗمًف . و 

ـْ َُم٤مٍل وٟمحِقِه و  داُد » : هَق ُم٤م ي٘مقُم سمِِف َأُْمُر اإِلْٟم٤ًمِن ُِم ًِّ ًلم : َُم٤م َيًــُــدُّ طم٤مضم٦َم اعمُْٕمِقِز سمٙمن اًمش اًم

 اًمٕم٘مُؾ.ش : احِلَجك » اًمَٗمْ٘مُر . و ش : اًمَٗم٤مىَم٦ُم » وَيْٙمِٗمٞمِف ، و 
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ٙملُِم » وقمـ أيب هريرة ريَض اهللا قمٜمف َأنا رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -537 ًْ
ًَمْٞمِس اعمِ

ُه ا ٙملَِم اًماِذي ٓ اًماِذي يُٓمقُف قَمغم اًمٜما٤مِس شَمُردُّ ًْ
ـا اعمِ

ًمٚمُّْ٘مَٛم٦ُم واًمٚمُّْ٘مَٛمت٤مِن ، َواًمتاْٛمَرُة واًمتاْٛمرشَم٤مِن ، َوًَمٙمِ

٠َمَل اًمٜما٤مَس  ًْ َق قَمَٚمٞمِْف ، َوَٓ َيُ٘مقُم وَمٞم ـُ ًَمُف ، وَمٞمُتَّمدا  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش جيِـُد هِمٜمًك ُيٖمٜمِٞمِف ، َوَٓ ُيْٗمَٓم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
 (15/241)اًمٓمؼمى . ىم٤مل : يمؾ داسم٦م.وُم٤م ُمـ داسم٦م ذم إرض إٓ قمغم اهلل رزىمٝم٤م س ىمقًمف:قمـ اسمـ قم٤ٌم

ذم جم٤مهد قمـ . ىم٤مل : هؿ أصح٤مب اًمّمٗم٦مًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ أطمٍموا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

قمٚمٞمف ىم٤مل : هؿ ُمٝم٤مضمرو ىمريش سم٤معمديٜم٦م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ أطمٍموا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  : ىمقًمف

ىم٤مل : طمٍمهؿ وا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ أطمٍم :اًمًدي قمـ  . وؾمٚمؿ أُمروا سم٤مًمّمدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ

جم٤مهد قمـ  . سم٠مُمرهؿحيًٌٝمؿ اجل٤مهؾ يٕمٜمل : اًمتج٤مرة ٓ يًتٓمٞمٕمقن ضسم٤م ذم إرض :اعمنميمقن ذم اعمديٜم٦م

شمٕمرف ذم وضمقهٝمؿ اجلٝمد ُمـ  :ي٘مقلشمٕمرومٝمؿ سمًٞمامهؿ :اًمرسمٞمعقمـ . ىم٤مل : اًمتخِمعشمٕمرومٝمؿ سمًٞمامهؿ :

 (339 - 3/334)اًمدر اعمٜمثقر هق اًمذي يٚمح ذم اعم٠ًمًم٦م.:ىم٤ملإحل٤موم٤م  : ذم ىمقًمفاسمـ زيد احل٤مضم٦مقمـ 

ىم٤مل : هؿ اعم١مُمٜمقن، ٓ ينومقن ومٞمٜمٗم٘مقا ذم واًمذيـ إذا أٟمٗم٘مقا مل ينومقا ومل ي٘مؽموا  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

  ىم٤مل : قمدٓويم٤من سملم ذًمؽ ىمقاُم٤م  : ذم ىمقًمفإقمٛمش ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وٓ ي٘مؽمون ومٞمٛمٜمٕمقا طم٘مقق اهلل . قمـ 

 (211-11/211)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر.

ىم٤مل : ًمٞم٘مروا سم٤مًمٕمٌقدي٦م ـمققم٤م أو يمره٤م. وُم٤م ظمٚم٘م٧م اجلـ واإلٟمس إٓ ًمٞمٕمٌدون  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (13/689)اًمدر اعمٜمثقر.أٟم٤م أرزىمٝمؿ وأٟم٤م أـمٕمٛمٝمؿ ُم٤م ظمٚم٘متٝمؿ إٓ ًمٞمٕمٌدون :ذم أي٦م ىم٤ملأيب اجلقزاء قمـ 

أي إٓ ُٔمرهؿ أن يٕمٌدوين وأدقمقهؿ إمم قم٤ٌمديت ي١ميده ىمقًمف قمز  "إٓ ًمٞمٕمٌدون  :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىم٤مل 

ذا أطمًـ ٕٟمف ًمق إٓ ًمٞمٕمرومقين . وه :(. وىم٤مل جم٤مهد 31.)اًمتقسم٦م وُم٤م أُمروا إٓ ًمٞمٕمٌدوا إهل٤م واطمدا :وضمؾ

 .وًمئـ ؾم٠مًمتٝمؿ ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ ًمٞم٘مقًمـ اهلل :مل خيٚم٘مٝمؿ مل يٕمرف وضمقده وشمقطمٞمده ، دًمٞمٚمف : ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (7/381( .)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 87اًمزظمرف (

 ٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا

 (3/169)اًمٕم٘مد اًمٗمريد  .ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م:اًمرزق رزىم٤من ومرزق شمٓمٚمٌف ورزق يٓمٚمٌؽ وم٢من مل شم٠مشمف أشم٤مك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2517&idto=2517&bk_no=50&ID=2531#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14355
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14355
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16327
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=273#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=25&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=25&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=25&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=25&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=51&ayano=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=51&ayano=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11838
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=51&ayano=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=51&ayano=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=51&ayano=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=51&ayano=56#docu
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 (3/169ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: اًم٘مٜم٤مقم٦م ُم٤مل ٓ ٟمٗم٤مد ًمف.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد 

وم٤مـمٚمٌف سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م، وم٢مَّن٤م ُم٤مل ٓ يٜمٗمد وإي٤مك وىم٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل: إذا ـمٚم٧ٌم اًمٖمٜمك 

 واًمٓمٛمع وم٢مٟمف وم٘مر طم٤مض: وقمٚمٞمؽ سم٤مًمٞم٠مس، وم٢مٟمؽ مل شمٞم٠مس ُمـ رء ىمطُّ إٓ أهمٜم٤مك اهلل قمٜمف.

 (21/363)شم٤مريخ دُمِمؼ 

  (87ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز:اًمٗم٘مف إيمؼم اًم٘مٜم٤مقم٦م، ويمػُّ اًمٚم٤ًمن.)اداب اعمج٤مًمًف ومحد اًمٚم٤ًمن 

اه٥م اهلل ًمٕم٤ٌمده وأقمٔمٛمٝم٤م ظمٓمًرا اًم٘مٜم٤مقم٦م، وًمٞمس رء أروح ًمٚمٌدن ُمـ اًمرو٤م وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُِمـ أيمثر ُمق

ُمقاوع  سم٤مًم٘مْم٤مء، واًمث٘م٦م سم٤مًم٘مًؿ، وًمق مل يٙمـ ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م ظمّمٚم٦م حُتٛمد إٓ اًمراطم٦م، وقمدم اًمدظمقل ذم

 اًمًقء ًمٓمٚم٥م اًمٗمْمؾ، ًمٙم٤من اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ أٓ يٗم٤مرق اًم٘مٜم٤مقم٦م قمغم طم٤مًم٦م ُمـ إطمقال.

  (149)رووف اًمٕم٘مالء 

وىم٤مل أيًْم٤م: اًم٘مٜم٤مقم٦م شمٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م ومٛمـ همٜمل ىمٚمٌف همٜمٞم٧م يداه، وُمـ اومت٘مر ىمٚمٌف مل يٜمٗمٕمف هِمٜم٤مه، وُمـ ىمٜمع مل 

يتًخط وقم٤مش آُمٜم٤ًم ُمٓمٛمئٜم٤ًم، وُمـ مل ي٘مٜمع مل يٙمـ ًمف ذم اًمٗمقائ٧م َّن٤مي٦م ًمرهمٌتف، واجلَدُّ واحلرُم٤من يم٠مَّنام 

 (149يّمٓمرقم٤من سملم اًمٕم٤ٌمد.)رووف اًمٕم٘مالء 

ٜمف: ي٤م سمٜمل ُمـ مل يٞم٠مس قمغم ُم٤م وم٤مشمف وداع سمدٟمف وُمـ ىمٜمع سمام هق ومٞمف ىمرت قمٞمٜمف. ىم٤مل أيمثؿ سمـ صٞمٗمل ٓسم

 (149)رووف اًمٕم٘مالء 

وىم٤مل اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مٟمك: اًمٗم٘مر أرسمٕم٦م: وم٘مر احلًٜم٤مت ذم أظمرة، ووم٘مر اًم٘مٜم٤مقم٦م رم اًمدٟمٞم٤م ووم٘مر اعم٘متٜمل، 

تٜمل ومٝمق اًمٗم٘مػم اعمٓمٚمؼ قمغم ؾمٌٞمؾ ووم٘مره٤م مجٞمًٕم٤م، واًمٖمٜمل سمحًٌف، ومٛمـ طمّمؾ ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وم٘مد اًم٘مٜم٤مقم٦م واعم٘م

 (1/564اًمذم، وٓ ي٘م٤مل ًمف همٜمل سمقضمف.)شمٗمًػم اًمراهم٥م 

ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: إن ىمقًُم٤م ـمٚمٌقا اًمٖمٜمك ومحًٌقا أٟماف ومٞمجٛمع اعم٤مل أٓ وإٟمام اًمٖمٜمك ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م وـمٚمٌقا 

ذم اًمت٘مقى وـمٚمٌقا اًمٜمٕمٛم٦م ذم اًمراطم٦م ذم اًمٙمثرة وإٟمام اًمراطم٦م ذم اًم٘مٚم٦م، وـمٚمٌقا اًمٙمراُم٦م ُمـ اخلٚمؼ أٓ وهل 

 (81)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك  اًمٚم٤ٌمس اًمرىمٞمؼ واًمٚملم وذم ـمٕم٤مٍم ـمٞم٥ٍم واًمٜمٕمٛم٦م ذم اإلؾمالم اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م.

ىم٤مل أسمق حمٛمد إٟمّم٤مري ، ىم٤مل : ىمرأت قمغم طمجر سمٌٞم٧م اعم٘مدس : رأس اًمٖمٜمك اًم٘مٜمقع  ورأس اًمٗم٘مر 

ـ ؿمئ٧م وم٠مٟم٧م ٟمٔمػمه واؾمتٖمـ قمٛمـ ؿمئ٧م وم٠مٟم٧م اخلْمقع. وىم٤مل أيْم٤م : ىمرأت قمغم طمجر سمدُمِمؼ : يمٚمؿ ُم

أُمػمه واظمْمع عمـ ؿمئ٧م وم٠مٟم٧م أؾمػمه ىم٤مل : وىمرأت قمغم طمجر قمٜمد ضُم٥م  يمؾ ُمـ أطمقضمؽ اًمدهر إًمٞمف 
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 (14ومتٕمرو٧م ًمف ُهٜم٧م قمٚمٞمف.)اعمٜمتخ٥م ُمـ اًمزهدواًمرىم٤مئؼ ًمٚمخٓمٞم٥م رىمؿ

، ويمٚمام  وىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين: يٙمٗمٞمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ىمٜمٕم٧م سمف وًمق يمػا متٍر، وذسم٦م
ٍ
 وفمؾا ظم٤ٌمء

ٍ
ُم٤مء

 (62اٟمٗمتح قمٚمٞمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م رٌء ازدادت ٟمٗمًؽ سمف شمٕم٤ٌم .)اًم٘مٜم٤مقمف واًمتٕمٗمػ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

وقمـ احلًـ ىم٤مل: ٓ شمزال يمرياًم قمغم اًمٜم٤مس أو: ٓ يزال اًمٜم٤مس ُيٙمِرُمقٟمؽ ُم٤م مل شمٕم٤مط ُم٤م ذم أيدهيؿ، وم٢مذا 

قا سمؽ، ويمِرهقا طمديثؽ وأسمٖمْمقك.)صٗمف  (2/431اًمّمٗمقة  ومٕمٚم٧م ذًمؽ اؾمتخٗمُّ

ىم٤مل أسمق حمرز اًمٓمٗم٤موي: ؿمٙمقت إمم ضم٤مري٦م ًمٜم٤م وٞمؼ اعمٙم٥ًم قمكما وأٟم٤م ؿم٤مب، وم٘م٤مًم٧م زم: ي٤م سمٜمل اؾمتٕمـ 

سمٕمزِّ اًم٘مٜم٤مقم٦م قمـ ذلِّ اعمٓم٤مًم٥م، ومٙمثػًما واهلل ُم٤م رأي٧م اًم٘مٚمٞمؾ قم٤مد ؾمٚمٞماًم. ىم٤مل أسمق حمرز: ُم٤م زًم٧م سمٕمد أقمرف 

 (2/258سمريم٦م يمالُمٝم٤م ذم ىمٜمققمل.)صٗمف اًمّمٗمقة

  (84احلًـ اًمٌقؿمٜمجل وؾمئؾ قمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م؟ وم٘م٤مل: اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مًٛم٦م. )اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك وىم٤مل أسمق 

ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن: ؾمٛمٕم٧م أظمتل شم٘مقل: اًمٗم٘مراء يمٚمٝمؿ أُمقات إٓ ُمـ أطمٞم٤مه اهلل شمٕم٤ممم سمِٕمزِّ اًم٘مٜم٤مقم٦م واًمرو٤م 

 (2/431سمٗم٘مره.)صٗمف اًمّمٗمقة 

سمف دوٟمؽ وجيٕمؾ دوَّن٤م طمج٤مسمف وقمٚمٞمؽ وىم٤مل ـم٤موس ًمٕمٓم٤مء : إي٤مك أن شمٓمٚم٥م طمقائجؽ إمم ُمـ أهمٚمؼ سم٤م

 (481سمٛمـ سم٤مسمف ُمٗمتقح إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمرك أن شم٠ًمًمف ووقمدك أن جيٞمٌؽ. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

 ويم٤من حمٛمد سمـ واؾمع يٌؾ اخلٌز اًمٞم٤مسمس سم٤معم٤مء وي٠ميمؾ وي٘مقل: ُمـ ىمٜمع هبذا مل حيت٩م إمم أطمد. 

 (3/239)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

 ٚمقك: وحيؽ، شم٠ميت ُمـ يٖمٚمؼ قمٜمؽ سم٤مسمف وشمدع ُمـ يٗمتح ًمؽ سم٤مسمف.ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف ًمرضمؾ ي٠ميت اعم

 (481)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  

 (227ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مٍر: أزهد اًمٜم٤مس ُمـ ٓ شمتج٤موز رهمٌتف ُمـ اًمدٟمٞم٤م سُمٚمٖمتف. )أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

 (25ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: )ديقان اًمِم٤مومٕمل 

ـِ   مَجِٞمُؾ  ومِٞمَؽ  َواًمَ٘مْقُل  ؾَم٤معم٤ًِم شَمِٕمْش               يٜمَُٝم٤مَيزِ  َُم٤م قَمغَم  َوامْحِْٚمَٝم٤م اًمٜماْٗمَس  ُص

ـّ  شُمِرَي َٓ ٓا   َاًمٜما٤مَس  َو اًل  إِ ٛمُّ  ظَمٚمِٞمُؾ ك َ َأْوضَمَٗم٤م َدْهرٌ  سمَِؽ  َٟم٤ٌَم                           دَمَ

ك هَمدٍ                 إمَِم   ِوَم٤مْصؼِمْ  اًمٞمَْقم ِرْزُق  َو٤مَق  َوإِنْ  ًَ هْ  َٟمَٙم٤ٌَمُت  قَم  شَمُزوُل  ِرقَمٜمَْؽ اًمدا

ذِم  ظَمػْمَ َٓ ن اُْمِرئ ُودِّ  َو يح                    ٍإَِذا  ٍُُمتََٚمقِّ   ُمَتِٞمُؾ  طَمٞم٨ْم َُم٤مَل   َُُم٤مًَم٧ْم  اًمرِّ
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ُهؿْ  طِملم َوَُم٤مَأيْمثََراإِلظْمَقانَ   ىَمٚمِٞمُؾ  اًمٜما٤مئ٤ٌَِمت  ْذِم  َوًَمٙمِٜماُٝمؿ              شََمُٕمدُّ

 (2/538)همذاء آًم٤ٌمب ًمٚمًٗم٤مريٜمك  وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 ومٍمُت سم٠مذي٤مهل٤م أُمتًْؽ           وضمدُت اًم٘مٜم٤مقم٦َم صمقَب اًمٖمٜمك

 يٛمرُّ اًمزُم٤مُن ومل شُمٜمتَٝمْؽ            وم٠مًمًٌٜمل ضم٤مُهٝم٤م طمٚم٦مً 

 أُمرُّ قمزيًزا يم٠مينِّ َُمٚمِْؽ            ومٍمُت همٜمٞم٤ًّم سمال درهؿٍ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
أُمػًما قمغم زه٤مء صمالصملم أًمًٗم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، ويم٤من وقمـ احلًـ ىم٤مل: يم٤من قمٓم٤مء ؾمٚمامن مخ٦ًم آٓف، ويم٤من 

ق سمف، وأيمؾ ُمـ ؾمٗمٞمػ يده.  خيٓم٥م ذم قم٤ٌمءة يٗمؽمش ٟمّمٗمٝم٤م، ويٚمٌس ٟمّمٗمٝم٤م، وم٢مذا ظمرج قمٓم٤مؤه شمّمدا

 (21/434)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

 يزل ورث داود اًمٓم٤مئل ُمـ أسمٞمف داًرا ودٟم٤مٟمػم، ومٙم٤من يمٚمام ظمرب ذم اًمدار سمٞم٧م اٟمت٘مؾ إمم همػمه ومل يٕمٛمره، ومل

 (5/338يت٘مقت سم٤مًمدٟم٤مٟمػم طمتك يمٗمـ ذم آظمره٤م.)رسمٞمع إسمرار ًمٚمزخمنمي 

وقمـ حيٞمك سمـ قمروة سمـ أذيٜم٦م ىم٤مل: عم٤م أشمك أيب ومج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمِمٕمراء هِم٤مم اسمـ قمٌد اعمٚمؽ وم٠مٟمِمدوه، ومٚمام  

 قمرف أيب ىم٤مل: أًم٧ًم اًم٘م٤مئؾ: 

 َي٠ْمِت َي٠ْمشمٞمٜمل سم٠مَن ِرْزىمِل َوإْن مل     وىمد قَمٚمِٛم٧ُم وظَمػُم اًمَ٘مْقل أْصَدىُمف   

 وًمق ىَمَٕمْدُت أشم٤مين ٓ ُيَٕمٜمِّٞمٜمل       أؾْمٕمك إًمٞمف ومٞمٕمٞمٞمٜمل شمٓمٚمٌف         

ومٝمالا ضمٚم٧ًم ذم سمٞمتؽ طمتك ي٠مشمٞمؽ؟ ومًٙم٧م أيب ومل جُيٌف، ومٚمام ظمرضمقا ُمـ قمٜمده ضمٚمس أيب قمغم راطمٚمتف 

ل: ٓ ضمرم، واهلل طمتك أشمك اعمديٜم٦م، وأُمر هِم٤مٌم سمجقائزهؿ، وم٘مٕمد أيب وم٠ًمل قمٜمف ومٚمام ظمؼم سم٤مٟمٍماومف، ىم٤م

ـا أنا ذًمؽ ؾمٞم٠مشمٞمف. صمؿ أوٕمػ ًمف ُم٤م أقمٓمك واطمًدا ُمـ أصح٤مسمف، ويمت٥م ًمف ومريْمتلم.   ًمٞمٕمٚمٛم

 ( 156)اًمتٌٍمة ٓسمـ اجلقزي 

وىم٤مل زُمٕم٦م سمـ ص٤مًمٍح: يمت٥م إمم أيب طم٤مزٍم سمٕمض سمٜمل أُمٞم٦م يٕمزم قمٚمٞمف إٓ رومع إًمٞمف طمقائجف، ومٙمت٥م إًمٞمف: أُم٤م 

رومع إًمٞمؽ طمقائجل، وهٞمٝم٤مت، ىمد رومٕم٧م طمقائجل إمم ريب، ُم٤م سمٕمد، وم٘مد ضم٤مءين يمت٤مسمؽ شمٕمزم قمكم أن أ

 ( 41أقمٓم٤مين ُمٜمٝم٤م ىمٌٚم٧م، وُم٤م أُمًؽ قمكم ُمٜمٝم٤م ىمٜمٕم٧م. )اًم٘مٜم٤مقم٦م ٓسمـ اًمًٜمل

وقمـ طمٗمٍص اجلٕمٗمل، ىم٤مل: ورث داود اًمٓم٤مئل ُمـ ُأُّمف أرسمع ُم٤مئ٦م درهٍؿ، ومٛمٙم٨م يت٘مقت هب٤م صمالصملم قم٤مًُم٤م، 

٤مل قمٓم٤مء سمـ ُمًٚمٍؿ: قم٤مش داود قمنميـ ؾمٜم٦ًم سمثالث ومٚمام ٟمٗمدت، ضمٕمؾ يٜم٘مض ؾم٘مقف اًمدويرة، ومٞمٌٞمٕمٝم٤م. وىم
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 ( 7/424ُم٤مئ٦م درهؿ. )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل

وي٘مقل هِمٞمؿ سمـ طم٤ًمن: يم٤من ىمقت اًمٕمالء سمـ زي٤مد رهمٞمًٗم٤م ذم يمؾ يقم، ويم٤من ًمٚمٕمالء سمـ زي٤مد ُم٤مل ورىمٞمؼ، 

 يرمحٜمل.  وم٠مقمتؼ سمٕمْمٝمؿ، وسم٤مع سمٕمْمٝمؿ، وشمٕمٌد وسم٤مًمغ، ومُٙمٚمؿ ذم ذًمؽ، ىم٤مل: إٟمام أشمذًمؾ هلل ًمٕمٚمف

 (2/243 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

أٟمف يم٤من جيري قمغم أيب ضمٕمٗمٍر ذم اًمِمٝمر أرسمٕم٦م دراهؿ، يت٘مقت هب٤م. "وذيمر إسمراهٞمؿ سمـ اًمني اًمزضم٤مج: 

 (13/546ىم٤مل: ويم٤من ٓ ي٠ًمل أطمًدا ؿمٞمئ٤ًم. )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل

 ثبة عٛاص األخز ِٓ غري ِغأٌخ ٚال ريٍِ ئ١ٌٗ -<;
ـِ قمٌدِ  -538 ـْ ؾم٤مملِ سم ـْ قُمَٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمؿ ىم٤مل :  قَم ـِ قُمَٛمَر ، قَم ـْ َأسمٞمِف قمٌِد اهللا سم ـِ قُمَٛمَر ، قَم اهللاِ سم

 يم٤من رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُيْٕمٓمِٞمٜمل اًمٕمَٓم٤مَء ، وَم٠َمىُمقُل : َأقمٓمِف َُمـ هق َأومَ٘مُر إًَِمٞمِف ُِمٜمِّل، وم٘م٤مل : 

ًْمُف وَم٢مِن ؿِمئ٧َم يُمْٚمُف  ظُمذُه ، إَِذا ضم٤مَءَك ُِمـ هذا اعم٤َملِ »  ٍؾ ، وَمُخْذُه ومتَٛمقا
ٍف وٓ ؾَم٤مئِ َرٌء ، َوَأْٟم٧َم هَمػْمُ ُُمنْمِ

َؽ  ًَ ىم٤مل ؾم٤مملٌ : وَمَٙم٤مَن قَمٌُد اهللا ٓ ي٠ًَمُل َأطمدًا ؿَمْٞمئ٤ًم ، ش ، وإِن ؿِمئ٧َْم شَمّْمَدْق سمِِف ، َوَُم٤م ٓ، وَمال شُمتٌِْٕمُف َٟمْٗم

 سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م : َأْي : ُمَتَٓمٚمٌِّع إًَِمٞمْف .ش ُمنمٌف . »  َوٓ َيُردُّ ؿَمٞمئ٤ًم ُأقْمٓمِٞمف . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيٕمٓمٞمٜمل اًمٕمٓم٤مء، وم٠مىمقل: أقمٓمف ُمـ هق 

 (  1473أوم٘مُر إًمٞمف ُمٜمل.) اًمٌخ٤مرى يمت٤مب اًمزيم٤مة رىمؿ 

إقمامل صمالصم٦م: إقمٓم٤مء احلؼ ُمـ ٟمٗمًؽ، وذيمر اهلل قمغم يمؾ طم٤مل، وُمقاؾم٤مة قمـ قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م: أؿمد 

 (1/85 إوًمٞم٤مءإخ ذم اعم٤مل.)طمٚمٞمف 

قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ريض اهلل قمٜمٝمام  أٟمف يم٤من إذا أقمٓمك ؿمٞمئ٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ي٘مقل ًمّم٤مطمٌف إذا 

 (3/32سمٚمٖم٧م وادي اًم٘مرى ومِم٠مٟمؽ سمف.)اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م 

ىم٤مل : ُم٤م أطمد هيدي إزم هدي٦م إٓ  أيب هريرة ٓ ي٠ًمل أطمدا ؿمٞمئ٤م  وٓ يرد ؿمٞمئ٤م أقمٓمٞمف . قمـ اسمـ قمٛمر يم٤من

 ىم٤مل : ُمـ آشم٤مه اهلل قمز وضمؾ ُمـ هذا اعم٤مل ؿمٞمئ٤م  أسم٤م اًمدرداء أن . ، ومٚمؿ أيمـ ٕؾم٠مل ىمٌٚمتٝم٤م ، وم٠مُم٤م أن أؾم٠مل

 شم٠ميت اعمخت٤مر هداي٤م رأي٧مىم٤مل:  طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م قمـ . ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م وٓ إذاف ومٚمٞم٠ميمٚمف وًمٞمتٛمقًمف
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أٟمف  أيب ذر .ىم٤مل : ظمذ ُمـ اًمًٚمٓم٤من ُم٤م أقمٓم٤مك إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ومٞم٘مٌالَّن٤م قمـ واسمـ قمٛمر قم٤ٌمس اسمـ

ظمذه ، وم٢من ومٞمف اًمٞمقم ُمٕمقٟم٦م ،  : أسمق ذر قمـ اًمٕمٓم٤مء ؟ وم٘م٤مل ًمف إطمٜمػ وىمد ؾم٠مًمف ًمألطمٜمػ سمـ ىمٞمس ىم٤مل

أن رضمال ؾم٠مًمف وم٘م٤مل : زم ضم٤مر ي٠ميمؾ اًمرسم٤م ، وأٟمف  قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ . وم٢مذا يم٤من صمٛمٜم٤م ًمديٜمؽ ومال شم٠مظمذه

إن قمرومتف سمٕمٞمٜمف ومال شم٠ميمٚمف  : ؾمٗمٞم٤من ُمٝمٜم٤مه ًمؽ ، وإصمٛمف قمٚمٞمؽ ، ىم٤مل : اسمـ ُمًٕمقد ٓ يزال يدقمقين . وم٘م٤مل ًمف

إيمؾ همػم إظمذ ، عم٤م قمرف أن قمٞمٜمف طمرام  ٕٟمف ي٘مدر ذم أظمذه قمغم أن  ؾمٗمٞم٤من صدق : أسمق حمٛمد . ىم٤مل

تف قمـ اعمٔم٤ممل وٓ ي٘مدر قمغم ذًمؽ ذم إيمؾ ، ي١مدي ومٞمف ُم٤م اومؽموف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُمـ إيّم٤مًمف إمم أهٚمف وإزاًم

ىم٤مل : إذا يم٤من ًمؽ صديؼ قم٤مُمؾ  أو ضم٤مر قم٤مُمؾ  أو ذو  ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد قمـ . ومٗمرض قمٚمٞمف اضمتٜم٤مب أيمٚمف

هق  قمدي سمـ أرـم٤مة ىم٤مل : يم٤من ُمٕمٛمر قمـف.ٛمف قمٚمٞمىمراسم٦م قم٤مُمؾ ومدقم٤مك إمم ـمٕم٤مم وم٤مىمٌٚمف  وم٢مٟمف ُمٝمٜم٤مه ًمؽ وإصم

ُمٜمٝم٤م ويٓمٕمؿ أصح٤مسمف  احلًـ يمؾ يقم سمجٗم٤من صمريد ومٞم٠ميمؾ احلًـ يٌٕم٨م إمم  اًمٌٍمة قم٤مُمؾ

  . اسمـ ؾمػميـ ورد  واًمِمٕمٌل  ـ وم٘مٌؾ احلًـواسمـ ؾمػمي  واًمِمٕمٌل  احلًـ إمم قمدي وسمٕم٨م:ىم٤مل

 (118-8/112)اعمحغم سم٤مٕصم٤مر 

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: ٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ يريد مجع اعم٤مل ُمـ طمٚمف، يٙمػ سمف وضمٝمف قمـ اًمٜم٤مس، ويّمؾ 

 (35سمف رمحف، ويٕمٓمل ُمٜمف طم٘مف.)إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

، وم٘م٤مل ًمف ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: قم٤مد ٟم٤مس قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ يمريز، ومتقضمع قمٌد اهلل وظم٤مف ُم٤م سملم يديف

ُمـ قمٜمده:ُم٤م رأيٜم٤م رضماًل أيمثر قمٓم٤مًء وٓ صدىم٦ًم ُمٜمؽ واسمـ قمٛمر ؾم٤ميم٧م وم٘م٤مل قمٌد اهلل: ُم٤م شم٘مقل ي٤م أسم٤م قمٌد 

 (17اًمرمحـ؟ ىم٤مل: إذا ـم٤مب اًمٙم٥ًم زيم٧م اًمٜمٗم٘م٦م وؾمؽُمد ومؽمى. )إصالح اعم٤مل 

تٚمػ ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ : اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًم١ًمال ُمـ همػم ضورة  ىم٤مل : واظم 

أصح٤مسمٜم٤م ذم ؾم١مال اًم٘م٤مدر قمغم اًمٙم٥ًم قمغم وضمٝملم : أصحٝمام اًمتحريؿ ًمٔم٤مهر إطم٤مدي٨م ، واًمث٤مين جيقز 

ُمع اًمٙمراه٦م ، سمنموط صمالصم٦م : أن ٓ يٚمح وٓ يذل ٟمٗمًف زي٤مدة قمغم ذل ٟمٗمس اًم١ًمال ، وٓ ي١مذي اعمًئقل 

 (11/418وم٢من وم٘مد ذط ُمـ ذًمؽ طمرم.) ومتح اًم٤ٌمري 

 ٍّٝ األوً  -?;
 
 ِٓ ًّّ ٠ذٖثبة احلش

ك ٌإلّيبء
ُّ
 ٚاٌزْفف ثٗ ِٓ اٌغإاي ٚاٌزْش

ـْ وَمْْمِؾ اهلل] اجلٛمٕم٦م :  وا ذم إَْرِض َواسْمَتُٖمقا ُِم الُة وَم٤مْٟمتَنِمُ [ . 11ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : وَم٢مَِذا ىُمِْمٞم٧َِم اًمّما
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اِم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مَل رؾمقُل  -539  ـِ اًمٕمقا سَمػْمِ سم ـْ أيب قمٌِد اهللا اًمزُّ اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  وقم

ُٙمػا اهللا َْٕن َي٠ْمظُمَذ َأطَمُديُمؿ َأطمٌَُٚمُف صُمؿا َي٠ْميِتَ اجلٌَََؾ ، وَمٞم٠َْميِتَ سمُحْزَُم٦ٍم ُِمـ طَمَٓم٥ٍم قَمغم فَمِٝمِرِه وَمٞمٌَٞمَٕمَٝم٤م ، وَمٞمَ : » 

ـْ َأن َي٠ًَمَل اًمٜما٤مَس ، َأقمَٓمْقُه َأْو َُمٜمَُٕمق  رواه اًمٌخ٤مري .ش ُه هب٤م َوضْمَٝمُف ، ظَمػْمٌ ًَمُف ُِم

َْٕن حيتَٓم٥َِم » وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -541

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َأطَمُديُمؿ طُمزَُم٦ًم قمغم فَمٝمِره ، ظَمػْمٌ ُمـ َأْن َي٠ًَمل َأطَمدًا ، وَمٞمُُٕمٓمَٞمف َأو يٛمٜمََٕمُف 

ِلِّ َصغّم  -541 ـِ اًمٜمٌا الُم ٓ َي٠ْميُمؾ إِٓا ُِمـ قَمٛمِؾ »  اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمٜمف قم ًا يم٤من َداُوُد قمٚمٞمِف اًم

 رواه اًمٌخ٤مري .ش َيِدِه 

٤مرًا » وقمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -542 الُم ٟمجا ًا ٤م قمٚمٞمف اًم رواه ش يَم٤مَن َزيَمِريا

 ُمًٚمؿ 

َُم٤م َأيَمَؾ » ْٕمِد يَٙمرَب ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ اعمِ٘مَداِم سمـ ُمَ  -543

٠ْميمُؾ ُِمـ َأطَمٌد ـَمَٕم٤مُم٤ًم ظَمػْمًا ُِمـ َأَن َي٠ْميُمَؾ ُِمـ قمَٛمِؾ َيِدِه ، َوإِنا َٟمٌلا اهللا َداُوَد َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يم٤من يَ 

 .رواه اًمٌخ٤مريش قَمَٛمِؾ َيِدِه 

 

 صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:ا٢
وم٢مذا ىمْمٞم٧م اًمّمالة وم٤مٟمتنموا ذم إرض  : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف : قمـ أٟمس ىم٤مل

ىم٤مل : ًمٞمس ًمٓمٚم٥م دٟمٞم٤م وًمٙمـ قمٞم٤مدة ُمريض وطمْمقر ضمٜم٤مزة وزي٤مرة أخ ذم اهلل . قمـ ؾ اهلل. واسمتٖمقا ُمـ ومْم

ىم٤مل : مل ي١مُمروا سمٌمء وم٢مذا ىمْمٞم٧م اًمّمالة وم٤مٟمتنموا ذم إرض واسمتٖمقا ُمـ ومْمؾ اهلل  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس 

ُمـ ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م، إٟمام هق قمٞم٤مدة ُمريض، وطمْمقر ضمٜم٤مزة، وزي٤مرة أخ ذم اهلل. قمـ قمٌد اهلل سمـ سمن احلؼماين 

رأي٧م قمٌد اهلل سمـ سمن اعم٤مزين ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا صغم اجلٛمٕم٦م ظمرج ومدار  : ىم٤مل

ذم اًمًقق ؾم٤مقم٦م، صمؿ رضمع إمم اعمًجد ومّمغم ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يّمكم، وم٘مٞمؾ ًمف : ٕي رء شمّمٜمع هذا؟ ىم٤مل : 

وم٢مذا ىمْمٞم٧م اًمّمالة  : ين رأي٧م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٙمذا يّمٜمع، وشمال هذه أي٦مٕ

ىم٤مل : إذا اٟمٍموم٧م يقم اجلٛمٕم٦م وم٤مظمرج إمم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وم٤مٟمتنموا ذم إرض واسمتٖمقا ُمـ ومْمؾ اهلل. قمـ 

يم٤من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس اجلٛمٕم٦م، هريرة  أسم٤مسم٤مب اعمًجد، وم٤ًموم سم٤مًمٌمء، وإن مل شمِمؽمه. قمـ اًمقًمٞمد سمـ رسم٤مح، أن 
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يده قمٛمؾ ُمـ إيمؾ قمغم احل٨ما  سم٤مب                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 511

  

ومٞمٌتدر اًمٜم٤مس إسمقاب وم٢مذا ىمْمٞم٧م اًمّمالة وم٤مٟمتنموا ذم إرض واسمتٖمقا ُمـ ومْمؾ اهلل  : وم٢مذا ؾمٚمؿ ص٤مح

وم٢مذا ومرغ وم٢من ؿم٤مء  ىم٤مل : هق إذن ُمـ اهلل،وم٢مذا ىمْمٞم٧م اًمّمالةوم٤مٟمتنموا ذم إرض  : ذم ىمقًمفاًمْمح٤مك قمـ 

 (482-14/481اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم ظمرج، وإن ؿم٤مء ىمٕمد ذم اعمًجد. )

ـْ سَم٠ْمؾِمُٙمْؿ وَمَٝمْؾ َأْٟمتُْؿ ؿَم٤ميمُِروَن( )إٟمٌٞم٤مء( ي٘مقل  اإلُم٤مم ىم٤مل شمٕم٤ممم )َوقَمٚماْٛمٜم٤َمُه َصٜمَْٕم٦َم ًَمٌُقٍس ًَمُٙمْؿ ًمِتُْحِّمٜمَُٙمْؿ ُِم

٤مئع وإؾم٤ٌمب وهق ىمقل أهِؾ اًمٕم٘مقل وإًم٤ٌمب، ٓ ىمقل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل: هذه أي٦م أصؾ ذم اخت٤مذ اًمّمٜم

اجلٝمٚم٦ِم إهمٌٞم٤مء اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ذًمؽ إٟمام ذع ًمٚمْمٕمٗم٤مء، وم٤مًم٥ًٌم ؾمٜمف اهلل ذم ظمٚم٘مف، ومٛمـ ـمٕمـ ذم ذًمؽ وم٘مد 

 (11/321ـمٕمـ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (42.)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م ( ىم٤مل: اًمتج٤مرة 57ـمٞم٤ٌمت ُم٤م رزىمٜم٤ميمؿ( )اًمٌ٘مرة قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )يمٚمقا ُمـ 

  .قمـ اسمـ قمٓم٤مء قمـ أسمٞمف ىم٤مل: يم٤من ؾمٚمٞمامن سمـ داود يٕمٛمؾ اخلقص سمٞمديف وي٠ميمؾ ظمٌز اًمِمٕمػم

 (69)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م 

ًمٞمتٞمؿ، إن اؾمتٖمٜمٞم٧م ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: إين أٟمزًم٧م ٟمٗمز ُمـ ُم٤مل اهلل ُمٜمزًم٦م ُم٤مل ا

 (7/624اؾمتٕمٗمٗم٧م، وإن اومت٘مرت أيمٚم٧م سم٤معمٕمروف.) اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 

ىم٤مل قمامرة سمـ ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل ٕيب : ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شمٖمرس أروؽ ؟ 

ب وم٘م٤مل ًمف قمٛمر أقمزم قمٚمٞمؽ ًمتٖمرؾمٜمٝم٤م ومٚم٘مد رأي٧م قمٛمر اسمـ اخلٓم٤م وم٘م٤مل ًمف أيب أٟم٤م ؿمٞمخ يمٌػم أُمقت همدا

 (2/337يٖمرؾمٝم٤م سمٞمده ُمع أيب.)اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ًمٚمًٞمقـمك 

وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ي٤م ُمٕمنم اًم٘مراء ارومٕمقا رؤوؾمٙمؿ وم٘مد ووح اًمٓمريؼ، وم٤مؾمتٌ٘مقا اخلػمات وٓ 

 (74شمٙمقٟمقا قمٞم٤مًٓ قمغم اعمًٚمٛملم. )إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

هلل قمز وضمؾ وم٢من إىمالًٓ ذم رومؼ ظمػم وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: أهي٤م اًمٜم٤مس أصٚمحقا أُمقاًمٙمؿ اًمتل رزىمٙمؿ ا

 (54ُمـ إيمث٤مر ذم ظمرق. )إصالح اعم٤مل 

 قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إين ٕيمره أن أرى أطمديمؿ ؾمٌٝمٚمال. ٓ ذم قمٛمؾ دٟمٞم٤م وٓ ذم قمٛمؾ آظمرة. 

 (71/1)اعم٘م٤مصد احلًٜمف ًمٚمًخ٤موى 

 (97وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ُمٙم٦ًٌم ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمدٟم٤مءة ظمػم ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمٜم٤مس. )إصالح اعم٤مل 

 (71/1قمـ قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م : إن اهلل حي٥م أن يرى قمٌده شمٕم٤ٌم ذم ـمٚم٥م احلالل. )اعم٘م٤مصد احلًٜمف 
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ؾم٠مل ُمٕم٤موي٦م إطمٜمػ وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م شمٕمدون اعمروءة ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مل: اًمتٗمّ٘مف ذم اًمديـ وسمّر اًمقاًمديـ وإصالح 

 (53اعم٤مل. وم٠مرؾمؾ ُمٕم٤موي٦م إمم يزيد وم٘م٤مل: اؾمٛمع ُمـ قمٛمؽ. )إصالح اعم٤مل 

وي٦م: إصالح ُم٤مل ذم يديؽ، أومْمؾ ُمـ ـمٚم٥م اًمٗمْمؾ ُمـ أيدي اًمٜم٤مس، وطمًـ اًمتدسمػم ُمع وىم٤مل ُمٕم٤م

 (45اًمٙمٗم٤مف أطم٥م إزّم ُمـ اًمٙمثػم. )إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمقشم٦م أُمقهت٤م سمٕمد اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أطم٥م إزم ُمـ اعمقت سملم ؿمٕمٌتل رطمكم 

 ( 56، 55/ 19ض .)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن أسمتٖمل ُمـ ومْمؾ اهلل و٤مرسم٤م ذم إر

 (77ىم٤مل اسمـ قمٛمر: إذا مل يرزق أطمديمؿ ذم اًمٌٚمد ومٚمٞمتجر إمم سمٚمد همػمه. )إصالح اعم٤مل 

 (71/1ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: إين ٕيمره اًمرضمؾ وم٤مرهم٤ًم ٓ ذم قمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة. )اعم٘م٤مصد احلًٜمف 

 (٦71/1م ذم اًمٕم٤ممل. )اعم٘م٤مصد احلًٜمف قمروة سمـ اًمزسمػم. ىم٤مل: ي٘م٤مل ُم٤م ذ رء. ىم٤مل: اًمٌٓم٤مًم

 (75ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: يم٤من أسمق سمٙمر ُمـ أدمر ىمريش طمتك دظمؾ ذم اإلُم٤مرة. )إصالح اعم٤مل 

قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد أن رضمالً صٕمد إمم أيب اًمدرداء وهق يٚمت٘مط طمٜمٓم٦م وم٘م٤مل إن ُمـ وم٘مٝمؽ روم٘مؽ 

 (64سمٛمٕمٞمِمتؽ. )إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ٞمك سم٠مرض احلٌِم٦م ُمٕمف دم٤مرة، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م اًمذي سمٚمغ سمؽ ه٤مهٜم٤م؟ وم٠مظمؼمه، ومٕمذًمف ًم٘مل رضمؾ احلًـ سمـ حي

اًمرضمؾ. وم٘م٤مل: أيمؾ هذا ـمٚم٥م ًمٚمدٟمٞم٤م، وطمرص قمٚمٞمٝم٤م؟ وم٘م٤مل ًمف احلًـ: ي٤م هذا إن اًمذي محٚمٜمل قمغم هذا، 

 (78يمراه٦م احل٤مضم٦م إمم ُمثٚمؽ. )إصالح اعم٤مل 

ًمف يٚمت٘مط اًمتٛمر واحلِمػ ويٛمٞمز يمؾ واطمد أشمك ىمقم ىمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة وم٠ًمًمقه مح٤مًم٦م ومرأوه ذم طم٤مئط 

قمغم طمدة وم٘م٤مًمقا: ُم٤م قمٜمد هذا ظمػمصمؿ يمٚمٛمقه وم٘م٣م طم٤مضمتٝمؿ وم٘م٤مًمقا: ُم٤م أسمٕمد هذا ُمـ ومٕمٚمؽ إول؟ وم٘م٤مل: 

 ( 56إٟمام أقمٓمٞمٙمؿ ُمـ هذا اًمذي أمجع. ) اصالح اعم٤مل 

 (39 ىم٤مل احلًـ: ُمٓمٕمامن ـمٞم٤ٌمن محؾ اًمرضمؾ قمغم فمٝمره وقمٛمٚمف سمٞمده .)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة ًمٚمخالل

 (42ىم٤مل احلًـ: ًمٞمس ُمـ طمٌؽ اًمدٟمٞم٤م ـمٚمٌؽ ُم٤م يّمٚمحؽ ومٞمٝم٤م.. )إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م و

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: ُمـ يم٤من ُمٕمف رء وم٘مدر أن جيٕمٚمف ذم ىمرن صمقر ومٚمٞمٗمٕمؾ، وم٢من هذا زُم٤من إذا اطمت٤مج اًمرضمؾ ومٞمف إمم 

 (.41اًمٜم٤مس، يم٤من أول ُم٤م يٌذل ديٜمف. )إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ن اًمثقري رمحف اهلل يٛمر سمٜم٤م وٟمحـ ضمٚمقس ذم اعمًجد احلرام ومٞم٘مقل: ُم٤م جيٚمًٙمؿ ؟ ومٜم٘مقل : ومام يم٤من ؾمٗمٞم٤م
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 (23)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة ص  ٟمّمٜمع ؟ ىم٤مل : اـمٚمٌقا ُمـ ومْمؾ اهلل  وٓ شمٙمقٟمقا قمٞم٤مٓ قمغم اعمًٚمٛملم .

 اعمٚمقك.  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من عم٤م رؤي ذم يده دٟم٤مٟمػم وىمٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ ىم٤مل: ًمقٓ هذه متٜمدل سمٜم٤م ه١مٓء. يٕمٜمل

 (41)إصالح اعم٤مل 

 (42وىم٤مل أيًْم٤م: اعم٤مل ذم هذا اًمزُم٤من ؾمالح اعم١مُمـ. )إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

 (43وىم٤مل أيًْم٤م: يمٜم٤م ٟمٙمره اعم٤مل ًمٚمٛم١مُمـ وأُم٤م اًمٞمقم ومٜمٕمؿ اًمؽمس: اعم٤مل ًمٚمٛم١مُمـ. )إصالح اعم٤مل 

 (24احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م .)ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: جي٥م قمغم اًمرضمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من قمٜمده ُمؾء يمٗمف ـمٕم٤مُم٤م

وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتجرون ذم سمحر اًمروم، ُمٜمٝمؿ 

وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ُمـ ًمزم اعمًجد وشمرك ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ. 

 (76ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  احلروم٦م وىمٌؾ ُم٤مي٠مشمٞمف وم٘مد أحلػ ذم اًم١ًمال. )إصالح اعم٤مل

 (72قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن ًم٘مامن يم٤من ظمٞم٤مـم٤م .)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م 

ىم٤مل ىمت٤مدة قمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: يم٤من اًم٘مقم يت٤ٌميٕمقن ويتجرون، وًمٙمٜمٝمؿ إذا ٟم٤مهبؿ طمؼ 

 (297/ 4اًمٌخ٤مري  )صحٞمحُمـ طم٘مقق اهلل مل شمٚمٝمٝمؿ دم٤مرة وٓ سمٞمع قمـ ذيمر اهلل طمتك ي١مدوه إمم اهلل .

ىم٤مل ىمت٤مدة ذم هذه أي٦م : )ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ إٓ أن شمٙمقن دم٤مرة قمـ 

( ىم٤مل: واًمتج٤مرة رزق ُمـ رزق اهلل طمالل ُمـ طمالل اهلل عمـ ـمٚمٌٝم٤م سمّمدىمٝم٤م 29شمراض ُمٜمٙمؿ( )اًمٜم٤ًمء 

 (64وسمره٤م .)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م ص

 ٤م ٟمحدث أن اًمت٤مضمر  اًمّمدوق إُملم ُمع اًمًٌٕم٦م ذم فمؾ اًمٕمرش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.وىم٤مل ايْم٤م: يمٜم

 (66 ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م

ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث: يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يٜمٔمر ذم ُمٙمًٌف وُمٓمٕمٛمف وُمًٙمٜمف  يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يتحرى 

 (٧32م . )احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م دم٤مرشمف . صمؿ ىم٤مل: وًمقٓ أين ًمٞمس قمكم قمٞم٤مل ًمٕمٛمٚم٧م وايمتًٌ

قمـ أيب محزة ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م إسمراهٞمؿ قمـ رضمؾ يؽمك اًمتج٤مرة، يٕمٜمل وي٘مٌؾ قمغم اًمّمالة، يٕمٜمل: ورضمؾ 

 (47يِمتٖمؾ سم٤مًمتج٤مرة أهيام أومْمؾ ؟ ىم٤مل: اًمت٤مضمر إُملم.)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م 

وإٟمف ًمٞمٕمٛمؾ اخلقص سمٞمده ، ومٞمٕمٛمؾ   قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ىم٤مل: يم٤من داود خيٓم٥م اًمٜم٤مس قمغم ُمٜمؼمه

 (68.)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م ُمٜمف اًم٘مٗم٦م أو اًمٌمء صمؿ يٌٕم٨م سمف ُمع ُمـ يٌٞمٕمف وي٠ميمؾ ُمـ صمٛمٜمف
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ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران : ًمق أن يمؾ إٟم٤ًمن ُمٜم٤م شمٕم٤مهد يمًٌف، ومل يٙم٥ًم إٓ ـمٞم٤ًٌم، صمؿ أظمرج ُم٤م قمٚمٞمف، ُم٤م 

 (4/87 ٞم٤مءإوًماطمت٤مج إهمٜمٞم٤مء، وٓ اطمت٤مج اًمٗم٘مراء.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل يمٕم٥م أُم٤م إدريس وم٢مٟمف يم٤من رضمال ص٤محل٤م يتٕمٌد اهلل ويّمقم ويّمكم ، ويم٤من ظمٞم٤مـم٤م يتّمدق سمٙمًٌف ُم٤م 

 (71ومْمؾ ُمـ ىمقشمف .)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل 

ىم٤مل أطمٞمح٦م سمـ اجلالح: اشم٘مقا اهلل ذم أُمقاًمٙمؿ وم٢مٟمٙمؿ ًمـ شمزاًمقا يمرُم٤مء قمغم قمِمػمشمٙمؿ ُم٤م داُمقا يٕمٚمٛمقن 

 (56ٟمٙمؿ ُمًتٖمٜمقن.)إصالح اعم٤مل أ

ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ: صمالث ٓ شمّمٖمر اًمنميػ: شمٕم٤مهد اًمْمٞمٕم٦م وإصالح اعمٕمٞمِم٦م وـمٚم٥م احلؼ وإن 

 (57ىمؾ. )إصالح اعم٤مل 

 (76)إصالح اعم٤مل  .وىم٤مل أيقب: يم٤من أسمق ىمالسم٦م ي٠مُمرين سمٚمزوم اًمًقق واًمّمٜمٕم٦م وي٘مقل: إن اًمٖمٜمك ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م

ىمٚم٧م ٓسمـ اعم٤ٌمرك: أدمر ذم اًمٌحر؟ ىم٤مل: ادمر ذم اًمؼم واًمٌحر واؾمتٖمـ قمـ اًمٜم٤مس. قمـ اهلٞمثؿ سمـ مجٞمؾ ىم٤مل: 

 (77)إصالح اعم٤مل 

قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ىم٤مل: ذف اعم١مُمـ: صالة ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ، وقمزه: اؾمتٖمٜم٤مؤه قمـ اًمٜم٤مس. 

 (96)إصالح اعم٤مل 

 ق سمٙمر شم٤مضمر ىمريش.يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ إذا أشم٤مه رضمؾ ُمـ اًمٕمرب ىم٤مل هلام ًمؽ ٓ شمتجر؟ يم٤من أسم

 (73)إصالح اعم٤مل 

 (38ىم٤مل أيب وائؾ: درهؿ ُمـ دم٤مرة أطم٥م إزم ُمـ قمنمة ُمـ قمٓم٤مء. )احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
روى أن أسم٤م سمٙمر عم٤م اؾمتخٚمػ أصٌح هم٤مدًي٤م إمم اًمًقق، وقمغم رأؾمف أصمقاٌب يت٤مضمر هب٤م يم٤مًمٕم٤مدة، محؾ 

همدا إمم اًمًقق، يٌٞمع ويِمؽمي، ومٚم٘مٞمف ذم اًمٓمريؼ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأسمق قمٌٞمدة سمـ إصمقاب واًمٌْم٤مئع و

اجلراح ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘م٤مٓ ًمف: يمٞمػ شمّمٜمع هذا: وىمد وًمٞم٧م أُمر اعمًٚمٛملم؟! ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض 

٤م،  اهلل قمٜمف: ومٛمـ أيـ ُأـمِٕمُؿ قمٞم٤مزم؟! ىم٤مٓ ًمف: ٟمٗمرض ًمؽ، وٟمجٕمؾ ًمؽ ُمرشم٤ًٌم يقُمٞم٤ًّم، أو أؾمٌققمٞم٤ًّم، أو ؿمٝمريًّ

 (3/184شمًتٖمٜمل سمف قمـ اًمتج٤مرة. )ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد

وعم٤م ُوزم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أُمر اعمًٚمٛملم سمٕمد أيب سمٙمر ُمٙم٨م زُم٤مًٟم٤م ٓ ي٠ميمؾ ُمـ اعم٤مل طمتك دظمٚم٧م قمٚمٞمف ذم 

ذًمؽ ظمّم٤مص٦م، وأرؾمؾ إمم أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مؾمتِم٤مرهؿ ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: ىمد 
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ام يّمٚمح زم ومٞمف؟ وم٘م٤مل قمثامن سمـ قمٗم٤من: يمؾ وأـمٕمؿ، ىم٤مل: وىم٤مل ذًمؽ ؾمٕمٞمد ؿمٖمٚم٧م ٟمٗمز ذم هذا إُمر وم

سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ. وىم٤مل قمٛمر ًمٕمكم: ُم٤م شم٘مقل أٟم٧م ذم ذًمؽ؟ ىم٤مل: همداء وقمِم٤مء، وم٠مظمذ قمٛمر 

 (3/317سمذًمؽ.)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

ي١مذن ًمف ويم٠مٟمف قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم أن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري اؾمت٠مذن قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ومٚمؿ 

يم٤من ُمِمٖمقٓ ومرضمع أسمق ُمقؾمك ومٗمرغ قمٛمر وم٘م٤مل أمل أؾمٛمع صقت قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ائذٟمقا ًمف ىمٞمؾ ىمد رضمع 

ومدقم٤مه وم٘م٤مل يمٜم٤م ٟم١مُمر سمذًمؽ وم٘م٤مل شم٠مشمٞمٜمل قمغم ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم جمٚمس إٟمّم٤مر وم٠ًمهلؿ وم٘م٤مًمقا ٓ 

خلدري وم٘م٤مل قمٛمر أظمٗمل هذا قمكم يِمٝمد ًمؽ قمغم هذا إٓ أصٖمرٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ومذه٥م سم٠ميب ؾمٕمٞمد ا

 (4/298.)ومتح اًم٤ٌمريُمـ أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهل٤مين اًمّمٗمؼ سم٤مٕؾمقاق يٕمٜمل اخلروج إمم دم٤مرة

قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ًم٘مل ٟم٤مؾم٤م ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ وم٘م٤مل : ُمـ أٟمتؿ؟ ىم٤مًمقا : ٟمحـ 

 قيمؾ اًمذي يٚم٘مل طمٌف ذم إرض، ويتقيمؾ قمغم اهلل .اعمتقيمٚمقن. ىم٤مل : سمؾ أٟمتؿ اعمتٙمٚمقن، إٟمام  اعمت

 (11)اًمتقيمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ 

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف: عم٤م ىمًؿ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سمٞمٜمٜم٤م أُمقاًمٜم٤م، ىم٤مل: اسمـ أظمتل إين ُمقصٞمؽ 

 سمقصٞم٦م، إن أظمذت هب٤م ومٝمل ظمػم ًمؽ ُمـ ُم٤مل أسمٞمؽ ًمق ظمٚمقت سمف، اقمٚمؿ أٟمف ٓ ُم٤مل ٕظمرق، وٓ قمٞمٚم٦م قمغم

ُمّمٚمح، واقمٚمؿ أن ظمػم اعم٤مل ُم٤م أـمٕمٛمؽ ومل شمٓمٕمٛمف وإن ىمّؾ، واقمٚمؿ أن اًمرىمٞمؼ مج٤مل وًمٞمس ُم٤مًٓ، وم٢من 

اعم٤مؿمٞم٦م ُم٤مل أهٚمٝم٤م، وإن اًمٜمْم٩م شمٕمقل إرض ًمٞمس سمامل، إٟمام يم٤من أطمدٟم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ي٘مقم ومٞمف سمٜمٗمًف 

إده٤من، وًم٧ًٌم ومٞمف  وزوضمتف وسمٜمٞمف، صمؿ يرد سمٛمزيف وطمٌٌتف قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمام ريم٧ٌم ومٞمف اًمدواب، وأذسم٧م ومٞمف

اًمثٞم٤مب ىمٍم أهٚمف، وم٢من يمٜم٧م ٓ سمد ُمتخذا ؿمٞمئ٤م، وم٤مختذ ُمزرقم٦م، إن ٟمِمٓم٧م إًمٞمٝم٤م زرقمتٝم٤م، وإن شمريمتٝم٤م مل 

 (93شمٖمرُمؽ ؿمٞمئ٤ًم. )إصالح اعم٤مل 

أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ظمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمنم ؾمٜملم، ي٘مقل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م: ويم٤من ًمف 

 حيٛمؾ ذم اًمًٜم٦م اًمٗم٤ميمٝم٦م ُمرشملم، ويم٤من ومٞمف رحي٤من يم٤من جيلء ُمٜمف ريح اعمًؽ. ) أي ٕٟمس ( سمًت٤من 

 ( ) رواه اًمؽمُمذي

ىم٤مل اًمٗمٞمض سمـ إؾمح٤مق: ؾم٠مًم٧م اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىمٚم٧م : ًمق أن رضمال ىمٕمد ذم سمٞمتف زقمؿ أٟمف يثؼ سم٤مهلل 

ٙمـ مل يٗمٕمؾ هذا ومٞم٠مشمٞمف سمرزىمف ؟ ىم٤مل : يٕمٜمل إذا وصمؼ سمف طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ىمد وصمؼ سمف مل يٛمٜمٕمف رء أراده ، وًم
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إٟمٌٞم٤مء وٓ همػمهؿ وىمد يم٤مٟم٧م إٟمٌٞم٤مء ي١ماضمرون أٟمٗمًٝمؿ ، ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آضمر ٟمٗمًف 

وأسمق سمٙمر وقمٛمر ومل ي٘مقًمقا : ٟم٘مٕمد طمتك يرزق اهلل قمز وضمؾ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف : )واسمتٖمقا ُمـ 

 (31ًمّمٜم٤مقم٦م ومْمؾ اهلل(. ومالسمد ُمـ ـمٚم٥م اعمٕمٞمِم٦م .)احل٨م قمغم اًمتج٤مرة وا

ىم٤مل قمكم سمـ سمٙم٤مر: يم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ي١ماضمر ٟمٗمًف ويم٤من ؾمٚمٞمامن اخلقاص يٚم٘مط ويم٤من طمذيٗم٦م ييب 

 (27اًمٚمٌـ ) اًمٚمٌـ ُم٤م يٕمٛمؾ ُمـ اًمٓملم يٕمٜمل اًمٓمقب وأضمر( . )احل٨م قمغم اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م ص 

 ثبة اٌىشَ ٚاجلٛد ٚاإلٔفبق يف ٚعٖٛ اخلري -9>
 صمخ ثبهلل رْبىل

 وَمُٝمَق خُيْٚمُِٗمُف  َٕم٤ممَم : ىَم٤مَل اهلل شمَ 
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ ظَمػْمٍ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  39] ؾم٠ٌم :  َوَُم٤م أْٟمَٗمْ٘مُتْؿ ُِم َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا ُِم

ـْ ظَمػْمٍ ُيَقفا إًَِمٞمُْٙمْؿ َوأْٟمتُْؿ َٓ  ُٙمْؿ َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقَن إِٓا اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِف اهللِ َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا ُِم
ًِ  ُٛمقَن شُمْٔمٚمَ  وَمألْٟمُٗم

ـْ ظَمػْمٍ وم٢منا اهللَ سمِِف قَمٚمِٞمٌؿ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  272] اًمٌ٘مرة :    [ . 273] اًمٌ٘مرة :  َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا ُِم

ـِ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -544 ـِ اسم َد إِٓا ذم » وقَم ًَ ٓ طَم

ٚمآَمف قَمغَم َهَٚمَٙمتِِف ذم احلَؼِّ ، َوَرضُمٌؾ آشَم٤مه اهللا طِمْٙمَٛم٦ًم ، وَمُٝمَق َيْ٘ميِض هِب٤َم  اصمٜمتلِم: َرضُمٌؾ آشَم٤مُه اهللا  ًَ َُم٤مًٓ ، وَم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ُمٕمٜم٤مه : َيٜمٌَِِٖمل َأن ٓ ُيٖمٌََط َأطَمٌد إِٓا قمغم إطمَدى َه٤مشَملِم اخلَّْمَٚمَتلْمِ .ش َوُيَٕمٚمُِّٛمٝم٤م 

ُٙمْؿ َُم٤مُل َواِرصمِِف َأطَم٥مُّ إًِمٞمف ُِمـ َُم٤مًمِف ؟ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وقمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم  -545 ش َأيُّ

َر » ىم٤مًُمقا : ي٤م َرؾمقَل اهللا . ُم٤م ُِمٜما٤م َأطَمٌد إِٓا َُم٤مًُمُف َأطَم٥مُّ إًِمٞمف . ىم٤مل :  َم َوَُم٤مَل َواِرصمِف ُم٤م َأظما ش وَم٢مَِن َُم٤مًَمف ُم٤م ىَمدا

 رواه اًمٌخ٤مري .

ُ٘مقا اًمٜما٤مَر » ـِ طم٤مشمؿ ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقَمـ قَمِديِّ سم -546 اشما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش َوًَمْق سمِِِمؼِّ مَتَرٍة 

وقمـ ضم٤مسمٍر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ُم٤م ؾُمئِؾ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؿَمٞمئ٤ًم ىَمطُّ وم٘م٤مَل : ٓ .  -547

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف 

ـْ َيْقٍم » وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -548 َُم٤م ُِم

٤م : اًمٚماُٝمؿا َأقمِط ُُمٜمِْٗم٘م٤ًم ظَمَٚمٗم٤ًم، َوَيُ٘مقُل أ ظَمُر : ُيّمٌُِح اًمِٕم٤ٌمُد ومِٞمِف إِٓا َُمَٚمَٙم٤مِن َيٜمِْزِٓن ، وَمٞمَُ٘مقُل َأطَمَدمُهَ
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 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ُِمًٙم٤ًم شَمَٚمٗم٤ًم اًمٚماُٝمؿا َأقمِط 

ـَ آدَم ُيٜمَْٗمْؼ » وقمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىمـ٤مل :  -549 ىم٤مل اهللا شمٕم٤ممم : أٟمِٗمؼ ي٤م اسْم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش قَمَٚمٞمَْؽ 

 َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ ْ قمٌد اهللاِ سمـ قَمْٛمرو سمـ اًمَٕم٤مِص ريض اهللا قمٜمُٝمام َأنا َرضُمالً ؾَم٠َمَل رؾمقل اهللا  -551

ـْ مل شَمْٕمِرْف » :َأيُّ اإِلؾمالِم ظَمػْمٌ ؟ ىم٤مل :وؾَمٚماؿ ـْ قَمَروْم٧َم َوَُم الَم قَمغم َُم ًا ُمتٗمٌؼ ش شُمْٓمِٕمْؿ اًمٓمإَم٤مَم َوشَمْ٘مَرُأ اًم

 قمٚمٞمف 

ٜمِٞمَح٦ُم اًمَٕمٜمْز ُم٤م َأْرسَمٕمقَن ظَمّمَٚم٦ًم َأقمالَه٤م ُمَ » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -551

رواه ش صَمَقاهِب٤َم َوشَمّْمِديَؼ َُمْققُمقِدَه٤م إِٓا َأْدظَمَٚمُف اهللا شمٕم٤ممم هِب٤َم اجلَٜما٦َم  َرضَم٤مءَ  ُمٜمٝم٤م سمَخّمَٚم٦مٍ  يْٕمٛمُؾ  قَم٤مُمؾٍ  ُِمـ 

 اًمٌخ٤مري . وىمد ؾمٌَؼ سمٞم٤من هذا احلدي٨م ذم سم٤مب سَمٞم٤َمن يَمثَرِة ـُمرق اخلػَْمِ .

ـِ  -552 قَمْجالَن ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  قمـ أيب ُأَُم٤مَُم٦َم ُصَديِّ سم

َٙمُف َذٌّ ًَمَؽ ، َوٓ شُمالُم قَمغم يَمَٗم٤مٍف، َواسْمدْأ سمِٛمَ » ًِ ْ ٌُْذَل اًمَٗمْْمَؾ ظَمػٌم ًَمَؽ ، وإِن مُت ـَ آَدَم إِٟماَؽ إِن شَم ـْ ي٤م اسْم

ـَ اًمَٞمدِ  ْٗمغَم  شَمُٕمقُل ، واًمٞمَُد اًمُٕمٚمَٞم٤م ظَمػْمٌ ُِم ًُّ  رواه ُمًٚمؿ .ش اًم

وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ُم٤م ؾُمئَِؾ رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَمغَم اإِلؾْمالِم ؿَمٞمئ٤ًم  -553

َأؾْمٚمُِٛمقا وَم٢مِنا  إِٓ َأقْمٓم٤مه ، َوًَمَ٘مَد ضَم٤مَءه َرضُمٌؾ وَم٠َمقمَٓم٤مه هَمٜماًَم سَملَم ضَمٌََٚملِم ، وَمَرضَمَع إمِم ىَمقُِمِف وَمَ٘م٤مَل : َي٤م ىَمْقمِ 

ْٟمَٞم٤م ، وَماَم يَ  ٚمُِؿ َُم٤م ُيِريُد إِٓا اًمدُّ ًْ ضُمُؾ ًَمُٞم ـْ ٓ خَيَِْمك اًمَٗمْ٘مَر ، َوإِْن يَم٤مَن اًمرا ْٚم٨ٌَُم إِٓا حُمَٛمدًا ُيْٕمٓمِل قَمَٓم٤مَء َُم

ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م . رواه ُمًٚمؿ . ـَ اًمدُّ ػمًا طَمتاك َيُٙمقَن اإِلؾْمالُم َأطَم٥ما إًَِمٞمف ُم
ًِ  َي

اًم ، وَمُ٘مٚم٧ُم : ي٤م  -554 ًْ َؿ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىَم ًَ وقمـ قُمَٛمَر ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىَم

 يَم٤مُٟمقا َأطَمؼا سمِف ُِمٜمُْٝمؿ ؟ ىم٤مل : 
ِ
وين َأن َي٠ًَمًُمقين سم٤مًْمُٗمحِش وَم٠ُمقْمٓمٞمَٝمؿ » رؾمقَل اهللا ًَمَٖمػْمُ َه١ُمَٓء ُ ُْؿ ظَمػما إَِّنا

ُٚمقين ،  رواه ُمًٚمؿ .ش َوًَم٧ًُم سم٤ٌَِمظِمٍؾ  َأْو ُيٌَخِّ

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -555 ػُم َُمَع اًمٜمٌا
ًِ ـِ ُُمٓمِٕمؿ ريَض اهللا قمٜمف َأٟمف ىم٤مل : سَمْٞمٜماََم ُهَق ي وقمـ ضُمٌَػْمِ سم

وُه إمِم ؾَمُٛمَرٍة وَمخَ  ٠َمًُمقَٟمُف ، طَمتاك اْوَٓمرُّ ًَ  ، وَمَٕمٚمَِ٘مُف إقَْمَراُب ي
َٓمَٗم٧ْم ِرَداَءُه ، وَمَقىَمَػ َُمْ٘مَٗمَٚمُف ُِمـ طُمٜملَْمٍ

ٛمْ  ًَ ل ، وَمَٚمْق يَم٤مَن زم قَمـَدُد هِذِه اًمِٕمَْم٤مِه َٟمَٕماًم ، ًَمَ٘م
ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : َأقْمُٓمقين ِرَدائِ تُُف اًمٜمٌا
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٤ٌَمٟم٤ًم  اسم٤ًم َوٓ ضَم  .  ُرضُمققِمفِ  طَم٤مل َأْي  ش َُمْ٘مَٗمَٚمفُ  » رواه اًمٌخ٤مري . ش سَمْٞمٜمَُٙمْؿ ، صمؿ ٓ دَمُِدوين سَمِخٞماًل َوٓ يَمذا

ُٛمَرةُ  » وَ  ًا  ؿَمَجٌر ًَمُف ؿَمْقٌك.ش : اًمِٕمَْم٤مُه »  وَ .  ؿَمَجَرةٌ :  ش اًم

َُم٤م َٟمَ٘مَّم٧ْم َصَدىَم٦ٌم » وقمـ أيب ُهريرة ريَض اهللاُ قمٜمف َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -556

ٌْدًا سمِ  ـْ َُم٤مٍل ، َوَُم٤م َزاَد اهللاُ قَم  رواه ُمًٚمؿ .ش َٕمْٗمٍق إِٓا قِمّزًا ، َوَُم٤م شَمَقاَوَع َأطَمٌد هللاِ إِٓا َروَمَٕمُف اهللاُ قَمزا وضمؾا ُِم

ـَ ؾَمٕمٍد إَٟماَمريِّ ريض اهللا قمٜمف َأٟمف ؾمَٛمع رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -557 وقمـ أيب يَمٌَِم٦َم قُمٛمرو سمِ

ُؿ قَمَٚمٞم» وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  ًِ صُمُٙمؿ طَمِديث٤ًم وَم٤مطْمَٗمُٔمقُه : َُم٤م َٟمَ٘مَص َُم٤مُل قَمٌٍد ُِمـ َصَدىَم٦ٍم ، َوٓ صَمالصَم٦ٌم ُأىْم ـا َوُأطَمدِّ ِٝم

َؿ قَمٌٌْد َُمْٔمَٚمَٛم٦ًم َصؼَمَ قَمَٚمٞمَٝم٤م إِٓا َزاَدُه اهللاُ قِمّزًا ، َوٓ وَمَتَح قَمٌٌْد سم٤مب َُم٠ًَمًَم٦ٍم إِٓا وَمتََح اهللا
 قَمَٚمٞمِْف سم٤مب وَمْ٘مٍر ، فُمٚمِ

ْٟمٞم٤َم َْٕرسَمَٕم٦ِم َٟمَٗمر: قَمٌٍد َرَزىَمف اهللا َُم٤مًٓ َوقِمْٚمامً َأْو يَمٚمَِٛم٦ًم َٟمْحقَ  صُمُٙمؿ طَمِديث٤ًم وَم٤مطْمَٗمُٔمقُه . ىم٤مل إِٟمااَم اًمدُّ  َه٤م . َوُأطَمدِّ

ٌٍْد َرزَ  ُف ، َوَيِّمُؾ ومِٞمِف َرمِحَُف ، َوَيْٕمَٚمُؿ هللاِ ومِٞمِف طَم٘م٤م وَمٝمَذا سم٠َمومَْمؾ اعمَٜم٤مزل . َوقَم اهللا قِمْٚماًم  ىَمفُ ، وَمُٝمق َيتا٘مل ومِٞمِف َرسما

ْ َيْرُزىمُف َُم٤مًٓ وَمُٝمَق َص٤مِدُق اًمٜمِّٞما٦ِم َيُ٘مقُل : ًَمق َأنا زم َُم٤مًٓ ًَمٕمِٛمْٚم٧ُم سمَِٕمَٛمؾ وُمالٍن ، وَمُٝمَق ٟمِٞماتُفُ  ٤م  ، َومَل ، وَم٠َمضْمُرمُهَ

ْ يْرُزىْمُف قِمْٚماًم ، ومُٝمَق خَيٌُِْط ذم ُم٤مًمِِف  سمَِٖمػم قِمٚمٍؿ ، ٓ َيتا٘مل ومِٞمِف َرسماُف َوٓ ؾَمَقاٌء . َوقَمٌٍْد َرَزىَمُف اهللاُ َُم٤مًٓ ، َومَل

ْ  َوقَمٌْدٍ  َيِّمُؾ َرمِحَُف ، َوٓ َيٕمَٚمُؿ هللاِ ومِٞمِف طَم٘م٤م ، وَمَٝمَذا سم٠َمظْم٨ٌَِم اعمَٜم٤َمِزِل .  وَمُٝمقَ  ، قِمْٚمامً  َوٓ َُم٤مًٓ  اهللا يْرُزىْمفُ  مَل

٤م ، ٟمِٞماُتفُ  قَ وَمٝمُ  وُمالٍن، سمَِٕمَٛمؾ ومِٞمفِ  ًَمَٕمِٛمْٚم٧ُم  َُم٤مًٓ  زم َأنا  ًَمقْ :  َيُ٘مقُل  :  وىم٤مل اًمؽمُمذي رواه ش ؾَمَقاءٌ  وَمِقْزُرمُهَ

 ي٨م طمًـ صحٞمح .طمد

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -558 ُْؿ َذسمُحقا ؿَم٤مًة ، وم٘م٤مَل اًمٜمٌا َُم٤م سَمِ٘مَل » وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأَّنا

رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م ش ٚمَُّٝم٤م هَمػَم يَمتِِٗمَٝم٤مسَمِ٘مل يمُ » ىم٤مًم٧م : ُم٤م سم٘مل ُِمٜمٝم٤م إِٓا يَمتُِٗمَٝم٤م ، ىم٤مل : ش ُِمٜمٝم٤م؟

ىُمقا هب٤م إٓا يَمتَِٗمَٝم٤م وم٘م٤مل : سَمِ٘مٞم٧َْم ًَمٜم٤م ذم أظِمرِة إِٓا يَمتَٗمَٝم٤م .  صحٞمح . وُمٕمٜم٤مه : شَمَّمدا

وقمـ َأؾمامَء سمٜم٧ِم أيب سمٙمٍر اًمّمديؼ ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مًم٧م : ىم٤مل زم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -559

 ش .ٓ شُمقيمِل وَمٞمقيمَِل اهللاُ قَمَٚمٞمِْؽ : »  وؾَمٚماؿ

َأٟمِٗمِ٘مل َأو َأْٟمَٗمِحل َأو َأْٟمِْمِحل َوٓ حُتْيص وَمٞمُْحيِصَ اهللا قَمَٚمٞمِؽ َوٓ شُمققِمل ومٞمققِمَل اهللاُ » وذم رواي٦ٍم 

 اعمٝمٛمٚم٦م : هق سمٛمٕمٜمك ش اْٟمَٗمِحل » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وَ ش قَمَٚمٞمِْؽ 
ِ
 ش ِحل َأْٟمِْم » ويمذًمؽ : ش َأٟمِٗمِ٘مل » سم٤محل٤مء

َُمثَُؾ » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأٟمف ؾَمِٛمع رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  -561
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٤م اعمُ  اِم إمِم شَمَراىِمٞمٝماَم، وَم٠َمُما ـْ صْمِدهيِّ ٌات٤َمِن ُِمـ طَمديد ُِم  قَمَٚمْٞمِٝماَم ضُم
ٌَِخٞمِؾ واعمُٜمِْٗمِؼ ، يَمَٛمثَِؾ َرضُمَٚملْمِ ٜمِْٗمُؼ ، وَمال اًم

٤م اًمٌَِخٞمُؾ ، وَمال ُيرِ ُيٜمْ  ِٗمَل سَمٜم٤َمَٟمُف ، َوشَمْٕمُٗمَق َأصَمَرُه ، َوَأُما ٌََٖم٧ْم ، َأْو َووَمَرْت قمغم ضِمٚمِدِه طمتك خُتْ يُد َأْن ِٗمُؼ إِٓا ؾَم

ُع  ًِ ُٕمَٝم٤م وَمال شَمتا  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ُيٜمِْٗمَؼ ؿَمٞمئ٤ًم إِٓا ًَمِزىَم٧ْم يُمؾُّ طَمْٚمَ٘م٦ٍم َُمَٙم٤مََّن٤َم ، وَمُٝمق ُيَقؾمِّ

ٌََٖم٧ْم ، َوـَم٤مًَم٧ْم طمتك دُمرا َوَراَءُه ، َوخُتِْٗمَل ِرضمَٚمٞمِف ش ٦ُم اجلٌُا » َو  رُع ، َوَُمٕمٜم٤َمُه : َأن اعمُٜمِْٗمَؼ يُمٚمااَم َأْٟمَٗمَؼ ؾَم اًمدِّ

 وَأصَمَر َُمِمٞمِف وظُمُٓمقاشمِِف .

َق سمِِٕمْدِل مَتَْرٍة ُمِ » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -561 ـْ شَمَّمدا ٥ٍم ـَمٞم٥ٍِّم َُم ًْ ـْ يَم

ٌَٝم٤م ، يَماَم ُيَريبِّ  ُه طمتك ، وٓ َيْ٘مٌَُؾ اهللاُ إِٓا اًمٓماٞم٥َِّم وَم٢مِنا اهللا يْ٘مٌَُٚمَٝم٤م سمِٞمَِٛمٞمٜمِِف ، صُمؿا ُيَرسمِّٞمٝم٤م ًمَِّم٤مطِم  َأطَمُديُمْؿ وَمُٚمقا

 ووؿ اًمالم وشمِمديد اًمش اًمَٗمُٚمقُّ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ش . شَمُٙمقَن ُِمثَْؾ اجلٌَِؾ 
ِ
قاو  وي٘م٤مل َأيْم٤ًم : سمٗمتِح اًمٗم٤مء

 وإؾِمٙم٤من اًمالم وختٗمٞمػ اًمقاو : وهق اعمُْٝمُر 
ِ
 سمٙمن اًمٗم٤مء

ِٛمَع  -562 ًَ وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : سمْٞمٜماَم َرضُمٌؾ َيٛمٌِم سمَِٗمالٍة ُِمـ إَرض ، وَم

َح٤مُب ومَ  ًا ك ذًمَؽ اًم ٍة ، وم٢مِذا ذضم٦م ُمـ َصقشم٤ًم ذم ؾَمَح٤مسَم٦ٍم : اؾمِؼ طَمِديَ٘م٦َم وُمالٍن ، وَمَتٜمَحا ٠َموْمَرَغ َُم٤مَءُه ذم طَمرا

ُل اعمَ  اِج ىَمِد اؾْمتَققَم٧ٌَْم ذًمَِؽ اعم٤مَء يُمٚماُف وَمتََتٌاَع اعم٤مَء ، وم٢مِذا َرضُمٌؾ ىَم٤مِئٌؿ ذم طَمِديَ٘متِِف حُيَقِّ ٤مَء شمِْٚمَؽ اًمنمِّ

َح٤مسَم٦ِم ، وم٘م٤مل ًمف : سمِٛمًَح٤مشمِِف ، وم٘م٤مل ًمف : ي٤م قَمٌَْد اهللاِ ُم٤م اؾْمُٛمَؽ ىم٤مل : وُمالٌن، ًمالؾْمِؿ اًماذِ  ًا ي ؾَمِٛمَع ذم اًم

َح٤مِب اًمذي هَذا َُم٤مُؤُه يُ٘مقُل :  ًا ـِ اؾْمِٛمل ؟ وَمَ٘م٤مل : إين ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصقشم٤ًم ذم اًم ٠َمًُمٜمِل قَم ًْ َ شَم ٌَْد اهللاِ مِل َي٤م قَم

إمِم ُم٤م خَيُْرُج ُِمٜمٝم٤م ،  اؾمِؼ طَمِديَ٘م٦َم وُمالٍن إلؾمِٛمَؽ ، ومام شَمّْمٜمَُع ومِٞمٝم٤م ؟ وم٘م٤مل : َأُم٤م إِْذ ىُمْٚم٧َم َهَذا ، وَم٢مين َأْٟمُٔمرُ 

ُق سمثُُٚمثِف ، وآيُمُؾ َأٟم٤م وقِمٞم٤مزم صُمُٚمث٤ًم ، وَأردُّ ومِٞمٝم٤م صُمٚمَثُف . رواه ُمًٚمؿ . ُة » وَم٠َمشماَّمدا ٦ُم ش احلَرا ًَ إَرُض اعمُْٚمٌَ

ضَم٦ُم » طِمَج٤مَرًة ؾَمقَداَء :   . ش واًمنما
ِ
ٞمُؾ اعم٤مء ًِ  وسم٤مجلٞمؿ : ِهَل ُم

ِ
 سمٗمتح اًمِملم اعمٕمجٛم٦م وإؾِمٙم٤من اًمراء

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
 (12/224اًمدر اعمٜمثقر .(ىم٤مل : ذم همػم إهاف وٓ شم٘متػمتؿ ُمـ رء ومٝمق خيٚمٗمف وُم٤م أٟمٗم٘م:ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

وُم٤م شمٜمٗم٘مقن : يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يتّمدق قمغم اعمنميملم، ومٜمزًم٧م : ىم٤ملؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ 

أٟم٤ًمب وىمراسم٦م ُمـ  ىم٤مل : يم٤من أٟم٤مس ُمـ إٟمّم٤مر هلؿاسمـ قم٤ٌمس ومتّمدق قمٚمٞمٝمؿ . قمـ  .إٓ اسمتٖم٤مء وضمف اهلل 

ًمٞمس قمٚمٞمؽ هداهؿ  : ىمرئم٦م واًمٜمْمػم، ويم٤مٟمقا يت٘مقن أن يتّمدىمقا قمٚمٞمٝمؿ، ويريدوَّنؿ أن يًٚمٛمقا، ومٜمزًم٧م
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ومال قمٚمٞمؽ ىم٤مل : إذا أقمٓمٞم٧م ًمقضمف اهلل وُم٤م شمٜمٗم٘مقن إٓ اسمتٖم٤مء وضمف اهلل  : ذم ىمقًمفقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين أي٦م.قمـ 

هق ُمردود قمٚمٞمؽ ومامًمؽ وهلذا  :ىم٤ملشمٔمٚمٛمقن يقف إًمٞمٙمؿ وأٟمتؿ ٓ  : ذم ىمقًمفاسمـ زيد ُم٤م يم٤من قمٛمٚمف.قمـ 

 (332-3/331)اًمدر اعمٜمثقرشم١مذيف ومتـ قمٚمٞمف إٟمام ٟمٗم٘متؽ ًمٜمٗمًؽ واسمتٖم٤مء وضمف اهلل واهلل جيزيؽ.

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (4/357سمرار ٕىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف: صٜم٤مئع اعمٕمروف شم٘مل ُمّم٤مرع اًمًقء.)رسمٞمع ا

 (4/357وٟمّمقص آظمٞم٤مر  إسمرارٜمف: اجلُقد طم٤مرس إقمراض.) رسمٞمع وقمٜمف ريض اهلل قم

٤م ُم٤م يم٤من قمـ ُم٠ًمًم٦م ومحٞم٤مء وشمذُمُّؿ خ٤مء ُم٤م يم٤من اسمتداًء وم٠مُما ًا  (4/481)رسمٞمع آسمرار .ىم٤مل قمكمٌّ ريض اهلل قمٜمف: اًم

 (4/357وٟمّمقص آظمٞم٤مر ًمٚمزخمنمى  إسمراروىم٤مل ايْم٤م : اًمٙمرم أقمٓمػ ُِمـ اًمرطمؿ.)رسمٞمع 

خّل سمًخ٤مئف اجلٜم٦ّم. ىم٤مل قمغم سمـ اسم ًّ ك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف : اًمٌخؾ ضمٚم٤ٌمب اعمًٙمٜم٦م ورسّمام دظمؾ اًم

 (312/ 3)أداب اًمنمقمٞم٦م 

وىم٤مل ريض اهلل قمٜمف: إذا أىمٌٚم٧م قمٚمٞمؽ اًمّدٟمٞم٤م وم٠مٟمٗمؼ ُمٜمٝم٤م وم٢مَّّن٤م ٓ شمٗمٜمك، وإذا أدسمرت قمٜمؽ وم٠مٟمٗمؼ ُمٜمٝم٤م وم٢مَّّن٤م 

ـّ سمدٟمٞم٤م وهل ُم٘مٌٚم٦م .ومٚمٞمس يٜم ٘مّمٝم٤م اًمتٌّذير واًمّنف. وإن شمقًّم٧م وم٠مطمرى ٓ شمٌ٘مك وأٟمِمد ي٘مقل: ٓ شمٌخٚم

 (3/246طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأن دمقد هب٤م .وم٤محلٛمد ُمٜمٝم٤م إذا ُم٤م أدسمرت ظمٚمػ.)

خّل، ىم٤مًم٧م إرض واحلٗمٔم٦م: رّب دم٤موز قمـ قمٌدك ذم  ًّ ىم٤مل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف: إذا ُم٤مت اًم

قمـ اجلٜم٦ّم يمام طمج٥م قم٤ٌمدك قماّم ضمٕمٚم٧م  اًمّدٟمٞم٤م سمًخ٤مئف، وإذا ُم٤مت اًمٌخٞمؾ ىم٤مًم٧م: اًمّٚمٝمّؿ اطمج٥م هذا اًمٕمٌد

 (215 -214ذم يديف ُمـ اًمّدٟمٞم٤م.) خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ  

 (226ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس: ؾم٤مدات اًمٜم٤ّمس ذم اًمّدٟمٞم٤م إؾمخٞم٤مء، وذم أظمرة إشم٘مٞم٤مء. ) أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

يد ه٤مؿمٌؿ. وأول ُمـ ىم٤مل اعمدائٜمل: أول ُمـ ؾمـ اًم٘مرى إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم وأول ُمـ هِمؿ اًمثر

ومٓمر ضمػماٟمف قمغم ـمٕم٤مُمف ذم اإلؾمالم قمٌٞمد اهلل سمـ قم٤ٌمٍس ريض اهلل قمٜمٝمام وهق أول ُمـ ووع ُمقائده قمغم 

 اًمٓمريؼ، ويم٤من إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف ـمٕم٤مٌم ٓ يٕم٤مودُمٜمف رٌء، وم٢من مل جيد ُمـ ي٠ميمٚمف شمريمف قمغم اًمٓمريؼ.

 (151/2)همذاء آًم٤ٌمب ًمٚمًٗم٤مريٜمك  

ؾمتحل ُمـ اهلل أن أرى إخ ُمـ إظمقاين وم٠مؾم٠مل ًمف اجلٜم٦م وأسمخؾ قمٚمٞمف سم٤مًمدٟمٞم٤م، ي٘مقل قمكم سمـ احلًلم:إين ٕ

 (4/394ًػم )اًموم٢مذا يم٤من همدًا ىمٞمؾ زم: ًمق يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م سمٞمدك ًمٙمٜم٧م سمٞمدك هب٤م أسمخؾ وأسمخؾ.

ّٓ ىم٤مل طمٙمٞمؿ سمـ طمزام: ُم٤م أصٌح٧م ص٤ٌمطم٤م ىمّط ومر أي٧م سمٗمٜم٤مئل ـم٤مًم٥م طم٤مضم٦م ىمد و٤مق هب٤م ذرقم٤م وم٘مْمٞمتٝم٤م إ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16566
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=272#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=272#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16327
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=272#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=2&ayano=272#docu
https://khaledalsabt.com/cnt/dros/2129#_ftn1
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ّٓ يم٤من ذًمؽ ُمـ  يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٜمّٕمؿ اًّمتل أمحد اهللّ قمٚمٞمٝم٤م، وٓ أصٌح٧م ص٤ٌمطم٤م مل أر سمٗمٜم٤مئل ـم٤مًم٥م طم٤مضم٦م إ

 (117.)ُمٙم٤مرم آظمالق ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م اعمّم٤مئ٥م اًّمتل أؾم٠مل اهللّ قمز و ضمؾ إضمر قمٚمٞمٝم٤م

٤مدق: إ د اًمّما نا هلل وضمقًه٤م ُِمـ ظمٚم٘مف، ظمٚم٘مٝمؿ ًم٘مْم٤مء طمقائ٩م قم٤ٌمده، يرون اجلقد جمًدا، وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛما

 (357/4واإلومْم٤مل ُمٖمٜماًم، واهلل حي٥مُّ ُمٙم٤مرم إظمالق.)رسمٞمع إسمرار وٟمّمقص إظمٞم٤مر 

ىم٤مل محا٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م: مل يٙمـ سم٤مًمٙمقوم٦م أؾمخك قمغم ـمٕم٤مٍم وُم٤مٍل ُِمـ مح٤ماد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وُِمـ سمٕمده ظمٚمػ 

 (55ًمٙمرم واجلقد وؾمخ٤مء اًمٜمٗمقس ًمٚمؼمضمالٟمك سمـ طمقؿم٥م.)ا

وىم٤مل حيٞمك اًمؼمُمٙمل:أقمط ُِمـ اًمدٟمٞم٤م وهل ُم٘مٌٚم٦م: وم٢من ذًمؽ ٓ يٜم٘مّمؽ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم. ومٙم٤من احلًـ سمـ ؾمٝمؾ 

ه! ُم٤م أـمٌٕمف قمغم اًمَٙمَرم وأقمٚمٛمف سم٤مًمدٟمٞم٤م. ٥م ُِمـ ذًمؽ وي٘مقل: هلل درُّ  ( 368/4)رسمٞمع إسمرار يتٕمجا

: اقمٚمؿ أنا اًمٙمريؿ جي ٓا ىم٤مل اعم٤مورديُّ تزي سم٤مًمٙمراُم٦م واًمٚمُّٓمػ واًمٚمائٞمؿ جيتزي سم٤معمٝم٤مٟم٦م واًمٕمٜمػ ومال جيقد إ

٤مقمر:رأيتؽ ُمثؾ اجلقز يٛمٜمع ًمٌاف  صحٞمًح٤م ويٕمٓمل ظمػمه طملم  ٓا قمٜمًٗم٤م يمام ىم٤مل اًمِما ظمقوًم٤م وٓ جيٞم٥م إ

  (211ُيْٙمَن.)أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردي 

ّٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وٓ ُمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث: ُمـ مل يٙمرم وٞمٗمف ومٚمٞمس ُمـ حم

الم.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ًّ  (132اًم

ىم٤مل قمٌد اهللّ سمـ ضمٕمٗمر: أُمٓمر اعمٕمروف ُمٓمرا وم٢من أص٤مب اًمٙمرام يم٤مٟمقا ًمف أهال وإن أص٤مب اًمّٚمئ٤مم يمٜم٧م ًمف 

 ( 3/247طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأهال.)

ظمػما أُّمر قمٚمٞمٝمؿ ظمٞم٤مرهؿ، وضمٕمؾ أرزاىمٝمؿ سم٠ميدي ىم٤مل حمّٛمد سمـ اعمٜمٙمدر: يم٤من ي٘م٤مل: إذا أراد اهللّ سم٘مقم 

 (125ظمالق ًمٚمخرائٓمك ٕؾمٛمح٤مئٝمؿ. )  اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم ا

ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ضمٚم٤ًمء اًمرمحـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ضمٕمؾ ذم ىمٚمٌف ظمّم٤مًٓ اًمٙمرم واًمًخ٤مء واحلٚمؿ 

 (143واًمرأوم٦م واًمِمٙمر واًمؼم واًمّمؼم.)قمدة اًمّم٤مسمريـ ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزيف 

خ٤مء: أن دمقد سمامًمؽ ذم اهللّ قمز و ضمؾ أي ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.ىم٤مل ا ًّ  (3/246طمٞم٤مءإل)احلًـ اًمٌٍمي: اًم

خ٤مء هٙمذا، وطمث٤م سمٞمديف ًا د اًمٕم٤مسمد: يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعم١مُمـ ُِمـ اًم  (179)ُمٙم٤مرم إظمالق .وىم٤مل سمٙمر سمـ حمٛما

 (4/357 إسمرار)رسمٞمع .سم٤مًمٌذلىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: ؾمخ٤مء اًمٜماٗمس قماما ذم أيدي اًمٜما٤مس أقمٔمؿ ُِمـ ؾمخ٤مء اًمٜماٗمس 

ٗمـ ًمتجري ذم ضمقدةيم٤م ًُّ ٤من إذا ذيمر يزيد سمـ اعمٝمٚما٥م ي٘مقل:إن يم٤مدت اًم ًا  .ن هِم٤مم سمـ طم

 (364/4 إسمرار)رسمٞمع 
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ـ اخلٚمؼ وم٘م٤مل اًمٙمرم، واًمٌذًمف وا ًْ  طمتامل.إلىم٤مل طمًـ سمـ ص٤مًمٍح،: ؾُمئِؾ احلًـ قمـ طُم

 (55)اًمٙمرم واجلقد وؾمخ٤مء اًمٜمٗمقس

خ٤مء حمٛمقدا ومٛمـ وىمػ قمغم طمّده ؾمّٛمل يمريام ويم٤من ًمٚمحٛمد ُمًتقضم٤ٌم، وُمـ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمّؿ  : إذ ًّ ا يم٤من اًم

 (53ىمٍّم قمٜمف يم٤من سمخٞمال ويم٤من ًمٚمّذّم ُمًتقضم٤ٌم .) اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م 

 (235ىم٤مل اعمٜمتٍم سمـ سمالل إٟمّم٤مري:) رووف اًمٕم٘مالء ص 

 ٓ يًتقي اًمٌخُؾ قمٜمَد اهللِ واجلُقدُ   اجلُقُد ُمٙمرُم٦ٌم واًمٌخُؾ ُمٌٖمْم٦مٌ 

 واًمٜما٤مُس ذم اعم٤مِل ُمرزوٌق وحمدودُ   ومٞمف ؿمخقٌص واًمِٖمٜمك دقم٦مٌ  واًمٗم٘مرُ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
، وم٢مٟمك ٟمٌئ٧م أنا قمٌٞمد 

ٍ
وُذيمر أنا قمٌٞمد اهلل سمـ اًمٕمٌا٤مس أشم٤مه ؾم٤مئؾ وهق ٓ يٕمرومف، وم٘م٤مل ًمف: شمّمدق قمغم سمٌمء

أٟم٤م ُِمـ قمٌٞمد اهلل وم٘م٤مل: أيـ أٟم٧م ُمٜمف ذم اهلل سمـ اًمٕمٌا٤مس أقمٓمك ؾم٤مئاًل أًمػ درهؿ واقمتذر إًمٞمف، وم٘م٤مل: وأيـ 

ضمؾ ومٛمروءشمف وومٕمٚمف، وإذا ؿمئ٧م ومٕمٚم٧َم،  ٤م احل٥ًم ذم اًمرا احل٥ًم أم ذم اًمٙمرم؟ ىم٤مل: ومٞمٝمام مجٞمًٕم٤م، ىم٤مل: أُما

٤مئؾ: إن مل شمٙمـ  ًا وإذا ومٕمٚم٧م يمٜم٧م طمًٞم٤ًٌم. وم٠مقمٓم٤مه أًمٗمل درهؿ واقمتذر إًمٞمف ُِمـ وٞمؼ ٟمٗم٘متف. وم٘م٤مل ًمف اًم

٤مه وم٠مٟم٧م اًمٞمقم ظمػم ُمٜمؽ أُمس، وم٠مقمٓم٤مه أًمًٗم٤م أظمرى، وم٘م٤مل  قمٌٞمد اهلل سمـ اًمٕمٌا٤مس وم٠مٟم٧م ظمػم ُمٜمف، وإن يمٜم٧م إيا

٤مئؾ: هذه هزة يمريؿ طمًٞم٥م. )اعمًتج٤مد ُمـ ومٕمالت آضمقاد  ًا  (1149ًمف اًم

صمٜم٤م اسمـ قمٛمران ىم٤ميض اعمديٜم٦م أنا ـمٚمحف يم٤من ي٘م٤مل ًمف: ـمٚمحف اخلػم وـمٚمحف اًمٗمٞم٤مض   : طمدا ىم٤مل إصٛمٕملُّ

قمنمة ُِمـ أؾم٤مرى سمدر وضم٤مء يٛمٌم سمٞمٜمٝمؿ، وأٟمف ؾمئؾ سمرطمؿ، وم٘م٤مل: ُم٤م وـمٚمحف اًمٓمٚمح٤مت، وأٟمف ومدى 

ؾمئٚم٧م هبذه اًمرطمؿ ىمٌؾ اًمٞمقم، وىمد سمٕم٧م طم٤مئًٓم٤م زم سمتًٕمامئ٦م أًمػ درهؿ وأٟم٤م ومٞمف سم٤مخلٞم٤مر، وم٢من ؿمئ٧م 

 (454/1ظم٤ٌمر ٕاردمٕمتف وأقمٓمٞمتٙمف وإن ؿمئ٧م أقمٓمٞمتؽ صمٛمٜمف.)قمٞمقن ا

ـمٚمحف اًمٓمٚمح٤مت، ٕٟمف اؿمؽمى ُم٤مئ٦م همالم وأقمت٘مٝمؿ ىم٤مل اعمدائٜمل: إٟمام ؾمٛمك ـمٚمحف سمـ قمٌٞمد اهلل اخلزاقمل 

 ( 466/1ٓسمـ ىمتٞمٌف  إظم٤ٌمروزوضمٝمؿ، ومٙمؾ ُمقًمقد ًمف ؾمامة ـمٚمح٦م. ) قمٞمقن 

وىمٞمؾ: َُمِرض ىمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، وم٤مؾمتٌٓم٠م إظمقاٟمف، وم٘مٞمؾ ًمف: إَّنؿ يًتحٞمقن ِما٤م ًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ 

ًٓ يٛمٜمع اإلظمقان ُِمـ اًمزي٤مرة، صمؿ أُمر ُمٜم٤مدًي٤م ومٜم٤مدى: َُمـ يم٤من قمٚمٞمف ًم٘مٞمس سمـ  اًمديـ، وم٘م٤مل: أظمزى اهلل ُم٤م

 (247/3طمٞم٤مء إلؾمٕمد طمؼ ومٝمق ُمٜمف سمريء، ىم٤مل وم٤مٟمٙمنت درضمتف سم٤مًمٕمٌم ًمٙمثرة َُمـ زاره وقم٤مدة . )ا

 ّٓ روى ُم٤مًمؽ قمـ ُمقٓة ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أّن ُمًٙمٞمٜم٤م ؾم٠مل قم٤مئِم٦م وهل ص٤مئٛم٦م، وًمٞمس ذم سمٞمتٝم٤م إ
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٤مًم٧م: ًمٞمس ًمؽ ُم٤م شمٗمٓمريـ قمٚمٞمف. وم٘م٤مًم٧م أقمٓمٞمف إّي٤مه. ومٗمٕمٚم٧م، ومٚماّم رهمٞمػ، وم٘م٤مًم٧م عمقٓة هل٤م: أقمٓمٞمف إّي٤مه، وم٘م

أُمًٞمٜم٤م، أهدى هل٤م أهؾ سمٞم٧م أو إٟم٤ًمن ُم٤م يم٤من هيدي هل٤م ؿم٤مة ويمٗمٜمٝم٤م ومدقمتٜمل قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مًم٧م: يمكم ُمـ هذا. 

 (452/ 6هذا ظمػم ُمـ ىمرصؽ.) ضم٤مُمع إصقل ٓسمـ إصمػم 

ؿ ؾمٌٕملم أًمٗم٤م وهل شمرىّمع صمقهب٤م، ىم٤مل قمروة سمـ اًمّزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام: رأي٧م قم٤مئِم٦م ريض ا ًّ هلل قمٜمٝم٤م شم٘م

ٛم٧م ذم يقم صمامٟملم وُم٤مئ٦م أًمػ سملم اًمٜم٤ّمس، ومٚماّم أُم٧ًم ىم٤مًم٧م: ي٤م ضم٤مري٦م قمكّم ومٓمقري،  ًّ وروى أَّّن٤م ىم

ٛم٧م اًمٞمقم أن شمِمؽمي ًمٜم٤م سمدرهؿ حلام ٟمٗمٓمر  ًّ ومج٤مءهت٤م سمخٌز وزي٧م، وم٘م٤مًم٧م هل٤م أّم ذّرة: أُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ومٞمام ىم

 (247/ 3طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإٕمٚم٧م.)قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مًم٧م: ًمق ذيّمرشمٜمل ًمٗم

يم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم إذا يم٤من أي٤مم اًمُرـم٥م يثٚمؿ ) يِمؼ ( طم٤مئٓمف صمؿ ي٠مذن ًمٚمٜم٤مس ومٞمف ومٞمدظمٚمقن ي٠ميمٚمقن 

 (426/ 4وحيٛمٚمقن .) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

ُمـ ُمٕم٤موي٦م سمامئ٦م أًمػ ديٜم٤مر، صمؿ  -اًمذي يٕمرف سم٤مًمً٘م٤مي٦م-ويم٤من قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىمد سم٤مع ُم٤مًمف سم٤مًمٖم٤مسم٦م 

 (429/ 4ذم سمٜمل أؾمد وشمٞمؿ.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ىمًٛمٝم٤م

قمزل احلج٤مج يزيد سمـ اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صٗمرة وقمذسمف وم٠ًمًمف أن خيٗمػ قمٜمف اًميب قمغم أن يٕمٓمٞمف يمؾ يقم 

ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿ ومج٤مء إًمٞمف إظمٓمؾ) ؿم٤مقمر ٟمٍماٟمك ( وُمدح يزيد وم٠مقمٓم٤مه ُم٤مئ٦م أًمًٗم٤م ومٕمج٥م احلج٤مج ُمـ 

ؿ هرب ُمـ طمًٌف وعم٤م هرب ىمّمد قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سم٤مًمِم٤مم ضمقده ذم شمٚمؽ احل٤مل وقمٗم٤م قمٜمف واقمت٘مٚمف صم

ومٛمر سمٖمري٥م ذم اًمؼمي٦م وم٘م٤مل ًمٖمالُمف: اؾمتً٘مٜم٤م ُمٜمٝمؿ ًمٌٜم٤ًم اذه٥م إمم ه١مٓء اًمٜم٤مس واـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ًمٌٜم٤ًم، ومً٘مقه 

 (119/ 74) شم٤مريخ دُمِمؼ  وم٘م٤مل: أقمٓمٝمؿ أًمٗم٤ًم ىم٤مل: إن ه١مٓء ٓ يٕمرومقٟمؽ؟ ىم٤مل: ًمٙمٜمل أقمرف ٟمٗمز.

ك رضمٌؾ ومُقصػ ًمف ًمٌـ اجلقاُمٞمس، ومٌٕم٨م إمم قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة أن اسمٕم٨م ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: اؿمتٙم

 إًمٞمٜم٤م سمج٤مُمقؾم٦م ومٌٕم٨م إًمٞمف سمتًٕمامئ٦م ضم٤مُمقؾم٦م، وم٘م٤مل: إٟمام أردت واطمدة ومٌٕم٨م إًمٞمف أن اىمٌْمٝم٤م يمٚمٝم٤م. 

 (426/ 4) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

ـٍ قمغم رضمٍؾ ُمـ ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اًمقؾمٞمؿ اجلامل: أشمٞمٜم٤م قمٛمران سمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل  ٟم٠ًمًمف ذم دي

أصح٤مسمٜم٤م وم٠مُمر سم٤معمقائد ومٜمّم٧ٌم صمؿ ىم٤مل: ٓ طمتك شمّمٞمٌقا ُمـ ـمٕم٤مُمٜم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م طم٘مٙمؿ وذُم٤مُمٙمؿ ىم٤مل: 

 وم٠مصٌٜم٤م ُمـ ـمٕم٤مُمف وم٠مُمر ًمٜم٤م سمٕمنمة آٓف درهٍؿ ذم ىمْم٤مء ديٜمف ومخ٦ًم آٓف درهٍؿ ٟمٗم٘م٦ًم ًمٕمٞم٤مًمف.

 (55) اًمٙمرم واجلقد ًمٚمؼمضمالٟمك 
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٤ٌّمد سمـ قم٤ٌّمد اسمـ طمٌٞم٥م سمـ اعمٝمّٚم٥م رمحف اهللّ شمٕم٤ممم: سمٕم٨م ُمروان وهق قمغم اعمديٜم٦م ىم٤مل حمّٛمد سمـ قم٤ٌّمد سمـ قم

اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ إمم ُمٕم٤موي٦م ومدظمؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل: إّن ًمٜم٤م ُم٤مٓ إمم ضمٜم٥م ُم٤مًمؽ سمٛمقوع يمذا ويمذا ُمـ احلج٤مز، ٓ 

سمامًمٜم٤م، وم٢مُّم٤م شمريم٧م ًمٜم٤م ُم٤مًمؽ وم٠مصٚمحٜم٤م سمف ُم٤مًمٜم٤م، وإ ّٓ ّٓ سمامًمؽ، وُم٤مًمؽ إ ُّم٤م شمريمٜم٤م ًمؽ ُم٤مًمٜم٤م يّمٚمح ُم٤مًمٜم٤م إ

وم٠مصٚمح٧م سمف ُم٤مًمؽ، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م اسمـ ُمروان: إيّن ٓ أظمدع قمـ اًم٘مٚمٞمؾ وٓ يتٕم٤مفمٛمٜمل شمرك اًمٙمثػم، وىمد 

 (118شمريمٜم٤م ًمٙمؿ ُم٤مًمٜم٤م وم٠مصٚمحقا سمف ُم٤مًمٙمؿ.)ُمٙم٤مرم إظمالق 

دىم٤مت، يمٚمؿ رضمؾ مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ذم ر د سمـ صٌٞمٍح: عم٤م ىمدم أسمق اًمزٟم٤مد اًمٙمقوم٦م قمغم اًمّما ضمٍؾ ىم٤مل حمٛما

يٙمٚمؿ ًمف أسم٤م اًمزٟم٤مد يًتٕملم ذم سمٕمض أقمامًمف، وم٘م٤مل محا٤مد: يمؿ ي١مُمِّؾ ص٤مطمٌؽ ُِمـ أيب اًمزٟم٤مد أن يّمٞم٥م ُمٕمف؟ 

ىم٤مل: أًمػ درهٍؿ، ىم٤مل: وم٘مد أُمرت ًمف سمخٛم٦ًم آٓف درهٍؿ، وٓ يٌذل وضمٝمل إًمٞمف ىم٤مل: ضمزاك اهلل ظمػًما 

آظمر ذم اسمٜمف أن حيقًمف ُِمـ يمت٤مٍب إمم يمت٤مب،  ومٝمذا أيمثر ِما٤م أُماؾ ورضم٤م. ىم٤مل قمثامن: وىم٤مل اسمـ اًمًامك: ومٙمٚماٛمف

 وم٘م٤مل ًمٚمذي يٙمٚمِّٛمف: إٟماام ٟمٕمٓمل اعمٕمٚمِّؿ صمالصملم يمؾا ؿمٝمٍر وىمد أضمريٜم٤مه٤م ًمّم٤مطمٌؽ ُم٤مئ٦م دع اًمٖمالم ُمٙم٤مٟمف.

 (57)اًمٙمرم واجلقد وؾمخ٤مء اًمٜمٗمقس 

رسمع ُم٤مئ٦ٍم ٤من ُمقرق يتجرومٞمّمٞم٥م اعم٤مل ومال ي٠ميت قمٚمٞمف مجٕم٦ٌم وقمٜمده ُمٜمف رٌء ويم٤من ي٠ميت إخ ومٞمٕمٓمٞمف إيم

 (4/351مم ومٞمٝم٤م.)اًمًػمواخلٛمس ُم٤مئف وي٘مقل: وٕمٝم٤م ًمٜم٤م قمٜمدك. صمؿ يٚم٘م٤مه سمٕمد ومٞم٘مقل:ؿم٠مٟمؽ هب٤م ٓ طم٤مضم٦م 

ٚمٜمل، ومٚماّم شمقذّم سمٚمٖمف ظمؼم  ًّ وروي أّن اًمِّم٤مومٕمّل رمحف اهللّ عم٤ّم ُمرض ُمرض ُمقشمف سمٛمٍم ىم٤مل: ُمروا ومالٟم٤م يٖم

ومٞمٝم٤م )قمغم اًمِّم٤مومٕمّل ؾمٌٕمقن أًمػ درهؿ ديٜم٤م(،  ووم٤مشمف ومحي وىم٤مل: ائتقين سمتذيمرشمف وم٠ميت هب٤م ومٜمٔمر ومٞمٝم٤م وم٢مذا

ومٙمتٌٝم٤م قمغم ٟمٗمًف وىمْم٤مه٤م قمٜمف، وىم٤مل: هذا همًكم إّي٤مه أي أراد سمف هذا. وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اًمقاقمظ 

احلريمقّر: عم٤ّم ىمدُم٧م ُمٍم ـمٚم٧ٌم ُمٜمزل ذًمؽ اًمّرضمؾ ومدًّمقين قمٚمٞمف، ومرأي٧م مج٤مقم٦م ُمـ أطمٗم٤مده وزرهتؿ، 

ّٓ سم٘مقًمف ومرأي٧م ومٞمٝمؿ ؾمٞمؿ اخلػم وآصم٤مر اًمٗمْمؾ: وم٘مٚم ٧م: سمٚمغ أصمره ذم اخلػم إًمٞمٝمؿ، وفمٝمرت سمريمتف ومٞمٝمؿ ُمًتد

( وىم٤مل اًمِّم٤مومٕمّل رمحف اهللّ: ٓ أزال اطم٥ّم مّح٤مد سمـ ؾمٚمٞمامن ًمٌمء 82شمٕم٤ممم: )َويم٤مَن َأسُمقمُه٤م ص٤محِل٤ًم( )اًمٙمٝمػ 

إًمٞمف سمٚمٖمٜمل قمٜمف، أّٟمف يم٤من ذات يقم رايم٤ٌم مح٤مره، ومحّريمف وم٤مٟم٘مٓمع زّره، ومٛمّر قمغم ظمٞم٤ّمط، وم٠مراد أن يٜمزل 

ًمٞمًّقي زّره، وم٘م٤مل اخلٞم٤ّمط: واهللّ ٓ ٟمزًم٧م، وم٘م٤مم اخلٞم٤ّمط إًمٞمف ومًّقى زّره، وم٠مظمرج إًمٞمف ّسة ومٞمٝم٤م قمنمة 

 دٟم٤مٟمػم ومًّٚمٛمٝم٤م إمم اخلٞم٤ّمط واقمتذر إًمٞمف ُمـ ىمّٚمتٝم٤م، وأٟمِمد اًمِّم٤مومٕمّل ًمٜمٗمًف:

 اعمروءات أهؾ ُمـ اعم٘مّٚملم قمغم         سمف أضمقد ُم٤مل قمغم ىمٚمٌل هلػ ي٤م 
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 (3/251طمٞم٤مء إلمم ُمـ ضم٤مء ي٠ًمًمٜمل         ًمٞمس قمٜمدي عمـ إطمدى اعمّمٞم٤ٌمت.)اإّن اقمتذاري إ

صمٜمل صديؼ زم: أنا أقمراسمٞم٤ًّم اٟمتٝمك إمم ىمقم وم٘م٤مل: ي٤م ىمقم أرى وضمقًه٤م  د سمـ يزيد اًمقاؾمٓمل: طمدا وىم٤مل حمٛما

٦م ووٞمئ٦م وأظمالىًم٤م روٞما٦ًم وم٢من شمٙمـ إؾمامء قمغم إصمر ذًمؽ وم٘مد ؾمٕمدت سمٙمؿ أُمُّٙمؿ ىم٤مل أطمدهؿ: أٟم٤م قمٓمٞما 

 وىم٤مل أظمر أٟم٤م يمراُم٦م وىم٤مل أظمر أٟم٤م قمٌداًمقاؾمع وىم٤مل أظمر: أٟم٤م ومْمٞمٚمف: وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل:

 اًمَٙمَرم أقملم أٟمتؿ أذه٥م أيـ               ٓ وقمٓمٞما٦مٌ   ٌواؾمعٌ  وسمذل يمرمٌ 

 اًمٕمدم أقملم يٗم٘م١م ٓري٥م        ويمراُم٦م ومْمٞمٚم٦م سملم يم٤من َُمـ

 (211ظمالق ًمٚمخرائٓمل ىم٤مل: ومٙمًقه وأطمًٜمقا إًمٞمف واٟمٍمف ؿم٤ميمًرا.)ُمٙم٤مرم إ

ىم٤مل أسمق اًمًقاراًمٕمدوى: يم٤من رضم٤مٌل ُِمـ سمٜمل قمدي يّمٚمُّقن ذم هذا اعمًجد ُم٤م أومٓمر أطمٌد ُمٜمٝمؿ قمغم ـمٕم٤مٍم 

ٓا أظمرج ـمٕم٤مُمف إمم اعمًجد وم٠ميمٚمف ُمع اًمٜم٤مس وأيمؾ اًمٜم٤مس  ىمطُّ وطمده إن وضمد َُمـ ي٠ميمؾ ُمٕمف أيمؾ وإ

 (53ُمٕمف.)اًمٙمرم واجلقد وؾمخ٤مء اًمٜمٗمقس 

اًم٘مرفمل أُمالك سم٤معمديٜم٦م، وطمّّمؾ ُم٤مٓ ُمرة وم٘مٞمؾ ًمف: ادظمره ًمقًمدك، ىم٤مل: ٓ وًمٙمـ ويم٤من عمحٛمد سمـ يمٕم٥م 

 (68/ 5ى .)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء أدظمره ًمٜمٗمز قمٜمد ريب وأدظمر ريب ًمقًمد

 أص٤مب شمٚمؽ إُمقال ىم٤مل ًمف ُمقمم ًمف وهق ىم٤مل ُم٤مًمؽ: يم٤من اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ُمـ أؾمخك اًمٜم٤مس ومٚمام 

يٕمٔمف: ىمد رأي٧َم ُم٤م ُمرقمٚمٞمؽ ُمـ اًمْمٞمؼ وم٤مٟمٔمر يمٞمػ شمٙمقن، أُمًْؽ قمٚمٞمؽ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: إن اًمٙمريؿ ٓ 

 (338/ 5.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء حتٜمّٙمف اًمتج٤مرب

ًمزهري يم٤من خيرج إمم إقمراب يٗم٘مٝمٝمؿ ومج٤مء أقمرايب وىمد ٟمٗمذ ُم٤م سمٞمد اًمزهري ومٛمد روى أن اسمـ ؿمٝم٤مب ا

 اًمزهري يده إمم قمامُم٦م قم٘مٞمؾ سمـ ظم٤مًمد وم٠مظمذه٤م وأقمٓم٤مه وىم٤مل: ي٤م قم٘مٞمؾ أقمٓمٞمؽ ظمػًما ُمٜمٝم٤م. 

 (379/ 55)شم٤مريخ دُمِمؼ 

يـ، ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٌٞمد اهلل إؿمٕمري يم٤من يٜمٗمؼ ذم يمؾ يقم يُمرا دىمٞمؼ ويتّمدق سمف، ومٚمام وىمع اًمٖمال ء شمّمدق سمُٙمرا

ويمت٥م ُم٤مًمؽ إمم اًمٚمٞم٨م، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس يمت٥م إمم اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد: إين أريد أن أدظمؾ اسمٜمتل قمغم زوضمٝم٤م 

وم٠مطم٥م أن شمٌٕم٨م زم سمٌمء ُمـ قمّمٗمر، ويم٤مٟمقا يّمٌٖمقن سمف اًمثٞم٤مب، ومٌٕم٨م إًمٞمف سمثالصملم مِحالً قمّمٗمرًا وم٤ٌمع 

 (51/372ُمٜمف سمخٛمًامئ٦م ديٜم٤مر، وسم٘مل قمٜمده ومْمٚم٦م. )شم٤مريخ دُمِمؼ 

ـ احلًلم سمـ احلًـ أٟمف ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد اسمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل ضمٚمقؾًم٤م، ومج٤مء ؾم٤مئؾ وم٠ًمًمف ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل: ي٤م وقم

https://khaledalsabt.com/cnt/dros/2129#_ftn8
https://khaledalsabt.com/cnt/dros/2129#_ftn14
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همالم ٟم٤موًمف درمًه٤م، ومٚمام ومم اًم٤ًمئؾ ىم٤مل ًمف سمٕمض أصح٤مسمف، ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ، ه١مٓء اًم١ًمال يتٖمدون 

٤ٌمرك: ي٤م همالم، رّده، إٟمام فمٜمٜم٧م سم٤مًمِمقاء واًمٗم٤مًمقذج! يم٤من يٙمٗمٞمف ىمٓمٕم٦م، ومٚمِؿ أُمرت ًمف سمدرهؿ؟ ىم٤مل اسمـ اعم

أَّنؿ جيٞمزون سم٤مًمٌ٘مؾ واخلؾ قمٜمد همدائٝمؿ، وم٠مُم٤م إذا يم٤من همداؤهؿ سم٤مًمِمقاء واًمٗم٤مًمقذج ومال سمد ُمـ قمنمة 

 (63/ 9دراهؿ، ي٤م همالم ٟم٤موًمف قمنمة دراهؿ. )اعمٜمتٔمؿ 

ديٜم٤مر ذم  وقمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: ىم٤مل ضمدي: أٟمٗمؼ اسمـ قم٤مئِم٦م رمحف اهلل قمغم إظمقاٟمف أرسمٕمامئ٦م أًمػ

 (139/ 11اهلل طمتك اًمتج٠م إمم أن سم٤مع ؾم٘مػ سمٞمتف. )اعمٜمتٔمؿ 

وضم٤مءت اُمرأة إمم اًمٚمٞم٨م وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أسم٤م احل٤مرث، إن اسمٜم٤ًم زم قمٚمٞمؾ واؿمتٝمل قمًالً، وم٠مُمر هل٤م سمٕمًؾ يمثػم يٌٚمغ 

 (373/ 51قمنميـ وُم٤مئ٦م رـمؾ.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

٤م وم٘مدم اعمديٜم٦م، ومٌٕم٨م إًمٞمف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمٓمٌؼ رـم٥م، ىم٤مل: ومجٕمؾ  وي٘مقل اسمٜمف ؿمٕمٞم٥م: ظمرضم٧م ُمٕمف طم٤مضمًّ

 (51/371قمغم اًمٓمٌؼ أًمػ ديٜم٤مر ورده إًمٞمف.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

قمٌد اهلل سمـ أيب أيقب: وصؾ قمامرة سمـ ضمٕمٗمر أيب سمثالصمامئ٦م أًمػ درهؿ وذيمروا أن مج٤مقم٦م أشمقا قمامرة سمـ ىم٤مل 

  ( 293/ 7ػم )اًمًضمٕمٗمر ًمٞمِمٗمٕمقا ذم سمر ىمقم وم٠مُمر هلؿ سمامئ٦م أًمػ درهؿ ويم٤من يمثػم إُمقال واًمٜمٕمؿ.

وسمٚمٖم٧م قمٓم٤مي٤م ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس ذم سمٕمض اعمقاؾمؿ مخ٦ًم آٓف أًمػ درهؿ. يٕمٜمل 

 (311/ 6يمؿ؟ مخ٦ًم ُماليلم.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

وورد أن ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس يم٤من ذم ؾمٓمح اًم٘مٍم ومًٛمع ٟمًقة ي٘مٚمـ: ًمٞم٧م إُمػم 

 (311/ 6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ل: يتٛمٜملم، ومًٛمع، ومرُمك إًمٞمٝمؿ ضمقهرًا وذه٤ًٌم.) اـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م وم٠مهمٜم٤مٟم٤م، يٕمٜم

وأُم٤م ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل رمحف اهلل اإلُم٤مم اًمٙمٌػم اًمٕم٤مسمد ومٚمؿ متر قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م ىمط إٓ شمّمدق سمٌمء، وم٢من مل يٙمـ 

 (28/ 3رء صغم ريمٕمتلم.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

 (331/ 6ًػماًم) يم٤من يٗمرىمٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء واًمقضمقه.يم٤من رزق يزيد سمـ قمٛمر سمـ هٌػمة ذم اًمًٜم٦م ؾمتامئ٦م أًمػ و

<0-  
ِّ
ؼ
ُّ
 ثبة إٌٟٙ ّٓ اٌجخً ٚاٌؾ

ى َوَُم٤م ُيْٖمٜمِل قَمٜمْفُ  ُه ًمِْٚمُٕمْنَ ُ ٜمَُٞمنِّ ًَ ٜمَك وَم ًْ َب سم٤ِمحلُ ـْ سَمِخَؾ َواؾْمَتْٖمٜمَك َويَمذا َُم٤مًُمُف إَِذا  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َوَأَُم٤م َُم

ِف وَم٠موًَمئَِؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن ] اًمتٖم٤مسمـ : [ وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم  11-8شَمَرداى ] اًمٚمٞمؾ :  ًِ ـْ ُيقَق ؿُمحا َٟمٗم  [  16 :َوَُم
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 وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومت٘مدُم٧م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ.

ُ٘مقا اًمٔمُّْٚمَؿ ، وَم٢مِنا اًمٔمُّْٚمَؿ  -563 وقمـ ضم٤مسمر ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل : اشما

ـْ يم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ ، مَحََٚمُٝمؿ قمغم َأن ؾَمَٗمُٙمقا فُمٚماَم  حا َأْهَٚمَؽ ُم حا ، وَم٢مِنا اًمِمُّ ٌت يْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦م ، واشماُ٘مقا اًمِمُّ

 رواه ُمًٚمؿ .ش ِدَُم٤مَءهؿ واؾمتَحٚمُّقا حَم٤َمِرَُمُٝمؿ 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
خؾ سمامًمف ، واؾمتٖمٜمك قمـ أي سم :ىم٤مل قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس .واؾمتٖمٜمك ( أي : سمام قمٜمده ،وأُم٤م ُمـ سمخؾ ) 

أن اسمـ قم٤ٌمس قمـ  . ىم٤مل : ًمٚمنم ُمـ اهللومًٜمٞمنه ًمٚمٕمنى ىم٤مل : سم٤مخلٚمػ ُمـ اهلل سم٤محلًٜمك رسمف قمز وضمؾ.

ىم٤مل : إذا ُم٤مت و شمردى ذم اًمٜم٤مر ٟمزًم٧م ذم إذا شمردى  : ٟم٤مومع سمـ إزرق ىم٤مل ًمف أظمؼمين قمـ ىمقًمف قمز وضمؾ

 (15/471أيب ضمٝمؾ.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

، وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ، إين أظمِمك أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ إؾمقد سمـ هالل ىم٤مل : ضم٤مء رضمؾ إمم 

٤م أقمٓمل ؿمٞمئ٤م أؾمتٓمٞمع ُمٜمٕمف واهلل ُم.وُمـ يقق ؿمح ٟمٗمًف وم٠موًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن  : شمٙمقن أص٤مسمتٜمل هذه أي٦م

ىم٤مل : ًمٞمس ذًمؽ سم٤مًمِمح ، إٟمام اًمِمح أن شم٠ميمؾ ُم٤مل أظمٞمؽ سمٖمػم طم٘مف ، وًمٙمـ ذًمؽ اًمٌخؾ قمـ أيب اهلٞم٤مج 

إؾمدي ىم٤مل : يمٜم٧م أـمقف سم٤مًمٌٞم٧م ، ومرأي٧م رضمال ي٘مقل : اًمٚمٝمؿ ىمٜمل ؿمح ٟمٗمز ، ٓ يزيد قمغم ذًمؽ ، 

، ومل أومٕمؾ ؿمٞمئ٤م ، وإذا اًمرضمؾ قمٌد اًمرمحـ وم٘مٚم٧م ًمف ، وم٘م٤مل : إين إذا وىمٞم٧م ؿمح ٟمٗمز مل أهق ، ومل أزن 

 (23/286شمٗمًػم اًمٓمؼمى (.سمـ قمقف

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: أشمٞم٧م أسم٤م سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أؾم٠مًمف ومٛمٜمٕمٜمل ذم أي٤مم ظمالومتف، 

ؾ وإُم٤م أن شم ٕمٓمٞمٜمل، يٕمٜمل إُم٤م أن شُمرُمك سم٤مًمٌخؾ وشمقصػ صمؿ أشمٞمتف أؾم٠مًمف ومٛمٜمٕمٜمل، وم٘مٚم٧م: إُم٤م أن شُمٌخا

ٚمٜمل وأي داء أدوأ ُمـ اًمٌخؾ؟، ُم٤م أشمٞمتٜمل ُمـ ُمرة إٓ وأٟم٤م أريد أن أقمٓمٞمؽ  سم٤مًمٌخؾ أو شمٕمٓمٞمٜمل، وم٘م٤مل: أشُمٌخِّ

 (16/97قمالم اًمٜمٌالء أأًمٗم٤ًم ىم٤مل: وم٠مقمٓم٤مين أًمٗم٤ًم، وأًمٗم٤ًم، وأًمٗم٤ًم.)ؾمػم 

٦م، ورسمام دظمؾ اًمًخلُّ سمًخ٤مئف اجلٜم٦م. ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: اًمٌخؾ ضمٚم٤ٌمب اعمًٙمٜم

 (3/311داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا

 (2/255 إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـوىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل: إٟم٤م ًمٜمجد سم٠مُمقاًمٜم٤م ُم٤م جيد اًمٌخالء: ًمٙمٜمٜم٤م ٟمتّمؼم.)
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 وؾمئؾ احلًـ سمـ قمكمٍّ قمـ اًمٌخؾ وم٘م٤مل: هق أن يرى اًمرضمؾ ُم٤م يٜمٗم٘مف شمٚمًٗم٤م، وُم٤م يٛمًٙمف ذوًم٤م .

 (3/299اًمنمقمٞمف إداب ) 

 وىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث: اًمٌخٞمؾ ٓ همٞم٦ٌم ًمف: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ))إٟمؽ إًذا ًمٌخٞمؾ((.

 (7/442يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل)ؿمٕم٥م ا 

اُم٦م إٓ أن ومٞمٝم٤م سمخاًل، ىم٤مل: ومام  اُم٦م ىمقا وُمدطم٧م اُمرأة قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا: )صقا

 (7/442يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلظمػمه٤م إذن؟( .)ؿمٕم٥م ا

 (3/256طمٞم٤مءإلوىم٤مل: اًمٜمٔمر إمم اًمٌخٞمؾ ي٘مز اًم٘مٚم٥م وًم٘م٤مء اًمٌخالء يمرب قمغم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم . )ا

ج اًمٌخٞمؾ وٓ شمٕم٤مُمٚمف، ُم٤م أىمٌح اًم٘م٤مرئ أن يٙمقن سمخٞماًل .)ا  (3/311داب اًمنمقمٞمف ٕوىم٤مل: ٓ شمزوِّ

. ًمق ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ويؾ ًمٙمؾ مّج٤مع وم٤مهمٍر وم٤مه يم٠مٟمف جمٜمقن يرى ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس وٓ ي رى ُم٤م قمٜمد اهلل قمزا وضمؾا

 (1/217طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءيًتٓمٞمع ًمقصؾ اًمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمٝم٤مر. ويٚمف ُمـ طم٤ًمب همٚمٞمظ وقمذاب ؿمديد. )

قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم ظمٓم٦ٌم: شمٕمٚمٛمقن أن اًمٓمٛمع وم٘مر، وأن اًمٞم٠مس همٜمك، وأن 

 (71/ 1اًمرضمؾ إذا يئس ُمـ رء اؾمتٖمٜمك قمٜمف. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

 (576/ 4ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي قمٚمٞمف حيٚمػ سم٤مهلل: ُم٤م أقمز أطمد اًمدراهؿ إٓ أذًمف اهلل.)اًمًػم 

 (121/ 6اًمٙمامل )هتذي٥م. ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي:سمئس اًمرومٞم٘م٤من اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ ٓ يٜمٗمٕم٤مٟمؽ طمتك يٗم٤مرىم٤مك

 (3/256طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوىم٤مل اسمـ اعمٕمتز: أسمخؾ اًمٜم٤مس سمامًمف أضمقدهؿ سمٕمروف .)

ْ ُم٤مل اًمٌخٞمؾ سمح٤مدث، أو وارث.)اوىم٤مل أيًْم   (3/317داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٤ٕم: سمنمِّ

ل سمخٞماًل: ٕنا اًمٌخؾ حيٛمٚمف قمغم آؾمت٘مّم٤مء: ومٞم٠مظمذ ومقق طم٘مف ظمٞمٗم٦م ُمـ  وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ أرى أن ُأقمدِّ

 (2/256قمٚمقم اًمديـ  إطمٞم٤مءأن يٖمٌـ، ومٛمـ يم٤من هٙمذا ٓ يٙمقن ُم٠مُمقن إُم٤مٟم٦م. )

ث٘مٗمل اًمٗم٘مٞمف: ىمٕمدت ُمع أمحد سمـ طمٜمٌؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم، واًمٜم٤مس ُمتقاومرون وم٠ممجٕمقا ىم٤مل طمٌٞمش سمـ ُمٌنم اًم

 (3/311اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح  إداب أَّنؿ ٓ يٕمرومقن رضماًل ص٤محل٤ًم سمخٞماًل .)

ىم٤مًم٧م أم اًمٌٜملم أظم٧م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أفٍّ ًمٚمٌخٞمؾ ًمق يم٤من اًمٌخؾ ىمٛمٞمًّم٤م ُم٤م ًمًٌتف وًمق يم٤من ـمريً٘م٤م ُم٤م 

 (3/255قم اًمديـقمٚم إطمٞم٤مءؾمٚمٙمتف. )

قمـ ـم٤مووس ىم٤مل: اًمٌخؾ: أن يٌخؾ اإلٟم٤ًمن سمام ذم يديف: واًمِمح: أن حي٥م اإلٟم٤ًمن أن يٙمقن ًمف ُم٤م ذم 
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 (4/6ء وًمٞم٤مٕأيدي اًمٜم٤مس سم٤محلرام ٓ ي٘مٜمع.)طمٚمٞمف ا

وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمقراق: ًمق ىمٞمؾ ًمٚمٓمٛمع: ُمـ أسمقك؟ ىم٤مل: اًمِمؽ ذم اعم٘مدور. وًمق ىمٞمؾ: ُم٤م طمرومتؽ؟ ىم٤مل: 

 (358/ 3ق ىمٞمؾ: ُم٤م هم٤ميتؽ ىم٤مل: احلرُم٤من. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( ايمت٤ًمب اًمذل. وًم

ر اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذارهؿ وضمٕمؾ أرزاىمٝمؿ سم٠ميدي  ا أُما ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر: يم٤من ي٘م٤مل: إذا أراد اهلل سم٘مقم ذًّ

 (2/255طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إسمخالئٝمؿ.)

 (3/255طمٞم٤مء إلوىم٤مل اًمِمٕمٌل: ٓ أدري أهيام أسمٕمد همقًرا ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ اًمٌخؾ، أو اًمٙمذب. )ا

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ًمألؾمخٞم٤مء إٓ طم٥مٌّ وًمق يم٤مٟمقا ومج٤مًرا وًمٚمٌخالء إٓ سمٖمض وًمق يم٤مٟمقا 

 (3/256طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ) .أسمراًرا

 (1351/ 3وىم٤مل اًمذهٌل: ُم٤م أىمٌَح سم٤مًمٕم٤مملِ اًمداقمل إمم اهلل احلرَص ومجَع اعم٤مل!. )اًمًػم )هتذيٌف( 

ؾ: هق قمغم صمالصم٦م أطمرف اًم٤ٌمء وهق اًمٌالء واخل٤مء وهق اخلنان واًمالم وهق ىم٤مل أيب اجلقرضم٤مين: اًمٌخ

 (11/351 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف اًمٚمقم وم٤مًمٌخٞمؾ: سمالء قمغم ٟمٗمًف وظم٤مه ذم ؾمٕمٞمف وُمٚمقم ذم سمخٚمف.)

ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: قمج٤ًٌم ًمٚمٌخٞمؾ اعمتٕمجؾ ًمٚمٗم٘مر اًمذي ُمٜمف هرب، واعم١مظمر ًمٚمًٕم٦م اًمتل إي٤مه٤م ـمٚم٥م، وًمٕمٚمف 

ٌف، ومٞمٙمقن قمٞمِمف ذم اًمدٟمٞم٤م قمٞمش اًمٗم٘مراء وطم٤ًمسمف ذم أظمرة طم٤ًمب إهمٜمٞم٤مء، ُمع يٛمقت سملم هرسمف وـمٚم

أٟمؽ مل شمر سمخٞماًل إٓ همػمه أؾمٕمد سمامًمِِف ُمٜمف ٕٟمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٝمتؿ سمجٛمٕمف، وذم أظمرة آصمؿ سمٛمٜمٕمف، وهمػمه آُمـ ذم 

 (3/318داب اًمنمقمٞمف ٕاًمدٟمٞم٤م ُمـ مهف، وٟم٤مج ذم أظمرة ُمـ إصمٛمف.)ا

ص واًمِمحُّ أصؾ ًمٙمؾِّ ذم، وؾم٥ٌم ًمٙمؾِّ ًم١مم: ٕنا اًمِمحا يٛمٜمع ُمـ أداء احل٘مقق، ىم٤مل اعم٤موردي: احلر

 (224ويٌٕم٨م قمغم اًم٘مٓمٞمٕم٦م واًمٕم٘مقق.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: واجلٌـ واًمٌخؾ ىمريٜم٤من وم٢من قمدم اًمٜمٗمع ُمٜمف إن يم٤من سمٌدٟمف ومٝمق اجلٌـ وإن يم٤من سمامًمف ومٝمق 

 ( 73اًمٌخؾ.)اجلقاب اًمٙم٤مرم

 (1/31قصكم:)أُم٤ممم اًم٘م٤ممم ىم٤مل إؾمح٤مق اعم

 ومٚمٞمس إمم ُم٤م شم٠مُمريـ ؾمٌٞمُؾ       وآُمرٌة سم٤مًمٌخِؾ ىمٚم٧ُم هل٤م اىمٍمي

 سمخٞماًل ًمف ذم اًمٕم٤معملم ظمٚمٞمُؾ  أرى                 أرى اًمٜم٤مَس ظمالَن اجلقاِد وٓ 

 إذا ىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم أن يٙمقن يٜمٞمُؾ        وُمـ ظمػِم طم٤مِٓت اًمٗمتك ًمق قمٚمٛمتف
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 وم٠ميمرُم٧ُم ٟمٗمز أن ي٘م٤مَل سمخٞمُؾ    ٚمِفوم٢مين رأي٧ُم اًمٌخَؾ ُيزري سم٠مه

اًل   وُم٤مزم يمام ىمد شمٕمٚمٛملم ىمٚمٞمُؾ    قمٓم٤مئل قمٓم٤مُء اعمٙمثريـ دمٛمُّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىمقا هذه اًم٤ًمري٦م،  قمـ مح٤مد سمـ صم٤مسم٧م: أن رضمال يم٤من قم٤مُمال، ومجٕمؾ ُم٤مًمف ذم ؾم٤مري٦م، ومٚمام اطمتُي ىم٤مل: طمرِّ

 (332/ 5سمٕمرا، ي٤م ًمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٕمرا. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ومحرىم٧م واٟمتثر اعم٤مل وم٘م٤مل: ي٤م ًمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م 

يروي اجل٤مطمظ أن مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ ظمراؾم٤من اضمتٛمٕمقا ذم ُمٜمزل ًمٞمال وم٠مطمجٛمقا قمـ إٟم٤مرة اعمّم٤ٌمح وصؼموا 

قمغم اًمٔمٚمٛم٦م ُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ اًمّمؼم ، وعم٤م اوٓمروا إمم اإلٟم٤مرة مجٕمقا اًمٜمٗم٘م٦م اًمالزُم٦م ًمذًمؽ وأسمك واطمد ُمٜمٝمؿ أن 

ٗم٘م٦م ، ومٙم٤مٟمقا إذا ضم٤مء اعمّم٤ٌمح ؿمّدوا قمٞمٜمٞمف سمٛمٜمديؾ إمم أن يٜم٤مُمقا ويٓمٗمئقا اعمّم٤ٌمح ومٞمٗمرضمقن يِم٤مريمٝمؿ ذم اًمٜم

 قمـ قمٞمٜمٞمف وذًمؽ طمتك ٓ يًتٗمٞمد ُمـ ٟمقره. ) يمت٤مب اًمٌخالء ًمٚمج٤مطمظ (

ىم٤مل ؿمٞمخ: مل أر ذم ووع إُمقر ُمقاوٕمٝم٤م وذم شمقومٞمتٝم٤م هم٤مي٦م طم٘مقىمٝم٤م، يمٛمٕم٤مذة اًمٕمٜمؼمي٦م. ىم٤مًمقا: وُم٤م ُمٕم٤مذة 

ي إًمٞمٝم٤م اًمٕم٤مم، اسمـ قمؿ هل٤م أوحٞم٦م، ومرأيتٝم٤م يمئ٦ٌم طمزيٜم٦م ُمٗمٙمرة ُمٓمرىم٦م، وم٘مٚم٧م هل٤م: ُم٤مًمؽ ي٤م هذه؟ ىم٤مل: أهد

ُمٕم٤مذة؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٤م اُمرأة أرُمٚم٦م، وًمٞمس زم ىمٞمؿ ) أي: ُمـ ي٘مقم سم٠مُمره٤م (، وٓ قمٝمد زم سمتدسمػم حلؿ إو٤مطمل، 

٧م أقمرف وىمد ذه٥م اًمذيـ يم٤مٟمقا يدسمروٟمف وي٘مقُمقن سمح٘مف، وىمد ظمٗم٧م أن يْمٞمع سمٕمض هذه اًمِم٤مة، وًمً

ووع مجٞمع أضمزائٝم٤م ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م، وىمد قمٚمٛم٧م أن اهلل مل خيٚمؼ ومٞمٝم٤م وٓ ذم همػمه٤م ؿمٞمئ٤ًم ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف. وًمٙمـ 

ـ أُم٤م اًم٘مرن وم٤مًمقضمف ومٞمف  .اعمرء يٕمجز ٓ حم٤مًم٦م. وًم٧ًم أظم٤مف ُمـ شمْمٞمٞمع اًم٘مٚمٞمؾ إٓ أٟمف جير إمم شمْمٞمٞمع اًمٙمثػم

اًمً٘مػ ومٞمٕمٚمؼ قمٚمٞمف اًمزسمؾ ) اًمًٚم٦م (  ُمٕمروف وهق: أن جيٕمؾ ُمٜمف يم٤مخلٓم٤مف ويًٛمر ذم ضمذع ُمـ أضمذاع

واًمٙمػمان ويمؾ ُم٤م ظمٞمػ قمٚمٞمف ُمـ اًمٗم٠مر واًمٜمٛمؾ واًمًٜم٤مٟمػم وسمٜم٤مت وردان ) اًمٍماصػم ( واحلٞم٤مت وهمػم 

وأُم٤م ىمحػ ) اًمٕمٔمؿ ومقق اًمدُم٤مغ ( .ذًمؽ وأُم٤م اعمٍمان وم٢مٟمف ٕوشم٤مر اعمٜمدوم٦م وسمٜم٤م إمم ذًمؽ أقمٔمؿ احل٤مضم٦م

 سمٕمد أن يٕمرق، صمؿ يٓمٌخ ومام ارشمٗمع ُمـ اًمدؾمؿ يم٤من اًمرأس واًمٚمٞمح٤من وؾم٤مئر اًمٕمٔم٤مم ومًٌٞمٚمف أن يٙمن

ًمٚمٛمّم٤ٌمح وًمإلدام وًمٚمٕمّمٞمدة وًمٖمػم ذًمؽ، صمؿ شم١مظمذ شمٚمؽ اًمٕمٔم٤مم ومٞمقىمد هب٤م، ومٚمؿ ير اًمٜم٤مس وىمقدًا ىمط 

أصٗمك وٓ أطمًـ هل٤ًٌم ُمٜمف وإذا يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ومٝمل أهع ًمٚم٘مدر ًم٘مٚم٦م ُم٤م خي٤مًمٓمٝم٤م ُمـ اًمدظم٤من وأُم٤م اإله٤مب 

ٓ شمٕمد. وأُم٤م اًمٗمرث ) أي: اًمزسمؾ ( واًمٌحر ومحٓم٥م إذا ضمٗمػ وم٤مجلٚمد ٟمٗمًف ضمراب وًمٚمّمقف وضمقه 

صمؿ ىم٤مًم٧م: سم٘مل أن قمٚمٞمٜم٤م آٟمتٗم٤مع سم٤مًمدم، وىمد قمٚمٛم٧م: أن اهلل قمز وضمؾ مل حيرم ُمـ اًمدم اعمًٗمقح  .قمجٞم٥م

إٓ أيمٚمف وذسمف. وأن ًمف ُمقاوع جيقز ومٞمٝم٤م وٓ يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م وإن مل أىمع قمغم قمٚمؿ ذًمؽ طمتك يقوع ُمقوع 
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ىم٤مل: ومٚمؿ أًم٨ٌم أن رأيتٝم٤م ىمد  .ٞم٦م ذم ىمٚمٌل وىمذى ذم قمٞمٜمل ومه٤م ٓ يزآن يٕمقداينآٟمتٗم٤مع سمف، ص٤مر يم

شمٓمٚم٘م٧م وشمًٌٛم٧م وم٘مٚم٧م: يٜمٌٖمل أن يٙمقن ىمد اٟمٗمتح ًمؽ سم٤مب اًمرأي ذم اًمدم. ىم٤مًم٧م: أضمؾ ذيمرت أن 

قمٜمدي ىمدورًا ؿم٤مُمٞم٦م ضمددًا. وىمد زقمٛمقا: أٟمف ًمٞمس رء أزيغ وٓ أزيد ذم ىمقهت٤م، ُمـ اًمتٚمٓمٞمخ سم٤مًمدم احل٤مر 

ٞمؿ، وىمد اؾمؽمطم٧م أن، إذ وىمع يمؾ رء ذم ُمقىمٕمف ىم٤مل : صمؿ ًم٘مٞمتٝم٤م سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر، وم٘مٚم٧م هل٤م: يمٞمػ اًمدُم

يم٤من ىمديد شمٚمؽ؟ ىم٤مًم٧م: سم٠ميب أٟم٧م! مل جيلء وىم٧م اًم٘مديد سمٕمد ًمٜم٤م ذم اًمِمحؿ واإلًمٞم٦م واجلٜمقب واًمٕمٔمؿ 

 اعمٕمرق وذم همػم ذًمؽ ُمٕم٤مش وًمٙمؾ رء إسم٤من. ) يمت٤مب اًمٌخالء ًمٚمج٤مطمظ (

ي٠ميمؾ ذم سمٕمض اعمقاوع إذ ُمر سمف رضمؾ ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومرد اًمِمٞمخ اًمًالم صمؿ ىم٤مل: هٚمؿ يم٤من ؿمٞمخ ظمراؾم٤مين 

 قمٛمؾ ُمـ اًمٕمجٚم٦م وم٢من …ومتقضمف اًمرضمؾ ٟمحقه ومٚمام رآه اًمِمٞمخ ُم٘مٌالً ىم٤مل ًمف : ُمٙم٤مٟمؽ  .قم٤موم٤مك اهلل

ىم٤مل اًمِمٞمخ: ومل  .ومقىمػ اًمرضمؾ، وم٘م٤مل ًمف اخلرؾم٤مين: ُم٤مذا شمريد؟ ىم٤مل اًمرضمؾ: أريد أن أشمٖمذى .اًمِمٞمٓم٤من

يمٞمػ ـمٛمٕم٧م ذم هذا ؟ وُمـ أسم٤مح ًمؽ ُم٤مزم؟ ىم٤مل اًمرضمؾ: أوًمٞمس ىمد دقمقشمٜمل ؟ ىم٤مل اًمِمٞمخ: ذاك ؟ و

وحيؽ، ًمق فمٜمٜم٧م أٟمؽ هٙمذا أمحؼ ُم٤م رددت قمٚمٞمؽ اًمًالم إُمر هق أن أىمقل أٟم٤م: هٚمؿ ومتجٞم٥م أٟم٧م: 

 )اًمٌخالء ًمٚمج٤مطمظ (.!!!هٜمٞمئ٤ًم ومٞمٙمقن يمالم سمٙمالم . وم٠مُم٤م يمالم سمٗمٕم٤مل وىمقل سم٠ميمؾ ومٝمذا ًمٞمس ُمـ اإلٟمّم٤مف

 ثبة اإل٠ضبس ادلٛاعبح -8>
ِٝمْؿ َوًَمْق يَم٤مَن هِبِْؿ ظَمَّم٤مَص٦ٌم ] احلنم :  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًِ  [ وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  9َوُي١ْمصمُِروَن قَمغَم أْٟمُٗم

ٙمِٞمٜم٤ًم َوَيتِٞماًم َوَأؾِمػمًا  ًْ ٌِِّف ُِم  [ .إمم آظمر أي٤مت. 8] آٟم٤ًمن :  َوُيْٓمِٕمُٛمقَن اًمٓمإَم٤مَم قَمغَم طُم

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : إين  وقمـ -564 أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمم اًمٜمٌا

 جَمُْٝمقٌد ، وم٠َمرؾَمَؾ إمِم سَمٕمِض ٟم٤ًِمِئِف ، وَمَ٘م٤مًم٧م : واًماِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحلَؼِّ ُم٤م قِمٜمِدي إِٓا َُم٤مٌء ، صُمؿا َأْرؾَمَؾ إمِم

ـا ُِمثؾ َذًمَِؽ : ٓ َواًمِذي سمٕمثََؽ سم٤ِمحلَؼِّ ُم٤م قِمٜمِدي إِٓا َُم٤مٌء . ُأظْمَرى . وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ُِمثَْؾ ذَ  ـَ يُمٚمُّٝم ًمَِؽ ، طمتاك ىُمْٚم

ٞمَْٚم٦َم ؟ » وم٘م٤مل اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  وم٘م٤مل َرضُمٌؾ ُِمـ إَْٟمّم٤مِر : َأَٟم٤م َي٤م ش ُمـ ُيِْمٞمُػ َهذا اًمٚما

ٚمِِف ، وَمَ٘م٤مل ُْٓمَرَأشمِِف : َأيمِرُِمل : َوْٞمَػ رؾمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ. َرؾُمقَل اهللاِ ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ سمِِف إمِم رطْم 

  قَمٚمِّٚمٞمٝمؿْ :  ىم٤مل ِصٌٞم٤ميِن  ىُمقَت  إِٓا  ٓ:  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ؟ َرءٌ  قِمٜمَْدكِ  هؾ:  ُٓمَرَأشمِفِ  ىم٤مل رواي٦م وذم 
ٍ
 وإِذا سمٌَِمء

ُمٞمِٝمؿ  اًمَٕمَِم٤مءَ  َأَراُدوا اَج  وَم٠َمـمِٗمئل ، َوٞمُْٗمٜم٤َم َدظَمَؾ  وإَِذا  وَمٜمَقِّ َ ٤م َٟم٠ْميُمُؾ ، وَمَ٘مَٕمُدوا وَأيَمَؾ َأٟما  وَأريِفِ   اًمنِّ

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وم٘م٤مل:    وَمَٚماما َأْصٌح  هَمَدا قمغم اًمٜمٌا
ٞمُػ وسَم٤مشم٤م ـَم٤مِوَيلْمِ ًَمَ٘مد قَمِج٥َم اهللا ُِمـ » اًمْما
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ٞمَْٚم٦َم   ٌؼ قمٚمٞمف .ُمتٗمش َصٜمِٞمِٕمُٙماَم سمَِْمٞمِٗمُٙماَم اًمٚما

ـَمَٕم٤مُم آصْمٜملَِم يم٤مذم اًمثاالصَم٦ِم ، وـَمٕم٤مُم » وقمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -565

ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. وذم رواي٦م عمًٚمٍؿ ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ش اًمثاالصَم٦ِم يم٤مذم إَرسَمَٕم٦ِم 

 ش ًمَقاطِمد َيٙمٗمل آصْمٜملَْمِ ، وـَمَٕم٤مُم آصْمٜملَْمِ َيْٙمٗمل إرسَمَٕم٦َم وـَمَٕم٤مُم إْرسمٕم٦ِم َيٙمٗمل اًمثااَمٟمِٞم٦ََم ـَمَٕم٤مُم ا» ىم٤مل : 

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -566 ـُ ذم ؾَمَٗمٍر َُمَع اًمٜمٌا وقمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلُدريِّ ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : سمٞمٜماََم َٟمْح

ُه َيِٛمٞمٜم٤ًم َوؿِماَمًٓ ، وَمَ٘م٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ وؾَمٚماؿ إِذ ضَم٤مَء َرضُمٌؾ قمغم َراطمِ  َٚم٦ٍم ًَمُف ، وَمَجَٕمَؾ َيٍْمُف سَمٍَمَ

ـْ ٓ فَمْٝمَر ًَمُف ، َوَُمـ يم٤مَن ًَمُف وَمْْمٌؾ ُِمـ َزاٍد ، » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  ـْ يَم٤مَن َُمَٕمُف وَمْْمُؾ فَمٝمٍر وَمٚمٞمَُٕمْد سمِِف قَمغم َُم َُم

وَمَذيَمَر ُِمـ َأْصٜم٤َمِف اعم٤َمِل َُم٤م َذيَمَر طَمتاك َرَأْيٜم٤َم َأٟماُف ٓ طَمؼا ٕطمٍد ُِمٜما٤م ذم وَمْْمٍؾ ش ُف وَمٚمَٞمُٕمْد سمِِف قمغم َُمـ ٓ َزاَد ًمَ 

 رواه ُمًٚمؿ .ش 

ـِ ؾمٕمٍد ريض اهللا قمٜمف َأنا اُمَرَأًة ضَم٤مَءت إمِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -567 وقمـ ؾَمٝمِؾ سم

قضَم٦ٍم ، وم٘م٤مًم٧م : ٟمَ  ًُ ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ حُمَت٤مضم٤ًم سمؼُِمدٍة َُمٜم َقيَمَٝم٤م ، وَم٠َمظَمَذَه٤م اًمٜمٌا ًُ جُتٝم٤م سمَِٞمديا ٕيْم ًَ

ٜمَٝم٤م ، وَمَ٘م٤مَل:  ًَ ٜمِٞمَٝم٤م َُم٤م َأطم ًُ ٤َم إلَزاُرُه ، وم٘م٤مل وُمالٌن ايم ِلُّ َصغّم ش َٟمَٕمْؿ » إًَِمٞمَٝم٤م ، وَمَخَرَج إًَِمٞمٜم٤م َوإَِّنا وَمجَٚمس اًمٜمٌا

ٜم٧َْم، اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم  ًَ اعمجٚمِِس، صُمؿا َرضَمَع وَمَٓمقاَه٤م ، صُمؿا َأرؾَمَؾ هِب٤َم إًَِمٞمِْف : وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمَ٘مْقُم : ُم٤م َأطم

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ حُمْت٤َمضم٤ًم إًَِمٞمٝم٤م ، صُمؿا ؾَم٠َمًمتَُف ، َوقَمٚمِٛم٧م َأٟماُف ٓ َيُردُّ ؾَم٤مئِالً  َٝم٤م اًمٜمٌا ًَ ، وَمَ٘م٤مَل : إين  ًَمٌِ

ٝم٤م ، إِٟمااَم ؾَم٠َمًْمُتُف ًمِتُٙمقَن يَمَٗمٜمِل . ىم٤مل ؾَمْٝمٌؾ : وَمٙم٤مٟم٧م يَمَٗمٜمَُف . رواه اًمٌخ٤مري .َواهللاِ  ًَ ٌَ  ُم٤م ؾَم٠َمًْمتُُف ًْٕم

إِنا إؿمَٕمِريلم » وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -568

ؿ سم٤معمَِديٜم٦َِم ، مَجَُٕمقا ُم٤م يَم٤مَن قِمٜمَدُهؿ ذم صَمقٍب َواطمٍد ، صُمؿا  إَِذا َأرُمُٚمقا ذم اًْمَٖمْزِو ، َأو ىَمؾا 
ـَمَٕم٤مُم قِمَٞم٤مهِلِ

٦ِم وَمُٝمؿ ُِمٜمِّل َوَأَٟم٤م ُِمٜمُٝمؿ  قيا ًا  َواطِمٍد سم٤مًم
ٍ
ُٛمقُه سَمْٞمٜمَُٝمؿ ذم إَِٟم٤مء ًَ وَمَرَغ َزاُدُهؿ ، ش : َأرَُمُٚمقا » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش اىمَت

 َأو ىَم٤مَرَب اًمَٗمَراَغ .

 

 دح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:ا٢صبس اٌٛاس
إن ؿمئتؿ ىمًٛمتؿ  :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اًمٜمْمػم ًمألٟمّم٤مر
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ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ ُمـ أُمقاًمٙمؿ ودي٤مريمؿ وشمِم٤مريمقَّنؿ ذم هذه اًمٖمٜمٞمٛم٦م وإن ؿمئتؿ يم٤مٟم٧م ًمٙمؿ دي٤مريمؿ وأُمقاًمٙمؿ 

أُمقاًمٜم٤م ودي٤مرٟم٤م وٟم١مصمرهؿ سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م وٓ سمؾ ٟم٘مًؿ هلؿ ُمـ  :ومل ي٘مًؿ ًمٙمؿ رء ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م إٟمّم٤مر 

وي١مصمرون قمغم أٟمٗمًٝمؿ وًمق يم٤من هبؿ ظمّم٤مص٦م وُمـ يقق ؿمح ٟمٗمًف  ٟمِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ

 ( 8/77.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى وم٠موًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن 

 : ىم٤مل : وهؿ يِمتٝمقٟمف. قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهللويٓمٕمٛمقن اًمٓمٕم٤مم قمغم طمٌف. : قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف

ىم٤مل : .وأؾمػما قمـ جم٤مهد  .ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وهمػمهؿ  وم٠ًمًم٧م قمٓم٤مء  وم٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ .ُمًٙمٞمٜم٤م ويتٞمام وأؾمػما 

 ( 24/98) شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر .إؾمػم: هق اعمحٌقس 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ) قم٤مم اًمرُم٤مدة (: ًمق مل أضمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ اعم٤مل ُم٤م يًٕمٝمؿ إٓ أن أدظمؾ قمغم يمؾ أهؾ 

ف سمٓمقَّنؿ طمتك ي٠ميت اهلل سمحٞم٤ًم )أي سم٤مخلػم(، ومٕمٚم٧م:وم٢مَّنؿ ًمـ هيٚمٙمقا قمـ سمٞم٧ٍم قمدهتؿ ومٞم٘م٤مؾمٛمقَّنؿ أٟمّم٤م

 (3/241)اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد  .أٟمّم٤مف سمٓمقَّنؿ

ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمٍؽ: شم٘مرىمر سمٓمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ويم٤من ي٠ميمؾ اًمزي٧م قم٤مم اًمرُم٤مدة،ويم٤من طمرم قمٚمٞمف 

 حيٞم٤م اًمٜم٤مس.  اًمًٛمـ،ومٜم٘مر سمٓمٜمف سم٢مصٌٕمف،ىم٤مل: شم٘مرىمر شم٘مرىمرك، إٟمف ًمٞمس ًمؽ قمٜمدٟم٤م همػمه طمتك

 (238/  3)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 

ورومع رضمؾ إمم احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام رىمٕم٦م وم٘م٤مل طم٤مضمتؽ ُم٘مْمٞم٦م وم٘مٞمؾ ًمف ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ًمق 

ٟمٔمرت ذم رىمٕمتف صمؿ رددت اجلقاب قمغم ىمدر ذًمؽ وم٘م٤مل ي٠ًمًمٜمل اهلل قمز و ضمؾ قمـ ذل ُم٘م٤مُمف سملم يدي 

 (3/246يـطمٞم٤مء قمٚمقم اًمدإطمتك أىمرأ رىمٕمتف. )

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٚمخك ىم٤مل زم إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: أظمؼمين قمام أٟم٧م قمٚمٞمف؟ ىمٚم٧م: إن ُرزىم٧م أيمٚم٧ُم، 

وإن ُُمٜمٕم٧ُم صؼمُت، ىم٤مل: هٙمذا شمٕمٛمؾ يمالب سمٚمخ، وم٘مٚم٧م: يمٞمػ شمٕمٛمؾ أٟم٧م؟ ىم٤مل: إن ُرزىم٧م آصمرُت، وإن 

 (161/1ُُمٜمٕم٧م ؿمٙمرُت.)اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك 

ء سمرؤي٦م ىم٤مل يقؾمػ سمـ احلًلم: َُمـ رأى  ًمٜمٗمًف ُمٚمًٙم٤م ٓ يّمحُّ ُمٜمٝم٤م اإليث٤َمر، ٕٟماف يرى ٟمٗمًف أطمؼا سم٤مًمٌما

: ومَٛمـ وصؾ إًمٞمف ومٝمق أطمؼُّ سمف، وم٢مذا وصؾ رء ُِمـ ذًمؽ  ُمٚمٙمف، إٟماام اإليث٤َمر ِمـا يرى إؿمٞم٤مء يمٚماٝم٤م ًمٚمحؼِّ

ٚمٝم٤م إمم ص٤مطمٌٝم٤م أو ي١مدِّهي٤م إًمٞمف. )قمقارف ا  (76/2عمٕم٤مرف إًمٞمف يرى ٟمٗمًف ويده ومٞمف يد أُم٤مٟم٦م، يقصِّ

ـُ ؿمٞم٦ٌم يقُم٤ًم  وقمٜمدُم٤م شمقومٞم٧م اسمٜم٦م اعمٝمدي ضمزع قمٚمٞمٝم٤م ضمزقم٤ًم مل يًٛمع سمٛمثٚمف ومجٚمس اًمٜم٤مس يٕمزوٟمف ومج٤مءه اسم
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وم٘م٤مل ًمف : أقمٓم٤مك اهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم ُم٤م رزئ٧م أضمرًا ، وأقم٘مٌؽ صؼمًا ، وٓ أضمٝمد اهلل سمالءك سمٜم٘مٛم٦م ، 

٦م اهلل ظمػم هل٤م ُمٜمؽ ، وأطمؼ ُم٤م صؼم قمٚمٞمف ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ وٓ ٟمزع ُمٜمؽ ٟمٕمٛم٦م ، صمقاب اهلل ظمػم ًمؽ ُمٜمٝم٤م ، ورمح

  (468 - 11/497قمالم اًمٜمٌالء أإمم رده.)ؾمػم 

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمثامن )ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري(: ُم٤م ؾم٠مًمٜمل أطمد طم٤مضم٦ًم إٓ ىمٛم٧م ًمف سمٜمٗمز، وم٢من شمؿ وإٓ ىمٛم٧م ًمف 

 (181/ 2ٔداب اًمنمقمٞم٦م )اسمامزم، وم٢من شمؿ وإٓ اؾمتٕمٜما٤م ًمف سم٤مإلظمقان وم٢من شمؿ وإٓ اؾمتٕمٜم٧م ًمف سم٤مًمًٚمٓم٤من.

 ( 93أسمق قمٌداًمرمحـ اًمًٚمٛمل  -ىم٤مل أسمق قمٌداهلل اجلٝمٜمل: اعمقاؾم٤مة دمديد ًمٚمٛم١ماظم٤مة.) اًمٗمتقة 

 سمٜم٤مء ذم صمٛمٜمف وشمٜمٗمؼ ًمتٌٞمٕمف سمثقب اُمرأة أشمتف  اعمٜمٞمٕمل طم٤ًمن سمـ ؾمٕمٞمد اعمخزوُمل قمٜمدُم٤م أراد أن يٌٜمل ضم٤مُمٕم٤مً 

ومٓمٞم٥م ظم٤مـمره٤م واؿمؽماه ُمٜمٝم٤م سم٠مًمػ ديٜم٤مر اجل٤مُمع ويم٤من اًمثقب ٓ ي٤ًموي أيمثر ُمـ ٟمّمػ ديٜم٤مر   ذًمؽ

 (18/266وظم٠ٌم اًمثقب يمٗمٜم٤م ًمف.)اًمًػم ًمٚمذهٌك 

َُم٤م طمد اًمزاهد اعمٜمنمح صدرة؟ ىم٤مل صمالث: شمٗمريؼ اعمجٛمقع، وشمرك ـمٚم٥م اعمٗم٘مقد، :ؾمئؾ ذواًمٜمقن اعمٍمى

 (27/ 18َواإِليث٤مر قمٜمد اًم٘مقت. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 در قمغم ىمْم٤مئٝم٤م وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ذه٤مب ُم٤مزم.ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمٍع: ُم٤م رددت أطمًدا قمـ طم٤مضم٦ٍم أىم

 (64)ىمْم٤مء احلقائ٩م 

 (3/246طمٞم٤مء إل)ا. سمامًمف وٓ يِمؽمي إطمرار سمٛمٕمروومف قمج٧ٌم عمـ يِمؽمي اعمامًمٞمؽ  :ىم٤مل اسمـ اًمًامك

  (7/371ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ رمحف اهلل: اعمقاؾم٤مة ُمـ أظمالق اعم١مُمٜملم.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ٜم٧م اًمٜمٕمؿ سمٛمثؾ اعمقاؾم٤مة . )قمٞمقن اىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم رمحف اهلل: ٓ طُم   (1/388ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف ّٕمِّ

  (3/258َواإِليث٤مر َأقمغم درضم٤مت اًمًخ٤مء.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ   :ىم٤مل اًمٖمزامم

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: و أُم٤م اإليث٤مر ُمع اخلّم٤مص٦م ومٝمق أيمٛمؾ ُمـ جمرد اًمتّمدق ُمع اعمح٦ٌم وم٢مٟمف ًمٞمس يمؾ ُمتّمدق 

ّم٤مص٦م سمؾ ىمد يتّمدق سمام حي٥م ُمع ايمتٗم٤مئف سمٌٕمْمف ُمع حم٦ٌم ٓ شمٌٚمغ حم٤ٌم ُم١مصمرا وٓ يمؾ ُمتّمدق يٙمقن سمف ظم

 (129/7سمف اخلّم٤مص٦م.)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜمف اًمٜمٌقيف 

 (178/  2: )أداسم٤مًمنمقمٞم٦م  أسمقاًمٕمت٤مهٞم٦م ىم٤مل

 وم٤مِرْج  أظمٞمؽ هِلَؿِّ  ويمـ                    ُم٤ماؾمتٓمٕم٧م احلقائ٩ِم  اىمضِ 

 احلقائ٩ِم ومٞمف ىم٣م                       يقمٌ  اًمٗمتك ومٚمخػمأي٤مم
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 (2/767اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ٓسمـ ىمتٞمٌف )ىم٤مل مح٤مد قمجرد: 

 جمٝمقدُ  وهق همٜمٞم٤ًّم خُي٤مَل  طمتك        قُمنشَمف قمٜمؽ ًمٞمُخٗمل اًمٙمريؿَ  إنا 

 ؾمقدُ  أوضمفٌ  قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٞمقنِ  زرُق                    قمٚمٌؾ  أُمقاًمِف قمغم وًمٚمٌخٞمؾِ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ٛمر سمـ اخلٓما٤مب ىم٤مل ٓسمٜمف قمٌد اهلل: اذه٥م إمم ُأمِّ اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م عم٤م ـُمِٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قم

. ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م أريده ًمٜمٗمز  الم صمؿا ؾمٚمٝم٤م أن ُأْدوَمـ ُمع ص٤مطمٌلا ًا وم٘مؾ: ُي٘مرأ قمٛمر اسمـ اخلٓما٤مب قمٚمٞمؽ اًم

١مُمٜملم ىم٤مل: ُم٤م يم٤من رء ومألوصمرٟماف اًمٞمقم قمغم ٟمٗمز. ومٚماما أىمٌؾ، ىم٤مهلل: ُم٤م ًمديؽ؟ ىم٤مل: أذٟم٧م ًمؽ ي٤م أُمػم اعم

أهؿا إزما ُمـ ذًمؽ اعمْمجع وم٢مذا ىُمٌِْم٧م وم٤ممحٚمقين صمؿا ؾمٚمِّٛمقا صمؿا ىمؾ: يًت٠مذن قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب وم٢من أذٟم٧م زم 

ٓا ومردُّوين إمم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم . )  (1392اًمٌخ٤مرى  374وم٤مدومٜمقين وإ

واحل٤مرث سمـ هِم٤مم ومج٤مقم٦م  ىم٤مل اسمـ إقمرايب : اؾمتِمٝمد سم٤مًمػمُمقك قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

ُمـ سمٜمل اعمٖمػمة وم٠مشمقا سمامء وهؿ سقمك ومتداومٕمقه طمتك ُم٤مشمقا ومل يذوىمقه. ىم٤مل : أيت قمٙمرُم٦م سم٤معم٤مء ومٜمٔمر إمم 

ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو يٜمٔمر إًمٞمف وم٘م٤مل : اسمدؤوا سمذا ومٜمٔمر ؾمٝمٞمؾ إمم احل٤مرث سمـ هِم٤مم يٜمٔمر إًمٞمف وم٘م٤مل : اسمدؤوا 

 ٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٘م٤مل :سمٜمٗمز أٟمتؿ. هبذا ومامشمقا يمٚمٝمؿ ىمٌؾ أن ينمسمقا ومٛمر هبؿ ظم

 (1/1428)خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ ُمٜمٔمقر 

وم٤مؿمؽمت قمٜم٘مقًدا  -يٕمٜمل اُمرأشمف-وم٠مرؾمٚم٧م صٗمٞما٦م  -أول ُم٤م ضم٤مء اًمٕمٜم٥م-ُمرض اسمـ قمٛمر وم٤مؿمتٝمك قمٜم٤ًٌم 

٤مه ٤مئؾ. وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: أقمٓمقه إيا ًا ٤مئؾ: اًم ًا ٤مئؾ، ومٚماما دظمؾ سمف، ىم٤مل اًم ًا ؾمقل اًم . وم٠مقمٓمقه سمدرهؿ، وم٤مشماٌع اًمرا

٤مئؾ.  ًا ٤مئؾ: اًم ًا ٤مئُؾ، ومٚماما دظمؾ، ىم٤مل اًم ًا ؾمقل اًم ٤مه. صمؿا أرؾمٚم٧م سمدرهؿ آظمر، وم٤مؿمؽمت قمٜم٘مقًدا، وم٤مشماٌع اًمرا إيا

٤مئؾ، وم٘م٤مًم٧م: واهلل إن قُمدَت ٓ شمّمٞم٥ُم  ًا ٤مه. وم٠مرؾمٚم٧م صٗمٞما٦م إمم اًم ٤مه. وم٠مقمٓمقه إيا وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: أقمٓمقه إيا

واؿمتٝمك يقًُم٤م ؾمٛمٙم٦ًم، ويم٤من ىمد َٟمِ٘مَف ُِمـ ُمرٍض .ظمر وم٤مؿمؽمت سمفُمٜمف ظمػًما أسمًدا. صمؿا أرؾمٚم٧م سمدرهؿ آ

٧م سم٤معمديٜم٦م، ومٚمؿ شمقضمد طمتك ُوضِمَدت سمٕمد ُمدة، واؿمؽمي٧م سمِدرهؿ وٟمّمٍػ، ومُِمِقَي٧م وضملء هب٤م قمغم  ًَ وم٤مًمتُِٛم

ٝم٤م سمرهمٞمٗمٝم٤م، وادومٕمٝم٤م إًمٞمف. وم٠مسمك اًمٖمالم، ومرداه وأُمره  رهمٞمػ، وم٘م٤مم ؾم٤مئٌؾ سم٤مًم٤ٌمب، وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ًمٚمٖمالم ًمٗما

محـ-ٕمٝم٤م إًمٞمف، صمؿا ضم٤مء سمف ومقوٕمٝم٤م سملم يديف، وىم٤مل: يُمْؾ هٜمٞمئ٤ًم سمدوم ، وم٘مد أقمٓمٞمتف درمًه٤م -ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرا

رهؿ ٝم٤م وادومٕمٝم٤م إًمٞمف، وٓ شم٠مظمذ ُمٜمف اًمدِّ  (31/142 دُمِمؼ شم٤مريخ.) وأظمذهت٤م. وم٘م٤مل: ًمٗما

نا أظمل ومالًٟم٤م ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ُأهدي ًمرضمؾ ُِمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأس ؿم٤مة، وم٘م٤مل: إ



اعمقاؾم٤مة اإليث٤مر سم٤مب                                               ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 526

  

وقمٞم٤مًمف أطمقج إمم هذا ُمٜما٤م. ومٌٕم٨م سمف إًمٞمٝمؿ، ومٚمؿ يزل يٌٕم٨م سمف واطمد إمم آظمر طمتك شمداوهل٤م أهؾ ؾمٌٕم٦م 

ِٝمْؿ َوًَمْق يَم٤مَن هِبِْؿ ظَمَّم٤مَص٦ٌم()احلنم  ًِ ل، ومٜمزًم٧م:)َوُي١ْمصمُِروَن قَمغَم َأٟمُٗم  (.9أسمٞم٤مت طمتك رضمٕم٧م إمم إوا

 (378يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل)ؿمٕم٥م ا

ضمٕمٗمر إمم وٞمٕم٦م ًمف ومٜمزل قمغم ٟمخٞمؾ ىمقم وومٞمف همالم أؾمقد يٕمٛمؾ ومٞمف إذ أشمك اًمٖمالم سم٘مقشمف  ظمرج قمٌد اهلل سمـ

ومدظمؾ احل٤مئط يمٚم٥ٌم ودٟم٤م ُِمـ اًمٖمالم ومرُمك إًمٞمف اًمٖمالم سم٘مرٍص وم٠ميمٚمف صمؿا رُمك إًمٞمف اًمثا٤مين واًمثا٤مًم٨م وم٠ميمٚمف 

آصمرت سمف هذا اًمٙمٚم٥م؟!  وقمٌد اهلل يٜمٔمر إًمٞمف وم٘م٤مل: ي٤م همالم يمؿ ىمقشمؽ يمؾا يقم؟ ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م. ىم٤مل: ومٚمِؿَ 

ىم٤مل: ُم٤م هل سم٠مرض يمالب إٟماف ضم٤مء ُِمـ ُم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة ضم٤مئًٕم٤م ومٙمره٧م أن أؿمٌع وهق ضم٤مئع. ىم٤مل: ومام أٟم٧م 

خ٤مء! إنا هذا اًمٖمالم ٕؾمخك  ًا ص٤مٟمع اًمٞمقم؟! ىم٤مل: أـمقي يقُمل هذا. وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: ُأٓم قمغم اًم

 (3/258طمٞم٤مء إلت وم٠مقمتؼ اًمٖمالم ووهٌف ُمٜمف. )اُمٜمِّل. وم٤مؿمؽمى احل٤مئط واًمٖمالم وُم٤م ومٞمف ُِمـ أٓ

ان ديٜم٤ًم صم٘مٞماًل، ويم٤من قمغم أظمٞمف ظمٞمثٛم٦م ديـ، ىم٤مل: ومذه٥م ُمنوق وم٘م٣م ديـ ظمٞمثٛم٦م،  وُرِوي أنا ُمنوىًم٤م ادا

 (174/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوهق ٓ يٕمٚمؿ، وذه٥م ظمٞمثٛم٦م وم٘م٣م ديـ ُمنوق وهق ٓ يٕمٚمؿ.)

ٓا سمنم اسمـ احل٤مرث: وم٢مٟماف أشم٤مه رضمؾ ذم ُمروف، وىم٤مل قمٌا٤مس سمـ ده٘م٤من: ُم٤م ظمرج أطمٌد ُِمـ ا ًمدٟمٞم٤م يمام دظمٚمٝم٤م إ

٤مه، واؾمتٕم٤مر صمقسًم٤م ومامت ومٞمف. )ا  (258/3طمٞم٤مء إلومِمٙم٤م إًمٞمف احل٤مضم٦م، ومٜمزع ىمٛمٞمّمف وأقمٓم٤مه إيا

ىم٤مل اخلالل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ؾمٞمٕمد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اعم١مدب: يمٜم٧م آيت أسم٤مك 

الصم٦م دراهؿ وأىمؾ وأيمثر وي٘مٕمد ُمٕمل، ومٞمتحدث، ورسمام أقمٓم٤مين اًمٌمء، وي٘مقل: أقمٓمٞمتؽ ومٞمدومع إزم اًمث

ٟمّمػ ُم٤م قمٜمدٟم٤م. ومجئ٧م يقُم٤ًم، وم٠مـمٚم٧م اًم٘مٕمقد أٟم٤م وهق. ىم٤مل: صمؿ ظمرج وُمٕمف حت٧م يم٤ًمئف أرسمٕم٦م أرهمٗم٦م. 

 (261/21)اًمًػم وم٘م٤مل: هذا ٟمّمػ ُم٤م قمٜمدٟم٤م. وم٘مٚم٧م: هل أطم٥م إزم ُمـ أرسمٕم٦م آٓف ُمـ همػمك.

ٟمٓم٤ميمّل: أّٟمف اضمتٛمع قمٜمده ٟمٞمّػ وصمالصمقن رضمال سم٘مري٦م ُمـ ىمرى اًمّرّي، وُمٕمٝمؿ أرهمٗم٦م قمـ أيب احلًـ إ

ُمٕمدودة ٓ شمِمٌع مجٞمٕمٝمؿ، ومٙمنوا اًمّرهمٗم٤من، وأـمٗمئقا اًمّناج، وضمٚمًقا ًمٚمّٓمٕم٤مم، ومٚماّم رومع وم٢مذا اًمّٓمٕم٤مم 

 (4/264ٞمٜمك )شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمسمح٤مًمف مل ي٠ميمؾ ُمٜمف أطمد ؿمٞمئ٤م إيث٤مرا ًمّم٤مطمٌف قمغم ٟمٗمًف .

ىم٤مل ىمٌٞمّم٦م: طمدصمٜمل ص٤مطم٥م ًمٜم٤م أن اُمرأة ُمـ أهؾ داود اًمٓم٤مئل صٜمٕم٧م صمريدة سمًٛمـ، صمؿ سمٕمث٧م هب٤م إمم 

داود طملم إومٓم٤مره ُمع ضم٤مري٦م هل٤م، ويم٤من سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمٝمؿ رو٤مع، ىم٤مًم٧م اجل٤مري٦م: وم٠مشمٞمتف سم٤مًم٘مّمٕم٦م ومقوٕمتٝم٤م سملم 

وم٘م٤مم وم٘مدُمٝم٤م إًمٞمف، وضمٚمس ُمٕمف  يديف ذم احلجرة، ىم٤مل: ومًٕمك ًمٞم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، ومج٤مء ؾم٤مئؾ ومقىمػ قمغم اًم٤ٌمب،



اعمقاؾم٤مة اإليث٤مر سم٤مب                                               ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 527

  

ىم٤مًم٧م اجل٤مري٦م: فمٜمٜم٧م أٟمف  -قمغم اًم٤ٌمب طمتك أيمٚمٝم٤م، صمؿ دظمؾ ومٖمًؾ اًم٘مّمٕم٦م، صمؿ قمٛمد إمم متر يم٤من سملم يديف 

ومقوٕمف ذم اًم٘مّمٕم٦م ودومٕمٝم٤م إزّم، وىم٤مل: أىمرئٞمٝم٤م اًمًالم، ىم٤مًم٧م اجل٤مري٦م: ودومع إمم  -يم٤من أقمده ًمٕمِم٤مئف 

يٗمٓمر قمٚمٞمف، ىم٤مًم٧م: وأفمٜمف ُم٤م سم٤مت إٓ ـم٤موًي٤م، ىم٤مل ىمٌٞمّم٦م: يمٜم٧م اًم٤ًمئؾ ُم٤م ضمئٜم٤مه سمف، ودومع إًمٞمٜم٤م ُم٤م أراد أن 

 (463/ 2أراه ىمد ٟمحؾ ضمًدا. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

وقمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، وم٘م٤مل: دًمقين قمغم صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ رمحف اهلل، وم٢مين رأيتف 

ن صٗمقان صٗمقاًٟم٤م قمـ ىمّم٦م دظمؾ اجلٜم٦م. ىمٞمؾ ًمف: سم٠مي رء؟ ىم٤مل: سم٘مٛمٞمص يم٤ًمه إٟم٤ًمًٟم٤م، وم٠ًمل سمٕمض إظمقا

 اًم٘مٛمٞمص. وم٘م٤مل: ظمرضم٧م ُمـ اعمًجد ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة وإذا سمرضمؾ قم٤مر ومٜمزقم٧م ىمٛمٞميص ومٙمًقشمف.

 ( 1/499)احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

وقمـ وم٤مئ٘م٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل أَّن٤م ىم٤مًم٧م: سمٞمٜم٤م أٟم٤م يقًُم٤م قمٜمد اعمٝمدي ويم٤من ىمد ظمرج ُمتٜمزًه٤م إمم إٟم٤ٌمر إذ دظمؾ 

ف يمت٤مب سمرُم٤مد وظمتؿ ُمـ ـملم ىمد قمجـ سم٤مًمرُم٤مد، وهق ُمٓمٌقع سمخ٤مشمؿ قمٚمٞمف اًمرسمٞمع وُمٕمف ىمٓمٕم٦م ُمـ ضمراب ومٞم

اخلالوم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ُم٤م رأي٧م أقمج٥م ُمـ هذه اًمرىمٕم٦م، ضم٤مءين هب٤م رضمؾ أقمرايب وهق يٜم٤مدي: 

 -هذا يمت٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم اعمٝمدي، دًمقين قمغم هذا اًمرضمؾ اًمذي يًٛمك اًمرسمٞمع وم٘مد أُمرين أن أدومٕمٝم٤م إًمٞمف 

. وم٠مظمذه٤م اعمٝمدي ووحؽ وىم٤مل: صدق هذا ظمٓمل وهذا ظم٤ممتل، أومال أظمؼميمؿ -رىمٕم٦م أقمٜمل هذه اًم

سم٤مًم٘مّم٦م؟ ىمٚمٜم٤م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، رأيؽ أقمغم قمٞمٜم٤ًم ذم ذًمؽ. ىم٤مل: ظمرضم٧م أُمس إمم اًمّمٞمد ذم هم٥م ؾمامء، ومٚمام 

أصٌح٧م ه٤مج قمٚمٞمٜم٤م و٤ٌمب ؿمديد ووم٘مدت أصح٤ميب طمتك ُم٤م رأي٧م ُمٜمٝمؿ أطمًدا، وأص٤مسمٜمل ُمـ اًمؼمد 

ٕمٓمش ُم٤م اهلل سمف أقمٚمؿ، وحتػمت قمٜمد ذًمؽ ومذيمرت دقم٤مء ؾمٛمٕمتف ُمـ أيب، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، واجلقع واًم

طِمٞمِؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل  ـِ اًمرا مْحَ ِؿ اهللاِ اًمرا ًْ  "قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل إذا أصٌح وإذا أُمًك: سمِ

ُوىمَل ويمٗمل وؿمٗمل ُمـ احلرق  "اقمتّمٛم٧م سم٤مهلل وشمقيمٚم٧م قمغم اهلل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ 

واًمٖمرق واهلدم وُمٞمت٦م اًمًقء. ومٚمام ىمٚمتٝم٤م دومع زم وقء ٟم٤مر وم٘مّمدهت٤م، وم٢مذا هبذا إقمرايب ذم ظمٞمٛم٦م ًمف، وإذا 

هق يقىمد ٟم٤مًرا سملم يديف، وم٘مٚم٧م: أهي٤م إقمرايب هؾ ُمـ وٞم٤موم٦م؟ ىم٤مل: اٟمزل، ومٜمزًم٧م، وم٘م٤مل ًمزوضمتف: ه٤ميت ذاك 

سمتدأت سمٓمحٜمف، وم٘مٚم٧م ًمف: اؾم٘مٜمل ُم٤مء، ومج٤مء سمً٘م٤مء ومٞمف ُمذىم٦م ُمـ ًمٌـ اًمِمٕمػم، وم٠مشمتف سمف، وم٘م٤مل: اـمحٜمٞمف، وم٤م

٤م ًمف ومقوٕم٧م  ًً أيمثره ُم٤مء، ومنمسم٧م ُمٜمٝم٤م ذسم٦م ُم٤م ذسم٧م ىمط ؿمٞمئ٤ًم إٓ وهق أـمٞم٥م ُمٜمف، ىم٤مل: وم٠مقمٓم٤مين طمٚم

رأد قمٚمٞمف، ومٜمٛم٧م ٟمقُم٦م ُم٤م ٟمٛم٧م ٟمقُم٦م أـمٞم٥م ُمٜمٝم٤م وأًمذ، صمؿ اٟمتٌٝم٧م وم٢مذا هق ىمد وصم٥م إمم ؿمقهي٦م ومذسمحٝم٤م، 
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قل ًمف: وحيؽ ىمتٚم٧م ٟمٗمًؽ وصٌٞمتؽ إٟمام يم٤من ُمٕم٤مؿمٙمؿ ُمـ هذه اًمِم٤مة ومذسمحتٝم٤م وم٠ٌمي رء وإذا اُمرأشمف شم٘م

ٟمٕمٞمش؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ٓ قمٚمٞمؽ ه٤مت اًمِم٤مة، ومِم٘م٘م٧م ضمقومٝم٤م واؾمتخرضم٧م يمٌده٤م سمًٙملم ذم ظمٗمل 

ومنمطمتٝم٤م صمؿ ـمرطمتٝم٤م قمغم اًمٜم٤مر وم٠ميمٚمتٝم٤م، صمؿ ىمٚم٧م: هؾ قمٜمدك رء أيمت٥م ًمؽ ومٞمف؟ ومج٤مءين هبذه اًم٘مٓمٕم٦م 

ًمرُم٤مد اًمذي يم٤من سملم يديف، ومٙمت٧ٌم ًمف هذا اًمٙمت٤مب وظمتٛمتف هبذا اخل٤مشمؿ وأُمرشمف أن جيلء وأظمذت قمقًدا ُمـ ا

وي٠ًمل قمـ اًمرسمٞمع ومٞمدومٕمٝم٤م إًمٞمف وم٢مذا ذم اًمرىمٕم٦م مخًامئ٦م أًمػ درهؿ، وم٘م٤مل: ٓ واهلل ُم٤م أردت إٓ مخًلم 

ذم سمٞم٧م أًمػ درهؿ، وًمٙمـ ضمرت سمخٛمًامئ٦م أًمػ درهؿ، ٓ أٟم٘مص واهلل ُمٜمٝم٤م درمًه٤م واطمًدا وًمق مل يٙمـ 

ًٓ ُمـ اعمٜم٤مزل شمٜمزًمف اًمٜم٤مس  اعم٤مل همػمه٤م امحٚمقه٤م ُمٕمف. ومام يم٤من إٓ ىمٚمٞماًل طمتك شمٙمثرت إسمٚمف وؿم٤مؤه، وص٤مر ُمٜمز

 (212 -211/ 8ُمـ أراد احل٩م ُمـ إٟم٤ٌمر إمم ُمٙم٦م، وؾمٛمل ُمْمٞمػ أُمػم اعم١مُمٜملم اعمٝمدي. )اعمٜمتٔمؿ 

 ف١ٗ -9>
ُ
ن
 
ش
َ
ج
َ
ز
ُ
 ثبة اٌزٕبفظ يف أِٛس ا٢خشح ٚاالعزىضبس شلب ٠

قَن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًُ
 [ . 26] اعمٓمٗمٗملم :  َوذِم َذًمَِؽ وَمْٚمَٞمتَٜم٤َموَمِس اعمَُْتٜم٤َمومِ

َب  -569 اٍب ، وَمنَمِ ـِ ؾمٕمٍد ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُأيِتَ سمنَِمَ وقمـ ؾمٝمِؾ سم

؟ وَمَ٘م٤مَل » َٞم٤مُخ ، وم٘م٤مل ًمِْٚمُٖمالم : ُِمٜمُف َوقَمـ َيِٛمٞمٜمِِف هُمالٌم ، َوقَمـ ي٤ًمِرِه إؿَْم 
ِ
َأ شَم٠ْمَذُن زم َأن ُأقْمٓمَِل ُه١مٓء

ؿ ذم اًمُٖمالُم : ٓ َواهللاِ ي٤م رؾُمقَل اهللا ٓ ُأوصمُِر سمِٜمَّمٞمٌل ُِمٜمَؽ َأطَمدًا ، وَمتَٚماُف رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما 

 اعمثٜم٤مةِ ش ٚماُف شمَ  » َيِدِه . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . 
ِ
ـُ قَمٌا٤مٍس ريض اهللا  سم٤مًمت٤مء ومقق ، َأْي : َوَوَٕمُف ، َوَهَذا اًمُٖمالُم ُهَق اسم

 قمٜمٝمام.

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -571 ـِ اًمٜمٌا سمٞمْٜم٤َم َأيُّقُب قمٚمٞمف » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف قَم

ُؾ قُمرَي٤مٟم٤ًم ، وَمَخرا قَمَٚمٞمِْف ضَمَراٌد ُِمـ َذَه٥ٍم ، ومَ 
ًِ
ُف قَمزا َوضمؾا اًمًالم َيٖمتَ َجَٕمَؾ َأيُّقُب حَيِثل ذم صَمقسمِِف، وَمٜم٤َمَداُه َرسمُّ

شمَِؽ، َوًمٙمِـ ٓ هِمٜمَك يب قَمـ سَمَريَمتَِؽ  ـْ َأهْمٜمَٞمْتَُؽ قماما شَمَرى ؟، ىم٤مل : سَمغَم َوقِمزا رواه ش : َي٤م َأيُّقُب ، َأمَل َأيُم

 اًمٌخ٤مري .

 

  ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ومٚمػمهم٥م اًمراهمٌقن سم٤معم٤ٌمدرة إمم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ . وىم٤مل جم٤مهد ) وذم ذًمؽ ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=83&ayano=26#docu
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 (  61اًمّم٤موم٤مت  .(عمثؾ هذا ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن  : ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن ، ٟمٔمػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم :

ومٚمٞمًتٌؼ اعمًتٌ٘مقن ، وأصٚمف ُمـ اًمٌمء اًمٜمٗمٞمس  :ومٚمٞمتٜم٤مزع اعمتٜم٤مزقمقن وىم٤مل قمٓم٤مء  وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :

 (8/368.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى ويريده يمؾ أطمد ًمٜمٗمًف ويٜمٗمس سمف قمغم همػمه أي يْمـاًمذي حترص قمٚمٞمف ٟمٗمقس اًمٜم٤مس 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىمقل حم٤مرب سمـ ِدصم٤مر: صحٌْٜم٤م اًم٘م٤مؾمَؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، ومٙم٤من 

 (5/196يٗمْمٚمٜم٤م سمٙمثرة اًمّمالة وـمقل اًمّمٛم٧م واًمًخ٤مء.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

أٟمف ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل: أيـ اًمزاهدون ذم اًمدٟمٞم٤م، اًمراهمٌقن ذم أظمرة؟ وم٠مراه ىمؼم اًمٜمٌل صغم  ـ اسمـ قمٛمر :قم

 (1/361 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر وقمٛمر: وىم٤مل: قمـ ه١مٓء شم٠ًمل؟

٤م قمـ جم٤مهد ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع اسمـ قمٛمر، ومٛمر قمغم ظمرسم٦م: وم٘م٤مل: ىمؾ ي٤م ظمرسم٦م: ُم٤م ومٕمؾ أهٚمؽ؟ وم٘مٚم٧م: ي

 (1/312 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .ظمرسم٦م، ُم٤م ومٕمؾ أهٚمؽ؟ وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: ذهٌقا، وسم٘مٞم٧م أقمامهلؿ

ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ٓ يّمٞم٥م قمٌد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ ٟم٘مص درضم٤مشمف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ وإن يم٤من قمٚمٞمف 

 (1/361 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .يمريام

اًمراطم٦م  رة: اًمٜم٤مر واحل٤ًمب: وم٠ميـيم٤من قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل، ي٘مقل: ذم اًمدٟمٞم٤م: اًمٖمٛمقم وإطمزان، وذم أظم

واًمٗمرح؟ إهلل، ظمٚم٘متٜمل، ومل شم١ماُمرين ذم ظمٚم٘مل، وأؾمٙمٜمتٜمل سمالي٤م اًمدٟمٞم٤م، صمؿ ىمٚم٧م زم: إؾمتٛمًؽ: ومٙمٞمػ 

أؾمتٛمًؽ إن مل متًٙمٜمل؟ إهلل، إٟمؽ ًمتٕمٚمؿ: أن ًمق يم٤مٟم٧م زم اًمدٟمٞم٤م سمحذاومػمه٤م، صمؿ ؾم٠مًمتٜمٞمٝم٤م، جلٕمٚمتٝم٤م ًمؽ: 

 (2/88 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ومٝم٥م زم ٟمٗمز

سمدأ ومٞمف سمٜمٗمًف:  ٥م سمـ قمٌد اهلل: عم٤م اؾمتخٚمػ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يمت٥م إًمٞمف احلًـ اًمٌٍمي يمت٤مسم٤مً ىم٤مل ُمقه

أُم٤م سمٕمد، وم٢من اًمدٟمٞم٤م دار خمٞمٗم٦م، إٟمام أهٌط آدم ُمـ اجلٜم٦م إًمٞمٝم٤م قم٘مقسم٦م واقمٚمؿ، أن سقمتٝم٤م ًمٞم٧ًم يم٤مًمٍمقم٦م، 

ضمرطمف، يّمؼم قمغم ؿمدة ُمـ أيمرُمٝم٤م هيـ، وهل٤م ذم يمؾ طملم ىمتٞمؾ: ومٙمـ ومٞمٝم٤م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤معمداوى 

 (2/148 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .اًمدواء، ظمٞمٗم٦م ـمقل اًمٌالء: واًمًالم

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: إن اًمدٟمٞم٤م ٟمذًم٦م، وهل إمم يمؾ ٟمذل أُمٞمؾ وأٟمذل ُمٜمٝم٤م: ُمـ أظمذه٤م سمٖمػم طم٘مٝم٤م، 

 (2/171 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .وـمٚمٌٝم٤م سمٖمػم وضمٝمٝم٤م، وووٕمٝم٤م ذم همػم ؾمٌٞمٚمٝم٤م

ٝمل ُمـ قمٛمري يمٚمف أن أيمقن ؾمٜم٦م ُمثؾ اسمـ اعم٤ٌمرك ومام أىمدر أن أيمقن وٓ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م : إين ٕؿمت

 (8/389قمالم اًمٜمٌالء أصمالصم٦م أي٤مم.) ؾمػم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=83&ayano=26#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=83&ayano=26#docu
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وي٘مقل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: ٟمٔمرت ذم أُمر اًمّمح٤مسم٦م وأُمر قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ومام رأي٧م هلؿ قمٚمٞمف ومْمالً إٓ سمّمحٌتٝمؿ 

 (8/391اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمزوهؿ ُمٕمف.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: إِٟمامـمٚم٥م اًمٕم٤مسمدون سمٓمقل اًمٜمّم٥م دوام اًمراطمف، وـمٚم٥م اًمزاهدون سمٓمقل اًمزهدـمقل 

 (2/71اًمٖمٜمك.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

وىم٤مل طمقؿم٥م عم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: رأي٧م يم٠من ُمٜم٤مدي٤ًم يٜم٤مدي اًمرطمٞمؾ، اًمرطمٞمؾ، ومام ارحتؾ إٓ حمٛمد سمـ واؾمع، 

 (6/121 أقمالم اًمٜمٌالء ومٌٙمك ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل.) ؾمػم

ات واًمٙمامٓت يمٚمٝم٤م ٓ شُمٜم٤مل إٓ سمحظ ُمـ اعمِم٘م٦م ، وٓ ُيٕمؼَم  ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ : اعمّم٤مًمح واخلػمات واًمٚمذا

إًمٞمٝم٤م إٓ قمغم ضمن ُمـ اًمتٕم٥م ، وىمد أمجع قم٘مالء يمؾ أُم٦م قمغم أن اًمٜمٕمٞمؿ ٓ ُيدَرك سم٤مًمٜمٕمٞمؿ ، وأن ُمـ آصمر 

ٕهقال واطمتامل اعمِم٤مق شمٙمقن اًمٗمرطم٦م واًمٚمذة ، ومال ومرطم٦م عمـ اًمراطم٦م وم٤مشمتف اًمراطم٦م ، وأٟمف سمح٥ًم ريمقب ا

ٓ هؿا ًمف ، وٓ ًمذة عمـ ٓ صؼم ًمف ، وٓ ٟمٕمٞمؿ عمـ ٓ ؿم٘م٤مء ًمف ، وٓ راطم٦م عمـ ٓ شمٕم٥م ًمف ، سمؾ إذا شمٕم٥م اًمٕمٌد 

ؾ ُمِم٘م٦م اًمّمؼم ؾم٤مقم٦م ىم٤مده حلٞم٤مة إسمد ، ويمؾ ُم٤م ومٞمف أهؾ اًمٜمٕمٞمؿ اعم ٘مٞمؿ ومٝمق ىمٚمٞمالً اؾمؽماح ـمقيالً ، وإذا حتٛما

صؼم ؾم٤مقم٦م ، واهلل اعمًتٕم٤من ، وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ، ويمٚمام يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمقس أذف واهلٛم٦م أقمغم يم٤من شمٕم٥م اًمٌدن 

 ( 372أوومر وطمٔمف ُمـ اًمراطم٦م أىمؾ. )ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة

 (52ىم٤مل اسمق اًمٗمتح اًمًٌتك : )هبج٦م اعمج٤مًمس ٕيب قمٌد اهلل إصمري 

 ذِم ُدْٟمٞم٤َمُه ُٟمْ٘مَّم٤م
ِ
 ُن ِزَي٤مَدُة اعمَْرء

َٓ صَم٤ٌَمَت ًَمفُ    َويُمؾُّ ِوضْمَداِن طَمظٍّ 

اِر جُمْتَِٝمًدا      َي٤م قَم٤مُِمًرا خِلََراِب اًمدا

َٛمُٕمَٝم٤م   َوَي٤م طَمِريًّم٤م قَمغَم إَُْمَقاِل دَمْ

ْٟمٞم٤َم َوِزيٜمَتَِٝم٤م    ـِ اًمدُّ  َزِع اًمُٗم١َماَد قَم

ُٚمَٝم٤م    ًٓ ُأوَمّمِّ  َوَأْرِع ؾَمْٛمَٕمَؽ َأُْمث٤َم

ِؿ يمَ   ًْ  ْؿ شَمِْمَ٘مك سمِِخْدَُمتِِف َي٤م ظَم٤مِدَم اجِل

 َأىْمٌِْؾ قَمغَم اًمٜماْٗمِس َواؾْمتَْٙمِٛمْؾ وَمَْم٤مِئَٚمَٝم٤م 

ـْ ًَمَؽ ذِم       َوإِْن َأؾَم٤مَء ُُمِزٌء وَمْٚمٞمَُٙم

انُ   َوِرسْمُحُف هَمػْمَ حَمِْض اخلػَْم ظُمْنَ

 وَم٢مِنا َُمْٕمٜم٤َمُه ذِم اًمتاْحِ٘مٞمِؼ ومِْ٘مَدانُ 

 سم٤ِمهللِ َهْؾ خِلََراِب اًمُٕمْٛمِر قُمْٛمَرانُ 

ٞم٧َم َأنا  ًِ وَر اعم٤َمِل َأطْمَزانُ  ُأْٟم  ُهُ

 وَمَّمْٗمُقَه٤م يَمَدٌر َواًمَقْصُؾ ِهْجَرانُ 

ُؾ َي٤مىُمقٌت َوَُمْرضَم٤منُ   يَماَم ُيَٗمّما

انُ  سْمَح ومِٞماَم ومِٞمِف ظُمْنَ  َأشَمْٓمُٚم٥ُم اًمرِّ

٤منُ  ًَ ِؿ إِْٟم ًْ َٓ سم٤ِمجِل  وَم٠َمْٟم٧َم سم٤ِمًمٜماْٗمِس 

تِِف َصْٗمٌح َوهُمْٗمَرانُ   قُمُروِض َزًما
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ْهِر ُِمْٕمَقاًٟم٤م ًمِِذي َأَُمٍؾ      ـْ قَمغَم اًمدا  َويُم

 َواؿْمُدْد َيَدْيَؽ سمَِحٌِْؾ اهللِ ُُمْٕمتَِّماًم   

ـْ َيتاِؼ اهللَ حُيَْٛمْد    ذِم قَمَقاىمٌِِفِ َُم

ـِ اؾْمتََٕم٤مَن سمَِٖمػْمِ اهللِ ذِم ـَمَٚم٥ٍم    َُم

ـْ يَم٤مَن ًمِْٚمَخػْمِ َُمٜما٤مقًم٤م وَمَٚمٞمَْس ًَمُف   َُم

ـْ ضَم٤مَد سم٤ِمعم٤َمِل َُم٤مَل اًمٜما٤مُس ىَم٤مـم٦ًٌَِم                                                                                                                                                                                                                        َُم

 حلُرا ُِمْٕمَقانُ َيْرضُمق َٟمَداَك وَم٢مِنا ا

ـُ إِْن ظَم٤مَٟمتَْؽ َأْريَم٤منُ  يْم ُف اًمرُّ  وَم٢مِٟما

ـْ َه٤مُٟمقا وا َوَُم ـْ قَمزُّ  َوَيْٙمِٗمِف َذا َُم

نُ  َٓ ُه قَمْجٌز َوظِمْذ  وَم٢مِنا َٟم٤مِسَ

 قَمغَم احلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم إظِْمَقاٌن َوَأظْمَدانُ 

٤مِن وَمتا٤منُ  ًَ ْٟم  إًَِمْٞمِف َواعم٤َمُل ًمإِْلِ

 :آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف 
ـِ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم مجٚم٦ٍم ُمـ أصح٤مسمف وىمد ووٕمقا ؾمٗمرًة ًمٚمٓمٕم٤مم  ـُ قمٛمَر سم يم٤من قمٌُد اهلل سم

ًمٞم٠ميمٚمقه، ومٛمر هبؿ راٍع يرقمك اًمٖمٜمؿ سمذًمؽ اعمٙم٤من، ومدقمقه ًمٞم٠ميمؾ ُمٕمٝمؿ ويِم٤مريمٝمؿ قمغم ُم٤مئدهتؿ وم٘م٤مل هلؿ 

ـُ قمٛمر وىم٤مل:ذم ُمثؾ هذا اًم ٞمقم اًمِمديد طمره وأٟم٧م وطمدك اًمراقمل عم٤م دقمقه ُمٕمتذًرا: إين ص٤مئؿ ومٕمج٥م اسم

سملم هذه اًمِمٕم٤مب ذم آصم٤مر هذه اًمٖمٜمؿ؟! وم٘م٤مل اًمراقمل: أسم٤مدر أي٤مُمل هذه اخل٤مًمٞم٦م ومٕمج٥م ُمٜمف اسمـ قمٛمر. 

 (    1/323)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

قمـ ص٤مًمح سمـ ُمقؾمك اًمٓمٚمحل قمـ أسمٞمف  ىم٤مل اضمتٝمد إؿمٕمري ىمٌؾ ُمقشمف اضمتٝم٤مدا ؿمديدا وم٘مٞمؾ ًمف : ًمق 

وم٘م٤مل : إن اخلٞمؾ إذا أرؾمٚم٧م وم٘م٤مرسم٧م رأس جمراه٤م ، أظمرضم٧م  أُمًٙم٧م وروم٘م٧م سمٜمٗمًؽ سمٕمض اًمرومؼ ،

مجٞمع ُم٤م قمٜمده٤م ، واًمذي سم٘مل ُمـ أضمكم أىمؾ ُمـ ذًمؽ . ىم٤مل : ومٚمؿ يزل قمغم ذًمؽ طمتك ُم٤مت ريض اهلل قمٜمف 

 (93.)شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمى رىمؿ طمدي٨م

 حل٤مضمٌف، وم٘م٤مل سم٤مًمٖمداء ودقم٤م واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم اعمٞم٤مه سمٕمض ومٜمزل احلج٤مج طم٩م: ىم٤مل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م

 ؿمٕمر ُمـ ؿمٛمٚمتلم سملم سم٠مقمرايب هق وم٢مذا اجلٌؾ ٟمحق ومٜمٔمر إُمر، سمٕمض قمـ وأؾم٤مًمف ُمٕمل يتٖمذى ُمـ أسمٍم

ٟم٤مئؿ، وميسمف سمرضمٚمف وىم٤مل: ائ٧م إُمػم وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل ًمف احلج٤مج: اهمًؾ يدك وشمٖمدا ُمٕمل وم٘م٤مل إٟمف دقم٤مين ُمـ 

مم اًمّمقم ومّمٛم٧م ىم٤مل: ذم هذا احلر هق ظمػم ُمٜمؽ وم٠مضمٌتف، ىم٤مل وُمـ هق؟ ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم دقم٤مين إ

اًمِمديد! ىم٤مل: ٟمٕمؿ صٛم٧م ًمٞمقم هق أؿمد طمرًا ُمـ هذا اًمٞمقم، ىم٤مل: وم٠مومٓمر وشمّمقم همدا، ىم٤مل: إن وٛمٜم٧م زم 

اًمٌ٘م٤مء إمم همد، ىم٤مل: ًمٞمس ذاك إزم، وىم٤مل رؿم٤مء سمـ ٟمٔمٞمػ: ذًمؽ إزم؟ ىم٤مل: ومٙمٞمػ شم٠ًمًمٜمل قم٤مضمال سمآضمؾ ٓ 

 (1/448.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ أٟم٧م ًمقا اًمٓم٤ٌمخ وًمٙمـ ـمٞمٌتف اًمٕم٤مومٞم٦م شم٘مدر قمٚمٞمف، ىم٤مل: إٟمف ـمٕم٤مم ـمٞم٥م، ىم٤مل: مل شمٓمٞمٌف

ىم٤مل أسمق أمحد اًم٘مالسمز: ومّرق رضمؾ أرسمٕملم أًمٗم٤ًم قمغم اًمٗم٘مراء وم٘م٤مل أطمد اًمزه٤مد ًمٚم٘مالسمز: أُم٤م شمرى ُم٤م أٟمٗمؼ 
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 هذا وُم٤م ىمد قمٛمٚمف وٟمحـ ٓ ٟمرضمع إمم رء ٟمٜمٗم٘مف ُم٤م قمٜمدٟم٤م رء، وم٤مُمِض سمٜم٤م إمم ُمقوع ي٘مقل: ومذهٌٜم٤م إمم

 (13/171اعمدائـ ومّمٚمٞمٜم٤م أرسمٕملم أًمػ ريمٕمف. ) ؾمػماقمالم اًمٜمٌالء

ٟمزل روح سمـ زٟم٤ٌمٍع ُمٜمزًٓ سملم ُمٙم٦َم و اعمديٜم٦َم ذم طمرِّ ؿمديٍد ظمرج قمٚمٞمف راٍع ُمـ وراء ضمٌٍؾ، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م راٍع: 

 ىم٤مل: إين ص٤مئؿ ىم٤مل: أومتّمقُم ذم هذا احلر؟! ىم٤مل: أوم٠مدع أي٤مُمل شمذه٥م سم٤مـمالً؟! وم٘م
ِ
 ٤مل هٚمؿا إمم اًمٖمداء

 (3/346ُمقؾمققمف سمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  -1/323)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف .روٌح:ًم٘مد وٜمٜم٧َم سم٠مي٤مُمؽ ي٤م راع إذ ضم٤مَد هب٤م روُح سمـ زٟم٤ٌمع

 ثبة فنً اٌغٕٟ اٌؾبوش -:>
 ٚ٘ٛ ِٓ آخز ادلبي ِٓ ٚعٗ ٚفشفٗ يف ٚعٛ٘ٗ ادلأِٛس ثٙب

ًْ ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:  َق سم٤ِمحلُ ـْ أقْمَٓمك َواشماَ٘مك َوَصدا ٤م َُم ىوَم٠َمُما ُه ًمِٚمٞمُْنَ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ [ ، وىم٤مل  7-5] اًمٚمٞمؾ :  ٜمَك وَم

َزى إِٓا اسْمتَِٖم٤مَء  شَمَٕم٤ممَم :  ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم دُمْ ك َوَُم٤م ٕطََمٍد قِمٜمَْدُه ُِم ٌَُٝم٤م إشَْمَ٘مك اًماِذي ُي١ْميِت َُم٤مًَمُف َيتََزيما َوضْمِف َوؾَمٞمَُجٜما

ْقَف َيْرَى  ًَ ِف إقَْمغَم َوًَم َدىَم٤مِت وَمٜمِِٕماما ِهل  ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  [ 21-17] اًمٚمٞمؾ :  َرسمِّ إْن شُمٌُْدوا اًمّما

ـْ ؾَمٞمِّئ٤َمشمُِٙمْؿ َواهللُ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمق ُر قَمٜمُْٙمْؿ ُِم  َن ظَمٌػٌِم َوإْن خُتُْٗمقَه٤م َوشُم١ْمشُمقَه٤م اًمُٗم٘مراَء وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ َوُيَٙمٗمِّ

ـْ شَمٜم٤َمًُمقا اًْمؼِما  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  271] اًمٌ٘مرة :   وَم٢مِنا اهللَ ًَم
ٍ
ء ـْ َرْ ٌُّقَن َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا ُِم

ا٤م حُتِ  طَمتاك شُمٜمِْٗمُ٘مقا ِِم

 [ وأي٤مت ذم ومْمِؾ اإلٟمٗم٤مِق ذم اًمٓم٤مقم٤مِت يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م . 92] آل قمٛمران :  سمِِف قَمٚمِٞمٌؿ 

ـِ ُمًٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  -571 ٓ » ْٞمِف وؾَمٚماؿ : وقمـ قمٌِد اهللاِ سم

ٚمآَمُف قمغم َهٚمَٙمتِِف ذم احلَؼِّ . وَرضُمٌؾ آشَم٤مه اهللاُ طمِ  ًَ  : َرضُمٌؾ آشَم٤مُه اهللاُ َُم٤مًٓ ، وَم
َد إِٓا ذم اصَمٜمََتلْمِ ًَ ْٙمَٛم٦ًم وُمٝمق طَم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف وشم٘مدم ذطمف ىمري٤ًٌم .ش َي٘ميِض هِب٤م َوُيَٕمٚمُِّٛمَٝم٤م 

ـِ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام قمـ -572 د إِٓا ذم اصمٜمََتلم » اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  وقمـ اسْم ًَ ٓ طَم

ٜمِْٗم٘مُف آَٟم٤مَء : َرضُمٌؾ آشَم٤مُه اهللا اًمُ٘مرآَن ، ومٝمق َيُ٘مقُم سمِِف آَٟم٤مَء اًمٚماٞمؾ وآَٟم٤مَء اًمٜماٝم٤مِر . َوَرضُمٌؾ آشَم٤مُه اهللا َُم٤مًٓ . ومٝمَق يُ 

٤مقَم٤مُت .ش أَٟم٤مُء  »ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ش اًمٚماٞمِْؾ وآَٟم٤مَء اًمٜماٝم٤مِر  ًا  اًم

ـَ َأشَمْقا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ .  -573 وقَمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف َأنا وُمَ٘مَراَء اعمَُٝم٤مضِمِري

َرضم٤مِت اًمُٕمغَم . واًمٜمإِمٞمِؿ اعمُِ٘مٞمِؿ . وَمَ٘م٤مل :  صُمقِر سم٤ِمًمدا ٤مًُمقا : وَم٘مَ ش وَُم٤م َذاَك ؟ » وم٘م٤مًمقا : َذَه٥َم َأْهُؾ اًمدُّ

ُق ، وَيٕمتُِ٘مقَن وٓ َٟمٕمتُؼ وم٘م٤مل  ىُمقَن وٓ َٟمتََّمدا ُيَّمٚمُّقَن يماَم ُٟمَّمكمِّ ، وَيُّمقُُمقَن يماَم َٟمُّمقُم . َوَيتََّمدا
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ـْ » رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ٌُِ٘مقَن سمِِف َُم ًْ ـْ ؾمٌََ٘مُٙمْؿ ، وشَم َأوَمال ُأقَمٚمُِّٛمُٙمْؿ ؿَمٞمئ٤ًم شُمدِريُمقَن سمِِف َُم

ـْ َصٜمََع ُِمثَؾ ُم٤م َصٜمَْٕمتُؿ ؟  ىم٤مًمقا : سَمغَم ي٤م رؾمقَل اهللا ، ىَم٤مَل ش سَمْٕمَديُمْؿ َوَٓ َيُٙمقُن َأطَمٌد َأوْمَْمَؾ ُِمٜمُْٙمؿ إِٓا َُم

ًة : »  وَن ، ُدسُمر يُمؾِّ َصالة صَمالصم٤ًم وصَمالصملَِم َُمرا ُ ـَ إمِمش شُمًٌُحقَن ، وحتَٛمُدوَن وشُمَٙمؼمِّ  وَمَرضَمَع وُمَ٘مَراُء اعمَُٝم٤مضِمِري

ُف ؟ وَمَ٘م٤مَل رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَمَ٘م٤مًُمقا : ؾمِٛمَع إظِْمَقاُٟمٜم٤َم َأْهُؾ إَُمَقاِل سماَِم وَمٕمْٚمٜم٤َم ، وَمَٗمَٕمٚمقا ُِمثْٚمَ 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ، وهذا ًمٗمظ رواي٦مِ ش ذًمؽ وَمْْمُؾ اهللاِ ُي١ْمشمِٞمِف َُمـ يَِم٤مُء » رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

صُمقرُ  » ُمًٚمؿ .  َٙمثػَِمُة ، واهللا أقمٚمؿ .اًم إَُمقاُل :  ش اًمدُّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
يٕمٜمل أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف  وىم٤مًمف قم٤مُم٦م اعمٗمنيـ .  :ل اسمـ ُمًٕمقد ىم٤موم٠مُم٤م ُمـ أقمٓمك واشم٘مك  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

ىم٤مل : يم٤من أسمق سمٙمر يٕمتؼ قمغم اإلؾمالم قمج٤مئز وٟم٤ًمء ، ىم٤مل : وم٘م٤مل ًمف قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ومروي قمـ 

ل ًمق أٟمؽ أقمت٘م٧م رضم٤مٓ ضمٚمدا يٛمٜمٕمقٟمؽ وي٘مقُمقن ُمٕمؽ ؟ وم٘م٤مل : ي٤م أسم٧م إٟمام أريد ُم٤م أي سمٜم :أسمق ىمح٤موم٦م 

 . شم٘مك أي حم٤مرم اهلل اًمتل َّنك قمٜمٝم٤مأي سمذل . واوم٠مُم٤م ُمـ أقمٓمك  : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم .أريد 

. وصدق سم٤محلًٜمك أي سمال إًمف ومًٜمٞمنه ًمٚمٞمنى .أي سم٤مخلٚمػ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٓم٤مئف وصدق سم٤محلًٜمك 

ىمقًمف شمٕم٤ممم : ًمٚمذيـ أطمًٜمقا سم٤مجلٜم٦م دًمٞمٚمف  :أيْم٤م . وىم٤مل جم٤مهد واسمـ قم٤ٌمس إٓ اهلل ىم٤مًمف اًمْمح٤مك واًمًٚمٛمل 

سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة  :زيد سمـ أؾمٚمؿ  . سمٛمققمقد اهلل اًمذي وقمده أن يثٞمٌف:احلًٜمك وزي٤مدة . أي٦م . وىم٤مل ىمت٤مدة 

أي ٟمرؿمده ٕؾم٤ٌمب اخلػم واًمّمالح ، طمتك يًٝمؾ قمٚمٞمف ومٕمٚمٝم٤م . ومًٜمٞمنه ًمٚمٞمنى  : واًمّمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (21/74)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  .ًمٚمجٜم٦م ًمٚمٞمنى  : زيد سمـ أؾمٚمؿوىم٤مل 

وقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة واًمٜمٝمدي٦م واسمٜمتٝم٤م سمالل أقمتؼ ؾمٌٕم٦م يمٚمٝمؿ يٕمذب ذم اهلل أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ أن قمروة قمـ 

قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل قمـ  . إمم آظمر اًمًقرةوؾمٞمجٜمٌٝم٤م إشم٘مك ٟمزًم٧م وزٟمػمة وأم قمٌٞمس وأُم٦م سمٜمل اعم١مُمؾ وومٞمف 

أراك شمٕمتؼ رىم٤مسم٤م وٕم٤موم٤م ومٚمق أٟمؽ إذ ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م  : ٕيب سمٙمرقمـ أسمٞمف ىم٤مل : ىم٤مل أسمق ىمح٤موم٦م اًمزسمػم سمـ 

 : أقمت٘م٧م رضم٤مٓ ضمٚمدا يٛمٜمٕمقٟمؽ وي٘مقُمقن دوٟمؽ وم٘م٤مل : ي٤م أسم٧م إٟمام أريد ُم٤م أريد ومٜمزًم٧م هذه أي٦م ومٞمف

وًمًقف إٓ اسمتٖم٤مء وضمف رسمف إقمغم وُم٤م ٕطمد قمٜمده ُمـ ٟمٕمٛم٦م دمزى  : إمم ىمقًمفوم٠مُم٤م ُمـ أقمٓمك واشم٘مك 

 (15/477)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر .يرى
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ومجٕمؾ  .٤م وشم١مشمقه٤م اًمٗم٘مراء ومٝمق ظمػم ًمٙمؿإن شمٌدوا اًمّمدىم٤مت ومٜمٕمام هل وإن ختٗمقه: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف 

اهلل صدىم٦م اًمن ذم اًمتٓمقع شمٗمْمؾ قمالٟمٞمتٝم٤م سمًٌٕملم وٕمٗم٤م ، وضمٕمؾ صدىم٦م اًمٗمريْم٦م : قمالٟمٞمتٝم٤م أومْمؾ ُمـ 

 قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف .هه٤م ، ي٘م٤مل سمخٛم٦ًم وقمنميـ وٕمٗم٤م ، ويمذًمؽ مجٞمع اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ ذم إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م 

يمؾ ُم٘مٌقل إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م  .إن شمٌدوا اًمّمدىم٤مت ومٜمٕمام هل وإن ختٗمقه٤م وشم١مشمقه٤م اًمٗم٘مراء ومٝمق ظمػم ًمٙمؿ  :

 (5/583ٗمًػم اًمٓمؼمى )شم. ص٤مدىم٦م  وصدىم٦م اًمن أومْمؾ . وذيمر ًمٜم٤م أن اًمّمدىم٦م شمٓمٗمئ اخلٓمٞمئ٦م يمام يٓمٗمئ اعم٤مء اًمٜم٤مر 

ُمـ ذا اًمذي  : أو هذه أي٦مًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م حتٌقن  : عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م : ىم٤ملأٟمس قمـ 

ي٤م رؾمقل اهلل، طم٤مئٓمل اًمذي سمٙمذا ويمذا صدىم٦م، وًمق اؾمتٓمٕم٧م  :ىم٤مل أسمق ـمٚمح٦م  .ي٘مرض اهلل ىمرو٤م طمًٜم٤م 

ىم٤مل : اسمـ قمٛمر أن أهه مل أقمٚمٜمف . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : اضمٕمٚمف ذم وم٘مراء أهٚمٙمٕمـ 

ومذيمرت ُم٤م أقمٓم٤مين اهلل ومٚمؿ أضمد ؿمٞمئ٤م أطم٥م إزم  .ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م حتٌقن  : طميشمٜمل هذه أي٦م

ي٦م زم روُمٞم٦م، وم٘مٚم٧م : هل طمرة ًمقضمف اهلل، ومٚمق أين أقمقدذم رء ضمٕمٚمتف هلل ًمٜمٙمحتٝم٤م ُمـ ُمرضم٤مٟم٦م ضم٤مر

ضم٤مء ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤م حتٌقن  : عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م : ىم٤ملحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ  .وم٠مٟمٙمحٝم٤م ٟم٤مومٕم٤م

وم٘م٤مل : هل صدىم٦م . وم٘مٌٚمٝم٤م  - مل يٙمـ ًمف ُم٤مل أطم٥م إًمٞمف ُمٜمٝم٤م -سمٗمرس ًمف ي٘م٤مل هل٤م : ؾمٌؾ زيد سمـ طم٤مرصم٦م 

ومرأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ ذم أؾم٤مُم٦م، رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومحؾ قمٚمٞمٝم٤م اسمٜمف 

يِمؽمي اًمًٙمر ومٞمتّمدق سمف، ومٜم٘مقل ًمف : ًمق اؿمؽمي٧م اسمـ قمٛمر يم٤من .وضمف زيد وم٘م٤مل : إن اهلل ىمد ىمٌٚمٝم٤م ُمٜمؽ

ًمـ  : هلؿ سمثٛمٜمف ـمٕم٤مُم٤م يم٤من أٟمٗمع هلؿ ُمـ هذا . ومٞم٘مقل : إين أقمرف اًمذي شم٘مقًمقن، وًمٙمـ ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل

 (666-3/661)شمٗمًػماًمدر اعمٜمثقر  .حي٥م اًمًٙمراسمـ قمٛمر وإن شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا ِم٤محتٌقن.

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ٙمر يتٕمٚمؼ سم٤معمزيد، ومه٤م ُم٘مروٟم٤من ذم ىمرن، ومٚمـ  ىم٤مل ٙمر، واًمِمُّ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:إن اًمٜمٕمٛم٦م ُمقصقًم٦م سم٤مًمِمُّ

ٙمر ُمـ اًمٕمٌد.)قمدة اًمّم٤مسمريـ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ   (123يٜم٘مٓمع اعمزيد ُمـ اهلل طمتك يٜم٘مٓمع اًمِمُّ

٤مرًا ىم٤مل: قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل ًمٞمٝمقديلم ؾم٠مٓه قمـ اًمدرهؿ مل ؾمٛمك درمه٤ًم، وقمـ اًمديٜم٤مر مل ؾمٛمك ديٜم

 (9/333أُم٤م اًمدرهؿ ومًٛمل درهؿ، وأُم٤م اًمديٜم٤مر، وميسمتف اعمجقس ومًٛمتف دي ٟم٤مرا. )شم٤مريخ سمٖمداد 

ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف: ُمـ مل يٕمرف ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف إٓ ذم ُمٓمٕمٛمف وُمنمسمف وم٘مد ىمؾ قمٚمٛمف، وطمي 

 (167 /1قمذاسمف. وُمـ مل يٙمـ همٜمٞم٤ًم قمـ اًمدٟمٞم٤م ومال دٟمٞم٤م ًمف. ) احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٚمت٘مل ذم اًمٞمقم ُمراًرا، ًمٞمًٙمـ سمٕمْمٜم٤م سمٌٕمض، وأن ٟمت٘مرب سمذًمؽ، 
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 (493/ 1إٓ ًمٜمحٛمد اهلل قمز ضمؾ. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ٌَِخّل: ي٤م أسم٤م يٕم٘مقَب، سمٚمٖمٜمل أٟمؽ ٓ شم٠ميمُؾ اًمٗم٤مًمقذَج. وم٘م٤مل: ي ًا ٤م أسم٤م وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل ًمَٗمْرىَمٍد اًم

 اًم٤ٌمرد ذم اًمّّمٞمِػ واحل٤مرِّ ذم اًمِمت٤مء! 
ِ
ؾمٕمٞمٍد، أظم٤مُف أّٓ أؤدَِّي ؿمٙمَرُه. وم٘م٤مل: ي٤م ًُمَٙمُع! وهؾ شُم١مدِّي ؿمٙمَر اعم٤مء

٤َمِت َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ( )اًمٌ٘مرة ـَ آَُمٜمُقا يُمُٚمقا ُِمـ ـَمٞمٌِّ ِذي ٤َم اًما  (. 172أُم٤م ؾمٛمٕم٧َم ىمقَل اهلل شمٕم٤ممم: )َي٤م َأهيُّ

 (214/ 3)قمٞمقن إظم٤ٌمر 

يم٤من احلًـ ي٘مقل إذا اسمتدأ طمديثف: احلٛمد هلل اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد يمام ظمٚم٘متٜم٤م ورزىمتٜم٤م وهديتٜم٤م وقمٚمٛمتٜم٤م و

وأٟم٘مذشمٜم٤م وومرضم٧م قمٜم٤م ًمؽ احلٛمد سم٤مإلؾمالم واًم٘مرآن وًمؽ احلٛمد سم٤مٕهؾ واعم٤مل واعمٕم٤موم٤مة يم٧ٌما قمدوٟم٤م 

ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مك رسمٜم٤م  - واهلل -وسمًٓم٧م رزىمٜم٤م وأفمٝمرت أُمٜمٜم٤م ومجٕم٧م ومرىمتٜم٤م وأطمًٜم٧م ُمٕم٤موم٤مشمٜم٤م، وُمـ يمؾ 

أقمٓمٞمتٜم٤م، ومٚمؽ احلٛمد قمغم ذًمؽ محًدا يمثػًما، ًمؽ احلٛمد سمٙمؾ ٟمٕمٛم٦ٍم أٟمٕمٛم٧م هب٤م قمٚمٞمٜم٤م ذم ىمديٍؿ أو طمدي٨ٍم، أو 

هٍّ أو قمالٟمٞم٦ٍم، أو ظم٤مص٦ٍم أو قم٤مُم٦ٍم، أو طملٍّ أو ُمٞم٧ٍِّم، أو ؿم٤مهٍد أو هم٤مئ٥ٍم، ًمؽ احلٛمد طمتك شمرى، وًمؽ 

 (468، 467/ 1احلٛمد إذا روٞم٧م. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

وقمـ احلًـ رمحف اهلل، ىم٤مل: إن اهلل قمزا وضمؾا ًمٞمٛمتع سم٤مًمٜمٕمٛم٦م سمام ؿم٤مء، وم٢مذا مل يِمٙمر ىمٚمٌٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م 

 (481/ 1قمذاسًم٤م.)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ِف ًَمَٙمٜمُقٌد( ) اًمٕم٤مدي٤مت   ٤مَن ًمَِرسمِّ ًَ ٟم  ( ىم٤مل ًمٚمٙمٗمقر: يٕمدد اعمّم٤مئ٥م ويٜمًك 6وقمـ احلًـ رمحف اهلل: )إِنا اإْلِ

 (483/ 1)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م اًمٜمٕمؿ. 

. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م    (1/471ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمقاؾمٓمّل: ذيمر اًمٜمٕمٛم٦م يقرث احل٥م هلل قمزا وضمؾا

وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ىم٤مل: ُم٤م ىمٚما٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل سمٍمه إمم ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمؿ اهلل  

ل: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ أن أسمدل ٟمٕمٛمتؽ يمٗمًرا، أو أيمٗمره٤م سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م، أو هب٤م قمٚمٞمف إٓ ىم٤م -قمزا وضمؾا  -

 (486/ 1أٟم٤ًمه٤م ومال أصمٜمل هب٤م. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م رمحف اهلل: إن ُمـ ؿمٙمر اهلل قمغم اًمٜمٕمٛم٦م أن حتٛمده قمٚمٞمٝم٤م، وشمًتٕملم هب٤م قمغم ـم٤مقمتف، ومام 

 (431/ 2. ) احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( ؿمٙمر اهلل ُمـ اؾمتٕم٤من سمٜمٕمٛمتف قمغم ُمٕمّمٞمتف

ىم٤مل أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م رمحف اهلل: ُم٤م أدري أي اًمٜمٕمٛمتلم أومْمؾ، أن هداين اهلل ًمإلؾمالم أو قم٤موم٤مين ُمـ هذه 

 (367/ 1)احلٚمٞم٦م )هتذيٌف(  .إهقاء؟
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ـْ طَمٞم٨ُْم َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن( )اًم٘مٚمؿ  تَْدِرضُمُٝمؿ ُمِّ ًْ ٞمٝمؿ (، ىم٤مل: ٟمًٌغ قمٚم44وقمـ ؾمٗمٞم٤من رمحف اهلل ذم ىمقل: )ؾَمٜمَ

اًمٜمٕمؿ وٟمٛمٜمٕمٝمؿ اًمِمٙمر. وىم٤مل همػم ؾمٗمٞم٤من: يمٚمام أطمدصمقا ذٟم٤ًٌم أطمدصم٧م هلؿ ٟمٕمٛم٦م. ىم٤مل اسمـ داود: وٟمًقا. 

 (514/ 1)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ل اعم٤مل: ٕٟمف يٛمٞمؾ.)شم٤مريخ سمٖمداد  (4/44قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل ؾُمٛمِّ

اًمٗم٘مر إٓ  ك أهيام أومْمؾ؟ وم٘م٤مل: ًمق مل يٙمـ ُمـ ومْمؾقمـ أيب حمٛمد اجلريري ىم٤مل: أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمٗم٘مر واًمٖمٜم

صمالث: اؾم٘م٤مط اعمٓم٤مًم٦ٌم، وىمٓمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م، وشم٘مديؿ اًمدظمقل إمم اجلٜم٦م ًمٙمٗمك. ومٜم٘مؾ هذا اًمٙمالم إمم أيب 

اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٓم٤مء وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٌح٤من اهلل، وأي ومْمؾ يٙمقن أومْمؾ ِم٤م أو٤مومف اهلل إمم ٟمٗمًف؟ وأي رء يٙمقن 

 ٜمف ٕن اهلل أو٤مف اًمٖمٜمك إمم ٟمٗمًف، وشمٜم٤مذم قمـ اًمٗم٘مر، واقمتد قمغم ٟمٌٞمف وم٘م٤مل:أقمجز ُمـ رء شمٜم٤مذم اهلل قم

( ومل ي٘مؾ وم٠موم٘مر، ومٙم٤من اقمتداد اهلل سم٤مًمٕمٓم٤مء ٓ سم٤مًمٗم٘مر، صمؿ ذيمر قمٜمد 8) َوَوضَمَدَك قَم٤مئاِلً وَم٠َمهْمٜمَك ( )اًمْمحك

اطمت٩م حمت٩م سم٠مٟمف ُمقوع شمنميػ أؾمامء اًمٕمٓم٤مء إن شمرك ظمػمًا، ومل ي٘مؾ إن شمرك وم٘مرًا، صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ: وم٢من 

قمرض قمٚمٞمف ُمٗم٤مشمٞمح اًمدٟمٞم٤م ومٚمؿ ي٘مٌٚمٝم٤مومل يرده٤م وشمريمٝم٤م اظمتٞم٤مرًا ومٝمذا صٗم٦م اًمت٤مريملم، واًمت٤مرك ٓ يٙمقن إٓ 

 (5/28همٜمٞم٤ًم.)شم٤مريخ سمٖمداد 

وقمـ يمٕم٥م رمحف اهلل، ىم٤مل: ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ُمـ ٟمٕمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومِمٙمره٤م هلل وشمقاوع هب٤م اهلل، إٓ أقمٓم٤مه 

ٟمٞم٤م، ورومع ًمف هب٤م درضم٦م ذم أظمرة: وُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌٍد ُمـ ٟمٕمٛم٦ٍم ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمؿ يِمٙمره٤م اهلل ٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمد

هلل، ومل يتقاوع هب٤م هلل، إٓ ُمٜمٕمف اهلل ٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وومتح ًمف ـمًٌ٘م٤م ُمـ اًمٜم٤مر، يٕمذسمف إن ؿم٤مء، أو يتج٤موز 

 (526/ 1قمٜمف.)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

وم٘م٤مل: أٓ  -وؾمئؾ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٙمر  -ٞمد سمـ حمٛمد رمحف اهلل ي٘مقل وقمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اجلٜم

 (381/ 3يًتٕم٤من سمٌمء ُمـ ٟمٕمٛمف قمغم ُمٕم٤مصٞمف. )احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

وضمؾ ويثٜمل قمٚمٞمف،  ىم٤مل اعمٜمٙمدر: يم٤من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ي٘مقم ُمـ اًمٚمٞمؾ، ومٞمتقو٠م، صمؿ يدقمق، ومٞمحٛمد اهلل قمز

ع صقشمؽ؟ ىم٤مل: إن زم ضم٤مرا يِمتٙمل، يرومع صقشمف ويِمٙمره، صمؿ يرومع صقشمف سم٤مًمذيمر: وم٘مٞمؾ ًمف: مل شمروم

 (3/146 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف سم٤مًمقضمع وأٟم٤م أرومع صقيت سم٤مًمٜمٕمٛم٦م.)

يم٤من قمكم سمـ قم٤مصؿ اًمتٛمٞمٛمل ُمـ ذوي إُمقال وآشم٤ًمع ذم اًمدٟمٞم٤م ومل يزل يٜمٗمؼ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ويقؾمع 

 (9/251قمالم اًمٜمٌالء أقمغم أهٚمف.) ؾمػم 



اًمِم٤ميمر اًمٖمٜمل ومْمؾ سم٤مب                                        ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 537

  

ٌف: َٕن ُأقم٤مرم وم٠مؿمُٙمر، أ  (295طم٥مُّ إزم ُِمـ أن ُأسمتغم وم٠َمصؼم.)خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤مسمريـ ىم٤مل ُُمَٓمرِّ

ٙمر أقمغم ُمٜم٤مزل اًم٤ًمًمٙملم، وومقق ُمٜمزًم٦م اًمرو٤م وم٢مٟمف يتْمٛمـ اًمرو٤م وزي٤مدة واًمرو٤م  ىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي: اًمِمُّ

ٙمر سمدوٟمف، وهق ٟمّمػ آيامن وُمٌٜم٤مة قمغم مخس ىمقاقمد.طمٌف ًمف  ٙمر، إذ يًتحٞمؾ وضمقد اًمِمُّ ُمٜمدرج ذم اًمِمُّ

٤ميمر ًمٚمٛمِمٙمقر.أٓ يًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمام يٙمره، ومٛمتك وُمِ٘مد ُمٜمٝم٤م  -- قمٚمٞمف اًمثٜم٤مء – ٜمٕمٛمتفسم اقمؽماومف – ظمْمقع اًمِما

ٙمر.) سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز  (334/ 3واطمدة اظمتٚم٧م ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمِمُّ

ٙمر ؿُمٙمران: ؿُمٙمر سم٤مًمٚم٤ًمن وهق اًمثٜم٤مء قمغم اعمٜمٕمؿ، وأظمر ؿُمٙمر سمجٛمٞمع اجلقارح وهق  ىم٤مل اعمٜم٤موي: اًمِمُّ

ٙمر سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف اقمت٘م٤مًدا ُمٙم٤موم٠مة اًمٜمِّٕمٛم ٙمقر اًم٤ٌمذل وؾمٕمف ذم أداء اًمِمُّ ٦م سم٘مدر آؾمتح٘م٤مق واًمِمُّ

 (217-216واقمؽماوًم٤م.)اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ

ٙمر فمٝمقر أصمر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم ًم٤ًمن قمٌده صمٜم٤مًء واقمؽماوًم٤م، وقمغم ىمٚمٌف ؿمٝمقًدا وحم٦ًٌم، وقمغم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: اًمِمُّ

 (2/224ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ضمقارطمف اٟم٘مٞم٤مًدا وـم٤مقم٦م.)

 (2/489ىم٤مل اًمِم٤مقمر : )ضمقاهر إدب ًمٚمٝم٤مؿمٛمل 

لْمِ شَمَٕمٚماَٛم٧ْم    ـْ يَم٤مَن َيْٛمٚمُِؽ ِدْرمَهَ َٓ       َُم  ؿَمَٗمت٤َمُه َأْٟمَقاَع اًمَٙماَلِم وَمَ٘م٤م

َم اإِلظْمَقاُن وَم٤مؾْمتََٛمُٕمقا ًَمُف         َٓ     َوشَمَ٘مدا  َوَرَأْيتَُف سَملْمَ اًمَقَرى خُمْت٤َم

 َٓ تِل َيْزُهق هِب٤َم         ًَمْق ف اًما َٓ        َدَرامِهُ  ًَمَقضَمْدشَمُف ذِم اًمٜما٤مِس َأؾْمَقَأ طَم٤م

َٓ      إِنا اًمَٖمٜمِلا إَِذا شَمَٙمٚماَؿ سم٤ِمخلََٓم٤م              ىَم٤مًُمقا َصَدىْم٧َم َوَُم٤م َٟمَٓمْ٘م٧َم حُم٤َم

٤م اًمَٗمِ٘مػُم إَِذا شَمَٙمٚماَؿ َص٤مِدىًم٤م           َٓ ىَم٤مًُمقا يَمذَ      َأُما  سْم٧َم َوَأسْمَٓمُٚمقا َُم٤م ىَم٤م

َٝم٤م        ـِ يُمٚمِّ َراِهَؿ ذِم اعمََقاـمِ َٓ      إِنا اًمدا ضَم٤مَل َُمَٝم٤مسَم٦ًم َومَج٤َم ق اًمرِّ ًُ  شَمْٙم

 َٓ ـْ َأَراَد ىمِت٤َم َ
اَلُح عمِ ًِّ ـْ َأَراَد وَمَّم٤مطَم٦ًم          َوِهَل اًم َ

٤مُن عمِ ًَ  وَمِٝمَل اًمٚمِّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
٤مرب سمـ طمزن: سمٞمٜم٤م أٟم٤م أؾمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ، إذا رضمؾ يٙمؼم، وم٠محل٘متف سمٕمػمي، ىمٚم٧م: ُمـ هذا اعمٙمؼم؟ ىم٤مل ُمْم

وم٘م٤مل: أسمق أسمق هريرة وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذا اًمتٙمٌػم؟ ىم٤مل: ؿمٙمر، ىمٚم٧م قمغم ُمف؟ ىم٤مل: قمغم أن يمٜم٧م أضمػمًا ًمؼمة سمٜم٧م 

تٝمؿ: ومزوضمٜمٞمٝم٤م اهلل، همزوان سمٕم٘م٦ٌم رضمكم وـمٕم٤مم سمٓمٜمل، ويم٤من اًم٘مقم إذا ريمٌقا، ؾم٘م٧م هبؿ: وإذا ٟمزًمقا، ظمدُم

 (1/381 إوًمٞم٤مءومٝمل اُمرأيت: وأٟم٤م: إذا ريم٥م اًم٘مقم ريم٧ٌم، وإذا ٟمزًمقا ظُمدُم٧م . )طمٚمٞمف 

ذم سمٕمض اعمرات اقمتذر اسمـ اعم٤ٌمرك : سم٠مٟمف يتٗم٘مد ـمالب احلدي٨م وأهؾ احلدي٨م ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ ويٙمٗمٞمٝمؿ، ومٙم٤من 
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أى ؾُمٗمرشمف أَّن٤م مُحٚم٧م قمغم همٜمٞم٤ًّم ؿم٤ميمرًا، ويم٤من رأس ُم٤مًمف ٟمحق أرسمٕمامئ٦م أًمػ ديٜم٤مر، وطمدث سمٕمض ُمـ ر

٤م ًمًٗمرة اسمـ اعم٤ٌمرك حيي هب٤م أهؾ  قمجٚم٦م يٕمٜمل دُمر وذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمف رأى سمٕمػميـ حمٛمٚملم دضم٤مضًم٤م ُمِمقيًّ

اًمٕمٚمؿ ـمالب احلدي٨م. ومٙم٤من يٙمرُمٝمؿ هم٤مي٦م اإليمرام، ويم٤من يقوع اًمِمقاء قمغم ؾمٗمرشمف، ويقوع ومٞمٝم٤م 

لء سمٌمء يًٛمك سم٤مًمٗم٤مًمقذج أن ي٠ميت سمف احلج٤مج اًمٗم٤مًمقذج وهق أيمؾ يٕمرومف أهؾ اعمنمق إمم اًمٞمقم، وًمرسمام ضم

ُمٕمٝمؿ، وقمغم يمؾ طم٤مل هق ُمـ أٟمٗمس اًمٓمٕم٤مم. وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: إين دومٕم٧م إمم ويمٞمكم أًمػ ديٜم٤مر، 

 (8/419قمالم اًمٜمٌالء أوأُمرشمف أن يقؾمع قمٚمٞمٜم٤م.)ؾمػم 

يت سم٤مًمٌْم٤مئع يمٞمػ ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ٓسمـ اعم٤ٌمرك: أٟم٧م شم٠مُمرٟم٤م سم٤مًمزهد، واًمت٘مٚمؾ، واًمٌٚمٖم٦م، وٟمراك شم٠م

ذا؟ ي٘مقل: هذه اًمٌْم٤مئع شم٠ميت ُمـ اعمنمق إمم ُمٙم٦م، ىم٤مل: ي٤م أسم٤م قمكم، إٟمام أومٕمؾ ذا ٕصقن وضمٝمل، وأيمرم 

 (8/387ًػم اًمقمريض، وأؾمتٕملم سمف قمغم ـم٤مقم٦م ريب، ىم٤مل: ي٤م اسمـ اعم٤ٌمرك ُم٤مأطمًـ ذا إن شمؿ ذا. )

ـّ ُمٜمٙمؿ؟ يٕمٜمل: يمٞمػ ص٤مر أومْمؾ ُمٜمٙمؿ؟  ىمٞمؾ ًمٕمٞمًك سمـ يقٟمس: يمٞمػ وَمَْمٚمؽ اسمـ اعم٤ٌمرك ومل يٙمـ سم٠مؾم

ىم٤مل: يم٤من يْ٘مُدم وُمٕمف اًمٖمٚمامن ُمـ ظمرؾم٤من، واًمٌزة احلًٜم٦م، ومٞمّمؾ اًمٕمٚمامء، ويٕمٓمٞمٝمؿ، ويمٜم٤م ٓ ٟم٘مدر قمغم 

 (8/411قمالم اًمٜمٌالء أذًمؽ. )ؾمػم 

وهٙمذا يم٤من أمحد سمـ قمامر، وزير اعمٕمتّمؿ، يتّمدق ذم يمؾ يقم سمامئ٦م ديٜم٤مر، ومُٙمٚمؿ ذم يمثرة ذًمؽ ىمٞمؾ ًمف: هذا 

 (11/165قمالم اًمٜمٌالء أ٤مل: هق ُمـ ومْمؾ همٚمتل، وُمـ رزىمل.)ؾمػم يمثػم، وم٘م

وقمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمقح ىم٤مل: ىم٤مل زم رضمؾ، قمغم سمٕمض اًمًقاطمؾ: يمؿ قم٤مُمٚمتف شم٤ٌمرك اؾمٛمف سمام يٙمره 

ومٕم٤مُمٚمؽ سمام حت٥م؟ ىمٚم٧م: ُم٤م أطميص ذًمؽ يمثرًة. ىم٤مل: ومٝمؾ ىمٍمت إًمٞمف ذم أُمر يمرسمؽ ومخذًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: ٓ 

٤مٟمٜمل. ىم٤مل: ومٝمؾ ؾم٠مًمتف ؿمٞمئ٤ًم ىمط وم٠مقمٓم٤مك؟ ىمٚم٧م: وهؾ ُمٜمٕمٜمل ؿمٞمئ٤ًم ؾم٠مًمتف؟ ُم٤م واهلل، وًمٙمٜمف أطمًـ إزم وم٠مقم

ؾم٠مًمتف ؿمٞمئ٤ًم ىمط إٓ أقمٓم٤مين، وٓ اؾمتٖمث٧م سمف إٓ أهمثٜمل. ىم٤مل: أرأي٧م ًمق أن سمٕمض سمٜمل آدم ومٕمؾ سمؽ هذه 

اخلالل ُم٤م يم٤من ضمزاؤه قمٜمدك؟ ىمٚم٧م: ُم٤م يمٜم٧م أىمدر ًمف قمغم ُمٙم٤موم٠مة وٓ ضمزاء. ىم٤مل: ومرسمؽ أطمؼ وأطمرى أن 

ٟمٗمًؽ ًمف ذم أداء ؿمٙمر ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمؽ، وهق اعمحًـ ىمدياًم وطمديث٤ًم إًمٞمؽ: واهلل ًمِمٙمره أين ُمـ شمدئ٥م 

 (511/ 1ُمٙم٤موم٠مة قم٤ٌمده، إٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ريض سم٤محلٛمد ُمـ اًمٕم٤ٌمد ؿمٙمًرا. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل: أي رب،  وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف رمحف اهلل: قمٌد اهلل قم٤مسمد مخًلم قم٤مًُم٤م، وم٠موطمك إًمٞمف أين ىمد همٗمرت ًمؽ. 

، صمؿ ؾمٙمـ ومٜم٤مم، وم٠مشم٤مه  وُم٤م شمٖمٗمر زم ومل أذٟم٥م؟! وم٠مذن اهلل ًمٕمرٍق ذم قمٜم٘مف وميب قمٚمٞمف: ومٚمؿ يٜمؿ ومل يّمؾِّ
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ُمٚمؽ ومِمٙم٤م إًمٞمف، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ ضسم٤من اًمٕمرق، وم٘م٤مل اعمٚمؽ: إن رسمؽ ي٘مقل: قم٤ٌمدشمؽ مخًلم ؾمٜم٦ًم 

 (513/ 1شمٕمدل ؾمٙمقن ذا اًمٕمرق. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

قمروة رمحف اهلل إذا أيت سمٓمٕم٤مُمف مل يزل خمٛمًرا طمتك ي٘مقل ه١مٓء اًمٙمٚمامت: احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ويم٤من 

، وم٠مصٌحٜم٤م وأُمًٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سمٙمؾ  ٛمٜم٤م، اهلل أيمؼم، اًمٚمٝمؿ أًْمَٗمتٜم٤م ٟمٕمٛمتُؽ وٟمحـ سمٙمؾ ذٍّ وأـمٕمٛمٜم٤م، وؾم٘م٤مٟم٤م وٟمٕما

لم ورب اًمٕم٤معملم، احلٛمد هلل، ظمػٍم، أؾم٠مًمؽ مت٤مُمٝم٤م وؿمٙمره٤م، ٓ ظمػم إٓ ظمػمك، وٓ إًمف همػمك، إًمف اًمّم٤محل

ٓ إًمف إٓ اهلل، ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمام رزىمتٜم٤م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر. 

 (521/ 1)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

 ثبة روش ادلٛد ٚلقش األًِ -;>
َ٘م٦ُم اعمَْْقِت َوإِٟمااَم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

ـِ اًمٜما٤مِر يُمؾُّ َٟمْٗمٍس َذائِ ـْ ُزطْمِزَح قَم ْقَن ُأضُمقَريُمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم وَمَٛم شُمَقوما

ْٟمٞم٤َم إِٓا َُمَت٤مُع اًْمُٖمُروِر ] آل قمٛمران :  َوَُم٤م  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  185َوُأْدظِمَؾ اجْلَٜما٦َم وَمَ٘مْد وَم٤مَز َوَُم٤م احلَٞم٤مُة اًمدُّ

٥ُم هَمَدًا َوَُم٤م شَمْدري ًِ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  34] ًم٘مامن :  َٟمْٗمٌس سم٠ميِّ أْرٍض مَتُقُت  شَمْدِري َٟمْٗمٌس َُم٤مَذا شَمْٙم

تَْ٘مِدُُمقَن  ًْ َت٠ْمظِمُروَن ؾَم٤مقَم٦ًم َوَٓ َي ًْ ٤َم  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  61] اًمٜمحؾ :  وَم٢مَذا ضَم٤مَء أضَمُٚمُٝمْؿ َٓ َي َي٤م َأهيُّ

ـْ  ـَ آَُمٜمُقا َٓ شُمْٚمِٝمُٙمْؿ أُْمَقاًُمُٙمْؿ َوَٓ أْوَُٓديُمْؿ قَم ِذي وَن  اًما ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ وَم٠ُموًمئَِؽ هؿ اخْل٤َمِهُ ِذيْمِر اهلل َوَُم

ْرشَمٜمِل إمَِم َأضَمؾٍ  ـْ ىَمٌِْؾ أْن َي٠ميِتَ َأطَمَديُمُؿ اعمَْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقَٓ أظما ا٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم ىَمري٥ٍم  َوأْٟمِٗمُ٘مقا ِِم

َر اهللُ  ـْ ُي١َمظمِّ لَم َوًَم
٤محِلِ ـَ اًمّما ـْ ُِم َق وَأيُم دا ] اعمٜم٤موم٘مقن   َٟمْٗم٤ًًم إَِذا ضَم٤مَء َأضَمُٚمَٝم٤م َواهللُ ظَمٌػٌم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقنَ وَم٠مصا

طَمتاك إَِذا ضَم٤مَء َأطَمَدُهُؿ اعمَْقُت ىَم٤مَل َربِّ اْرضِمُٕمقِن ًَمَٕمكّم أقْمَٛمُؾ َص٤محِل٤ًم ومِٞماَم  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  9-11: 

٤َم يَمٚمَِٛم٦ٌم ُهَق ىَم٤مئُِٚمَٝم٤م َوُمِ  ٤مَب شَمَريْم٧ُم يَمالا إَِّنا ًَ قِر وَمالَ أْٟم ٌَْٕمُثقَن وَم٢مَذا ُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمُّ ِٝمْؿ سَمْرَزٌخ إمَِم َيْقِم ي
ـْ َوَرائِ

٧ْم َُمَقاِزيٜمُ  ـْ ظَمٗما َؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن َوَُم
ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠ُموًمئِ ٤مءًُمقَن وَمَٛم ًَ ٍذ َوَٓ َيَت

ُف وَم٠موًمئَِؽ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َيقَُمئِ

 ًَ ـَ ظَمُنوا َأْٟمُٗم ِذي ـْ آَي٤ميِت شُمتغَْم اًما ُٝمْؿ ذِم ضَمَٝمٜماَؿ ظَم٤مًمُِدوَن شَمْٚمَٗمُح َوضَمقَهُٝمُؿ اًمٜما٤مُر َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م يَم٤محِلُقَن َأمَلْ شَمُٙم

سُمقَن   إمَِم ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم :  يَمْؿ ًَمٌِثْتُْؿ ذِم إَْرِض قَمَدَد ؾِمٜملَِم ىَم٤مًُمقا ًَمٌِثْٜم٤َم َيْقُم٤ًم َأوْ  قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَمُٙمٜمْتُْؿ هِب٤َم شُمَٙمذِّ

ٌُْتْؿ أَ 
ًِ ـَ ىَم٤مَل إْن ًَمٌِثُْتْؿ إِٓا ىَمٚمِٞمالً ًَمْق َأٟماُٙمْؿ يُمٜمُْتؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأوَمَح ي ٌَث٤ًم سَمْٕمَض َيْقٍم وَم٤مؾْمئَِؾ اًمَٕم٤مدِّ ٟمااَم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ قَم

ْ َي٠ْمِن ًمِٚماذِ  [، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  115-99َوَأٟماُٙمْؿ إًَِمْٞمٜم٤َم َٓ شُمْرضَمُٕمقَن  ] اعم١مُمٜمقن:  ـَ آَُمٜمُقا َأْن خَتَِْمَع َأمَل ي
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ـْ ىَمٌُْؾ وَمَٓم٤مَل قَمٚمَ  ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب ُِم ِذي ـَ احْلَؼِّ َوَٓ َيُٙمقُٟمقا يَم٤مًما ْٞمِٝمؿ إََُمُد ىُمُٚمقهُبُْؿ ًمِِذيْمِر اهللِ َوَُم٤م َٟمَزَل ُِم

٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َويَمثػٌِم ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٤مؾِمُ٘مقَن  ًَ  ثػمٌة ُمٕمٚمقُم٦م  [ َوأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمَ  16] احلديد :  وَمَ٘م

وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : َأظَمَذ َرؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمِٛمٜمٙمٌِِل وَمَ٘م٤مَل :  -574

ْٟمٞم٤َم يَم٠َمٟماَؽ هَمِري٥ٌم َأو قم٤مسمُر ؾَمٌِٞمٍؾ » ـْ ذم اًمدُّ ٞم٧َم، وَمال ش يُم ًَ ـُ قُمَٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام ي٘مقل : إِذا َأُم َويَم٤مَن اسْم

تَِؽ عمَََرِوؽ َوُِمـ طَمٞم٤َمشمَِؽ عمَقشمَِؽ شَمٜمَْتٔمِ  ٤مَء ، وظمذ ُِمـ ِصحا ًَ ٤ٌَمَح ، َوإَِذا َأْصٌَْح٧َم ، وَمال شَمٜمْتَٔمِِر اعمَ ش ِر اًمّما

 رواه اًمٌخ٤مري .

 ُُمًٚمٍِؿ ًَمُف َرٌء ُيقيِص ومِٞمِف . » وقمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -575
ٍ
ُم٤م طَمؼُّ اُْمِريء

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري .ش ٧ُم ًَمٞمَْٚمَتلْمِ إِٓا َوَوِصٞماتُُف َُمْٙمُتقسَم٦ٌم قِمٜمَْدُه يٌِٞم

ْت قَمكَما ًَمٞمَْٚم٦ٌم ُُمٜمُذ ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا ش َيٌِٞم٧ُم صَمالَث ًَمٞم٤َمٍل » وذم رواي٦ٍم عمًٚمٍؿ :  ىم٤مل اسمـ قمٛمر : َُم٤م َُمرا

 قِمٜمِْدي َوِصٞماتِل .َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل ذًمَِؽ إِٓا وَ 

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ظُمُٓمقـم٤ًم وم٘م٤مل :  -576 َهذا » وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ظَمطا اًمٜمٌا

ٌَْٞمٜماَم هق يَمَذًمَِؽ إِذ ضَم٤مَء اخلَطُّ إىَْمَرُب  ٤مُن َوَهذا َأضَمُٚمُف . وَم ًَ  رواه اًمٌخ٤مري .ش اإِلٟم

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ظَمٓم٤ًّم ُُمَرسمإم٤ًم ، وظَمطا وقمـ اسمـ ُمًُٕمقٍد ريَض اهللا  -577 قمٜمف ىم٤مل : ظَمطا اًمٜمٌا

ـْ ضَم٤مٟمٌِِِف اًماِذي ذم  ظَمٓم٤ًّم ذم اًْمَقؾَمِط ظَم٤مِرضم٤ًم ُمٜمُْف ، َوظَمطا ظُمٓمٓم٤ًم ِصَٖم٤مرًا إمِم َهَذا اًماِذي ذم اًمَقؾَمِط ُِم

٤مُن ، َوَهَذا َأضَمٚمُ » اًمَقؾَمِط ، وَمَ٘م٤مَل :  ًَ ٞمٓم٤ًم سمِِف أو ىَمد َأطَم٤مَط سمِِف َوَهَذا اًماِذي ُهَق ظَم٤مِرٌج َأَُمُٚمُف َهَذا اإِلٟم ُف حُمِ

َٖم٤مُر إقَْمراُض ، وَم٢مِْن َأظْمَٓم٠َمُه َهَذا ، ََّنََِمُف َهذا ، َوإِْن َأظْمَٓم٠َمُه َهذا ََّنََِمُف َهذا  رواه ش َوَهِذِه اخُلَٓمُط اًمّمِّ

 إُمؾ-إقمراض -اًمٌخ٤مري . َوَهِذِه ُصقَرشَمُف : إضمؾ 

سَم٤مِدُروا سم٤ِمٕقَْماَمِل » وقمـ أيب هريرة ريَض اهللا قمٜمف َأنا َرؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -578

دًا ، أو َهَرُم٤ًم ُُمَٗمٜمِّدًا، َأو  ًِ ٞم٤ًم ، َأو هِمٜمَك ُُمٓمِٖمٞم٤ًم ، َأْو َُمَرو٤ًم ُُمٗم ًِ َُمقشم٤ًم ؾَمٌْٕم٤ًم، َهؾ شَمٜمْتَٔمُِروَن إٓا وَمْ٘مرًا ُُمٜمْ

٤مقَم٦ُم َأْدَهك وَأَُمرُّ ؟، جُمْٝمزِ  ًا ٤مقَم٦َم َواًم ًا ٥ٍم ُيٜمْتََٔمُر َأِو اًم
٤مَل  وَمنَمُّ هَم٤مئِ ضما رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل ش ًا ، َأو اًمدا

ـٌ  طمدي٨ٌم  :   طمً

اِت » وقمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -579   َيٕمٜمل اعمَْقَت ش َأيْمثُِروا ِذيْمَر َه٤مِذِم اًمٚماذا
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ـٌ .  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

وقمـ أيب سمـ يمٕم٥م ريض اهللاُ قمٜمف : يم٤مَن َرؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إِذا َذَه٥َم صُمٚم٨ُم  -581

اِدوَم٦ُم، ضم٤مَء اعمَ » اًمٚماٞمِْؾ، ىم٤مَم وم٘م٤مَل :  ْقُت سمام ومِٞمِف ، ضم٤مَء ي٤م َأهي٤م اًمٜما٤مُس اْذيُمُروا اهللا ضَم٤مَءِت اًمَراضِمَٗم٦ُم شَمْتٌَُٕمُٝم٤م اًمرا

الَة قَمَٚمٞمَْؽ ، وَمَٙمْؿ َأضْمَٕمُؾ ًمَؽ ُِمـ َصاليت ؟ ىم٤مل: ش اعمَْقُت سمام ومِٞمِف  » ىمٚم٧ُم : ي٤م َرؾُمقَل اهللاِ إين أيْمثُِر اًمّما

سُمَع ؟ ىم٤مل : ش ُم٤م ؿِمئ٧َْم  ٤م ُم» ىُمُٚم٧ُم : وَم٤مًمٜمِّّْمَػ ؟ ىم٤مَل ش ُم٤م ؿمئ٧َْم ، وَم٢مِْن ِزدَت وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًمَؽ » ىُمْٚم٧ُم اًمرُّ

ش ُم٤م ؿِمئ٧َْم ، وم٢مِْن ِزْدَت ومٝمق ظَمػٌم ًمَؽ » ىُمْٚم٧ُم : وَم٤مًمثٚمثلَِم ؟ ىم٤مَل : ش ؿِمئ٧َْم ، وم٢مِْن ِزْدَت ومٝمق ظَمػٌم ًمَؽ 

َؽ، وُيُٖمَٗمُر ًمَؽ َذْٟمٌَُؽ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : ش ىُمْٚم٧ُم : َأضْمَٕمُؾ ًمَؽ َصاليت يُمٚماٝم٤م ؟ ىم٤مل : إذًا شُمْٙمٗمل مَها

 طمدي٨م طمًـ.

 

 ٠بد اٌمشآ١ٔٗ:ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٢
عم٤م شمقذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضم٤مءت اًمتٕمزي٦م، ضم٤مءهؿ آت  : قمـ قمكم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل

يًٛمٕمقن طمًف وٓ يرون ؿمخّمف وم٘م٤مل : اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، يمؾ ٟمٗمس ذائ٘م٦م 

ّمٞم٦ٌم، وظمٚمٗم٤م ُمـ يمؾ ه٤مًمؽ، ودريم٤م ُمـ اعمقت وإٟمام شمقومقن أضمقريمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، إن ذم اهلل قمزاء ُمـ يمؾ ُم

اسمـ قمـ  . يمؾ ُم٤م وم٤مت، وم٤ٌمهلل ومث٘مقا، وإي٤مه وم٤مرضمقا: وم٢من اعمّم٤مب ُمـ طمرم اًمثقاب، وم٘م٤مل قمكم : هذا اخلي

وُم٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إٓ  :ىمت٤مدة ىم٤مل : ؾمٕمد وٟمج٤م. قمـ وم٘مد وم٤مز  : أن ٟم٤مومع سمـ إزرق ؾم٠مًمف قمـ ىمقًمفقم٤ٌمس 

ىم٤مل : هل ُمت٤مع ُمؽموك أوؿمٙم٧م واهلل أن شمْمٛمحؾ قمـ أهٚمٝم٤م: ومخذوا ُمـ هذا اعمت٤مع ـم٤مقم٦م اهلل ُمت٤مع اًمٖمرور 

 وُم٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إٓ ُمت٤مع اًمٖمرور  : قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط ذم ىمقًمف . إن اؾمتٓمٕمتؿ، وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 .ىم٤مل : يمزاد اًمراقمل، يزوده اًمٙمػ ُمـ اًمتٛمر، أو اًمٌمء ُمـ اًمدىمٞمؼ ينمب قمٚمٞمف اًمٚمٌـ

 (165 -4/163)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

إن اهلل قمٜمده قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل : يمؾ رء أوشمٞمف ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اخلٛمس:

م وُم٤م شمدري ٟمٗمس ُم٤مذا شمٙم٥ًم همدا وُم٤م شمدري ٟمٗمس سم٠مي قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م ويٜمزل اًمٖمٞم٨م ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم إرطم٤م

وُم٤م شمدري ٟمٗمس ُم٤مذا . قم٤مئِم٦م ، ىم٤مًم٧م : ُمـ طمدصمؽ أٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد وم٘مد يمذب ، صمؿ ىمرأت:أرض متقت

 (162-21/161.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى٥ًم همداشمٙم
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وم٢مذا ضم٤مء أضمٚمٝمؿ ٓ  : ي٘مقل : ُم٤م أمحؼ ه١مٓء اًم٘مقم ! ي٘مقًمقن : اًمٚمٝمؿ أـمؾ قمٛمره ، واهلل ي٘مقلاحلًـ يم٤من 

 (6/379)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر.يًت٠مظمرون ؾم٤مقم٦م وٓ يًت٘مدُمقن 

ٓ يًت٠مظمرون ؾم٤مقم٦م  .ف ىمقٓن: أطمدمه٤م: أضمؾ ُمقهتؿ اًمث٤مين: أضمؾ قمذاهبؿ ، ىم٤مًمف ضمقيؼمومٞموم٢مذا ضم٤مء أضمٚمٝمؿ 

واًمث٤مين: ٓ يت٘مدم قمذاهبؿ وٓ  حيتٛمؾ وضمٝملم: أطمدمه٤م: ٓ يزيد أضمؾ طمٞم٤مهتؿ وٓ يٜم٘مص.وٓ يًت٘مدُمقن 

 (2/221)شمٗمًػم اعم٤موردى .يت٠مظمر

٤مل : اًمّمٚمقات ىم.ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمٚمٝمٙمؿ أُمقاًمٙمؿ وٓ أوٓديمؿ قمـ ذيمر اهلل قمـ اًمْمح٤مك وقمٓم٤مء : 

 ( 6/19اخلٛمس.ىم٤مل اًمٙمٚمٌك : أٟمف ـم٤مقم٦م اهلل ذم اجلٝم٤مد. )شمٗمًػم اعم٤موردى 

قمـ اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : ُم٤م يٛمٜمع أطمديمؿ إذا يم٤من ًمف ُم٤مل جي٥م قمٚمٞمف ومٞمف اًمزيم٤مة أن يزيمل ، وإذا 

شمت٘مل اهلل ،  أـم٤مق احل٩م أن حي٩م ُمـ ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمف اعمقت ، ومٞم٠ًمل رسمف اًمٙمرة ومال يٕمٓم٤مه٤م ، وم٘م٤مل رضمؾ : أُم٤م

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمٚمٝمٙمؿ أُمقاًمٙمؿ وٓ  ) ي٠ًمل اعم١مُمـ اًمٙمرة؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، أىمرأ قمٚمٞمٙمؿ ىمرآٟم٤م ، وم٘مرأ

.  ًمرضمؾ : ومام اًمذي يقضم٥م قمكم احل٩م ، ىم٤مل : راطمٚم٦م حتٛمٚمف ، وٟمٗم٘م٦م شمٌٚمٖمف.وم٘م٤مل ا)أوٓديمؿ قمـ ذيمر اهلل 

 . سمزيم٤مة ُم٤مزم ىم٤مل : وم٠مشمّمدق.ًمقٓ أظمرشمٜمل إمم أضمؾ ىمري٥م وم٠مصدق  : قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ذم ىمقًمف

 (23/411)شمٗمًػم اًمٓمؼمى.ىم٤مل : احل٩موأيمـ ُمـ اًمّم٤محللم 

ىم٤مل : إذا ووع اًمٙم٤مومر ذم ىمؼمه ومػمى ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر ىم٤مل : رب ارضمٕمقن. أشمقب: أقمٛمؾ أيب هريرة قمـ 

ص٤محل٤م، ومٞم٘م٤مل : ىمد قمٛمرت ُم٤م يمٜم٧م ُمٕمٛمرا . ومٞمْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمؼمه، ومٝمق يم٤معمٜمٝمقش، يٜم٤مم ويٗمزع، هتقي إًمٞمف 

ىم٤مًم٧م : ويؾ ٕهؾ اعمٕم٤ميص ُمـ أهؾ اًم٘مٌقر: يدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ قم٤مئِم٦م قمـ  . هقام إرض : طمٞم٤مهت٤م وقم٘م٤مرهب٤م

ذم ىمٌقرهؿ طمٞم٤مت ؾمقد: طمٞم٦م قمٜمد رأؾمف وطمٞم٦م قمٜمد رضمٚمٞمف، ي٘مرو٤مٟمف طمتك يٚمت٘مٞم٤من ذم وؾمٓمف ، ومذًمؽ 

ىم٤مل رب  : ذم ىمقًمفاسمـ زيد قمـ  .وُمـ ورائٝمؿ سمرزخ إمم يقم يٌٕمثقن  : اًمٕمذاب ذم اًمؼمزخ اًمذي ىم٤مل اهلل

ىم٤مل : ًمٕمكم أقمٛمؾ ص٤محل٤م  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ  . ىم٤مل : هذا طملم يٕم٤ميـ ىمٌؾ أن يذوق اعمقتارضمٕمقن 

 (617-11/616) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . أىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل

وأىمٌؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم  : وىمقًمفومال أٟم٤ًمب سمٞمٜمٝمؿ يقُمئذ وٓ يت٤ًمءًمقن  : ، أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

( وم٘م٤مل : إَّن٤م ُمقاىمػ: اًمذي ٓ أٟم٤ًمب سمٞمٜمٝمؿ وٓ يت٤ًمءًمقن قمٜمد اًمّمٕم٘م٦م  27)اًمّم٤موم٤مت سمٕمض يت٤ًمءًمقن 

 . إومم ٓ أٟم٤ًمب سمٞمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م إذا صٕم٘مقا، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمخ٦م أظمرة وم٢مذا هؿ ىمٞم٤مم يت٤ًمءًمقن
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وذم ًمٗمظ : ي١مظمذ سمٞمد اًمٕمٌد أو  -ىم٤مل : إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م مجع اهلل إوًملم وأظمريـ اسمـ ُمًٕمقد قمـ 

صمؿ يٜم٤مدي ُمٜم٤مد : أٓ إن هذا ومالن سمـ ومالن، ومٛمـ يم٤من  -إُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم رءوس إوًملم وأظمريـ 

اعمرء  -واهلل  -ومٞمٗمرح  -ذم ًمٗمظ : ُمـ يم٤من ًمف ُمٔمٚمٛم٦م ومٚمٞمجئ ومٚمٞم٠مظمذ طم٘مف و -ًمف طمؼ ىمٌٚمف ومٚمٞم٠مت إمم طم٘مف 

وم٢مذا ٟمٗمخ  : أن يٙمقن ًمف احلؼ قمغم واًمده أو وًمده أو زوضمتف، وإن يم٤من صٖمػما ، وُمّمداق ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل

 (11/621)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمّمقر ومال أٟم٤ًمب سمٞمٜمٝمؿ يقُمئذ وٓ يت٤ًمءًمقن. 

واًمٙمٚمقح : أن شمت٘مٚمص اًمِمٗمت٤من وهؿ ومٞمٝم٤م يم٤محلقن  ) ٜمٗمحىم٤مل : شم (شمٚمٗمح وضمقهٝمؿ اًمٜم٤مر ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس :

 (19/24قمـ إؾمٜم٤من  طمتك شمٌدو إؾمٜم٤من.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 )ادقمقا رسمٙمؿ خيٗمػ قمٜم٤م يقُم٤م ُمـ اًمٕمذاب  سمٚمٖمٜم٤م أن أهؾ اًمٜم٤مر ٟم٤مدوا ظمزٟم٦م ضمٝمٜمؿ : أن) :اسمـ ضمري٩م ىم٤مل 

ىم٤مل : .وم٤مدقمقا وُم٤م دقم٤مء اًمٙم٤مومريـ إٓ ذم والل  : ٞمٌقهؿ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ومٚمام أضم٤مسمقهؿ سمٕمد طملم ىم٤مًمقا.ومٚمؿ جي

ومًٙم٧م قمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ ظم٤مزن ضمٝمٜمؿ ، أرسمٕملم ؾمٜم٦م صمؿ أضم٤مهبؿ .ي٤م ُم٤مًمؽ ًمٞم٘مض قمٚمٞمٜم٤م رسمؽ( صمؿ ٟم٤مدوا ُم٤مًمٙم٤م )

رسمٜم٤م همٚم٧ٌم قمٚمٞمٜم٤م ؿم٘مقشمٜم٤م ويمٜم٤م ىمقُم٤م و٤مًملم رسمٜم٤م  : صمؿ ٟم٤مدى إؿم٘مٞم٤مء رهبؿ ، وم٘م٤مًمقا.إٟمٙمؿ ُم٤ميمثقن  : وم٘م٤مل

 ومًٙم٧م قمٜمٝمؿ ُمثؾ ُم٘مدار اًمدٟمٞم٤م ، صمؿ أضم٤مهبؿ سمٕمد ذًمؽ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.٤م وم٢مٟم٤م فم٤معمقن أظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م وم٢من قمدٟم

 (19/75.)شمٗمًػم اًمٓمؼمى اظمًئقا ومٞمٝم٤م وٓ شمٙمٚمٛمقن .

إن اهلل إذا أدظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م،  : ًمٙمالقمل ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمـ أيٗمع سمـ قمٌد ا

ىم٤مل : ًمٌثٜم٤م يقُم٤م أو سمٕمض يقم  : ىم٤مًمقاقمدد ؾمٜملم يمؿ ًمٌثتؿ ذم إرض  : وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر ىم٤مل : ي٤م أهؾ اجلٜم٦م

: ًمٜمٕمؿ ُم٤م ادمرشمؿ ذم يقم أو سمٕمض يقم: رمحتل وروقاين وضمٜمتل، اُمٙمثقا ومٞمٝم٤م ظم٤مًمديـ خمٚمديـ . صمؿ ي٘مقل 

ومٞم٘مقل : سمئس ُم٤م ادمرشمؿ ذم ًمٌثٜم٤م يقُم٤م أو سمٕمض يقم  : ىم٤مًمقايمؿ ًمٌثتؿ ذم إرض قمدد ؾمٜملم  : ي٤م أهؾ اًمٜم٤مر

ىم٤مل وم٤مؾم٠مل اًمٕم٤مديـ  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ  . يقم أو سمٕمض يقم : ٟم٤مري وؾمخٓمل، اُمٙمثقا ومٞمٝم٤م ظم٤مًمديـ خمٚمديـ

أومحًٌتؿ  : أٟمف ىمرأ ذم أذن ُمّم٤مباسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل : اعمالئٙم٦م قمـ وم٤مؾم٠مل اًمٕم٤مديـ  :جم٤مهد قمـ  . : احل٤ًمب

طمتك ظمتؿ اًمًقرة ومؼمأ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ُم٤مذا ىمرأت ذم أذٟمف؟ أٟمام ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ قمٌث٤م 

قىمٜم٤م ىمرأه٤م قمغم ضمٌؾ وم٠مظمؼمه ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أن رضمال ُم

 (631-11/629ًمزال.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ حيٞمك سمـ يمثػم ىم٤مل: ظمٓم٥م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وم٘م٤مل: أيـ اًمقو٠مة احلًٜم٦م وضمقهٝمؿ، 
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سمِم٤ٌمهبؿ؟ أيـ اًمذيـ سمٜمقا اعمدائـ، وطمّمٜمقه٤م سم٤محلٞمٓم٤من؟ أيـ اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٓمقن اًمٖمٚم٦ٌم ذم  اعمٕمجٌقن

 ـمـ احلرب؟ شمْمٕمْمع هبؿ اًمدهر وم٠مصٌحقا ذم فمٚمامت اًم٘مٌقر اًمقطم٤م اًمقطم٤م صمؿ اًمٜمج٤مء اًمٜمج٤مء.ُمقا

 (11/325 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ُمـ سمٓمح٤مء صمؿ أًم٘مك قمٚمٞمٝم٤م ـمرف صمقسمف صمؿ اؾمتٚم٘مك  ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمقم يمقُم٦م

ٟمتنمت رقمٞمتل وم٤مىمٌْمٜمل إًمٞمؽ قمٚمٞمٝم٤م ومرومع يديف إمم اًمًامء: صمؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ، يمؼمت ؾمٜمل ووٕمٗم٧م ىمقيت وا

 (1/54)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .همػم ُمْمٞمع وٓ ُمٗمرط

قمـ اًمٕمالء سمـ اًمٗمْمؾ قمـ أسمٞمف ىم٤مل عم٤م ىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ومتِّمقا ظمزائٜمف، ومقضمدوا ومٞمٝم٤م 

٦م ومٞمٝم٤م ورىم٦م، ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م هذه وصٞم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من  اهلل سمًؿ: صٜمدوىم٤م ُم٘مٗمال، ومٗمتحقه ومقضمدوا ومٞمف طُم٘ما

طِمٞمؿ مَحـاًمرا  ـَ  قُمثامن اًمرا ٤م سم ًدا قمٌُده ورؾمقًُمف، وَأنا قمٗما ن يِمٝمُد أن َٓ إًَِمف إِٓا اهللُ وطمَده َٓ َذيَؽ ًمف َوأنا حمٛما

َٝم٤م اجلٜما٦م طَمؼ، وأنا اًمٜما٤مَر طمؼ، َوأنا اهللَ يٌٕم٨ُم َُمـ ذِم اًمُ٘مٌقر ًمِٞمقٍم َٓ ري٥َم ومِٞمف، إنا اهللَ ٓ خُيٚمُػ اعمٞمَٕم٤مَد، قَمٚمٞم

 (23. )وص٤مي٤م اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمقت طمدي٨م  ٤م، َوقمَٚمٞمٝم٤م َيُٛمقت، وقمٚمٞمَٝم٤م ُيٌٕم٨م إن ؿَم٤مَء اهلل قَمزا وضمؾا حَيٞمَ 

َُم٤م وَمٕمَؾ َو٤مِريِب، ىَم٤مًمق:ا   :قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل : عم٤م ضب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف شمٚمؽ اًميسم٦م، ىم٤مل 

ايب، وَم٢من أَٟم٤م قِمِم٧ُم َرأي٧َم ومِٞمف َرأيِل، وإْن َأَٟم٤م ُِم٧مُّ  ىمدأظَمذَٟم٤مه، ىم٤مَل: أـمٕمُٛمقه ُِمـ ـَمٕم٤مُِمل، واؾمُ٘مقه ُِمـ َذَ

ـِ . وَم٤مِضسُمقُهَيسَم٦ًم َواطمَدًة َٓ شَمِزيُدوُه قمٚمٞمَٝم٤م َٚمف، وَٓ ُيَٖم٤مزِم ذِم اًمَٙمٗم ًِّ صمؿ أوص احلًـ ريض اهلل قمٜمف أن ُيٖم

ُيًٚم٥ُم ؾمٚم٤ًٌم َهيًٕم٤م. َواُمُِمقا َٓ شمٖمُٚمقا ذِم اًمَٙمٗمـ، وَم٢مٟماُف  :إيِنِّ ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ي٘مقل

ا أًم٘مٞمتُُٛمقٟمِ  ٚمتُُٛمقين إًَمٞمِف، َوإِن يَم٤مَن ذًّ ٞمَٕمـ يِب سملَم اعمِِمٞمَتلَِم، َٓ شُمِنقُمقا يِب، َوَٓ شُمٌٓم١ِما، وَم٢من يَم٤مَن ظَمػًما قَمجا

 (24)وص٤مي٤م اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمقت ٓسمـ زسمر اًمرسمٕمك طمدي٨م .أيمت٤َمومُِٙمؿ

ل ظَمٌٞماتل )  :شمف اًمقوم٤مة، ىم٤مل ًمّم٤مطم٦ٌم ُمٜمزًمفقمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: عم٤ّم طمي ة  َهٚمٛمِّ ىم٤مل ومج٤مءشمف سمٍُما

ىم٤مل: ومج٤مءت سم٘مدح ومٞمف ُم٤مء، ىم٤مل: ومٓمرح اعمًؽ ومٞمف صمؿ أُم٤مصمف،  ُمـ ُمًؽ، وم٘م٤مل هل٤م( ايتِٞمٜمل سمِ٘مدٍح ومٞمِف َُم٤مء

، جيُدوَن اًمرِّ  :صمّؿ ىم٤مل هل٤م يَح َوَٓ َي٠ميمُٚمقَن إٟمَْمِحٞمف طَمقزِم وَم٢مٟماف حيُيين ظَمٚمٌؼ ُمـ ظَمٚمِؼ اهللِ قمزا وضمؾا

ىم٤مل: وَمٗمٕمٚم٧م صمّؿ ُمٙمث٧م هٜمٞمٝم٦م، صمّؿ صٕمدت  أضِمٞمِٗمل قمكما اًم٤ٌَمب صمؿا اٟمِززِم  :ىم٤مل: ومٗمٕمٚم٧م، صمؿ ىم٤مل هل٤م اًمٓمإَم٤مم

 (27)وص٤مي٤م اًمٕمٚمامء قمٜمداعمقت ٓسمـ زسمر اًمرسمٕمك طمدي٨م.وم٢مذا هق ىمد ُم٤مت رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وروقاٟمف

 (112أُمًك قمغم وضمؾ. )ىمٍم آُمؾ ويم٤من ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ي٘مقل:أصٌح قمغم وضمؾ )ظمقف( و



إُمؾ وىمٍم اعمقت ذيمر سم٤مب                                ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 545

  

ىم٤مل اسمقاًمدرداء: ي٤م أهؾ دُمِمؼ، أٟمتؿ اإلظمقان ذم اًمديـ، واجلػمان ذم اًمدار، وإٟمّم٤مر قمغم إقمداء، ُم٤م 

يٛمٜمٕمٙمؿ ُمـ ُمقدايت، وإٟمام ُم١مٟمتل قمغم همػميمؿ؟ ُم٤م زم أرى قمٚمامءيمؿ يذهٌقن، وضمٝم٤مًمٙمؿ ٓ يتٕمٚماٛمقن؟ 

يمتؿ ُم٤م ُأُمرشمؿ سمف؟ أٓ إن ىمقًُم٤م سمٜمقا ُمِمٞمًدا، ومجٕمقا يمثػًما، وأرايمؿ ىمد أىمٌٚمتؿ قمغم ُم٤م شمٙمٗمؾ ًمٙمؿ سمف، وشمر

ٚمقا سمٕمٞمًدا، وم٠مصٌح سُمٜمٞم٤مَّنؿ ىمٌقًرا، وأُمٚمٝمؿ همروًرا، ومجٕمٝمؿ سمقًرا، أٓ ومتٕمٚماُٛمقا وقمٚمُِّٛمقا: وم٢من اًمٕم٤ممل  وأُما

 (1/213 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف واعمتٕمٚمِّؿ ذم إضمر ؾمقاء، وٓ ظمػم ذم اًمٜم٤مس سمٕمدمه٤م. )

هم٤مدون ـ  اًمدرداء يم٤من إذا رأى ضمٜم٤مزة ىم٤مل: اهمدوا وم٢مٟم٤م رائحقن ـ أو روطمقا وم٢مٟم٤مقمـ ذطمٌٞمؾ: أن أسم٤م 

 ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م وهمٗمٚم٦م هيٕم٦م يمٗمك سم٤معمقت واقمٔم٤ًم: يذه٥م إول وم٤مٕول ويٌ٘مك أظمر ٓ طمٚمؿ ًمف.

 (1/217 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف)

رض شمٙمٗمػمًا ىم٤مل أيب اًمدرداء: أطم٥م اعمقت: اؿمتٞم٤مىم٤ًم إمم ريب وأطم٥م اًمٗم٘مر: شمقاوٕم٤ًم ًمريب وأطم٥م اعم

 (1/217 إوًمٞم٤مءخلٓمٞمئتل.)طمٚمٞمف 

وىم٤مل أسمق اًمدرداء : اسمـ آدَم ـم٠م إرض سم٘مدُِمؽ وم٢مَّن٤م قمـ ىمٚمٞمؾ ىمؼمك اسمـ آدم إٟمام أٟم٧م أي٤مم ومٙمٚمام ذه٥م يقٌم 

 (233)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك .ذه٥م سمٕمُْمؽ اسمـ آدم إٟمؽ مل شَمَزل ذم هْدم قمٛمرك ُمٜمذ ؾم٘مٓم٧َم ُمـ سمٓمـ أُمؽ

 (1/221)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .ثر ذيمر اعمقت: ىمؾ ومرطمف، وىمؾ طمًدهىم٤مل أسمق اًمدرداء: ُمـ أيم

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمف يم٤من ي٘مقل إذا ىمٕمد: إٟمٙمؿ ذم ِمر اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر: ذم آضم٤مل ُمٜم٘مقصف وأقمامل 

حمٗمقفم٦م، واعمقت ي٠ميت سمٖمت٦م: ومٛمـ يزرع ظمػمًا: يقؿمؽ أن حيّمد رهم٦ٌم، وُمـ يزرع ذًا: يقؿمؽ أن حيّمد 

ٓ يًٌؼ سمٓملء سمحٔمف، وٓ يدرك طمريص ُم٤م مل ي٘مدر ًمف: ومٛمـ أقمٓمك  .ُم٤م زرعٟمداُم٦م: وًمٙمؾ زارع ُمثؾ 

ظمػمًا: وم٤مهلل شمٕم٤ممم أقمٓم٤مه، وُمـ وىمل ذًا:وم٤مهلل شمٕم٤ممم وىم٤مه اعمت٘مقن ؾم٤مدة، واًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مدة وجم٤مًمًتٝمؿ 

 (134 -1/133زي٤مدة.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

، واهلرم وراء احلتقف، وإُمؾ وقمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: هذا اعمرء، وهذه احلتقف طمقًمف ؿمقارع إًمٞمف

وراء اهلرم، ومٝمق ي٠مُمؾ، وهذه احلتقف ؿمقارع إًمٞمف، وم٠مهي٤م ُأُمر سمف أظمذه وم٢من أظمٓم٠مشمف احلتقف ىمتٚمف اهلرم وهق 

 ( 33يٜمٔمر إمم إُمؾ.)ىمٍم إُمؾ 

اف ُمـ ؾَمْقف قا ًُّ دوا اخلػم وم٢من اخلػم قم٤مدة، وإيا٤ميمؿ وقم٤مدَة اًم  أو ُمـ ؾَمْقف. ىم٤مل أسمق هريرة  : شمٕمقا

 )143)ىمٍم إُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م   
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 (141ىم٤مل اٟمس: اًمتًقيُػ ضمٜمد ُمـ ضمٜمقد إسمٚمٞمس قمٔمٞمؿ، ـم٤معم٤م ظَمَدع سمف ىمٍم إُمؾ.)ىمٍم آُمؾ 

، وم٤مٟمتٔمرٟم٤مه طمتك ومرغ  ٤مضًم٤م، ومقضمدٟم٤م أسم٤م ذر سم٤مًمرسمذة ىم٤مئاًم ُيّمكمِّ قمـ يزيد سمـ ذيؽ اًمتٞمٛمل ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م طُمجا

 إخ اًمٜم٤مصح اًمِمٗمٞمؼ صمؿ سمٙمك، وم٤مؿمتدا سمٙم٤مؤه، وىم٤مل: ىمتٚمٜمل ُمـ صالشمف، صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م، وم٘م٤مل: هٚمؿا إمم

 (67طم٥مُّ يقم ٓ ُأدِريمف! ىمٞمؾ: وُم٤م يقم ٓ شُمدِريمف؟ ىم٤مل: ـمقل إُمؾ.)ىمٍم آُمؾ 

ذيمر اًم٘مداح أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يم٤من إذا ذيمر اعمقت اٟمتٗمض اٟمتٗم٤مض اًمٓمػم وسمٙمك طمتك دمري دُمققمف 

 (5/316 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .قمغم حلٞمتف

 ؿ.قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُم٤م أطم٥م أن هتقن قمكم ؾمٙمرات اعمقت، َّٕن٤م: آظمر ُم٤م يٙمٗمر سمف قمـ اعمًٚم ىم٤مل

 (5/317 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أسمق طم٤مزم: ٟمحـ ٓ ٟمريد أن ٟمٛمقت طمتك ٟمتقب، وٟمحـ ٓ ٟمتقب طمتك ٟمٛمقت: واقمٚمؿ، أٟمؽ إذا ُم٧م: 

 (3/232 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .مل شمرومع إؾمقاق سمٛمقشمؽ، إن ؿم٠مٟمؽ صٖمػم، وم٤مقمرف ٟمٗمًؽ

 (3/239 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).ىم٤مل أيب طم٤مزم: يمؾ قمٛمؾ شمٙمره اعمقت ُمـ أضمٚمف: وم٤مشمريمف، صمؿ ٓ ييك ُمتك ُم٧م

 (2/114 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .يم٤من اًمرسمٞمع ي٘مقل: أيمثروا ذيمر هذا اعمقت: اًمذي مل شمذوىمقا ىمٌٚمف ُمثٚمف

 (2/114 إوًمٞم٤مءقمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ ىم٤مل: ُم٤م هم٤مئ٥م يٜمتٔمره اعم١مُمـ ظمػم ُمـ اعمقت.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ىم٤مل زم أسمق طمٌٞم٥م اًمٌدوي: ي٤م ؾمٗمٞم٤من، هؾ رأي٧م ظمػمًا ىمط إٓ ُمـ اهلل؟ ىمٚم٧م: ٓ: 

 (8/87 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل: ومٚمؿ شمٙمره ًم٘م٤مء ُمـ مل شمر ظمػمًا ىمط إٓ ُمٜمف؟

يقًُم٤م ٓ ىم٤مل قمقن سمـ قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم: ُم٤م أٟمزل اعمقَت يُمٜمْف ُمٜمزًمتف َُمـ قمد همًدا ُمـ أضمٚمف ومٙمؿ ُمـ ُمًتَ٘مٌِؾ 

ؾ ًمٖمد ٓ ُيدِريمف! إٟمٙمؿ ًمق رأيتؿ إضمؾ وُمًػمه ٕسمٖمْمتُؿ إُمؾ وهمروره ىم٤مًمقا  يًتٙمِٛمٚمف ويمؿ ُمـ ُم١مُمِّ

ًمٕمقن سمـ قمٌداهلل: ُم٤م أٟمٗمع أي٤مِم اعم١مُمـ ًمف؟ ىم٤مل: يقم يٚم٘مك رسماف ومٞمٕمٚمٛمف أٟمف راٍض ىم٤مًمقا: إٟمام أردٟم٤م ُمـ أي٤مم 

 (59ٟمف ٓ يدرك آظمره.)ىمٍم آُمؾ اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل: إن ُمـ أٟمٗمع أي٤مُمف ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م فمـ أ

ىم٤مل قمقن سمـ قمٌداهلل : وحيل! يمٞمػ أهمٗمؾ قمـ ٟمٗمز وُمٚمؽ اعمقت ًمٞمس سمٖم٤مومؾ قمٜمل؟! وحيل! يمٞمػ أشمٙمؾ 

 (75قمغم ـمقل إُمؾ وإضمؾ يٓمُٚمٌٜمل؟.)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ٓ شُمدِريمف، وم٤مًمٞمقم  ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى  :اًمدٟمٞم٤م صمالصم٦م أي٤مم، أُم٤م أُمس وم٘مد ذه٥م سمام ومٞمف، وأُم٤م همًدا ومٚمٕمٚمؽ

 (1/489.)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك  ًمؽ وم٤مقمٛمؾ ومٞمف
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 (144)ىمٍم آُمؾ . وىم٤مل أيًْم٤م: ي٤م اسمـ آدم، إي٤مك واًمتًقيػ، وم٢مٟمؽ سمٞمقُمؽ وًم٧ًم سمٖمد

 (2/149 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).ومرطم٤مً  (قم٘مؾًُم٥مُّ )ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ومْمح اعمقت اًمدٟمٞم٤م، ومٚمؿ يؽمك ومٞمٝم٤م ًمذي 

زين ًمرضمؾ ُيدقمك أسم٤م مجٞمٚم٦م ُمٞمنة سمـ يٕم٘مقب اًمٙمقذم.ي٤م أسم٤م مجٞمٚم٦م يمٞمػ أٟم٧م؟ ىم٤مل: وىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌداهلل اعم

 (46أٟم٤م واهلل هٙمذا يمرضمؾ ُم٤مدٍّ قمٜم٘مف واًمًٞمػ قمٚمٞمٝم٤م يٜمتٔمر ُمتك شميب قمٜم٘مف. )ىمٍم آُمؾ 

 (92)ىمٍم آُمؾ وىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌداهلل اعمُزين: إذا أردت أن شمٜمٗمٕمؽ صالشُمؽ وم٘مؾ: ًمٕمكمِّ ٓ ُأصكمِّ همػمه٤م.

ٌٞمداهلل سمـ ؿُمٛمٞمط سمـ قمجالن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: إن اعم١مُمـ ي٘مقل ًمٜمٗمًف: إٟمام هل أي٤مم صمالصم٦م، قمـ قم

وم٘مد ُم٣م أُمس سمام ومٞمف، وهمًدا أُمٌؾ ًمٕمٚمؽ ٓ شُمدِريمف، إٟمؽ إن يمٜم٧َم ُمـ أهؾ همٍد، وم٢من همًدا جيلء سمرزق همد، 

يمؾا يقم مهُّف، صمؿ ىمد مَحَْٚم٧َم قمغم  إن دون همٍد يقًُم٤م وًمٞمٚم٦ًم خُتؽمم ومٞمف أٟمٗمٌس يمثػمة، ًمٕمٚمؽ اعمُخؽَمم ومٞمٝم٤م، يمٗمك

ىمٚمٌؽ اًمْمٕمٞمػ هؿا اًمًٜملم وإزُمٜم٦م، وهؿا اًمٖمالء واًمرظمص، وهؿا اًمِمت٤مء ىمٌؾ أن جيلء اًمِمت٤مء، وهؿا 

اًمّمٞمػ ىمٌؾ أن جيلَء اًمّمٞمػ، ومامذا أسم٘مٞم٧َم ُمـ ىمٚمٌؽ اًمْمٕمٞمػ ٔظمرشمف؟! يمؾ يقم يٜم٘مص ُمـ أضمٚمؽ 

زن، ُأقْمٓمٞم٧م ُم٤م يٙمٗمٞمؽ، وم٠مٟم٧م شمٓمُٚم٥م ُم٤م ُيٓمٖمٞمؽ! ٓ وأٟم٧م ٓ حتزن، ويمؾ يقم شمًتقذم رزىمؽ وأٟم٧م ٓ حت

سم٘مٚمٞمٍؾ شم٘مٜمع، وٓ ُمـ يمثػم شَمِمٌَع. ويمٞمػ ٓ َيًتٌلم سمٕم٤ممل ضمٝمُٚمف، وىمد قمَجز قمـ ؿمٙمر ُم٤م هق ومٞمف، وهق ُمٖمؽمٌّ 

 (58ذم ـمٚم٥م اًمزي٤مدة؟.)ىمٍم آُمؾ 

دشمؿ ُمٜم٤مزًمٙمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وـمٞماٌتؿ  ُمٜمٝم٤م ُمٕم٤ميِمٙمؿ، وي٘مقل ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن أيًْم٤م: ـم٤مًم٧م آُم٤مًمٙمؿ، ومجدا

ذشمؿ ومٞمٝم٤م سمٓمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم، وًملم اًمٚم٤ٌمس، يم٠مٟمٙمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م ظُمٚم٘مُتؿ! أوٓ شمٕمٚمٛمقن أن اعمقت أُم٤مُمٙمؿ؟ أوٓ  وشمٚمذا

ؾ سمآضم٤مًمٙمؿ، ٓ يذه٥م قمٜمف ُمـ اعمدة رء؟ صمؿ ي٘مقل: ٓ شمٙمقٟمقا رمحٙمؿ اهلل  شمٕمٚمٛمقن أن ُمٚمَؽ اعمقت ُمقيما

 يٜمتٔمر احلل إٓ اعمقت! وُم٤م يٜمتٔمر اعم٤ًمومر إٓ أىمؾ رء سم٤معمقت ايمؽماصًم٤م، وأقمٔمؿ رء قمـ اعمقت همٗمٚم٦م، ومام

 (58اًمٔمإمـ.)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ويم٤من ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن ي٘مقل أيًْم٤م: أهي٤م اعمٖمؽمُّ سمّمحتف أُم٤م رأي٧م ُمٞمت٤ًم ىمط ُمـ همػم ؾَمَ٘مؿ؟ أهي٤م اعمٖمؽم سمٓمقل 

رت ذم ـمقل قمٛمرك،  ة؟ إٟمؽ ًمق ومٙما م ُمـ اعمُٝمٚم٦م، أُم٤م رأي٧م ُم٠مظمقًذا ىمط ُمـ همػم قُمدا ًمٜمًٞم٧َم ُم٤م ىمد شم٘مدا

ًمذاشمؽ، أسم٤مًمّمح٦م شمٖمؽمُّون؟! أم سمٓمقل اًمٕم٤مومٞم٦م مَترطمقن؟ أم ًمٚمٛمقت شم٠مُمٜمقن؟ أم قمغم َُمَٚمؽ اعمقت دَمؽِمئقن؟ 

إن ُمٚمؽ اعمقت إذا ضم٤مء مل يٛمٜمٕمف ُمٜمؽ صمروُة ُم٤مًمؽ، وٓ يمثرة اطمتِم٤مدك، أُم٤م قمٚمِٛم٧َم أن ؾم٤مقم٦م اعمقت ذات 

َرطِمَؿ اهلل قمًٌدا قمٛمؾ ًم٤ًمقم٦م اعمقت، وَرطِمَؿ اهلل قمًٌدا قَمِٛمؾ  يَمْرب وهُمَّمص وَٟمداُم٦م قمغم اًمتٗمريط، صمؿ ي٘مقل:
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 (62-61)ىمٍم آُمؾ عم٤م سمٕمد اعمقت، وَرطِمَؿ اهلل قمًٌدا ٟمٔمر ًمٜمٗمًف ىمٌؾ ٟمزول اعمقت. 

 (3/129ٚمٞمف احل)ىم٤مل ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن: ُمـ ضمٕمؾ اعمقت ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف: مل ي٤ٌمل سمْمٞمؼ اًمدٟمٞم٤م، وٓ سمًٕمتٝم٤م. 

ت دار ىمقم: إٓ ؿمت٧م مجٕمٝمؿ وىمٜمٕمٝمؿ سمٕمٞمِمٝمؿ سمٕمد أن يم٤مٟمقا يٗمرطمقن ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر: ُم٤م دظمؾ اعمق

 ( 5/111ويٛمرطمقن. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ؾ أومراطَمف سمٙم٤مذب آُم٤مًمف وٓ يتٕمجؾ أطمزاٟمف سم٠مقمٔمؿ أظمٓم٤مره.  ـُ آدم إٟمام يتٕمجا  ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر :اسم

  (72)ىمٍم آُمؾ 

 يً٘مؿ صحٞمحٝم٤م وم٢من وا سم٤مًمدٟمٞم٤مشمٗمٙمروا واقمٛمٚمقا ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمدُمقا وٓ شمٖمؽم ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض:

 (1/496ٌغم  وٟمٕمٞمٛمٝم٤م يٗمٜمك  وؿم٤ٌمهب٤م هيرم.)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك ي وضمديده٤م

يتقىمٕمف ومٛمـ  ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: إن ًمٚمٛمقت يم٠مؾم٤ًم ٓ ي٘مقى قمغم دمرقمف إٓ: ظم٤مئػ وضمؾ ـم٤مئع يم٤من

ٟمزل سملم احلنة واًمٜمداُم٦م،  يم٤من ُمٓمٞمٕم٤ًم: ومٚمف احلٞم٤مة واًمٙمراُم٦م، واًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب اًم٘مؼم: وُمـ يم٤من قم٤مصٞم٤ًم:

 (8/13)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .يقم اًمّم٤مظم٦م واًمٓم٤مُم٦م

 اًمرمح٦م سم٤مب يٖمٚمؼ: أوًمف ًمـ يٜم٤مل اًمرضمؾ درضم٦م اًمّم٤محللم طمتك جيقز ؾم٧م قم٘م٤ٌمت :ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ

 سم٤مب ويٗمتح اًمراطم٦م سم٤مب يٖمٚمؼ: واًمث٤مًم٨م اًمذل سم٤مب ويٗمتح اًمٕمز سم٤مب يٖمٚمؼ واًمث٤مين اًمِمدة سم٤مب ويٗمتح

٤مُمس يٖمٚمؼ سم٤مب اًمٖمٜمك ويٗمتح سم٤مب اًمٗم٘مر واخل اًمًٝمر سم٤مب ويٗمتح اًمٜمقم سم٤مب يٖمٚمؼ: واًمراسمع اجلٝمد

 (2/9واًم٤ًمدس يٖمٚمؼ سم٤مب إُمؾ ويٗمتح سم٤مب آؾمتٕمداد ًمٚمٛمقت.)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

يمام أرايمؿ  ىم٤مل أيب اًمزاهري٦م: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل ي٘مقل: إين ٕرضمق أن ٓ خيٜم٘مٜمل اهلل قمز وضمؾ

ىم٤مل: ومٌٞمٜمام هق يّمكم ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ: ىمٌض وهق ؾم٤مضمد: ومرأت اسمٜمتف أن أسم٤مه٤م ىمد  ختٜم٘مقن قمٜمد اعمقت:

ُم٤مت، وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م ومزقم٦م، ومٜم٤مدت أُمٝم٤م: أيـ أيب؟ ىم٤مًم٧م: ذم ُمّماله: ومٜم٤مدشمف، ومٚمؿ جيٌٝم٤م: وم٠مي٘مٔمتف، ومقضمدشمف 

 (2/31 إوًمٞم٤مءؾم٤مضمدًا: ومحريمتف، ومقىمع جلٜمٌف ُمٞمت٤ًم.)طمٚمٞمف 

ؾ اًمٜم٤مضمل: ىم٤مل زم ؾمٚمٞمام ٌؽ ىم٤مل أيب اعمتقيمِّ ؾ ىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ، ىم٤مل: قمٚمٞمؽ سمام ُيرهمِّ ُن سمـ قمٌد ىمٞمس: ي٤م أسم٤م اعمتقيمِّ

ذم أظمرة ويزهدك ذم اًمدٟمٞم٤م وي٘مرسمؽ إمم اهلل، ىمٚم٧م: وُم٤م هق ي٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل: شَم٘مٍُم قمـ اًمدٟمٞم٤م مهتؽ 

ق ذًمؽ سمٗمٕمٚمؽ ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ زم ُم٤م أؾمتٕملم سمف قمغم ذًمؽ؟ ىم٤مل: شم٘مٍم  وشمًٛمق إمم أظمرة سمٜمٞماتؽ وشُمّمدِّ

ذم اًمدٟمٞم٤م وشُمٙمثِر رهمٌتؽ ذم أظمرة طمتك شمٙمقن سم٤مًمدٟمٞم٤م سَمِرًُم٤م وسم٤مٔظمرة يَمِرصًم٤م وم٢مذا يمٜم٧م يمذًمؽ مل يٙمـ أُمٚمؽ 
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 (54-53رء أطم٥م إًمٞمؽ وروًدا ُمـ اعمقت وٓ رء أسمٖمُض إًمٞمؽ ُمـ احلٞم٤مة. ) ىمٍم آُمؾ 

اعمَُراد همػمهؿ، أو ُم٤مضمدة اًم٘مرؿمٞمف شم٘مقل :ؾمٙم٤من داٍر ُأوِذٟمقا سم٤مًمٜم٘مٚم٦م وهؿ طمٞم٤مرى يريمْمقن ذم اعمٝمٚم٦م، يم٠منا 

اًمت٠مذيـ ًمٞمس هلؿ، واعمَٕمٜمِل سم٤مُٕمر ؾمقاهؿ، آٍه ُمـ قم٘مقٍل ُم٤م أٟمَ٘مَّمٝم٤م، وُمـ ضمٝم٤مًم٦ٍم ُم٤م أمتاٝم٤م، سُم١مؾًم٤م ٕهؾ 

ٓمقا آُم٤مهلؿ وم٠مو٤مقمقا أقمامهلؿ، وًمق ٟمّمٌقا  ًَ وا سمف ُمـ اإلُمٝم٤مل وآؾمتدراج؟ وشم٘مقل: سَم اعمٕم٤ميص، ُم٤مذا هُمرُّ

٧ْم قمٚمٞمٝمؿ إ  (4/74قمامل.)صٗمف اًمّمٗمقة أضم٤مل وـَمقوا أُم٤مل، ظمٗما

ؾ ذًمؽ وأرى اًمٗمج٤مئع  ٚم٧م أن أقمٞمش ؿمٝمًرا، ًمرأيتٜمل ىمد أشمٞم٧ُم قمٔمٞماًم، ويمٞمػ أؤُمِّ ىم٤مل داود اًمٓم٤مئل: ًمق أُما

 ( 3/321شمٖمِمك اخلَْٚمَؼ ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر. )صٗمف اًمّمٗمقة 

 اًمٜمٗمس شمردد سملم ُم٤م:  ىم٤مل ؟ إُمؾ ىمٍم ُم٤م ىمٚم٧م ، اًمتٛمٞمٛمل قمٛمرو سمـ قمٓمقان ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل داود اًمٓم٤مئل

 أن ىمٌؾ يٛمقت أن ومٞمخ٤مف يتٜمٗمس:  ي٘مقل:  وىم٤مل ومٌٙمك ْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضاًمٗم سمف ومحدصم٧م:  رؾمتؿ ىم٤مل

 (34 طمدي٨م آُمؾ ىمٍم.)طمذر قمغم اعمقت ُمـ قمٓمقان يم٤من ًم٘مد ٟمٗمًف يٜم٘مٓمع

 (7/356ىم٤مل سمٙمر سمـ حمٛمد: ىمٚم٧م ًمداود اًمٓم٤مئل: أوصٜمل ىم٤مل: قمًٙمر اعمقشمك يٜمتٔمروٟمؽ. )احلٚمٞمف 

أمحد اهلل ىم٤مل:  ؾ ُمـ ُمراد قمغم أويس اًم٘مرين وم٘م٤مل: يمٞمػ أصٌح٧م؟ ىم٤مل: أصٌح٧مىم٤مل اًمِمٕمٌل: ُمر رضم

يمٞمػ اًمزُم٤من قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: يمٞمػ اًمزُم٤من قمغم رضمؾ إن أصٌح: فمـ أن ٓ يٛمز وإن أُمًك: فمـ أن ٓ 

يّمٌح: ومٛمٌنم سم٤مجلٜم٦م أو ُمٌنم سم٤مًمٜم٤مر ي٤م أظم٤م ُمراد إن اعمقت وذيمره: مل يدع عم١مُمـ ومرطم٤ًم وإن قمٚمٛمف سمح٘مقق 

 (2/83)احلٚمٞمف .يؽمك ًمف ذم ُم٤مًمف ومْم٦م وٓ ذه٤ًٌم وإن ىمٞم٤مُمف سم٤محلؼ: مل يؽمك ًمف صدي٘م٤مً  اهلل: مل

قمـ يزيد اًمرىم٤مؿمك ىم٤مل : إمم ُمتك ٟم٘مقل: همًدا أومٕمؾ يمذا، وسمٕمد همٍد أومٕمؾ يمذا، وإذا أومٓمرُت ومٕمٚم٧م يمذا، وإذا 

ن همٍد ًمٞمٚم٦م ىمدُم٧ُم ُمـ ؾمٗمري ومٕمٚم٧ُم يمذا! أهمٗمٚم٧م ؾمٗمَرك اًمٌٕمٞمد، وٟمًٞم٧م ُمٚمؽ اعمقت؟ أُم٤م قَمٚمِٛم٧َم أن دو

خُتؽمم ومٞمٝم٤م أٟمٗمس يمثػمة؟ أُم٤م قَمٚمِٛم٧َم أن ُمٚمؽ اعمقت همػم ُُمٜمتٔمٍِر سمؽ أُمٚمؽ اًمٓمقيؾ؟ أُم٤م قمٚمٛم٧م أن اعمقت 

هم٤مي٦م يمؾ طمل؟ صمؿ يٌٙمل طمتك يٌؾا قمامُمتف، صمؿ ي٘مقل: ًمق رأيتف سيًٕم٤م سملم أطم٤ٌمسمف ٓ ي٘مدر قمغم ردِّ ضمقاهبؿ، 

اعمٖمؽم سمِم٤ٌمسمف، أهي٤م اعمٖمؽم سمٓمقل قمٛمره، صمؿ يٌٙمل طمتك  سمٕمد أن يم٤من ضمِدًٓ ظمِّماًم ؾمْٛمًح٤م يمرياًم قمٚمٞمٝمؿ؟ أهي٤م

 (78-71-71.)ىمٍم آُمؾ !يٌُؾ قمامُمتف

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل: رؤى اًمرسمٞمع سمـ أيب راؿمد ذات يقم قمغم صٜمدوق ُمـ صٜم٤مديؼ احلداديـ وم٘م٤مل ًمف 

٦م ىم٤مئؾ: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ًمق دظمٚم٧م اعمًجد، ومج٤مًم٧ًم إظمقاٟمؽ وم٘م٤مل: ًمق وم٤مرق ذيمر اعمقت ىمٚمٌل ؾم٤مقم
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 (76-5/75 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .واطمدة: ظمِمٞم٧م أن يٗمًد قمغم ىمٚمٌل

م وم٘مٚم٧م: إين إن صٚماٞم٧ُم سمٙمؿ هذه  ىم٤مل حمٛمد سمـ أيب شمقسم٦م: أىم٤مم ُمٕمروٌف اًمٙمرظمل اًمّمالة صمؿ ىم٤مل زم: شم٘مدا

ث ٟمٗمًؽ أن شمّمكم صالًة أظمرى؟! ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  اًمّمالة مل أصؾِّ سمٙمؿ همػمه٤م وم٘م٤مل ُمٕمروف: وأٟم٧م حُتدِّ

 (81يٛمٜمع ظمػم اًمٕمٛمؾ.)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤مـمقل إُمؾ وم٢مٟمف 

٤م سمٓمقل  شمُف ًمٙمٜم٧ُم طمريا ه٤مد اًمٕم٤ٌمد: ًمق يم٤من زم ُمـ اعمقت أضمٌؾ أقمرُف ُمدا ىم٤مل زي٤مد اًمٜمٛمػمي ويم٤من ُمـ اًمزُّ

احلزن واًمٙمٛمد طمتل ي٠مشمٞمٜمل وىمتف، ومٙمٞمػ وأٟم٤م ٓ أقمٚمؿ ُمتك ي٠مشمٞمٜمل اعمقت ص٤ٌمطًم٤م أو ُم٤ًمًء؟! صمؿ ظمٜم٘متف 

 (61ُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م اًمٕمؼمة، وم٘م٤مم. )ىمٍم آ

رهؿ وم٢مذا أرادوا أن  ٤ميمٝمؿ ىم٤مل: ومٞمُذيمِّ ًا ىم٤مل ُمًٙملم سمـ ديٜم٤مر: يم٤من ؿمٞمخ ُمتٕمٌِّد دمتٛمع إًمٞمف ومتٞم٤مُن احلل وُٟم

ؾ  ىمقا ىم٤مل: ي٤م إظمقشم٤مه، ىمقُمقا ىمٞم٤مم ىمقٍم ىمد يئًقا ُمـ اعمٕم٤مودة عمجٚمًٝمؿ، ظمقوًم٤م ُمـ ظمٓمٗم٤مت اعمقيما يتٗمرا

 (68 ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ٍم آُمؾسم٤مًمٜمٗمقس ىم٤مل: ومٞمٌَٙمل واهلل وُيٌٙمل.)ىم

ز ذم صالشمف، صمؿ أىمٌَؾ قمكما  قمـ ؾُمحٞمؿ ُمقمم اسمـ متٞمؿ ىم٤مل: ضمٚم٧ًُم إمم قم٤مُمر سمـ قمٌداهلل وهق ُيّمكمِّ ومجقا

وم٘م٤مل: أرطمٜمل سمح٤مضمتؽ وم٢مين ُأسم٤مِدر! ىمٚم٧م: وُم٤م شُم٤ٌمِدر؟ ىم٤مل: ُمٚمَؽ اعمقت رمِحَؽ اهلل! ىم٤مل: وم٘مٛم٧ُم قمٜمف وىم٤مم 

 (113 اًمدٟمٞم٤مالسمـ اسمك إمم صالشمف.)ىمٍم آُمٚم

وىمٞمؾ إلسمراهٞمؿ سمـ قمٞمًك اًمٞمِمٙمري: يمٞمػ أصٌح٧َم؟ وم٘م٤مل: أصٌح٧ُم ذم أضمؾ ُمٜم٘مقص، وقمٛمٍؾ حمٗمقظ، 

 (249واعمقت ذم ِرىم٤مسمٜم٤م، واًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ورائٜم٤م، وٓ ٟمدري ُم٤م يٗمٕمؾ اهلل سمٜم٤م. )اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

ِدقمٙمؿ اهلل ومٚمٕمٚمٝم٤م أن شمٙمقن ويم٤من حمٛمد سمـ واؾمع اذا اراد ان يٜم٤مم ىم٤مل ٓهٚمف ىمٌؾ ان ي٤مظمذ ُمْمجٕمف أؾمتق 

 (147ُمٜمٞماتِل اًمتل ٓ أىمقم ومٞمٝم٤م! ومٙم٤من هذا دأسَمف إذا أراد اًمٜمقم.)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 ىمد ًمق احلٞم٤مة روح ُمـ ومٞمؽ ريم٥م ىمد ي٤م اسمـ آدم إٟمام أٟم٧م ضمٞمٗم٦م ُمٜمتٜم٦م ـمٞم٧ٌم ٟمًٛمتؽ سمام :ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ سمزة

 سمٕمد ُمٜمف واؾمتقطمش رحيف ـمٞم٥م سمٕمد ضمٞمػ دىم ظم٤موي٤م وضمًدا ُمٜمتٜم٦م ضمٞمٗم٦م ًمٌ٘مٞم٧م روطمؽ ُمٜمؽ ٟمزقم٧م

ٟمس سم٘مرسمف وم٠مي اخلٚمٞم٘م٦م ي٤م اسمـ آدم أضمٝمؾ ُمٜمؽ ؟ وم٤مًمٕمج٥م ُمٜمؽ إذ يمٜم٧م شمٕمٚمؿ أن هذا ُمّمػمك وإمم إ

 (2/17اًمؽماب ُم٘مٞمٚمؽ صمؿ أٟم٧م سمٕمد هذا اًم٘مقل شم٘مر سم٤مًمدٟمٞم٤م قمٞمٜم٤م. )اًمزهد ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

ريديـ وهق ي٘مقل هلؿ : شمقؾمدوا ىم٤مل قم٤ٌمس سمـ محزة: دظمٚم٧م قمغم ذي اًمٜمقن اعمٍمي ، وقمٜمده ٟمٗمر ُمـ اعم

اعمقت إذا ٟمٛمتؿ  واضمٕمٚمقه ٟمّم٥م أقمٞمٜمٙمؿ إذا ىمٛمتؿ ، يمقٟمقا يم٠مٟمٙمؿ ٓ طم٤مضم٦م ًمٙمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م  وٓ سمد ًمٙمؿ ُمـ 
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 ( 261أظمرة.)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

ىم٤مل ذا اًمٜمقن ؾمٛمٕم٧م: سمٕمض اعمتٕمٌديـ سم٤ًمطمؾ سمحر اًمِم٤مم ي٘مقل إن هلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمدا قمرومقه سمٞم٘ملم ُمـ ُمٕمرومتف 

ٛمروا وىمّمدا إًمٞمف اطمتٛمٚمقا ومٞمف اعمّم٤مئ٥م عم٤م يرضمقن قمٜمده ُمـ اًمرهم٤مئ٥م صحٌقا اًمدٟمٞم٤م سم٤مٕؿمج٤من ومِم

وشمٜمٕمٛمقا ومٞمٝم٤م سمٓمقل آطمزان ومام ٟمٔمروا إًمٞمٝم٤م سمٕملم راهم٥م وٓ شمزودوا ُمٜمٝم٤م إٓ يمزاد اًمرايم٥م ظم٤مومقا اًمٌٞم٤مت 

أقمٞمٜمٝمؿ  وم٠مهقمقا ورضمقا اًمٜمج٤مة وم٠مزُمٕمقا سمذًمقا ُمٝم٩م أٟمٗمًٝمؿ رم رو٤م ؾمٞمدهؿ ٟمّمٌقا أظمره ٟمّم٥م

واصٖمقا إًمٞمٝم٤م سمآذان ىمٚمقهبؿ ومٚمق رأيتٝمؿ رأي٧م ىمقُم٤م ذسمال ؿمٗم٤مهٝمؿ مخّم٤م سمٓمقَّنؿ طمزيٜمف ىمٚمقهبؿ ٟم٤مطمٚم٦م 

أضم٤ًمُمٝمؿ سم٤ميمٞم٦م أقمٞمٜمٝمؿ مل يّمحٌقا اًمتٕمٚمٞمؾ واًمتًقيػ وىمٜمٕمقا ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٘مقات ـمٗمٞمػ ًمًٌقا ُمـ اًمٚم٤ٌمس 

قا اًمقطمده ُمـ إظمدان ومٚمق أـمامرا سم٤مًمٞمف وؾمٙمٜمقا ُمـ اًمٌالد ىمٗمرا ظم٤مًمٞمف وهرسمقا ُمـ آوـم٤من واؾمتٌدًم

رأيتٝمؿ ًمرأي٧م ىمقُم٤م ىمد ذسمحٝمؿ اًمٚمٞمؾ سمًٙم٤ميملم اًمًٝمر وومّمؾ إقمْم٤مء ُمٜمٝمؿ سمخٜم٤مضمر اًمتٕم٥م مخّم٤م ًمٓمقل 

 (4/372)صٗمف اًمّمٗمقة .اًمنى ؿمٕمث٤م ًمٗم٘مد اًمٙمرى ىمد وصٚمقا اًمٙمالل سم٤مًمٙمالل وشم٠مهٌقا ًمٚمٜم٘مٚم٦م وآرحت٤مل 

ٞمٜمحره٤م همدوة ي٘مقل: أٟم٤م أقمٞمش طمتك أريم٥م ىم٤مل احل٤مرث اًمٜمخٕمل: إن يم٤من اًمرضمؾ شمٜمت٩م ومرؾمف ُمـ اًمٚمٞمؾ وم

 ( 91 طمدي٨مهذا؟ ومج٤مءٟم٤م يمت٤مب قمٛمر أن أصٚمِحقا ُم٤م رزىمٙمؿ اهلل وم٢من ذم إُمر ُمتٜمٗم٤ًم.) ىمٍم آُمؾ 

قمـ حمٛمد سمـ اًمٜمي احل٤مرصمل ىم٤مل: ؿمٖمؾ اعمقت ىمٚمقب اعمت٘ملم قمـ اًمدٟمٞم٤م: ومقاهلل، ُم٤م رضمٕمقا ُمٜمٝم٤م إمم هور، 

 (٤8/218مء )طمٚمٞمف آوًمٞم.سمٕمد ُمٕمرومتٝمؿ سمٙمرسمف وهمّمّمف

قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل: ًم٘مل ظمٞمثٛم٦م حم٤مرب سمـ دصم٤مر، وم٘م٤مل ًمف: يمٞمػ طمٌؽ ًمٚمٛمقت؟ ىم٤مل: ُم٤م أطمٌف: ىم٤مل 

 (4/115)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .ظمٞمثٛم٦م: إن هذا سمؽ ًمٜم٘مص يمٌػم

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر قمـ إسمراهٞمؿ ـ أو رومٕمف إمم أسمٞمف ـ ىم٤مل: إين ٕىمٕمد ُمـ اُمرأيت ُم٘مٕمد اًمرضمؾ ُمـ أهٚمف، وم٢مذا 

 (4/211)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .ومام أٟم٤م سم٠مىمدر قمٚمٞمف ُمٜمل ُمـ أن أُمس اًمًامءذيمر اعمقت: 

يم٤من صٗمقان سمـ ؾُمٚمٞمؿ ٓ يٙم٤مُد خيرج ُمـ ُمًجد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مذا أراد أن خيرج سمٙمك،  

 (2/153وىم٤مل: أظم٤مف أٓ أقمقد إًمٞمف.)صٗمف اًمّمٗمقة 

ـا ًمؽ ىمقًٓ ُم٤م ىمٚمتُف ٕطمٍد ؾمقاك، ُم٤م ظمرضم٧ُم  قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمِمٞمط ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق ُزرقم٦م اًمِم٤مُمل: ٕىمقًم

صم٧ُم ٟمٗمز أن أرضمع إًمٞمف.) ىمٍم آُمؾ   ( 61ُمـ اعمًجد ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م، ومحدا

 قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن:أٟمف يم٤من يتٛمٜمك اعمقت وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ ٓ ختٚمٗمٜمل ُمع إذار وأحل٘مٜمل سم٤مٕظمٞم٤مر.
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 (4/148)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 (164)اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػميف .٘م٤مل: اًم٘مدوم قَمغَم اهللا قمز وضمؾ ؿمديدىَم٤مَل رضمؾ ًمٌنم احل٤مذم:أراك خت٤مف اعمقت وم

 ىم٤مل ُم٤مًمُؽ سمـ ُِمٖمَقل: ي٘م٤مل ُمـ ىمٍمأُمٚمف ه٤من قمٚمٞمف قمٞمِمف ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: يٕمٜمل ذم اعمٓم٤مقمؿ واعمالسمس . 

 (45 -44)ىمٍم آُمؾ 

٤مر  (74ىمٍم آُمؾ  (ىم٤مل قمٌداهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم احلٜمٗمل: شمْمحؽ وًمٕمؾ أيمٗم٤مٟمؽ ىمد ظمرضم٧م ُمـ قمٜمد اًم٘مّما

 .ل ُمنوق: ُم٤م ُمـ رء ظمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم:ُمـ حلد ىمد اؾمؽماح ُمـ مهقم اًمدٟمٞم٤م وأُمـ ُمـ قمذاب اهللىم٤م

 (2/97 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 .ىم٤مل ىمت٤مدة قمـ ُمٓمرف: إن هذا اعمقت: ىمد أومًد قمغم أهؾ اًمٜمٕمٞمؿ ٟمٕمٞمٛمٝمؿ وم٤مـمٚمٌقا ٟمٕمٞماًم ٓ ُمقت ومٞمف

 (2/214)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 (2/312)احلٚمٞمف .اعمقت ُمـ ىمٚمٌف: اؾمتٙمثر ُم٤م ذم يديفقمـ أيب قمٛمران اجلقين قمـ همػمه ىم٤مل: ُمـ ىمرب 

 (2/325 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين: ُم٤م أيمثر أطمد ذيمر اعمقت، إٓ رؤي ذًمؽ ذم قمٛمٚمف

 (4/379 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ًمق وم٤مرق ذيمر اعمقت ىمٚمٌل: ظمِمٞم٧م أن يٗمًد قمكم ىمٚمٌل.)

 (5/51 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .وضمدشمف سم٤مًمثٛمـ، اؿمؽميتف ىم٤مل إقمٛمش: يقؿمؽ إن اطمتٌس قمكم اعمقت: إن

 .ىم٤مل قمٌد إقمغم اًمتٞمٛمل:ؿمٞمئ٤من ىمٓمٕم٤م قمٜمل ًمذاذة اًمدٟمٞم٤م ذيمر اعمقت واًمقىمقف سملم يدي اهلل قمز وضمؾ

 (89-5/88 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (5/173)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .ىم٤مل رضم٤مء سمـ طمٞمقة: ُم٤م أيمثر قمٌد ذيمر اعمقت: إٓ شمرك احلًد واًمٗمرح

 (5/211)احلٚمٞمفان:واًمٚمٝمٚمق يم٤من اعمقت ذم ُمٙم٤من ُمقوققم٤ًم:ًمٙمٜم٧م أول ُمـ يًٌؼ إًمٞمف.ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ُمٕمد

 .ىم٤مل إوزاقمل: ُمـ أيمثر ذيمر اعمقت: يمٗم٤مه اًمٞمًػم، وُمـ قمٚمؿ أن ُمٜمٓم٘مف ُمـ قمٛمٚمف: ىمؾ يمالُمف

 (6/143 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث: إذا اهتٛمٛم٧م ًمٖمالء اًمًٕمر: وم٤مذيمر اعمقت وم٢مٟمف يذه٥م قمٜمؽ هؿ اًمٖمالء.

 (8/347 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

وىم٤مل ايْم٤م: إذا ذيمرت اعمقت ذه٥م قمٜمؽ صٗمقة اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م، وذه٧ٌم قمٜمؽ ؿمٝمقة اجلامع: قمٜمد ذيمر 

 (8/347 طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء.(اعمقت
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 ىم٤مل أيب اجلٚمد: وضمدُت اًمتًقيػ ضمٜمًدا ُمـ ضمٜمقد إسمٚمٞمس، وىمد أهٚمؽ ظمْٚمً٘م٤م ُمـ ظمْٚمؼ اهلل يمثػًما.

 (55/6 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  

.وىم٤مل حمٛمد سمـ ـ حيٞمك اًمٖم٤ًمين قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ُم٤م ٟمٛم٧ُم يقًُم٤م ىمط ومحدصم٧م ٟمٗمز أين أؾمتٞم٘مظ ُمٜمفقمـ هِم٤مم سم

 (47اًمٜمي احل٤مرصمك:إمم اهلل أؿمٙمق ـمقل أُمكم وقمٜمد اهلل أطمت٥ًُم قمٔمٞمؿ همٗمٚمتل.)ىمٍم آُمؾ 

 (141قمـ إؾمح٤مق ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمرضمؾ ُمـ قمٌداًم٘مٞمس: َأوِص ىم٤مل: اطمذروا ؾمقف. )ىمٍم إُمؾ 

 )اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف (ٙمؾ رء زيٜم٦م وزيٜم٦م اًمٕم٤ٌمدة اخلقومققمالُم٦م اخلقف ىمٍم إُمؾ.ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ :ًم

 (1/488.)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل إصٛمٕمل: ؾمٛمٕم٧ُم أقمراسمٞم٤ًّم ي٘مقل: ُم٣م أُمًؽ، وقمًك همًدا ًمٖمػمك

 (5/91 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل جمٛمع اًمتٞمٛمل: ذيمر اعمقت همٜمك

 ٧م ذم ىمّمّمف: قمـ ص٤مًمح سمـ سمِمػم أٟمف يم٤من يتٛمثاؾ هذا اًمٌٞم

 إذا ذوو ؾمٗمٍر ُمـ هَمٞم٦ٌٍم رضمٕمقا          وهم٤مئ٥ُم اعمقت ٓ شَمرضُمقَن َرضمٕمَتف   

دوا عمراطمٚمف: وم٢من ظمػم اًمزاد اًمت٘مقى، واقمٚمٛمقا أٟمٙمؿ ذم ُِمثؾ  صمؿ يٌٙمل وي٘مقل: هق واهلل اًمًٗمر اًمٌٕمٞمد، ومتزوا

 أُمٜمٞمتٝمؿ، وم٤ٌمدروا اعمقت، وم٤مقمٛمٚمقا ًمف ىمٌؾ طمٚمقًمف: صمؿ سمٙمك.

 (6/168 إوًمٞم٤مءٚمٞمف ) طمىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :

د ُمـ اًمت٘مقى وم٢مٟمؽ ٓ شَمدري إذا    ـا ًمٞمؾ هؾ شمٕمٞمش إمم اًمٗمجر؟      شمزوا  ضم

ج٧ْم أيمٗم٤مٟمف وهق ٓ يدري     ومٙمؿ ُمـ ومتك ُيٛمز وُيّمٌح ٓهٞم٤ًم       ًِ  وىمد ُٟم

 وىمد ىُمٌِْم٧م أرواطمٝمؿ ًمٞمٚم٦م اًمَ٘مْدِر       ويمؿ ُمـ قمروٍس زياٜمقه٤م ًمزوضمٝم٤م       

 وىمد ُأدظِمٚم٧م أضم٤ًمدهؿ فُمٚمٛم٦َم اًم٘مؼم      ك ـمقل قمٛمرهؿ  ويمؿ ُمـ ِصٖم٤مٍر ُيردم

 ويمؿ ُمـ ؾم٘مٞمٍؿ قم٤مش طمٞمٜم٤ًم ُمـ اًمدهر       ويمؿ ُمـ صحٞمٍح ُم٤مت ُمـ همػم قِمٚم٦ِّم   

ـٍ قمٜمد اًمّم٤ٌمح سم٘مٍمه     وقمٜمد اعم٤ًم  ىمد يم٤من ُمـ ؾم٤ميمـ اًم٘مؼم     ويمؿ ُمـ ؾم٤ميم

 سم٦م وإضمر ًمٕمٚمؽ حتٔمك سم٤معمثق          ومٙمـ خمٚمًّم٤م واقمٛمؾ اخلػم دائاًم      

 ُمـ إهقاِل ذم ُمقىمػ احلنِم        وداِوم قمغم شم٘مقى اإلًمِف وم٢مَّن٤م أُم٤مٌن     

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ًمف ؾمٕمد:  قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ أؿمٞم٤مظمف: أن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص دظمؾ قمغم ؾمٚمامن يٕمقده ومٌٙمك ؾمٚمامن وم٘م٤مل

ٞمف وؾمٚمؿ احلقض وشمقذم رؾمقل اهلل صغم ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ شمٚم٘مك أصح٤مسمؽ، وشمرد قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمؽ راض وم٘م٤مل: ُم٤م أسمٙمل ضمزقم٤ًم ُمـ اعمقت وٓ طمرص٤ًم قمغم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٝمد إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل: ًمٞمٙمـ سمٚمٖم٦م أطمديمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م يمزاد اًمرايم٥م وهذه إؾم٤مود طمقزم ـ 

٘م٤مل ًمف ؾمٕمد: أقمٝمد إًمٞمٜم٤م قمٝمدًا ٟم٠مظمذ سمف سمٕمدك وم٘م٤مل ًمف: أذيمر رسمؽ وإٟمام طمقًمف ُمٓمٝمرة أو اٟمج٤مٟم٦م وٟمحقه٤م ـ وم

 (196-1/195)احلٚمٞمف .قمٜمد مهؽ إذا مهٛم٧م وقمٜمد طمٙمٛمؽ إذا طمٙمٛم٧م وقمٜمد يدك إذا ىمًٛم٧م

اضمتٛمع صمالصم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وم٘م٤مًمقا ٕطمدهؿ: ُم٤م َأَُمُٚمؽ؟ ىم٤مل: ُم٤م أشمك قمكما ؿمٝمر إٓ   :ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى

طم٤ٌمه: إن هذا هق إُمؾ وم٘م٤مًمقا ًممظمر: ُم٤م َأُمٚمؽ؟ ىم٤مل: ُم٤م أشم٧م قمكما مجٕم٦م فمٜمٜم٧ُم أين ؾم٠مُمقت ومٞمف، وم٘م٤مل ص٤م

إٓ فمٜمٜم٧ُم أين ؾم٠مُمقت ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل ص٤مطم٤ٌمه: إن هذا هق إُمؾ وم٘م٤مًمقا ًممظمر: ُم٤م َأُمٚمؽ ؟ ىم٤مل: ُم٤م أُمؾ َُمـ 

 (23ٟمٗمًف ذم يِد همػمه؟.)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

أُمٞم٦م: أشمرى  رُمك سمٜمٗمًف قمٜمد وهٞم٥م سمـ اًمقرد: وم٘م٤مل ًمف أسم٤مىم٤مل قمٌد اًمرزاق: يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري إذا اهمتؿ: 

 (7/18ٚمٞمف احلأطمدًا يتٛمٜمك اعمقت؟ وم٘م٤مل وهٞم٥م: أُم٤م أٟم٤م ومال: وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: أُم٤م أٟم٤م ومقددت أين ُمٞم٧م. )

 ىم٤مل ُمٜم٤مزل سمـ ؾمٕمٞمد: صٚماٞمٜم٤م ظمٚمػ ضمٜم٤مزة ومٞمٝم٤م داود اًمٓم٤مئل وهق ٓ َيراين ظمٚمٗمف ومتال ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

خ امم يقم يٌٕمثقن ( ) اعم١مُمٜمقن( صمؿ ىم٤مل ًمٜمٗمًف: ي٤م داود َُمـ ظم٤مف اًمققمٞمد ىَمٍُم قمٚمٞمف ) وُمـ ورائٝمؿ سمرز

اًمٌٕمٞمد وَُمـ ـم٤مل أُمٚمف ىمٍُم قمٛمٚمف ويمؾ ُم٤م هق آٍت ىمري٥م واقمٚمؿ ي٤م داود أن يمؾ رء يِمٖمٚمؽ قمـ رسمؽ 

رطمقن سمام ومٝمق ُمِم١موم واقمٚمؿ ي٤م داود أن أهؾ اًمدٟمٞم٤م مجٞمًٕم٤م ُمـ أهؾ اًم٘مٌقر إٟمام َيٜمدُمقن قمغم ُم٤م خيٚمٗمقن، ويٗم

ي٘مدُمقن، ومام قمٚمٞمف أهؾ اًم٘مٌقر يٜمَدُمقن، قمٚمٞمف أهؾ اًمدٟمٞم٤م ي٘متتٚمقن، وومٞمف يتٜم٤مومًقن، وقمٚمٞمف قمٜمد اًم٘مْم٤مء 

 (78خَيتِّمٛمقن، صمؿ ٟمٔمر إزما وم٘م٤مل: ًمق قمٚمٛم٧ُم أٟمؽ ظمٚمٗمل مل َأٟمٓمِؼ سمحرف.)ىمٍم آُمؾ 

مجتف، وًمٌس  رضمؾقمـ زهػم اًم٤ٌمين ىم٤مل: ُم٤مت اسمـ عمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم، ومخرج قمغم احلل: ىمد 

طمٚمتف: وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ٟمرى ُمٜمؽ هبذا، وىمد ُم٤مت اسمٜمؽ: وم٘م٤مل: أشم٠مُمروين أن أؾمتٙملم ًمٚمٛمّمٞم٦ٌم؟ ومقاهلل، ًمق أن 

اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م زم، وم٠مظمذه٤م اهلل ُمٜمل، ووقمدين قمٚمٞمٝم٤م ذسم٦م ُم٤مء همدًا: ُم٤م رأيتٝم٤م ًمتٚمؽ اًمنمسم٦م أهالً: ومٙمٞمػ 

 (2/199 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .سم٤مًمّمٚمقات، واهلدى، واًمرمح٦م؟

قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م ويم٤من ضم٤مر احلٌٞم٥م أيب حمٛمد ىم٤مل: يمٜم٧ُم إذا أُمًٞم٧ُم ؾمٛمٕم٧ُم سمٙم٤مَءه، وإذا أصٌح٧ُم 

ؾمٛمٕم٧ُم سمٙم٤مءه، وم٠مشمٞم٧ُم أهٚمف وم٘مٚم٧م: ُم٤م ؿم٠مٟمف يٌٙمل إذا أُمًك، ويٌٙمل إذا أصٌح؟ ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م زم: خي٤مف 

ُم٧مُّ ذم اًمٞمقم، وم٠مْرؾِمكم إمم ويم٤من طمٌٞم٥م ي٘مقل ًمزوضمتف: إن  واهلل إذا أُمًك أٓ ُيّمٌح، وإذا أصٌح أٓ ُيٛمز
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ُٚمٜمل، واومٕمكم يمذا، واصٜمٕمل يمذا، وم٘مٞمؾ ُٓمرأشمف: أرأى رؤي٤م ؟ ىم٤مًم٧م: هذا ي٘مقًمف ذم يمؾ  ًِّ ومالن ُيٖم

 (59يقم.)ىمٍم آُمؾ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ويم٤مٟم٧م أم اًمّمٝم٤ٌمء ُمٕم٤مذُة اًمٕمدوي٦م زوضم٦م ِصٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ إذا ضم٤مء اًمٜمٝم٤مر ىم٤مًم٧م: هذا يقُمل اًمذي أُمقُت ومٞمف 

ـا اًمٚمٞمؾ ىم٤مًم٧م: هذه ًمٞمٚمتل اًمتل أُمقت ومٞمٝم٤م ومال شمٜم٤مم طمتك شُمّمٌح. ومام شمٜم٤مم   طمتك مُتز، وإذا ضم

 (22/4) صٗمف اًمّمٗمقة 

ة وأٟم٤م  ويم٤مٟم٧م قُمٗمػمة اًمٕم٤مسمدة ٓ شمْمُع ضمٜمٌٝم٤م إمم إرض ذم ًمٞمؾ وشم٘مقل: أظم٤مف أن أؤظمذ قمغم هِمرا

 (34/4ٟم٤مئٛم٦م.)صٗمف اًمّمٗمقة 

 اٌضائشثبة اعزؾجبة ص٠بسح اٌمجٛس ٌٍشعبي ِٚب ٠مٌٛٗ  ->>
ـْ » قمـ سُمَرْيَدَة  ريض اهللاُ قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -581 يُمٜم٧ُْم ََّنَٞمُْتُٙمْؿ قَم

ٌُقِر وَمُزوروه٤م  ومٛمـ أراد أن يزور اًم٘مٌقر ومٚمٞمزر وم٢مَّن٤م شمذيمرٟم٤م » رواُه ُمًٚمؿ وذم رواي٦م ش ِزي٤مَرة اًمُ٘م

 ش .سم٤مٔظمرة 

اهللاُ قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يم٤من رؾُمقُل اهللاِ ، َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، يُمٚماام يم٤من ًَمٞمَْٚمتٝم٤م وقمـ قم٤مئَِم٦َم ريض  -582

ـْ آظِمِر اًمٚماٞمِْؾ إمِم اًمٌَِ٘مٞمِع ، وَمٞمَُ٘مقُل :  ـْ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ خَيُْرُج ُِم الُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َداَر » ُم ًا اًم

ُٚمقَن ، وإِٟما٤م إِْن ؿَم٤مَء اهللاُ سمُِٙمْؿ ٓطِمُ٘مقَن ، اًمٚماُٝمؿا اهْمِٗمْر  ىَمْقٍم ُُم١مُِمٜملَم ، وَأشَم٤ميُمؿْ  ُم٤م شُمققَمُدوَن ، هَمدًا ُُم١َمضما

 رواُه ُمًٚمؿ .ش َْٕهِؾ سَمِ٘مٞمِع اًمَٖمْرىَمِد 

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُيَٕمٚمُِّٛمُٝمْؿ إِذا ظَم  -583 َرضُمقا إمِم وقمـ سُمَرْيَدَة ريض اهللاُ قمٜمُف ، ىم٤مل : يَم٤مَن اًمٜمٌا

ٚمِِٛملَم َوإِٟما٤م إِْن ؿَم٤مَء اهللاُ سمُِٙمْؿ » اعمَ٘م٤مسمِِر َأْن َيُ٘مقَل ىَم٤مئُِٚمُٝمؿ :  ًْ ـَ اعم١ُْمُِمٜملَِم واعمُ ي٤مِر ُِم الُم قَمَٚمٞمُٙمْؿ َأْهؾ اًمدِّ ًا اًم

 رواه ُمًٚمؿ .ش ٓطَِمُ٘مقَن ، َأؾْم٠َمُل اهللا ًَمٜم٤َم َوًَمُٙمُؿ اًمٕم٤مومِٞم٦ََم 

اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : َُمرا رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سمُِ٘مٌقٍر سم٤معمَِديٜم٦َِم  وقمـ اسمـ قَمٌا٤مٍس ، َريَضَ  -584

ـُ » وَم٠َمىْمٌََؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سمَقضْمِٝمِف وم٘م٤مَل :  ٌُقِر ، َيْٖمِٗمُر اهللاُ ًَمٜم٤م َوًَمُٙمْؿ ، َأْٟمُتؿ ؾَمَٚمُٗمٜم٤م وٟمْح الُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ي٤م َأْهَؾ اًمُ٘م ًا اًم

.  طمًـ طمدي٨ٌم  ؽمُمذي وىم٤مل : رواُه اًمش سم٤مٕصََمِر 
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ِٝمْؿ َيْٛمَٝمُدوَن( )اًمروم  ًِ  (3/297 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).( ىم٤مل: ذم اًم٘مؼم44قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وَمأِلَْٟمُٗم

 ىم٤مل ه٤مٟمئ ُمقمم قمثامن: يم٤من قمثامن إذا وىمػ قمغم ىمؼم يٌٙمل طمتك يٌؾ حلٞمتف وم٘مٞمؾ ًمف: شمذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٓ

شمٌٙمل: وشمٌٙمل ُمـ هذا؟ ىم٤مل: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: إن اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة وم٢من 

 (2318ٟمج٤م ُمٜمف ومام سمٕمده أين ُمٜمف وإن مل يٜم٩م ُمٜمف ومام سمٕمده أؿمد ُمٜمف. )اًمؽمُمذى ح 

٘م٤مل اسمـ قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل: ؿمٝمدت ُمع اسمـ قمٛمر ضمٜم٤مزة ومٚمام ومرغ ُمـ دومٜمٝم٤م، ىم٤مل ىم٤مئؾ: ارومٕمقا قمغم اؾمؿ اهلل، وم

 (1/312 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .قمٛمر: إن اؾمؿ اهلل قمال يمؾ رء، وًمٙمـ: ارومٕمقا سم٤مؾمؿ اهلل

قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: أٟمف رأى ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ٓ يٛمر سم٘مؼم، سمٚمٞمؾ وٓ َّن٤مر إٓ يًٚمؿ قمٚمٞمف ي٘مقل: 

 (2/195 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف ).اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ وم٘مٚم٧م ًمف ذم ذًمؽ: وم٠مظمؼمين قمـ أسمٞمف: أٟمف يم٤من ي٘مقل ذًمؽ

ٟمٔمر قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إمم اعم٘مؼمة ومٜمزل وصغم ريمٕمتلم: وم٘مٞمؾ ًمف: هذا رء مل شمٙمـ شمّمٜمٕمف؟ وم٘م٤مل: ذيمرُت 

ب إمم اهلل هبام.)  (4/486 طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإأهؾ اًم٘مٌقر وُم٤م طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف، وم٠مطم٧ٌٌم أن أشم٘مرا

 طمقؾم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قُمذب.ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف: إن ذم اًم٘مؼم طم٤ًمسم٤ًم ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طم٤ًمسم٤ًم: ومٛمـ 

 ( 1/283 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف )

قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، وم٘مرأ: )َأهْل٤َميُمُؿ اًمتاَٙم٤مصُمُر. طَمتاك ُزْرشُمُؿ 

(. وم٘م٤مل زم: ي٤م ُمٞمٛمقن ُم٤م أرى اًم٘مؼم إٓ زي٤مرة وٓ سمد ًمٚمزائر أن يرضمع إمم ُمٜمزًمف . 2-1اعمََْ٘م٤مسمَِر( )اًمتٙم٤مصمر

 (5/317 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف  يٕمٜمل: إمم اجلٜم٦م، أو اًمٜم٤مر

ىم٤مل قمامرة سمـ ُمٝمران اعمٕمقزم: ىم٤مل زم حمٛمد سمـ واؾمع: ُم٤م أقمج٥م إمم ُمٜمزًمؽ: ىم٤مل: ىمٚم٧م: وُم٤م يٕمجٌؽ ُمـ 

 (2/348 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف ُمٜمززم، وهق قمٜمد اًم٘مٌقر؟ ىم٤مل: وُم٤م قمٚمٞمؽ، ي٘مٚمقن إذى ويذيمروٟمؽ أظمرة.

أشمٞم٧م داود اًمٓم٤مئل ـ وهق ذم دار واؾمٕم٦م ظمرسم٦م، ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ سمٞم٧م، وًمٞمس قمـ أمحد سمـ ضار اًمٕمجكم ىم٤مل: 

سم٤مب وم٘م٤مل ًمف سمٕمض اًم٘مقم: أٟم٧م ذم دار وطمِم٦م، ومٚمق اختذت ًمٌٞمتؽ هذا سم٤مسم٤ًم، أُم٤م شمًتقطمش؟ وم٘م٤مل:  قمغم سمٞمتف

 (7/343 إوًمٞم٤مءطم٤مًم٧م وطمِم٦م اًم٘مؼم سمٞمٜمل وسملم وطمِم٦م اًمدٟمٞم٤م.)طمٚمٞمف 

٤مل: جيٕمؾ ًمٚم٘مؼم ًم٤ًمٟم٤ًم يٜمٓمؼ سمف ومٞم٘مقل: ي٤م اسمـ آدم يمٞمػ ٟمًٞمتٜمل؟ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم قمـ أسمٞمف ىم

 (3/271 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف ).أُم٤م قمٚمٛم٧م أين سمٞم٧م إيمٚم٦م وسمٞم٧م اًمدود وسمٞم٧م اًمقطمِم٦م وسمٞم٧م اًمقطمدة؟

ىم٤مل قمت٦ٌم سمـ ه٤مرون : ُمر ومْمؾ اًمرىم٤مر وأٟم٤م ُمٕمف سمٛم٘مؼمة وم٘م٤مل:ي٤م أهي٤م اًمدي٤مر اعمقطمِم٦م: اًمتل ٟمٓمؼ 
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ًمؽماب سمٜم٤مؤه٤م ومٛمحٚمٝم٤م ُم٘مؽمب وؾم٤ميمٜمٝم٤م ُمٖمؽمب ذم حمٚم٦م اعمتِم٤مهمٚملم ٓ ومٜم٤مؤه٤م وؿمٞمد ذم ا سم٤مخلراب

 ( 6/217 إوًمٞم٤مءيتقاصٚمقن شمقاصؾ اإلظمقان، وٓ يتزاورون شمزاور اجلػمان. )طمٚمٞمف 

قمٜمد اعم٘م٤مسمر وم٘مٚم٧م هل٤م:  -يٕمٜمل ضم٤مري٦م ؾمقداء-ىم٤مل إوزاقمل: ضمئ٧م إمم سمػموت أراسمط ومٞمٝم٤م ومٚم٘مٞم٧م ؾمقداء 

، ىم٤مًم٧م: أٟم٧م ذم اًمٕمامرة، وإن أردت اخلراب -أيـ اًمٌٚمد وأيـ اًمٕمٛمران؟ يٕمٜمل-ي٤م ؾمقداء أيـ اًمٕمامرة؟ 

 (7/121ومٌلم يديؽ.)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء

ىم٤مل حمٛمد سمـ ظمٚمػ ؾمٛمٕم٧م أيب ىم٤مل : رضمٕمٜم٤م ُمـ ُمٞم٧م ُمع اسمـ اًمًامك ي٘مقل متر أىم٤مريب ضمٜم٤ٌمت ىمؼمي يم٠من 

ين ىمد أظمذوا ؾمٝم٤مُمٝمؿ و وذووا إُمقال ي٘متًٛمقن ُم٤مزم وٓ ي٠مًمقن أن ضمحدوا ديق:أىم٤مريب ٓ يٕمرومقين

 (554قم٤مؿمقا وم٤ٌمهلل ُم٤م أهع ُم٤م ٟمًقين.)اهقال اًم٘مٌقر 

ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة: ٕن أـم٠م قمغم ؾمٜم٤من حمٛمل طمتك يٜمٗمذ ُمـ ىمدُمل أطم٥م إزم ُمـ أن أـم٠م قمغم ىمؼم رضمؾ 

 (6/81)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .ُم١مُمـ ُمتٕمٛمداً 

ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرض ًمٚمٗمتـ، وم٢مذا ظمتؿ ًمف )أي: إٟمف ـمقال طمٞم٤مشمف  ىم٤مل ـم٤مووس: ٓ حيرز ديـ  اعم١مُمـ إٓ طمٗمرشمف

 (4/6 إوًمٞم٤مءٗمتـ( . )طمٚمٞمف سمخػم وص٤مر إمم ىمؼمه وم٢مٟمف ي٠مُمـ سمذًمؽ ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٗمتـ أو ُمـ أن يُ 

قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل: رأي٧م رضمال يٌٙمل ىمٚم٧م: وُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: أسمٙم٤مين يمالُمف ىمٚم٧م: ُم٤م هق؟ يمٜم٤م 

 وىمقوم٤م ذم اعم٘م٤مسمر وم٠مٟمِمدوا:

 أيـ اعمٕمٔمؿ واعمحت٘مر                 تٝم٤مأشمٞم٧م اًم٘مٌقر وم٤ًمئٚم

 وأيـ اًم٘مقي إذا ُم٤م ىمدر                          وأيـ اعمذل سمًٚمٓم٤مٟمف

 وُم٤مشمقا مجٞمٕم٤م وُم٤مت اخلؼم                  شمٗم٤مشمقا مجٞمٕم٤م ومام خمؼم

 أُم٤مًمؽ ومٞمام شمرى ُمٕمتؼم؟           ومٞم٤م ؾم٤مئكم قمـ أٟم٤مس ُمْمقا

 ومتٛمحقا حم٤مؾمـ شمٚمؽ اًمّمقر        شمروح وشمٖمدوا وأسمالك اًمثرى

 (146اهقال اًم٘مٞم٤مُمف ٓسمـ رضم٥م .)!ُم٣م ُمٕمتؼم ؟؟ أُم٤مًمؽ ومٞمٛمـ             ُمْمقا  ومٞم٤م ؾم٤مئكم قمـ أٟم٤مس

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أٟمف يمت٥م إمم قمدي سمـ أرـم٤مة وهق ُمـ اًمت٤مسمٕملم وًمرسمام ظمٓم٥م وسمٙمك اًمٜم٤مُس وىمد 

ف اهلل قمغم اًمٌٍمة، وًمٙمٜمف سمٕمد ذًمؽ سمٕمد ووم٤مة قمٛمر قمٜمف دقم٤م إمم ٟمٗمًف وأفمٝمر أٟمف وٓه قمٛمر سمـ اًمٕمزيز رمح

اًم٘محٓم٤مين اًمذي أظمؼم قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل: إٟمف يًػم سم٤مًمٜم٤مس ؾمػمة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٜمف 
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وم٤مًمنم ىمديؿ، واًمتحقل واًمت٘مٚم٥م واًمٗمتٜم٦م ًمٞم٧ًم ضمديدة، هذا رضمؾ روى قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، وُمـ وٓة 

ـ قمٌد اًمٕمزيز.ومٙمت٥م ًمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ي٘مقل: إٟمؽ همررشمٜمل سمٕمامُمتؽ اًمًقداء، وجم٤مًمًتؽ قمٛمر سم

 (5/53قمالم اًمٜمٌالء أاًمُ٘مّراء، وىمد أفمٝمرٟم٤م اهلل قمغم يمثػم ِم٤م شمٙمتٛمقن، أُم٤م متِمقن سملم اًم٘مٌقر؟.)ؾمػم 

ر: سمٙمك: صمؿ أىمٌؾ قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: ظمرضم٧م ُمع قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم اعم٘مؼمة، ومٚمام ٟمٔمر إمم اًم٘مٌق

وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م أيقب، هذه ىمٌقر آسم٤مئل سمٜمك أُمٞم٦م، يم٠مَّنؿ مل يِم٤مريمقا أهؾ اًمدٟمٞم٤م ذم ًمذهتؿ وقمٞمِمٝمؿ، أُم٤م  قمكم،

شمراهؿ سقمك ىمد طمٚم٧م هبؿ اعمثالت، واؾمتحٙمؿ ومٞمٝمؿ اًمٌالء، وأص٤مسم٧م اهلقام ذم أسمداَّنؿ ُم٘مٞمالً؟ صمؿ 

٤م أقمٚمؿ أطمدًا أٟمٕمؿ ِمـ ص٤مر إمم هذه اًم٘مٌقر، سمٙمك، طمتك همٌم قمٚمٞمف: صمؿ أوم٤مق، وم٘م٤مل: اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م، ومقاهلل، ُم

 (5/269 إوًمٞم٤مءوىمد أُمـ قمذاب اهلل.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ؾمالم سمـ ص٤مًمح: وم٘مد احلًـ ذات يقم ومٚمام أُمًك ىم٤مل ًمف أصح٤مسمف: أيـ يمٜم٧م؟ ىم٤مل: يمٜم٧م اًمٞمقم قمٜمد 

ٓء ي٤م أسم٤م إظمقان زم إن ٟمًٞم٧م ذيمروين وإن هم٧ٌم قمٜمٝمؿ مل يٖمت٤مسمقين وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسمف: ٟمٕمؿ اإلظمقان واهلل ه١م

 (138ؾمٕمٞمد دًمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل: ه١مٓء أهؾ اًم٘مٌقر. )اهقال اًم٘مٌقر واطمقال اهٚمٝم٤م امم اًمٜمِمقر 

ىم٤مل قم٤مصؿ احلٞمٓمل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع حمٛمد سمـ واؾمع وم٠مشمٞمٜم٤م اعم٘م٤مسمر ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه صمؿ ىم٤مل: ي٤م قم٤مصؿ ٓ 

 .يٖمرٟمؽ ُم٤م شمرى ُمـ مخقدهؿ ومٙم٠مَّنؿ وىمد وصمٌقا ُمـ هذه إضمداث ومٛمـ سملم ُمنور وُمٝمٛمقم

 (139)اهقال اًم٘مٌقر واطمقال اهٚمٝم٤م امم اًمٜمِمقر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

وي٘مقل حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمتاامر: يم٤من صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ي٠ميت اًمٌ٘مٞمع ومٞمٛمر يب، وم٤مشمٌٕمتف ذات يقم وىمٚم٧م: 

وضمٚمس إمم ىمؼم ُمٜمٝم٤م، ومٚمام يزل يٌٙمل طمتك  -يم٠مٟمف رومع قمامُمتف أو ٟمحق ذًمؽ-ٕٟمٔمرن ُم٤م يّمٜمع، ومٗمتح رأؾمف 

أٟمف ىمؼم سمٕمض أهٚمف، وُمر يب ُمرة أظمرى وم٤مشمٌٕمتف وم٘مٕمد إمم ضمٜم٥م ىمؼم همػمه ومٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ، رمحتُف وفمٜمٜم٧م 

 أهٚمف يمٚمٝمؿ: حمٛمد وم٘م٤مل أهٚمف، سمٕمض ىمؼم أٟمف فمٜمٜم٧م إٟمام: ًمف وىمٚم٧م اعمٜمٙمدر، سمـ عمحٛمد ومذيمرت ذًمؽ

 ومٞم٠ميت يب يٛمر حمٛمد ضمٕمؾ صمؿ ىمًقة، ًمف قمرو٧م يمٚمام إُمقات سمذيمر ىمٚمٌف حيرك رضمؾ هق إٟمام وإظمقشمف،

 (5/367 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءع، ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ذات يقم، وم٘م٤مل: أُم٤م ٟمٗمٕمتؽ ُمققمٔم٦م صٗمقان؟.)ٌ٘مٞماًم

ىم٤مل احل٤مرث سمـ ؾمٕمٞمد: أظمذ سمٞمدي ري٤مح اًم٘مٞمز يقُم٤ًم، وم٘م٤مل: هٚمؿ ي٤م أسم٤م حمٛمد طمتك ٟمٌٙمل قمغم ِمر 

٤ًم وٟمحـ قمغم هذه احل٤مل: ىم٤مل: وظمرضم٧م ُمٕمف إمم اعم٘م٤مسمر، ومٚمام ٟمٔمر إمم اًم٘مٌقر سخ، صمؿ ظمر ُمٖمِمٞم اًم٤ًمقم٤مت

قمٚمٞمف: ىم٤مل: ومجٚم٧ًم واهلل قمٜمد رأؾمف أسمٙمل: ىم٤مل: وم٠موم٤مق، وم٘م٤مل: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىمٚم٧م: عم٤م أرى سمؽ ىم٤مل: 
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ًمٜمٗمًؽ وم٤مسمؽ: صمؿ ىم٤مل: واٟمٗم٤ًمه، واٟمٗم٤ًمه، صمؿ همِمك قمٚمٞمف: ىم٤مل: ومرمحتف واهلل، ِم٤م ٟمزل سمف، ومٚمؿ أزل قمٜمد 

ٌة ( )اًمٜم ٌة ظَم٤مِهَ ( وُم٣م قمغم وضمٝمف وأٟم٤م ٤12مزقم٤مت رأؾمف طمتك أوم٤مق ىم٤مل: ومقصم٥م وهق ي٘مقل: )شمِْٚمَؽ إِذًا يَمرا

أشمٌٕمف ٓ يٙمٚمٛمٜمل طمتك اٟمتٝمك إمم ُمٜمزًمف، ومدظمؾ، وصٗمؼ سم٤مسمف: ورضمٕم٧م إمم أهكم، ومل يٚم٨ٌم سمٕمد ذًمؽ إٓ 

 (6/193 إوًمٞم٤مءيًػمًا، طمتك ُم٤مت رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف.)طمٚمٞمف 

ؾمٌ٘متف قمؼمشمف صمؿ  قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: ظمرضم٧م أٟم٤م وطم٤ًمن سمـ أيب ؾمٜم٤من ٟمزور اعم٘م٤مسمر ومٚمام أذف قمٚمٞمٝم٤م

أىمٌؾ قمكم وم٘م٤مل: ي٤م حيٞمك! هذه قم٤ًميمر اعمقشمك يٜمتٔمر هب٤م ُمـ سم٘مل ُمـ إطمٞم٤مء صمؿ يّم٤مح هبؿ صٞمح٦م وم٢مذا هؿ 

 (139)اهقال اًم٘مٌقر  .ىمٞم٤مم يٜمٔمرون ومقوع ُم٤مًمؽ يده قمغم رأؾمف وضمٕمؾ يٌٙمل

ٗمر، وإذا وي٘مقل حمٛمد إؿمٝمكم: ُمررت سمٛم٘م٤مسمر ومًٛمٕم٧م مهٝمٛم٦ًم وم٢مذا حيٞمك سمـ أيقب ذم طمٗمرة ُمـ شمٚمؽ احل

هق يدقمق ويٌٙمل وي٘مقل: ي٤م ىمرة قملم اعمٜم٘مٓمٕملم يٕمٜمل يدقمق اهلل وي٤م ىمرة قملم اًمٕم٤مصلم أٟم٧م ؾمؽمت قمٚمٞمٝمؿ 

ومِل ٓ شمٙمقن ىمرة قملم اعمٓمٞمٕملم وأٟم٧م ؾمٜمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م وُيٕم٤مود اًمٌٙم٤مء ي٘مقل حمٛمد إؿمٝمكم: ومٖمٚمٌٜمل 

 (11/387 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءػم.)اًمٌٙم٤مء ومتٗمٓمـ يب ؾمٛمع سمٙم٤مءه وم٘م٤مل: شمٕم٤مل، ًمٕمؾ اهلل إٟمام سمٕم٨م سمؽ خل

 ثبة وشا١٘خ دتٕٟ ادلٛد -=>
 ثغجت مشس ٔضي ثٗ ٚال ثأط ثٗ خلٛف اٌفزٕخ يف اٌذ٠ٓ

ـْ أيب ُهريرة ريَض اهللاُ قمٜمف َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل :  -585 ـا َأطَمُديُمُؿ » قم ٓ َيتََٛم

ٜم٤ًم ، وَمٚمَ  ًِ َتْٕمت٥ُِم اعمَْقَت إَُِم٤م حُم ًْ ُف َي ٞمئ٤ًم وَمَٚمَٕمٚما
ًِ ٤م ُُم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف، وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري .ش َٕمٚماُف َيْزداُد ، َوإُِما

ـْ رؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  ـا » وذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ قمـ أيب ُهرْيرَة ريض اهللاُ قمٜمف قَم ٓ َيتََٛم

ـْ  ـَ قُمْٛمُرُه  َأطَمُديُمُؿ اعمَْقَت ، َوٓ َيْدُع سمِِف ُِم ُف إِذا ُم٤مَت اْٟمَ٘مَٓمَع قَمَٛمُٚمُف ، َوإِٟماُف ٓ َيزيُد اعم١ُْمُِم ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُف ، إِٟما

 ش .إِٓا ظَمػمًا 

وقمـ أٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : ٓ َيتََٛمٜمالَما َأطَمُديُمُؿ  -586

٤مسَمُف وَم٢مِْن يم٤مْن ٓسُمدا وم٤مقِمالَ ، وَمْٚمٞمَُ٘مؾ : اًمٚماُٝمؿا َأطْمٞمِٜمل ُم٤م يم٤مَٟم٧ِم احلَٞم٤مُة ظَمػْمًا زم ، وشَمَقوماٜمل إِذا اعمَْقَت ًمُِيٍّ َأَص 

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش يم٤مَٟم٧ِم اًمقوم٤مُة ظَمػمًا زم 

ـِ إََرتِّ ريَض اهللاُ قمٜمُف َٟمُٕمقُدُه  -587 ـِ أيب طم٤مزٍم ىم٤مل : َدظَمْٚمٜم٤َم قَمغم ظَم٤ٌمب سم ـْ ىَمٞمِس سم َوىَمِد وقَم

ٌْٜم٤َم  ْٟمٞم٤َم ، وإِٟما٤م َأَص ـَ ؾَمَٚمُٗمقا َُمَْمْقا ، ومَل شَمٜمُْ٘مّْمُٝمُؿ اًمدُّ ِذي ٌَْع يَمٞما٤مٍت وم٘م٤مل : إِنا َأْصح٤مسمٜم٤م اًما ُم٤م ٓ ايْمَتقى ؾَم
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ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َّن٤مَٟم٤م َأْن َٟمْدقُمَق سم٤معمَ  ْقِت ًَمَدقَمْقُت سمِِف ٟمِجُد ًَمُف َُمْقِوٕم٤ًم إِٓا اًمؽماَب وًَمْقَٓ َأنا اًمٜمٌا

 ُيٜمِْٗمُ٘مُف إِٓا 
ٍ
ٚمَِؿ ًَمٞم١ُْمضَمُر ذم يُمؾِّ َرء ًْ ٌْٜمل طم٤مئٓم٤ًم ًَمُف ، وم٘م٤مل : إِنا اعمُ ًة ُأظْمَرى وُهَق َي  صُمؿا َأشَمٞمْٜم٤َمُه َُمرا

ٍ
 ذم َرء

 جَيَْٕمُٚمُف ذم هذا اًمؽماِب . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ، وهذا ًمٗمظ رواي٦م اًمٌخ٤مري .

 

 :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة 
ىم٤مل اًمّمديؼ ذم وصٞمتف ًمٕمٛمر: إن أٟم٧م طمٗمٔم٧م وصٞمتل مل يٙمـ هم٤مئ٥م َأطَم٥ّم إًمٞمؽ ُمـ اعمقت، وٓسمد ًمؽ 

ـْ ُدوِن اًمٜما٤مِس  ظِمَرُة قِمٜمَْد اهللاِ ظَم٤مًمَِّم٦ًم ُِم ْٔ اُر ا ُمٜمف وإمم هذا اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )ىُمْؾ إِْن يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُٙمُؿ اًمدا

ـَ َه٤مُدوا إِْن َزقَمْٛمتُْؿ َأٟماُٙمْؿ 94ىمِلَم( )ؾمقرة اًمٌ٘مرة وَمَتَٛمٜماُقا اعمَْْقَت إِْن يُمٜمْتُْؿ َص٤مدِ  ِذي ٤َم اًما ( وىمقًمف: )ىُمْؾ َي٤م َأهيُّ

ـْ ُدوِن اًمٜما٤مِس وَمتََٛمٜماُقا اعمَْْقَت إِْن يُمٜمْتُْؿ َص٤مِدىمِلَم( ) اجلٛمٕم٦م  ٚمُف،  6َأْوًمِٞم٤َمُء هللِاِ ُِم ًا ( وُمـ أراد اهلل سمف ظمػًما قم

 (12/762.)جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ومٞم٘مٌْمف قمٚمٞمف، إِٟمااَم إقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿوم٤مؾمتٕمٛمٚمف سمٕمٛمؾ ص٤مًمح ىمٌؾ ُمقشمف 

يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :يتٛمٜماك أن يٛمقت سم٤معمديٜم٦م و يم٤من يدقمق ومٞم٘مقل: اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل ؿمٝم٤مدًة ذم ؾمٌٞمٚمؽ 

 ( 1891واضمٕمؾ ُمقيت ذم سمٚمد رؾمقًمؽ. )صحٞمح اًمٌخ٤مرى رىمؿ 

 (62)اعمتٛمٜمٞملم ٓسمك اًمدٟمٞم٤م ُم٧مُّ ىمٌؾ هذا اًمٞمقم سمٕمنميـ ؾمٜم٦م!. ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم يقم اجلٛمؾ: ًمٞمتٜمل

يم٤من اسمـ ُمًٕمقد يتٛمٜمك اعمقت وم٘مٞمؾ ًمف، وَمَ٘م٤مَل: ًمق أين أقمٚمؿ أين أسم٘مك قَمغَم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف ًمتٛمٜمٞم٧م اًمٌ٘م٤مء قمنميـ 

 (12/762ؾمٜم٦م .)جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم 

 (  4/486ؿ اعمقَت ي٤ٌمع ٓؿمؽماه. )ُمًتدرك احل٤ميمؿىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ؾمٞم٠ميت قمٚمٞمٙمؿ زُم٤مٌن ًمق وضمد أطمُديم

ىم٤مل ىمٞمس ريض اهلل قمٜمف: أشمٞم٧م ظم٤ٌمسم٤م ريض اهلل قمٜمف وىمد ايمتقى ؾمٌٕم٤م ذم سمٓمٜمف ومًٛمٕمتف ي٘مقل: ًمقٓ أن اًمٜمٌل 

 (5989-2337/ 5صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّن٤مٟم٤م أن ٟمدقمق سم٤معمقت ًمدقمقت سمف . )اًمٌخ٤مري 

قن اعمقت أطم٥ما إمم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمذه٥م إمحر، طمتك ي٠ميت ي٘مقل اسمق هريرة :ؾمٞم٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من، يٙم

اًمرضمؾ ىمؼم أظمٞمف، ومٞم٘مقل: ي٤م ًمٞمتٜمل ُمٙم٤مٟمؽ وصدق أسمق هريرة ومٝم٤م هق ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: يم٤من ُمـ دقم٤مئل 

 (84أٓ أُمقت ومج٠مة، وم٠مُم٤م اًمٞمقم ومقددُت أٟمف ىمد يم٤من.)يمت٤مب اعمتٛمٜمٞملم ٓسمك اًمدٟمٞم٤م 

 (54ٚمٞمِمؽمه زم. )اًمث٤ٌمت قمٜمد اعمامت ٓسمـ اجلقزى وىم٤مل أسمق هريرة: ُمـ رأى اعمقت ي٤ٌمع وم

يم٤من أسمق اًمدرداء إذا ُم٤مت اًمرضمؾ قَمغَم احل٤مًم٦م اًمّم٤محل٦م ىم٤مل: هٜمٞمئ٤ًم ًمؽ ي٤م ًمٞمتٜمل ُمٙم٤مٟمؽ وم٘م٤مًم٧م ًمف أم اًمدرداء 
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ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: هؾ شمٕمٚمٛملم ي٤م مح٘م٤مء، أن اًمرضمؾ يّمٌح ُم١مُمٜم٤ًم ويٛمز ُمٜم٤مومً٘م٤م، يًٚم٥م إيامٟمف وهق ٓ يِمٕمر 

 (12/762)جمٛمقع رؾم٤مئؾ اسمـ رضم٥م أهمٌط ُمٜمل هلذا سم٤مًمٌ٘م٤مء واًمّمالة واًمّمقم.وم٠مٟم٤م هلذا اعمٞم٧م 

 يم٤من اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ي٘مقل وىمد يمؼمت ؾمٜمف: اًمٚمٝمؿ يمؼمت ؾمٜمل، ووهـ قمٔمٛمل، وم٤مىمٌْمٜمل إًمٞمؽ.

  (14/2 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  

ٚمٞمف وقمـ رسمٞمٕم٦م سمـ زهػم ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمًٗمٞم٤من: يمٞمػ شمتٛمٜماك اعمقت، وىمد َّنك قمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

وؾمٚمؿ؟! وم٘م٤مل: ًمق ؾم٠مًمٜمل ريب، ًم٘مٚم٧ُم: ي٤م رب ًمث٘متك سمؽ، وظمقذم ُمـ اًمٜم٤مس: ٕين ًمق ظم٤مًمٗم٧م واطمًدا ذم 

٤مٟم٦م، وم٘مٚم٧م: طُمٚمقة، وىم٤مل: ُُمرة، خِلٗم٧ُم أن ُيِم٤مط سمدُمل.)يمت٤مب اًمٕمزًمف ًمٚمخٓم٤مسمك   (91رُما

: ي٤م ًمٞمتٜمل قمـ أيب ذر: يقؿمؽ أن متر اجلٜم٤مزة ذم اًمًقق قمغم اجلامقم٦م ومػماه٤م اًمرضمؾ، ومٞمٝمز رأؾمف، ومٞم٘مقل

 ( 711ُمٙم٤من هذا؟ ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م ذر إن ذًمؽ عمـ أُمر قمٔمٞمؿ؟ ىم٤مل: أضمؾ. )اًمتذيمرة 

وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٕمٜم٦ًٌم ايمثر ذيمر اعمقت وم٢من يمٜم٧م واؾمع اًمٕمٞمش وٞم٘مف قمٚمٞمؽ وإن يمٜم٧م وٞمؼ 

 ( 4/451طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاًمٕمٞمش وؾمٕمف قمٚمٞمؽ.)

عمقت ىم٤مًم٧م ٓ ىمٚم٧م مل ىم٤مًم٧م ًمق قمّمٞم٧م آدُمٞم٤م ُم٤م وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىمٚم٧م ٕم هرون أحتٌلم ا

 ( 4/451طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاؿمتٝمٞم٧م ًم٘م٤مءه ومٙمٞمػ أطم٥م ًم٘م٤مءه وىمد قمّمٞمتف.)

ىم٤مل يقٟمس أٟمف: ُم٤م رأي٧م أطمًدا ُها سم٤معمقِت ُمـ أيب اًمٗمْمؾ يقؾمػ سمـ ُمنور ُمقمم ٟمجؿ اًمّمػمذم يم٤من 

 شمٕم٤ممم زم اعمقت وم٘مٚم٧م ًمف: أصٚمحؽ اهلل ي٘مقل: واهلل ًمق أقمٚمؿ أن أطمًدا دُم٤مب دقمقشمف ًم٠ًمًمُتف أن ي٠ًمل اهلل

َأوحت٥م أن متقت؟ وم٘م٤مل: ويمٞمػ ٓ أطم٥م اخلروج ُمـ دار اًمٗمتـ وإسمٚمٞمس ويمذا ويمذا إمم داٍر أرضمق ومٞمٝم٤م 

 (236/2آضمتامع ُمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟.)ري٤مض اًمٜمٗمقس 

ٜمٞم٧م ٕهٚمؽ، ومٚمَِؿ متٜمٞم٧م وىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمرة اهلٛمداين: متٜماك قمٌداهلل ٕهٚمف وًمٜمٗمًف اعمقت، وم٘مٞمؾ ًمف: مت

 ًمٜمٗمًؽ؟ وم٘م٤مل: ًمق أين أقمٚمؿ أٟمٙمؿ شمٌ٘مقن قمغم طم٤مًمٙمؿ هذه ًمتٛمٜمٞم٧م أن أقمٞمش، ومذيمر قمنميـ ؾمٜم٦م.

  (83)يمت٤مب اعمتٛمٜمٞملم 

 (4/451طمٞم٤مء إلىم٤مل احلًـ: ُم٤م رأي٧م قم٤مىمال ىمط إٓ أصٌتف ُمـ اعمقت طمذرا وقمٚمٞمف طمزيٜم٤م .)ا

ا ومام يّمٜمع سم٤محلٞم٤مة! ومتٜماك قمٓم٤مء اًمًٚمٛمل اعمقت وىم٤مل: إٟمام يريد احلٞم٤مة  َُمـ يزداد ظمػًما، وم٠مُم٤م َُمـ يزداد ذًّ

 (69)يمت٤مب اعمتٛمٜمٞملم .



اعمقت متٜمل يمراهٞم٦م سم٤مب                                         ًمّم٤محللم  ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض ا اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 562

  

 (84)يمت٤مب اعمتٛمٜمٞملم ويم٤من أسمق رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ي٘مقل: ٕٟم٤م إمم َُمـ ذم سمٓمٜمٝم٤م أؿمقق ُمٜمل إمم َُمـ ذم فمٝمره٤م.

 (9/11 إوًمٞم٤مءقمـ طم٤ٌمن سمـ إؾمقد ىم٤مل: اعمقت ظمػم، ُيقِصؾ احلٌٞم٥م إمم طمٌٞمٌف.)طمٚمٞمف 

ل أسمق طم٤مزم:ُمـ اقمتدل يقُم٤مه ومٝمق ُمٖمٌقن وُمـ يم٤من همده ذ يقُمٞمف ومٝمق حمروم وُمـ مل ير اًمزي٤مدة ذم ٟمٗمًف ىم٤م

 (5/58يم٤من ذم ٟم٘مّم٤من وُمـ يم٤من ذم ٟم٘مّم٤من وم٤معمقت ظمػم ًمف. )اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

ًُم٤م. ىم٤مل اسمـ طمجر رم طمٙمؿ يمراهٞمف متٜمك اعمقت : ومٛمـ يمرهف إيث٤مًرا ًمٚمحٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة يم٤من ُمذُمق

وُمـ يمره اعمقت ظمِمٞم٦م أن يٗميض إمم اعم١ماظمذة، يم٠من يٙمقن ُم٘مًٍما ذم اًمٕمٛمؾ، مل يًتٕمد ًمف سم٤مٕه٦ٌم، سم٠من 

 (361 -11/361يتخٚمص ُمـ اًمتٕم٤ٌمت، وي٘مقم هلل سم٤مًمقاضم٤ٌمت، ومٝمذا ُمٕمذور. )ومتح اًم٤ٌمري 

 (1/296) ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م  ىم٤مل اًمِم٤مقمر :

 قَق فم٤مٍم إمم زِٓل اعم٤مءأؿمت٤مُق إًمٞمَؽ ي٤م ىمري٤ًٌم ٟم٤مئل          ؿم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وا  ىم٤مل قُمٌٞمدة سمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد: ُمرا ؾمٚمٞمامن سمـ ُسد سم٠مُمل ومٓمٚم٥م ُم٤مًء ًمٞمتقو٠م سمف وم٠َمشمتف اجل٤مري٦م سمامء ومٛمرُّ

ك سمرضمؾ جمٚمقد ي٘مقل: أٟم٤م واهلل ُمٔمٚمقم، وم٘م٤مل: ي٤م هذه عمثؾ هذا يم٤من زوضمؽ )يٕمٜمل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد( يتٛمٜما 

 (83اعمقت.)يمت٤مب اعمتٛمٜمٞملم ٓسمك اًمدٟمٞم٤م 

عم٤م ضم٤مء زيٜم٥م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٓم٤مء قمٛمر اؾمتٙمثرشمف، وىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ ٓ يدريمٜمل قمٓم٤مء ًمٕمٛمر سمٕمده٤م، ومامشم٧م 

 (2/54ىمٌؾ أن يدريمٝم٤م قمٓم٤مء قمٛمر اًمث٤مين.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

َّنؿ ىم٤مشمٚمقه، ىم٤مم ذم أصح٤مسمف ىم٤مل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ احلًـ أٟمف عم٤م ٟمزل اًم٘مقم سم٤محلًلم وأي٘مـ أ

ت وشمٜمٙمرت، وأدسمر  ظمٓمٞم٤ًٌم، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: ىمد ٟمزل ُمـ إُمر ُم٤م شمرون، وإن اًمدٟمٞم٤م ىمد شمٖمػما

ُمٕمروومٝم٤م، واٟمِمٛمرت طمتك مل يٌَؼ ُمٜمٝم٤م إٓ يمّم٤ٌمسم٦م اإلٟم٤مء، إٓ ظمًٞمس قمٞمش يم٤معمرقمك اًمقسمٞمؾ، أٓ شمرون 

ـُ ذم ًم٘م٤مء اهلل، وإين ٓ أرى اعمقت إٓ ؾمٕم٤مدة، وٓ احلؼ ٓ ُيٕمَٛمؾ سمف، واًم٤ٌمـمؾ ٓ يتٜم٤مهك قمٜمف ، ًمػمهم٥م اعم١مُم

 (39/2 إوًمٞم٤مءاحلٞم٤مة ُمع اًمٔم٤معملم إٓ ضمرًُم٤م. )طمٚمٞمف 

وقمـ أيب ُمٝمٚمٝمؾ ؾمٕمٞمد سمـ صدىم٦م ىم٤مل: أظمذ سمٞمدي ؾمٗمٞم٤مُن اًمثقري يقًُم٤م، وم٠مظمرضمٜمل إمم اجلٌا٤من، وم٤مقمتزًمٜم٤م 

ددُت أين مل أيمـ يمت٧ٌم ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ طمروًم٤م واطمًدا، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤مس، ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل: ي٤م أسم٤م ُمٝمٚمٝمؾ، و

إٓ ُم٤م ٓ سمد ًمٚمرضمؾ ُمٜمف، ىم٤مل: صمؿ سمٙمك، صمؿ ىم٤مل: ي٤م أسم٤م ُمٝمٚمٝمؾ، ىمد يمٜم٧م ىمٌؾ اًمٞمقم أيمره اعمقت، وم٘مٚمٌل اًمٞمقم 

 (64)اعمتٛمٜمٞملم ٓسمك اًمدٟمٞم٤م يتٛمٜماك اعمقت، وإن مل يٜمٓمؼ سمف ًم٤ًمين، ىمٚم٧م: ومل ذاك؟ ىم٤مل: ًمتٖمػمُّ اًمٜم٤مس ووم٤ًمدهؿ . 
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ضمتٛمع أهٞم٥م سمـ اًمقرد وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ويقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط، ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤ٌمد، وم٘م٤مل اًمثقري: ىمد يمٜم٧م ا

أيمره ُمقت اًمٗمج٠مة ىمٌؾ اًمٞمقم وم٠مُم٤م اًمٞمقم ومقددت أين ُمٞم٧م؟ ـمًٌٕم٤م ٕن ؾمٗمٞم٤من اسمتكم ذم اهلل ؾمٗمٞم٤من ـم٤مردوه، 

وأُم٤م اًمٞمقم  وختٗمك وأوذي، وخيِمك قمغم ديٜمف ُمـ إظمالصف ىم٤مل: ىمد يمٜم٧م أيمره ُمقت اًمٗمج٠مة ىمٌؾ اًمٞمقم

ومقددت أين ُمٞم٧م، وم٘م٤مل ًمف يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ومل؟ ىم٤مل: عم٤م أختقف ُمـ اًمٗمتٜم٦م، أظم٤مف أأظمذ وأومتـ وٓ 

أصؼم، ىم٤مل يقؾمػ: ًمٙمٜمل ٓ أيمره ـمقل اًمٌ٘م٤مء، ىم٤مل اًمثقري: ومل؟ ىم٤مل: ًمٕمكم أص٤مدف يقًُم٤م أشمقب ومٞمف، 

٤م، أطم٥م ذًمؽ إزّم أطمٌف إمم اهلل، وأقمٛمؾ ص٤محل٤ًم، وم٘مٞمؾ ٕهٞم٥م: أي رء شم٘مقل أٟم٧م؟ ىم٤مل: أٟم٤م ٓ أظمت٤مر ؿمٞمئً 

 (4/355وم٘مٌؾ اًمثقري سملم قمٞمٜمٞمف، وىم٤مل: روطم٤مٟمٞم٦م ورب اًمٙمٕم٦ٌم . ) إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

: ىمدُم٧م ُمٙم٦م وم٢مذا اًمٜم٤مس ىمد ىمحٓمقا ُمـ اعمٓمر، وهؿ يًتً٘مقن ذم اعمًجد اجلرام ويمٜم٧م  ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك

ر سم٢مطمدامه٤م، وأًم٘مك إظمرى قمغم قم٤مشم٘مف قمٜمد سم٤مب سمٜمل ؿمٞم٦ٌم، إذا أىمٌؾ همالم أؾمقد قمٚمٞمف ىمٓمٕمت٤م ظمٞمش ىمد اشمز

ومّم٤مر ذم ُمقوع ظمٗمل إمم ضم٤مٟمٌل ومًٛمٕمتف ي٘مقل ذم دقم٤مء آؾمتً٘م٤مء: اًمٚمٝمؿ أظمٚم٘م٧م اًمقضمقه يمثرة 

اًمذٟمقب، وُم٤ًموئ إقمامل، وىمد ُمٜمٕمتٜم٤م همٞم٨م اًمًامء ًمت١مدب اخلٚمٞم٘م٦م سمذًمؽ وم٠مؾم٠مًمؽ ي٤م طمٚمٞماًم ذا أٟم٤مة ي٤م ُمـ 

اًم٤ًمقم٦م ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: ومٚمؿ يزل ي٘مقل: اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمقم٦م ٓ يٕمرف قم٤ٌمده ُمٜمف إٓ اجلٛمٞمؾ، اؾم٘مٝمؿ اًم٤ًمقم٦م 

طمتك اؾمتقت سم٤مًمٖمامم وأىمٌؾ اعمٓمر ُمـ يمؾ ُمٙم٤من وضمٚمس ُمٙم٤مٟمف يًٌح وأظمذت أسمٙمل إذا ىم٤مم وم٤مشمٌٕمتف طمتك 

قمروم٧م ُمقوٕمف. ذم آظمر اًم٘مّم٦م ضم٤مءه اسمـ اعم٤ٌمرك ويمِمػ ًمف إُمر، أٟمف قمرومف أٟمف ىم٤مل: يمذا ويمذا وم٘م٤مل: 

 ًمٞمؽ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمقم٦م ومدٟمقت ُمٜمف وم٢مذا هق ىمد ُم٤مت رمحف اهلل.اًمٚمٝمؿ إذ ؿمٝمرشمٜمل، وم٤مىمٌْمٜمل إ

 (272-269/ 2)صٗم٦م اًمّمٗمقة

 ثبة اٌٛسُ ٚرشن اٌؾجٙبد -<>

ٌُقَٟمُف َهٞمِّٜم٤ًم َوُهَق قِمٜمَْد اهللِ قَمٔمِٞمٌؿ  ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم :  ًَ إنا َرسماَؽ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  15] اًمٜمقر :  َوحَتْ

 [.  14جر : ] اًمٗم ًَم٤ٌِمعمِْْرَص٤مِد 

ـِ سَمِمػٍم ريَض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل :  -588 وقمـ اًمٜمُّٕمامن سم

ـَ اًمٜما٤مِس ، وَمَٛمـ » ـا يَمثػٌِم ُِم ٌ ، َوسَمٞمْٜمَٝمام ُُمِْمتٌَِٝم٤مٌت َٓ َيْٕمَٚمُٛمُٝم ٌ ، وإِنا احلَراَم سَملمِّ ٘مك اشما إِنا احلاَلََل سَملمِّ

اقمل يْرقمك طَمْقَل  ـْ َوىَمَع ذم اًمِمٌُٝم٤مِت ، وىَمَع ذم احلَراِم ، يم٤مًمرا َأ ًمِِديٜمِِف وقِمْرِوِف ، َوَُم ٌُٝم٤مِت ، اؾْمتَؼْمَ اًمِمُّ

ِد ذم اجل احِلٛمك ُيقؿِمُؽ َأْن َيْرشَمع ومِٞمِف ، َأَٓ وإِنا ًمُِٙمؾِّ َُمٚمٍِؽ مِحًك ، َأَٓ َوإِنا مِحَك اهللاِ حَم٤َمِرُمُف ، َأَٓ وإِنا  ًَ
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ُف : َأَٓ َوِهل اًمَ٘مْٚم٥ُم  ُد يُمٚمُّ ًَ َدْت وَمًَد اجلَ ًَ ُف ، َوإِذا وَم ُد يُمٚمُّ ًَ ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ُُمْمَٖم٦ًم إذا صَٚمَح٧م َصَٚمَح اجل

ـْ ـُمُرٍق سم٠َمًْمٗم٤مٍظ ُُمتَ٘م٤مِرسَم٦ٍم .  . وَرَوي٤مه ُِم

ًَمْقَٓ » مَتَْرًة ذم اًمٓماِريِؼ ، وم٘م٤مَل:  وقمـ َأٟمٍس ريَض اهللاُ قمٜمف َأنا اًمٜمٌَِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َوضَمدَ  -589

َدىَم٦ِم ٕيََمْٚمتُٝم٤م  ـَ اًمّما  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش . َأينِّ َأظم٤مُف َأْن شَمُٙمقَن ُِم

ـِ ؾَمٛمٕم٤مَن ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -591 اِس سم ـُ » وقمـ اًمٜماقا اًمؼمُّ طُمً

َؽ ، ويَمِرْه٧َم َأْن َيٓماَٚمَع قَمَٚمٞمِْف اًمٜما٤مُس اخلُُٚمِؼ َواإِلصمُؿ ُم٤م طم٤مَك ذم  ًِ  ش طم٤مَك » رواه ُمًٚمؿ . ش ٟمْٗم
ِ
سم٤محل٤مء

َد ومٞمِف   اعمٝمٛمٚم٦م واًمٙم٤مف ، َأْي شَمَردا

ـِ َُمْٕمٌٍِد ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َأشَمٞم٧ُْم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل:  -591  وقمـ واسمّم٦َم سم

ـِ اًمؼِمِّ »  اؾْمتَْٗم٧ِم ىَمْٚمٌََؽ ، اًمؼِمُّ : ُم٤م اـْمَٛم٠َمٟما٧ْم إًَِمٞمِْف اًمٜماْٗمُس ، » ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ ، وم٘م٤مل : ش ؟  ضِمئ٧َْم شم٠ًَمُل قم

ْدِر ، وإِْن َأوْمَت٤مَك اًمٜما٤مُس َوَأوْمتَقَك  َد ذم اًمّما ش واـْمَٛم٠َمنا إًَِمٞمِْف اًمَ٘مْٚم٥ُم ، واإِلصمُؿ ُم٤م طم٤مَك ذم اًمٜماْٗمِس وشَمَردا

ا ٜمََدهْياِم » َرُِملُّ ذم طمدي٨ٌم طمًـ ، رواُه أمحُد ، واًمدا ًْ  ش .ُُم

َج اسْمٜم٦ًَم  -592 ـِ احل٤مِرِث ريض اهللاُ قمٜمُف َأٟماُف شَمَزوا َوقَم٦َم سمٙمن اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م وومتحٝم٤م قُمْ٘م٦ٌََم سم وقمـ أيب ِهْ

َج هب ـِ قَمِزيٍز ، وَم٠َمشَمتُْف اُْمَرَأٌة وم٘م٤مًم٧م : إيِنِّ ىَمد َأْرَوْٕم٧ُم قُمْ٘م٦ٌََم َواًمتل ىَمْد شَمَزوا ٤م ، وم٘م٤مل هَل٤م قُم٘م٦ٌُم ٕيب إِه٤مب سم

٠َمًَمُف : ُم٤م َأقْمَٚمُؿ َأٟماِؽ َأرَوْٕمتِٜمل َوَٓ َأظْمؼَمشمِٜمل ، وَمَريَم٥َم إمِم رؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سم٤معمَِديٜم٦َِم  ًَ ، وَم

٦ٌَُم وٟمَٙمَح٧ْم َزْوضم٤ًم همػَمُه ومَٗم٤مرىَمَٝم٤م قُم٘مْ ش يَمْٞمَػ ، َوىَمْد ىِمٞمَؾ ؟، » ، وم٘م٤مل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

 سمٗمتح اًمٕملم وسمزاي ُمٙمّررة .ش قمِزيٌز » سمٙمِن اهلٛمزة ، َو ش إَِه٤مٌب » . رواُه اًمٌخ٤مري . 

ـْ َرؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -593  سمـ قَمكمٍّ ريّضَ اهللاُ قمٜمٝمام ، ىم٤مل : طَمِٗمْٔم٧ُم ُِم
ـِ ًَ وقمـ احلَ

 رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح.ش ٤م ٓ يِريٌُؽ َدْع ُم٤م َيِريٌَُؽ إمِم ُمَ »

 وُمٕمٜم٤مُه : اشْمُرْك ُم٤م شَمُِمؽُّ ومِٞمِف ، وظُمْذ ُم٤م ٓ شَمُِمؽا ومِٞمِف .

يِؼ ، ريَض اهللاُ قمٜمُف هُمالٌم خُيِْرُج ًَمُف  -594 دِّ وقمـ قم٤مئِم٦َم ريَض اهللاُ قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م : يم٤مَن ٕيب سَمْٙمٍر اًمّما

 ، وَم٠َميَمَؾ ُِمٜمُْف َأسُمق سَمْٙمٍر ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمُٖمالُم : اخلَراَج ويم٤مَن َأسمق سَمْٙمٍر يَ 
ٍ
ـْ ظَمَراضِمِف ، وَمَج٤مَء َيقُم٤ًم سمٌَِمء ٠ْميُمُؾ ُِم

ـ  ًِ ٤مٍن ذم اجل٤مِهٚمِٞما٦ِم وَُم٤م ُأطْم ًَ ٜم٧ُْم إِلْٟم شَمْدِري َُم٤م َهذا ؟ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: وَُم٤م ُهَق ؟ ىَم٤مَل : يُمٜم٧ُْم شَمَٙمٝما



اًمِمٌٝم٤مت وشمرك اًمقرع سم٤مب                                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 565

  

تُُف ، وَمَٚمِ٘مٞمٜمل ، وَم٠َمقْمَٓم٤مين سمِذًمَؽ َهَذا اًمذي َأيَمْٚم٧َم ُِمٜمُْف ، وَم٠َمْدظَمَؾ َأسُمق سَمْٙمٍر َيَده وَمَ٘م٤مَء اًمَٙمَٝم٤مَٟم٦َم إِٓا َأينِّ ظَمَدقمْ 

 ذم سَمْٓمٜمِِف ، رواه اًمٌخ٤مري .
ٍ
 يُمؾا َرء

يِف إمم اًمًٞمِّد يُمّؾ َيقٍم ، َوسَم٤مىمل يَمًٌِِف يَ ش : اخلَراُج » ٞمُِّد قَمغم قَمٌِْدِه ُي١مدِّ ًا َٕمُٚمُف اًم  ُٙمقُن ًمٚمَٕمٌِْد .َرَء جَيْ

ًملَِم َأرسَمَٕم٦َم آٍٓف  -595 ـَ إَوا ـَ اخلَٓما٤مِب َريَض اهللاُ قَمٜمُْف ، يَم٤مَن وَمَرَض ًمْٚمُٛمٝم٤مضِمِري وقمـ ٟم٤مومٍِع َأنا قُمَٛمَر سم

ـَ وَمٚمِؿ َٟمَ٘مّْمتَُف؟ وم٘م٤مل : إِٟما  ـَ اعمُٝم٤مضِمِري امئ٦ٍم  وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف : ُهَق ُِم ًَ ام َه٤مضَمر سمِِف ، ووَمَرَض ٓسْمٜمِِف صمالصم٦َم آٍٓف ومَخْ

ِف . رواُه اًمٌخ٤مري . ًِ ـْ َه٤مضَمَر سمِٜمَْٗم  َأسُمقه َيُ٘مقُل : ًَمْٞمَس ُهَق يَمَٛم

َح٤ميِبِّ ريَض اهللا قمٜمُف ىم٤مَل . ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -596 ْٕمِديِّ اًمّما ًا ـِ قُمْروَة اًم وقمـ قمٓمِٞما٦َم سم

 َدَع ُم٤مٓ سَم٠ْمس سمِِف طَمذرًا ِم٤م سمِِف سَم٠ْمٌس ((.ٓيٌٚمغ اًمٕمٌُد َأْن يٙمقن ُمـ اعمت٘ملم طمتك يَ » وؾَمٚماؿ 

 .  طمًـ طمدي٨ٌم  رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل : 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمـ اًمْمح٤مك ذم هذه أي٦م ، ىم٤مل : إذا . ي٘مقل : يرى ويًٛمع. إن رسمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد  : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، ىمقًمف

يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ي٠مُمر اًمرب سمٙمرؾمٞمف ، ومٞمقوع قمغم اًمٜم٤مر ، ومٞمًتقي قمٚمٞمف ، صمؿ ي٘مقل : وقمزيت وضمالزم ، ٓ 

 . يتج٤موزين اًمٞمقم ذو ُمٔمٚمٛم٦م ، ومذًمؽ ىمقًمف : ًم٤ٌمعمرص٤مد

 ضمٝمٜمؿ صمالث ىمٜم٤مـمر : ىمٜمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م إُم٤مٟم٦م ، إذا ُمروا هب٤م شم٘مقل : ي٤م قمٛمرو سمـ ىمٞمس ، ىم٤مل : سمٚمٖمٜمل أن قمغم

رب هذا أُملم  ي٤م رب هذا ظم٤مئـ  وىمٜمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م اًمرطمؿ  إذا ُمروا هب٤م شم٘مقل : ي٤م رب هذا واصؾ  ي٤م رب هذا 

 (24/412شمٗمًػم اًمٓمؼمى .(إن رسمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد . وىمٜمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م اًمرب ;ىم٤مـمع

 (15/416)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . ىم٤مل : سمٛمرص٤مد أقمامل سمٜمل آدمإن رسمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد احلًـ قمـ 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: يمٜم٤م ٟمدع ؾمٌٕملم سم٤مسم٤ًم ُمـ احلالل خم٤موم٦م أن ٟم٘مع ذم سم٤مب ُمـ احلرام . 

 (53) اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م ص 

 (2/95طمٞم٤مء إلوىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: يمٜم٤م ٟمدع شمًٕم٦م أقمِم٤مر احلالل خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم احلرام. )ا

 وظمٓم٥م قمٛمر  يم٤من سملم يمتٗمل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أرسمع رىم٤مع وإزاره ُمرىمقع سم٠مدم : ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف
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 )148 /7.)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ! قمغم اعمٜمؼم وقمٚمٞمف إزار ومٞمف اصمٜمت٤م قمنمة رىمٕم٦م

 )1/234ٚمٞم٦م احل.) ! وم٢مذا يم٤من قمٜمد إطمدامه٤م مل ينمب ُمـ سمٞم٧م إظمرى اعم٤مء :حت٧م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ اُمرأشم٤منيم٤مٟم٧م 

ىم٤مل أسمق اًمدرداء: مت٤مم اًمت٘مقى أن يت٘مل اهللَ اًمٕمٌُد، طمتك يت٘مٞمف ُمـ ُمث٘م٤مل ذرة، وطمتك يؽمك سمٕمض ُم٤م يرى أٟمف 

   (1/212 إوًمٞم٤مءطمالل ظمِمٞم٦م أن يٙمقن طمراًُم٤م، طمج٤مسًم٤م سمٞمٜمف وسملم احلرام.)طمٚمٞمف 

 (236/1 اًم٘مِمػميف اًمرؾم٤مًمف.)واًمزهد اًمقرع أهؾ همًدا شمٕم٤ممم اهلل ضمٚم٤ًمء: هريرة أسمق وىم٤مل

ر، سم٘مري٦م ُمر أٟمف:  اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة قمـ  هٜم٤مك، َّنر قمغم صٗمّم٤مف ُمـ ؾمقايم٤مً  ًمف ي٘مٓمع أن همالُمف وم٠مُمر ُدُما

 (2/11ًػم اًم ) ٗمٕمؾ، صمؿ ىم٤مل: ارضمع، وم٢مٟمف إٓ يٙمـ سمثٛمـ وم٢مٟمف يٞمٌس، ومٞمٕمقد طمٓم٤ًٌم سمثٛمـ.ًمٞم ومٛم٣م

دظمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم اُمرأشمف وم٘م٤مل: ي٤م وم٤مـمٛم٦م قمٜمدك درهؿ أؿمؽمي  :ىم٤مل قمقن سمـ اعمٕمتٛمر رمحف اهلل

أؿمؽمي هب٤م قمٜم٤ٌم؟ ىم٤مًم٧م: ٓ، وم٠مىمٌٚم٧م قمٚمٞمف  -يٕمٜمل اًمٗمٚمقس -سمف قمٜم٤ٌم؟ ىم٤مًم٧م: ٓ، ىم٤مل: ومٕمٜمدك ٟمٛمٞم٦م 

٤م قمٜم٤ٌم؟ ىم٤مل: هذا أهقن قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ُمٕم٤مجل٦م وم٘م٤مًم٧م: أٟم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ شم٘مدر قمغم درهؿ وٓ ٟمٛمٞم٦م شمِمؽمي هب

 (5/259إهمالل همدا ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

وضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أٟمف يمت٥م إمم أيب سمٙمر سمـ طمزم يٕمٜمل: ي٠مُمره سم٠من يدىمؼ اًم٘مٚمؿ وي٘م٤مرب سملم 

 (5/132 ٜمٌالءقمالم اًمأ.)ؾمػم إؾمٓمر ي٘مقل: وم٢مين أيمره أن ُأظمرج ُمـ أُمقال اعمًٚمٛملم ُم٤م ٓ يٜمتٗمٕمقن سمف

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ُم٤م زًم٧م أًمُٓمػ ذم أُمر إُم٦م أٟم٤م وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز طمتك ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م ؿم٠من هذه 

اًمٓمقاُمػم اًمتل شمٙمت٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٚمؿ اجلٚمٞمؾ، وهل ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل؟، ومٙمت٥م ذم أوم٤مق سمؽميمف، ومٙم٤مٟم٧م يمتٌف ٟمحق 

 (5/133قمالم اًمٜمٌالء أؿمؼم .)ؾمػم 

 (2/21) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم.رع: شمرك يمؾ ؿمٌٝم٦م وشمرك ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمؽ هق شمرك اًمٗمْمالتىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ : اًمق

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر: ؾمئؾ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: سمؿ يتؿ اًمقرع؟ ىم٤مل: سمتًقي٦م يمؾ اخلٚمؼ ُمـ ىمٚمٌؽ 

واؿمتٖم٤مًمؽ قمـ قمٞمقهبؿ سمذٟمٌؽ: وقمٚمٞمؽ سم٤مًمٚمٗمظ اجلٛمٞمؾ، ُمـ ىمٚم٥م ذًمٞمؾ، ًمرب ضمٚمٞمؾ: ومٙمر ذم ذٟمٌؽ، 

 (8/16 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف .اًمقرع ذم ىمٚمٌؽ، واطمًؿ اًمٓمٛمع، إٓ ُمـ رسمؽوشم٥م إمم رسمؽ: يث٧ٌم 

 (9/74)احلٚمٞمف ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: اًمقرع ُمـ اًمزهد سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مٜم٤مقم٦م ُمـ اًمرو٤م هذا أوًمف وهذا أوًمف.

اًمقرع: ـمٚم٥م  :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر سمـ رؾمتف ىم٤مل: أظمؼمين ُمـ ؾمٛمع اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وؾمئؾ قمـ اًمقرع وم٘م٤مل

ٕمرف سمف اًمقرع وهق قمٜمد ىمقم ـمقل اًمّمٛم٧م وىمٚم٦م اًمٙمالم وُم٤م هق يمذًمؽ إن اعمتٙمٚمؿ اًمٕم٤ممل: اًمٕمٚمؿ اًمذي ي
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 (7/299 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .أومْمؾ قمٜمدي وأورع ُمـ اجل٤مهؾ، اًمّم٤مُم٧م

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ٓ يّمٞم٥م قمٌد طم٘مٞم٘م٦م اإليامن: طمتك جيٕمؾ سمٞمٜمف وسملم احلرام طم٤مضمًزا ُمـ احلالل، 

 (1/215ومتح اًم٤ٌمرى وطمتك يدع اإلصمؿ وُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف.)

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: قمٚمٞمؽ سم٤مًمقرع خيٗمػ اهلل طم٤ًمسمؽ ودع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ وادومع اًمِمؽ سم٤مًمٞم٘ملم يًٚمؿ 

 (112ًمؽ ديٜمؽ.)اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك : أصؾ اًمٕمٚمؿ اًمتث٧ٌم وصمٛمرشمف اًمًالُم٦م وأصؾ اًمقرع اًم٘مٜم٤مقم٦م وصمٛمرشمف اًمراطم٦م وأصؾ اًمّمؼم 

 (11/1) ُمقاقمظ اًمِم٤مومٕمك  .وأصؾ اًمٕمٛمؾ اًمتقومٞمؼ وصمٛمرشمف اًمٜمج٤مح وهم٤مي٦م يمؾ أُمر اًمّمدق احلزم وصمٛمرشمف اًمٔمٗمر 

 (45/ 2ىم٤مل اًمِّم٤مومٕمّل رمحف اهللّ شمٕم٤ممم: زيٜم٦م اًمٕمٚمؿ اًمقرع واحلٚمؿ .)أداب اًمنمقمٞم٦م و

 (3/63 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم: أومْمؾ إقمامل: اًمقرع، وأومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة: اًمتقاوع

 (68/ إوًمٞم٤مءأيب يمثػم: ي٘مقل اًمٜم٤مس: ومالن اًمٜم٤مؾمؽ: وإٟمام اًمٜم٤مؾمؽ: اًمقرع.)طمٚمٞمف وىم٤مل حيل سمـ 

 (265ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل: أومْمؾ اًمٕمٚمؿ اًمقرع واًمتقيمؾ. )اًمزهد ٓسمـ طمٜمٌؾ 

 (2/22)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم : ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ اًمقرع ظمػم ُمـ أًمػ ُمث٘م٤مل ُمـ اًمّمقم واًمّمالة.ايْم٤مىم٤مل و

 (11يم٧م أصح٤ميب وُم٤م يتٕمٚمٛمقن إٓ اًمقرع .)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل اًمْمح٤مك: ًم٘مد أدر

ىم٤مل رضمؾ ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ُم٤م رأي٧م أورع ُمـ ومالن ىم٤مل: هؾ رأي٧م قمكم سمـ احلًلم؟ ىم٤مل: ٓ ىم٤مل: ُم٤م 

 (4/391رأي٧م أورع ُمٜمف.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ٜم٤مرًا، وٓ درمه٤ًم، وٓ ؿمٞمئ٤ًم: ىم٤مل قمٛمران سمـ قمٌد اهلل: يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ ُمـ أطمد ؿمٞمئ٤ًم، ٓ دي

 (2/167ٚمٞمف احلىم٤مل: ورسمام قمرض قمٚمٞمف إذسم٦م، ومٞمُٕمرض: ومٚمٞمس ينمب ُمـ ذاب أطمد ُمٜمٝمؿ. )

ىمٚم٧م:  .وم٘م٤مل: يم٠مين أراك ؿم٤ميمٞم٤مً  .دظمٚم٧م قمغم حمٛمد سمـ ؾمػميـ وىمد اؿمتٙمٞم٧م :ىم٤مل ـمقق سمـ وه٥م

أؾمتٖمٗمر  :ىم٤مل ُمٜمٝمثؿ أـم٥م وم٢مٟمف ومالن إمم اذه٥م: ىم٤مل صمؿ ىم٤مل: اذه٥م إمم ومالن اًمٓمٌٞم٥م وم٤مؾمتقصٗمف،.أضمؾ

 (5/314يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل.)ؿمٕم٥م ا !اهلل أراين ىمد اهمتٌتف

إرض،  قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ٕيب قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٛمري: قمٔمٜمل: وم٠مظمذ طمّم٤مة ُمـ

وم٘م٤مل: ُمثؾ هذا ورع يدظمؾ ذم ىمٚمٌؽ، ظمػم ًمؽ ُمـ صالة أهؾ إرض: ىم٤مل: زدين: ىم٤مل: يمام حت٥م أن 

 (8/286 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف  .دًا، ومٙمـ أٟم٧م اًمٞمقميٙمقن اهلل هم
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ورقم٤ًم: وُمـ يم٤من  ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك: ًمق أن رضمالً اشم٘مك ُم٤مئ٦م رء ومل يتقرع قمـ رء واطمد: مل يٙمـ

ـْ  ومٞمف ظمٚم٦م ُمـ اجلٝمؾ: يم٤من ُمـ اجل٤مهٚملم أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم؟ ىم٤مل: ) إِنا اسْمٜمِل ُِم

ـَ اجْل٤َمِهٚملَِم ( )هقد 45َأْهكِم ( )هقد   (8/167 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف (.46( وم٘م٤مل اهلل: ) إيِنِّ َأقِمُٔمَؽ َأْن شَمُٙمقَن ُِم

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: اًمقرع قمغم وضمٝملم: ورع ذم اًمٔم٤مهر وورع ذم اًم٤ٌمـمـ ومقرع اًمٔم٤مهر: أٓ يتحرك إٓ هلل 

ٖمٚمف قمـ قمٞمقب همػمه ورقمف يمام أؿم ... اعمرء إن يم٤من قم٤مىمال ورقم٤م.وورع اًم٤ٌمـمـ هق أٓ شمدظمؾ ىمٚمٌؽ ؾمقاه

 (91قمـ وضمع اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ وضمٕمف.)ديقان اًمِم٤مومٕمك  ... اًمٕمٚمٞمؾ اًمً٘مٞمؿ أؿمٖمٚمف

ُم٤م أضمد ًمذة وٓ راطم٦م وٓ ىمرة قملم إٓ طملم أظمٚمق ذم سمٞمتل سمريب، وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م اًمٜمداء ىمٚم٧ُم:  :ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ

 (111.)اًمزهد ًمٚمٌٞمٝم٘مك صشمٕم٤مممإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن! يمراهٞم٦م أن أًم٘مك اًمٜم٤مس ومٞمِمٖمٚمقين قمـ ريب شم٤ٌمرك و

ومرضمع  ,اًمٓمريؼ ذم ومذيمر ديٜم٤مراً  ومٜمز قم٤مدشمف قمغم ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف ًمٞم٠ميمؾ اعمًجد يقُم٤مً  دظمؾ أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي:

ف وىم٤مل: رسمام وىمع ُمـ همػمي وٓ يٙمقن ديٜم٤مري . )شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ص  ًا  (21ومقضمده. ومؽميمف ومل يٛم

ىم٤مل: ًمق  !!وم٘م٤مل زم: مل أظمذت؟ ىمٚم٧م: إٟمام هل شمٌٜم٦ميمٜم٧م ُمع أيب وم٠مظمذت ُمـ طم٤مئط شمٌٜمف  :ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد

ـٌ ؟  (11ص  ٓمحد.) اًمقرع  !أن اًمٜم٤مس أظمذوا ُمٜمف شمٌٜم٦م هؾ يم٤من يٌ٘مك ذم احل٤مئط شمٌِْ

وٓ  قمـ قمت٦ٌم سمـ وٛمرة سمـ طمٌٞم٥م سمـ صٝمٞم٥م: طمدصمٜمل أيب، ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: ٓ يٕمجٌٜمٙمؿ صٞم٤مم اُمرئ،

 ٤م رزىمف اهلل ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، ومٝمق قمٌد اهلل طم٘م٤ًم. ىمٞم٤مُمف: وًمٙمـ: اٟمٔمروا إمم ورقمف، وم٢من يم٤من ورقم٤ًم ُمع ُم

 (6/114 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ظمٚمػ: اًمقرع ذم اعمٜمٓمؼ أؿمد ُمـ اًمقرع ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، واًمزهد ذم اًمري٤مؾم٦م أؿمد ُمٜمف 

 (2/57ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ٕٟمؽ شمٌذهلام ذم ـمٚم٥م اًمري٤مؾم٦م .)خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ

ر يمالُمف يمثر ؾم٘مٓمف وُمـ يمثر ؾم٘مٓمف ىمؾ ورقمف وُمـ ىمؾ ورقمف أُم٤مت اهلل ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب زيمري٤م: ُمـ يمث

 (5/149 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىمٚمٌف

 ىم٤مل قمثامن سمـ قمامرة: اًمقرع يٌٚمغ سم٤مًمٕمٌد إمم اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م واًمزهد يٌٚمغ سمف إمم طم٥م اهلل قمز وضمؾ.

 (1/313)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

 (4/219)اًمًػمصمقب وم٠مسمك أن يِمؽمي ُمٜمل اًمثقب.وهذا رضمؾ ي٘م٤مهلل ؿمٕمٞم٥م ي٘مقل:طم٤مسمٞم٧م أسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم 

ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: جيزئ ىمٚمٞمؾ اًمقرع قمـ يمثػم اًمٕمٛمؾ، وجيزئ ىمٚمٞمؾ اًمتقاوع قمـ يمثػم 



اًمِمٌٝم٤مت وشمرك اًمقرع سم٤مب                                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 569

  

 (8/243 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .آضمتٝم٤مد

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: قمٚمٞمؽ سم٤مًمقرع خيٗمػ اهلل طم٤ًمسمؽ ودع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ، وادومع اًمِمؽ 

 (7/21 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف سم٤مًمٞم٘ملم يًٚمؿ ًمؽ ديٜمؽ

 (2/22)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم .ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد: اًمقرع: اخلروج ُمـ يمؾ ؿمٌٝم٦م وحم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس ذم يمؾ ـمروم٦م

 (223/ 1طمٞم٤مء إلىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازّم: ًمـ يٕمدم اعمتقّرع قمـ احلرام ومتقطم٤م ُمـ احلالل .)ا

ٌج قمغم شمٕمٔمٞمؿ  (25/2.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ىم٤مل اهلروي: اًمقرع شمَققٍّ ُمًت٘مًَم قمغم طمذر، وحترُّ

 (29)هتذي٥م آظمالق ىم٤مل اسمـ ُمًٙمقيف: وأُم٤م اًمقرع ومٝمق ًمزوم إقمامل اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يمامل اًمٜمٗمس.

 (2/353 إوًمٞم٤مءوىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع رمحف اهلل: يٙمٗمل ُمـ اًمدقم٤مء ُمع اًمقرع اًمٞمًػم ُمٜمف.)طمٚمٞمف 

 (2/212ًمقرع.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وضم٤مء أيْم٤ًم قمـ ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل اًمٕم٤مُمري ىم٤مل: ظمػم ديٜمٙمؿ ا

ق اًمٕمجكم: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أوم٘مف ذم ورقمٝمقٓ أورع ذم وم٘مٝمف ُمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل  (2/266) احلٚمٞم٦م .ُُمَقرِّ

 (1/118شمرك ُم٤م خُيِمك ضره ذم أظمرة.)اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :

 (54اعمقؿمك ًمٚمقؿم٤مء  وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اًمقاؾمٓمل: )

 طمتك يٙمقَن قمـ احلراِم قمٗمٞمٗم٤م  ٤مُمٍؾ ذم فُمرومِفًمٞمس اًمٔمريُػ سمٙم

ع قمـ حم٤مرِم رسمِّف  ومٝمٜم٤مك ُيدقمك ذم إٟم٤مِم فمريٗم٤م              وم٢مذا شمقرا

 (9/29ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك وىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٚمقي اجلامل:)

 ُمٙم٤مين ويثٜمل ص٤محل٤ًم طمٞم٨م أؾمٛمعُ      وذي طمًد يٖمت٤مسمٜمل طمٞم٨م ٓ يرى

قم٧ُم أن أهمت٤مسَمف ُِمـ و  وه٤م هق ذا يٖمت٤مسمٜمل ُمتقرعُ   راِئفشمقرا

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وقمـ ٟم٤مومع :أنا قمٛمَر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف، يم٤من ومرض ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ إوًملم أرسمٕم٦م آٓف ذم أرسمٕم٦م، 

وومرض ٓسمـ قمٛمر صمالصم٦م آٓف ومخس ُم٤مئ٦م، وم٘مٞمؾ ًمف هق ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، ومٚمَِؿ ٟم٘مّمتف ُمـ أرسمٕم٦م آٓف؟ 

 (3912ر سمف أسمقاه، ي٘مقل: ًمٞمس هق يمٛمـ ه٤مضمر سمٜمٗمًف.) اًمٌخ٤مرى رىمؿ وم٘م٤مل: إٟمام ه٤مضم

إّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ريض اهللّ قمٜمف ىمًؿ ُمروـم٤م سملم ٟم٤ًمء ُمـ :قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ ريض اهللّ قمٜمف ىم٤مل

ٟم٤ًمء أهؾ اعمديٜم٦م ومٌ٘مل ُمٜمٝم٤م ُمرط ضمٞمّد، وم٘م٤مل ًمف سمٕمض ُمـ قمٜمده: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! أقمط هذا سمٜم٧م رؾمقل 

وم٘م٤مل قمٛمر: أّم ؾمٚمٞمط أطمّؼ سمف )وأّم  -يريدون أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمّ  - اهللّ قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ اًّمتل قمٜمدكاهللّ صغّم 
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 -حتٛمؾ -وم٢مَّّن٤م يم٤مٟم٧م شمزومر  :ؾمٚمٞمط ُمـ ٟم٤ًمء إٟمّم٤مر ِمّـ سم٤ميع رؾمقل اهللّ صغّم اهللّ قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ(. ىم٤مل قمٛمر

 (7/4171ًمٜم٤م اًم٘مرب يقم أطمد. )اًمٌخ٤مري اًمٗمتح 

وصٚمف ُمًؽ ُمـ اًمٌحريـ، وم٘م٤مل: وددت ًمق أن اُمرأة وزٟم٧م طمتك أىمًٛمف سملم  روي أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف

اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مًم٧م اُمرأشمف )قم٤مشمٙم٦م( أٟم٤م أضمٞمد اًمقزن، ومًٙم٧م قمٜمٝم٤م، صمؿ أقم٤مد اًم٘مقل، وم٠مقم٤مدت اجلقاب، وم٘م٤مل: 

ٓ، أطم٧ٌٌم أن شمْمٕمٞمف سمٙمٗمؽ، صمؿ شم٘مقًملم: ومٞمٝم٤م أصمر اًمٖم٤ٌمر، ومتٛمًحلم هب٤م، قمٜم٘مؽ، وم٠مصٞم٥م سمذًمؽ ومْمال 

 (2/96طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إلم.)قمغم اعمًٚمٛم

 (2/91طمٞم٤مء إلوعم٤م ذب قمٛمر ُمـ ًمٌـ إسمؾ اًمّمدىم٦م همٚمٓم٤م، أدظمؾ إصٌٕمف ذم ومٞمف وشم٘مٞم٠م.)ا

يٕمٜمل ذم -روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف أيت سمزي٧م ُمـ اًمِم٤مم ويم٤من اًمزي٧م ذم اجلٗم٤من 

٧م ضمٗمٜمف ُمًح سم٘مٞمتٝم٤م هموقمٛمر ي٘مًٛمف سملم اًمٜم٤مس سم٤مٕىمداح وقمٜمده اسمـ ًمف ؿمٕمرات ومٙمٚمام أومر -اًم٘مّم٤مع

 وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٞمده، أظمذ صمؿ اعمًٚمٛملم زي٧م قمغم اًمرهم٦ٌم ؿمديد ؿمٕمرك أرى:  قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ًمف وم٘م٤مل سمرأؾمف

٤مم إمم  (245 ص اًمٖم٤مومٚملم شمٜمٌٞمف.) قمٚمٞمؽ أهقن هذا: وىم٤مل ؿمٕمره ومحٚمؼ  احلجا

ف إمم اسمـ يم٤من ُمٕمٞم٘مٞم٥م قمغم سمٞم٧م ُم٤مل قمٛمر ومٙمٜمس سمٞم٧م اعم٤مل يقُم٤ًم ومقضمد ومٞمف درمه٤ًم ومدومٕم :ىم٤مل ىمت٤مدة

ىم٤مل ُمٕمٞم٘مٞم٥م: صمؿ اٟمٍموم٧م إمم سمٞمتل وم٢مذا رؾمقل قمٛمر ىمد ضم٤مءين يدقمقين ومجئ٧م وم٢مذا اًمدرهؿ ذم  ,ًمٕمٛمر

 ١مُمٜملم؟ ىم٤مل: اعم أُمػم ي٤م ُم٤مذا: ىمٚم٧م: ىم٤مل! ؿمٞمئ٤ًم؟ ٟمٗمًؽ ذم قمكما  َأوضمدت! ُمٕمٞم٘مٞم٥م ي٤م وحيؽ: زم وم٘م٤مل يده

 ( 126أردت أن خت٤مصٛمٜمل أُم٦ُم حمٛمدذم هذا اًمدرهؿ.)اًمقرع ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

أّن اسمـ قمٛمر ؾمٛمع صقت زُّم٤مرة راع، ومقوع أصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف، وقمدل راطمٚمتف قمـ  :قمـ ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر

اًمّٓمريؼ وهق ي٘مقل: ي٤م ٟم٤مومع، أشمًٛمع؟ وم٠مىمقل: ٟمٕمؿ، ومٞمٛميض، طمتّك ىمٚم٧م: ٓ، ومقوع يديف وأقم٤مد راطمٚمت٦م إمم 

 ٤مرة راع ومّمٜمع ُمثؾ هذا.اًمّٓمريؼ، وىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهللّ صغّم اهللّ قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وؾمٛمع صقت زُمّ 

 (8 /2ُم٤مم أمحدإل) ُمًٜمد ا

وي٘مقل اعمدائٜمل: يم٤من ؾم٥ٌم طمٌس حمٛمد سمـ ؾمػميـ أٟمف أظمذ زيت٤ًم سم٠مرسمٕملم أًمػ درهؿ ومقضمد ذم زق ُمٜمف 

وم٠مرة، ومٔمـ أَّن٤م وىمٕم٧م ذم اعمٕمٍمة وص٥م اًمزي٧م يمٚمف، ويم٤من ي٘مقل: إين اسمتٚمٞم٧م سمذٟم٥م أذٟمٌتف ُمٜمذ صمالصملم 

 (4/619قمالم اًمٜمٌالء أؾمٜم٦م.) ؾمػم 

وضم٤مءت أظم٧م سمنم احل٤مذم إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وىم٤مًم٧م: إٟم٤م ٟمٖمزل قمغم ؾمٓمقطمٜم٤م ومتٛمر سمٜم٤م ُمِم٤مقمؾ اًمٔم٤مهري٦م، 
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وي٘مع اًمِمٕم٤مع قمٚمٞمٜم٤م، أومٞمجقز ًمٜم٤م اًمٖمزل ذم ؿمٕم٤مقمٝم٤م؟ )يٕمٜمل: هؾ جيقز ًمٜم٤م أن ٟمٖمزل ذم وقء ؿمٕم٤مع همػمٟم٤م؟( 

ُمـ سمٞمتٙمؿ خيرج اًمقرع وم٘م٤مل أمحد: ُمـ أٟم٧م قم٤موم٤مك اهلل؟ ىم٤مًم٧م: أظم٧م )سمنم احل٤مذم( ومٌٙمك أمحد!! وىم٤مل: 

 (2/96طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إاًمّم٤مدق، ٓ شمٖمززم ذم ؿمٕم٤مقمف.)

قمٌد اًمرمحـ  ىم٤مل اسمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب: ضم٤مءه يقُم٤ًم رؾمقل ُمـ داره يٕمٜمل: أمحد سمـ طمٜمٌؾ يذيمر ًمف أن أسم٤م

قمٚمٞمؾ واؿمتٝمك اًمزسمد: ومٜم٤مول رضمالً ُمـ أصح٤مسمف ىمٓمٕم٦م، وىم٤مل: اؿمؽم ًمف هب٤م زسمدًا: ومج٤مء سمف قمغم ورق ؾمٚمؼ، 

ٚمام أن ٟمٔمر إًمٞمف، ىم٤مل: ُمـ أيـ هذا اًمقرق؟ ىم٤مل: أظمذشمف ُمـ قمٜمد اًمٌ٘م٤مل وم٘م٤مل: اؾمت٠مذٟمتف ذم ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٓ وم

 (9/181 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ىم٤مل: رده

روى أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز : اؿمتٝمك شمٗم٤مطم٤ًم وم٠مهدى إًمٞمف رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتف شمٗم٤مطم٤ًم وم٘م٤مل: ُم٤م أـمٞم٥م رحيف 

سمف، وأىمِر ُمقٓك اًمًالم، وىمؾ ًمف: إن هديتؽ وىمٕم٧م قمٜمدٟم٤م  وأطمًٜمف، وىم٤مل: ي٤م همالم ارومٕمف ًمٚمذي أشمك

سمحٞم٨م حت٥م، وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هذا اًمذي ي٘مقل قمٛمرو سمـ ُمٝم٤مضمر اسمـ قمٛمؽ ورضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتؽ، 

وىمد سمٚمٖمؽ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٠ميمؾ اهلدي٦م، ىم٤مل: وحيؽ! إن اهلدي٦م يم٤مٟم٧م ًمف هدي٦م، 

 (5/141 أقمالم اًمٜمٌالء وهل اًمٞمقم ًمٜم٤م رؿمقة.) ؾمػم

قمـ احلًـ سمـ قمروم٦م ىم٤مل: ىم٤مل زم اسمـ اعم٤ٌمرك: اؾمتٕمرت ىمٚماًم سم٠مرض اًمِم٤مم، ومذه٧ٌم قمغم أن أرداه، ومٚمام 

 (15/411)اًمًػم ىمدُم٧م ُمرو ٟمٔمرت وم٢مذا هق ُمٕمل، ومرضمٕم٧م إمم اًمِم٤مم: طمتك رددشمف قمغم ص٤مطمٌف.

شمٞم٧م اسمـ ؾمػميـ سم٤مًمٙمقوم٦م وم٤ًموُمتف ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ىمدُم٧م اًمٙمقوم٦م وأٟم٤م أريد أن أؿمؽمي اًمٌَزا وم٠م

ومجٕمؾ إذا سم٤مقمٜمل صٜمٗم٤ًم ُمـ أصٜم٤مف اًمٌز ىم٤مل: هؾ روٞم٧م؟ وم٠مىمقل: ٟمٕمؿ ومٞمٕمٞمد قمكّم صمالث ُمرات صمؿ يدقمق 

رضمٚملم ومٞمِمٝمدمه٤م ويم٤من ٓ يِمؽمي وٓ يٌٞمع هبذه اًمدراهؿ احلَّج٤مضمٞم٦م ومٚمام رأي٧م ورقمف ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ 

 (4/621.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءطم٤مضمتل أضمده٤م قمٜمده إٓ اؿمؽميتف طمتك ًمٗم٤مئػ اًمٌز

ُمرصمد: ومٚمٌس  ىم٤مل اًمقولم سمـ قمٓم٤مء: أراد اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ أن يقزم يزيد سمـ ُمرصمد، ومٌٚمغ ذًمؽ يزيد سمـ

ومروة ىمد ىمٚمٌف: ومجٕمؾ اجلٚمد قمغم فمٝمره، واًمّمقف ظم٤مرضم٤ًم: وأظمذ سمٞمده رهمٞمٗم٤ًم وقمرىم٤ًم، وظمرج سمال رداء، وٓ 

ؾمقاق، وي٠ميمؾ اخلٌز واًمٚمحؿ: وم٘مٞمؾ ًمٚمقًمٞمد: إن يزيد سمـ ىمٚمٜمًقة، وٓ ٟمٕمؾ، وٓ ظمػ: وضمٕمؾ يٛمٌم ذم إ

 (5/165 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ُمرصمد ىمد اظمتٚمط: وأظمؼم سمام ومٕمٚمف، ومؽميمف

قمـ قمكم سمـ ُمٕمٌد أٟمف ىم٤مل يمٜم٧م ؾم٤ميمٜم٤ًم ذم سمٞم٧م سمٙمراء ومٙمت٧ٌم يمت٤مسم٤ًم وأردت أن آظمذ ُمـ شمراب احل٤مئط ٕشمرسمف 
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اب ُمـ طم٤مئط وم٠مظمذت ُمـ اًمؽماب طم٤مضمتل وأضمٗمٗمف صمؿ ىمٚم٧م احل٤مئط ًمٞمس زم وم٘م٤مًم٧م زم ٟمٗمز وُم٤م ىمدر شمر

ومٚمام ٟمٛم٧م وم٢مذا أٟم٤م سمِمخص واىمػ ي٘مقل ي٤م قمكم سمـ ُمٕمٌد ؾمٞمٕمٚمؿ همدًا اًمذي ي٘مقل وُم٤م ىمدر شمراب ُمـ طم٤مئط 

وًمٕمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ اٟمف يرى يمٞمػ حيط ُمـ ُمٜمزًمتف وم٢من ًمٚمت٘مقى درضم٦م شمٗمقت سمٗمقات ورع اعمت٘ملم وًمٞمس اعمراد 

 (2/96يـ طمٞم٤مء قمٚمقم اًمدإ.)سمف أن يًتحؼ قم٘مقسم٦م قمغم ومٕمٚمف

يمت٥م همالُم طم٤ًمن سمـ أيب ؾمٜم٤من إًمٞمف ُمـ إهقاز: أن ىمّم٥م اًمًٙمر أص٤مسمتف آوم٦م، وم٤مؿمؽم اًمًٙمر ومٞمام ىمٌٚمؽ 

ىم٤مل: وم٤مؿمؽماه ُمـ رضمؾ، ومٚمؿ ي٠مت قمٚمٞمف إٓ ىمٚمٞمؾ، وم٢مذا ومٞمام اؿمؽمى رسمح صمالصملم أًمٗم٤م ىم٤مل: وم٠مشمك ص٤مطم٥م 

ف ُمٜمؽ ىم٤مل أظمر: ىمد أقمٚمٛمتٜمل اًمًٙمر وم٘م٤مل: ي٤م هذا إن همالُمل يمت٥م إزم ومل أقمٚمٛمؽ، وم٠مىمٚمٜمل ومٞمام اؿمؽميت

أن وـمٞمٌتف ًمؽ ىم٤مل: ومرضمع ومل حيتٛمؾ ىمٚمٌف. وم٠مشم٤مه وىم٤مل: ي٤م هذا إين مل آت هذا إُمر ُمـ ىمٌؾ وضمٝمف، 

 (3/118وم٠مطم٥م أن شمًؽمد هذا اًمٌٞمع، ىم٤مل: ومام زال سمف طمتك رده قمٚمٞمف. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

، أن يٌٞمٕمف يقم يدظمؾ سمًٕمر يقُمف وم٠مشم٤مه ويم٤من احلج٤مج سمـ ديٜم٤مر ىمد سمٕم٨م ـمٕم٤مُم٤م إمم اًمٌٍمة، ُمع رضمؾ واُمرأة

يمت٤مسمف: إين ىمدُم٧م اًمٌٍمة ومقضمدت اًمٓمٕم٤مم ُمٜم٘مّم٤م ومحًٌتف ومزاد اًمٓمٕم٤مم وم٤مزددت ومٞمف يمذا ويمذا ومٙمت٥م إًمٞمف 

احلج٤مج: إٟمؽ ىمد ظمٜمتٜم٤م وقمٛمٚم٧م سمخالف ُم٤م أُمرٟم٤مك سمف وم٢مذا أشم٤مك يمت٤ميب هذا ومتّمدق ُمٜمف سمجٛمٞمع ذًمؽ 

 (94أؾمٚمؿ إذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ قمغم وم٘مراء اًمٌٍمة ومٚمٞمتٜمل  -صمٛمـ اًمٓمٕم٤مم -اًمثٛمـ

 ثبة اعزؾجبة اٌْضٌخ ّٕذ فغبد إٌبط ٚاٌضِبْ -?>
 أٚ اخلٛف ِٓ فزٕخ يف اٌذ٠ٓ أٚ ٚلُٛ يف ؽشاَ ٚؽجٙبد ٚضلٛ٘ب

وا إمَِم اهللِ إينِّ ًَمُٙمْؿ ُِمٜمُْف َٟمِذيٌر ُمٌلٌِم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:   [. 51] اًمذاري٤مت:  وَمِٗمرُّ

د سمـ أيب وىما٤مص ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ ؾمٕم -597

 رواه ُمًٚمؿ .ش إِنا اهللا حي٥ِمُّ اًمَٕمٌَد اًمتاِ٘ملا اًمَٖمٜمِلا » َيُ٘مقل: 

ٌََؼ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح .ش : اًمَٖمٜمِلِّ » واعمَُراد سمــ   هَمٜمِلُّ اًمٜماْٗمِس . يمام ؾَم

 ؾمٕمٞمد اخلُدريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل َرضُمُؾ َأيُّ اًمٜما٤مِس أومَْمُؾ ي٤مرؾمقَل اهللا ؟ ىم٤مل وقمـ أيب -598

ِف َوَُم٤مًمِِف ذم ؾمٌٞمؾ اهللا : »  ًِ ـٌ جم٤َمِهٌد سمِٜمَٗم صمؿ َرضُمٌؾ ُُمٕمتَِزٌل ذم ؿِمْٕم٥ٍم ُِمـ »ىم٤مل : صمؿ ُمـ ؟ ىم٤مل : ش ُُم١ْمُِم

َٕم٤مب َيٕمٌُُد َرسماِف  هِ  ُِمـ اًمٜما٤مسِ  وَيَدع.  اهللا ِ٘مليتا  » رواي٦مٍ  وذم    ش . اًمِمِّ  . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ش َذّْ

ٚمِؿ هَمٜمٌَؿ » وقمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -599 ًْ ُيقؿِمَؽ َأْن َيُٙمقَن ظَمػْمَ َُم٤مل اعمُ
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ـِ  ش : ؿَمَٕمَػ اجِل٤ٌَملِ »رواه اًمٌخ٤مري .وش  َيتاتٌاُع هَب٤م ؿَمَٕمَػ اجِل٤ٌَمل .وُمَقاىِمَع اًْمَ٘مْٓمِر َيِٗمرُّ سمِديٜمِِف ُمـ اًمِٗمت

 َأقْماَلَه٤م 

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -611 ـْ أيب ُهريرة ريَض اهللا قمٜمْف .قمـ اًمٜمٌا ُم٤م سَمَٕم٨َم اهللا َٟمٌِٞم٤ًّم إِٓا » وقم

٦َم  َٟمَٕمْؿ  يُمٜم٧ْم َأْرقَم٤مَه٤م» وَمَ٘م٤مل َأْصح٤مسُمف : َوَأْٟم٧َم ؟ ىَم٤مَل : ش َرقَمك اًْمَٖمٜمََؿ  رواه ش قَمغم ىَمراِريَط َْٕهِؾ َُمٙما

 اًمٌخ٤مري 

ـْ رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟمف ىم٤مل :  -611 ٌؽ » وقمٜمف قَم ًِ
ْ ـْ ظَمػم َُمَٕم٤مِش اًمٜما٤مِس َرضُمٌؾ ُِم ُِم

، ـم٤مَر قَمَٚمٞمِْف َيٌَْتِٖمل اًْمَ٘متَؾ ، َأو  قِمٜم٤َمَن وَمرؾِمِف ذم ؾَمٌِٞمِؾ اهللا ، َيٓمػُم قَمغم َُمتٜمِِف ، يُمٚمااَم ؾَمِٛمَع َهٞمَْٕم٦ًم َأْو وَمْزقَم٦مً 

ـِ واٍد ُِمـ َهِذِه إَودَي٦ِم  َٕمِػ ، َأْو سَمٓم ، اعمَْقَت ُمَٔم٤مٟماف ، َأْو َرضُمٌؾ ذم هُمٜمَٞمَٛم٦ٍم ذم َرْأِس ؿَمَٕمَٗم٦ٍم ُِمـ َهِذِه اًمِما

ُف طمتاك َي٠ْمشمِٞمَُف اًمٞمَِ٘ملُم ًمَٞمَس  ٌُد َرسما يم٤مَة ، وَيْٕم الَة وُي١ميت اًمزا ـَ اًمٜما٤مِس إِٓا ذم ظَمػْمٍ ُيِ٘مٞمؿ اًمّما رواه ُمًٚمؿ . ش ُِم

» ٟمحقُه . َو ش: َواًمَٗمَزقَم٦مُ »اًمّمقُت ًمٚمحرِب . ش : َواهلَٞمَْٕم٦ُم » فَمْٝمُرُه . ش : وَُمتْٜمُُف » َأي ُينع . ش َيٓمػُِم » 

 
ِ
ء ُـّ وضمقُده ومٞمٝم٤م . ش : َُمَٔم٤منُّ اًمٌما ْٕمَٗم٦ُم . » سمْمؿ اًمٖملم شمّمٖمػم اًمٖمٜمؿ ش واًمُٖمٜمَٞمَٛم٦ُم » اعمقاوع اًمتل ُئَم اًمِما

لم واًمٕملم : هل َأقْمغم اجلٌَؾ .ش   سمٗمتح اًمِمِّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
  .ومروا إمم اهلل سم٤مًمتقسم٦م ُمـ ذٟمقسمٙمؿ . وقمٜمف ومروا ُمٜمف إًمٞمف واقمٛمٚمقا سمٓم٤مقمتف  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

احلًلم سمـ وىم٤مل  .اظمرضمقا إمم ُمٙم٦م ومٗمروا إمم اهلل  :وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من 

ومروا ُمـ  :وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمقراق  .ٛمـ ومر إمم همػمه مل يٛمتٜمع ُمٜمف اطمؽمزوا ُمـ يمؾ رء دون اهلل وم :اًمٗمْمؾ 

وىم٤مل  .اًمِمٞمٓم٤من داع إمم اًم٤ٌمـمؾ ومٗمروا إمم اهلل يٛمٜمٕمٙمؿ ُمٜمف  :وىم٤مل اجلٜمٞمد  .ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من إمم ـم٤مقم٦م اًمرمحـ 

ومروا ُمـ  :وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمثامن  .ومٗمروا ُمـ اجلٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ ، وُمـ اًمٙمٗمر إمم اًمِمٙمر  :ذو اًمٜمقن اعمٍمي 

وىم٤مل ؾمٝمؾ  .أٟمٗمًٙمؿ إمم رسمٙمؿ . وىم٤مل أيْم٤م : ومروا إمم ُم٤م ؾمٌؼ ًمٙمؿ ُمـ اهلل وٓ شمٕمتٛمدوا قمغم طمريم٤مشمٙمؿ 

أي أٟمذريمؿ قم٘م٤مسمف قمغم اًمٙمٗمر إين ًمٙمؿ ُمٜمف ٟمذير ُمٌلم  .ومروا ِم٤م ؾمقى اهلل إمم اهلل  :سمـ قمٌد اهلل 

 (17/51شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك (ٞمف.واعمٕمّم
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

 اطم٦م ُمـ ظمٚمٞمط اًمًقء. قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف :ظمذوا طمٔمٙمؿ ُمـ اًمٕمزًم٦م.وىم٤مل اًمٕمزًم٦م ر

 (11/331)ومتح اًم٤ٌمري 

ٜم٦م، ٓ يٜمجق ُمٜمٝم٤م إٓ اًمٜمقُم٦م،  ىم٤مل اسمك اًمٓمٗمٞمؾ: ؾمٛمٕم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ي٘مقل: أفمٚمتٙمؿ ومتٜم٦م قمٛمٞم٤مء ُمتًٙمِّ

 (27رىمؿ 115.)اًمتقاوع واخلٛمقل ىمٞمؾ: ي٤م أسم٤م احلًـ، وُم٤م اًمٜمقُم٦م؟ ىم٤مل: اًمذي ٓ يٕمرف اًمٜم٤مس ُم٤م ذم ٟمٗمًف

 : ًمقٓ خم٤موم٦م اًمقؾمقاس ًمدظمٚم٧م إمم سمالد ٓ أٟمٞمس هب٤م وهؾ ُيٗمًد اًمٜم٤مس إٓ اًمٜم٤مس. اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

 (2/463)همذاء آًم٤ٌمب 

 ومتٜم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمّرضّم٤مل ومتٜم٦م ومٙم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمٌّقة ًمف وؿمٝمد ُمًٞمٚمٛم٦م ُمع قمٜمٗمقة سمـ ىم٤مل أيب هريرة: ظمرج اًمّرضّم٤مل

 (365/ 6ٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػمواًمٜم اًمٌداي٦م.)ُمًٞمٚمٛم٦م

 (211/ 7ىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن: أّول اًمٗمتـ ىمتؾ قمثامن وآظمر اًمٗمتـ اًمّدضّم٤مل.)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

 (317ظمالق ٕىم٤مل اسمقاًمدرداء: ٟمٕمؿ صقُمٕم٦م اًمرضمؾ سمٞمتف يٙمػ سمٍمه وًم٤ًمٟمف.)ُمٙم٤مرم ا

ف يّمٜمع إذا ه٤مج ذم اًمٜم٤مس وقمـ سمِمػمسمـ قم٘م٦ٌم ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمٞمزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم : ُم٤م يم٤من ُُمَٓمرِّ

 (117/ 5ًػم اًم هٞم٩م؟ ىم٤مل: يٚمزم ىمٕمر سمٞمتف، وٓ ي٘مرب هلؿ مجٕم٦م وٓ مج٤مقم٦م طمتك شمٜمِجكم هلؿ قمام اٟمجٚم٧م.)

ختٞم٤مين: اضمتٛمع ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، واسمـ ُمًٕمقد، واسمـ قمٛمر، وقمامر سمـ ي٤مه ومذيمروا  ًا ىم٤مل أيقب اًم

 (1/94سمٞمتل وٓ أدظمؾ ومٞمٝم٤م.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء  اًمٗمتٜم٦م، وم٘م٤مل ؾمٕمد: أُم٤م أٟم٤م وم٠مضمٚمس ذم

ريض اهلل قمٜمف : واهلل ًمقددت أن سمٞمٜمل وسملم اًمٜم٤مس سم٤مسم٤م ُمـ طمديد ٓ يٙمٚمٛمٜمل أطمد  ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل

 ( 2/463ًمٚمًٗم٤مريٜمك وٓ أيمٚمٛمف طمتك أحلؼ سم٤مهلل قمز وضمؾ .)همذاء آًم٤ٌمب 

ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ: ىمٞمؾ ًمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص: أٓ شم٘م٤مشمؾ وم٢مٟمؽ ُمـ أهؾ اًمِمقرى وأٟم٧م أطمؼُّ هبذا إُمر 

ُمـ همػمك؟ وم٘م٤مل: ٓ أىم٤مشمؾ طمتك شم٠مشمقين سمًٞمػ ًمف قمٞمٜم٤من وًم٤ًمن وؿمٗمت٤من يٕمرف اعم١مُمـ ُمـ اًمٙم٤مومر وم٘مد 

  (1/94 إوًمٞم٤مءضم٤مهدُت وأٟم٤م أقمرف اجلٝم٤مد.)طمٚمٞمف 

يب وىم٤مص وؾمٕمٞمد سمـ زيد ًمزُم٤م سمٞمقهتام سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ومٚمؿ يٙمقٟم٤م ي٠مشمٞم٤من اعمديٜم٦م جلٛمٕم٦م وٓ همػمه٤م يم٤من ؾمٕمد سمـ أ

 (2/222طمتك ُم٤مشم٤م سم٤مًمٕم٘مٞمؼ.)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

 قمـ حمٛمد سمـ هيـ ىم٤مل: ه٤مضم٧م اًمٗمتٜم٦ُم وأصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمنَمة آٓف ومٚمؿ
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ه٤م ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م سمؾ مل يٌٚمٖمقا صمالصملم.)اًمٌدا   (7/264يف واًمٜمٝم٤ميف حيُيْ

 (174/ 3وقمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: اًمٕمزًم٦م قم٤ٌمدة.)صٗم٦م اًمّمٗمقة 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمري٘مقل: ىم٤مم قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ، صمؿ ٟم٤مم، وم٠مرى ذم ُمٜم٤مُمف وم٘مٞمؾ ًمف: ىمؿ 

وم٤مؾم٠مل اهلل أن يٕمٞمذك ُمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل أقم٤مذ ُمٜمٝم٤م ص٤مًمح قم٤ٌمده، وم٘م٤مم ومّمغم، صمؿ اؿمتٙمك ومام ظمرج ىمط إٓ 

 (3/387ضمٜم٤مزًة.)ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد 

ىم٤مل أيب ُمقؾمك إؿمٕمري: إن سمٕمديمؿ ومتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ يّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤م ويٛمز يم٤مومرا ويٛمز 

 ُم١مُمٜم٤م ويّمٌح يم٤مومرا ىم٤مًمقا: ومام شم٠مُمر ُمـ أدرك ُمٜم٤م ذًمؽ؟ ىم٤مل: يمقٟمقا أطمالس اًمٌٞمقت. 

 (162رىمؿ 145-144)اًمٕمزًمف وآٟمٗمراد 

ؿ إٟمّم٤مري سمدرّي٤م ويم٤من ٓ جي٤مًمس اًمٜم٤مس ويم٤من يٕمتزل ذم سمٞمتف وم٘م٤مًمقا ًمف: ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: يم٤من أسمق ضمٝمٞم

ًمق ضم٤مًم٧ًم اًمٜم٤مس وضم٤مًمًقك وم٘م٤مل: ضمدت ُم٘م٤مروم٦م اًمٜم٤مس ذا ويم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أيمثر اًمٜم٤مس 

جم٤مًم٦ًم ًمف ويم٤من حيدصمف قمـ اًمٗمتـ ومٚمام يم٤من ُمـ أُمر قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ُم٤م يم٤من سم٤مًمِم٤مم ىم٤مل:حتدصمٜمل ُم٤م حتدصمٜمل. 

 (11رىمؿ 54ذا ُمـ أُمره. هلل قمغّم أٓ أيمٚمٛمف أسمدا.)اًمٕمزًمف وآٟمٗمرادويم٤من ه

ُم٤م ومٕمؾ قمٛمؽ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ًمزم اًمٌٞم٧م ُمٜمذ يمذا  :قمـ ؾمٞم٤ّمر سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: ىم٤مل زم سمٙمػم سمـ إؿم٩م

ويمذا، وم٘م٤مل: إن رضم٤مٓ ُمـ أهؾ سمدر ًمزُمقا سمٞمقهتؿ سمٕمد ىمتؾ قمثامن ٟمّي اهلل وضمٝمف، ومٚمؿ خيرضمقا إٓ إمم 

 (9رىمؿ 53ًمٕمزًمف وآٟمٗمراد ىمٌقرهؿ.)ا

قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز عم٤م ؾمئؾ قمام وىمع سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ؟ وم٘م٤مل: شمٚمؽ دُم٤مء ـمٝمر اهلل ُمٜمٝم٤م أيديٜم٤م، 

 (335/ 3ومٚمٜمٓمٝمر أًمًٜمتٜم٤م.)اًمتدويـ ذم أظم٤ٌمر ىمزويـ 

إذا رأيتؿ اًمرضمؾ يٓمٞمؾ اًمّمٛم٧م وهيرب ُمـ اًمٜم٤مس وم٤مىمؽمسمقا ُمٜمف وم٢مٟمف يٚم٘مل : ـ قمٌد اًمٕمزيزقمٛمر سم ىم٤مل

 (2/463احلٙمٛم٦م.)همذاء آًم٤ٌمب 

ىم٤مل اًمني: ُمـ أراد أن يًٚمؿ ديٜمف ويًؽميح ىمٚمٌف وسمدٟمف وي٘مؾ همٛمف ومٚمٞمٕمتزل اًمٜم٤مس ٕن هذا زُم٤من قمزًم٦م 

 (162 إوًمٞم٤مءووطمدة .)ـمٌ٘م٤مت 

 ( 9/221)خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ قم٦م ًمًددت قمغم ٟمٗمز اًم٤ٌمب ومل أظمرج .ىم٤مل أيْم٤ًم: ًمقٓ اجلٛمٕم٦م واجلام

اًمٙمالم،  قمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: يم٤من داود اًمٓم٤مئل ؿمديد آٟم٘م٤ٌمض، يٕم٤مًم٩م ٟمٗمًف سم٤مًمّمٛم٧م، ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ يمثػم
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ويم٤مٟم٧م ُمٕم٤مجلتف ٟمٗمًف ذم شمرك اًمٙمالم: وم٠مظمرضمتف شمٚمؽ اعمٕم٤مجل٦م إمم اًمتٗمٙمر، وم٤ٌمًمتٗمٙمر ُمٚمؽ ٟمٗمًف: وًم٘مد ضمئتف 

ىم٧م اًمّمالة، وم٤مٟمتٔمرشمف طمتك ظمرج، ومٛمِمٞم٧م ُمٕمف، واعمًجد ُمٜمف ىمري٥م، ومًٚمؽ سمف همػم ـمري٘مف يقُم٤ًم ذم و

وم٘مٚم٧م: أيـ شمريد؟ ومًٚمؽ يب ؾمٙمٙم٤ًم ظم٤مًمٞم٦م، طمتك ظمرج قمغم اعمًجد: وم٘مٚم٧م: اًمٓمريؼ صمٛم٦م أىمرب قمٚمٞمؽ: 

 وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٕمٞمد، ومر ُمـ اًمٜم٤مس ومرارك ُمـ اًمًٌع، إٟمف ُم٤م ظم٤مًمط اًمٜم٤مس أطمد: إٓ ٟمز اًمٕمٝمد. 

 (7/342 ءإوًمٞم٤م)طمٚمٞمف 

ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: يمٜم٧م ُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اعمًجد احلرام: وم٘م٤مل: واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ورب 

 (6/388 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .هذه اًمٙمٕم٦ٌم: ًم٘مد طمٚم٧م اًمٕمزًم٦م

سمف وم٘م٤مل :إن اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ خت٤مًمط ذم زُم٤مٟمؽ هذا أطمدا وم٤مومٕمؾ سمٕمض أصح٤م  ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأوص

 (2/464وًمٞمٙمـ مهؽ ُمرُم٦م ضمٝم٤مزك ، ويم٤من ي٘مقل هذا زُم٤من اًمًٙمقت وًمزوم اًمٌٞم٧م.)همذاء آًم٤ٌمب 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: يم٤من ـم٤مووس جيٚمس ذم اًمٌٞم٧م وم٘مٞمؾ ًمف: مل دمٚمس ذم اًمٌٞم٧م؟ ىم٤مل: طمٞمػ إئٛم٦م ووم٤ًمد 

 (4/4 إوًمٞم٤مءاًمٜم٤مس.)طمٚمٞمف 

 (7/26 إوًمٞم٤مءاًمثقري ىم٤مل: ُم٤م رأيٜم٤م ًمإلٟم٤ًمن ظمػمًا ًمف، ُمـ أن يدظمؾ ضمحرًا.)طمٚمٞمف قمـ ؾمٗمٞم٤من 

 (4/68)احلٚمٞمف ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: اعم١مُمـ خي٤مًمط ًمٞمٕمٚمؿ، ويًٙم٧م ًمٞمًٚمؿ ويتٙمٚمؿ ًمٞمٗمٝمؿ، وخيٚمق ًمٞمٜمٕمؿ.

ذم  ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: ىم٤مل طمٙمٞمؿ ُمـ احلٙمامء: اًمٕم٤ٌمدة أو ىم٤مل: احلٙمٛم٦م ـ قمنمة أضمزاء: شمًٕم٦م ُمٜمٝم٤م

اًمّمٛم٧م وواطمدة ذم اًمٕمزًم٦م: وم٠مردت ٟمٗمز ُمـ اًمّمٛم٧م قمغم رء ومٚمؿ أىمدر قمٚمٞمف: ومٍمت إمم اًمٕمزًم٦م 

 (8/142 إوًمٞم٤مءومحّمٚم٧م زم اًمتًٕم٦م.)طمٚمٞمف 

وىم٤مل ايْم٤م: ظم٤مًمٓم٧م اًمٜم٤مس مخًلم ؾمٜم٦م ومام وضمدت رضماًل همٗمر زم ذٟم٤ًٌم ومٞمام سمٞمٜمل وسمٞمٜمف وٓ َوصٚمٜمل إذا 

 (532/ 2)صٗم٦م اًمّمٗمقة وم٤مٓؿمتٖم٤مل هب١مٓء محؼ يمٌػم. ىمٓمٕمتف وٓ ؾمؽَم قمكم قمقرة وٓ أُِمٜمتف إذا همْم٥م 

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُم٤م أضمد ًمذة، وٓ راطم٦م، وٓ ىمرة قملم إٓ طملم أظمٚمق ذم سمٞمتل وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م اًمٜمداء 

 . ىمٚم٧م : إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن يمراهٞم٦م أن أًم٘مك اًمٜم٤مس ومٞمِمٖمٚمقين قمـ ريب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 (161)اًمزهد اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مك طمدي٨م 

 ل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ـمقسمك عمـ اؾمتقطمش ُمـ اًمٜم٤مس ويم٤من اهلل أٟمٞمًف، وسمٙمك قمغم ظمٓمٞمئتف.ىم٤م

 (8/118 إوًمٞم٤مءٚمٞمف طم)
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وطمدي، صمؿ  ىم٤مل حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ: ُم٤مزم وهلذا اخلٚمؼ؟ يمٜم٧م ذم صٚم٥م أيب وطمدي، صمؿ ست ذم سمٓمـ أُمل

ػم، دظمٚم٧م اًمدٟمٞم٤م وطمدي، صمؿ شم٘مٌض روطمل وطمدي، وأدظمؾ ذم ىمؼمي وطمدي، وي٠مشمٞمٜمل ُمٜمٙمر وٟمٙم

ومٞم٠ًمٓين ذم ىمؼمي وطمدي: وم٢من ست إمم ظمػم ست وطمدي، وإن ست إمم ذ يمٜم٧م وطمدي، صمؿ 

أوىمػ سملم يدي اهلل وطمدي، صمؿ يقوع قمٛمكم وذٟمقيب ذم اعمٞمزان وطمدي، وإن سمٕمث٧م إمم اجلٜم٦م سمٕمث٧م 

 (242-9/241 إوًمٞم٤مءوطمدي، وإن سمٕمث٧م إمم اًمٜم٤مر سمٕمث٧م وطمدي: ومامزم وًمٚمٜم٤مس. )طمٚمٞمف 

ـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: يم٤من أيب أصؼم اًمٜم٤مس قمغم اًمقطمدة، مل يره أطمد: إٓ ذم ُمًجد، أو طمْمقر ىم٤مل قمٌد اهلل سم

 (9/184 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ضمٜم٤مزة، أو قمٞم٤مدة ُمريض: ويم٤من يٙمره اعمٌم ذم إؾمقاق

ير همػم اهلل: مل  ىم٤مل ذي اًمٜمقن: مل أر ؿمٞمئ٤ًم أسمٕم٨م ًمإلظمالص ُمـ اًمقطمدة، ٕٟمف إذا ظمال: مل ير همػم اهلل، وم٢مذامل

د ًمف إٓ ظمِمٞم٦م اهلل: وُمـ أطم٥م اخلٚمقة: وم٘مد شمٕمٚمؼ سمٕمٛمقد اإلظمالص، واؾمتٛمًؽ سمريمـ يمٌػم ُمـ أريم٤من دم

 (377-9/376 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .اًمّمدق

يم٤من احلًـ ي٘مقل: يمٚمامت أطمٗمٔمٝمـ ُمـ اًمتقراة: ىمٜمع اسمـ آدم وم٤مؾمتٖمٜمك، اقمتزل اًمٜم٤مس ومًٚمؿ، شمرك 

 (2/222ومتٛمتع ـمقيالً .)إٓطمٞم٤مء  اًمِمٝمقات ومّم٤مر طمرًا، شمرك احلًد ومٔمٝمرت ُمروءشمف، صؼم ىمٚمٞمالً 

ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين سمٞمٜمام اًمرسمٞمع اسمـ ظمثٞمؿ ضم٤مًمس قمغم سم٤مب داره إذ ضم٤مءه طمجر ومّمؽ ضمٌٝمتف ومِمجف 

ومجٕمؾ يٛمًح اًمدم وي٘مقل ًم٘مد ُوقمٔم٧م ي٤م رسمٞمع وم٘م٤مم ودظمؾ داره ومام ضمٚمس سمٕمد ذًمؽ قمغم سم٤مب داره طمتك 

 (2/222 اًمديـ قمٚمقم إطمٞم٤مء.)  ُأظمرضم٧م ضمٜم٤مزشمف

ٌد اًمقاطمد سمـ زيد ًمراه٥م: ي٤م راه٥م، ًم٘مد شمٕمجٚم٧م اًمقطمدة: وم٘م٤مل اًمراه٥م: ي٤م ومتك، ًمق ذىم٧م وىم٤مل قم

 (11/118)احلٚمٞمف .طمالوة اًمقطمدة، ٓؾمتقطمِم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمًؽ: اًمقطمدة رأس اًمٕم٤ٌمدة، ُم٤م أٟمًتٝم٤م اًمٗمٙمرة

٤مضم٤مشمف ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب اًمًٌتل: ٓ يًتقطمش ُمع اهلل ُمـ قمٛمر ىمٚمٌف سمحٌف، وأٟمس سمذيمره، وأًمػ ُمٜم

 (29-28سمنه، وؿمٖمؾ سمف قمـ همػمه، ومٝمق ُمًت٠مٟمس سم٤مًمقطمدة، ُمٖمتٌط سم٤مخلٚمقة.)اًمٕمزًم٦م ص 

ىم٤مل قمكم سمـ سمٙم٤مر: صح٧ٌم إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ويمثػمًا ُم٤م يمٜم٧م أؾمٛمٕمف ي٘مقل: ي٤م أظمل اختذ اهلل ص٤مطم٤ًٌم وذر 

 (11-8/11 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .اًمٜم٤مس ضم٤مٟم٤ٌمً 

هق أن شمٙمقن ُمع اًم٘مقم، وم٢من ظم٤موقا ذم ذيمر اهلل ومُخض  ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: ىم٤مل زم سمٕمْمٝمؿ ذم شمٗمًػم اًمٕمزًم٦م:

ؽ.)اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  ًِ  (241ُمٕمٝمؿ، وإن ظم٤موقا ذم همػم ذًمؽ وم٠مُم
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ىم٤مل ىمت٤مدة: يم٤من اعم١مُمـ ٓ ُيرى إٓ ذم صمالصم٦م ُمقاـمـ: ذم ُمًجد يٕمٛمره، أو سمٞم٧م يًؽمه، أو طم٤مضم٦م ٓ سم٠مس 

 (221/ 1هب٤م. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

 ٤مر: اطمٗمظ قمٜمل: يمؾ أخ وضمٚمٞمس وص٤مطم٥م ٓ شمًتٗمٞمد ُمٜمف ظمػًما ذم أُمر ديٜمؽ، ومٗمرا ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم

 (2/379ًم٤ٌمب ُٕمٜمف.)همذاء ا

 (2/26.)صٗمف اًمّمٗمقة ىم٤مل ُمنوق: إن اعمرء حل٘مٞمؼ أن يٙمقن ًمف جم٤مًمس خيٚمق ومٞمٝم٤م، ومٞمذيمر ومٞمٝم٤م ذٟمقسمف ومٞمًتٖمٗمر ُمٜمٝم٤م

 (2/463ًمٚمًٗم٤مريٜمك  إًم٤ٌمباًمٕمزًم٦م قم٤ٌمدة .)همذاء  : واسمـ ؾمػميـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وىم٤مل

 (5/181وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا.قمـ ُمٙمحقل ىم٤مل: إن يم٤من اًمٗمْمؾ ذم اجلامقم٦م، وم٢من اًمًالُم٦م ذم اًمٕمزًم٦م

 (56)اًمٕمزًم٦م ًمٚمًٌتك رىمؿ .ىم٤مل اسمـ إسمراهٞمؿ: ًمق مل يٙمـ ذم اًمٕمزًم٦م أيمثر ُمـ أٟمؽ ٓ دمد أقمقاٟم٤ًم قمغم اًمٖمٞم٦ٌم ًمٙمٗمك

 (419/ 4ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: إن اًمٗمتـ ٓ يٕمرف ُم٤م ومٞمٝم٤م إٓ إذا أدسمرت.) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

اًمِمٝمقات وىمد جيتٛمٕم٤من ًمٚمٕمٌد وىمد  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: اًمٗمتٜم٦م ٟمققم٤من  ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت وهل أقمٔمؿ اًمٗمتٜمتلم وومتٜم٦م

 (2/161هم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من إ.) يٜمٗمرد سم٠مطمدمه٤م

 ىم٤مل اسمق اًمدٟمٞم٤م: ) رم يمت٤مسمف  اًمٕمزًم٦م وآٟمٗمراد(

٤ٌَمَع ًَمٜم٤َم يَم٤مَٟم٧ْم جُم٤َمِوَرةً  ًِّ ـْ َٟمَرى َأطَمًدا!                 ًَمْٞم٧َم اًم ا  َوَأٟماٜم٤َم ٓ َٟمَرى ِِم

 ِ ٤ٌَمَع ًَمتَْٝمَدا ذِم َُمَقاـمِٜم ًِّ ُهْؿ َأسَمًدا!                  َٝم٤م إِنا اًم  َواًمٜما٤مُس ًَمٞمَْس هِب٤َمٍد َذُّ

َؽ َواؾْمت٠َْمٟمِْس سمَِقطْمَدهِت٤َم  ًِ ٌَْ٘مك ؾَمِٕمٞمًدا إَِذا َُم٤م يُمٜم٧َْم ُُمٜمَْٗمِرًدا!!       وَم٤مْهُرْب سمِٜمَْٗم  شَم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
 

ٓ: إن اًمٜم٤مس صٜمٕمقا وأٟم٧م اسمـ قمٛمر وص٤مطم٥م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر أشم٤مه رضمالن ذم ومتٜم٦م اسمـ اًمزسمػم وم٘م٤م

م دَم أظمل، وم٘م٤مٓ: أمل ي٘مؾ اهلل  :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومام يٛمٜمُٕمؽ أن خترج؟ وم٘م٤مل: يٛمٜمٕمٜمل أن اهلل طمرا

  شم٘م٤مشمٚمقا أن شمريدون وأٟمتؿ هلل اًمديـ ويم٤من ومتٜم٦مٌ  شمٙمـ مل طمتك ىم٤مشمٚمٜم٤م: وم٘م٤مل ؟( ومِتْٜم٦َمٌ  شَمُٙمقنَ  َٓ  طَمتاك َوىَم٤مشمُِٚمقُهؿْ  )

 (4514ويٙمقن اًمديـ ًمٖمػم اهلل.)اًمٌخ٤مري طمدي٨م  ومتٜم٦م شمٙمقن طمتك

وٟمًقاهت٤م شمٜمٓمػ ىمٚم٧م ىمد يم٤من ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ُم٤م شمريـ ومٚمؿ جيٕمؾ زم  طمٗمّم٦م دظمٚم٧م قمغم :ىم٤مل اسمـ قمٛمر قمـ

وٟمؽ وأظمِمك أن يٙمقن ذم اطمت٤ٌمؾمؽ قمٜمٝمؿ ومرىم٦م ومٚمؿ شمدقمف طمتك وم٘م٤مًم٧م احلؼ وم٢مَّنؿ يٜمتٔمر ُمـ إُمر رء

ىم٤مل ُمـ يم٤من يريد أن يتٙمٚمؿ ذم هذا إُمر ومٚمٞمٓمٚمع ًمٜم٤م ىمرٟمف ومٚمٜمحـ  ُمٕم٤موي٦م ذه٥م ومٚمام شمٗمرق اًمٜم٤مس ظمٓم٥م

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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ومحٚمٚم٧م طمٌقيت ومهٛم٧م أن أىمقل  قمٌد اهلل ومٝمال أضمٌتف ىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م أطمؼ سمف ُمٜمف وُمـ أسمٞمف ىم٤مل

ٚمؽ وأسم٤مك قمغم اإلؾمالم ومخِمٞم٧م أن أىمقل يمٚمٛم٦م شمٗمرق سملم اجلٛمع وشمًٗمؽ أطمؼ هبذا إُمر ُمٜمؽ ُمـ ىم٤مشم

 ٧م وقمّمٛم٧م .طمٗمٔم طمٌٞم٥م اًمدم وحيٛمؾ قمٜمل همػم ذًمؽ ومذيمرت ُم٤م أقمد اهلل ذم اجلٜم٤من ىم٤مل

 (4118اًمٌخ٤مري طمدي٨م )

ضم٤مء ه٤مؿمؿ سمـ قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص إمم قمٛمف ؾمٕمد وم٘م٤مل: هٝمٜم٤م ُم٤مئ٦م أًمػ ؾمٞمػ يروٟمؽ أطمؼا هبذا إُمر 

ؾمٕمد: أريد ُمٜمٝم٤م ؾمٞمًٗم٤م واطمًدا إذا ضسم٧م سمف اعم١مُمـ مل يّمٜمع ؿمٞمئ٤ًم وإذا ضسم٧ُم سمف اًمٙم٤مومَر سم٤مخلالوم٦م وم٘م٤مل 

 (2/31ص٤مسمف ٓسمـ طمجرإلىمٓمع.)ا

وي٘مقل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م: عم٤م يم٤من زُم٤من قمكمٍّ وُمٕم٤موي٦م وإين ًمِم٤مبٌّ اًم٘مت٤مُل أطم٥مُّ إزّم ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمٓمٞم٥م، ومتجٝمزت 

٤م، إذا يمؼم ه١مٓء يمؼم ه١مٓء، وإذا هٚمؾ ه١مٓء، هٚمؾ سمجٝم٤مز طمًـ طمتك أشمٞمتٝمؿ، وم٢مذا صٗم٤من ُم٤م ُيرى ـمروم٤ممه

ه١مٓء، ومراضمٕم٧م ٟمٗمز وم٘مٚم٧م: أي اًمٗمري٘ملم ُأٟمزًمف يم٤مومًرا؟ وُمـ أيمرهٜمل قمغم هذا؟ ىم٤مل: ومام أُمًٞم٧م طمتك 

 )119/ 5رضمٕم٧م وشمريمتٝمؿ.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

يٛمر ويم٤من قمغم ىم٤مل يمثػم سمـ هِم٤مم: يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مقمدا سم٤مًمٌٍمة وم٘مٞمؾ ًمف: هذا ُم٤ًمور سمـ ؾمقار 

ذـم٦م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ومقصم٥م ومدظمؾ داره وىم٤مل: أيمره أن أرى ُمـ يٕميص اهلل وٓ أؾمتٓمٞمع أن أهمػّم 

 (74رىمؿ 67قمٚمٞمف.)اًمقرع 

حيت٤مج إمم اًمٜم٤مس  ىم٤مل اًمري٤مر: ىمٞمؾ ًمٚمرؿمٞمد: إن طم٤ممت٤ًم إصؿ ىمد اقمتزل اًمٜم٤مس ذم ىم٦ٌم ًمف ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م ٓ

 قمٜمد ُم٠ًمًم٦م ٓ سمد ًمف ُمـ اجلقاب ًمٕمٚمف ًمٌس سمف ىمد ورصمتف إي٤مه ذم رء ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م وٓ يٙمٚمٛمٝمؿ إٓ

اًمقطمدة وىمٞمؾ: إٟمف قم٤مىمؾ وم٘م٤مل: ؾم٠مُمتحٜمف ومٜمدب ًمف أرسمٕم٦م: حمٛمد سمـ احلًـ واًمٙم٤ًمئل وقمٛمرو سمـ سمحر 

ورضمالً آظمر ـ أطمًٌف إصٛمٕمل .ومج٤مؤوا،طمتك وىمٗمقا حت٧م ىمٌتف وٟم٤مدى أطمدهؿ: ي٤م طم٤مشمؿ ي٤م طم٤مشمؿ ومٚمؿ 

ك إٓ أضمٌتٜم٤م: وم٠مظمرج رأؾمف وىم٤مل: ي٤م أهؾ احلػمة هذه يٛملم ُم١مُمـ ًمٙم٤مومر جيٌٝمؿ: طمتك ىمٞمؾ: سمحؼ ُمٕمٌقد

ويم٤مومر عم١مُمـ مل ظمّمّمتٛمقين سم٤معمٕمٌقد دوٟمٙمؿ؟ وًمٙمـ احلؼ ضمرى قمغم أًمًٜمتٙمؿ ٕٟمٙمؿ اؿمتٖمٚمتؿ سمٕم٤ٌمدة 

اًمرؿمٞمد قمـ ـم٤مقم٦م اهلل: وم٘م٤مل: أطمدهؿ ُم٤م قمٚمٛمؽ سم٠مٟم٤م ظمدام اًمرؿمٞمد؟ ىم٤مل: ُمـ مل يرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ سمٛمثؾ 

ل قمـ ُمٓمٚمٌف إمم ىمّمد ُمـ ٓ خيؼمه وٓ يد قمكّم ُمـ اًمرؿمٞمد وأؿم٤ٌمهف: وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو سمـ سمحر: طم٤مًمٙمؿ ٓ يز

مل اقمتزًم٧م اًمٜم٤مس وومٞمٝمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ وومٞمٝمؿ ُمـ ي٘مدر قمغم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر: ىم٤مل: صدىم٧م 
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ذم اًمٕمزًم٦م، وًمٙمـ سمٞمٜمٝمؿ ؾمالـملم اجلقر يٗمتٜمقٟم٤م قمـ ديٜمٜم٤م، وم٤مًمتخكم ُمٜمٝمؿ أومم: ىم٤مل: ومٕمالم وـمٜم٧م ٟمٗمًؽ 

وصم٧ٌم قمٚمٞمف أدرك؟ ىم٤مل: قمٚمٛم٧م أن اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمرزق يٙمٗمٞمٜمل وم٠مىمٚمٚم٧م احلريم٦م ذم ـمٚمٌف وأن ومريض ٓ ي٘مٌؾ 

إٓ ُمٜمل وم٠مٟم٤م ُمِمٖمقل سم٠مدائف وأن أضمكم ٓ سمد ي٠مشمٞمٜمل وم٠مٟم٤م ُمٜمتٔمر ًمف وأٟم٤م ٓ أهمٞم٥م قمـ قملم ُمـ ظمٚم٘مٜمل 

ًم٘م٦ٌم، وطمٚمػ أن ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ وم٠مؾمتحل ُمٜمف أن يراين وأٟم٤م ُمِمٖمقل سمٖمػم ُم٤م وضم٥م ًمف حمٛمد: صمؿ رد سم٤مب ا

 (8/74 وًمٞم٤مءٕطمٚمٞمف اومرضمٕمقا إمم اًمرؿمٞمد وىمد طمٙمٛمقا أٟمف أقم٘مؾ أهؾ زُم٤مٟمف. )

اًمٜم٤مس، ومت٨ٌم  ىم٤مل اعمزين: دظمٚم٧م قمغم اًمِم٤مومٕمل ـ وىمد ًمزم اًمقطمدة ـ وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ًمق ظمرضم٧م إمم

قمزك سمقطمدشمؽ وٓ شم٠مٟمس  ومٞمٝمؿ قمٚمٛمؽ، ٟٓمتٗمٕمقا: وم٠مـمرق ؾم٤مقم٦م صمؿ رومع رأؾمف، وم٘م٤مل: شم٠مُمرين سم٠مٟمس ًمٌ٘م٤مء

إمم ُمـ ختٚمؼ قمٜمده سمٙمثرة جم٤مًمًتؽ: وم٢من ُم١موٟم٦م اًمّمؼم قمكم أطمًـ ُمـ ُم١موٟم٦م اًمٌذل قمغم اًمٓم٤مقم٦م: وٓ شمًع 

 (9/124 إوًمٞم٤مءذم طمظ ًمؽ ذم طم٤مضم٦م ٓ حت٥م ؾمؽم ي٘مٞمؽ ُمـ اًمِمٜمٕم٦م. )طمٚمٞمف 

وم٘مٚم٧م: أٟم٧م  ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ: أشمٞم٧م داود اًمٓم٤مئل ٕؾمٚمؿ قمٚمٞمف وم٠مذن زم، وم٘مٕمدت قمغم سم٤مب احلجرة

وطمدك هٝمٜم٤م رمحؽ اهلل؟ ىم٤مل: رمحؽ اهلل وهؾ إٟمس اًمٞمقم إٓ ذم اًمقطمدة وآٟمٗمراد ُم٤م يتجٛمؾ ًمؽ أو 

 (343 -7/342 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ُمتجٛمؾ ًمف، ومٗمل أي ذًمؽ ظمػم؟

قمـ داود اًمٓم٤مئل: أٟمف أراد أن جيرب ٟمٗمًف، هؾ شم٘مقى قمغم اًمٕمزًم٦م؟ وم٘مٕمد ذم جمٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م ؾمٜم٦م، ومٚمؿ 

 (7/342 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .زل اًمٜم٤مسيتٙمٚمؿ: وم٤مقمت

 ثبة فنً االخزاله ثبٌٕبط -9=
ٚؽنٛس مجُْٙ ٚمجبّبرُٙ ِٚؾب٘ذ اخلري ٚرلبٌظ اٌزوش ُِْٙ ١ّٚبدح 

ِش٠نُٙ ٚؽنٛس عٕبئضُ٘ ِٚٛاعبح زلزبعُٙ ٚئسؽبد عبٍُ٘ٙ ٚغري رٌه ِٓ 
ِقبحلُٙ دلٓ لذس ٍّٝ األِش ثبدلْشٚف ٚإٌٟٙ ّٓ ادلٕىش ٚلِّ ٔفغٗ ّٓ اإل٠زاء 
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 [ 21َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًمؼِمِّ َواًمتاْ٘مَقى ] اعم٤مئدة :  ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم: 

ذم ُمٕمٜمك َُم٤م ذيمرشمف يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م . وأي٤مت
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ظمٗمش : هق أُمر جلٛمٞمع اخلٚمؼ سم٤مًمتٕم٤مون قمغم اًمؼمِّ ٕ( ىم٤مل ا 2( ) اعم٤مئدة  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتاْ٘مَقى ) 

ف، واٟمتٝمقا قمام َّنك اهلل قمٜمف واًمت٘مقى أي: ًمِٞمُِٕمـ سمٕمُْمٙمؿ سمٕمًْم٤م وحَت٤مصمُّقا قمغم أُمر اهلل شمٕم٤ممم واقمَٛمٚمقا سم

وىمد  واُمتٜمٕمقا ُمٜمف وهذا ُمقاومؼ عم٤ِم روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: )اًمدالُّ قمغم اخلػم يمٗم٤مقمٚمف(

ىمٞمؾ: اًمدال قمغم اًمنمِّ يمّم٤مٟمٕمف. وىم٤مل اسمـ ظمقيز ُمٜمداد رم اطمٙم٤مُمف .واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى يٙمقن 

واًمِمج٤مع سمِمج٤مقمتف ذم  ويٕمٞمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل سمامًمف، ًمٜم٤مس سمٕمٚمٛمف ومٞمٕمٚمِّٛمٝمؿ،سمقضمقه: ومقاضم٥ٌم قمغم اًمٕم٤ممِل أن يٕملم ا

ويًٕمك سمذُمتِٝمؿ  وأن يٙمقن اعمًٚمٛمقن ُمتٔم٤مِهِريـ يم٤مًمٞمد اًمقاطمدة: اعم١مُمٜمقن شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ، ؾمٌٞمؾ اهلل،

ه قمام هق قمٚمٞمف.  وشمرُك اًمٜمٍمة ًمف وجي٥م اإلقمراُض قمـ اعمتٕمدى وهؿ يد قمغم ُمـ ؾمقاهؿ، أدٟم٤مهؿ، وردُّ

ٟمدب اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمم اًمتٕم٤مون سم٤مًمؼم وىمرٟمف سم٤مًمت٘مقى ًمف ٕن ذم اًمت٘مقى رو٤م اهلل شمٕم٤ممم ، وذم  :اعم٤موردي وىم٤مل 

 اًمؼم رو٤م اًمٜم٤مس ، وُمـ مجع سملم رو٤م اهلل شمٕم٤ممم ورو٤م اًمٜم٤مس وم٘مد مت٧م ؾمٕم٤مدشمف وقمٛم٧م ٟمٕمٛمتف .

 (47 -6/46 ٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن)اجل

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ُم٤م زم أراك ظم٤مًمٞم٤م ىم٤مل : هجرت  داود قمٚمٞمف اًمًالم ضمٚمس يمئٞم٤ٌم ظم٤مًمٞم٤م وم٠موطمك اهلل إًمٞمف ي٤م داود روي أن

اًمٜم٤مس ومٞمؽ ىم٤مل : أومال أدًمؽ قمغم رء شمٌٚمغ سمف رو٤مئل ؟ ظم٤مًمؼ اًمٜم٤مس سم٠مظمالىمٝمؿ واطمتجر اإليامن ومٞمام 

 (471/3داب اًمنمقمٞمف ٕسمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ. )ا

وا ُمع اًمٕم٤مُم٦م.  ىم٤مل قمٛمر رى اهلل قمٜمف  : ظم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس سمامحيٌقن، وزايٚمقهؿ سم٠مقمامًمٙمؿ، وضِمدُّ

 (21152)ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق رىمؿ 

ُمـ اًمقطمدة وىم٤مل ايْم٤م : اًمٓمٛمع وم٘مر واًمٞم٠مس همٜمك  واًمٕمزًم٦م راطم٦م ُمـ ضمٚمٞمس اًمًقء وىمريـ اًمّمدق ظمػم 

  (71/3اًمنمقمٞمف  إداب .)

أيب ـم٤مًم٥م : ظم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس سم٠مًمًٜمتٙمؿ وأضم٤ًمديمؿ، وزايٚمقهؿ سم٘مٚمقسمٙمؿ وأقمامًمٙمؿ: وم٢من ًمٙمؾ  ىم٤مل قمكم سمـ

 (42/519اُمرئ ُم٤م ايمت٥ًم، وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ُمـ أطم٥م. )شم٤مريخ دُمِمؼ 

 ًمٕمثرة وُم٤ًمحم٦م اًمٕمنمة واعمقاؾم٤مة ذم اًمٕمنة. : ذط اًمّمح٦ٌم إىم٤مًم٦م ا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مل

 (471/3داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا

 ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: ظم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس وزايٚمقهؿ وص٤مومحقهؿ سمام يِمتٝمقن  وديٜمٙمؿ ٓ شُمٙمٚمٛمقٟم٦م. 
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 (2/119)اعمٕمرومف واًمت٤مريخ ًمٚمٗمًقى 

٤مذشمف سمدا، طمتك جيٕمؾ قمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل: ًمٞمس سمحٙمٞمؿ ُمـ ٓ يٕم٤مذ سم٤معمٕمروف ُمـ ٓ جيد ُمـ ُمٕم

 (469/3اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح  إداباهلل ًمف ومرضم٤م أو خمرضم٤م. )

 (239/2ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث: ُمـ قمرف اًمٜم٤مس اؾمؽماح.)ىمقت اًم٘مٚمقب ٓسمك ـم٤مًم٥م اعمٙمك 

 (471/3اًمنمقمٞمف  إداب) .ُمـ ؿمدد ٟمٗمر وُمـ شمراظمك شم٠مًمػ واًمنور ذم اًمتٖم٤مومؾ : أيمثؿ سمـ صٞمٗمل ىم٤مل

ٚم٘مك اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ سم٤مًمٌنم ىم٤مل دومع وٖمٞمٜم٦م سم٠مين ُم١مٟم٦م وايمت٤ًمب إظمقان سم٠مين إٟمؽ شم:ًمٚمٕمت٤ميب ىمٞمؾ 

 (3/471اًمنمقمٞمف  إداب ُمٌذول.)

ـ سملم اًم٘مٌض : آٟم٘م٤ٌمض قمـ اًمٜم٤مس ُمٙم٦ًٌم اًمٕمداوة وآٟم٤ًٌمط هلؿ جمٚم٦ٌم ًم٘مرٟم٤مء اًمًقء ومٙم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

واًمًٌط وُمـ ذيمر ؾمقى هذا ومٝمق ىم٤مس وإٟمام هق إظم٤ٌمر قمـ طم٤مًمف ومال جيقز أن حيٙمؿ هب٤م قمغم همػمه 

 (468/3اًمنمقمٞمف  إداباعمخ٤مًمػ ًمف ذم احل٤مل.)

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: إذا يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م ومال سم٠مس أن يٕمتزل اًمرضمؾ طمٞم٨م ؿم٤مء، وم٠مُم٤م إذا مل يٙمـ ومتٜم٦م وم٤مُٕمّم٤مر 

 (1/119حٞمح اًمٌخ٤مرى ومتح اًم٤ٌمرى ذح ص(ظمػم.

 ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف:اؾمتٙمثر ُمـ اإلظمقان وم٢من اؾمتٖمٜمٞم٧م قمٜمٝمؿ مل ييوك وإن اطمتج٧م إًمٞمٝمؿ ٟمٗمٕمقك.

 (4/551قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

وي٘مقل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: اصح٥م ُمـ ؿمئ٧م صمؿ أهمِْمٌف، صمؿ ُدّس إًمٞمف ُمـ ي٠ًمًمف قمٜمؽ، وم٢مذا يم٤من اًمذي حيريمف 

 )6/649ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء أن هذا ٓ يّمٚمح ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم.) اهلقى، وشمٖمػمه اًمٙمٚمٛم٦م ومًؽمى ُمٜمذ اًمٌداي٦م

ىم٤مل اسمـ اجلقزي: ُم٤م رأي٧م أيمثر أذى ًمٚمٛم١مُمـ ُمـ خم٤مًمٓم٦م ُمـ ٓ يّمٚمح، وم٢من اًمٓمٌع ينق: وم٢من مل يتِمٌف 

 (425هبؿ ومل ينق ُمٜمٝمؿ ومؽم قمـ قمٛمٚمف.)صٞمد اخل٤مـمر 

يٕمٜمل ؾمٗمٞم٤من  -ٗمٞم٤من؟ وي٘مقل إؾمح٤مق إزرق: ُم٤م أدريم٧ُم أومْمؾ ُمـ ظم٤مًمد اًمٓمح٤من؟، ىمٞمؾ: ىمد رأي٧َم ؾم

 (7/296، ىم٤مل: يم٤من ؾمٗمٞم٤مُن رضمَؾ ٟمٗمًف، ويم٤من ظم٤مًمٌد رضمَؾ قم٤مُم٦م.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -اًمثقري

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أن اعمخ٤مًمٓم٦م إن يم٤من ومٞمٝم٤م شمٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ومٝمل ُم٠مُمقر هب٤م وإن يم٤من ومٞمٝم٤م شمٕم٤مون قمغم 

 (11اإلصمؿ واًمٕمدوان ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م.)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ج 

ـُ  اؿمتٛمٚم٧م هذه أي٦ُم  (2( )اعم٤مئدة  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتاْ٘مَقى ) :اًم٘مٞمؿ قمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ي٘مقل اسم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ: وم٢من يمؾا  قمغم مجٞمع ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤مدهؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م،

ف وسملم اهلل وواضم٥م سمٞمٜمف وسملم اخلَٚمؼ ُمـ واضم٥م سمٞمٜم وهذيـ اًمقاضمٌلم قمٌد ٓ يٜمٗمؽُّ قمـ ه٤مشملم احل٤مًمتلم

وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م أن يٙمقَن اضمتامقُمف هبؿ وصحٌتف هلؿ شمٕم٤موًٟم٤م قمغم ُمرو٤مة  اعمٕم٤مذة واعمٕم٤موٟم٦م واًمّمح٦ٌم

وهل اًمؼم واًمت٘مقى اًمٚمذان مه٤م مِج٤مُع  وٓ ؾمٕم٤مدة ًمف إٓ هب٤م، اهلل وـم٤مقمتف اًمتل هل هم٤مي٦م ؾمٕم٤مدة اًمٕمٌد وومالطمف

يـ يمٚمف. )زاد اعم  (7 -1/6ٝم٤مضمراًمدِّ

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :إن ومْمقل اعمخ٤مًمٓم٦م هل اًمداء اًمٕمْم٤مل اجل٤مًم٥م ًمٙمؾ ذ، ويمؿ ؾمٚم٧ٌم اعمخ٤مًمٓم٦م واعمٕم٤مذة 

ُمـ ٟمٕمٛم٦م، ويمؿ زرقم٧م ُمـ قمداوة، ويمؿ همرؾم٧م ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ طمزازات، شمزول اجل٤ٌمل اًمراؾمٞم٤مت وهل 

ًمٚمٕمٌد أن ي٠مظمذ ُمـ  ذم اًم٘مٚمقب ٓ شمزول، ومٗمْمقل اعمخ٤مًمٓم٦م ومٞمف ظم٤ًمرة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وإٟمام يٜمٌٖمل

اعمخ٤مًمٓم٦م سمٛم٘مدار احل٤مضم٦م وجيٕمؾ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ُمتك ظمٚمط أطمد إىم٤ًمم سم٤مٔظمر ومل يٛمٞمز سمٞمٜمٝم٤م 

 دظمؾ قمٚمٞمف اًمنم.

ُمـ خم٤مًمٓمتف يم٤مًمٖمذاء ٓ ُيًتٖمٜمك قمٜمف وهذا أقمزُمـ اًمٙمؼمي٧م إمحر وهؿ اًمٕمٚمامء سم٤مهلل وأواُمره  -1

 اًمٜم٤مصحقن هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وخلٚم٘مف

خم٤مًمٓمتف يم٤مًمدواء حُيت٤مج إًمٞمف قمٜمد اعمرض وم٘مط وهؿ ُمـ ٓ ُيًتٖمٜمك قمـ خم٤مًمٓمتٝمؿ ذم ُمّمٚمح٦م  ُمـ-2

 .دٟمٞمقي أو ديٜمل ضر خم٤مًمٓمتف ذم ُمـ وهؿ يم٤مًمداء، خم٤مًمٓمتف ُمـ -  3 اعمٕم٤مش.

 ُمـ ذم خم٤مًمٓمتف اهلالك يمٚمف، وُم٤م أيمثر هذا اًميب ذم اًمٜم٤مس، وهؿ أهؾ اًمٌدع واًمْمالًم٦م. -4

 (2/498)سمدائع اًمٗمقائد 

واعمخت٤مر هق اًمتقؾمط سملم اًمٖمزًم٦م قمـ أيمثر اًمٜم٤مس وقمقاُمٝمؿ واخلٚمٓم٦م سم٤مًمّم٤محللم  ٤مل اعمال قمغم اًم٘م٤مرى :ىم

 (4/743واإلضمتامع ُمع قم٤مُمتٝمؿ ذم ٟمحق مجٕمٝمؿ ومج٤مقم٤مهتؿ.)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

ىم٤مل اًمٖمزازم: إن وضمدت ضمٚمٞم٤ًم يذيمرك اهلل رؤيتف وؾمػمشمف وم٤مًمزُمف وٓ شمٗم٤مرىمف واهمتٜمٛمف وٓ شمًتح٘مره وم٢مَّن٤م 

ٛم٦م اعم١مُمـ وو٤مًم٦م اعم١مُمـ وحت٘مؼ أن اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح ظمػم ُمـ اًمقطمدة وأن اًمقطمدة ظمػم ُمـ اجلٚمٞمس همٜمٞم

 (2/232طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإاًمًقء.) 

 :ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف اًمرضمؾ سمال أخ يمِمامل سمال يٛملم وأٟمِمدوا ذم ذًمؽ

 يمام ي٘مٌض اًمٙمػ سم٤معمٕمّمؿ             وُم٤م اعمرء إٓ سم٢مظمقاٟمف 
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 (1/264اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك  وٓ ظمػم ذم اًم٤ًمقمد إضمذم. )          ذم اًمٙمػ ُم٘مٓمققم٦م وٓ ظمػم

 (1/265اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك  ىم٤مل ًمٌٞمد سمـ رسمٞمٕمف  :)

 ُم٤م قم٤مشم٥م اعمرء اًمٚمٌٞم٥م يمٜمٗمًِف      واعمرُء يّمٚمحف اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمُح 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ظمرضمقا إمم فم٤مهر اًمٙمقوم٦م وسمٜمقا ُمًجدا يتٕمٌدون ومٞمف ُمٜمٝمؿ :  وىمد يم٤من ذم زُمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمـ اعمتٕمٌديـ

قمٛمرو سمـ هت٦ٌم وُمٗمْمؾ اًمٕمجكم، ومخرج إًمٞمٝمؿ اسمـ ُمًٕمقد وردهؿ قمغم اًمٙمقوم٦م وهدم ُمًجدهؿ وىم٤مل : 

 (1/112)ومتح اًم٤ٌمرى إُم٤م أن شمٙمقٟمقا أهدى ُمـ أصح٤مب حمٛمد أو شمٙمقٟمقا ُمتٛمًٙملم سمذٟم٥م اًمْمالًم٦م. 

دصم٧م ٟمٗمز أٓ أظم٤مًمط اًمٜم٤مس ىم٤مل: ٓ شمٗمٕمؾ إٟمف ٓسمد ًمؽ ُمـ ضم٤مء رضمؾ إمم وه٥م سمـ ُمٜمٌف وم٘م٤مل: ىمد طم

، ؾمٛمٞمًٕم٤م، أقمٛمك، سمّمػًما،  اًمٜم٤مس وٓسمد هلؿ ُمٜمؽ، وهلؿ إًمٞمؽ طمقائ٩م، وًمؽ ٟمحقه٤م، وًمٙمـ يُمـ ومٞمٝمؿ أصؿا

 (551/ 4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ؾَمٙمقشم٤ًم، َٟمٓمقىًم٤م.)

 ثبة اٌزٛامِ ٚخفل اجلٕبػ ٌٍّإِٕني -0=
ـَ اعم١ُْمُِمٜملَِم َواظْم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٌََٕمَؽ ُِم ـِ اشما َ

َي٤م  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  215] اًمِمٕمراء :  ِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ عمِ

ٌُّقَٟمُف َأِذًما 
ٌُُّٝمؿ َوحُيِ

ْقَف َي٠ميِت اهللُ سمَِ٘مقٍم حُيِ ًَ ـْ ِديٜمِف وَم ـْ َيْرشَمدا ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـَ آَُمٜمُقا َُم ِذي ٤َم اًما ٍة َأهيُّ ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْمُِمٜملَم َأقِمزا

ـَ قمَ  ـْ َذيَمٍر َوُأْٟمثَك  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  54] اعم٤مئدة :    غَم اًمَٙم٤مومِِري ٤َم اًمٜما٤مُس إٟما٤م ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم َي٤م َأهيُّ

َؾ ًمِتََٕم٤مَروُمقا إنا َأيْمَرَُمُٙمْؿ قِمٜمَْد اهللِ َأشْمَ٘م٤ميُمْؿ  ] احلجرات : 
٤ٌَمئِ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  12َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسم٤ًم َوىَم

ـِ اشماَ٘مك  ] اًمٜمجؿ : ومَ  ُٙمْؿ ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم ًَ قا َأْٟمُٗم َوَٟم٤مَدى َأْصَح٤مُب إقَْمَراِف  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  32اَل شُمَزيمُّ

ـَ  ِذي  اًما
ِ
وَن َأه١ُمَٓء َتْٙمؼِمُ ًْ ٞماَمُهْؿ ىَم٤مًُمقا َُم٤م َأهْمٜمَك قمٜمٙمؿ مَجُْٕمُٙمْؿ َوَُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَم

ًِ ٛمْ  ِرضَم٤مًٓ َيْٕمِروُمقََّنُْؿ سمِ ًَ تُْؿ َأىْم

َزُٟمقَن ] إقمراف :   [ . 49-48ٓ َيٜم٤َمهُلُُؿ اهللُ سمَِرمْح٦ٍَم اْدظُمُٚمقا اجلَٜما٦َم َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَٓ َأْٟمُتْؿ حَتْ

ـِ مِح٤َمٍر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -612 إِن اهللا » وقمـ قِمَٞم٤مِض سم

 رواه ُمًٚمؿ .ش ْن شَمقاَوُٕمقا طمتك ٓ َيْٗمَخَر َأطَمٌد قَمغم َأطمٍد ، وٓ َيٌِٖمَل َأطَمٌد قمغم َأطَمٍد َأوطَمك إزِما أَ 

ـْ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -613 ُم٤م َٟمَ٘مَّم٧ْم َصدىَم٦ٌم » وقَم

 رواه ُمًٚمؿ.ش ، وَُم٤م شَمَقاَوَع َأطَمٌد هللاِ إِٓا َروَمَٕمُف اهللاُ  ُمـ ُم٤مٍل ، وُم٤م زاد اهللا قَمٌدًا سمَِٕمٗمٍق إِٓا قِمّزاً 

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -614 ٚماؿ قَمَٚمْٞمِٝمؿ وىم٤مل : يم٤من اًمٜمٌا ًَ ُف َُمرا قَمغَم ِصٌٞم٤مٍن وَم وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف َأٟما
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 وؾَمٚماؿ َيْٗمَٕمُٚمُف . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

 اعمَِديٜم٦َِم ًَمت٠َْمظُمُذ سمِٞمَِد اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَمتَٜمَْٓمٚمُِؼ سمِِف وقمٜمف ىم٤مل : إِْن يَم٤مَٟم٧ِم إَ  -615
ِ
َُم٦ُم ُِمـ إَُِم٤مء

 طَمٞم٨ُم ؿَم٤مَءْت . رواه اًمٌخ٤مري .

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -616 ـِ َيزيَد ىم٤مل : ؾُمئَٚم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم ريَض اهللا قمٜمٝم٤م : ُم٤م يم٤مَن اًمٜمٌا وقمـ إؾمَقد سم

الة ، وؾَمٚماؿ يَ  ِت اًمّما ّمٜمُع ذم سَمٞمْتِِف ؟ ىم٤مًم٧م : يم٤من َيُٙمقن ذم ُِمْٝمٜم٦َِم َأْهٚمِِف َيٕمٜمل : ظِمدَُم٦ِم َأهٚمِف وم٢مِذا طَمَيَ

الِة ، رواه اًمٌخ٤مري .  ظَمَرَج إمِم اًمّما

 وقمـ أيب ِروَم٤مقَم٦َم مَتٞمؿ سمـ ُأؾَمٞمٍد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : اْٟمتََٝمٞم٧ُْم إمِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  -617

٠َمُل قمـ ِديٜمِِف ٓ َيدري َُم٤م ِديٜمُُف ؟  ًْ وؾَمٚماؿ وهق خَيُْٓم٥ُم . وم٘مٚم٧ُم : ي٤م رؾمقَل اهللا ، رضُمٌؾ هَمِري٥ٌم ضَم٤مَء َي

، وَم٠ُمشمك سمُِٙمرِدٍّ ، وَمَ٘مَٕمَد  قَمَٚمٞمِف وَم٠َمىْمٌََؾ قَمكما رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وشَمرَك ظُمْٓمٌتُف طمتك اٟمَتَٝمك إزِما

ٌَتَُف ، وم٠َمشمؿا آظِمَرَه٤م . رواه ُمًٚمؿ .، وضَمَٕمَؾ   ُيَٕمٚمُِّٛمٜمل ِِما٤م قَمٚماَٛمف اهللا ، صمؿ َأشَمك ظُمْٓم

وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يم٤من إَِذا َأيَمَؾ ـَمَٕم٤مُم٤ًم ًَمِٕمَؼ  -618

َأطَمِديُمْؿ ، وَمْٚمٞمُِٛمْط قَمٜمْٝم٤م إَذى ، وًْمٞم٠ْميُمْٚمٝم٤م ، َوٓ إَِذا ؾَم٘مَٓم٧ْم ًُمْ٘مَٛم٦ُم » َأص٤مسمِٕمف اًمثالَث ىم٤مل : وىم٤مل : 

ٞمَْٓم٤مِن  َٚم٧َم اًمَ٘مّْمَٕم٦ُم ىم٤مَل : ش َيَدقْمٝم٤م ًمٚمِما ًْ رواه ش وَم٢مِٟماُٙمْؿ ٓ شمْدُروَن ذم َأيِّ ـَمٕم٤مُِمُٙمُؿ اًمؼَميَم٦مُ » َوَأَُمر َأْن شُم

 ُمًٚمؿ .

ُم٤م سمٕم٨َم اهللاُ َٟمٌِٞم٤ًّم إِٓا » ِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ  -619

٦َم » ىم٤مَل َأصح٤مسمف : َوَأْٟم٧َم ؟ وم٘م٤مل : ش رقمك اًمٖمٜمََؿ  رواُه ش َٟمَٕمْؿ يُمٜم٧ُْم َأْرقَم٤مَه٤م قمغم ىَمراِريَط َْٕهِؾ َُمٙما

 اًمٌخ٤مري 

ْو ِذَراٍع ًم٘مٌٚم٧ُم . َوًَمْق ُأْهدى وقمٜمُف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : ًَمْق ُدقِمٞم٧ُم إمِم يُمراٍع أَ  -611

 رواُه اًمٌخ٤مري .ش إزِما ِذراٌع َأو يُمراٌع ًَمَ٘مٌِْٚم٧ُم 

وقمـ َأٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : يَم٤مَٟم٧ْم َٟم٤مىَم٦ُم َرؾُمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اًمَٕمْْم٤ٌَمُء َٓ  -611

ٌَُؼ ، وَمَج٤مَء َأقْمرايبٌّ قَمغم ًْ ٚمِٛملَم طَمتاك قَمروَمُف شُمًٌَُؼ، أو ٓ شمَٙم٤مُد شُم ًْ  ىَمُٕمقٍد ًمُف ، وَمًٌَ٘مٝم٤م ، وَمَِمؼا ذًمؽ قَمغم اعمُ

ْٟمٞم٤َم إِٓا َوَوَٕمفُ »اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وَمَ٘م٤مَل:  ـَ اًمدُّ رواُه ش طَمؼٌّ قَمغم اهللاِ َأْن َٓ َيْرشَمِٗمَع َرء ُِم
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 اًمٌخ٤مري.

ٓ َيْدظُمؾ » ٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ قمٌِد اهللاِ سمـ ُمًُٕمقٍد ريَض اهللاُ قم -612

ـْ يمؼٍِم  ٍة َُم ـْ يَم٤مَن ذم ىَمْٚمٌِِف ُمْثَ٘م٤مُل َذرا ضُمَؾ حُي٥ِمُّ َأْن َيُٙمقَن صَمْقسُمف طمًٜم٤ًم ، ش اجلَٜما٦َم َُم وم٘م٤مل َرضُمٌؾ : إِنا اًمرا

٥مُّ اجلاَمَل اًمٙمِ » وٟمٕمٚمُف طمًٜم٤م ىم٤مل : 
رواه ُمًٚمؿ . سَمَٓمُر ش ؼْمُ سَمَٓمُر احلَؼِّ وهَمْٛمُط اًمٜما٤مِس إِنا اهللا مَجِٞمٌؾ حُيِ

ُه قمغم ىم٤مئِٚمِِف . وهَمْٛمُط اًمٜما٤مِس : اطْمتَِ٘م٤مُرُهْؿ .  احلؼِّ : دوْمُٕمُف وردُّ

ـِ إيَْمقع ريض اهللا قمٜمف َأن رضُماًل َأيَمؾ قِمٜمَْد رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -613 ـْ ؾمٚمٛم٦َم سم وقم

َُم٤م َُمٜمََٕمُف إِٓا اًمٙمؼْمُ . ىم٤مل: ومام ش ٓ اؾْمتََٓمْٕم٧َم » ىم٤مَل : َٓ َأؾْمتَٓمِٞمُع ، ىم٤مل : ش يُمْؾ سمِٞمَِٛمٞمٜمَِؽ » ٤مل : سمِِمامًمِِف وم٘م

 َروَمٕمٝم٤م إمِم ومِٞمِف . رواه ُمًٚمؿ .

ـِ وْه٥ٍم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل : -614  وقمـ طَم٤مرصَم٦َم سم

تَْٙمؼِمٍ » ًْ اٍظ ُُم يُمْؿ سم٠َِمْهِؾ اًمٜما٤مِر ؟ : يُمؾُّ قُمتُؾٍّ ضَمقا م ذطُمف ذم سم٤مب َوٕمَٗم٦ِم ش َأَٓ ُأظْمؼِمُ ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وشم٘مدا

 اعمًٚمٛملَم 

٧ِم » وقمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلُدريِّ ريَض اهللاُ قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -615 اطْمتَجا

٤ميمِٞمٜمُُٝمْؿ اجلَٜما٦ُم واًمٜما  ًَ وَن ، وىم٤مًَم٧ِم اجلٜما٦ُم : ذما ُوَٕمٗم٤مُء اًمٜما٤مِس وَُم ُ ٤مُر ، وم٘م٤مًم٧م اًمٜما٤مُر : ذما اجلٌَا٤مُروَن واعمُتََٙمؼمِّ

ُب سمِ  ـْ َأؿَم٤مُء وإِٟماِؽ اًمٜما٤مُر قمَذايب ، ُأقَمذِّ ـْ أَ . وَمَ٘م٣َم اهللا سمْٞمٜمَُٝماَم : إِٟماِؽ اجلَٜما٦ُم َرمْحَتل ، َأْرطَمُؿ سمِِؽ َُم ؿَم٤مُء ِؽ َُم

 رواُه ُمًٚمؿ .ش ، وًمِٙمَِٚمْٞمُٙمام قمكما ُِمْٚم١ُمه٤م 

ٓ َيٜمُْٔمُر اهللا َيْقم » وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -616

ـْ ضَمرا إِزاَره سَمَٓمرًا   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم إمِم َُم

صَمالصم٦ٌم َٓ ُيَٙمٚمُِّٛمُٝمُؿ اهللا َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم ، َوٓ »  َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللا  -617

تَْٙمؼِمٌ  ًْ اٌب ، وقم٤مئٌؾ ُُم ٞمِٝمْؿ ، َوَٓ َيٜمُْٔمُر إًَِمْٞمِٝمْؿ ، َوهلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ : ؿَمْٞمٌخ زاٍن ، وَُمٚمٌِؽ يَمذا رواُه ش ُيَزيمِّ

 اًمَٗمِ٘مػم .ش : اًمٕم٤مئُِؾ » ُمًٚمؿ 

ىم٤مل اهللا قمزا وضمؾا : اًمِٕمزُّ إِزاري ، » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -618

سمتُف  ـْ ُيٜم٤َمزقُمٜمل ذم واطمٍد ُمٜمُٝمام وم٘مْد قمذا  رواه ُمًٚمؿ .ش واًمٙمؼِْمي٤مُء ِرَدائِل ، وَمَٛم
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ف ، »  وقمٜمْف َأنا رؾمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : -619 ًُ ٌُف ٟمْٗم ٦ٍم شُمْٕمِج سمٞمْٜماََم َرضُمٌؾ َيْٛمٌِم ذم طُمٚما

َػ اهللاُ سمِِف ، ومٝمق َيتََجْٚمَجُؾ ذم إَْرِض إمم يْقِم اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم  ًَ ٌؾ رأؾَمف ، خَيْت٤َمُل ذم َُمِْمَٞمتِِف ، إِْذ ظَم ُمتٗمٌؼ ش ُمَرضمِّ

ٌؾ َرْأؾَمُف » قمٚمٞمف .  ُٓمُف . ش ُُمرضمِّ   : َأْي : يُٖمقُص ويٜمِْزُل .سم٤مجلٞمٛملمش َيتَجْٚمَجُؾ » َأي : ُِمَِمِّ

ـِ إيَْمقع ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -621 ٓ يَزاُل » وقمـ ؾَمَٚمَٛم٦م سم

ـَ ، وَمٞمُِّمٞمٌُُف ُم٤م َأص٤مهَبْؿ  ٌا٤مري ِف طَمتاك ُيْٙمت٥ََم ذم اجلَ
ًِ ضُمُؾ َيْذَه٥ُم سمِٜمْٗم ٨م رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمديش اًمرا

ِف » طمًـ .  ًِ ُ .ش َيْذَه٥ُم سمِٜمَْٗم  َأي : َيْرشَمٗمُع َوَيَتَٙمؼما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
سمدأ سم٠مهؾ سمٞمتف وومّمٞمٚمتف، ومِمؼ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم، وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم  : ىم٤مل عم٤م ٟمزًم٧ماسمـ ضمري٩م قمـ 

 (11/314اًمدر اعمٜمثقر شمٗمًػم ) .واظمٗمض ضمٜم٤مطمؽ عمـ اشمٌٕمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم  : وم٠مٟمزل اهلل

وم٠مذن قمغم اًمٙمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس : هذا اًمٕمٌد سمالل ىم٤مل : عم٤م يم٤من يقم اًمٗمتح رىمل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م قمـ 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟم٤م  : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ : إن يًخط اهلل هذا يٖمػمه . ومٜمزًم٧م . إؾمقد ي١مذن قمغم فمٝمر اًمٙمٕم٦ٌم

أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمل سمٞم٤مو٦م أن يزوضمقا  : ىم٤ملاًمزهري قمـ  .ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمـ ذيمر وأٟمثك 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمـ  : وم٠مٟمزل اهلل أسم٤م هٜمد اُمرأة ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل، أشمزوج سمٜم٤مشمٜم٤م ُمقاًمٞمٜم٤م؟

ٟمزًم٧م ذم أيب هٜمد ظم٤مص٦م، ىم٤مل : ويم٤من أسمق هٜمد طمج٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  : اًمزهريأي٦م . ىم٤مل ذيمر وأٟمثك 

ىم٤مل : اًمِمٕمقب اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمٔم٤مم واًم٘م٤ٌمئؾ اًمٌٓمقن. قمـ وضمٕمٚمٜم٤ميمؿ ؿمٕمقسم٤م وىم٤ٌمئؾ  : اسمـ قم٤ٌمسقمـ  . وؾمٚمؿ

ن إ: طمتك سمٚمغي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمـ ذيمر وأٟمثك  : ىم٤مل : ٓ أرى أطمدا يٕمٛمؾ هبذه أي٦ماسمـ قم٤ٌمس 

 ومٞم٘مقل اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ : أٟم٤م أيمرم ُمٜمؽ . ومٚمٞمس أطمد أيمرم ُمـ أطمد إٓ سمت٘مقى أيمرُمٙمؿ قمٜمد اهلل أشم٘م٤ميمؿ 

 (598 -13/592)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر. اهلل

قمٚمؿ اهلل ُمـ يمؾ  :ومال شمزيمقا أٟمٗمًٙمؿ هق أقمٚمؿ سمٛمـ اشم٘مك .ٓ متدطمقه٤م . ىم٤مل احلًـ  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

ومال شمزيمقا أٟمٗمًٙمؿ ، ٓ شمؼمءوه٤م قمـ أصم٤مم ، وٓ متدطمقه٤م ٟمٗمس ُم٤م هل ص٤مٟمٕم٦م وإمم ُم٤م هل ص٤مئرة ، 

يم٤من اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمقن أقمامٓ طمًٜم٦م صمؿ ي٘مقًمقن : صالشمٜم٤م وصٞم٤مُمٜم٤م  :ىم٤مل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ  .سمحًـ أقمامهل٤م 

 .أي : سمر وأـم٤مع وأظمٚمص اًمٕمٛمؾ هلل شمٕم٤مممهق أقمٚمؿ سمٛمـ اشم٘مك . وطمجٜم٤م ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م

 ( 7/413اًمٌٖمقى  شمٗمًػم  )
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ٜمك قمٜمٙمؿ يٕمرومقَّنؿ سمًٞمامهؿ ىم٤مًمقا ُم٤م أهمىم٤مل :ذم اًمٜم٤مر . وٟم٤مدى أصح٤مب إقمراف رضم٤مٓ :اسمـ قم٤ٌمس قمـ  

أه١مٓء اًمذيـ أىمًٛمتؿ ٓ يٜم٤مهلؿ اهلل سمرمح٦م : ىم٤مل اهلل ٕهؾ اًمتٙمؼموُم٤م يمٜمتؿ شمًتٙمؼمون. شمٙمثريمؿ مجٕمٙمؿ. 

يٕمرومقَّنؿ ذم ىمقًمف:جم٤مهد . قمـ ٟمقن ادظمٚمقا اجلٜم٦م ٓ ظمقف قمٚمٞمٙمؿ وٓ أٟمتؿ حتزيٕمٜمل أصح٤مب إقمراف 

 (6/412) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . زرىم٦م اًمٕمٞمقنىم٤مل : سمًقاد اًمقضمقه وسمًٞمامهؿ 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (1/91 ) اًمري٤مض اًمٜمية ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة.ىم٤مل أيب سمٙمر اًمّمديؼ: ًمقددت أين ؿمٕمرة ذم ضمٜم٥م قمٌد ُم١مُمـ

 (3/29طمٞم٤مء إلوىم٤مل ايْم٤م : وضمدٟم٤م اًمٙمرم ذم اًمت٘مقى، واًمٖمٜمك ذم اًمٞم٘ملم، واًمنمف ذم اًمتقاوع. ) ا

ىم٤مل :سمٚمغ سمالٓ أن ٟم٤مؾم٤م يٗمْمٚمقٟمف قمغم أيب سمٙمر وم٘م٤مل يمٞمػ يٗمْمٚمقين قمٚمٞمف وإٟمام أٟم٤م طمًٜم٦م ُمـ  قمـ ىمٞمس

 (1/359قمالم اًمٜمٌالء أطمًٜم٤مشمف.)ؾمػم 

 ( 72) حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس ص  .ُم٘متف ُمـ اهلل آُمٜمف اهلل ذات ذم ٟمٗمًف ُم٘م٧م ُمـ : أيْم٤موىم٤مل 

ل ًمف: اٟمتٕمش ٟمٕمِمؽ اهلل ومٝمق ذم ٟمٗمًف ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إنا اًمٕمٌد إذا شمقاوع هلل رومع اهلل طمٙمٛمتف وىم٤م

طم٘مػم وذم أقملم اًمٜم٤مس يمٌػم وإذا شمٙمؼم وقمت٤م وهّمف اهلل إمم إرض وىم٤مل ًمف: اظم٠ًم ظم٠ًمك اهلل، ومٝمق ذم 

 (11/454يامن إل)ؿمٕم٥م ا ٟمٗمًف يمٌػم وذم أقملم اًمٜم٤مس طم٘مػم طمتك يٙمقن قمٜمدهؿ أطم٘مر ُمـ اخلٜمزير.

اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمغم قم٤مشم٘مف ىمرسم٦م ُم٤مء وم٘مٚم٧م: ي٤م ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام: رأي٧م قمٛمر سمـ 

أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ يٜمٌٖمل ًمؽ هذا وم٘م٤مل: عم٤م أشم٤مين اًمقومقد ؾم٤مُمٕملم ُمٓمٞمٕملم دظمٚم٧م ٟمٗمز ٟمخقة وم٠مردت أن 

 (339/2-338.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  أيمنه٤م

ومٞمف أرسمع  وىم٤مل زيد سمـ وه٥م رمحف اهلل: رأي٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمرج إمم اًمًقق وسمٞمده اًمدرة وقمٚمٞمف إزار

 (3/331 اًمٙمؼمى اًمٓمٌ٘م٤مت قمنمة رىمٕم٦م سمٕمْمٝم٤م أدم.)

  طمتك آٟمٗم٤م يب اًمِمٞمٓم٤من زال ُم٤م وأما أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح  ريض اهلل قمٜمف : ىمقُم٤ًم ُمرة، ومٚمام اٟمٍمف، ىم٤مل:

 (358/ 1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ.) أسمدا أؤم ٓ ظمٚمٗمل، ُمـ قمغم ومْمال زم أن رأي٧م

 جيلء صمؿ إًمٞمف، ومٞمجٚمس اًمرضمؾ ومٞمجلء رأؾمف، حت٧م ورداؤه اعمًجد ذم ٟم٤مئامً  قمثامن رأي٧م: ىم٤مل احلًـ وقمـ

 (1/216ًمٕمنمة ا ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمٜمية اًمري٤مض. ) أطمدهؿ يم٠مٟمف ومٞمجٚمس إًمٞمف، ومٞمجٚمس اًمرضمؾ

قمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل قمـ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ىم٤مل: ُرئِل قمغم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إزاٌر ُمرىمقٌع، وم٘مٞمؾ ًمف: شمٚمٌس 

 (2/368ُمـ وخيِمع سمف اًم٘مٚم٥م.)اًمزهد هلٜم٤مد اًمنى اعمرىمقع؟! وم٘م٤مل: ي٘متدي سمف اعم١م
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 وقمقشم٥م رم ًمٌقؾمف وم٘م٤مل :إن ًمٌقد هذا أسمٕمد ُمـ اًمٙمؼِْم وأضمدر أن ي٘متدي يب اعمًٚمؿ.

 (1/542د ) ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسمف ٓمح

 (2/388وىم٤مل قمكم : ٓ يٜم٘مص اًمرضمؾ اًمٙم٤مُمؾ ُمـ يمامًمف ُم٤م محؾ ُمـ رء إمم قمٞم٤مًمف . )ىمقت اًم٘مٚمقب 

 (1/132تٖمٗمٚمقن أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة: اًمتقاوع .)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: إٟمٙمؿ ًم

 يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ٓ حيٌس قمـ ـمٕم٤مُمف جمذوًُم٤م، وٓ أسمرص، وٓ ُمٌتغم، إٓ أىمٕمدهؿ قمغم ُم٤مئدشمف.

 (611)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك

د سمـ احلٜمٗمٞما٦م ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ٕيِب: أّي اًمٜما٤مس ظمػٌم سمٕمد رؾمقل اهلل صغما اهلل قمٚمٞمْف  وؾمٚماؿ؟ ىم٤مل: أسمق سمٙمر حمٛما

ىمٚم٧ُم: صمؿا َُمـ؟ ىم٤مل: صمؿ قمٛمر، وظمِِمٞم٧م أن ي٘مقل: قمثامن، ىمٚم٧ُم: صمؿا أٟم٧م؟ ىم٤مل: ُم٤م أٟم٤م إٓا رضمؾ ُمـ 

 (3671سمرىمؿ 791اعمًٚمٛملم.)اًمٌخ٤مرى 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف : ُمـ يتٓم٤مول شمٕمٔماًم يْمٕمف اهلل وُمـ يتقاوع ختِمًٕم٤م يرومٕمف اهلل. 

 (124/  1)احلٚمٞم٦م هتذيٌف 

ون ُمـ اعمجٚمس.  الم وأن شمرى سم٤مًمدُّ ًّ وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: رأس اًمتقاوع أن شَمٌدأ ُمـ ًم٘مٞم٧م سم٤مًم

 (319/  1)قمٞمقن إظم٤ٌمر

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: ًمق شمٕمٚمٛمقن سمٕمٞمقيب ُم٤م شمٌٕمٜمل ُمٜمٙمؿ رضمالن: وًمقددت أين دقمٞم٧م 

 ( 1/514قيب. ) ؿمٕم٥م اإليامن قمٌد اهلل سمـ روصم٦م وأن اهلل همٗمر زم ذٟم٤ًٌم ُمـ ذٟم

 (1/186)صٗم٦م اًمّمٗمقة : ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أقمٚمؿ ُمـ ٟمٗمز طمثٞمتؿ قمغم رأد اًمؽماب.ايْم٤موىم٤مل 

أن رضمالً ىم٤مل ٓسمـ قُمٛمر رى اهلل قمٜمف : ي٤م ظمػم اًمٜم٤مِس واسمـ ظمػم اًمٜم٤مِس. وم٘م٤مل: ُم٤م أٟم٤م سمخػم اًمٜم٤مس، وٓ 

 ظم٤موُمف، واهلل ًمـ شمزاًمقا سم٤مًمرضمؾ طمتك هتٚمٙمقة .اسمـ ظمػم اًمٜم٤مس، وًمٙمٜمل قمٌد ُمـ قم٤ٌمِد اهلل، أرضمق اهلل، وأ

 (1/373)اًمًػم هتذيٌف  

وىم٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىما٤مص ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل: إيا٤مك واًمٙمؼم وًمٞمٙمـ ومٞمام شمًتٕملم سمف قمغم شمريمف: قمٚمٛمؽ سم٤مًمذي ُمٜمف 

يمٜم٧م، واًمذي إًمٞمف شمّمػم، ويمٞمػ اًمٙمؼم ُمع اًمٜمِّٓمٗم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘م٧م، واًمرطمؿ اًمتل ُمٜمٝم٤م ىمذوم٧م، واًمٖمذاء 

 (172/2ًمذي سمف همذي٧م.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ا

ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: ٓ يٌٚمغ قمٌد ُذرى اإليامن طمتك يٙمقن اًمتقاوع أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمنمف وُم٤م ىمؾ ُمـ 
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اًمدٟمٞم٤م أطم٥م إًمٞمف ِم٤م يمثر ويٙمقن ُمـ أطم٥م وأسمٖمض ذم احلؼ ؾمقاء حيٙمؿ ًمٚمٜم٤مس يمام حيٙمؿ ًمٜمٗمًف وأهؾ 

 (52/2)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك .سمٞمتف

قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ًمِ٘مٞم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريِض اهلل قمٜمْف وم٘مٚم٧م: ـمقسَمك ًمؽ: صح٧ٌم اًمٜمٌك  اًمٕمالء سمـ اعمًٞما٥م

جرة، وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ أظمل، إٟماؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمٜم٤م سمٕمده.  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسم٤ميٕمتف حت٧م اًمِما

 (4171سمرىمؿ -792)اًمٌخ٤مرى 

ه ي٘مقل ـمرىمقا ) وؾمٕمقا ( ووزم أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف إُم٤مرة ُمرة ومٙم٤من حيٛمؾ طمزُم٦م احلٓم٥م قمغم فمٝمر

 (339/2-338ًمألُمػم.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ويذيمر أن أسم٤م ذر ريض اهلل قمٜمف قمػم سمالٓ ريض اهلل قمٜمف سمًقاده صمؿ ٟمدم وم٠مًم٘مك سمٜمٗمًف ومحٚمػ: ٓ رومٕم٧م 

 (339/2-338رأد طمتك يٓم٠م سمالل ظمدي سم٘مدُمف ومٚمؿ يرومع رأؾمف طمتك ومٕمؾ سمالل. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ُمـ ٟمٕمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومِمٙمره٤م هلل، وشمقاوع هب٤م هلل: إٓ أقمٓم٤مه  ىم٤مل يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف: ُم٤م

اهلل ٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، ورومع هب٤م درضم٦م ذم أظمرة، وُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ُمـ ٟمٕمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمؿ يِمٙمره٤م ومل 

٤مء اهلل أو يتج٤موز يتقاوع هب٤م هلل إٓ ُمٜمٕمف اهلل ٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وومتح ًمف ـمٌ٘م٤ًم ُمـ اًمٜم٤مر يٕمذسمف إن ؿم

 (3/26طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإقمٜمف.)

 (132/1ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ٓ يزال اًمٕمٌد يزداد ُمـ اهلل سمٕمًدا، ُم٤م ُمٌم ظمٚمٗمف. )اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك 

وىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري رمحف اهلل: يم٤من أهؾ اعمديٜم٦م قمٞم٤مٓ قمغم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف: صمٚم٨م ي٘مروٝمؿ 

٤م. ويم٤من ٓ يٕمرف ُمـ سملم قمٌٞمده .! أي ُمـ شمقاوٕمف ذم اًمٚم٤ٌمس. ُم٤مًمف، وصمٚم٨م ي٘م٣م ديٜمٝمؿ، ويّمؾ صمٚمث

 (7/179اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  -2/124)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 

قمـ هزيؿ أو هذيؿ ىم٤مل: رأي٧م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد قمغم مح٤مر قمري وقمٚمٞمف ىمٛمٞمص ؾمٜمٌالين وٞمؼ آؾمٗمؾ، 

٘م٤مل: دقمٝمؿ وم٢من اخلػم واًمنم ومٞمام سمٕمد ويم٤من ـمقيؾ اًم٤ًمىملم،يتٌٕمف اًمّمٌٞم٤من وم٘مٚم٧م هلؿ: شمٜمحقا قمـ آُمػم. وم

 (1/546قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم .اًمٞمقم

قمٛمر سمٚمٖمٜمل أٟمؽ اؿمؽمي٧م ومّم٤م  أن اسمٜم٤م ًمف اؿمؽمى ظم٤ممت٤م سم٠مًمػ درهؿ ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمٚمغ

ت٤ميب ومٌع اخل٤مشمؿ وأؿمٌع سمف أًمػ سمٓمـ واختذ ظم٤ممت٤م سمدرمهلم واضمٕمؾ ومّمف طمديدا سم٠مًمػ درهؿ وم٢مذا أشم٤مك يم

 (339/2-338صٞمٜمٞم٤م وايمت٥م قمٚمٞمف رطمؿ اهلل اُمرءا قمرف ىمدر ٟمٗمًف . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 
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ىم٤مل أسمق أُمٞم٦م إؾمقد: ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل أطم٥م اًمّم٤محللم وًم٧ًم ُمٜمٝمؿ وأسمٖمض اًمٓم٤محللم وأٟم٤م ذ 

 (418-8/417  قمالم اًمٜمٌالءأُمٜمٝمؿ .)ؾمػم 

ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك :رأس اًمتقاوع أن شمْمع ٟمٗمًؽ قمٜمد ُمـ هق دوٟمؽ ذم ٟمٕمٛم٦م اًمدٟمٞم٤م طمتك شمٕمٚمٛمف أن ًمٞمس 

ًمؽ سمدٟمٞم٤مك قمٚمٞمف ومْمؾ وأن شمرومع ٟمٗمًؽ قمٛمـ هق ومقىمؽ ذم ٟمٕمٛم٦م اًمدٟمٞم٤م طمتك شمٕمٚمٛمف أٟمف ًمٞمس ًمف سمدٟمٞم٤مه 

 (142قمٚمٞمؽ ومْمؾ .) اًمتقاوع واخلٛمقل 

٤محللم يم٤مٟم ٝمؿ شمقاشمٞمٝمؿ قمغم اخلػم قمٗمًقا وإنا أٟمٗمًٜم٤م ٓ شمقاشمٞمٜم٤م إٓا يمرًه٤م. ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: إن اًمّما ًُ ٧م أٟمُٗم

 (473)خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ

 (91) ديقان اًمِم٤مومٕمل ص وىم٤مل اًمِّم٤مومٕمّل رمحف اهللّ :

 ًمٕمكّم أن أٟم٤مل هبؿ ؿمٗم٤مقمف                    أطم٥ّم اًمّّم٤محللم وًم٧ًم ُمٜمٝمؿ   

 وًمق يمٜم٤ّم ؾمقاء ذم اًمٌْم٤مقمف                             وأيمره ُمـ دم٤مرشمف اعمٕم٤ميص 

 وم٘م٤مل ًمف ُمـ يٕمرف اًمٗمْمؾ ٕهٚمف إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل

رومٞمؼ اًم٘مقم يٚمحؼ سم٤مجلامقم٦م                         حت٥م اًمّم٤محللم وأٟم٧م ُمٜمٝمؿ   

مح٤مك اهلل ُمـ شمٚمؽ اًمٌْم٤مقمف                         وشمٙمره ُمـ سمْم٤مقمتف اعمٕم٤ميص  

 ٤مومٕمل يم٤من ي٘مقل: وددت ًمق أن اًمٜم٤مس شمٕمٚمٛمقا هذا اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل يمتٌف قمغم أٓ ُيٜم٥ًم إزّم ُمٜمف رء. واًمِم

 (11/29قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 

 )11/53.)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء ويم٤من ي٘مقل: يٜمٌٖمل ًمٚمٗم٘مٞمف أن يْمع اًمؽماب قمغم رأؾمف شمقاوٕم٤ًم هلل وؿمٙمرًا هلل

ُمـ ؿمٞمؿ اًمٚمئ٤مم اًمتقاوع يقرث اعمح٦ٌم واًم٘مٜم٤مقم٦م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:اًمتقاوع ُمـ أظمالق اًمٙمرام واًمتٙمؼم 

 (11/99قمالم اًمٜمٌالء أشمقرث اًمراطم٦م.)ؾمػم 

وقمـ اعمروذي ىم٤مل: مل أر اًمٗم٘مػم ذم جمٚمس أقمز ُمٜمف ذم جمٚمس أمحد، يم٤من ُم٤مئال إًمٞمٝمؿ ُم٘مٍما قمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م، 

س ذم جمٚمًف سمٕمد ويم٤من ومٞمف طمٚمؿ ومل يٙمـ سم٤مًمٕمجقل، ويم٤من يمثػم اًمتقاوع شمٕمٚمقه اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، وإذا ضمٚم

 (11/218 اًمٜمٌالء قمالمأ ؾمػماًمٕمٍم ًمٚمٗمتٞم٤م ٓ يتٙمٚمؿ طمتك ي٠ًمل، وإذاظمرج إمم ُمًجده مل يتّمدر. )

ورأى حمٛمد سمـ واؾمع اسمٜم٤م ًمف يٛمٌم ُمِمٞم٦م ُمٜمٙمرة وم٘م٤مل: شمدري سمٙمؿ ذي٧م أُمؽ سمثالصمامئ٦م درهؿ وأسمقك ٓ 

 (339/2-338ًمٙملم . )ُمدارج اًم٤ًم يمثر اهلل ذم اعمًٚمٛملم ُمثٚمف أٟم٤م وأٟم٧م متٌم هذه اعمِمٞم٦م
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 (3/192)صٗم٦م اًمّمٗمقة ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع: ًمق يم٤من يقضمد ًمٚمذٟمقب ريح ُم٤م ىمدرشمؿ أن شَمدٟمقا ُمٜمل ُمـ َٟمتـ ِرحيل. 

وىم٤مل ه٤مرون سمـ ؾمقار رمحف اهلل: ؾمٛمٕم٧م ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب، ي٘مقل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م أـمقف، إذ ًمٙمزين رضمؾ 

وم٘مٚم٧م: ًمٌٞمؽ ي٤م أسم٤م قمكم، ىم٤مل: إن يمٜم٧م سمٛمروم٘مف، وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا أٟم٤م سم٤مًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ص٤مًمح، 

 (11/513 اإليامن ؿمٕم٥م.)  شمٔمـ أٟمف ىمد ؿمٝمد اعمقؾمؿ ذ ُمٜمل وُمٜمؽ ومٌئس ُم٤م فمٜمٜم٧م

 .ىم٤مًمف ِمـ وي٘مٌٚمف ًمف ويٜم٘م٤مد ًمٚمحؼ خيْمع:  وم٘م٤مل اًمتقاوع قمـ قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ ؾمئؾ

 (339/2-338)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ال سملم يديف ؿم٤ميمري٦م يٛمٜمٕمقن اًمٜم٤مس ٕضمٚمف وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: رأي٧م ذم اًمٓمقاف رضم

قمـ اًمٓمقاف صمؿ رأيتف سمٕمد ذًمؽ سمٛمدة قمغم ضمن سمٖمداد ي٠ًمل ؿمٞمئ٤م ومتٕمج٧ٌم ُمٜمف وم٘م٤مل زم: إين شمٙمؼمت ذم 

 (339/2-338)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  . ُمقوع يتقاوع اًمٜم٤مس ومٞمف وم٤مسمتالين اهلل سم٤مًمذل ذم ُمقوع يؽمومع اًمٜم٤مس ومٞمف

٨م إًمٞمف إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ أن شمٕم٤مل ومحدصمٜم٤م ومج٤مء ؾمٗمٞم٤من وم٘مٞمؾ ًمف ي٤م روي أن ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىمدم اًمرُمٚم٦م ومٌٕم

 (3/354طمٞم٤مء إلأسم٤م إؾمح٤مق شمٌٕم٨م إًمٞمف سمٛمثؾ هذا وم٘م٤مل أردت أن أٟمٔمر يمٞمػ شمقاوٕمف.)ا

ىم٤مل ص٤مًمح اعمري :ظمرج احلًـ ويقٟمس وأيقب يتذايمرون اًمتقاوع وم٘م٤مل هلام احلًـ وهؾ شمدرون ُم٤م 

 (154اًمتقاوع واخلٛمقل  (.شمٚمؼ ُمًٚمام إٓ رأي٧م ًمف قمٚمٞمؽ ومْمال اًمتقاوع : اًمتقاوع أن خترج ُمـ ُمٜمزًمؽ ومال

ىم٤مل حيٞمك اسمـ أيب يمثػم : رأس اًمتقاوع صمالث أن شمرى سم٤مًمدون ُمـ ذف اعمجٚمس وأن شمٌدأ ُمـ ًم٘مٞمتف 

  (154اًمتقاوع واخلٛمقل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م .(سم٤مًمًالم وأن شمٙمره ُمـ اعمدطم٦م واًمًٛمٕم٦م واًمري٤مء سم٤مًمؼم

ين: إذا رأي٧م ُمـ هق أيمؼم ُمٜمؽ، وم٘مؾ: هذا ؾمٌ٘مٜمل سم٤مإليامن، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ومٝمق ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمز

ظمػم ُمٜمل وإذا رأي٧م ُمـ هق أصٖمر ُمٜمؽ وم٘مؾ: ؾمٌ٘متُف إمم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ومٝمق ظمػم ُمٜمل وإذا رأي٧م 

إظمقاٟمؽ يٙمرُمقٟمؽ ويٕمّٔمٛمقٟمؽ وم٘مؾ: هذا ومْمٌؾ ُأظِمذوا سمف، وإذا رأي٧م ُمٜمٝمؿ شم٘مّمػًما، وم٘مؾ: هذا ذٟم٥م 

 (3/175)صٗم٦م اًمّمٗمقة  أطمدصمُتف.

ىم٤مل اسمـ وه٥م : ضمٚم٧ًم إمم قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد ومٛمس ومخذي ومخذه ومٜمحٞم٧م ٟمٗمز قمٜمف وم٠مظمذ صمٞم٤ميب 

 .ومجرين إمم ٟمٗمًف وىم٤مل زم مل شمٗمٕمٚمقن يب ُم٤م شمٗمٕمٚمقن سم٤مجل٤ٌمسمرة وإين ٓ أقمرف رضمال ُمٜمٙمؿ ذا ُمٜمل

 (355 -3/354طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإ)

 أن أظم٤مف: وم٘م٤مل طمٞم٨ُم ُأقمرف وم٘مٞمؾ ًمف: ومل ذاك ي٤م أسم٤م احلًـ ؟؟ ىم٤مل اًمني اًمً٘مٓمل: ُم٤م أطم٥ُم أن أُمقَت 



ًمٚمٛم١مُمٜملم اجلٜم٤مح وظمٗمض اًمتقاوع سم٤مب             ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 593

  

 (1/523 اإليامن ؿمٕم٥م. ) وَم٠ُموْمتََْمح ىمؼمي ي٘مٌٚمٜمل ٓ

وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل: ًمق أن ُمٜم٤مدًي٤م يٜم٤مدي سم٤ٌمب اعمًجد: ًمٞمخرج ذيمؿ رضمالً، واهلل ُم٤م يم٤من أطمد 

ومٚمام سمٚمغ اسمـ اعم٤ٌمرك ىمقًمف ، ىم٤مل: هبذا ص٤مر ُم٤مًمؽ  يًٌ٘مٜمل إمم اًم٤ٌمب إٓ رضمالً سمٗمْمؾ ىمقة أو ؾمٕمل.! ىم٤مل:

 (3/361طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإُم٤مًمًٙم٤م. وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ: ُمـ أطم٥م اًمرئ٤مؾم٦م مل يٗمٚمح أسمًدا.) 

 (3/198ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل: إذا ُذيمر اًمّم٤محلقن وم٠مف زم وشمػ. )صٗم٦م اًمّمٗمقة 

سمٙمت٤مب ي٠ًمًمف ومٞمف قمـ طم٤مًمف ومٙمت٥م -اهلل ويمت٥م اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم اًمدُمِم٘مل إمم ذي اًمٜمقن اعمٍمي  رمحٝمام

 ُمٜمٝمـ أسمٙم٤مين ُمقضمٕم٤مت ظمالل سملم وأٟم٤م طم٤مزم ُمـ سمف أظمؼمك أن قمًٞم٧م ومام طم٤مزم قمـ شم٠ًمًمٜمل إزم يمت٧ٌم إًمٞمف:

 اهلل، يٙمرهف ومٞمام اهلل ًمٕمٜمف إسمٚمٞمس وإضم٤مسمتل ًمٚمري٤مؾم٦م، وىمٚمٌل ًمٚمٗمْمقل، وًم٤ًمين ًمٚمٜمٔمر، قمٞمٜمل طم٥م: أرسمع

عمٜمتٜم٦م، وىمٚم٥م ٓ خيِمع قمٜمد ٟمزول اًمٕمٔم٦م، وقم٘مؾ وهـ ومٝمٛمف ذم ٜمل ُمٜمٝم٤م: قملم ٓ شمٌٙمل ُمـ اًمذٟمقب اوأىمٚم٘م

حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م، وُمٕمروم٦م يمٚمام ىمٚمٌتٝم٤م وضمدشمٜمل سم٤مهلل أضمٝمؾ، وأوٜم٤مين ُمٜمٝم٤م أين قمدُم٧م ظمػم ظمّم٤مل اإليامن: 

 احلٞم٤مء، وقمدُم٧م ظمػم زاد أظمرة: اًمت٘مقى، وومٜمٞم٧م أي٤مُمك سمٛمحٌتل ًمٚمدٟمٞم٤م، وشمْمٞمٞمٕمل ىمٚم٤ٌم ٓ أىمتٜمل 

 (376/ 9ء ُمثٚمف أسمدا.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م

وىمٞمؾ ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل: ضمزاك اهلل قمـ اإلؾمالم ظمػما. وم٘م٤مل: سمؾ ضمزى اهلل اإلؾمالم قمٜمل ظمػما، ُمـ 

 (225/ 11 اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم.) أٟم٤م؟ وُم٤م أٟم٤م؟؟

إًمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ، وم٘م٤مل:  وم٤مًمتٗم٧م: ىم٤مل اًمتقاوع، احلًـ قمـ يقُم٤م أذايمر يمٜم٧م: اهلل رمحف قمٌٞمد سمـ يقٟمس وىم٤مل

 قاوع ؟ أن خترج ُمـ سمٞمتؽ طملم خترج ومال شمٚم٘مك ُمًٚمام إٓ رأي٧م أن ًمف قمٚمٞمؽ اًمٗمْمؾ .أشمدرون ُم٤م اًمت

 ( 11/511) ؿمٕم٥م اإليامن 

 وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف رمحف اهلل: ٓ يًتٙمٛمؾ اًمرضمؾ اًمٕم٘مؾ طمتك يًتٙمٛمؾ قمنم ظمّم٤مل :

وطمتك طمتك يٙمقن اخلػم ُمٜمف ُم٠مُمقٓ ،واًمنم ُمٜمف ُم٠مُمقٟم٤م ،وطمتك ٓ يتؼمم سمٙمثرة طمقائ٩م اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌٚمف ،

يٙمقن اًمٗم٘مر أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمٖمٜمك ،واًمذل أقمج٥م إًمٞمف ُمـ اًمٕمز ،واًمتقاوع أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمنمف ،وطمتك 

هب٤م ؿَم٤مَد  _وأُم٤م اًمٕم٤مذة  _يًت٘مؾ يمثػم اعمٕمروف ُمـ ٟمٗمًف ،ويًتٙمثر ىمٚمٞمؾ اعمٕمروف ُمـ همػمه ،واًمٕم٤مذة 

 (47اعمداراة ص جمده ، وقمال ضمده ، إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف مل يٚمؼ أطمدا إٓ رأى أٟمف ظمػم ُمٜمف !.)

ىمد هت ذم إرض ودرت ومٞمٝم٤م، وم٤ٌمًمذي ٓ إًمف إٓ هق ُم٤م رأي٧م ٟمٗم٤ًًم شمّمغم  :ىم٤مل حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ اًمٓمقد
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 (9/244 إوًمٞم٤مءإمم اًم٘مٌٚم٦م ذًا قمٜمدي ُمـ ٟمٗمز.)طمٚمٞمف 

: اعمتقاوع هق أن ٓ يرى ًمٜمٗمًف ُم٘م٤مُم٤م وٓ طم٤مٓ وٓ يرى ذم اخلٚمؼ ذا  أسمق يزيد اًمًٌٓم٤مُمل ىم٤مل

 (339/2-338ُمٜمف.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

: هق ىمٌقل احلؼ ِمـ يم٤من واًمٕمز ذم اًمتقاوع . ومٛمـ ـمٚمٌف ذم اًمٙمؼم ومٝمق يمٓمٚم٥م اعم٤مء ُمـ  اسمـ قمٓم٤مء ىم٤مل

 (339/2-338اًمٜم٤مر.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

اًمّم٤محلقن يمٜم٧م سمٛمٕمزٍل قمٜمٝمؿ ويم٤من ي٘مقل: ُذيمرت وٓ أطم٥م أن أيقب اًمًختٞم٤مين يم٤من ي٘مقل: إذا ُذيمر 

 (6/22قمالم اًمٜمٌالء أأذيمر.) ؾمػم 

يقٟمس سمـ قمٌٞمد ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م اًمًٚمػ ي٘مقل: إين ٕقمد ُم٤مئ٦م ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمؼم ُم٤م ذّم ُمٜمٝم٤م ظمّمٚم٦م 

 (6/291قمالم اًمٜمٌالء أواطمدة.)ؾمػم 

أومْمؾ ىم٤مل ُمـ شمقاوع قمـ رومٕم٦م وزهد قمغم ىم٤مل حيٞمك سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ًمٕمٌد اعمٚمؽ :أي اًمرضم٤مل 

 (144ىمدرة وشمرك اًمٜمٍمة قمغم ىمقُمف .)اًمتقاوع واخلٛمقل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين: ىم٤مل زم حمٛمد سمـ ؾمػميـ: ي٤م أسم٤م حمٛمد مل يٙمـ يٛمٜمٕمٜمل ُمـ جم٤مًمًتٙمؿ إٓ خم٤موم٦م 

 (2/271 إوًمٞم٤مءاًمِمٝمرة.)طمٚمٞمف 

 ل: أٓ شمٚم٘مك أطمدًا إٓ رأي٧م ًمف اًمٗمْمؾ قمٚمٞمؽ.وؾمئؾ يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ُم٤م هم٤مي٦م اًمتقاوع؟ ىم٤م

 (9/171قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

 (339/2-338هق ظمٗمض اجلٜم٤مح  وًملم اجل٤مٟم٥م.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  : اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد ىم٤مل

وىم٤مل ىمت٤مدة : ُمـ .درداء ُمع ٟم٤ًمء اعم٤ًميملم ضم٤مًم٦ًم سمٌٞم٧م اعم٘مدسىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمٌٚم٦م: رأي٧م أم اًم

 (149اًمتقاوع واخلٛمقل (أقمٓمل ُم٤مٓ أو مج٤مٓ وصمٞم٤مسم٤م وقمٚمام صمؿ مل يتقاوع يم٤من قمٚمٞمف وسم٤مٓ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 (331/2)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم .ذم اًمتقاوع واًمٕمز ذم اًمت٘مقى واحلري٦م ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمنمف :إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞم٤ٌمن ىم٤مل

 . اًمتقاوع أن ٓ شمرى ٕطمد إمم ٟمٗمًؽ طم٤مضم٦م ٓ ذم اًمديـ وٓ ذم اًمدٟمٞم٤م :وىم٤مل محدون اًم٘مّم٤مر

 (339/2-338)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ف هلذه اًمرؤي٦م : اؾمتٕمٔم٤مم وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: وم٢من اًمٕمٌد اًمّم٤مدق ٓ يرى ٟمٗمًف إٓ ُم٘مٍمًا واعمقضم٥م ًم

ُمٓمٚمقسمف واؾمتّمٖم٤مر ٟمٗمًف وُمٕمرومتف سمٕمٞمقهب٤م ، وىمٚم٦م زاده ذم قمٞمٜمف ، ومٛمـ قمرف اهلل وقمرف ٟمٗمًف ، مل يَر ٟمٗمًف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12195
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12195
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14020
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14020
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14983
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14983
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 (2/293إٓ سمٕملم اًمٜم٘مّم٤من.) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (18هـ( )ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين ص 378ىم٤مل اًم٘محٓم٤مين رمحف اهلل )اعمتقرم: 

 ٕسمك اًمًالَم قمكما ُمـ يٚم٘م٤مين                     واهللِ ًمـق قَمـٚمٛمقا ىمٌٞمَح هيريت  

 وًم١ٌُمُت سمٕمد يمراُم٦ٍم هبقانِ                    وٕقمروقا قمٜمِّل وُمٚمُّقا صحٌتل 

 وطمُٚمٛم٧َم قمـ ؾم٘مٓمل وقمـ ـمٖمٞم٤مين                  ًمـٙمــ ؾمـتـرت ُمٕم٤ميٌل وُمث٤مًمٌل  

 (5/479 اقمٞم٤من اًمٕمٍم واقمقان اًمٜمٍم ًمٚمّمٗمدى: (كوىم٤مل ُمقؾمك سمـ قمكم سمـ ُمقؾم

ـْ يم٤مًمٜماجِؿ ٓح ًمٜم٤مفمرٍ   وهق رومٞمعُ                شمقاوْع شمٙم
ِ
 قمغم صٗمح٤مِت اعم٤مء

ف ًِ ظم٤مِن يٕمٚمق سمٜمٗم  إمم ـمٌ٘م٤مِت اجلقِّ وهق ووٞمعُ            وٓ شمُؽ يم٤مًمدُّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قق ويم٤من حيٚم٥م ًمٚمحل أهمٜم٤مُمٝمؿ ًُّ ىمٌؾ اخلالوم٦م، ومٚماما سمقيع  عم٤م اؾمتُخٚمػ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ أصٌح هم٤مدًي٤م إمم اًم

ين ُم٤م دظمٚم٧م  ٓا يٖمػمِّ ىم٤مًم٧م ضم٤مري٦م ُِمـ احلل: أن ٓ حيٚم٥م ًمٜم٤م. وم٘م٤مل: سمغم ٕطمٚمٌٜماٝم٤م ًمٙمؿ وإينِّ ٕرضمق أ

 (418ومٞمف.)اًمتٌٍمة ٓسمـ اجلقزى 

اح، وم٠َمشَمقا قمغم  ٤مم وُمٕمٜم٤م أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلرا قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل: ظمرج قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب إمم اًمِما

ٞمف ومقوٕمٝمام قمغم قم٤مشم٘مف، وأظمذ سمزُم٤مم ٟم٤مىمتف ومخ٤مض هب٤م  خم٤مو٦م وقمٛمر قمغم ٟم٤مىم٦م ًمف، ومٜمزل قمٜمٝم٤م وظمٚمع ظمٗما

ٞمؽ وشمْمٕمٝمام قمغم قم٤مشم٘مؽ، وشم٠مظمذ  اعمخ٤مو٦م، وم٘م٤مل أسمق قمٌٞمدة: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! أٟم٧م شمٗمٕمؾ هذا، ختٚمع ظمٗما

ين أنا أهؾ اًمٌٚمد اؾمتنمومقك. وم٘م٤مل قمٛم ه، مل ي٘مؾ ذا سمزُم٤مم ٟم٤مىمتؽ، وختقض هب٤م اعمخ٤مو٦م؟! ُم٤م ينُّ ر: أوا

ٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم، ومٛمٝمام  د صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟما٤م يمٜما٤م أذلا ىمقم، وم٠مقمزا ٦م حمٛما ًٓ ُٕما همػمك أسم٤م قمٌٞمدة ضمٕمٚمتف ٟمٙم٤م

ٜم٤م اهلل. )ُمًتدرك احل٤ميمؿ  ٟم٤م اهلل سمف أذًما ة سمٖمػم ُم٤م أقمزا  (1/131ٟمٓمٚم٥م اًمٕمزا

سمـ ىمٞمس ذم يقم ص٤مئػ ؿمديد احلر، وقمٛمر وىمدم قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وومد ُمـ اًمٕمراق ومٞمٝمؿ إطمٜمػ 

ُمٕمتجر )ُمٕمٛمؿ سمٕم٤ٌمءة(، هيٜم٠م سمٕمػًما ُمـ إسمؾ اًمّمدىم٦م )أي يٓمٚمٞمف سم٤مًم٘مٓمران( وم٘م٤مل: ي٤م أطمٜمػ وع صمٞم٤مسمؽ، 

وهٚمؿ، وم٠مقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم هذا اًمٌٕمػم وم٢مٟمف إسمؾ اًمّمدىم٦م، ومٞمف طمؼ اًمٞمتٞمؿ، وإرُمٚم٦م، واعمًٙملم، وم٘م٤مل 

 اعم١مُمٜملم، ومٝمال شم٠مُمر قمًٌدا ُمـ قمٌٞمد اًمّمدىم٦م ومٞمٙمٗمٞمؽ؟ وم٘م٤مل قمٛمر: رضمؾ ُمـ اًم٘مقم: يٖمٗمر اهلل ًمؽ ي٤م أُمػم

وأي قمٌد هق أقمٌد ُمٜمل، وُمـ إطمٜمػ؟ إٟمف ُمـ وزم أُمر اعمًٚمٛملم جي٥م قمٚمٞمف هلؿ ُم٤م جي٥م قمغم اًمٕمٌد ًمًٞمده 

 (73ذم اًمٜمّمٞمح٦م وأداء إُم٤مٟم٦م.)ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر ٓسمـ اجلقزى 
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٤م رأيٜم٤م رضمالً أىم٣م سم٤مًم٘مًط، وٓ أىمقل ًمٚمحؼ وٓ وقمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم: أن ٟمٗمًرا ىم٤مًمقا ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ُم

أؿمد قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمٜمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٠مٟم٧م ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل. وم٘م٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ: يمذسمتؿ 

واهلل، ًم٘مد رأيٜم٤م سمٕمد رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ُمـ هق؟ وم٘م٤مل: أسمق سمٙمر. وم٘م٤مل قمٛمر: صدق قمقف ويمذسمتؿ، واهلل ًم٘مد 

ح اعمًؽ، وأٟم٤م أوؾ ُمـ سمٕمػم أهكم. يٕمٜمل ىمٌؾ أن يًٚمؿ: ٕن أسم٤م سمٙمر أؾمٚمؿ ىمٌٚمف يم٤من أسمق سمٙمر أـمٞم٥م ُمـ ري

 (5/134)شم٤مريخ سمٖمداد  .سم٧ًم ؾمٜملم

ىمًؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ طمٚمال ومٌٕم٨م إمم ُمٕم٤مذ طمٚم٦م ُمثٛمٜم٦م وم٤ٌمقمٝم٤م واؿمؽمى 

٤مشمٌف ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل قمٛمر: ٕٟمؽ سمثٛمٜمٝم٤م ؾمت٦م أقمٌد وأقمت٘مٝمؿ ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر ومٌٕم٨م إًمٞمف سمٕمد ذًمؽ طمٚم٦م دوَّن٤م ومٕم

سمٕم٧م إومم وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ وُم٤م قمٚمٞمؽ ادومع زم ٟمّمٞمٌل وىمد  طمٚمٗم٧م ٕضسمـ هب٤م رأؾمؽ وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل 

 (339/2-338قمٜمف : رأد سملم يديؽ وىمد يرومؼ اًمِم٤مب سم٤مًمِمٞمخ. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

٦م، ومٚمام اضمتٛمع اًمٜم٤مس وىم٤مل قمٛمر اعمخزوُمل رمحف اهلل: ٟم٤مدى قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمّمالة ضم٤مُمٕم

ويمثروا: صٕمد اعمٜمؼم: ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف، وصغم قمغم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ىم٤مل: 

أهي٤م اًمٜم٤مس! ًم٘مد رأيتٜمل أرقمك قمغم ظم٤مٓت زم ُمـ سمٜمل خمزوم. ومٞم٘مٌْمـ زم اًم٘مٌْم٦م ُمـ اًمتٛمر أو اًمزسمٞم٥م، 

قمقف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ُم٤م زدت قمغم أن ىمئٛم٧م  وم٠مفمؾ يقُمل وأي يقم. صمؿ ٟمزل، وم٘م٤مل ًمف قمٌد اًمرمحـ سمـ

. ىم٤مل: وم٘م٤مل: وحيؽ ي٤م اسمـ قمقف! إين ظمٚمقت: ومحدصمتٜمل ٟمٗمز: ىم٤مل: أٟم٧م أُمػم -يٕمٜمل: قم٧ٌم  -ٟمٗمًؽ 

 (315/ 44) شم٤مريخ دُمِمؼ اعم١مُمٜملم: ومٛمـ ذا أومْمؾ ُمٜمؽ؟ وم٠مردت أن أقمرومٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م.

أردت أن أريم٥م ي٠مشمٞمٜمل ومٞمٛمًؽ ريم٤ميب جم٤مهد: يمٜم٧م أصح٥م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ذم اًمًٗمر وم٢من ىم٤مل 

وإذا ريم٧ٌم ؾمقى صمٞم٤ميب ىم٤مل جم٤مهد: ومج٤مءين ُمرة ومٙم٠مين يمره٧م ذًمؽ. وم٘م٤مل ي٤م جم٤مهد إٟمؽ وٞمؼ اخلٚمؼ. 

 (11/  2)احلٚمٞم٦م هتذيٌف 

وريم٥م زيد سمـ صم٤مسم٧م ُمرة ومدٟم٤م اسمـ قم٤ٌمس ًمٞم٠مظمذ سمريم٤مسمف وم٘م٤مل: ُمف ي٤م اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ن ٟمٗمٕمؾ سمٙمؼمائٜم٤م وم٘م٤مل: أرين يدك وم٠مظمرضمٝم٤م إًمٞمف وم٘مٌٚمٝم٤م وم٘م٤مل: هٙمذا أُمرٟم٤م ٟمٗمٕمؾ وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: هٙمذا أُمرٟم٤م أ

 (339/2 -338سم٠مهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ىم٤مل احلًـ: رأي٧م قمثامن سمـ قمٗم٤من ي٘مٞمؾ ذم اعمًجد وهق يقُمئذ ظمٚمٞمٗم٦م، وي٘مقم وأصمر احلَم سمجٜمٌف، ومٜم٘مقل: 

 (437ُمػم اعم١مُمٜملم.)اًمتٌٍمة هذا أُمػم اعم١مُمٜملم، هذا أ
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 (3/355)آطمٞم٤مء .ويم٤من أسمق قمٌٞمدة اسمـ اجلراح وهق أُمػم حيٛمؾ ؾمٓمال ًمف ُمـ ظمِم٥م إمم احلامم

وُمر احلًـ سمـ قمكم صٌٞم٤من ُمٕمٝمؿ يمن ظمٌز وم٤مؾمتْم٤مومقه ومٜمزل وم٠ميمؾ ُمٕمٝمؿ صمؿ محٚمٝمؿ إمم ُمٜمزًمف وم٠مـمٕمٛمٝمؿ 

 حـ ٟمجد أيمثر ُمٜمف.ويم٤ًمهؿ وىم٤مل: اًمٞمد هلؿ َّٕنؿ ٓ جيدون ؿمٞمئ٤م همػم ُم٤م أـمٕمٛمقين وٟم

 (339/2-338)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

أىمقم إمم   : ويم٤من يٙمت٥م ومٙم٤مد اًمناج يٓمٗم٠م وم٘م٤مل اًمْمٞمػ أشم٤مه ًمٞمٚم٦م وٞمػ روي أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

هل أول ٟمقُم٦م   : أوم٠مٟمٌف اًمٖمالم وم٘م٤مل  : يمرم اًمرضمؾ أن يًتخدم وٞمٗمف ىم٤مل ًمٞمس ُمـ  : اعمّم٤ٌمح وم٠مصٚمحف وم٘م٤مل

ذه٧ٌم   : وم٘م٤مل ىمٛم٧م أٟم٧م سمٜمٗمًؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم  : اعمّم٤ٌمح زيت٤ًم وم٘م٤مل اًمْمٞمػوأظمذ اًمٌٓم٦م وُمأل  ٟم٤مُمٝم٤م وم٘م٤مم

 (3/355طمٞم٤مء إل.)ا اهلل ُمتقاوٕم٤مً  وظمػم اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من قمٜمد  ! وأٟم٤م قمٛمر ورضمٕم٧م وأٟم٤م قمٛمر ُم٤م ٟم٘مص ُمٜمل رء

ذم وي٘مقل أمحد سمـ احلًـ اًمؽمُمذي: رأي٧م أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ يِمؽمي اخلٌز ُمـ اًمًقق، وحيٛمٚمف 

 اًمّزٟمٌٞمؾ، ورأيتف يِمؽمي اًم٤ٌمىمالء همػم ُمرة، وجيٕمٚمف ذم ظمرىم٦م، ومٞمحٛمٚمف آظمًذا سمٞمد قمٌد اهلل اسمٜمف. 

 (11/311قمالم اًمٜمٌالءأ)ؾمػم 

وىم٤مل حمٛمد سمـ سمٙم٤مر رمحف اهلل : سمٕم٨م ه٤مرون اًمرؿمٞمد إمم اسمـ اًمًامك ومدظمؾ قمٚمٞمف وقمٜمده حيٞمك سمـ ظم٤مًمد 

لم أرؾمؾ إًمٞمؽ عم٤م سمٚمٖمف ُمـ صالح طم٤مًمؽ ذم ٟمٗمًؽ اًمؼمُمٙمل وم٘م٤مل حيٞمك ٓسمـ اًمًامك : إن أُمػم اعم١مُمٜم

٤م ُم٤م سمٚمغ أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ صالطمٜم٤م ذم  ويمثرة ذيمرك ًمرسمؽ قمز وضمؾ ودقم٤مئؽ ًمٚمٕم٤مُم٦م وم٘م٤مل اسمـ اًمًامك: أُما

أٟمٗمًٜم٤م ومذًمؽ سمًؽم اهلل قمٚمٞمٜم٤م ومٚمق اـمٚمع اًمٜم٤مس قمغم ذٟم٥م ُمـ ذٟمقسمٜم٤م عم٤م أىمدم ىمٚم٥م ًمٜم٤م قمغم ُمقدة. وٓ ضمرى 

ظم٤مف أن أيمقن سم٤مًمًؽم ُمٖمرورا وسمٛمدح اًمٜم٤مس ُمٗمتقٟم٤م وإٟمك ٕظم٤مف أن أهٚمؽ هبام ًم٤ًمن ًمٜم٤م سمٛمدطم٦م، وإين ٕ

 (219/ 8وسم٘مٚم٦م اًمِمٙمر قمٚمٞمٝمام ومدقم٤م سمدواة وىمرـم٤مس ومٙمتٌف إمم اًمرؿمٞمد. ) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

جُيؾ أسم٤م ُمٕم٤موي٦م اًميير وحيؽمُمف ىمٞمؾ أٟمف اؾمتدقم٤مة ًمٞمًٛمع ُمٜمف احلدي٨م وم٠ميمؾ قمٜمده  ه٤مرون اًمرؿمٞمدويم٤من 

ومٖمًؾ يديف ومٙم٤من اًمرؿمٞمد هق اًمذي ص٥م قمغم يده وىم٤مل شمدري ي٤م أسم٤م ُمٕم٤موي٦م ُمـ يّم٥م قمٚمٞمؽ صمؿ وصٚمف 

 (77/ 9قمالم اًمٜمٌالء أسمذه٥م يمثػم.) ؾمػم 

رمحف اهلل: ىم٤مل هم٤مًم٥م: ظمرج احلًـ ُمرة ُمـ اعمًجد وىمد ُذه٥م سمحامره وم٠مشمك مح٤مري  وىم٤مل اًمني اًمً٘مٓمل

 سمٚمج٤مُمف وم٠مظمذت احلًـ قمغم ومخٗمتف-يريمٌف ُمـ ؾم٤مق يٕمض –ومريمٌف ويم٤من مح٤مري يتٜم٤مول ؾم٤مق ص٤مطمٌف 

 ه١مٓء ٟمٕم٤مل ظمٗمؼ يٌ٘مل ُم٤م ًمؽ أسم٤م ٓ: وم٘م٤مل يٛمِمقن، رضم٤مل وظمٚمٗمف: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: وم٘مٚم٧م هذا؟ أمح٤مرك: وم٘م٤مل

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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وٕمٞمػ؟! واهلل ًمقٓ أن يرضمع اعمًٚمؿ أو اعم١مُمـ إمم ٟمٗمًف ومٞمٕمٚمؿ أن ٓ رء قمٜمده ًمٙم٤من هذا  لآدُم ىمٚم٥م ُمـ

 (7/168ذم وم٤ًمد ىمٚمٌف هيٕم٤ًم. )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

وىم٤مل قمٛمرو سمـ ؿمٞم٦ٌم رمحف اهلل : يمٜم٧م سمٛمّٙم٦م سملم اًمّّمٗم٤م واعمروة ومرأي٧م رضمال رايم٤ٌم سمٖمٚم٦م وسملم يديف همٚمامن 

د طملم ومدظمٚم٧م سمٖمداد ومٙمٜم٧م قمغم اجلن وم٢مذا أٟم٤م سمرضمؾ ضم٤مف طم٤مه يٕمٜمّٗمقن اًمٜم٤ّمس. ىم٤مل: صمّؿ قمدت سمٕم

ـمقيؾ اًمِّمٕمر. ىم٤مل: ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر إًمٞمف وأشم٠مُّمٚمف، وم٘م٤مل زم: ُم٤مًمؽ شمٜمٔمر إزّم؟. وم٘مٚم٧م ًمف: ؿمٌّٝمتؽ سمرضمؾ رأيتف 

سمٛمّٙم٦م ووصٗم٧م ًمف اًمّّمٗم٦م، وم٘م٤مل ًمف: أٟم٤م ذًمؽ اًمّرضمؾ. وم٘مٚم٧م ُم٤م ومٕمؾ اهللّ سمؽ؟ وم٘م٤مل: إيّن شمروّمٕم٧م ذم ُمقوع 

 (343/ 3ومٞمف اًمٜم٤ّمس ومقوٕمٜمل اهللّ طمٞم٨م يؽموّمع اًمٜم٤ّمس. )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ يتقاوع 

ىم٤مل أيب ظم٤مًمد رمحف اهلل أٟمف: ذيمر إقمٛمش طمدي٨م )ذاك سم٤مل اًمِمٞمٓم٤من ذم أذٟمف( وم٘م٤مل: ُم٤م أرى قمٞمٜمل قمٛمِم٧م 

 -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل -إٓ ُمـ يمثرة ُم٤م يٌقل اًمِمٞمٓم٤من ذم أذين. ىم٤مل أسمق ظم٤مًمد: وُم٤م أفمٜمف ومٕمؾ هذا ىمط. ىمٚم٧م

 (232/ 6يد أن إقمٛمش يم٤من ص٤مطم٥م ًمٞمؾ وشمٕمٌد.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ير

أرؾمؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم آظمر قمٛمره ىم٤مقمدًة ذم اًمتٗمًػم سمخٓمِّف إمم شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمِّؿ رمحف اهلل وقمغم 

 فمٝمره٤م أسمٞم٤مٌت سمخٓمِّف ُمـ ٟمٔمٛمف ي٘مقل ومٞمٝم٤م: 

٤مِت             يا يِت            َأَٟم٤م اًمَٗمِ٘مػُم إمَِم َربِّ اًمؼَمِ َٓ ٞمْٙملُِم ذِم جَمُْٛمقِع طَم٤م ًَ  َأَٟم٤م اعمُ

ـْ قِمٜمِْدِه َي٤ميِت        َأَٟم٤م اًمٔماُٚمقُم ًمِٜمَْٗمِز َوْهَل فَم٤معمَِتِل           َواخلػَْمُ إِْن َي٠ْمشمِٜم٤م ُِم

ـِ اًمٜماْٗمِس زِم َدوْمَع اعمََيا           َٓ َأؾْمتَٓمِٞمُع ًمِٜمَْٗمِز ضَمْٚم٥َم َُمٜمَْٗمَٕم٦ٍم      َٓ قَم  اِت َو

ُريِن          َٓ ؿَمِٗمٞمٌع إَِذا طَم٤مـَم٧ْم ظَمٓمِٞمئ٤َميِت             َوًَمٞمَْس زِم ُدوَٟمُف َُمْقمًم ُيَدسمِّ   َو

ِزٌم َأسَمًدا            يَماَم اًمِٖمٜمَك َأسَمًدا َوْصٌػ ًَمُف َذايِت  َٓ  (1/524.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم َواًمَٗمْ٘مُر زِم َوْصُػ َذاٍت 

 ثبة حتش٠ُ اٌىرب ٚاإلّغبة -8=
٤مدًا َواًمَٕم٤مىِم٦ٌَُم  : ٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم ىمَ  ًَ ـَ َٓ ُيِريُدوَن قُمُٚمقًا ذِم إَْرِض َوَٓ وَم اُر أظِمَرُة َٟمْجَٕمُٚمَٝم٤م ًمِٚماِذي شمِْٚمَؽ اًمدا

 : [ وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم  37اإلهاء : ] َوٓ مَتِْش ذِم إَْرِض َُمَرطم٤م : [ وىم٤مل شمٕم٤ممم 83اًم٘مّمص : ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ 

رْ  َك ًمِٚمٜما٤مِس َوَٓ مَتِْش ذِم إَْرِض َُمَرطم٤ًم إنا اهللَ َٓ حُي٥ِمُّ يُمؾا خُمْت٤َمٍل وَمُخقٍر  َوَٓ شُمَّمٕمِّ  [  18ًم٘مامن :  ]ظَمدا

َيْدظُمُؾ  َٓ   : وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل-612



 واإلقمج٤مب اًمٙمؼم حتريؿ سم٤مب                                اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -599

 

 

ـْ  اجلَٜما٦مَ  ة ُِمْثَ٘م٤مُل  ىَمْٚمٌِفِ  ذم يَم٤منَ  َُم ـْ  َذرا ضُمَؾ  إنا :  َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤مَل ! ((  يمؼِْمٍ  ُِم ٜم٤مً  صَمْقسُمفُ  َيُٙمقنَ  أنْ  حُي٥ِمُّ  اًمرا ًَ  طَم

٥مُّ  مَجِٞمٌؾ  اهللَ إنا :  ىَم٤مَل   ؟ طمًٜم٤مً  وَٟمْٕمُٚمفُ 
    .  (  ( ُمًٚمؿ رواه  . اًمٜما٤مسِ  َوهَمْٛمطُ  احلَؼِّ  سَمَٓمرُ :  اًمٙمؼِْمُ  ، اجلاََمَل  حُيِ

 :  ىَم٤مَل  يمؾ سمٞمٛمٞمٜمؽ  : سمِمامًمف، وم٘م٤ملأيَمَؾ قِمٜمَْد رؾمقل اهلل  وقمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع  : أّن َرضُمالً  -613

      ُمًٚمؿ رواه  . ومِٞمفِ  إمَِم  روَمٕمٝم٤م ومام:  ىَم٤مَل .  اًمٙمؼِْمُ  إِٓا  َُمٜمََٕمفُ  َُم٤م  اؾْمَتَٓمْٕم٧َم  ٓ:   ىَم٤مَل !  أؾْمَتٓمِٞمعُ  َٓ 

 يمؾُّ :  اًمٜما٤مر سم٠مْهؾِ  يُمؿْ ُأظْمؼِمُ  أٓ:  ي٘مقل ، اهلل رؾمقل ؾَمِٛمْٕم٧ُم :  ىَم٤مَل  ،  وْه٥ٍم  سمـ طم٤مرصم٦م وقمـ -614 

تَْٙمؼمٍ  ضَمّقاظٍ  قُمتُؾٍ  ًْ   اعمًٚمٛملم وٕمٗم٦مِ  سم٤مِب  ذم ذطمف وشم٘مدم ، قَمَٚمٞمْفِ  ُمتٗمٌؼ  . ُُم

 ذما :  اًمٜما٤مرُ  وَمَ٘م٤مًَم٧م ، َواًمٜما٤مرُ  اجلَٜما٦مُ  اطْمتَّج٧ِم :   ىَم٤مَل  ،  اًمٜمٌل قمـ ، اخلدري ؾمٕمٞمد َأيب وقمـ -615

ُونَ  اجْلٌَا٤مُرونَ   اجلٜم٦ّمُ  إٟمِؽ :  سَمٞمٜمُٝمام اهللُ وم٘م٣م ، وُم٤ًميمٞمٜمُُٝمؿ اًمٜم٤مس ُوٕمٗم٤مءُ  ذما :  اجلَٜما٦مُ  وىم٤مًم٧ِم .  واعمُتََٙمؼمِّ

ـْ  سمِؽ أْرطَمؿُ  َرمْحَتِل ُب  قَمَذايِب  اًمٜما٤مرُ  َوإٟماِؽ  ، أؿَم٤مءُ  َُم ـْ  سمِِؽ  ُأقَمذِّ  . ُِمْٚم١ُمَه٤م قَمكَما  َوًمِٙمَِٚمٞمُْٙماَم  ، أؿَم٤مءُ  َُم

 . ُمًٚمؿ رواه

ـْ  إمَِم  اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اهللُ َيٜمُْٔمرُ  َٓ :   ىَم٤مَل  ،  هللا رؾمقل أنا :   هريرة َأيب وقمـ -616  سَمَٓمراً  إَزاَرهُ  ضَمرا  َُم

 . قَمَٚمٞمْفِ  ُمتٗمٌؼ .

ٞمِٝمؿْ  َوَٓ  ، اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦م َيْقمَ  اهللُ  ُيَٙمٚمُِّٛمُٝمؿُ  َٓ  صَمالَصَم٦مٌ :    اهلل رؾمقل ىَم٤مَل :  ىَم٤مَل  ، وقمٜمف -617   َيٜمُْٔمرُ  َوَٓ  ، ُيَزيمِّ

اٌب  َوَُمٚمٌِؽ  ، َزانٍ  ؿَمٞمٌْخ :  أًمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  َوهَلُؿْ  ، إًَمٞمِْٝمؿْ  َتْٙمؼِمٌ  َوقَم٤مئٌِؾ  ، يَمذا ًْ  . ُمًٚمؿ رواه . ُُم

  . اًمَٗمِ٘مػمُ (( :  اًمَٕم٤مئُِؾ ))  

ـْ  ، ِردائل واًمٙمؼمي٤مءُ  ، إَزاري اًمِٕمزُّ :   اهلل ىَم٤مَل :  اهلل رؾمقل ىَم٤مَل :  ىَم٤مَل  ، وقمٜمف -618  ذم ُيٜم٤َمِزقُمٜمِل وَمَٛم

سْمتُفُ قمَ  وَمَ٘مد ُمٜمٝمام َواطِمدٍ   . ُمًٚمؿ رواه((  ذا

فُ  شُمْٕمِجٌُفُ  طُمٚما٦مٍ  ذم َيٛمٌِم  َرضُمٌؾ  سَمٞمْٜماََم :   ىَم٤مَل  ،  اهلل رؾمقل أنا :  وقمٜمف -619 ًُ ٌؾ  ، َٟمْٗم  خَيْت٤َمُل  ، َرأؾَمفُ  ُُمَرضمِّ

َػ  إِذْ  ، َُمِْمَٞمتفِ  ذِم  ًَ  . قَمَٚمْٞمفِ  ُمتٗمٌؼ  . اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمِ  إمَِم  إَرضِ  ذم َيتََجْٚمَجُؾ  وَمُٝمقَ  ، سمِفِ  اهللُ ظَم

ٌؾ ))   ُٓمُف، أْي (( :  َرأؾَمفُ  ُُمَرضمِّ  .َوَيٜمِْزُل  َيُٖمقُص  أْي :  سم٤مجلٞمٛملم((  َيتََجْٚمَجُؾ ))   ُِمَِمِّ

ـِ  ؾَمَٚمٛم٦مَ  وقمـ -621 ضُمُؾ  َيَزاُل  َٓ :    اهلل رؾمقل ىَم٤مَل :  ىَم٤مَل  ،  إيْمَقعِ  سم فِ  َيْذَه٥ُم  اًمرا ًِ  ُيْٙمت٥ََم  طَمتاك سمِٜمَْٗم

ٌا٤مِريـ ذم  .  طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل ، اًمؽمُمذي رواه((  أَص٤مهَبُؿْ  َُم٤م فُ وَمٞمُّمٞمٌَ  ، اجل
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فِ  َيْذَه٥ُم ))   ًِ ُ  َيْرشَمِٗمعُ :  أْي ((  سمِٜمَْٗم  . َوَيتَٙمؼما

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : شمٕمٔمام ودمؼما ) وٓ وم٤ًمدا ( : قمٛمال .ًمٚمذيـ ٓ يريدون قمٚمقا ذم إرض  : ىمقًمفاسمـ ضمري٩م قمـ 

قد ُمـ ذاك سم٤معمٕم٤ميص. قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : إن اًمرضمؾ ًمٞمٕمجٌف ُمـ ذاك ٟمٕمٚمف أن يٙمقن أضم

شمٚمؽ اًمدار أظمرة ٟمجٕمٚمٝم٤م ًمٚمذيـ ٓ يريدون قمٚمقا ذم إرض وٓ وم٤ًمدا  : ص٤مطمٌف ، ومٞمدظمؾ ذم ىمقًمف

 (19/638أي اجلٜم٦م ًمٚمٛمت٘ملم . )شمٗمًػم اًمٓمؼمى.واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم  :قمـ ىمت٤مدة  . واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم 

ي٘مقل : وٓ شمتٙمؼم : ومتح٘مر قم٤ٌمد اهلل ، وشمٕمرض قمٜمٝمؿ سمقضمٝمؽ .وٓ شمّمٕمر ظمدك ًمٚمٜم٤مس :قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 : قمـ جم٤مهد ىمقًمف . ي٘مقل : سم٤مخلٞمالء.وٓ متش ذم إرض ُمرطم٤م  : ىم٤مل اًمْمح٤مك ي٘مقل ذم ىمقًمف. إذا يمٚمٛمقك

 .: يٕمدد ُم٤م أقمٓمك اهلل وهق ٓ يِمٙمر اهلل ىم٤مل : ُمتٙمؼم . وىمقًمف : ) ومخقر ( ىم٤مل.(يمؾ خمت٤مل ومخقر)

 (21/145)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ىم٤مل : يم٤من اسمـ قمٛمف، ويم٤من يتٌع اًمٕمٚمؿ طمتك مجع قمٚمام، إن ىم٤مرون يم٤من ُمـ ىمقم ُمقؾمك  :ىم٤ملاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ومٚمؿ يزل ذم أُمره ذًمؽ طمتك سمٖمك قمغم ُمقؾمك وطمًده، وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم : إن اهلل أُمرين أن آظمذ 

ة، وضم٤مءيمؿ سم٠مؿمٞم٤مء اًمزيم٤مة . وم٠مسمك، وم٘م٤مل : إن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم يريد أن ي٠ميمؾ أُمقاًمٙمؿ، ضم٤مءيمؿ سم٤مًمّمال

وم٤مطمتٛمٚمتٛمقه٤م، ومتحتٛمٚمقه أن شمٕمٓمقه أُمقاًمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا : ٓ ٟمحتٛمؾ، ومام شمرى؟ وم٘م٤مل هلؿ : أرى أن أرؾمؾ إمم 

سمٖمل ُمـ سمٖم٤مي٤م سمٜمل إهائٞمؾ، ومٜمرؾمٚمٝم٤م إًمٞمف، ومؽمُمٞمف سم٠مٟمف أراده٤م قمغم ٟمٗمًٝم٤م . وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًمقا هل٤م : 

ىم٤مًم٧م : ٟمٕمؿ . ومج٤مء ىم٤مرون إمم ُمقؾمك ىم٤مل :  ٟمٕمٓمٞمؽ طمٙمٛمؽ قمغم أن شمِمٝمدي قمغم ُمقؾمك أٟمف ومجر سمؽ .

امجع سمٜمل إهائٞمؾ، وم٠مظمؼمهؿ سمام أُمرك رسمؽ . ىم٤مل : ٟمٕمؿ . ومجٛمٕمٝمؿ وم٘م٤مًمقا ًمف : ُم٤م أُمرك رسمؽ؟ ىم٤مل : 

أُمرين أن شمٕمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م، وأن شمّمٚمقا اًمرطمؿ، ويمذا ويمذا، وأُمرين ذم اًمزاين إذا زٟمك وىمد 

يمٜم٧م أٟم٧م؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ . ىم٤مًمقا : وم٢مٟمؽ ىمد زٟمٞم٧م . ىم٤مل : أٟم٤م! وم٠مرؾمٚمقا إمم أطمّمـ أن يرضمؿ . ىم٤مًمقا : وإن 

أٟمِمدك سم٤مهلل إٓ ُم٤م صدىم٧م . ىم٤مًم٧م :  : اعمرأة ومج٤مءت، وم٘م٤مًمقا : ُم٤م شمِمٝمديـ قمغم ُمقؾمك؟ وم٘م٤مل هل٤م ُمقؾمك

أُم٤م إذ ٟمِمدشمٜمل سم٤مهلل، وم٢مَّنؿ دقمقين وضمٕمٚمقا زم ضمٕمال قمغم أن أىمذومؽ سمٜمٗمز، وأٟم٤م أؿمٝمد أٟمؽ سمريء، وأٟمؽ 

اهلل . ومخر ُمقؾمك ؾم٤مضمدا يٌٙمل، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف : ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىمد ؾمٚمٓمٜم٤مك قمغم إرض، ومٛمره٤م  رؾمقل

 . وم٠مظمذهتؿ إمم أقم٘م٤مهبؿ، ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن : ي٤م ُمقؾمك، ي٤م ُمقؾمك . ومتٓمٞمٕمؽ . ومرومع رأؾمف وم٘م٤مل : ظمذهيؿ

وم٠مظمذهتؿ إمم وم٘م٤مل : ظمذهيؿ  . وم٘م٤مل : ظمذهيؿ . وم٠مظمذهتؿ إمم ريمٌٝمؿ، ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن : ي٤م ُمقؾمك، ي٤م ُمقؾمك
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وم٘م٤مل : ظمذهيؿ . وم٠مظمذهتؿ ومٖمٞمٌتٝمؿ، وم٠موطمك اهلل : ي٤م  . أقمٜم٤مىمٝمؿ، ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن : ي٤م ُمقؾمك، ي٤م ُمقؾمك

 :قم٤ٌمس  اسمـُمقؾمك، ؾم٠مًمؽ قم٤ٌمدي وشميقمقا إًمٞمؽ ومٚمؿ دمٌٝمؿ، وقمزيت ًمق أَّنؿ دقمقين ٕضمٌتٝمؿ . ىم٤مل 

ومٌٖمك  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ  . ظمًػ سمف إمم إرض اًمًٗمغمومخًٗمٜم٤م سمف وسمداره إرض  : وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ىم٤مل : أص٤مب يمٜمزا ُمـ يمٜمقز يقؾمػ. قمـ وآشمٞمٜم٤مه ُمـ اًمٙمٜمقز  : ذم ىمقًمفقمٓم٤مء قمـ . ىم٤مل : ومٕمال قمٚمٞمٝمؿقمٚمٞمٝمؿ 

ىم٤مل : يم٤مٟم٧م ظمٞمثٛم٦م قمـ  . ىم٤مل : يم٤من ىم٤مرون يٕمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء.وآشمٞمٜم٤مه ُمـ اًمٙمٜمقز  : اًمقًمٞمد سمـ زوران ذم ىمقًمف

ؾ ُمٗمت٤مح ُمثؾ اإلصٌع، يمؾ ُمٗمت٤مح قمغم ظمزاٟم٦م قمغم طمدة، وم٢مذا ريم٥م ُمٗم٤مشمٞمح يمٜمقز ىم٤مرون ُمـ ضمٚمقد، يم

ي٘مقل : ٓ يرومٕمٝم٤م ًمتٜمقء سم٤مًمٕمّم٦ٌم  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ  . محٚم٧م اعمٗم٤مشمٞمح قمغم ؾمٌٕملم سمٖمال أهمر حمجال

ىم٤مل : ه١مٓء اعم١مُمٜمقن إذ ىم٤مل ًمف ىمقُمف ٓ شمٗمرح  : ذم ىمقًمفاًمًدي قمـ  . اًمٕمّم٦ٌم ُمـ اًمرضم٤مل أوزم اًم٘مقة

ىم٤مل : إن اهلل ٓ حي٥م اًمٗمرطملم  : ذم ىمقًمف جم٤مهدقمـ  . ُمٜمٝمؿ، ىم٤مًمقا : ي٤م ىم٤مرون، ٓ شمٗمرح سمام أوشمٞم٧م ومتٌٓمر

وٓ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ  . اعمتٌدظملم، إذيـ، اًمٌٓمريـ، اًمذيـ ٓ يِمٙمرون اهلل قمغم ُم٤م أقمٓم٤مهؿ

ىم٤مل إٟمام أوشمٞمتف قمغم قمٚمؿ قمٜمدي  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ  . ىم٤مل : أن شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ٔظمرشمؽشمٜمس ٟمّمٞمٌؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل : وٓ ي٠ًمل قمـ ذٟمقهبؿ اعمجرُمقن  : ذم ىمقًمفىمت٤مدة قمـ  . ي٘مقل : قمغم ظمػم قمٜمدي، وقمٚمؿ قمٜمدي

 : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قن، ٓ ي٠ًمًمقن قمـ ذٟمقهبؿ، وٓ حي٤مؾمٌقن ًمدظمقل اًمٜم٤مر سمٖمػم طم٤ًمسمٕمـ اعمنميم

ىم٤مل : خيًػ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب قمـ  . ىم٤مل : ظمًػ سمف إمم إرض اًمًٗمغمومخًٗمٜم٤م سمف وسمداره إرض 

 (512-11/513ثقر )اًمدر اعمٜمسم٘م٤مرون وىمقُمف ذم يمؾ يقم ىمدر ىم٤مُم٦م، ومال يٌٚمغ إرض اًمًٗمغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ : ٓ حي٘مرن أطمد أطمدا ُمـ اعمًٚمٛملم  وم٢من صٖمػم اعمًٚمٛملم قمٜمد اهلل يمٌػم.

  (5/123طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ومٚمٞمٜمٔمر إمم رضمؾ ىم٤مقمد وسملم يديف ىمقم   : ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م 

 (3/354طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  إ) . ٤ممىمٞم

قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ىم٤مل: ظمرج قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ذات يقم وم٤مشّمٌٕمف ٟم٤مس وم٘م٤مل هلؿ: 

 أًمٙمؿ طم٤مضم٦م؟ ىم٤مًمقا: ٓ وًمٙمـ أردٟم٤م أن ٟمٛمٌم ُمٕمؽ. ىم٤مل: ارضمٕمقا وم٢مٟمف ذًّم٦م ًمٚمت٤مسمع وومتٜم٦م ًمٚمٛمتٌقع.

 ( 1/186)صٗمف اًمّمٗمقة  

ٜمف: ي٤م سمٜمل: إيا٤مك واًمٙمؼم وًمٞمٙمـ ومٞمام شمًتٕملم سمف قمغم شمريمف: قمٚمٛمؽ سم٤مًمذي ُمٜمف ىم٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىما٤مص ٓسم
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يمٜم٧م واًمذي إًمٞمف شمّمػم ويمٞمػ اًمٙمؼم ُمع اًمٜمِّٓمٗم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘م٧م واًمرطمؿ اًمتل ُمٜمٝم٤م ىمذوم٧م واًمٖمذاء اًمذي 

 (2/197سمف همذي٧م.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد 

أطم٥م إزم ُمـ أن أسمٞم٧م ىم٤مئاًم، وأصٌح ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم: ٕن أسمٞم٧م ٟم٤مئاًم وأصٌح ٟم٤مدُم٤ًم، 

 (2/211 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .ُمٕمج٤ٌمً 

 (9/463 ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالءي٘مقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: إٟمف ًمٞمٛمٜمٕمٜمل ُمـ يمثػم ُمـ اًمٙمالم خم٤موم٦م اعم٤ٌمه٤مة.)

-ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ أيب ضمٕمٗمر: إذا يم٤من اعمرء حيدث ذم جمٚمس وم٠مقمجٌف احلدي٨م ومٚمٞمٛمًؽ، وإذا يم٤من ؾم٤ميمٜم٤ًم 

 (9/161قمالم اًمٜمٌالء أوم٠مقمجٌف اًمًٙمقت ومٚمٞمتحدث. )ؾمػم  -٤ميمت٤مً يٕمٜمل ؾم

اخلٓم٠م وشمٕمرض  ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: رد ؾمٌٞمؾ اًمٕمج٥م سمٛمٕمروم٦م اًمٜمٗمس وختٚمص إمم إمج٤مع اًم٘مٚم٥م سم٘مٚم٦م

ًمرىم٦م اًم٘مٚم٥م سمٛمج٤مًم٦ًم أهؾ اخلقف واؾمتجٚم٥م ٟمقر اًم٘مٚم٥م سمدوام احلزن واًمتٛمس سم٤مب احلزن سمدوام اًمٗمٙمرة 

 (9/266 إوًمٞم٤مء) طمٚمٞمف . اخلٚمقاتواًمتٛمس وضمقه اًمٗمٙمرة ذم

سم٤معمقضمقد: وم٠مٟم٧م  ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: قمغم اًم٘مٚم٥م صمالصم٦م أهمٓمٞم٦م: اًمٗمرح واحلزن واًمنور وم٢مذا ومرطم٧م

طمريص، واحلريص حمروم: وإذا طمزٟم٧م قمغم اعمٗم٘مقد: وم٠مٟم٧م ؾم٤مظمط، واًم٤ًمظمط ُمٕمذب: وإذا هرت 

ًمف شمٕم٤ممم: )ًمَِٙمٞماْل شَم٠ْمؾَمْقا قَمغَم َُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ سم٤معمدح: وم٠مٟم٧م ُمٕمج٥م، واًمٕمج٥م حيٌط اًمٕمٛمؾ: ودًمٞمؾ ذًمؽ يمٚمف ىمق

 (8/34 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف )23َوٓ شَمْٗمَرطُمقا سماَِم آشَم٤ميُمْؿ( )احلديد

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م رمحف اهلل: ُمـ رأى أٟمف ظمػم ُمـ همػمه وم٘مد اؾمتٙمؼم، وذًمؽ أن إسمٚمٞمس إٟمام ُمٜمٕمف ُمـ 

 (2/541اًمًجقد ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم اؾمتٙم٤ٌمره. )صٗم٦م اًمّمٗمقة 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م رمحف اهلل: ُمـ يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞمتف ذم اًمِمٝمقة، وم٤مرج ًمف اًمتقسم٦م، وم٢من آدم قمَم ُمِمتٝمٞم٤ًم ومٖمٗمر 

 ًمف، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞمتف ذم يمؼم، وم٤مظمش قمغم ص٤مطمٌف اًمٚمٕمٜم٦م، وم٢من إسمٚمٞمس قمَم ُمًتٙمؼًما وُمٚمِٕمـ.

 (2/541)صٗم٦م اًمّمٗمقة 

وم٤مًمٜمٞم٦م: أن  ت٤من ُمٝمٚمٙمت٤من وم٤معمٜمجٞمت٤من:اًمٜمٞم٦م، واًمٜمٝمل:ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: وىم٤مل قمٌد اهلل: اصمٜمت٤من ُمٜمجٞمت٤من واصمٜم

شمٜمقي: أن شمٓمٞمع اهلل ومٞمام يًت٘مٌؾ: واًمٜمٝمل: أن شمٜمٝمك ٟمٗمًؽ قمام طمرم اهلل قمز وضمؾ: واعمٝمٚمٙمت٤من: اًمٕمج٥م، 

 (7/298 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .واًم٘مٜمقط

 (2/95 )احلٚمٞمف ُمنوق: يمٗمك سم٤معمرء قمٚماًم: أن خيِمك اهلل: ويمٗمك سم٤معمرء ضمٝمالً: أن يٕمج٥م سمٕمٛمٚمف.ىم٤مل 
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ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف :ُمـ وارم مخ٤ًًم وم٘مد وىمل ذ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: اًمٕمج٥م واًمري٤مء واًمٙمؼم واإلزراء 

 (8/95 إوًمٞم٤مءواًمِمٝمقة.)طمٚمٞمف 

 (3/338طمٞم٤مء إلوىم٤مل وه٥م: عم٤م ظمٚمؼ اهلل ضمٜم٦م قمدن ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل: أٟم٧م طمرام قمغم يمؾ ُمتٙمؼم. )ا

 (4/66 إوًمٞم٤مء٤م رء يٕمجٌٜمل.)طمٚمٞمف قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤مل: إين ٕشمٗم٘مد أظمالىمل، ُم٤م ومٞمٝم

ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤مين: إن ىمقًُم٤م يريدون أن يرشمٗمٕمقا، ومٞم٠مسمك اهلل إٓ أن يْمٕمٝمؿ، وآظمريـ يريدون أن 

 (3/219يتقاوٕمقا، وي٠مسمك اهلل إٓ أن يرومٕمٝمؿ.)صٗم٦م اًمّمٗمقة 

، وم٘مٞمؾ ًمف، -ٓ يزيد قمغم اًمٙمٕمٌلم-ويم٤من ذم ىمٛمٞمص أيقب اًمًختٞم٤مين سمٕمض اًمتذيٞمؾ، أٟمف ي٘م٤مرب اًمٙمٕمٌلم 

 (3/7 إوًمٞم٤مءوم٘م٤مل: اًمِمٝمرة اًمٞمقم ذم اًمتِمٛمػم.)طمٚمٞمف 

 (3/211ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤مين: إذا ذيمر اًمّم٤محلقن يمٜم٧م ُمٜمٝمؿ سمٛمٕمزل.)صٗمقة اًمّمٗمقة 

 (11/53ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: يٜمٌٖمل ًمٚمٗم٘مٞمف أن يْمع اًمؽماب قمغم رأؾمف، شمقاوٕم٤م هلل وؿمٙمرا هلل.) اًمًػم 

م واًمتٙمؼم ُمـ ؿمٞمؿ اًمٚمئ٤مم اًمتقاوع يقرث اعمح٦ٌم واًم٘مٜم٤مقم٦م شمقرث ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمتقاوع ُمـ أظمالق اًمٙمرا

 (11/99اًمراطم٦م. )ؾمػم أقمالم اًمٜمٞمالء 

 .سمٕمٛمٚمف أقمج٥م إذا: اًمِمٞمخ يٙمقن ُم٤م أمحؼ إن: اًمرضمؾ ىم٤مل أمحؼ أفمٜمؽ: ًمرضمؾ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 

 (9/129وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا 

 أطمدا إٓ رأي٧م ًمف اًمٗمْمؾ قمٚمٞمؽ.وؾمئؾ يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط رمحف اهلل ُم٤م هم٤مي٦م اًمتقاوع؟ ىم٤مل: أن ٓ شمٚم٘مك 

 (9/171) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

د سمـ أؾمٚمؿ اًمٓمقد: ىمد هت ذم إرض ودرت ومٞمٝم٤م، وم٤ٌمًمذي ٓ إًمف إٓ هق ُم٤م رأي٧م ٟمٗم٤ًًم حمٛم وىم٤مل 

  (9/244 إوًمٞم٤مءشمّمغم إمم اًم٘مٌٚم٦م ذًا قمٜمدي ُمـ ٟمٗمز .) طمٚمٞمف 

 ، ُم٤م ذم ُمٜمٝم٤م ظمّمٚم٦م واطمدة.وقمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: إين ٕقمد ُم٤مئ٦م ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمؼم

 (1/437) هتذي٥م احلٚمٞم٦م 

ىم٤مل اًمٗمٞمض سمـ اؾمح٤مق: ىم٤مل زم اًمٗمْمٞمؾ: شمريد اجلٜم٦م ُمع اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم، وشمريد أن شم٘مػ اعمقىمػ ُمع 

ٟمقح وإسمراهٞمؿ وحمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم؟؟ سم٠مي قمٛمؾ وأي ؿمٝمقة شمريمتٝم٤م هلل قمز وضمؾ، وأي ىمري٥م 

 (3/11ذم هلل .) هتذي٥م احلٚمٞم٦م سم٤مقمدشمف ذم هلل، وأي سمٕمٞمد ىمرسمتف 
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اعمجٚمس، وٓ  ىم٤مل يمٕم٥م إطم٤ٌمر وأشم٤مه رضمؾ ِمـ يتٌع إطم٤مدي٨م: اشمؼ اهلل، وارض سمدون اًمنمف ُمـ

شم١مذيـ أطمدًا، وم٢مٟمف: ًمق ُمأل قمٚمٛمؽ ُم٤م سملم اًمًامء وإرض ُمع اًمٕمج٥م، ُم٤م زادك اهلل سمف إٓ ؾمٗم٤مًٓ وٟم٘مّم٤ًم: 

سمقين وي١مذوين: وم٘م٤مل: ىمد يم٤مٟم٧م إٟمٌٞم٤مء يٙمذسمقن وم٘م٤مل اًمرضمؾ: رمحؽ اهلل ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق، إَّنؿ يٙمذ

 (5/367 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .وي١مذون، ومٞمّمؼمون: وم٤مصؼم، وإٓ ومٝمق اهلالك

واًمري٤مء  ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ: ٓ أدري أهيام أؿمد قمغم اًمٜم٤مس: إشم٘م٤مء اًمٕمج٥م، أو اًمري٤مء: اًمٕمج٥م داظمؾ ومٞمؽ،

ذم اًمٌٞم٧م يمٚم٥م قم٘مقر، ويمٚم٥م آظمر  يدظمؾ قمٚمٞمؽ: اًمٕمج٥م أؿمد قمٚمٞمؽ ُمـ اًمري٤مء، وُمثٚمٝمام: أن يٙمقن ُمٕمؽ

 .ظم٤مرج اًمٌٞم٧م، وم٠مهيام أؿمد قمٚمٞمؽ؟ ُمٕمؽ، أو اخل٤مرج اًمداظمؾ؟ وم٤مًمداظمؾ: اًمٕمج٥م، واخل٤مرج: اًمري٤مء

 (77-8/76 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

يٜمٌٖمل ًمف: أن  ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: يمٞمػ يٕمج٥م قم٤مىمؾ سمٕمٛمٚمف؟ وإٟمام يٕمد اًمٕمٛمؾ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل إٟمام

ٕمٛمٚمف: اًم٘مدري٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أَّنؿ يٕمٛمٚمقن وم٠مُم٤م ُمـ زقمؿ أٟمف ُمًتٕمٛمؾ: يِمٙمر ويتقاوع وإٟمام يٕمج٥م سم

 (9/263 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .وم٠ٌمي رء يٕمج٥م؟

ىم٤مل اسمققمثامن اًمٜمٞم٤ًمسمقرى :ُم٤م شمرك أطمد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًٜم٦م إٓ ًمٙمؼم ذم ٟمٗمًف، صمؿ هذا ُمٔمٜم٦م ًمٖمػمه، ومٞمٜمًٚمخ 

ًمٙمؼِْم ووٕمػ اإليامن ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اشم٤ٌمع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويّمػم ومٞمف ُمـ ا

 (2/121)اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞمف  ديٜمف أو يٙم٤مدوهؿ حيًٌقن أَّنؿ حيًٜمقن صٜمًٕم٤م.

ىم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم قمغم اعمٜمؼم: إنا ًمٚمِمٞمٓم٤من ُمّم٤مزم وومخقظًم٤م وإنا ُمـ ُمّم٤مزم اًمِمٞمٓم٤من وومخقظمف اًمٌٓمر 

 (3/339طمٞم٤مء إل)اقم٤ٌمد اهلل واشم٤ٌمع اهلقى ذم همػم ذات اهلل.سم٠مٟمٕمؿ اهلل، واًمٗمخر سم٢مقمٓم٤مء اهلل واًمٙمؼِْم قمغم 

وم٠ًمًمتف قمـ اًمٕمج٥م؟ ىم٤مل  .أْن شمزدري اًمٜم٤مس :ؾم٠مًم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك: ُم٤م اًمٙمؼم؟ ىم٤مل :ىم٤مل أسمق وه٥م اعمروزي

 (2/769)اًمًػم )هتذيٌف(  أْن شمرى أنا قمٜمدك ؿمٞمئ٤ًم ًمٞمس قمٜمد همػمك، ٓ أقمٚمؿ ذم اعمّمٚملم ؿمٞمئ٤ًم ًذا ُمـ اًمٕمج٥م.

ـ :إنا أىمقاًُم٤م ضمٕمٚمقا اًمٙمؼم ذم ىمٚمقهبؿ، واًمتقاوع ذم صمٞم٤مهبؿ، ومّم٤مطم٥م اًمٙم٤ًمء سمٙم٤ًمئف أقمج٥م ىم٤مل احلً

  (91ُمـ ص٤مطم٥م اعمٓمرف سمٛمٓمرومف ُم٤م مل شمٗم٤مىمروا.)اًمتقاوع واخلٛمقل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

وىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمكم: ُم٤م دظمؾ ىمٚم٥م اُمرئ رء ُمـ اًمٙمؼِْم ىمط، إٓ ٟم٘مص ُمـ قم٘مٚمف سم٘مدر ُم٤م دظمؾ 

 (3/339طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأو يمثر.)ُمـ ذًمؽ 

 (5/43 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس: قمج٧ٌم عمـ جيري ذم جمرى اًمٌقل ُمرشملم يمٞمػ يتٙمؼم.)
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 (165/  2ىم٤مل ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم: ىمٞمؾ ًمف: أي اًمٙمؼميـ أذ؟ ىم٤مل: يمؼم اًمٕم٤ٌمدة.) احلٚمٞم٦م )هتذيٌف( 

 (3/339طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إل: اًمٙمؼم.)وؾمئؾ ؾمٚمٞمامن قمـ اًمًٞمِّئ٦م اًمتل ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝم٤م طمًٜم٦م وم٘م٤م

 (11/44.)اًمًػم -يٕمٜمل ٟمٗمًؽ -ويم٤من اجلٜمٞمد ي٘مقل: اًمٙمؼم أن شمرى ٟمٗمًؽ، وأدٟم٤مه أن ختٓمر سم٤ٌمًمؽ

 (6/639قمالم اًمٜمٌالء أوي٘مقل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل: اًمًالُم٦م ذم أٓ حت٥م أن شُمٕمرف.)ؾمػم 

 (262)اًمتقاوع واخلٛمقل د سمرئ ُمـ اًمٙمؼِم.ىم٤مل حيك سمـ ضمٕمدة : ُمـ ووع وضمٝمف هلل قمزا وضمؾا ؾم٤مضمًدا وم٘م

 وأٟم٤م سمجٝمؾ اهلل قمَم هذا  : ىم٤مل ضم٤مهؾ إمم ٟمٔمر إن  . أطمد  يتٙمؼم قمغمٓ أن اًمٕمٌد طمؼ ُمـ:  ىم٤مل اًمٖمزازم

 إمم ٟمٔمر وإن ُمثٚمف أيمقن ومٙمٞمػ أقمٚمؿ مل ُم٤م قمٚمؿ ىمد هذا  : ىم٤مل قم٤ممل إمم ٟمٔمر وإن  . ُمٜمل أقمذر ومٝمق سمٕمٚمؿ قمّمٞمتف

 قمّمٞم٧م ينإ  : ىم٤مل صٖمػم إمم ٟمٔمر وإن ُمثٚمف أيمقن ومٙمٞمػ ىمٌكم اهلل أـم٤مع ىمد هذا  : ٤ملىم ؾمٜم٤مً  ُمٜمف أيمؼم هق يمٌػم

 سمام زم وخيتؿ سم٤مإلؾمالم ًمف خيتؿ ًمٕمٚمف يدريٜمل ُم٤م  : ىم٤مل يم٤مومر أو ُمٌتدع إمم ٟمٔمر وإن ُمثٚمف أيمقن ومٙمٞمػ ىمٌٚمف اهلل

 ٤مب ذم اًمٙمؼم واًمٕمج٥م(يمت 476طمٞم٤مء ص إل. )اإزم اسمتداؤه٤م يٙمـ مل يمام إزم اهلداي٦م دوام ومٚمٞمس أن قمٚمٞمف هق

ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟماف  حٞمح: قمـ اًمٜمٌا ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًمٙمؼم يٜم٤مذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقديا٦م، يمام صم٧ٌم ذم اًمّما

سمتف  :ىم٤مل وم٤مًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء  .ي٘مقل اهلل: اًمٕمٔمٛم٦م إزاري، واًمٙمؼمي٤مء ردائل، ومٛمـ ٟم٤مزقمٜمل واطمًدا ُمٜمٝمام قمذا

سمقسمٞما٦م، واًمٙمؼمي٤مء أقم داء، يمام ضمٕمؾ اًمٕمٔمٛم٦م سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ظمّم٤مئص اًمرُّ غم ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م: وهلذا ضمٕمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمرِّ

 (99اإلزار.)اًمٕمٌقديف 

 (61ورطمؿ اهلل اًمٙمريزي اًم٘م٤مئؾ:)رووف اًمٕم٘مالء 

 ومٙمؿ حتتٝم٤م ىمقم هؿ ُمٜمؽ أرومع           وٓ متش ومقق إرض إٓ شمقاوٕم٤م 

 ُمٜمؽ أُمٜمع ومٙمؿ ُم٤مت ُمـ ىمقم هؿ                  وم٢من يمٜم٧م ذم قمز وظمػم وُمٜمٕم٦م  

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قق، ويم٤من حيٚم٥م ًمٚمحل أهمٜم٤مُمٝمؿ ىمٌؾ  ًُّ يؼ ريض اهلل قمٜمف أصٌح هم٤مدًي٤م إمم اًم دِّ عم٤م اؾمتُخٚمػ أسمق سمٙمر اًمّمِّ

ٓا  اخلالوم٦م، ومٚماما سُمقَيع ىم٤مًم٧م ضم٤مري٦م ُِمـ احلل: أن ٓ حيٚم٥م ًمٜم٤م. وم٘م٤مل: سمغم ٕطمٚمٌٜماٝم٤م ًمٙمؿ، وإينِّ ٕرضمق أ

ين ُم٤م   (418. )اًمتٌٍمة ٓسمـ اجلقزى دظمٚم٧م ومٞمفيٖمػمِّ

ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من ضم٤مًم٤ًم ذات يقم ومٛمرت سمف ضم٤مري٦م حتٛمؾ ىمرسم٦م وم٘م٤مم  وم٠مظمذ 

ُمٜمٝم٤م اًم٘مرسم٦م ومحٚمٝم٤م قمغم قمٜم٘مف طمتك وداه٤م صمؿ رضمع وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسمف  يرمحؽ اهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ! ُم٤م محٚمؽ 

 (1/521اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ  ): وم٠مردت أن أذهل٤م.  قمغم هذا ؟ ىم٤مل إن ٟمٗمز أقمجٌتٜمل
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قمـ ىمٞمس ىم٤مل سمٚمغ سمالٓ أن ٟم٤مؾم٤م يٗمْمٚمقٟمف قمغم أيب سمٙمر، وم٘م٤مل يمٞمػ يٗمْمٚمقين قمٚمٞمف وإٟمام أٟم٤م طمًٜم٦م ُمـ 

 (1/359طمًٜم٤مشمف.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

، قمـ هزيؿ أو هذيؿ ىم٤مل: رأي٧م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد قمغم مح٤مر قمري وقمٚمٞمف ىمٛمٞمص ؾمٜمٌالين وٞمؼ آؾمٗمؾ

ويم٤من ـمقيؾ اًم٤ًمىملم، يتٌٕمف اًمّمٌٞم٤من وم٘مٚم٧م هلؿ: شمٜمحقا قمـ آُمػم. وم٘م٤مل: دقمٝمؿ وم٢من اخلػم واًمنم ومٞمام سمٕمد 

 (1/546اًمٞمقم.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

قمـ يزيد سمـ زي٤مد اًم٘مرفمل طمدصمٜمل صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ اًم٘مرفمل ىم٤مل: أىمٌؾ أسمق هريرة ذم اًمًقق، حيٛمؾ 

 (2/614ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ٤مل: أوؾمع اًمٓمريؼ ًمألُمػم.)طمزُم٦م طمٓم٥م، وهق يقُمئذ ظمٚمٞمٗم٦م عمروان. وم٘م

قق وقمٚمٞمف طمزُم٦م ُِمـ طمٓم٥م، وم٘مٞمؾ ًمف: أًمٞمس اهلل ىمد أقمٗم٤مك قمـ  ًُّ ُمرا قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ريض اهلل قمٜمف ذم اًم

ٓ يدظمؾ : هذا؟! ىم٤مل: سمغم، وًمٙمـ أردُت أن أدومع سمف اًمٙمؼِْم، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل

 (833اًمزهد ٓمحد (ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طمٌا٦م ُِمـ ظمردٍل ُِمـ يمؼِْم. اجلٜما٦م َُمـ يم٤من

وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أردك ) ي٘م٤مل هق ( أظمق قمكم اسمـ احلًلم ُٕمف ىم٤مل: يم٤من قمكم سمـ احلًلم يدظمؾ 

اعمًجد، ومٞمِمؼ اًمٜم٤مس طمتك جيٚمس ذم طمٚم٘م٦م زيد اسمـ أؾمٚمؿ، وىم٤مل ًمف ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم: همٗمر اهلل ًمؽ أٟم٧م ؾمٞمد 

طمتك دمٚمس ُمع هذا اًمٕمٌد. وم٘م٤مل: قمكم سمـ احلًلم اًمٕمٚمؿ يٌتٖمك وي١مشمك، ويٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس، شم٠ميت شمتخٓمك 

 (4/388طمٞم٨م يم٤من.) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

روى أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف دظمؾ قمغم قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وقمٚمٞمف طمٚم٦م ظمياء ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

رة، وضمٕمؾ ي٘م قل يٕمٜمل ُمٕم٤موي٦م: اهلل اهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، اًمّمح٤مسم٦م، ومقصم٥م إًمٞمف قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤مًمدِّ

ومٞمؿ ومٞمؿ؟ يٕمٜمل ذم أي رء؟، ومٚمؿ يٙمٚمٛمف طمتك رضمع، وم٘م٤مًمقا: مل ضسمتف وُم٤م ذم ىمقُمؽ ُمثٚمف؟ ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م 

 وم٠مطم٧ٌٌم أن أوع ُمٜمف. -وأؿم٤مر سمٞمده، يٕمٜمل يم٠مٟمف ذم هذه احلٚم٦م-وُم٤م سمٚمٖمٜمل إٓ ظمػمًا، وًمٙمٜمف رأيتُف 

 (3/135قمالم اًمٜمٌالء أؾمػم (

ا ضمٌٚم٦م سمـ إهيؿ ارشمد قمـ اإلؾمالم واًمتحؼ سم٤مًمروم، ويم٤من رضماًل خمت٤مًٓ ُمٕمج٤ًٌم سمٜمٗمًف، ويم٤من يٓمقف وهذ

وم٤مًمتٗم٧م وًمٓمؿ هذا إقمرايب، وم٤مؿمتٙمك إقمرايب قمٜمد قمٛمر  -ويم٤من جير رداءه-سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ومقـمِئ رداَءه أقمرايبٌّ 

 (4/511 اًمٜمٌالء مقمالأ ؾمػمريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وم٤مىمتص ُمٜمف، وهمْم٥م وارحتؾ، وُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر. )

وىمٞمؾ ًمٕمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز: ًمق أشمٞم٧م اعمديٜم٦م وم٢مْن ىم٣م اهلل ُمقشم٤ًم دومٜم٧م ذم ُمقوع اًم٘مؼم اًمراسمع ُمع رؾمقل اهلل 



واإلقمج٤مب اًمٙمؼم حتريؿ سم٤مب                                ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 617

  

َْن يٕمذسمٜمل اهلل سمٖمػم اًمٜم٤مر  َٕ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٜمل ذم احلجرة، طمجرة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: واهلل 

 (5/141قمالم اًمٜمٌالء أًمذًمؽ أهالً.)ؾمػم أطم٥م إزّم ُمـ أن يٕمٚمؿ ُمـ ىمٚمٌل أين أراين 

قمـ إصٛمٕمل قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ُمرا اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صٗمرة قمغم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل ُمتٌخؽًما، وم٘م٤مل: أُم٤م 

ًُمؽ ُٟمٓمٗم٦م َُمِذَرة،  ٗملِم؟ وم٘م٤مل اعمٝمٚما٥ُم: أُم٤م شمٕمرومٜمل؟ ىم٤مل: سمغم، أوا قمٚمٛم٧َم أَّن٤م ُِمِمٞم٦م يٙمرهٝم٤م اهلل إٓ سملَم اًمّما

 ىمذرة، وأٟم٧م ومٞمام سملم ذًمؽ حتِٛمؾ اًمَٕمِذَرة. وم٤مٟمٙمن، وىم٤مل: أن قمرومتٜمل طمؼا اعمٕمروم٦م. وآظِمُرك ضمٞمٗم٦مٌ 

 )2/713اًمًػم )هتذيٌف( (

هؿ  يمٜم٧م سمٛمٙم٦م سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ومرأي٧م رضماًل رايم٤ًٌم سمٖمٚم٦م وسملم يديف همٚمامن وإذا  : ىم٤مل قمٛمرو سمـ ؿمٞم٦ٌم 

طم٤مف طم٤مه   اجلن وم٢مذا أٟم٤م سمرضمؾصمؿ قمدت سمٕمد طملم ومدظمٚم٧م سمٖمداد ومٙمٜم٧م قمغم  : يٕمٜمٗمقن اًمٜم٤مس ىم٤مل

ؿمٌٝمتؽ سمرضمؾ رأيتف   : ُم٤مًمؽ شمٜمٔمر إزم وم٘مٚم٧م ًمف  : ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر إًمٞمف وأشم٠مُمٚمف وم٘م٤مل زم  : ـمقيؾ اًمِمٕمر ىم٤مل

ومٕمؾ اهلل سمؽ وم٘م٤مل إين شمرومٕم٧م ذم ُمقوع  ُم٤م  : أٟم٤م ذًمؽ اًمرضمؾ وم٘مٚم٧م  : سمٛمٙم٦م ووصٗم٧م ًمف اًمّمٗم٦م وم٘م٤مل ًمف

 (11/1945طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ ) . اًمٜم٤مس يتقاوع ومٞمف اًمٜم٤مس ومقوٕمٜمل اهلل طمٞم٨م يؽمومع

يم٤من إسمراهٞمؿ احلريب رضمال ص٤محل٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، سمٚمٖمف أن ىمقُم٤م ُمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا جي٤مًمًقٟمف يٗمْمٚمقٟمف قمغم 

أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ومقىمٗمٝمؿ قمغم ذًمؽ، وم٠مىمروا سمف، وم٘م٤مل: فمٚمٛمتٛمقين سمتٗمْمٞمٚمٙمؿ زم قمغم رضمؾ ٓ أؿمٌٝمف، وٓ 

 : ٓ أؾمٛمٕمٙمؿ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ أسمدًا، ومال شم٠مشمقين سمٕمد يقُمٙمؿ. أحلؼ سمف ذم طم٤مل ُمـ أطمقاًمف، وم٠مىمًؿ سم٤مهلل

 (13/364) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

وسمٙمك رسمٞمٕم٦م ؿمٞمخ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ يقُم٤ًم وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: ري٤مٌء طم٤مض وؿمٝمقة ظمٗمٞم٦م واًمٜم٤مس قمٜمد 

 (6/249قمٚمامئٝمؿ يمّمٌٞم٤من ذم طمجقر أُمٝم٤مهتؿ إن أُمروهؿ ائتٛمروا وإن َّنقهؿ اٟمتٝمقا.)اًمًػم 

٤من سمنم سمـ ُمٜمّمقر يّمكم ومٞمٓمقل ورضمؾ وراءه يٜمٔمر ومٗمٓمـ ًمف ومٚمام اٟمٍمف أى عم٤م ؾمٚمؿ ُمـ اًمّمالة ىم٤مل: ويم

 (7/353 اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم ٓ يٕمجٌؽ ُم٤م رأي٧م ُمٜمل وم٢من إسمٚمٞمس ىمد قمٌد اهلل دهرًا ُمع اعمالئٙم٦م.)

٥م يم٤من أسمق ؾمٜم٤من يِمؽمي اًمٌمء ُمـ اًمًقق ومٞمحٛمٚمف ومٞم٘م٤مل: ه٤مت ٟمحٛمٚمف ومٞم٠مسمك وي٘مقل: إٟمف ٓ حي

 (151/ 2اعمًتٙمؼميـ. )احلٚمٞم٦م هتذيٌف 

 ثبة ؽغٓ اخلٍك -9=
َواًمَٙم٤مفمِِٛملَم اًمَٖمٞمَْظ َواًمَٕم٤موملَِم  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : 4] ن :  َوإٟماَؽ ًَمَٕمغَم ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِٞمٍؿ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

ـِ اًمٜما٤مِس  ] آل قمٛمران :   [ أي٦م. 134قَم
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ـَ اًمٜما٤مِس ظُمٚم٘م٤ًم وقمـ َأٟمٍس ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل  -621  :يم٤مَن َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأطْمً

 .ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.

ـْ يَمػِّ رؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ،  -622 ٧ُم ِدي٤ٌمضم٤ًم وَٓ طَمِريرًا َأًْملَمَ ُِم ًْ
ًِ وقمٜمف ىم٤مل : َُم٤م َُم

اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، َوًَمَ٘مْد ظَمَدُْم٧ُم َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم َوَٓ ؿَمَٛمْٛم٧ُم رائَح٦ًم ىَمطُّ َأـْمٞم٥ََم ُِمـ َرؾُمقِل 

َ وَمَٕمْٚمَتُف؟   وَمٕمْٚمتُُف : مِل
ٍ
ء   وٓ اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قمنْمَ ؾِمٜملَم ، وَمام ىم٤مَل زم ىَمطُّ : ُأفٍّ ، َوٓ ىم٤مَل ًمٌَِمْ

ٍ
ْ  ًمٌمء  مَل

 . قمٚمٞمف ُمتٗمٌؼ  ؟ يَمذا وَمَٕمْٚم٧َم  َأَٓ :  اومَٕمْٚمفُ 

ـِ ضَمثا٤مَُم٦َم ريَض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : َأْهَدْي٧ُم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ مِح٤َمرًا  -623 ٕم٥ِم سم وقمـ اًمّما

ُه قمكما ، ومٚماّم رَأى َُم٤م ذم َوضْمٝمل ىم٤مَل :  ُه قَمَٚمٞمَْؽ إِٓا َٕٟما٤م طُمُرٌم » َوطْمِِمٞم٤ًم ، وَمَردُّ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش إِٟما٤م مَلْ َٟمُردا

ـِ  -624 ـِ ؾمٛمٕم٤مَن ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾم٠َمًم٧ُم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ قم اِس سم وقمـ اًمٜماقا

َؽ ، ويَمِرْه٧َم َأْن َيٓماٚمَع قَمَٚمْٞمِف اًمٜما٤مُس » اًمؼِمِّ واإِلصمِؿ وم٘م٤مَل :  ًِ ـُ اخلُُٚمِؼ ، واإِلصمُؿ : ُم٤م طم٤مَك ذم َٟمْٗم اًمؼِمُّ طُمً

 رواُه ُمًٚمؿ .ش 

د اهللاِ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : مل يٙمـ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ قمٌ -625

ِم٤ًم . ويم٤مَن َيُ٘مقُل :  ٜمَُٙمؿ َأظْمالىم٤ًم » وؾَمٚماؿ وَم٤مطِمِم٤ًم وٓ ُُمتََٗمحِّ ًَ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش إِنا ُِمـ ظِمٞم٤مِريُمؿ َأطْم

 ريض اهللا قمٜمف : َأن اًمٜمٌلا َصغّم  -626
ِ
 َأصْمَ٘مُؾ ذم »  اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل : وقمـ أيب اًمدرداء

ٍ
ُم٤م ُمـ َرء

ٌَِذيِّ  ـِ اخلُُٚمِؼ . وإِنا اهللا ُيٌِٖمُض اًمَٗم٤مطِمَش اًم ًْ ـِ َيقَم اًمِ٘مٞم٤مُم٦م ُمـ طُم رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : ش ُمٞمَزاِن اعم١ُمُِم

 هق اًمذي َيتََٙمٚماؿ سم٤مًمُٗمْحِش . وِرديء اًمٙمالِم ش : اًمٌِذيُّ » طمدي٨م طمًـ صحٞمح . 

ـْ َأيمثِر َُم٤م  -627 َؾ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قَم
 وقمـ أيب ُهريرة ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾُمئِ

ـُ  اهللاِ  شَمْ٘مقى: »  ىم٤مل ؟ اجلَٜما٦مَ  اًمٜما٤مس ُيْدظمُؾ  : وَمَ٘م٤مَل  اًمٜما٤مرَ  اًمٜما٤مَس  ُيْدظِمُؾ  َُم٤م َأيمثرِ  قمـ َوؾُمئَِؾ  اخلُُٚمؼ َوطُمً

 . صحٞمح طمًـ طمدي٨م:  وىم٤مل اًمؽمُمذي رواهش .  َواًمَٗمْرُج  اًمَٗمؿُ » 
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ٜمُُٝمؿ ظُمُٚم٘م٤ًم ، » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -628 ًَ َأيْمَٛمُؾ اعم١ُمُِمٜملَِم إِياَمٟم٤ًم َأطم

٤مِئٝمْؿ  ًَ
ِ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .ش وظمٞم٤مُريُمؿ ظِمٞم٤َمُريُمْؿ ًمِٜم

إِنا »  قمٜمٝم٤م ، ىم٤مًم٧م ؾمٛمٕم٧م رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل : وقمـ قم٤مئِم٦َم ريَض اهللا  -629

ـِ ظُمُٚمِ٘مف دَرضم٦َم اًمّم٤مئِؿ اًمَ٘م٤مئِؿ  ـَ ًَمٞمُْدرُك سمُِحً  رواه أسمق داود .ش اعم١ُْمُِم

َأٟم٤م َزقِمٞمٌؿ » وقمـ أيب ُأَُم٤مَُم٦م اًم٤ٌمِهكمِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -631

ـْ شَمَرَك اًمَٙمِذَب ، َ
ّ٘م٤ًم ، َوسمٌٞم٧ٍم ذم َوؾَمِط اجلٜما٦ِم عمِ ـْ شَمَرَك اعمِراَء . َوإِْن يَم٤مَن حُمِ َ

ٌَٞم٧ٍم ذم رسَمِض اجلٜما٦ِم عمِ وإِن  سم

ـَ ظُمُٚمُ٘مُف  ًُ طمدي٨م صحٞمح ، رواه أسمق داود سم٢مؾِمٜم٤مد ش يَم٤مَن ُم٤مِزطم٤ًم ، َوسمٌٞم٧ٍم ذم أقمغم اجلَٜما٦ِم عمَِـ طَم

قِمٞمؿُ ا » صحٞمح . ـُ :  ش ًمزا ٤مُِم  . اًمْما

ٌُِّٙمؿ إزِما ، » وقمـ ضم٤مسمر ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -631 ـْ َأطَم إِن ُِم

ل يقَم اًْمِ٘مٞم٤مُم٦ِم ، َوَأىْمَرسمُِٙمْؿ ُِمٜمِّل جَمٚم٤ًًم َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ، َأطَم٤مؾِمٜمَُٙمؿ َأظمالىم٤ًم . وإِنا َأسَمَٖمَْمُٙمؿ إزِما َوَأسْمَٕمديُمؿ ُِمٜمِّ 

ىُمقَن َواعمَُتَٗمْٞمِٝمُ٘مقَن  ىُمقَن ، وَماَم ش اًمثاْرصَم٤مُروَن واعمَُتَِمدِّ ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهللا ىَمْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم اًمثَْرصَم٤مُروَن َواعمُتََِمدِّ

ُوَن » اعمُتَٗمْٞمِٝمُ٘مقَن ؟ ىم٤مل :   رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش اعمَُتَٙمؼمِّ

ُق » يَمثػُِم اًمَٙمالِم شَمٙمٚمُّٗم٤ًم . ُهَق ش : اًمثارصَم٤مُر »   ش : َواعمُتََِمدِّ
ِ
اعمَُتٓم٤مِوُل قَمغم اًمٜما٤مِس سمَِٙمالُِمِف ، َويَتَٙمٚماُؿ سمِٛمؾء

ـَ اًمَٗمْٝمِؼ ، وُهق آُْمتاِلُء ، َوُهَق اًمذي َيْٛمأل ش : َواعمَُتَٗمْٞمِٝمُؼ » ومٞمف شَمَٗم٤مُصح٤ًم َوشَمْٕمٔمِٞماًم ًمٙمالُِمِف ،  َأصُٚمُف ُِم

ِه .وَمَٛمُف سم٤ِمًمَٙمالِم ، وَ  ًا َوارشمَِٗم٤مقم٤ًم ، وإفِْمَٝم٤مرًا ًمٚمَٗمِْمٞمَٚم٦ِم قَمغم همػَمِ ُع ومٞمف ، َوُيْٖمِرب سمِِف شَمَٙمؼمُّ  َيَتَقؾما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
وإٟمؽ ًمٕمغم  :اسمـ قم٤ٌمس قمـ  . ىم٤مل : قمغم أدب اًم٘مرآنوإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  : قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم ذم ىمقًمف

ىم٤مل : ديـ قمٔمٞمؿ، وهق وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : اًم٘مرآن قمـ ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ 

ؾمئٚم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ظمٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م : يم٤من ظمٚم٘مف  : ىم٤ملأيب اًمدرداء اإلؾمالُمٕمـ 

 ( 14/623) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر . اًم٘مرآن يرى ًمرو٤مه ويًخط ًمًخٓمف

ُم٤م اًمٙم٤مفمٛمقن؟ ىم٤مل : واًمٙم٤مفمٛملم اًمٖمٞمظ : ل اهللأن ٟم٤مومع سمـ إزرق ىم٤مل ًمف : أظمؼمين قمـ ىمقاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ىم٤مل : يٖمٞمٔمقن ذم إُمر ومٞمٖمٗمرون واًمٕم٤موملم قمـ اًمٜم٤مس  . ذم ىمقًمفُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من قمـ . احل٤مسمًقن اًمٖمٞمظ
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سمٚمٖمٜمل أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واهلل حي٥م اعمحًٜملم ويٕمٗمقن قمـ اًمٜم٤مس، وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق حمًـ 

إن ه١مٓء ذم أُمتل ىمٚمٞمؾ إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل، وىمد يم٤مٟمقا يمثػما ذم إُمؿ اًمتل ُمْم٧م. قمـ  : ىم٤مل قمٜمد ذًمؽ

أن ضم٤مري٦م ضمٕمٚم٧م شمًٙم٥م قمٚمٞمف اعم٤مء يتٝمٞم٠م ًمٚمّمالة ومً٘مط اإلسمريؼ ُمـ يده٤م قمغم وضمٝمف قمكم سمـ احلًلم 

 : ىم٤مل : يمٔمٛم٧م همٞمٔمل . ىم٤مًم٧مواًمٙم٤مفمٛملم اًمٖمٞمظ  : ومِمجف، ومرومع رأؾمف إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م : إن اهلل ي٘مقل

 . ىم٤مل : اذهٌل وم٠مٟم٧م طمرةواهلل حي٥م اعمحًٜملم :ًم٧مىم٤مل : ىمد قمٗم٤م اهلل قمٜمؽ . ىم٤مواًمٕم٤موملم قمـ اًمٜم٤مس 

 (11-4/8)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
وشمٕم٤ممم )وٓ شمًتقى احلًٜمف وٓ اًمًٞمئف ادومع سم٤مًمتك هك اطمًـ وم٤مذا قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ذم ىمقل اهلل شم٤ٌمرك 

 اًمذى سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف قمداوة يم٠مٟمف ومم محٞمؿ وُم٤م يٚم٘م٤مه٤م آ اًمذيـ صؼموا وُم٤م يٚم٘م٤مه٤م آ ذو طمظ قمٔمٞمؿ( 

( ىم٤مل: اًمرضمؾ يِمتؿ اظم٤مة ومٞم٘مقل ان يمٜم٧م ص٤مدىم٤م ومٖمٗمر اهلل مم.وان يمٜم٧م يم٤مذسم٤م همٗمر اهلل 34) اًمٗمرىم٤من 

 (1/52 ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م سًمؽ.)ُمداراة اًمٜم٤م

 (1/27)ُمداراة اًمٜم٤مس  ( ىم٤مل : إذا أوذوا صٗمحقا. 72قمـ جم٤مهد  : ) وإذا ُمروا سم٤مًمٚمٖمق ُمروا يمراُم٤م ( ) اًمٗمرىم٤من 

 (1/23ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ظم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس سم٤مٕظمالق وزايٚمقهؿ )وم٤مرىمقهؿ( سم٤مٕقمامل. )ُمدارة اًمٜم٤مس 

ًم٥م أو ىم٤مل ظمٓم٥م قمكم أصح٤مسمف وم٘م٤مل: يمقٟمقا ذم اًمٜم٤مس قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمد ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤م

يم٤مًمٜمحٚم٦م ذم اًمٓم٥م وم٢مٟمف ًمٞمس رء ُمـ اًمٓمػم إٓ يًتْمٕمٗمٝم٤م وًمق يٕمٚمؿ ُم٤م ذم أضمقاومٝم٤م مل يٗمٕمؾ، ظم٤مًم٘مقا 

اًمٜم٤مس سم٠مظمالىمٙمؿ وأًمًٜمتٙمؿ وزايٚمقهؿ سم٠مقمامًمٙمؿ وىمٚمقسمٙمؿ وم٢من ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ايمت٥ًم وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 (1/31ٟمٞم٤م ُمع ُمـ أطم٥م.)ُمداراة اًمٜم٤مس ٓسمك اًمد

ىم٤مل اسمق اًمدرداء : ادريم٧م اًمٜم٤مس ورىم٤م ٓ ؿمقك ومٞمف وم٠مصٌحقا ؿمقيم٤م ٓ ورىمٗمٞمف إن ٟم٘مدهتؿ ٟم٘مدوك وإن 

 (1/15)ُمداراة اًمٜم٤مس شمريمتٝمؿ ٓ يؽميمقك ىم٤مًمقا : ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع ؟ ىم٤مل : شم٘مروٝمؿ ُمـ قمروؽ ًمٞمقم وم٘مرك . 

ُمٜمٝمام ذم وضمف ص٤مطمٌف، صمؿ ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف: ان اعمًٚمٛملم إذا اًمت٘مٞم٤م، ومْمحؽ يمؾ واطمد 

 (2/228أظمذ سمٞمده، حت٤مشم٧م ذٟمقهبام يمتح٤مت ورق اًمِمجر.)اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف 

ي٘مقل ىمٌٞمّم٦م سمـ ضم٤مسمر:ىمد صح٧ٌم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ومام رأي٧م رضمالً أسملم أو أٟمّمع رأي٤ًم وٓ أيمرم ضمٚمٞم٤ًًم 

 (3/57قمالم اًمٜمٌالء أُمٜمف، وٓ أؿمٌف هيرة سمٕمالٟمٞم٦م ُمٜمف.)ؾمػم 

شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل:ٓ أُمؾ صمقيب ُم٤م وؾمٕمٜمل، وٓ أُمؾ زوضمتل ُم٤م أطمًٜم٧م قمنميت، وٓ ويم٤من قمٛمرو ريض اهلل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&surano=3&ayano=134#docu
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 (3/57قمالم اًمٜمٌالء أأُمؾ داسمتل ُم٤م محٚمتٜمل، إن اعماَلل ُمـ ؾمٞمئ إظمالق.)ؾمػم 

ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م: ًمٞمس سمحٙمٞمؿ ُمـ مل يٕم٤مذ سم٤معمٕمروف ُمـ ٓ جيد سمدًا ُمـ ُمٕم٤مذشمف طمتك جيٕمؾ اهلل ًمف 

 (175/ 3 ٕوًمٞم٤مءاومرضم٤موخمرضم٤م.)طمٚمٞمف 

يم٤من ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر طمًـ اخلٚمؼ ويم٤من سمٕمض أصح٤مسمف ي٘مقل: يم٤من إذا ظمال طمدصمٜم٤م طمدي٨م 

 (4/466قمالم اًمٜمٌالء أاًمٗمتٞم٤من.)ؾمػم 

 (4/584)اًمًػم ىم٤مل احلًـ: ي٤م اسمـ آدم اصح٥م اًمٜم٤مس سم٠مي ظمٚمؼ ؿمئ٧م يّمحٌقك قمٚمٞمف.

 (28)ُمٙم٤مرم إظمالق ص قاء ومٞمٝمؿ ىمٚمٞمؾ.ىم٤مل احلًـ: اسمـ آدم اصح٥م اًمٜم٤مس سمٛمٙم٤مرم أظمالىمؽ وم٢من اًمث 

ر يًتِمػمهؿ، يٕمٜمل جيٚمًقن ُمٕمف سمٕمد اًمٕمِم٤مء يًتِمػمهؿ، ومٙم٤من  ويم٤من ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل ؾُماما

 (5/128قمالم اًمٜمٌالء أؾمػم اًمٕمالُم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ إذا أطم٥م أن ي٘مقُمقا ي٘مقل ذم َّن٤مي٦م اعمجٚمس: إذا ؿمئتؿ.)

 (3/153)احلٚمٞمفسمـ اعمٜمٙمدر ومٚمام أراد أن ي٘مقم ىم٤مل: أشم٠مذن.ىم٤مل سمنم سمـ اعمٗمْمؾ: ضمٚم٧ًم إمم حمٛمد 

 (2/174)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء  .قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: يم٤مٟمقا يرون طمًـ اخلٚمؼ قمقٟم٤ًم قمغم اًمديـ

ىم٤مل أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ : ُم٤م طمًـ اخلٚمؼ ؟ ىم٤مل هق أن حتتٛمؾ 

 ( 261/  6ٞمٝم٘مل ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٜم٤مس. ) ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌ

 (3/166طمٞم٤مء إلوىمٞمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك أمجؾ ًمٜم٤م طمًـ اخلٚمؼ ذم يمٚمٛم٦م. وم٘م٤مل اشمرك اًمٖمْم٥م. )ا

 ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ احلًـ ي٘مقل : ىمد اؾمؽمىمؽ سم٤مًمقد ُمـ ؾمٌ٘مؽ إمم اًمٌنم .

 ( 255/  6) ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك

 (7/79 إوًمٞم٤مءئ همْم٥م اًمرب.)طمٚمٞمف قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: طمًـ إدب يٓمٗم

ىم٤مل أمحد سمـ ؿمٞم٤ٌمن اًمرُمكم: اضمتٛمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وقمٌد اهلل سمـ 

اعم٤ٌمرك وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض : أًمٞمس ُمٕمٜمك طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : )إن طمًـ اخلٚمؼ ًمٞمٌٚمغ 

 (257/  6)ؿمٕم٥م اإليامن . ويمػ إذى وسمذل اعمٕمروفدرضم٦م اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ(. وم٤مشمٗم٘مقا قمغم صمالث سمًط اًمقضمف 

قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: ُمـ أظمالق إٟمٌٞم٤مء، وإصٗمٞم٤مء إظمٞم٤مر، اًمٓم٤مهرة ىمٚمقهبؿ: 

 (8/95وًمٞم٤مء ٕظمالئؼ صمالصم٦م: احلٚمؿ، وإٟم٤مة، وطمظ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ.)طمٚمٞمف ا

 ( 24 إمم ذ. ) ُم٤ًموئ إظمالق ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ٓ خت٤مًمط ؾمٞمئ اخلٚمؼ: وم٢مٟمف ٓ يدقمق إٓ
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 (57/ 3 طمٞم٤مءإلا.)ىم٤مل أيًْم٤م: ٕن يّمحٌٜمل وم٤مضمر طمًـ اخلٚمؼ أطم٥م إزم ُمـ أن يّمحٌٜمل قم٤مسمٌد ؾمٞمئ اخلٚمؼ 

 (2/312داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ : ُمـ ؾم٤مء ظمٚم٘مف ؾم٤مء ديٜمف وطمًٌف وُمقدشمف.)ا

طمزم ذم ديـ وإيامن ذم ي٘ملم وطمرص قمغم ُمٕم٤مزم إظمالق ًمٚمٛم١مُمـ، ىمقة ذم ًملم و:  وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي

اًمٕمٚمؿ واىمتّم٤مد ذم اًمٜمٗم٘م٦م، وسمذل ذم اًمًٕم٦م وىمٜم٤مقم٦م ذم اًمٗم٤مىم٦م ، ورمح٦م ًمٚمٛمجٝمقد وإقمٓم٤مء ذم يمرم وسمر ذم 

 (1/131اؾمت٘م٤مُم٦م.)هبج٦م اعمج٤مًمس و أٟمس اعمج٤مًمس 

 (3/57طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ).ىم٤مل احلًـ: ُمـ ؾم٤مء ظمٚم٘مف قمذب ٟمٗمًف

 (1/55اًمٙمرم واًمٌذًم٦م وآطمتامل.)اًمٙمرم واجلقد ًمٚمؼمضمالٟمك  ؾمئؾ احلًـ قمـ طمًـ اخلٚمؼ وم٘م٤مل :

 (2/172طمٞم٤مء إل) ا.ٕن يّمحٌٜمل وم٤مؾمؼ طمًـ اخلٚمؼ أطم٥م إزم ُمـ أن يّمحٌٜمل ىم٤مرئ ؾمٞمئ اخلٚمؼ :ىم٤مل اجلٜمٞمد

أرسمع شمرومع اًمٕمٌد إمم أقمغم اًمدرضم٤مت وإن ىمؾ قمٛمٚمف وقمٚمٛمف، احلٚمؿ واًمتقاوع واًمًخ٤مء  :وىم٤مل اجلٜمٞمد

 )3/53م اًمديـ طمٞم٤مء قمٚمقإوطمًـ اخلٚمؼ .)

ُف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف، هل ُِمٜمف ذم  ًُ ىم٤مل أسمق طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل: اًمًٞمُئ اخلٚمؼ أؿم٘مك اًمٜم٤مس سمف ٟمٗم

سمالء، صمؿ زوضمُتُف، صمؿ وًمُدُه، طمتك أٟمف ًمٞمدظمؾ سمٞمتف، وإَّنؿ ًمٗمل هور، ومٞمًٛمٕمقن صقشمف، ومٞمٜمٗمرون ُمٜمف ومَرىًم٤م 

 . ن يمٚمٌف ًمػماه ومٞمٜمزو قمغم اجلدار طمتك إن ىمِٓماُف ًمٞمٗمرُمٜمف وطمتك إن داسمتف حتٞمد ِم٤م يرُمٞمٝم٤م سم٤محلج٤مرة وإ

 (6/99قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

ومٕمرض رضمؾ ُمـ اًم٘مقم  ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٕمد إقمقر: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ومحدث سمحدي٨م،

ذم طمديثف ومٖمْم٥م وىم٤مل ُم٤م هذه إظمالق وُم٤م هذه اًمٓم٤ٌمئع؟ إين ٕؾمٛمع احلدي٨م ُمـ اًمرضمؾ وأٟم٤م أقمٚمؿ ُمٜمف 

 (3/311 إوًمٞم٤مءوم٠مريف أين ٓ أطمًـ ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف.)طمٚمٞمف  سمف

يم٠مين ُم٤م ؾمٛمٕمتف:  ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ًمرسمام طمدصمٜمل اًمرضمؾ سم٤محلدي٨م، وأٟم٤م أقمٚمؿ سمف ُمٜمف، وم٠مٟمّم٧م ًمف

وًمرسمام ُمِمٞم٧م إمم اًمرضمؾ، وهق أومم سم٤معمٌم ُمٜمل إًمٞمف: وًم٘مد يمٜم٧م أٟمٔمر إمم إخ ُمـ إظمقاين، ومام يٗم٤مرق 

 (271-9/269 إوًمٞم٤مءؽ ذم ىمٚمٌل.)طمٚمٞمف يمٗمل يمٗمف أضمد ـمٕمؿ ذًم

وي٘مقل اًمرسمٞمع ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل وشمٚمٛمٞمذه: يمت٥م إزّم أسمق يٕم٘مقب اًمٌقيٓمل: أن اصؼم ٟمٗمًؽ ًمٚمٖمرسم٤مء، 

ـ ظمٚم٘مؽ ٕهؾ طمٚم٘متؽ  ًّ  ، وم٢مين مل أزل أؾمٛمع اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل يمثػمًا ويتٛمثؾ:-يٕمٜمل ًمٓمالسمؽ-وطم

 (12/61قمالم اًمٜمٌالء أل ٓ هتٞمٜمٝم٤م.)ؾمػم وًمـ شُمٙمَرم اًمٜمٗمُس اًمت      أهلُم هلؿ ٟمٗمز ًمٙمل يٙمرُمقَّن٤م 



اخلٚمؼ طمًـ سم٤مب                                                   ن اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  ًمٌٞم٤م اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 613

  

وي٘مقل أسمق اًمٜمي اًمٗم٘مٞمف: ؾمٛمٕم٧م اًمٌقؿمٜمجل ي٘مقل: ُمـ أراد اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف سمٖمػم أدب وم٘مد اىمتحؿ أن 

 (13/586قمالم اًمٜمٌالء أيٙمذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)ؾمػم 

 (22/171قمالم اًمٜمٌالء أ ؾمػمٓ يٜم٤مفمر أطمدًا إٓ وهق يتًٌؿ.) :يم٤من اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل 

واًمراطم٦م، وطمًـ  قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤مل: ُمـ أقمٓمل اخلٚمؼ واًمرومؼ: وم٘مد أقمٓمل اخلػم يمٚمف،

طم٤مًمف ذم دٟمٞم٤مه وآظمرشمف: وُمـ طمرم اًمرومؼ واخلٚمؼ: يم٤من ذًمؽ ًمف ؾمٌٞمالً إمم يمؾ ذ وسمٚمٞم٦م: إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل 

 (187-3/186 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .شمٕم٤ممم

صم٦م ُمـ طمًـ اخلٚمؼ: ىمٚم٦م اخلالف قمغم اعمٕم٤مذيـ، وحتًلم ُم٤م يرد قمٚمٞمف ُمـ قمـ ذي اًمٜمقن ىم٤مل: صمال

 (9/362 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).أظمالىمٝمؿ، وإًمزام اًمٜمٗمس اًمالئٛم٦م ومٞمام خيتٚمٗمقن ومٞمف، يمٗم٤ًم قمـ ُمٕمروم٦م قمٞمقهبؿ

ىم٤مل ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن : إن هذه إظمالق ُمٜم٤مئح يٛمٜمحٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ومٛمـ أراد اهلل 

 (26/ 1ا ُمٜمحف ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘م٤م ص٤محل٤م . )ُمٙم٤مرم إظمالق ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م سمٕمٌد ظمػم

قمـ اسمـ محٞمد ىم٤مل: قمٓمس رضمؾ قمٜمد اسمـ اعم٤ٌمرك، ومٚمؿ حيٛمد اهلل: وم٘م٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: إيش ي٘مقل اًمٕم٤مـمس إذا 

 (8/171 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .قمٓمس؟ ىم٤مل ي٘مقل احلٛمد هلل وم٘م٤مل يرمحؽ اهلل

عمًجد، وم٘مٞمؾ: سمام ؾم٤مدهؿ؟ وم٘م٤مل اسمـ ُمًٝمر اًمذي يروي هذا اخلؼم يم٤من قمٌد اهلل سمـ أيب زيمري٤م ؾمٞمد أهؾ ا

 (41/394ىم٤مل: سمحًـ اخلٚمؼ.)شم٤مريخ دُمِمؼ  ٓسمـ قم٤ًميمر 

وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر: إْن أطم٧ٌٌم أْن يٙمثر اًمثاٜم٤مء اجلٛمٞمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٜما٤مس سمٖمػم ٟم٤مئؾ، وم٤مًم٘مُٝمْؿ سمٌنِم  

 (154طمًـ.)قملم آدب واًمًٞم٤مؾمف ًمٕمغم سمـ هذيؾ 

 سمٞمع سمـ ظمٞمثؿ: اًمٜم٤مس رضمالن ُم١مُمـ وضم٤مهؾ وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومال شم١مذة واُم٤م اجل٤مهؾ ومال دم٤مهٚم٦م. ىم٤مل اًمر

 (1/24)ُمداراة اًمٜم٤مس 

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: ؾمقء اخلٚمؼ ؾمٞمئ٦م ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝم٤م يمثرة احلًٜم٤مت، وطمًـ اخلٚمؼ طمًٜم٦ٌم ٓ شمي ُمٕمٝم٤م 

 ( 3/57يمثرة.)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ

حلٙمٛم٦م ًمٞمٙمـ وضمٝمؽ سمًًٓم٤م ويمٚمٛمتؽ ـمٞم٦ٌم، شمٙمـ أطم٥ما إمم ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف: ُمٙمتقب ذم ا

 (6/254يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلاًمٜما٤مس ُمـ اًمذي يٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٓم٤مء.)ؿمٕم٥م ا

 (6/241قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ىم٤مل: ًمٞمتؼ اًمرضمؾ دٟم٤مءة إظمالق، يمام يت٘مل احلرام.)احلٚمٞمف 
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 .اٟمختف قمغم صخرة اؾمتٜم٤مخ ىم٤مل ُمٙمحقل: اعم١مُمٜمقن هٞمٜمقن ًمٞمٜمقن ُمثؾ اجلٛمؾ إٟمػ إن ىمدشمف اٟم٘م٤مد وإن

 (5/181 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (4/254 إوًمٞم٤مءىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل: اعم١مُمـ ُمقاًمػ، وٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ ي٠مًمػ وٓ ي١مًمػ.)طمٚمٞمف 

 (3/341 إوًمٞم٤مءقمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: ًمٙمؾ رء أؾم٤مس، وأؾم٤مس اإلؾمالم: اخلٚمؼ احلًـ.)طمٚمٞمف 

 ًمٕمٗم٦م قماّم ذم أيدي اًمٜم٤مس، واًمتج٤موز قمٜمٝمؿ.ىم٤مل أيقب: ٓ يٜمٌؾ اًمرضمؾ طمتك يٙمقن ومٞمف ظمّمٚمت٤من: ا

 (167)رووف اًمٕم٘مالء 

 (3/74ىم٤مل اًمٖمزامم :إّن طمًـ اخلٚمؼ هق اإليامن، وؾمقء اخلٚمؼ هق اًمٜمّٗم٤مق.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

ين، واًمٚم٤ًمن اًمٌذي.  ىم٤مل إطمٜمَُػ سمـ ىمٞمس: أٓ أظمؼُميمؿ سم٠مدوأ اًمداء؟ ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: اخلٚمؼ اًمدا

 (1/299)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

 (6/99 اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم ىم٤مل أيب طم٤مزم اعمديٜمل: اًمًٞمئ اخلٚمؼ أؿم٘مك اًمٜم٤مس سمف ٟمٗمًف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف.)

  (7/187قمالم اًمٜمٌالء أىم٤مل اسمـ وه٥م: ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م ُمـ أدب ُم٤مًمؽ أيمثر ِم٤م شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمٕمٚمٛمف.)ؾمػم 

 (4/574سم٤مًمتج٤موز ، واًمّمٗمح.)ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مٟمك  طمًـ اخلٚمؼ : وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ

 (89ُمداراة اًمٜم٤مس طمدي٨م  واًمٌنم احلًـ. ) اًمٌذًم٦م واًمٕمٓمٞم٦م :ؾ اًمِمٕمٌل قمـ طمًـ اخلٚمؼ ىم٤ملؾمئ

 (2/311اًمنمقمٞمفإداب ).ىم٤مل اسمـ ُمٜمّمقر: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل قمـ طُمًـ اخلٚمؼ ىم٤مل: أٓ شمٖمْم٥م وٓ حتتدا 

ؾمقء اخلٚمؼ، ىم٤مل اسمق طم٤مشمؿ رمحف اهلل :اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يتح٥ٌم إمم اًمٜم٤مس سمٚمزوم طمًـ اخلٚمؼ، وشمرك 

ٕن اخلٚمؼ احلًـ يذي٥م اخلٓم٤مي٤م يمام شمذي٥م اًمِمٛمس اجلٚمٞمد، وإن اخلٚمؼ اًمزء يٗمًد اًمٕمٛمؾ يمام يٗمًد اخلؾ 

اًمٕمًؾ، وىمد شمٙمقن ذم اًمرضمؾ أظمالق يمثػمة ص٤محل٦م يمٚمٝم٤م، وظمٚمؼ ؾمٞمئ، ومٞمٗمًد اخلٚمؼ اًمًٞمئ إظمالق 

 (64اًمّم٤محل٦م يمٚمف.)رووف اًمٕم٘مالء وٟمزهف اًمٗمْمالء 

ـُ  اخلٚمؼ يمٔمؿ اًمٖمٞمظ هلل وإفمٝم٤مُر اًمٓمالىم٦م واًمٌنِْم إٓ ًمٚمٛمٌتدع واًمٗم٤مضمر واًمٕمٗمُق  ىم٤مل احل٤مومظ سمـ رضم٥م: طمً

قمـ اًمزاًملم إٓ شم٠مدي٤ًٌم أو إىم٤مُم٦م طمدِّ ويمػ إذى قمـ يمؾ ُمًٚمؿ أو ُُمٕم٤مَهد إٓ شمٖمٞمػمًا ُمٜمٙمرًا أو أظمذًا سمٛمٔمٚمٛم٦م 

.)همذاء ا  (1/369ًم٤ٌمب ٕعمٔمٚمقم، ُمـ همػم شمٕمدا

ح٘مقق اعمًٚمٛملم ، وهل يمثػمة ُمٜمٝم٤م أن حي٥م هلؿ ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف ، طمًـ اخلٚمؼ اًم٘مٞم٤مم سم : وي٘مقل اًمًٗم٤مريٜمل

وأن يتقاوع هلؿ وٓ يٗمخر قمٚمٞمٝمؿ وٓ خيت٤مل ، وم٢من اهلل ٓ حي٥م يمؾ خمت٤مل ومخقر، وٓ يتٙمؼم وٓ يٕمج٥م 
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وم٢من ذًمؽ ُمـ قمٔم٤مئؿ إُمقر وأن يقىمر اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم ، ويرطمؿ اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم ، ويٕمرف ًمٙمؾ ذي طمؼ 

ـ اًمتٚم٘مل ودوام اًمٌنم وًملم اجل٤مٟم٥م وطمًـ اعمّم٤مطم٦ٌم وؾمٝمقًم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ، ُمع طم٘مف ُمع ـمالىم٦م اًمقضمف وطمً

إصالح ذات سملم إظمقاٟمف وشمٗم٘مد أىمراٟمف وإظمقاٟمف ، وأن ٓ يًٛمع يمالم اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض وأن يٌذل 

ُمٕمروومف هلؿ ًمقضمف اهلل ٓ ٕضمؾ همرض ُمع ؾمؽم قمقراهتؿ وإىم٤مًم٦م قمثراهتؿ وإضم٤مسم٦م دقمقاهتؿ وأن حيٚمؿ قمـ 

 (1/371ًم٤ٌمب ًمٚمًٗم٤مريٜمك ٕويٕمٗمقا قمـ ُمـ فمٚمؿ. )همذاء ا ُمـ ضمٝمؾ قمٚمٞمف

 (6/575ومتح اًم٤ٌمرى . (ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر : طمًـ اخلٚمؼ اظمتٞم٤مر اًمٗمْم٤مئؾ وشمرك اًمزذائؾ

محف اهلل : ذم شمٕمريػ طمًـ اخلٚمؼ، ووصػ طمًـ اخلٚمؼ: أن يٙمقن ؾمٝمؾ اًمٕمريٙم٦م، ًملم رىم٤مل اعم٤موردي 

  )243ٛم٦م .)أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ اجل٤مٟم٥م، ـمٚمٞمؼ اًمقضمف، ىمٚمٞمؾ اًمٜمٗمقر، ـمٞم٥م اًمٙمٚم

واإليمرام، واًمدقم٤مء ًمف،  ٚمؼ احلًـ ُمع اًمٜم٤مس أن شمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ سم٤مًمًالم ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:ومج٤مع اخل

وشمٕمٗمق قمٛمـ  .وشمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ، واعمٜمٗمٕم٦م، واعم٤مل .وآؾمتٖمٗم٤مر، واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، واًمزي٤مرة ًمف

 (11/658)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ف ُمًتح٥م.وسمٕمض هذا واضم٥م، وسمٕمْم .فمٚمٛمؽ ذم دم، أو ُم٤مل، أو قمرض

،  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ: طمًـ اخلٚمؼ ـمالىم٦م اًمقضمف واًمٌنِْم اعمحٛمقد وؾمط سملم اًمتإمٌٞمس واًمتا٘مٓمٞم٥م، وشمّمٕمػماخلدِّ

ٌَنَم، وسملم آؾمؽمؾم٤مل ُمع يمؾِّ أطمد سمحٞم٨م يذه٥م اهلٞم٦ٌم، ويزيؾ اًمقىم٤مر، ويٓمٛمع ذم  وـملِّ اًمٌنم قمـ اًم

ل يقىمع اًمقطمِم٦م، واًمٌٖمْم٦م، واًمٜمُّٗمرة ذم ىمٚمقب اخلَْٚمؼ، وص٤مطم٥م اخلٚمؼ  اجل٤مٟم٥م، يمام أنا آٟمحراف إوا

 فظم٤مًمٓم وُمـ ه٤مسمف، اًمقؾمط: ُمٝمٞم٥م حمٌقب، قمزيز ضم٤مٟمٌف، طمٌٞم٥م ًم٘م٤مؤه. وذم صٗم٦م ٟمٌٞمِّٜم٤م: ُمـ رآه سمدهي٦م

 (2/311 اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج.) أطمٌاف قمنمة

قمٚمٞمٝم٤م: اًمّمؼم، واًمٕمٗم٦م،  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:وطمًـ اخلٚمؼ ي٘مقم قمغم أرسمٕم٦م أريم٤من، ٓ يتّمقر ىمٞم٤مم ؾم٤مىمف إٓ

 (294/2واًمِمج٤مقم٦م، واًمٕمدل.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (2/314ومٙم٤مر ًمٚم٘م٤مى اعمٝمدى ٕىم٤مل ؾم٤مسمؼ اًمؼمسمرى :)صٞمد ا

  أومْمُؾ  واًمؼِمُّ   طم٤مُمُٚمف أٟم٧م زادٍ  ظمػمُ  اًمتُّ٘مك إنا 
ٍ
 سمنُم  ٟم٤مًمف رء

 (393: )ديقان اسمق اًمٕمت٤مهٞمف وىم٤مل أسمق اًمٕمت٤مهٞم٦م

 ًَمَٚمئٞمؿُ  إَذى ُمٜمف ي٠مُمٜمقا ومل  ٟمٗمَٕمف اًمٜما٤مُس  يرشم٩ِم  مل اُمرأ وإن

ٟمٞم٤م وًمقيم٤مٟم٧م  يمٜمَزه  ِاًمؼِما  جيٕمؾ مل اُمرأ وإن  ًمٕمديؿُ  ًمف اًمدُّ

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
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روى أن قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان دظمؾ قمغم ُمٕم٤موي٦م وقمٜمده قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، ومًٚمؿ وضمٚمس ، صمؿ مل يٚم٨ٌم أن 

أظمذ سم٠مظمالق أرسمٕم٦م  وم٘م٤مل قمٛمرو : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ، إٟمف َّنض وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م : ُم٤م أيمٛمؾ ُمروءة هذا اًمٗمتك .

إذا ًم٘مل  وسم٠مطمًـ احلدي٨م إذا طمدث ، وسم٠مطمًـ آؾمتامع إذا  وشمرك أظمالىم٤م صمالصم٦م . إٟمف أظمذ سم٠مطمًـ اًمٌنم

طمدث ، وسم٠مين اعم١موٟم٦م إذا ظمقًمػ ، وشمرك ُمزاح ُمـ ٓ يقصمؼ سمٕم٘مٚمف وٓ ديٜمف ، وشمرك جم٤مًم٦ًم ًمئ٤مم اًمٜم٤مس ، 

 (1/49يمؾ ُم٤م يٕمتذر ُمٜمف . )ُمداراة اًمٜم٤مس ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م وشمرك ُمـ اًمٙمالم 

يم٤من ذيح إذا ُم٤مت ٕهٚمف ؾمٜمقر )طمٞمقان َأًمٞمػ( أُمر هب٤م وم٠مًم٘مٞم٧م ذم ضمقف داره ومل يٙمـ هل٤م ُمثٖم٥م ؿم٤مرع 

 (4/135وًمٞم٤مء ٕ)طمٚمٞمف ا .إٓ ذم ضمقف داره اشم٘م٤مء ٕذى اعمًٚمؿ

مخ٦ًم آٓف أو يزيدون، وٟمحق مخًامئ٦م يٙمتٌقن يم٤من جيتٛمع ذم جمٚمس اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل ُزه٤مء 

 (11/316ًػم اًمواًم٤ٌمىمقن يتٕمٚمٛمقن ُمٜمف طمًـ إدب واًمًٛم٧م . ) -يٕمٜمل يٙمتٌقن احلدي٨م -

إمم أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ صمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م،  -يٕمٜمل شمرددت-وي٘مقل أسمق سمٙمر سمـ اعمٓمققمل: اظمتٚمٗم٧ُم 

 واطمدًا، إٟمام يمٜم٧م أٟمٔمر إمم هديف وأظمالىمف.  وهق ي٘مرأ اعمًٜمد قمغم أوٓده، ومام يمت٧ٌم قمٜمف طمديث٤مً 

 (11/316قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

صح٥م اسمـ اعم٤ٌمرك رضمال ؾمٞمّكء اخلٚمؼ ذم ؾمٗمر ومٙم٤من حيتٛمؾ ُمٜمف، ويداريف، ومٚماّم وم٤مرىمف سمٙمك وم٘مٞمؾ ًمف ذم 

 (3/57طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إذًمؽ وم٘م٤مل: سمٙمٞمتف رمح٦م ًمف، وم٤مرىمتف وظمٚم٘مف ُمٕمف مل يٗم٤مرىمف.)

 ٔبح ٚاٌشفكثبة احلٍُ ٚاأل -:=
ٜملمَ  : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ًِ ٥مُّ اعمُْح

ـِ اًمٜما٤مِس َواهللُ حُيِ [  134] آل قمٛمران : َواًمَٙم٤مفمِِٛملَم اًمَٖمٞمَْظ َواًمَٕم٤موملَِم قَم

ـِ اجل٤َمِهٚملمَ  : ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم   [ ،  199] إقمراف : ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًمُٕمْرِف َوأقْمِرْض قَم

ـُ وَم٢مَذا اًماِذي سَمْٞمٜمََؽ َوسَمْٞمٜمَُف قَمَداَوٌة  َوَٓ  : وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم  ًَ تِل ِهَل أطْم ٞمَِّئ٦ُم اْدوَمْع سم٤ِمًما ًا ٜم٦َُم َوَٓ اًم ًَ تَِقي احْلَ ًْ شَم

٤مَه٤م إِٓا ُذو طَمظٍّ قَمٔمِٞمؿٍ  وا َوَُم٤م ُيَٚم٘ما ـَ َصؼَمُ ِذي ٤مَه٤م إِٓا اًما [ ،  35-34]ومّمٚم٧م : يَم٠مٟماُف َوزِمٌّ مَحِٞمٌؿ َوَُم٤م ُيَٚم٘ما

ـْ :  ٤ممَم وىم٤مل شَمٕمَ  ـْ  َذًمَِؽ  إنا  َوهَمَٗمرَ  َصؼَمَ  َوعمَ ِ  [ . 43:  اًمِمقرى]  إُُُمقرِ  قَمْزمِ  عمَ
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ٌا٤مٍس َريَض اهللاُ قَمٜمُْٝمام ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ٕؿََم٩مِّ قمٌِْد  -632 ـِ قَم وقمـ اسم

ٌُُّٝماَم اهللاُ » اًْمَ٘مٞمْس: 
 َرواُه ُُمًٚمؿ .ش  : احِلْٚمُؿ َوإََٟم٤مة إِنا ومٞمؽ ظَمّْمَٚمَتلْمِ حُيِ

إِنا اهللا رومٞمٌؼ » وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -633

وْمَؼ ذم إَُْمِر يُمٚمِّف   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش حُي٥ِمُّ اًمرِّ

ومؼ : » وقمٜمٝم٤م َأن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل  -634 ومَؼ ، َوُيْٕمٓمِل قمغم اًمرِّ إِنا اهللاَ َرومِٞمٌؼ حُي٥ِمُّ اًمرِّ

 رواه ُمًٚمؿ .ش ُم٤مٓ ُيٕمٓمل قَمغم اًمُٕمٜمِػ َوُم٤م ٓ ُيْٕمٓمِل قَمغم ُم٤م ؾِمَقاُه 

 إِٓا َزاَٟمُف ، َوٓ ُيٜمْ » وقمٜمٝم٤م َأن اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -635
ٍ
ومُؼ ٓ َيُٙمقُن ذم رء َزُع إِنا اًمرِّ

 إِٓا ؿَم٤مَٟمُف 
ٍ
ـْ َرء  رواه ُمًٚمؿ .ش ُِم

وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : سَم٤مل َأقْمَرايبٌّ ذم اعمًِجد ، وَمَ٘م٤مَم اًمٜما٤مُس إًَِمٞمْف ًمِٞمََ٘مُٕمقا ومِٞمِف ،  -636

 ،
ٍ
ـْ َُم٤مء  ، وَم٢مِٟماام وم٘م٤مل اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : َدقُمقُه َوَأِريُ٘مقا قَمغم سَمْقًمِِف ؾَمْجالً ُِم

ٍ
َأْو َذُٟمقسم٤ًم ُِمـ َُم٤مء

ـَ  ي ِ ـَ ومَلْ شُمٌَْٕمثُقا ُُمَٕمنِّ ي ِ  رواه اًمٌخ٤مري .ش سُمِٕمثتُؿ ُُمَٞمنِّ

ْجُؾ  »  ًا ًمقُ  َوِهَل :  اجلٞمؿ وإؾمٙم٤من اعمٝمٛمٚم٦م اًمًلم سمٗمتح ش اًم ُٟمقُب.اعمُٛمْ  اًمدُّ  تَٚمِئ٦َُم ُم٤مء ، يَمذًمَِؽ اًمذا

وا . » هللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم ا -637 وا َوٓ شُمَٕمنِّ ُ ينِّ

ُروا  وا َوٓ شُمٜمَٗمِّ ُ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ش َوسَمنمِّ

وقمـ ضمرير سمـ قمٌد اهللا ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يُ٘مقُل :  -638

وْمَؼ حُيْرِم اخلػْمَ يُمٚماُف » ـْ حُيَْرِم اًمرِّ  رواه ُمًٚمؿ . شَُم

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : َأْوِصٜمل ىم٤مل :  -639 ٓ » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأنا َرضُماًل ىم٤مل ًمٚمٜمٌا

َد ُِمَرارًا ، ىم٤مل : ش شَمْٖمَْم٥ْم   رواه اًمٌخ٤مري .ش ٓ شَمْٖمَْم٥ْم » وَمَردا

اد سمـ َأوٍس ريض اهللا قمٜمف ، قمـ رؾمقل  -641 » اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب يٕمغَم ؿمدا

سْمح٦م  ٜمُقا اًمذِّ ًِ ٜمُقا اًمِ٘متَْٚم٦َم َوإَِذا َذسمْحُتؿ وَم٠َمطْم
ًِ  ، وم٢مِذا ىَمتٚمُتؿ وَم٠َمطم

ٍ
٤من قمغم يُمؾِّ َرء ًَ إِنا اهللا يَمت٥ََم اإِلطم

ْح َذسمٞمَحتَُف   رواه ُمًٚمؿ .ش وًمٞمُِحدا َأطَمُديُمؿ ؿَمْٗمرشَمف َوًمػُمِ

ـِ ىَمطُّ وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا  -641  قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : َُم٤م ظُمػمِّ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سَملَم َأُْمري
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٤م ، َُم٤م مَل َيُٙمـ إصِماًم ، وم٢مْن يم٤مَن إصِماًم يَم٤مَن َأسمٕمد اًمٜما٤مِس ُِمٜمُْف . وَُم٤م اٟمَتَ٘مَؿ رؾمقل اهللا  مُهَ َصغّم اهللُ إِٓا َأظمَذ َأْيَنَ

ِف ذم  ًِ  ىَمطُّ ، إِٓا َأن شُمٜمَتٝمَؽ طُمْرَُم٦ُم اهللاِ ، وَمٞمٜمتَِ٘مؿ هللاِ شمٕم٤ممم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًمِٜمَْٗم
ٍ
 َرء

َأٓ َأظْمؼُميُمْؿ » وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -642

ُرُم قَمَٚمٞمِْف  ـْ حَتْ ـْ حَيُْرُم قَمغم اًمٜما٤مِر َأْو سمَِٛم ٍ ؾَمْٝمؾٍ سمَِٛم  ًملمِّ
ٍ
ُرُم قمغم يُمؾِّ ىَمِري٥ٍم َهلمِّ رواه اًمؽمُمذي ش. اًمٜما٤مُر ؟ حَتْ

ـٌ .  وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمً

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : أُمر اهلل اعم١مُمٜملم وٓ شمًتقي احلًٜم٦م وٓ اًمًٞمئ٦م ادومع سم٤مًمتل هل أطمًـ.  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

سم٤مًمّمؼم قمٜمد اًمٖمْم٥م، واحلٚمؿ قمٜمد اجلٝمؾ، واًمٕمٗمق قمٜمد اإلؾم٤مءة، وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمٝمؿ اهلل ُمـ 

ىم٤مل : اًمًالم ل أطمًـ ادومع سم٤مًمتل ه : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ  . ظمْمع هلؿ قمدوهؿ يم٠مٟمف وزم محٞمؿاًمِمٞمٓم٤من و

إٓ ذو  : ذم ىمقًمف ىمت٤مدةقمـ . ىم٤مل : احلٛمٞمؿ ذو اًم٘مراسم٦م، واًمقزم اًمّمديؼقمٙمرُم٦م أن شمًٚمؿ قمٚمٞمف إذا ًم٘مٞمتف قمـ 

 وُم٤م يٚم٘م٤مه٤م إٓ اًمذيـ صؼموا وُم٤م يٚم٘م٤مه٤م إٓ ذو طمظ قمٔمٞمؿ  : ذم ىمقًمفأٟمس قمـ  . ىم٤مل : اجلٜم٦مطمظ قمٔمٞمؿ 

 .ىم٤مل : اًمرضمؾ يِمتٛمف أظمقه ومٞم٘مقل : إن يمٜم٧م ص٤مدىم٤م يٖمٗمر اهلل زم وإن يمٜم٧م يم٤مذسم٤م يٖمٗمر اهلل ًمؽ

 ( 115 -13/114 اًمدر اعمٜمثقر )شمٗمًػم

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة : 
 ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف : ًمٞمس اخلػم أن يٙمثر ُم٤مًمؽ ووًمدك وًمٙمـ اخلػم أن يٙمثر قمٚمٛمؽ

 ويٕمٔمؿ طمٚمٛمؽ وأن ٓ شم٤ٌمهل اًمٜم٤مس سمٕم٤ٌمدة اهلل وإذا أطمًٜم٧م محدت اهلل شمٕم٤ممم، وإذا أؾم٠مت اؾمتٖمٗمرت اهلل  

 (1/75وًمٞم٤مء ٕا)طمٚمٞمف .شمٕم٤ممم

 (99وىم٤مل ايْم٤م : شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٛمقا ًمٚمٕمٚمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م واحلٚمؿ.)اًمزهد ٓمحد 

ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم روقان اهلل قمٚمٞمٝمام : ُمـ طمٚمؿ وىمك قمروف وُمـ ضم٤مدت يمٗمف طمًـ صمٜم٤مؤه وُمـ أصٚمح 

 ـ ُم٤مًمف اؾمتٖمٜمك وُمـ اطمتٛمؾ اعمٙمروه يمثرة حم٤مؾمٜمف وُمـ صؼم محد أُمره وُمٜمٙمٔمؿ همٞمٔمف ومِم٤م إطم٤ًمٟمف وُم

 (1/181قمٗم٤م قمـ اًمذٟمقب يمثرت أي٤مديف وُمـ أشم٘مك اهلل يمٗم٤ممه٤م أمهف.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد  

وؾُمئؾ قمراسم٦م سمـ أوس: سمؿ ؾمدت ىمقُمؽ ي٤م قمراسم٦م؟ ىم٤مل: يمٜم٧م أطمٚمؿ قمـ ضم٤مهٚمٝمؿ وأقمٓمل ؾم٤مئٚمٝمؿ 

 وأؾمٕمك ذم طمقائجٝمؿ، ومٛمـ ومٕمؾ ومٕمكم ومٝمق ُمثكم، وُمـ ضم٤موزين ومٝمق أومْمؾ، وُمـ ىمٍم قمٜمل وم٠مٟم٤م ظمػم ُمٜمف.
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 (41ك اًمدٟمٞم٤م )احلٚمؿ ٓسمـ اسم

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام :ٟمحـ ُمٕمنم ىمريش ٟمٕمد احلٚمؿ واجلقد اًم١ًمدد وٟمٕمد اًمٕمٗم٤مف 

 (2/215داب اًمنمقمٞمف ٕوإصالح اعم٤مل اعمروءة.)ا

ومؼ رأس احلٙمٛم٦م.)اًمزهد ٓمحد   (44وقمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: اًمرِّ

ٚمٗمقا، وٓ حت٤مؾمٌقا اًمٜم٤مس دون رهبؿ: اسمـ آدم، قمٚمٞمؽ قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل: ٓ شمٙمٚمٗمقا اًمٜم٤مس ُم٤ممل يٙم

 (1/211وًمٞم٤مء ٕٟمٗمًؽ، وم٢مٟمف ُمـ شمتٌع ُم٤م يرى ذم اًمٜم٤مس: يٓمؾ طمزٟمف، وٓ يِمػ همٞمٔمف. )طمٚمٞمف ا

 (1/211 إوًمٞم٤مءوقمٜمف ىم٤مل: ُمـ وم٘مف اًمرضمؾ: روم٘مف ذم ُمٕمٞمِمتف. )طمٚمٞمف 

ٌقء ُمٙم٤مٟم٤ًم: وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م شمريد ي٤م أسم٤م ذر؟ ىم٤مل قمثامن: سمٚمٖمٜم٤م: أن رضمالً رأى أسم٤م ذر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وهق يت

 (1/165وم٘م٤مل: أـمٚم٥م ُمقوٕم٤ًم أٟم٤مم ومٞمف، ٟمٗمز هذه ُمٓمٞمتل، إن مل أرومؼ هب٤م، مل شمٌٚمٖمٜمل. )احلٚمٞمف 

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝمام: ٓ يٌٚمغ اًمٕمٌد ُمٌٚمغ اًمرأي طمتك يٖمٚم٥م طمٚمٛمف ضمٝمٚمف وصؼمه 

 (26 -25ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  ؿمٝمقشمف وٓ يٌٚمغ ذًمؽ إٓ سم٘مقة اًمٕمٚمؿ.)احلٚمؿ

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل شمٕم٤ممم: مخس إذا أظمٓم٠م اًم٘م٤ميض ُمٜمٝمـ ظمٓم٦م يم٤مٟم٧م ومٞمف وصٛم٦م: أن يٙمقن 

 (6/2619ومٝمام ، طمٚمٞمام، قمٗمٞمٗم٤م ، صٚمٞم٤ٌم  قم٤معم٤م ؾمئقٓ قمـ اًمٕمٚمؿ.)صحٞمح اًمٌخ٤مرى 

، ي٠مشمٞمف سمدرهؿ يمؾ يقم: ومج٤مءه قمـ أيب قمثامن اًمث٘مٗمل ىم٤مل: يم٤من ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز همالم يٕمٛمؾ قمغم سمٖمؾ ًمف

يقُم٤ًم سمدرهؿ وٟمّمػ، وم٘م٤مل: ُم٤م سمدا ًمؽ؟ وم٘م٤مل: ٟمٗم٘م٧م اًمًقق: ىم٤مل: ٓ، وًمٙمٜمؽ أشمٕم٧ٌم اًمٌٖمؾ، أرطمف 

 (5/261 إوًمٞم٤مءصمالصم٦م أي٤مم. )طمٚمٞمف 

 (3/178طمٞم٤مء إلوىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أؿمٝمد أٟمؽ ُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم وم٘م٤مل ًمٞمس شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمؽ. )ا

: إذا أراد أن ُيٕم٤مىم٥م رضمالً طمًٌف صمالصم٤ًم، صمؿ قم٤مىمٌف يمراهٞم٦م أن يٕمجؾ ومٞم٠مول يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

 (5/133قمالم اًمٜمٌالء  أهمْمٌف.)ؾمػم 

قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف أٟمف ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ ضمٚم٤ًمئف: أٓ أقمٚمٛمؽ ـم٤ًٌم ٓ يتٕم٤مي٤م ومٞمف إـم٤ٌمء، ووم٘مٝم٤م ٓ يتٕم٤مي٤مومٞمف 

اهلل: ىم٤مل: أُم٤م اًمٓم٥م اًمذي ٓ يتٕم٤مي٤م ومٞمف إـم٤ٌمء:  اًمٗم٘مٝم٤مء، وطمٚماًم ٓ يتٕم٤مي٤م ومٞمف احلٚمامء؟ ىم٤مل: سمغم ي٤م أسم٤م قمٌد

ومال شم٠ميمؾ ـمٕم٤مُم٤ًم،إٓ ُم٤م ؾمٛمٞم٧م اهلل قمغم أوًمف، ومحدشمف قمغم آظمره: وأُم٤م اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يتٕم٤مي٤م ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء: 

وم٢من ؾمئٚم٧م قمـ رء قمٜمدك ومٞمف قمٚمؿ، وم٠مظمؼم سمٕمٚمٛمؽ، وإٓ وم٘مؾ: ٓ أدري: وأُم٤م احلٚمؿ اًمذي ٓ يتٕم٤مي٤م ومٞمف 



واًمرومؼ وإٟم٤مة احلٚمؿ سم٤مب                                     ٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  ًمٌٞم٤من ا اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 621

  

 (4/359 إوًمٞم٤مءًمّمٛم٧م، إٓ أن شم٠ًمل قمـ رء. )طمٚمٞمف احلٚمامء: وم٠ميمثر ا

ؼم أُمػم  وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: اًمٕمٚمؿ ظمٚمٞمؾ اعم١مُمـ، واحِلْٚمؿ وزيره، واًمٕم٘مؾ دًمٞمٚمف، واًمٕمٛمؾ ىمٞمٛمتف، واًمّما

ومؼ أسمقه، واًمٚمِّلم اظمقة. )اًمؽمهمٞم٥م رم ومْم٤مئؾ آقمامل ًمٚمح٤مومظ سمـ ؿم٤مهلم   (251ضمٜمقده، واًمرِّ

 (3/186 اًمديـ قمٚمقم طمٞم٤مءإ.)احلٚمؿ صمٜمل اًمرومؼ:  ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف 

طمٚمامء  (63)اًمٗمرىم٤من ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:) وإذا ظم٤مـمٌٝمؿ اجل٤مهٚمقن ىم٤مًمقا ؾمالُم٤م ( 

 (13/69إن ضمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ مل جيٝمٚمقا.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

 (3/178طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إىم٤مل أيًْم٤م: اـمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ وزيٜمقة سم٤مًمقىم٤مر واحلٚمؿ .)

اعم١مُمـ طمٚمٞمؿ ٓ جيٝمؾ وإن ضُمٝمؾ قمٚمٞمف طمٚمٞمؿ ٓ ئمٚمؿ وإن فُمٚمؿ همٗمر ٓ ي٘مٓمع وإن ىُمٓمع وقمـ احلًـ ىم٤مل: 

 (55-54وصؾ ٓ يٌخؾ وإن سُمخؾ قمٚمٞمف صؼم.)احلٚمؿ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء: يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ يًقدون إٓ ُمـ يم٤مٟم٧م ومٞمف ؾم٧م ظمّم٤مل ومت٤مُمٝم٤م ذم 

 ّمؼمواحلٚمؿ واًمٌٞم٤من واحل٥ًم وذم اإلؾمالم زي٤مدة اًمٕمٗم٤مف.اإلؾمالم ؾم٤مسمٕم٦م: اًمًخ٤مء واًمٜمجدة واًم

 (2/216داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا

ومؼ؟ ىم٤مًمقا: ىمؾ ي٤م أسم٤م حمٛمد ىم٤مل:أن شمْمع إُمقر ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًمِمدة ذم  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ٕصح٤مسمف: شمدرون ُم٤م اًمرِّ

 (3/186طمٞم٤مءإلُمقوٕمٝم٤م واًمٚملم ذم ُمقوٕمف واًمًٞمػ ذم ُمقوٕمف واًمًقط ذم ُمقوٕمف.)ا

: يم٤من ي٘م٤مل: ُم٤م أطمًـ اإليامن يزيٜمف اًمٕمٚمؿ، وُم٤م أطمًـ اًمٕمٚمؿ يزيٜمف اًمٕمٛمؾ،  ىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ طمجر اًم٘مٞمزِّ

ومؼ  (1/396ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف ٕ)قمٞمقن ا.وُم٤م أطمًـ اًمٕمٛمؾ يزيٜمف اًمرِّ

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ همزوان اهلرائل، ىم٤مل: ىم٤مل زم سمنم سمـ احل٤مرث ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ وُم٤مئتلم: قمٚمٞمٙمؿ 

: ومألن شمٌٞمتقا ضمٞم٤مقم٤ًم وًمٙمؿ ُم٤مل، أطم٥م إزم ُمـ أن شمٌٞمتقا ؿم٤ٌمقم٤ًم وًمٞمس ًمٙمؿ سم٤مًمرومؼ، وآىمتّم٤مد ذم اًمٜمٗم٘م٦م

 (8/341 إوًمٞم٤مءُم٤مل. )طمٚمٞمف 

وؾم٠مل أيْم٤م قمٛمرو سمـ إهتؿ: أي اًمرضم٤مل أؿمجع؟ ىم٤مل ُمـ رد ضمٝمٚمف سمحٚمٛمف، ىم٤مل وم٠مي اًمرضم٤مل أؾمخك؟ 

 (3/178طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إىم٤مل ُمـ سمذل دٟمٞم٤مه ًمّم٤مًمح ديٜمف.)

 يٕمجٌؽ طمٚمؿ اُمرئ طمتك يٖمْم٥م وٓ أُم٤مٟمتف طمتك يٓمٛمع وم٢مٟمؽ ٓ شمدري قمغم أي ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم: ٓ

 (3/69 إوًمٞم٤مءؿم٘مٞمف ي٘مع.)طمٚمٞمف 
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قمـ أيب ؾمقار اًمٕمدوي: أٟمف أىمٌؾ قمٚمٞمف رضمؾ سم٤مٕذى، ومًٙم٧م طمتك إذا سمٚمغ ُمٜمزًمف، أو دظمؾ ىم٤مل: طمًٌؽ 

 (2/251 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .إن ؿمئ٧م

ة: ُمٙمتقٌب ذم احلٙمٛم٦م: ٓ دم ٗمٝم٤مء، وٓ دم٤مًمس سمًٗمٝمؽ احلَُٚمامء.ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرا ًُّ  ٤مًمس سمِحْٚمٛمؽ اًم

 (53)احلٚمؿ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 (471/1) ؾمٜمـ اًمدارُمك .ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح: ُم٤م أوى رء إمم رء أزيـ ُمـ طمٚمؿ إمم قمٚمؿ

 (27)احلٚمؿ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م دقم٤مُم٦م اًمٕم٘مؾ احلٚمؿ، ومج٤مع إُمر اًمّمؼم. :ىم٤مل أيمثؿ سمـ صٞمٗمل

ومؼ ُيٛمـ، واخلرق ؿم١مم وقمـ ىمٞمس سمـ أيب  (2/654)اًمزهد هلٜم٤مد اًمنى .طم٤مزم ىم٤مل يم٤من ي٘م٤مل: اًمرِّ

 (6/366 أقمالم اًمٜمٌالء ؾمػم يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمقن ٓ يٖمْم٥م، وم٢مذا أهمْمٌف رضمؾ، ىم٤مل: سم٤مرك اهلل ومٞمؽ.)

 (2/41داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕوىم٤مل اًمِمٕمٌل: زيـ اًمٕمٚمؿ طمٚمؿ أهٚمف.)ا

 (5/172 إوًمٞم٤مءع ُمـ اًمٕم٘مؾ، ٕن اهلل شمًٛمك سمف.)طمٚمٞمف قمـ رضم٤مء سمـ طمٞمقة ىم٤مل: احلٚمؿ أروم

٤مٟمِٞمِّلمَ   (23طمٚمامء قمٚمامء.)احلٚمؿ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )  79آل قمٛمران) ( ىم٤مل أسمق رزيـ ذم ىمقًمف:)يُمقُٟمقْا َرسما

 (21وقمـ رضم٤مء سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: احِلْٚمؿ ظمّمٚم٦م ُِمـ ظمّم٤مل اًمٕم٘مؾ.)احلٚمؿ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 (4/92قمالم اًمٜمٌالء أاهلل شمٕم٤ممم: ًم٧ًم سمحٚمٞمؿ وًمٙمٜمٜمل أحتٚمؿ.)ؾمػم ىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس رمحف 

ومؼ إٓ قمجز واٟم٘مٓمع ومٞمٖمٚم٥م  (1/94)ومتح اًم٤ٌمرى .ىم٤مل اسمـ طمجر: ٓ يتٕمٛمؼ أطمد ذم إقمامل اًمديٜمٞم٦م ويؽمك اًمرِّ

٦م ومٞمٝم٤م، إذ اهلل شمٕم ومؼ ذم إُمقر يمٚمٝم٤م، وشمرك اًمٕمجٚم٦م واخلٗما ٤ممم ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ ًمزوم اًمرِّ

ومؼ أقمٓمل اخلػم، وٓ يٙم٤مد  ومؼ ُمٜمع اخلػم، يمام أنا ُمـ أقمٓمل اًمرِّ ومؼ ذم إُمقر يمٚمٝم٤م، وُمـ ُمٜمع اًمرِّ حي٥م اًمرِّ

ومؼ  اعمرء يتٛمٙمـ ُمـ سمٖمٞمتف ذم ؾمٚمقك ىمّمده ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء قمغم طم٥ًم اًمذي حي٥م، إٓ سمٛم٘م٤مرٟم٦م اًمرِّ

 (215)رووف اًمٕم٘مالء ٓسمـ طم٤ٌمن اًمًٌتك .وُمٗم٤مرىم٦م اًمٕمجٚم٦م

٘مٞمؿ: ُمـ رومؼ سمٕم٤ٌمدِ اهلل رومؼ اهلل سمف، وُمـ رمحٝمؿ رمحف، وُمـ أطمًـ إًمٞمٝمؿ أطمًـ إًمٞمف، وُمـ ضم٤مد ىم٤مل اسمـ اًم

قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مد اهلل قمٚمٞمف، وُمـ ٟمٗمٕمٝمؿ ٟمٗمٕمف، وُمـ ؾمؽمهؿ ؾمؽمه، وُمـ ُمٜمٕمٝمؿ ظمػمه ُمٜمٕمف ظمػمه، وُمـ قم٤مُمؾ 

ٗم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٤مهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌده طمً ٥م ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌد ظمٚم٘مف سمّمٗم٦ٍم قم٤مُمٚمف اهلل سمتٚمؽ اًمّمِّ

 (35)اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م .خلٚم٘مف

 (182ىم٤مل اًم٘م٤ميض اًمتٜمقظمل : )ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردى 
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  ُِمـ ي٘مٓمرُ  يٙم٤مدُ   سمف ٓىمٓمقَب  سمقضمفٍ  اًمٕمدوا  اًمَؼ 
ِ
 اًمٌِم٤مؿم٤مِت  ُم٤مء

 ُمقداِت  ُِمـ وصمقٍب  طم٘مدٍ  ضمًؿِ  ذم  أقم٤مدَيف يٚمَ٘مك َُمـ اًمٜما٤مسِ  وم٠مطمزمُ 

ومُؼ  ـٌ  اًمرِّ  اًمٕمداواِت  ُمٗمت٤مُح  اعمزِح  ويمثرةُ   أصدىُمف اًم٘مقلِ  وظمػمُ  يٛم

 (7/137ًمٚمذهٌك  آؾمالم ؿمٞمٞمؿ: ) شم٤مريخ قمٛمروسمـ اًم٘مٓم٤مُمل ىم٤مل

ًمُؾ  اعمًتٕمجؾِ  ُمع يٙمقنُ  وىمد  طم٤مضمتِف سمٕمَض  اعمت٠مينِّ  يدركُ  ىمد  اًمزا

 قمجٚمقا ًمق احلزمُ  ويم٤من اًمتا٠مينِّ  ُِمـ  أُمِرهؿُ  سمٕمُض  ىمقًُم٤م وم٤مت ورسماام

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أنا مج٤مقم٦م ُمـ رقمٞمتف اؿمتٙمقا ُمـ قمامًمف، وم٠مُمرهؿ أن يقاومقه، ومٚمام أشمقه  سمٚمغ قمٛمر

٤م، اًمٜمّمٞمح٦م سم٤مًمٖمٞم٥م،  تٝم٤م اًمرقمٞم٦م إنا ًمٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ طم٘مًّ ىم٤مم ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صُمؿا ىم٤مل: أهي٤م اًمٜما٤مس، أيا

٤م وم تٝم٤م اًمرقم٤مة إنا ًمٚمرقمٞما٦م قمٚمٞمٙمؿ طم٘مًّ ٤مقمٚمٛمقا أٟماف ٓ رء أطم٥م إمم اهلل وٓ أقمز ُمـ واعمٕم٤موٟم٦م قمغم اخلػم، أيا

طمٚمؿ إُم٤مم وروم٘مف، ًمٞمس ضمٝمؾ أسمٖمض إمم اهلل، وٓ أهمؿ ُمـ ضمٝمؾ إُم٤مم وظمرىمف، واقمٚمٛمقا أٟماف ُمـ ي٠مظمذ 

 (4/224سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمٛمـ سملم فمٝمريف يرزق اًمٕم٤مومٞم٦م ِمـ هق دوٟمف.)شم٤مريخ اًمٓمؼمى 

٤م هذا؟ وم٘م٤مل: سمٕمثٜم٤م اخل٤مدم ذم قمٛمؾ أو ىم٤مل: قمـ أيب ىمالسم٦م: أن رضمالً دظمؾ قمغم ؾمٚمامن وهق يٕمجـ: وم٘م٤مل: ُم

ذم صٜمٕم٦م ومٙمرهٜم٤م أن ٟمجٛمع قمٚمٞمف قمٛمٚملم أو ىم٤مل: صٜمٕمتلم صمؿ ىم٤مل: ومالن ي٘مرئؽ اًمًالم: ىم٤مل: ُمتك 

 (1/211)احلٚمٞمف ىمدُم٧م؟ ىم٤مل: ُمٜمذ يمذا ويمذا: ىم٤مل: وم٘م٤مل: أُم٤م إٟمؽ ًمق مل شم١مده٤م، يم٤مٟم٧م أُم٤مٟم٦م مل شم١مده٤م.

٦م هؾ ًمٚمرضمؾ طم٤مضم٦م ومٜم٘مْمٞمٝم٤م؟ ومٜمٙمس اًمرضمؾ رأؾمف واؾمتحك ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ًمرضمؾ ؾمٌف: ي٤م قمٙمرُم

 (229/ 1طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـإِم٤م رأى ُمـ طمٚمٛمف قمٚمٞمف.) 

ٚمح َُمقوًٕم٤م، وم٢مٟما٤م ٓ ٟمٙم٤مومئ َُمـ  : ؿَمتؿ رضمؾ أسم٤م ذر ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ي٤م هذا ٓ شُمٖمرق ذم ؿَمتٛمٜم٤م وَدع ًمٚمّمُّ

 (5/113 طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء .(قمَم اهلل ومٞمٜم٤م سم٠ميمثر ُِمـ أن ُٟمٓمٞمع اهلل ومٞمف

ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف : واهلل ٓشمٗمرهمـ ًمؽ ىم٤مل : هٜم٤مًمؽ وىمٕم٧م ذم اًمِمٖمؾ، ىم٤مل : 

يم٠مٟمؽ هتددٟمك واهلل ًمئـ ىمٚم٧م زم يمٚمٛم٦م ٓىمقًمـ ًمؽ قمنًما،وم٘م٤مل قمٛمرو : وأٟم٧م واهلل ًمئـ ىمٚم٧َم زم قمنًما مل 

 ( 2/275أىمؾ ًمؽ واطمدة .)اًمٕم٘مد اًمٗمريد 

٤مٟم٧م ًمف زٟمجٞم٦م ىمد همٛمتٝمؿ سمٕمٛمٚمٝم٤م ومرومع قمٚمٞمٝم٤م اًمًقط يقُم٤ًم وم٘م٤مل: ًمقٓ قمـ أيب اعمتقيمؾ: أن أسم٤م هريرة يم

 (1/384طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء اًم٘مّم٤مص ٕهمِمٞمؽ سمف وًمٙمٜمل ؾم٠مسمٞمٕمؽ ِمـ يقومٞمٜمل صمٛمٜمؽ إذهٌل، وم٠مٟم٧م هلل. )
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أسمق ُمًٚمؿ: ي٤م  قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من: أٟمف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وىمد طمٌس اًمٕمٓم٤مء ؿمٝمريـ أو صمالصم٦م وم٘م٤مل ًمف

ًمٞمس سمامًمؽ وٓ ُم٤مل أسمٞمؽ وٓ ُم٤مل أُمؽ وم٠مؿم٤مر ُمٕم٤موي٦م إمم اًمٜم٤مس أن اُمٙمثقا وٟمزل  ُمٕم٤موي٦م إن هذا اعم٤مل

وم٤مهمتًؾ صمؿ رضمع وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس إن أسم٤م ُمًٚمؿ ذيمر أن هذا اعم٤مل ًمٞمس سمامزم وٓ سمامل أيب وٓ أُمل وصدق 

٤مر أسمق ُمًٚمؿ إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: اًمٖمْم٥م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، واًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٜم

  .واعم٤مء يٓمٗمكء اًمٜم٤مر وم٢مذا همْم٥م أطمديمؿ ومٚمٞمٖمتًؾ أهمدوا قمغم قمٓم٤مي٤ميمؿ قمغم سمريم٦م اهلل قمز وضمؾ

 (5/179 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ُمٜماؽ، ومٞم٘مقل: سمامذا؟  ـا سمٜم٤م ي٤م ُمٕم٤موي٦م، أو ًمٜم٘مقِّ ضمؾ ي٘مقل عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف: واهلل ًمتًت٘مٞمٛم يم٤من اًمرا

 (59/184ومٞم٘مقًمقن سم٤مخلِم٥م، ومٞم٘مقل إًذا أؾمت٘مٞمؿ.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

ة : وأؾمٛمع رضمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمٕمَض ُم٤م يٙمرة، وم٘م٤مل ٞمٓم٤من سمٕمزا ٓ قمٚمٞمؽ، إٟماام أردَت أن يًتٗمزٟمك اًمِما

ٚمٓم٤من، وم٠مٟم٤مل ُمٜمؽ اًمٞمقم ُم٤م شمٜم٤مًُمف ُمٜمِّل همًدا، اٟمٍمْف إذا ؿمئ٧م.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد  ًُّ  (2/279اًم

وم٘م٤مل ًمف واهلل ٕىمتٚمٜمؽ  ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري: وىمػ رضمؾ سملم يدي اعم٠مُمقن ىمد ضمٜمك ضمٜم٤مي٦م،

وم٘م٤مل اًمرضمؾ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم شم٠من قمغم وم٢من اًمرومؼ ٟمّمػ اًمٕمٗمق ىم٤مل: ومٙمٞمػ وىمد طمٚمٗم٧م ٕىمتٚمٜمؽ؟ ىم٤مل: ي٤م 

 (251أُمػم اعم١مُمٜملم ٓن شمٚم٘مك اهلل طم٤مٟمث٤م ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمٚم٘م٤مه ىم٤مشمال ومخغم ؾمٌٞمٚم٦م. )شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء 

قملم اًمٜم٤مىم٦م: ىم٤مل: سم٤مرك اهلل ومٞمؽ: ىم٤مل: ىمٚم٧م: قمـ أزهر ىم٤مل: ضم٤مء همالم ًمٕمٌد اهلل سمـ قمقن: ىم٤مل: وم٘م٠مت 

 (3/39 إوًمٞم٤مءوم٘م٠مت قمٞمٜمٝم٤م، ومت٘مقل سم٤مرك اهلل ومٞمؽ: ىم٤مل: أىمقل: أٟم٧م طمر ًمقضمف.)طمٚمٞمف 

ي٘مقل ٟمقح سمـ طمٌٞم٥م: يمٜم٧ُم قمٜمد اسمـ اعم٤ٌمرك وم٠محلُّقا قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ه٤مشمقا يمتٌٙمؿ طمتك أىمرأ، ومجٕمٚمقا يرُمقن 

ـ أهؾ اًمريِّ يًٛمع يمت٤مب آؾمتئذان، ومرُمك سمٙمت٤مسمف إًمٞمف اًمٙمت٥َم ُمـ ىمري٥ٍم وُمـ سمٕمٞمد، ويم٤من رضمٌؾ ُم

م، ومجٕمؾ اسمـ اعم٤ٌمرك يٕم٤مًم٩م اًمدَم طمتك ؾمٙمـ،  وم٠مص٤مب صٚمٕم٦َم اسمـ اعم٤ٌمرك طمرُف يمت٤مسمف، وم٤مٟمِمؼا وؾم٤مل اًمدا

ضمؾ وم٘مرأه. ) ؿمٕم٥م ا ت٤مل، صمؿا سمدأ سمٙمت٤مب اًمرا
 (8321 ن ًمٚمٌٞمٝم٘مكيامإلصمؿا ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل! يم٤مد أن يٙمقن ىمِ

قمغم اعمتقيمؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد، وم٢مذا هق يٛمدح اًمرومؼ وم٠ميمثر، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم  ودظمؾ ٟمٍم سمـ قمكمّ 

 أٟمِمدين إصٛمٕمل :        

  أظمرج اًمٕمذارء ُمـ ظِمدره٤م      مل أَر ُمثؾ اًمرومؼ ذم ًمٞمٜمف           

  ُمـ يًتٕمـ سم٤مًمرومؼ ذم أُمره            يًتخرج احلٞم٦م ُمـ ضمحره٤م
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 (12/134قمالم اًمٜمٌالء أرـم٤مس يٕمٜمل: أقمجٌتف هذه اًمٗم٤مئدة. )ؾمػم وم٘م٤مل: ي٤م همالم، اًمدواة واًم٘م

 ثبة اٌْفٛ ٚاإِلّشاك ّٓ اجلبٍ٘ني -;=
ـِ اجْل٤َمِهٚملَم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  [ ، وىم٤مل  199] إقمراف :  ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

ْٗمَح اجْلَِٛمٞمَؾ  شَمَٕم٤ممَم :  ٌُّقَن  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  85احلجر :  ] وَم٤مْصَٗمِح اًمّما
َوًْمٞمَْٕمُٗمقا َوًْمٞمَّْمَٗمُحقا أَٓ حُتِ

ٜملَم  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  22] اًمٜمقر :  أْن َيْٖمِٗمَر اهللُ ًَمُٙمْؿ  ًِ ٥مُّ اعمُْْح
ـِ اًمٜما٤مِس َواهللُ حُيِ ] آل  َواًْمَٕم٤موملَِم قَم

ـْ َصؼَمَ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  134قمٛمران :  ـْ قَمْزِم إُُُمقِر َوعمََ
ِ [  43] اًمِمقرى :  َوهَمَٗمَر إنا َذًمَِؽ عمَ

 وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م .

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأَّن٤م ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : هؾ َأشمك قَمَٚمٞمَْؽ َيْقٌم يَم٤مَن  -643

ـْ يقم ُأطُمٍد ؟ ىم٤مل :  ـْ ىَمقُِمِؽ ، ويَم٤من َأؿمدُّ ُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ يْقم اًمٕمَ٘م٦ٌَِم ، إِْذ ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ُمِ » َأؿمدا ُِم

ٌِْد يُمالل ، ومَٚمْؿ جُيٌٜمِك إمِم ُم٤م َأرْدُت ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َوَأَٟم٤م َُمْٝمُٛمقٌم  ـِ قم ـِ قَمٌِْد َي٤مًمِٞمَؾ اسم قمَرو٧ْم َٟمٗمِز قمغم اسْم

وَمروَمْٕم٧ُم رْأِد ، وَم٢مِذا َأَٟم٤م سمًِح٤مسَم٦ٍم ىَمد َأفمٚماتٜمل ، قمغم َوضْمِٝمل ، ومَٚمْؿ َأؾْمتَِٗمْؼ إِٓا َوَأٟم٤م سم٘مرِن اًمثإم٤مًم٥ِِم ، 

ومٜمََٔمرُت وَم٢مِذا ومِٞمٝم٤م ضِمؼميُؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، ومٜم٤َمداين وم٘م٤مل : إِنا اهللا شمٕم٤ممم ىَمد ؾَمِٛمع ىَمقَل ىمقُِمؽ ًَمَؽ، َوُم٤م 

وا قَمَٚمٞمَؽ ، َوىمد سمٕم٨َم إًَِمٞمؽ ُمَٚمَؽ اجل٤ٌمِل ًمِت٠ْمُُمرُه سمام ؿِمئ٧َْم ومِٞمٝمؿ وَمٜم٤َمَدايِن   ُمَٚمُؽ اجِل٤ٌَمِل ، وَمًٚماَؿ قَمكما َردُّ

ُد إِنا اهللا ىَمد ؾمٛمَع ىَمقَل ىَمقُِمَؽ ًَمَؽ ، وَأَٟم٤م َُمَٚمُؽ اجِل٤ٌمِل ، وىَمْد سَمَٕمثَٜمل َريبِّ إًَِمْٞمَؽ ًمِ  ت٠ْمُُمَرين صُمؿا ىم٤مل : ي٤م حُمَٛما

ٌَلْم  سمْؾ » ٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وم٘م٤مل اًمٜمش سم٠َِمُْمِرَك ، وَماَم ؿمئ٧َم : إِْن ؿمئ٧َْم : َأـْمٌَْ٘م٧ُم قَمَٚمٞمٝمُؿ إظَْمَِم

ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم  ـْ يْٕمٌُُد اهللا َوطْمَدُه ٓ ُينْمِ ـْ َأْصالهِبِؿ ُم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش َأْرضُمق َأْن خُيِْرَج اهللا ُِم

٦م اعمُِحٞمَٓم٤من اجلٌالن:  ش إظَْمِم٤ٌمن »   . اًمٖمٚمٞمظ اجلٌؾ هق:  وإظَْمَِم٥ُم ..  سمٛمٙما

َب رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ؿَمٞمْئ٤ًم ىَمطُّ سمِٞمَِدِه ، وٓ اُْمرَأًة وٓ وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ُم٤م َض  -644

ـْ ص٤مطِمٌِِف إِٓا َأْن ُيٜمتََٝمَؽ َر  ء ُِمـ ظم٤مِدُم٤ًم، إِٓا َأْن جُي٤َمِهَد ذم ؾَمٌِٞمؾ اهللاِ ، وُم٤م ٟمِٞمؾ ُمٜمُْف رء ىَمطُّ وَمٞمَٜمتَِ٘مؿ ُِم

 هللاِ شمٕم٤ممم . رواه ُمًٚمؿ . حَم٤َمِرِم اهللاِ شمٕم٤ممم : وَمَٞمٜمْتَِ٘مؿَ 

وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يُمٜم٧ُم َأُْمٌِم َُمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمٚمٞمف سُمرٌد  -645

َٟمْجَراينٌّ همٚمِٞمُظ احل٤َمؿِمٞم٦ِم ، وم٠َمدريَمُف َأقْمَرايبٌّ ، وَمجٌذُه سمِِرَداِئِف ضَمٌَْذة ؿَمديَدًة ، وَمٜمٔمرُت إمم صٗمح٦م قم٤مشمِِؼ 
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ِة ضَمٌَذشمِِف صُمؿا ىم٤مل : َي٤م حُمَٛما  ـْ ؿِمدا  ُِم
ِ
داء لِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وىَمد َأصماَرت هِب٤م طَم٤مؿِمٞم٦ُم اًمرِّ ُد ُُمْر زم اًمٜمٌا

 . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. 
ٍ
 ُِمـ ُم٤مِل اهللاِ اًمذي قِمٜمَدَك . وم٤مًمَتَٗم٧َم إًَِمٞمْف  ومْمِحَؽ  صُمؿا َأُمر ًَمُف سمَٕمَٓم٤مء

 اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٠َمينِّ َأٟمُٔمُر إمم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ حْيٙمِل وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض -646

ـْ َوضمِٝمفِ  َم قَم ُح اًمدا ًَ سَمُف ىَمقُُمُف وَم٠َمدُمقُه ، َوُهَق َيٛم  ، صٚمَقاُت اهللاِ َوؾمالُُمف قَمَٚمٞمٝمؿ ، َضَ
ِ
،  َٟمٌِٞم٤ًّم ُِمـ إَٟمٌٞم٤مء

ُ » وي٘مقل :   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ؿ ٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن اًمٚماُٝمؿا اهمِٗمِر ًمَِ٘مقُمل وَم٢مَِّنا

ديُد » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -647 ًَمٞمس اًمِما

قَم٦ِم ، إِٟماام اًمِمديُد اًمذي َيٛمٚمُِؽ ٟمٗمًُف قِمٜمد اًمٖمْم٥ِم   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش سم٤ِمًمٍمُّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
 : ذم ىمقًمفجم٤مهد  . بىم٤مل : اًمرو٤م سمٖمػم قمت٤م.وم٤مصٗمح اًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ  : ذم ىمقًمفقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ 

 )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر(. ىم٤مل : هذا ىمٌؾ اًم٘مت٤ملوم٤مصٗمح اًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ 

وأقمرض وم٤مصٗمح قمٜمٝمؿ وىمؾ ؾمالم ومًقف يٕمٚمٛمقن. . وم٤مصٗمح اًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ  :قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف

وهذا اًمٜمحق يمٚمف ذم اًم٘مرآن أُمر اهلل سمف ٟمٌٞمف .ىمؾ ًمٚمذيـ آُمٜمقا يٖمٗمروا ًمٚمذيـ ٓ يرضمقن أي٤مم اهلل  .قمـ اعمنميملم

وظمذوهؿ .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٙمقن ذًمؽ ُمٜمف ، طمتك أُمره سم٤مًم٘مت٤مل ، ومٜمًخ ذًمؽ يمٚمف . وم٘م٤مل

 (17/128شمٗمًػم اًمٓمؼمى. (واطمٍموهؿ واىمٕمدوا هلؿ يمؾ ُمرصد 

قمـ أيب ُم٤مضمد احلٜمٗمل ىم٤مل : رأي٧م قمٌد اهلل أشم٤مه رضمؾ سمرضمؾ ٟمِمقان، وم٠مىم٤مم قمٚمٞمف احلد، صمؿ ىم٤مل ًمٚمرضمؾ اًمذي 

وًمٞمٕمٗمقا وًمٞمّمٗمحقا أٓ حتٌقن  : ضم٤مء سمف : ُم٤م أٟم٧م ُمٜمف؟ ىم٤مل : قمٛمف ، ىم٤مل : ُم٤م أطمًٜم٧م إدب وٓ ؾمؽمت

إين ٕذيمر أول رضمؾ ىمٓمٕمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أيت سمرضمؾ  :أي٦م صمؿ ىم٤مل قمٌد اهلل أن يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ 

يٜمٌٖمل  ومٚمام أُمر سمف ًمٞم٘مٓمع يده يم٠مٟمام ؾمػ وضمٝمف رُم٤مدا، وم٘مٞمؾ : ي٤م رؾمقل اهلل، يم٠من هذا ؿمؼ قمٚمٞمؽ . ىم٤مل : ٓ

أن شمٙمقٟمقا ًمٚمِمٞمٓم٤من قمقٟم٤م قمغم أظمٞمٙمؿ، وم٢مٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمح٤ميمؿ إذا اٟمتٝمك إًمٞمف طمد إٓ أن ي٘مٞمٛمف وإن اهلل قمٗمق 

 (11/717. )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقرٗمحقا أٓ حتٌقن أن يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ وًمٞمٕمٗمقا وًمٞمّم : حي٥م اًمٕمٗمق . صمؿ ىمرأ

أن ي١مشمقا أوزم اًم٘مرسمك  ) أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ يٕمٜمل  (أوًمق اًمٗمْمؾ ُمٜمٙمؿ واًمًٕم٦م .أي : وٓ حيٚمػ  )وٓ ي٠مشمؾ )

يٕمٜمل ُمًٓمح٤م ويم٤من ُمًٙمٞمٜم٤م ُمٝم٤مضمرا سمدري٤م اسمـ ظم٤مًم٦م أيب سمٙمر ، طمٚمػ .واعم٤ًميملم واعمٝم٤مضمريـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 
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خي٤مـم٥م أسم٤م .أٓ حتٌقن .قمٜمٝمؿ ظمقوٝمؿ ذم أُمر قم٤مئِم٦م .وًمٞمٕمٗمقا وًمٞمّمٗمحقا أسمق سمٙمر أن ٓ يٜمٗمؼ قمٚمٞمف ، 

.ومٚمام ىمرأه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أيب سمٙمر ىم٤مل : سمغم أٟم٤م أن يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ واهلل همٗمقر رطمٞمؿ  .سمٙمر

وىم٤مل  . وىم٤مل : واهلل ٓ أٟمزقمٝم٤م ُمٜمف أسمداأطم٥م أن يٖمٗمر اهلل زم ، ورضمع إمم ُمًٓمح ٟمٗم٘متف اًمتل يم٤من يٜمٗمؼ قمٚمٞمف 

أىمًؿ ٟم٤مس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر أن ٓ يتّمدىمقا قمغم رضمؾ شمٙمٚمؿ سمٌمء ُمـ  :اسمـ قم٤ٌمس واًمْمح٤مك 

 (6/27اإلومؽ وٓ يٜمٗمٕمقهؿ ، وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ٚمٞمؿ ُمـ طمٚمٛمف أن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أقمقاٟمف قمغم اجل٤مهؾ.ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف إن أول ُم٤م قمقض احل

 (4/311طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  إ) 

 (1/416)اعمًتٓمرف  ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: إذا ىمدرت قمغم قمدوك وم٤مضمٕمؾ اًمٕمٗمق قمٜمف ؿمٙمًرا ًمٚم٘مدرة قمٚمٞمف.

٤مِن( ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: ؾُمئؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: )إِنا اهللَّ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل وَ  ًَ ( 91)اًمٜماحؾ اإِلطْم

ؾ.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (7/291وم٘م٤مل: اًمٕمدل: اإلٟمّم٤مف واإلطم٤ًمن: اًمتٗمْمُّ

ًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ آسمؾ او مخ٤ًم هلـ أطمًـ ُمـ اًمدهؿ اعمقىمٗم٦م ) ا ريض اهلل قمٜمٝمام  ىم٤مل : اسمـ قم٤ٌمس قمـ

اخلٞمؾ( : ٓ شمٙمٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمؽ ، وم٢مٟمف ومْمؾ ، وٓ آُمـ قمٚمٞمؽ اًمقزر ، وٓ شمتٙمٚمؿ ومٞمام يٕمٜمٞمؽ طمتك دمد ًمف 

ُمقوٕم٤م ، وم٢مٟمف رب ُمتٙمٚمؿ ذم أُمر يٕمٜمٞمف ، ىمد ووٕمف ذم همػم ُمقوٕمف ومٕمٜم٧م ، وٓ مت٤مر طمٚمٞمام وٓ ؾمٗمٞمٝم٤م وم٢من 

ظم٤مك إذا شمّٖمٞم٥م قمٜمؽ ِم٤م حت٥م أن يذيمرك سمف  واقمٗمف قمام حت٥م احلٚمٞمؿ ي٘مٚمٞمؽ ، وإن اًمًٗمٞمف ي١مذيؽ ، واذيمر أ

 .أن يٕمٗمٞمؽ ُمٜمف ، واقمٛمؾ قمٛمؾ رضمؾ يرى أٟمف جم٤مزى سم٤مإلطم٤ًمن ، ُم٠مظمقذ سم٤مإلضمرام

 (113)اًمّمٛم٧م وادب اًمٚم٤ًمن طمدي٨م رىمؿ 

قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف :أٟمف ىم٤مم يقم ُم٤مت اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ريض اهلل قمٜمف ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف 

وىم٤مل: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مشم٘م٤مء اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، واًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م، طمتك ي٠مشمٞمٙمؿ أُمػم، وم٢مٟمام ي٠مشمٞمٙمؿ أن، صمؿ 

ىم٤مل: اؾمتٕمٗمقا ُٕمػميمؿ، وم٢مٟمف يم٤من حي٥م اًمٕمٗمق. صمؿ ىم٤مل: أُم٤م سمٕمد، وم٢مين أشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

 هذا، ورب هذا اعمًجد إين ىمٚم٧م: أسم٤ميٕمؽ قمغم اإلؾمالم، ومنمط قمكم )واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ(. وم٤ٌميٕمتف قمغم

 (2714رىمؿ  -58ًمٜم٤مصح ًمٙمؿ، صمؿ اؾمتٖمٗمر وٟمزل. )اًمٌخ٤مرى ص 

أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل أسمق ذر ًمٖمالُمف: مل أرؾمٚم٧م اًمِم٤مة قمغم قمٚمِػ اًمٗمرس أي شم٠ميمؾ ُمـ ـمٕم٤مم 

اًمٗمرس؟ ىم٤مل: أردت أن أهمٞمٔمؽ ىم٤مل أسمق ذر: ٕمجٕمـ ُمع اًمٖمٞمظ أضمًرا، أٟم٧م طَمٌر ًمقضمف اهلل 
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 (211.)اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك شمٕم٤ممم

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف: قمٚمٞمٙمؿ سم٤محلٚمؿ وآطمتامل طمتك متٙمٜمٙمؿ اًمٗمرص٦م وم٢مذا أُمٙمٜمتٙمؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمٗمح 

 (3/184طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوآومْم٤مل .)

وىمٞمؾ ٕيب اًمدرداء رى اهلل قمٜمف : ُمـ اقمز اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل: اًمذيـ يٕمٗمقن إذا ىمدروا وم٤مقمٗمقا يٕمزيمؿ اهلل 

 (٤58/6ميف آرب ًمٚمٜمقيرى شمٕم٤ممم. )َّن

قمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤مل اذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟم٤مدى ُمٜم٤مد ًمٞم٘مؿ أهؾ اًمٗمْمؾ ومٞم٘مقم ٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس ومٞم٘م٤مل 

اٟمٓمٚم٘مقا امم اجلٜم٦م ومتتٚم٘م٤مهؿ اعمالئٙم٦م ومٞم٘مقًمقن امم أيـ ومٞم٘مقًمقن امم اجلٜم٦م ىم٤مًمقا ىمٌؾ احل٤ًمب ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا 

ومْمٚمٙمؿ ىم٤مًمقا يمٜم٤م اذا ضمٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م طمٚمٛمٜم٤م واذا فمٚمٛمٜم٤م صؼمٟم٤م واذا ُمـ أٟمتؿ ىم٤مًمقا أهؾ اًمٗمْمؾ ىم٤مًمقا وُم٤م يم٤من 

أؾمك قمٚمٞمٜم٤م همٗمرٟم٤م ىم٤مًمقا ادظمٚمقا اجلٜم٦م ومٜمٕمؿ أضمر اًمٕم٤مُمٚملم صمؿ يٜم٤مد ُمٜم٤مد ًمٞم٘مؿ أهؾ اًمّمؼم ومٞم٘مقم ٟم٤مس ُمـ 

اًمٜم٤مس ومٞم٘م٤مل هلؿ اٟمٓمٚم٘مقا امم اجلٜم٦م ومتتٚم٘م٤مهؿ اعمالئٙم٦م ومٞم٘م٤مل ًمف ُمثؾ ذًمؽ ومٞم٘مقًمقٟمٜمحـ أهؾ اًمّمؼم ىم٤مًمقا ُم٤م 

ؼميمؿ ىم٤مًمقا صؼمٟم٤م أٟمٗمًٜم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وصؼمٟم٤مه٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز و ضمؾ ىم٤مًمقا ادظمٚمقا اجلٜم٦م يم٤من ص

ومٜمٕمؿ أضمر اًمٕم٤مُمٚملم صمؿ يٜم٤مدي ُمٜم٤مد ًمٞم٘مؿ ضمػمان اهلل ذم داره ومٞم٘مقم ٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس وهؿ ىمٚمٞمؾ ومٞم٘م٤مل هلؿ 

 ذم داره ىم٤مًمقا يمٜم٤م ٟمتزاور ذم اٟمٓمٚم٘مقا امم اجلٜم٦م ومتتٚم٘م٤مهؿ اعمالئٙم٦م ومٞم٘م٤مل هلؿ ُمثؾ ذًمؽ ىم٤مًمقا وسمام ضم٤مورشمؿ اهلل

  (3669رىمؿ  3/139ٚمٞمف احل).اهلل قمز و ضمؾ وٟمتج٤مًمس ذم اهلل وٟمت٤ٌمذل ذم اهلل ىم٤مًمقا ادظمٚمقا اجلٜم٦م ومٜمٕمؿ أضمر اًمٕم٤مُمٚملم

 (1/71داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕقمـ احلًـ ىم٤مل: أومْمؾ أظمالق اعم١مُمـ اًمٕمٗمق.)ا

٤مِن( )اًمٜماحؾ وىمرأ احلًـ اًمٌٍمي: هذه أي٦م )إِنا اهللَّ َي٠ْمُمُ  ًَ ( صمؿا وىمػ وم٘م٤مل: إنا اهلل 91ُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل َواإِلطْم

٤من ؿمٞمئ٤ًم ُِمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمزا وضمؾا  ًَ مجع ًمٙمؿ اخلػم يمٚماف واًمنما يمٚماف ذم آي٦م واطمدة، ومقاهلل ُم٤م شمرك اًمٕمدل واإلطْم

ٓا مجٕمف. ) ٓا مجٕمف، وٓ شمرك اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل ُِمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ؿمٞمئ٤ًم إ  (2/158 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مءإ

ىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس: إي٤ميمؿ ورأي إوهم٤مد ىم٤مًمقا وُم٤م رأى إوهم٤مد؟ ىم٤مل اًمذيـ يرون اًمّمٗمح واًمٕمٗمق 

 (1/419قم٤مًرا.)اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك  

وقمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل: أطم٥مُّ إُمقر إمم اهلل صمالصم٦م: اًمٕمٗمق ذم اًم٘مدرة، واًم٘مّمد ذم اجلدة، واًمرومؼ ذم 

 (167رومؼ أطمد سم٠مطمد ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ رومؼ اهلل سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. )رووف اًمٕم٘مالء اًمٕم٤ٌمدة، وُم٤م 

أظمل اقمػ قمٜمف وم٢من اًمٕمٗمق أىمرب  ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: إذا أشم٤مك رضمؾ يِمٙمق إًمٞمؽ رضمالً، وم٘مؾ: ي٤م
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ًمٚمت٘مقى وم٢من ىم٤مل ٓ حيتٛمؾ ىمٚمٌل اًمٕمٗمق، وًمٙمـ أٟمتٍم يمام أُمرين اهلل قمز وضمؾ ىمؾ وم٢من يمٜم٧م حتًـ شمٜمتٍم 

ؾ وإٓ وم٤مرضمع إمم سم٤مب اًمٕمٗمق وم٢مٟمف سم٤مب أوؾمع وم٢مٟمف ُمـ قمٗم٤م وأصٚمح وم٠مضمره قمغم اهلل، وص٤مطم٥م ُمثالً سمٛمث

 (8/112 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف ).اًمٕمٗمق: يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ قمغم ومراؿمف وص٤مطم٥م آٟمتّم٤مر: ي٘مٚم٥م إُمقر

ـِ ىم٤مل وه٥م سمـ يمٞم٤ًمن ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم:)ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوأَ  قْمِرْض قَم

 ُم٤م ُمٜمٝمؿ ٔظمذَّن٤م واهلل اًمٜم٤مس، أظمالق ُمـ إٓ شم١مظمذ أن هب٤م أُمر ُم٤م واهلل: ىم٤مل( 199 إقمراف) اجْل٤َمِهٚملَِم(

 (244 ًمٚمٌخ٤مرى اعمٗمرد دبٕا. )صحٌتٝمؿ

قمـ ظمٞمثٛم٦م ىم٤مل: يم٤من ىمقم ي١مذوٟمف وم٘م٤مل: إن ه١مٓء ي١مذوٟمٜمل وٓ واهلل ُم٤م ـمٚمٌٜمل أطمد ُمٜمٝمؿ سمح٤مضم٦م إٓ 

غم أطمد ُمٜمٝمؿ أذى وم٘م٤مسمٚمتف سمف وٕٟم٤م أسمٖمض ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمٚم٥م إؾمقد: ومل يرون ذًمؽ، ىمْمٞمتٝم٤م وٓ أدظمؾ قم

 (4/116إٓ أٟمف واهلل، ٓ حي٥م ُمٜم٤مومؼ ُم١مُمٜم٤ًم أسمدًا.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء

ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: شمقـملم ٟمٗمًف قمغم ًمزوم اًمٕمٗمق قمـ اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، وشمرك اخلروج عمج٤مزاة اإلؾم٤مءة: إذ ٓ ؾم٥ٌم 

طم٤ًمن وٓ ؾم٥ٌم ًمٜمامء اإلؾم٤مءة وهتٞمٞمجٝم٤م أؿمد ُمـ آؾمتٕمامل ًمتًٙملم اإلؾم٤مءة أطمًـ ُمـ اإل

 (131)رووف اًمٕم٘مالء، .سمٛمثٚمٝم٤م

 ىم٤مل هِم٤مم: يم٤من أسمق اًمًقار يٕمرض ًمف اًمرضمؾ ومٞمِمتٛمف ومٞم٘مقل: إن يمٜم٧ُم يمام ىمٚم٧م إين إذًا ًمرضمؾ ؾمقء.

 (11/351)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

ًمٜم٤مس قمٗمقًا، وأؾمٗمٝمٝمؿ ًمف ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ادهؿ: يم٤من ىمت٤مدة ي٘مقل: أومْمؾ اًمٜم٤مس: أقمٔمٛمٝمؿ قمٜمد ا

 (8/54 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .صدراً 

ا.ىم٤مل   (2/843)رواة ُم٤مًمؽ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: ُم٤م ُمـ رء إٓ واهلل حي٥م أن يٕمٗمك قمٜمف ُم٤م مل يٙمـ طمدًّ

 (7/211)اسمـ يمثػم وىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: يم٤من اعم١مُمٜمقن يٙمرهقن أن يًتذًمقا، ويم٤مٟمقا إذا ىمدروا قمٗمقا.

 تك يٙمقن ومٞمف ظمّمٚمت٤من: اًمٕمٗم٦م قمام ذم أيدي اًمٜم٤مس واًمتج٤موز قمٜمٝمؿ.ىم٤مل أيقب:ٓ يٜمٌؾ اًمرضمؾ طم

 (167)رووف اًمٕم٘مالء  

 ىم٤مل ضمٕمٗمُر اًمّم٤مِدق: ٕن أٟمدَم قمغم اًمٕمٗمِق قمنميـ ُمّرًة أطم٥مُّ إزما ُمـ أٟمَدم قمغم اًمٕم٘مقسم٦م ُمرة واطمدة.

  (116دب اعمج٤مًمًف أ) 

ة اًمتا  ة اًمٕمٗمق أـمٞم٥م ُِمـ ًمذا : ًمذا  (6/59ِمٗمِّل.)َّن٤ميف آرب ًمٚمٜمقيرى وىم٤مل اعمٜمّمقر ًمقًمده اعمٝمديِّ
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 (253. )أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ وأؾمٛمع رضمؾ اسمـ هٌػمة وم٠مقمرض قمٜمف وم٘م٤مل: إي٤مك أقمٜمل وم٘م٤مل ًمف: وقمٜمؽ أقمرض

 )3/245ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ُم٤م ضمزي٧م ُمـ قمَم اهلل ومٞمؽ سمٛمثؾ أن شمٓمٞمع اهلل ومٞمف.) جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

 (66)طم٤مدى آرواح .دة اخل٤مًمؼ واًمًٕمل ذم ٟمٗمع قمٌٞمدهىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ُمٗمت٤مح طمّمقل اًمرمح٦م اإلطم٤ًمن ذم قم٤ٌم

وىم٤مل أيْم٤ًم: وم٢من اإلطم٤ًمن يٗمرح اًم٘مٚم٥م وينمح اًمّمدر وجيٚم٥م اًمٜمٕمؿ ويدومع اًمٜم٘مؿ وشمريمف يقضم٥م اًمْمٞمؿ 

 واًمْمٞمؼ ويٛمٜمع وصقل اًمٜمٕمؿ إًمٞمف وم٤مجلٌـ شمرك اإلطم٤ًمن سم٤مًمٌدن واًمٌخؾ شمرك اإلطم٤ًمن سم٤معم٤مل.

 (461)ـمريؼ اهلجرشملم 

زل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ُمٜمزًم٦م اإلطم٤ًمن وهل ًم٥م اإليامن وروطمف ويمامًمف وهذه وىم٤مل ايْم٤م :وُمـ ُمٜم٤م

اعمٜمزًم٦م دمٛمع مجٞمع اعمٜم٤مزل ومجٛمٞمٕمٝم٤م ُمٜمٓمقي٦م ومٞمٝم٤م ويمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أول اًمٙمت٤مب إمم ه٤مهٜم٤م ومٝمق ُمـ 

 (3/319اإلطم٤ًمن.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

 (91)ديقان اًمِم٤مومٕمل  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل:

 ُم٤ًمسمٌفْ  أيمقنَ  أن إّٓ  اًمٕمٞم٥ُم  وُم٤م      رومٕم٦مً   شمزايْدُت   ٟمذٌل   ؾمٌّٜمل  إذا

ٜمْتُٝم٤م          وًمق مل شمٙمـ ٟمٗمز قمكّم قمزيزًة   حت٤مرسُمفْ  ٟمذلٍ   يمؾِّ  ُمـ عمََٙما

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ٓمح ُمـ  ًْ ـِ أصم٤مصم٦م ًمّمٚم٦ِم ىمراسم٦ٍم ُمٜمف ووم٘مِره ويم٤من ُِم ٓمح سم ًْ يم٤من اسمقسمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف : يٜمٗمؼ قمغم ُِم

ظم٤موقا ذم طم٤مدث اإلومؽ، وشمٙمٚمؿ ذم قِمرض قم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م ) اًمٓم٤مهرة اعمؼمئف ( وم٘م٤مل واهلل ٓ  اًمذيـ

َٕم٦مِ ٱِؾ ُِمٜمُٙمْؿ وَ ًْمَٗمْْم ٱأٟمٗمؼ قمغم ُمًٓمٍح ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد ُم٤م ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: )َوَٓ َي٠ْمشَمِؾ ُأْوًُمقْا  ًا  ُي١ْمشُمقاْ  َأن ًم

ـ ٙملِمَ ٱوَ  ًْمُ٘مْرسَمك  ٱ ُأْومِم  ًَ ـَ ٱوَ  عمَْ ٌُّقنَ  َأَٓ  َوًْمٞمَّْمَٗمُحقاْ  َوًْمٞمَْٕمُٗمقاْ  هللاِ ٱ ؾَمٌِٞمؾِ  رِم  عمَُْٝمـ ِجِري
 هللاُٱوَ  ًَمُٙمؿْ  هللاُ ٱ َيْٖمِٗمرَ  َأن حُتِ

طِمٞمؿٌ  هَمُٗمقرٌ  ٓمح اًمذي يم٤من  إين واهلل سمغم سمٙمر أسمق وم٘م٤مل(  22اًمٜمقر( )  را ًْ ٕطم٥م أن يٖمٗمراهلل زم، ومرضمع إمم ُِم

 (1521 ص 3911 رىمؿ اًمٌخ٤مرى. )  ٤م ُمٜمف أسمداً جيرى قمٚمٞمف وىم٤مل: واهلل ٓ اٟمزقمٝم

وضمٚمس اسمـ ُمًٕمقد ذم اًمًقق يٌت٤مع ـمٕم٤مًُم٤م وم٤مسمت٤مع، صمؿ ـمٚم٥م اًمدراهؿ ويم٤مٟم٧م ذم قمامُمتف ومقضمده٤م ىمد 

طمٚم٧م، وم٘م٤مل: ًم٘مد ضمٚم٧ًم وإَّن٤م عمٕمل، ومجٕمٚمقا يدقمقن قمغم ُمـ أظمذه٤م وي٘مقًمقن: اًمٚمٝمؿ اىمٓمع يد اًم٤ًمرق 

هلل: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من محٚمف قمغم أظمذه٤م طم٤مضم٦م وم٤ٌمرك ًمف ومٞمٝم٤م، وإن اًمذي أظمذه٤م، اًمٚمٝمؿ اومٕمؾ سمف يمذا، وم٘م٤مل قمٌد ا

 (3/184طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إيم٤من محٚمتف ضمراءة قمغم اًمذٟم٥م وم٤مضمٕمٚمف آظمر ذٟمقسمف.)

قمـ ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم أٟمف عم٤م وزم اًمٕمراق، ضمٚمس يقُم٤م ًمٕمٓم٤مء اجلٜمد، وأُمر ُمٜم٤مديف ومٜم٤مدى، أيـ قمٛمرو سمـ 
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: أهي٤م إُمػم، إٟمف ىمد شم٤ٌمقمد ذم إرض. وم٘م٤مل: أَو ئمـ اجل٤مهؾ ضمرُمقز؟ وهق اًمذي ىمتؾ أسم٤مه اًمزسمػم، وم٘مٞمؾ ًمف

 (311 واًمديـ اًمدٟمٞم٤م ادب. )ُمقومًرا قمٓم٤مءه ًمٞم٠مظمذ آُمٜم٤ًم ومٚمٞمٔمٝمر اهلل؟ قمٌد أيب أين أىمٞمده

قمـ قمكم سمـ احلًلم : أن رضمال ؾمٌف ومرُمك إًمٞمف سمخٛمٞمّم٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وأُمر ًمف سم٠مًمػ درهؿ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

ٚمؿ وإؾم٘م٤مط إذى وختٚمٞمص اًمرضمؾ ِم٤م يٌٕمده قمـ اهلل قمز وضمؾ ومحٚمف مجع ًمف مخس ظمّم٤مل حمٛمقدة: احل

 (4/311طمٞم٤مء إل.)اقمغم اًمٜمدم واًمتقسم٦م، ورضمققمف إمم ُمدح سمٕمداًمذم، اؿمؽمى مجٞمع ذًمؽ سمٌمء ُمـ اًمدٟمٞم٤م يًػم

 ىم٤مل احلًـ سمـ قمكم:ًمق أنا رضماًل ؿمتَٛمٜمل ذم أذين هذه واقمتذر ذم ُأذين إظمَرى ًم٘مٌِٚم٧ُم قمذَره.

 (1/312ٞمف داب اًمنمقمٕ)ا

 (1/285.)قمٞمقن آظم٤ٌمر وؿمتؿ رضمؾ احلًـ وأرسمك قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف: أُم٤م أٟم٧م ومام أسم٘مٞم٧م ؿمٞمئ٤م وُم٤م يٕمٚمؿ اهلل أيمثر

وؿمتؿ رضمؾ إطمٜمػ وضمٕمؾ يتٌٕمف طمتك سمٚمغ طمٞماُف وم٘م٤مل إطمٜمػ: ي٤م هذا إن يم٤من سم٘مل ذم ٟمٗمًؽ رء ومٝم٤مشمف 

 (1/412ظم٤ٌمر ٕواٟمٍمف: ٓ يًٛمٕمؽ سمٕمض ؾمٗمٝم٤مئٜم٤م ومتٚم٘مك ُم٤م شمٙمره.)قمٞمقن ا

وايمثر رضمؾ ُمـ ؾم٥م إطمٜمػ وهق ٓ جيٞمٌف وم٘م٤مل اًم٤ًمب: واهلل ُم٤م ُمٜمع آطمٜمػ ُمـ ضمقايب إّٓ هقاين 

 (253قمٚمٞمف.) أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

قمـ إصٛمٕمل ىم٤مل: ُأيِت اعمٜمّمقر سمرضمؾ يٕم٤مىمٌف، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، آٟمتَِ٘م٤مم قمدٌل، و اًمتاج٤موز ومْمٌؾ، 

رضمتلم. ومٕمٗم٤م وٟمحـ ُٟمِٕمٞمذ أُمػم اعم١مُمٜملم سم٤مهلل  أن يرى ًمٜمٗمًف سم٠مويمس اًمٜماّمٞمٌلم دون أن يٌٚمغ أرومع اًمدا

 (7/217قمٜمف.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

وُأيت قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سم٠مؾم٤مرى اسمـ إؿمٕم٨م، وم٘م٤مل ًمرضم٤مء سمـ طمٞمقة: ُم٤مذا شمرى؟ ىم٤مل:إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد 

 (261)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  أقمٓم٤مك ُم٤م حت٥م ُمـ اًمٔمٗمر وم٠مقمط اهلل ُم٤م حي٥م ُمـ اًمٕمٗمق، ومٕمٗم٤م قمٜمٝمؿ.

 هب٤م ضم٤مء صمؿ ديٜم٤مر أًمػ ًمف أـمٚمؼ أٟمف شمتْمٛمـ اًمرسمٞمع سمـ اًمٗمْمؾ ظمط قمـ ورىم٦مً  رضمؾ زور اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع

اًمٗمْمؾ، ومنمع ذم أن يزن ًمف إًمػ ديٜم٤مر،  ظمط أَّن٤م يِمؽ مل قمٚمٞمٝم٤م اًمقيمٞمؾ وىمػ ومٚمام اًمٗمْمؾ، ويمٞمؾ إمم

ذم أُمر ُمٝمؿ ومٚمام ضمٚمس أظمؼمه اًمقيمٞمؾ سم٠مُمر وإذا سم٤مًمٗمْمؾ ىمد طمي ًمٞمتحدث ُمع ويمٞمٚمف ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م 

اًمرضمؾ، وأوىمٗمف قمغم اًمقرىم٦م: ومٜمٔمر اًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م صمؿ ٟمٔمر ذم وضمف اًمرضمؾ ومرآه يم٤مد يٛمقت ُمـ اًمقضمؾ 

واخلجؾ، وم٠مـمرق اًمٗمْمؾ سمقضمٝمف، صمؿ ىم٤مل ًمٚمقيمٞمؾ أشمدري مل أشمٞمتؽ ذم هذا اًمقىم٧م؟ ىم٤مل ٓ ىم٤مل ضمئ٧م 

هذه اًمقرىم٦م، وم٠مهع قمٜمد ذًمؽ اًمقيمٞمؾ ذم وزن  أؾمتٜمٝمْمؽ طمتك شمٕمجؾ هلذا اًمرضمؾ إقمٓم٤مء اعمٌٚمغ اًمذي ذم
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اعم٤مل وٟم٤موًمف اًمرضمؾ وم٘مٌْمف وص٤مر ُمتحػًما ذم أُمره وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف اًمٗمْمؾ وىم٤مل ًمف ـم٥ِم ٟمٗم٤ًم واُمض إمم 

ؾمٌٞمٚمؽ آُمٜم٤ًم قمغم ٟمٗمًؽ، وم٘مٌّؾ اًمرضمؾ يده وىم٤مل ًمف ؾمؽمشمٜمل ؾمؽمك اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، صمؿ أظمذ اعم٤مل 

 (1/182وُم٣م .)صمٛمرات آوراق ًمٚمحٛمقى 

م سملم يديف مج٤مقم٦ًم يم٤مٟمقا ىمد ظمرضمقا قمٚمٞمف ًمٞم٘متٚمٝمؿ  وحيٙمك قمـ قمٜم٤من سمـ ظمريؿ أٟماف دظمؾ قمغم اعمٜمّمقر وىمد ىمدا

ف مل جي٥م  ف وَُمـ ؿَمَٗمك هَمٞمْٔمف وأظمذ طم٘ما وم٘م٤مل أطمدهؿ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم َُمـ اٟمت٘مؿ وم٘مد ؿَمَٗمك همٞمٔمف وأظمذ طم٘ما

ٚم٧م قمغم أنا ؿُمٙمره ومل حَيًُـ ذم اًمٕم٤معملم ذيمرة وإٟماؽ إن اٟمت٘مٛم٧م وم ٘مد اٟمتّمٗم٧م وإذا قمٗمقت وم٘مد شمٗمْما

إىم٤مًمتؽ قِمث٤َمر قم٤ٌمد اهلل ُمقضم٦ٌم إلىم٤مًمتف قمثرشمؽ وقمٗمقك قمٜمٝمؿ ُمقصقٌل سمٕمٗمقه قمٜمؽ، ومَ٘مٌِؾ ىمقًمف، وقمٗم٤م 

 (513قمٜمٝمؿ.)همرر اخلّم٤مئص اًمقاوحف 

ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران، ضم٤مءت ضم٤مري٦م ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ذات يقم سمَّمْٗمح٦م وقم٤مء ومٞمٝم٤م ُمرىم٦م طم٤مرة وقمٜمده 

ثرت، ومّم٧ٌم اعمرىم٦م قمٚمٞمف وم٠مراد ُمٞمٛمقن أن ييهب٤م، وم٘م٤مًم٧م اجل٤مري٦م: ي٤م ُمقٓي اؾمتٕمٛمؾ ىمقل أوٞم٤مف، ومٕم

ـِ اًمٜما٤مِس( وم٘م٤مل: ىمد (اهلل شمٕم٤ممم:  َواًْمَٙم٤مفمِِٛملَم اًْمَٖمٞمَْظ( ىم٤مل هل٤م: ىمد ومٕمٚم٧م وم٘م٤مًم٧م: اقمٛمؾ سمام سمٕمده )َواًْمَٕم٤موملَِم قَم

ٜملِمَ  ًِ ( ىم٤مل ُمٞمٛمقن: ىمد أطمًٜم٧م إًمٞمِؽ، وم٠مٟم٧م طمرة ًمقضمف قمٗمقت قمٜمِؽ:، وم٘م٤مًم٧م اجل٤مري٦م: )َواهللاُ حُي٥ِمُّ اعمُْْح

 ( 4/217اهلل شمٕم٤ممم.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك

 ثبة اؽزّبي األرٜ ->=
ٜملَِم  ًِ ـِ اًمٜما٤مِس واهللُ حُي٥ِمُّ اعمُْح ِٛملَم اًمَٖمٞمَْظ واًْمَٕم٤موملَِم قَم

[  134] آل قمٛمران :  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َواًْمَٙم٤مفمِ

ـْ قَمْزِم إُُُمقِر  َوعمََـ َصؼَمَ  ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : 
ِ  [  43] اًمِمقرى :  َوهَمَٗمَر إنا َذًمَِؽ عمَ

 وذم اًم٤ٌمب إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًم٤ٌمب ىمٌٚمف.

وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأن رضمالً ىم٤مل : ي٤م رؾمقل اهللا إِنا زم ىَمَراسَم٦ًم َأِصُٚمٝمؿ َوَي٘مَٓمٕمقين ،  -648

ٞمئُقَن إزما ، وَأطم
ًِ ـُ إًِمٞمِٝمؿ وُي

ًِ ًَمِئـ يُمٜم٧َم يَماَم ىُمٚم٧َم وَمَٙم٠َمٟمااَم » ُٚمُؿ قَمٜمٝمؿ وجيٝمُٚمقَن قَمكَما ، وم٘م٤مل : َوُأطم

ٝمؿ اعمؾا وٓ يَزاُل ُمٕمَؽ ُمـ اهللا شمٕم٤ممم فَمٝمػٌم قَمَٚمٞمٝمؿ ُم٤م ُدُْم٧َم قَمغم ذًمؽ  ٗما ًِ رواه ُمًٚمؿ . وىمد ؾَمٌََؼ ش شُم

طُمف ذم   ش .سم٤مب صٚم٦م إرطم٤مم » َذْ

 

ك ث١بٔٙب لجً رٌه :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: عج
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل رضمؾ ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف : واهلل ٕؾمٌٜمؽ ؾم٤ًٌّم يدظمؾ ُمٕمؽ ىمؼمك وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: سمؾ 

 (29يدظمؾ ُمٕمؽ ٓ ُمٕمل. )أدب احلقار ص 

 (3/171طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوؾم٥م رضمؾ أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ُم٤م ؾمؽم اهلل قمٜمؽ أيمثر .)

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : ُمـ اشم٘مك اهلل مل يِمػ همٞمٔمف وُمـ ظم٤مف اهلل مل يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء وًمقٓ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٙم٤من 

 (3/176طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إهمػم ُم٤م شمرون. )

 (1/181ىم٤مل قمٛمرسمـ اخلٓم٤مب: إذا ؾمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٛم٦م شم١مذيؽ ومٓم٠مـمئ هل٤م طمتك شمتخٓم٤مك. )اًمٕم٘مد اًمٗمريد 

( 1/225)اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف .ف، أظمرق ذم ُمٕمٞمِمتف، يدظمؾ اجلٜم٦م سمًامطمتفربا وم٤مضمر ذم ديٜم  :ىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن

 (5/291ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ىمد أومٚمح ُمـ قمّمؿ ُمـ: اعمراء، واًمٖمْم٥م، واًمٓمٛمع.)احلٚمٞمف 

ىم٤مل ُمقرق اًمٕمجكم: إين ًم٘مٚمٞمؾ اًمٖمْم٥م، وًم٘مٚمام همْم٧ٌم، وم٠مىمقل ذم همْمٌل ؿمٞمئ٤ًم، ٟمدُم٧م قمٚمٞمف إذا روٞم٧م: 

ؽ ىمًقة ىمٚمٌل، ٓ أؾمتٓمٞمع اًمّمقم، وٓ أصكم: وم٘م٤مل ًمف ُمقرق: إن وٕمٗم٧م قمـ وم٘م٤مل رضمؾ: إين أؿمٙمق إًمٞم

 (2/235 إوًمٞم٤مءاخلػم، وم٤موٕمػ قمـ اًمنم: وم٢مين أومرح سم٤مًمٜمقُم٦م أٟم٤مُمٝم٤م.)طمٚمٞمف 

وىم٤مل ايْم٤م: شمٕمٚمٛم٧م اًمّمٛم٧م ذم قمنم ؾمٜملم وُم٤م ىمٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم ىمط إذا همْم٧ٌم أٟمدم قمٚمٞمف إذا ذه٥م قمٜمك 

 (2/235 إوًمٞم٤مءاًمٖمْم٥م.) طمٚمٞمف 

 احل٤مرث : اذا اراد اهلل ان ُيتحػ ) اى يٕمٓمٞمف هديف ( اًمٕمٌد ؾمٚمط قمٚمٞمف ُمـ ي١مذيف . ىم٤مل سمنم سمـ

 (3/423)ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

 (3/423يامن إلوىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث : ُمـ مل يتحٛمؾ اًمٗمؿ وآذى مل يدظمؾ ومٞمام حُي٥م. )ؿمٕم٥م ا

 (3/293.)هتذي٥م شم٤مريخ دُمِمؼ ؾ ُمٙم٤منىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى : ٓيذوق اًمٕمٌد طمالوة آيامن طمتك ي٠مشمٞمف اًمٌالء ُمـ يم

 (3/293وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى : ٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ ُي١مذى . )هتذي٥م شم٤مريخ دُمِمؼ 

 (3/39قمـ قمٌد اهلل سمـ قمقن أٟمف يم٤من ٓ يٖمْم٥م وم٢مذا أهمْمٌف اًمرضمؾ ىم٤مل: سم٤مرك اهلل ومٞمؽ.)احلٚمٞمف 

ق ٝمىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ُمـ اؾمتُٖمْم٥م ومٚمؿ يٖمْم٥م: ومٝمق مح٤مر وُمـ همْم٥م وم٤مؾمؽميض، ومٚمؿ يرى: وم

 (9/143 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف مح٤مر.)

 (2/225)احلٚمٞمف سمٙمر سمـ قمٌد اهلل: ٓ يٙمقن اًمرضمؾ شم٘مٞم٤ًم، طمتك يٙمقن سمٓملء اًمٓمٛمع، سمٓملء اًمٖمْم٥م.ىم٤مل 

 إن ظمٗم٧م ُمقازيٜمل وم٠مٟم٤م ذ ِم٤م شم٘مقل وإن صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمل مل ييين ُم٤م شم٘مقل. ؾمٚمامن عم٤م ؿٌمتؿ: ىم٤مل
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 (3/171طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

 (8/125 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم ).ُمـ اٟمتّم٤مٍر يزيد ص٤مطمٌف ىمٛم٠مة) طم٘م٤مرة وذًمف (ىم٤مل وه٥م: اطمتامل اًمذل ظمػم 

ا ـمقيالً. )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   (9/113ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة: ىم٤مل أيب: ُرب يمٚمٛم٦م ُذل اطمتٛمٚمتٝم٤م أورصمتٜمل قمزًّ

ىم٤مل اًمٖمزازم: طمًـ اخلٚمؼ ُمٕمٝمـ واطمتامل إذى ُمٜمٝمـ، شمرمح٤ًم قمٚمٞمٝمـ، ًم٘مّمقر قم٘مٚمٝمـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : 

ـّ سم٤ِمعمْٕمُروِف( : وىم٤مل ذم شمٕمٔمٞمؿ طم٘مٝمـ : )َوَأظَمْذَن ُِمٜمُْٙمْؿ ُمٞمث٤َمىم٤ًم هَمٚمِٞمٔم٤ًم ( )وَ  وُه  (21)اًمٜم٤ًمء قَم٤مِذُ

(، ىمٞمؾ: هل اعمرأة. صمؿ ىم٤مل: واقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس طمًـ اخلٚمؼ 36وىم٤مل شمٕم٤ممم: ) َواًمّّم٤مطِم٥ِم سم٤ِمجْلَٜم٥ِْم( )اًمٜم٤ًمء 

ـمٞمِمٝم٤م وهمْمٌٝم٤م، اىمتداء سمرؾمقل اهلل َصغّم اهللُ ُمٕمٝم٤م يمػ إذى قمٜمٝم٤م سمؾ اطمتامل إذى ُمٜمٝم٤م، واحلٚمؿ قمٜمد 

قمٚمٞمّف وؾمّٚمؿ، وم٘مد يم٤مٟم٧م أزواضمف شمراضمٕمٜمف اًمٙمالم، وهتجره اًمقاطمدة ُمٜمٝمـ يقُم٤ًم إمم اًمٚمٞمؾ، وراضمٕم٧م اُمرأُة 

قمٛمَر قُمَٛمر َريِض اهللُّ قَمٜمُْف وم٘م٤مل : أشمراضمٕمٞمٜمل ؟ وم٘م٤مًم٧م : إن أزواج رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قمٚمٞمّف وؾمّٚمؿ يراضمٕمٜمف، 

 ( 55اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ص  –يمت٤مب اداب اًمٜمٙم٤مح  – ُمٜمؽ .)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـوهق ظمػم

ىم٤مل اًمٖمزازم: واقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس طمؼ اجلقار يمػ إذى وم٘مط سمؾ اطمتامل إذى وم٢من اجل٤مر أيْم٤م ىمد يمػ أذاه 

ومٚمٞمس ذم ذًمؽ ىمْم٤مء طمؼ وٓ يٙمٗمل اطمتامل إذى سمؾ ٓسمد ُمـ اًمرومؼ وإؾمداء اخلػم واعمٕمروف إذ ي٘م٤مل إن 

 ًمٗم٘مػم يتٕمٚمؼ سمج٤مره اًمٖمٜمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل ي٤م رب ؾمؾ هذا مل ُمٜمٕمٜمل ُمٕمروومف وؾمد سم٤مسمف دوين .اجل٤مر ا

 (2/213طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ) 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :اهلجر اجلٛمٞمؾ هجر سمال أذى و اًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ صٗمح سمال قمت٤مب و اًمّمؼم اجلٛمٞمؾ صؼم سمال 

 (11ؿمٙمقى. ) اًمٗمت٤موى ضمزء 

ضمؾ قم٘مقسم٦ًم وشمٕمزيًرا، واعم٘مّمقد سمذًمؽ ردقمف وردع أُمث٤مًمف، ًمٚمرمحف وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وىمد هُيجر اًم را

 (5/239واإلطم٤ًمن، ٓ ًمٚمتِمٗمك وآٟمت٘م٤مم.)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜمف اًمٜمٌقيف ٓسمـ شمٞمٛمٞمف 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وذم اًمّمٗمح واًمٕمٗمق واحلٚمؿ ُمـ احلالوة واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م، وذف اًمٜمٗمس وقمزه٤م 

 (2/319ُمٜمف ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م واإلٟمت٘م٤مم.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ورومٕمتٝم٤م قمـ شمِمٗمٞمٝم٤م سم٤مإلٟمت٘م٤مم ُم٤م ًمٞمس ؿمئ

ٓا أقم٘مٌف ذًمؽ ٟمداُم٦م.) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم   (2/313وىم٤مل أيًْم٤م: ومام اٟمت٘مؿ أطمٌد ًمٜمٗمًف ىمطُّ إ

 (3/166اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌك :(ىم٤مل اًمَٕمْرضِملُّ 

 ًمٚمٖمٞمظ شُمٌٍم ُم٤م شم٘مقل وشمًٛمعُ              وإذا هَمِْم٧ٌَم ومٙمـ وىمقًرا يم٤مفماًم 
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 َيرى هب٤م قمٜمؽ اإلًمف وشُمرومعُ   سمف ذوًم٤م شمّمؼمُّ ؾم٤مقم٦مٍ ومٙمَٗمك 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أوس همْم٥م قمٛمر قمغم رضمؾ وأُمر سميسمف وم٘مٚم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم )ظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤مًمٕمرف 

 وأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم( ومٙم٤من قمٛمر ي٘مقل )ظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤مًمٕمرف وأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم( ومٙم٤من يت٠مُمؾ

 (171/ اإلطمٞم٤مء ).وظمغم اًمرضمؾ أي٦م ويم٤من وىم٤موم٤م قمٜمد يمت٤مب اهلل ُمٝمام شمكم قمٚمٞمف يمثػم اًمتدسمر ومٞمف ومتدسمر ومٞمف ذم 

شمْمجر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمـ يمالم رضمؾ، وم٘م٤مل ذـمل قمغم رأؾمف: ىمؿ وم٘مد أذي٧م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل 

 (1/96سمرار ًمٚمزخمنمى ٕقمٛمر: أٟم٧م واهلل أؿمد أذى سمٙمالُمؽ هذا ُمٜمف.)رسمٞمع ا

٤مم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يّمكم اًمٚمٞمؾ ذم ُمًجد سمٜمل أُمٞم٦م، ويم٤من اًمناج ىمد اٟمٓمٗم٠م، وم٤مصٓمدُم٧م ىمدُم٤مه ىم

سمرضمؾ ٟم٤مئؿ وم٘م٤مم اًمٜم٤مئؿ وىم٤مل: أمح٤مر اًمذي وـم٠مين؟ ىم٤مل قمٛمر: ٓ أٟم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وًم٧ًم 

 (218مح٤مرًا.)ؾمػمة قمٛمر ٓسمـ اجلقزي 

واًمٙم٤مفمٛملم اًمٖمٞمظ ( وم٘م٤مل ًمٖمالُمف ظمؾ وأُمر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سميب رضمؾ صمؿ ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم) 

 (3/171طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  إقمٜمف.)

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: يم٤من اسمـ قمٞم٤مش اًمٜمتقف ي٘مع ذم قمٛمر سمـ ذر ويِمتٛمف، ومٚم٘مٞمف قمٛمر وم٘م٤مل: ي٤م هذا ٓ شمٗمرط 

 ذم ؿمتٛمٜم٤م، وأسمؼ ًمٚمّمٚمح ُمقوٕم٤ًم وم٢مٟم٤م ٓ ٟمٙم٤مومئ ُمـ قمَم اهلل ومٞمٜم٤م سم٠ميمثر ُمـ أن ٟمٓمٞمع اهلل ومٞمف.

 (6/389ٜمٌالء قمالم اًمأ)ؾمػم 

ىم٤مًم٧م اُمرأة قمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع ًمف:ُم٤م رأي٧م إٔم ُمـ أصح٤مسمؽ إذا أينت ًمزُمقك وإن أقمنت شمريمقك 

 وم٘م٤مل: هذا ُمـ يمرُمٝمؿ يٖمِمقٟمٜم٤م ذم طم٤مل اًم٘مقة ُمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ويٗم٤مرىمقٟمٜم٤م ذم طم٤مل اًمٕمجز ُمٜم٤م قمٜمٝمؿ.

 (1/42)اًمّمداىمف واًمّمديؼ ٓسمقطمٞم٤من اًمتقطمٞمدى 

هذا ىمد ؾمٛمع اهلل يمالُمؽ وإن دون اجلٜم٦م قم٘م٦ٌم إن ىمٓمٕمتٝم٤م مل ييين ُم٤م ؿمتؿ رضمؾ  اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ وم٘م٤مل ي٤م 

 (3/171طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إشم٘مقل وإن مل أىمٓمٕمٝم٤م وم٠مٟم٤م ذ ِم٤م شم٘مقل.)

زاطمؿ رضمؾ ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل ذم اًمٓمقاف ووٞمؼ قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل ًمف: أٟم٧م رضمؾ ؾمقء وم٘م٤مل ؾم٤ممل: ُم٤م قمرومٜمل إٓ 

 (2/237.) اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف !أٟم٧م

ـا َُمـ أُمره، قم  ـ أيب رزيـ ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٗمْمٞمؾ سمـ سَمْزَوان، وم٘م٤مل: إنا ومالًٟم٤م ي٘مع ومٞمؽ. وم٘م٤مل: ٕهمٞمٔم

ٞمٓم٤من.)اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك  (1/234يٖمٗمر اهلل زم وًمف. ىمٞمؾ: ُمـ أُمره؟ ىم٤مل: اًمِما
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 ثبة اٌغنت ئرا أزٙىذ ؽشِبد اٌؾشُ -==
 ٚاالٔزقبس ٌذ٠ٓ اهلل رْبىل

ِف   : ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ طُمُرَُم٤مِت اهلل وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُف قِمٜمَْد َرسمِّ إْن  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  31] احل٩م :  َوَُم

يُمْؿ َوُيَث٧ٌِّْم َأىْمَداَُمُٙمْؿ  ْوا اهللَ َيٜمٍُْمْ  [ . 7] حمٛمد :   شَمٜمٍُْمُ

ضُمٌؾ إمم اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ وقمـ أيب ُمًٕمقد قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو اًمٌدريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ضَم٤مَء رَ  -649

ٌِْح ُِمـ أضْمِؾ ومالٍن ِِم٤م ُيٓمِٞمؾ سمِٜم٤َم ، وماَم رأي٧م اًمٜمٌل  ر قَمـ َصالِة اًمّمُّ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وم٘م٤مل : إينِّ ٕشَم٠َمظما

 ُِمٜمٙمؿ إنا :  اًمٜما٤مس َأهَي٤م َي٤م:  وم٘م٤مل ، َيقُمئذٍ  هَمِْم٥َم  ِما٤م َأؿمدا  ىَمطُّ  ُمققِمَٔم٦مٍ  ذم هَمِْم٥َم  َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ 

ٖمػَم وذا احل٤َمضَم٦ِم ُُمٜمَٗمِّ  ـْ وراِئِف اًمَٙمٌػَم واًمّما ُٙمْؿ َأما اًمٜما٤مَس وَمٚمُٞمقضِمز ، وم٢منا ُِم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش ريـ . وم٠َميُّ

ـْ ؾمَٗمٍر ، وىَمد  -651 وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىمِدَم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِم

ُت ؾَمْٝمقًة زم سم٘مِ  نَ  هتَٙمفُ  راٍم وَمٞمِف مَت٤َمصمٞمُؾ ، وَمٚماما رآُه رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؾَمؽَمْ  وضمُٝمفُ  وشَمَٚمقا

ـَ  اًم٘مٞم٤مُم٦مِ  يقم اهللاِ  قِمٜمد قَمَذاسم٤مً  اًمٜما٤مسِ  َأؿَمدُّ :  قم٤مئَِِم٦مُ  َي٤م »:  وىم٤مل   قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش اهللاِ سمَِخٚمِؼ  ُيْم٤مُهقنَ  اًماذي

ْٝمَقُة »  ًا ٦مش : اًم ٗما ش : هتٙمف » سمٙمن اًم٘م٤مف : ؾمؽم رىمٞمؼ، و ش اًمِ٘مرام » شمُٙمقُن سملم يدي اًمٌٞم٧م و  يم٤مًمّمُّ

 أومًد اًمّمقرة اًمتل ومٞمف .

ُٝمؿ ؿَم٠ْمُن اعمرأِة اعمَخُزوُِمٞم٦م اًمتل َهىَم٧م وم٘م٤مًمقا : ُمـ ُيٙمٚمُِّؿ ومٞمٝم٤م رؾمقَل اهللا  -651 وقمٜمٝم٤م َأنا ىمريِم٤ًم َأمَها

ـُ زيٍد طِم٥مُّ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؟ وم٘م٤مًمقا : َُمـ جيؽَمِ  يُء قمٚمٞمِف إٓ ُأؾم٤مُم٦ُم سم

 اهللاِ طُمُدودِ  ُِمـ طمدٍّ  ذم َأشَمِمٗمعُ  »:  وؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغّم  اهللا  رؾمقل وم٘م٤ملِ  ، ُأؾم٤مُم٦مُ  وَمَٙمؾا ًُمفُ  ؟ وؾَمٚماؿ 

ُؿ ؿىمٌٚمٙمُ  ُمـ أْهَٚمَؽ  إٟمام »:  ىم٤مل صمؿ وَم٤مظْمتََٓم٥َم  ىم٤ممَ  صمؿ ش ؟ شمٕم٤ممم يُػ  إَذا يم٤مُٟمقا أَّنا هَق ومِٞمِٝمؿ اًمنما

ِٕمٞمُػ َأىم٤مُُمقا قمٚمٞمِف احلدا واْيُؿ اهللا  ًمق أنا وم٤مـمَٛم٦م سمٜم٧م حمٛمٍد هىَم٧ْم  شَمريُمقُه  وإذا هق ومِٞمٝمِؿ اًمْما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ش ًمَ٘مَٓمْٕم٧ُم َيدَه٤م 

٤مَُم٦ًم ذم اًمِ٘مٌٚم٦ِم . ومِمؼا ذًمَؽ وقمـ أٟمس ريض اهللا قمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َرَأى ُٟمخ -652

ُف سمَٞمِدِه وم٘م٤مل :  إن أطَمديمؿ إذا ىَم٤مم ذم َصالشمِف وَم٢مٟماُف ُيٜم٤َمضِمل رسماف ، » قَمَٚمٞمِف طمتاك ُرِؤي ذم وضمِٝمِف ، وَمَ٘م٤مَم وَمَحٙما

٤مرِ  ًَ ـْ َي ـا َأطمُديُمؿ ىِمٌَؾ اًمِ٘مٌَْٚم٦ِم ، وًمٙمِـ قَم ُف سَمٞمٜمَُف وسَملَم اًمِ٘مٌَْٚم٦ِم ، ومال َيٌُْزىَم صُمؿا أظَمَذ ش ِه أْو حْت٧َم ىمَدُِمِف وإنا رسما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َأو َيْٗمَٕمُؾ هٙمذا» ـمرَف ِردائِِف وَمٌّمَؼ ومِٞمِف ، صُمؿا ردا سَمْٕمَْمُف قمغم سمْٕمٍض وم٘م٤مل : 



  اًمنمع طمرُم٤مت اٟمتٝمٙم٧م اإذ اًمٖمْم٥م سم٤مب       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 636

٤م ذم اعمًِجِد وَمال  ٤مِرِه أو حت٧َم ىَمدُِمِف ُهَق ومٞمام إذا يم٤مَن ذم هَمػْمِ اعمًَِجِد ، وَم٠َمُما ًَ ـْ ي وإُمُر سم٤مًمٌُّم٤مِق قم

 إٓا ذم صمقسمِِف . َيٌُّمْؼ 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
وُم٤م َّنك اهلل قمٜمف ُمٙم٦م واحل٩م واًمٕمٛمرة  : ىم٤مل : احلرُم٦م .ذًمؽ وُمـ يٕمٔمؿ طمرُم٤مت اهلل  : ىم٤مل جم٤مهد ذم ىمقًمف

 (18/618شمٗمًػم اًمٓمؼمى ( ُمـ ُمٕم٤مصٞمف يمٚمٝم٤م.

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم )وُمـ يرد ومٞمف سم٢محل٤مد سمٔمٚمؿ( ًمق أن رضمال أراد سم٢محل٤مد ومٞمف سمٔمٚمؿ وهق 

 (95/ 5سمٕمدن أسملم ٕذاىمف اهلل ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ.)أوقاء اًمٌٞم٤من 

 ىم٤مل : طمؼ قمغم اهلل أن يٕمٓمل ُمـ ؾم٠مًمف وأن يٜمٍم ُمـ ٟمٍمه.إن شمٜمٍموا اهلل يٜمٍميمؿ  : ىمت٤مدةقمـ 

 (13/361)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

أي : قمٜمد اًم٘مت٤مل وشمثٌٞم٧م إىمدام قم٤ٌمرة قمـ ويث٧ٌم أىمداُمٙمؿ ىم٤مل ىمٓمرب: إن شمٜمٍموا ٟمٌل اهلل يٜمٍميمؿ 

 (1/1373ؾمالم وىمٞمؾ : قمغم اًمٍماط.)ومتح اًم٘مدير اًمٜمٍم واعمٕمقٟم٦م ذم ُمقاـمـ احلرب وىمٞمؾ: قمغم اإل

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ًمًٚمامن اًمٗم٤مرؾمك وىمد ـمٚم٥م ُمٜمف اًمقصٞم٦ّم: ي٤م ؾمٚمامن اشّمؼ اهلل واقمٚمؿ أّٟمف ؾمٞمٙمقن 

ـّ ُم٤م يم٤من طمّٔمؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضمٕمٚمتف ذم سمٓمٜمؽ أو اًم٘مٞمتف قمغم فمٝمرك واقمٚمؿ أّٟمف ُمـ صغّم   اخلٛمس ومتقح ومألقمروم

ـّ أطمدا ُمـ أهؾ ذُّم٦م اهلل ومتخٗمر اهلل ذم ذُّمتف ومٞمٙمٌّؽ اهلل ذم  وم٢مّٟمف يّمٌح ذم ذُّم٦م اهلل ويٛمز ذم ذُّم٦م اهلل ومال شم٘متٚم

 (9695اًمٜم٤ّمر قمغم وضمٝمؽ.) شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

ـ ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ي٤م أهؾ ُمّٙم٦م، اشّم٘مقا اهلل ذم طمرُمٙمؿ هذا. أشمدرون ُمـ يم٤من ؾم٤ميم

طمرُمٙمؿ هذا ُمـ ىمٌٚمٙمؿ؟ يم٤من ومٞمف سمٜمق ومالن وم٠مطمّٚمقا طمرُمتف ومٝمٚمٙمقا، وسمٜمق ومالن وم٠مطمّٚمقا طمرُمتف ومٝمٚمٙمقا 

 طمتّك قمّد ُم٤م ؿم٤مء اهلل، صمّؿ ىم٤مل: واهلل ٕن أقمٛمؾ قمنم ظمٓم٤مي٤م سمٖمػمه أطم٥ّم إزّم ُمـ أن أقمٛمؾ واطمدة سمٛمّٙم٦م.

 (567/ 7)ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

 أسمدًمف اهلل سمف ُم٤م هق ظمػم ُمٜمف ُمـ طمٞم٨م ٓ حيت٥ًم، وٓ هت٤مون قمـ أيب سمـ يمٕم٥م:ُم٤م ُمـ قمٌد شمرك ؿمٞمئ٤م هلل إٓ

 (635/ 2سمف قمٌد وم٠مظمذ ُمـ طمٞم٨م ٓ يّمٚمح إٓ أشم٤مه اهلل سمام هق أؿمد قمٚمٞمف. )اًمزهد ًمقيمٞمع 

ىم٤مل اسمـ اجلقزي: سم٘مدر إضمالل اًمٕمٌد هلل جيٚمف اهلل قمز وضمؾ وسم٘مدر شمٕمٔمٞمٛمف ىمدره واطمؽماُمف يٕمٔمؿ ىمدر اًمٕمٌد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3398&idto=3398&bk_no=50&ID=3421#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3398&idto=3398&bk_no=50&ID=3421#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=47&ayano=7#docu
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قمٛمره ذم اًمٕمٚمؿ طمتك يمؼمت ؾمٜمف، صمؿ شمٕمدى احلدود ومٝم٤من قمٜمد اخلٚمؼ، ومل وطمرُمتف. ويمؿ ُمـ رضمؾ أٟمٗمؼ 

يٚمتٗمتقا إًمٞمف ُمع همزارة قمٚمٛمف وىمقة جم٤مهدشمف، وأُم٤م ُمـ راىم٥م اهلل قمز وضمؾ ذم صٌقشمف. وم٘مد يٙمقن ىم٤مس اًم٤ٌمع 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمٜمػ إول، وُمع ذًمؽ قمٔمؿ اهلل ىمدره ذم اًم٘مٚمقب طمتك قمٚم٘متف اًمٜمٗمقس، ووصٗمتف سمام يزيد قمغم 

 (194ُمـ اخلػم.)صٞمد اخل٤مـمر  ُم٤م ومٞمف

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي:قمج٧ٌم ُمـ ذي قم٘مؾ ي٘مقل ذم دقم٤مئف: اًمٚمٝمؿ ٓ شمِمٛم٧م يب إقمداء، صمؿ هق 

 يِمٛم٧م سمٜمٗمًف يمؾ قمدو ًمف ىمٞمؾ: ويمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل: يٕميص اهلل ويِمٛم٧م سمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمؾ قمدو.

 (61)اًمداء واًمدواء 

دل ىم٤مشمٚمٝمؿ قمغم سمٖمٞمٝمؿ إذا مل يٛمٙمـ ردهؿ قمـ اًمٌٖمل إٓ ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم:إن سمٖمك اًمٌٖم٤مة قمغم أهؾ اًمٕم

سم٤مًم٘مت٤مل ٕن ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل ُمـ طم٘مقق اهلل اًمتل ٓ جيقز أن شمْم٤مع ومٙمقَّن٤م حمٗمقفم٦م ذم طمرُم٦م اهلل أومم ُمـ 

 (194 -193أن شمٙمقن ُمْم٤مقم٦م ومٞمف.)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م 

ويم٤من يدظمؾ قمٚمٞمف  -اعمٜمّمقر يٕمٜمل قمغم أيب ضمٕمٗمر -ُم٤م ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اعمٜمّمقر 

 (67/ 8 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم اهل٤مؿمٛمٞمقن، ومٞم٘مٌٚمقن يده ورضمٚمف، ىم٤مل ُم٤مًمؽ: قمّمٛمٜمل اهلل ُمـ ذًمؽ.)

 ي٘مقل اًمِم٤مقمر اًمّمقذم حمٛمد سمـ قمٌداهلل ؾمٕم٤مد:

 سمٍَمي  قمــــــــــغم يمّٗمل ظمـٞمٗمتـل ُمــ              ووٕم٧ُم  ؾمٓمٕم٧ْم   أٟمـــــــــقاِرة  إمم  رأيـ٧ُم  ًمـاما 

ُمــ  ٤مقمـغمظمـقومً   ىمــــــــــــــــَدرى  قمـغم إٓ  أٟمٔمُره  ومٚم٧ًم                        صــــــــقرشمف طمًـ سمٍَمٍ

ج٧م يمُحّٚم٦مٍ                   اًم٘مـٛمـــر ُمــ ضمًؿٍ  اًمٜمّقرومـل ُمــــــــ روٌح  ًِ  اًمزهـــــــــــــر أٟمجـؿ ُمــ ُٟم

ِـّ  ُمــ اًمٕمٌـدُ  طمـ٤مزه ىمـد                     ُمـــــ٤م أومْمؾ طمـ٤مز ىمـد اًمـذي هـذا وم٘مـٚمـ٧ُم   سمِمـــــــر وُمــ ضم

 اًمـٌِمــــــر ؾمـٞمّدُ  هم٤ميتٝمـ٤م اًمـٛمـٜمك هـذا             أُمـٚمــــــل يـ٤م رؤيـ٤مكَ  ومـل  ُُمـقٓي ت طمـٛمد

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ت وم٢مذا قمٛمر سمـ قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يمٜم٧م ىم٤مئام ذم اعمًجد ومحّمٌٜمل رضمؾ، ومٜمٔمر

اخلٓم٤مب وم٘م٤مل: اذه٥م وم٠مشمٜمل هبذيـ ومجئتف هبام ىم٤مل: ُمـ أٟمتام أو ُمـ أيـ أٟمتام؟ ىم٤مٓ: ُمـ أهؾ اًمٓم٤مئػ. ىم٤مل: 

ًمق يمٜمتام ُمـ أهؾ اًمٌٚمد ٕوضمٕمتٙمام ) اى ضسم٤م ( شمرومٕم٤من أصقاشمٙمام ذم ُمًجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 (3/382داب اًمنمقمٞمف ٕوؾمٚمؿ. )ا

ؾ: إنا هذا ؾم٥ما اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ًمق ؾمٛمٕمتف ًميسم٧م قمٜم٘مف، إٟما٤م مل ُمرا اسمـ قمٛمر سمراه٥م، وم٘مٞم
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 (2/561ٟمٕمٓمٝمؿ اًمٕمٝمد قمغم أن يًٌُّقا ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)ُمًٜمد احل٤مرث 

ىم٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م : وهق هيجق اعمنميملم دوم٤مقم٤م قمـ اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمذى ىم٤مل ًمف اًمٜمٌك صغم 

 ٚمؿ إنا روح اًم٘مدس ٓ يزال ي١ميِّدك، ُم٤م ٟم٤مومح٧م قمـ اهلل ورؾمقًمف.اهلل قمٚمٞمف وؾم

 وقمٜمَد اهللِ ذم ذاك اجلزاء                        هجقَت حمٛمًدا وم٠مضم٧ٌُم قمٜمف

ا طمٜمٞمًٗم٤م  رؾمقل اهلل ؿمٞمٛمتف اًمقوم٤مء                            هجقَت حمٛمًدا سمرًّ

 ًمٕمرض حمٛمد ُمٜمٙمؿ وىم٤مء                           وم٢منا أيب وواًمده وقمريض 

 ) صمٙمٚم٧م يٕمٜمك  وم٘مدت (شمثػم اًمٜم٘مع ُمـ يمٜمٗمل يمداء                           صمٙمٚم٧م سُمٜمٞمتل إن مل شمروه٤م 

 ى يْم٤مهلم (أ) ي٤ٌمريـ قمغم أيمت٤مومٝم٤م إؾمؾ اًمٔمامء                         ي٤ٌمريـ إقمٜم٦م ُمّمٕمدات 

قم٤مت يًٌؼ سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م)ا شمٚمٓمٛمٝمـ سم٤مخلٛمر اًمٜم٤ًمء                           شمٔمؾ ضمٞم٤مدٟم٤م ُمتٛمٓمرات   (ى: شمٔمؾُّ ظمٞمقًمٜم٤م ُُمْنِ

 ويم٤من اًمٗمتح واٟمٙمِمػ اًمٖمٓم٤مء                   وم٢من أقمروتٛمق قمٜم٤م اقمتٛمرٟم٤م  

 يٕمز اهلل ومٞمف ُمـ يِم٤مء                    وإٓ وم٤مصؼموا ًمياب يقم 

 ي٘مقل احلَؼ ًمٞمس سمف ظمٗم٤مء                    وىم٤مل اهلل: ىمد أرؾمٚم٧ُم قمًٌدا

 إٟمّم٤مر قمروتٝم٤م اًمٚم٘م٤مء              وىم٤مل اهلل: ىمد ينت ضمٜمًدا هؿ 

 ؾم٤ٌمب أو ىمت٤مل أو هج٤مء                           ًمٜم٤م ذم يمؾ يقم ُمـ ُمٕمد 

 ُمٜمٙمؿ ويٛمدطمف ويٜمٍمه ؾمقاء                   ومٛمـ هيجق رؾمقل اهلل

 (2491وروح اًم٘مدس ًمٞمس ًمف يمٗم٤مء.) رواة ُمًٚمؿ                   وضمؼميؾ رؾمقل اهلل ومٞمٜم٤م

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من ُمٜم٤ّم رضمؾ ُمـ سمٜمل اًمٜمّّج٤مر ىمد ىمرأ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران ويم٤من 

يٙمت٥م ًمرؾمقل اهلل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وم٤مٟمٓمٚمؼ ه٤مرسم٤م طمتّك حلؼ سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب. ىم٤مل: ومرومٕمقه. ىم٤مًمقا: هذا 

٠مقمجٌقا سمف ومام ًم٨ٌم أن ىمّمؿ اهلل قمٜم٘مف ومٞمٝمؿ، ومحٗمروا ًمف ومقاروه. وم٠مصٌح٧م إرض ىمد يم٤من يٙمت٥م عمحّٛمد وم

ىمد ٟمٌذشمف قمغم وضمٝمٝم٤م. صمّؿ قم٤مدوا ومحٗمروا ًمف ومقاروه وم٠مصٌح٧م إرض ىمد ٟمٌذشمف قمغم وضمٝمٝم٤م، صمّؿ قم٤مدوا 

 (2781ومحٗمروا ًمف ومقاروه، وم٠مصٌح٧م إرض ىمد ٟمٌذشمف قمغم وضمٝمٝم٤م ومؽميمقه ُمٜمٌقذا.)ُمًٚمؿ رىمؿ 

ػم ريض اهلل قمٜمف: عم٤م وُمتح٧م ىمؼمص ومرق سملم أهٚمٝم٤م ومٌٙمك سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض، ومرأي٧م أسم٤م ىم٤مل ضمٌػم سمـ ٟمٗم

اًمدرداء ضم٤مًم٤ًم وطمده يٌٙمل. وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م اًمدرداء ُم٤م يٌٙمٞمؽ ذم يقم أقمز اهلل ومٞمف اإلؾمالم وأهٚمف؟ وم٘م٤مل: 
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هلؿ اعمٚمؽ وحيؽ ي٤م ضمٌػم ُم٤م أهقن اخلٚمؼ قمغم اهلل قمز وضمؾ إذا أو٤مقمقا أُمره سمٞمٜمام هل أُم٦م ىم٤مهرة فم٤مهرة 

 (48 -47شمريمقا أُمر اهلل ومّم٤مروا إمم ُم٤م شمرى.)اًمداء واًمدواء 

قمـ قمثامن اًمِمح٤مم ىم٤مل: يمٜم٧م أىمقد رضماًل أقمٛمك، وم٤مٟمتٝمٞم٧م إمم قمٙمرُم٦م وم٠مٟمِم٠م حيدصمٜم٤م ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ 

قم٤ٌمس أنا أقمٛمك يم٤من قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤مٟم٧م ًمف أمُّ وًمد، ويم٤من ًمف ُمٜمٝم٤م اسمٜم٤من، 

شمٙمثر اًمقىمٞمٕم٦م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمًٌف، ومٞمزضمره٤م ومال شمزدضمر، ويٜمٝم٤مه٤م ومال شمٜمتٝمل، ويم٤مٟم٧م 

ومٚمام يم٤من ذات ًمٞمٚم٦م ذيمرت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقىمٕم٧م ومٞمف، ومٚمؿ أصؼم أن ىمٛم٧م إمم اعمٖمقل، ومقوٕمتف 

وؾمٚمؿ ومجٛمع اًمٜم٤مس،  ذم سمٓمٜمٝم٤م، وم٤مشمٙم٠مت قمٚمٞمف، وم٘متٚمتٝم٤م وم٠مصٌح٧م ىمتٞماًل، ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

وىم٤مل: أٟمِمد اهلل رضماًل زم قمٚمٞمف طمؼ ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ إٓ ىم٤مم. وم٠مىمٌؾ إقمٛمك يتدًمدل وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أٟم٤م 

ص٤مطمٌٝم٤م يم٤مٟم٧م أما وًمدي ويم٤مٟم٧م يب ًمٓمٞمٗم٦م رومٞم٘م٦م وزم ُمٜمٝم٤م اسمٜم٤من ُمثؾ اًمٚم١مًم١مشملم وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمٙمثر اًمقىمٞمٕم٦م 

زدضمر ومٚمام يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمرطم٦م ذيمرشمؽ ومقىمٕم٧م ومٞمؽ وم٘مٛم٧م ومٞمؽ وشمِمتٛمؽ، وم٠مَّن٤مه٤م ومال شمٜمتٝمل، وأزضمره٤م ومال شم

 (7/117) اًمٜم٤ًمئك وم٘م٤مل اًمٜمٌك أٓ اؿمٝمدوا ان دُمٝم٤م هدر.  .امم اعمٖمقل ومقوٕمتف ذم سمٓمٜمٝم٤م وم٤مشمٙم٠مت قمٚمٞمف، وم٘متٚمتٝم٤م

ي٘مقل أسمق ُمٕمٛمر اًم٘مٓمٞمٕمل رمحف اهلل: عم٤م ُأطميٟم٤م إمم دار اًمًٚمٓم٤من أي٤مم اعمحٜم٦م، ويم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمد 

ًمٜم٤مس جيٞمٌقن، ويم٤من رضمال ًمٞمٜم٤ًم، وم٤مٟمتٗمخ٧م أوداضمف، وامحرت قمٞمٜم٤مه، وذه٥م ذًمؽ اًمٚملم. ُأطمي ومٚمام رأى ا

وم٘مٚم٧م: إٟمف ىمد همْم٥م هلل، وم٘مٚم٧م: أسمنم، ىم٤مل أيب ؾمٚمٛم٦م،: يم٤من ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ُمـ إذا أريد قمغم رء ُمـ أُمر ديٜمف، رأي٧م مح٤مًمٞمؼ قمٞمٜمٞمف ذم رأؾمف شمدور يم٠مٟمف جمٜمقن. يٕمٜمل ُمـ ؿمدة 

 (238/ 11 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءًمٖمْم٥م همػمة قمغم طمرُم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.)ا

قك ىم٤مل ىمّمٞمدة يٛمدح هب٤م أطمد إُمراء، ي٘مقل:  هذا رضمؾ ؿم٤مقمر ي٘م٤مل ًمف اًمَٕمٙمُّ

 سملم سم٤مديف إمم طميهْ       يمؾُّ َُمـ ذم إرِض ُمـ قمرٍب     

 تَخِرهْ َيٙمتًٞمٝم٤م يقَم ُُمٗم         ُُمًتِٕمػٌم ُمٜمَؽ َُمٙمُرُم٦ًم               

 وي٘مقل: 

 وشمٜم٘مؾ اًمدهر ُمـ طم٤مل إمم طم٤ملِ            أٟم٧َم اًمذي شُمٜمزل إي٤مم ُمٜمزهَل٤م

 إٓ ىمْمٞم٧َم سم٠مرزاق وآضم٤ملِ        وُم٤م ُمددَت ُمدى ـمْرف إمم أطمد

ا. وم٤معم٠مُمقن أظمذشمف احلٛمٞم٦م واًمٖمػمة، وم٘م٤مل: اـمٚمٌقه، ومٓمٚمٌقه ىمٚمؿ ي٘مدروا قمٚمٞمف: ٕٟمف يم٤من  سم٤مًمغ ذم ُمدطمف ضمدًّ



  اًمنمع طمرُم٤مت اٟمتٝمٙم٧م اإذ اًمٖمْم٥م سم٤مب       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 641

إمم اجلزيرة صمؿ إمم اًمِم٤مُم٤مت، ومٔمٗمروا سمف، وُمحٛمؾ ُم٘مٞمدًا إمم اعم٠مُمقن وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ اًمٚمخٜم٤مء،  ُم٘مٞمام سم٤مجلٌؾ ومٗمر

أٟم٧م اًم٘م٤مئؾ وذيمر اًمٌٞم٧م، ضمٕمٚمتٜم٤م ٟمًتٕمػم ُمٜمف اعمٙم٤مرم؟ ىم٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أٟمتؿ أهؾ سمٞم٧م ٓ ي٘م٤مس سمٙمؿ 

ام أؾمتحؾ دُمؽ سمٙمٗمرك يٕمٜمل أٟمتؿ ظم٤مرضمقن قمـ هذا اًمقصػ ٓ أىمّمديمؿ ىم٤مل: واهلل ُم٤م أسم٘مٞم٧َم أطمدًا، وإٟم

طمٞم٨م شم٘مقل: أٟم٧م اًمذي شُمٜمزل إي٤مم ُمٜمزهل٤م. إًمخ. وذاك هق اهلل أظمِرضمقا ًم٤ًمٟمف ُمـ ىمٗم٤مه ومٗمٕمٚمقا سمف ومامت . 

 (8/332)ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء 

ثبة أِش ٚالح األِٛس ثبٌشفك ثشّب٠بُ٘ ٚٔق١ؾزُٙ ٚاٌؾفمخ ١ٍُّٙ ٚإٌٟٙ  -<=
 خ ُّٕٙ ّٚٓ ؽٛائغُٙٚاٌزؾذ٠ذ ١ٍُّٙ ٚئّ٘بي ِقبحلُٙ ٚاٌغفٍ ّٓ غؾُٙ
ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٌََٕمَؽ ُِم ـِ اشما َ

[ وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  إنا  215] اًمِمٕمراء :  َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ عمِ

 ٌَ  َواعمُْٜمَْٙمِر َواًْم
ِ
ـِ اًمَٗمْحَِم٤مء  ِذي اًْمُ٘مْرسَمك َوَيٜمَْٝمك قَم

ِ
٤مِن َوإِيَت٤مء ًَ ْٖمِل َيٕمُٔمُٙمْؿ ًَمَٕمٚماُٙمْؿ اهللَ َي٠مُُمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل َواإِلطْم

ُروَن ] اًمٜمحؾ :  وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ  -653[ . 91شَمَذيما

ـْ رقِمٞماتِِف ، » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  ١ُموٌل قَم ًْ ـْ رقِمٞمتِِف : اإلُم٤مُم راٍع وَُم يُمٚمُُّٙمؿ راٍع ، ويُمٚمُُّٙمْؿ ُم١ًموٌل قم

ضُمُؾ  ـْ رقِمٞماتِٝم٤م ،  واًمرا ـْ َرقِمٞماتِِف ، َواعمَرَأُة راقمٞم٦ٌم ذم سمٞم٧ِم َزوضمٝم٤م َوُم١ًموًم٦مًّ قَم َراٍع ذم أهٚمِِف َوُم١ًموٌل قم

ـْ رقِمٞماتِِف  ـْ َرقِمٞمتِِف ، ويُمٚمُُّٙمؿ راع وُم١ًُموٌل قَم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش واخل٤َمِدُم َراٍع ذم ُم٤مل ؾَمٞمِِّدِه َوَُم١ًُموٌل قَم

٤مٍر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ أيب َيْٕمغم َُمْٕمِ٘مؾ سمـ يَ  -654 ًَ

َم اهللا قمَٚمٞمِف » ي٘مقل :  ُم٤م ُِمـ قمٌٍد يًؽمقِمٞمِف اهللا رقمٞما٦ًم ، َيُٛمقُت يقَم َيٛمقُت وُهَق هَم٤مٌش ًمَِرقِمٞماتِِف ، إٓا طَمرا

 ش .ّْمحِف مل جيِد َرائَح٦َم اجلَٜما٦م وَمَٚمؿ حَيُٓمَٝم٤م سمِٜمُ » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦ٍم : ش اجلَٜما٦َم 

ٛملَم صُمؿا ٓ جَيَٝمُد هَلُؿ  وَيٜمّْمُح هلُؿ، إٓا مَل َيدظُمؾ َُمَٕمُٝمُؿ » وذم رواي٦ٍم عمًـٚمؿ : 
ُم٤م ُِمـ َأُِمػٍم َيكِم ُأُمقَر اعمًُٚمِ

 ش اجلَٜما٦َم 

ي٘مقل ذم سمٞمتل  وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ -655

اًمٚمٝمؿ ُمـ َوزم ُمـ أُمر ُأُمتل ؿمٞمئ٤ًم ومِمؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مؿم٘مؼ قمٚمٞمف ، وُمـ َوزِمَ ُمـ أُمر أُمتل ؿمٞمئ٤ًم » هذا : 

 رواه ُمًٚمؿ ش ومرومؼ هبؿ وم٤مرومؼ سمف 

يَم٤مَٟم٧م سَمٜمُق» وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -656
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  ًُ قؾُمُٝمُؿ إَْٟمٌٞم٤مُء ، يُمٚماام َهَٚمَؽ ٟمٌل ظَمَٚمَٗمُف ٟمٌل ، َوإٟماُف ٓ ٟمٌل سَمٕمدي ، وؾَمٞمَُٙمقُن سَمٕمدي ظُمَٚمَٗم٤مُء إَهائِٞمَؾ شَم

ُٝمؿ » ىم٤مًمقا : َي٤م رؾمقل اهللا وَمام شَم٠ْمُُمُرَٟم٤م ؟ ىم٤مل : ش وَمٞمَٙمثُُروَن  ِل ، صُمؿا َأقمُٓمقُهؿ طَم٘ما ِل وم٤مَٕوا ٌَٞمَٕم٦ِم إَوا َأووُمقا سمِ

ُٚمٝمؿ قماما اؾمؽَمقم٤مُهؿ ، َواؾم٠َمًمقا اهللا
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش  اًمذي ًَمُٙمؿ ، وَم٢منا اهللا ؾم٤مئِ

ُف َدظَمَؾ قمغم قُمٌٞمِد اهللاِ اسمـ ِزي٤مٍد ، وم٘م٤مل ًمف : َأْي سُمٜمَلا ، إين  -657 وقمـ قم٤مِئذ سمـ قمٛمرٍو ريض اهللا قمٜمف َأٟما

 احلَُٓمٛم٦ُم إنا َذا اًمرِّ » ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل : 
ِ
وم٢ميا٤مَك أن شَمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمؿ ، ش قم٤مء

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

وقمـ أيب ُمريَؿ إَزِديِّ ريض اهللا قمٜمف ، َأٟمف ىَم٤مَل عمَٕم٤مِوي٦َم ريض اهللا قمٜمف : ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقِل اهللا  -658

 طَم٤مضمتِٝمؿِ  ُدونَ  وَم٤مطَمتَج٥َم  اعمًُٚمِٛملمَ  ُأُمقرِ  ُِمـ ؿَمٞمئ٤مً  اهللا  وٓاهُ  ُمـ »:  ي٘مقل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ 

وَمجَٕمؾ ُُمَٕم٤مِوي٦ُم رضُمال قمغم ش تِِف ووَم٘مِرِه يقَم اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم وظَمٚما  طَم٤مضَمتِف ُدونَ  اهللا  اطمتََج٥م ، ووَم٘مِرهؿ وظَمٚماتِٝمؿ

 طَمَقائ٩ِم اًمٜم٤مِس . رواه أسمق داوَد ، واًمؽمُمذي .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : أداء  .واإلطم٤ًمن ىم٤مل : ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل، إن اهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل.  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

ىم٤مل : إقمٓم٤مء ذوي إرطم٤مم احلؼ اًمذي أوضمٌف اهلل قمٚمٞمؽ سم٥ًٌم اًم٘مراسم٦م ي اًم٘مرسمك. وإيت٤مء ذاًمٗمرائض، 

يٕمٔمٙمؿ. ؿ ىم٤مل : اًمٙمؼم واًمٔمٚم .واًمٌٖمل ىم٤مل : اًمنمك واعمٜمٙمر. ىم٤مل : اًمزٟمك ويٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء. واًمرطمؿ 

ٓ إًمف إٓ هق احلل  اهلل : ىم٤مل : أقمٔمؿ آي٦م ذم يمت٤مب اهللاسمـ ُمًٕمقد قمـ  .ًمٕمٚمٙمؿ شمذيمرون ىم٤مل : يقصٞمٙمؿ 

إن اهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل  :  ( . وأمجع آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ًمٚمخػم واًمنم أي٦م اًمتل ذم  اًمٜمحؾ 255اًمٌ٘مرة   (اًم٘مٞمقم 

ويرزىمف ُمـ طمٞم٨م ٓ حيت٥ًم وُمـ يتؼ اهلل جيٕمؾ ًمف خمرضم٤م  : يمثر آي٦م ذم يمت٤مب اهلل شمٗمقيْم٤موأ .واإلطم٤ًمن 

(  53أي٦م ) اًمزُمر ي٤م قم٤ٌمدي اًمذيـ أهومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ  : . وأؿمد آي٦م ذم يمت٤مب اهلل رضم٤مء )3 -2اًمٓمالق (

يمر اعمروءة . سم٘مقم يتحدصمقن وم٘م٤مل : ومٞمؿ أٟمتؿ؟ وم٘م٤مًمقا : ٟمتذاقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ أسمٞمف ىم٤مل : ُمراًمٙمٚمٌل قمـ 

؟ وم٤مًمٕمدل إن اهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل واإلطم٤ًمن  : وم٘م٤مل : أوُم٤م يمٗم٤ميمؿ اهلل قمز وضمؾ ذاك ذم يمت٤مسمف إذ ي٘مقل

قمٛمر سمـ قمٌد ىم٤مل : دقم٤مين حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل سمٕمد هذا؟. قمـ اإلٟمّم٤مف، واإلطم٤ًمن اًمتٗمْمؾ، ومام سم٘مل 

ـ أُمر ضمًٞمؿ: يمـ ًمّمٖمػم اًمٜم٤مس أسم٤م، وًمٙمٌػمهؿ وم٘م٤مل : صػ زم اًمٕمدل . وم٘مٚم٧م : سمخ، ؾم٠مًم٧م قماًمٕمزيز 
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اسمٜم٤م، وًمٚمٛمثؾ ُمٜمٝمؿ أظم٤م، وًمٚمٜم٤ًمء يمذًمؽ، وقم٤مىم٥م اًمٜم٤مس قمغم ىمدر ذٟمقهبؿ وقمغم ىمدر أضم٤ًمدهؿ وٓ 

إٟمام  : ىم٤مل : ىم٤مل قمٞمًك اسمـ ُمريؿٕمٌل اًمِمشميسمـ ًمٖمْمٌؽ ؾمقـم٤م واطمدا ومتٕمدى ومتٙمقن ُمـ اًمٕم٤مديـ. قمـ 

 (114 -9/113.)اًمدر اعمٜمثقراإلطم٤ًمن أن حتًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ، ًمٞمس اإلطم٤ًمن أن حتًـ إمم ُمـ أطمًـ إًمٞمؽ

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
سمف سمٕمد قمـ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ذم طمديثف ًمألمحًٞم٦م عم٤م ؾم٠مًمتف: ُم٤م سم٘م٤مء هذا إُمر اًمّم٤مًمح اًمذي ضم٤مء اهلل 

 (7/147اجل٤مهٚمٞم٦م؟ ىم٤مل: ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م سمٙمؿ أئٛمتٙمؿ.)ومتح اًم٤ٌمرى 

وقمـ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ويم٤من أطمد وٓة قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمدُم٧م قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب روقان اهلل 

قمٚمٞمف وم٤مطمتًٌٜمل قمٜمده طمقًٓ، وم٘م٤مل: ي٤م أطمٜمػ ىمد سمٚمقشمؽ وظمؼمشمؽ، ومرأي٧م أن قمالٟمٞمتؽ طمًٜم٦م، وأٟم٤م أرضمق 

ث: إٟمام هيٚمؽ هذه إُم٦م يمؾُّ ُمٜم٤مومؼ قمٚمٞمؿ.أن شمٙمقن هيرشمؽ   ُمثؾ قمالٟمٞمتؽ، وإٟما٤م يمٜم٤م ًمٜمَُحدا

 (7/94)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

ومحؾ ُمرة إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُم٤مل قمٔمٞمؿ ُمـ اخلُٛمس وم٘م٤مل: إن ىمقُم٤م أدوا إُم٤مٟم٦م ذم هذه 

ًمٞمؽ إُم٤مٟم٦م وًمق رشمٕم٧م ُٕمٜم٤مء وم٘م٤مل ًمف سمٕمض احل٤مضيـ : إٟمؽ أدي٧م إُم٤مٟم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٠مدوا إ

 (1/47ًمرشمٕم٧م.)اًمًٞم٤مؾمف اًمنمقمٞمف ٓسمـ شمٞمٛمٞمف 

حيٚمػ قمغم أيامن صمالث ي٘مقل: واهلل ُم٤م أطمد أطمؼ هبذا اعم٤مل ُمـ أطمد وُم٤م أٟم٤م سم٠مطمؼ سمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من 

ـ أطمد واهلل ُم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم أطمد إٓ وًمف ذم هذا اعم٤مل ٟمّمٞم٥م إٓ قمٌدا ِمٚمقيم٤م وًمٙمٜم٤م قمغم ُمٜم٤مزًمٜم٤م ُمـ ُم

يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وىمًٛمٜم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مًمرضمؾ وسمالؤه ذم اإلؾمالم واًمرضمؾ وىمدُمف 

ًمٞم٠مشملم اًمراقمل سمجٌؾ  ذم اإلؾمالم واًمرضمؾ وهمٜم٤مؤه ذم اإلؾمالم واًمرضمؾ وطم٤مضمتف وواهلل ًمئـ سم٘مٞم٧م هلؿ

 ( 284صٜمٕم٤مء طمٔمف ُمـ هذا اعم٤مل وهق يرقمك ُمٙم٤مٟمف. )ُمًٜمد امحد طمدي٨م 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :وإٟمف ًمٞمس رء أطم٥م إمم اهلل واقمؿ ٟمٗمٕم٤م أيتٝم٤م اًمرقمٞم٦م إن ًمٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ طمً٘م٤م اًمٜمّمٞمح٦م 

سم٤مًمٖمٞم٥م واعمٕم٤موٟم٦م قمغم اخلػم ُمـ طمٚمؿ إُم٤مم وروم٘مف وًمٞمس رء أسمٖمض إمم اهلل ُمـ ضمٝمؾ إُم٤مم 

 (16ظمرىمف.)اًمًٞم٤مؾمف اًمنمقمٞمف رم اصالح اًمراقمك واًمرقمٞمف و

ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمؾ سمـ اخلٓم٤مب : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمق وؾمٕم٧م قمغم ٟمٗمًؽ ذم اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ ُم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ًمف 

قمٛمر : أشمدري ُم٤م ُمثكم وُمثؾ ه١مٓء ؟ يمٛمثؾ ىمقم يم٤مٟمقا ذم ؾمٗمر ومجٛمٕمقا ُمٜمف ُم٤مٓ وؾمٚمٛمقه إمم واطمد يٜمٗم٘مف 

 (47اًمرضمؾ أن يًت٠مصمر قمٜمٝمؿ ُمـ أُمقاهلؿ ؟.)اًمًٞم٤مؾمف اًمنمقمٞمف  قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؾ حيؾ ًمذًمؽ
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م ٕهٚمف وم٘م٤مل : ٓ  قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل قمـ أسمٞمف ىم٤مل : يم٤من قمٛمر إذا أراد أن يٜمٝمك اًمٜم٤مس قمـ رء شم٘مدا

 (3/289أقمٚمٛمـ أطمًدا وىمع ذم رء ِم٤م َّنٞم٧م قمٜمف إٓ أوٕمٗم٧م ًمف اًمٕم٘مقسمف.)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

اعمًٚمٛملم ؿمٞمئ٤ًم ومقمما رضمالً عمقدة أو ىمراسم٦م سمٞمٜمٝمام وم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف وىم٤مل ايْم٤م: ُمـ وزم ُمـ أُمر 

 (7واعمًٚمٛملم. ) اًمًٞم٤مؾمف اًمنمقمٞمف رم اصالح اًمراقمك واًمرقمٞمف ٓسمـ شمٞمٛمٞمف

 وىم٤مل ايْم٤م:ًمق ُم٤مشم٧م ؿم٤مة قمغم ؿمط اًمٗمرات و٤مئٕم٦م ًمٔمٜمٜم٧م أن اهللّ قمز وضمؾ ؾم٤مئكم قمٜمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 (1/53 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (78اخلٓم٤مب: ُمـ اؾمتٕمٛمؾ وم٤مضمًرا وهق يٕمٚمؿ أٟمف وم٤مضمر ومٝمق ُمثٚمف.)ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر ٓسمـ اجلقزىىم٤مل قمٛمر سمـ 

 ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إن اًمٜم٤مس مل يزاًمقا ُمًت٘مٞمٛملم ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م هلؿ أئٛمتٝمؿ وهداهتؿ.

 (3/292)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 

 آُمرهؿ أن ئمٚمٛمقا ويم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف إذا سمٚمٖمف أن سمٕمض ٟمقاسمف فمٚمؿ ي٘مقل : اًمٚمٝمؿ إين مل

 (1/47ظمٚم٘مؽ أو يؽميمقا طم٘مؽ.)اًمًٞم٤مؾمف اًمنمقمٞمف ٓسمـ شمٞمٛمٞمف 

ويٜمٌٖمل أن يٕمرف أن أوزم إُمر يم٤مًمًقق ُم٤م ٟمٗمؼ ومٞمف ضمٚم٥م إًمٞمف هٙمذا ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل 

قمٜمف وم٢من ٟمٗمؼ ومٞمف اًمّمدق واًمؼم واًمٕمدل وإُم٤مٟم٦م ضمٚم٥م إًمٞمف ذًمؽ وإن ٟمٗمؼ ومٞمف اًمٙمذب واًمٗمجقر واجلقر 

ٞم٤مٟم٦م ضمٚم٥م إًمٞمف ذًمؽ واًمذي قمغم وزم إُمر أن ي٠مظمذ اعم٤مل ُمـ طمٚمف ويْمٕمف ذم طم٘مف وٓ يٛمٜمٕمف ُمـ واخل

 (1/47ُمًتح٘مف.)اًمًٞم٤مؾمف اًمنمقمٞمف 

 ىم٤مل اسمـ يمثػم: وىم٤مل اًمّمٞم٤مح سمـ ؾمقادة اًمٙمٜمدي: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز خيٓم٥م وهق ي٘مقل :

َْرِض( أي٦م ) احل٩م ْٕ ٜما٤مُهْؿ ذِم ا ٙما ـَ إِن ُما ِذي ( صمؿ ىم٤مل أٓ إَّن٤م ًمٞم٧ًم قمغم اًمقازم وطمده وًمٙمٜمٝم٤م قمغم 41 ) اًما

اًمقازم واعمقامم قمٚمٞمف أٓ أٟمٌئٙمؿ سمام ًمٙمؿ قمغم اًمقازم ُمـ ذًمؽ: وسمام ًمٚمقازم قمٚمٞمٙمؿ ُمٜمف؟ إنا ًمٙمؿ قمغم اًمقازم ُمـ 

ذًمٙمؿ أن ي١ماظمذيمؿ سمح٘مقق اهلل قمٚمٞمٙمؿ وأن هيديٙمؿ إمم اًمتل هل أىمقم ُم٤م اؾمتٓم٤مع وإنا قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ذًمؽ 

 (5/434)شمٗمًػم سمـ يمثػم ػم اعمٌزوزة وٓ اعمًتٙمره٦م وٓ اعمخ٤مًمػ هه٤م قمالٟمٞمتٝم٤م.اًمٓم٤مقم٦م هم

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك: صٜمٗم٤من ُمـ اًمٜم٤مس إذا صٚمح٤م صٚمح اًمٜم٤مس وإذا ومًدا ومًد اًمٜم٤مس، ىمٞمؾ ُمـ هؿ؟ 

 (11/1ىم٤مل اعمٚمقك واًمٕمٚمامء.)اقمالم اعمقىمٕملم 

 إلُم٤مم إمم اهلل، وم٢من رشمع اإلُم٤مم رشمٕمقا. وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف : اًمرقمٞم٦م ُم١مدي٦م إمم اإلُم٤مم ُم٤م أدى ا

  (3/292)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 
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 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل زيد سمـ وه٥م: ظمرج قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ويداه ذم أذٟمٞمف وهق ي٘مقل: ي٤م ًمٌٞمٙم٤مه ي٤م ًمٌٞمٙم٤مه، ىم٤مل اًمٜما٤مس: ُم٤م 

ر ومل جيدوا ؾمٗمٜم٤ًم، وم٘م٤مل أُمػمهؿ: ًمف؟ ىم٤مل: ضم٤مءه سمريد ُمـ سمٕمض أُمرائف أنا َّنًرا طم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٕمٌق

اـمٚمٌقا ًمٜم٤م رضماًل يٕمٚمؿ همقر اعم٤مء. وم٠ميت سمِمٞمخ وم٘م٤مل: إين أظم٤مف اًمؼمد وذاك ذم اًمؼمد، وم٠ميمرهف وم٠مدظمٚمف، ومٚمؿ 

يٚمٌثف اًمؼمد، ومجٕمؾ يٜم٤مدي: ي٤م قمٛمراه ي٤م قمٛمراه! ومٖمرق، ومٙمت٥م إًمٞمف وم٠مىمٌؾ ومٛمٙم٨م أي٤مًُم٤م ُمٕمرًو٤م قمٜمف ويم٤من إذا 

صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ومٕمؾ اًمرضمؾ اًمذي ىمتٚمتف؟ ىم٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م شمٕمٛمدت وضمد قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ ومٕمؾ سمف ذًمؽ 

ىمتٚمف، مل ٟمجد ؿمٞمئ٤ًم يٕمؼم ومٞمف وأردٟم٤م أن ٟمٕمٚمؿ همقر اعم٤مء، ومٗمتحٜم٤م يمذا ويمذا، وأصٌٜم٤م يمذا ويمذا وم٘م٤مل قمٛمر ريض 

ط اهلل قمٜمف: ًمرضمؾ ُمًٚمؿ أطم٥مُّ إزما ُمـ يمؾِّ رء ضمئ٧م سمف، ًمقٓ أن شمٙمقن ؾُمٜما٦م ًميسم٧م قمٜم٘مؽ، اذه٥م وم٠مقم

 (8/559أهٚمف ديتف، واظمرج ومال أراك. )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

ٍد اًمقاؾمٓملا ـ  اًمديـ ٟمقر أٟمِمد ـ اًمّم٤محللم يم٤ٌمر ُمـ ويم٤من ىم٤مل اًمقاقمظ أسم٤م قمثامن اعمٜمتخ٥م اسمـ أيب حمٛما

 :ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م وُمـ ومٞمٝم٤م يٕمٔمف أسمٞم٤مشًم٤م زٟمٙمل حمٛمقد

٤َم اعمَْٖمُروُر  اَمُء مَتُقرُ                             َُمثِّْؾ ُوىُمقوَمَؽ َأهيُّ ًا  َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َواًم

ٚمِّاًم  ًَ ـِ ُرطْم٧َم ُُم ي ٞمَؾ: ُٟمقَر اًمدِّ
 وَم٤مطْمَذْر سم٠َِمْن شَمٌَْ٘مك َوَُم٤م ًَمَؽ ُٟمقرُ                إِْن ىمِ

 وَمْرًدا َوضَم٤مَءَك ُُمٜمَْٙمٌر َوَٟمٙمػِمُ                       َُم٤مَذا شَمُ٘مقُل إَِذا ُٟمِ٘مْٚم٧َم إمَِم اًمٌغَِم 

ػمُ                     قُل إَِذا َوىَمْٗم٧َم سمَِٛمْقىمٍِػ َُم٤مَذا شَم٘مُ  ًِ ٤مُب قَم ًَ  وَمْرًدا َذًمِٞماًل َواحِل

ٌؾ جَمُْرورُ                    َوشَمَٕمٚماَ٘م٧ْم ومِٞمَؽ اخلُُّمقُم َوَأْٟم٧َم  ًَ ْٚم ًَ ٤مِب ُُم ًَ  ذِم  َيْقِم احِل

َي٦ًم  َٓ َٓ ىَم٤مَل ا           َوَوِدْدَت َأٟماَؽ َُم٤م َوًمِٞم٧َم ِو   ََٕٟم٤مُم: َأُِمػمُ َيْقًُم٤م َو

َٞم٤م َوىَمْٚمٌَُؽ َداِرٌس  ُٛمَؽ اعمَْٕمُٛمقرُ          َأَرِوٞم٧َم َأْن حَتْ ًْ  قَم٤مذِم اخلََراِب َوضِم

٦ًم شَمٜمُْجق هِب٤َم  َؽ طُمجا
ًِ ْد ًمِٜمَْٗم  َيْقَم اعمََٕم٤مِد َوَيْقَم شَمٌُْدو اًمُٕمقرُ              َُمٝمِّ

 (282/ 12)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مٓسمـ يمثػم  ومٚماما ؾمٛمع ٟمقر اًمديـ هذه إسمٞم٤مَت سمٙمك سمٙم٤مًء ؿمديًدا.

 ثبة اٌٛايل اٌْبدي -?=
٤مِن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ ُٓمقا  [ أي٦م ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  91] اًمٜمحؾ :  إنا اهللَ َي٠مُُمُر سم٤ِمًمَٕمْدِل َواإِلطْم ًِ َوَأىْم

ٓملَِم  ًِ ٥مُّ اعمُْْ٘م
[ . 9] احلجرات :  إنا اهللَ حُيِ
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ؾَمٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اهللا ذم » ريض اهللا قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب هريرة  -659

ُف : إَُم٤مٌم قم٤مِدٌل ، وؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم ذم قِم٤ٌمَدِة اهللاِ شَمٕم٤ممم ، وَرضُمٌؾ ُُمَٕمٚماٌؼ ىَمٚمٌُُف ذم ؾا إٓا فمِٚمُّ
 فمِٚمِِّف يقَم ٓ فمِ

٤مسما٤م ذم ٤مضِمِد ، ورضُمالِن حَتَ ًَ ىَم٤م قمَٚمٞمِف ، ورضُمٌؾ دقَمتُف اُمَرَأٌة  اعمَ  َُمٜمِّم٥م َذاُت  اهللا ، اضمتَٛمَٕم٤م قمٚمٞمِف ، وشَمٗمرا

َق  وَرضُمٌؾ  ، اهللا  َأظَم٤مُف  إٟمِّك:  ومَ٘م٤مل ، ومَج٤ملٍ   شُمٜمِٗمُؼ  ُم٤م ؿِمامًُمفُ  شَمٕمَٚمؿَ  ٓ طَمتاك وَم٠َمظْمَٗم٤مه٤م ، سمِّمدىم٦مٍ  شَمَّمدا

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ٜم٤َمُه قمٞم وَمَٗم٤مَو٧ْم  ظَم٤مًمِٞم٤مً  اهللا  َذيَمر وَرضُمٌؾ  ، يٛمٞمِٜمُفُ 

ـِ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللاُ قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -661 وقمـ قمٌد اهللاِ سم

ـَ يْٕمِدًُمقَن ذم طُمْٙمِٛمِٝمْؿ وَأهٚمٞمِٝمْؿ وُم٤م ُوًمُّقا » وؾَمٚماؿ:  ِذي ـْ ٟمقٍر : اًما ٓملَم قِمٜمَْد اهللاِ قَمغم َُمٜم٤مسمَِر ُِم
ًِ ش إنا اعمُ٘م

 ُمًٚمؿ  رواهُ 

وقَمـ قمقِف سمـ ُم٤مًمٍؽ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمْٕم٧ُم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل :  -661

تُِٙمؿ » اُر َأئٛما ٌُّقٟمُٙمؿ ، وشُمَّمٚمُّقَن قمَٚمْٞمِٝمؿ وُيَّمٚمُّقَن قمَٚمٞمُْٙمْؿ ، وِذَ ٌُّقَّنُؿ وحُي
ـَ حُتِ ظِمٞم٤َمُر َأئَٛمتُٙمْؿ اًماذي

ٌِْٖمُْمقَّنُؿ ـَ شُم ٌِْٖمُْمقَٟمُٙمْؿ ، وشَمْٚمُٕمٜمقََّنُْؿ ويٚمٕمٜمقٟمٙمؿ  اًماذي ىم٤مل : ىُمْٚمٜم٤م ي٤م رؾُمقل اهللاِ ، َأوَمال ُٟمٜم٤مسمُِذُهْؿ ؟ ش وُي

الَة ٓ  ُم٤م َأىَم٤مُُمقا ومٞمُٙمُؿ اًمَّمالة » ىم٤مَل :   ش قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  شُمَّمٚمُّقنَ  »:  ىمقًمف  ُمًٚمؿ. ش ٓ  ُم٤م َأىَم٤مُُمقا ومِٞمُٙمُؿ اًمّما

ـْ  -662. هلُؿْ  شَمْدقمقنَ :  سمـ مِح٤مر ريض اهللاُ قَمٜمْْف ىم٤مَل : ؾمِٛمْٕم٧م َرؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  ٤مضِ قِمٞمَ  وقَم

ٌط ُُمَقوماٌؼ ، وَرضُمٌؾ َرطِمٞمٌؿ َرىمٞمٌؼ اًمَ٘مْٚم٥ِم ًمُِٙمؾِّ ِذى »وؾَمٚماؿ ي٘مقُل :  ًِ َأْهُؾ اجلَٜما٦ِم صَمالصَم٦ٌم : ُذو ؾُمْٚمٓم٤مٍن ُُمْ٘م

ٌػ ُذو قِمٞم٤مٍل  ٚمٍِؿ ، وقَمِٗمٞمٌػ ُُمتََٕمٗمِّ ًْ  رواُه ُمًٚمؿ .ش ىُمْرسَمك َوُُم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
يم٤مٟم٧م اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل هل٤م أم زيد حت٧م رضمؾ ويم٤من سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م رء ومرىمل هب٤م  :اًمًدي قمـ 

 : وا وضم٤مء ىمقُمف وم٤مىمتتٚمقا سم٤مٕيدي واًمٜمٕم٤مل وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾإمم قمٚمٞم٦م وطمًٌٝم٤م ومٌٚمغ ذًمؽ ىمقُمٝم٤م ومج٤مء

ام ومٞمف هلام وقمٚمٞمٝمام سم٤مًمدقم٤مء إمم طمٙمؿ يمت٤مب اهلل واًمرو٤م سم.وإن ـم٤مئٗمت٤من ُمـ اعم١مُمٜملم اىمتتٚمقا وم٠مصٚمحقا سمٞمٜمٝمام 

وم٘م٤مشمٚمقا اًمتل  . وأسم٧م اإلضم٤مسم٦م إمم طمٙمؿ يمت٤مب اهلل.قمغم إظمرى .شمٕمدت إطمدامه٤م  .وم٢من سمٖم٧م إطمدامه٤م .

وم٠مصٚمحقا سمٞمٜمٝمام ) )رضمٕم٧م إمم احلؼ(وم٢من وم٤مءت  ) ذم يمت٤مسمف(إمم أُمر اهلل  ) )شمرضمع شمٌٖمل طمتك شمٗملء 

إن اهلل  .) إن اهلل حي٥م اعم٘مًٓملم(سمحٛمٚمٝمام قمغم اإلٟمّم٤مف واًمرو٤م سمحٙمؿ اهلل )وأىمًٓمقا ( اقمدًمقا . (سم٤مًمٕمدل
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 (5/331ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ .) شمٗمًػم اعم٤موردى  :أسمق ُم٤مًمؽأي اًمٕم٤مدًملم ىم٤مل حي٥م اعم٘مًٓملم 

 دح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢صبس اٌٛاس
قمـ قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م : أٟمف ىمًؿ ُم٤م ذم سمٞم٧م اعم٤مل قمغم ؾمٌٕم٦م أؾم٤ٌمع صمؿ وضمد رهمٞمٗم٤ًم ومٙمنه ؾمٌع يمن صمؿ 

 (7/311 إوًمٞم٤مءدقم٤م أُمراء إضمٜم٤مد، وم٠مىمرع سمٞمٜمٝمؿ.)طمٚمٞمف 

ٕمدل. ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ٓ ؾمٚمٓم٤من إٓ سم٤مًمرضم٤مل وٓ رضم٤مل إٓ سمامل وٓ ُم٤مل إٓ سمٕمامرة وٓ قمامرة إٓ سم

 )1/33)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف  

يمتـ٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمـزيز ريض اًمٚمـف قمٜمف عم٤م وزَم اخلالوم٦م إمم احلًـ اًمٌٍمي أن يٙمت٥م إًمٞمف سمّمٗم٦م اإلُم٤مم 

اًمٕم٤مدل ومٙمت٥م إًمٞمف احلًـ رمحف اًمٚمـف:أقمٚمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أن اًمٚمـف ضمٕمؾ اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ىَمقاَم يمؾ ُم٤مئؾ 

يمؾ وم٤مؾمـد، وىمقة يمؾ وـٕمٞمػ، وٟمّمٗمف يمؾ ُمٔمٚمقم، وُمٗمزع يمؾ ُمٚمٝمقف. وىمّمـد يمـؾ ضم٤مئر، وصـالح 

واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤مًمراقمل اًمِمٗمٞمؼ قمغم إسمٚمف اًمرومٞمؼ هب٤م، اًمذي يرشم٤مد هل٤م أـمٞم٥م اعمرقمك، 

ويذوده٤م قمـ ُمراشمع اهلََٚمٙم٦م، وحيٛمٞمٝم٤م ُمـ اًم٤ًٌمع، ويٙمٜمُّٝم٤م ُمـ أذى احلر واًم٘مر. واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ي٤م أُمػم 

لم يم٤مٕب احل٤مين قمغم وًمده، يًٕمك هلؿ صٖم٤مرًا ويٕمٚمٛمٝمؿ يم٤ٌمرًا، يٙمت٥ًم هلؿ ذم طمٞم٤مشمف ويّدظمر هلؿ اعم١مُمٜم

ة اًمرومٞم٘م٦م سمقًمده٤م، محٚمتف يُمْره٤ًم وووٕمتف يمره٤ًم،  سمٕمد ِم٤مشمف. واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤مٕم اًمِمٗمٞم٘م٦م اًمؼَمّ

ظمرى، وشمٗمرح سمٕم٤مومٞمتف وشمٖمتّؿ ورسّمتف ـمٗماًل، شمًٝمر سمًٝمره، وشمًٙمـ سمًٙمقٟمف، شمروٕمف شم٤مرة وشمٗمٓمٛمف أ

سمِمٙم٤ميتف. واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ويّص اًمٞمت٤مُمك، وظم٤مزن اعم٤ًميملم، يريّب صٖمػمهؿ، ويٛمقن 

يمٌػَمهؿ. واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤مًم٘مٚم٥م سملم اجلقارح شمّمٚمح اجلقارح سمّمالطمف وشمٗمًد سمٗم٤ًمده. 

لم اًمٚمـف وسملم قم٤ٌمده، يًٛمع يمالم اًمٚمـف ويًٛمٕمٝمؿ، ويٜمٔمر إمم واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، هق اًم٘م٤مئؿ سم

ـْ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞمام ُمٚمٙمؽ اًمٚمـف قمز وضمؾ يمٕمٌد ائتٛمٜمف  اًمٚمـف ويرهيؿ، ويٜم٘م٤مد إمم اًمٚمـف وي٘مقدهؿ ومال شمٙم

ؾمٞمده واؾمتحٗمٔمف ُم٤مًمف وقمٞم٤مًمف، ومٌدد اعم٤مل وذد اًمٕمٞم٤مل وم٠موم٘مر أهٚمف وومرق ُم٤مًمف. واقمٚمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜمٞمٜم٠من 

 أٟمزل احلدود ًمٞمزضمر هب٤م قمـ اخل٤ٌمئ٨م واًمٗمقاطمش، ومٙمٞمػ إذا أشم٤مه٤م ُمـ يٚمٞمٝم٤م؟ وأن اهلل أٟمزل اًم٘مّم٤مص اهلل

 ( 1/33هلؿ.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف  طمٞم٤مة ًمٕم٤ٌمده، ومٙمٞمػ إذا ىمتٚمٝمؿ ُمـ ي٘متص

ٝمر ىم٤مل ضمٕمقٟم٦م: يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم أهؾ اعمقؾمؿ: أُم٤م سمٕمد، وم٢مين أؿمٝمد اهلل، وأسمرأ إًمٞمف، ذم اًمِم

احلرام، واًمٌٚمد احلرام، ويقم احل٩م إيمؼم: إين سمريء ُمـ فمٚمؿ ُمـ فمٚمٛمٙمؿ، وقمدوان ُمـ اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ: 

أن أيمقن أُمرت سمذًمؽ، أو روٞمتف، أو شمٕمٛمدشمف: إٓ أن يٙمقن ومه٤م ُمٜمل، أو أُمرًا ظمٗمل قمكم، مل أشمٕمٛمده: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=202&surano=49&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=202&surano=49&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12139
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أٓ وإٟمف ٓ إذن قمغم وأرضمق أن يٙمقن ذًمؽ ُمقوققم٤ًم قمٜمل، ُمٖمٗمقرًا زم، إذا قمٚمؿ ُمٜمل احلرص وآضمتٝم٤مد: 

ُمٔمٚمقم دوين، وأٟم٤م ُمٕمقل يمؾ ُمٔمٚمقم: أٓ وأي قم٤مُمؾ ُمـ قمامزم رهم٥م قمـ احلؼ، ومل يٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م، ومال ـم٤مقم٦م ًمف قمٚمٞمٙمؿ، وىمد صػمت أُمره إًمٞمٙمؿ، طمتك يراضمع احلؼ وهق ذُمٞمؿ: أٓ وإٟمف ٓ دوًم٦م سملم 

وارد ورد ذم أُمر يّمٚمح اهلل سمف، ظم٤مص٤ًم أو أهمٜمٞم٤مئٙمؿ، وٓ أصمرة قمغم وم٘مرائٙمؿ ذم رء ُمـ ومٞمئٙمؿ: أٓ وأيام 

قم٤مُم٤ًم ُمـ هذا اًمديـ: ومٚمف ُم٤م سملم ُم٤مئتل ديٜم٤مر، إمم صمالث ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر، قمغم ىمدر ُم٤م ٟمقى ُمـ احلًٜم٦م، ودمِمؿ 

ُمـ اعمِم٘م٦م: رطمؿ اهلل اُمرأ مل يتٕم٤مفمٛمف ؾمٗمر، حيٞمل اهلل سمف طم٘م٤ًم عمـ وراءه، وًمقٓ أن أؿمٖمٚمٙمؿ قمـ ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، 

ؼ أطمٞم٤مه٤م اهلل ًمٙمؿ، وأُمقرًا ُمـ اًم٤ٌمـمؾ أُم٤مهت٤م اهلل قمٜمٙمؿ: ويم٤من اهلل هق اعمتقطمد ًمرؾمٛم٧م ًمٙمؿ أُمقرًا ُمـ احل

 (293-5/292ٚمٞمف احل.)سمذًمؽ، ومال حتٛمدوا همػمه، وم٢مٟمف ًمق ويمٚمٜمل إمم ٟمٗمز: يمٜم٧م يمٖمػمي: واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

قم٤مًُم٤م ُم٤م اؾمتٙمٛمٚم٧م  ي٘مقل: ًمق أىمٛم٧م ومٞمٙمؿ مخًلم  قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ؾمٛمٕم٧م

: وم٢من أٟمٙمرت ومٞمٙمؿ اًمٕمدل، إين ٕريد إُمر وأظم٤مف أن ٓ حتٛمٚمف ىمٚمقسمٙمؿ وم٠مظمرج ُمٕمف ـمٛمًٕم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م

 (45/181ىمٚمقسمٙمؿ هذا ؾمٙمٜم٧م إمم هذا.) شم٤مريخ دُمِمؼ 

ىم٤مل قمٛمر سمـ ُمٝم٤مضمر: ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: إذا رأيتٜمل ىمد ُِمٚم٧ُم قمـ احلؼ، ومْمع يدك ذم شمٚم٤ٌميب، صمؿ 

 (5/29 إوًمٞم٤مءهزين، صمؿ ىمؾ: ي٤م قمٛمر، ُم٤م شمّمٜمع؟.)طمٚمٞمف 

سمف ضمٞمش ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وم٠مومًده: ومٕمقوف  قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أن رضمالً أشم٤مه وم٘م٤مل: زرقم٧م زرقم٤ًم ومٛمر

 (5/235 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف .قمنمة آٓف درهؿ

٤م اًمٜم٤مس إنا ًمإلؾمالم طم٤مئًٓم٤م ُمٜمٞمًٕم٤م،  وظمٓم٥م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد سمحٛمص ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: أهيُّ

وًمٞم٧ًم ؿمدة وسم٤مسًم٤م وصمٞمً٘م٤م، ومح٤مئط اإلؾمالم احلؼُّ وسم٤مسمف اًمٕمدل وٓ يزال اإلؾمالم ُمٜمٞمًٕم٤م ُم٤م اؿمتدا اًمًٚمٓم٤من 

 (1/27اًمًٚمٓم٤من ىمتاًل سم٤مًمًٞمػ وٓ ضسًم٤م سم٤مًمًقط وًمٙمـ ىمْم٤مء سم٤محلؼ وأظمًذا سم٤مًمٕمدل. )اًمٕم٘مد اًمٗمريد 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ : يمؾ ُمٚمؽ ٓ يٙمقن قم٤مدًٓ ومٝمق واًمٚمص ؾمقاء ويمؾ قم٤ممل ٓ يٙمقن شم٘مٞم٤ًم ومٝمق واًمذئ٥م 

 (7/394قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم  .ؾمقاء  ويمؾ ُمـ ذل ًمٖمػم اهلل ومٝمق واًمٙمٚم٥م ؾمقاء

وىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ًمٌٜمٞمف: يمٚمٙمؿ يؽمؿمح هلذا إُمر، وٓ يّمٚمح ًمف ُمٜمٙمؿ إٓ ُمـ يم٤من ًمف ؾمٞمػ 

 (1/23ُمًٚمقل، وُم٤مل ُمٌذول، وقمدل شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًم٘مٚمقب.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف 

ف، وذم ىم٤مل اسمـ قمٌد رسمف: ىم٤مًم٧م احلٙمامء: ِم٤م جي٥م قمغم اًمًٚمٓم٤من اًمٕمدل ذم فم٤مهر أومٕم٤مًمف إلىم٤مُم٦م أُمر ؾمٚمٓم٤مٟم

https://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%22
https://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%22
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سم٤مـمـ وٛمػمه إلىم٤مُم٦م أُمر ديٜمف: وم٢مذا ومًدت اًمًٞم٤مؾم٦م ذه٥م اًمًٚمٓم٤من. وُمدار اًمًٞم٤مؾم٦م يمٚمٝم٤م قمغم اًمٕمدل 

واإلٟمّم٤مف، ٓ ي٘مقم ؾمٚمٓم٤من ٕهؾ اًمٙمٗمر واإليامن إٓ هبام وٓ يدور إٓ قمٚمٞمٝمام، ُمع شمرشمٞم٥م إُمقر ُمراشمٌٝم٤م 

 (1/23وإٟمزاهل٤م ُمٜم٤مزهل٤م.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف 

 رم ُٓمٞمتف : ىم٤مل اسمـ اًمقردى

ـْ إذا ىمـ٤مَل وَمَٕمْؾ  ٚمٓم٤مَن واطمذْر سمٓمَِمُف             ٓ شُمـٕمـ٤مٟمِْد َُم ًُّ  ضم٤مٟم٥ِِم اًم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ومٕمٓم٥م: وم٘م٤مل  قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: اؿمؽمى قمٛمر ومرؾم٤ًم ُمـ رضمؾ قمغم أن يٜمٔمر إًمٞمف، وم٠مظمذ اًمٗمرس، وم٤ًمر سمف،

سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ طمٙماًم: ىم٤مل اًمرضمؾ: ذيح: ىم٤مل: وُمـ ًمّم٤مطم٥م اًمٗمرس: ظمذ ومرؾمؽ: وم٘م٤مل: ٓ: ىم٤مل: وم٤مضمٕمؾ 

ذيح؟ ىم٤مل: ذيح اًمٕمراىمل: ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إًمٞمف، وم٘مّم٤م قمٚمٞمف اًم٘مّم٦م وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم رد يمام أظمذشمف، 

 أو ظمذ سمام اسمتٕمتف: وم٘م٤مل قمٛمر: وهؾ اًم٘مْم٤مء إٓ هذا؟ ه إمم اًمٙمقوم٦م وم٢مٟمف ٕول يقم قمرومف يقُمئذ. 

 (4/135 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

سمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف ىم٤مل: وضمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م درقم٤ًم ًمف قمٜمد هيقدي، اًمت٘مٓمٝم٤م، ومٕمرومٝم٤م: قمـ إ

وم٘م٤مل: درقمل ؾم٘مٓم٧م قمـ مجؾ زم أورق، وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي: درقمل، وذم يدي: صمؿ ىم٤مل ًمف اًمٞمٝمقدي: سمٞمٜمل 

قمغّم ومٞمف: صمؿ وسمٞمٜمؽ ىم٤ميض اعمًٚمٛملم، وم٠مشمقا ذحي٤ًم: ومٚمام رأى قمٚمٞم٤ًم ىمد أىمٌؾ: حترف قمـ ُمقوٕمف، وضمٚمس 

ىم٤مل قمغّم: ًمق يم٤من ظمّمٛمل ُمـ ا عمًٚمٛملم، ًم٤ًمويتف ذم اعمجٚمس: وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ي٘مقل: ٓ شم٤ًمووهؿ ذم اعمجٚمس، واجل١موهؿ إمم أوٞمؼ اًمٓمرق، وم٢من ؾمٌقيمؿ، وم٤مضسمقهؿ: وإن 

قمـ مجؾ زم أورق،  ضسمقيمؿ، وم٤مىمتٚمقهؿ صمؿ ىم٤مل ذيح: ُم٤م شمِم٤مء ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: درقمل ؾم٘مٓم٧م

واًمت٘مٓمٝم٤م هذا اًمٞمٝمقدي: وم٘م٤مل ذيح: ُم٤م شم٘مقل ي٤م هيقدي؟ ىم٤مل: درقمل، وذم يدي: وم٘م٤مل ذيح: صدىم٧م 

واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إَّن٤م ًمدرقمؽ، وًمٙمـ: ٓ سمد ُمـ ؿم٤مهديـ: ومدقمك ىمٜمؼمًا ُمقٓه، واحلًـ سمـ قمكم، 

وأُم٤م ؿمٝم٤مدة اسمٜمؽ ًمؽ، ومال ٟمجٞمزه٤م: وؿمٝمدا أَّن٤م ًمدرقمف: وم٘م٤مل ذيح: أُم٤م ؿمٝم٤مدة ُمقٓك، وم٘مد أضمزٟم٤مه٤م، 

وم٘م٤مل قمكّم: صمٙمٚمتؽ أُمؽ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلًـ 

واحلًلم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م: ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ: ىم٤مل: أومال دمٞمز ؿمٝم٤مدة ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م؟ واهلل، 

يقُم٤ًم: صمؿ ىم٤مل ًمٚمٞمٝمقدي: ظمذ اًمدرع: وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي: أُمػم  ٕوضمٝمٜمؽ إمم سم٤مٟم٘مٞم٤م، شم٘م٣م سملم أهٚمٝم٤م أرسمٕملم

اعم١مُمٜملم، ضم٤مء ُمٕمل إمم ىم٤ميض اعمًٚمٛملم، وم٘م٣م قمٚمٞمف، وريض: صدىم٧م واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إَّن٤م ًمدرقمؽ، 
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ؾم٘مٓم٧م قمـ مجؾ ًمؽ، اًمت٘مٓمتٝم٤م: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل: ومقهٌٝم٤م ًمف قمكّم ، وأضم٤مزه 

 (141 -4/139 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  ىمتؾ ُمٕمف يقم صٗملم.سمتًٕمامئ٦م: و

ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: اضمتٛمع سمٜمق ُمروان قمغم سم٤مب قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وضم٤مء قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمر ًمٞمدظمؾ 

قمغم أسمٞمف وم٘م٤مًمقا ًمف: إُم٤م أن شمًت٠مذن ًمٜم٤م وإُم٤م أن شمٌٚمغ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٜم٤م اًمرؾم٤مًم٦م ىم٤مل: ىمقًمقا، ىم٤مًمقا: إن ُمـ يم٤من 

يم٤من يٕمٓمٞمٜم٤م ويٕمرف ًمٜم٤م ُمقوٕمٜم٤م وإن أسم٤مك ىمد طمرُمٜم٤م ُم٤م ذم يديف ىم٤مل: ومدظمؾ قمغم أسمٞمف ىمٌٚمف ُمـ اخلٚمٗم٤مء 

وم٠مظمؼمه قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ىمؾ هلؿ: إن أيب ي٘مقل ًمٙمؿ: )إيِنِّ َأظَم٤مُف إِْن قَمَّمٞم٧ُْم َريبِّ قَمَذاَب َيْقٍم قَمٔمِٞمٍؿ( 

 (5/267 إوًمٞم٤مء(. )طمٚمٞمف 15)إٟمٕم٤مم 

ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ومٛمررت سمراع، وذم همٜمٛمف ٟمحق  قمـ ضمن اًم٘مّم٤مب ىم٤مل: يمٜم٧م أطمٚم٥م اًمٖمٜمؿ

ُمـ صمالصملم ذئ٤ًٌم، ومحًٌتٝم٤م يمالسم٤م، ومل أيمـ رأي٧م اًمذئ٤مب ىمٌؾ ذًمؽ، وم٘مٚم٧م: ي٤م راع، ُم٤م شمرضمق هبذه اًمٙمالب 

يمٚمٝم٤م، وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل، إَّن٤م ًمٞم٧ًم يمالسم٤ًم، إٟمام هل ذئ٤مب، وم٘مٚم٧م: ؾمٌح٤من اهلل، ذئ٥م ذم همٜمؿ ٓ شميه٤م وم٘م٤مل:ي٤م 

 (5/255ٚمٞمف احل.)ٚمح اًمرأس ومٚمٞمس قمغم اجلًد سم٠مس، ويم٤من ذًمؽ ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزسمٜمل إذا ص

 ثبة ٚعٛة ىبّخ ٚالح األِٛس يف غري ِْق١خ -9<
 ٚحتش٠ُ ىبّزُٙ يف ادلْق١خ

ؾُمقَل َوُأوزِم إَُْمرِ  ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللَ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرا ِذي ٤َم اًما  [ . 59ُِمٜمُْٙمْؿ ] اًمٜم٤ًمء :  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َي٤م َأهيُّ

ٚمِؿ : »  ىم٤مل وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللاُ قمٜمٝمام قَمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -663 ًْ  اعمُ
ِ
قَمغم اعمَْرء

َرَه ، إِٓا أْن ُي١ْمَُمَر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم وَم٢مذا ُأُِمر سمِٛمْٕمِّمٞم٦ٍَم وَمالَ ؾَمْٛمَع َوٓ
ْٛمُع واًمٓما٤مقَم٦ُم ومِٞمام َأطَم٥ما ويمِ ًا ش ـم٤مقَم٦َم  اًم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

ْٛمِع واًمٓما٤مقم٦ِم يُ٘مقُل ًَمٜم٤َم :  قَمغم وقمٜمف ىم٤مل : يُمٜما٤م إذا سم٤مَيْٕمٜم٤َم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -664 ًا اًم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ومٞمام اؾْمتََٓمْٕمتُْؿ »

ـْ  »:  ي٘مقل وقمٜمُف ىم٤مل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -665 ْـ  َيداً  ظمَٚمعَ  َُم  ًَمِ٘مك ـَم٤مقَم٦مٍ  ُم

٦مَ  وَٓ  اًم٘مٞم٤مَُم٦مِ  يْقم اهللا  ـْ  ، ًَمفُ  طُمجا  رواه ُمًٚمؿ ش ِف سمٞمَْٕم٦ٌم َُم٤مَت ُِمٞمت٦ًم ضَم٤مِهًٚمٞما٦ًم قُمٜمُ٘مِ  ذم َوًَمْٞمس ُم٤مَت  َوَُم

ـْ ُم٤مَت َوُهَق ُُمَٗم٤مِرٌق ًمْٚمَجامقم٦ِم ، وَم٢مٟماُف يُٛمقت ُِمٞمَت٦ًم ضَم٤مِهٚمٞما٦ًم » وذم رواي٦ٍم ًمف :   سمٙمن اعمٞمؿ ش اعمِٞمت٦َُم . »  شوَُم

اؾْمَٛمُٕمقا وأـمٞمٕمقا ،» وقَمـ أَٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -666



 ُمٕمّمٞم٦م همػم ذم إُمقر وٓة ـم٤مقم٦م وضمقب سم٤مب   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -651

 

 

 رواه اًمٌخ٤مري .ش وإِن اؾْمتُْٕمِٛمؾ قمَٚمْٞمُٙمْؿ قمٌٌْد طمٌِمكٌّ ، يَم٠َمنا َرْأؾمُف َزسمِٞم٦ٌٌَم  

ْٛمُع » ف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜم -667 ًا قمٚمٞمَْؽ اًم

َؽ وَُمْٙمرِهَؽ وَأصَمَرٍة قَمَٚمٞمْؽ 
َك َوُمٜمَِْمٓمِ َك وُيْنِ  رواُه ُمًٚمؿ .ش َواًمٓما٤مقم٦ُم ذم قُمْنِ

 ذم قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  وقمـ قمٌِد اهللاِ سمـ قَمٛمرو ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يُمٜما٤م َُمع رؾمقل اهللاِ َصغّم اهللُ -668

ـْ  وَمِٛمٜما٤م ، ُمٜمِْزًٓ  وَمٜمََزًْمٜم٤م ، ؾَمَٗمرٍ  ـْ  وُِمٜما٤م ، ظِم٤ٌمَءهُ  ُيّمٚمُح  ُم ِه، إْذ ٟم٤مَدى وَ  ، يٜمْتَِْمُؾ  ُم ـْ ُهَق ذم ضَمنَمِ ُِمٜما٤م َُم

الة ضم٤مُِمٕم٦ٌم . وم٤مضْمتَٛمْٕمٜم٤َم إمم َرؾُمقِل اهللاِ َص  غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ُُمٜم٤َمدي رؾمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : اًمّما

ْ  إٟمافُ  »:  وم٘م٤مل وؾَمٚماؿ  ـْ  مَل تَ  َيُدلا  أنْ  قمَٚمٞمْفِ  طَم٘م٤م يَم٤منَ  إٓا  ىَمٌكْم ٟمٌل َيُٙم ُف قَمغم ظَمػِم ُم٤م يْٕمَٚمُٛمُف هلُْؿ ، ُأُما

هِل٤م ، وؾَمٞمُِّمٞم٥ُم آظِمرَ  تَُٙمْؿ هِذِه ضُمِٕمَؾ قَم٤مومٞمُتٝم٤م ذم َأوا َه٤م سمالٌء وُأُُمقٌر وُيٜمِذَرُهؿ َذا ُم٤م يٕمَٚمُٛمُف هلُؿ ، وإنا ُأُما

ـُ : هِذِه ُُمْٝمٚمَِٙمتل ، صُمؿا  ُؼ سَمٕمُْمٝم٤م سَمْٕمْم٤ًم ، ودملء اًمِٗمْتٜم٦َُم وَمٞمُ٘مقُل اعم١مُِم ـٌ ُيرىمِّ شُمٜمٙمُِروََّن٤َم، ودملُء ومَِت

ـْ َأطَم٥ما أْن ُيَزطْمَزَح قمـ اًمٜما٤مِر ، وُيْدظَمَؾ  ـُ : هِذِه هِذِه ، وَمَٛم اجلٜما٦َم  شَمٜمَْٙمِِمُػ ، ودملُء اًمِٗمتٜم٦َُم وَمٞمَُ٘مقُل اعم١ُْمُِم

ـُ سم٤ِمهللاِ َواًمَٞمْقِم أظِمِر ، وًَمٞم٠َْمِت إمم اًمٜم٤مِس اًمذي حُي٥ِمُّ َأْن ُي١مشَمك إًَمٞمِْف .  ، وَمْٚمَت٠ْمشمِِف ُمٜمٞمتف َوُهَق ُي١ْمُِم

ـْ سَم٤ميع إُم٤مُم٤ًم وَم٠َمقْمَٓم٤مُه َصْٗمَ٘م٦َم يِدِه ، وصمَٛمرَة ىَمْٚمٌِف . وَمٚمٞمُٓمْٕمُف إِن اؾْمتََٓم٤مَع ، وَم٢مْن ضَم٤مَء آظَمُر يٜم٤مزقُمفُ   ،  وَُم

ُْمل ُي٤ًمسمُِؼ :  أي ش يٜمْتَِْمُؾ  »:  ىَمْقًمف.  ُمًٚمؿ رواهُ  ش وم٤مْضسُمقا قُمٜمَُؼ أظَمِر  ْؾ سم٤مًمرا ٤م سم٤مًمٜمٌا » ب . واًمٜمُِّما

وابُّ اًمتل شَمْرقَمك وشَمٌٞم٧ُم َُمٙم٤مََّن٤م . وىمقًمف: ش واجلَنَمُ   : وهل اًمدا
ِ
» سمٗمتح اجلٞمؿ واًمِملم اعمٕمجٛم٦م وسم٤مًمراء

ُؼ سمْٕمُْمَٝم٤م سَمٕمْم٤ًم  ُ سمٕمَْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم رىِمٞم٘م٤ًم ، أي : ظَمِٗمٞمٗم٤ًم ًمِِٕمَٔمِؿ ُم٤مسمْٕمَدُه ، وم٤مًمثا٤مين ُيرىماُؼ أي : يُ ش ُيرىما ّمػمِّ

قيٚمٝم٤م وىمٞمَؾ : ُيِْمٌُف سمٕمُْمٝم٤م سَمْٕمْم٤ًم . ًْ ُق سَمْٕمُْمَٝم٤م إمم سمْٕمٍض سمتْحًٞمٜمٝم٤م وشم َل . وىمٞمَؾ : ُمٕمٜم٤مُه: ُيَِمقِّ  إَوا

ـُ يزيَد اجلُْٕمٗملُّ َرؾُمقَل اهللاِ  وقمـ أيب ُهٜمَٞمْدَة وائِِؾ سمـ طُمْجٍر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مَل : -669 ؿم٠َمَل ؾَمَٚمٛم٦ُم سم

ُٝمْؿ ، ويْٛمٜمَٕمُ  قَٟم٤م َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وم٘م٤مَل : ي٤م ٟمٌل اهللاِ ، أَرَأْي٧َم إْن ىَم٤مَُم٧ْم قمَٚمْٞمٜم٤َم ُأُمراُء َي٠ًَمًُمقَٟم٤م طم٘ما

ٜم٤م ، وَماَم شَم٠ْمُُمُرَٟم٤م ؟ وَم٠َمقْمرَض قمٜمف ، صُمؿا ؾم٠مًَمُف ، وَمَ٘م٤مل َرؾُمقُل  اؾْمَٛمُٕمقا » اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  طم٘ما

 رواُه ُمًٚمؿ .ش وأـمِٞمُٕمقا ، وَم٢مٟماام قمَٚمٞمِْٝمْؿ ُم٤ممُحُِّٚمقا وقمَٚمٞمُْٙمؿ ُم٤م مُحِّْٚمُتْؿ 

ُٕمقٍد ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -671 ًْ ٌِْد اهللاِ سمـ ُم ـْ قَم ٤َم » َوقَم إَّنا

ـْ َأْدرَك ُِمٜما٤م ذًمَؽ ؟ ىَم٤مَل ش ُٙمقُن سمْٕمِدي َأصَمَرٌة ، وُأُُمقٌر شُمٜمْٙمُِروََّن٤َم ، ؾمتَ  ىم٤مًمقا : ي٤م رؾُمقَل اهللاِ ، يَمٞمَػ شَم٠ْمُُمُر َُم



ُمٕمّمٞم٦م همػم ذم إُمقر وٓة ـم٤مقم٦م وضمقب سم٤مب   ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 651

  

٠َمًُمقَن اهللا اًمذي ًَمُٙمْؿ : »  ًْ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش شُم١َمدُّوَن احلَؼا اًمذي قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ، وشَم

ـْ َأـَم٤مقَمٜمل » : ىم٤مل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب هريرة ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل  -671 َُم

ـْ يْٕمِص إُِمػَم ومَ  ِع إُِمػَم وَمَ٘مْد أـَم٤مقَمٜمل ، وَُم
ـْ ُيٓمِ ـْ قَمَّم٤مين وَمَ٘مْد قَمََم اهللا ، َوَُم َ٘مْد وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهللا ، َوَُم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش قَمَّم٤ميِن 

ـْ » ام أن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ اسمـ قم٤ٌمٍس ريض اهللا قمٜمٝم -672 ُمـ يَمِره ُِم

ٚمَٓم٤مِن ؿِمؼمًا َُم٤مَت ُِمٞمَت٦ًم ضم٤مِهٚمِٞم٦ًم  ًُّ ـَ اًم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َأُِمػِمِه ؿمٞمْئ٤ًم وَمٚمٞمَّمؼِم ، وم٢مٟماُف َُمـ ظَمرج ُِم

َُمـ » ٚماؿ ي٘مقل : وقمـ أيب سمٙمر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَم  -673

ٚمَٓم٤مَن َأَه٤مَٟمُف اهللا  ًُّ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش أَه٤مَن اًم

 وذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم اًمّمحٞمح ، وىمد ؾمٌؼ سمٕمْمٝم٤م ذم أسمقاب .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  : ىم٤مل.أـمٞمٕمقا اهلل وأـمٞمٕمقا اًمرؾمقل وأوزم إُمر ُمٜمٙمؿ  :اًمًدي قمـ 

وم٤ًمروا ىمٌؾ اًم٘مقم اًمذيـ يريدون ، ومٚمام سمٚمٖمقا ىمري٤ٌم قمامر سمـ ي٤مه ، هي٦م قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ، وومٞمٝم٤م 

ُمٜمٝمؿ قمرؾمقا ، وأشم٤مهؿ ذو اًمٕمٞمٞمٜمتلم وم٠مظمؼمهؿ ، وم٠مصٌحقا ىمد هرسمقا همػم رضمؾ . وم٠مُمر أهٚمف ومجٛمٕمقا 

وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل : ي٤م قمامر سمـ ي٤مه ، ؾ ، طمتك أشمك قمًٙمر ظم٤مًمد ، وم٠ًمل قمـ ُمت٤مقمٝمؿ  صمؿ أىمٌؾ يٛمٌم ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞم

أسم٤م اًمٞم٘مٔم٤من ، إين ىمد أؾمٚمٛم٧م وؿمٝمدت أن ٓ إًمف إٓ اهلل ، وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ، وإن ىمقُمل عم٤م ؾمٛمٕمقا 

، ومٝمؾ إؾمالُمل ٟم٤مومٕمل همدا ، وإٓ هرسم٧م ؟ ىم٤مل قمامر: سمؾ هق يٜمٗمٕمؽ ، وم٠مىمؿ .  سمٙمؿ هرسمقا ، وإين سم٘مٞم٧م

وم٠مىم٤مم ، ومٚمام أصٌحقا أهم٤مر ظم٤مًمد ومٚمؿ جيد أطمدا همػم اًمرضمؾ ، وم٠مظمذه وأظمذ ُم٤مًمف . ومٌٚمغ قمامرا اخلؼم ، وم٠مشمك 

٤مؾمت٤ٌم وومٞمؿ أٟم٧م دمػم ؟ وم :ظم٤مًمدا وم٘م٤مل : ظمؾ قمـ اًمرضمؾ ، وم٢مٟمف ىمد أؾمٚمؿ ، وإٟمف ذم أُم٤من ُمٜمل . وم٘م٤مل ظم٤مًمد 

وارشمٗمٕم٤م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وم٠مضم٤مز أُم٤من قمامر ، وَّن٤مه أن جيػم اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم أُمػم . وم٤مؾمت٤ٌم قمٜمد 

ي٤م رؾمقل اهلل ، أشمؽمك هذا اًمٕمٌد إضمدع يًٌٜمل ، وم٘م٤مل  :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وم٘م٤مل ظم٤مًمد 

، وم٢مٟمف ُمـ ي٥ًم قمامرا يًٌف اهلل ، وُمـ يٌٖمْمف  ي٤م ظم٤مًمد ، ٓ شم٥ًم قمامرا "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

ومٖمْم٥م قمامر وم٘م٤مم ، ومتٌٕمف ظم٤مًمد طمتك أظمذ سمثقسمف وم٤مقمتذر إًمٞمف ،  "يٌٖمْمف اهلل وُمـ يٚمٕمـ قمامرا يٚمٕمٜمف اهلل 
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 (2/345) سمـ يمثػم .أـمٞمٕمقا اهلل وأـمٞمٕمقا اًمرؾمقل وأوزم إُمر ُمٜمٙمؿ  : ومريض قمٜمف ، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ ىمقًمف

يٕمٜمل : أهؾ اًمٗم٘مف واًمديـ وأهؾ ـم٤مقم٦م اهلل اًمذيـ يٕمٚمٛمقن وأوزم إُمر ُمٜمٙمؿ  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 اًمٜم٤مس ُمٕم٤مين ديٜمٝمؿ، وي٠مُمروَّنؿ سم٤معمٕمروف، ويٜمٝمقَّنؿ قمـ اعمٜمٙمر وم٠موضم٥م اهلل ـم٤مقمتٝمؿ قمغم اًمٕم٤ٌمد. 

 (4/515)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

 فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢صبس اٌٛاسدح 
ىم٤مل أيب سمٙمراًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف سمٕمد أن سم٤ميٕمف اًمٜم٤مُس سم٤مخلالوم٦م، ُمٌٞمّٜم٤م ؾمٜم٦م هذه إُم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمدل 

وشمرؾمٞمخف، وإزاًم٦م اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من: أُم٤م سمٕمد أهي٤م اًمٜم٤مس وم٢مين ىمد وًمِّٞم٧م قمٚمٞمٙمؿ وًم٧ًم سمخػميمؿ وم٢من 

ُمقين اًمّمدق أُم٤مٟم٦م، واًمٙمذب ظمٞم٤مٟم٦م واًمْمٕمٞمػ ومٞمٙمؿ ىمقي قمٜمدي طمتك  أطمًٜم٧ُم وم٠مقمٞمٜمقين وإن أؾم٠مت وم٘مقِّ

أريح قمٚمٞمف طم٘مف إن ؿم٤مء اهلل، واًم٘مقي ومٞمٙمؿ وٕمٞمػ قمٜمدي طمتك آظمذ احلؼ ُمٜمف إن ؿم٤مء اهلل ٓ يدع ىمقم 

ٝمؿ اهلل سم٤مًمٌالء، أـمٞمٕمقين ُم٤م  اجلٝم٤مَد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إٓ ضهبؿ اهلل سم٤مًمذل وٓ شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ىمقم ىمط إٓ قمٛما

 اهلل ورؾمقًمف، ومال ـم٤مقم٦م زم قمٚمٞمٙمؿ، ىمقُمقا إمم صالشمٙمؿ يرمحٙمؿ اهلل . أـمٕم٧ُم اهلل ورؾمقًمف، وم٢مذا قمّمٞم٧ُم 

 (4/241)اًمًػمة اًمٜمٌقيف ٓسمـ هِم٤مم 

وقمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أٟمف شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم:) ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ أٟمٗمًٙمؿ ٓيييمؿ ُمـ وؾ 

همػم ُمقوٕمٝم٤م وإين ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  إذا اهتديتؿ ( وم٘م٤مل : أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ شم٘مرؤون هذه أي٦م ومتْمٕمقَّن٤م ذم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل : إن اًمٜم٤مس إذا رأوا اعمٜمٙمر وٓ يٖمػموٟمف أوؿمؽ أن يٕمٛمٝمؿ سمٕم٘م٤مسمف. وىمد ورد إن 

 (3/213)شمٗمًػم سمـ يمثػم اًمٜم٤مس إذا رأوا اًمٔم٤ممل ومٚمؿ ي٠مظمذوا قمغم يديف أوؿمؽ أن يٕمٛمٝمؿ اهلل سمٕم٘م٤مب ُمٜمف.

ٕمٚمِّامن اًمرضمؾ إذا دظمؾ ذم اإلؾمالم ي٘مقٓن: شمٕمٌد اهلل، وٓ قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: يم٤من أسمق سمٙمر وقمٛمر يُ 

شمنمك سمف ؿمٞمئ٤م، وشمّمكم اًمّمالة اًمتل اومؽموٝم٤م اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمؽ عمٞم٘م٤مهت٤م: وم٢من ذم شمٗمريٓمٝم٤م اهلٚمٙم٦م، وشم١مدي 

اًمزيم٤مة ـمٞم٦ٌم هب٤م ٟمٗمًؽ، وشمّمقم رُمْم٤من، وشمًٛمع وشمٓمٞمع عمـ وٓه اهلل إُمر. ىم٤مل وىمد ىم٤مٓ ًمرضمؾ وشمٕمٛمؾ 

 (1/81يامن ًمٚمٕمدٟمك إلٛمؾ ًمٚمٜم٤مس.)اهلل، وٓ شمٕم

ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م: ىم٤مل زم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ًمٕمٚمؽ ختٚمػ سمٕمدي وم٠مـمع اإلُم٤مم وإن يم٤من 

قمٌدًا طمٌِمٞم٤ًم وإن ضسمؽ وم٤مصؼم وإن طمرُمؽ وم٤مصؼم وإن دقم٤مك إمم أُمر ُمٜم٘مّم٦م ُمـ دٟمٞم٤مك وم٘مؾ ؾمٛمٕم٤ًم 

 (1/38وـم٤مقم٦م دُمل دون ديٜمل. ) اًمنميٕم٦م  ًمالضمرى 

ـ اسمك ـم٤مًم٥م :ٓ ُيّمٚمُِح اًمٜم٤مَس إٓ أُمػٌم سمرٌّ يم٤من أو وم٤مضمر ىم٤مًمقا ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: هذا اًمؼم ومٙمٞمػ ىم٤مل قمغم سم
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ـُ اهللُ قمز وضمؾ سمف اًمًٌؾ وجي٤مَهد سمف اًمٕمدو وجيلء سمف اًمٗملء وشم٘م٤مم سمف  سم٤مًمٗم٤مضمر؟! ىم٤مل: إن اًمٗم٤مضمر ُي١مُمِّ

 (11/15ف. ) ؿمٕم٥م آيامن احلدود وحُي٩م سمف اًمٌٞم٧م ويٕمٌد اهللَ ومٞمف اعمًٚمُؿ آُمٜم٤م طمتك ي٠مشمٞمف أضمٚم

قم٤مدل ظمػم ُمـ ُمٓمر واسمؾ وأؾمد طمٓمقم ظمػم ُمـ إُم٤مم  ٓسمٜمف : ؾمٚمٓم٤من ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

 (46/184شم٤مريخ دُمِمؼ  .)شمدوم ومتٜم٦م ُمـ ظمػم فمٚمقم همِمقم وؾمٚمٓم٤من فمٚمقم

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: إذا يم٤من اإلُم٤مم قم٤مدًٓ ومٚمف إضمر وقمٚمٞمؽ اًمِمٙمر وإذا يم٤من ضم٤مئرًا ومٕمٚمٞمف اًمقزر 

 (49/1ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف ٕٚمٞمؽ اًمّمؼم .)قمٞمقن اوقم

 (21/287ىم٤مل أسمق اًمدرداء: إن أول ٟمٗم٤مق اعمرء ـمٕمٜم٦م قمغم إُم٤مُمف . )اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌداًمؼم

وضم٤مء قمٜمف  أٟمف ىم٤مل : إي٤ميمؿ وًمٕمـ اًمقٓة وم٢من ًمٕمٜمٝمؿ احل٤مًم٘م٦م وسمٖمْمٝمؿ اًمٕم٤مىمرة . ىمٞمؾ : ي٤م أسم٤م اًمدرداء  ومٙمٞمػ 

 ت.٤مل : اصؼموا ، وم٢من اهلل إذا رأى ذًمؽ ُمٜمٝمؿ طمًٌٝمؿ قمٜمٙمؿ سم٤معمقٟمّمٜمع إذا رأيٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ٟمح٥م ؟ ىم

 (2/488 - 846)اًمًٜمف ٓسمـ اسمك قم٤مصؿ طمدي٨م 

ىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن رى اهلل قمٜمف : ُم٤م ُمِمك ىمقم إمم ؾمٚمٓم٤من اهلل ذم إرض ًمٞمذًمقه إٓ أذهلؿ اهلل ىمٌؾ أن 

 (11/54يٛمقشمقا.)ذح اًمًٜمف ًمٚمٌٖمقى 

ؤٟم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ٓ شمًٌقا أُمراءيمؿ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: َّن٤مٟم٤م يمؼماىم٤مل 

 (2/488)اظمرضمف سمـ اسمك قم٤مصؿ رم اًمًٜمف .وٓ شمٖمِّمقهؿ، وٓ شمٌٖمْمقهؿ واشم٘مقا اهلل واصؼموا وم٢من إُمر ىمري٥م

ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: آُمػم ُمـ أُمر اهلل قمز وضمؾ ومٛمـ ـمٕمـ ذم إُمػم وم٢مٟمام يٓمٕمـ ذم أُمر اهلل قمز وضمؾ . 

 (147رىمؿ  1/414ٜمـ اًمقاردة رم اًمٗمتـ ًمٚمداٟمك )اًمً

قمـ هالل سمـ أيب محٞمد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ ي٘مقل:ٓ أقملم قمغم دم ظمٚمٞمٗم٦م أسمدًا سمٕمد قمثامن ومٞم٘م٤مل 

 (6/115.)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمف : ي٤م أسم٤م ُمٕمٌد أو أقمٜم٧م قمغم دُمف ؟ ! ومٞم٘مقل :أين أقمد ذيمر ُم٤ًموي٦م قمقٟم٤ًم قمغم دُمف

 (21/287ٕمل أٟمف ىم٤مل: ُم٤م ؾم٥م ىمقم أُمػمهؿ، إٓ طمرُمقا ظمػمه.)اًمتٛمٝمٞمد قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞم

وىمد ىمٞمؾ ًمف: ُمتك يٕمٚمؿ اًمرضمؾ أٟمف قمغم اًمًٜم٦م واجلامقم٦م؟ ىم٤مل إذا  ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌداهلل اًمتًُّؽمي رمحف اهلل

قمرف ُمـ ٟمٗمًف قمنم ظمّم٤مل: ٓ يؽمك اجلامقم٦م ، وٓ ي٥ًم أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وٓ خيرج 

إُم٦م سم٤مًمًٞمػ وٓ يٙمذب سم٤مًم٘مدر وٓ يِمؽ ذم اإليامن ، وٓ يامري ذم اًمديـ ، وٓ يؽمك اًمّمالة  قمغم هذه

قمغم ُمـ يٛمقت ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمذٟم٥م ، وٓ يؽمك اعمًح قمغم اخلٗملم ، وٓ يؽمك اجلامقم٦م ظمٚمػ يمؾ وال 
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 (183/1قمت٘م٤مد ًمالًمٙم٤مئل إلضم٤مر أو قمدل )ذح ا

ـُ قمٌد اهلل اًمتًؽمي:ٓ يز ال اًمٜم٤مس سمخػٍم ُم٤م قمٔماٛمقا اًمًٚمٓم٤من واًمٕمٚمامء وم٢من قمٔماٛمقا هذيـ وىم٤مل ؾمٝمُؾ سم

 )261 -5/261)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل.أصٚمح اهلل دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ وإن اؾمتخٗمقا هبذيـ أومًدوا دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ

 (1/231ًم٤ٌمب ٕ)همذاء اىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك: ًمقٓ آئٛمف مل ي٠مُمـ ًمٜم٤م ؾمٌؾ ويم٤من اوٕمٗمٜم٤م َّن٤ٌم ٓىمقاٟم٤م.

رىم٤من ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ومجٕمٚم٧م أؾم٥م احلج٤مج، وأذيمر ُم٤ًمويف ىم٤مل : ٓ قمـ اًمزسم

 (1/464شمًٌف وُم٤م يدريؽ ًمٕمٚمف ي٘مقل : اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ومٖمٗمر ًمف.)اًمزهد هلٜم٤مد 

وىمٞمؾ أن احلًـ اًمٌٍمي ؾمٛمع رضمالً يدقمق قمغم احلج٤مج وم٘م٤مل: ٓ شمٗمٕمؾ رمحؽ اهلل إَّنؿ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ 

 (119. )آداب احلًـ اًمٌٍمي  قُمِزَل احلج٤مج أو ُم٤مت أن شمٚمٞمٙمؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزيرأوشمٞمتؿ إٟمام أظم٤مف إن 

ـُ ُيْقؾُمَػ اًمثاَ٘مِٗملُّ قمذاُب اهللِ  ٤مُج سم ىم٤مل قمٜمف احلًـ اًمٌٍمي : إن احلج٤مَج قمذاُب اهللِ ، ومال شمدومٕمقا  : احلَجا

َوًَمَ٘مْد َأظَمْذَٟم٤مُهْؿ سم٤ِمًْمَٕمَذاِب  ): قمذاَب اهللِ سم٠ميديٙمؿ ، و ًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مٓؾمتٙم٤مٟم٦ِم واًمتيِع ، وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل 

قُمقَن  ِْؿ َوَُم٤م َيتََيا  .( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح7/164)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ) 76) اعم١مُمٜمقن ( وَماَم اؾْمتََٙم٤مُٟمقا ًمَِرهبِّ

هؿ اًمذيـ يٚمقن ُمـ أُمقرٟم٤م مخ٤ًم: اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م واًمٕمٞمد واًمثٖمقر واحلدود واهلل  :ىم٤مل احلًـ ذم إُمراء

ـ آ هبؿ وإن ضم٤مروا وفمٚمٛمقا  واهلل عم٤م يّمٚمح اهلل هبؿ أيمثر ِما٤م يٗمًدون ُمـ أنا ـم٤مقمتٝمؿ واهلل ٓيًت٘مٞمؿ اًمدي

 (2/117ًمٖمٌٓم٦م وأنا ومرىمتٝمؿ ًمٙمٗمر.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ضم٤مء قمـ إدريس اخلقٓين ذم زُم٤من قمٌد اعمٚمؽ ي٘مقل : إي٤ميمؿ واًمٓمٕمـ قمغم إئٛم٦م  وم٢من اًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ هل 

 ( 1/81.)إُمقال س طم٤مًم٘م٦م اًمِمٕمر أٓ إن اًمٓمٕم٤مٟملم هؿ اخل٤مئٌقن وذار إذاراحل٤مًم٘م٦م  طم٤مًم٘م٦م اًمديـ ًمٞم

 (1/78ُمقال ٕىم٤مل اسمك جمٚمز: ؾم٥م اإلُم٤مم احل٤مًم٘م٦م ٓ أىمقل:طم٤مًم٘م٦م اًمِمٕمر وًمٙمـ طم٤مًم٘م٦م اًمديـ.) ا

ىم٤مل اًمثقرى: ي٤م ؿمٕمٞم٥م ٓ يٜمٗمٕمؽ ُم٤م يمت٧ٌم طمتك شمرى اًمّمالة ظمٚمػ يمؾ سمر ووم٤مضمر واجلٝم٤مد ُم٤مض إمم يقم 

 (1/172)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ّمؼم حت٧م ًمقاء اًمًٚمٓم٤من ضم٤مر أم قمدل.اًم٘مٞم٤مُم٦م واًم

وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ: ًمق يم٤مٟم٧م مم دقمقة ُمًتج٤مسم٦م مل أضمٕمٚمٝم٤م إٓ ذم إُم٤مم ٕٟمف إذا صٚمح اإلُم٤مم أُمـ اًمٌالد 

 )176 -172/ 1واًمٕم٤ٌمد.)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًماليم٤مئك 

سمٕمض يمت٥م اهلل اٟمف ىم٤مل :إٟم٤م اهلل ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ ىمٚمقب اعمٚمقك سمٞمدي ومٛمـ أـم٤مقمٜمل ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: ضم٤مء رم 

ضمٕمٚمتٝمؿ قمٚمٞمف رمح٦م وُمـ قمّم٤مين ضمٕمٚمتٝمؿ قمٚمٞمف ٟم٘مٛم٦م، ومال شمِمٖمٚمقا أٟمٗمًٙمؿ سم٥ًم اعمٚمقك، وًمٙمـ شمقسمقا 
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 ( 368أقمٓمٗمٝمؿ قمٚمٞمٙمؿ.)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويف 

سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل : إن يم٤من ظمػمًا روٞمٜم٤م وإن قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ىم٤مل : عم٤م سمقيع يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذيمر ذًمؽ ٓ

 ( 241يم٤من ذًا صؼمٟم٤م.)اصقل اًمًٜمف ٓسمـ اسمك زُمٜملم 

اًمًٚمٓم٤من فمؾ اهلل ذم إرض، وم٢مذا قمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل، يم٤من ًمف إضمر وقمٚمٞمٙمؿ اًمِمٙمر،  ىم٤مل يمٕم٥م آطم٤ٌمر :

ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وإذا قمٛمؾ سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل، يم٤من قمٚمٞمف اًمقزر وقمٚمٞمٙمؿ اًمّمؼم، وٓ حيٛمٚمٜمؽ طمٌف قمغم أن شمدظمؾ 

 (241وٓ سمٖمْم٦م قمغم أن خترج ُمـ ـم٤مقمتف.)اًمٜمّمٞمحف ًمٚمراقمك واًمرقمٞمف ًمٚمتؼميزى 

قمـ قمٛمر سمـ يزيد اًمٕمٌدي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ أي٤مم يزيد سمـ اعمٝمٚم٥م ىم٤مل : وأشم٤مه رهط وم٠مُمرهؿ أن يٚمزُمقا 

وا ُم٤م ًمٌثقا أن يرومع سمٞمقهتؿ، ويٖمٚم٘مقا أسمقاهبؿ صمؿا ىم٤مل: واهلل ًمق أنا اًمٜم٤مس إذا اسمتٚمقا ُمـ ىمٌؾ ؾمٚمٓم٤مَّنؿ صؼم

قمٜمٝمؿ، وذًمؽ أَّّنؿ يٗمزقمقن إمم اًمًٞمػ ومٞمقيمٚمقن إًمٞمف، وواهلل ُم٤م ضم٤مؤوا سمٞمقم ظمػم ىمط، صمؿا شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم 

)ومتا٧م يمٚمٛم٧م رسمؽ احلًٜمك قمغم سمٜمل إهائٞمؾ سمام صؼموا ودُمرٟم٤م ُم٤م يم٤من يّمٜمع ومرقمقن وىمقُمف وُم٤م 

 (62:رىمؿ 374 - 1/373(. )اًمنميٕمف ًمالضمرى 137قمراف ٕ)ا )يٕمرؿمقن

وأمجٕمقا قَمغَم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم . ُمـ سَمرٍّ ووم٤مضمر ٓ يٚمزم اخلروج  ىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري

 (296قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٞمػ ضم٤مر أو قمدل. )رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر 

ىم٤مل أسمق ُم٤مًمؽ : يم٤من احلًـ إذا ىمٞمؾ ًمف: أٓ خترج ومتُٖمػم، ىم٤مل: ي٘مقل: إن اهلل إٟمام ُيٖمػم سم٤مًمتقسم٦م ،وٓ يٖمػم 

 (٤9/172مًمًٞمػ.) اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد سم

 ىم٤مل اًمٜمقوي : أمجع اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م إُمػم ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م، وقمغم حتريٛمٝم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م. 

 (12/222-) ذح ُمًٚمؿ

 أىمقال أصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم وضمقب ـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ اعمتٖمٚم٥م :

 :احلٜمــٗمـــٞمـــــــ٦م -1

 اعمخت٤مر: وشمّمح ؾمٚمٓمٜم٦م ُمتٖمٚم٥م ًمٚميورة. اًمدر ذم (هـ1188ت) احلٜمٗمل احلّمٙمٗمل ىم٤مل 

 أو سم٤معم٤ٌميٕم٦م إُم٤مُم٤م يّمػم آُم٤مم(: 451/4)طم٤مؿمٞمتف ذم( هـ1252ت) وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ احلٜمٗمل

 واًم٘مٝمر سم٤مًمتٖمٚم٥م ويمذا ىمٌٚمف، إُم٤مم سم٤مؾمتخالف ويمذا( سم٤معم٤ٌميٕم٦م إُم٤مُم٤م يّمػم: )ىمقًمف. ىمٌٚمف ِمـ سم٤مٓؾمتخالف

 .اعم٘م٤مصد ذح ذم يمام
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 :ـــٞمـ٦مٙمـــــــاًمـٛمـــ٤مًمـــ -2

 اعمٕمرووم٦م رؾم٤مًمتف ذم: ىم٤مل ،"اًمّمٖمػم ُم٤مًمؽ"هـ( وُيٚم٘م٥م ب386ىم٤مل اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل )ت

 ظمالومٝمـ٤م اًمتل اًمًٜمـ وُمـ اًمدي٤مٟم٦م، أُمقر ُمـ إُم٦م قمٚمٞمف أمجٕم٧م ومٛمام :"اًم٘مػمواين زيد أيب اسمـ ُم٘مدُم٦م"

أُمر اعمًٚمٛملم قمـ رو٤م أو قمـ  ُمـ وزم ُمـ ويمؾ اعمًٚمٛملم، ٕئٛم٦م واًمٓم٤مقم٦م واًمًٛمع: ىم٤مل صمؿ ووالًم٦م سمدقم٦م

همٚم٦ٌم، وم٤مؿمتدت وـمـ٠مشمف ُمـ سمر أو وم٤مضمر، ومال خيرج قمٚمٞمف ضم٤مر أم قمدل صمؿ ىم٤مل: ويمؾ ُم٤م ىمدُمٜم٤م ذيمره ومٝمق 

 ُمٜمّمقص فومٛمٜم ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م وأئٛم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه، ويمٚمف ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

  . ُمـ ىمقًمف وُمـ ُمٕمٚمقم ُمـ ُمذهٌف 

أن حيٞمك سمــ "ًمٚمِم٤مـمٌل  "آقمتّم٤مم"ذم  اعم٤مًمٙمل شمٚمٛمٞمذ ُم٤مًمؽ وراوي اعمقـم٠م حيٞمك سمـ حيٞمك يمالم وهذا

حيٞمك ىمٞمؾ ًمف: اًمٌٞمٕم٦م ُمٙمروه٦م؟ ىم٤مل: ٓ. ىمٞمؾ ًمف: وم٢من يم٤مٟمقا أئٛم٦م ضمقر، وم٘م٤مل: ىمد سم٤ميع اسمـ قمٛمر ًمٕمٌد اعمٚمؽ 

ٓم٤مقم٦م قمـغم سمـ ُمروان وسم٤مًمًٞمػ أظمذا اعمٚمؽ، أظمؼمين سمذًمؽ ُم٤مًمؽ قمٜمف، أٟمف يمت٥م إًمٞمف: أىمّر ًمف سم٤مًمًٛمع واًم

ــــف ــــ٤مب اهلل وؾمــــٜم٦ّم ٟمٌٞم ــــ٦م.  يمت ـــــ اًمٗمرىم ــــ٦م ظمــــػم ُم ــــك: واًمٌٞمٕم ـــــ حيٞم ــــك سم ــــ٤مل حيٞم  . ىم

(: اقمٚمؿ أن اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك شمث٧ٌم سم٠مطمد 298/4هـ( ذم ذح اًمٙمٌػم )1211وىم٤مل اًمدردير اعم٤مًمٙمل )ت

٥م أُمقر صمالصم٦م إُم٤م سم٢ميّم٤مء اخلٚمٞمٗم٦م إول عمت٠مهؾ هل٤م وإُم٤م سم٤مًمتٖمٚم٥م قمغم اًمٜم٤مس ٕن ُمـ اؿمتدت وـم٠مشمف سم٤مًمتٖمٚم

 وضم٧ٌم ـم٤مقمتف وٓ يراقمك ذم هذا ذوط اإلُم٤مُم٦م إذ اعمدار قمغم درء اعمٗم٤مؾمد وارشمٙم٤مب أظمػ اًميـريـ. 

 :اًمِمــــــ٤مومـــــٕمــٞمـــ٦م -3

 وجيٛمع ظمٚمٞمٗم٦م يًٛمك طمتك سم٤مًمًٞمػ اخلالوم٦م قمغم همٚم٥م ُمـ يمؾ  (:هـ214ت) ىم٤مل آُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 سم٤مب ُم٤م ي١مصمر قمٜمف ذم ىمت٤مل أُمػم  (449/1) اًمِم٤مومٕمل ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه) . ظمٚمٞمٗم٦م ومٝمق قمٚمٞمف اًمٜم٤مس

 اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م(

 يّمػم اعمتٖمٚم٥م: "اعمٜمٝم٤مج ذح ذم اعمحت٤مج حتٗم٦م" ذم (هـ973ت) وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل 

 . عمخ٤مًمٗمتف سم٤مًمٗمتـ اعمتقًمدة اعمٗم٤مؾمد ًمدومع يم٤محل٤ميمؿ

 ف :ــٚمــ٤مسمــــاحلٜم -4

ُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وىمد يم٤من اًمٜم٤مس اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف  وأىمروا ًمف ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

سم٤مخلالوم٦م سم٠مي وضمف يم٤من سم٤مًمرو٤م أو سم٤مًمٖمٚم٦ٌم وم٘مد ؿمؼ هذا اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم وظم٤مًمػ أصم٤مر قمـ رؾمقل 
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اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من ُم٤مت اخل٤مرج قمٚمٞمف ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م وٓ حيؾ ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من وٓ اخلروج 

 ( 246 -1/241.)ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚمف ٞمف ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق ُمٌتدع قمغم همػم اًمًٜم٦م واًمٓمريؼقمٚم

اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل قمـ اإلُم٤مم: وإين ٕدقمق ًمف سم٤مًمتًديد واًمتقومٞمؼ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، واًمت٠ميٞمد، وأرى ذًمؽ 

 ( /1ل واضم٤ًٌم قمكم. وىم٤مل: ًمئـ طمدث سمف طمدث: ًمتٜمٔمرن ُم٤م حيؾُّ سم٤مإلؾمالم.)اًمًٜمف ًمٚمخال

 (1/196داب اًمنمقمٞمف ٕىم٤مل آُم٤مم أمحد: ٓ يتٕمرض ًمٚمًٚمٓم٤من وم٢من ؾمٞمٗمف ُمًٚمقل وقمّم٤مة. )ا

ىم٤مل امحد سمـ طمٜمٌؾ ذم وٓي٦م اًمقاصمؼ : اضمتٛمع وم٘مٝم٤مء سمٖمداد إمم أيب قمٌد اهلل أسمق سمٙمر سمـ قمٌٞمد وإسمراهٞمؿ سمـ قمكم 

ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل هذا إُمر ىمد اعمٓمٌخل وومْمؾ سمـ قم٤مصؿ ومج٤مءوا إمم أيب قمٌد اهلل وم٤مؾمت٠مذٟم٧م هلؿ وم٘م٤مًمقا : 

شمٗم٤مىمؿ وومِم٤م يٕمٜمقن إفمٝم٤مره خلٚمؼ اًم٘مرآن وهمػم ذًمؽ  وم٘م٤مل هلؿ أسمق قمٌد اهلل : ومام شمريدون ؟ ىم٤مًمقا : أن 

ٟمِم٤مورك ذم أٟم٤م ًمًٜم٤م ٟمرى سم٢مُمرشمف وٓ ؾمٚمٓم٤مٟمف ومٜم٤مفمرهؿ أسمق قمٌد اهلل ؾم٤مقم٦م وىم٤مل هلؿ : قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٜمٙمرة 

قمّم٤م اعمًٚمٛملم وٓ شمًٗمٙمقا دُم٤مءيمؿ ودُم٤مء اعمًٚمٛملم ُمٕمٙمؿ  سم٘مٚمقسمٙمؿ وٓ ختٚمٕمقا يدا ُمـ ـم٤مقم٦م وٓ شمِم٘مقا

اٟمٔمروا ذم قم٤مىم٦ٌم أُمريمؿ واصؼموا طمتك يًؽميح سمر أو يًؽماح ُمـ وم٤مضمر ودار ذم ذًمؽ يمالم يمثػم مل أطمٗمٔمف 

وُمْمقا ودظمٚم٧م أٟم٤م وأيب قمغم أيب قمٌد اهلل سمٕمدُم٤م ُمْمقا وم٘م٤مل أيب ٕيب قمٌد اهلل : ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م ًمٜم٤م 

أطم٥م ٕطمد أن يٗمٕمؾ هذا وىم٤مل أيب : ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل هذا قمٜمدك صقاب ىم٤مل : ٓ هذا وُٕم٦م حمٛمد وُم٤م 

 (134 -1/133ظمالف أصم٤مر اًمتل أُمرٟم٤م ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمؼم. ) اًمًٜمف ًمٚمخالل طمدي٨م 

وىم٤مل أيْم٤ًم: وُمـ همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٞمػ طمتّك ص٤مر ظمٚمٞمٗم٦م وؾمّٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم، ومال حيّؾ ٕطمد ي١مُمـ سم٤مهلل 

 ومّمقل ذم اإلُم٤مُم٦م( 23إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ٕيب يٕمغم  .( ٧م وٓ يراه إُم٤مُم٤ًم سمّرًا يم٤من أو وم٤مضمراً واًمٞمقم أظمر أن يٌٞم

وؾُمئؾ رمحف اهلل: ذم اإلُم٤مم خيرج قمٚمٞمف ُمـ يٓمٚم٥م اعمٚمؽ، ومٞمٗمتتـ اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن ُمع هذا ىمقم وُمع هذا ىمقم، 

 (23ُمع ُمـ شمٙمقن اجلٛمٕم٦م؟ ىم٤مل: ُمع ُمـ همٚم٥م .)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ٕيب يٕمغم ص 

(: ومُجٚم٦م إُمر أن ُمـ اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قَمغَم إُم٤مُمتف، 9/5هـ( ذم اعمٖمٜمل )٤621مل اسمـ ىُمداُم٦م احلٜمٌكم )توىم

وسمٞمٕمتف، صمٌت٧م إُم٤مُمتف ووضم٧ٌم ُمٕمقٟمتف عم٤َِم ذيمرٟم٤م ُمـ احلدي٨م واإلمج٤مع، وذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ صمٌت٧م إُم٤مُمتف سمٕمٝمد 

ِل ٕمتف، وقمٛمر صمٌت٧م إُم٤مُمتف سمٕمٝمد سمٞم قَمغَم  ّمح٤مسم٦ماًم سم٢ممج٤مع إُم٤مُمتف صمٌت٧م سمٙمر أسم٤م وم٢من إًمٞمف ىمٌٚمف إُم٤مم سمٕمده أو  اًمٜمٌا

أيب سمٙمر إًمٞمف، وأمجَع اًمّمح٤مسم٦م قَمغَم ىمٌقًمف، وًمق ظمرج رضمؾ قَمغَم اإلُم٤مم وم٘مٝمره وهمٚم٥م اًمٜم٤مس سمًٞمٗمف طمتاك 

أىمروا ًمف وأذقمٜمقا سمٓم٤مقمتف وشم٤مسمٕمقه ص٤مر إُم٤مًُم٤م حَيرم ىمت٤مًمف واخلروج قمٚمٞمف، وم٢من قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ظمرج 
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واؾمتقمم قَمغَم اًمٌالد وأهٚمٝم٤م طمتاك سم٤ميٕمقه ـمققًم٤م ويمرًه٤م، ومّم٤مر إُم٤مًُم٤م حَيرم. ىم٤مل  قَمغَم اسمـ اًمزسمػم، وم٘متٚمف

 وظم٤مًمػ اعمًٚمٛملم قمّم٤م ؿمؼ ىمد ظم٤مرضمل ومٝمق اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم قمغم ظمرج ُمـ: احلًـ اًمؼمهب٤مري

 رؾمقل ًم٘مقل وذًمؽ ضم٤مر وإن قمٚمٞمف اخلروج وٓ اًمًٚمٓم٤من ىمت٤مل حيؾ وٓ ، ضم٤مهٚمٞم٦م ُمٞمت٦م وُمٞمتتف أصم٤مر

ٕيب ذر اًمٖمٗم٤مري اصؼم وإن يم٤من قمٌدا طمٌِمٞم٤م وىمقًمف ًمألٟمّم٤مر اصؼموا طمتك  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

شمٚم٘مقين قمغم احلقض وًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م ىمت٤مل اًمًٚمٓم٤من وم٢من ومٞمف وم٤ًمد اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ، وحيؾ ىمت٤مل اخلقارج إذا 

ٝمز قمغم ضمرحيٝمؿ قمروقا ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم أُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ وًمٞمس ًمف إذا وم٤مرىمقه أن يٓمٚمٌٝمؿ وٓ جي

وٓ ي٠مظمذ ومٞمٝمؿ وٓ ي٘متؾ أؾمػمهؿ وٓ يتٌع ُمدسمرهؿ واقمٚمؿ أٟمف ٓ ـم٤مقم٦م ًمٌنم ذم ُمٕمّمٞم٦م 

 (29 اًمًٜمف ذح.)قمزوضمؾ اهلل

ىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل: إذا رأي٧م اًمرضمؾ يدقمق قمغم اًمًٚمٓم٤من وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م هقى، وإذا ؾمٛمٕم٧م 

 ( 113ؿم٤مء اهلل .)ذح اًمًٜمف اًمرضمؾ يدقمق ًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمّمالح وم٤مقمٚمؿ اٟمف ص٤مطم٥م ؾُمٜم٦م إن 

 ُمـ يداً  ٟمٜمزع وٓ قمٚمٞمٝمؿ ٟمدقمقا وٓ ضم٤مروا وإن أُمقرٟم٤م ووٓة أئٛمتٜم٤م قمغم اخلروج ٟمرى وٓ: ىم٤مل اًمٓمح٤موي

ومريْم٦م ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م وٟمدقمقا هلؿ سم٤مًمّمالح  قمزوضمؾ اهلل ـم٤مقم٦م ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ وٟمرى ـم٤مقمتٝمؿ

 (47) ُمتـ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ة.واعمٕم٤موم٤م

ر قمٚمٞمؽ ُمـ قمريب أو همػمه، أؾمقد أو أسمٞمض، أو أقمجٛمل، وم٠مـمٕمف ومٞمام ًمٞمس هلل قَمزا  :وىم٤مل أضمري ُمـ ُأُمِّ

٤م ًمؽ، وإن ضسمَؽ فمٚماًم، واٟمتٝمَؽ قمروؽ وأظمذ ُم٤مًمؽ، ومال حَيٛمٚمؽ  َوضَمؾا ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م، وإن فمٚمٛمؽ طم٘مًّ

ض همػمك قَمغَم َذًمَِؽ قَمغَم أٟمف خَيرج قمٚمٞمف ؾمٞمٗمؽ طمتاك شم٘م٤مشمٚمف، وٓ خَترج ُمع ظم٤مرضمل طمتاك شم٘م٤مشمٚمف، وٓ حُت  رِّ

اخلروج قمٚمٞمف، وًمٙمـ اصؼم قمٚمٞمف وىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م: وٓ ٟمرى اخلروج قمغم أئٛمتٜم٤م ووٓة 

أُمقرٟم٤م، وإن ضم٤مروا، وٓ ٟمدقمق قمٚمٞمٝمؿ، وٓ ٟمٜمزع يًدا ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ، وٟمرى ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل  قمز وضمؾ 

 (41وم٤مة.)اًمنميٕم٦م ًمالضمرى ومريْم٦م، ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م، وٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤م

صمؿ إذا مل يث٧ٌم قمغم ذًمؽ يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أُمره سمام هق ُمٕمروف وَّنٞمف قمام هق ُمٜمٙمر وٓ  : ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل

جيقز هلؿ أن يٓمٞمٕمقه ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وٓ جيقز هلؿ أيْم٤م اخلروج قمٚمٞمف وحم٤ميمٛمتف إمم اًمًٞمػ وم٢من إطم٤مدي٨م 

 (4/519ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر. )اًمًٞمؾ اجلراراعمتقاشمرة ىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ دًٓم٦م أووح ُمـ 

واًمٓم٤مقم٦م ٕوزم إُمر ومٞمام يم٤من قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ُمروٞم٤ًم واضمتٜم٤مب ُم٤م يم٤من قمٜمد اهلل  وىم٤مل اإلُم٤مم اعمزين
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هيؿ وضمقرهؿ واًمتقسم٦ُم إمم اهلل قمزوضمؾ يمٞمام يٕمٓمػ هبؿ قمغم رقمٞمتٝمؿ .  ُمًخًٓم٤م وشمرُك اخلروج قمٜمد شمٕمدِّ

 (87 -86)ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٛمزين

وأُم٤م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة أُمقر اعمًٚمٛملم ومٗمٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وهب٤م شمٜمٔمٞمؿ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد  سمـ رضم٥م :اىم٤مل 

 ( 2/117ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ وهب٤م يًتٕمٞمٜمقن قمغم إفمٝم٤مر ديٜمٝمؿ وـم٤مقم٦م رهبؿ . ) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

قا اًمّمالة أُمر اًمٜمٌك قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمّمؼم قمغم ضمقر إئٛم٦م وَّنك قمـ ىمت٤مهلؿ ُم٤م أىم٤مُم :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

وىم٤مل : أدوا إًمٞمٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ وؾمٚمقا اهلل طم٘مقىمٙمؿ وهلذا يم٤من ُمـ أصقل اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمزوم اجلامقم٦م وشمرك 

 (21ىمت٤مل إئٛم٦م وشمرك اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتٜم٦م.) إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر 

ٜم٦م واجلامقم٦م . )اًمٗمت٤موى  ًُ  (28/179وىم٤مل ايْم٤م: اًمّمؼم قمغم ضمقر إئٛم٦م أصؾ ُمـ أصقل أهؾ اًم

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وهلذا روي أن اًمًٚمٓم٤من فمؾ اهلل ذم إرض  وي٘م٤مل: ؾمتقن ؾمٜم٦م ُمـ إُم٤مم ضم٤مئر أصٚمح ُمـ 

ًمٞمٚم٦م واطمدة سمال ؾمٚمٓم٤من، واًمتجرسم٦م شمٌلم ذًمؽ. وم٤مًمقاضم٥م اخت٤مذ اإلُم٤مرة ديٜم٤ًم وىمرسم٦م يت٘مرب هب٤م إمم اهلل ، وم٢من 

د ومٞمٝم٤م طم٤مل أيمثر اًمٜم٤مس ٓسمتٖم٤مء اًمت٘مرب إًمٞمف ومٞمٝم٤م سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمقًمف ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، وإٟمام يٗمً

 ( 291-28/291اًمري٤مؾم٦م أو اعم٤مل.) جمٛمقع اًمٗمت٤موى ج 

وي٘مقل ايْم٤م:إن اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م أَّنؿ ٓ يرون اخلروج قمغم إئٛم٦م وىمت٤مهلؿ سم٤مًمًٞمػ وإن 

٦م يم٤من ومٞمٝمؿ فمٚمؿ ٓن اًمٗم٤ًمد ذم اًم٘مت٤مل واًمٗمتٜم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد احل٤مصؾ سمٔمٚمٛمٝمؿ سمدون ىمت٤مل وٓ ومتٜم

 (2/87ومٞمدومع أقمٔمؿ اًمٗم٤ًمديـ سم٤مًمتزام إدٟمك.)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 

إٓ أن شمروا يمٗمرًا سمقاطم٤ًم قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من هٙمذا هق   وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف: ىم٤مل اًمٜمقوي

عمٕمٔمؿ اًمرواة وذم ُمٕمٔمؿ اًمٜمًخ سمقاطم٤ًم سم٤مًمقاو وذم سمٕمْمٝم٤م سمراطم٤ًم واًم٤ٌمء ُمٗمتقطم٦م ومٞمٝمام وُمٕمٜم٤ممه٤م يمٗمرًا فم٤مهرًا 

اد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اعمٕم٤ميص وُمٕمٜمك قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من أي شمٕمٚمٛمقٟمف ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمٜمك واعمر

احلدي٨م ٓ شمٜم٤مزقمقا وٓة إُمقر ذم وٓيتٝمؿ وٓ شمٕمؽموقا قمٚمٞمٝمؿ إٓ أن شمروا ُمٜمٝمؿ ُمٜمٙمرا حم٘م٘م٤م شمٕمٚمٛمقٟمف 

ُم٤م اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم وم٢مذا رأيتؿ ذًمؽ وم٠مٟمٙمروه قمٚمٞمٝمؿ وىمقًمقا سم٤محلؼ طمٞم٨م ُم٤م يمٜمتؿ وأ

وىمت٤مهلؿ ومحرام سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم وإن يم٤مٟمقا ومً٘م٦م فم٤معملم وىمد شمٔم٤مهرت إطم٤مدي٨م سمٛمٕمٜمك ُم٤م ذيمرشمف وأمجع 

 (.228/ 12أهؾ اًمًٜم٦م أٟمف ٓ يٜمٕمزل اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٗمًؼ. ) ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 
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 أدًمف اًم٘م٤مئٚملم سم٤مجلقاز:

اقمد اعمذه٥م ( : اإلُم٤مم إقمٔمؿ إذا ـمرأ ومًُ٘مف ، ومٞمف وىم٤مل اًمٕمالئل رمحف اهلل  ذم ) اعمجٛمقع اعمُْذَه٥م ذم ىمق

صمالصم٦م أوضُمٍف : أطمده٤م : أٟمف يٜمٕمزل ، وصححف ذم اًمٌٞم٤من .اًمث٤مين : ٓ يٜمٕمزل وصححف يمثػمون ، عم٤م ذم إسمٓم٤مل 

ـَ اؾمتت٤مسَمتُف أو شم٘مقيُؿ َأَوِدِه ، مَل خُيٚمع ، وإْن مَل يٛمٙمـ ذًمؽ  ، وٓيتِف ُمـ اوٓمراب إطمقال . اًمث٤مًم٨م : إْن أُمٙم

 (8/15ظُمٚمَِع .)اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ًمٚمٞمامين 

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ُم٤م ُمـ ٟمٌل سمٕمثف اهلل ىمٌكم إٓ يم٤من ًمف ُمـ أُمتف طمقاريقن وأصح٤مب 

ي٠مظمذون سمًٜمتف وي٘متدون سم٠مُمره صمؿ إَّن٤م ختٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمقف ي٘مقًمقن ُم٤مٓ يٗمٕمٚمقن  ويٗمٕمٚمقن ُم٤مٓ 

ُمـ ضم٤مهدهؿ سمٚم٤ًمٟمف ومٝمق ُم١مُمـ وُمـ ضم٤مهدهؿ سم٘مٚمٌف ومٝمق ُم١مُمـ ي١مُمرون ومٛمـ ضم٤مهدهؿ سمٞمده ومٝمق ُم١مُمـ و

 ( 188وًمٞمس وراء ذًمؽ ُمـ اإليامن طم٦ٌم ظمردل .) صحٞمح ُمًٚمؿ رىمؿ 

 (314ىم٤مل اسمـ رضم٥م ُمٕمٚمؼ قمغم هذا احلدي٨م :وهذا يدل قمغم ضمٝم٤مد إُمراء سم٤مًمٞمد. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم 

٤مل طمٙم٤مم اجلقر واًمٔمٚمٛم٦م، واًم٘مقل ُمذه٥م ؾمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل: وم٤معمِمٝمقر ُمـ ُمذهٌف ضمقاز ىمت

 (61سم٤مُٓمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مًمًٞمػ. ) أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص 

وًم٘مد أيد اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م وؾم٤مقمد يمؾ ُمـ ظمرج قمغم أئٛم٦م اجلقر ذم قمٍمه، يمزيد سمـ قمكم ذم ظمروضمف قمغم 

ًمقىمقف إمم ضم٤مٟمٌف، وهذا ُم٤م اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي وم٘مد أُمده أسمق طمٜمٞمٗم٦م سم٤معم٤مل، ويم٤من يٜمّمح اًمٜم٤مس وي٠مُمرهؿ سم٤م

ذيمره اجلّم٤مص ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: وىمْمٞمتف ذم َأُمر زيد سمـ قمكم ُمِمٝمقرة وذم محٚمف اعم٤مل إًمٞمف وومتٞم٤مه اًمٜم٤مس هاً 

 (61ذم وضمقب ٟمٍمشمف واًم٘مت٤َمل ُمٕمف .) أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص 

سمٛم٤ٌميٕم٦م حمٛمد سمـ قمٌد أُم٤م ٟمجؿ اًمٕمٚمامء وُمٗمتل اعمديٜم٦م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وم٘مد روى اسمـ ضمرير قمٜمف أٟمف أومتك اًمٜم٤مس 

هـ، وم٘مٞمؾ ًمف : وم٢من ذم أقمٜم٤مىمٜم٤م سمٞمٕم٦م ًمٚمٛمٜمّمقر، وم٘م٤مل: إٟمام يمٜمتؿ ُمٙمرهلم 145اهلل سمـ احلًـ اًمذي ظمرج ؾمٜم٦م 

 وًمٞمس عمٙمره سمٞمٕم٦م، وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس قمٜمد ذًمؽ قمـ ىمقل ُم٤مًمؽ وًمزم ُم٤مًمؽ سمٞمتف.

 ) اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٌِمػم أمحد ٟم٘مالً قمـ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم(

ك آُم٤مم ُم٤مًمؽ ًمٚمٜم٤مس سمٛم٤ٌميٕم٦م حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ طمًـ قمٜمدُم٤م ظمٚمــع اخلٚمٞمٗم٦م اعمٜمّمقر ، طمتك وىمد أومت

ىم٤مل اًمٜم٤مس عم٤مًمؽ : ذم أقمٜم٤مىمٜم٤م سمٞمٕم٦م ًمٚمٛمٜمّمقر ، ىم٤مل : إٟمام يمٜمتؿ ُمٙمرهلم ، وًمٞمس عمٙمره سمٞمٕم٦م ، وم٤ٌميع اًمٜم٤مس 

 (11/48حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ طمًـ قمٛمال سمٗمتقى اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ . ) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 
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وىمد ذيمر أسمـ أيب يٕمغم ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم رواي٦م : ُمـ دقم٤م ُمٜمٝمؿ إمم سمدقم٦م ومال دمٞمٌقه 

 (315/ 2وٓ يمراُمــ٦م  وإن ىمدرشمؿ قمغم ظمٚمٕمف وم٤مومٕمٚمقا .)ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 

اخل٤مرج قمٚمٞمف   وىمد ذيمر اسمـ اًمٕمريب أىمقال قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م : إٟمام ي٘م٤مشمؾ ُمع اإلُم٤مم اًمٕمدل  ؾمقاء يم٤من إول  أو

  .وم٢من مل يٙمقٟم٤م قمدًملم وم٠مُمًؽ قمٜمٝمام إٓ أن شمراد سمٜمٗمًؽ أو ُم٤مًمؽ أو فمٚمؿ اعمًٚمٛملم وم٤مدومع ذًمؽ

 )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب(

ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب : وىمد روى اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ : إذا ظمرج قمغم اإلُم٤مم اًمٕمدل ، ظم٤مرج وضم٥م 

 ػمه ومدقمف يٜمت٘مؿ اهلل ُمـ فم٤ممل سمٛمثٚمف صمؿ يٜمت٘مؿ اهلل ُمـ يمٚمٞمٝماماًمدومع قمٜمف ، ُمثؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، وم٠مُم٤م هم

٤م سَمَٕمثْٜم٤َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ قِم٤ٌَمًدا ًَمٜم٤َم ُأوزِم سَم٠ْمٍس ؿَمِديٍد وَمَج٤مؾُمقا ظِماَلَل  مُهَ َٓ َي٤مِر َويَم٤مَن  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:) وَم٢مَِذا ضَم٤مَء َوقْمُد ُأو اًمدِّ

ًٓ ( )اإلهاء  ًمإلُم٤مم وم٘م٤مم قمٚمٞمف إظمقاٟمف ىمقشمٚمقا إن يم٤من إول قمدًٓ  ( ىم٤مل ُم٤مًمؽ : إذا سمقيع 5َوقْمًدا َُمْٗمُٕمق

 وم٠مُم٤م ه١مٓء ومال سمٞمٕم٦م هلؿ ، إذا يم٤من سمقيع هلؿ قمغم اخلقف. ) أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب(

واًمقاضم٥م أن وىمع رء ُمـ اجلقر وإن ىمؾ أن يٙمٚمؿ اإلُم٤مم ذم ذًمؽ ويٛمٜمع ُمٜمف، وم٢من اُمتٜمع   : ىم٤مل اسمـ طمزم 

ٌنمة، أو ُمـ إقمْم٤مء، وإلىم٤مُم٦م طمد اًمزٟم٤م واًم٘مذف واخلٛمر قمٚمٞمف ومال وراضمع احلؼ، وأذقمـ ًمٚم٘مقد ُمـ اًم

ؾمٌٞمؾ إمم ظمٚمٕمف وهق إُم٤مم يمام يم٤من ٓ حيؾ ظمٚمٕمف. وم٢من اُمتٜمع ُمـ إٟمٗم٤مذ رء ُمـ هذه اًمقاضم٤ٌمت قمٚمٞمف ومل 

َٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا )َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتاْ٘مَقى  وَ   يراضمع وضم٥م ظمٚمٕمف وإىم٤مُم٦م همػمه، ِمـ ي٘مقم سم٤محلؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ُ٘مقا اهللاَ إِنا اهللاَ ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب( )اعم٤مئدة  صْمِؿ َواًْمُٕمْدَواِن َواشما ( وٓ جيقز شمْمٞمٞمع رء ُمـ واضم٤ٌمت 2قَمغَم اإْلِ

 (  116 -111/  3اًمنمائع. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ . ) اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ 

ح سمـ طمل رمحف اهلل : وىمقهلؿ : يم٤من يرى اًمًٞمػ يٕمٜمل يم٤من ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمرمج٦م احلًـ سمـ ص٤مًم

يرى اخلروج سم٤مًمًٞمػ قمغم أئٛم٦م اجلقر وهذا ُمذه٥م ًمٚمًٚمػ ىمديؿ ًمٙمـ اؾمت٘مر إُمر قمغم شمرك ذًمؽ عم٤م 

 (2/288رأوه ىمد أوم٣م إمم أؿمد ُمٜمف.)اًمتٝمذي٥م 

ٟمف إن ىمدر قمغم ظمٚمٕمف ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: ٟم٘مؾ اسمـ اًمتلم قمـ اًمداودي ىم٤مل اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم أُمراء اجلقر أ

سمٖمػم ومتٜم٦م وٓ فمٚمؿ وضم٥م وإٓ وم٤مًمقاضم٥م اًمّمؼم وقمـ سمٕمْمٝمؿ ٓ جيقز قم٘مد اًمقٓي٦م ًمٗم٤مؾمؼ اسمتداء وم٢من 

أطمدث ضمقرًا سمٕمد أن يم٤من قمدًٓ وم٤مظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز اخلروج قمٚمٞمف واًمّمحٞمح اعمٜمع إٓ أن يٙمٗمر ومٞمج٥م 

 ( 175/ 7اخلروج قمٚمٞمف.)ٟمٞمؾ إوـم٤مر 
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وىمد يم٤من احلًـ  "ت٤مسمٕملم ىمد ٟم٤مسمذوا احلج٤مج سم٤مًمًٞمػ، طمٞم٨م ىم٤مل: ويمذًمؽ ذيمر اجلّم٤مص أن يم٤ٌمر اًم

وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واًمِمٕمٌل وؾم٤مئر اًمت٤َمسمٕملم ي٠ْمظمذون َأرزاىمٝمؿ ُمـ َأيدي ه١مٓء اًمٔمٚمٛم٦م ، ٓ قمغم َأَّنؿ يم٤مٟمقا 

يتقًمقَّنؿ وٓ يرون إُم٤مُمتٝمؿ ، وإِٟمام يم٤مٟمقا ي٠ْمظمذوَّن٤م قمغم َأَّن٤م طم٘مقق هلؿ ذم َأيدي ىمقم ومجرة . ويمٞمػ يٙمقن 

ًمؽ قمغم وضمف ُمقآهتؿ وىمد ضسمقا وضمَف احلج٤مج سم٤مًمًٞمػ ، وظمرج قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مَراء أرسمٕم٦م آٓف رضمؾ ذ

هؿ ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم ووم٘مٝم٤مؤهؿ وَمَ٘م٤مشمٚمقه ُمع قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م سم٤مٕهقاز صمَؿ سم٤مًمٌٍمة صمَؿ سمدير 

قن هلؿ ُمتؼمئقن ُمٜمٝمؿ اجلامضمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗمرات سم٘مرب اًمٙمقوم٦م وهؿ ظم٤مًمٕمقن ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ٓقمٜم

 .)اخلالوم٦م واعمٚمؽ ًمٚمٛمقدودي ٟم٘مالً قمـ اًمٓمؼمي(

يمذًمؽ طملم صم٤مر قمٌد اًمرمحـ سمـ إؿمٕم٨م قمغم اًمدوًم٦م إُمقي٦م ذم زُمـ وٓي٦م احلج٤مج اًمٔم٤معم٦م وىمػ إمم 

ضم٤مٟمٌف آٟمذاك أيم٤مسمر اًمٗم٘مٝم٤مء أُمث٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واًمِمٕمٌل واسمـ أيب ًمٞمغم وأيب اًمٌخؽمي، ويذيمر اسمـ يمثػم أن 

اء )يٕمٜمل اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء( وىمٗم٧م ُمٕمف ومل ي٘مؾ واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ىمٕمدوا قمـ ومرىم٦م  قمًٙمري٦م ُمـ اًمُ٘مرا

اًم٘مٞم٤مم ُمٕمف أن ظمروضمف هذا همػم ضم٤مئز، واخلٓم٥م اًمتل أًم٘م٤مه٤م ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء أُم٤مم ضمٞمش سمـ إؿمٕم٨م شمؽمضمؿ 

ُيٕمٛمؾ سمف وُُمٜمٙمرًا ُيدقمك إًمٞمف  ٟمٔمريتٝمؿ شمرمج٦م أُمٞمٜم٦م، ىم٤مل سمـ أيب ًمٞمغم: أهي٤م اعم١مُمٜمقن إّٟمف ُمـ رأى قُمْدواٟم٤مً 

وم٠مٟمٙمره سم٘مٚمٌف وم٘مد ؾمٚمؿ وسمرئ، وُمـ أٟمٙمره سمٚم٤ًمٟمف وم٘مد أضمر وهق أومْمؾ ُمـ ص٤مطمٌف، وُمـ أٟمٙمره سم٤مًمًٞمػ 

ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ويمٚمٛم٦م اًمٔم٤معملم اًمًٗمغم ومذًمؽ اًمذي أص٤مب ؾمٌٞمؾ اهلدى وُٟمقر ذم ىمٚمٌف اًمٞم٘ملم، 

اًمذيـ ىمد ضمٝمٚمقا احلؼ ومال يٕمرومقٟمف وقمٛمٚمقا سم٤مًمٕمدوان ومال  وم٘م٤مشمٚمقا ه١مٓء اعمحّٚملم اعمحدصملم اعمٌتدقملم

يٜمٙمروٟمف. وىم٤مل اًمِمٕمٌل: ي٤م أهؾ اإلؾمالم ىم٤مشمٚمقهؿ وٓ ي٠مظمذيمؿ طمرج ذم ىمت٤مهلؿ، ومقاهلل ُم٤م أقمٚمؿ ىمقُم٤م قمغم 

سمًٞمط إرض أقمٛمؾ سمٔمٚمؿ وٓ أضمقر ُمٜمٝمؿ ذم احلٙمؿ، ومٚمٞمٙمـ هبؿ اًمٌدار. وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ىم٤مشمٚمقهؿ 

ؿ سمٜمٞم٦ّم وي٘ملم، وقمغم آصم٤مُمٝمؿ ىم٤مشمٚمقهؿ قمغم ضمقرهؿ ذم احلٙمؿ ودمؼمهؿ ذم اًمديـ وٓ شم٠مصمٛمقا ُمـ ىمت٤مهل

 )اخلالوم٦م واعمٚمؽ ًمٚمٛمقدودي ٟم٘مالً قمـ اًمٓمؼمي(واؾمتذٓهلؿ اًمْمٕمٗم٤مء وإُم٤مشمتٝمؿ اًمّمالة.

 صم٤مًمث٤ًم : وضمقب اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر أو اًمذى صدر ُمٜمف يمٗمر سمقاح سمال ظمالف:

 قمغم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر او احل٤ميمؿ اًمذى صدر ُمٜمف يمٗمر ٓظمالف سملم اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤مً 

 طمتك وإن مل يتٕملم شمٙمٗمػمه وٟم٘مؾ اإلمج٤مع يمثػم وُمٜمٝمؿ :

اسمـ طمجر: وإذا وىمع ُمـ اًمًٚمٓم٤من اًمٙمٗمر اًمٍميح ومال دمقز ـم٤مقمتف ذم ذًمؽ سمؾ دم٥م جم٤مهدشمف عمـ ىمدر قمٚمٞمٝم٤م 
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 ( 7/ 13يمام ذم احلدي٨م . يٕمٜمل طمدي٨م قم٤ٌمدة أٟمػ اًمذيمر. )ومتح اًم٤ٌمري

 ذًمؽ، ذم اًم٘مٞم٤مم ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ومٞمج٥م إمج٤مقًم٤م، سم٤مًمٙمٗمر يٜمٕمزل – احل٤ميمؿ أي –وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: )إٟمف 

  شمٚمؽ ُمـ اهلجرة قمٚمٞمف وضم٧ٌم قمجز وُمـ اإلصمؿ، ومٕمٚمٞمف داهـ وُمـ اًمثقاب، ومٚمف ذًمؽ قمغم ىمقي ومٛمـ

 (.123/ 13 اًم٤ٌمري ومتح( . ) إرض

دم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اجل٤مئر : يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء رد رد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمـ أدقمك اإلمج٤مع قمغم قم

 وُمٜمٝمؿ : قمٚمٞمٝمؿ

ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمزٍم رمحف اهلل: ورأي٧م ًمٌٕمض ُمـ ٟمّم٥م ٟمٗمًف ًمإلُم٤مُم٦م واًمٙمالم ذم اًمديـ ، ومّمقًٓ  ذيمر 

ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع ، وم٠مشمك ومٞمٝم٤م سمٙمالم ، ًمق ؾمٙم٧م قمٜمف ، ًمٙم٤من أؾمٚمَؿ ًمف ذم أظمراه ، سمؾ اخلرس يم٤مَن أؾمٚمَؿ ًمف ، وهق 

اسمـ جم٤مهد اًمٌٍمي اعمتٙمٚمؿ اًمٓم٤مئل ، ٓ اعم٘مرئ ، وم٢مٟمف ادقمك ومٞمف اإلمج٤مَع أَّنؿ أمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ خُيرج قمغم 

أئٛم٦م اجلقر ، وم٤مؾمتٕمٔمٛم٧م ذًمؽ  وًمٕمٛمري إٟمف ًمٕمٔمٞمؿ أن يٙمقن ىمد قمٚمَؿ أن خم٤مًمػ اإلمج٤مع يم٤مومر ، ومٞمٚم٘مل 

ِة ظمرضمقا قمغم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ، وأن هذا إمم اًمٜم٤مس ، وىمد قمٚمَؿ أن أوم٤موؾ اًمّمح٤مسم٦م وسم٘مٞم٦م اًمًٚمػ يقَم احلرا 

اسمـ اًمزسمػم وُمـ شم٤مسمٕمف ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس ظمرضمقا قمٚمٞمف ، وأن احلًلَم سمـ قمكمٍّ وُمـ شم٤مسمٕمف ُمـ ظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم 

ظمرضمقا قمٚمٞمف أيْم٤ًم ، ريض اهلل قمـ اخل٤مرضملم قمٚمٞمف ، وًمٕمـ ىَمتََٚمتَٝمؿ ، وأن احلًـ اًمٌٍمي وأيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم 

أشمرى ه١مٓء يمٗمروا ؟ سمؾ واهللِ ُمـ يمٗمرهؿ ، ومٝمق أطمؼ سم٤مًمٙمٗمر ُمٜمٝمؿ ، ظمرضمقا قمغم احلج٤مج سمًٞمقومٝمؿ ، 

راُت   إؾمقاق ذم ُمـ أيمثر يٕمرومف ُمِمٝمقر وًمٙمٜمف ، ًمٕمذرٟم٤مه – خيٗمك –وًمٕمٛمري ًمق يم٤من اظمتالوم٤ًم   ذم واعمخدا

ـا  ف يمالُمف خَيٓمِؿَ  أن اعمرء قمغم حيؼ وًمٙمـ ، ٓؿمتٝم٤مره ظمدوره  شمٕم٤ممم اهلل أن ويٕمٚمؿ  وُمٞمزٍ  حت٘مٞمؼ سمٕمد إٓ ويُزُما

 وأن يمالم اعمرء حمًقب ُمٙمتقب ُم١ًمول قمٜمف يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٘مٚمدًا أضمر ُمـ اشمٌٕمف قمٚمٞمف أو وزَره .  ، سم٤معمرص٤مد

 ( 166) ُمراشم٥م اإلمج٤مع ص 

واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل : وذيمر دقمقى اسمـ جم٤مهد ًمإلمج٤مع، ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ورّد قمٚمٞمف هذا سمٕمْمٝمؿ 

اسمـ اًمزسمػم، وأهؾ اعمديٜم٦م قمغم سمٜمل أُمٞم٦ّم وىمٞم٤مم مج٤مقم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ سم٘مٞم٤مم احلًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف  و

اًمّت٤مسمٕملم واًمّّمدر إّول قمغم احلّج٤مج ُمع اسمـ إؿمٕم٨م وشم٠مّول هذا اًم٘م٤مئؾ ىمقًمف: ))أن ٓ ٟمٜم٤مزع إُمر 

أهٚمف(( قمغم أئٛم٦م اًمٕمدل ىم٤مل قمٞم٤مض: وطمج٦م اجلٛمٝمقر: أن ىمٞم٤مُمٝمؿ قمغم احلّج٤مج ًمٞمس عمجّرد اًمٗمًؼ سمؾ عم٤م 

 نّمع، وأفمٝمرُمـ اًمٙمٗمر.همػّمُمـ اًم
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 (229/  12(. )ذح اًمٜمقوي ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ 128/ 6)إيمامل اعمٕمٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

 ٟم٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء اإلمج٤مع قمغم وضمقب اخلروج قمغم احل٤ميمؿ إن همػم اًمنمع أو شمرك ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد 

 اًمديـ أو دقم٤م ًمٌدقمف : ٟم٘مؾ اإلمج٤مع يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ :

اًمٕمٚمامء قمغم أن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٜمٕم٘مد ًمٙم٤مومر وقمغم أٟمف ًمق ـَمَرَأ قمٚمٞمف يمٗمٌر ، أو شمٖمٞمػٌم  وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: أمجع

ًمٚمنمع أو سمدقم٦ٌم  ظمرج قمـ طمٙمؿ اًمقٓي٦م ، وؾم٘مٓم٧م ـم٤مقمتف ، ووضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف  وٟمّم٥م 

 جي٥م إُم٤مم قم٤مدل إِن أُمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ، وم٢من مَل ي٘مع ذًمؽ إٓ ًمٓم٤مئٗم٦م ، وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمخٚمع اًمٙم٤مومر ، وٓ

قمغم اعمٌتدع اًم٘مٞم٤مم إٓ إذا فمٜمقا اًم٘مدرَة قمٚمٞمف ، وم٢من حت٘م٘مقا اًمٕمجز ، مَل جي٥م اًم٘مٞم٤مم ، وًمٞمٝم٤مضمر اعمًٚمؿ قمـ 

 أروف إمم همػمه٤م ويٗمر سمديٜمف . وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ : جي٥م ظمٚمٕمف إٓ أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومتٜم٦ٌم وطمرب . 

 (12 ص 8( . اٟمتٝمك . )اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ اجلزء 12/229)صحٞمح ُمًٚمؿ ذح اًمٜمقوي 

 وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٗم٤مىمز رمحف اهلل : أمجٕمقا قمغم أن اخلٚمٞمٗم٦م إذا دقم٤م إمم يمٗمر أو سمدقم٦م يث٤مر قمٚمٞمف.  

 ( 217/ 11)إرؿم٤مد اًم٤ًمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري 

ٛمع واًمٓم٤مقم٦م( فم٤مهر ذم وضمقب اًمًٛمع واًمّٓم٤مقم٦م  ًا وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌك: ىمقًمف : ) قمغم اعمرء اعمًٚمؿ اًم

ة . وٓ ظمالف ومٞمف إذا مل ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م . وم٢من أُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال دمقز ـم٤مقمتف ذم ًمألئٛم٦م  وإُمراء ، واًم٘مْم٤م

شمٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م ىمقًٓ واطمًدا ، صمؿ إن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م يمٗمًرا : َوضَم٥َم ظَمْٚمُٕمف قمغم اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ . ويمذًمؽ : 

ع ُمـ ذًمؽ . ًمق شمرك إىم٤مُم٦م ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمديـ : يم٢مىم٤مم اًمّمالة ، وصقم رُمْم٤من ، وإىم٤مُم٦م احلدود ، وَُمٜمَ 

 ويمذًمؽ ًمق أسم٤مح ذب اخلٛمر ، واًمزٟمك ، ومل يٛمٜمع ُمٜمٝمام ، ٓ خيتٚمػ ذم وضمقب ظَمْٚمِٕمِف .

 (98/ 12) اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ 

اًمٕمالُم٦م سمـ قمٓمٞم٦م اعم٤مًمٙمك إٟمدًمز: طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمٜمف اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ىمقًمف : )اًمِمقرى ُمـ ىمقاقمد 

 تِمػم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ومٕمزًمف واضم٥م هذا ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف.اًمنميٕم٦م وقمزائؿ إطمٙم٤مم ُمـ ٓ يً

 ظمالص٦م اًم٘مقل :

ُم٠ًمًم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اجل٤مئر ظمالومٞمف واًمراضمح ومٞمٝم٤م : اخلروج ومٞمف شمٗمّمٞمؾ وم٘م٤مل اإلُم٤مم اًمداودي 

اًمٌٖمدادي رمحف اهلل : اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم أُمراء اجلقر أٟمف إن ىمدر قمغم ظمٚمٕمف سمٖمػم ومتٜم٦م وٓ فمٚمؿ وضم٥م 

 ( يٕمٜمك اًمْم٤مسمط هق اًم٘مدرة وان يٜمّم٥م ُمٙم٤مٟمف إُم٤مم قم٤مدل.8/ 13 وم٤مًمقاضم٥م اًمّمؼم. )ومتح اًم٤ٌمري وإٓ
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 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
اسمك مجرة اًمْمٌٕمك: عم٤م سمٚمٖمٜمل حتريؼ اًمٌٞم٧م ظمرضم٧م قمغم ُمٙم٦م واظمتٚمٗم٧م إزم اسمـ قم٤ٌمس طمتك قمرومٜمل ىم٤مل 

 (8/114)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ٟم٤ًم ًمٚمِمٞمٓم٤من.واؾمت٠مٟمس يب وم٧ًٌٌم احلج٤مج قمٜمد اسمـ اًمٕم٤ٌمس وم٘م٤مل:ٓ شمٙمـ قمق

ىم٤مل ـم٤مووس: ٌذيمرت إُمراء قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس، وم٤مٟمؼمك ومٞمٝمؿ رضمؾ )اى اضمتٝمد رم ذُمٝمؿ (  ومتٓم٤مول طمتك ُم٤م 

رأي ذم اًمٌٞم٧م أـمقل ُمٜمف ومًٛمٕم٧م اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: ٓ دمٕمؾ ٟمٗمًؽ ومتٜم٦م ًمٚم٘مقم اًمٔم٤معملم ومت٘م٤مس طمتك ُم٤م 

 (75/15أري ذم اًمٌٞم٧م أىمٍم ُمٜمف.)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل ضم٤مء قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إمم قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع طملم يم٤من ُمـ أُمر احلرة ُم٤م يم٤من زُمـ يزيد سمـ 

ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل اـمرطمقا ٕيب قمٌد اًمرمحـ وؾم٤مدة وم٘م٤مل إين مل آشمؽ ٕضمٚمس أشمٞمتؽ ٕطمدصمؽ طمديث٤م ؾمٛمٕم٧م 

٘مٞم٤مُم٦م ٓ طمج٦م ًمف وُمـ ُم٤مت ي٘مقًمف ُمـ ظمٚمع يدا ُمـ ـم٤مقم٦م ًم٘مل اهلل يقم اًم  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقل اهلل

 (3/1478 - 1851وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م. ) ُمًٚمؿ رىمؿ 

ىم٤مل زي٤مد سمـ يمًٞم٥م اًمٕمدوي: يمٜم٧م ُمع أيب سمٙمرة حت٧م ُمٜمؼم اسمـ قم٤مُمر وهق خيٓم٥م وقمٚمٞمف صمٞم٤مب رىم٤مق وم٘م٤مل 

 صغم اهلل أسمق سمالل : اٟمٔمروا إمم أُمػمٟم٤م يٚمٌس صمٞم٤مب اًمٗم٤ًمق . وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة : اؾمٙم٧م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

 (7/149قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : ُمـ أه٤من ؾمٚمٓم٤من اهلل ذم إرض أه٤مٟمف اهلل . )ؾمٜمـ اًمؽمُمذى 

أراد اعمٜمّمقر ظمراب اعمديٜم٦م إلـم٤ٌمق أهٚمٝم٤م قمغم طمرسمف ُمع حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ طمًـ، وم٘م٤مل ًمف ضمٕمٗمر سمـ 

 وإن يقؾمػ قمٚمٞمف حمٛمد: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن ؾمٚمٞمامن ُأقمٓمل ومِمٙمر، وإن أيقب قمٚمٞمف اًمًالم اسمتكم ومّمؼم

اًمًالم ىمدر ومٖمٗمر وىمد ضمٕمٚمؽ اهلل قمز وضمؾ ُمـ ٟمًؾ اًمذي يٕمٗمقن ويّمٗمحقن ومٓمٗمئ همْمٌف وؾمٙم٧م. 

 (1/248)أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح 

 ثبة إٌٟٙ ّٓ عإاي اإلِبسح ٚاخز١بس رشن اٌٛال٠بد -0<
 ؽبعخ ئ١ٌٗ

ُ
ُ
ْ
ذ
َ
 ئرا مل ٠زْني ١ٍّٗ أٚ ر

ارُ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٤مدًا َواًمَٕم٤مىِم٦ٌَُم  شمِْٚمَؽ اًمدا ًَ ـَ ٓ ُيريُدوَن قُمٚمّقًا ذم إَْرِض َوَٓ وَم أظِمَرُة َٟمْجَٕمُٚمَٝم٤م ًمِٚماِذي

 [ . 83ًمٚمُٛمتاِ٘ملَم ] اًم٘مّمص : 

ـِ سمـ ؾَمُٛمرَة ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  -674 وقمـ أيب ؾمٕمٞمد قمٌد اًمرمح

محـ سمـ ؾمُٛمَرَة : ٓ شَم٠ًَمل اإلُم٤مَرَة ، وَم٢مٟماَؽ إن ُأقْمٓمِٞمتَٝم٤م قَمـ هَمػْمِ ُم٠ًَمًَم٦ٍم ُأقمٜم٧َم َي٤م قَمٌَد اًمرا » وؾَمٚماؿ : 
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قمَٚمٞمٝم٤م ، وإن ُأقمٓمِٞمَتٝم٤م قَمـ ُم٠ًَمًم٦ٍم ُويمِٚم٧َم إًَمٞمْٝم٤م ، وإَذا طَمَٚمْٗم٧َم قَمغم َيِٛملم ، وَمَرَأي٧م هَمػمه٤م ظَمػمًا ُِمٜمَٝم٤م ، 

ر قَمـ َيٛمٞمٜمَِؽ   قمٚمٞمف  ُمتٗمٌؼ ش وَم٠ْمِت اًمذي ُهق ظمػٌم ، ويمٗمِّ

ي٤م أسم٤م َذر َأَراك » وقمـ أيب ذٍر ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -675

لَما ُم٤مل يتِٞمؿِ  رنا قمغم اصْمٜملْم وٓ شمقًمِّ  رواه ُمًٚمؿ.ش وِٕمٞمٗم٤ًم، وإين ُأطِم٥مُّ ًمَؽ ُم٤م ُأطِم٥مُّ ًمِٜمَٗمز، ٓ شَم٠َمُما

ي٤م أسم٤م » اهللا أٓ شَمًتٕمِٛمُٚمٜمل ؟ ومَيب سمِٞمِدِه قمغم ُمٜمْٙمٌِل صُمؿا ىم٤مل:  وقمٜمف ىم٤مل : ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقل -676

ٝم٤م ، وأدى اًمذي  ٤م يقم اًم٘مٞم٤مَُم٦م ظِمْزٌي وَٟمَداُم٦ٌم ، إٓا ُمـ أظَمذه٤م سمِح٘مِّ ٤َم َأُم٤مٟم٦م ، وإَّنا َذرٍّ إٟماَؽ َوِٕمٞمػ ، وإَّنا

 رواه ُمًٚمؿ ش قمٚمٞمِف ومِٞمٝم٤م 

 إٟماٙمؿ »:  ىم٤مل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف أن رؾمقل -677

 . اًمٌخ٤مري رواهُ  ش اًمِ٘مٞم٤مَُم٦مِ  يْقم َٟمَداَُم٦م وؾمتَُٙمقنُ  ، اإلُم٤مرةِ  قمغم ؾمتحِرصقن

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : .شمٚمؽ اًمدار أظمرة ٟمجٕمٚمٝم٤م ًمٚمذيـ ٓ يريدون قمٚمقا ذم إرض وٓ وم٤ًمدا : قمـ ُمًٚمؿ اًمٌٓملم 

 (19/638)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .اًمٕمٚمق : اًمتٙمؼم ذم احلؼ ، واًمٗم٤ًمد : إظمذ سمٖمػم احلؼ 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ًمٜم٤مس إٓ أُمػم سمر أو وم٤مضمر( ىم٤مًمقا : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هذا اًمؼم ومٙمٞمػ ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :)ٓ يّمٚمح ا

 ًُ ٌؾ وجي٤مَهد سمف اًمٕمدو وجُيٌك سمف اًمٗملء وشم٘م٤مم سمف احلدود سم٤مًمٗم٤مضمر؟ ىم٤مل:إن اًمٗم٤مضمر ي١مُمِّـ اهلل قمز وضمؾ سمف اًم

 (7249يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك رىمؿ إلا .)ؿمٕم٥مويٕمٌد اهللَ ومٞمف اعمًٚمُؿ آُمٜم٤م طمتك ي٠مشمٞمف أضمٚمف وحي٩م سمف اًمٌٞم٧م

صمؿ همٚم٥م قمدًمف ضمقره ومٚمف اجلٜم٦م  وُمـ همٚم٥م ضمقره  ُمـ ـمٚم٥م ىمْم٤مء اعمًٚمٛملم طمتك يٜم٤مًمف ٤مل اسمقهريرة :ىم

قمدًمف ومٚمف اًمٜم٤مر واجلٛمع سمٞمٜمٝمام أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ يمقٟمف ٓ يٕم٤من سم٥ًٌم ـمٚمٌف أن ٓ حيّمؾ ُمٜمف اًمٕمدل إذا 

 (13/124وزم.)ومتح اًم٤ٌمرى 

٤مل حمذرًا: ي٤م سم٘م٤مي٤م اًمٕمرب ي٤م سم٘م٤مي٤م اًمٕمرب إن وصػ ؿمّداد سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف هل٤م سم٤مًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م طملم ىم

 (16/346أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ اًمري٤مء، واًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م.) جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

قمـ أٟمس: ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء واؾمتٕم٤من قمٚمٞمف سم٤مًمِمٗمٕم٤مء ويمؾ إمم ٟمٗمًف وُمـ أيمره قمٚمٞمف أٟمزل اهلل ًمف ُمٚمٙم٤م 
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 (13/124يًدده. ) ومتح اًم٤ٌمرى

 .ٓ ُمـ قمدلأوهل٤م ُمالُم٦م وصم٤مٟمٞمٝم٤م ٟمداُم٦م ، وصم٤مًمثٝم٤م قمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إ : آُم٤مرة: قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

  (13/125)ومتح اًم٤ٌمرى 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: إي٤مك وطم٥م اًمري٤مؾم٦م وم٢من اًمرضمؾ شمٙمقن اًمري٤مؾم٦م أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وهق 

 (2/367)هتذي٥م احلٚمٞمف .سم٤مب هم٤مُمض ٓ يٌٍمه إٓ اًمٌّمػم ُمـ اًمٕمٚمامء اًمًامهة، ومتٗم٘مد ٟمٗمًؽ واقمٛمؾ سمٜمٞم٦م

 ( 88ومرت ُمٜمف.) اًمٕمقائؼ عمحٛمد اًمراؿمد  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُمـ ـمٚم٥م اًمري٤مؾم٦م ىمٌؾ جمٞمئٝم٤م

 أىمؾ ُمٜمف ذم اًمري٤مؾم٦م، شمرى اًمرضمؾ يزهد ذم اعمٓمٕمؿ واعمنمب 
ٍ
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُم٤م رأي٧م اًمزاهد ذم رء

 (7/39 إوًمٞم٤مءواعم٤مل واًمثٞم٤مب، وم٢مذا ٟمقزع ذم اًمري٤مؾم٦م طم٤مُمك قمٚمٞمٝم٤م وقم٤مدى . ) طمٚمٞمف 

ذيمر اًمٜم٤مس سم٤مًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب ًمٞمتٛمٞمز هق ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُم٤م أطم٥م أطمد اًمري٤مؾم٦م إٓ أطم٥م 

 سم٤مًمٙمامل، ويٙمره أن يذيمر اًمٜم٤مس أطمدًا قمٜمده سمخػم، وُمـ قمِمؼ اًمري٤مؾم٦م وم٘مد شمقدع ُمـ صالطمف. 

 ( 88)اًمٕمقائؼ عمحٛمد اًمراؿمد 

ىم٤مل اعمٝمٚم٥م: احلرص قمغم اًمقٓي٦م هق اًم٥ًٌم ذم اىمتت٤مل اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م طمتك ؾمٗمٙم٧م اًمدُم٤مء واؾمتٌٞمح٧م 

 (٤ً13/126مد ذم إرض سمذًمؽ.)ومتح اًم٤ٌمرى إُمقال واًمٗمروج وقمٔمؿ اًمٗم

اًمزهد ذم اًمري٤مؾم٦م أؿمد ُمـ اًمزهد ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م َّٓنام يٌذٓن رم ـمٚم٥م  :ىم٤مل اؾمح٤مق سمـ ظمٚمػ

 (2/24اًمري٤مؾمف.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

رأى قمٛمر سمـ هٌػمة أن يقزم اعمًٞم٥م سمـ راومع إؾمدي اًم٘مْم٤مء وم٘م٤مل: ُم٤م ينين وأّن ؾَمقاري ُمًجديمؿ زم 

 (113/ 5الم اًمٜمٌالء قمأ)ؾمػم .ذه٤ٌمً 

 (483/4قمالم اًمٜمٌالء أويم٤من أسمق اًمِمٕمث٤مء ي٘مقل: ًمق اسمتٚمٞم٧م سم٤مًم٘مْم٤مء ًمريم٧ٌم راطمٚمتل وهرسم٧م.)ؾمػم 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : أن أيمثر اًمٜم٤مس شمٗمًد أطمقاهلؿ ذم اإلُم٤مرة سم٥ًٌم اسمتٖم٤مء اًمرئ٤مؾم٦م واعم٤مل هب٤م. وم٘م٤مل: وإٟمام 

 ( 393 -28/392)جمٛمقع اًمٗمت٤موى يٗمًد ومٞمٝم٤م طم٤مل أيمثر اًمٜم٤مس ٓسمتٖم٤مء اًمرئ٤مؾم٦م واعم٤مل هب٤م.

 (16/346وم٘م٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٕم٘م٤ًٌم: ومٝمل ظمٗمٞم٦م ختٗمل قمـ اًمٜم٤مس ويمثػمًا ُم٤م ختٗمل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م. )اًمٗمت٤موى 

ىم٤مل اًمِمقيم٤مين سمٕمد أن ذيمر أطم٤مدي٨م اإلُم٤مرة ذم اًمًٗمر: ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أٟمف ينمع ًمٙمؾ قمدد سمٚمغ صمالصم٦م 

ُمـ اخلالف اًمذي ي١مدي إمم اًمتالف، ومٛمع قمدم  ومّم٤مقمدا أن ي١مُمروا قمٚمٞمف أطمدهؿ ٕن ذم ذًمؽ اًمًالُم٦م
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اًمت٠مُمػم يًتٌد يمؾ واطمد سمرأيف ويٗمٕمؾ ُم٤م يٓم٤مسمؼ هقاه ومٞمٝمٚمٙمقن، وُمع اًمت٠مُمػم ي٘مؾ آظمتالف ودمتٛمع 

اًمٙمٚمٛم٦م، وإذا ذع هذا ًمثالصم٦م يٙمقٟمقن ذم ومالة ُمـ إرض أو ي٤ًمومرون ومنمقمٞمتف ًمٕمدد أيمثر يًٙمٜمقن 

 (8/256ومّمؾ اًمتخ٤مصؿ أومم وأطمرى . )ٟمٞمؾ إوـم٤مر اًم٘مرى وإُمّم٤مر وحيت٤مضمقن ًمدومع اًمتٔم٤ممل و

 فٝ ؽ١بح اٌغٍف : ا١ٌٍّْٗ آ٢صبس 
روى أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمٕم٨م إمم اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ، إٟمؽ رضمؾ 

رك اهلل وىمراسمتل ُمـ رؾمقل اهلل، وصحٌتل إي٤مه  ُمٓم٤مع ذم أهؾ اًمِم٤مم ومِنْ وم٘مد أُّمرشمؽ، وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: أذيمِّ

، ي٘مقل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: وم٤مؾمتٕمٜم٧م قمٚمٞمف سمحٗمّم٦م، يٕمٜمل أن شمِمٗمع ًمف،  إٓ ُم٤م أقمٗمٞمتٜمل، وم٠مسمك قمكمٌّ

وم٠مسمك، ي٘مقل: ومخرضم٧م ًمٞمالً إمم ُمٙم٦م، وم٘مٞمؾ ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف: إٟمف ىمد ظمرج إمم اًمِم٤مم، ومٌٕم٨م ذم أصمري، 

ك أٟمف ي٠ميت إمم اعمِرسمد وهق حمٌس اإلسمؾ، ومٛمـ ومجٕمؾ اًمرضمؾ ي٠ميت اعمِرسمد ومٞمخٓمؿ سمٕمػمه سمٕمامُمتف ًمٞمدريمٜمل سمٛمٕمٜم

اًمٕمجٚم٦م ًمٞمدرك اسمـ قمٛمر ٓ يتٛمٙمـ ُمـ ووع اخلٓم٤مم ًمإلهاع اًمِمديد ومٞمخٓمؿ سمٕمػمه سمٕمامُمتف: ًمٞمدرك اسمـ 

قمٛمر، يٕمٜمل أن قمٚمٞم٤م ظمٌم أن اسمـ قمٛمر يٚمحؼ سم٠مهؾ اًمِم٤مم، يٚمحؼ سمٛمٕم٤موي٦م عم٤م أراد أن يٙمرهف قمغم اإلُم٤مرة، 

 ج إمم اًمِم٤مم، وإٟمام ظمرج إمم ُمٙم٦م، ومًٙمـ قمغم ريض اهلل قمٜمف.ي٘مقل: وم٠مرؾمٚم٧ْم طمٗمّم٦م أٟمف مل خير

 (224/ 3)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

وعم٤م وزم يزيد سمـ اعمٝمٚم٥م ظمرؾم٤من ىم٤مل: دًمقين قمغم رضمؾ يم٤مُمؾ ذم ظمّم٤مل اخلػم، ومُدل قمغم أيب سمردة 

ذي أي أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري، ومٚمام ضم٤مء رآه رضماًل وم٤مئ٘م٤ًم، يٕمٜمل قمغم اًمقصػ اًم -إؿمٕمري 

ذيمر، ومٚمام يمٚمٛمف رأى ُمـ خمؼمشمف أومْمؾ ُمـ ُمرآشمف، يٕمٜمل أن رأى هٞمئ٦م ذم هم٤مي٦م اًمًٛم٧م واًمقىم٤مر، ومٚمام شمٙمٚمؿ 

ُمٕمف رأى قم٘مالً وطمًـ ٟمٔمر ذم إُمقر أقمٔمؿ ِم٤م رأى ذم صقرشمف اًمٔم٤مهرة، ، ومٚمام شمٙمٚمؿ ُمٕمف وضمد أن 

وم٠مسمك أن يٕمٗمٞمف، وم٘م٤مل: ظمّم٤مًمف وأظمالىمف وقم٘مٚمف أومْمؾ، وم٘م٤مل: إين وًمٞمتؽ يمذا، ويمذا ُمـ قمٛمؾ، وم٤مؾمتٕمٗم٤مه، 

أهي٤م إُمػم، أٓ أظمؼمك سمٌمء طمدصمٜمٞمف أيب قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ وذيمر ًمف طمديث٤ًم، إمم أن 

ىم٤مل: وأٟم٤م أؿمٝمد أين ًم٧ًم سم٠مهؾ عم٤م دقمقشمٜمل إًمٞمف، وم٘م٤مل: ُم٤م زدت قمغم أن طمروتٜم٤م قمغم ٟمٗمًؽ، يٕمٜمل: ُم٤م 

تٜم٤م ومٞمؽ، وم٤مظمرج إمم قمٝمدك وم٢مين همػم ُمٕمٗمٞمؽ، دام أٟمؽ هبذا اًمزهد ذم اًمقٓي٤مت هذا اًمذي ٟمريد ورهمٌ

ومخرج ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن ي٘مٞمؿ، وم٤مؾمت٠مذن ذم اًم٘مدوم قمٚمٞمف، وم٠مذن ًمف، وم٘م٤مل أهي٤م إُمػم: أٓ أطمدصمؽ سمٌمء طمدصمٜمٞمف 

أيب؟ وذيمر ًمف طمديث٤ًم، وىم٤مل ذم اًم١ًمال سمقضمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وإين ؾم٤مئٚمؽ سمقضمف اهلل إٓ ُم٤م أقمٗمٞمتٜمل أهي٤م 

 (345/ ٠4مقمٗم٤مه.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء إُمػم ُمـ قمٛمٚمؽ، وم
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هذا إوزاقمل اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ـمٚم٥م ُمٜمف يزيد سمـ اًمقًمٞمد أن يكم اًم٘مْم٤مء، ومجٚمس جمٚم٤ًًم واطمدًا، صمؿ اؾمتٕمٗمك 

 (45/ 68شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر   )ـمٚم٥م اإلقمٗم٤مء( وم٠مقمٗمل.)

قمٚمؿ زم سم٤مًم٘مْم٤مء، وم٢من يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين رمحف اهلل عم٤م ذهٌقا سمف إمم اًم٘مْم٤مء ىم٤مل: إين واهلل ٓ 

 (412/ 6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .(ومام يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمًتٕمٛمٚمقين، وإن يمٜم٧م يم٤مذسم٤ًم ومال شمقًمقا يم٤مذسًم٤م

ىم٤مل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر يم٤من وم٘مٞمف أهؾ اعمديٜم٦م سمٕمد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وقمرض قمٚمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم اًمرؿمٞمد ىمْم٤مء 

ػم اعم١مُمٜملم إٓ أن يٚمزُمف ذًمؽ وم٘م٤مل واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اعمديٜم٦م وضم٤مئزة أرسمٕم٦م آٓف ديٜم٤مر وم٤مُمتٜمع وأسمك أُم

ٕن خيٜم٘مٜمل اًمِمٞمٓم٤من أطم٥م إزم ُمـ أن أزم اًم٘مْم٤مء وم٘م٤مل اًمرؿمٞمد ُم٤م سمٕمد هذا هم٤مي٦م وأقمٗم٤مه ُمـ اًم٘مْم٤مء 

 وأضم٤مزه سم٠مًمٗمل ديٜم٤مر. ) هتذي٥م اًمٙمامل (

 اٌغٍيبْ ٚاٌمبمٟ ٚغريّ٘ب ِٓ ٚالح األِٛس -8<
ّ
ش
َ
 ثبة ؽ

 حتز٠شُ٘ ِٓ لشٔبء اٌغٛء ٚاٌمجٛي ٍُِّٕٙٝ اختبر ٚص٠ش فبحل ٚ

ٌَْٕمٍض قَمُدوٌّ إِٓا اعمُتاِ٘ملَم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 
 [ . 67] اًمزظمرف :  إظَِمالاُء َيْقَُمئٍذ سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

َُم٤م » قمـ أيب ؾمٕمٞمٍد وأيب هريرة ريض اهللا قمٜمٝمام أن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -678

ـْ ظَمٚمٞمَٗم٦ٍم إٓا يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف سمَِٓم٤مٟمت٤َمِن : سمَِٓم٤مَٟم٦ٌم شَم٠ْمُُمُرُه سم٤ِمعمَْٕمُروِف َوحُتْمُّ سمَ  ُف َٕم٨َم اهللاُ ُِمـ ٟمٌل ، وٓ اؾمتَْخَٚمػ ُِم

ُف قمٚمٞمِف واعمَٕمُّمقُم ُمـ قَمَّمَؿ اهللاُ  ِّ وحُتْمُّ  رواه اًمٌخ٤مري .ش قمٚمٞمف ، وسمَِٓم٤مَٟم٦ٌم شَم٠ْمُُمُرُه سم٤ِمًمنما

 اهللا  أَرادَ  إذا »:   قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧ْم : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا  -679

رهُ  َٟمز إن ، ِصدٍق  وزيرَ  ًمف ضَمَٕمَؾ  ، ظمػماً  سم٤مُِٕمػمِ   ضمَٕمَؾ  ذًمؽ هَمػمَ  سمفِ  َأَراد َوإذا ، أقَم٤مَٟمفُ  َذيَمرَ  َوإن ، ذيما

  َوِزيرَ  ًمف
ٍ
 رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمٍد قمغم ذط ُمًٚمؿ .ش.  ُيِٕمٜمْفُ ره ، َوإن َذيَمَر ملُيَذيمِّ  مل َٟمز إن ، ؾُمقء

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ومٙمؾ ظمٚم٦م هل قمداوة إٓ ظمٚم٦م اعمت٘ملم .إٓ اعمت٘ملم إظمالء يقُمئذ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض قمدو قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف:

. قمـ أيب إؾمح٤مق ، أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ظمٚمٞمالن ُم١مُمٜم٤من ، وظمٚمٞمالن يم٤مومران ، ومامت أطمد اعم١مُمٜملم 

 وم٘م٤مل : ي٤م رب إن ومالٟم٤م يم٤من ي٠مُمرين سمٓم٤مقمتؽ وـم٤مقم٦م رؾمقًمؽ ، وي٠مُمرين سم٤مخلػم  ويٜمٝم٤مين قمـ اًمنم وخيؼمين

شمْمٚمف سمٕمدي واهده يمام هديتٜمل وأيمرُمف يمام أيمرُمتٜمل وم٢مذا أين ُمالىمٞمؽ ي٤مرب ومال 
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ُم٤مت ظمٚمٞمٚمف اعم١مُمـ مجع سمٞمٜمٝمام ومٞم٘مقل : ًمٞمثـ أطمديمام قمغم ص٤مطمٌف ومٞم٘مقل : ي٤م رب إٟمف يم٤من ي٠مُمرين سمٓم٤مقمتؽ 

وـم٤مقم٦م رؾمقًمؽ ، وي٠مُمرين سم٤مخلػم ، ويٜمٝم٤مين قمـ اًمنم ، وخيؼمين أين ُمالىمٞمؽ ، ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ اخلٚمٞمؾ  وٟمٕمؿ 

٥م: ىم٤مل : ويٛمقت أطمد اًمٙم٤مومريـ ومٞم٘مقل : ي٤م رب إن ومالٟم٤م يم٤من يٜمٝم٤مين قمـ ـم٤مقمتؽ إخ وٟمٕمؿ اًمّم٤مطم

وـم٤مقم٦م رؾمقًمؽ وي٠مُمرين سم٤مًمنم ويٜمٝم٤مين قمـ اخلػم وخيؼمين أين همػم ُمالىمٞمؽ ومٞم٘مقل : سمئس إخ وسمئس 

 (21/638) شمٗمًػم اًمٓمؼمى .اخلٚمٞمؾ وسمئس اًمّم٤مطم٥م 

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام : يم٤من رضم٤مل  .ي٤مأهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمتخذوا سمٓم٤مٟم٦م ُمـ دوٟمٙمؿ  : ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُمـ اعمًٚمٛملم يقاصٚمقن اًمٞمٝمقد عم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘مراسم٦م واًمّمداىم٦م واحلٚمػ واجلقار واًمرو٤مع ، وم٠مٟمزل اهلل 

 (2/96)شمٗمًػم اًمٌٖمقى . ٕم٤ممم هذه أي٦م يٜمٝم٤مهؿ قمـ ُم٤ٌمـمٜمتٝمؿ ظمقف اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿشم

ـ ُدوٟمُِٙمْؿ َٓ َي٠ْمًُمقَٟمُٙمْؿ ظَم٤ٌَمًٓ  ـَ آَُمٜمُقْا َٓ شَمتاِخُذوْا سمَِٓم٤مَٟم٦ًم ُمِّ ِذي ٤َم اًما  ( 119. )ؾمقرة آل قمٛمران ))َي٤م َأهيُّ

سمٓم٤مٟم٦م ، أي : يٓمٚمٕمقَّنؿ قمغم هائرهؿ وُم٤م ي٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟم٤مهٞم٤م قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم قمـ اخت٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم 

يْمٛمروٟمف ٕقمدائٝمؿ ، واعمٜم٤موم٘مقن سمجٝمدهؿ وـم٤مىمتٝمؿ ٓ ي٠مًمقن اعم١مُمٜملم ظم٤ٌمٓ أي : يًٕمقن ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ 

وُم٤م ييهؿ سمٙمؾ ِمٙمـ ، وسمام يًتٓمٞمٕمقٟمف ُمـ اعمٙمر واخلديٕم٦م ، ويقدون ُم٤م يٕمٜم٧م اعم١مُمٜملم وخيرضمٝمؿ 

 (2/117ف اًمذيـ يٓمٚمٕمقن قمغم داظمٚم٦م أُمره.) سمـ يمثػم ظم٤مص٦م أهٚم : وسمٓم٤مٟمف اًمرضمؾ هؿ ويِمؼ قمٚمٞمٝمؿ.

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف : إذا رأيتؿ اًم٘م٤مرئ حي٥م إهمٜمٞم٤مء ومٝمق ص٤مطم٥م دٟمٞم٤م وإذا رأيتٛمقه يٚمزم 

 (9/311اًمًٚمٓم٤من ومٝمق ًمص. )اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف 

ًمًالـملم وم٢مٟمؽ ٓ شمّمٞم٥م ُمـ دٟمٞم٤مهؿ ؿمٞمئ٤ًم إٓ أص٤مسمقا ُمـ وىم٤مل أسمق ذر ًمًٚمٛم٦م: ي٤م ؾمٚمٛم٦م ٓ شمٖمش أسمقاب ا

 (2/142طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إديٜمؽ أومْمؾ ُمٜمف.)

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜمف : يم٤من اًم٘مراء أصح٤مب جم٤مًمس قمٛمر وُمِم٤مورشمف يمٝمقًٓ  يم٤مٟمقا أو ؿم٤ٌمسم٤م.

 (355ومتح اًم٤ٌمرى ( 

٤مرك اإلسمؾ، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ شمّمٞمٌقا ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف : إن قمغم أسمقاب اًمًٚمٓم٤من ومتٜم٤ًم  يمٛمٌ

 (4/31وًمٞم٤مء ُٕمـ دٟمٞم٤مهؿ ؿمٞمئ٤ًم إٓ أص٤مسمقا ُمـ ديٜمٙمؿ ُمثٚمٞمف.)طمٚمٞمف ا

ىم٤مل طمذيٗمف سمـ اًمٞمامن:إي٤ميمؿ وُمقاىمػ اًمٗمتـ. ىمٞمؾ: وُم٤م ُمقاىمػ اًمٗمتـ ي٤م اسم٤م قمٌداهلل؟ ىم٤مل: أسمقاب إُمراء 

 (93خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ ) يدظمٚمٝم٤م أطمديمؿ قمغم إُمػم ومٞمّمدىمف سم٤مًمٙمذب وي٘مقل ًمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف.
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يمت٥م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري إمم قم٤ٌمد سمـ قم٤ٌمد: إي٤مك وإُمراء أن شمدٟمق ُمٜمٝمؿ أو خت٤مًمٓمٝمؿ ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء 

وإي٤مك أن ختدع وي٘م٤مل ًمؽ ًمتِمٗمع وشمدرأ قمـ ُمٔمٚمقم أو شمرد ُمٔمٚمٛم٦م وم٢من ذًمؽ ظمديٕم٦م إسمٚمٞمس وإٟمام اختذه٤م 

٤مهمتٜمؿ ذًمؽ وٓ شمٜم٤مومًٝمؿ وإي٤مك أن شمٙمقن ِمـ حي٥م أن ومج٤مر اًم٘مراء ؾُمٚمااًم وُم٤م يمٗمٞم٧م قمـ اعم٠ًمًم٦م واًمٗمتٞم٤م وم

يٕمٛمؾ سم٘مقًمف أو يٜمنم ىمقًمف أو يًٛمع ىمقًمف وم٢مذا شمرك ذًمؽ ُمٜمف قمرف ومٞمف وإي٤مك وطم٥م اًمري٤مؾم٦م وم٢من اًمرضمؾ 

يٙمقن طم٥م اًمري٤مؾم٦م أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وهق سم٤مب هم٤مُمض ٓ يٌٍمه إٓ اًمٌّمػم ُمـ اًمٕمٚمامء 

قمٚمؿ أٟمف ىمد دٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مس أُمر يِمتٝمل اًمرضمؾ أن يٛمقت اًمًامهة، ومتٗم٘مد سم٘مٚم٥م واقمٛمؾ سمٜمٞم٦م وا

 (1/179واًمًالم.)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى :يم٤من ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس وأذاومٝمؿ واعمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ ذم اًمديـ اًمذيـ ي٘مقُمقن إمم ه١مٓء 

ٜمتٗمع ويم٤من آظمرون يٚمزُمقن سمٞمقهتؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ ذًمؽ ومٙم٤مٟمقا ٓ ي -يٕمٜمل: إُمراء  -ومٞم٠مُمروَّنؿ ويٜمٝمقَّنؿ 

هبؿ وٓ يذيمرون، صمؿ سم٘مٞمٜم٤م طمتك ص٤مر اًمذيـ ي٠مشمقَّنؿ ومٞم٠مُمروَّنؿ ذار اًمٜم٤مس واًمذيـ ًمزُمقا سمٞمقهتؿ ومل 

 (1/331ي٠مشمقهؿ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس.)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 

وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمحٜمقن : يم٤من ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أخ ي٠ميت اًم٘م٤ميض واًمقازم سم٤مًمٚمٞمؾ يًٚمؿ قمٚمٞمٝمام، ومٙمت٥م ًمف 

٤م سمٕمد: وم٢من اًمذي يراك سم٤مًمٜمٝم٤مر يراك سم٤مًمٚمٞمؾ، وهذا آظمر يمت٤مب أيمتٌف إًمٞمؽ.ىم٤مل اسمـ أظمقه يمت٤مسم٤ًم وم٘م٤مل: أُم

ؾمحٜمقن: عم٤م ىمرأ ذًمؽ وم٠مقمجٌف ىم٤مل: ُم٤م أؾمٛم٩م  اًمٕم٤ممل أن ي١مشمك إًمٞمف ذم طمٚم٘متف ومال يقضمد، ومٞم٠ًمل اًمٜم٤مس: أيـ 

ُم٤م أمح٘مف أن اًمٕم٤ممل؟ ومٞم٘مقًمقن: قمٜمد إُمػم أو قمٜمد اًمًٚمٓم٤من. واعمٕمٜمك: ُم٤م أؾمٛم٩م هذا اًمٕم٤ممل، وُم٤م أهم٤ٌمه، و

يؽمك هذه اعم٤ًمضمد ويذه٥م ويرشمع هٜم٤م وهٜم٤مك مجٕم٤ًم ًمٚمدٟمٞم٤م واعم٤مل واحلٓم٤مم واًمٙمراد واعمٜم٤مص٥م واًمرئ٤مؾم٦م 

وهمػمه٤م.ىم٤مل ؾمحٜمقن: إذا أشمك اًمرضمؾ جمٚمس اًم٘م٤ميض صمالصم٦م أي٤مم ُمتقاًمٞم٦م سمال طم٤مضم٦م وٓ قمذر: ومٞمٜمٌٖمل أٓ 

 (1/332شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف.)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 

ان: صمالث ٓ شمٌٚمقن ٟمٗمًؽ هبـ ٓ شمدظمؾ قمغم ؾمٚمٓم٤من وإن ىمٚم٧م آُمره سمٓم٤مقم٦م اهلل وٓ ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمر

شمدظمؾ قمغم اُمرأة وإن ىمٚم٧م أقمٚمٛمٝم٤م  يمت٤مب اهلل، وٓ شمّمٖملم سمًٛمٕمؽ إمم ذي هقى وم٢مٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م يٕمٚمؼ 

 (4/85وًمٞم٤مء ٕسم٘مٚمٌؽ ُمـ هقاه.)طمٚمٞمف ا

طمًٜم٤مت اعمرء إٓ يمام يٌ٘مل ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف: إن مجع اعم٤مل وهمِمٞم٤من اًمًٚمٓم٤من ٓ يٌ٘مٞم٤من ُمـ 

 (724و٤مري٤من ؾم٘مٓم٤م ذم طمٔمػمة همٜمؿ وم٤ٌمشم٤م جيقؾم٤من طمتك أصٌح٤م. )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ طمدي٨م 
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ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: ُمـ سمخؾ سم٤مًمٕمٚمؿ اسمتكم سمثالث  إُم٤م ُمقت يذه٥م قمٚمٛمف وإُم٤م يٜمًك وإُم٤م يٚمزم اًمًٚمٓم٤من 

 (8/398قمالم اًمٜمٌالء أومٞمذه٥م قمٚمٛمف .)ؾمػم 

 ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر : إن ظمػم إُمراء ُمـ أطم٥م اًمٕمٚمامء وأن ذ اًمٕمٚمامء ُمـ أطم٥م إُمراء.وىم٤مل أسمق طم٤مزم 

  (6/111قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: إٟمؽ شمدظمؾ قمغم اًمًٚمٓم٤من وهؿ ئمٚمٛمقن وجيقرون ؟ وم٘م٤مل يرمحؽ اهلل وم٠ميـ اعمٙمّٚمؿ 

 (1/31سم٤محلؼ. ) اجلرح واًمتٕمديؾ

 (8971)ؿمٕم٥م اإليامن .ب اًمًٚمٓم٤من يمام ٟمتٕمٚمؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآنىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: يمٜم٤م ٟمتٕمٚمؿ اضمتٜم٤م

وىم٤مل اسمـ طمزم وهق يٜمّمح اًمٕم٤ممل ذم رؾم٤مًمتف ) ُمراشم٥م اًمٕمٚمقم ( : وإن اسمتكم سمّمح٦ٌم ؾمٚمٓم٤من وم٘مد اسمتكم سمٕمٔمٞمؿ 

 اًمٌالي٤م  وقمرض ًمٚمخٓمر اًمِمٜمٞمع ذم ذه٤مب ديٜمف وذه٤مب ٟمٗمًف وؿمٖمؾ سم٤مًمف وشمرادف مهقُمف .

 (4/76) جمٛمققمف رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف: زم يم٤مشم٥م ٟمٍماين، ىم٤مل: ُم٤م ًمؽ ىم٤مشمٚمؽ اهلل؟! أُم٤م 

ـَ آَُمٜمُقْا َٓ شَمتاِخُذوْا اًْمٞمَُٝمقَد َواًمٜماَّم٤مَرى َأْوًمِٞم٤َمء سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمِٞم٤َمء سمَ  ِذي ٤َم اًما ْٕمٍض( ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل: )َي٤م َأهيُّ

(؟! أٓ اختذت طمٜمٞمٗم٤ًم؟! ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، زم يمت٤مسمتف وًمف ديٜمف، ىم٤مل: ٓ ُأيمِرُمٝمؿ إذ 51)اعم٤مئدة

 (21196)أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل  أه٤مَّنؿ اهلل، وٓ أقِمّزهؿ إذ أذهلّؿ اهلل، وٓ أدٟمِٞمٝمؿ وىمد أىمّم٤مهؿ اهلل.

ن سمـ قمٗم٤من ًمٞم٘مٞمؿ احلد قمغم اًمقًمٞمد؟ ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ اخلٞم٤مر: أشمٞم٧ُم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد وم٘مٚم٧م: أٓ شمٜمّمح قمثام

وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م: هؾ شمٔمـ أين ٓ أٟم٤مصحف إٓا أُم٤مُمٙمؿ؟ واهلل ًم٘مد ٟمّمحتف ومٞمام سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ومَل أيمـ ٕومتح سم٤مسًم٤م 

 ًمٚمنم أيمقن أٟم٤م أول ُمـ ومتحف. )رواه اًمِمٞمخ٤من(

 ىم٤مل قمٛمر سمـ طمٌٞم٥م: طميت جمٚمس ه٤مرون اًمرؿمٞمد، ومجرت ُم٠ًمًم٦م شمٜم٤مزقمٝم٤م احلْمقر، وقمٚم٧م أصقاهتؿ،

وم٤مطمت٩م أطمدهؿ سمحدي٨م رواه أسمق هريرة قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدومع سمٕمْمٝمؿ احلدي٨م، 

وزادت اعمداومٕم٦م واخلّمقُم٦م، طملم ىم٤مل ىم٤مئٚمقن ُمٜمٝمؿ: ٓ ي٘مٌؾ هذا احلدي٨م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ؿ، وٟمٍم ىمقهلؿ، وؾمٚمؿ: ٕن أسم٤م هريرة ُمتٝمؿ ومٞمام يرويف، وسطمقا سمتٙمذيٌف، ورأي٧م اًمرؿمٞمد ىمد ٟمح٤م ٟمحقه

وم٘مٚم٧م أٟم٤م: هذا احلدي٨م صحٞمح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأسمق هريرة صحٞمح اًمٜم٘مؾ، صدوق 

ومٞمام يرويف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمػمه، ومٜمٔمر إزم اًمرؿمٞمد ٟمٔمر ُمٖمْم٥م، وىمٛم٧م ُمـ اعمجٚمس 
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: أضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم وم٤مٟمٍموم٧م إمم ُمٜمززم، ومٚمؿ أًم٨ٌم طمتك ىمٞمؾ ص٤مطم٥م اًمؼميد سم٤مًم٤ٌمب، ومدظمؾ وم٘م٤مل زم

إضم٤مسم٦م ُم٘متقل وحتٜمط وشمٙمٗمـ، وم٘مٚم٧م: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أين دومٕم٧م قمـ ص٤مطم٥م ٟمٌٞمؽ وأضمٚمٚم٧م ٟمٌٞمؽ أن 

يٓمٕمـ قمغم أصح٤مسمف ومًٚمٛمٜمل ُمٜمف، وم٠مدظمٚم٧م قمغم اًمرؿمٞمد وهق ضم٤مًمس قمغم يمرد ُمـ ذه٥م، طم٤مه قمـ 

ُم٤م شمٚم٘م٤مين أطمد ُمـ اًمرد  ذراقمٞمف سمٞمده واًمًٞمػ، وسملم يديف اًمٜمٓمع، ومٚمام سمٍم يب ىم٤مل زم: ي٤م قمٛمر سمـ طمٌٞم٥م،

واًمدومع ًم٘مقزم سمٛمثؾ ُم٤م شمٚم٘مٞمتٜمل سمف، وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إن اًمذي ىمٚمتف وضم٤مدًم٧م قمٜمف ومٞمف ازدراء قمغم 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وقمغم ُم٤م ضم٤مء سمف، إذا يم٤من أصح٤مسمف يمذاسملم، وم٤مًمنميٕم٦م سم٤مـمٚم٦م واًمٗمرائض 

احلدود يمٚمف ُمردود همػم ُم٘مٌقل، ومرضمع إمم ٟمٗمًف صمؿ وإطمٙم٤مم ذم اًمّمٞم٤مم واًمّمالة واًمٓمالق واًمٜمٙم٤مح و

 (1115 -2/1114.) هتذي٥م اًمٙمامل ىم٤مل: أطمٞمٞمتٜمل ي٤م قمٛمر سمـ طمٌٞم٥م أطمٞم٤مك اهلل، وأُمر زم سمٕمنمة آٓف درهؿ

وم٘مد ُرِوَي أن رضمالً ؾم٠مل قمٌد اعمٚمؽ أن خيٚمق سمف وم٠مُمر قمٌد اعمٚمؽ َُمـ قمٜمده سم٤مٟٓمٍماف ومٚمام ظمال سمف، وأراد 

ف قمٌد اعمٚمؽ:اطمذر ُمـ يمالُمؽ صمالصًم٤م: إي٤مك أن متدطمٜمل وم٢مين أقمٚمؿ سمٜمٗمز ُمٜمؽ أو اًمرضمؾ أن يتٙمٚمؿ ىم٤مل ًم

شمٙمذسمٜمل وم٢مٟمف ٓ رأي ًمٙمذوب أو شمًٕمك إزما سم٠مطمٍد ُمـ اًمرقمٞم٦م وم٢مَّنؿ إمم قمدزم وقمٗمقي أىمرب ُمٜمٝمؿ إمم 

 (37/142ضمقري وفمٚمٛمل وإن ؿمئ٧م أىمٚمتؽ. وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أىمٚمٜمل. وم٠مىم٤مًمف. )شم٤مريخ دُمِمؼ 

اًمٗمزاري اًمٕمراق وأوٞمٗم٧م إًمٞمف ظمراؾم٤من، وذًمؽ ذم أي٤مم يزيد سمـ قمٌداعمٚمؽ،  وعم٤م وزم قمٛمر سمـ هٌػمة

اؾمتدقمك احلًـ اًمٌٍمي وحمٛمد سمـ ؾمػميـ واًمِمٕمٌل وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م صمالث وُم٤مئ٦م، وم٘م٤مل هلؿ: إن يزيد 

ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اؾمتخٚمٗمف قمغم قم٤ٌمده، وأظمذ قمٚمٞمٝمؿ اعمٞمث٤مق سمٓم٤مقمتف، وأظمذ قمٝمدٟم٤م سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، وىمد وٓين 

ٙمت٥م إزم سم٤مُٕمر ُمـ أُمره وم٠مىمٚمده ُم٤م شم٘مٚمده ُمـ ذًمؽ إُمر، ومام شمرون وم٘م٤مل اسمـ ؾمػميـ واًمِمٕمٌل ُم٤م شمرون ومٞم

ىمقًٓ ومٞمف شم٘مٞم٦م وم٘م٤مل اسمـ هٌػمة: ُم٤م شم٘مقل ي٤م طمًـ وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ هٌػمة ظمػ اهلل ذم يزيد وٓ ختػ يزيد ذم اهلل، 

ٚمٙم٤ًم ومٞمزيٚمؽ قمـ هيرك إن اهلل يٛمٜمٕمؽ ُمـ يزيد وإن يزيد ٓ يٛمٜمٕمؽ ُمـ اهلل وأوؿمؽ أن يٌٕم٨م إًمٞمؽ ُم

وخيرضمؽ ُمـ ؾمٕم٦م ىمٍمك إمم وٞمؼ ىمؼمك صمؿ ٓ يٜمجٞمؽ إٓ قمٛمٚمؽ ي٤م اسمـ هٌػمة إن شمٕمص اهلل وم٢مٟمام ضمٕمؾ 

اهلل هذا اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مسًا ًمديـ اهلل وقم٤ٌمده ومال شمريمٌـ ديـ اهلل وقم٤ٌمده سمًٚمٓم٤من اهلل، وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم 

 (2/71ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

ٝم٤مب اًمزهري وم٘مد دظمؾ قمغم ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م وُمع دظمقًمف مل يٕمط اًمدٟمٞم٦م ًمديٜمف ومٝم٤م هق ي٘مػ حمٛمد سمـ ؿم

يم٤مجلٌؾ أُم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ىم٤مل ًمف : ُمـ اًمذي شمقمم يمؼمه ُمٜمٝمؿ ؟ وم٘م٤مل : هق قمٌد اهلل سمـ أيب 
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٤مدى ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء ىم٤مل : يمذسم٧م هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل اًمزهري : أٟم٤م ايمذب ) ٓ أسم٤م ًمؽ ( ومق اهلل ًمق ٟم

إن اهلل أطمؾ اًمٙمذب ُم٤م يمذسم٧م طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد وقمروة وقمٌٞمد وقمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص قمـ قم٤مئِم٦م أن اًمذي شمقمم 

  (5/341قمالم اًمٜمٌالء أيمؼمه قمٌد اهلل سمـ أيب.)ؾمػم 

أمحد سمـ حمٛمد اخلراؾم٤مين اًمٜمقري ص٤مطم٥م اجلٜمٞمد يم٤من إذا رأى ُمٜمٙمرًا همػمه وًمق يم٤من ومٞمف شمٚمٗمف ٟمزل يقُم٤ًم 

ومٞمف صمالصمقن دٟم٤ًم وم٘م٤مل ًمٚمٛمالح : ُم٤م هذا ؟ ىم٤مل : ُم٤م يٚمزُمؽ ؟ وم٠مًمح قمٚمٞمف ، وم٘م٤مل : أٟم٧م واهلل  ومرأى زورىم٤مً 

صقذم يمثػم اًمٗمْمقل هذا مخر ًمٚمٛمٕمتْمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد ىم٤مل : أقمٓمٜمل ذًمؽ اعمدرى وم٤مهمت٤مظ وىم٤مل ٕضمػمه 

٧م ويٚمؽ ؟ ىم٤مل : ٟم٤موًمف طمتك أسمٍم ُم٤م يّمٜمع وم٠مظمذه وٟمزل ومٙمنه٤م يمٚمٝم٤م وم٠مدظمؾ قمغم اعمٕمتْمد وم٘م٤مل : ُمـ أٟم

: حمت٥ًم ىم٤مل : وُمـ وٓك احل٦ًٌم ؟ ىم٤مل : اًمذي وٓك اإلُم٤مُم٦م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ! وم٠مـمرق وىم٤مل : ُم٤م محٚمؽ 

 (13/76ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)قمغم ومٕمٚمؽ ؟ ىم٤مل : ؿمٗم٘م٦م ُمٜمل قمٚمٞمؽ ! ومؽميمف وأظمال ؾمٌٞمؾ. 

ذم اَّنٞم٤مر اخلالوم٦م، وُم٘متؾ  اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل وزير اعمًتٕمّمؿ آظمر ظمٚمٗم٤مء اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، يم٤من ًمف أصمره اًم٤ٌمًمغ

أهؾ سمٖمداد قمغم سمٙمرة أسمٞمٝمؿ، وزوال اعماليلم ُمـ اًمٙمت٥م اًمنمقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمتٞمج٦م إهمراىمٝم٤م ذم اًمٜمٝمر، وُم٤م 

ذًمؽ إٓ ًمتٕم٤موٟمف ُمع اًمتت٤مر اًمٖمزاة ومْمالً قمـ ُمِمقراشمف اًمٗم٤مؾمدة اًمتل ىمٚمٚم٧م قمدد اجلٞمش ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ 

 (13/234)اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف .ًمتت٤مر، وهمػمه٤م ُمـ ىمراراشمف اهل٤مدُم٦مُم٘م٤مشمؾ إمم قمنمة آٓف، وَّنٞمف اًمٜم٤مس أن ي٘م٤مشمٚمقا ا

 ثبة إٌٟٙ ّٓ ر١ٌٛخ اإِلِبسح ٚاٌمنبء ٚغريّ٘ب -9<
ك ثٙب

ّ
 ِٓ اٌٛال٠بد دلٓ عأذلب أٚ ؽشؿ ١ٍّٙب فْش

قمـ أيب ُمقؾمك إؿَمٕمريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : دظَمٚم٧ُم قمغم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ أَٟم٤م  -681

رَٟم٤م قَمغم سمٕمِض َُم٤م وٓاَك اهللا ، قمزا وضمؾا ، َورَ  ٤م : ي٤م رؾمقَل اهللا أُمِّ ل ، وم٘م٤مل أطَمُدمُهَ ـْ سمٜمل قَمٛمِّ ضُمالِن ُِم

 .ش إٟما٤م واهللا ٓ ُٟمَقزمِّ هَذا اًمَٕمَٛمَؾ أطمدًا ؾَم٠َمًَمف ، أو أطَمدًا طَمَرص قمٚمٞمف » وىم٤مل أظمُر ُِمثَْؾ ذًمَؽ ، وم٘م٤مل : 

 

 جبة :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌ
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًم٘مْم٤مء ُم٤م ىمْمقا ذم صمٛمـ سمٕمرة ! وًمٙمـ ٓ سمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ 

 (21أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ٕيب سمٙمر اًمْمٌل اعمٚم٘م٥م سمـ ويمٞمع ص  ). اًم٘مْم٤مء وُمـ إُمرة سمرة أو وم٤مضمرة

( 11/376)اعمٖمٜمك.ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ْٕن أضمٚمس ىم٤موٞم٤ًم سملم اصمٜملم أطم٥م إزما ُمـ قم٤ٌمدة ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م



 واًم٘مْم٤مء اإِلُم٤مرة شمقًمٞم٦م قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب                 ن اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤م -675

 

 

ُمتًٌاًم  قمـ أيب احلًـ قمكم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘م٤ميض ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: يم٤من ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق ٓ يرى

ىمط. وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأة: أهي٤م اًم٘م٤ميض ٓ حيؾ ًمؽ أن حتٙمؿ سملم اًمٜم٤مس وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ٓ 

 (13/53)شم٤مريخ سمٖمداد  .حيؾ ًمٚم٘م٤ميض أن حيٙمؿ سملم اصمٜملم وهق همْم٤ٌمن ومتًٌؿ

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝمدي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمٗمص سمـ همٞم٤مث، وهق ىم٤مض سم٤مًمنمىمٞم٦م ي٘مقل ًمرضمؾ ي٠ًمل 

ُم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مء: ًمٕمٚمؽ شمريد أن شمٙمقن ىم٤موٞم٤ًم، ٕن يدظمؾ اًمرضمؾ أصٌٕمف ذم قمٞمٜمف ومٞم٘متٚمٕمٝم٤م ومػمُمل هب٤م  قمـ

 (8/191)شم٤مريخ سمٖمداد .ظمػم ًمف ُمـ أن يٙمقن ىم٤موٞم٤مً 

ؼم اًمًـ ظمذًم٧م قمغم يمؼم اًمًـ ُمع قمٗمتف عم٤م شم٘مٚمد أمحد سمـ سمديؾ اًم٘مْم٤مء ىم٤مل: ظمذًم٧م قمغم يم

 (4/49وصٞم٤مٟمتف.)شم٤مريخ سمٖمداد 

م ومتيب قمٜم٘مل أطم٥م إمم ُمـ أن أزم اًم٘مْم٤مء.) ٤ٌَمُر اًمُ٘مْم٤مة ص  ىم٤مل ُمٙمحقل: ٕن أىمدا  (24أظم

 (24أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ص  ) .ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : إذا وزم اًمرضمؾ اًم٘مْم٤مء ومٚمٞمجٕمؾ ًمٚم٘مْم٤مء يقُم٤ًم  وًمٚمٌٙم٤مء يقُم٤مً 

 (٤24مل : ٓ دمؽمئ قمغم اًم٘مْم٤مء طمتك دمرئ قمغم اًمًٞمػ.) أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ص قمـ اسمـ ؿمؼمُم٦م ىم

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًمقاضم٥م اخت٤مذ اإلُم٤مرة ديٜم٤ًم وىمرسم٦ًم يت٘مرب هب٤م إمم اهلل، وم٢من اًمت٘مرب إًمٞمف ومٞمٝم٤م سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م 

 رؾمقًمف ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، وإٟمام يٗمًد ومٞمٝم٤م طم٤مل يمثػٍم ُمـ اًمٜم٤مس ٓسمتٖم٤مء اًمري٤مؾم٦م أو اعم٤مل هب٤م.

 (189 -186)اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 

وىم٤مل أيْم٤م: إذا يم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمًٚمٓم٤من واعم٤مل هق اًمت٘مرب إمم اهلل وإىم٤مُم٦م ديٜمف، وإٟمٗم٤مق ذًمؽ ذم ؾمٌٞمٚمف يم٤من  

 (189-186ذًمؽ صالح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م.)اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ص 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قن ىم٤موٞم٤ًم ويم٤من ذًمؽ أيمثر ُمـ ُمرة وـمٚم٥م ُمٜمف أسمق وأسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل:ُضب قمغم اًم٘مْم٤مء وم٠مسمك أن يٙم

ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر أن يكم اًم٘مْم٤مء وطمٚمػ قمٚمٞمف ومحٚمػ أسمق طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ٓ يٗمٕمؾ وم٘م٤مل ًمف احل٤مضم٥م: شمرى أُمػم 

اعم١مُمٜملم حيٚمػ وأٟم٧م حتٚمػ ىم٤مل: أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم يمٗم٤مرة يٛمٞمٜمف أىمدر ُمٜمل وم٠مُمر سمف أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر 

 (6/411م اًمٜمٌالء قمالأومُحٌس ومامت ومٞمف سمٌٖمداد.)ؾمػم 

وميسمف ُم٤مئ٦م  قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرو اًمرىمل ىم٤مل: يمٚمؿ سمـ هٌػمة أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أن يكم ًمف ىمْم٤مء اًمٙمقوم٦م، وم٠مسمك قمٚمٞمف

 .ؾمقط وقمنمة أؾمقاط ذم يمؾ يقم قمنمة أؾمقاط، وهق قمغم آُمتٜم٤مع ومٚمام رأى ذًمؽ ظمكم ؾمٌٞمٚمف

 (13/326شم٤مريخ سمٖمداد (



 واًم٘مْم٤مء اإِلُم٤مرة شمقًمٞم٦م قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب               ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 676

قمٚمٞمف سمٖمداد ومقٓه ىمْم٤مء اعمديٜم٦م،  هلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري، وم٘مدمسمٕم٨م يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم اًمرؿمٞمد إمم قمٌٞمد ا

وم٤مؾمتٕمٗم٤مه ومٚمؿ يٕمٗمف ومٕمرض ًمٞمحٞمك سمـ ظم٤مًمد وم٘م٤مل: ٓ واهلل ُم٤م أطمًـ اًم٘مْم٤مء وم٢من يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم ومام يًٕمٙمؿ 

أن شمقًمقا ُمـ ٓ حيًـ وإن يمٜم٧م يم٤مذسم٤ًم ومال حيؾ ًمٙمؿ أن شمقًمقا ُمـ يٙمذب وم٤مقمٗمك ُمـ اًم٘مْم٤مء ويم٤من اُمرًأ 

 (11/311د )شم٤مريخ سمٖمدا.ص٤محل٤مً 

أُمػم  قمـ محٞمد سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل: عم٤م ضملء سمٕمٌد اهلل سمـ إدريس وطمٗمص سمـ همٞم٤مث وويمٞمع سمـ اجلراح إمم

اعم١مُمٜملم ه٤مرون اًمرؿمٞمد ًمٞمقًمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء دظمٚمقا قمٚمٞمف، وم٠مُم٤م اسمـ إدريس وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، وـمرح 

وم٘م٤مل: واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٟمٗمًف يم٠مٟمف ُمٗمٚمقج، وم٘م٤مل ه٤مرون: ظمذوا سمٞمد اًمِمٞمخ ٓ ومْمؾ ذم هذا، وأُم٤م ويمٞمع 

ُم٤م أسمٍمت هب٤م ُمٜمذ ؾمٜم٦م، وووع أصٌٕمف قمغم قمٞمٜمف وقمٜمك أصٌٕمف وم٠مقمٗم٤مه، وأُم٤م طمٗمص سمـ همٞم٤مث وم٘م٤مل: ًمقٓ 

 (8/189)شم٤مريخ سمٖمداد .همٚم٦ٌم اًمديـ واًمٕمٞم٤مل ُم٤م وًمٞم٧م

ح يم٤من أص قمـ اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل: دقم٤مه أُمػم اعم١مُمٜملم اعمٝمدي إمم ىمْم٤مء اعمديٜم٦م، ومٚمؿ أرى رضمالً ىمط

اؾمتٕمٗم٤مء ُمٜمف، ىم٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم: إين يمٜم٧م وًمٞم٧م وٓي٦م، ومخِمٞم٧م أن ٓ أيمقن ؾمٚمٛم٧م ُمٜمٝم٤م، وأقمٓمٞم٧م اهلل 

قمٝمدًا أن ٓ أزم وٓي٦م أسمدًا، وأٟم٤م أقمٞمذ أُمػم اعم١مُمٜملم سم٤مهلل وٟمٗمز أن ٓ حيٛمٚمٜمل قمغم أن أظمٞمس سمٕمٝمد اهلل، ىم٤مل 

ل: واهلل ًم٘مد أقمٓمٞم٧م هذا ُمـ ٟمٗمز ىمٌؾ ًمف اعمٝمدي: ومقاهلل ًم٘مد أقمٓمٞم٧م هذا ُمـ ٟمٗمًؽ ىمٌؾ أن أدقمقك، ىم٤م

 (13/244أن شمدقمقين، ىم٤مل: وم٘مد أقمٗمٞمتؽ.)شم٤مريخ سمٖمداد 

وطمّمـ  قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمالصم٦م أٟمف يم٤من ي٘م٤مل ًمف ىم٤ميض اجلـ وذًمؽ أن سمئرًا يم٤مٟم٧م سملم طمران

وسملم  ُمًٚمٛم٦م ومٙم٤من ُمـ ينمب ُمٜمٝم٤م ظمٌٓمتف اجلـ ىم٤مل: ومقىمػ قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل: أهي٤م اجلـ إٟم٤م ىمد ىمْمٞمٜم٤م سمٞمٜمٙمؿ

 إٟمس ومٚمٝمؿ اًمٜمٝم٤مر وًمٙمؿ اًمٚمٞمؾ ىم٤مل: ومٙم٤من اًمرضمؾ إذا اؾمتً٘مك ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر مل يّمٌف رء.

 (5/389)شم٤مريخ سمٖمداد 

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اخلرىمل ىُمٚمد اًم٘مْم٤مء ومٚمؿ ي٘مٌٚمف واظمتٗمك وعم٤م ص٤مر ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ إمم أصٌٝم٤من 

٘مْم٤مء ومٌٙمك يمثػمًا وسمٙمك سمٕمض اًمِمٞمقخ ومٚمام ُوزم اًم٘مْم٤مء هٜم٤مك، وىمرئ قمٝمده سم٤مجل٤مُمع يٕمٜمل ظمٓم٤مب شمقًمٞم٦م اًم

ومرغ ضمٕمٚمقا يدقمقن ًمف وي٘مقًمقن ُم٤م سمٌٚمدٟم٤م إٓ ُمـ حي٥م أسم٤مك يٕمٜمل اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل:أسمٙم٤مين أين ذيمرشمف ويراين 

ذم هذه احل٤مل يٕمٜمل ي٘مقل: ًمق رآين أيب مل ي٘مٌؾ ومل يرَض ي٘مقل: يم٤من أيب يٌٕم٨م ظمٚمٗمل إذا ضم٤مءه رضمؾ زاهد 

ن أيمقن ُمثٚمف يٕمٜمل اإلُم٤مم أمحد يريب اسمٜمف ص٤محل٤ًم ُمٜمذ اًمّمٖمر إذا ضم٤مءه أطمد ُمـ أو ُمت٘مِمػ ٕٟمٔمر إًمٞمف حي٥م أ
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 (12/531اًمزه٤مد يًتدقمل وًمده ًمٞمٜمٔمر إًمٞمف ًمٕمٚمف يت٠مصمر سمف ويًتٗمٞمد ِم٤م يِم٤مهد.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

 قمـ اعمٕمغم سمـ روسم٦م ىم٤مل : ىم٤مل زم رضم٤مء سمـ طمٞمقة : ومم إُمػم اًمٞمقم قمٌداهلل سمـ ُمقه٥م اًم٘مْم٤مَء وًمق اظمؽمت

سملم أن أمحؾ إمم طمٗمريت وسملم ُم٤م وزم اسمـ ُمقه٥م : ٓظمؽمت أن ُأمحؾ إمم طمٗمريت وم٘مٚم٧م ًمف : وم٢من اًمٜم٤مس 

 (24 - 23أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ص  )يتحدصمقن أٟمؽ أٟم٧م أذت سمف  ىم٤مل : صدىمقا ٕين ٟمٔمرت ًمٚمٕم٤مُم٦م ومل أٟمٔمر ًمف. 

وهق -ِرؿْمِديـ سمـ ؾمٕمد ويمت٥م اخلٚمٞمٗم٦م إمم اسمـ وه٥م ذم ىمْم٤مء ُمٍم ومجٜمّـ ٟمٗمًف وًمزم اًمٌٞم٧م، وم٤مـمٚمع قمٚمٞمف 

، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد، أٓ خترج إمم اًمٜم٤مس ومتحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ يمام أُمر اهلل ورؾمقًمف؟ ىمد -أطمد رواة احلدي٨م أيْم٤مً 

 (14/424 قمالم اًمٜمٌالءأؾمػم ضمٜمّٜم٧َم ٟمٗمًؽ وًمزُم٧م اًمٌٞم٧م، إمم ه٤مهٜم٤م اٟمتٝمك قم٘مٚمؽ؟.)

روج قمٚمٞمف وم٠مراده ًمٞمقًمٞمف اًم٘مْم٤مء ووىمع ذم ذهـ اعمٜمّمقر أن أسم٤م ُمٞمنة أمحد سمـ ٟمزار اعم٤مًمٙمل ٓ يرى اخل

وم٘م٤مل: يمٞمػ يكم اًم٘مْم٤مء رضمؾ أقمٛمك يٌقل حتتف؟! هق يتحدث قمـ ٟمٗمًف صمؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أين 

 (15/396)اًمًػم اٟم٘مٓمٕم٧م إًمٞمؽ وأٟم٤م ؿم٤مب ومال متٙمٜمٝمؿ ُمٜمل ومام ضم٤مءت اًمٕمٍم إٓ وهق ُمـ أهؾ أظمرة.

٘مْم٤مء وم٤مؾمتدقم٤مه قمٌد اعمٚمؽ أُمػم اًمٌٍمة وأُمره سمذًمؽ، وسمٕم٨م اعمًتٕملم سم٤مهلل اخلٚمٞمٗم٦م إمم ٟمٍم سمـ قمكم يقًمٞمف اًم

وم٘م٤مل: أرضمع وأؾمتخػم اهلل شمٕم٤ممم ومرضمع إمم سمٞمتف ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ومّمغم ريمٕمتلم وىم٤مل: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من زم قمٜمدك 

 (12/136قمالم اًمٜمٌالء  أظمػم وم٤مىمٌْمٜمل ومٜم٤مم وم٠مٟمٌٝمقه وم٢مذا هق ُمٞم٧م.)ؾمػم

ُمل قمغم ؾمٛمرىمٜمد وم٠مسمك وم٤مًمح قمٚمٞمف اًمًٚمٓم٤من طمتك قمـ اخلٓمٞم٥م ىم٤مل: اؾمت٘م٣م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدار

 (11/29)شم٤مريخ سمٖمداد .شم٘مٚمده وىم٣م ىمْمٞم٦م واطمدة صمؿ اؾمتٕمٗمك وم٠مقمٗمل

ومٚمام  قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمّمٕم٥م ىم٤مل: ُأيمره ـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٚم٘مٛم٦م ـ قمغم ىمْم٤مء هظمس، أظمرج ُمٙمره٤ًم،

 .أو ُم٤مت أو أقمٗملظمرج إمم هظمس أىم٤مم هب٤م أي٤مُم٤ًم صمؿ هرب ُمٜمٝم٤م ومٚمؿ ئمٝمر إمم أن قمزل اًمذي وٓه 

 (11/255)شم٤مريخ سمٖمداد 

وذيمروا أن صم٤مسم٧م سمـ طمزم إٟمدًمز قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ذم سمٚمده وم٠مسمك وم٠مراد أسمقه أن يٚمزُمف سمذًمؽ وم٠ًمًمف 

 إٟمٔم٤مره صمالصم٤ًم، ومتقذم ومٞمٝم٤م، ومٙم٤مٟمقا يرون أٟمف دقم٤م قمغم ٟمٗمًف سم٤معمقت، ويم٤من ُمٕمرووم٤ًم سم٢مضم٤مسم٦م اًمدقمقة.

 )563/ 14)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 (233/ 9)اًمًػم غم اسمـ وه٥م اًم٘مْم٤مء ومجٜمّـ ٟمٗمًف، وًمزم سمٞمتف يٕمٜمل شمٔم٤مهر سم٤مجلٜمقن وًمزم سمٞمتف.وقُمرض قم

قمـ قمغم سمـ هاج ىم٤مل: سمٕمض ؿمٞمقظمٜم٤م ىم٤مل: اؾمت٠مذن اسمـ قمالصم٦م قمغم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمٕمد أن وزم اًم٘مْم٤مء، 
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٤ًم ومدظمؾ قمامر سمـ حمٛمد سمـ أظم٧م ؾمٗمٞم٤من يًت٠مذن ًمف قمكم ؾمٗمٞم٤من، ومٚمؿ ي٠مذن ًمف ويم٤من ؾمٗمٞم٤من يٕمجـ يمًٌ

ًمٚمِم٤مة، ومٚمؿ يزل سمف قمامر طمتك أذن ًمف، ومدظمؾ اسمـ قمالصم٦م ومٚمؿ حيقل ؾمٗمٞم٤من وضمف إًمٞمف، صمؿ ىم٤مل ًمف: اسمـ قمالصم٦م 

أهلذا يمت٧ٌم اًمٕمٚمؿ؟ ًمق اؿمؽمي٧م صٞمدًا سمدرهؿ ـ يٕمٜمل ؾمٛمٞمٙم٤م ـ صمؿ درت ذم ؾمٙمؽ اًمٙمقوم٦م ًمٙم٤من ظمػمًا ُمـ 

 (5/389)شم٤مريخ سمٖمداد .هذا

 قٓه ذم سمٕمض سمالد إٟمدًمس صمؿ اظمتٗمك طمتك أقمٗمل.وُأيمره أسمق قمكم احلًلم سمـ حمٛمد قمغم اًم٘مْم٤مء ومت

 (19/377قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

 وزبة األدة
 ٍّٝ اٌزخٍك ثٗ -:<

ِّ
 ثبة احل١بء ٚفنٍٗ ٚاحلش

ـَ إَْٟمَّم٤مِر  -681 ـِ قُمَٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام َأنا رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َُمرا قَمغَم َرضُمٍؾ ُِم قمـ اسْم

 ، وَمَ٘م٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : َوُهَق يَ 
ِ
ـَ اإِليامِن » ِٕمُظ َأظَم٤مُه ذم احلََٞم٤مء ش َدقْمُف وم٢مِنا احلٞم٤مَء ُِم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

وقمـ قِمْٛمران سمـ طُمَّملْم ، ريض اهللا قمٜمٝمام ، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -682

ُف » أْو ىَم٤مَل : ش احلَٞم٤مُء ظَمػْمٌ يُمٚمُُّف » ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م عمًٚمؿ : ش إٓا سمَِخػْمٍ  احلٞم٤َمُء ٓ َي٠ْميت» احلََٞم٤مُء يُمٚمُّ

 ش .ظَمػْمٌ 

اإلياَمُن سمِْْمع » وقمـ أيب ُهريرة ريض اهللا قمٜمف ، أنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -683

ـَ اًمٓماِريِؼ وؾمٌُْٕمقَن ، أْو سمِْْمُع َوؾِمتُّ  قَن ؿُمْٕم٦ًٌم ، وَم٠َموْمَْمُٚمٝم٤م ىمْقُل ٓ إًمف إٓا اهللا ، َوأْدَٟم٤مه٤م إَُم٤مـم٦ُم إََذى قم

ـَ اإلياَمِن   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش ، واحلٞم٤مُء ؿُمْٕم٦ٌٌَم ُِم

ِة ش : اًمٌِْْمُع »  ْٕم٦ٌَُم .» سمٙمن اًم٤ٌمء . وجيقز ومتحٝم٤م ، َوُهَق ُِمـ اًمثالصم٦ِم إمم اًْمَٕمنَمَ  اًْمِ٘مْٓمَٕم٦مُ ش : َواًمِمُّ

َُم٤م ُي١مِذي يَمحَجٍر َوؿَمْقٍك َوـملٍم َوَرَُم٤مٍد َوىَمَذٍر َوٟمحِق ش: َوإََذى » اإلَزاًَم٦ُم ش : َواإلُم٤مـَم٦ُم » واحلَْْمَٚم٦ُم . 

 ذًمَؽ .

وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُْدِريِّ ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : يم٤من رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأؿَمدا  -684

ـَ اًْمَٕمْذَرا  ذم ظِمْدِرَه٤م ، وَم٢مَذا رأى ؿَمْٞمئ٤ًم َيْٙمَرُهف قَمَروْمٜم٤َمُه ذم َوضْمِٝمِف . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .طَمٞم٤َمَء ُِم
ِ
ء



 سمف اًمتخٚمؼ قمغم واحل٨مِّ  وومْمٚمف احلٞم٤مء سم٤مب            اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -679

 

 

ـَ اًمتْ٘مّمػم ذم طَمؼِّ ِذي احلَؼِّ .  ىم٤مل اًمٕمٚمامُء : طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم احلَٞم٤مء ظُمُٚمٌؼ يٌْٕم٨ُم قمغم شَمْرِك اًْمَ٘مٌِٞمِح ، ويْٛمٜمَُع ُم

ـْ أيب اًْمَ٘م٤مؾمؿ اجلُٜمْٞمِد َرمَحُف اهللا ىم ٤مل : احلََٞم٤مُء ُرؤَي٦ُم أٓء  أي : اًمٜمِّٕمِؿ   ورْؤي٦ُم اًمتاْ٘مِّمػِم . َورَوْيٜم٤َم قم

ك طمٞم٤مًء. ٛما ًَ ُد سمٞمْٜمَُٝماَم طم٤مًم٦م شُم  وَمٞمَتَقًما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: ىم٤مل ًم٘مامن: ظمػم اًمٜم٤مس: احلٞمّل، اًمٖمٜمل: ىمٞمؾ: اًمٖمٜمك ذم اعم٤مل؟ ىم٤مل: ٓ، وًمٙمـ: 

تٞم٩م إًمٞمف ٟمٗمع، وإذا اؾمتٖمٜمك قمٜمف ٟمٗمع: ىمٞمؾ: ومٛمـ ذ اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل: ُمـ ٓ ي٤ٌمزم أن يراه اًمٜم٤مس اًمذي إذا اطم

 (7/317وًمٞم٤مء ُٕمًٞمئ٤ًم.)طمٚمٞمف ا

قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ أسمٞمف: أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم 

أذه٥م إمم اًمٖم٤مئط ذم اًمٗمْم٤مء ُمت٘مٜمٕم٤ًم سمثقيب  اؾمتحٞمقا ُمـ اهلل قمز وضمؾ ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده إين ٕفمؾ طملم

 (1/34 إوًمٞم٤مءاؾمتحٞم٤مء ُمـ ريب قمز وضمؾ.) طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: إن احلٞم٤مء ًمٞمدل قمغم هٜم٤مت ذات أًمقان  ُمـ اؾمتحٞم٤م اؾمتخٗمك  وُمـ اؾمتخٗمك اشم٘مك 

 (91وُمـ اشم٘مك وىمل. ) ُمٙم٤مرم إظمالق ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م رىمؿ طمدي٨م 

  اهلل قمٜمف: ُمـ ىمؾ طمٞم٤مؤه ىمؾ ورقمف، وُمـ ىمؾ ورقمف ُم٤مت ىمٚمٌف.وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض

 (7/59يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  إل)ؿمٕم٥م ا

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: احلٞم٤مء واإليامن ذم ـمٚمؼ: وم٢مذا ُاٟمتُزع أطمدمه٤م ُمـ اًمٕمٌد اشمٌٕمف أظمر .

 (7329 -11/165) ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك 

 ( 16احلٞم٤مء.)ُمٙم٤مرم إظمالق ص ىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: رأس ُمٙم٤مرم إظمالق 

 (89ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: إَُٔم ظُمٚمؼ اعم١مُمـ، اًمُٗمحش .)اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ص 

 (184ورأى أسمق اًمدرداء اُمرأة ؾمٚمٞمٓم٦م اًمٚم٤ًمن، وم٘م٤مل: ًمق يم٤مٟم٧م هذه ظمرؾم٤مء، يم٤من ظمػًما هل٤م.)اًمّمٛم٧م 

سمٕمٌد ذًا، أو هٚمٙم٦م: ٟمزع ُمٜمف احلٞم٤مء، ومٚمؿ  قمـ زاذان قمـ ؾمٚمامن  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم إذا أراد

شمٚم٘مف إٓ ُم٘مٞمت٤ًم ِم٘مت٤ًم: وم٢مذا يم٤من ُم٘مٞمت٤ًم ِم٘مت٤ًم، ٟمزقم٧م ُمٜمف اًمرمح٦م: ومٚمؿ شمٚم٘مف إٓ ومٔم٤ًم همٚمٞمٔم٤ًم، وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ، 
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ٟمزقم٧م ُمٜمف إُم٤مٟم٦م، ومٚمؿ شمٚم٘مف إٓ ظم٤مئٜم٤ًم خمقٟم٤ًم: وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ، ٟمزقم٧م رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف، ومٙم٤من ًمٕمٞمٜم٤ًم 

 (1/214 إوًمٞم٤مءٚمٞمف ُمٚمٕمٜم٤ًم.)طم

قمـ حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل: ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ: ًمق ظمػمت سملم أن أسمٕم٨م وم٠مدظمؾ اجلٜم٦م، وسملم أن ٓ أسمٕم٨م: ٓظمؽمت 

 ؾ.ان ٓ اسمٕم٨م ىمٚم٧م عمحٛمد سمـ طم٤مشمؿ : هذا ُمـ احلٞم٤مء ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ هذا ُمـ ـمريؼ احلٞم٤مء ُمـ اهلل قمزوضم

 (8/84 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

اًمِم٘مقة :ىمًقة اًم٘مٚم٥م مجقد اًمٕملم ىمٚمف احلٞم٤مء اًمرهمٌف رم اًمدٟمٞم٤م  ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : مخس ُمـ قمالُم٤مت

 (11/182يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلـمقل آُمؾ.)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: أدريم٧م أىمقاُم٤ًم يًتحٞمقن ُمـ اهلل ؾمقاد اًمٚمٞمؾ ُمـ ـمقل اهلجٕم٦م، إٟمام هق قمغم 

 ( 8/118ء اجلٜم٥م، وم٢مذا حترك ىم٤مل: ًمٞمس هذا ًمؽ، ىمقُمل ظمذي طمٔمؽ ُمـ أظمرة.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤م

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب اهلذيؾ: أدريمٜم٤م أىمقاُم٤ًم وإن أطمدهؿ يًتحل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ. ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: 

 (4/359وًمٞم٤مء ٕيٕمٜمل اًمتٙمِمػ.)طمٚمٞمف ا

ىم٤مل أمحد سمـ قم٤مصؿ إٟمٓم٤ميمل: أطم٥م أن ٓ أُمقت طمتك أقمرف ُمقٓي، وًمٞمس ُمٕمرومتف اإلىمرار سمف، ًمٙمـ 

 (9/282 إوًمٞم٤مءٜمف .)طمٚمٞمف اعمٕمروم٦م إذا قمرومتف اؾمتحٞمٞم٧م ُم

ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة اًمٜما٤مضمل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقل: احلَٞم٤َمء واًمتٙمرم ظمّمٚمت٤من ُِمـ ظمّم٤مل اخلػم، مل يٙمقٟم٤م ذم قمٌد 

ٓا رومٕمف اهلل قمزا وضمؾا هبام.)ُمٙم٤مرم آظمالق ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م   (1/43إ

رسمؽ واحل٥م يٜمٓمؼ واحلٞم٤مء  ىم٤مل ذو اًمٜمقن :احلٞم٤مء وضمقد اهلٞم٦ٌم ذم اًم٘مٚم٥م ُمع وطمِم٦م ُم٤م ؾمٌؼ ُمٜمؽ إمم

 (2/249يًٙم٧م واخلقف ي٘مٚمؼ.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

وقمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: أٓ أن اًمٗمحش واًمٌذاء ُمـ اًمٜمٗم٤مق، وهـ ِم٤م يزدن ذم اًمدٟمٞم٤م، ويٜم٘مّمـ ذم 

 (186أظمرة، وُم٤م يٜم٘مّمـ ذم أظمرة أيمثر ِم٤م يزدن ذم اًمدٟمٞم٤م.)اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ي٘م٤مل: اًمٗم٤مطمش اعمتٗمحش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذم صقرة يمٚم٥م، أو ذم ضمقف  ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة:

 (185يمٚم٥م.)اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 ىم٤مل اًمنى :إن احلٞم٤مء وإٟمس يٓمرىم٤من اًم٘مٚم٥م . وم٢من وضمدوا ومٞمف اًمزهد واًمقرع وإٓ رطمال.

 (2/249)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  
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 (186اخلٚمؼ اًمدينء. ) اًمّمٛم٧م وىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس: أوٓ أظمؼميمؿ سم٠مدوأ اًمداء: اًمٚم٤ًمن اًمٌذيء، و

 (9/257ٚمٞمف احلقمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ىم٤مل: إذا اؾمتحك اًمٕمٌد ُمـ رسمف قمز وضمؾ، وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ اإليامن.)

 (3/281ٚمٞمف احلىم٤مل جم٤مهد: إن اعمًٚمؿ، ًمق مل يّم٥م ُمـ أظمٞمف إٓ طمٞم٤مء ُمٜمف يٛمٜمٕمف ُمـ اعمٕم٤ميص، ًمٙمٗم٤مه.)

 (3/268 إوًمٞم٤مءغم احلٞم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس.)طمٚمٞمف قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ىم٤مل: آصمروا احلٞم٤مء ُمـ اهلل، قم

 وىم٤مل اسمـ قمٓم٤مء: اًمٕمٚمؿ إيمؼم: اهلٞم٦ٌم واحلَٞم٤َمء: وم٢مذا ذه٧ٌم اهلٞم٦ٌم واحلَٞم٤َمء مل يٌؼ ومٞمف ظمػم.

 (1/98)اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف 

 .وىم٤مل أسمق قمثامن: َُمـ شمٙمٚماؿ ذم احلَٞم٤َمء وٓ يًتحل ُِمـ اهلل قمزا وضمؾا ومٞمام يتٙمٚماؿ سمف، ومٝمق ُمًتدرج

 (1/98رؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )اًم

 (2/249ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ :ُمـ اؾمتحٞم٤م ُمـ اهلل ُمٓمٞمٕم٤ًم اؾمتحٞم٤م اهلل ُمٜمف وهق ُمذٟم٥م.) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ٛم٧م. )اًمّمٛم٧م ص   (263وىم٤مل رسمٞمط سمٜمل إهائٞمؾ: زيـ اعمرأة احلَٞم٤َمء وزيـ احلٙمٞمؿ اًمّما

 ( 2/227قمٞمٌف. )آداب اًمنمقمٞمفىم٤مل إصٛمٕمل ؾمٛمٕم٧م أقمراسمٞم٤ًم ي٘مقل : ُمـ يم٤ًمه احلٞم٤مء صمقسمف مل ير اًمٜم٤مس 

ىم٤مل اعمح٤مؾمٌل : اعمراىم٦ٌم قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م سم٘مرب اًمرب، يمٚمام ىمقي٧م اعمٕمروم٦م سم٤مهلل ىمقي احلٞم٤مء ُمـ ىمرسمف 

 (73وٟمٔمره.)اًمتقطمٞمد ٓسمـ رضم٥م 

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: إن اعمرء إذا اؿمتد طمٞم٤مؤه ص٤من قمروف ودومـ ُم٤ًمويف وٟمنم حم٤مؾمٜمف وُمـ ذه٥م طمٞم٤مؤه ذه٥م 

ن قمغم اًمٜم٤مس وُم٘م٧م وُمـ ُم٘م٧م أوذي وُمـ أوذي طمزن وُمـ طمزن وم٘مد هوره وُمـ ذه٥م هوره ه٤م

قم٘مٚمف وُمـ أصٞم٥م ذم قم٘مٚمف يم٤من أيمثر ىمقًمف قمٚمٞمف ٓ ًمف وٓ دواء عمـ ٓ طمٞم٤مء ًمف وٓ طمٞم٤مء عمـ ٓ ووم٤مء ًمف وٓ 

 (1/58ووم٤مء عمـ ٓ إظم٤مء ًمف وُمـ ىمؾ طمٞم٤مؤه صٜمع ُم٤م ؿم٤مء وىم٤مل ُم٤م أطم٥م . ) روو٦م اًمٕم٘مالء 

ل ُمدارج أهؾ اخلّمقص، يتقًماد ُِمـ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ذم طم٘مٞم٘م ٦م احلَٞم٤َمء: ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مزل: احلَٞم٤َمء: ُِمـ أوا

. إٟماام ضمٕمؾ احلٞم٤مء ُِمـ أول ُمدارج أهؾ اخلّمقص: عم٤م ومٞمف ُِمـ ُمالطمٔم٦م طمْمقر َُمـ  شمٕمٔمٞمٍؿ ُمٜمقٍط سمقدٍّ

ل ؾمٚمقك أهؾ اخلّمقص: أن يروا احلؼا ؾمٌح٤مٟمف طم٤مًضا ُمٕمٝمؿ، وقمٚمٞمف سمٜم٤مء ؾم ٚمقيمٝمؿ. يًتَحٞمل ُمٜمف، وأوا

ة، وم٢مذا  . يٕمٜمل: أنا احلَٞم٤َمء طم٤مًم٦م طم٤مصٚم٦م ُِمـ اُمتزاج اًمتإمٔمٞمؿ سم٤معمقدا وىمقًمف: إٟماف يتقًماد ُِمـ شمٕمٔمٞمٍؿ ُمٜمقٍط سمقدٍّ

اىمؽمٟم٤م شمقًماد سمٞمٜمٝمام احلَٞم٤َمء، واجلٜمٞمد ي٘مقل: إنا شمقًمُّده ُِمـ ُمِم٤مهدة اًمٜمِّٕمؿ ورؤي٦م اًمتا٘مّمػم، وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل: 
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ٕمقر واًمٜمُّٗمرة، طم٤مًم٦ٌم شمًٛمك: احلَٞم٤َمء، وٓ شمٜم٤مذم  شمقًمُّده ُِمـ ؿمٕمقر اًم٘مٚم٥م سمام يًتحٞمل ُمٜمف، ومٞمتقًماد ُِمـ هذا اًمِمُّ

ة أؾم٤ٌمب. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم   (2/253سملم هذه إىمقال، وم٢منا ًمٚمحٞم٤مء قمدا

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وُمـ واومؼ اهلل ذم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ىم٤مدشمف شمٚمؽ اًمّمٗم٦م إًمٞمف سمزُم٤مُمف وأدظمٚمتف قمغم رسمف وأدٟمتف 

ـ رمحتف وصػمشمف حمٌقسم٤م وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف رطمٞمؿ حي٥م اًمرمح٤مء  يمريؿ حي٥م اًمٙمرُم٤مء  قمٚمٞمؿ حي٥م ُمٜمف وىمرسمتف ُم

اًمٕمٚمامء ، ىمقي حي٥م اعم١مُمـ اًم٘مقي  وهق أطم٥م إًمٞمف ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ طمتك حي٥م أهؾ احلٞم٤مء ، مجٞمؾ حي٥م 

 ( 67أهؾ اجلامل وشمر حي٥م أهؾ اًمقشمر. ) اجلقاب اًمٙم٤مرم 

٤مقمر:)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚم  (2/113اموردى ىم٤مل اًمِما

 شمِم٤مءُ  ُم٤م وم٤مصٜمعْ  شمًتِح  ومل             اًمٚمٞم٤مزم قم٤مىم٦ٌمَ  ختَش  مل إذا

 احلٞم٤مءُ  ذه٥م إذا اًمدٟمٞم٤م وٓ           ظمػمٌ  اًمٕمٞمشِ  ُم٤مذم ومالواهللِ 

 اًمٚمِّح٤مءُ  سم٘مل ُم٤م اًمٕمقدُ  ويٌَ٘مك       سمخػمٍ  اؾمتحٞم٤م ُم٤م اعمرءُ  يٕمٞمُش 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
َٕمٌل، ىم٤م  ل: ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب ريض اهلل قمٜمف اُمرأة شم٘مقل:قمـ اًمِما

ات شمٓماٚمع اـمِّالقم٤م  دقمتٜمل اًمٜماٗمس سمٕمد ظمروج قمٛمرو            إمم اًمٚماذا

 وًمق ـم٤مًم٧م إىم٤مُمتف رسَم٤مقم٤م          وم٘مٚم٧م هل٤م قمجٚم٧م ومٚمـ شمٓم٤مقمل       

 وخمزاة حتٚمِّٚمٜمل ىمٜم٤مقم٤م      أطم٤مذر أن أـمٞمٕمؽ ؾم٥ما ٟمٗمز           

: ُم٤م اًمذي ُمٜمٕمؽ ُِمـ ذًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: احلَٞم٤َمء وإيمرام زوطمل. وم٘م٤مل قمٛمر: إنا ذم احلَٞم٤َمء هلَٜم٤مت وم٘م٤مل هل٤م قمٛمر

 (113)حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )أى أؿمٞم٤مء(. ذات أًمقان َُمـ اؾمتحٞمك اظمتٗمك وَُمـ اظمتٗمك اشما٘مك وَُمـ اشما٘مك ُوىمِل. 

وىمًؿ يم٤من شمٙمقن ومٞمف قم٤مئِم٦م، وسمٞمٜمٝمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس: ىُمًؿ سمٞم٧م قم٤مئِم٦م سم٤مصمٜملم: ىمًؿ يم٤من ومٞمف اًم٘مؼم، 

طم٤مئط، ومٙم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م رسمام دظمٚم٧م طمٞم٨م اًم٘مؼم ومْمال، ومٚمام دومـ قمٛمر مل شمدظمٚمف إٓ وهل ضم٤مُمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م 

 (2/294صمٞم٤مهب٤م.)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 

وضم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف مل يٙمـ يدظمؾ احلامم إٓ وطمده، وقمٚمٞمف صمقب صٗمٞمؼ) أي همٚمٞمظ ( 

 (3/355قمالم اًمٜمٌالءأإين ٕؾمتحل ُمـ اهلل أن يراين ذم احلامم ُمتجردا. )ؾمػم وي٘مقل: 

قمـ احلًـ ىم٤مل: وذيمر قمثامن ريض اهلل قمٜمف، وؿمدة طمٞم٤مءه: إن يم٤من ًمٞمٙمقن ذم اًمٌٞم٧م، واًم٤ٌمب قمٚمٞمف ُمٖمٚمؼ، 

 (1/56 إوًمٞم٤مءومام يْمع قمٜمف اًمثقب ًمٞمٗمٞمض قمٚمٞمف اعم٤مء، يٛمٜمٕمف احلٞم٤مء أن ي٘مٞمؿ صٚمٌف.)طمٚمٞمف 
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يم٦ٌم َأو ُم٤م ومقىمٝم٤م شمًؽم  ضم٤مء قمـ أيب ٤ٌّمٟم٤ًم )هاويُؾ ىمّمػمٌة إمِم اًمرُّ ُمقؾمك آؿمٕمرى: أٟمف يم٤من إذا ٟم٤مم ًمٌس شُم

 (2/399قمالم اًمٜمٌالءأاًمٕمقرة(  خم٤موم٦م أن شمٜمٙمِمػ قمقرشمف.) ؾمػم 

ىم٤مل اسمقُمقؾمك إؿمٕمري : إين ٕدظمؾ اًمٌٞم٧م اعمٔمٚمؿ أهمتًؾ ومٞمف ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وم٠مطمٜمل ومٞمف فمٝمري إذا أظمذت 

 (411/ 2)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  صمقيب طمٞم٤مًء ُمـ ريب.

وظمرج زيد سمـ صم٤مسم٧م : يريد اعمًجد وم٤مؾمت٘مٌؾ اًمٜم٤مس راضمٕملم، وضمد اًمٜم٤مس ىمد ظمرضمقا ُمـ اًمّمالة ومدظمؾ 

دارًا، يٕمٜمل شمقارى قمٜمٝمؿ وم٘مٞمؾ ًمف: عم٤مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ؟ ىم٤مل: إٟمف ٓ يًتحل ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ يًتحل ُمـ 

 (332/ 19اهلل. )شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

ـ يزيد اًمٜمخٕمل جيتٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة ويّمقم طمتك خيّي ويّمٗمّر، ومٚمام اطمتي سمٙمك، وم٘مٞمؾ ًمف: ويم٤من إؾمقد سم

ُم٤م هذا اجلزع؟ وم٘م٤مل:ُم٤مزم ٓ أضمزع، واهلل ًمق ُأشمٞم٧ُم سم٤معمٖمٗمرة ُمـ اهلل ٕمهٜمل احلٞم٤مء ُمٜمف ِم٤م ىمد صٜمٕم٧م، إن 

 (4/52اقمالم اًمٜمٌالء .)ؾمػم اًمرضمؾ ًمٞمٙمقن سمٞمٜمف وسملم آظمر اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم ومٞمٕمٗمق قمٜمف، ومال يزال ُمًتحٞم٤ًم ُمٜمف

 -يٕمٜمل ُم٤مت  -وي٘مقل أسمق اًمٕم٤ٌمس إزهري: ؾمٛمٕم٧م ظم٤مدُم٦م حمٛمد سمـ حيٞمك وهق قمغم اًمنير يٖمًؾ 

 ومام رأي٧م ؾم٤مىمف ىمط وأٟم٤م ُمٚمؽ ًمف.  -يٕمٜمل ًمٞمٖمتًؾ-شم٘مقل: ظمدُمتف صمالصملم ؾمٜم٦م،ويمٜم٧م أوع ًمف اعم٤مء 

 (12/279قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

 ذات ًمٞمٚم٦م، ومًٛمٕمقا صقت إؾمد، ومٝمرب َُمـ يم٤من طمقًمف، وُرِوي أنا قمٛمرو سمـ قمت٦ٌم سمـ ومرىمد يم٤من يّمكمِّ 

إينِّ ٕؾمتحل ُِمـ اهلل أن أظم٤مف ؿمٞمئ٤ًم "وهق ىم٤مئؿ يّمكمِّ ومٚمؿ يٜمٍمف، وم٘م٤مًمقا ًمف: أُم٤م ظمٗم٧م إؾمد؟ وم٘م٤مل: 

 (2/41ؾمقاه. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

د سمـ طمٜمٌؾ، رضمؾ ِمـا يام ٤مٟمع: يم٤من ذم ضمػمان أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛما رس اعمٕم٤ميص وىم٤مل ضمٕمٗمر اًمّما

٤م واٟم٘مٌض ُمٜمف، وم٘م٤مل  ا شم٤مُمًّ واًم٘م٤مذورات، ومج٤مء يقًُم٤م إمم جمٚمس أمحد يًٚمِّؿ قمٚمٞمف، ومٙم٠من أمحد مل يردا قمٚمٞمف ردًّ

ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل! مل شمٜم٘مٌض ُمٜمِّل؟ وم٢مينِّ ىمد اٟمت٘مٚم٧م قماما يمٜم٧م شمٕمٝمدين سمرؤي٤م رأيتٝم٤م. ىم٤مل: وأيُّ رء رأي٧م؟ 

لا صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ ذم اًمٜماقم يم٠مٟماف قمغم قمٚمقٍّ ُِمـ إرض، وٟم٤مس يمثػم أؾمٗمؾ ضمٚمقس، ىم٤مل: رأي٧م اًمٜمٌا

ىم٤مل: ومٞم٘مقم رضمٌؾ رضمٌؾ ُمٜمٝمؿ إًمٞمف، ومٞم٘مقل: ادع زم! ومٞمدقمق ًمف طمتك مل يٌؼ ُِمـ اًم٘مقم همػمي، ىم٤مل: وم٠مردت 

أن أىمقم وم٤مؾمتحٞمٞم٧م ُِمـ ىمٌٞمح ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف، ىم٤مل زم: ي٤م ومالن! مل ٓ شم٘مقم إزم ومت٠ًمًمٜمل أدقمق ًمؽ؟ ىم٤مل: 

ي٤م رؾمقل اهلل! ي٘مٓمٕمٜمل احلَٞم٤َمء ًم٘مٌٞمح ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف. وم٘م٤مل: إن يم٤من ي٘مٓمٕمؽ احلَٞم٤َمء وم٘مؿ ومًٚمٜمل أدع ًمؽ  ىمٚم٧م:



 سمف اًمتخٚمؼ قمغم واحل٨مِّ  وومْمٚمف احلٞم٤مء سم٤مب          ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 684

وم٢مٟماؽ ٓ شم٥ًمُّ أطمًدا ُِمـ أصح٤ميب. ىم٤مل: وم٘مٛم٧م، ومدقم٤م زم، وم٤مٟمتٌٝم٧م وىمد سمٖماض اهلل إزما ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف. ىم٤مل: 

صمقا هبذا واطمٗمٔمق اسملم ٓسمـ ىمداُمف وم٘م٤مل ًمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل: ي٤م ضمٕمٗمر، ي٤م ومالن، طمدِّ  (152ه وم٢مٟماف يٜمٗمع.)اًمتقا

ص٤مطم٥م -ضم٤مء قمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمنو ىم٤مل: ضم٤مء أسمق سمٙمر سمـ ُمٞمٛمقن ومدق اًم٤ٌمب قمغم احلٛمٞمدي 

، وفمـ أٟمف أذن ًمف، ومدظمؾ، ومقضمدشمف ُمٙمِمقف اًمٗمخذ، ومٌٙمك احلٛمٞمدي وىم٤مل: -اعمًٜمد اإلُم٤مم اعمٕمروف

 (19/122 اًمٜمٌالء قمالمأ ؾمػم.) واهلل ًم٘مد ٟمٔمرت إمم ُمقوع مل يٜمٔمره أطمد ُمٜمذ قم٘مٚم٧م

 (5/191ىم٤مل اجلراح سمـ قمٌداهلل احلٙمٛمل: شمريم٧م اًمذٟمقب طمٞم٤مءًا أرسمٕملم ؾمٜم٦م، صمؿ أدريمٜمل اًمقرع .)اًمًػم 

 ثبة ؽفٌ اٌغش -;<
١ُموًٓ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:  ًْ  [. 34] اإلهاء:  َوَأْووُمقا سم٤ِمًْمَٕمْٝمِد إنا اًْمَٕمْٝمَد يَم٤مَن َُم

ـْ » ْدِريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُ  -685 إنا ُِم

ضُمؾ ُيٗميِض إمم اعمَْرَأِة َوشُمٗميِض إًَمٞمِف صُمؿا َيٜمنُْمُ ِها  رواه ش َه٤مَأَذِّ اًمٜما٤مِس قِمٜمَْد اهللاِ َُمٜمِْزًَم٦م َيْقم اًْمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم اًمرا

 .ُمًٚمؿ 

قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام أن قمٛمر ريض اهللا قمٜمف طملم شَم٠َمياٛم٧ْم سمِٜمْتُُف طمْٗمّم٦ُم ىم٤مل : وقمـ قمٌد اهللا سمـ  -686

٤من ريض اهللا قمٜمف ، وَمَٕمَرْو٧ُم قمَٚمْٞمِف طمٗمّم٦َم وَم٘مٚم٧ُم : إْن ؿِمئ٧َم أٟمَٙمْحتَُؽ طَمْٗمَّم٦َم  ـَ قَمٗما ًم٘مٞم٧ُم قُمثاَْمَن سْم

َج يْقُمل هذا  سمِٜم٧َْم قُمٛمَر ؟ ىم٤مل : ؾَم٠َمْٟمُٔمُر ذم أُْمِري وَمٚمٌِث٧ُْم ًمٞم٤َمزِمَ ، صُمؿا  ًَمِ٘مٞمٜمل ، وم٘م٤مل: ىمد سمدا زم أْن ٓ َأشَمَزوا

ديَؼ ريض اهللا قمٜمف . وم٘مٚم٧ُم : إن ؿِمئ٧َْم َأٟمَٙمْحتَُؽ طَمْٗمّم٦َم سمٜم٧َْم قُمَٛمر ، ومّمٛم٧َم  ، وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم أسم٤م سَمْٙمِر اًمّمِّ

 قُمثْامَن ، وَمَٚمٌث٧ُْم ًمَٞم٤مزم ، صُمؿا أسمق سمْٙمر ريض اهللا قمٜمف ، وَمَٚمْؿ يْرضِمْع إزما ؿَمْٞمئ٤ًم، وَمُٙمٜم٧ُْم قَمَٚمٞمِْف َأوضَمد ُِمٜمِّل قمغم

٤مُه ، ومَٚمِ٘مٞمٜمَل أسُمق سمْٙمٍر وم٘م٤مل : ًَمَٕمٚماَؽ وضَمْدَت قمكَما طمِ  لَم ظمَٓمٌَٝم٤م اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٠َمْٟمَٙمْحتَُٝم٤م إيا

ْٛمٜمْٕمٜمل أْن أْرضِمَع إًَِمٞمَْؽ ومٞمام قَمرْو٧َم قمكَما طمْٗمّم٦م وَمَٚمْؿ َأْرضمْع إًِْمٞمََؽ ؿَمْٞمئ٤ًم ؟ وم٘مٚم٧م : َٟمٕمْؿ . ىم٤مل : وم٢مٟمْف ملْ يَ 

ـْ ٕوَْمٌِم ِها  ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َذيمَره٤م ، وَمَٚمْؿ َأيُم  قمرْو٧َم قمكما آا َأينِّ يُمٜم٧ُْم قَمٚمِْٛم٧ُم َأنا اًمٜمٌا

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما   ؿ ًمَ٘مٌِْٚمتَُٝم٤م ، رواه اًمٌخ٤مري .رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وًمْق شَمريَمَٝم٤م اًمٜمٌا

ِلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قمٜمْدُه ، وَم٠ْمىْمٌٚم٧ْم  -687 ـا َأْزواُج اًمٜمٌا وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧ْم : يُم

ـْ ُِمِْمٞم٦َِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما  ؿ ؿَمْٞمئ٤ًم ، وَم٤مـمِٛم٦ُم ريض اهللا قمٜمٝم٤م مَتٌِْم . َُم٤م خَتْٓملُء ُِمِْمٞمُتَٝم٤م ُِم
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٥َم هب٤م وىم٤مل :  ه٤م وَمٌَٙم٧ْم ش ُمْرطم٤ًٌم سم٤مسمٜمَتل » وَمَٚماما رآه٤م َرطما ـْ ؿِمامًمِِف . صُمؿا ؾم٤مرا ـْ يِٛمِٞمٜمِِف َأْو قم صُمؿا َأضْمَٚمًَٝم٤م قم

ؽ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  ه٤م اًمثا٤مٟمِٞم٦َم وَمَْمِحَٙم٧م ، وم٘مٚم٧م هل٤َم : ظمّما سُمَٙم٤مًء ؿمديدًا ، ومَٚماما َرأى ضَمَزقَمٝم٤م ؾَم٤مرا

اِر ، صُمؿا َأْٟم٧ِم شَمٌْٙملِم ؟  وَمَٚماما ىَم٤مم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚما قمَ  ؿ َٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِمـ سملْمِ ٟم٤ًِمِئِف سم٤مًمنا

ؾم٠َمًْمُتَٝم٤م : ُم٤م ىم٤مل ًمِؽ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؟ ىم٤مًم٧م : ُم٤م يُمٜم٧ُْم ٕوْمٌِم قَمغم رؾمقل اهللا َصغّم 

َ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىمٚم٧ُم : قَمَزُْم٧ُم قَمَٚمْٞمِؽ سماَِم زم قَمَٚمٞمِْؽ اهللُ قَمَٚمٞمْ  ُه . وَمَٚماما شُمُقذمِّ ِف وؾَمٚماؿ ِها

٤م أَن وَمٜمٕمؿ ، َأُم٤م  صْمتٜمِل ُم٤م ىم٤مل ًمِؽ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؟ وم٘م٤مًم٧ْم : َأُما ـَ احلَؼِّ ، عم٤ََم طمدا ُِم

ِة إومم وَم٠مظْمؼمين طِملم ؾَم٤م ين ذم اعمَرا شَملْم، » را ة َأْو َُمرا يؾ يَم٤من ُيٕم٤مِرُوُف اًمُ٘مْرآن ذم يُمؾِّ ؾَمٜم٦ٍَم ُمرا
َأنا ضِمؼْمِ

ُف ٟمِْٕمؿ  ي ، وَم٢مٟما  ، وإين ٓ ُأَرى إضَمؾ إٓا ىمِد اىْمؽَمَب ، وم٤مشماِ٘مل اهللا واْصؼِمِ
شَملْمِ ُف قَم٤مَروُف أَن َُمرا وَأٟما

َٚمػ َأَٟم٤م ًم ًا ين اًمث٤َمٟمٞم٦َم ، وم٘م٤مل : ش ِؽ اًم َي٤م وَم٤مـمٛم٦ُم َأُم٤م » وَمٌََٙمٞم٧ُْم سُمَٙم٤مئَل اًمذي رأْي٧ِم  وَمَٚماما َرَأى ضَمزقِمل ؾَم٤مرا

٦ِم ؟   هذِه إُما
ِ
٤مء اعم١ُْمُِمٜملَِم ، أْو ؾَمٞمِّدَة ٟم٤ًِمء ًَ

وَمَْمِحٙم٧ُم َوِحٙمل اًمذي ش شَمْرِولَم َأْن شَمُٙمقين ؾمٞمَِّدَة ٟمِ

 ٚمؿ .رَأْي٧ِم ، ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وهذا ًمٗمظ ُمً

وقمـ صم٤مسم٧ٍم قمـ أٟمس ، ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َأشمك قمكما رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَأٟم٤م  -688

ل ، وَمَٚماما ضِمئ٧ُم ىم٤مًم٧م : ُم٤م  ٌََٕمثٜمل ذم طم٤مضم٦م ، وَم٠مسْمٓم٠ْمُت قمغم ُأُمِّ أًْمٕم٥ُم ُمع اًْمِٖمْٚمامِن ، ومًٚماَؿ قَمَٚمٞمْٜم٤َم ، وَم

َؽ ؟ وم٘مٚم٧ُم : سَمَٕمَثٜمل رؾمقُل ا ًَ ٌَ ٤َم طَم هللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ حل٤َمضَم٦ٍم ، ىم٤مًم٧م : ُم٤م طَم٤مضمتُف ؟ ىمٚم٧م : إَِّنا

صْم٧ُم سمِِف  هٌّ . ىم٤مًم٧ْم: ٓ خُتِؼَمنا سمِن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ أطمدًا . ىم٤مل َأَٟمٌس : واهللاِ ًمْق طمدا

صْمُتَؽ سمِِف َي٤م صم٤مسم٧ِم . رواه ُمًٚمؿ . وروى   اًمٌخ٤مري سَمْٕمَْمُف خُمْتٍمًا .أطَمدًا حلدا

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
 وأوومقا سم٤مًمٕمٝمد ( أَّن٤م اًمٕم٘مقد اًمتل شمٜمٕم٘مد سملم ُمتٕم٤مىمديـ يٚمزُمٝمؿ اًمقوم٤مء هب٤م.  )ىم٤مل أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي: 

 (3/242)شمٗمًػم اعم٤موردى 

اًمٕمٝمد ومٞم٘م٤مل : ومٞمام  ىم٤مل اًمًدي : ) إن اًمٕمٝمد يم٤من ُمًئقٓ(  يم٤من ُمٓمٚمقسم٤م وىمٞمؾ : اًمٕمٝمد ي٠ًمل قمـ ص٤مطم٥م

 (5/93ٟم٘مْم٧م يم٤معم١مودة شم٠ًمل ومٞمؿ ىمتٚم٧م؟.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس ٓسمٜمف قمٌداهلل: إين أرى هذا اًمرضمؾ ) يٕمٜمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب( ي٘مدُمؽ قمغم إؿمٞم٤مخ وم٤مطمٗمظ 

ا، وٓ شمٖمت٤مسمـ قمٜمده أطمًدا وٓ دمريـ  ٤م: ٓ شُمٗمِملم ًمف هًّ ًً قمٚمٞمف يمذسًم٤م وٓ شمٕمّملم ًمف أُمًرا وٓ يٓماٚمٕمـ قمٜمل مخ

ُمٜمؽ قمغم ظمٞم٤مٟم٦م. ىم٤مل اًمِمٕمٌل: يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ هذه اخلٛمس ظمػم ُمـ أًمٍػ وم٘م٤مل: )ٟمٕمؿ وُمـ قمنمة آٓف(. 

 (2/195طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

ك أؾمػمك، وم٢من شمٙمٚمٛم٧م سمف، ست أؾمػمه. )ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ   ( 316ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: هُّ

: قمج٧ٌم ُمـ اًمرضمؾ يٗمرُّ ُمـ اًم٘مدر، وهق ُمقاىمٕمف! ويرى اًم٘مذاة ذم قملم أظمٞمف، ويدع ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ي قمٜمد أطمد ومٚمٛمتف  اجلذع ذم قمٞمٜمف وخيرج اًمْمٖمـ ُمـ ٟمٗمس أظمٞمف، ويدع اًمْمٖمـ ذم ٟمٗمًف وُم٤م ووٕم٧م هِّ

 (886دب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى ٕقمغم إومِم٤مءه، ويمٞمػ أًمقُمف وىمد و٘م٧م سمف ذراقم٤م ؟.)ا

ي إمم أطمد إٓ أقم٘مٌٜمل ـمقل اًمٜمدم وؿمدة إؾمػ وٓ أودقمتف ضمقاٟمح صدري  ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: ُم٤م أومِمٞم٧م هِّ

ومحٙمٛمتف سملم أوالقمل، إٓ أيمًٌٜمل جمًدا وذيمًرا، وؾمٜم٤مء ورومٕم٦م. وم٘مٞمؾ: وٓ اسمـ اًمٕم٤مص . ىم٤مل: وٓ اسمـ 

ك ومال شمٔمٝمر قمٚمٞمف صدي٘مؽ . ) اعمح٤مؾمـ وآوداد   (42اًمٕم٤مص . ويم٤من ي٘مقل: ُم٤م يمٜم٧م يم٤ممتف ُمـ قمدوِّ

 (3/132طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إُمـ اخلٞم٤مٟم٦م أن حتّدث سمّن أظمٞمؽ. ) ىم٤مل احلًـ: إنّ  

ك ُمـ دُمؽ، وم٤مٟمٔمر أيـ شمري٘مف .) ا : إنا ِها  (2/174داب اًمنمقمٞمف ٕوىم٤مل أيمثؿ سمـ صٞمٗملٍّ

.) رووف اًمٕم٘مالء  ث سمف صمؿ ي٘مقل: ايمتٛمف قمكما ه طمتك حيدِّ  (191وىم٤مل إقمٛمش: يْمٞمؼ صدر أطمدهؿ سمنِّ

٘مٚمقب أوقمٞم٦م إهار، واًمِمٗم٤مه أىمٗم٤مهل٤م، وإًمًـ ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م، ومٚمٞمحٗمظ يمؾُّ وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: اًم

ه . )ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردى   ( 318اُمرئ ُمٗمت٤مح هِّ

وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: يمت٥َم إزم سمٕمض إظمقاين ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أن وع 

ا وأٟم٧م دمد هل٤م أُمر أظمٞمؽ قمغم أطمًٜمف ُم٤م مل ي٠مشمؽ ُم٤م يٖمٚمٌؽ، وٓ شمٔمٜمـ سم ٙمٚمٛم٦ٍم ظمرضم٧م ُمـ اُمرئ ُمًٚمٍؿ ذًّ

ض ٟمٗمًف ًمٚمتُّٝمؿ ومال يٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًف، وُمـ يمتؿ هه يم٤مٟم٧م اخلػمة ذم يده وُم٤م  ذم اخلػم حمٛمالً، وُمـ قمرا

 (8345رىمؿ  6/323يم٤موم٠مَت ُمـ قمَم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمؽ سمٛمثؾ أن شمٓمٞمع اهلل ومٞمف. )ؿمٕم٥م اإليامن 

ُمـ ٓ حي٥م أن يراك إٓ ُمٕمّمقًُم٤م، وُمـ أومِمك اًمن قمٜمد  وىم٤مل ذو اًمٜمقن اعمٍمي: ٓ ظمػم ذم صح٦ٌمٍ 

 (2/195طمٞم٤مء إلاًمٖمْم٥م ومٝمق اًمٚمئٞمؿ: ٕن إظمٗم٤مءه قمٜمد اًمرو٤م شم٘متْمٞمف اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م يمٚمٝم٤م .)ا
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ىم٤مل اًمثقري: إذا أردت أن شم١ماظمل رضمالً وم٠مهمْمٌف، صمؿ ُدسا قمٚمٞمف ُمـ ي٠ًمًمف قمٜمؽ وقمـ أهارك: وم٢من ىم٤مل 

 (2/195ٚمقم اًمديـ طمٞم٤مء قمإظمػًما ويمتؿ هك وم٤مصحٌف. )

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اإلومراط ذم آؾمؽمؾم٤مل سم٤مٕهار قمجٌز وُم٤م يمتٛمف اعمرء ُمـ قمدوه، ومال جي٥م أن ئمٝمره 

ًمّمدي٘مف، ويمٗمك سمذوي إًم٤ٌمب قمؼًما ُم٤م ضمرسمقا، وُمـ اؾمتقدع طمديث٤ًم ومٚمٞمًؽمه، وٓ يٙمـ ُِمٝمت٤ميًم٤م وٓ 

ا: ٕٟمف ٓ يٗمِمك.)رووف اًمٕم٘مالء  (255ًمٚمًٌتك  ُمِمٞم٤مقًم٤م ٕن اًمن إٟمام ؾمٛمل هًّ

ه شمؿا ًمف شمدسمػمه ويم٤من ًمف اًمٔمٗمر سمام يريد واًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞم٥م  ـ سم٤مًمٙمتامن ها ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمـ طمّما

واًمير، وإن أظمٓم٠مه اًمتٛمٙمـ واًمٔمٗمر واحل٤مزم جيٕمؾ هه ذم وقم٤مء، ويٙمتٛمف قمـ يمؾ ُمًتقدع، وم٢من اوٓمره 

ِم٤مؤه ظمٞم٤مٟم٦م، واًم٘مٚم٥م ًمف وقم٤مؤه، ومٛمـ إُمر وهمٚمٌف، أودقمف اًمٕم٤مىمؾ اًمٜم٤مصح ًمف: ٕنا اًمنِّ أُم٤مٟم٦م، وإوم

 (189إوقمٞم٦م ُم٤م يْمٞمؼ سمام يقدع، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتًع عم٤م اؾمتقدع.)رووف اًمٕم٘مالء ًمٚمًٌتك 

وىم٤مل إسمِمٞمٝمل: اقمٚمؿ أن أُمٜم٤مء إهار أىمؾ وضمقًدا ُمـ أُمٜم٤مء إُمقال، وطمٗمظ إُمقال أيُن ُمـ يمتامن 

أطمراز إهار سم٤مرزٌة يذيٕمٝم٤م ًم٤ًمٌن ٟم٤مـمٌؼ، إهار ٕن أطمراز إُمقال ُمٜمٞمٕم٦ٌم سم٤مٕسمقاب وإىمٗم٤مل و

 (1/296ويِمٞمٕمٝم٤م يمالٌم ؾم٤مسمؼ ومحؾ إهار أصم٘مُؾ ُمـ محؾ إُمقال. )اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك  

وىم٤مل اعم٤موردي: ويمؿ ُِمـ إفمٝم٤مر هٍّ أراق دم ص٤مطمٌف، وُمٜمع ُمـ ٟمٞمؾ ُمٓم٤مًمٌف، وًمق يمتٛمف يم٤من ُمـ ؾمٓمقشمف  

 (317اضمٞم٤ًم.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ آُمٜم٤ًم، وذم قمقاىمٌف ؾم٤مًمـاًم، وًمٜمج٤مح طمقائجف ر

وىم٤مل أيًْم٤م: وإفمٝم٤مر اًمرضمؾ ها همػمه أىمٌح ُمـ إفمٝم٤مره ها ٟمٗمًف: ٕٟماف يٌقء سم٢مطمدى وصٛمتلم: اخلٞم٤مٟم٦م إن  

يم٤من ُم١ممتٜم٤ًم، أو اًمٜماِٛمٞمَٛم٦م إن يم٤من ُمًتقدقًم٤م، وم٠مُم٤م اًمير ومرسمام اؾمتقي٤م ومٞمف وشمٗم٤موال. ويمالمه٤م ُمذُمقم، وهق 

 (317ًمديـ ومٞمٝمام ُمٚمقم. )ادب اًمدٟمٞم٤م وا

هؿ، وم٢مذا فمٝمر، قم٤مشمٌقا ُمـ أظمؼموا سمف. ومقا  ىم٤مل اسمـ اجلقزي: رأي٧م أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يتامًمٙمقن ُمـ إومِم٤مء هِّ

 (273قمج٤ًٌم! يمٞمػ و٤مىمقا سمحًٌف ذرقًم٤م، صمؿ ُٓمقا ُمـ أومِم٤مه؟.)صٞمد اخل٤مـمر 

ا ًمف إمم أظمٞمف صمؿ ىم٤مل ًمف: هؾ طمٗمٔم٧م؟ ىم٤مل: سمؾ ٟمًٞم٧م.)ا  (2/195طمٞم٤مءإلىم٤مل اًمٖمزازم: أومِمك سمٕمْمٝمؿ هًّ

ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: إذاقم٦م اًمنِّ ُمـ ىمٚم٦م اًمّمؼم، ووٞمؼ اًمّمدر، وشمقصػ سمف وٕمٗم٦م اًمرضم٤مل 

 (214واًمّمٌٞم٤من واًمٜم٤ًمء.)اًمذريٕمف امم ُمٙم٤مرم اًمنميٕمف 

 يروى أن أصؼم اًمٜم٤مس َُمـ ٓ يٗمٌم هه إمم صدي٘مف: خم٤موم٦م اًمت٘مٚم٥م يقًُم٤م ُم٤م.: ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمك
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 (117/ 1)همذاء إًم٤ٌمب  

، واًمث٘م٦م سمٙمؾِّ أطمٍد.  وىمٞمؾ ًمٕمدي سمـ طم٤مشمؿ: أي إؿمٞم٤مء أووع ًمٚمرضم٤مل؟ ىم٤مل: يمثرة اًمٙمالم، وإو٤مقم٦م اًمنِّ

 ( 243)ًم٤ٌمب آداب 

إذا دم٤موز صدر ص٤مطمٌف، وأومٚم٧م ُمـ ًم٤ًمٟمف إمم ُأذٍن واطمدة، ومٚمٞمس  -أسم٘م٤مك اهلل -وىم٤مل اجل٤مطمظ: واًمنُّ 

، سمؾ ذاك أومم سم٤مإلذاقم٦م، وُمٗمت٤مح اًمٜمنم واًمِمٝمرة. وإٟمام سمٞمٜمف وسملم أن يِمٞمع ويًتٓمػم أن ُيدومع إمم  طمٞمٜمئذ سمنٍّ

 ُأذٍن صم٤مٟمٞم٦م. وهق ُمع ىمٚم٦م اعم٠مُمقٟملم قمٚمٞمف، ويمرب اًمٙمتامن، طمريٌّ سم٤مٟٓمت٘م٤مل إًمٞمٝم٤م ذم ـمروم٦م قملم.

 (92)اًمرؾم٤مئؾ آدسمٞمف ًمٚمج٤مطمظ 

ض ًمٚمحرم،  ، واًمتٕمرُّ ويم٤من اعمٜمّمقر ي٘مقل: اعمٚمؽ حيتٛمؾ يمؾا رء ُمـ أصح٤مسمف إٓ صمالصًم٤م: إومِم٤مء اًمنِّ

 (45ذم اعمٚمؽ.) اعمح٤مؾمـ وآوداد ًمٚمج٤مطمظ  واًم٘مدح

 (5/112وىم٤مل ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ:)احلٞمقان ًمٚمج٤مطمظ 

ا وم٢مٟمٜمل  يمتقٌم ٕهاِر اًمٕمِمػِم أُملمُ                   وإن وٞماع اإلظمقاُن هًّ

 اًمٗم١ماِد ُمٙملمُ     يٙمقُن ًمف قمٜمدي إذا ُم٤م ائتٛمٜمتف
ِ
 ُمٙم٤مٌن سمًقداء

 (189ٕم٘مالء وىم٤مل اعمٜمتٍم سمـ سمالل إٟمّم٤مري:)رووف اًم

ه ي وأيمتُؿ ها ين أين قمٚمٞمف يمريؿُ               ؾم٠ميمتُٛمف هِّ  وٓ همرا

 وُم٤م اًمٜم٤مُس إٓ ضم٤مهٌؾ وطمٚمٞمؿُ   طمٚمٞمٌؿ ومٞمٗمٌم أو ضمٝمقٌل يذيُٕمف

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ُمرأشمف عم٤م ومم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٜمقن سمدل اعمٖمػمة أُمره أٓ خيؼم أطمدا ومٚمؿ يٙمـ ًمف زاد ومتقضمٝم٧م ا

إمم دار اعمٖمػمة وىم٤مًم٧م هلؿ أىمروقٟم٤م زاًدا ًمرايم٥م وم٢من أُمػم اعم١مُمٜملم ومم زوضمل اًمٙمقوم٦م وم٠مظمؼمت اُمرأة 

ٞم٧َم ىمداُم٦م اًمٙمقوم٦م وهق رضمؾ ىمقي وأُملم وم٘م٤مل :وُمـ  اعمٖمػمة زوضمٝم٤م ومج٤مء قمٛمر واؾمت٠مذن قمٚمٞمف وىم٤مل ًمف:وًما

صمـ سمف وم٘م٤مل:اذه٥م وظمذ ُمٜمف اًمٕمٝمد.)حم٤م  صٗمٝم٤مٟمك ( ألضات آدسم٤مء ًمأظمؼمك ؟ىم٤مل:ٟم٤ًمء اعمديٜم٦م يتحدا

يم٤من طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ص٤مطم٥م هِّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ومٕمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل: ىمدُم٧م اًمِم٤مم 

ومّمٚمٞم٧م ريمٕمتلم ، صمؿ ىمٚم٧م : اًمٚمٝمؿ ين زم ضمٚمٞم٤ًم ص٤محل٤م ، وم٠مشمٞم٧م ىمقُم٤م ومجٚم٧ًم إًمٞمٝمؿ ، وم٢مذا ؿمٞمخ ىمد ضم٤مء 

ء وم٘مٚم٧م : إين دقمقت اهلل أن يٞمن زم ضمٚمٞم٤ًم طمتك ضمٚمس إمم ضمٜمٌل ، ىمٚم٧م : ُمـ هذا ؟ ىم٤مًمقا : أسمق اًمدردا

ص٤محل٤م ، ومٞمنك زم ىم٤مل : ِمـ أٟم٧م ؟ ىمٚم٧م : ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ىم٤مل : أو ًمٞمس قمٜمديمؿ اسمـ أم قمٌد ص٤مطم٥م 
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اًمٜمٕمٚملم واًمقؾم٤مد واعمٓمٝمرة ، وومٞمٙمؿ اًمذي أضم٤مره اهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يٕمٜمل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف أطمد همػمه؟ يٕمٜمل طمذيٗم٦م اسمـ وؾمٚمؿ أو ًمٞمس ومٞمٙمؿ ص٤مطم٥م ه اًمٜمٌل صغم 

 ( 3742)رواة اًمٌخ٤مرى  اًمٞمامن.

وأها ُمٕم٤موي٦م إمم اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم طمديث٤ًم، وم٘م٤مل ٕسمٞمف : ي٤م أسم٧م، إن أُمػم اعم١مُمٜملم أها إزما طمديث٤ًم، وُم٤م أراه 

ه  يم٤من اخلٞم٤مر ًمف، وُمـ أومِم٤مه يم٤من يٓمقي قمٜمؽ ُم٤م سمًٓمف إمم همػمك. ىم٤مل: ومال حتدصمٜمل سمف وم٢منا ُمـ يمتؿ ها

اخلٞم٤مر قمٚمٞمف ىم٤مل : ىمٚم٧م : ي٤م أسم٧م وإنا هذا ًمٞمدظمؾ سملم اًمرضمؾ وسملم أسمٞمف ؟ ىم٤مل : ٓ واهلل ي٤م سمٜمل وًمٙمـ أطم٥مُّ 

أن ٓ شمذًمؾ ًم٤ًمٟمؽ سم٠مطم٤مدي٨م اًمنِّ وم٠مشمٞم٧م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ومحدصمتف، وم٘م٤مل : ي٤م وًمٞمد، أقمت٘مؽ أظمل ُمـ 

 ( 214رقِّ اخلٓم٠م.)اًمّمٛم٧م 

ه، وم٘م٤مل: أيمٚم٧م احل٤مُمض واحلٚمق طمتك وؿمٙم٤م ه ِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ُم٤م جيد ُمـ وم٘مد إٟمٞمس اعم٠مُمقن قمغم هِّ

ُم٤م أضمد هلام ـمٕماًم، وأشمٞم٧م اًمٜم٤ًمء طمتك ُم٤م أسم٤ممم اُمرأة ًم٘مٞم٧م أم طم٤مئًٓم٤م، ومام سم٘مٞم٧م زم ًمذة إٓ وضمقد أخ: أوع 

ظ . ) اًمرؾم٤مئؾ آدسمٞمف ًمٚمج٤مطمظ   ( 92سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُم١موٟم٦م اًمتحٗمُّ

 بء ثبٌْٙذ ٚئصلبص اٌّٛذثبة اٌٛف -><
ُئقًٓ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:  ًْ َوأْووُمقا  [، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  34] اإلهاء:  َوأْووُمقا سم٤ِمًمَٕمْٝمِد إنا اًمَٕمْٝمَد يَم٤مَن َُم

ـَ آَُمٜمُقا أْووُمقا سم٤ِمًمْ  91] اًمٜمحؾ :  سمَِٕمْٝمِد اهللِ إَِذا قَم٤مَهْدشُمْؿ  ِذي ٤َم اًما  1ُٕمُ٘مقِد ] اعم٤مئدة : [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : َي٤م َأهيُّ

َ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَْد اهللِ أْن شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م َٓ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  ـَ آَُمٜمُقا مِل ِذي ٤َم اًما َي٤م َأهيُّ

 [. 3-2] اًمّمػ :  شَمْٗمَٕمُٚمقَن 

آَي٦ُم اعمُٜم٤َمومِِؼ صَمالٌث : » َٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : قمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ، أن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قمَ  -689

ـِ ظَم٤مَن  ِ ث يَمذب ، وإذا َوقمَد أظمَٚمػ ، وإذا اْؤمُت وإْن » ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .    زاد ذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ : ش إذا طَمدا

 ش .َص٤مَم وَصغما َوَزقَمَؿ َأٟماُف ُمًٚمٌِؿ 

نا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وقمـ قمٌِد اهللاِ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللا قمٜمٝمام ، أ -691

ـا يم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦م ُِمـ » ىم٤مل:  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمف ظَمّمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم ـا ومِٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومِ٘م٤ًم ظَم٤مًمِّم٤ًم . وُم ـْ يُم أْرسمع ُِم

َث يمَذَب ، َوإذا قَم٤مَهَد هَمَدر ، ـَ ظَم٤من ، وإَذا طمدا
ِ  ش َوإذا ظَم٤مَصؿ وَمَجَر  اًمٜمِّٗم٤مِق طَمتاك َيَدقَمَٝم٤م : إذا اُؤمُت

ُمتٗمُؼ قمٚمٞمف .
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ٌَْحَرْيـ أقْمَٓمْٞمتَُؽ هَٙمذا وهٙمذا َوَهَٙمذا  ـِ طَمتاك ىُمٌَِض اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ ش اًْم ِف وَمَٚمْؿ جَيلْء ُم٤مُل اًْمٌْحَرْي

ـْ يَم٤مَن ًَمُف قمٜمَْد رؾمقل اهللا َصغّم   وؾَمٚماؿ ، وَمَٚماما ضَم٤مَء َُم٤مُل اًْمٌَْحَرْيـ َأَُمَر أسُمق سَمْٙمٍر ريض اهللا قمٜمف وَمٜم٤َمدى : َُم

ـٌ وَمْٚمٞم٠َْمشمِٜم٤َم . وَم٠مشَمٞمتُُف وىُمْٚم٧ُم ًَمُف : إنا اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤م ل زم يَمَذا ، اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ قِمَدٌة أْو َدْي

اِمَئ٦ٍم ، وم٘م٤مل زم : ظُمْذ ُمثَْٚمٞمَْٝم٤م . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ًُ  وَمحثَك زم طَمثَْٞم٦ًم ، وَمٕمَدْدهُت٤م ، وَم٢مذا ِهل مَخْ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمـ سمريدة ، ىمقًمف : وأوومقا سمٕمٝمد اهلل إذا قم٤مهدشمؿ .ىم٤مل : أٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم سمٞمٕم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

٤من ُمـ أؾمٚمؿ سم٤ميع قمغم اإلؾمالم ، وم٘م٤مًمقا . وأوومقا سمٕمٝمد اهلل إذا قم٤مهدشمؿ . هذه اًمٌٞمٕم٦م اًمتل سم٤ميٕمتؿ وؾمٚمؿ ، يم

قمغم اإلؾمالم . وٓ شمٜم٘مْمقا إيامن سمٕمد شمقيمٞمده٤م . اًمٌٞمٕم٦م ، ومال حيٛمٚمٙمؿ ىمٚم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

٤من ومٞمٝمؿ ىمٚم٦م واعمنميمقن ومٞمٝمؿ وأصح٤مسمف ويمثرة اعمنميملم أن شمٜم٘مْمقا اًمٌٞمٕم٦م اًمتل سم٤ميٕمتؿ قمغم اإلؾمالم وإن يم

 (17/282يمثرة .)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف : أوومقا سم٤مًمٕم٘مقد  ، يٕمٜمل : سم٤مًمٕمٝمقد . قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف : أوومقا سم٤مًمٕم٘مقد .يٕمٜمل : ُم٤م 

 أطمؾ وُم٤م طمرم ، وُم٤م ومرض ، وُم٤م طمد ذم اًم٘مرآن يمٚمف ، ومال شمٖمدروا وٓ شمٜمٙمثقا . صمؿ ؿمدد ذًمؽ وم٘م٤مل :

قمٝمد اهلل ُمـ سمٕمد ُمٞمث٤مىمف وي٘مٓمٕمقن ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ (  إمم ىمقًمف ) ؾمقء اًمدار (  ) واًمذيـ يٜم٘مْمقن

 (452 -9/451( . )شمٗمًػم اًمٓمؼمى  35)ؾمقرة اًمرقمد  

قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف. : أوومقا سم٤مًمٕم٘مقد. أي سمٕم٘مد اجل٤مهٚمٞم٦م، ذيمر ًمٜم٤م أن ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل 

دصمقا قم٘مدا ذم اإلؾمالم. قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمدة ىم٤مل : اًمٕم٘مقد مخس : قم٘مدة : أوومقا سمٕم٘مد اجل٤مهٚمٞم٦م، وٓ حت

 ( 5/161إيامن وقم٘مدة اًمٜمٙم٤مح وقم٘مدة اًمٌٞمع وقم٘مدة اًمٕمٝمد وقم٘مدة احلٚمػ. ) شمٗمًػماًمدر اعمٜمثقر

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
٠مس واجلزع وم٤مصؼم قمغم صم٘مف ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. ُم٤مت اًمقوم٤مء ومال رومد وٓ ـمٛمع ذم اًمٜم٤مس مل يٌؼ إٓ اًمٞم

 (163سم٤مهلل وارض سمف وم٤مهللُ أيمرم ُمـ ُيرضمك ويتٌع.)جمٛمع احلٙمؿ وآُمث٤مل ٓمحد ٟمجٞم٥م 

 (74.)اًمٌخ٤مرى يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات قمـ اسمـ ُمًٕمقد:يم٤من ي٘مقل أصح٤مسمف أٟمف إذا وقمد وم٘م٤مل إن ؿم٤مء اهلل مل خيٚمػ
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 ُمروءة ًمٌخٞمٍؾ وٓ ؾم١مدد ًمًٞمئ ىم٤مل إطمٜمػ: ٓ صديؼ عمٚمقٍل وٓ ووم٤مء ًمٙمذوٍب وٓ راطم٦م حلًقٍد وٓ

 (1/146ظم٤ٌمر ٕاخلٚمؼ.)قمٞمقن ا

ىم٤مل اسمـ طمزم: إنا ُمـ محٞمد اًمٖمرائز ويمريؿ اًمِمٞمؿ ووم٤موؾ إظمالق اًمقوم٤مء وإٟماف عمـ أىمقى اًمدٓئؾ وأووح 

اًمؼماهلم قمغم ـمٞم٥م إصؾ وذف اًمٕمٜمٍم وهق يتٗم٤موؾ سم٤مًمتٗم٤موؾ اًمالزم ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت وأول ُمراشم٥م 

ن عمـ يٗمل ًمف وهذا ومرض ٓزم وطمؼ واضم٥م ٓ حيقل قمٜمف إٓ ظمٌٞم٨م اعمحتد ٓ ظمالق اًمقوم٤مء أن يٗمل اإلٟم٤ًم

 (215ًمف وٓ ظمػم قمٜمده. )ـمقق احلامُمف ص 

وىم٤مل أيًْم٤م: اًمقوم٤مء ُمريم٥م ُمـ اًمٕمدل، واجلقد، واًمٜمجدة: ٕنا اًمقذم رأى ُمـ اجلقر أن ٓ ي٘م٤مرض ُمـ 

٘متْمٞمف ًمف قمدم اًمقوم٤مء ُمـ احلظ ومج٤مد وصمؼ سمف أو ُمـ أطمًـ إًمٞمف: ومٕمدل ذم ذًمؽ ورأى أن يًٛمح سمٕم٤مضمؾ ي

 (145ظمالق واًمًػم ٕذم ذًمؽ ورأى أن يتجٚماد عم٤م يتقىماع ُمـ قم٤مىم٦ٌم اًمقوم٤مء: ومِمجع ذم ذًمؽ. )ا

ىم٤مل احلريري:شمٕم٤مُمؾ اًم٘مرن إول ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمديـ زُم٤مًٟم٤م ـمقياًل طمتك رقا اًمديـ صمؿ شمٕم٤مُمؾ اًم٘مرن اًمث٤مين 

اًمث٤مًم٨م سم٤معمروءة طمتك ذه٧ٌم اعمروءة صمؿ شمٕم٤مُمؾ اًم٘مرن اًمراسمع سم٤مًمقوم٤مء طمتك ذه٥م اًمقوم٤مء صمؿ شمٕم٤مُمؾ اًم٘مرن 

 (73سم٤محلٞم٤مء طمتك ذه٥م احلٞم٤مء صمؿ ص٤مر اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرهمٌف واًمرهٌف. )اداب اًمّمحٌف ًمٚمًٚمٛمك 

ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م: ؾم٧مُّ ظمّم٤مل ذم اعمٜم٤موم٘ملم، إذا يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ اًمٔماٝمرة قمغم اًمٜما٤مس أفمٝمروا هذه اخلّم٤مل: إذا 

صمقا يمذسمقا، و إذا وقمدوا أظمٚمٗمقا، وإذا ائتٛمٜمقا ظم٤مٟمقا، وٟم٘مْمقا قمٝمد اهلل ُمـ سمٕمد ُمٞمث٤مىمف، وىمٓمٕمقا ُم٤م أُمر طمدا

صمقا  اهلل سمف أن يقصؾ، وأومًدوا ذم إرض، وإذا يم٤مٟم٧م اًمٔماٝمرة قمٚمٞمٝمؿ أفمٝمروا اخلّم٤مل اًمثاالث: إذا طمدا

 (1/211ن ٓسمـ يمثػم آيمذسمقا، وإذا وقمدوا أظمٚمٗمقا، وإذا ائتٛمٜمقا ظم٤مٟمقا. )شمٗمًػم اًم٘مر

ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج :ُم٤م وقمدُت أيقب اًمًختٞم٤مين ُمققمًدا ىمط إٓ ىم٤مل طملم يٗم٤مرىمٜمل ًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ 

 (6/19قمالم اًمٜمٌالء أُمققمد وم٢مذا ضمئتف وضمدشمف ىمد ؾمٌ٘مٜمل.)ؾمػم 

وضم٤مء قمـ سمنم سمـ احل٤مرث: يم٤من اعمُٕم٤مرَم حيٗمظ احلدي٨م واعم٤ًمئؾ، ؾم٠مًمتف قمـ اًمرضمؾ ي٘مقل ًمٚمرضمؾ: اىمٕمد 

 (9/82قمالم اًمٜمٌالء أٚمس طمتك ي٠ميت وىم٧م صالة صمؿ ي٘مقم.) ؾمػم هٜم٤م وٓ شمؼمح، ىم٤مل: جي

قمـ احلًـ سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٜمخٕمل ىم٤مل ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل يقاقمد اًمرضمؾ اعمٞمٕم٤مد وٓ جيكء ىم٤مل ًمٞمٜمتٔمره 

 (8/1ُم٤م سمٞمٜمف وسملم أن يدظمؾ وىم٧م اًمّمالة اًمتل دمكء. )اًمتامس اًمًٕمد رم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد 
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ىمف إمم ىم٤مل إصٛمٕمل: إذا أردت أن شمٕمر ف ووم٤مء اًمرضمؾ وووم٤مء قمٝمده، وم٤مٟمٔمر إمم طمٜمٞمٜمف إمم أوـم٤مٟمف، وشمِمقُّ

 (292داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕإظمقاٟمف، وسمٙم٤مئف قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ زُم٤مٟمف.)ا

ك سم٤معمٕمروف،  ك ًمٚمقديٕم٦م، أهؾ إُم٤مٟم٦م واًمث٘م٦م، يمذًمؽ يٜمٌٖمل أن يتقظما ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: يم٤من ي٘م٤مل: يمام ُيتقظما

 (292اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح  إداب أهؾ اًمقوم٤مء واًمِمٙمر.)

وقمـ قمقف سمـ اًمٜمٕمامن اًمِمٞم٤ٌمين أٟمف ىم٤مل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اجلٝمالء: ٕن أُمقت قمٓمًِم٤م، أطم٥مُّ إزما ُمـ أيمقن 

 (71خمالف اعمققمدة.)آُمث٤مل ٓسمك قمٌٞمدسمـ ؾمالم 

قمٚمٞمف  ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمٍد اخلزاز: قمالُم٦ُم اًمٕمٌقدي٦م صمالٌث: اًمقوم٤مء هلل قمغم احل٘مٞم٘م٦م، واعمت٤مسمٕم٦ُم ًمٚمرؾمقل صغم اهلل

 (745رىمؿ287وؾمٚمؿ ذم اًمنميٕم٦م، واًمٜمّمٞمح٦ُم جلٛمٞمع إُم٦م.)اًمزهد ًمٚمٌٞمٝم٘مك ص 

َٓ َيٜمُْ٘مُْمقَن  ـَ ُيقوُمقَن سمَِٕمْٝمِد اهللاِ َو ِذي : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ) اًما
ِ
ىم٤مل اجلريري: ُم٤م ٟمَج٤م َُمـ ٟمَج٤م إٓ سمٛمراقم٤مِة اًمقوم٤مء

 ( 1/232 .)اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مِمػمى(اًمرقمد)اعمِْٞمث٤َمَق ( 

ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمٍؾ ًمرضمٍؾ ؾم٠مًمف طم٤مضم٦ًم: أقِمُدك اًمٞمقم، وأطمٌقك همًدا سم٤مإلٟمج٤مز: ًمتذوَق طمالوة إُمؾ، 

 (196 -وأشمزياـ سمثٌقت اًمقوم٤مء.)أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردي ص

ي احلدود ُِمـ ٟم٘مض اعمٞمث٤مِق وىم ٚم٦ِم ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥ٍم اعمٙمل: آؾمت٘م٤مُم٦ُم قمغم اًمتقسم٦ِم: ُِمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وشمٕمدِّ

 (1/91اًمّمدق.)ىمقت اًم٘مٚمقب 

 (61.)آظمالق واًمًػم رم ُمدواة اًمٜمٗمقس ىم٤مل قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم: اًمقوم٤مُء ُمريم٥م ُِمـ اًمٕمدِل واجلُقد واًمٜماجدة

دُق: اًمقوم٤مُء هلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ.)اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف   ( 2/232ىم٤مل قمٌداًمقاطمد سمـ زيد: اًمّمِّ

 (219واًمٗمٕمؾ ُمًٕم٤م.)اًمذريٕمف امم ُمٙم٤مرم اًمنميٕمف ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: اًمقوم٤مء: صدُق اًمٚم٤ًمن 

 (71ُمث٤مل ٓسمك قمٌٞمدسمـ ؾمالم ٕوقمـ قمقف اًمٙمٚمٌل أٟمف ىم٤مل: آوم٦م اعمروءة ظمٚمػ اعمققمد.)ا

 يمام ٓ ظمػم ذم اًمٗم٘مف إٓ ُمع اًمقَرعِ 
ِ
 (89.)رووف اًمٕم٘مالء ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي:ٓ ظمػَم ذم اًمّمدِق إٓ ُمع اًمقوم٤مء

 (71ُمث٤مل ٓسمك قمٌٞمد سمـ ؾمالم ٕٙمٜمدي: أٟمجز طمرٌّ ُم٤م وقمد. )اوىم٤مل احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ طمجر اًم

 (64وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:)ديقان آُم٤مم قمغم 

 ذم اًمٜما٤مِس مل يٌَؼ إٓ اًمٞم٠مُس واجلزعُ   ُم٤مت اًمقوم٤مُء ومال رومٌد وٓ ـمٛمع

 وم٤مهللُ أيمرُم َُمـ ُيرضمك وُيتاٌعُ   وم٤مصؼْم قمغم صم٘م٦ٍم سم٤مهللِ وارَض سمف
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ي٤مّر:)اًمٕم٘مد   (2/191اًمٗمريد وىم٤مل اًمرِّ

م واًمَقوم٤مءُ   وسم٤مد ِرضم٤مًُمف وسَمِ٘مل اًمُٖمث٤َمءُ                 إذا َذَه٥م اًمتٙمرُّ

ُم٤مُن إمم ِرضم٤ملٍ  ئ٤مِب هل٤م قُمقاءُ             وَأؾْمَٚمٛمٜمل اًمزا  يم٠مُْمث٤مِل اًمذِّ

 وَأقْمداٌء إذا ضَمَٝمَد اًمٌاَلءُ            َصديٌؼ يمٚماام اؾمتَْٖمٜمٞم٧م قمٜمٝمؿ

 يم٠مينِّ أضمرٌب آذاه  داءُ             إذا ُم٤م ضمئتٝمؿ َيتداوَمٕمقين

 قمغم اإلظمقاِن يُمٚمِّٝمؿ اًمَٕمٗم٤مءُ                       أىمقُل وٓ ُأَٓم قمغم َُم٘م٤ملٍ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
طمف وهل زوضمتف.  ىم٤مل ىمٞمس اسمـ أيب طم٤مزم: دظمٚم٧م قمغم أيب سمٙمر اًمّمديؼ ذم ُمروف وأؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس شُمروِّ

، ىمد أضمزت ًمؽ ومرؾمؽ، وذم رواي٦م ىم٤مل: ىمد أضمزت ًمؽ ومرؾمٞمؽ، ويم٤من وقمدين وم٘م٤مل ٕيب: ي٤م أسم٤م طم٤مزم

 (49/458ووقمد أيب ومرؾًم٤م. ) شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

وهذا قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤مل: اٟمٔمروا ومالًٟم٤م ًمرضمؾ ُمـ ىمريش وم٢مين ىمٚم٧م ًمف ذم 

ًٓ يمِمٌٞمف اًمِٕمدة ) يٕمٜمل يم٠مٟمف وقمده أن يزوضم ف( وُم٤م أطم٥م أن أًم٘مك اهلل شمٕم٤ممم سمثٚم٨م اًمٜمٗم٤مق اسمٜمتل ىمق

 (8/396ء قمالم اًمٜمٌالأوأؿمٝمديمؿ أين ىمد زوضمتف.)ؾمػم 

ىم٤مل اسمـ قمٌد رسمف اًم٘مّم٤مب واقمدت حمٛمد سمـ ؾمػميـ أن اؿمؽمى ًمف أو٤مطمل ومٜمًٞم٧م ُمققمده ًمِمٖمؾ صمؿ 

ف ىمد ذيمرت سمٕمد وم٠مشمٞمتف ىمري٤ٌم ُمـ ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر وإذا حمٛمد يٜمتٔمرين ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرومع رأؾمف وم٘م٤مل أُم٤م أٟم

ي٘مٌؾ أهقن ذٟم٥م ُمٜمؽ وم٘مٚم٧م ؿمٖمٚم٧م وقمٜمٗمٜمل أصح٤ميب ذم اعمجلء إًمٞمؽ وىم٤مًمقا ىمد ذه٥م ومل ي٘مٕمد إمم 

اًم٤ًمقم٦م وم٘م٤مل ًمق مل دمئ طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس ُم٤م ىمٛم٧م ُمـ ُم٘مٕمدي هذا إٓ ًمٚمّمالة أو طم٤مضم٦م ٓ سمد 

 (8/1ُمٜمٝم٤م.)اًمتامس اًمًٕمد رم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد 

 ريثبة األِش ثبحملبفَخ ٍّٝ ِب اّزبدٖ ِٓ اخل -=<
ِٝمْؿ ] اًمرقمد :  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًِ وا َُم٤م سم٠ِمْٟمُٗم ُ ُ َُم٤م سمَِ٘مْقٍم طَمتاك ُيَٖمػمِّ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  11إنا اهللَ َٓ ُيَٖمػمِّ

ٍة أْٟمَٙم٤مصم٤ًم  ـْ سَمْٕمِد ىُمقا تِل ٟم٘مْم٧م هَمْزهَل٤َم ُِم ،  [ . َو)إْٟمَٙم٤مُث( : مَجُْع ٟمِْٙم٨ٍم  92] اًمٜمحؾ :  َوَٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًما

ـْ ىَمٌُْؾ وَمَٓم٤مَل قَمَٚمْٞمِٝمُؿ إََُمُد  َوُهَق اًْمَٖمْزُل اعمَٜمُْ٘مقُض . وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  ـَ ُأوشُمقا اًمٙمِت٤َمَب ُِم ِذي َوَٓ َيُٙمقُٟمقا يَم٤مًما

٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ  ًَ [ . 27وَماَم َرقَمْقَه٤م طَمؼا ِرقَم٤مَيتَِٝم٤م  ] احلديد :  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  16] احلديد :  وَمَ٘م
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ـْ ُِمثؾ وُمالٍن ، يَم٤مَن يُ٘مقم اًمٚماٞمَْؾ وَمؽَمك ىمٞم٤َمَم اًمٚماٞمْؾ ،   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش وؾَمٚماؿ : ي٤م قمٌَْد اهللا ، ٓ شَمُٙم

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
٤ٌمس :إن اهلل ٓ يٖمػم ُم٤م سم٘مقم طمتك يٖمػموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ . ٓ يٖمػم ُم٤م هبؿ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م طمتك يٕمٛمٚمقا قمـ اسمـ قم  

سم٤معمٕم٤ميص ومػمومع اهلل قمٜمٝمؿ اًمٜمٕمؿ. قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل : أوطمك اهلل إمم ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ أن ىمؾ 

ُمٕمّمٞم٦م اهلل إٓ حتقل ًم٘مقُمؽ إٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ ىمري٦م وٓ أهؾ سمٞم٧م يٙمقٟمقن قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ومٞمتحقًمقن إمم 

اهلل ِم٤م حيٌقن إمم ُم٤م يٙمرهقن صمؿ ىم٤مل : إن شمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم . إن اهلل ٓ يٖمػم ُم٤م سم٘مقم طمتك 

 (8/394يٖمػموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ .)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : يم٤مٟم٧م ُمٚمقك سمٕمد قمٞمًك سمدًم٧م اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ ُم١مُمٜمقن ي٘مرءون 

ة واإلٟمجٞمؾ، وم٘مٞمؾ عمٚمقيمٝمؿ : ُم٤م ٟمجد ؿمٞمئ٤م أؿمد ُمـ ؿمتؿ يِمتٛمٜم٤م ه١مٓء، أَّنؿ ي٘مرءون : وُمـ مل حيٙمؿ اًمتقرا

سمام أٟمزل اهلل وم٠موًمئؽ هؿ اًمٙم٤مومرون ، وُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل وم٠موًمئؽ هؿ اًمٔم٤معمقن ، وُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل 

أقمامًمٜم٤م ذم ىمراءهتؿ، وم٤مدقمٝمؿ ومٚمٞم٘مرءوا  ( ُمع ُم٤م يٕمٞمٌقٟمٜم٤م سمف ُمـ47 - 44اهلل وم٠موًمئؽ هؿ اًمٗم٤مؾم٘مقن )اعم٤مئدة  

يمام ٟم٘مرأ، وًمٞم١مُمٜمقا يمام آُمٜم٤م، ومدقم٤مهؿ ومجٛمٕمٝمؿ وقمرض قمٚمٞمٝمؿ اًم٘متؾ أو يؽميمقا ىمراءة اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، 

إٓ ُم٤م سمدًمقا ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مًمقا : ُم٤م شمريدون إمم ذًمؽ؟ دقمقٟم٤م، وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ : اسمٜمقا ًمٜم٤م أؾمٓمقاٟم٦م، صمؿ 

ٟمرومع سمف ـمٕم٤مُمٜم٤م وذاسمٜم٤م، وٓ ٟمرد قمٚمٞمٙمؿ، وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م : دقمقٟم٤م ٟمًٞمح ذم ارومٕمقٟم٤م إًمٞمٝم٤م، صمؿ أقمٓمقٟم٤م ؿمٞمئ٤م 

إرض وَّنٞمؿ، وٟم٠ميمؾ ِم٤م شم٠ميمؾ ُمٜمف اًمقطمقش، وٟمنمب يمام شمنمب، وم٢من ىمدرشمؿ قمٚمٞمٜم٤م ذم أروٙمؿ وم٤مىمتٚمقٟم٤م، 

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م : اسمٜمقا ًمٜم٤م دورا ذم اًمٗمٞم٤مذم، وٟمحتٗمر أسم٤مر، وٟمحرث اًمٌ٘مقل، ومال ٟمرد قمٚمٞمٙمؿ، وٓ ٟمٛمر سمٙمؿ، 

وًمٞمس أطمد ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ إٓ ًمف محٞمؿ ومٞمٝمؿ، ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل : وره٤ٌمٟمٞم٦م اسمتدقمقه٤م ُم٤م يمتٌٜم٤مه٤م قمٚمٞمٝمؿ 

إٓ اسمتٖم٤مء روقان اهلل ومام رقمقه٤م طمؼ رقم٤ميتٝم٤م ىم٤مل : وأظمرون ِمـ شمٕمٌد ُمـ أهؾ اًمنمك، وومٜمل ُمـ ىمد 

ورا يمام اختذ ومالن، وهؿ قمغم ومٜمل ُمٜمٝمؿ، ىم٤مًمقا : ٟمتٕمٌد يمام شمٕمٌد ومالن، وٟمًٞمح يمام ؾم٤مح ومالن، وٟمتخذ د

ذيمٝمؿ ٓ قمٚمؿ هلؿ سم٢ميامن اًمذيـ اىمتدوا هبؿ، ومٚمام سمٕم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ 

اٟمحط ص٤مطم٥م اًمّمقُمٕم٦م ُمـ صقُمٕمتف، وضم٤مء اًم٤ًمئح ُمـ ؾمٞم٤مطمتف، وص٤مطم٥م اًمدير ُمـ ديره، ومآُمٜمقا سمف 
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اشم٘مقا اهلل وآُمٜمقا سمرؾمقًمف ي١مشمٙمؿ يمٗمٚملم ُمـ رمحتف أضمريـ: وصدىمقه، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم : ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا 

سم٢ميامَّنؿ سمٕمٞمًك، وٟمّم٥م أٟمٗمًٝمؿ، واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، وسم٢ميامَّنؿ سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمّمدي٘مٝمؿ 

 (14/291.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر : وجيٕمؾ ًمٙمؿ ٟمقرا متِمقن سمف : اًم٘مرآن واشم٤ٌمقمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 فٝ ّٕٛاْ اٌجبة : ا٢صبس اٌٛاسدح
ىم٤مل احلًـ  اًمٌٍمي  : ي٤م اسمـ آدم، قمٛمٚمؽ قمٛمٚمؽ، وم٢مٟمام هق حلٛمؽ ودُمؽ، وم٤مٟمٔمر قمغم أي طم٤مل شمٚم٘مك 

قمٛمٚمؽ؟ إن ٕهؾ اًمت٘مقى قمالُم٤مت، يٕمرومقن هب٤م صدق احلدي٨م، واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد، وصٚم٦م اًمرطمؿ، ورمح٦م 

طمًـ اخلٚمؼ، وؾمٕم٦م اخلٚمؼ ِم٤م اًمْمٕمٗم٤مء، وىمٚم٦م اًمٗمخر واخلٞمالء، وسمذل اعمٕمروف، وىمٚم٦م اعم٤ٌمه٤مة ًمٚمٜم٤مس، و

ي٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ: ي٤م اسمـ آدم، إٟمؽ ٟم٤مفمر إمم قمٛمٚمؽ، يقزن ظمػمه وذه، ومال حت٘مرن ُمـ اخلػم ؿمٞمئ٤ًم، 

وإن هق صٖمر، وم٢مٟمؽ إذا رأيتف: هك ُمٙم٤مٟمف: وٓ حت٘مرن ُمـ اًمنم ؿمٞمئ٤ًم، وم٢مٟمؽ إذا رأيتف: ؾم٤مءك ُمٙم٤مٟمف: 

دم ومْمالً ًمٞمقم وم٘مره ووم٤مىمتف: هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت، ذه٧ٌم اًمدٟمٞم٤م ومرطمؿ اهلل رضمالً: يم٥ًم ـمٞم٤ًٌم، وأٟمٗمؼ ىمّمدًا، وىم

سمح٤مًمتل ُمآهل٤م، وسم٘مٞم٧م إقمامل ىمالئد ذم أقمٜم٤مىمٙمؿ، أٟمتؿ شمًقىمقن اًمٜم٤مس، واًم٤ًمقم٦م شمًقىمٙمؿ، وىمد أهع 

سمخٞم٤مريمؿ، ومام شمٜمتٔمرون اعمٕم٤ميٜم٦م، ومٙم٠من ىمد. إٟمف ٓ يمت٤مب سمٕمد يمت٤مسمٙمؿ، وٓ ٟمٌل سمٕمد ٟمٌٞمٙمؿ: ي٤م اسمـ آدم، سمع 

 (143/ 2 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مءحٝمام مجٞمٕم٤ًموٓ شمٌٞمٕمـ آظمرشمؽ سمدٟمٞم٤مك ومتخنمه٤م مجٞمٕم٤ًم.)دٟمٞم٤مك سمآظمرشمؽ شمرسم

ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ اسمـ إسمراهٞمؿ: اؾمتتامم صالح قمٛمؾ اًمٕمٌد، سم٧ًم ظمّم٤مل: شميع دائؿ، وظمقف ُمـ وقمٞمده: 

واًمث٤مين: طمًـ فمٜمف سم٤معمًٚمٛملم: واًمث٤مًم٨م: اؿمتٖم٤مًمف سمٕمٞمٌف، ٓ يتٗمرغ ًمٕمٞمقب اًمٜم٤مس: واًمراسمع: يًؽم قمغم أظمٞمف 

، وٓ يٗمٌم ذم اًمٜم٤مس قمٞمٌف، رضم٤مء رضمققمف قمـ اعمٕمّمٞم٦م، واؾمتّمالح ُم٤م أومًده ُمـ ىمٌؾ: واخل٤مُمس: ُم٤م قمٞمٌف

أـمٚمع قمٚمٞمف ُمـ ظم٦ًم قمٛمٚمٝم٤م، اؾمتٕمٔمٛمٝم٤م، رضم٤مء أن يرهم٥م ذم آؾمتزادة ُمٜمٝم٤م: واًم٤ًمدؾم٦م: أن يٙمقن 

 (66/  8ص٤مطمٌف قمٜمده ُمّمٞم٥م.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

 ع، وم٤مىمض ومٝمق أطمرى أن ٓ شمٕمقد إمم شمريمف.ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: إذا وم٤مشمؽ رء ُمـ اًمتٓمق

 (9/261)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

وقمٜمف ايْم٤م ىم٤مل: ًمٞمس اًمٕمج٥م ِمـ مل جيد ًمذة اًمٓم٤مقم٦م إٟمام اًمٕمج٥م ِمـ وضمد ًمذهت٤م صمؿ شمريمٝم٤م يمٞمػ صؼم 

 (9/262 إوًمٞم٤مءقمٜمٝم٤م؟. )طمٚمٞمف 

 ظمػم.ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ :قمـ رضمؾ خيتؿ اًم٘مرآن يمؾ ًمٞمٚم٦م وم٘م٤مل: ُم٤م أطمًـ هذا، اًم٘مرآن إُم٤مم يمؾ 

 (2/112ن آ)اًمؼمه٤من رم قمٚمقم اًم٘مر
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قمـ جم٤مهد : ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رضمالً ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٕسمٜمف أدريم٧م اًمّمالة ُمٕمٜم٤م ؟ 

 أدريم٧م اًمتٙمٌػمة إومم ؟ ىم٤مل ٓ ىم٤مل : عم٤م وم٤مشمؽ ُمٜمٝم٤م ظمػم ُمـ ُم٤مئ٦م ٟم٤مىم٦م يمٚمٝم٤م ؾمقد اًمٕملم.

 (1/528)ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 

صمقاب احلًٜمف طمًٜمف سمٕمده٤م وُمـ ضمزاء اًمًٞمئف ؾمٞمئف سمٕمده٤م.ومٛمـ رمحف اهلل  ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم : ان ُمـ

 سم٤مًمٕمٌد ان يقوم٘مف ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح صمؿ يقوم٘مف ًمٚمٛمدواُمف قمٚمٞمٝم٤م واعمح٤مومٔمف .وهذة قمالُمف اًم٘مٌقل.

 (6)اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

قمٜمد اًمٜم٤مس، وُم٤م مل يٌؼ ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز:  قمٚمٞمؽ سم٤مًمذي يٌ٘مك ًمؽ قمٜمد اهلل: وم٢من ُم٤م سم٘مل قمٜمد اهلل سم٘مل 

 (191قمٜمد اهلل مل يٌؼ قمٜمد اًمٜم٤مس. ) اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك

 (  351/ 1ٛمؾ وهق ُمريض إمم اعمًجد. ) اعمّمٜمػ قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل أٟمف يم٤من حُي 

 (6/126ىم٤مل حمٛمد سمـ اعم٤ٌمرك: يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اذا وم٤مشمتف صالة اجلامقم٦م سمٙمك.)احلٚمٞمف 

يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ي٘مْمقن ُم٤م وم٤مهتؿ ُمـ أذيم٤مرهؿ اًمتل يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقَّن٤م ذم ىم٤مل اًمِمقيم٤مين وىمد 

 ( 51أوىم٤مت خمّمقص٦م.)حتٗمف اًمذايمريـ سمٕمدة احلّمـ احلّملم 

ىم٤مل اسمـ يمثػم :ًم٘مد أضمرى اهلل اًمٙمريؿ قم٤مدشمف سمٙمرُمف أن ُمـ قم٤مش قمغم رء ُم٤مت قمٚمٞمف وُمـ ُم٤مت قمغم رء 

 (112ل قمٛمران آ -سُمٕم٨م قمٚمٞمف. )شمٗمًػم سمـ يمثػم 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: ُمـ وافم٥م قمغم ي٤مطمك ي٤مىمٞمقم ٓ إًِم٦م إِٓا أٟم٧م يمؾ 

 ( 1/446يقم سملم ؾمٜمف اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر أرسمٕملم ُمرة أطمٞمك اهلل هب٤م ىمٚمٌف.)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

ويمٜم٧م أؾمٛمع ُم٤م  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ يمذًمؽ قمـ ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: يم٤من ُيدٟمٞمٜمل ُمٜمف طمتك جُيٚمًٜمل إمم ضم٤مٟمٌف،

يتٚمق وُم٤م يذيمر طمٞمٜمئذ، ومرأيتف ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وُيٙمرره٤م، وي٘مٓمع ذًمؽ اًمقىم٧م يمٚمف أقمٜمل ُمـ اًمٗمجر إمم ارشمٗم٤مع 

 (595 -4/594قمالم اًمٕمٚمٞمف ٕ؟.) ااًمِمٛمس ذم شمٙمرير شمالوهت٤م، ومٗمٙمرت ذم ذًمؽ، مل ىمد ًمِزم هذه اًمًقرة دون همػمه٤م 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ويم٤من حيٞمل اًمٚمٞمؾ ومٞمختؿ اًم٘مرآن ذم ريمٕم٦م ىم٤مًم٧م اُمرأة    اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمٜم٤مؾمؽ وسمٕمده اسمـ قمٛمر يم٤من قمثامن أقمٚمؿ

إن قمثامن   : ًم٘مد ىمتٚمتٛمقه وإٟمف ًمٞمحٞمل اًمٚمٞمؾ يمٚمف سم٤مًم٘مرآن ذم ريمٕم٦م وقمـ قمٓم٤مء اسمـ أيب رسم٤مح  : قمثامن طملم ىمتؾ

ًٛمٞم٧م سمـ قمٗم٤من صغم سم٤مًمٜم٤مس صمؿ ىم٤مم ظمٚمػ اعم٘م٤مم، ومجٛمع يمت٤مب اهللا ذم ريمٕم٦م يم٤مٟم٧م وشمره وم

 (937.)شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ ٓسمـ طمجر  سم٤مًمٌتػماء
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قمغم اسمـ اسمك ـم٤مًم٥م : قمٚمٛمف اًمٜمٌك اذيم٤مر اًمٜمقم ومٞم٘مقل قمغم واهلل ُم٤مشمريمتف سمٕمد .وم٘م٤مل ًمف رضمؾ يم٤من رم ٟمٗمًف 

 (6318طم٤مضمف ُمـ قمغم وٓ ًمٞمٚمف صٗملم  ىم٤مل قمغم وٓ ًمٞمٚمف صٗملم .)اًمٌخ٤مرى 

رم ؾم٤مقمف ُمـ ًمٞمؾ او َّن٤مر آصغم سمذًمؽ اًمٓمٝمقر  ؾمٞمدٟم٤م سمالل سمـ اسمك رسم٤مح : ارضمك قمٛمؾ قمٛمٚمف اٟمف مل يتٓمٝمر

 (4/322ُم٤م يمت٥م ًمف ان يّمغم .)اًمٌخ٤مرى 

 -ىم٤مل قمثامن اًمٜمٝمدي: شمْمٞمٗم٧م أسم٤م هريرة أي: ٟمزًم٧م قمٚمٞمف وٞمٗم٤ًم ؾمٌٕم٦م أي٤مم، ومٙم٤من هق وزوضمتف وظم٤مدُمتف 

 ٤م.أي: َأَُمتف ي٘متًٛمقن اًمٚمٞمؾ صمالصم٤ًم شمّمكم اًمزوضم٦م صمٚمث٤ًم وشمّمكم إُم٦م صمٚمث٤ًم، ويّمكم أسمق هريرة صمٚمث

 اًمٌخ٤مرى ( –)يمت٤مب اًمزهد ٓمحد 

 ( 783ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد : ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م إذا قمٛمٚم٧م اًمٕمٛمؾ ًمزُمتف.)صحٞمح ُمًٚمؿ 

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: ُم٤م ًم٘مٞم٧م اًمٜم٤مس ُمٜمٍموملم ُمـ اًمّمالة ُمٜمذ أرسمٕملم ؾمٜم٦م. 

 (2/162 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف  – 214رىمؿ  55) اًمتٝمجد ًمالؿمٌٞمغم ص 

إن قمٌد اهلل اًمٕمٛمري اًمٕم٤مسمد يمت٥م إمم ُم٤مًمؽ حيْمف قمغم اإلٟمٗمراد واًمٕمٛمؾ ومٙمت٥م ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم : 

إًمٞمف ُم٤مًمؽ: إن اهلل ىمًؿ إقمامل يمام ىمًؿ إرزاق ، ومرب رضمؾ وُمتح ًمف ذم اًمّمالة ومل ُيٗمتح ًمف ذم اًمّمقم ، 

ْمؾ أقمامل وآظمر وُمتح ًمف ذم اًمّمدىم٦م ومل ُيٗمتح ًمف ذم اًمّمقم ، وآظمر وُمتح ًمف ذم اجلٝم٤مد ، ومٜمنم اًمٕمٚمؿ ُمـ أوم

اًمؼم وىمد روٞم٧م سمام ومتح زم ومٞمف ، وُم٤م أفمـ ُم٤م أٟم٤م ومٞمف سمدون ُم٤م أٟم٧م ومٞمف وأرضمق أن يٙمقن يمالٟم٤م قمغم ظمػم 

 (114/  8وسمر.)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

قمـ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مشمٙم٦م ىم٤مل: يم٤من ُمـ أُمر أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين: أن قمٚمؼ ؾمقـم٤ًم رم ُمًجدة وي٘مقل: أٟم٤م 

دظمٚمتف ومؽمة ُمِمؼ ؾم٤مىمف ؾمقـم٤ًم أو ؾمقـملم ويم٤من ي٘مقل: ًمق رأي٧م اجلٜم٦م أومم سم٤مًمًقاط ُمـ اًمدواب، وم٢مذا 

 (2/127 إوًمٞم٤مءقمٞم٤مٟم٤ًم ُم٤م يم٤من قمٜمدي ُمًتزاد، وًمق رأي٧م اًمٜم٤مر قمٞم٤مٟم٤ًم، ُم٤م يم٤من قمٜمدي ُمًتزاد. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ: ؾم٠مًم٧م اسمـ ُمٝمدي قمـ اًمرضمؾ يٌٜمل سم٠مهٚمف أيؽمك اجلامقم٦م؟ ىم٤مل: ٓ وٓ صالة واطمدة 

قمغم اسمٜمتف ومخرج صمؿ ُمٌم إمم سم٤مهبام وم٘م٤مل ًمٚمج٤مري٦م: ىمقزم هلام خيرضم٤من إمم اًمّمالة  وطميشمف صٌٞمح٦م سمٜمل

 ومخرج اًمٜم٤ًمء واجلقاري وم٘مٚمـ: ؾمٌح٤من اهلل أي رء هذا؟ وم٘م٤مل: ٓ أسمرح طمتك خيرضم٤م إمم اًمّمالة.

 ( 9/214قمالم اًمٜمٌالء أ) ؾمػم 
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: أخترج وإٟمام سمٜمٞم٧م سم٠مهٚمؽ قمـ قمٜم٦ًم سمـ إزهر ىم٤مل : شمزوج احل٤مرث سمـ طم٤ًمن ويم٤مٟم٧م ًمف صح٦ٌم وم٘مٞمؾ ًمف 

 (6/41.)جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ؟ وم٘م٤مل :واهلل إن اُمرأة متٜمٕمٜمل ُمـ صالة اًمٖمداة ذم مجع ُٓمرأة ؾمقء

ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م: يم٤من ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان يًٌح ذم اًمٞمقم أرسمٕملم أًمػ شمًٌٞمح٦م ؾمقى ُم٤م ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن 

 (541/ 4صٌٕمف يمذا حيريمٝم٤م : يٕمٜمل سم٤مًمتًٌٞمح.)اًمًػم ومٚمام ُم٤مت ومقوع قمغم هيره ًمٞمٖمًؾ ضمٕمؾ سم٠م

قمـ ُمّمٕم٥م ىم٤مل : ؾمٛمع قم٤مُمر سمـ قمٌداهلل اعم١مذن وهق جيقد سمٜمٗمًف وم٘م٤مل : ظمذوا سمٞمدي وم٘مٞمؾ إٟمؽ قمٚمٞمؾ  

 ىم٤مل : أؾمٛمع داقمل اهلل ومال أضمٞمٌف ، وم٠مظمذوا سمٞمده ومدظمؾ ُمع آُم٤مم ذم اعمٖمرب ، ومريمٕم٦م ريمٕم٦م صمؿ ُم٤مت.

  (5/221)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

أيب طمٞم٤من قمـ أسمٞمف ىم٤مل أص٤مب اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ اًمٗم٤مًم٩م ومٙم٤من حيٛمؾ إمم اًمّمالة وم٘مٞمؾ ًمف: إٟمف ىمد رظمص قمـ 

 ( 418ًمؽ، ىم٤مل: ىمد قمٚمٛم٧م وًمٙمٜمل أؾمٛمع اًمٜمداء سم٤مًمٗمالح. ) اًمزهد ٕمحد / 

 يم٤من سمنم سمـ احلًـ يٚم٘م٥م ) سم٤مًمّمٗمل ( ٕٟمف يم٤من يٚمزم اًمّمػ إول ذم ُمًجد اًمٌٍمة مخًلم ؾمٜم٦م.

 ( 1/447) هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 ثبة اعزؾجبة ى١ت اٌىالَ ٚىاللخ اٌٛعٗ ّٕذ اٌٍمبء -<<
َوًَمْق يُمٜم٧َْم وَمّٔم٤ًم  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  88] احلجر :  َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

ـْ طَمْقًمَِؽ  قا ُِم  [ . 159] آل قمٛمران :  هَمٚمِٞمَظ اًمَ٘مْٚم٥ِم ْٟٓمَٗمْمُّ

ـْ قمِديِّ  -693 ُ٘مقا اًمٜما٤مَر » سمـ طَم٤مشمٍؿ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  قَم اشما

َٛم٦ٍم ـَمٞم٦ٌٍَِّم 
ـْ مَلْ جيْد وَمٌَِٙمٚمِ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َوًَمْق سمِِِمؼِّ مَتَْرٍة وَمَٛم

٦ٌَُم صَدىَم٦ٌم  وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : -694 ٞمِّ ش واًمٙمٚمِٛم٦ُم اًمٓما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وهق سمٕمض طمدي٨م شم٘مدم سمٓمقًمِف .

ـَ » وقمـ أيب َذرٍّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -695 ٓ حْتِ٘مَرنا ُِم

 ُمًٚمؿ . رواهش اعمْٕمُروِف ؿَمٞمْئ٤ًم ، َوًَمْق َأْن شَمْٚمَ٘مك أظَم٤مَك سمَِقضْمٍف ـَمٚمِٞمٍؼ 

 
 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:



 اًمقضمف وـمالىم٦م اًمٙمالم ـمٞم٥م اؾمتح٤ٌمب سم٤مب       اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -699

 

 

قمـ ىمت٤مدة:وًمق يمٜم٧م ومٔم٤م همٚمٞمظ اًم٘مٚم٥م ٟٓمٗمْمقا ُمـ طمقًمؽ ، أي واهلل ًمٓمٝمره اهلل ُمـ اًمٗمٔم٤مفم٦م 

واًمٖمٚمٔم٦م  وضمٕمٚمف ىمري٤ٌم رطمٞمام سم٤معم١مُمٜملم رءووم٤م وذيمر ًمٜم٤م أن ٟمٕم٧م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

اق وٓ جيزي سم٤مًمًٞمئ٦م ُمثٚمٝم٤م وًمٙمـ يٕمٗمق اًمتقراة : ًمٞمس سمٗمظ وٓ همٚمٞمظ وٓ صخقب ذم إؾمق

 (7/342ويّمٗمح.) اًمٓمؼمى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ٜم٤مٟمؽ: اقمٚمؿ أٟمف ٓ يٓم٠م سم٤ًمـمؽ إٓ راهم٥م ومٞمؽ، أو راه٥م ُمٜمؽ. وم٠مُم٤م  ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: ظمّمٚمت٤من يزيِّ

اه٥م ُمٜمؽ وم٠مدن جمٚمًف، وهتٚماؾ ذم وضمٝمف، وإيا٤مك واًمٖمٛمز ُمـ ورائف. وأُم٤م اًمرا  اهم٥م ومٞمؽ، وم٤مسمذل ًمف اًمرا

اًمٌِم٤مؿمف، واسمدأه سم٤مًمٜماقال ىمٌؾ اًم١ًمال، وم٢مٟماؽ ُمتك شمٚمجئف إمم ُم٠ًمًمتؽ شم٠مظمذ ُمـ طمرِّ وضمٝمف ِوْٕمٗمل ُم٤م 

 (1/449شمٕمٓمٞمف.)اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن 

وؾمٚمؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ص٤مطمٌف ، يم٤من أطمٌٝمام إمم اهلل أطمًٜمٝمام سمنما سمّم٤مطمٌف  وٟمزًم٧م سمٞمٜمٝمام ومتّم٤مومح٤م 

 (1/69ُم٤مئ٦م رمح٦م ، ًمٚم٤ٌمدئ شمًٕمقن ، وًمٚمٛمّم٤مومح قمنم. )ُمدارة اًمٜم٤مس ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

َب اهللاُ َُمثاًَل يَمٚمَِٛم٦مً  ْ شَمَر يَمٞمَْػ َضَ ( 24ـَمٞم٦ًٌَِّم( ) إسمراهٞمؿ  قمـ اسمـ قم٤ٌّمس ريض اهللّ قمٜمٝمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )َأمَل

ّٓ اهللّ يمِمجرة ـمٞم٦ٌّم وهق اعم١مُمـ.)  (12/135اًمٓمؼمي شمٗمًػم ىم٤مل: يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌّم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إ

 (427/ 13قمـ اسمـ قم٤ٌّمس ريض اهللّ قمٜمٝمام ىم٤مل : )اًمٙمٚمؿ اًمّٓمٞم٥ّم( ذيمر اهللّ.)ومتح اًم٤ٌمري 

 (1/116ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل اسمـ قمٛمر :إن اًمؼم ؿمئ هلم وضمف ـمٚمٞمؼ وًم٤ًمن ًملم.)ُمدارة اًمٜم٤مس 

 (1/71يم٤من اسمـ قمٛمر:ُمـ اُمزح اًمٜم٤مس واوحٙمف.)ُمدارة اًمٜم٤مس ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

وقمـ قمٙمرُم٦م ريض اهللّ قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )يَمَِمَجَرٍة ـَمٞم٦ٌٍَِّم ( ىم٤مل: هل اًمٜمخٚم٦م ٓ يزال ومٞمٝم٤م رء يٜمتٗمع هب٢مُّم٤م 

 (5/23اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة.)اًمدراعمٜمثقرصمٛمرة وإُّم٤م طمٓم٥م ىم٤مل: ويمذًمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمّٓمٞم٦ٌّم شمٜمٗمع ص٤مطمٌٝم٤م ذم 

قمـ أيب هريرة ريض اهللّ قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )إًَِمْٞمِف َيّْمَٕمُد اًْمَٙمٚمُِؿ اًمٓماٞم٥ُِّم( ىم٤مل: اًمٙمٚمؿ اًمّٓمٞم٥ّم ذيمر اهللّ. 

٤مًمُِح َيْروَمُٕمُف( ىم٤مل: أداء اًمٗمرائض ومٛمـ ذيمر اهللّ ذم أداء ومرائْمف محؾ قمٛمٚمف ذيمر اهللّ ومّمٕمد سمف  )َواًْمَٕمَٛمُؾ اًمّما

 (7/9إمم اهللّ وُمـ ذيمر اهللّ ومل ي١مّد ومرائْمف محؾ يمالُمف قمغم قمٛمٚمف ويم٤من قمٛمٚمف أومم سمف.)اًمدر اعمٜمثقر
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ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف: إنا اعمًٚمٛملم إذا اًمت٘مٞم٤م، ومْمحؽ يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمام ذم وضمف ص٤مطمٌف، صمؿ 

 (2/228أظمذ سمٞمده، حت٤مشم٧م ذٟمقهبام يمتح٤مت ورق اًمِمجر.)اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف 

شمذايمروا قمٜمد إطمٜمػ سمـ ىمٞمس أيام أومْمؾ اًمّمٛم٧م أو اًمٜمٓمؼ ؟ وم٘م٤مل ىمقم اًمّمٛم٧م أومْمؾ وم٘م٤مل إطمٜمػ 

 (1/74.) همذاء إًم٤ٌمب اًمٜمٓمؼ أومْمؾ ٕن ومْمؾ اًمّمٛم٧م ٓ يٕمدو ص٤مطمٌف واعمٜمٓمؼ احلًـ يٜمتٗمع سمف ُمـ ؾمٛمٕمف

 (1/214ىم٤مل إطمٜمػ: رأس اعمروءة: ـمالىم٦م اًمقضمف، واًمتقدُّد إمم اًمٜما٤مس .)اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف 

 (1/74قمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل : يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يْمحؽ طمتك شمدُمع قمٞمٜم٤مة .)ُمدارة اًمٜم٤مس 

 يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يٜمِمد اًمِمٕمر ويْمحؽ طمتك يٛمٞمؾ وم٤مذا ضم٤مء احلدي٨م ُمـ اًمًٜمف يمٚمح .

 (1/76) ُمدارة اًمٜم٤مس ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

٦ٌم شمٙمـ أطم٥ما إمم اًمٜما٤مس ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروةقمـ أسمٞمف: ُمٙمتقب ذم احلٙمٛم٦م ًمٞمٙمـ وضمٝمؽ سمًًٓم٤م ويمٚمٛمتؽ ـمٞم

 (8157 -254/ 6يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  إلُمـ اًمذي يٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٓم٤مء.)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمزسمٞمدي: إٟمف ًمٞمٕمجٌٜمل ُمـ اًم٘مراء يمؾ ؾمٝمؾ ـمٚمؼ ُمْمح٤مك، وم٠مُم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مه سم٤مًمٌنم 

 (1/71ويٚم٘م٤مك سم٤مًمٕمٌقس يم٠مٟمف يٛمـ قمٚمٞمؽ ومال ايمثر اهلل ذم اًم٘مراء ُمثٚمف.)ُمدارة اًمٜم٤مس 

أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر: إْن أطم٧ٌٌم أْن يٙمثر اًمثاٜم٤مء اجلٛمٞمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٜما٤مس سمٖمػم ٟم٤مئؾ، وم٤مًم٘مٝمؿ سمٌنم ىم٤مل 

 (154طمًـ.)قملم آدب واًمًٞم٤مؾمف ًمٕمغم سمـ هذيؾ 

ىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد: يم٤مٟمقا يِمتدون سملم آهمراض ويْمحؽ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض وم٢مذا ضم٤مء اًمٚمٞمؾ يم٤مٟمقا 

 (1/78ره٤ٌمٟم٤م.)ُمدارة اًمٜم٤مس ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ٞمػ؟ ىم٤مل: ـمالىم٦م اًمقضمف، وـمٞم٥م احلدي٨م.)ا  (2/18طمٞم٤مء إلىمٞمؾ ًمألوزاقمل رمحف اهلل: ُم٤م يمراُم٦م اًمْما

 (61/363.)شم٤مريخ دُمِمؼ ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: اعمروءة: ـمالىم٦م اًمقضمف، واًمتقدد إمم اًمٜما٤مس، وىمْم٤مء احلقائ٩م

 ٜمف يمٚمٛم٦م شمٕم٤مب.ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل : أظمؼمين ُمـ صح٥م اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ قمنميـ قم٤مُم٤ًم ُم٤م ؾمٛمع ُم

  (2/35)صٗمف اًمّمٗمقة 

 (1/111ىم٤مل اسمـ اعمٜمٙمدر:يٛمٙمٜمٙمؿ ُمـ دظمقل اجلٜم٦م إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وـمٞم٥م اًمٙمالم.)ُمدارة اًمٜم٤مس 



 اًمقضمف وـمالىم٦م اًمٙمالم ـمٞم٥م اؾمتح٤ٌمب سم٤مب     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 711

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًمٌِم٤مؿم٦م إدام اًمٕمٚمامء، وؾَمِجٞم٦م احلٙمامء ٕن اًمٌنم يٓمٗمئ ٟم٤مر اعمٕم٤مٟمدة وحيرق هٞمج٤من 

ل وُمـ سَمشا ًمٚمٜم٤مس وضمٝم٤م مل يٙمـ قمٜمدهؿ سمدون اعم٤ٌمهمْم٦م، وومٞمف حتّملٌم ُمـ اًم٤ٌمهمل، وَُمٜمج٤مة ُمـ اًم٤ًمقم

 (1/75اًم٤ٌمذل هلؿ َُم٤م يٛمٚمؽ.)روو٦م اًمٕم٘مالء 

ٚمٓم٤من أن يٗمرط اًمٌِم٤مؿمف واهلِم٤مؿمف ًمٚمٜما٤مس، وٓ أن ي٘مؾا ُمٜمٝمام: وم٢منا اإليمث٤مر ُمٜمٝمام  ًُّ وىم٤مل أيًْم٤م: ٓ جي٥م ًمٚم

خػ، واإلىمالل ُمٜمٝمام ي١مدِّي إمم اًمٕمج٥م واًمٙمؼم. )رو ًا ٦م واًم  (1/269و٦م اًمٕم٘مالء ي١مدِّي إمم اخلٗما

ٞم٤مٟم٦م، وطمًـ اخلٚمؼ ُمع  ىم٤مل احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل: صمالصم٦م أؿمٞم٤مء قمزيزة أو ُمٕمدوُم٦م: طمًـ اًمقضمف ُمع اًمّمِّ

ي٤مٟم٦م، وطمًـ اإلظم٤مء ُمٕم٤مُٕم٤مٟم٦م. )همذاء إًم٤ٌمب ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب ًمٚمًٗم٤مريٜمل   (1/284اًمدِّ

تٕمٌٞمس واًمت٘مٓمٞم٥م وشمّمٕمػم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ: ويمذًمؽ ـمالىم٦م اًمقضمف، واًمٌنم اعمحٛمقد: وم٢مٟمف وؾمط سملم اًم

اخلد، وـمل اًمٌنِم قمـ اًمٌنَم، وسملم آؾمؽمؾم٤مل سمذًمؽ ُمع يمؾ أطمد، سمحٞم٨م ُيذه٥م اهلٞم٦ٌم، وُيزيؾ اًمقىم٤مر، 

وُيٓمٛمع ذم اجل٤مٟم٥م، يمام أن آٟمحراف إول يقىمع اًمقطمِم٦م واًمٌٖمْم٦م، واًمٜمٗمرة ذم ىمٚمقب اخلٚمؼ. وص٤مطم٥م 

ذم صٗم٦م ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ رآه اخلٚمؼ اًمقؾمط : ُمٝمٞم٥م حمٌقب، قمزيز ضم٤مٟمٌف، طمٌٞم٥م ًم٘م٤مؤه. و

ًة أطمٌف واهلل أقمٚمؿ. )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم   (2/311سمدهي٦م ه٤مسمف. وُمـ ظم٤مًمٓمف قِمنْمَ

ىم٤مل اًمٜمقوي: سمٚمٖمٜم٤م أن ىمس سمـ ؾم٤مقمدة وأيمثؿ سمـ صٞمٗمل اضمتٛمٕم٤م وم٘م٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف:يمؿ وضمدت ذم اسمـ 

ٞم٦م آٓف قمٞم٥م ومقضمدت ظمّمٚم٦م إن آدم ُمـ اًمٕمٞمقب ؟ وم٘م٤مل: هل أيمثر ُمـ أن حتَم واًمذي أطمّمٞمتف صمامٟم

 ( 287اؾمتٕمٛمٚمتٝم٤م ؾمؽمت اًمٕمٞمقب يمٚمٝم٤م ىم٤مل: ُم٤م هل ؟ ىم٤مل: طمٗمظ اًمٚم٤ًمن.)آذيم٤مر ًمٚمٜمقوى 

صمٜمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًمتاٞمٛمل، ىم٤مل: )يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد اًمٓم٤مئل  ٟمٞم٤م: طمدا ىم٤مل اسمـ أسمك اًمدُّ

 (1/225يتٛمثاؾ:)اإلذاف رم ُمٜم٤مزل إ ذاف 

ِؼ سم٤مًمٌنِْمِ   اًمٜما٤مِس مجٞمًٕم٤م وٓىمِٝمؿ سم٤مًمٓماالىم٦م                     َُمـ ًم٘مٞم٧َم ُِمـ  اشما

 اًمٜما٤مِس وم٢منا اًمُٕمٌُقَس رأُس احلامىم٦م                      ودِع اًمتِّٞمَف واًمٕمٌقَس قمـ 

 صديً٘م٤م وىمد شمٕمزُّ اًمّمداىم٦م            يمٚمام ؿمئ٧َم أن شمٕم٤مدي قم٤مديــ٧َم 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
أٟمف دظمؾ قمغم أيب سمٙمٍر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف وهق جيٌذ ًم٤ًمٟمف أي  ل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف  :ىم٤م

 جيره سمِمدة وم٘م٤مل قمٛمر: َُمـف همٗمر اهلل ًمؽ وم٘م٤مل أسمق سمٙمٍر ريض اهلل قمٜمف : إن هذا أوردين اعمقارد.

 (3155ص  4869) رواة ُم٤مًمؽ ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح رىمؿ   
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سمثٛمرة ًم٤ًمٟمف وهق ي٘مقل: وحيؽ ىمؾ ظمػمًا شمٖمٜمؿ واؾمٙم٧م قمـ ٍذ شمًٚمؿ. ىم٤مل رضمؾ : رأي٧م اسمـ قم٤ٌمس آظمذًا 

ىم٤مل : وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ  ي٤م اسمـ قم٤ٌمس ُم٤مزم أراك آظمذًا سمثٛمرة ًم٤ًمٟمؽ وشم٘مقل يمذا ويمذا ؟ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

 ُمـ 
ٍ
 أطمٜمؼ ُمٜمف قمغم ًم٤ًمٟمف، يٕمٜمل ٓ يٖمْم٥م قمغم رء

ٍ
سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمس هق قمغم رء

 (1627ٌف قمغم ًم٤ًمٟمف.)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسمف ٓمحد  طمدي٨م ضمقارطمف أؿمد ُمـ همْم

قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان اؾمت٠مذن قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م ذم اًمدظمقل وم٠مذن ًمف صمؿ ؾمٚمؿ قمٚمٞمف و ضمٚمس و 

سمٕمد أن ومرغ ُمـ طمديثف ىم٤مم و اٟمٍمف وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م : ) ُم٤م أيمٛمؾ أدب هذا اًمٗمتك !( وم٘م٤مل سمٕمض احل٤مضيـ 

ذ سم٠مظمالق أرسمٕم٦م  وشمرك أظمالىم٤ًم أرسمٕم٦ًم : أظمذ سم٠مطمًـ اًمٌنِم إذا ًم٘مل وسم٠مطمًـ ٟمٕمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًم٘مد أظم

ث و سم٠مطمًـ اًمقوم٤مء إذا وقمد و شمرك ُمزاح ُمـ ٓ يثؼ سمٕم٘مٚمف  ث و سم٠مطمًـ آؾمتامع إذا طُمدِّ احلدي٨م إذا طمدا

و شمرك جم٤مًم٦ًم ُمـ ٓ يرضمع إمم احلؼ  و شمرك خم٤مًمٓم٦م ُمـ ٓ أدب قمٜمده و شمرك ُمـ اًم٘مقل و اًمٕمٛمؾ يمؾ ُم٤م 

 ( 1/317يٕمتذر ُمٜمف.) قمٞمقن إظم٤ٌمر 

قم واًمٕم٤ٌمدة،  ٤محللم، ويٙمثر اًمّما ؿمٝم٤مب اًمديـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًم٘مٞمناين: يم٤من يتقداد ًمٚمّما

ه إٓ سم٤مخلػم وـمالىم٦م اًمقضمف . )ؿمذرات اًمذه٥م   (6/175ويّمؼم قمغم إذى، وٓ يٕم٤مُمؾ صدي٘مف وقمدوا

 اعزؾجبة ث١بْ اٌىالَ ٚئ٠نبؽٗ ٌٍّخبىت -?<
 ىش٠شٖ ١ٌفُٙ ئرا مل ٠فُٙ ئال ثزٌهٚر

قمـ أٟمس ريض اهللا قمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ يم٤مَن إذا شَمَٙمّٚمؿ سمِٙمٚمَِٛم٦ٍم أقَم٤مده٤م صَمالصم٤ًم  -696

ٚماَؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؾَمٚماَؿ قمَٚمٞمِْٝمْؿ صَمالصم٤ًم . رواه اًمٌخ٤مري . ًَ  طَمتاك شُمْٗمَٝمؿ قَمٜمُف ، وإذا أشَمك قَمغم ىَمْقٍم وَم

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يم٤من يمالُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يمالُم٤ًم وَمّْمال و -697

َٛمُٕمُف . رواه أسمق داود . ًْ  يْٗمَٝمُٛمُف يُمؾُّ َُمـ َي

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ذٟمقسمف، وُمـ يمثرتىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ُمـ يمثر يمالُمف يمثر ؾمَ٘مُٓمف وُمـ يمثر ؾمَ٘مُٓمف يمثرت 

(161ذٟمقسمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مر أومم سمف.)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  
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يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب امم اسمقُمقؾمك آؿمٕمرى رى اهلل قمٜمٝمام أُم٤م سمٕمد ومتٗم٘مٝمقا ذم اًمًٜم٦م وشمٗم٘مٝمقا ذم 

 (2/217اًمٕمرسمٞم٦م وأقمرسمقا اًم٘مرآن وم٢مٟمف قمرسمك.)اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

 (2/257يامن إلوم٢مَّن٤م شمٜم٧ٌم اًمٕم٘مؾ، وشمزيد اعمُروءة. )ؿمٕم٥م ا ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :شمٕمٚماٛمقا اًمٕمرسمٞمف:

 (2/217.)اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وىم٤مل ايْم٤م : شمٕمٚمٛمقا اًمٕمرسمٞمف وم٤مَّن٤م ُمـ ديٜمٙمؿ وشمٕمٚمٛمقا اًمٗمرائض وم٤مَّن٤م ُمـ ديٜمٙمؿ 

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م : ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يند هديمؿ هذا وًمٙمـ يم٤من يتٙمٚمؿ سمٙمالم سملّم 

ٗمٔمف ُمـ ضمٚمس إًمٞمف ويم٤من يمثػما ُم٤م يٕمٞمد اًمٙمالم صمالصم٤م ًمٞمٕم٘مؾ قمٜمف ويم٤من إذا ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ صمالصم٤م . ويم٤من ومّمؾ حي

ـمقيؾ اًمًٙمقت ٓ يتٙمٚمؿ ذم همػم طم٤مضم٦م ، يٗمتتح اًمٙمالم وخيتتٛمف سم٠مؿمداىمف ، ويتٙمٚمؿ سمجقاُمع اًمٙمالم ومّمؾ 

إذا يمره اًمٌمء قمرف ذم ٓ ومْمقل وٓ شم٘مّمػم ويم٤من ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف وٓ يتٙمٚمؿ إٓ ومٞمام يرضمق صمقاسمف و

وضمٝمف ومل يٙمـ وم٤مطمِم٤م وٓ ُمتٗمحِم٤م وٓ صخ٤مسم٤م  ويم٤من ضمؾ وحٙمف اًمتًٌؿ  سمؾ يمٚمف اًمتًٌؿ ومٙم٤من َّن٤مي٦م 

 (1/175وحٙمف أن شمٌدو ٟمقاضمذه. )زاد اعمٕم٤مد 

وؾمئؾ ُمٕم٤موي٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمـ أسمٚمغ اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل: أىمٚمٝمؿ ًمٗمٔم٤ًم وأؾمٝمٚمٝمؿ ُمٕمٜمك وأطمًٜمٝمؿ سمدهي٦م. 

 (1/94سمِمٞمٝمك أل)اعمًتٓمرف ًم

ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :َدع ُم٤م ًم٧ًَم ُمٜمف ذم رء وٓ شمٜمٓمؼ ومٞمام ٓ َيٕمٜمٞمؽ واظمزن ًم٤ًمٟمؽ يمام ختزن 

 (3/223طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوِرىمؽ.)

٥ِم أطمديمؿ ُم٤م سمٚمغ طم٤مضمتف. ًْ  وىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: أٟمذرشمٙمؿ ومْمقل اًمٙمالم، سمَح

 (239)اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

واد: ىم٤مل رضمؾ ًمًٚمامن ريض اهلل قمٜمف: أوصٜمل ىم٤مل: ٓ شمٙمٚمؿ ىم٤مل:ويمٞمػ يّمؼم ىم٤مل قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب ر

 (215.)اًمّمٛم٧م رضمؾ قمغم أٓ يتٙمٚمؿ؟ ىم٤مل: وم٢من يمٜم٧م ٓ شمّمؼم قمغم اًمٙمالم ومال شمتٙمٚمؿ إٓ سمخػم أو أصٛم٧م

ىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان: إن اًمٙمالم ىم٤مض حيٙمؿ سملم اخلّمقم ووٞم٤مء جيٚمق اًمٔمٚمؿ طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم ُمقاده 

 (1/73إمم ُمقاد إهمذي٦م. )همرر اخلّم٤مئص اًمقاوحف ًمٚمقـمقاط  يمح٤مضمتٝمؿ

ىم٤مل احلًـ: ًم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ ُمـ وراء ىمٚمٌف. وم٢مذا أراد اًمٙمالم رضمع إًمٞمف وم٢من يم٤من ًمف شمٙمٚمؿ سمف وإٓ شمريمف وًم٤ًمن 

 اجل٤مهؾ أُم٤مم ىمٚمٌف يتٙمٚمؿ سمام قمرض ًمف. وىمٞمؾ: ُمـ مل خيػ اًمٙمالم شمٙمٚمؿ، وُمـ ظم٤مومف شمٌٙمؿ. 

 (27/1ٟمك صٗمٝم٤مألدسم٤مء ًمٕ)حم٤مضات ا
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 (294)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ قمـ احلًـ:ُمـ قمالُم٦م إقمراض اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٕمٌد أن جيٕمؾ ؿمٕمٚمف ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف. 

 ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: ُم٤م رأي٧م قمغم رضمؾ أطمًـ ُمـ ومّم٤مطم٦م وٓ قمغم اُمرأة أطمًـ ُمـ ؿمحؿ .

 (554/ 2)قمٞمقن إظم٤ٌمر 

ٝم٤م همػمي وهمػم ُمٙمحقل، ىم٤مل ومٞمٝم٤م: أُم٤م سمٕمد: ىم٤مل إوزاقمل: يمت٥م إًمٞمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز سمرؾم٤مًم٦م مل حيٗمٔم

وم٢مٟمف ُمـ أيمثر ذيمر اعمقت، ريض ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٞمًػم وُمـ قمد يمالُمف ُمـ قمٛمٚمف، ىمؾ يمالُمف إٓ ومٞمام يٕمٜمٞمف. 

 (112/ 3طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي: أطمًـ رء يمالم صحٞمح ُمـ ًم٤ًمن رضمؾ ومّمٞمح، ذم وضمف صٌٞمح، يمالم رىمٞمؼ 

 (14/219قمٛمٞمؼ، قمغم ًم٤ًمن رضمؾ رومٞمؼ.)شم٤مريخ سمٖمداد  يًتخرج ُمـ سمحر

وىم٤مل حيٞمك سمـ ظم٤مًمد: ُم٤م رأي٧م رضمال ىمط آ هٌتف طمتك يتٙمٚمؿ وم٤من يم٤من ومّمٞمح٤م قمٔمؿ ذم صدري وإن ىمٍم 

 (1/96ؾم٘مط ُمـ قمٞمٜمل.)اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف 

 (221ٕم٘مالء ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي : ُم٤م ٟمدُم٧م قمغم رء ٟمداُمتل أين مل أٟمٔمر ذم اًمٕمرسمٞم٦م.)روو٦م اًم

 (27/1)حم٤مضات آدسم٤مء ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر: ٕن أؾمٛمع أطم٥م إمم ُمـ أن أٟمٓمؼ، ٕن اعمًتٛمع يت٘مك ويتقىمك . 

 (1/73ىمقل اسمـ اعمٕمتز: اًمٌٞم٤من شمرمج٤من اًم٘مٚمقب وصٞم٘مؾ اًمٕم٘مقل.)همرر اخلّم٤مئص اًمقاوحف 

 (1/73حف وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ هرون: اًمٌٞم٤من شمرمج٤من اًمٚم٤ًمن وروض اًم٘مٚمقب.)همرر اخلّم٤مئص اًمقاو

 ىم٤مل ظم٤مًمد اسمـ صٗمقان: ُم٤م آٟم٤ًمن ًمقٓ اًمٚم٤ًمن إٓ صقرة ِمثٚم٦م أو هبٞمٛم٦م ُمرؾمٚم٦م أو طم٤مًم٦م ُمٝمٛمٚم٦م. 

 (1/73)همرر اخلّم٤مئص اًمقاوحف ًمٚمقـمقاط 

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ًمّم٤مطمٌف اًمرسمٞمع: ي٤م رسمٞمع ٓ شمتٙمٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمؽ وم٢مٟمؽ إذا شمٙمٚمٛم٧م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمٚمٙمتؽ ومل 

 ( 186سمِمٞمٝمك ألمتٚمٙمٝم٤م.)اعمًتٓمرف ًم

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمًٌتل: ًمٞم٧ًم اًمٗمّم٤مطم٦م إٓ إص٤مسم٦م اعمٕمٜمك واًم٘مّمد وٓ اًمٌالهم٦م إٓ شمّمحٞمح إىم٤ًمم 

واظمتٞم٤مر اًمٙمالم وُمـ أمحد اًمٗمّم٤مطم٦م آىمتدار قمٜمد اًمٌداه٦م واًمٖمزارة قمٜمد اإلـم٤مًم٦م. وأطمًـ اًمٌالهم٦م 

٤م داود ووقح اًمدًٓم٦م وطمًـ اإلؿم٤مرة. وًم٘مد ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ ٟمقومؾ اعمروزي ي٘مقل : ؾمٛمٕم٧م أسم

اًمًٜمجل ي٘مقل : ؾمٛمٕم٧م إصٛمٕمل ي٘مقل : ًمٞم٧ًم اًمٌالهم٦م سمخٗم٦م اًمٚم٤ًمن وٓ يمثرة اهلذي٤من وًمٙمـ سم٢مص٤مسم٦م 
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ب.  اعمٕمٜمك واًم٘مّمد إمم احل٤مضم٦م وإن أسمٚمغ اًمٙمالم ُم٤ممل يٙمـ سم٤مًم٘مروي اعمجدع وٓ اًمٌدوي اعمٕمرا

 (222)روو٦ماًمٕم٘مالء 

ٕظمي واًمٞم٤مىمقت إمحر إٓ أن سمٕمْمف وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ أيْم٤ًم : اًمٙمالم ُمثؾ اًمٚم١مًم١م إزهر واًمزسمرضمد ا

 (223أومْمؾ ُمـ سمٕمض وُمٜمف ُم٤م يٙمقن ُمثؾ اخلزف واحلجر واًمؽماب واعمدر.)اخلٓم٤مسم٦م عمحٛمد أيب زهرة 

وىم٤مل أيْم٤ًم: اًمٗمّم٤مطم٦م أطمًـ ًم٤ٌمس يٚمًٌف اًمرضمؾ، وأطمًـ إزار يتزر سمف اًمٕم٤مىمؾ، وإدب ص٤مطم٥م ذم 

اًمٕم٘مؾ، ودًمٞمؾ قمغم اعمروءة، وُمـ اؾمتٗم٤مد إدب ذم اًمٖمرسم٦م، وُم١مٟمس ذم اًم٘مٚم٦م، وزيـ ذم اعمح٤مومؾ، وزي٤مدة ذم 

طمداصمتف اٟمتٗمع سمف ذم يمؼمه، ٕن ُمـ همرس ومًٞمالً يقؿمؽ أن ي٠ميمؾ رـمٌٝم٤م، وُم٤م يًتقي قمٜمد أوزم اًمٜمٝمك، وٓ 

 ( 221يٙمقن ؾمٞم٤من قمٜمد ذوي احلجك : رضمالن أطمدمه٤م يٚمحـ وأظمر ٓ يٚمحـ .) روو٦م اًمٕم٘مالء

وشمٕمٚمؿ اًمٗمّم٤مطم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، ًمٙمثرة ىمراءهتؿ إطم٤مدي٨م  وىم٤مل أيْم٤ًم: أطمقج اًمٜم٤مس إمم ًمزوم إدب

 ( 223وظمقوٝمؿ أٟمقاع اًمٕمٚمقم. ) روو٦م اًمٕم٘مالء

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :اًمٚمٖم٦ُم اًمٕمرسمٞم٦ُم ُمـ اًمديـ وُمٕمرومتُٝم٤م ومرض واضم٥م وم٢من ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومرض وٓ يٗمٝمؿ 

 (2/217ًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إٓ سمٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦م وُم٤م ٓ يتؿُّ اًمقاضم٥ُم إٓ سمف ومٝمق واضم٥ٌم. )اىمتْم٤مء ا

٤من سمـ صم٤مسم٧م ذم اسمـ قمٌا٤مس:)آوراق ىمًؿ اظم٤ٌمر اًمِمٕمراء ًمٚمّمقمم  ًا  (2/78ىم٤مل طم

ًٓ ًم٘م٤مئؾ  سمٛمٜمتٔمامت ٓ شمَرى سمٞمٜمٝم٤م ومّماًل                           إذ ىم٤مل مل يؽمْك ُم٘م٤م

ًٓ      يمَٗمك وؿمَٗمك ُم٤م ذم اًمٜمُّٗمقس ومٚمؿ يدعْ  ا وٓ هز  ًمذي إِْرسَم٦م ذم اًم٘مقل ضمدًّ

 بس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :آالص
وىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ ًمرضمؾ طمدصمٜمل وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اومتتح وم٢من احلدي٨م يٗمتح سمٕمْمف سمٕمْم٤م وىم٤مل اهلٞمثؿ 

اسمـ ص٤مًمح ٓسمٜمف : ي٤م سمٜمل إذا أىمٚمٚم٧م ُمـ اًمٙمالم أيمثرت ُمـ اًمّمقاب ىم٤مل ي٤م أسم٧م وم٢من أٟم٤م أيمثرت وأيمثرت 

 (1/96أطمؼ سم٠من يٙمقن واقمٔم٤م ُمٜمؽ.)اعمًتٓمرف  يٕمٜمل يمالُم٤م وصقاسم٤م ىم٤مل: ي٤م سمٜمل ُم٤م رأي٧م ُمققمقفم٤م

دظمؾ احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ قمغم سمٕمض اخلٚمٗم٤مء وقمٜمده يمثػٌم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٠مطم٥ما احلًـ أن يتٙمٚماؿ ومزضمره  

وىم٤مل: ي٤م صٌل شمتٙمٚماؿ ذم هذا اعم٘م٤مم؟ وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن يمٜم٧م صٌٞم٤ًّم ومٚم٧ًم سم٠مصٖمر ُمـ هدهد 

الم طملم ىم٤مل: َأطَمْٓم٧ُم سماَِم مَلْ حُتِْط سمِِف )اًمٜمٛمؾ ؾمٚمٞمامن، وٓ أٟم٧م سم٠ميمؼم ُمـ ؾمٚمٞمامن قم ًا ( صمؿا ىم٤مل: أمل 22ٚمٞمف اًم

ؿ احلُْٙمؿ ؾمٚمٞمامن وًمق يم٤من إُمر سم٤مًمٙمؼَِم ًمٙم٤من داود أومم.)اعمًتٓمرف   (56سمِمٞمٝمك ألًم شمر أنا اهلل ومٝما
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ىمٞمؾ يم٤من أقمرايب جي٤مًمس اًمِمٕمٌل وم٠مـم٤مل اًمّمٛم٧م وم٠ًمًمف قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: أؾمٛمع وم٠مقمٚمؿ، وأؾمٙم٧م وم٠مؾمٚمؿ. و

 (27/1ٕقمرايب: مل ٓ شمتٙمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: طمظ ًم٤ًمن اًمرضمؾ ًمٖمػمه وطمظ ؾمٛمٕمف ًمف.)حم٤مضات آدسم٤مء 

 ئفغبء اجل١ٍظ حلذ٠ش ع١ٍغٗ اٌزٞ ١ٌظ حبشاَ -9?
 ٚاعزٕقبد اٌْبٌُِ ٚاٌٛاٌّ ؽبمِشِٞ رلٍِغِٗ

٦ِم قمـ ضَمرير سمـ قمٌِد اهللا ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمٚمَ  -698 ٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم طمجا

ُب سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مب سَمْٕمٍض » صمؿا ىم٤مل : ش اؾْمتَٜمِّْم٧ِم اًمٜما٤مَس » اًْمَقَداع :  ٤مرًا يْيِ ش ٓ شمْرضِمُٕمقا سمْٕمِدي يُمٗما

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ص٧ٌم همٜمٞمٛم٦م أو فمٗمرت قمـ جم٤مهد ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف : إي٤مك إذا ؾمئؾ همػمك أن شمٙمقن أٟم٧م اعمجٞم٥م يم٠مٟمؽ أ

سمٕمٓمٞم٦م  وم٢مٟمؽ إن ومٕمٚم٧م ذًمؽ أزري٧م سم٤معمًئقل وقمٜمٗم٧م اًم٤ًمئؾ ودًمٚم٧م اًمًٗمٝم٤مء قمغم ؾمٗم٤مه٦م طمٚمٛمؽ وؾمقء 

 أدسمؽ ي٤م سمٜمل ًمٞمِمتد طمرصؽ قمغم اًمثٜم٤مء ُمـ إيمٗم٤مء وإدب اًمٜم٤مومع واإلظمقان اًمّم٤محللم.

 ( 2/171داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا

 (1/181هل٤م طمتك شمتخٓم٤مك.!) اًمٕم٘مد اًمٗمريد ىم٤مل قمٛمُر سمـ اخلّٓم٤مب: إذا ؾَمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٛم٦َم شم١مذيؽ ومٓم٠مـمئ

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: جلٚمٞمز قمكما صمالث : أن أرُمٞمف سمَٓمرذم إذا أىمٌؾ و أن أوؾمع ًمف ذم اعمَجٚمس إذا ضمٚمس و أن 

 (317/ 1أصٖمل إًمٞمف إذا حتدث.) قمٞمقن إظم٤ٌمر

ي٘مع اًمذسم٤مب قمغم وىم٤مل ايْم٤م : ايمرم اًمٜم٤مس قَمكَما ضمٚمٞمز اًمذي يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس إزّم. ًمق اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ 

 (73/214وضمٝمف ًمٗمٕمٚم٧م!، وذم رواي٦م: إن اًمذسم٤مب ًمٞم٘مع قمٚمٞمف ومٞم١مذيٜمل!.)شم٤مريخ دُمِمؼ 

 ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: صمالصم٦ٌم ٓ أُمّٚمٝمؿ ضمٚمٞمز ُم٤م ومٝمؿ قمٜمّل و صمقيب ُم٤م ؾمؽمين و داسّمتل ُم٤م محٚم٧م رطمكم.

 (1/316)قمٞمقن إظم٤ٌمر 

قمغم أن شم٘مقل و شمٕمٚمؿ طمًـ آؾمتامع ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي : إذا ضم٤مًم٧ًم ومٙمـ قمغم أن شمًٛمع أطمرص ُمٜمؽ 

(72ظمالق ٕيمام شمتٕمٚمؿ طمًـ اًم٘مقل وٓ شم٘مٓمع قمغم أطمد طمديثف .) اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم ا
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ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٕمد إقمقر : يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ، ومحّدث رضمؾ سمحدي٨م ومٕمّرَض رضمٌؾ 

اًمرضمؾ و أٟم٤م أقمٚمؿ سمف وم٠مريف يم٠مين ٓ ُمـ اًم٘مقِم ذم طمديثف و ىم٤مل ُم٤م هذه اًمٓم٤ٌمع ؟! إين ٕؾمٛمع احلدي٨م ُمـ 

 (72أطمًـ ؿمٞمئ٤ًم .)روو٦م اًمٕم٘مالء 

ىم٤مل اعمدائٜمل : أويص ظم٤مًمد سمـ حيٞمك اسمٜمف  وم٘م٤مل : ي٤م سُمٜملا ، إذا طمدصمؽ ضمٚمٞمًؽ طمديث٤ًم وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف ،و أصِغ 

 إًمٞمف ، وٓ شم٘مؾ : ىمد ؾمٛمٕمتف  وإن يمٜم٧م أطمٗمظ ُمٜمف ، وم٢من ذًمؽ يٙمًٌؽ اعمح٦ٌم و اعمٞمَؾ إًمٞمؽ.

 (1/43ًمس )هبجف اعمج٤م

ـُ اعم٘مّٗمع : إذا رأي٧َم رضمالً حيدث طمديث٤ًم ىمد قمٚمٛمتف ، أو خيؼم ظمؼمًا ىمد ؾمٛمٕمتف ومال شمِم٤مرك ومٞمف و ٓ  ىم٤مل اسم

 شمتٕم٘مٌف قمٚمٞمف طمرص٤ًم قمغم أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمؽ ىمد قمٚمٛمتُف ، وم٢من ذًمؽ ظمٗم٦م و ؾمقء أدب و ؾمخٌػ. 

 (136)إدب اًمّمٖمػم و اًمٙمٌػم  

إدب ذم اعمج٤مًم٦ًم أن شم٘مٓمع قمغم ضمٚمٞمًؽ طمديثف، وأن شمٌتدره إمم  ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم رمحف اهلل : وُمـ ؾمقء

مت٤مم ُم٤ماسمتدأ سمف ُمٜمف ظمؼمًا يم٤من أو ؿمٕمرًا شمتؿ ًمف اًمٌٞم٧م اًمذي سمدأ سمف: شمريف أٟمؽ أطمٗمظ ًمف ُمٜمف، ومٝمذا هم٤مي٦م ذم ؾمقء 

 (1/162اعمج٤مًم٦ًم، سمؾ جي٥م أن شمّمٖمل إًمٞمف يم٠مٟمؽ مل شمًٛمٕمف ىمط إٓ ُمٜمف. )هبج٦م اعمج٤مًمس

ٜمٞمد: ىم٤مل طمٙمٞمؿ ٓسمٜمف: شمٕمّٚمؿ طمًـ آؾمتامع، يمام شمتٕمّٚمؿ طمًـ اًمٙمالم وم٢مّن طمًـ قمـ إسمراهٞمؿ سمـ اجل

آؾمتامع إُمٝم٤مًمؽ ًمٚمٛمتٙمّٚمؿ طمتّك يٗميض إًمٞمؽ سمحديثف، واإلىم٤ٌمل سم٤مًمقضمف واًمٜمّٔمر وشمرك اعمِم٤مريم٦م ًمف ذم 

 (32/2طمدي٨م أٟم٧م شمٕمرومف. ) اًمٗم٘مٞمف و اعمتٗم٘مف 

٧م ًمف، وإذا ضمٚمس أىمٌٚم٧م إًمٞمف، وإذا طمدث وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص: جلٚمٞمز قمكما صمالث: إذا أىمٌؾ وؾمٕم

 (54ؾمٛمٕم٧ُم ُمٜمف.)اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق ًمٚمخرائٓمل 

ث قمغم ضمٚمٞمًف اًم٤ًمُمع حلديثف أن جيٛمع ًمف سم٤مًمف، ويّمٖمل إمم طمديثف، ويٙمتؿ قمٚمٞمف  وىم٤مل أسمق قم٤ٌمد: ًمٚمٛمحدِّ

 (1/195هه، ويًٌط ًمف قمذره.)زهر أداب وصمٛمر آًم٤ٌمب 

أي٧م حمّدصم٤م حيّدث طمديث٤م ىمد ؾمٛمْٕمتَف، أو خيؼم سمخؼم ىمد قمٚمْٛمتَف، ومال شمِم٤مريْمف قمـ ظم٤مًمد سمـ صٗمقان ىم٤مل: إذا ر

 (2/264.)آداب اًمنمقمٞمف ومٞمف طمرص٤م قمغم أن يٕمٚمؿ ُمـ طميك أّٟمؽ ىمد قمٚمٛمتف، وم٢مّن ذًمؽ ظمّٗم٦م ومٞمؽ وؾمقء أدب

٤مُمع ومال يٜمٌٖمل أن يداظمٚمف ومٞمف. ًّ  ىم٤مل اسمـ اجلقزى :وإذا روى اعمحّدث طمديث٤م ىمد قمرومف اًم

 (2/171نمقمٞمف داب اًمٕ)ا
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قمـ اهلٞمثؿ سمـ قمدّي ىم٤مل ىم٤مًم٧م احلٙمامء: ُمـ إظمالق اًمًٞمّئ٦م قمغم يمّؾ طم٤مل ُمٖم٤مًم٦ٌم اًمّرضمؾ قمغم يمالُمف 

 ( 2/171داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕوآقمؽماض ومٞمف ًم٘مٓمع طمديثف.)ا

 ىم٤مل اسمـ سمٓمف :يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٛمر اًمزاهد ومًئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٤ٌمدرت أٟم٤م وم٠مضم٧ٌم اًم٤ًمئؾ وم٤مًمتٗم٧م إزم وم٘م٤مل زم:

 ( 2/171شمٕمرف اًمٗمْمقًمٞم٤مت اعمٜمت٘م٤ٌمت يٕمٜمل: أٟم٧م ومْمقزم وم٠مظمجٚمٜمل.)آداب اًمنمقمٞمف 

 (1/266سمِمٞمٝمك أل:) اعمًتٓمرف  ًم ىم٤مل اسمق مت٤مم

 وسم٘مٚمٌف وًمٕمٚمف أدري سمف             وشمراه يّمٖمل ًمٚمحدي٨م سمٓمرومف  

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
وم٠مؾمتٛمع ًمف يم٠ميّن مل أؾمٛمٕمف وًم٘مد ؾمٛمٕمتف ىمٌؾ ان ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ اسمك رسم٤مح :  إّن اًمِّم٤مب ًمٞمحّدصمٜمل سمحدي٨م 

 (68/ 5قمالم اًمٜمٌالء أيقًمد .)ؾمػم 

 .ىم٤مل اسمـ وه٥م: إيّن ٕؾمٛمع ُمـ اًمّرضمؾ احلدي٨َم ىمد ؾمٛمٕمُتف ىمٌؾ أن جيتٛمع أسمقاه، وم٠مٟمّم٧م ًمف يم٠ميّن مل أؾمٛمٕمف

 (2/171داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا

د اًمٗم٘مٞمف اًمٌٖمدادي ي٘مقل: ُيروى قمـ قمـ قمٓم٤مء صمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمكّم احلًـ سمـ قمٌد اهلل ضمٚمٞمَس أيب أمح

 ( 2/171اًمنمقمٞمف  إدابؾمٗمٞم٤من اًمثّقري أّٟمف شمراه يٕمَج٥م ُمـ طمدي٨ٍم، وًمٕمّٚمف أدرى سمف. )

 اٌٌّٛ ٚااللزقبد ف١ٗ -0?
ٜم٦َِم  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ  [ .125] اًمٜمحؾ:  اْدُع إمَِم ؾَمٌٞمِؾ َرسمَِّؽ سم٤محِلْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ

ُرَٟم٤م ذم يُمؾ مَخِٞمٍس ُمرة قمـ أيب -699 ُٕمقٍد ريض اهللا قمٜمف ُيذيمِّ ًْ ـُ ُم ـِ ؾَمَٚمَٛم٦َم ىم٤مل : يَم٤مَن اسْم ٍؾ ؿَمِ٘مٞمِؼ سم
 وائِ

ـْ  ْرشَمٜم٤َم يُمؾا َيْقٍم ، وم٘م٤مل : أُم٤م إِٟماُف َيٛمٜمٕمٜمل ُِم ـِ ًمقدْدُت َأٟماَؽ َذيما مْح ذًمَؽ  ، وَمَ٘م٤مَل ًمُف َرضُمٌؾ : َي٤م َأسَم٤م قمٌِْد اًمرا

ًُمٜم٤َم هب٤م أين أيْمَرُه أْن أُِمٚما  ًُمُٙمْؿ سم٤ِمعمْققِمٔم٦ِم ، يَمٛمـ٤َم يَم٤مَن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َيتََخقا ُٙمْؿ وإيِنِّ أخَتقا

آَُم٦ِم قمَٚمْٞمٜم٤َم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  ًا ًُمٜم٤َم » خَم٤موَم٦َم اًم ُدٟم٤م .ش َيتََخقا  َيَتٕمٝما

ر سمـ ي٤مه ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾمٛمِ  -711 ْٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف قمـ أيب اًْمَٞم٘مٔم٤من قَماما

الَة ،َوَأىْمٍِموا » وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  ـْ وم٘مِٝمِف . وَم٠َمـمِٞمٚمقا اًمّما ضُمِؾ ، َوىِمٍم ظُمْٓمٌِتِف ، ُِمئٜما٦ٌم ُِم إنا ـُمقَل صالِة اًمرا

 رواه ُمًٚمؿ .شاخلُْٓم٦ٌَم 

٦ٌم قمغم ومِْ٘مِٝمِف.سمٛمٞمؿ ُمٗمتقطم٦م ، صمؿ مهزة ُمٙمًقرة ، صمؿ ٟمقن ُمِمددة ، أْي : قمالُم٦م ش ُِمئٜما٦ٌم »   َداًما
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َٚمِٛملِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل :  -711 ًُّ ـِ احلَٙمؿ اًم سمٞمٜمام  َأٟم٤م أَصغمِّ َُمع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ » قمـ ُُمٕم٤موي٦َم سم

ـْ اًمَ٘مْقِم وَمُ٘مٚم٧ُم : يْرمَحَُؽ اهللا ، وَمَرُم٤مين اًم٘مقم سم٤مسمّم٤مِرهْؿ ، وم٘مٚم٧م :  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، إْذ قمٓمَس رضُمٌؾ ُِم

ٞم٤َمه ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ شمٜمٔمرون إزما ؟ ومجٕمٚمقا ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ ومٚمام رأيتٝمؿ وا صمٙمؾ أُ  ُما

ل ، َُم٤م َرَأْي٧ُم  تُقٟمٜمل ًمٙمٜمل ؾمٙم٧م ، وَمَٚماما صغم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٤ٌميب ُهَق وُأُمِّ ُيَّمٛمِّ

ـَ شَمْٕمٚمِٞماًم ُِمٜمْف ، وَمقَ  سَمٜمل َوٓ ؿَمتََٛمٜمل ، ىم٤مل : ُُمَٕمٚمِّاًم ىَمٌْٚمف َوٓ سَمْٕمَده َأطْمً إِنا َهِذِه » اهللا ُم٤م يَمَٝمريَن وٓ َضَ

ٌِٞمُح واًمتاْٙمٌػُِم ، وىمَراَءُة اًْمُ٘مرآِن  ًْ ـْ يَمالِم اًمٜما٤مِس ، إِٟمااَم ِهَل اًمتا الَة ٓ َيّْمُٚمُح ومٞمٝم٤م َرُء ُِم أو يمام ش اًمّما

ل اهللا ، إين طمدي٨م قمْٝمٍد سمَج٤مِهٚمٞم٦م ، وىمْد ضم٤مَء ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ . ىمٚم٧م : ي٤م رؾمق

٤مَن ؟ ىم٤مل :  وَن؟ ش وَمال شم٠ْمهتِْؿ » اهللا سم٤ِمإِلؾْمالِم ، وإِنا ُِمٜما٤م رضم٤مًٓ َي٠ْمشُمقَن اًْمُٙمٝما ىمٚم٧م : َوُِمٜما٤م رضم٤مل َيتَٓمػما

ُْؿ »ىم٤مل :  َّنا ء جَيِدوَٟمف ذم ُصدوِرِهؿ ، وَمال يُّمدا  رواه ُمًٚمؿ .ش َذاَك َرْ

 اعمُثٚمث٦م : اعمُِّمٞم٦ٌم َواًمَٗمجٞمٕم٦م . ش ثُّْٙمؾ اًم»   
ِ
 أْي ُم٤م َّنَرين .ش ُم٤م يَمَٝمرين » سمْمؿ اًمث٤مء

وقمـ اًمِٕمْرسم٤مض سمـ ؾَم٤مري٦َم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َوقمَٔمٜم٤َم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -712

َر احلِدي٨َم ، َوىمْد ؾَمٌؼ سمَِٙمامًمِِف ذم سم٤مب إُمر َُمْققِمَٔم٦ًم َوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمْٝم٤م اًمُ٘مُٚمقب . َوَذِروَم٧ْم ُِمٜمْٝم٤م اًمُٕمٞمُقن َوَذيمَ 

ـٌ صحٞمٌح . ُِمذيا ىم٤مل إٟمف طمدي٨م طمً ْ ٜما٦ِم ، وَذيَمْرَٟم٤م َأنا اًمؽمِّ ًُّ  سم٤معمُح٤موَمٔم٦ِم قمغم اًم

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
خت٤مًمٗمقهؿ،  قمـ أيب ًمٞمغم إؿمٕمري، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل : متًٙمقا سمٓم٤مقم٦م أئٛمتٙمؿ وٓ

وم٢من ـم٤مقمتٝمؿ ـم٤مقم٦م اهلل، وُمٕمّمٞمتٝمؿ ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وم٢من اهلل إٟمام سمٕمثٜمل أدقمق إمم ؾمٌٞمٚمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م 

احلًٜم٦م، ومٛمـ ظم٤مًمٗمٜمل ذم ذًمؽ ومٝمق ُمـ اهل٤مًمٙملم، وىمد سمرئ٧م ُمٜمف ذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف، وُمـ وزم ُمـ 

 ( 9/134اًمدراعمٜمثقر شمٗمًػم  ٕملم. )أُمريمؿ ؿمٞمئ٤م ومٕمٛمؾ سمٖمػم ذًمؽ، ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمج

 (5/53) ادع إمم ؾمٌٞمؾ رسمؽ سم٤محلٙمٛم٦م ( سم٤مًم٘مرآن ) واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ( يٕمٜمل ُمقاقمظ اًم٘مرآن.) اًمٌٖمقى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: طمدث اًمٜم٤مس يمؾ مجٕم٦م ُمرة، وم٢من أسمٞم٧م ومٛمرشملم وم٢من أيمثرت ومثالث ُمرار، وٓ متؾ 

ن، وٓ أًمٗمٞمٜمؽ شم٠ميت اًم٘مقم وهؿ ذم طمدي٨م ُمـ طمديثٝمؿ، ومت٘مص قمٚمٞمٝمؿ، ومت٘مٓمع قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس هذا اًم٘مرآ
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طمديثٝمؿ ومتٛمٚمٝمؿ وًمٙمـ أٟمّم٧م وم٢مذا أُمروك ومحدصمٝمؿ وهؿ يِمتٝمقٟمف، وم٤مٟمٔمر اًمًجع ُمـ اًمدقم٤مء وم٤مضمتٜمٌف 

وم٢مين قمٝمدت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ ذًمؽ يٕمٜمل ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ ذًمؽ 

 (6337صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ آضمتٜم٤مب.) 

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريص اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: طمدث اًم٘مقم ُم٤م طمدضمقك سم٠مسمّم٤مر هؿ )أي وضمٝمقه٤م ٟمحقك( 

وأىمٌٚم٧م قمٚمٞمؽ ىمٚمقهبؿ: وم٢مذا اٟمٍموم٧م قمٜمؽ ىمٚمقهبؿ، ومال حتدصمٝمؿ. ىمٞمؾ وُم٤م قمالُم٦م ذًمؽ؟ ىم٤مل: إذا اًمتٗم٧م 

 (1/314سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض، ورأيتٝمؿ يتث٤مءسمقن ومال حتدصمٝمؿ.) ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي 

قمـ اسمـ ُمًٕمقدريض اهلل قمٜمف ىمقًمف: إن ًمٚم٘مٚمقب ًمٜمِم٤مـم٤م وإىم٤ٌمٓ، وإن هل٤م ًمتقًمٞم٦م وإدسم٤مرا: ومحدصمقا اًمٜم٤مس ُم٤م 

 ( 742اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى  - 454أىمٌٚمقا قمٚمٞمٙمؿ.)ؾمٜمـ اًمدارُمل 

 (743ًمٚمٌٖمدادى ىم٤مل أسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م: طمدث اًمٜم٤مس ُم٤م محٚمقا. ىم٤مل: ىمٚم٧م ُم٤م محٚمقا؟ ىم٤مل: ُم٤م ٟمِمٓمقا.)اجل٤مُمع

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل: ي٠مُمر سم٤مًمرومؼ واخلْمقع وم٢من أؾمٛمٕمقه ُم٤م يٙمره ٓ يٖمْم٥م ومٞمٙمقن يريد يٜمتٍم 

 (2/456ًمٜمٗمًف.) ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

ـْ َوؾا إَِذا  يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ ىم٤مل ُمٙمحقل: أشم٤مه رضمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ىمقًمف قمز وضمؾ :) قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْٟمُٗم

( ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل، مل ي٠مت شم٠مويؾ هذه سمٕمد إذا ه٤مب اًمقاقمظ وأٟمٙمر اعمققمقظ، 115اعم٤مئدة  )اْهتََدْيتُْؿ ( 

 (5/179ومٕمٚمٞمؽ طمٞمٜمئذ ٟمٗمًؽ ٓ ييك ُمـ وؾ إذا اهتدي٧م ي٤م أظمل أن ٟمٕمظ ويًٛمع ُمٜم٤م.)احلٚمٞمف 

ٛمٕم٧م قمـ ذر أٟمف ىم٤مل ٕسمٞمف قمٛمر سمـ ذر: ُم٤م سم٤مل اعمتٙمٚمٛملم يتٙمٚمٛمقن ومال يٌٙمل أطمد: وم٢مذا شمٙمٚمٛم٧م ي٤م أسم٧م: ؾم

 (111-5/111وًمٞم٤مءٕ.)طمٚمٞمف ااًمٌٙم٤مء ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل ًمٞم٧ًم اًمٜم٤مئح٦م اعمًت٠مضمرة يم٤مًمٜم٤مئح٦م اًمثٙمغم

ىم٤مل أيب اًمًٚمٞمؾ: ىم٤مل زم همٜمؿ سمـ ىمٞمس: يمٜم٤م ٟمتقاقمظ ذم أول اإلؾمالم سم٠مرسمع: اقمٛمؾ ذم ومراهمؽ ًمِمٖمٚمؽ، 

 (6/211.)احلٚمٞمف واقمٛمؾ ذم صحتؽ ًمً٘مٛمؽ، واقمٛمؾ ذم ؿم٤ٌمسمؽ ًمٙمؼمك، واقمٛمؾ ذم طمٞم٤مشمؽ عمقشمؽ

ىم٤مل ضمرير: يمٜم٤م ٟمجٚمس إمم ص٤مًمح اعمري: ومٙم٤من أول ُم٤م يٌتدئ، ومٞم٘مقل: احلٛمد هلل، وم٢من أقملم اًمٜم٤مس ىمد 

 (6/168 إوًمٞم٤مءؾم٤مًم٧م. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: ـمريؼ سملم اًم٘مٚمٌلم ُمٜمخرىم٦م ٓ حيجز اعم٤مر ومٞمٝم٤م رء ظمروج اعمققمٔم٦م ُمـ ىمٚم٥م 

 (6/157 إوًمٞم٤مءظمرضم٧م ُمـ ىمٚم٥م اًمقاقمظ ٓ يٖمػمه٤م رء. )طمٚمٞمف اعمتٙمٚمؿ شم٘مع ذم ىمٚم٥م اعمًتٛمع، يمام 
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ىم٤مل إوزاقمل: سمٚمٖمٜمل أٟمف: ُم٤م وقمظ رضمؾ ىمقُم٤ًم ٓ يريد سمف وضمف اهلل إٓ زاًم٧م قمٜمف اًم٘مٚمقب، يمام زال اعم٤مء ُمـ 

 (6/142 إوًمٞم٤مءاًمّمٗم٤م.)طمٚمٞمف 

 (6/12 الم اًمٜمٌالءؾمػم أقمىم٤مل ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ: إين ٕطمت٥ًم ذم ُمٜمٕمل احلدي٨م يمام حتتًٌقن ذم سمذًمف.)

 (2/329ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: هؾ سم٘مل ُمـ يٜمّمح؟ ىم٤مل: ومٝمؾ شمٕمرف ُمـ ي٘مٌؾ؟ )صٗمف اًمّمٗمقة 

 (8/194 ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب اًمرواد:ُمـ مل يتٕمظ سمثالصمٚمؿ يتٕمظ: سم٤مإلؾمالم واًم٘مرآن واًمِمٞم٥م.)احلٚمٞمف

 ييب سمف احل٤مئط: إن اؾمتٛمًؽ ىم٤مل حمٛمد سمـ مت٤مم: اعمققمٔم٦م ضمٜمد ُمـ ضمٜمقد اهلل شمٕم٤ممم، وُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اًمٓملم

 (73سمِمٞمٝمك ص ألٟمٗمع، وإن وىمع أصمر.) اعمًتٓمرف ًم

 (727ظمالق اًمراوى ٕى طمديثؽ ( إٓ قمٜمد ُمـ يٌتٖمٞمف.) اجل٤مُمع أىم٤مل ُمنوق : ٓ شمٜمنم سمزك ) 

 (28/615ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : وم٢من أقمٔمؿ ُم٤م قمٌد اهلل سمف ٟمّمٞمح٦م ظمٚم٘مف .) اًمٗمت٤موى  

 (3/157ٜم٦م . )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : ًمٞمس يمؾ ُمققمٔم٦م طمً

  ىم٤مل اسمق ؾمٝمٞمؾ اًمٜمٞمغم :

٦ٍم          ًَ ِٗمٞمِؼ ُُمٓمِٞمَٕم٤م   ُأْوِصٞمَؽ ذِم َٟمْٔمـِؿ اًْمَٙمـالِم سمَِخْٛم  إِْن يُمٜم٧َْم ًمِْٚمُٛمْقيِص اًمِما

ـْ ؾَم٥ٌََم اًْمَٙمـالِم َوَوىْمتَـف              َواًْمَٙمٞمَْػ َواًْمَٙمؿا َواعمََْٙم٤مَن مَجِٞمَٕمـ٤م  ٓ شُمْٖمِٗمَٚمـ

 بس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :آ٢ص
قمـ قمٌٞمد سمـ أيب اجلٕمد، قمـ رضمؾ ُمـ أؿمجع، ىم٤مل: ؾمٛمع اًمٜم٤مس سم٤معمدائـ: أن ؾمٚمامن ذم اعمًجد: وم٠مشمقه، 

ومجٕمٚمقا يثقسمقن إًمٞمف، طمتك اضمتٛمع إًمٞمف ٟمحق ُمـ أًمػ: ىم٤مل: وم٘م٤مم: ومجٕمؾ ي٘مقل: اضمٚمًقا، اضمٚمًقا: ومٚمام 

قن، طمتك سم٘مل ذم ٟمحق ُمـ ُم٤مئ٦م ومٖمْم٥م ضمٚمًقا: ومتح ؾمقرة يقؾمػ ي٘مرؤه٤م، ومجٕمٚمقا يتّمدقمقن ويذهٌ

 (1/213 إوًمٞم٤مءوىم٤مل: اًمزظمرف ُمـ اًم٘مقل أردشمؿ صمؿ ىمرأت قمٚمٞمٙمؿ يمت٤مب اهلل ومذهٌتؿ. )طمٚمٞمف 

شمّمّدى رضُمٌؾ ًمٚمرؿمٞمد وم٘م٤مل: إينِّ أريد أن أهمٚمظ قمٚمٞمَؽ ذم اعمَ٘م٤مل، ومٝمؾ أٟم٧م حمتٛمؾ؟ ىم٤مل: ٓ ٕن اهلل شمٕم٤ممم 

ُر َأْو أرؾمؾ ُمـ هق ظمػٌم ُمٜمؽ إمم ُمـ يم٤مَن ذا ُمٜمل وأ َٕمٚماُف َيتََذيما ٞمِّٜم٤ًم ًما َٓ ًَمُف ىَمْقًٓ ًما ُمرة سم٤مًمٚملم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:)وَمُ٘مق

 (2/96: واضم٥م ُمـ يٕمظ أن ٓ يٕمٜمػ وُمـ ُيققمظ أن ٓ ي٠مٟمػ.)اًمذظم٤مئر واًمٕمٌ٘مري٤مت  خَيَِْمك(وىم٤مًمقا

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؿمٕم٨م ىم٤مل: يمٜم٤م إذا ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ذم ضمٜم٤مزة، ٓ يزال يٕمظ ويذيمر 

ويٌٙمل، طمتك ًمٙم٠مٟمف يقدع أصح٤مسمف ذاه٥م إمم أظمرة، طمتك يٌٚمغ اعم٘م٤مسمر، ومٞمجٚمس، ومٙم٠مٟمف سملم اعمقشمك 

 (8/84ضمٚمس، ُمـ احلزن واًمٌٙم٤مء، طمتك ي٘مقم، وًمٙم٠مٟمف رضمع ُمـ أظمرة خيؼم قمٜمٝم٤م. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء
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طمتك  ىم٤مل هالل سمـ ظم٤ٌمب: ظمرضمٜم٤م ُمع ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ضمٜم٤مزة ىم٤مل: ومٙم٤من حيدصمٜم٤م ذم اًمٓمريؼ ويذيمرٟم٤م

 (4/281سمٚمغ، ومٚمام سمٚمغ ضمٚمس ومٚمؿ يزل حيدصمٜم٤م طمتك ىمٛمٜم٤م ومرضمٕمٜم٤م ويم٤من يمثػم اًمذيمر هلل قمز وضمؾ.)احلٚمٞمف 

 (2/111ىم٤مل إسمراهٞمؿ: يم٤من قمٚم٘مٛم٦م إذا رأى ُمـ اًم٘مقم أؿم٤مؿم٤ًم ) ٟمِم٤مـم٤ًم ( ذيمرهؿ ذم إي٤مم .)احلٚمٞمف 

 ثبة اٌٛلبس ٚاٌغى١ٕخ -8?
مْح٤مِن  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٌَُٝمُؿ اجْل٤َمِهُٚمقَن ىَم٤مًُمقا َوقِم٤ٌَمُد اًمرا ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم إْرِض َهْقٟم٤ًم َوإَِذا ظَم٤مـَم ِذي اًما

 [   63] اًمٗمرىم٤من : ؾَمالََُم٤ًم 

تَْجِٛمٕم٤ًم     -713 ًْ وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : َُم٤م َرَأْي٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُُم

ُؿ . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ىَمطُّ َو٤مطِمٙم٤ًم طمتاك شُمرى ُِمٜمف هَلَ  ًا ٌَ  َقاشُمف ، إِٟماام يم٤مَن َيتَ

 مَجْع هَل٤َمٍة : وِهل اًمٚماُحٛم٦م اًمتل ذم أىْمَم ؾَمْ٘مِػ اًْمَٗمِؿ .ش اًمٚماَٝمَقات » 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
وقم٤ٌمد اًمرمحـ( ىم٤مل : هؿ اعم١مُمٜمقن ) اًمذيـ يٛمِمقن قمغم إرض هقٟم٤م ( ىم٤مل : ) قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:

سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٗم٤مف واًمتقاوع . قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف : يٛمِمقن قمغم إرض هقٟم٤م  ىم٤مل : قمٚمامء طمٚمامء قمـ 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، أٟمف رأى همالُم٤م يتٌخؽم ذم ُمِمٞمتف وم٘م٤مل ًمف : إن اًمٌخؽمي٦م ُمِمٞم٦م شمٙمره إٓ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وىمد 

ىمّمد ذم ُمِمٞمتؽ . قمـ ىمت٤مدة ذم ُمدح اهلل أىمقاُم٤م وم٘م٤مل : وقم٤ٌمد اًمرمحـ اًمذيـ يٛمِمقن قمغم إرض هقٟم٤م وم٤م

ىمقًمف : يٛمِمقن قمغم إرض هقٟم٤م ىم٤مل : شمقاوٕم٤م هلل، ًمٕمٔمٛمتف، وإذا ظم٤مـمٌٝمؿ اجل٤مهٚمقن ىم٤مًمقا ؾمالُم٤م ىم٤مل : 

يم٤مٟمقا ٓ جي٤مهٚمقن أهؾ اجلٝمؾ . قمـ احلًـ : يٛمِمقن قمغم إرض هقٟم٤م أي٦م . ىم٤مل : يٛمِمقن طمٚمامء 

 جيٝمٚمقا، هذا َّن٤مرهؿ إذا اٟمتنموا ذم اًمٜم٤مس، ُمتقاوٕملم، ٓ جيٝمٚمقن قمغم أطمد، وإن ضمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مهؾ مل

 (216 -11/214)اًمدر اعمٜمثقر واًمذيـ يٌٞمتقن ًمرهبؿ ؾمجدا وىمٞم٤مُم٤م ىم٤مل : هذا ًمٞمٚمٝمؿ إذا ظمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ. 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ًا  ٙمٞمٜم٦م، وشمقاوٕمقا عمـ ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب: شمٕمٚماٛمقا اًمٕمٚمؿ، وقمٚمِّٛمقه اًمٜما٤مس، وشمٕمٚماٛمقا ًمف اًمقىم٤مر واًم

يٕمٚمِّٛمٙمؿ قمٜمد اًمٕمٚمؿ، وشمقاوٕمقا عمـ شمٕمٚمِّٛمقه اًمٕمٚمؿ، وٓ شمٙمقٟمقا ضم٤ٌمسمرة اًمٕمٚمامء، ومال ي٘مقم قمٚمٛمٙمؿ 

 (2/287يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلسمجٝمٚمٙمؿ. )ؿمٕم٥م ا

(2/287يامن إلىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب: شمٕمٚماٛمقا اًمٕمٚمؿ، وشمٕمٚماٛمقا ًمٚمٕمٚمؿ اًمًٙمٞمٜمف واحلٚمؿ. )ؿمٕم٥م ا
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ث أنا اًمًٙمٞمٜمف شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر وىمٚمٌف.)شم٤مريخ دُمِمؼ ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  (44/118يمٜما٤م ٟمتحدا

ٙمِٞمٜم٦َم شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمن قمٛمر وىمٚمٌف. ًا ث أنا اًم  وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: يمٜما٤م ٟمتحدا

 (44/118)شم٤مريخ دُمِمؼ 

 (2/472رج اًم٤ًمًمٙملم .)ُمداىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: يمؾ ؾمٙمٞمٜم٦م ذم اًم٘مرآن هل اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إٓ اًمتل ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة

ٖمػم واًمتحٚمؿ قمغم اًمقوٞمع .  ىم٤مل ذو اًمٜمقن: صمالصمف ُمـ أقمالم اًمقىم٤مر: شمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌػم واًمؽمطمؿ قمغم اًمّما

 (13/361يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل)ؿمٕم٥م ا

ىم٤مل احلًـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وم٤مؾمٕمقا إمم ذيمر اهلل( أُم٤م واهلل ُم٤م هق سم٤مًمًٕمل قمغم إىمدام وىمد َّنقا أن ي٠مشمقا 

 (8/121ؿ اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر وًمٙمـ سم٤مًم٘مٚمقب واًمث٤ٌمت واخلِمقع . )شمٗمًػم اسمـ يمثػم اًمّمالة إٓ وقمٚمٞمٙم

ىم٤مل محزة اًمٜمٞم٤ًمسمقري:ان ص٤مطم٥م اًمديـ شمٗمٙمر ومٕمٚمتف اًمًٙمٞمٜم٦م وؾمٙمـ ومتقاوع وريض ومٚمؿ هيتؿ وظمغم 

اًمدٟمٞم٤م ومٜمج٤م ُمـ اًمنم وشمٗمرد ومٙمٗمل آطمزان وشمرك اًمِمٝمقات ومّم٤مر طمرا وشمرك احلًد ومٔمٝمرت ًمف اعمح٦ٌم 

 (1/221يمؾ وم٤من وم٤مؾمتٙمٛمؾ اًمٕم٘مؾ .)اًمٕمٔمٛم٦م ًمالصٌٝم٤مٟمك  وؾمخ٧م ٟمٗمًف قمـ

(  يمٜم٧م إذا ٟمٔمرت ذم وضمٝمف ) أي إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م(  أي ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ىم٤مل اًمٌٖمدادي: ي٤م أسم٤م أيقب )

 (239/ 6رأي٧م ذاك اًمقىم٤مر وإذا ٟمٔمرت إمم ىمٗم٤مه رأي٧م اخلِمقع.)شم٤مريخ سمٖمداد 

 (5/123 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مءـ ؾمٙمٞمٜم٦م وُم٤م زاد اهلل.)ىم٤مل أيب إدريس اخلقٓين: ُم٤م شم٘مٚمد اُمرؤ ىمالدة أومْمؾ ُم

 (513ىم٤مل ىمت٤مدة: اًمًٙمٞمٜمف: اًمقىم٤مر واًمّمؼم .)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ : اًمًٙمٞمٜمف إذا ٟمزًم٧م قمغم اًم٘مٚم٥م اـمٛم٠من هب٤م، وؾمٙمٜم٧م إًمٞمٝم٤م اجلقارح، وظمِمٕم٧م، وايمت٧ًٌم 

قاب واحلٙمٛم٦م، وطم٤مًم٧م سمٞمٜمف وسملم ىمقل اخلٜم ٤م واًمٗمحش واًمٚمٖمق واهلجر ويمؾ اًمقىم٤مر، وأٟمٓم٘م٧م اًمٚم٤ًِّمن سم٤مًمّما

٤مٍب ذم  ٞم٤ًّم، ًمٞمس سمٗمظٍّ وٓ همٚمٞمٍظ، وٓ صخا ُم٦م: إينِّ سم٤مقم٨م ٟمٌٞم٤ًّم أُمِّ سم٤مـمؾ. وذم صٗم٦م رؾمقل اهلل ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدِّ

ده ًمٙمؾِّ مجٞمٍؾ، وَأَه٥م ًمف يمؾا ظُمٚمؼ يمريؿ، صمؿا أضمٕمؾ  اٍل ًمٚمَخٜم٤َم. أؾمدِّ ـٍ سم٤مًمٗمحش، وٓ ىمقا إؾمقاق، وٓ ُمتزيِّ

ٙمِٞمٜم٦َم  ًا دق واًمقوم٤مء ـمٌٞمٕمتف، واًمٕمٗمق اًم ًم٤ٌَِمؾمف، واًمؼما ؿمٕم٤مره، واًمتا٘مقى وٛمػمه، واحِلْٙمَٛم٦م ُمٕم٘مقًمف، واًمّمِّ

 واعمٕمروف ظُمُٚم٘مف، واًمٕمدل ؾمػمشمف، واحلؼا ذيٕمتف، واهلدي إُم٤مُمف، واإلؾمالم ُمٚماتف، وأمحد اؾمٛمف.

 (2/514)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  
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ٙم ًّ ٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر: أّن اًم ًّ ٞمٜم٦م هل اًمت٠مٟمك ذم احلريم٤مت واضمتٜم٤مب اًمٕم٨ٌم واًمقىم٤مر ذم ىم٤مل اًمٜمّقوّي:اًمٗمرق سملم اًم

 (5/111اهلٞمئ٦م يمٖمّض اًمٌٍم وظمٗمض اًمّّمقت وقمدم آًمتٗم٤مت. )ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ 

 (3/41ىم٤مل اًمِم٤مقمر:) ُمقارد اًمٔمٛم٠من 

ت ىمٞمٛمتف              َُمـ أيمثََر اعمَزاح ىَمٚما٧م هٞمٌَتف  وَُمـ ضمٜمك اًمَقىَم٤مر قمزا

الَُم٦مَُمـ ؾَم٤ممَل اًمٜما٤مس ضمٜمك اًم ى أطمرز اًمٜماداُم٦م  ًا  وَُمـ شمَٕمدا

 ثبة إٌذة ئىل ئر١بْ اٌقالح ٚاٌٍُْ ٚضلّٛ٘ب -9?
 ِٓ اٌْجبداد ثبٌغى١ٕخ ٚاٌٛلبس

ـْ شَمْ٘مَقى اًمُ٘مُٚمقِب  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٤َم ُِم َر اهللِ وَم٢مَّنا
ـْ ُيَٕمٔمِّْؿ ؿَمَٕم٤مئِ  [ . 32] احل٩م :  َوَُم

إذا » ٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل : وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم -714

ٙمِٞمٜم٦َم ، وَمام َأْدَريمْ  ًا َٕمْقَن ، وَأشُمقَه٤م َوَأُٟمتْؿ متُِْمقَن ، وقَمَٚمٞمٙمؿ اًم ًْ الة ، وَمال شَم٠ْمشُمقَه٤م وأْٟمُتْؿ شَم ُتْؿ ُأىِمٞمَٛم٧ِم اًمّما

وَم٢منا أطمَديُمْؿ إذا يم٤مَن يٕمِٛمُد إمم » ًٚمؿ ذم رواي٦م ًمف : ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  زاد ُمش وَمَّمٚمُّقا ، َوَُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ وَم٠َممتُّقا 

 ش .اًمّمالِة وَمُٝمَق ذم صالٍة 

ٛمع  -715 ًَ وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمٝمام َأٟماُف َدوَمَع َُمَع اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيْقَم قمَروَم٦َم وَم

ْقـمِِف إًَِمْٞمِٝمْؿ وىم٤مل : اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َوَراءه َزضْمرًا ؿَمديدًا وَ  ًَ سم٤ًم َوصْقشم٤ًم ًمإِلسمِؾ ، وَم٠َمؿم٤مر سمِ َضْ

ٙمِٞمٜم٦َِم وَم٢مِنا اًْمؼِما ًَمْٞمَس سم٤ِمإِليَْم٤مِع »  ًا ٤َم اًمٜما٤مُس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ سم٤ِمًم  رواه اًمٌخ٤مري ، وروى ُمًٚمؿ سمٕمْمف .ش َأهيُّ

اُع .سمِْم٤مد ُمٕمجٛم٦ٍم ىمٚمٌٝم٤م ي٤مء ومهزة ش َواإِليَْم٤مُع » اًمٓما٤مقَم٦ُم . ش : اًْمؼمُّ »    ُمٙمًقرة، َوُهَق : اإِلْهَ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف : ذًمؽ وُمـ يٕمٔمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل ىم٤مل : آؾمتًامن وآؾمتح٤ًمن وآؾمتٕمٔم٤مم وذم 

ىمقًمف : ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مومع إمم أضمؾ ُمًٛمك ىم٤مل : إمم أن شمًٛمك سمدٟم٤م .قمـ حمٛمد سمـ أيب ُمقؾمك ذم ىمقًمف : ذًمؽ 

ؿمٕم٤مئر اهلل ىم٤مل : اًمقىمقف سمٕمروم٦م ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل وسمجٛمع ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل واًمٌدن ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل  وُمـ يٕمٔمؿ

ورُمل اجلامر ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل واحلٚمؼ ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل ومٛمـ يٕمٔمٛمٝم٤م: وم٢مَّن٤م ُمـ شم٘مقى اًم٘مٚمقب ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مومع 

ؿ حمٚمٝم٤م إمم اًمٌٞم٧م إمم أضمؾ ُمًٛمك ىم٤مل : ًمٙمؿ ذم يمؾ ُمِمٕمر ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مومع إمم أن خترضمقا ُمٜمف إمم همػمه : صم

(492-11/491اًمٕمتٞمؼ ىم٤مل : حمؾ هذه اًمِمٕم٤مئر يمٚمٝم٤م اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ.)اًمدر اعمٜمثقر 
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
سُمقَن( )اًمقاىمٕم٦م َؽ اعمَُْ٘مرا

٤مسمُِ٘مقَن. ُأوًَمئِ ًا ٤مسمُِ٘مقَن اًم ًا  (. 11-11قمـ قمثامن سمـ أيب ؾمقدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )َواًم

 ( 6/119 إوًمٞم٤مءاطم٤ًم إمم اعمًجد، وأوهلؿ ظمروضم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.)طمٚمٞمف ىم٤مل: أوهلؿ رو

ـْ ِذيْمِر اهللاِ( )اًمٜمقر  ٤مَرٌة َوٓ سَمٞمٌْع قَم ( أي٦م. ىم٤مل: يم٤مٟمقا 37قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ذم ىمقًمف: )ٓ شُمْٚمِٝمٞمِٝمْؿ دِمَ

 (7/15 إوًمٞم٤مءيِمؽمون ويٌٞمٕمقن، وٓ يدقمقن اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت ذم اجلامقم٦م.)طمٚمٞمف 

قمـ إوزاقمل ىم٤مل: يمت٥م قمٛمر إمم قمامًمف: اضمتٜمٌقا آؿمتٖم٤مل قمٜمد طمية اًمّمالة: ومٛمـ أو٤مقمٝم٤م، ومٝمق عم٤م 

 (5/316 إوًمٞم٤مءؾمقاه٤م ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم أؿمد شمْمٞمٞمٕم٤م.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أيب سمحري٦م: دظمٚم٧م ُمًجد محص ومًٛمٕم٧م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ي٘مقل: ُمـ هه أن ي٠ميت اهلل قمز وضمؾ آُمـ 

ٞم٨م يٜم٤مدى هبـ وم٢مَّنـ ُمـ ؾمٜمـ اهلدى وِم٤م ؾمٜمف ًمٙمؿ ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف ومٚمٞم٠مت هذه اًمّمٚمقات اخلٛمس طم

وؾمٚمؿ  وٓ ي٘مؾ: إن زم ُمّمغم ذم سمٞمتل وم٠مصكم ومٞمف وم٢مٟمٙمؿ إن ومٕمٚمتؿ ذًمؽ: شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ وًمق شمريمتؿ ؾمٜم٦م 

 (1/235 إوًمٞم٤مءٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمْمٚمٚمتؿ.)طمٚمٞمف 

ٟم٤م ُمريْم٤ًم سمدأ سم٤معمًجد اًمذي ذم سمٞم٧م اعمريض ومريمع ومٞمف قمـ اسمـ ؿمقذب ىم٤مل: رسمام ُمِمٞمٜم٤م ُمع صم٤مسم٧م وم٢مذا قمد

 (2/321 إوًمٞم٤مءصمؿ ي٠ميت اعمريض.) طمٚمٞمف 

وىمد طم٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمغم اًمًػم إمم اًمّمالة طمتك ىمٌؾ اًمٜمداء وم٘م٤مل: ٓ شمٙمـ ُمثؾ قمٌد اًمًقء ٓ ي٠ميت 

 (1/137طمتك يدقمك ائ٧م اًمّمالة ىمٌؾ اًمٜمداء .)اًمتٌٍمة 

زي ، ويم٤مٟم٧م ُمٝمٜمتف اًمّمٞم٤مهم٦م وـمرق اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: يم٤من وهذا إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن اعمرو

 (1/151إذا رومع اعمٓمرىم٦م ومًٛمع اًمٜمداء مل يرّده٤م.)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ًمٚمٛمٝمدي وىمد اؾمتدقم٤مه ًمقًمديف يٕمٚمٛمٝمام: اًمٕمٚمؿ أومم أن يقىمر وي١مشمك، وذم رواي٦م: اًمٕمٚمؿ 

 (1/1ٚمامء واعمتٕمٚمٛملم يزار وٓ يزور وُي١مشمك وٓ ي٠ميت. )اداب اًمٕم

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ُم٤م طمٗمظ، اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٟمٗمع، وقمٚمٞمف سمدوام اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر واخلِمقع واًمقرع 

 (1/1احلًلم سمـ اعمٜمّمقر اًمٞمٛمٜمك  –واًمتقاوع واخلْمقع.)اداب اًمٕمٚمامء واعمتٕمٚمٛملم 

٤مل ويمٞمع: ُمـ هت٤مون قمـ ويمٞمع سمـ اجلراح ىم٤مل: ُمـ مل ي٠مظمذ أه٦ٌم اًمّمالة ىمٌؾ وىمتٝم٤م، مل يٙمـ وىمره٤م. وىم

 (8/371 إوًمٞم٤مءسم٤مًمتٙمٌػمة إومم، وم٤مهمًؾ يديؽ ُمٜمف.)طمٚمٞمف 

 ىم٤مل أيب ادريس اخلقٓين: ًمٞمٕم٘مٌـ اهلل اًمذيـ يٛمِمقن إمم اعم٤ًمضمد ذم اًمٔمٚمؿ: ٟمقرًا شم٤مُم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.



 وٟمحقمه٤م واًمٕمٚمؿ اًمّمالة إشمٞم٤من إمم اًمٜمدب سم٤مب  ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 716

  (5/125 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 ثبة ئوشاَ اٌن١ف -:?
ِػ إسْمَراِهٞمَؿ اعمُْْٙمَرُِملَم إْذ َدظَمُٚمقا قَمَٚمٞمِْف وَمَ٘م٤مًُمقا ؾَمالََُم٤ًم ىَم٤مَل ؾَمالٌَم ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َهْؾ أشَم٤مَك طَمِدي٨ُم َوٞمْ 

سَمُف إًَمْٞمِٝمْؿ ىَم٤مَل أَٓ شَم٠ميُمُٚمقَن ]اًمذاري٤مت :  [  27-24ىَمْقٌم ُُمٜمَْٙمُروَن وَمَراَغ إمَِم أْهٚمِِف وَمَج٤مَء سمِِٕمْجٍؾ ؾَمِٛملٍم وَمَ٘مرا

 سَمٜم٤َميِت وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : َوضَم٤مءُه ىَمْقُُمُف هُيْرَ 
ِ
ٞمِّئ٤َمِت ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َه١ُمَٓء ًا ـْ ىَمٌُْؾ يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن اًم قُمقَن إًَِمٞمِْف َوُِم

ُ٘مقا اهللَ َوَٓ خُتُْزوِن ذم َوٞمِْٗمل َأًَمْٞمَس ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمٌؾ َرؿِمٞمٌد ] هقد :  ـا َأـْمَٝمُر ًَمُٙمْؿ وَم٤مشما  [ . 78ُه

ـُ سم٤ِمهللا » ٌِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف أنا اًمٜما  -716 ـْ يم٤مَن ُي١مُم َُم

ـُ سمِ  ـْ يَم٤مَن ي١مُِم ـُ سم٤ِمهللا واًمَٞمقم أظِمِر ومٚمٞمِّمْؾ َرمِحَُف، َوَُم ـْ يَم٤مَن ُي١مُِم ٤مهللا واًمَٞمقِم أظِمِر وَمْٚمٞمُٙمِرْم َوٞمَٗمُف ، َوَُم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َواًمٞمْقِم أظِمِر وَمْٚمٞمَ٘مْؾ ظَمػْمًا َأْو ًمٞمَّْمُٛم٧ْم 

ْيح ظُمَقيٚمِد سمـ قمٛمرو اخلَُزاقِملِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  -717 وقمـ أيب ُذَ

ـُ سم٤ِمهللا واًمٞمْقِم أظِمِر وَمْٚمُٞمٙمرْم َوٞمَٗمُف ضَم٤مئَِزشَمُف » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  ـْ يم٤من ي١مُِم ىم٤مًمقا : وُم٤م ضَم٤مئَِزشُمُف ي٤م ش َُم

٤مِم ، ومام يم٤من َوَراَء ذًمَؽ ومٝمق َصَدىَم٦م قمٚمٞمف » ؟ ىم٤مل :  رؾمقل اهللا  ٞم٤َموَم٦ُم صَمالصَم٦ُم َأيا ُمتٗمٌؼ ش َيقُُمف َوًَمٞمَْٚمُتُف . واًمْمِّ

ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهللا . ش ٓ حيِؾُّ عمًُِٚمٍؿ أن ُيِ٘مٞمؿ قمٜمد أظِمٞمِف طمتك ُي١ْمصمَِٛمُف » قمٚمٞمف . وذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ : 

 ش .ُؿ قِمٜمَْدُه َوٓ َرَء ًَمُف َيْ٘مِريِف سمِِف ُيِ٘مٞم» ويَمْٞمػ ُي١ْمصمُِٛمُف ؟ ىم٤مل : 

   

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمـ اسمـ قم٤ٌمس : ؾمامهؿ ُمٙمرُملم َّٕنؿ ضم٤مءوا همػم ُمدقمقيـ . ورويٜم٤م قمـ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أٟمف 

ىم٤مل ؾمالم ىمقم ىم٤مل : ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞمٙمرم وٞمٗمف . إذ دظمٚمقا قمٚمٞمف وم٘م٤مًمقا ؾمالُم٤م 

ُمٜمٙمرون .أي : همرسم٤مء ٓ ٟمٕمرومٙمؿ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : ىم٤مل ذم ٟمٗمًف ه١مٓء ىمقم ٓ ٟمٕمرومٝمؿ . وىمٞمؾ : إٟمام أٟمٙمر 

أُمرهؿ َّٕنؿ دظمٚمقا قمٚمٞمف ُمـ همػم اؾمتئذان . وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م : أٟمٙمر ؾمالُمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وذم شمٚمؽ 

( 7/377ي.  ) شمٗمًػم اًمٌٖمقى إرض . ومراغ . ومٕمدل وُم٤مل .إمم أهٚمف ومج٤مء سمٕمجؾ ؾمٛملم . ُمِمق
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قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف : هؾ أشم٤مك طمدي٨م وٞمػ إسمراهٞمؿ اعمٙمرُملم. ىم٤مل : ظمدُمتف إي٤مهؿ سمٜمٗمًف . وىم٤مل ايْم٤م : 

أيمرُمٝمؿ إسمراهٞمؿ سم٤مًمٕمجؾ . قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف : ومراغ إمم أهٚمف ومج٤مء سمٕمجؾ ؾمٛملم. ىم٤مل : يم٤من قم٤مُم٦م ُم٤مل 

 (13/681إسمراهٞمؿ اًمٌ٘مر .)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف : وضم٤مءه ىمقُمف هيرقمقن إًمٞمف .ىم٤مل : ينقمقن . وُمـ ىمٌؾ يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن اًمًٞمئ٤مت  قمـ

.ىم٤مل : ي٠مشمقن اًمرضم٤مل .قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف : ىم٤مل ي٤م ىمقم ه١مٓء سمٜم٤ميت .ىم٤مل : ُم٤م قمرض ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم 

ل إذا يم٤من سملم فمٝمري ىمقم ومٝمق سمٜم٤مشمف قمغم ىمقُمف ٓ ؾمٗم٤مطم٤م وٓ ٟمٙم٤مطم٤م إٟمام ىم٤مل : ه١مٓء سمٜم٤ميت ٟم٤ًمؤيمؿ ٕن اًمٜمٌ

أسمقهؿ ىم٤مل اهلل ذم اًم٘مرآن ) وأزواضمف أُمٝم٤مهتؿ ( . قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل : قمرض قمٚمٞمٝمؿ سمٜم٤مشمف شمزوجي٤م 

وأراد أن ي٘مل أوٞم٤مومف سمتزوي٩م سمٜم٤مشمف. قمـ اًمًدي : وٓ ختزون ذم وٞمٗمل .ي٘مقل : وٓ شمٗمْمحقين . قمـ اسمـ 

٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : عم٤م قم٤ٌمس :أًمٞمس ُمٜمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد .ىم٤مل : رضمؾ ي٠مُمر سم

ؾمٛمٕم٧م اًمٗمً٘م٦م سم٠موٞم٤مف ًمقط ضم٤مءوا إمم سم٤مب ًمقط وم٠مهمٚمؼ ًمقط قمٚمٞمٝمؿ اًم٤ٌمب دوَّنؿ صمؿ اـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل 

:ه١مٓء سمٜم٤ميت. يٕمرض قمٚمٞمٝمؿ سمٜم٤مشمف سم٤مًمٜمٙم٤مح واًمتزوي٩م ومل يٕمروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ويم٤مٟمقا يمٗم٤مرا وسمٜم٤مشمف 

ْمٞمح٦م قمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمتزوي٩م ويم٤من اؾمؿ اسمٜمتٞمف إطمدامه٤م رقمقصم٤م ُمًٚمامت ومٚمام رأى اًمٌالء وظم٤مف اًمٗم

وإظمرى رُمٞمث٤م وي٘م٤مل زسمقصم٤م إمم ىمقًمف (: أًمٞمس ُمٜمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد ) أي ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر 

ومٚمام مل يتٜم٤مهقا ومل يردهؿ ىمقًمف ومل ي٘مٌٚمقا ؿمٞمئ٤م ِم٤م قمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمر سمٜم٤مشمف ىم٤مل :ًمق أن زم سمٙمؿ ىمقة أو 

ؿمديد .يٕمٜمل قمِمػمة أو ؿمٞمٕم٦م شمٜمٍمين. حلٚم٧م سمٞمٜمٙمؿ وسملم هذا ومٙمنوا اًم٤ٌمب ودظمٚمقا قمٚمٞمف آوي إمم ريمـ 

وحتقل ضمؼميؾ ذم صقرشمف اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ذم اًمًامء صمؿ ىم٤مل : ي٤م ًمقط ٓ ختػ ٟمحـ اعمالئٙم٦م ًمـ يّمٚمقا 

ؾ : ىم٤مل ضمؼمي -وهق ؿمديد إؾمػ قمٚمٞمٝمؿ  -إًمٞمؽ وأُمرٟم٤م سمٕمذاهبؿ ، وم٘م٤مل ًمقط : ي٤م ضمؼميؾ أن شمٕمذهبؿ 

ُمققمدهؿ اًمّمٌح أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : إن اهلل يٕمٌل اًمٕمذاب ذم أول اًمٚمٞمؾ إذا أراد أن 

يٕمذب ىمقُم٤م صمؿ يٕمذهبؿ ذم وضمف اًمّمٌح  ىم٤مل : ومٝمٞمئ٧م احلج٤مرة ًم٘مقم ًمقط ذم أول اًمٚمٞمؾ ًمؽمؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ 

إمم ىمرى ًمقط سمام همدوة ويمذًمؽ قمذسم٧م إُمؿ قم٤مد وصمٛمقد سم٤مًمٖمداة ومٚمام يم٤من قمٜمد وضمف اًمّمٌح قمٛمد ضمؼميؾ 

ومٞمٝم٤م ُمـ رضم٤مهل٤م وٟم٤ًمئٝم٤م وصمامره٤م وـمػمه٤م ومحقاه٤م وـمقاه٤م صمؿ ىمٚمٕمٝم٤م ُمـ ختقم اًمثرى صمؿ اطمتٛمٚمٝم٤م ُمـ حت٧م 

ضمٜم٤مطمف صمؿ رومٕمٝم٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومًٛمع ؾمٙم٤من ؾمامء اًمدٟمٞم٤م أصقات اًمٙمالب واًمٓمػم واًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء 
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٤مٟم٧م احلج٤مرة ًمٚمرقم٤مة واًمتج٤مر وُمـ يم٤من ُمـ حت٧م ضمٜم٤مح ضمؼميؾ صمؿ أرؾمٚمٝم٤م ُمٜمٙمقؾم٦م صمؿ أشمٌٕمٝم٤م سم٤محلج٤مرة ويم

 (111-8/118ظم٤مرضم٤م قمـ ُمدائٜمٝمؿ ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ قمكم ىم٤مل : ٕن أمجع إظمقان قمغم ص٤مًمح ـمٕم٤مم أطم٥م إمّم ُمـ أن أقمتؼ رىم٦ٌم ، ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقًمقن : 

 (2/9اًمديـطمٞم٤مء قمٚمقم إآضمتامع قمغم اًمٓمٕم٤مم ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق.)

روى أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف دقم٤م رضمؾ وم٘م٤مل : أضمٞمٌؽ قمغم صمالث ذائط ٓ شمدظمؾ ُمـ اًمًقق ؿمٞمئ٤م  وٓ 

 (2/11طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إشمدظمر ُم٤م رم اًمٌٞم٧م  وٓ دمحػ قمٞم٤مًمؽ .)

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ُمـ أومْمؾ احلًٜم٤مت إيمرام اجلٚم٤ًمء سم٤مإلومٓم٤مر وم٤مإلومٓم٤مر قم٤ٌمدة هبذه اًمٜمٞم٦م 

 (14/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إٚمؼ ومثقاسمف ومقق صمقاب اًمّمقم.)وطمًـ ظم

 (2/238.)آداب اًمنمقمٞمف وىم٤مل ايْم٤م:إن ُمـ اًمًٜم٦م إذا دقمقت أطمدا إمم ُمٜمزًمؽ أن خترج ُمٕمف طمتك خيرج

رضم٤مء سمـ طمٞمقة حيدث قمٌد اًمٕمزيز قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ي٘مقل: ُم٤م أيمٛمؾ ُمروءة أسمٞمؽ! يم٤مُمؾ 

اؾمتخدام وٞمٗمف، إذا ضم٤مء اًمْمٞمػ ًمٞمس ُمـ اعمروءة أن خيدُمؽ ذم  اعمروءة، ًمٞمس ُمـ ُمروءة اًمرضمؾ

 ( 5/136قمالم اًمٜمٌالء أدارك.)ؾمػم 

وي٘مقل حيٞمك سمـ زيمري٤م سمـ طَمٞماقيف: ىمّدم إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمريػ اًمٌجكم رـم٤ًٌم، وم٠ًمًمٜم٤م أن ٟم٠ميمؾ، وم٠مسمٞم٧م قمٚمٞمف، 

 (9/27ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمٗمص سمـ همٞم٤مث ي٘مقل: ُمـ مل ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُمٜم٤م مل ٟمحدصمف.)اًمًػم 

 (٤9/315مل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل: ًمٞمس رء أطم٥م إزّم ُمـ اًمْمٞمػ: ٕن رزىمف قمغم اهلل، وأضمره زم.)اًمًػم ىم

ىم٤مل حمٛمد سمـ قم٤ٌمد: إن اعم٠مُمقن ىم٤مل زم: سمٚمٖمٜمل أٟمف ٓ ي٘مدم أطمد اًمٌٍمة إٓ أوٗمتَف، وم٘مٚم٧م: ُمٜمع اجلقد ؾمقء 

 (11/191قمالم اًمٜمٌالء أفمـ سم٤معمٕمٌقد.)ؾمػم 

ٞمف وؾمٚمؿ ضم٤مئزشمف يقم وًمٞمٚمف؟ وم٘م٤مل: يٙمرُمف ويتحٗمف وخيّمف وؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚم

 (3/342وحيٗمٔمف يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م وصمالصم٦م أي٤مم وٞم٤موم٦م. )ؾمٜمـ اسمك داود 

 (261وىمٞمؾ ًمألوزاقمل رمحف اهلل: ُم٤م إيمرام اًمْمٞمػ؟ ىم٤مل: ـمالىم٦م اًمقضمف، وـمٞم٥م اًمٙمالم. )روو٦م اًمٕم٘مالء 

إًمٞمؽ ؟ وًمٙمـ ىمدم وم٢من أيمؾ وإٓ ىم٤مل اًمثقرى : إذا زارك أظمقك ومال شم٘مؾ ًمف أشم٠ميمؾ ؟ أو أأىمدم 

 (12/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إوم٤مرومع.)

 (3/1وىم٤مل إطمٜمػ: ًمق ضمٚم٧ًم إمم ُم٤مئ٦م ٕطم٧ٌٌم أن أًمتٛمس رى يمؾِّ واطمٍد ُمٜمٝمؿ. )هبجف اعمج٤مًمس 
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وىم٤مل يزيد سمـ أيب زي٤مد ُم٤م دظمٚم٧م قمغم قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٓ طمدصمٜم٤م طمديث٤م طمًٜم٤م وأـمٕمٛمٜم٤م ـمٕم٤مُم٤م 

 (18/2 ءإوًمٞم٤مطمًٜم٤م .)طمٚمٞمف 

َٓ شُمٙمرم أظم٤مك سمام َيُِمؼُّ قمٚمٞمف : ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ) اًمِمٕم٥م ( سمٚمٗمظ : ٓ شمٙمرم  يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ ي٘مقل : 

 أظم٤مك سمام يٙمره .)اى شم٠مشمٞمف سمح٤مض ُم٤م قمٜمدك ، وٓ حتًٌف  ومٕمًك أن يِمؼ ذًمؽ قمٚمٞمف ومٞمٙمرهف( .

 (8526ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  - 264/  2) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

ُمٝمران : إذا ٟمزل سمؽ وٞمػ ومال شمٙمٚمػ ًمف ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ وأـمٕمٛمف ُمـ ـمٕم٤مم أهٚمؽ واًم٘مف سمقضمف قمـ ُمٞمٛمقن سمـ 

 ( 9611ـمٚمؼ وم٢مٟمؽ إن شمٙمٚمٗم٧م ًمف ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ أوؿمؽ أن شمٚم٘م٤مه سمقضمف يٙمرهف .) ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل  

ٞمف ُم٤م وىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين : إذا أشم٤مك وٞمػ ومال شمٜمتٔمر سمف ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك ومتٜمٕمف ُم٤م قمٜمدك ، ىمدم إًم

 ( 9615طمي واٟمتٔمر سمف ُم٤م سمٕمد ذًمؽ ُم٤م شمريد ُمـ إيمراُمف .) ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل  

ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: إين ٕؾمتح٥م ًمٚمٕم٤مىمؾ اعمداوُم٦م قمغم إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم واعمقافم٦ٌم قمغم ىمِرى اًمْمٞمػ ٕن إـمٕم٤مم 

اًمٓمٕم٤مم ُمـ أذف أريم٤من اًمٜمدى وُمـ أقمٔمؿ ُمراشم٥م ذوي احلجك وُمـ أطمًـ ظمّم٤مل أومم اًمٜمٝمك وُمـ 

ف سم٢مـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ذف قمٜمد اًمِم٤مهد واًمٖم٤مئ٥م وىَمّمده اًمرايض واًمٕم٤مشم٥م وىمِرى اًمْمٞمػ َيرومع اعمرء قمر

 (258وإن رقا ٟمًٌف إمم ُمٜمتٝمك سمٖمٞمتف وَّن٤مي٦م حمٌتف وينمومف سمرومٞمع اًمذيمر ويمامل اًمذظمر. ) روو٦م اًمٕم٘مالء 

ًمف ىمقُمف ورطمؾ  ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن: يمؾ ُمـ ؾم٤مد ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم طمتك قُمرف سم٤مًم١ًمدد واٟم٘م٤مد

إًمٞمف اًم٘مري٥م واًم٘م٤ميص مل يٙمـ يمامل ؾم١مدده إٓ سم٢مـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وإيمرام اًمْمٞمػ ،واًمٕمرب مل شمٙمـ شمٕمد اجلقد 

إٓ ىمرى اًمْمٞمػ وإـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وٓ شمٕمد اًمًخل ُمـ مل يٙمـ ومٞمف ذًمؽ، طمتك إن أطمدهؿ رسمام ؾم٤مر ذم 

 (259ـمٚم٥م اًمْمٞمػ اعمٞمؾ واعمٞمٚملم.)روو٦م اًمٕم٘مالء

إيمرام اًمْمٞمػ ـمٞم٥ُم اًمٙمالم، وـمالىم٦م اًمقضمف، واخلدُم٦ُم سم٤مًمٜمٗمس وم٢مٟمف ٓ يذل ُمـ وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: وُمـ 

 (261ظمَدم أوٞم٤مومف، يمام ٓ يِٕمزُّ ُمـ اؾمتخدُمٝمؿ، أو ـمٚم٥م ًم٘مراة أضمًرا.)روو٦م اًمٕم٘مالء 

ي٘مقل اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب:يريد أٟمف يتٙمٚمػ ًمف ذم اًمٞمقم إول سمام اشمًع ًمف ُمـ سمر و إًمٓم٤مف وي٘مدم ًمف ذم اًمٞمقم 

٤مًم٨م ُم٤م يم٤من سمحيشمف وٓ يزيد قمغم قم٤مدشمف وُم٤م يم٤من سمٕمد اًمثالث ومٝمق صدىم٦م وُمٕمروف إن ؿم٤مء اًمث٤مين واًمث

 ( 4/238ومٕمؾ وإن ؿم٤مء شمرك .) ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  
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أن يٙمرُمف ًمقضمف اهلل وشمٙمقن وٞم٤مومتف ُمـ طمالل وأُم٤م  -أي اًمْمٞمػ -ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي: ويمراُمتف 

 (61اًمقاقمٔملم وري٤مض اًم٤ًمُمٕملم ُمـ أٟمٗمؼ قمغم وٞمٗمف ُمـ طمرام وم٢مٟمف ٓ صمقاب ًمف.)سمًت٤من 

 (4/118.)ذح اًمٌخ٤مرى ي٘مقل اسمـ سمٓم٤مل : وُمـ إيمرام اًمْمٞمػ أن شم٠ميمؾ ُمٕمف وٓ شمقطمِمف سم٠من ي٠ميمؾ وطمده 

ًم٘مد حتدث آُم٤مم اًمٖمزامم ىمك آداب اعم٤مئدة وطمًـ شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وم٘م٤مل :إن ُمـ إوومؼ شم٘مديؿ اًمٗم٤ميمٝم٦م َّٕن٤م 

 اعمٕمدةصمؿ سمٕمده٤م اًمٚمحؿ ٕن اهلل ىم٤مل : أهع اؿمتامًم٦م وهك أوومؼ رم اًمٓم٥م إذا واىمٕم٧م رم أؾمٗمؾ

 (2/11طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إ)ووم٤ميمٝم٦م ِم٤م يتخػمون وحلؿ ـمػم ِم٤م يِمتٝمقن(.)

  ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م : 

َـ٤م شَمتََ٘مٚما٥ُم  ا إَِّنا ْٟمٞم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ وَمُجـْد هِب٤َم            قَمَٚمـك اًمٜما٤مِس ـُمـرًّ  إَِذا ضَم٤مَدْت اًمدُّ

 إَِذا ِهـل َأىْمٌََٚم٧ْم            َوٓ اًْمٌُْخُؾ ُيٌِْ٘مٞمَٝم٤م إَِذا ِهـل شَمْذَه٥ُم  وَمال اجْلُقُد َيْٗمٜمِٞمَٝمـ٤م

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
عم٤م ىمدم أسمق أيقب إٟمّم٤مري قمغم اسمـ قم٤ٌمس طمٞمٜمام يم٤من أُمػًما قمغم اًمٌٍمة ًمٕمكمٍّ ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمغ اسمـ 

ٞمع وىم٤مل: ٕضمزيٜمؽ قمغم إٟمزاًمؽ اًمٜمٌل قمٜمدك قمٚمٞمف قم٤ٌمس ذم إيمرام أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمـ اجلٛم

اًمّمالة واًمًالم. ومقصٚمف اسمـ قم٤ٌمس سمٙمؾ ُم٤م ذم اعمٜمزل، ومٌٚمغ ذًمؽ أرسمٕملم أًمٗم٤ًم، يٕمٜمل: ُمـ اًمدٟم٤مٟمػم، وهذا 

ا، وىم٤مل ًمف: يمؿ قمٚمٞمؽ؟ يٕمٜمل ُمـ اًمديـ، ىم٤مل: قمنمون أًمًٗم٤م، وم٠مقمٓم٤مه أرسمٕملم أًمٗم٤ًم،  ُمٌٚمغ يٕمتؼم يمٌػًما ضمدًّ

 (13/311يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إل٤مع اًمٌٞم٧م. )ؿمٕم٥م اوقمنميـ ِمٚمقيم٤ًم، وُمت

وي٘مقل أسمق مجرة: يمٜم٧م أىمٕمد ُمع اسمـ قم٤ٌمس، ويم٤من جيٚمًٜمل ُمٕمف قمغم هيره، وم٘م٤مل: أىمؿ قمٜمدي طمتك أضمٕمؾ 

ًمؽ ؾمٝماًم ُمـ ُم٤مزم، وم٠مىمٛم٧م ُمٕمف ؿمٝمريـ. وضم٤مء قمـ احلًـ رمحف اهلل يمام ي٘مقل قمٌد اهلل سمـ قمقن: واهلل ًم٘مد 

طمٜمل. أشمٞم٧م ُمٜمزًمف ذم يقم طم٤مر، وًمٞمس هق ذم  ُمٜمزًمف، ومٜمٛم٧م قمغم هيره، ومٚم٘مد اٟمتٌٝم٧م وإٟمف ًمػُموِّ

 (6/366قمالم اًمٜمٌالء أ)ؾمػم 

ُم٤م ضم٤مء قمـ أطمدهؿ ىم٤مل:ٟمزًم٧م قمغم أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف سم٤معمديٜم٦م ؾمت٦م أؿمٝمر، ومٚمؿ أَر ُمـ أصح٤مب 

 (2/593رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمالً أؿمد شمِمٛمػمًا، وٓ أىّمقم قمغم وٞمػ ُمـ أيب هريرة.)اًمًػم 

قمـ أيب اًمٌخؽمي ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم ؾمٚمامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: وم٘م٤مل: ُم٤م أطمًـ صٜمٞمع اًمٜم٤مس اًمٞمقم، إين 

ؾم٤مومرت، ومقاهلل ُم٤م أٟمزل سم٠مطمد ُمٜمٝمؿ، إٓ يمام أٟمزل قمغم اسمـ أيب: ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل: ُمـ طمًـ صٜمٞمٕمٝمؿ وًمٓمٗمٝمؿ: 
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ٚمٝم٤م، اٟمٓمٚم٘م٧م سمف ُمنقم٦م: وإذا شمٓم٤مول ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل، ذاك ـمروم٦م اإليامن، أمل شمر اًمداسم٦م إذا محؾ قمٚمٞمٝم٤م مح

 (1/213 إوًمٞم٤مءهب٤م اًمًػم، شمتٚمٙم٠م.)طمٚمٞمف 

قمـ سمديح ُمقمم قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل : ظمرضم٧م ُمع قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره ، ومٜمزًمٜم٤م إمم ضم٤مٟم٥م 

ظم٤ٌمء ُمـ ؿمٕمر  وإذا ص٤مطم٥م اخل٤ٌمء رضمؾ ُمـ سمٜمل قمذرة ، ىم٤مل : ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ يمذًمؽ ، إذا ٟمحـ سم٠مقمرايب ىمد 

أىمٌؾ يًقق ٟم٤مىم٦م طمتك وىمػ قمٚمٞمٜم٤م  صمؿ ىم٤مل : أي ىمقم ، اسمٖمقين ؿمٗمرة ) أي : ؾمٙمٞمٜم٤م ( ومٜم٤موًمٜم٤مه اًمِمٗمرة ، 

ومقضم٠م ذم ًمٌتٝم٤م ) ُمقوع اًمذسمح ومقق اًمّمدر ( وىم٤مل : ؿم٠مٟمٙمؿ هب٤م ىم٤مل : وأىمٛمٜم٤م اًمٞمقم اًمث٤مين ، وإذا ٟمحـ 

: إن قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٚمحؿ ُم٤م  سم٤مًمِمٞمخ اًمٕمذري يًقق ٟم٤مىم٦م أظمرى وم٘م٤مل : أي ىمقم ، اسمٖمقين ؿمٗمرة ، ىم٤مل : وم٘مٚمٜم٤م

شمرى ، ىم٤مل : وم٘م٤مل : أسمحييت شم٠ميمٚمقن اًمٖم٤مب ؟ ، ٟم٤موًمقين ؿمٗمرة ، ومٜم٤موًمٜم٤مه اًمِمٗمرة ومقضم٠م ذم ًمٌتٝم٤م ، صمؿ ىم٤مل : 

ؿم٠مٟمٙمؿ هب٤م ، وسم٘مٞمٜم٤م اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ، وم٢مذا ٟمحـ سم٤مًمٕمذري يًقق ٟم٤مىم٦م أظمرى طمتك وىمػ قمٚمٞمٜم٤م ، وم٘م٤مل : أي 

ُمـ اًمٚمحؿ ُم٤م شمرى ، وم٘م٤مل : أسمحييت شم٠ميمٚمقن اًمٖم٤مب ؟ إين  ىمقم ، اسمٖمقين ؿمٗمرة ، ىم٤مل : ىمٚمٜم٤م : إن ُمٕمٜم٤م

ٕطمًٌٙمؿ ىمقُم٤م ًمئ٤مًُم٤م  ٟم٤موًمقين اًمِمٗمرة ، ومٜم٤موًمٜم٤مه اًمِمٗمرة ومقضم٠م ذم ًمٌتٝم٤م ، صمؿ ىم٤مل : ؿم٠مٟمٙمؿ هب٤م . ىم٤مل : 

وأظمذٟم٤م ذم اًمرطمٞمؾ ، وم٘م٤مل اسمـ ضمٕمٗمر خل٤مزٟمف : ُم٤م ُمٕمؽ ؟ ىم٤مل : رزُم٦م صمٞم٤مب ، وأرسمع ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ، ىم٤مل : 

اًمِمٞمخ اًمٕمذري ، ىم٤مل : ومذه٥م هب٤م وم٢مذا ضم٤مري٦م ذم اخل٤ٌمء ، وم٘م٤مل : ي٤م هذه ظمذي هدي٦م اسمـ  اذه٥م هب٤م إمم

ضمٕمٗمر ، ىم٤مًم٧م : إٟم٤م ىمقم ٓ ٟم٘مٌؾ قمغم ىمرى أضمًرا ، ىم٤مل : ومج٤مء إمم اسمـ ضمٕمٗمر وم٠مظمؼمه  وم٘م٤مل : قمد إًمٞمٝم٤م ، وم٢من 

ٞمؽ ، وم٢مٟم٤م ىمقم ٓ ٟم٘مٌؾ هل ىمٌٚم٧م ، وإٓ وم٤مرم هب٤م قمغم سم٤مب اخلٞمٛم٦م ومٕم٤موده٤م وم٘م٤مًم٧م : اذه٥م قمٜم٤م سم٤مرك اهلل وم

قمغم ىمراٟم٤م أضمًرا ومقاهلل ًمئـ ضم٤مء ؿمٞمخل ومرآك ه٤مهٜم٤م ًمتٚم٘ملم ُمٜمف أذى ىم٤مل : ومرُمك سم٤مًمرزُم٦م واًمٍمة قمغم سم٤مب 

اخل٤ٌمء صمؿ ارحتٚمٜم٤م ومام هٟم٤م إٓ ىمٚمٞمال إذا ٟمحـ سمٌمء يرومٕمف اًمناب ُمرة ويْمٕمف أظمرى ، ومٚمام دٟم٤م ُمٜم٤م إذا ٟمحـ 

سمذًمؽ إًمٞمٜم٤م صمؿ ومم ُمدسمًرا ومجٕمٚمٜم٤م ٟمٜمٔمر ذم ىمٗم٤مه هؾ يٚمتٗم٧م ؟  سم٤مًمِمٞمخ اًمٕمذري وُمٕمف اًمٍمة واًمرزُم٦م ومرُمك

 ( 15.) ىمرى اًمْمٞمػ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ُم٤م همٚمٌٜم٤م سم٤مًمًخ٤مء إٓ اًمِمٞمخ اًمٕمذري :ومٝمٞمٝم٤مت ىم٤مل : ومٙم٤من اسمـ ضمٕمٗمر ي٘مقل

قمـ هِم٤مم ىم٤مل: يم٤من آل اسمـ ؾمػميـ يدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ داظمؾ، إٓ ىمرسمقا ًمف ـمٕم٤مُم٤ًم: طمتك إذا يم٤من آظمرًا، وظمٗم٧م 

يم٤مٟمقا يِمؽمون ُمـ ذًمؽ اًمٌُن اعمٓمٌقخ، أو اعمٖمكم: وم٢مذا دظمؾ داظمؾ، ىمدُمقا إًمٞمف ُمـ ذًمؽ طم٤مهلؿ، 

ٌُن.)طمٚمٞمف   (2/271 إوًمٞم٤مءاًم
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قمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م سمـ اًمِمٝمٞمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم سمـ ؾمػميـ ذم يقم طم٤مر، ومرأى ذم وضمٝمل 

: ىمٚم٧م: ٓ أريده: ىم٤مل: اًمٚمٖم٥م: وم٘م٤مل: ضم٤مري٦م، ه٤مت حلٌٞم٥م همذاء، ه٤مت ه٤مت، طمتك ىم٤مل ذًمؽ ُمراراً 

ه٤مت، ومٚمام ضم٤مءت سمف، ىمٚم٧م: ٓ أريده: ىم٤مل: يمؾ ًم٘مٛم٦م، وأٟم٧م سم٤مخلٞم٤مر: ومٚمام أيمٚم٧م ًم٘مٛم٦م، ٟمِمٓم٧م، وم٠ميمٚم٧م 

 (2/269 إوًمٞم٤مءطمتك ؿمٌٕم٧م.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم زرت أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٚمام دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٞمتف ىم٤مم وم٤مقمتٜم٘مٜمل وأضمٚمًٜمل ذم 

ٌد اهلل أًمٞمس ي٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م واعمجٚمس أطمؼ سمّمدر سمٞمتف أو جمٚمًف ىم٤مل ٟمٕمؿ صدر جمٚمًف وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م قم

ي٘مٕمد ، وي٘مٕمد ُمـ يريد ىم٤مل ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ظمذ ي٤م أسم٤م قمٌٞمد إًمٞمؽ وم٤مئدة . صمؿ ىمٚم٧م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ًمق يمٜم٧م 

آشمٞمؽ قمغم طمؼ ُم٤م شمًتحؼ ٕشمٞمتؽ يمؾ يقم وم٘م٤مل ٓ شم٘مؾ ذًمؽ وم٢من زم إظمقاٟم٤م ُم٤م أًم٘م٤مهؿ ذم يمؾ ؾمٜم٦م إٓ ُمرة 

أٟم٤م أوصمؼ ذم ُمقدهتؿ ِمـ أًم٘مك يمؾ يقم ىمٚم٧م هذه أظمرى ي٤م أسم٤م قمٌٞمد ومٚمام أردت اًم٘مٞم٤مم ىم٤مم ُمٕمل ىمٚم٧م: ٓ 

شمٗمٕمؾ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ىم٤مل: وم٘م٤مل ىم٤مل اًمِمٕمٌل ُمـ مت٤مم زي٤مرة اًمزائر أن متٌم ُمٕمف إمم سم٤مب اًمدار وشم٠مظمذ سمريم٤مسمف 

قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م أسم٤م قمٌٞمد هذه  ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُمـ قمـ اًمِمٕمٌل ؟ ىم٤مل اسمـ زائدة قمـ جم٤مًمد

 (3/238داب اًمنمقمٞمف ٕصم٤مًمث٦م . ) ا

وي٘مقل اسمـ قمقن: ىِمٚم٧م قمٜمد احلًـ يٕمٜمل: ٟم٤مم ذم اًم٘مٞمٚمقًم٦م وحمٛمد يٕمٜمل: اسمـ ؾمػميـ ومٙمالمه٤م مل يزآ 

 (6/375قمالم اًمٜمٌالء أىم٤مئٛملم قمغم أرضمٚمٝمام طمتك وُمرش زم.)ؾمػم 

ٞمؿ سمـ ـمٝمامن إمم اًم٘مري٦م ومٙم٤من ٓ يرى ُمٜم٤م طمتك يٓمٕمٛمٜم٤م وي٘مقل هم٤ًمن سمـ ؾمٚمٞمامن: يمٜم٤م ٟمختٚمػ إمم إسمراه

 (7/382قمالم اًمٜمٌالء أويم٤من ؿمٞمخ٤ًم واؾمع اًم٘مٚم٥م.)ؾمػم 

٤م وًمٌٜم٤ًم طم٤مُمًْم٤م ومل شمٙمـ متٚمؽ همػممه٤م  ًً قمـ حمٛمد سمـ قم٤ٌمد ىم٤مل : ٟمزل وٞمػ سم٠مقمراسمٞم٦م وم٘مدُم٧م إًمٞمف ظمًٌزا ي٤مسم

 ومالُمٝم٤م ، وم٘م٤مًم٧م : 

ـُ                    فِ أمَلْ شَمَر َأنا اعمَْرَء ُِمـ ِوٞمِؼ قَمٞمِِْم   ًْ ْ  ُيالُم قمغم َُمْٕمُروومِِف وُهَق حُم

ـْ سُمْخٍؾ وٓ ُِمـ ضاقَم٦ٍم   ـُ            وُم٤م يم٤من ُِم
ْهُر َيْزومِ ـْ يمام َيْزُُمُر ًمف اًمدا

 وًمٙمِ

ـُ هق اًمرىمص واًمٚمٕم٥م واعمراد إن وؾمع قمٚمٞمف قمٛمؾ سمذًمؽ (.) ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل 
 ( 9612)َيْزومِ

إذا ضم٤مًمًف رضمؾ ومٕمرومف سم٤مًم٘مّمد إًمٞمف ضمٕمؾ ًمف ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ ُم٤مًمف وأقم٤مٟمف قمغم قمدوة يم٤من اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ ؿمقر 

(1/129ظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞمٌف ٕوؿمٗمع ًمف ذم طم٤مضمتف، وهمدا إًمٞمف سمٕمد اعمج٤مًم٦ًم ؿم٤ميمرا.)قمٞمقن ا
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 ثبة اعزؾجبة اٌزجؾري ٚاٌزٕٙئخ ثبخلري -;?
تَِٛمُٕمقَن اًمَ٘مقْ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًْ ـَ َي ْ قم٤ٌمِد اًمذي ٜمُف وَمٌَنما ًَ [ ، وىم٤مل  18-17] اًمزُمر : َل ومٞمتإٌُِمقَن َأطْم

ُْؿ سمَِرمْح٦ٍَم ُِمٜمُْف َوِرْوقاٍن َوضَمٜما٤مٍت هَلُْؿ ومِٞمَٝم٤م َٟمِٕمٞمٌؿ ُُمِ٘مٞمٌؿ  شَمَٕم٤ممَم :  ُهْؿ َرهبُّ ُ [ ، وىم٤مل  21] اًمتقسم٦م :  ُيٌَنمِّ

وا سم٤ِمجلَٜما٦ِم اًماتل يُمٜمُْتؿ شُمققَمُدوَن  شَمَٕم٤ممَم :  َٟم٤مُه سمُِٖمالٍَم طَمٚمِٞمٍؿ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  31:  ] ومّمٚم٧م َوَأسْمنِمُ ْ وَمٌَنما

ى  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  111] اًمّم٤موم٤مت :   [ ، وىم٤مل  69] هقد :  َوًَم٘مْد ضَم٤مءْت ُرؾُمُٚمٜم٤َم إسْمراِهٞمَؿ سم٤ِمًمٌُنْمَ

ـْ وَ  شَمَٕم٤ممَم :  َٟم٤مَه٤م سم٢ِمؾِْمَح٤مَق َوُِم ْ َٛم٦ٌم وَمَْمِحَٙم٧ْم وَمٌَنما
 إؾْمَح٤مَق َيْٕمُ٘مقَب َواُْمَرَأشُمُف ىَم٤مئِ

ِ
[ ،  71] هقد :  َراء

َك سمِٞمَْحٞمَك  وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  ُ  39] آل قمٛمران :  وَمٜم٤َمَدشْمُف اعماََلئَِٙم٦ُم َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ ُيَّمكمِّ ذم اعمِْحَراِب َأنا اهللَ ُيٌَنمِّ

ُ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  ٞمُح إِْذ ىَم٤مًَم٧ِم اعماَْلَِئَٙم٦ُم َي٤م َُمْرَيُؿ إنا اهللَ ُيٌَنمِّ ًِ ] آل قمٛمران : ِك سمَِٙمٚمَِٛم٦ٍم ُِمٜمُْف اؾْمُٛمُف اعمْ

 [ أي٦م ، وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م .   45

  وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمة ضمدًا وهل ُمِمٝمقرة ذم اًمّمحٞمح. ُمٜمٝم٤م:

 قمٜمف َأنا قمـ أيب إسِمراهٞمَؿ َوُيَ٘م٤مُل أسمق حمٛمد وي٘م٤مل َأسمق ُُمَٕم٤مِوي٦َم قمٌِد اهللا سمـ أيب َأْوذم ريض اهللا -718

ـْ ىَمَّم٥ٍم ، َٓصخ٥َم  َ ظَمِدجَي٦َم ، ريض اهللا قمٜمٝم٤م ، سمٌِٞم٧ٍْم ذم اجلٜما٦ِم ُِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سَمنما

خ٥ُم » ُهٜم٤م : اًمٚم١ُّْمًُم١م اعمُجقُف . ش اًْمَ٘مّم٥ُم » ومِٞمف وٓ َٟمّم٥م . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  ٞم٤مُح واًمٚماَٖمُط . ش واًمّما اًمّمِّ

 : اًمتٕم٥ُم . شَواًمٜماَّم٥ُم »

ـا  -719 ٠َم ذم سمٞمتِف ، صُمؿا ظَمَرَج وم٘م٤مل: ًْٕمَزَُم ُف شَمقوا وقمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمريِّ ريض اهللا قمٜمف ، َأٟما

ِلِّ َصغّم  ٠َمَل قَمـ اًمٜمٌا ًَ ِجَد ، وَم ًْ ـا ُمَٕمُف يْقُِمل هذا ، ومج٤مَء اعمَ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وٕيُمقَٟم

َف هُٝمٜم٤َم ، ىم٤مل : وَمَخَرضْم٧ُم قَمغم َأصَمِرِه َأؾم٠َمُل قمٜمُْف ، طمتاك َدظَمَؾ سمئَْر أريٍس اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَم  ٚماؿ ومَ٘م٤مًُمقا : َوضما

٠َم، ومُ٘مْٛم٧ُم إًَِمٞمِْف ، وم٢مذا  ٧ُم قِمٜمَْد اًْم٤ٌمب طمتاك ىَم٣َم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ طم٤مضمَتُف وشَمقوا ًْ ومجَٚم

ـْ ؾم٤مىَمْٞمِف ودٓمَه٤م ذم اًمٌِئِر ، وَمًٚماْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف ُهق ىَمْد ضمَٚمس قمغم سمئر َأريس ،  َٝم٤م ، ويَمَِمَػ قم وشَمقؾمَط ىمٗما

اب رؾُمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ اًمٞمْقم .  ـا سَمقا ٧ُم قِمٜمد اًم٤ٌمب وَمُ٘مٚم٧م : ٕيُمقَٟم ًْ صُمؿا اْٟمٍَموم٧ْم . ومَجٚم

ـْ َهَذا ؟ وَمَ٘م٤مَل : َأسُمق سمٙمٍر ، وَم٘مْٚم٧م : قمغم ِرؾْمٚمِؽ ،  وَمج٤مَء َأسُمق سَمْٙمٍر ريض اهللاُ قمٜمف ومدوَمع اًم٤ٌمب ومُ٘مْٚم٧ُم : ُم

ت٠َْمِذن ، وَم٘م٤مل:  ًْ ه سم٤مجلٜما٦ِم » صُمؿا َذَه٧ٌُْم وَمُ٘مٚم٧ُم : ي٤م رؾُمقل اهللا هَذا َأسُمق سَمْٙمٍر ي ْ وَم٠َمىْمٌَْٚم٧ُم طمتاك ش اْئَذْن ًَمف وسمنمِّ
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َك سم٤ِمجلٜم٦ِم ، ومد ُ ـْ يِٛملِم اًمٜمٌلِّ ىُمٚم٧م ٕيب سمٙمٍر : اْدظُمْؾ ورؾُمقُل اهللا ُيٌنمِّ ظمؾ َأسُمق سَمْٙمٍر طمتاك ضمَٚمس قم

، َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُمَٕمُف ذم اًمُ٘مػِّ ، وَدمما ِرضْمَٚمٞمِْف ذم اًمٌئِِر يمام صٜمََع َرؾُمقُل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ 

٧ُم ، وىمد شمَريم٧ُم َأظمل يتقو٠ُم ويْٚمحُ٘مٜمل ، وم٘مُ  ًْ ـْ ؾم٤مىمْٞمِف ، صُمؿا َرضَمْٕم٧ُم وضمٚم ْٚم٧ُم : إْن ُيِرِد اهللا ويَمَِمػ قم

ـُ  ـْ َهَذا ؟ وَم٘م٤مل : قُمَٛمُر سم ُك اًم٤ٌمب ، ومُ٘مٚم٧م : ُم سمُِٗمالٍن ُيريُد َأظَم٤مُه ظَمػْمًا ي٠ْمِت سمِِف . وَم٢مِذا إِْٟم٤ًمٌن حيرِّ

ؽ ، صمؿا ضمئ٧ُْم إمم َرؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ، وَمًٚماْٛم٧ُم قمٚمٞمْفِ 
 اخلٓما٤مِب : ومُ٘مْٚم٧ُم: قمغم ِرؾْمٚمِ

َت٠ْمِذُن ؟ وَمَ٘م٤مَل:  ًْ ُه سم٤ِمجلَٜما٦ِم » وىُمْٚم٧ُم : هَذا قُمٛمُر َي ْ وَمِجئ٧ُْم قمٛمر ، وَمُ٘مْٚم٧ُم : َأِذَن ُأدظمْؾ ش اْئذْن ًَمُف وسمنمِّ

َك َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سم٤ِمجلَٜما٦ِم، وَمَدظَمؾ ومَجَٚمَس َُمَع رؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْفِ  ُ ؿ  وؾَمٚما َويٌُنمِّ

٧ُم وَمُ٘مْٚم٧م : إن ُيِرِد اهللا سمِٗمالٍن ظَمػْمًا  ًْ ـْ ي٤ًمِرِه وَدمما ِرضْمَٚمٞمِْف ذم اًمٌِئْر ، صُمؿا رضمْٕم٧ُم وَمجَٚم ذم اًمُ٘مػِّ قَم

ـُ قمٗم٤مَن . وَم٘مْٚم٧ُم :  ـْ هَذا ؟ ومَ٘م٤مل : قُمثاْمُن سم يْٕمٜمل َأظَم٤مُه ي٠ْمت سمِِف . ومج٤مء إْٟم٤ًمٌن ومحرَك اًم٤ٌمب ومُ٘مْٚم٧ُم : َُم

ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٠ْمظْمؼْمشُمف وَمَ٘م٤مَل : قَمغم رؾْمٚمَِؽ ، وضمئْ  ُه سم٤ِمجلَٜما٦ِم َُمَع سَمْٚمقى » ٧ُم اًمٜمٌا ْ اْئَذن ًَمُف وسَمنمِّ

ٌُُف  َك رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سم٤ِمجلَٜما٦ِم َُمَع سَمْٚمَقى شُمّمٞمٌَُؽ ، ش شُمّمٞم ُ وَمجئ٧ُْم وَمُ٘مٚم٧ُم : اْدظمْؾ َوُيٌنمِّ

ًْمتُٝم٤م وَمَدظَمؾ وَمقَ  ٞما٥ِم : وَم٠َموا ًَ ـُ اعمُ ؼِّ أظِمِر . ىَم٤مَل ؾَمِٕمٞمُد سم ـَ اًمِما ضَمد اًمُ٘مػا ىَمْد ُُمٚمَِئ ، وَمَجَٚمس ُوضم٤مَهُٝمْؿ ُِم

 ىُمٌُقرهْؿ. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

وأَُمرين رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ سمِحْٗمِظ اًم٤ٌمب َوومِٞمٝم٤م : َأنا قُمثاْمَن طِملَم » وزاد ذم رواي٦ٍم :  

تَٕم٤مُن .سم ًْ ُه محَِد اهللا شمٕم٤ممم ، صُمؿا ىَم٤مل : اهللا اعمُ  نما

َف » ىمقًمف :    َف . وىمقًمف : ش وضما هق سمٗمتِح اهلٛمزِة ش : سمِئْر أريٍس » سمٗمتِح اًمقاِو وشمِمديِد اجلٞمِؿ ، َأْي : شمقضما

 ، وسمْٕمَده٤م ي٤مء ُمَثٜم٤مٌة ُِمـ حت٧م ؾم٤ميمِٜم٦ٌَم ، صُمؿا ؾِملٌم ُمٝمٛمٚم٦ٌم ، وهق ُمٍم
ِ
ـْ ُمٜمَع ويمِن اًمراء وٌف ، وُمٜمٝمْؿ ُم

ش قَمغم ِرؾْمٚمِؽ » سمْمؿ اًم٘م٤مف وشمِمديِد اًمٗم٤مء : ُهَق اعمٌْٜملُّ طمْقَل اًمٌِئِْر . ىمقًمف : ش واًمُ٘مػُّ » ْسوَمُف . 

 قمغم اعمِمٝمقر ، وىمٞمؾ سمٗمتحٝم٤م ، َأْي : اْروُمْؼ .
ِ
 سمٙمن اًمراء

ـْ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمُف ىم٤مل : يُمٜما٤م ىُمُٕمقدًا طَمْقَل رؾمقل اهللا -711   َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ، وقم

ـْ سملِم َأفْمٝمُ  ِرٟم٤م َوُمَٕمٜم٤َم َأسُمق سمْٙمٍر وقُمَٛمُر ريض اهللا قمٜمٝمام ذم َٟمَٗمر ، وَم٘م٤مَم َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِم

ـ وَمِزع . وَمَخَرضْم٧ُم َأسْمتٖمل رؾُمقل وَم٠َمسْمَٓم٠َم قمَٚمْٞمٜم٤َم وظَمِِمٞمٜم٤م َأْن ُيْ٘متََٓمَع ُدوَٟمٜم٤م َووَمِزقْمٜم٤َم ومُ٘مٛمٜم٤م ، وَمُٙمٜم٧ُْم َأّول ُم
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٤مِر ، وَمُدْرُت سمِِف َهْؾ َأضِمُد ًَمُف سم ٓم٤ًم ًمألَْٟمَّم٤مِر ًمٌِٜمل اًمٜماجا
٤مسم٤ًم ؟ اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، طمتك َأشَمٞم٧ُْم طَم٤مئِ

سمٞمُع: اجلَ  ـْ سمِئٍر ظَم٤مِرضَمف     واًمرا ط ُِم
ٖمػُم     ومَٚمْؿ َأضِمْد ، وم٢مَذا رسمٞمٌع يْدظُمُؾ ذم ضمْقف طَم٤مئِ ْدَوُل اًمّما

وَمُ٘مْٚم٧ُم : َٟمَٕمْؿ َي٤م ش َأسمق ُهريرة ؟ » وم٤مطمتَٗمْزُت ، ومَدظمْٚم٧ُم قَمغم رؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . وم٘م٤مل : 

ْن شُمَ٘متٓمَع ىمٚم٧ُم : يُمٜم٧َْم سَملْمَ فَمْٝمَرْيٜم٤َم ومُ٘مْٛم٧َم وَم٠َمسَمٓم٠ْمَت قمَٚمٞمْٜم٤َم ، وَمَخِِمٞمٜم٤َم أَ ش ُم٤م ؿَم٠مُٟمؽ » رؾُمقَل اهللاِ ، ىم٤مل : 

 
ِ
َتِٗمُز اًمثإمٚم٥ُم ، َوه١مٓء َط ، وَم٤مطْمتََٗمْزُت يَماَم حَيْ

ـْ وَمزَع وم٠َمشَمٞم٧ُْم هَذا احل٤مئِ َل ُم ُدوَٟمٜم٤م ، ومَٗمزقمٜم٤َم، وَمُٙمٜم٧ُْم َأوا

ـْ ًم٘مٞم٧َم » وَأقمَٓم٤مين َٟمْٕمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مل : ش َي٤م َأسم٤م هريرة » اًمٜما٤مُس َوَرائل . وَمَ٘م٤مَل :  ـْ  اْذَه٥ْم سمِٜمَْٕمكَم ه٤مشَملْمِ ، وَمٛم ُِم

ُه سم٤مجلٜما٦ِم  ْ َتٞمْ٘مٜم٤ًم هب٤م ىَمٚمٌُُف ، وَمٌَنمِّ ًْ ط َيِْمَٝمُد َأْن ٓ إًمِف إٓا اهللاُ ُُم
 َهذا احل٤مئِ

ِ
وَذيَمَر احلِدي٨َم سمُٓمقًمِِف ، ش َوَراء

 رواه ُمًٚمؿ

سمٞمُع »  ُه ذم احلَِدي٨ِم. وىمقًُمف: ش اًمرا ِٖمػُم ، َوُهَق اجلْدَوُل سمٗمتح اجلٞمؿ يَماَم وَمنا ش اطْمتََٗمْزت  »اًمٜماْٝمُر اًمّما

ظُمقُل . اي ، وُمٕمٜم٤مُه سم٤مًمزاي : شَمَْم٤مَِم٧ُْم وشمَّم٤مهَمْرُت طَمتاك َأُْمَٙمٜمَٜمل اًمدُّ  وسم٤مًمزا
ِ
اء  روَي سم٤مًمرا

ـَ اًمٕم٤مِص ريض اهللاُ قمٜمف ، َوُهَق ذم ؾِمَٞم٤مىَم٦ِم اعمَْقِت  -711 َٟم٤م قَمْٛمَرو سم ـِ ؿُمامؾَم٦َم ىم٤مَل : طَمَيْ وقمـ اسم

َل َوضْمَٝمُف إِ  َك َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ وَمٌَٙمك ـَمقيالً ، َوطَمقا َ مم اجلَداِر ، وَمَجَٕمَؾ اسْمٜمُُف َيُ٘مقُل : ي٤م َأسَمَت٤مُه ، َأَُم٤م سَمنما

َك َرؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمَٙمَذا ؟ وَم٠َمىْمٌَؾ سمَقضْمٝمِف وَمَ٘م٤مَل : إِ  َ نا قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمَٙمَذا ؟ َأُم٤م سمنما

دًا رؾُمقل اهللا إيِنِّ ىَمْد يُمٜم٧ُْم قَمغم َأـم٤ٌْمٍق صَمالٍث : ًَمَ٘مْد َأوْمَْمَؾ َُم٤م ُٟمِٕمدُّ ؿَمَٝم٤م َدُة َأْن َٓ إًِمَف إِٓا اهللا ، وَأنا حُمٛما

ـْ َأْن أَ  يُمقَن ىَمِد َرَأْيتُٜمل َوَُم٤م َأطَمٌد َأؿَمدا سُمْٖمْم٤ًم ًمَرؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُِمٜمِّل ، َوٓ َأطم٥ما إزِما ُِم

ـْ َأْهِؾ اًمٜما٤مر وَمَٚماما ضَمَٕمَؾ اهللاُ اإِلؾْمالَم ذم اؾمتٛمْ  ٙمٜم٧ْم ُِمٜمُْف ومَ٘متْٚمتُف ، وَمَٚمْق ُُم٧مُّ قَمغم شمِْٚمَؽ احل٤مِل ًَمُٙمٜم٧ُْم ُِم

َط يِٛمٞمٜمَُف وَمَ٘مٌَْْم٧ُم  ًَ ٌَ ْط يٛمٞمٜمََؽ وَمألُسَم٤ميْٕمَؽ ، وَم ًُ ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم : اسْم   َيِديىَمْٚمٌل َأشمٞم٧ُْم اًمٜمٌا

ىُمْٚم٧ُم َأْن ُيْٖمَٗمَر زم  ش شَمِْمؽَمُط ُم٤مَذا ؟ » ىمٚم٧م : َأَرْدُت َأْن َأؿْمؽَمَط ىم٤مَل : ش ُم٤مًمؽ ي٤م قمٛمرو ؟ » ، وم٘م٤مل : 

ُم٤م  ىَم٤مَل : َأَُم٤م قَمٚمْٛم٧َم َأنا اإِلؾْمالم هَيِْدُم ُم٤م يَم٤مَن ىَمٌَٚمُف، َوَأن اهلجَرَة هَتدُم ُم٤م يم٤من ىمٌَٚمٝم٤م ، وَأنا احل٩َما هَيِدمُ 

ـْ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، َوٓ َأضَمّؾ ذم قَمٞمٜمل ُِمٜمْف ، شيم٤مَن ىمٌَٚمُف ؟  وُم٤م يم٤من َأطَمٌد َأطَم٥ما إزِما ُِم

ٚم٧ُم َأن َأِصَٗمُف ُم٤م َأـَم٘م٧ُم ، ٕيَنِّ مل َأيمـ َأُمأل 
وَُم٤م يُمٜم٧ُم ُأـمِٞمُؼ َأن َأُمأَل قَمٞمٜمل ُِمٜمف إضِمالًٓ ًمف ، وًمق ؾُمئِ

ٞمٜم٤َم َأؿمٞم٤َمَء ُم٤م َأدري ُم٤م قَمٞمٜمل ُِمٜمف وًمق ُُم٧مُّ قمغم شمِٚمَؽ احلَ  ـْ َأْهِؾ اجلَٜما٦ِم . صمؿ ُوًمِّ ٤مل ًَمَرضَمقُت َأن َأيُمقَن ُِم
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اَب ؿَمٜم٤ًّم ، صمؿ  َ َح٦ٌم وٓ َٟم٤مٌر ، وم٢مذا َدوَمٜمتٛمقين ، ومُِمٜمُّقا قمكما اًمؽمُّ
طَم٤مزم ومِٞمَٝم٤م ؟ وَم٢مِذا َأٟم٤م ُُم٧مُّ ومال شمّمَحٌٜمِّل َٟم٤مئِ

ُؿ حلُْٛمَٝم٤م ، طَمتاك َأؾْمت٠َْمٟمِس سمُٙمْؿ ، وأٟمُٔمَر ُم٤م ُأراضِمُع سمِِف  َأىِمٞمُٛمقا طمقَل ىَمؼمي ىَمْدَر ُم٤م شُمٜمََحُر ضَمزورٌ  ًَ ، َويْ٘م

 رؾُمَؾ ريب . رواه ُمًٚمؿ .

 ُروَي سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م وسم٤معمٝمٛمٚم٦ِم ، َأي : صٌُّقُه ىمٚمٞماًل ىَمٚمٞمالً . واهللا ؾمٌح٤مٟمف َأقمٚمؿ .ش ؿُمٜمُّقا » ىمقًمف : 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
اسمـ قم٤ٌمس :آُمـ أسمق سمٙمر سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومج٤مءه قمثامن سمـ قمٗم٤من ، وقمٌد وىم٤مل قمٓم٤مء قمـ 

اًمرمحـ سمـ قمقف ، وـمٚمح٦م ، واًمزسمػم ، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ، وؾمٕمٞمد سمـ زيد ، وم٠ًمًمقه وم٠مظمؼمهؿ سم٢ميامٟمف 

 (7/113ومآُمٜمقا ، ومٜمزًم٧م ومٞمٝمؿ : ومٌنم قم٤ٌمدي اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف.) شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

ـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل : عم٤م ٟمزًم٧م : هل٤م ؾمٌٕم٦م أسمقاب أي٦م، أشمك رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف قم

وؾمٚمؿ وم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل، إن زم ؾمٌٕم٦م ِم٤مًمٞمؽ وإين أقمت٘م٧م ًمٙمؾ سم٤مب ُمٜمٝم٤م ِمٚمقيم٤م، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م. 

 (12/642ومٌنم قم٤ٌمد اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف .) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل : إذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م ، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف : أقمٓمٞمٙمؿ أومْمؾ ُمـ هذا؟ 

 (14/174ومٞم٘مقًمقن : رسمٜم٤م ، أي رء أومْمؾ ُمـ هذا؟ ىم٤مل : روقاين .)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 (21/467قمـ اًمًدي :وأسمنموا سم٤مجلٜم٦م اًمتل يمٜمتؿ شمققمدون .ذم اًمدٟمٞم٤م. )شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

ومٌنمٟم٤مه سمٖمالم طمٚمٞمؿ . سمنم سم٢مؾمح٤مق ىم٤مل : مل يثـ سم٤محلٚمؿ قمغم أطمد همػم إؾمح٤مق وإسمراهٞمؿ.   قمـ ىمت٤مدة :

 (21/73)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ذم ىمقًمف : ومٌنمٟم٤مه سمٖمالم طمٚمٞمؿ ىم٤مل : ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : هق إؾمامقمٞمؾ ويم٤من ذًمؽ سمٛمٜمك، وىم٤مل 

 (12/428يمٕم٥م : هق إؾمح٤مق ويم٤من ذًمؽ سمٌٞم٧م اعم٘مدس .)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

 قمـ قمثامن سمـ حمّمـ ذم وٞمػ إسمراهٞمؿ ىم٤مل يم٤مٟمقا أرسمٕم٦م ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وروم٤مئٞمؾ.

  )شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر (

قمـ جم٤مهد :واُمرأشمف ىم٤مئٛم٦م .ىم٤مل : ذم ظمدُم٦م أوٞم٤مف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل : عم٤م أوضمس 

شمٕمج٤ٌم ِم٤م ومٞمف ىمقم ًمقط ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م  إسمراهٞمؿ ظمٞمٗم٦م ذم ٟمٗمًف طمدصمقه قمٜمد ذًمؽ سمام ضم٤مءوا ومٞمف ومْمحٙم٧م اُمرأشمف
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وِم٤م أشم٤مهؿ ُمـ اًمٕمذاب قمـ اسمـ قم٤ٌمس .ومْمحٙم٧م .ىم٤مل : ومح٤مو٧م وهل سمٜم٧م صمامن وشمًٕملم ؾمٜم٦م. قمـ 

اًمْمح٤مك ىم٤مل : يم٤من اؾمؿ ؾم٤مرة ي٤ًمرة ومٚمام ىم٤مل هل٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم : ي٤م ؾم٤مرة ، ىم٤مًم٧م : إن اؾمٛمل ي٤ًمرة 

ل ٓ شمٚمد وؾم٤مرة اًمٓم٤مًمؼ اًمرطمؿ اًمتل شمٚمد ، وم٘م٤مل هل٤م ومٙمٞمػ شمًٛمٞمٜمل ؾم٤مرة ىم٤مل اًمْمح٤مك : ي٤ًمرة اًمٕم٤مىمر اًمت

ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم : يمٜم٧م ي٤ًمرة ٓ حتٛمٚملم ومٍمت ؾم٤مرة حتٛمٚملم اًمقًمد وشمروٕمٞمٜمف ، وم٘م٤مًم٧م ؾم٤مرة : ي٤م 

ضمؼميؾ ٟم٘مّم٧م اؾمٛمل ىم٤مل ضمؼميؾ : إن اهلل ىمد وقمدك سم٠من جيٕمؾ هذا احلرف ذم اؾمؿ وًمد ُمـ وًمدك ذم آظمر 

طمٞمك ومًامه حيٞمك . وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس :ومٌنمٟم٤مه٤م سم٢مؾمح٤مق وُمـ وراء اًمزُم٤من وذًمؽ أن اؾمٛمف قمٜمد اهلل 

 (112-8/111إؾمح٤مق يٕم٘مقب .ىم٤مل : وًمد اًمقًمد. ) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف: أن اهلل يٌنمك سمٞمحٞمك ىم٤مل: قمٌد أطمٞم٤مه اهلل سم٤مإليامن. قمـ اًمرسمٞمع ىمقًمف: أن اهلل يٌنمك سمٞمحٞمك 

 (2/642شمؿ ىم٤مل: ؾمٛمك اهلل حيٞمك .)شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤م

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف : إذ ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م ي٤م ُمريؿ إن اهلل يٌنمك سمٙمٚمٛم٦م ُمٜمف .ىم٤مل : قمٞمًك هق اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ 

 (6/412اهلل .)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

 قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف : إذ ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م ي٤م ُمريؿ إن اهلل يٌنمك . ىم٤مل : ؿم٤مومٝمتٝم٤م اعمالئٙم٦م سمذًمؽ. 

 (3/545)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

قم٤ٌمس ىم٤مل : عم٤م وه٥م اهلل ًمزيمري٤م حيٞمك وسمٚمغ صمالث ؾمٜملم، سمنم اهلل ُمريؿ سمٕمٞمًك، ومٌٞمٜمام هل ذم قمـ اسمـ 

اعمحراب إذ ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م، وهق ضمؼميؾ وطمده : ي٤م ُمريؿ إن اهلل اصٓمٗم٤مك وـمٝمرك ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م، 

 ًمرسمؽ . واصٓمٗم٤مك يٕمٜمل : واظمت٤مرك، قمغم ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم : قم٤ممل أُمتٝم٤م، ي٤م ُمريؿ اىمٜمتل ًمرسمؽ . يٕمٜمل : صكم

ي٘مقل : اريمدي ًمرسمؽ ذم اًمّمالة سمٓمقل اًم٘مٞم٤مم، ومٙم٤مٟم٧م شم٘مقم طمتك ورُم٧م ىمدُم٤مه٤م، واؾمجدي واريمٕمل ُمع 

اًمرايمٕملم . يٕمٜمل : ُمع اعمّمٚملم ُمع ىمراء سمٞم٧م اعم٘مدس . ي٘مقل اهلل ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : ذًمؽ ُمـ أٟم٤ٌمء 

يؿ، وُم٤م يمٜم٧م ًمدهيؿ . يٕمٜمل : اًمٖمٞم٥م ٟمقطمٞمف إًمٞمؽ . يٕمٜمل : سم٤مخلؼم اًمٖمٞم٥م ذم ىمّم٦م زيمري٤م وحيٞمك وُمر

قمٜمدهؿ، إذ يٚم٘مقن أىمالُمٝمؿ : ذم يمٗم٤مًم٦م ُمريؿ . صمؿ ىم٤مل : ي٤م حمٛمد خيؼم سم٘مّم٦م قمٞمًك : إذ ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م ي٤م 

ُمريؿ إن اهلل يٌنمك سمٙمٚمٛم٦م ُمٜمف اؾمٛمف اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ وضمٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م . يٕمٜمل : ُمٙمٞمٜم٤م قمٜمد اهلل ذم 

ٚمؿ اًمٜم٤مس ذم اعمٝمد . يٕمٜمل : ذم اخلرق ويمٝمال . ويٙمٚمٛمٝمؿ يمٝمال إذا اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اعم٘مرسملم ذم أظمرة ، ويٙم

 (3/545اًمدر اعمٜمثقرشمٗمًػم  اضمتٛمع ىمٌؾ أن يرومع إمم اًمًامء وُمـ اًمّم٤محللم . يٕمٜمل : ُمـ اعمرؾمٚملم. )

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
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 (2/294 ًمٞم٤مءإوقمـ ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل : يم٤من أطمدهؿ إذا سمرئ ، ىمٞمؾ : ًمٞمٝمٜمؽ اًمُٓمٝمر .)طمٚمٞمف 

 روى أن اسمـ قمٛمر : يم٤من ي٘مقل ًمٚمح٤مج إذا ىمدم شم٘مٌؾ اهلل ٟمًٙمؽ وأقمٔمؿ أضمرك  وأظمٚمػ ٟمٗم٘متؽ.

 (15814)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ىم٤مل أيب ٟمية: يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل إذا رأوا قمغم أطمدهؿ اًمثقب اجلديد ىم٤مًمقا : شُمٌكم وخُيٚمػ اهلل 

 (6/61قمٚمٞمؽ.)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

أيٙمره ًمٚمرضمؾ أن ي٘مقل ٕظمٞمف إذا اٟمٍمف ُمـ اًمٕمٞمد : شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ ، وهمٗمر  وؾمئؾ ُم٤مًمؽ رمحف اهلل :

 (1/322اهلل ًمٜم٤م وًمؽ  ويرد قمٚمٞمف أظمقه ُمثؾ ذًمؽ ؟ ىم٤مل : ٓيٙمره . )اعمٜمت٘مك 

ىم٤مل قمكم سمـ صم٤مسم٧م ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم٤ًم قمـ ىمقل اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٞمد شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ وم٘م٤مل: ُم٤مزال إُمر قمٜمدٟم٤م 

 (1/82يمذًمؽ .)احل٤موي 

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ىمقًمف : وٓ سم٠مس أن ي٘مقل اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ يقم اًمٕمٞمد : شم٘مٌّؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ.وىم٤مل طمرب : 

ؾمئؾ أمحد قمـ ىمقل اًمٜم٤مس : شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ؟ ىم٤مل : ٓ سم٠مس يرويف أهؾ اًمِم٤مم قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىمٞمؾ : 

 (3/294؟ ىم٤مل : ٓ . )اعمٖمٜمك وواصمٚم٦م اسمـ إؾم٘مع ؟  ىم٤مل : ٟمٕمؿ ىمٞمؾ : ومال شمٙمره أن ي٘م٤مل هذا يقم اًمٕمٞمد

ىم٤مل أسمقداود ؾمٛمٕم٧م أمحد ؾُمئؾ قمـ ىمقم ىمٞمؾ هلؿ يقم اًمٕمٞمد شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ىم٤مل أرضمق أن ٓيٙمقن سمف 

 (61سم٠مس.)ؾم١مآت أيب داود 

ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمٌِم٤مرة شمٙمقن ذم اعمٙمروه؟ وم٘م٤مل: أمل شمًٛمع ىمقًمف : ) سََمنّمِ اًمذيـ يَمَٗمُروْا سمَِٕمَذاٍب 

 (2/484ًمٚمِمقيم٤مٟمك  -ٞمٍؿ (. )ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م َأًمِ 

روى أن أيقب اًمًختٞم٤مين يم٤من إذا هٜم٠م رضمال سمٛمقًمقد ىم٤مل : ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤ٌمريم٤م قمٚمٞمؽ وقمغم أُم٦م  

 (3/8 إوًمٞم٤مءحمٛمد.)طمٚمٞمف 

 ( 2/ 259ٜمل وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :قمـ هذه اًمتٝمٜمئ٦م مل يزل ُيٕمرف هذا سم٤معمديٜم٦م.) اعمٖم

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : اؾمتح٤ٌمب هتٜمئ٦م ُمـ دمددت ًمف ٟمٕمٛم٦م ديٜمٞم٦م ، واًم٘مٞم٤مم إًمٞمف إذا أىمٌؾ وُمّم٤مومحتف ، ومٝمذه ؾمٜم٦م 

ـّ اهلل  ُمًتح٦ٌم ، وهق ضم٤مئز عمـ دمددت ًمف ٟمٕمٛم٦م دٟمٞمقي٦م ، وأن إْومم أن ي٘م٤مل : هيٜمؽ سمام أقمٓم٤مك اهلل ، وُم٤م ُم

ٕمٛم٦م رهّب٤م ، واًمدقم٤مء عمـ ٟم٤مهل٤م سم٤مًمتٝمٜمل هب٤م. وٓ ري٥م أن سمٚمقغ سمف قمٚمٞمؽ ، وٟمحق هذا اًمٙمالم ، وم٢من ومٞمف شمقًمٞم٦م اًمٜم

ؿمٝمر رُمْم٤من وإدرايمف ٟمٕمٛم٦م ديٜمٞم٦م ، ومٝمل أْومم وأطمرى سم٠من هُيٜم٠م اعمًٚمؿ قمغم سمٚمقهمٝم٤م ، يمٞمػ وىمد أصمر قمـ 
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اًمًٚمػ أَّنؿ يم٤مٟمقا ي٠ًمًمقن اهلل قمز وضمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر أن يٌٚمٖمٝمؿ رُمْم٤من وذم اًمًت٦م إظمرى ي٠ًمًمقٟمف اًم٘مٌقل 

 (3/585ًمٕمنمات، وٟمًٛمع قمـ أوٕم٤مومٝمؿ ِمـ يٛمقشمقن ىمٌؾ سمٚمقهمٝمؿ اًمِمٝمر.)زاد اعمٕم٤مد ؟ وٟمحـ ٟمرى ا

 (45ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: اؾمتح٥م ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٤ٌمدر إمم ُمنة أظمٞمف وإقمالُمف سمام يٗمرطمف.)حتٗمف اعمقدود 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
، وم٘م٤مل: اطمٗمظ قمٜمل صمالصم٤م ـَ ، وم٢مين أظم٤مف أن ٓ يدريمٜمل وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: أٟم٤م أول ُمـ أشمك قمٛمر طملم ـُمِٕم

اًمٜم٤مس، أُم٤م أٟم٤م ومٚمؿ أىمض ذم اًمٙمالًم٦م ىمْم٤مء، ومل أؾمتخٚمػ قمغم اًمٜم٤مس ظمٚمٞمٗم٦م، ويمؾ ِمٚمقك ًمف قمتٞمؼ، وم٘م٤مل ًمف 

اًمٜم٤مس: اؾمتخٚمػ، وم٘م٤مل: أي ذًمؽ أومٕمؾ وم٘مد ومٕمٚمف ُمـ هق ظمػم ُمٜمل: إن أدع إمم اًمٜم٤مس أُمرهؿ وم٘مد شمريمف 

ٚمػ ُمـ هق ظمػم ُمٜمك، أسمق سمٙمر، وم٘مٚم٧م ًمف: أسمنم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإن أؾمتخٚمػ وم٘مد اؾمتخ

سم٤مجلٜم٦م، ص٤مطم٧ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مـمٚم٧م صحٌتف، ووًمٞم٧م أُمر اعم١مُمٜملم وم٘مقي٧م وأدي٧م 

إُم٤مٟم٦م، وم٘م٤مل: أُم٤م شمٌِمػمك إي٤مي سم٤مجلٜم٦م ومقاهلل ًمق أن زم، ىم٤مل قمٗم٤من: ومال واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ًمق أن زم 

ف ُمـ هقل ُم٤م أُم٤مُمل ىمٌؾ أن أقمٚمؿ اخلؼم، وأُم٤م ىمقًمؽ ذم أُمر اعم١مُمٜملم ومقاهلل ًمقددت اًمدٟمٞم٤م سمام ومٞمٝم٤م ٓومتدي٧م سم

 أن ذًمؽ يمٗم٤موم٤م ٓ زم وٓ قمكم وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ صح٦ٌم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومذًمؽ.

 ( 1/418) أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد 

أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل  وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ٓسمٜمف : ي٤م قمٌداهلل سمـ قمٛمر، اذه٥م إمم

قمٜمٝم٤م، وم٘مؾ: ي٘مرأ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٚمٞمؽ اًمًالم، صمؿ ؾمٚمٝم٤م، أن أدومـ ُمع ص٤مطمٌل، ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م أريده 

ًمٜمٗمًـل ومألوصمرٟمف اًمٞمقم قمغم ٟمٗمًـل، ومٚمام أىمٌؾ، ىم٤مل ًمف: ُم٤م ًمديؽ؟ ىم٤مل: أذٟم٧م ًمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: 

٤ممحٚمقين، صمؿ ؾمٚمٛمقا، صمؿ ىمؾ: يًت٠مذن قمٛمر سمـ ُم٤م يم٤من رء أهؿ إزم ُمـ ذًمؽ اعمْمجع، وم٢مذا ىمٌْم٧م وم

اخلٓم٤مب، وم٢من أذٟم٧م زم، وم٤مدومٜمقين، وإٓ ومردوين إمم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، إين ٓ أقمٚمؿ أطمدا أطمؼ هبذا إُمر ُمـ 

ه١مٓء اًمٜمٗمر اًمذيـ شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمٝمؿ راض، ومٛمـ اؾمتخٚمٗمقا سمٕمدي ومٝمق 

ٛمك قمثامن، وقمٚمٞم٤م، وـمٚمح٦م، واًمزسمػم، وقمٌداًمرمحـ سمـ قمقف، وؾمٕمد سمـ اخلٚمٞمٗم٦م وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا، ومً

أيب وىم٤مص، ووًم٩م قمٚمٞمف ؿم٤مب ُمـ إٟمّم٤مر، وم٘م٤مل: أسمِمـر ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم سمٌِمـرى اهلل، يم٤من ًمؽ ُمـ اًم٘مدم 

ذم اإلؾمالم ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م، صمؿ اؾمتخٚمٗم٧م ومٕمدًم٧م، صمؿ اًمِمٝم٤مدة سمٕمد هذا يمٚمف، وم٘م٤مل: ًمٞمتٜمل ي٤م اسمـ أظمل 

قمكم وٓ زم، أويص اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمدي سم٤معمٝم٤مضمريـ إوًملم ظمػما، أن يٕمرف هلؿ طم٘مٝمؿ، وذًمؽ يمٗم٤موم٤م ٓ 

وأن حيٗمظ هلؿ طمرُمتٝمؿ، وأوصٞمف سم٤مٕٟمّم٤مر ظمػما اًمذيـ شمٌقؤوا اًمدار واإليامن أن ي٘مٌؾ ُمـ حمًٜمٝمؿ، 
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ويٕمٗمك قمـ ُمًٞمئٝمؿ، وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل، وذُم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يقرم هلؿ سمٕمٝمدهؿ، وأن 

 (1392رىمؿ  114 -2/113اًمٌخ٤مرى  – 44/448.)شم٤مريخ دُمِمؼ ٤مشمؾ ُمـ ورائٝمؿ وأن ٓ يٙمٚمٗمقا ومقق ـم٤مىمتٝمؿي٘م

روى أن رضمال ِمـ يم٤من جي٤مًمس احلًـ ُوًمِد ًمف اسمـ  ومٝمٜم٠مه رضمؾ وم٘م٤مل : هيٜمٞمؽ اًمٗم٤مرس وم٘م٤مل احلًـ: وُم٤م  

ذم اعمقهقب وسمٚمغ هيٜمٞمؽ اًمٗم٤مرس ؟ ًمٕمٚمف أن يٙمقن سم٘م٤مرا أو مح٤مرا وًمٙمـ ىمؾ : ؿمٙمرت اًمقاه٥م وسمقرك ًمؽ 

 (7/111أؿمده ورزىم٧م سمره. )اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدى 

عم٤م وًمد ضمٕمٗمر سمـ اعم٠مُمقن اعمٕمروف سم٤مسمـ سمخ٦م دظمؾ اعمٝمٜمئقن قمغم اعم٠مُمقن، ومٝمٜمقه سمّمٜمقف ُمـ اًمتٝم٤مين، ويم٤من 

ومٞمٛمـ دظمؾ اًمٕم٤ٌمس سمـ إطمٜمػ، ومٛمثؾ ىم٤مئاًم سملم يديف، صمؿ أٟمِم٠م ي٘مقل:ُمد ًمؽ اهلل احلٞم٤مة ُمدا طمتك يريؽ 

ا صمؿ يٗمدى ُمثؾ ُم٤م شمٗمدى يم٠مٟمف أٟم٧م إذا شمٌدا أؿمٌف ُمٜمؽ ىم٤مُم٦م وىمدا ُم١مزرا سمٛمجده ُمرّدى وم٠مُمر اسمٜمؽ هذا ضمد

 (11/189ًمف اعم٠مُمقن سمٕمنمة آٓف درهؿ.)شم٤مريخ سمٖمداد

 

 ثبة ٚداُ اٌقبؽت ٚٚف١زٗ ّٕذ فشالٗ ٌغفش ->?
 ٚغريٖ  ٚاٌذّبء ٌٗ ٚىٍت اٌذّبء ِٕٗ

ـا إِٓا َوَوصا هِب٤َم إسْمَراِهٞمُؿ  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ـَ وَمالَ مَتُقشُم سَمٜمِٞمِف َوَيْٕمُ٘مقُب َي٤م سَمٜمِلا إنا اهللَ اْصَٓمَٗمك ًَمُٙمُؿ اًمّدي

ـْ سَمْٕمِدي  ٌُُدوَن ُِم ٚمُِٛمقَن َأْم يُمٜمُْتْؿ ؿُمَٝمَداَء إْذ طَمَيَ َيْٕمُ٘مقَب اعمَْقُت إْذ ىَم٤مَل ًمٌَِٜمٞمِف َُم٤م شَمْٕم ًْ ىَم٤مًُمقا َوَأْٟمتُْؿ ُُم

ٌُُد إهلََؽ َوإًمَف آسَم٤مئَِؽ  ٚمُِٛمقنَ َٟمْٕم ًْ ـُ ًَمُف ُُم ] اًمٌ٘مرة :   إسْمراِهٞمَؿ َوإؾْماَمقِمٞمَؾ َوإؾْمح٤مَق إهل٤ًَم َواطِمدًا َوَٟمْح

132-133  ] 

 وأُم٤م إطم٤مدي٨م:

ـِ َأْرىَمَؿ ريض اهللا قمٜمف اًمذي ؾمٌؼ ذم سم٤مب إيِمراِم َأْهِؾ سَمٞم٧ِْم رؾمقل اهللا  -712 ومٛمٜمٝم٤م طَمدي٨ُم زيِد سم

هللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ومِٞمٜم٤َم ظَمٓمِٞم٤ًٌم ، وَمَحِٛمَد اهللا ، َوَأصْمٜمك قَمَٚمٞمِف ، َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مَم رؾمقل ا

اَم َأٟم٤م سمنٌم ُيقؿِمُؽ َأْن َي٠ْميِتَ َرؾُمقُل َريبِّ  ٤َم اًمٜما٤مُس إِٟما ٤م سَمْٕمُد ، َأٓ َأهيُّ َر صُمؿا ىم٤مل : َأُما وم٠ُمضمٞم٥م، وَأَٟم٤م  َوَوقَمَظ َوَذيما

ُٙمقا سمِِف  شَم٤مرٌك ومٞمُٙمْؿ صَمَ٘مٚملْمِ : ًِ هلاَُم : يمت٤مب اهللاِ ، ومٞمِف اهلَُدى َواًمٜمُّقُر ، وَمُخُذوا سمِٙمت٤مب اهللا ، َواؾْمتَْٛم  ش َأوا
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٥َم ومِٞمِف ، صُمؿا ىم٤مل :  ُريُمُؿ اهللا ذم َأْهِؾ سَمٞمْتل » وَمَح٨ما قَمغم يمت٤مب اهللا وَرهما رواه ُمًٚمؿ .  ش َوَأْهُؾ سَمْٞمتل ، ُأَذيمِّ

 .َوىَمْد ؾَمٌََؼ سمُٓمقًمِِف  

وقمـ أيب ؾُمٚمٞمْاَمَن َُم٤مًمؽ سمـ احلُقْيرِث ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َأشَمٞمْٜم٤َم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -713

ـَ ًَمٞمَْٚم٦ًم ، ويم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ـُ ؿَم٦ٌٌٌَم ُمتََ٘م٤مرسُمقَن ، وَم٠َمىمْٛمٜم٤َم قِمٜمَْدُه قمنْمي  وؾَمٚماؿ َوٟمْح

َٟم٤مُه ، وم٘م٤مل : َرطِمٞماًم رومِٞم٘م٤ًم، ومَ  ـْ َأْهٚمِٜم٤َم، وَم٠َمظْمؼَمْ ـْ شَمَريْمٜم٤َم ُِم ٠َمًَمٜم٤َم قَمٛما ًَ ـا َأٟما٤م ىَمِد اؿْمَتْ٘مٜم٤َم َأْهَٚمٜم٤َم . وم اْرضمُٕمقا إمِم » َٔم

َأْهٚمٞمٙمؿ وَم٠َمىِمٞمُٛمقا ومِٞمِٝمْؿ ، َوقمٚمِّٛمقُهؿ َوُُمُروُهْؿ ، َوَصٚمُّقا َصالَة يَمذا ذم طِملم يَمَذا ، َوَصٚمُّقا يَمَذا ذم طِملم 

يُمَؿ يَمَذا ، ومَ  ُٙمؿ َأيمؼَمُ ْن ًَمُٙمْؿ َأطَمُديُمْؿ ، َوًْمٞم١مُما الُة وَمْٚمٞم١ُمذِّ ِت اًمّما ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  زاد اًمٌخ٤مري ش ٢مَِذا طَمَيَ

 وىم٤مٍف ، ورِوَي ش َرطِمٞماًم رومٞم٘م٤ًم » ىمقًمف : ش .   َوَصٚماقا يماَم َرَأيتُُٛمقين ُأَصكمِّ » ذم رواي٦م ًمف : 
ٍ
رِوَي سمٗم٤مء

 سم٘م٤موملٍم .

ـِ اخل -714 ٓم٤مب ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : اؾْمت٠َْمَذْٟم٧ُم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم اًْمُٕمْٛمَرِة ، وقمـ قُمَٛمَر سم

ـْ ُدقَم٤مئِؽ » وَم٠َمِذَن ، وىم٤مل :  ْٟمَٞم٤م .ش ٓ شمٜمًْٜم٤َم َي٤م أظملا ُِم ين َأنا زم هَب٤م اًمدُّ  وم٘م٤مَل يَمٚمَِٛم٦ًم ُم٤م َيُنُّ

يْمٜم٤َم َي٤م أظَملا ذم ُدقَم٤مئِ » وذم رواي٦م ىم٤مل :  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ ش َؽ َأْذِ

 صحٞمح .

ضُمِؾ إَِذا  -715 ـِ قُمَٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام يَم٤مَن َيُ٘مقُل ًمِٚمرا ـِ قُمَٛمَر َأنا قمٌَد اهللا سم ٌِْد اهللا سم ـِ قَم وقمـ ؾم٤ممل سم

قَمَؽ يماَم يَم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قمَ  قُمٜم٤َم ومٞمُ٘مقُل: َأؾْمتَْقدُع َأَراَد ؾمٗمرًا : اْدُن ُِمٜمِّل طَمتاك ُأَودِّ َٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُيقدِّ

 اهللا ِديٜمََؽ ، َوَأُم٤مَٟمتََؽ ، وظَمَقاشمِٞمَؿ قَمَٛمٚمَِؽ ، رواه اًمؽمُمذي، وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .

َح٤ميبِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يَم٤مَن رؾمقُل اًمٚماٝمص إِذا َأَراَد  -716 ـِ يزيد اخلَْٓمِٛملِّ اًمّما وقمـ قمٌِد اهللاِ سم

َع اجلَٞمْش ىم٤مَل : َأْن   ش.َأؾْمَتْقدُع اهللا ِديٜمَُٙمْؿ ، َوَأَُم٤مَٟمتُٙمؿ ، َوظَمَقاشمِٞمَؿ َأقماَمًمُِٙمْؿ » ُيَقدِّ

 طمدي٨م صحٞمح ، رواه أسمق داود وهمػمه سم٢مؾِمٜم٤مد صحٞمح .  

َل وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمم اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل : ي٤م رؾُمق -717

ْدين ، وَمَ٘م٤مَل :  َدَك اهللا اًمتاْ٘مَقى » اهللا، إيِن ُأِريُد ؾَمَٗمرًا ، وَمَزوِّ  ش .َزوا
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َ ًمَؽ اخلػْمَ طَمْٞمثاَُم يُمٜم٧َْم » ىم٤مل : ِزْدين ، ىم٤مل : ش َوهَمَٗمَر َذْٟمٌََؽ » ىم٤مل : ِزْدين ، ىم٤مل :  رواه اًمؽمُمذي ش َوَينا

 وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .

 

 ٌمشآ١ٔٗ:ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد ا
 (1/721)اًمدر اعمٜمثقر قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ووص هب٤م إسمراهٞمؿ سمٜمٞمف وص٤مهؿ سم٤مإلؾمالم ووص يٕم٘مقب سمٛمثؾ ذًمؽ. 

ىم٤مل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ : يٕمٜمل سمٙمٚمٛم٦م اإلظمالص ٓ إًمف إٓ اهلل.ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : أي وص إسمراهٞمؿ سمٜمٞمف 

ىمٜمٓمقرة سمٜم٧م ي٘مٓمـ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞم٦م  اًمثامٟمٞم٦م إؾمامقمٞمؾ وأُمف ه٤مضمر اًم٘مٌٓمٞم٦م ، وإؾمح٤مق وأُمف ؾم٤مرة ، وؾمت٦م أُمٝمؿ

شمزوضمٝم٤م إسمراهٞمؿ سمٕمد ووم٤مة ؾم٤مرة ويٕم٘مقب ، ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف واًمٕمٞمص يم٤مٟم٤م شمقأُملم ومت٘مدم قمٞمص ذم 

 (1/154اخلروج ُمـ سمٓمـ أُمف وظمرج يٕم٘مقب قمغم أصمره آظمذا سمٕم٘مٌف.)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ل ا ًمًٗمر ؾمٗمرا ٕٟمف ُيًٗمر قمـ وضمقه اعم٤ًمومريـ وأظمالىمٝمؿ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ؾُمٛمِّ

 (2/436ومٞمٔمٝمر ُم٤م يم٤من ظم٤مومٞم٤م ُمٜمٝم٤م.) ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم 

خػم :ٓسمٜمف: احلًٜم٦ُم سملم اًمًٞمئتلم وظمػُم إُمقر أوؾمٓمٝم٤م وذُّ اًمًػِم  ف سمـ قمٌداهلل سمـ اًمِمِّ ىم٤مل ُمٓمرِّ

 (1/219احل٘مح٘مف. )أى اًمًػم سمنقم٦ٍم وم٤مئ٘م٦م(.)اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف 

ٗمر وم٠موصٜمل، ىم٤مل صؾِّ اًمّمالَة ًمقىمتٝم٤م، وم٢مٟمؽ  ًا ٦م، وم٘م٤مل ًمف: إين أريُد اًم ُما ضم٤مء رضمٌؾ إمم هِم٤مٍم أظمل ذي اًمرُّ

ُمّمٚمٞمٝم٤م ٓ حم٤مًم٦م، ومّمٚمِّٝم٤م وهل شمٜمٗمُٕمؽ، وإي٤مك أن شمٙمقن يمٚم٥َم روم٘متؽ وم٢من ًمٙمؾِّ روم٘م٦ٍم يمٚم٤ًٌم يٜمٌح دوَّنؿ، وم٢من 

 (1/368ؿ.)اًمزهد ٓسمـ طمٜمٌؾ يم٤من ظمػًما ِذيمقه ومٞمف، وإن يم٤من قم٤مًرا شم٘مٚماده دوَّن

ىم٤مل اسمـ قمالن : وهذا عم٤م ورد أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا أراد ؾمٗمرا أشمك أصح٤مسمف ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وإذا 

ىمدم ُمـ ؾمٗمر أشمقا إًمٞمف ومًٚمٛمقا قمٚمٞمف ىم٤مل : وإٟمام يم٤من هق اعمقدع ٕٟمف اعمٗم٤مرق واًمتقديع ُمٜمف واًم٘م٤مدم ي١مشمك 

 (113 - 112/  5إًمٞمف ًمٞمٝمٜم٠م سم٤مًمًالُم٦م .)ذح إذيم٤مر 

ىم٤مل اسمـ اهلامم : يقدع اعم٤ًمومر أهٚمف وإظمقاٟمف ويًتحٚمٝمؿ ويٓمٚم٥م دقم٤مءهؿ وي٠ميت إًمٞمٝمؿ ًمذًمؽ وهؿ ي٠مشمقن 

 (2/319إًمٞمف إذا ىمدم.)ومتح اًم٘مدير

 ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: إذا ظمرج أطمديمؿ إمم ؾمٗمر ومٚمٞمقدع أظمقاٟمف وم٢من اهلل ضم٤مقمؾ ذم دقم٤مئٝمؿ سمريم٦م.

  (1/451)أداب اًمنمقمٞم٦م 



 ًمًٗمر ومراىمف قمٜمد ووصٞمتف اًمّم٤مطم٥م وداع سم٤مب ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 733

 ( 1731حمٛمد: ي٘م٤مل إن اًمًٗمر ُمٞمزان اًم٘مقم . ) اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي ىم٤مل صدىم٦م سمـ 

 (14/214. )شم٤مريخ سمٖمداد قمـ سمنم أٟمف ىم٤مل جلٚم٤ًمئف: ؾمٞمحقا وم٢من اعم٤مء إذا ؾم٤مح ـم٤مب، وإذا وىمػ شمٖمػم واصٗمر

 اًمـٌٙم٤مُء قمـ ًمـّذِة اًمتقديـِع واًمٜمٔمـِر ؟!      ىم٤مل اًمِم٤مقمر :ي٤م قملُم ذم ؾم٤مقم٦ِم اًمتقديِع يِمٖمٚمِؽ 

 ومٗمل همٍد شمٗمّرهمل ًمٚمدُمـِع واًمًٝمـِر !                    سمِحّٔمـِؽ ُمٜمٝمـؿ ىمٌـؾ سَمٞمْٜمِٝمـُؿ   ظُمـذي

 ىم٤مل اًمٌحؽمى :

 شمٚم٘م٤مء ؿم٤مُمؽ أو قمراىمؽ    اهلل ضم٤مرك ذم اٟمٓمالىمؽ      

 يقم هت ومل أٓىمؽ    ٓ شمٕمذًمٜمل ذم ُمًػمي        

 ًمٚمٌلم شمًٗمح همرب ُم٤مىمؽ    إين ظمِمٞم٧م ُمقاىمًٗم٤م           

 طم٥ًم اؿمتٞم٤مىمل واؿمتٞم٤مىمؽ   أن سمٙم٤مءٟم٤م           وقمٚمٛم٧م 

 وظمرضم٧م أهرب ُمـ ومراىمؽ     ومؽميم٧م ذاك شمٕمّٛمًدا        

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ صح٧ٌم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م طمرؾمٝم٤م اهلل ومٚمام أردت أن اوم٤مرىمف 

قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل ىم٤مل ًم٘مامن إن اهلل شمٕم٤ممم إذا أؾمتقدع ؿمٞمئ٤م ؿمٞمٕمٜمل وىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل 

 (2/253طمٗمٔمف وإين أؾمتقدع اهلل ديٜمؽ وأُم٤مٟمتؽ وظمقاشمٞمؿ قمٛمٚمؽ.)اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

وىم٤مل ُمقؾمك سمـ وردان أشمٞم٧م أسم٤م هريرة ريض اهلل قمٜمف أودقمف ًمًٗمر أردشمف وم٘م٤مل أٓ أقمٚمٛمؽ ي٤م اسمـ أظمل 

ؾمٚمؿ قمٜمد اًمقداع وم٘مٚم٧م سمغم ىم٤مل ىمؾ أؾمتقدقمؽ اهلل اًمذي ٓ شمْمٞمع ؿمٞمئ٤م قمٚمٛمٜمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

 (2/253طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إودائٕمف. )

 عزخبسح ٚادلؾبٚسحإلثبة ا -=?
َوَأُْمُرُهْؿ ؿُمقَرى  [ ، وىم٤مل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  159] آل قمٛمران :  َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم إَُْمِر  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : 

 [ أْي : َيَتَِم٤مَوُروَن سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ومِٞمِف . 38: ] اًمِمقرى سَمْٞمٜمَُٝمْؿ 

قمـ ضم٤مسمٍِر ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُيَٕمٚمُِّٛمٜم٤َم آؾْمتَِخ٤مَرَة ذم  -718  

ـَ اًمُ٘مْرآِن ، َيُ٘مقُل إِذا َهؿا َأطَمُديُمْؿ سم٤مُٕمر ، وَمٚمػَميم قَرِة ُم ًُّ ـْ هَمػْمِ اًمٗمِريَْم٦ِم إُُُمقر يُمٚمَِّٝم٤م يم٤مًم ْع َريمٕمَتلْمِ ُِم

ـْ ومْْمٚمَِؽ اًمَٕمٔمِٞمؿ ،  صمؿ ًمٞمُ٘مْؾ : اًمٚماُٝمؿ إيِن َأؾْمتَِخػُمَك سمِٕمْٚمِٛمَؽ ، وأؾمت٘مِدُرَك سمُ٘مْدِرشمؽ ، وَأؾْم٠َمًُمَؽ ُِم



 واعمِم٤مورة ؾمتخ٤مرةإلا سم٤مب                                    اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -734

 

 

شمْٕمَٚمُؿ َأنا هذا إُمَر  وم٢مِٟماَؽ شَمْ٘مِدُر وٓ َأىْمِدُر ، وشمْٕمَٚمُؿ وٓ َأقْمَٚمُؿ ، َوَأٟم٧َم قمالاُم اًمُٖمٞمُقِب . اًمٚماُٝمؿا إِْن يمٜم٧َْم 

ُه زم، صمؿا » َأْو ىم٤مَل : ش ظَمػْمٌ زم ذم ِديٜمل َوَُمَٕم٤مر َوقَم٤مىِم٦ٌَِم َأُْمِري  ْ قَم٤مضِمِؾ َأُْمِري َوآضِمٚمف ، وم٤مىْمُدْرُه زم َوَينِّ

» َأو ىم٤مل :  شسَم٤مِرْك زم ومِٞمِف ، َوإِن يُمٜم٧َْم شمْٕمٚمُؿ َأنا هَذا إَُْمَر ذٌّ زم ذم ِديٜمل َوَُمٕم٤مر َوقَم٤مىم٦ٌِم َأَُمِري 

ٜمل سمِِف  ومُف قَمٜمل ، َواْسومٜمل قَمٜمُف، َواىمُدْر زم اخلػَْمَ طَمٞم٨ُْم يم٤مَن ، صُمؿا َروِّ ش قَم٤مضِمؾ َأُمري وآضِمٚمِف ، وم٤مْسِ

ل طم٤مضمتف . رواه اًمٌخ٤مري.  ىم٤مل : ويًٛمِّ

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ُم٤م سمف إًمٞمٝمؿ ُمـ طم٤مضم٦م، وًمٙمـ أراد أن يًتـ  قمـ احلًـ ذم ىمقًمف : وؿم٤مورهؿ ذم إُمر ىم٤مل : ىمد قمٚمؿ اهلل أٟمف

سمف ُمـ سمٕمده . قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف : وؿم٤مورهؿ ذم إُمر ىم٤مل : أُمر اهلل ٟمٌٞمف أن يِم٤مور أصح٤مسمف ذم إُمقر وهق 

ي٠مشمٞمف وطمل اًمًامء: ٕٟمف أـمٞم٥م ٕٟمٗمس اًم٘مقم، وإن اًم٘مقم إذا ؿم٤مور سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وأرادوا سمذًمؽ وضمف اهلل 

ْمح٤مك ىم٤مل : ُم٤م أُمر اهلل ٟمٌٞمف سم٤معمِم٤مورة إٓ عم٤م قمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ واًمؼميم٦م . قمزم هلؿ قمغم رؿمده . قمـ اًم

قمـ اًمْمح٤مك ىم٤مل : ُم٤م أُمر اهلل ٟمٌٞمف سم٤معمِم٤مورة إٓ عم٤م قمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ واًمؼميم٦م . قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : 

ًمف ًمٖمٜمٞم٤من قمٜمٝم٤م، عم٤م ٟمزًم٧م : وؿم٤مورهؿ ذم إُمر ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : أُم٤م إن اهلل ورؾمق

 (4/88.) اًمدر اعمٜمثقر وًمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م اهلل رمح٦م ُٕمتل، ومٛمـ اؾمتِم٤مر ُمٜمٝمؿ مل يٕمدم رؿمدا، وُمـ شمريمٝم٤م مل يٕمدم همٞم٤م

وأُمرهؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف أرسمع أوضمف: أطمده٤م: أَّنؿ يم٤مٟمقا ىمٌؾ ىمدوم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمٝمؿ إذا 

 اهلل شمٕم٤ممم سمف، ىم٤مًمف اًمٜم٘م٤مش .  أرادوا أُمرا شمِم٤موروا ومٞمف صمؿ قمٛمٚمقا قمٚمٞمف ومٛمدطمٝمؿ

 اًمث٤مين: يٕمٜمل أَّنؿ ٟٓم٘مٞم٤مدهؿ إمم اًمرأي ذم أُمقرهؿ ُمتٗم٘مقن ٓ خيتٚمٗمقن ومٛمدطمقا قمغم اشمٗم٤مق يمٚمٛمتٝمؿ. 

 ىم٤مل احلًـ :ُم٤م شمِم٤مور ىمقم ىمط إٓ هدوا ٕرؿمد أُمقرهؿ. 

ؿ طمتك اًمث٤مًم٨م: هق شمِم٤مورهؿ طملم ؾمٛمٕمقا سمٔمٝمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وورود اًمٜم٘م٤ٌمء إًمٞمٝم

 اضمتٛمع رأهيؿ ذم دار أيب أيقب قمغم اإليامن سمف واًمٜمٍمة ًمف ، ىم٤مًمف اًمْمح٤مك. 

 (5/216اًمراسمع: أَّنؿ يتِم٤مورون ومٞمام يٕمرض هلؿ ومال يًت٠مصمر سمٕمْمٝمؿ سمخػم دون سمٕمض.)شمٗمًػم اعم٤موردى 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ض.تخ٤مرين ذم أُمر ومخرت ًمف ومٚمؿ يرىم٤مل داود قمٚمٞمف اًمًالم: ي٤م رب أي قم٤ٌمدك أسمٖمض إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: قمٌد اؾم

 (12/588)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمك 



 واعمِم٤مورة ؾمتخ٤مرةإلا سم٤مب                                  ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   ٤مٟمٞملماصم٤مر اًمرسم - 735

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ريض اهللّ قمٜمف اًمّرضم٤مل صمالصم٦م: رضمؾ شمرد قمٚمٞمف إُمقر، ومٞمًّدده٤م سمرأيف، ورضمؾ يِم٤مور 

 ومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمف ويٜمزل طمٞم٨م ي٠مُمره أهؾ اًمّرأي، ورضمؾ طم٤مئر سم٤مئرٓ ي٠ممتر رؿمدا، وٓ يٓمٞمع ُمرؿمدا. 

 (  261اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  )ادب

 وىم٤مل ايْم٤م : ٓ ظمػم ذم أُمر ُأسمرم ُمـ همػم ؿمقرى .وىم٤مل ؿم٤مور رم أُمرك ُمـ خي٤مف اهلل.

 ( 91) قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٚمّمالسمك ص 

وىمد اؾمتِم٤مر اسمٜمتف طمٗمّم٦م ذم اعمدة اًمتل يٜمٌٖمل أن حتدد ٓسمتٕم٤مد اًمرضمؾ قمـ زوضمف ذم اعمٝم٤مم اجلٝم٤مدي٦م وٟمحقه٤م 

تِم٤مرة ًمف. و قمـ يقؾمػ سمـ اعم٤مضمِمقن ىم٤مل: ىم٤مل زم اسمـ ؿمٝم٤مب ،وٕخ وىمد قملم اًمِمٗم٤مء ُمـ سمٜمل قمدي ُمً

زم، وٓسمـ قمؿ زم، وٟمحـ صٌٞم٤من: ٓ شمًتح٘مروا أٟمٗمًٙمؿ حلداصم٦م أؾمٜم٤مٟمٙمؿ. وم٢منا قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب ريض اهلل 

قمٜمف يم٤من إذا أقمٞم٤مه إُمر اعمٕمْمؾ دقم٤م إطمداث، أي اًمِم٤ٌمب، وم٤مؾمتِم٤مرهؿ حلدة قم٘مقهلؿ، ويم٤من يِم٤مور 

 (111اجلقزي شم٤مريخ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ص اًمٜم٤ًمء. )اسمـ 

 ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ص٤مطم٥م احل٤مضم٦م أسمٚمف ٓ يرؿمد إمم اًمّمقاب ومٚمّ٘مٜمقا أظم٤ميمؿ وؾمّددوا ص٤مطمٌٙمؿ.

 (1/45دسم٤مء ٕ) حم٤مضات ا

 (1/311ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: اعمِمقرة قملم اهلداي٦م. )سمدائع اًمًٚمؽ 

 (261ئس آؾمتٕمداد آؾمتٌداد.) أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ وىم٤مل ايْم٤م: ٟمٕمؿ اعم١مزارة اعمِم٤مورة وسم

ف ؾمٚمٌف اهلل  ٦م رأيف ُم٤م ٟمّمح عمًتِمػمه، وم٢مذا همِما ضمؾ يزداد ذم صحا ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ٓ يزال اًمرا

 (211ٟمّمحف ورأيف. )اًمذريٕمف امم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م ًمالصٗمٝم٤مٟمك 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من سم٤معمديٜم٦م رضمؾ يٚمحد وآظمر ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف :عم٤م شمقذم رؾمقل اهلل صغم

ييح وم٘م٤مًمقا ٟمًتخػم رسمٜم٤م وٟمٌٕم٨م إًمٞمٝمام وم٠مهيام ؾمٌؼ شمريمٜم٤مه وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمام ومًٌؼ ص٤مطم٥م اًمٚمحد ومٚمحدوا 

 ( 6382 -11ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .) اًمٌخ٤مري اًمٗمتح 

ٓ يْمّؾ ُمٕمٝمام رأي، وٓ يٗم٘مد  ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: إّن اعمِمقرة واعمٜم٤مفمرة سم٤مسم٤م رمح٦م وُمٗمت٤مطم٤م سمريم٦م،

 (261ُمٕمٝمام طمزم. )أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ

قمـ احلًـ اًمٌٍمّي واًمّْمّح٤مك ىم٤مٓ: ُم٤م أُمر اهللّ شمٕم٤ممم ٟمٌٞمّف سم٤معمِم٤مورة حل٤مضم٦م ُمٜمف إمم رأهيؿ وإّٟمام أراد أن 

 يٕمٚمٛمٝمؿ ُم٤م ذم اعمِم٤مورة ُمـ اًمٗمْمؾ وًمت٘متدي سمف أُّمتف ُمـ سمٕمده وذم ىمراءة اسمـ قم٤ٌّمس: 
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 (161-159/ 2سمٕمض إُمر(. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك  ) وؿم٤مورهؿ ذم

ّٓ هدوا ٕومْمؾ ُم٤م سمحيهتؿ، صمّؿ شمال )َوَأُْمُرُهْؿ ؿُمقرى  ىم٤مل احلًـ رمحف اهللّ: واهللّ ُم٤م اؾمتِم٤مر ىمقم ىمّط إ

 (258سَمٞمْٜمَُٝمْؿ (. )ومْمؾ اهللّ اًمّمٛمد ذم ذح إدب اعمٗمرد 

، وم٤مزدارة، وم٘م٤مل ًمف: إِن اًمٕم٤ٌمءة ٓشمٙمٚمٛمؽ، ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: ٟمٔمر سمٕمض اعمٚمقك امم اًمٕمذرى اًمٜم٤مؾم٥م، رم قم٤ٌمءة

 (2/241واٟمام يٙمٚمٛمؽ ُمـ ومٞمٝم٤م.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

ىم٤مل إصٛمٕمل:ٓ شمِم٤مور ص٤مطم٥م طم٤مضم٦م يريد ىمْم٤مءه٤م وٓ ضم٤مئٕم٤م وٓ طم٤مىمٜم٤م وٓ طم٤مزىم٤م وٓ طم٤مىم٤ٌم. 

 (  2/414)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ًمٚمديٜمقرى

ّٓ ُهدوا. ىم٤مل اسمـ اًمٕمريّب: اًمِّمقرى ُأًمٗم٦م ًمٚمجامقم٦م وُم ٤ًٌمر ًمٚمٕم٘مقل وؾم٥ٌم إمم اًمّّمقاب وُم٤م شمِم٤مور ىمقم إ

 ( 25/ 16)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك

 (247وىم٤مل ىمت٤مدة: ُم٤م شمِم٤مور ىمقم يٌتٖمقن وضمف اهلل إٓ ُهدوا إمم أرؿمد أُمرهؿ.)اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م 

 (4/221ىم٤مل أيمثؿ: أول احلزم اعمِمقرة. )أٟم٤ًمب إذاف 

 (18/93اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد ىم٤مل اجل٤مطمظ: اعمِمقرة ًم٘م٤مح اًمٕم٘مقل. )ذح َّن٩م 

 (1/86ىم٤مل اسمـ اعمٕمتز : اعمِمقرة راطم٦م ًمؽ وشمٕم٥م ًمٖمػمك. )اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مضة ًمٚمثٕم٤مًمٌل 

ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: ىمرأت ذم يمت٤مب اهلٜمد : ُمـ اًمتٛمس ُمـ اإلظمقان اًمرظمّم٦م قمٜمد اعمِمقرة وُمـ إـم٤ٌمء قمٜمد 

 (2/214.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ؾ اًمقزراعمرض وُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًمِمٌٝم٦م أظمٓم٠م اًمرأي وازداد ُمرو٤م ومح

يمت٥م احلج٤مج إمم اعمٝمٚم٥م يًتٕمجٚمف ذم طمرب إزارىم٦م ، ومٙمت٥م إًمٞمف : إن ُمـ اًمٌالء أن يٙمقن اًمرأي عمـ 

 (2/413يٛمٚمٙمف دون ُمـ يٌٍمه.)اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

ويدًّمف قمغم ُم٤م ٓ يًتحيه ىم٤مل اًمِّم٤مومٕمّل: إّٟمام ي١مُمر احل٤ميمؿ سم٤معمِمقرة ًمٙمقن اعمِمػم يٜمٌّٝمف قمغم ُم٤م يٖمٗمؾ قمٜمف، 

ُمـ اًمّدًمٞمؾ ٓ ًمٞم٘مّٚمد اعمِمػم ومٞمام ي٘مقًمف، وم٢مّن اهللّ مل جيٕمؾ هذا ٕطمد سمٕمد رؾمقل اهللّ صغّم اهللّ قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ. 

 (354/ 13)ومتح اًم٤ٌمري: 

ىم٤مل أسمق احلًـ اعم٤مرودي اًمِم٤مومٕمل : وُمـ احلزم ًمٙمؾ ذي ًم٥م أن ٓ يؼمم أُمرًا وٓ يٛميض قمزُم٤ًم إٓ سمٛمِمقرة 

ي اًمٜم٤مصح وُمٓم٤مًمٕم٦م ذي اًمٕم٘مؾ اًمراضمح: وم٢من اهلل أُمر سم٤معمِمقرة ٟمٌٞمف وم٘م٤مل )وؿم٤مورهؿ رم آُمر( ُمع ذي اًمرأ

 (4/41ُم٤م شمٙمٗمؾ سمف ُمـ إرؿم٤مده وقمقٟمف وشم٠ميٞمده.)اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج 



 واعمِم٤مورة ؾمتخ٤مرةإلا سم٤مب                                  ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   ٤مٟمٞملماصم٤مر اًمرسم - 737

ىم٤مل اًم٘مرـمٌّل: واًمِّمقرى ُمٌٜمٞم٦ّم قمغم اظمتالف أراء واعمًتِمػم يٜمٔمر ذم ذًمؽ اخلالف ويٜمٔمر أىمرهب٤م ىمقٓ إمم 

ٜم٦ّم إن أُمٙمٜمف وم٢مذا أرؿمده اهللّ شمٕم٤ممم إمم ُم٤م ؿم٤مء ُمٜمف قمزم قمٚمٞمف وأٟمٗمذه ُمتقيّمال قمٚمٞمف إذ هذه هم٤مي٦م اًمٙمت٤مب وا ًّ ًم

 ( 162/ 2آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمقب. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك

 (2/159وىم٤مل: وصٗم٦م اعمًتِم٤مر ذم أُمقر اًمّدٟمٞم٤م أن يٙمقن قم٤مىمال جمّرسم٤م واّدا ذم اعمًتِمػم.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك

ُمتث٤مل ًمٚمًٜم٦م، إلؾمتِم٤مرة ُمـ يمامل اإلؾمتخ٤مرة واإلف اهلل شمٕم٤ممم: واجلٛمع سملم اىم٤مل اسمـ احل٤مج اعم٤مًمٙمل رمح

 (41/ 4ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمٙمٚمػ أن ٓ ي٘متٍم قمغم اطمدامه٤م .) اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج 

ىم٤مل ىمٞمس ٓسمٜمف: ٓ شمِم٤مورّن ُمِمٖمقٓ، وإن يم٤من طم٤مزُم٤م، وٓ ضم٤مئٕم٤م، وإن يم٤من ومٝمٞمام، وٓ ُمذقمقرا، وإن يم٤من 

ن ومٓمٜم٤م. وم٤مهلّؿ يٕم٘مؾ اًمٕم٘مؾ ) أى ي٘مٞمد اًمٕم٘مؾ ( وٓ يتقًّمد ُمٜمف رأي وٓ شمّمدق ٟم٤مصح٤م، وٓ ُمٝمٛمقُم٤م وإن يم٤م

ُمٜمف روّي٦م. وىمٞمؾ: ٓ شمدظمؾ ذم ُمِمقرشمؽ سمخٞمال ومٞم٘مٍّم سمٗمٕمٚمؽ، وٓ ضم٤ٌمٟم٤م ومٞمخقومؽ  وٓ طمريّم٤م ومٞمٕمدك 

ُم٤م ٓ يردمل، وم٤مجلٌـ واًمٌخؾ واحلرص ـمٌٞمٕم٦م واطمدة جيٛمٕمٝم٤م ؾمقء اًمٔمـ. وىمٞمؾ: ٓ شمِم٤مور ُمـ ًمٞمس ذم 

ٞمؼ. ويم٤من يمنى إذا أراد أن يًتِمػم إٟم٤ًمٟم٤م سمٕم٨م إًمٞمف سمٜمٗم٘م٦م ؾمٜم٦م صمؿ يًتِمػمه. وىمٞمؾ ٓ شمِمػمّن قمغم سمٞمتف دىم

 (1/45دسم٤مء ُٕمٕمج٥م وٓ ُمتٚمّقن، وظمػ اهلل ُمـ ُمقاوم٘م٦م هقى اعمًتِمػم.) حم٤مضات ا

ىم٤مل اسمـ احل٤مج اعم٤مًمٙمل : وم٢مذا قمزم قمغم اعمِمقرة ارشم٤مد هل٤م ُمـ أهٚمٝم٤م ُمـ اؾمتٙمٛمٚم٧م ومٞمف مخس ظمّم٤مل : 

ّمٚم٦م إومم: قم٘مؾ يم٤مُمؾ ُمع دمرسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م، وم٢من سمٙمثرة اًمتج٤مرب شمّمح اًمروي٦م، وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ احلًـ اخل

ٓسمٜمف حمٛمد: اطمذر ُمِمقرة اجل٤مهؾ وإن يم٤من ٟم٤مصح٤ًم يمام حتذر قمداوة اًمٕم٤مىمؾ إن يم٤من قمدوًا، وم٢مٟمف يقؿمؽ أن 

ة رضمٚملم: ؿم٤مب يقرـمؽ سمٛمِمقرشمف ومٞمًٌؼ إًمٞمؽ ُمٙمر اًمٕم٤مىمؾ وشمقريط اجل٤مهؾ ويم٤من ي٘م٤مل: إي٤مك وُمِم٤مور

ُمٕمج٥م سمٜمٗمًف ىمٚمٞمؾ اًمتج٤مرب ذم همرة، ويمٌػم ىمد أظمذ اًمدهر ُمـ قم٘مٚمف يمام أظمذ ُمـ ضمًٛمف، وىمٞمؾ ذم ُمٜمثقر 

احلٙمؿ: يمؾ رء حمت٤مج إمم اًمٕم٘مؾ، واًمٕم٘مؾ حمت٤مج إمم اًمتج٤مرب. وىم٤مل اًمِم٤مقمر: أمل شمر أن اًمٕم٘مؾ زيـ ٕهٚمف 

 وًمٙمـ مت٤مم اًمٕم٘مؾ ـمقل اًمتج٤مرب.

يـ وشم٘مك وم٢من ذًمؽ قمامد يمؾ صالح وسم٤مب يمؾ ٟمج٤مح وُمـ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمديـ اخلّمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن ذا د

 ومٝمق ُم٠مُمقن اًمنيرة ُمقومؼ اًمٕمزيٛم٦م.

 اخلّمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن يٙمقن ٟم٤مصح٤ًم ودودًا وم٢من اًمٜمّمح واعمقدة يّمدىم٤من اًمٗمٙمرة ويٛمحّم٤من اًمرأي.

 وىم٤مل سمٕمض احلٙمامء: ٓ شمِم٤مور إٓ احل٤مزم همػم احلًقد، واًمٚمٌٞم٥م همػم احل٘مقد.
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ًمراسمٕم٦م: أن يٙمقن ؾمٚمٞمؿ اًمٗمٙمر ُمـ هؿ ىم٤مـمع وهمؿ ؿم٤مهمؾ. وم٢من ُمـ قم٤مرو٧م ومٙمرشمف ؿمقائ٥م اخلّمٚم٦م ا

 اهلٛمقم مل يًٚمؿ ًمف رأي ومل يًت٘مؿ ًمف ظم٤مـمر.

اخلّمٚم٦م اخل٤مُم٦ًم: أن ٓ يٙمقن ًمف ذم إُمر اعمًتِم٤مر ومٞمف همرض يت٤مسمٕمف وٓ هقى ي٤ًمقمده، وم٢من إهمراض 

 (43-4/42.)اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج ٕهمراض ومًدضم٤مذسم٦م، واهلقى ص٤مد، واًمرأي إذا قم٤مروف اهلقى وضم٤مذسمتف ا

ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل : ُم٤م ٟمدم ُمـ اؾمتخ٤مر اخل٤مًمؼ وؿم٤مور اعمخٚمقىملم وصم٧ٌم ذم أُمره وىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف 

 (247وشمٕم٤ممم ) وؿم٤مورهؿ ذم إُمر وم٤مذا قمزُم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل ( .)اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م 

ا اًمدقم٤مء قمام يم٤من قمٚمٞمف أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ زضمر اًمٓمػم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل : ومٕمقض رؾمقل اهلل أُمتف هبذ

وآؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم اًمذي ٟمٔمػمه هذه اًم٘مرقم٦م اًمتل يم٤من يٗمٕمٚمٝم٤م إظمقان اعمنميملم يٓمٚمٌقن هب٤م قمٚمؿ ُم٤م ىمًؿ 

هلؿ ذم اًمٖمٞم٥م. واعم٘مّمقد أن آؾمتخ٤مرة شمقيمؾ قمغم اهلل وشمٗمقيض إًمٞمف واؾمت٘م٤ًمم سم٘مدرشمف وقمٚمٛمف وطمًـ 

زم اًمرو٤م سمف رسم٤ًم اًمذي ٓ يذوق ـمٕمؿ اإليامن ُمـ مل يٙمـ يمذًمؽ وإن ريض اظمتٞم٤مره ًمٕمٌده وهل ُمـ ًمقا

 (445 - 2/443سم٤معم٘مدور سمٕمده٤م ومذًمؽ قمالُم٦م ؾمٕم٤مدشمف .)زاد اعمٕم٤مد 

ىم٤مل اًمٜمقوي: يًتح٥م أن يًتِمػم ىمٌؾ آؾمتخ٤مرة ُمـ يٕمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف اًمٜمّمٞمح٦م واًمِمٗم٘م٦م واخلؼمة، ويثؼ 

 (3/243تخ٤مر اهلل ذم ذًمؽ . )اعمقؾمققمف اًمٙمقيتٞمف سمديٜمف وُمٕمرومتف وإذا اؾمتِم٤مر وفمٝمر أٟمف ُمّمٚمح٦م، اؾم

وىم٤مل حيٞمك: ٓ شمِمػمن قمغم قمدوك وصدي٘مؽ إٓ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م، وم٤مًمّمديؼ ي٘ميض سمذًمؽ طم٘مف، واًمٕمدو هي٤مسمؽ 

 (7/1إذا رأى صقاب رأيؽ.)حم٤مضات آدسم٤مء 

 (263: )أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ  ىم٤مل سمِّم٤مر سمـ سمرد

 سمرأي ٟمّمٞمح أو ٟمّمٞمح٦م طم٤مزم         إذا سمٚمغ اًمّرأي اعمِمقرة وم٤مؾمتٕمـ      

 وٓ دمٕمؾ اًمِّمقرى قمٚمٞمؽ همْم٤مو٦م         وم٢مّن اخلقاذم ىمّقة ًمٚم٘مقادم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران، ىم٤مل: يم٤من أسمق سمٙمر اًمّّمّديؼ إذا ورد قمٚمٞمف أُمر ٟمٔمر ذم يمت٤مب اهللّ، وم٢من وضمد ومٞمف ُم٤م 

اهللّ صغّم اهللّ قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٣م سمف، وإن مل يٕمٚمؿ ظمرج ي٘ميض سمف ىم٣م سمٞمٜمٝمؿ، وإن قمٚمٛمف ُمـ ؾمٜم٦ّم رؾمقل 

ٜم٦ّم، وم٢من أقمٞم٤مه ذًمؽ دقم٤م رؤوس اعمًٚمٛملم وقمٚمامءهؿ واؾمتِم٤مرهؿ.  ًّ  وم٠ًمل اعمًٚمٛملم قمـ اًم

 (354/ 13)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر 
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اؾمتخ٤مرت زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش عم٤م أراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يتزوضمٝم٤م. ىم٤مل اًمٜمقوي: ومٞمف 

آؾمتخ٤مرة عمـ هؿ سم٠مُمر ؾمقاء يم٤من إُمر فم٤مهر اخلػم أم ٓ  ىم٤مل: وًمٕمٚمٝم٤م اؾمتخ٤مرت  اؾمتح٤ٌمب صالة

 (2/229خلقومٝم٤م ُمـ شم٘مّمػمه٤م ذم طم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ) أداب اًمنمقمٞم٦م 

قمـ قمٓم٤مء : ىم٤مل : عم٤م اطمؽمق اًمٌٞم٧م زُمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م طملم همزاه٤م أهؾ اًمِم٤مم  ومٙم٤من ُمـ أُمره ُم٤م يم٤من ، 

تك ىمدم اًمٜم٤مس اعمقؾمؿ يريد أن جيرئٝمؿ أو حيرهبؿ قمغم أهؾ اًمِم٤مم ، ومٚمام صدر اًمٜم٤مس ىم٤مل شمريمف اسمـ اًمزسمػم طم

: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ، أؿمػموا قمكّم ذم اًمٙمٕم٦ٌم أٟم٘مْمٝم٤م صمؿ أسمٜمل سمٜم٤مءه٤م ، أو أصٚمح ُم٤م وهل ُمٜمٝم٤م ؟ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : 

ف و أطمج٤مرا أؾمٚمؿ وم٢مين ىمد ومرق زم رأي ومٞمٝم٤م : أرى أن شمّمٚمح ُم٤م وهل ُمٜمٝم٤م و شمدع سمٞمت٤م أؾمٚمؿ اًمٜم٤مس قمٚمٞم

اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م و سُمٕم٨م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل. وم٘م٤مل اسمـ اًمزسمػم : ًمق يم٤من أطمديمؿ اطمؽمق سمٞمتف ُم٤م ريض طمتك جيدده ، 

ومٙمٞمػ سمٞم٧م رسمٙمؿ ؟! إين ُمًتخػم ريب صمالصم٤م صمؿ قم٤مزم قمغم أُمري ، ومٚمام ُم٣م اًمثالث أمجع رأيف قمغم أن 

ـ اًمًامء ! طمتك صٕمده رضمؾ وم٠مًم٘مك ُمٜمف يٜم٘مْمٝم٤م ، ومتح٤مُم٤مه اًمٜم٤مس ،أن يٜمزل سم٠مول اًمٜم٤مس يّمٕمد ومٞمف أُمر ُم

طمج٤مرة ،ومٚمام مل يره اًمٜم٤مس أص٤مسمف رء ، شمت٤مسمٕمقا ومٜم٘مْمقه طمتك سمٚمٖمقا سمف إرض ، ومجٕمؾ اسمـ اًمزسمػم أقمٛمدة 

 (1333ومًؽم قمٚمٞمٝم٤م اًمًتقر طمتك ارشمٗمع سمٜم٤مؤة.)اظمرضمف ُمًٚمؿ 

زم ُمـ ؿمدشمف ومٚم٘مد رأي٧م  عم٤م أص٤مب زي٤مدًا اًمٓم٤مقمقن ذم يده أطمي ًمف إـم٤ٌمء، ومدقم٤م ذحي٤ًم وم٘م٤مل ًمف: ٓ صؼم

أن أىمٓمٕمٝم٤م، وم٘م٤مل ذيح: أشمًتِمػمين ذم ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ: ىم٤مل: ٓ شم٘مٓمٕمٝم٤م، وم٤مًمرزق ُم٘مًقم وإضمؾ 

ُمٕمٚمقم، وأٟم٤م أيمره أن شم٘مدم قمغم رسمؽ ُم٘مٓمقع اًمٞمد، وم٢مذا ىم٤مل: مل ىمٓمٕمتٝم٤م ىمٚم٧م: سمٖمْم٤ًم ًمٚم٘م٤مئؽ وومرارًا ُمـ 

قمـ ىمٓمٕمٝم٤م؟ وم٘م٤مل: اؾمتِم٤مرين واعمًتِم٤مر ىمْم٤مئؽ. ومامت زي٤مد ُمـ يقُمف، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ًمنميح: مل َّنٞمتف 

 (3/182ُم١ممتـ، وًمقٓ إُم٤مٟم٦م ًمقددت أن أىمٓمع يده يقُم٤ًم ورضمٚمف يقُم٤ًم. ) اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف 

ؿم٤مور اعمٜمّمقر ؾمٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم ذم ىمتؾ أيب ُمًٚمؿ ص٤مطم٥م اًمدوًم٦م وم٘م٤مل: ًمق يم٤من ومٞمٝمام آهل٦م إٓ اهلل ًمٗمًدشم٤م، 

ع اًمًٞمٗم٤من وحيؽ ذم همٛمد. واؾمتِم٤مر ُمٕم٤موي٦م إطمٜمػ ذم وم٘م٤مل: قمٞمِمؽ. واؾمتِم٤مر ومٞمف آظمر وم٘م٤مل: وًمـ جيٛم

سمٞمٕم٦م يزيد وم٘م٤مل إطمٜمػ: أٟم٧م أقمٚمؿ سمٚمٞمٚمف وَّن٤مره وهه وإضمٝم٤مره، وم٢من يمٜم٧م شمٕمٚمٛمف ًمف أيْم٤ًم وًمألُم٦م 

صالطم٤ًم ومال شمِم٤مور ومٞمف أطمدًا، وإن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ همػم ذًمؽ ومال شمزوده اًمدٟمٞم٤م وأٟم٧م ص٤مئر إمم أظمرة، وإٟمام 

 (8/1دسم٤مء ٕٜم٤م.) حم٤مضات اقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل، ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕم
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اؾمتِم٤مر قمٌد اهلل سمـ قمكم قمٌد اهلل سمـ اعم٘مٗمع ومٞمام يم٤من سمٞمٜمف وسملم اعمٜمّمقر وم٘م٤مل: ًم٧ًم أىمقد ضمٞمِم٤ًم، وٓ أشم٘مٚمد 

طمرسم٤ًم، وٓ أؿمػم سمًٗمؽ دم، وقمثرة احلرب ٓ شمًت٘م٤مل، وهمػمي أومم سم٤معمِمقرة ذم هذا اعمٙم٤من. واؾمتِم٤مر 

ا قم٘مؾ واومر واظمت٤ٌمر ُمتٔم٤مهر، وٓ أراين هٜم٤مك. واضمتٛمع رؤؾم٤مء زي٤مد رضمالً وم٘م٤مل: طمؼ اعمًتِم٤مر أن يٙمقن ذ

سمٜمل ؾمٕمد إمم أيمثؿ سمـ صٞمٗمل يًتِمػموٟمف ومٞمام دمهٝمؿ ُمـ يقم اًمٙمالب وم٘م٤مل: إن وهـ اًمٙمؼم ىمد ومِم٤م ذم سمدين 

 وًمٞمس ُمٕمل اًمذهـ ُم٤م اسمتدىء سمف اًمرأي، وًمٙمـ اضمتٛمٕمقا وىمقًمقا وم٢مين إذا ُمر يب اًمّمقاب قمرومتف.

 (8/1) حم٤مضات آدسم٤مء 

 ثبة اعزؾجبة اٌز٘بة ئىل فالح ا١ٌْذ ٚاٌشعُٛ ِٓ ىش٠ك آخش -<?
قمـ ضم٤مسمٍر ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٤مَن اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إِذا يَم٤مَن َيْقُم قِمٞمٍد ظَم٤مًَمَػ  -719

 ضَمَع ذم ـَمِريِؼ آظَمَر .يٕمٜمل : َذَه٥َم ذم ـَمِريٍؼ َورَ ش ظَم٤مًَمَػ اًمٓماِريَؼ » اًمٓماِريَؼ. رواه اًمٌخ٤مري .  ىمقًمف : 

ـْ ـَمِريِؼ  -721 ـِ قُمَٛمَر ريض اهللا قمٜمٝمام َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ يم٤مَن خَيُْرُج ُِم ـِ اسم وقم

ـَ اًمثا  ـَ اًمثاٜمِٞم٦م اًمُٕمٚمٞم٤َم َوخَيُْرُج ُِم ٦َم َدظَمَؾ ُِم ِس ، وإَِذا َدظَمَؾ َُمٙما ـْ ـَمريِؼ اعمَُٕمرا َجَرِة َوَيْدظمُؾ ُِم ْٗمغم اًمِما ًُّ ٜمِٞم٦م اًم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .

   

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (2/182ىم٤مل أسمق سمٙمراًمّمديؼ: طمؼ قمغم يمؾ ذات ٟمٓم٤مق اخلروج إمم اًمٕمٞمديـ. )ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف

قمـ قمكّم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾُمئؾ قمـ اًمٖمًؾ وم٘م٤مل: يقم اجلٛمٕم٦م ويقم قمرومف ويقم اًمٗمٓمر ويقم 

 (6343سمرىمؿ  3/278 إوحك.)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك

 ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف : ُمـ اًمًٜم٦م أن شم٠ميت اًمٕمٞمد ُم٤مؿمٞم٤م صمؿ شمريم٥م إذا رضمٕم٧م .

 (58ص  531طمقذى رىمؿ ٕ)حتٗمف ا

وروى أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا همدا يقم اًمٗمٓمر ويقم إوحك جيتٝمد سم٤مًمتٙمٌػم طمتك ي٠ميت اعمّمغم صمؿ يٙمؼم طمتك 

 ( 121/2خيرج اإلُم٤مم.) ارواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 يم٤من  اسمـ ُمًٕمقد يٙمؼم وي٘مقل : اهلل أيمؼم يمٌػمًا اهلل أيمؼم يمٌػمًا اهلل أيمؼم وأضمؾ اهلل أيمؼم وهلل احلٛمد. 

( 2/167)ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 



 اًمٕمٞمد صالة إمم اًمذه٤مب اؾمتح٤ٌمب سم٤مب              اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -741

 

 

 –وقمـ أم قمٓمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ُأُمرٟم٤م أن َٟمخرج، ومٜمُخرج احلُٞماض واًمٕمقاشمؼ وذوات اخلدور 

 ومٞمِمٝمدن مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ودقمقهتؿ، ويٕمتزًمـ ُمّمالهؿ. وم٠مُم٤م احلُٞماض -أي اعمرأة اًمتل مل شمتزوج  

 (891وُمًٚمؿ  -971) اًمٌخ٤مري 

حمٛمد ُمـ زي٤مد ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم وهمػمه ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل، ومٙم٤مٟمقا إذا رضمٕمقا ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ 

 (3/321ًمٌٕمض: شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ. )اجلقهر اًمٜم٘مل 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا اًمت٘مقا يقم اًمٕمٞمد ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ  ىم٤مل ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم : يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم

 (2/446ًمٌٕمض شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ.)ومتح اًم٤ٌمرى 

 ىم٤مل أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل: ) يم٤مٟمقا ذم اًمٗمٓمر أؿمد ُمٜمٝمؿ ذم إوحك ( ىم٤مل ويمٞمع يٕمٜمل اًمتٙمٌػم.

 (3/122) إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

م ي٘مٓمٕمف اعم١مُمـ ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓه وذيمره ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: يمؾ يقم ٓ يٕمَم اهلل ومٞمف ومٝمق قمٞمد يمؾ يق

 (278وؿمٙمره ومٝمق ًمف قمٞمد.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

رضمع طم٤ًمن سمـ أيب ؾمٜم٤من ُمـ قمٞمده وم٘م٤مًم٧م اُمرأشمف: يمؿ ُمـ اُمرأة طمًٜم٤مء ىمد رأي٧م؟ وم٘م٤مل: ُم٤م ٟمٔمرت إٓ ذم 

 (116إهب٤مُمل ُمٜمذ ظمرضم٧م إمم أن رضمٕم٧م!.)اًمتٌٍمة ٓسمـ اجلقزي 

 م قمٞمد وم٘م٤مل إن أول ُم٤م ٟمٌدأ سمف ذم يقُمٜم٤م همض أسمّم٤مرٟم٤م.ىم٤مل ويمٞمع : ظمرضمٜم٤م ُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم يق

 (63)اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

قمـ اًمزهري ىم٤مل : يم٤من اًمٜم٤مس يٙمؼمون ذم اًمٕمٞمد طملم خيرضمقن ُمـ ُمٜم٤مزهلؿ طمتك ي٠مشمقا اعمّمغم وطمتك خيرج 

 (2/121اإلُم٤مم وم٢مذا ظمرج اإلُم٤مم ؾمٙمتقا وم٢مذا يمؼم يمؼموا .)ارواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 ٜمف اًمٗمٓمر صمالث اعمٌم إمم اعمّمغم وإيمؾ ىمٌؾ اخلروج وآهمت٤ًمل.ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م : ؾُم 

 (2 -1/  127)رواه اًمٗمري٤ميب 

 (312ىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر اًمِمػمازى:ًمٞمس اًمٕمٞمد عمـ هُمرف ًمف إٟمام اًمٕمٞمد عمـ هُمٗمر ًمف.)ُمٕمجؿ اًمًٗمر ًمٚمًٚمٗمك 

 (1/299.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ُمرا ىمقم سمراه٥م ذم دير وم٘م٤مًمقا ًمف: ُمتك قمٞمد أهؾ هذا اًمدير؟ ىم٤مل: يقم ُيٖمٗمر ٕهٚمف
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ىم٤مل اسمـ رضم٥م: ًمٞمس اًمٕمٞمد عمـ ًمٌس اجلديد إٟمام اًمٕمٞمد عمـ ـم٤مقم٤مشمف شمزيد ًمٞمس اًمٕمٞمد عمـ دمٛمؾ سم٤مًمٚم٤ٌمس 

واًمريمقب إٟمام اًمٕمٞمد عمـ همٗمرت ًمف اًمذٟمقب ذم ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد شمٗمرق ظُمٚمؼ اًمٕمتؼ واعمٖمٗمرة قمغم اًمٕمٌٞمد ومٛمـ ٟم٤مًمف 

 (277اعمٕم٤مرف  ُمٜمٝم٤م رء ومٚمف قمٞمد وإٓ ومٝمق ُمٓمرود سمٕمٞمد. )ًمٓم٤مئػ

ىم٤مل اسمـ اجلقزي: ًمٞمس اًمٕمٞمد صمقسًم٤م جير اخلٞمالء ضمره، وٓ شمٜم٤مول ُمٓمٕمؿ سمٙمػ ذه ٓ ي١مُمـ ّذه، إٟمام اًمٕمٞمد 

 (2/113ًمٌس شمقسم٦م قم٤مص شم٤مئ٥م ين سم٘مدوم ىمٚم٥م هم٤مئ٥م.)اًمتٌٍمة 

 (1/67ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق إًمٌػمي: )ديقان أيب إؾمح٤مق اإلًمٌػمي 

 ٓ أن دمرا سمف ُمًتٙمؼمًا طمٚمٚمؽ     ُم٤م قمٞمدك اًمٗمخؿ إٓ يقم يٖمٗمر ًمؽ      

 شمٙم٤مد شمٚمٕمٜمف إىمٓم٤مر طمٞم٨م ؾمٚمؽ       يمؿ ُمـ ضمديد صمٞم٤مٍب ديٜمف ظمٚمؼ         

 سمٙم٧م قمٚمٞمف اًمًام وإرض طملم هٚمؽ     وُمـ ُمرىمع إـمامر ذي ورع            

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
 ( 28ىمٌؾ أن يٖمدو إمم اعمّمغم .)اعمقـم٠م قمـ ٟم٤مومع:أن اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤من يٖمتًؾ يقم اًمٗمٓمر 

 (5837سمرىمؿ 232/ 4يم٤من اسمـ قمٛمر خُيرج ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمـ أهٚمف ذم اًمٕمٞمديـ. )ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

  (2/51روى أن اسمـ قمٛمر أٟمف يم٤من يٚمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف ذم اًمٕمٞمديـ.)ومتح اًم٤ٌمري 

ٝمؿ صٞم٤مُمٝمؿ ومام هذا ومٕمؾ رأى وهٞم٥م سمـ اًمقرد ىمقُم٤م يْمحٙمقن ذم يقم قمٞمد وم٘م٤مل: إن يم٤من ه١مٓء شم٘مٌؾ ُمٜم

 (219اًمِم٤ميمريـ وإن يم٤من مل يت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ صٞم٤مُمٝمؿ ومام هذا ومٕمؾ اخل٤مئٗملم.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ أيب يمثػم: يم٤من زاذان خيرج يقم اًمٕمٞمد، يتخٚمؾ اًمٓمرق، ويٌٙمل، ويذيمر اهلل: طمتك ي٠ميت 

 (4/199 إوًمٞم٤مءاعمّمغم.)طمٚمٞمف 
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 ثبة اعزؾجبة رمذ٠ُ ا١ٌّني يف وً ِب ٘ٛ ِٓ ثبة اٌزىش٠ُ -??
ُِ ٌٚجظ اٌضٛة ٚإًٌْ ٚاخلف ٚاٌغشا٠ًٚ ٚدخٛي 

ُّ
ّ
َ
١
 
ًِ ٚاٌز

ْ
غ
ُ
 اٌغ

َ
وبٌٛمٛءِ  ٚ

ادلغغذ ٚاٌغٛان ٚاالوزؾبي ٚرم١ٍُ األٍفبس ٚلـ اٌؾبسة ٚٔزف اإلثو ٚؽٍك 
ً ٚاٌؾشة ٚادلقبفؾخ ٚاعزالَ احلغش األعٛد اٌشأط ٚاٌغالَ ِٓ اٌقالح ٚاألو

ٚاخلشٚط ِٓ اخلالء ٚاألخز ٚاٌْيبء ٚغري رٌه شلب ٘ٛ يف ِْٕبٖ ٠ٚغزؾت رمذ٠ُ 
ا١ٌغبس يف مذ رٌه وبالِزخبه ٚاٌجقبق ّٓ ا١ٌغبس ٚدخٛي اخلالء ٚاخلشٚط ِٓ 
ادلغغذ ٚخٍِ اخلف ٚإًٌْ ٚاٌغشا٠ًٚ ٚاٌضٛة ٚاالعزٕغبء ٚفًْ ادلغزمزساد 

 ٌهٚأؽجبٖ ر
ـْ أويِتَ يمَِت٤مسَمُف سمٞمَٛمٞمٜمِِف وَمٞمُْ٘مقُل َه٤مُؤُم اىْمَرأوا يمِت٤َمسمِٞمْف ] احل٤مىم٦م :  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ٤م َُم [ أي٤مت ، وىَم٤مَل  19وَم٠َمُما

اًمقاىمٕم٦م : ]  وَم٠مْصَح٤مُب اعمَْٞمَْٛمٜم٦َِم َُم٤م أْصَح٤مُب اعمَٞمَْٛمٜم٦َِم َوَأْصح٤مُب اعمَِْمئََٛم٦ِم َُم٤م أْصَح٤مُب اعمَِْمئََٛم٦ِم  شَمَٕم٤ممَم : 

8-9 . ] 

ـُ ذم  -721 وقمـ قم٤مئِم٦م ريَض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًَم٧ْم : يَم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُيْٕمِجٌُُف اًمتاٞمٛمُّ

ٚمِف . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ٚمِِف ، َوشَمٜمَٕمُّ  ؿم٠مٟمِف يُمٚمِّف : ذم ـُمُٝمِقِرِه ، َوشَمرضمُّ

اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، اًمٞمُْٛمٜمك ًمَِٓمُٝمقِرِه وـَمَٕم٤مُِمف ، ويَم٤مَٟم٧ْم وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧ْم : يم٤مَٟم٧ْم َيُد رؾمقل اهللا َصغّم  -722

ـْ َأذًى .    طمدي٨م صحٞمح ، رواه أسمق داود وهمػمه سم٢مؾِمٜم٤مد صحٞمٍح . ى خِلاَلِئِف َوَُم٤م يَم٤مَن ُم  اًمُٞمْنَ

ـا ذم -723 ُ ِؾ اسْمٜمَتِِف َزْيٜم٥ََم  وقمـ ُأم قَمٓمِٞم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأن اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مَل هَل ًْ هَم

 ُِمٜمْٝم٤م » ريض اهللا قمٜمٝم٤م : 
ِ
 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اسْمَدْأَن سمِٛمٞم٤مُِمٜمَٝم٤م َوَُمقاِوِع اًمُقُوقء

إِذا اْٟمَتَٕمَؾ َأطمُديُمْؿ » وقمـ أيب ُهريرة ريَض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -724

٤م شُمٜمَْزُع وَمْٚمٞمٌَْدْأ سم٤مًمٞمُْٛمٜمك ، َوإِ  هلاُم شُمٜمَْٕمُؾ ، وآظمَرمُهَ ـِ اًمٞمُْٛمٜمك َأوا امِل . ًمَِتُٙم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمفش ذا َٟمَزع وَمْٚمٞمٌَْدْأ سم٤ِمًمِمِّ

وقمـ طَمْٗمَّم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يم٤من جَيَْٕمُؾ َيٛمٞمٜمَُف ًمَٓمَٕم٤مُِمِف  -725 

اسمِِف وصمٞم٤مسمف وجَيَٕمُؾ َي٤ًمرَ   ُه عم٤م ؾِمقى ذًمَؽ رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وهمػمه .َوَذَ

تُْؿ ، َوإِذا » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -726 ًْ إِذا ًَمٌِ

٠ْمشُمؿ ، وَم٤مسْمدُؤوا سم٠َِمَي٤مُِمٜمُٙمْؿ   طمدي٨م صحٞمح . رواه أسمق داود واًمؽمُمذي سم٢مؾِمٜم٤مد صحٞمح .ش شَمَقوا
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وقمـ َأٟمس ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأشمك ُِمٜمًك : وَم٠َمشَمك  اجلَْٛمرَة وَمرُم٤مَه٤م  -727

ـِ ، صُمؿ إيَنِ صُمؿا ش ظُمْذ » ، صُمؿا َأشَمك َُمٜمِْزًمُف سمِٛمٜمًك ، وٟمَحَر ، صُمؿا ىم٤مل ًمٚمِحالاَق  َوَأؿَم٤مَر إمِم ضَم٤مٟمٌِِف إيٛم

 اًمٜما٤مَس . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ضمَٕمَؾ ُيٕمٓمِٞمِف 

ـَ وَمحَٚمَ٘مف ، صُمؿا دقَم٤م َأسَم٤م  ُف إَْيٛم َٙمُف َوطَمَٚمَؼ : َٟم٤مَول احلالَق ؿِم٘ما ًُ وذم رواي٦ٍم : عما٤م رُمك اجلْٛمرَة ، وَٟمَحر ُٟم

٤مُه ، صُمؿا َٟم٤مَوًمُف اًمِمؼا إَْيَنَ وم٘م٤مل :  حَٚمَ٘مُف ومَ ش اطْمٚمِْؼ »ـَمٚمح٦َم إَٟمّم٤مريا ريض اهللا قمٜمف ، وَم٠َمقمَٓم٤مُه إِيا

ْٛمُف سَملْمَ اًمٜما٤مس » وَم٠َمقْمٓم٤مُه َأسم٤م ـمٚمح٦م وم٘م٤مل : 
ًِ  ش .اىم

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ طمٜمٔمٚم٦م همًٞمؾ اعمالئٙم٦م ىم٤مل : إن اهلل ي٘مػ قمٌده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٞمٌدي ؾمٞمئ٤مشمف ذم 

رب، ومٞم٘مقل ًمف : إين مل أومْمحؽ سمف، وإين فمٝمر صحٞمٗمتف، ومٞم٘مقل ًمف : أٟم٧م قمٛمٚم٧م هذا؟ ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ، أي 

ىمد همٗمرت ًمؽ، ومٞم٘مقل قمٜمد ذًمؽ : ه٤مؤم اىمرءوا يمت٤مسمٞمف إين فمٜمٜم٧م أين ُمالق طم٤ًمسمٞمف طملم ٟمج٤م ُمـ ومْمٞمح٦م 

 (14/676يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ٜمٜم٧م أين ُمالق ىم٤مل اسمـ زيد ، ذم ىمقل اهلل : ه٤مؤم اىمرءوا يمت٤مسمٞمف .ىم٤مل : شمٕم٤مًمقا . قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، ىمقًمف : إين فم

 طم٤ًمسمٞمف .ي٘مقل : أي٘مٜم٧م . قمـ جم٤مهد ىم٤مل : يمؾ فمـ ذم اًم٘مرآن . إين فمٜمٜم٧م .ي٘مقل : أي قمٚمٛم٧م.

 (23/585)شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

قمـ احلًـ ذم ىمقًمف : ويمٜمتؿ أزواضم٤م صمالصم٦م وم٠مصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م ُم٤م أصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م وأصح٤مب اعمِم٠مُم٦م ُم٤م 

إمم . صمٚم٦م ُمـ إوًملم وصمٚم٦م ُمـ أظمريـ. وم٘م٤مل أصح٤مب اعمِم٠مُم٦م واًم٤ًمسم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقن أوًمئؽ اعم٘مرسمقن  . 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمقى سملم أصح٤مب اًمٞمٛملم ُمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ، وسملم أصح٤مب اًمٞمٛملم ُمـ 

هذه إُم٦م ، ويم٤من اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ إُمؿ أيمثر ُمـ ؾم٤مسم٘مل هذه إُم٦م قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف : وم٠مصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م ُم٤م 

٤مذا أقمد هلؿ ؟ وأصح٤مب اعمِم٠مُم٦م ُم٤م أصح٤مب اعمِم٠مُم٦م : أي ُم٤مذا هلؿ أصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م : أي ُم٤مذا هلؿ وُم

 ( 23/96وُم٤مذا أقمد هلؿ ؟ واًم٤ًمسم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقن: أي ُمـ يمؾ أُم٦م. ) شمٗمًػم اًمٓمؼمى 

  ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:يمٜم٤م إذا أص٤مب إطمداٟم٤م ضمٜم٤مسم٦م أظمذت سمٞمدهي٤م صمالصم٤ًم ومقق رأؾمٝم٤م صمؿ شم٠مظمذ سمٞمده٤م قمغم ؿم٘مٝم٤م 

 (261/ 1ين.)ذح اًمٌخ٤مرى ٕٕيٛمـ وسمٞمده٤م قمغم ؿم٘مٝم٤م اا
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ضم٤مء قمـ اسمـ ُمًٕمقد اٟمف يم٤من يّمكم ومقوع يده اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ، ومرآه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مظمذ 

 (2/291يده اًمٞمٛمٜمك وضمٕمٚمٝم٤م قمغم اًمٞمنى .)اقمالم اعمقىمٕملم 

وم٠مؾمٌغ اًمقوقء صمؿ همًؾ يده اًمٞمٛمٜمك ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمجٛمر:رأي٧م أسم٤م هريرة يتقو٤م ومٖمًؾ وضمٝمف 

طمتك أذع ذم اًمٕمْمد صمؿ يده اًمٞمنى طمتك أذع ذم اًمٕمْمد صمؿ ُمًح رأؾمف صمؿ همًؾ رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك صمؿ 

همًؾ رضمٚمف اًمٞمنى طمتك أذع ذم اًم٤ًمق صمؿ ىم٤مل :هٙمذا رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتقو٠م. 

 (136(  ورواه اًمٌخ٤مري )246)ُمًٚمؿ )

اًمرطم٦ٌم سمٕمدُم٤م صغم اًمٗمجر ىم٤مل ومجٚمس ذم اًمرطم٦ٌم صمؿ ىم٤مل ًمٖمالم ًمف ائتٜمل سمٓمٝمقر  ىم٤مل قمٌد ظمػم:دظمؾ قمكمّ 

ىم٤مل وم٠مشم٤مه اًمٖمالم سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء وـم٧ًم ىم٤مل وٟمحـ ضمٚمقس ٟمٜمٔمر إًمٞمف وم٠مدظمؾ يده اًمٞمٛمٜمك ومٛمأل ومٛمف 

ومٛمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ وٟمثر سمٞمده اًمٞمنى ومٕمؾ هذا صمالث ُمرات صمؿ ىم٤مل ُمـ هه أن يٜمٔمر إمم ـمٝمقر رؾمقل 

 (1/49قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمذا ـمٝمقره.)ؾمٜمـ اًمدارُمك اهلل صغم اهلل 

 اًمتٞم٤مُمـ رم  دظمقل اعمًجد

ىم٤مل أٟمس اسمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف : ُمـ اًمًٜم٦م إذا دظمٚم٧م اعمًجد أن شمٌدأ سمرضمٚمؽ اًمٞمٛمٜمك وإذا ظمرضم٧م أن 

 ( 218/  1شمٌدأ سمرضمٚمؽ اًمٞمنى .) أظمرضمف احل٤ميمؿ  

 اًمتٞم٤مُمـ رم اؾمتالم اًمريمٜملم رم اًمٓمقاف:

٤مل: رأي٧م سمـ قمٛمريًتٚمؿ احلجر سمٞمده صمؿ ىمٌؾ يدة وىم٤مل ُم٤م شمريمتف ُمٜمذ رأي٧م رؾمقل اهلل قمـ ٟم٤مومع رمحف اهلل ىم

 (1286رىمؿ  -927/ 2صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٗمٕمٚمف.)أظمرضمف ُمًٚمؿ 

 اًمتٞم٤مُمـ ذم اًمٜمقم:

 ىم٤مل ؾمٝمٞمؾ:يم٤من أسمق ص٤مًمح ي٠مُمرٟم٤م ،إذا أراد أطمد أن يٜم٤مم ،أن يْمٓمجع قمغم ؿم٘مف إيٛمـ صمؿ ي٘مقل 

ض ورب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ،رسمٜم٤م ورب يمؾ رء ،وم٤مًمؼ احل٥م واًمٜمقى وُمٜمزل )اًمٚمٝمؿ رب اًمًٛمقات وإر

اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن أقمقذ سمؽ ُمـ ذ يمؾ رء أٟم٧م آظمذ سمٜم٤م صٞمتف ،اًمٚمٝمؿ أٟم٧م إول ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ 

رء ،وأٟم٧م أظمر ومٚمٞمس سمٕمدك رء ،وأٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ رء ،وأٟم٧م اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ رء 

 (2713ـ اًمٗم٘مر .)ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ اىمض قمٜم٤م اًمديـ وأهمٜمٜم٤م قم

 اًمتٞم٤مُمـ رم اعمّم٤مومحف :



  اًمٞمٛملم شم٘مديؿ اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                              ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 746

 (13/186وقمـ اسمـ آؾمقد ىم٤مل: أن ُمـ مت٤مم اًمتحٞم٦م اعمّم٤مومحف.)ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف 

قمـ أيب داود ىم٤مل ًم٘مٞمٜمل اًمؼماء سمـ قم٤مزب وم٠مظمذ سمٞمدي وص٤مومحٜمل ووحؽ ذم وضمٝمل صمؿ ىم٤مل: شمدري مل 

ف إٓ خلػم. وم٘م٤مل: إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًم٘مٞمٜمل ومٗمٕمؾ أظمذت سمٞمدك؟ ىمٚم٧م: ٓ إٓ إين فمٜمٜمتؽ مل شمٗمٕمٚم

يب ذًمؽ صمؿ ىم٤مل: أشمدري مل ومٕمٚم٧م سمؽ ذًمؽ؟ ىمٚم٧م: ٓ. وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:إن اعمًٚمَِٛملم إذا 

اًمت٘مٞم٤م وشمّم٤مومح٤م ووحؽ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم وضمف ص٤مطمٌف ٓ يٗمٕمالن ذًمؽ إٓ هلل مل يتٗمرىم٤م طمتك يٖمٗمر 

 (1/328قمٞمف ًمٚمًٗم٤مريٜمك داب اًمنمٕهلام.)ا

ىم٤مل اًمٖمزازم :صمؿ أطمقضمؽ ُمـ أقمٓم٤مك اًمٞمديـ إمم أقمامل سمٕمْمٝم٤م ذيػ يم٠مظمذ اعمّمحػ وسمٕمْمٝم٤م ظمًٞمس 

يم٢مزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م  وم٢مذا أظمذت اعمّمحػ سم٤مًمٞم٤ًمر وأزًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٞمٛملم وم٘مد ظمّمّم٧م اًمنميػ سمام هق 

 ( 4/93 إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـظمًٞمس ومٖمْمْم٧م ُمـ طم٘مف وفمٚمٛمتف وقمدًم٧م قمـ اًمٕمدل.) 

ىم٤مقمدة اًمنمع اعمًتٛمرة ان يمؾ ُم٤ميم٤من ُمـ سم٤مب اًمتٙمريؿ واًمتزيلم اؾمتح٥م ومٞمف اًمتٞمٛمـ :  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 (3/161وُم٤ميم٤من سمْمده٤م اؾمتح٥م ومٞمف اًمتٞم٤مه.)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ

 وزبة أدة اٌيْبَ
 ثبة اٌزغ١ّخ يف أٌٚٗ ٚاحلّذ يف آخشٖ -099

ـِ أيب ؾمَٚمَٛم٦م ريض اهللا قمٜمٝمام  -728 ؾَمؿِّ »ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ: قمـ قُمَٛمَر سم

ا٤م َيٚمِٞمَؽ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش. اهللا ويُمْؾ سمِٞمِٛمٞمٜمَؽ ، ويُمْؾ ِِم

إذا أيمؾ َأطَمُديُمْؿ »وقمـ قَم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًَم٧ْم: ىم٤مَل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -729

ًَمُف َوآظِمَرهُ وَمٚمَٞمْذيُمر اؾْمَؿ اهللا شمٕم ِؿ اهللا َأوا ًْ ًمِِف، وَمٚمَٞمُ٘مْؾ: سمِ ش. ٤ممم، وم٢مْن ٟمز َأْن َيْذيُمَر اؾْمَؿ اهللا شَمَٕم٤ممَم ذم َأوا

 رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح.

ضُمؾ سمْٞمتَُف، وَمَذيمَ »وقمـ ضم٤مسمٍِر، ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا ي٘مقُل:  -731 َر اهللا إِذا دظمؾ اًمرا

ْٞمٓم٤مُن َٕصَح٤مسمِِف: ٓ ُمٌٞم٧َم ًَمُٙمْؿ وٓ قمَِم٤مَء، وإذا دظَمؾ، وَمَٚمؿ  شمَٕم٤ممم قِمٜمْد ُدظُمقًمِف وقِمٜمَْد ـَمٕم٤مُِمِف، ىم٤مل اًمِما

ٞمَْٓم٤مُن: َأْدريمتُؿ اعمٌٞم٧م، وإِذا مَل َيْذيُمِر اهللا شمَٕم٤ممم قِمٜمْد ـَمٕم٤مُِمِف ىم٤مل : َيذيُمر اهللا شَمَٕم٤ممم قِمٜمْد دظُمقًمِِف، ىم٤مل اًمِما

 رواه ُمًٚمؿ .ش يْمتُُؿ اعمٌٞم٧َم َواًمَٕمِم٤مَء َأْدر

َٟم٤م ُمع رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ـَمَٕم٤مُم٤ًم،  -731 وقمـ طُمَذْيَٗم٦َم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: يمٜما٤م إِذا طمَيْ



 آظمره ذم واحلٛمد أوًمف ذم اًمتًٛمٞم٦م سم٤مب                  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -747

 

 

ٌْدَأ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمٞمََْمع يَده. َوإِٟما٤م  ًة ـَمٕم٤مُم٤ًم، مَل َٟمَْمْع َأيِديٜم٤َم طمتاك َي َٟم٤م ُمٕمُف َُمرا طَمَيْ

٤َم شُمْدوَمُع، وَمَذَه٧ٌْم ًمتَْمَع َيدَه٤م ذم اًمٓمإم٤مِم، وَم٠َمظَمَذ رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  ومج٤مَءت ضم٤مِرَي٦ٌم يم٠َمَّنا

ٞمْٓم٤مَن » قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ: سمِٞمِدَه٤م، صُمؿا ضَم٤مَء َأقْمرايِبٌّ يم٠َمٟمااَم ُيْدوَمُع ، وَم٠َمظَمَذ سمِٞمِدِه، ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ  إِنا اًمِما

تَِحؾا هِب٤م، وَم٠َمظَمذُت  ًْ تَِحؾُّ اًمٓمإم٤مَم َأْن ٓ ُيْذيَمَر اؾمُؿ اهللا ِ شَمَٕم٤ممم قمٚمٞمف. وإِٟماُف ضم٤مَء هبذِه اجل٤مِري٦ِم ًمِٞم ًْ  َي

تِحؾا سمِِف، وَم٠َمظَمْذُت سمِٞمِدِه، واًمذي َٟمٗمز سمِ  ًَ ش ٞمَِدِه إِنا يَدُه ذم َيدي َُمَع َيدهْياِمسمِٞمِدَه٤م، وَمَج٤مَء هبذا إقَْمَرايِبِّ ًمِٞم

 صُمؿا َذيَمَر اؾمؿ اهللاِ شمٕم٤ممم وَأيَمؾ. رواه ُمًٚمؿ.

ح٤ميبِّ ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -732 ـِ خمٌِْمٍّ اًمّما وقمـ ُأُمٞما٦َم سم

ـْ ـَمَٕم٤مُِمِف ًُمْ٘مٛم٦ٌم ، وَمَٚماما َروَمٕمٝم٤م إمِم ومِٞمِف، ىم٤مل: سمًؿ اهللاِ ضم٤مًم٤ًًم، وَرضُمٌؾ ي٠ْميُمُؾ ، وَمَٚمْؿ ُيًؿِّ اهللا طَمتا  ك مَلْ يٌَْؼ ُِم

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ، صمؿ ىم٤مل:  ًَمُف َوآظِمَرُه، وَمَْمِحَؽ اًمٜمٌا ٞمَْٓم٤مُن َي٠ْميُمُؾ َُمَٕمُف، وَمٚماما َذيَمر »َأوا َُم٤م َزاَل اًمِما

 . رواه أسمق داود، واًمٜم٤ًمئل.شاؾمَؿ اهللاِ اؾمتَْ٘م٤مَء َُم٤م ذم سَمٓمٜمِفِ 

وقمـ قم٤مئِم٦َم ريَض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًَم٧ْم: يم٤مَن رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َي٠ْميُمُؾ ـَمَٕم٤مُم٤ًم ذم ؾِمتا٦ٍم  -733

ـْ َأصَح٤مسمِِف، وَمَج٤مَء َأقْمرايٌب، وَم٠َميَمَٚمُف سمُِٚمْ٘مَٛمتَلْمِ وم٘م٤مل رؾمقُل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  ك َأُم٤م إِٟما »ُِم ُف ًمْق ؾَمٛما

ـٌ صحٞمٌح ش. ًَمَٙمَٗم٤ميُمؿْ   رواه اًمؽمُمذي، وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمً

وقمـ أيب ُأُم٤مُم٦م ريَض اهللا قمٜمُف أنا اًمٜمٌَلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يم٤مَن إِذا َروَمَع َُم٤مئَِدشَمُف ىم٤مل:  -734

٤ٌَمَريم٤ًم ومِٞمف، هَمػَم َُمْٙمِٗملٍّ َوٓ» ٜم٤َماحلَْٛمُد هللا محدًا يَمثػمًا ـَمٞم٤ًٌِّم ُُم َتْٖمٜمًل قَمٜمُْف َرسما ًْ  رواه اًمٌخ٤مري .ش  ُُم

ـْ َأيَمَؾ  -735 وقمـ ُُمَٕم٤مِذ سمـ َأٟمٍس ريَض اهللاُ قمٜمف ىَم٤مَل: ىم٤مل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ: ُم

ـْ همػْمِ طَمْقٍل ُِمٜمِّل َوٓ ىُمّقةٍ  َم ـَمَٕم٤مُم٤ًم وم٘م٤مل: احلَْٛمُد هللاِ اًمذي َأـْمَٕمَٛمٜمل هذا، َوَرَزىْمٜمِٞمِف ُِم ، هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدا

ـْ َذْٟمٌِفِ  .ش ُِم ـٌ  رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وىم٤مل: طمِدي٨ٌم طمً

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
  .ٜمل أقمٛمٚمف سم٠مُمره وًمف ٓ زم  وٓ أقمٛمٚمف سم٤مؾمٛمل ُمًت٘مال سمف قمغم أٟمٜمل ومالنأٟم:سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ىمقًمف : 

ومٙم٠مين أىمقل : إن هذا اًمٕمٛمؾ هلل ٓ حلظ ٟمٗمز . وومٞمف وضمف آظمر وهق : أن اًم٘مدرة اًمتل أٟمِم٠مت هب٤م اًمٕمٛمؾ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=4#docu


 آظمره ذم واحلٛمد أوًمف ذم اًمتًٛمٞم٦م سم٤مب                ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 748

يٙمـ  هل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ، ومٚمقٓ ُم٤م ُمٜمحٜمل ُمٜمٝم٤م مل أقمٛمؾ ؿمٞمئ٤م ، ومٚمؿ يّمدر قمٜمل هذا اًمٕمٛمؾ إٓ سم٤مؾمؿ اهلل ومل

 (1/36سم٤مؾمٛمل ، إذ ًمقٓ ُم٤م آشم٤مين ُمـ اًم٘مقة قمٚمٞمف مل أؾمتٓمع أن آشمٞمف.)شمٗمًػم اعمٜم٤مر 

 ىمٞم٘م٤من أطمدمه٤م أرق ُمـ أظمر. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: مه٤م اؾمامن راًمرمحـ اًمرطمٞمؿ . ىمقًمف

 (1/53)شمٗمًػم اًمٌٖمقى 

اسمـ قمـ  . احلٛمد هلل يمٚمٛم٦م اًمِمٙمر، إذا ىم٤مل اًمٕمٌد : احلٛمد هلل . ىم٤مل اهلل : ؿمٙمرين قمٌدي : ىم٤ملاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

يمٚمٛم٦م روٞمٝم٤م اهلل  : قمكمىمد قمٚمٛمٜم٤م ؾمٌح٤من اهلل، وٓ إًمف إٓ اهلل، ومام احلٛمد هلل؟ وم٘م٤مل  : قمٛمرىم٤مل : ىم٤مل قم٤ٌمس 

اًمتقطمٞمد صمٛمـ اجلٜم٦م، واحلٛمد ووم٤مء ؿمٙمر يمؾ ٟمٕمٛم٦م ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد:  :أٟمسقمـ  . ًمٜمٗمًف وأطم٥م أن شم٘م٤مل

٤مه٤م، ومام ًم٨ٌم أن أيت هب٤م سمنضمٝم٤م وجل٤مُمٝم٤م وم٘مد أيب سمٖمٚمتف وم٘م٤مل : ًمئـ رده٤م اهلل قمكم ٕمحدٟمف سمٛمح٤مُمد يرو

ومريمٌٝم٤مومٚمام اؾمتقى قمٚمٞمٝم٤م رومع رأؾمف إمم اًمًامء وم٘م٤مل : احلٛمد هلل . مل يزد قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

 (56 -1/53وهؾ شمريم٧م ؿمٞمئ٤م أو : سم٘مٞم٧م ؿمٞمئ٤م؟ ضمٕمٚم٧م احلٛمد يمٚمف هلل قمز وضمؾ.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر

ي٤م اسمـ أقمٌد ُم٤م طمؼ اًمٓمٕم٤مم ؟ ىمٚم٧م : ُم٤م هق ي٤م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ؟  :ًم٥مقمـ اسمـ أقمٌد ىم٤مل : ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤م

ىم٤مل : طمؼ اًمٓمٕم٤مم إذا ووع ُمـ سملم يديؽ أن شم٘مٜمع وشم٘مقل : سمًؿ اهلل اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمام رزىمتٜم٤م ي٤م اسمـ أقمٌد 

هؾ شمدري ُم٤م ؿمٙمر اًمٓمٕم٤مم ؟ ىمٚم٧م : ُم٤م هق ؟ ىم٤مل : ؿمٙمر اًمٓمٕم٤مم أن شم٘مقل إذا أـمٕمٛم٧م : احلٛمد هلل اًمذي 

  (6141 ًمٚمٌٞمٝم٘مك يامنإل٤م وؾم٘م٤مٟم٤م . )ؿمٕم٥م اأـمٕمٛمٜم

قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: إذا مجع اًمٓمٕم٤مم أرسمٕم٤ًم يمٛمؾ يمؾ ؿمئ ُمـ ؿم٠مٟمف: إذا يم٤من أصٚمف طمالًٓ، 

 وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، ويمثرت قمٚمٞمف إيدي، ومحد اهلل طملم يٗمرغ ُمٜمف وم٘مد يمٛمؾ يمؾ ؿمئ ُمـ ؿم٠مٟمف.

 (2/483 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (6/111ُم٤م ُمـ أطمد ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُم٤ًم ٓ حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف إٓ يم٠مٟمام هىمف. )احلٚمٞمف ىم٤مل أيب اًمزاهري٦م: 

 (5/481ى .)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: إذا ىم٤مل قمٜمد إيمؾ سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ يم٤من طمًٜم٤م وم٢مٟمف أيمٛمؾ

ف واؾمتٛمرائف ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : وًمٚمتًٛمٞم٦م ذم أول اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ومحداهلل ذم أظمره شم٠مصمػم قمجٞم٥م ذم ٟمٗمٕم

 (213/ 4ودومع ضة.) زاد اعمٕم٤مد

وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل: ُمـ أهؿ ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمرف صٗم٦م اًمتًٛمٞم٦م .. وإومْمؾ أن ي٘مقل : سمًؿ اهلل اًمرمحـ 

 (1/231اًمرطمٞمؿ  وم٢من ىم٤مل : سمًؿ اهلل يمٗم٤مه وطمّمٚم٧م اًمًٜم٦م.)إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى
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ـ وصٞمٖمتٝم٤م :سمًؿ اهلل وسمًؿ اهلل اًمرمحـ ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اًمٌدء ذم إيمؾ ُمـ اًمًٜم

 ( 8/92اًمرطمٞمؿ.)اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 (41-1ىم٤مل اًم٘محٓم٤مين:)ٟمقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين ًمألٟمدًمز:

 ومجًقم أهؾ اًمٕمٚمؿ همػم ؾمامن        ٓ حتش سمٓمٜمؽ سم٤مًمٓمٕم٤مم شمًٛمٜم٤م      

 وم٤مهلل يٌٖمض قم٤مسمدا ؿمٝمقاين      ٓ شمتٌع ؿمٝمقات ٟمٗمًؽ ُمنوم٤م      

 ٧م وم٢مٟمف           ٟمٗمع اجلًقم وصح٦م إسمداناىمٚمؾ ـمٕم٤مُمؽ ُم٤م اؾمتٓمٕم

 واُمٚمؽ هقاك سمْمٌط سمٓمٜمؽ إٟمف           ذ اًمرضم٤مل اًمٕم٤مضمز اًمٌٓمٜم٤من

 ومٝمام ًمف ُمع ذا اهلقى سمٓمٜم٤من     وُمـ اؾمتذل ًمٗمرضمف وًمٌٓمٜمف            

 ومه٤م ًمٗمؽ ٟمٗمقؾمٜم٤م ىمٞمدان    طمّمـ اًمتداوي اعمج٤مقم٦م واًمٔمام      

 يقُم٤م يٓمقل شمٚمٝمػ اًمٕمٓمِم٤من       أفمٛمئ َّن٤مرك شمرو ذم دار اًمٕمال     

 اًمدوا ؾمٞمام ُمع اًمت٘مٚمٞمؾ واإلدُم٤من          طمًـ اًمٖمذاء يٜمقب قمـ ذب 

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ي٘مقل حلقؿم٥م: ٓ شمٌٞمتـ وأٟم٧م ؿمٌٕم٤من ودع اًمٓمٕم٤مم 

 .ًمدٟمٞم٤م ـ ىم٤مل: وحمٛمد سمـ واؾمع يًتٛمع يمالُمٝمام وأٟم٧م شمِمتٝمٞمف: وم٘م٤مل طمقؿم٥م: هذا وصػ أـم٤ٌمء أهؾ ا

 (351/ 2وم٘م٤مل حمٛمد: ٟمٕمؿ، ووصػ أـم٤ٌمء ـمريؼ أظمرة: وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: سمخ سمخ ًمٚمديـ واًمدٟمٞم٤م. )احلٚمٞم٦م 

ىم٤مل قمٓمٞم٦م سمـ قم٤مُمر: رأي٧م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:ُأيمره قمغم ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف وم٘م٤مل: طمًٌل طمًٌل 

ف وؾمٚمؿ  ي٘مقل: إن أيمثر اًمٜم٤مس ؿمٌٕم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م أـمقهلؿ ضمققم٤ًم ذم وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم

 (199 - 198/ 1 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مءأظمرة ي٤م ؾمٚمامن إٟمام اًمدٟمٞم٤م ؾمجـ اعم١مُمـ وضمٜم٦م اًمٙم٤مومر. )

قمٜمف يم٤من يٓمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم اًمٙمثػم وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ي٤م صٝمٞم٥م شمٕم٤ممم قمـ محزة سمـ صٝمٞم٥م: أن صٝمٞم٤ًٌم ريض اهلل 

ًمؽ هف ذم اعم٤مل وم٘م٤مل صٝمٞم٥م:إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إٟمؽ شمٓمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم اًمٙمثػم وذ

 (153/ 1احلٚمٞمف.)ي٘مقل:ظمٞم٤مريمؿ:ُمـ أـمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم ورد اًمًالم ومذًمؽ اًمذي حيٛمٚمٜمل قمغم أن أـمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم

ىم٤مًم٧م اُمرأة ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن: ي٤م أسم٤م مه٤مم، إٟمام ٟمٕمٛمؾ اًمٌمء وٟمّمٜمٕمف ومٜمِمتٝمل أن شم٠ميمؾ ُمٜمف ومال دملء:  

( 128/ 3د وم٘م٤مل: واهلل إن أسمٖمض ؾم٤مقم٤ميت إزم: اًم٤ًمقم٦م اًمتل آيمؾ ومٞمٝم٤م.) احلٚمٞم٦م طمتك يٗمًد ويؼم
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 ثبة ال ١ْ٠ت اٌيْبَ ٚاعزؾجبة ِذؽٗ -090

، إِن »قمـ أيب ُهريرة ريَض اهللاُ قمٜمُف ىم٤مل:  -736 ُم٤م قَم٤مَب رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ـَمَٕم٤مُم٤ًم ىَمطُّ

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش َهُف شَمَريَمفُ اؿْمَتَٝم٤مه َأيَمَٚمُف، وإِْن يَمرِ 

وقمـ ضم٤مسمٍر ريَض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ؾَم٠َمَل َأْهَٚمُف إُُدَم وم٘م٤مًمقا: ُم٤م قِمٜمَْدَٟم٤م  -737

، وَمَدقَم٤م سمِِف، وَمَجٕمؾ َي٠ْميُمُؾ وي٘مقل:   ؿ. رواه ُمًٚمش ٟمِْٕمَؿ إُُدُم اخلؾُّ ٟمِْٕمَؿ إُُدُم اخلَؾُّ »إِٓا ظَمؾٌّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: صٜمٕم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس وأصح٤مسمف أًمقاٟم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واخلٌٞمص، وم٘م٤مل زم: ي٤م ؾمٕمٞمد إٟم٤م ىمقم 

قمرب وم٤مصٜمع ًمٜم٤م ُمٙم٤من هذه إًمقان اًمثريد وُمٙم٤من هذه إظمٌّم٦م احلٞمس وًمقٓ أٟمؽ رضمؾ ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م 

 (452ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ. )اجلقع  ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ص 

ْحٜم٦م  أيا رء شم٠ميمؾ؟ ىم٤مل: اخلٌز واًمزي٧م  ًّ وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ ًم٤ًممل سمـ قمٌد اهلل  ورآه طمًـ اًم

  (4/461ًػم اًموإذا وضمدت اًمٚمحؿ أيمٚمتف وم٘م٤مل ًمف: أو شمِمتٝمٞمف؟ ىم٤مل: إذا مل أؿمتِٝمِف شمريمتف طمتك أؿمتٝمٞمف. )

ًمح ىمٚمٞمؾ اعمٚمح طم٤مُمض رىمٞمؼ همٚمٞمظ ىم٤مل اًمٜمقوى :ُمـ آداب اًمٓمٕم٤مم اعمت٠ميمدة قمدم قمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم يم٘مقًمف :ُم٤م

 (26/  14همػم ٟم٤مو٩م. وٟمحق ذًمؽ.) ذح ُمًٚمؿ 

ىم٤مل اسمـ سمّٓم٤مل: هذا ُمـ طُمًـ إدب ّٕن اعمرء ىمد ٓ يِمتٝمل اًمٌمء ويِمتٝمٞمف همػُمه ويمؾُّ ُم٠مذون ذم أيمٚمف 

 (14/26ُمـ ىمٌؾ اًمنمع ًمٞمس ومٞمف قمٞم٥م. )ذح ُمًٚمؿ 

 فيشثبة ِب ٠مٌٛٗ ِٓ ؽنش اٌيْبَ ٚ٘ٛ فبئُ ئرا مل ٠ -098
إِذا ُدقِمَل َأطَمُديُمْؿ، »قمـ أيب ُهريرة ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -738

، َوإْن يم٤مَن ُُمْٗمَٓمرًا وَمْٚمٞمَْٓمَٕمؿْ   رواه ُمًٚمؿ.ش وَمْٚمُٞمِج٥ْم، وَم٢مِْن يم٤من ص٤مئاًم وَمْٚمٞمُّمؾِّ

 ومْٚمَٞم٠ْميُمْؾ. ش وَمْٚمٞمْٓمَٕمؿْ »ٜمك وُمٕم ومْٚمٞمْدُع ش وَمْٚمٞمَُّمؾِّ »ىم٤مل اًمُٕمَٚماَمُء: َُمْٕمٜمك. 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 يم٤من اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمف إذا ُدقمل أضم٤مب وم٢من يم٤من ُمٗمٓمرًا أيمؾ وإن يم٤من ص٤مئاًم دقم٤م هلؿ وسم٤مرك صمؿ 

(247/ 9اٟمٍمف. ) ومتح اًم٤ٌمري 
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قمٜمديمؿ ُمـ رء؟  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: رأي٧م أسم٤م هريرة يٓمقف سم٤مًمًقق صمؿ ي٠ميت أهٚمف، ومٞم٘مقل: هؾ

 (1/382 إوًمٞم٤مءوم٢من ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: وم٢مين ص٤مئؿ.)طمٚمٞمف 

 قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ أٟمف يم٤من إذا دقمل إمم ـمٕم٤مم أيمؾ وىمد يم٤من ص٤مئاًم، وٓ ي٘مقل: إين ص٤مئؿ.

 (8/11 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (٤1/168مرف .)ًمٓم٤مئػ اعمٕمويم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك يٓمٕمؿ إظمقاٟمف ذم اًمًٗمر إًمقان ُمـ احلٚمقاء وهمػمه٤م وهق ص٤مئؿ

ويم٤من احلًـ يٓمٕمؿ إظمقاٟمف وهق ص٤مئؿ شمٓمققًم٤م، وجيٚمس يروطمٝمؿ وهؿ ي٠ميمٚمقن.وضم٤مء ؾم٤مئؾ إمم اإلُم٤مم  

 (1/168أمحد ومدومع إًمٞمف رهمٞمٗملم يم٤من يٕمدمه٤م ًمٗمٓمره صمؿ ـمقى وأصٌح ص٤مئام.)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

ئالً واؿمتٝمك سمٕمض اًمّم٤محللم ُمـ اًمًٚمػ ـمٕم٤مًُم٤م وهق ص٤مئؿ، ومقوع سملم يديف قمٜمد ومٓمقره، ومًٛمع، ؾم٤م

ي٘مقل: ُمـ ي٘مرض اعمكم اًمقذم اًمٖمٜمل؟ وم٘م٤مل: قمٌده اعمٕمدم ُمـ احلًٜم٤مت، وم٘م٤مم، وم٠مظمذ اًمّمحٗم٦م، ومخرج هب٤م 

 (1/168إًمٞمف، وسم٤مت ـم٤موي٤م. )ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

 ثبة ِب ٠مٌٛٗ ِٓ دّٟ ئىل ىْبَ فزجْٗ غريٖ -099
ِلا َص  -739 غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًمِٓمَٕم٤مٍم قمـ أيب ُمًٕمقِد اًمٌَْدِريِّ ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل: َدقم٤م رضُمٌؾ اًمٜمٌا

٦ٍم، وَمَتٌِٕمُٝمْؿ َرضُمٌؾ، وَمٚماما سَمَٚمَغ اًم٤ٌمب، ىم٤مل اًمٜمٌلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ:  ًَ إِنا هذا »َصـٜمَٕمُف ًَمُف ظَم٤مُِمس مَخْ

 . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ىم٤مل: سمؾ آَذُن ًمُف ي٤م رؾمقَل اهللاِش شَمٌَِٕمٜم٤م، وم٢مِْن ؿمئ٧م َأْن شَم٠ْمذَن ًَمُف، وإِْن ؿِمئ٧َم َرضَمعَ 

  

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ أسم٤م هم٤مدي٦م اًمٞمامُمل ىم٤مل: أشمٞم٧م اعمديٜم٦م ومج٤مء رؾمقل يمثػم سمـ اًمّمٚم٧م ومدقم٤مهؿ ومام ىم٤مم إٓ أسمق هريرة 

ومخ٦ًم ُمٜمٝمؿ أٟم٤م ومذهٌقا وم٠ميمٚمقا صمؿ ضم٤مء أسمق هريرة صمؿ ىم٤مل: واهلل ي٤م أهؾ اعمًجد إٟمٙمؿ ًمٕمّم٤مة ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ 

 (2/289)ُمًٜمد امحد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

وىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌٞمد اهلل: أطمؼ اًمٜم٤مس سمٚمٓمٛم٦م ُمـ أشمك ـمٕم٤مُم٤م مل ُيدع إًمٞمف: وأطمؼ اًمٜم٤مس سمٚمٓمٛمتلم ُمـ ي٘مقل ًمف 

قمل إمم ـمٕم٤مم وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م اضمٚمس ه٤م هٜم٤م ومٞم٘مقل: ٓ ه٤م هٜم٤م وأطمؼ اًمٜم٤مس سمثالث ًمٓمامت ُمـ دُ 

 (281/1سمـ قمٌدرسمف دع رسم٦م اًمٌٞم٧م شم٠ميمؾ ُمٕمٜم٤م. ) اًمٕم٘مد اًمٗمريد ًٓمّم٤مطم٥م اعمٜمزل: اُ 

ىم٤مل وٛمرة: صٜمع إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ـمٕم٤مُم٤ًم سمّمقر ودقم٤م إظمقاٟمف ىم٤مل: ودقم٤م رضمالً ي٘م٤مل ًمف: ظمالد 
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اًمّمٞم٘مؾ ىم٤مل: وم٠ميمؾ صمؿ ىم٤مل: احلٛمد هلل: صمؿ ىم٤مم، وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ سمٕمد أن ىم٤مم: ًم٘مد ؾم٤مء ذم ظمّمٚمتلم: 

 (7/391ًم٘مد ىم٤مم سمٖمػم إذن وًم٘مد طمِمؿ أصح٤مسمف.) طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

ل طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م: صمالصم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ طم٤ًمب ذم ُمٓمٕمٛمٝمؿ: اًمّم٤مئؿ طمتك يٗمٓمر واًمّم٤مئؿ طمتك يتًحر ىم٤م

 (2/488وـمٕم٤مم اًمْمٞمػ. )طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 (6/381ٚمٞمف احل).ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ٓ دمٞمٌقا دقمقة، إٓ دقمقة ُمـ شمرون أن ىمٚمقسمٙمؿ شمّمٚمح قمغم ـمٕم٤مُمف

 ٤مُمك اًمٓمٕم٤مم وم٘م٤مل:وىمد ٟمٔمؿ ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة صدر اًمديـ سمـ اًمٕمز احلٜمٗمل  اؾم

ُده٤م ُم٘مُروٟم٦ًم سمٌٞم٤منِ  ـْ سمٕمِد قَمنْمٍة       ؾَم٠مْهِ  أؾم٤مُمل اًمٓمإم٤مِم اصمٜم٤مِن ُم

 قم٘مٞم٘م٦ُم َُمْقًُمقٍد، َويمػمُة سم٤منِ        وًمٞمٛم٦ُم قُمْرٍس صمؿا ظُمرُس ِوَٓدٍة        

 قَمذيٌر أو أقمذاٌر ًمٞمقِم ظِمت٤منِ          َووٞمٛم٦ُم ذْي َُمْقٍت َٟم٘مٞمٕم٦ُم ىم٤مِدٍم       

 طِمَذاُق َصٌلًّ يقَم ظمتِؿ ىُمرانِ            اخِلالِّن ٓ ؾم٥ٌٌم هل٤م          وُم٠مُدسم٦مُ 

ه٤م ذم اًمٜمأمِؿ حُتٗم٦ُم زائٍر    ٞمِػ َُمْع ُٟمْزٍل ًَمُف سم٠مُم٤مِن.             وقَم٤مِذُ رى اًمْما
 ىمِ

 ( 1/36) ومص اخلقاشمؿ ومٞمام ىمٞمؾ رم اًمقٓئؿ ٓسمـ ـمقًمقن اًمدُمِم٘مك

ًمقٓدة اعمقًمقد رم  :اًمٕم٘مٞم٘مف –ًالُمف اعمرأة ُمـ اًمٓمٚمؼ واًمٜمٗم٤مس وًمٞمٛمف ظمرس : ًم –اًمٜمٙم٤مح  :وًمٞمٛمف قمرس

اًمٜم٘مٞمٕمف :  –رم طم٤مًمف اًمقوم٤مة  :اًمقوٞمٛمف –وشمٙمقن رم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع وطمٚمؼ ؿمٕمر رأؾمف. اًمقيمػمة: سمٜم٤مء اعم٤ًميمـ 

 :احلذاق – ةيمؾ دقمقة يم٤مٟم٧م ًم٥ًٌم او ًمٖمػم :اعم٠مدسمف –وًمٞمٛمف اخلت٤من  :اًمٕمذيرة –رم طم٤مًمف ىمدوم اعم٤ًمومر ؾم٤معم٤م 

 وًمٞمٛمف آوٞم٤مف :اًم٘مرى –ـمٕم٤مم اًمزائر :اًمتحٗمف –و اٟم٤ٌمت اؾمٜم٤من اًمّمٖمػمأٜمد ظمٞمؿ اًم٘مران ًمٚمّمٌك قم

غٟء أوٍٗ -:09
ُ
 ثبة األوً شلب ١ٍ٠ٗ َّٚٚٗ ٚرأد٠جٗ ِٓ ٠

قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾَمَٚمَٛم٦َم ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل: يُمٜم٧ُم همالُم٤ًم ذم طِمْجِر رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -741

ْحَٗم٦ِم وم٘م٤مل زم رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ: وؾَمٚماؿ، ويَم٤م َي٤م هُمالُم ؾَمؿِّ اهللا »ٟم٧ْم َيِدي شَمٓمِٞمُش ذم اًمّما

ا٤م َيٚمِٞمَؽ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش شمٕم٤ممم َويُمْؾ سمٞمٛمٞمٜمَِؽ ويمْؾ ِِم

حْ ش شَمٓمِٞمُش »ىمقًمف:   وسمٕمده٤م ي٤مء ُمثٜم٤مة ُمـ حت٧م، ُمٕمٜم٤مه: شمتحّرك ومتتّد إمِم ٟمقاطمل اًمّما
ِ
 َٗم٦ِم.سمٙمن اًمٓم٤مء

ـِ إيمقِع ريَض اهللا قمٜمف َأن َرضُماًل َأيمَؾ قِمٜمَْد رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -741 وقمـ ؾَمَٚمَٛم٦َم سم

ؼْمُ وَماَم َروَمَٕمَٝم٤م إمِم شٓ اؾْمتََٓمْٕم٧َم »ىم٤مل:ٓ َأؾْمتٓمِٞمُع ىم٤مَل:شيُمْؾ سمِٞمَِٛمٞمٜمَؽ »سمِِمامًمف وم٘م٤مل:
ُم٤م َُمٜمََٕمُف إِٓا اًمٙمِ
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 ومِٞمِف.رواه ُمًٚمؿ.

 ٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا
يم٤من   : ىم٤مل قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ زيد و  .قمـ ٟم٤مومع ُمقمم سمـ قمٛمر وقمـ قمٓم٤مء ىم٤مٓ ٓشم٠ميمؾ سمِمامًمؽ وٓشمّمدق هب٤م

 (9/461 .)ذح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل  اًمِمامل  : يٕمٜمل -وٓ شم٠مظمذن سمف وٓشمٕمٓملم   : ٟم٤مومع يزيد ومٞمٝم٤م

ُمـ ؾمػمة اًمٕمجؿ وًمٙمـ يتٙمٚمٛمقن سم٤معمٕمروف ويتحدصمقن  ىم٤مل اًمٖمزامم :آيًٙمتقا قمغم اًمٓمٕم٤مم وم٤من ذًمؽ 

 (7/2طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إسمحٙم٤مي٤مت اًمّم٤محللم رم آـمٕمٛمف وهمػمه٤م .)

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: رآين احلٙمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف وأٟم٤م همالم آيمؾ ُمـ ه٤مهٜم٤م 

ؾ هٙمذا يمام ي٠ميمؾ اًمِمٞمٓم٤من،إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا أيمؾ  مل وه٤مهٜم٤م، وم٘م٤مل زم: ي٤م همالم، ٓ شم٠ميم

 (4683شمٕمد أص٤مسمٕمف سملم يديف .) صحٞمح اجل٤مُمع 

روى ان قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :رأى رضماًل وىمد ضب سمٞمده اًمٞمنى ًمٞم٠ميمؾ هب٤م : ىم٤مل : ٓ إٓ أن شمٙمقن يدك  

  (24442قمٚمٞمٚم٦م أو ُمٕمتٚمف. )ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

 (24443هلل قمٜمٝم٤م :اَّن٤م رأت  اُمرأة شم٠ميمؾ سمِمامهل٤م ومٜمٝمتٝم٤م . )ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف وقمـ قم٤مئِمف رى ا

 ثبة إٌٟٙ ّٓ اٌمشاْ ثني دتشرني ٚضلّٛ٘ب -;09
 ئرا أوً مجبّخ ئال ثارْ سفمزٗ

ٌُْد ا -742 ، ومُرزىْمٜم٤َم مَتْرًا، َويم٤مَن قَم سَمػْمِ ـِ اًمزُّ ـُ قمـ ضمٌََٚم٦َم سمـ ؾُمَحٞمْؿ ىم٤مل: َأص٤مسَمٜم٤م قم٤مُم ؾَمٜم٦ٍَم ُمَع اسْم هللا سم

ـُ ٟم٠ْميُمُؾ، ومٞم٘مقُل: ٓ شُمَ٘م٤مِرُٟمقا، وم٢مِن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ََّنك  قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام يُٛمر سمٜم٤م وٟمْح

ـِ اإلىمراِن، صمؿ ي٘مقُل:  ضُمُؾ َأظَم٤مهُ »قم َت٠ْمِذَن اًمرا ًْ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش إِٓا َأْن َي

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
٧م ذم اًمّمٗم٦م ومٌٕم٨م إًمٞمٜم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمجقة، ومٙمٜم٤م ٟم٘مرن اًمثٜمتلم ُمـ اجلقع ىم٤مل أيب هريرة: يمٜم

 (1/399 إوًمٞم٤مءوي٘مقل ٓصح٤مسمف إين ىمد ىمرٟم٧م وم٤مىمرٟمقا .)طمٚمٞمف 

 (9/572ًمٞمس سمجٛمٞمؾ أن ي٠ميمؾ أيمثر ُمـ روم٘متف.) ومتح اًم٤ٌمري   :  ُم٤مًمؽ  ىم٤مل

أذٟمقا ومال سم٠مس . واظمتٚمٗمقا ذم أن هذا هذا اًمٜمٝمل ُمتٗمؼ قمٚمٞمف طمتك يًت٠مذَّنؿ ، وم٢مذا  : اًمٜمقوي ىم٤مل
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ًمٚمتحريؿ  وقمـ   قمـ أهؾ اًمٔم٤مهر أٟمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ أو قمغم اًمٙمراه٦م وإدب ، ومٜم٘مؾ

همػمهؿ أٟمف ًمٚمٙمراه٦م وإدب ، واًمّمقاب اًمتٗمّمٞمؾ ، وم٢من يم٤من اًمٓمٕم٤مم ُمِمؽميم٤م سمٞمٜمٝمؿ وم٤مًم٘مران طمرام إٓ 

ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمتٍميح ُمـ ىمريٜم٦م طم٤مل أو إدٓل قمٚمٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ  سمرو٤مهؿ ، وحيّمؾ اًمرو٤م سمتٍمحيٝمؿ سمف أو سمام

سمحٞم٨م يٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤م أو فمٜم٤م ىمقي٤م أَّنؿ يروقن سمف ، وُمتك ؿمؽ ذم رو٤مهؿ ومٝمق طمرام وإن يم٤من اًمٓمٕم٤مم ًمٖمػمهؿ 

أو ٕطمدهؿ اؿمؽمط رو٤مه وطمده ، وم٢من ىمرن سمٖمػم رو٤مه ومحرام ، ويًتح٥م أن يًت٠مذن أيمٚملم ُمٕمف وٓ 

وىمد وٞمٗمٝمؿ سمف ومال حيرم قمٚمٞمف اًم٘مران ، صمؿ إن يم٤من ذم اًمٓمٕم٤مم ىمٚم٦م ومحًـ أن ٓ جي٥م وإن يم٤من اًمٓمٕم٤مم ًمٜمٗمًف 

ي٘مرن ًمت٤ًموهيؿ ، وإن يم٤من يمثػما سمحٞم٨م يٗمْمؾ قمٜمٝمؿ ومال سم٠مس سم٘مراٟمف ، ًمٙمـ إدب ُمٓمٚم٘م٤م اًمت٠مدب ذم 

إٟمام يم٤من هذا ذم  خلٓم٤ميب:إيمؾ وشمرك اًمنمه إٓ أن يٙمقن ُمًتٕمجال ويريد اإلهاع ًمِمٖمؾ آظمر . وىم٤مٓ

زُمٜمٝمؿ وطملم يم٤من اًمٓمٕم٤مم وٞم٘م٤م ، وم٠مُم٤م اًمٞمقم ُمع اشم٤ًمع احل٤مل ومال طم٤مضم٦م إمم اإلذن ، وًمٞمس يمام ىم٤مل سمؾ 

اًمّمقاب ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وم٢من آقمت٤ٌمر ًمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ خلّمقص اًم٥ًٌم ًمق صم٧ٌم اًم٥ًٌم يمٞمػ 

  )13/229. )ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  وهق همػم صم٤مسم٧م

 ثبة ِب ٠مٌٛٗ ٠ٚفٍْٗ ِٓ ٠أوً ٚال ٠ؾجِ ->09
ـِ طمرب ريَض اهللا قمٜمف َأن َأصح٤مَب رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مًُمقا: ي٤م  -743 قمـ َوطْمٌمِّ سم

ىم٤مًُمقا: َٟمَٕمْؿ. ىم٤مل: وَم٤مضْمتَِٛمُٕمقا قَمغم ش نَ وَمَٚمَٕمٚماُٙمْؿ شَمْٗمؽِمىُمق»رؾمقَل اهللاِ، إِٟما٤م َٟم٠ْميُمُؾ وٓ َٟمِْمٌَُع؟ ىم٤مل: 

 رواه أسمق داود.ش ـَمَٕم٤مُمُٙمْؿ، َواْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللاِ، ُي٤ٌَمَرْك ًَمُٙمْؿ ومٞمف

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين رمحف اهلل، ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل أن إسمٚمٞمس فمٝمر ًمٞمحٞمك سمـ زيمري٤م قمٚمٞمف اًمًالم ومرأى قمٚمٞمف ُمٕم٤مًمٞمؼ 

ء. وم٘م٤مل حيٞمك قمٚمٞمف اًمًالم: ي٤م إسمٚمٞمس ُم٤م هذه اعمٕم٤مًمٞمؼ اًمتل أرى قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: هذه اًمِمٝمقات ُمـ يمؾ ر

اًمتل أصٞم٥م هبـ اسمـ آدم، ىم٤مل: ومٝمؾ زم ومٞمٝم٤م ُمـ رء. ىم٤مل: رسمام ؿمٌٕم٧م ومث٘مٚمٜم٤مك قمـ اًمّمالة وقمـ اًمذيمر، 

وهلل قمكّم أن ٓ  ىم٤مل: هؾ همػم ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٓ! ىم٤مل: هلل قمكّم أن ٓ أُمأل سمٓمٜمل ُمـ ـمٕم٤مم أسمًدا. ىم٤مل إسمٚمٞمس:

 (416/1هتذيٌف  )احلٚمٞم٦م .أٟمّمح ُمًٚماًم أسمًدا

اُمتالء اًمٌٓمـ( وم٢مَّن٤م ُمٙمًٚم٦م قمـ  (ىم٤مل قمٛمر :ٟم٤مصح٤ًم اعمًٚمٛملم ذات ُمرة ذم إطمدى ظمٓمٌف: إي٤ميمؿ واًمٌٓمٜم٦م 
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اًمّمالة، ُم١مذي٦م ًمٚمجًؿ. وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مّمد ذم ىمقشمٙمؿ، وم٢مٟمف أسمٕمد ُمـ اًمنمر، وأصح ًمٚمٌدن، وأىمقى قمغم 

 )3/211ًمنمقمٞم٦م أداب ا (اًمٕم٤ٌمدة.

 (4/91)اجلقع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م .ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م: أهٚمؽ اسمـ آدم إضمقوم٤من: اًمٌٓمـ واًمٗمرج

 (4/83ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م .(ىم٤مل قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م: إٟمام اًمٌٓمـ ه٤مِت ه٤مِت، يمٗم٤ميمؿ ُم٤م ؾمده قمٜمٙمؿ

  (553ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ُم٤م ؿمٌٕم٧م ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م. 

ـ رمحف اهلل رضمال إمم ـمٕم٤مُمف وم٘م٤مل: ىمد أيمٚم٧م، وًم٧ًم أىمدر أن أقمقد، ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل! أَو ي٠ميمؾ دقم٤م احلً

 (7/483ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  .(اعم١مُمـ طمتك ٓ يًتٓمٞمع أن يٕمقد؟

 ىم٤مل احلًـ:ي٤م اسمـ آدم يمؾ ذم صمٚم٨م سمٓمٜمؽ واذب ذم صمٚمثف ودع صمٚم٨م سمٓمٜمؽ يتٜمٗمس ويتٗمٙمر.

 (553)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

ًـ: واهلل ًم٘مد أدريمٜم٤م أىمقاُم٤م وصحٌٜم٤م ـمقائػ ُمٜمٝمؿ، ُم٤م أُمر أطمدهؿ ذم سمٞمتف سمّمٜمٕم٦م ـمٕم٤مم ًمف ىمط ىم٤مل احل

 (94/1وُم٤م ؿمٌع أطمدهؿ ُمـ ـمٕم٤مم طمتك ُم٤مت، ُم٤م قمدا أن ي٘م٤مرب ؿمٌٕمف أُمًؽ. )اجلقع 

  (119/1وىم٤مل أيًْم٤م: ًم٘مد يم٤من اعمًٚمؿ ُيٕم٤مر أن ي٘م٤مل ًمف: إٟمؽ ًمٌٓملم. )اجلقع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 ا أردت طم٤مضم٦م ُمـ طمقائ٩م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومال شم٠ميمؾ طمتك شم٘مْمٞمٝم٤م وم٢من إيمؾ يٖمػم اًمٕم٘مؾ.وىم٤مل ايْم٤م: إذ

 (4/94) ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  

 صدأ، وصدأ اًم٘مٚم٥ِم اًمِمٌع
ٍ
 (2/ 865هتذيٌف  ) اًمًػم .ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ًمٙمؾ رء

 (8/32 إوًمٞم٤مءطمٚمٞمف أي: ٓ شمِمؽموه.) . ىمٞمؾ إلسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: إن اًمٚمحؿ همال: ىم٤مل: وم٠مرظمّمقه

 (8/381ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: أـم٥م ُمٓمٕمٛمؽ، وٓ قمٚمٞمؽ أٓ شم٘مقم سم٤مًمٚمٞمؾ وشمّمقم سم٤مًمٜمٝم٤مر.)احلٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اعم١مُمـ اًمّم٤مئغ: دقمقت ري٤مطم٤ًم ذات ًمٞمٚم٦م إمم ُمٜمززم ـ وٟمحـ سمٕم٤ٌمدان ـ ومج٤مء ذم اًمًحر، وم٘مرسم٧م 

٤مل: ومّم٤مح صٞمح٦م أومزقمٜمل، وىم٤مل: يمٞمػ إًمٞمف ـمٕم٤مُم٤ًم، وم٠مص٤مب ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم: وم٘مٚم٧م: ازدد، ومام أراك ؿمٌٕم٧م: ىم

أؿمٌع ذم أي٤مم اًمدٟمٞم٤م، وؿمجرة اًمزىمقم ـمٕم٤مم إصمٞمؿ سملم يدي؟ ىم٤مل: ومرومٕم٧م اًمٓمٕم٤مم ُمـ سملم يديف: وم٘مٚم٧م 

 (194/ 6 إوًمٞم٤مءأٟم٧م ذم رء، وٟمحـ ذم رء.) طمٚمٞمف 

ٞم٤مُم٦م ذم اعمتجققملم حيٙمٛمقن يقم اًم٘م قمـ قمٛمرو سمـ راؿمد ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ، ي٘مقل : سمٚمٖمٜمل أن

 (226/1. )اجلقع  ذم احل٤ًمب صمامر اجلٜم٦م ، ومٞم٠ميمٚمقن ويٓمٕمٛمقن واًمٜم٤مس
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 . : ُم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٙمقن سمٓمٜمف أيمؼم مهف وأن شمٙمقن ؿمٝمقشمف هل اًمٖم٤مًم٦ٌم قمٚمٞمف ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وىم٤مل

 (161/1) اجلقع 

 (194/1ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: اجلقع يٓمرد إذ، واًمِمٌع يٜمٛمٞمف وحيٞمٞمف.)اجلقع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م و

 ٧م.ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف:أمجٕم٧م إـم٤ٌمء أن رأس اًمٓم٥م احلٛمٞم٦م وأمجٕم٧م احلٙمامء أن رأس احلٙمٛم٦م اًمّمٛم

 (619)اًمّمٛم٧م رىمؿ  

ن ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل ٓ شم٠ميمؾ ؿمًٌٕم٤م ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ُمـ اإلهاف إيمؾ سمٕمد اًمِمٌع، ويمؾُّ ذًمؽ حمٔمقر. وىم٤مل ًم٘مام

 (24طمٙم٤مم اًم٘مران ٕومقق ؿمٌع، وم٢مٟمؽ أن شمٜمٌذه ًمٚمٙمٚم٥م ظمػم ُمـ أن شم٠ميمٚمف.)اجل٤مُمع 

ؾمئؾ ؾمٝمؾ اًمتًؽمى : اًمرضمؾ ي٠ميمؾ رم اًمٞمقم أيمٚمف ؟ ىم٤مل أيمؾ اًمّمدي٘ملم :ىمٞمؾ ًمف وم٠ميمٚمتلم؟ ىم٤مل :ايمؾ 

 (181-179اًم٘مٞمؿ  اعم١مُمٜملم :وم٘م٤مًمقا ومثالصمف؟ ىم٤مل :ىمؾ ٓهٚمف يٌٜمقا ًمف ُمٕمٚمٗم٤م.)اًمٗمقائد ٓسمـ

  (551ىم٤مل أسمق اًمٗمتح اًمًٌتل:.)ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 

 ًمتٓمٚم٥م اًمرسمح ِم٤م ومٞمف ظمنان     ي٤م ظم٤مدم اجلًؿ يمؿ شمِم٘مك سمخدُمتـف    

 وم٠مٟم٧م سم٤مًمٜمٗمس ٓ سم٤مجلًؿ إٟم٤ًمن   أىمٌؾ قمغم اًمٜمٗمس واؾمتٙمٛمؾ ومْم٤مئٚمٝم٤م    

ُمٙم٤من ضمققمف طمٙمٛم٦م وورقم٤م، ويمـ٤من  ىم٤مل اًمني سمـ يٜمٕمؿ رمحف اهلل: يم٤من ي٘م٤مل: ُم٤م دمقع قمٌد إٓ أسمدل اهلل

ــــ٤محللم ــــ٤مء واًمّم ــــٕم٤مر إٟمٌٞم ــــقع ؿم ــــ٤مل: اجل ــــدٟمٞم٤م   .ي٘م ـــــ أيب اًم ــــققم٦م اسم  (4/95)ُمقؾم

ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: ًم٘مل قم٤ممل قم٤معم٤م هق ومقىمف ذم اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل: رمحؽ اهلل أظمؼمين قمـ هذا اًمٓمٕم٤مم اًمـذي 

 (4/115أيب اًمدٟمٞم٤م  )ُمقؾمققم٦م اسمـ .ٟمّمٞمٌف ٓ إهاف ومٞمف ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ُم٤م ؾمد اجلقع، ودون اًمِمٌع

ىم٤مل أيب قمٌٞمدة اخلقاص: طمتٗمؽ ذم ؿمٌٕمؽ، وطمٗمٔمؽ ذم ضمققمؽ، إذا أٟم٧م ؿمٌٕم٧م صم٘مٚم٧م، ومٜمٛم٧م،  

 (47. )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ طمدي٨م اؾمتٛمٙمـ ُمٜمؽ اًمٕمدّو، ومجثؿ قمٚمٞمؽ، وإذا أٟم٧م دمققم٧م يمٜم٧م ًمٚمٕمدو سمٛمرصد

٢من اؾمت٘م٤مم ًمف سمٓمٜمف اؾمت٘م٤مم ًمف ديٜمف، ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد رمحف اهلل: أول ُم٤م يٕمٛمؾ ومٞمف اًمٕمٌد اعم١مُمـ سمٓمٜمف، وم

 ( 4/96)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م   .وأن مل يًت٘مؿ ًمف سمٓمٜمف مل يًت٘مؿ ًمف ديٜمف

 ىم٤مل احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ: يم٤من ي٘م٤مل: يمثرة اًمٓمٕم٤مم متٞم٧م اًم٘مٚم٥م، يمام أن يمثرة اعم٤مء متٞم٧م اًمزرع.

 (4/96)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م 

 (9/266ش، صٗم٤م ورق، وإذا ؿمٌع وروي، قمٛمل وسم٤مر. )احلٚمٞمف ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن: إذا ضم٤مع اًم٘مٚم٥م وقمٓم
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 (8/318ٚمٞمف احل).قمـ احلًٜمل ىم٤مل: ُمـ أراد: أن يٖمزر دُمٕمف ويرق ىمٚمٌف ومٚمٞم٠ميمؾ وًمٞمنمب ذم ٟمّمػ سمٓمٜمف

 (4/95)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل إقمٛمش ًمرضمؾ: شمرى هذا اًمٌٓمـ؟ إن أهٜمتف أيمرُمؽ وإن أيمرُمتف أه٤مٟمؽ . 

 (4/96ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  ـ: يم٤من ي٘م٤مل: ٓ شمًٙمـ احلٙمٛم٦م ُمٕمدة ُمألى.)قمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمرمح

 (116 /4ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  (.ًمٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من شمٙمقن مه٦م أطمدهؿ ومٞمف سمٓمٜمف وديٜمف هقاه :ىم٤مل صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ

 (334/3ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل رمحف اهلل: اًمٌٓمٜم٦م أصؾ اًمٖمٗمٚمف .)هتذيٌٞمف احلٚمٞمف 

 (4/95قؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: اجلقع يرق اًم٘مٚم٥م. )ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل ي

 (4/114اًمداء. )زاد اعمٕم٤مد  ـمٌٞم٥م اًمٕمرب : احلٛمٞم٦م رأس اًمدواء واًمٌٓمٜم٦م رأس احل٤مرث سمـ يمٚمدة ىم٤مل

 (143.)اجلقع رىمؿ  ل : ُمـ أطم٥م أن يٜمقر ىمٚمٌف ومٚمٞم٘مؾ ـمٕمٛمف: يم٤من ي٘م٤م أيب قمٛمران اجلقينىم٤مل 

 (8/222ٚمٞمف احلاجلقع يٌٕم٨م قمغم اًمؼم يمام شمٌٕم٨م اًمٌٓمٜم٦م قمغم إذ.) : حمٛمد سمـ اًمٜمي احل٤مرصمل وىم٤مل

 (117: ىمٚم٦م اًمٓمٕمؿ قمقن قمغم اًمتنع ذم اخلػمات.)اجلقع رىمؿ ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد: يم٤من ي٘م٤مل

 (119/1ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمٕمٞمد: إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٕمػم سم٤مًمٌٓمٜم٦م يمام يٕمػم سم٤مًمذٟم٥م يٕمٛمٚمف. )اجلقع 

 (311ىم٤مل جم٤مهد رمحف اهلل: ًمق يمٜم٧م آيمؾ يمؾ ُم٤م أؿمتٝمل ُم٤م ؾم٤موي٧م طمِمٗم٦م. )اجلقع طمدي٨م 

 (264/1وىم٤مل ُمًٕمر: .)اجلقع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

 وُمؾُء اًمٙمػ ُمـ ُم٤مء اًمٗمرات               دت اجلقع يٓمرُده رهمٞمٌػ وضم

 ويمثر اًمُٓمٕمؿ قمقن ًمٚم٤ًٌمت                   وىمؾ اًمُٓمٕمؿ قمقٌن ًمٚمٛمّمكم  

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ أيب هريرة ىم٤مل: يمٜم٧م ٓ آيمؾ اخلٛمػم وٓ أًمٌس احلرير واًمّمؼ سمٓمٜمل ُمـ اجلقع واؾمت٘مري اًمرضمؾ أي٦م 

اهلل، هل ُمٕمل يمل يٜم٘مٚم٥م يب، ومٞمُٓمٕمٛمٜمل ويم٤من ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٛم٤ًميملم: ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  ٤مبُمـ يمت

 .ويم٤من يٜم٘مٚم٥م سمٜم٤م، ومٞمٓمٕمٛمٜم٤م ُم٤م يم٤من ذم سمٞمتف: إن يم٤من ًمٞمخرج إًمٞمٜم٤م اًمٕمٙم٦م، ومٜمِم٘مٝم٤م، ومٜمٚمٕمؼ ُم٤م ومٞمٝم٤م

 (1/117 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

  .يمٔمٜمل وإن أضمٕمتف: ؾمٌٜمليم٤من أسمق هريرة يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وهق ي٘مقل: ويؾ زم ُمـ سمٓمٜمل: إذا أؿمٌٕمتف: 

 (1/382 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أيب هريرة: ًم٘مد رأيتٜمل أسع سملم ُمٜمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم طمجرة قم٤مئِم٦م ريض اهلل 

(1/378 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف  .شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م: ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس: إٟمف جمٜمقن وُم٤م يب ضمٜمقن ُم٤م يب إٓ اجلقع
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 اًم٘مّمٕم٦م ضم٤مٟم٥م ُمـ ٕيمؾسم٤م إُمر سم٤مب                  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -758 

 

 

 ٌمقْخثبة األِش ثبألوً ِٓ عبٔت ا -=09
 ٚإٌٟٙ ّٓ األوً ِٓ ٚعيٙب

يَم٦ُم شَمٜمِْزُل َوؾَمَط »قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريَض اهللا قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -744 اًْمؼَمَ

َتٞمِْف وَٓ شَم٠ْميُمُٚمقا ُِمـ َوؾَمٓمِفِ  ـْ طَم٤موما ـٌ ش اًمٓمإَم٤مم وَمُٙمُٚمقا ُِم رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي، وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمً

 صحٞمٌح.

وقمـ قمٌِد اهللا سمـ سُمْنٍ ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل: يم٤من ًمِٚمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىَمّْمَٕم٦ٌم ُي٘م٤مُل هل٤م:  -745

حك ُأيِت سمتَْٚمَؽ اًْمَ٘مّْمَٕم٦ِم، يٕمٜمل وىمد صُمِرَد  اُء، حْيِٛمُٚمَٝم٤م َأْرسَمَٕم٦ُم ِرضم٤مٍل، وَمٚماما َأْوحقا َوؾَمَجُدوا اًمْمُّ اًْمَٖمرا

قا قمٚمٞم : ُم٤م هذه اجِلْٚم٦ًُم؟ ومٞمٝم٤م، وم٤مًمتَٗمُّ ٝم٤م، وَمَٚماما يَمثُُروا ضَمَث٤م رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مَل َأقمرايبٌّ

ْ جْيَٕمْٚمٜمل ضَم٤ٌمرًا قَمٜمٞمدًا، صمؿا ىم٤مل  ٌْدًا يَمِرياًم، ومَل ىم٤مل رؾمقُل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ: إِنا اهللا ضَمَٕمٚمٜمل قَم

٤ٌَمَرْك ومٞمٝم٤م»ِف وؾَمٚماؿ: رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ  ٤م ُي ـْ طَمَقاًَمْٞمَٝم٤م، َوَدقُمقا ِذْرَوهَتَ رواه أسمق داوٍد ش يُمُٚمقا ُِم

 َأقْماَلَه٤م : سمٙمن اًمذال ووٛمٝم٤م .ش ِذْرَوهَت٤َم » سم٢مؾِمٜم٤مد ضمٞمد. 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (256/1سمرار ٕٞمع اىم٤مل قمغم: إذا أيمٚمتؿ اًمثريد ومٙمٚمقا ُمـ ضمقاٟمٌف، وم٢من اًمذروة ومٞمٝم٤م اًمؼميم٦م. )رسم

ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل:رآين احلٙمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف وأٟم٤م همالم آيمؾ ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م 

وم٘م٤مل زم: ي٤م همالم ٓ شم٠ميمؾ هٙمذا يمام ي٠ميمؾ اًمِمٞمٓم٤من إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا أيمؾ مل شمٕمد 

 (4683.)صحٞمح اجل٤مُمع  أص٤مسمٕمف سملم يديف

 ثبة وشا١٘خ ا -<09
 
ىئب
ّ
 ألوً ِز

ـِ قمٌد اهللا ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -746 قمـ أيب ضُمَحٞمَْٗم٦َم وه٥ِم سم

 رواه اًمٌخ٤مري.ش ٓ آيُمُؾ ُُمتاٙمِئ٤مً »

 حتتف، ىم٤مل: وَأَراَد َأٟما 
ٍ
: اعمُتاٙمِلُء ُهٜم٤م: هق اجل٤مًمُِس ُُمْٕمتَِٛمدًا قمغم ِوـم٤مء  ىم٤مل اخلَٓما٤ميبُّ

ِ
ُف ٓ َي٘مُٕمُد قَمغم اًْمقـَم٤مء

تْقـمِئ٤ًم، وَي٠ْميُمُؾ سُمْٚمَٖم٦ًم. هذا  ًْ َتْقومِزًا ٓ ُُم ًْ ـَ اًمٓمٕم٤مِم سمؾ َيْ٘مٕمُد ُُم ـْ ُيريُد اإِليْمث٤مر ُِم واًْمقؾم٤مِئِد يَمٗمْٕمٍؾ َُم

يمالْم اخلٓما٤ميب، وَأؿَم٤مر هَمػْمُه إمِم َأنا اعمتٙملَء هق اعم٤مئُؾ قَمغم ضَمٜمٌِْف، واهللا أقمٚمؿ.



 ُمّتٙمئ٤مً  إيمؾ يمراهٞم٦م سم٤مب                                       اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -759 

 

 

ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: َرَأْي٧ُم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ضم٤مًم٤ًًم ُُمْ٘مِٕمٞم٤ًم َي٠ْميُمُؾ  وقمـ َأٟمسٍ  -747

 هق اًمذي ُيْٚمِّمُؼ أًمٞمَتٞمِف سم٤مٕرِض، وُيٜمِّْم٥ُم ؾم٤مىَمٞمِْف.ش اعمُْ٘مِٕمل»متْرًا، رواه ُمًٚمؿ. 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (12/321: يم٤مٟمقا يٙمرهقن أن ي٠ميمٚمقا اشمٙم٤مءة خم٤موم٦م أن شمٕمٔمؿ سمٓمقَّنؿ. )ومتح اًم٤ٌمرى  إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملىم٤مل 

اًمٙمراهٞم٦م ٕٟمف يم٤من ُمـ  أن ضمؼميؾ َّن٤مه قمـ ذًمؽ وهذا اًمٜمٝمل حمٛمقل قمغم :ذم ومتح اًم٤ٌمري اسمـ طمجر  ذيمر

  .ر ُمـ اًمٓمٕم٤مم ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمره ذًمؽأظمالق اعمتٙمؼميـ وي١مدي إمم آؾمتٙمث٤م

ُمًٚمؿ ُمٕمٜم٤مه:ٓ آيمؾ أيمؾ ُمـ يريد آؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمٓمٕم٤مم وي٘مٕمد ًمف ُمتٛمٙمٜم٤م سمؾ أىمٕمد  ذم ذح اًمٜمقوي ىم٤مل

 ُمًتقومزا وآيمؾ ىمٚمٞمال.

 .ى وؾم٤مئد ( حتتفأىم٤مل اخلٓم٤ميب : أن اعمتٙمئ هق اجل٤مًمس ُمٕمتٛمدًا قمغم وـم٤مء ) 

 ٤مء صمالث صقر، ىم٤مل: يمؾ ذًمؽ اشمٙم٤مء، وذًمؽ ذم يمت٤مسمف زاد اعمٕم٤مد.ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ : ًمالشمٙم

إومم: اًمؽمسمع، هذا اشمٙم٤مء، واًمث٤مٟمٞم٦م: أن جيٚمس ُم٤مئاًل، واًمث٤مًمث٦م: أن يٕمتٛمد قمغم إطمدى يديف، وم٢مذا اقمتٛمد قمغم 

  اًمثٜمتلم ومٝمذا أسمٚمغ ذم آشمٙم٤مء، هذا يمٚمف اشمٙم٤مء. 

 ٚاعزؾجبة ثبة اعزؾجبة األوً ثضالس أفبثِ -?09
ألفبثِ ٚوشا٘خ ِغؾٙب لجً ٌْمٙب ٚاعزؾجبة ٌْك اٌمقْخ ٚأخز اٌٍمّخ ٌْك ا

 اٌزٟ رغمو ِٕٗ ٚأوٍٙب ٚعٛاص ِغؾٙب ثْذ اٌٍْك ثبٌغبّذ ٚاٌمذَ ٚغريّ٘ب
ـِ قم٤ٌمٍس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -748 إِذا َأيمَؾ َأطمُديُمْؿ »قمـ اسم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ش ًْح َأص٤مسمَِٕمُف طمتك يٚمَٕمَ٘مَٝم٤م َأو ُيْٚمِٕمَ٘مٝم٤مـَمَٕم٤مُم٤ًم، وَمال َيٛم

ـِ ُم٤مًمؽ ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل: َرَأْي٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َي٠ْميُمُؾ  -749 وقمـ يمْٕم٥ِم سم

 سمِثالِث َأص٤مسمَِع وَم٢مِذا وَمرَغ ًَمِٕمَ٘مٝم٤م. رواه ُمًٚمؿ.

ْحَٗم٦ِم وقمـ ضم٤مسمٍر ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقَل ا -751 هللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ أُمر سمَِٚمْٕمِؼ إََص٤مسمِِع واًمّما

 رواه ُمًٚمؿ.ش إِٟماُٙمْؿ ٓ شَمدُروَن ذم َأيِّ ـمَٕم٤مُِمٙمؿ اًمؼَميم٦مُ »وىم٤مل: 

إِذا وىمٕم٧م ًُم٘مَٛم٦ُم َأطمِديُمْؿ، وَمٚمَٞم٠ْمظُمْذَه٤م وَمْٚمٞمُِٛمْط »وقمٜمف أن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -751
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 أص٤مسمع سمثالث إيمؾ اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                    اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -761 

 

 

ْح َيدُه سم٤ِمعمِٜمِْديِؾ طمتاك َيٚمٕمَؼ َأَص٤مسمَِٕمُف،  ًَ ٞمَٓم٤مِن، وٓ يٛم ُم٤م يم٤من هب٤م ُمـ أًذى وًمٞم٠َْميُمْٚمَٝم٤م، وٓ يَدقْمٝم٤م ًمٚمِما

 رواه ُمًٚمؿ.ش وم٢مِٟمف ٓ َيدِري ذم َأيِّ ـمٕم٤مُِمِف اًمؼميم٦مُ 

ٞمَْٓم٤مَن حَيُي أَ »وقمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل:  -752  إِن اًمِما
ٍ
طمَديُمؿ قِمٜمد يُمؾِّ َرء

ُه قِمٜمَد ـمَٕم٤مُِمِف، وَم٢مِذا ؾَمَ٘مَٓم٧ْم ًُمْ٘مٛم٦ُم َأطَمِديمؿ وَمٚمٞم٠َْمظمْذَه٤م وَمْٚمٞمُِٛمْط ُم٤م يم٤مَن هب٤م ُِمـ  ـْ ؿَم٠ْمٟمِِف، طمتك حَيُْيَ ُِم

ْٞمَٓم٤مِن، وم٢مذا وَمرَغ وَمْٚمٞمْٚمَٕمْؼ َأص٤مسمِِٕمُف وم٢مِٟماف ٓ يدري ذم َأيِّ ـم ش ٕم٤مُِمِف اًمؼَميَم٦مُ َأذى، صُمؿا ًمَٞم٠ْميُمْٚمَٝم٤م وٓ َيَدقمٝم٤م ًمٚمِما

 رواه ُمًٚمؿ.

وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل: يم٤من: رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ إِذا َأيَمَؾ ـمَٕم٤مُم٤ًم، ًمِٕمَؼ  -753

إِذا ؾمَ٘مَٓم٧ْم ًُم٘مٛم٦ُم َأطمِديمؿ وَمْٚمَٞم٠ْمظُمْذه٤م، وًمٞمِٛمْط قمٜمٝم٤م إذى، وًمٞم٠َْميُمْٚمَٝم٤م، وٓ »َأَص٤مسمَِٕمُف اًمثاالَث، وىم٤مَل: 

ٞمَٓم٤منِ َيدقمْ  رواه ش وَأَُمرَٟم٤م َأن َٟمًٚم٧َم اًمَ٘مّمٕم٦َم وىم٤مل: إِٟماٙمؿ ٓ شمْدُروَن ذم َأيِّ ـَمَٕم٤مُِمٙمؿ اًمؼَميم٦مُ ش َٝم٤م ًمٚمِما

 ُُمًٚمٌؿ.

٧ِم اًمٜما٤مُر، وم٘م٤مل:  -754 ًا  ِِما٤م َُم
ِ
ـِ احل٤مرث َأٟماف ؾم٠َمل ضم٤مسمرًا ريَض اهللا قمٜمف قمـ اًمقوقء وقمـ ؾمٕمٞمد سم

ـَ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ  ـُ وضمدٟم٤مُه،  ٓ، ىمد يُمٜما٤م زُم قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ٓ ٟمجُد ُمثَؾ ذًمؽ اًمٓمٕم٤مِم إِٓا ىمٚمِٞماًل، وم٢مِذا َٟمح

٠ُم. رواه اًمٌخ٤مري. ٜم٤َم وؾَمَقاقمدَٟم٤م وَأىْمَداَُمٜم٤َم، صُمؿا ُٟمَّمكمِّ َوٓ َٟمَتَقوا ـْ ًَمٜم٤َم َُمٜم٤َمِديُؾ إِٓ َأيُمٗما  مَل َيْٙم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ( 262/1سمرار ٕيمؿ ـمٕم٤مُم٤م ومال يٛمًح يده طمتك يٚمٕم٘مٝم٤م أو ُيٚمٕم٘مٝم٤م. )رسمٞمع اىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: إذا أيمؾ أطمد

 (262/1سمرار ٕوقمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل يٚمٕمؼ أص٤مسمٕمف اًمثالث سمٕمد اًمٓمٕم٤مم. )رسمٞمع ا

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وم٢من إيمؾ سم٠مصٌع أو أصٌٕملم ٓ يًتٚمذ سمف أيمؾ، وٓ يٛمريف، وٓ يِمٌٕمف إٓ سمٕمد ـمقل، 

ح آٓت اًمٓمٕم٤مم واعمٕمدة سمام يٜم٤مهل٤م ذم يمؾ أيمٚم٦م وإيمؾ سم٤مخلٛم٦ًم واًمراطم٦م يقضم٥م ازدطم٤مم اًمٓمٕم٤مم وٓ شمٗمر

قمغم أشمف، وقمغم اعمٕمدة، ورسمام اٟمًدت أٓت ومامت، وشُمٖمّم٥م أٓت قمغم دومٕمف، واعمٕمدة قمغم اطمتامًمف، 

دى سمف سم٤مٕص٤مسمع وٓ جيد ًمف ًمذة وٓ اؾمتٛمراء، وم٠مٟمٗمع إيمؾ أيمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأيمؾ ُمـ اىمت

 (4/222اًمثالث.)زاد اعمٕم٤مد 

واهلل أقمٚمؿ: أنا اًمٓمٕم٤مم اًمذي -ىم٤مل اًمٜمقوى :وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: َٓ شمدرون ذِم أيف اًمؼميمف ُمٕمٜم٤مه 



 أص٤مسمع سمثالث إيمؾ اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                 ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 761

حيْمـره اإلٟم٤ًمن ومٞمف سمريم٦م، وٓ يدري أن شمٚمؽ اًمؼميم٦م ومٞمام أيمٚمف، أو ومٞمام سم٘مل قمغم أص٤مسمٕمف، أو ومٞمام سم٘مل ذم 

اًمٚم٘مٛم٦م اًم٤ًمىمٓم٦م، ومٞمٜمٌٖمل أن حي٤مومظ قمغم هذا يمٚمف: ًمتحّمؾ اًمؼميم٦م، وأصؾ اًمؼميم٦م:  أؾمٗمؾ اًم٘مّمٕم٦م، أو ذم

ُم٤م حيّمؾ سمف اًمتٖمذي٦م، وشمًٚمؿ قم٤مىمٌتف ُمـ  -واهلل أقمٚمؿ -اًمزي٤مدة، وصمٌقت اخلػم، واإلُمت٤مع سمف، واعمراد هٜم٤م 

 )2133ؿمـرح اًمٜمقوي عمًٚمؿ طمدي٨م أذى، وي٘مقى قمغم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم وهمػم ذًمؽ. )

٤م : اؾمتح٤ٌمب أيمؾ اًمٚم٘مٛم٦م اًم٤ًمىمٓم٦م سمٕمد ُمًح أذى يّمٞمٌٝم٤م،هذا إذا مل شم٘مع قمغم ُمقوع وىم٤مل اًمٜمقوي ايْم

ٟمجس وم٢من وىمٕم٧م قمغم ُمقوع ٟمجس شمٜمج٧ًم وٓ سمد ُمـ همًٚمٝم٤م إن أُمٙمـ وم٢من شمٕمذر أـمٕمٛمٝم٤م طمٞمقاٟم٤ًم وٓ 

 يؽميمٝم٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من.)ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ(

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
يتٖمدى ومً٘مٓم٧م ًم٘مٛمتف وم٠مظمذه٤م وم٠مُم٤مط ُم٤م هب٤م ُمـ أذى صمؿ أيمٚمٝم٤م ومجٕمؾ يم٤من ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر ريض اهلل قمٜمف 

إقم٤مضمؿ ي٘مقًمقن: اٟمٔمروا إمم ُم٤م سملم يديف  أوًمئؽ اًمده٤مىملم يتٖم٤مُمزون سمف وم٘م٤مًمقا ًمف: ُم٤م شمرى ُم٤م ي٘مقل ه١مٓء

إٟم٤م يمٜم٤م   :ُمـ اًمٓمٕم٤مم وإمم ُم٤م يّمٜمع هبذه اًمٚم٘مٛم٦م وم٘م٤مل: إين مل أيمـ ٕدع ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ًم٘مقل ه١مٓء إقم٤مضمؿ

 (2172رىمؿ 2/132ي٠ميمٚمٝم٤م. )ؾمٜمـ اًمدارُمك  إذا ؾم٘مٓم٧م ُمـ أطمدٟم٤م ًم٘مٛم٦م أن يٛمٞمط ُم٤م هب٤م ُمـ إذىٟم١مُمر 

 ثبة رىضري األ٠ذٞ ٍّٝ اٌيْبَ -009
ـَمَٕم٤مُم »قمـ أيب هريرة ريَض اهللا شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مل رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -755

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اًمَثالصَم٦ِم يم٤مذم إَرسمَٕم٦ِم  اإلصمٜملِم يم٤مذم اًمثاالصَم٦ِم ، َوـَمَٕم٤ممُ 

ـَمٕم٤مُم :» وقمـ ضم٤مسمٍر ريض اهللا قمٜمُف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيُ٘مقُل  -756

 ُمًٚمؿ.رواه ش اًمَقاطِمِد َيْٙمٗمل اإلصَمٜملْمِ ، وـمٕم٤مُم اإلصمٜملِم يْٙمٗمل إرسمٕم٦َم ، وـمٕم٤مُم إَرسَمٕم٦ِم َيْٙمٗمل اًمثاامٟمَِٞم٦َم 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (251/1.)رسمٞمع آسمرار ىم٤مل قمكم : إذا ـمرىمؽ إظمقاٟمؽ ومال شمدظمر قمٜمٝمؿ ُم٤م ذم اعمٜمزل، وٓ شمتٙمٚمػ ُم٤م وراء اًم٤ٌمب

 (261/1ىم٤مل أٟمس: ُمـ ًم٘مؿ أظم٤مه ًم٘مٛم٦م طمٚمقاء سف اهلل قمٜمف ُمرارة اعمقىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. )رسمٞمع آسمرار 

 ين إزم أيمثرهؿ أيمال وأقمٔمٛمٝمؿ ًم٘مٛم٦م، وأصم٘مٚمٝمؿ قمكم ُمـ حيقضمٜمل إمم ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد: أطم٥م إظمقا

(261/1سمرار ًمٚمزخمنمى ٕ)رسمٞمع ا.شمٕم٤مهده ذم إيمؾ



 اًمٓمٕم٤مم قمغم إيدي شمٙمثػم سم٤مب                              اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -762 

 

 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م : ًمرضمؾ قمغم ُم٤مئدشمف : ظمذ اًمِمٕمرة ُمـ ًم٘مٛمتؽ وم٘م٤مل:واٟمؽ شمراقمٞمٜمك ُمراقم٤مة ُمـ يرى اًمِمٕمرة رم 

ا. صمؿ ظمرج وهق ي٘مقل :وًمٚمٛمقت ظمػم ُمـ زي٤مرة سم٤مظمؾ . يالطمظ أـمراف ًم٘مٛمتك ؟ ٓ ايمٚم٧م ًمؽ ـمٕمام اسمد

 (241/1إيمٞمؾ قمغم قمٛمد. )اًمٕم٘مد اًمٗمريد

وَوع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سملم يدي احلًـ ريض اهلل دضم٤مضم٦م، ومٗمٙمٝم٤م احلًـ وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م : هؾ سمٞمٜمؽ 

 ( 191ومـ ُمًتٔمرف)اعمًتٓمرف رم يمؾ . : وهؾ سمٞمٜمؽ وسملم أُمٝم٤م ىمراسم٦م؟وم٘م٤مل احلًـ وسملم أُمٝم٤م قمداوة؟

 وشمذيمر ُمثؾ هذه اًم٘مّم٦م ذم ضَمدٍي ُمِمقي وم٘م٤مل اخلٚمٞمٗم٦م ًمميمؾ يم٠من أُمف ٟمٓمحتؽ؟ وم٘م٤مل أيمؾ أراك شمِمٗمؼ 

 ( 191)اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف.قمٚمٞمف يم٠من أُمف أروٕمتؽ؟ 

وقمـ إسمراهٞمؿ سمـ هِم٤مم أُمػم اعمديٜم٦م أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مسمف: شمٕم٤مًمقا ٟمٗم٤مضمئ أسم٤م قمٌٞمدة، قمًك أن يٌخٚمف، 

وم٘م٤مًمقا: إن يم٤من رء قم٤مضمؾ وإٓ ومال ٟمٜمزل. ومج٤مءهؿ سمًٌٕملم يمرؿم٤م ومٞمٝم٤م رؤوس. ومٕمج٥م اسمـ  وم٤مؾمتٜمزهلؿ،

هِم٤مم وىم٤مل: شمروٟمف ذسمح ذم ًمٞمٚمتف قمدد هذه اًمرؤوس؟ يم٤من اًمزهري إذا مل ي٠ميمؾ أطمد ُمـ أصح٤مسمف ُمـ 

 (263/1سمرار ًمٚمزخمنمى ٕ)رسمٞمع ا.ـمٕم٤مُمف طمٚمػ ٓ حيدصمف قمنمة أي٤مم

ٞم٤موم٤م، ومتٖمذى قمٜمده أقمرايب، ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد رأى اًمٜم٤مس قمغم سم٤مسمف يمام يم٤من قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان ضمقادا ُمْم

يمؾ يقم يم٠مٟمف يقم أوحك  قمٜمد قمٌد اًمٕمزيز أو يقم :رآهؿ سم٤مُٕمس، وم٘م٤مل: أذم يمؾ يقم يٓمٕمؿ إُمػم؟ وأٟمِمد

 (262/1ومٓمر وًمف أًمػ ضمٗمٜم٦م ُمؽمقم٤مت  يمؾ يقم يٛمده٤م أًمػ ىمدر.)رسمٞمع آسمرار 

ؾمامـمف ) ُم٤م ُيَٛمدُّ ًمِٞمُقَوَع قمٚمٞمف اًمٓمٕم٤مُم ( ارومؼ سمٜمٗمًؽ وم٘م٤مل : وأٟم٧م ي٤م ىم٤مل احلج٤مج ٕقمريب يقُم٤م وهق قمغم 

 (191طمج٤مج أهمْمض ُمـ سمٍمك. )اعمًتٓمرف ًمال سمِمٞمٝمك 

 خبسط اإِلٔبء -000
 
 ٚوشا٘خ ثبة أدة اٌؾشة ٚاعزؾجبة اٌزٕفظ صالصب

 اٌزٕفظ يف اإلٔبء ٚاعزؾجبة ئداسح اإلٔبء ٍّٝ األديٓ فبألديٓ ثْذ ادلجزذب
ُس ذم اًمنَماِب صَمالصم٤ًم. قمـ أَ  -757 ٟمٍس ريض اهللا قمٜمف أن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يم٤مَن يتٜمَٗما

.
ِ
ُس ظَم٤مِرَج اإِلٟم٤مء   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. يٕمٜمل: َيَتٜمَٗما

سُمقا »وقمـ اسمـ قم٤ٌمٍس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ:  -758 ٓ شَمنْمَ

سْمُتْؿ، وامْحدوا إِذا َأْٟمتُْؿ  واطِمداً  قا إِذا َأْٟمُتْؿ َذِ سُمقا َُمْثٜمك وصُمالَث، وؾَمٛمُّ ِب اًمٌَِٕمػم، َوًمٙمِـ اْذَ يَمنُمْ



 صمالصم٤مً  اًمتٜمٗمس واؾمتح٤ٌمب اًمنمب أدب سم٤مب        اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -763 

 

 

 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ.ش َرومْٕمُتؿْ 

َس ذم -759  ُمتٗمٌؼ وقمـ أيب ىَمت٤َمَدَة ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ََّنَك أن ُيَتٜمَٗما
ِ
 اإِلٟم٤مء

.
ِ
ُس ذم َٟمْٗمِس اإِلٟم٤مء  قمٚمٞمف. يٕمٜمل: ُيَتٜمَٗما

ـْ  -761 ، وقَم
ٍ
ـٍ ىمد ؿِمٞم٥م سماَمء ف َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُأيِت سمَِٚمٌ وقمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اًما

َب، صُمؿا َأقْمَٓمك  ـْ َي٤ًمِرِه َأسمق سَمٙمٍر ريض اهللا قمٜمف، وَمنَمِ ـَ »إقَْمَرايبا وىم٤مل: يِٛمٞمٜمِِف َأقْمرايب، وقَم إَيَٛم

ـَ   َأي: ظُمٚمِط.ش ؿِمٞم٥َم »ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ىمقًمف: ش وم٤مَٕيٛم

وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهللا قمٜمف َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ُأيِتَ سمنماٍب، ومنِمَب  -761

٤مِرِه َأؿْمٞم٤َمٌخ، وم٘م٤مل ًمٚمُٖمالم  ًَ ـْ َيِٛمٞمٜمِِف هُمالٌم، وقمـ َي ؟أَ »  ُِمٜمُْف وقَم
ِ
وم٘م٤مل ش شَم٠ْمَذُن زم َأْن ُأقْمٓمَِل ُه١مٓء

اًمُٖمالُم: ٓ واهللاِ، ٓ ُأوصمُِر سمِٜمِّمٞمٌك ُِمٜمَؽ َأطَمدًا، وَمتٚماُف رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم يدِه. ُمتٗمٌؼ 

ـُ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمٝمام.ش شَمٚماف»قمٚمٞمف. ىمقًمف:   َأْي: َوَوَٕمُف، وهذا اًمُٖمالُم هق اسْم

 

 اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :ا٢صبس 
اًمنماب صمالصم٤م وي٘مقل إٟمف أروى وأسمرأ وأُمرأ  يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٜمٗمس ذمىم٤مل أٟمس قمـ 

 (2128(  وُمًٚمؿ سمرىمؿ )5631وم٠مٟم٤م أشمٜمٗمس ذم اًمنماب صمالصم٤م. )اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )أٟمس ىم٤مل 

قمٜمٝمام ضم٤مًم٤ًم ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ ىم٤مل: ُمـ زُمزم: ىم٤مل: ومنمسم٧م ُمٜمٝم٤م يمام يٜمٌٖمل؟ ىم٤مل: ومٙمٞمػ؟ ىم٤مل: إذا ذسم٧م ُمٜمٝم٤م 

وم٤مؾمت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم واذيمر اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وشمٜمٗمس صمالصم٤م ُمـ زُمزم، وشمْمٚمع ُمٜمٝم٤م ، وم٢مذا ومرهم٧م وم٤ممحد اهلل شمٕم٤ممم. 

 (24/15)اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م 

ٌد اًمٕمزيز: إٟمام َّنك قمـ اًمتٜمٗمس داظمؾ اإلٟم٤مء وم٠مُم٤م ُمـ مل يتٜمٗمس وم٢من ؿم٤مء ومٚمٞمنمب سمٜمٗمس ىم٤مل قمٛمر سمـ قم

 (11/95واطمد. ) ومتح اًم٤ٌمرى

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وذم احلدي٨م أن ؾمٜم٦م اًمنمب اًمٕم٤مُم٦م شم٘مديؿ إيٛمـ ذم يمؾ ُمقـمـ، وأن شم٘مديؿ اًمذي 

 اًمٞم٤ًمر، ومٞم١مظمذ ُمٜمف أن ذًمؽ ًمٞمس قمغم اًمٞمٛملم ًمٞمس عمٕمٜمك ومٞمف: سمؾ عمٕمٜمك ذم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم وهق ومْمٚمٝم٤م قمغم

 (11/87شمرضمٞمح٤ًم عمـ هق قمغم اًمٞمٛملم، سمؾ هق شمرضمٞمح جلٝمتف. )ومتح اًم٤ٌمرى 
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 صمالصم٤مً  اًمتٜمٗمس واؾمتح٤ٌمب اًمنمب أدب سم٤مب      ٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  ًمٌٞم٤من ا اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 764

ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م: هذا ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق: ًمئال ي٘مع ومٞمف ُمـ ريؼ اًمٜم٤مومخ ومٞمت٘مذره همػمه. صمؿ ىم٤مل 

٤مص٦م ٟمٗمًف صمؿ ٟم٤موًمف ًمٖمػمه ومٚمٞمٕمٚمٛمف سمف: اسمـ اًمٕمريب:سمؾ هق طمرام: وم٢من اإلضار سم٤مًمٖمػم طمرام، وم٢من ومٕمٚمف ذم ظم

 (83 – 8ٕٟمف إن يمتٛمف يم٤من ُمـ سم٤مب اًمٖمش وهق طمرام.)قم٤مرو٦م إطمقذي سمنمح صحٞمح اًمؽمُمذي 

 (1/63اًمًٌؾ اًمًقي٦م ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمروي٦م ىم٤مل طم٤مومظ سمـ أمحد احلٙمٛمل:)

 آظمره وم٤محلٛمد ىمؾ ٓ يٜمتٗمل       وأول اًمنماب ؾمٛملم وذم     

 َيٜمْٗمس ذم اإلٟم٤مء َّنك ٟم٘مال               ؾمـ سم٠مٟمٗم٤مس صمالصم٦م وٓ   

م     وسم٤مًمٞمٛملم ُمـ ىمٕمقد ىمد ٟمٛمك       وإيٛمـ إيٛمـ ومٞمف ىَمدِّ

 ويٙمره اًمنمب ُمـ ومؿ اًمً٘م٤م    وًمٞمٙمـ أظمر ذسم٤ًم ُمـ ؾم٘مك   

 وًمٚم٘مذاة اهرق سمال اُمؽماء         واًمٜمْمح ذم اعم٤مء أو اإلٟم٤مء    

 بثبة وشا٘خ اٌؾشة ِٓ فُ اٌمشثخ ٚضلٛ٘ -008
 ٚث١بْ أٔٗ وشا٘خ رٕض٠ٗ ال حتش٠ُ

ـِ اظْمتِٜم٤َمِث  -762 قمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلْدِريِّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل ََّنَك رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ قم

ب ُمٜمٝم٤م . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  إؾَْمِ٘مٞم٦َِم . يٕمٜمك : َأْن شُمٙمَنَ َأوْمَقاُهٝم٤م ، َوُينْمَ

ـْ ذم وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف  -763 َب ُِم ىم٤مل : ََّنَك رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأن ُينْمَ

 َأو اًمِ٘مْرسم٦ِم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .
ِ
٘م٤مء ًِّ  اًم

ـِ صم٤مسم٧م ريض اهللا قمٜمف وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: دظَمؾ  -764 ٤مِن سْم ًا ٌَِْم٦َم سمِٜم٧ِْم صَم٤مسم٧ٍم ُأظْم٧ِم طَم وقمـ ُأمِّ صم٤مسم٧ٍِم يَم

َب ُِمـ ذم ىِمْرسم٦ٍم ُُمَٕمٚما٘م٦ٍم ىَم٤مئاًم . وَمُ٘مْٛم٧ُم إمِم ومِٞمَٝم٤م وَم٘مَٓمْٕمتُُف ،  قمكَما رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمفِ  وؾَمٚماؿ ، وَمنَمِ

 رواه اًمؽمُمذي . وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .

َك سمِِف ، َوشَمُّمقَٟمُف قمَ    ـَوإِٟمااَم ىَمَٓمَٕمْتٝم٤م : ًمِتَْحَٗمَظ ُمْقِوَع وَمؿ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . َوشَمتَؼَما

آسمتِذاِل ، َوهذا احلَِدي٨ُم حمُْٛمقل قمغم سَمٞم٤مِن اجلقاِز ، واحلديث٤من اًم٤ًمسم٘م٤من ًمٌٞم٤من إومْمؾ وإيَمٛمؾ 

 واهللا أقمٚمؿ .

 

:ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة 



 وٟمحقه٤م اًم٘مرسم٦م ومؿ ُمـ اًمنمب يمراه٦م سم٤مب          اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -765 

 

 

 ( 5/78قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر ىم٤مٓ:يٙمره أن ينمب ُمـ صمٚمٛم٦م اًم٘مدح وُأذن اًم٘مدح.)جمٛمع اًمزوائد 

 (5628الً ذب ُمـ ذم اًمً٘م٤مء ومخرضم٧م طمٞم٦م.)أظمرضمف اًمٌخ٤مري رىمؿ )ىم٤مل أيقب: وم٠مٟمٌئ٧م أن رضم

 وم٤مظمتٜمثف ومخرضم٧م قمٚمٞمف ُمٜمف طمٞم٦م. )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 
ٍ
 (3419وذم رواي٦م: وأن رضمالً ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ إمم ؾم٘م٤مء

َد أٟمٗم٤مس اًمِم٤مرب ومٞمف ُيٙمًٌف ُزهقُم٦م ورائح٦م يمرهي٦م  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:رم هذا آداٌب قمديدة، ُمٜمٝم٤م: أنا شمردُّ

ر سمف. وُمٜمٝم٤م: أٟمف رسمام يم٤من ومٞمف طمٞمقان يٕم٤مف ٓضمٚمٝم ٤م وُمٜمٝم٤م: أٟمف رسمام همٚم٥م اًمداظِمُؾ إمم ضمقومف ُمـ اعم٤مء، ومتيا

ٓ يِمٕمر سمف،ومٞم١مذيف. وُمٜمٝم٤م: أنا اعم٤مء رسمام يم٤من ومٞمف ىمذاة أو همػُمه٤م ٓ يراه٤م قمٜمد اًمنمب، ومتَٚم٩ِم ضمقومف. وُمٜمٝم٤م: 

ـ اعم٤مء، أو ُيزامحف، أو ي١مذيف، وًمٖمػم أنا اًمنمب يمذًمؽ يٛمأل اًمٌٓمـ ُمـ اهلقاء، ومٞمْمٞمُؼ قمـ أظمذ طمٔماف ُم

 (4/234ذًمؽ ُمـ احِلَٙمؿ. )زاد اعمٕم٤مد 

 ثبة وشا٘خ إٌفخ يف اٌؾشاة -009
ـِ اًمٜماٗمِخ ذم  -765 قمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلدريِّ ريض اهللا قمٜمف َأنا اًمٜمٌلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ََّنَك قَم

اِب وم٘م٤مل َرضُمٌؾ : اًم٘مَذاُة َأراه٤م ذم اإلِ   ؟ وم٘م٤مل : اًمنما
ِ
ـْ َٟمَٗمٍس ش َأْهِرىْمَٝم٤م » ٟم٤مء ىم٤مل : وم٢مِٟمك ٓ ُأْرَوى ُِم

ـْ ومِٞمَؽ » َواطِمٍد ؟ ىم٤مل :  ـْ اًمَ٘مَدَح إِذًا قَم  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .ش وَم٠َمسمِ

َس ذم ا -766  ، َأْو وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمٝمام أن اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ََّنَك َأن ُيتٜمَٗما
ِ
إِلَٟم٤مء

 ُيٜمَْٗمَخ ومِٞمِف ، رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح 

ّي، أي: أيمثر رّي٤ًم، وأُمرأ، وأسمرأ ُمٝمٛمقزان، :»ىم٤مل اًمٜماقوي  وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمـ اًمرِّ

، أي: أؾمٚمؿ ُمـ ُمرض، أو أذى، شأسمرأ»وُمٕمٜمك )أسمرأ( أي )اروى(أسمرأ ُمـ أمل اًمٕمٓمش، وىمٞمؾ: 

 واهلل أقمٚمؿ -، أي: أمجؾ اٟمًـٞم٤مهم٤ًم شأُمرأ»ذم ٟمٗمس واطمد، وُمٕمٜمك: حيّمؾ سم٥ًٌم اًمِمـرب 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ي١مظمذ ُمـ ذًمؽ: أٟمف أىمٛمع ًمٚمٕمٓمش، وأىمقى قمغم اهلْمؿ، وأىمؾُّ أصمًرا ذم وٕمػ 

 (11/94إقمْم٤مء، وسمرد اعمٕمدة وم٢من ذب ذم ٟمٗمس واطمد ضم٤مز ًمف ذًمؽ.) ومتح اًم٤ٌمري 

سمـ اًم٘مٞمؿ: ُمٕمٜمك شمٜمٗمًف ذم اًمنماب : إسم٤مٟمتف اًم٘مدح قمـ ومٞمف ، وشمٜمٗمًف ظم٤مرضمف ، صمؿ يٕمقد إمم اًمنماب ىم٤مل ا

ورم هذا اًمنماب طمٙمؿ مجف وومقائد ُمٝمٛم٦م وىمد ٟمٌف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم جَم٤مُمٕمٝم٤م سم٘مقًمف : ) إٟمف أروى ، 



 اًمنماب ذم اًمٜمٗمخ يمراه٦م سم٤مب                                اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -766 

 

 

٤م وأسمٚمٖمف وأٟمٗمٕمف وأسمرأ : ُمـ اًمؼمء  وهق اًمِمٗم٤مء أي : يؼمىء ُمـ ؿمدة  وأُمرأ ، وأسمرأ ( وم٠مروى : أؿمد ِريا

اًمٕمٓمش ودائف ًمؽمدده قمغم اعمٕمدة اعمٚمتٝم٦ٌم دومٕم٤مت ومتًٙمـ اًمدومٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م قمجزت إومم قمـ شمًٙمٞمٜمف 

واًمث٤مًمث٦م ُم٤م قمجزت اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمف وأيْم٤م وم٢مٟمف أؾمٚمؿ حلرارة اعمٕمدة وأسم٘مك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أن هيجؿ قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمرد 

تف حلرارة اًمٕمٓمش حلٔم٦م ، صمؿ ي٘مٚمع قمٜمٝم٤م ، وعم٤م شمٙمن وهٚم٦م واطمدة وَّنٚم٦م واطمدة : وم٢مٟمف ٓ يروي عمّم٤مدوم

ؾمقرهت٤م وطمدهت٤م ، وإن اٟمٙمنت مل شمٌٓمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ، سمخالف يمنه٤م قمغم اًمتٛمٝمؾ واًمتدري٩م .وأيْم٤م وم٢مٟمف 

أؾمٚمؿ قم٤مىم٦ٌم  وآُمـ هم٤مئٚم٦م ُمـ شمٜم٤مول مجٞمع ُم٤م يروي دومٕم٦م واطمدة وم٢مٟمف خي٤مف ُمٜمف أن يٓمٗمئ احلرارة اًمٖمريزي٦م 

 (4/231يْمٕمٗمٝم٤م ومٞم١مدى ذًمؽ إمم وم٤ًمد ُمزاج اعمٕمدة واًمٙمٌد .)زاد اعمٕم٤مد  سمِمدة سمرده ويمثرة يمٛمٞمتف أو

 ثبة ث١بْ عٛاص اٌؾشة لبئِّب -:00
 
 
 ٚث١بْ أْ األوًّ ٚاألفنً اٌؾشة لبّذا

 ( .761ًومٞمف طمدي٨م يمٌِم٦م اًم٤ًمسمؼ )اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ 

ِلا َصغّم اهللُ قمَ  -767 ـْ َزُْمَزَم ، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : ؾَمَ٘مٞم٧ُْم اًمٜمٌا َٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُِم

َب َوُهَق ىَم٤مئٌؿ . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  وَمنَمِ

ب ىَم٤مئاًم ،  -768 طْم٦ٌَِم وَمنَمِ َة ريَض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : َأشَمك قَمكِمٌّ ريَض اهللاُ قمٜمُف سم٤مب اًمرا ـِ ؾمؼْمَ ال سم وقمـ اًمٜمَزا

 ومٕمؾ يمام َرَأْيتُُٛمقٟمك وَمَٕمْٚم٧ُم ، رواه اًمٌخ٤مرى. وىم٤مَل : إِٟمِّك َرَأْي٧ُم َرؾمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ

وقمـ اسمـ قمٛمر ريَض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يمٜما٤م َٟم٠ْميُمُؾ قَمغم قَمٝمِد رؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -769

ـُ ىمٞم٤مٌم . رواُه اًمؽمُمذي ، وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح . ُب َوٟمْح ـُ َٟمْٛمِمك ، وَٟمنْمَ  وٟمْح

ه ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : َرَأْي٧ُم رؾُمقل اهللاِ َصغّم اهللُ  وقمـ قمٛمرو سمـ -771 ؿمٕمٞم٥م قمـ َأسمٞمِف قمـ ضمدِّ

 قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ينمُب ىَم٤مئاًم وىَم٤مقِمدًا . رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح.

ُؾ ىَم٤مئاًم . وقمـ َأٟمٍس ريض اهللاُ قمٜمف قمـ اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َأٟمُف َّنَك َأْن ينمَب اًمّرضُم  -771

 رواُه ُمًٚمؿ .    َأو َأظْم٨ٌُم .    ىم٤مل ىمت٤مدة : وَم٘مْٚمٜم٤َم َٕٟمس : وم٤مٕيَْمُؾ ؟ ىم٤مل : ذًمَؽ َأَذُّ 

ِب ىَم٤مئاًم . ْ ـِ اًمنمُّ  وذم رواي٦م ًمف َأنا اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َزضَمَر قَم

سَمـ َأطمدٌ » اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم  -772 َٓ ينْمَ



 ىم٤مِئام اًمنمب ضمقاز سمٞم٤من سم٤مب                                 اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -767 

 

 

تَ٘ملْء   ًْ ـْ َٟمِزَ وَمْٚمٞمَ  رواُه ُمًٚمؿ .ش ُِمٜمُْٙمْؿ ىَم٤مئاًم ، وَمَٛم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ قمٛمر وقمثامن وقمكم واسمـ قمٛمر واسمـ اًمزسمػم أَّنؿ يم٤مٟمقا ينمسمقن ىمٞم٤مًُم٤م وأن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقم٤مئِم٦م 

 (926 -٤2/925م.) اعمقـم٠م ٓ يري٤من ذم ذًمؽ سم٠مؾًم 

 (11/84ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وصم٧ٌم اًمنمب ىم٤مئام قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .) ومتح اًم٤ٌمرى 

ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: إصؾ اإلسم٤مطم٦م طمتك يرد اًمٜمٝمل ُمـ وضمف ٓ ُمٕم٤مرض ًمف وم٢مذا شمٕم٤مرو٧م أصم٤مر ؾم٘مٓم٧م 

 (281-26تذيم٤مرؾمإلوإصؾ صم٤مسم٧م ذم اإلسم٤مطم٦م طمتك يّمح إُمر أو اًمٜمٝمل سمام ٓ ُمدومع ومٞمف. )ا

00;-  
 
 ثبة اعزؾجبة وْٛ عبلٟ اٌمَٛ آخشُ٘ ؽشثب

ش ؾَم٤مىمك اًمَ٘مْقِم آظِمُرُهْؿ » قمـ أيب ىمت٤مدة ريَض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌلِّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -773

 يٕمٜمك: ْذسم٤ًم . رواه اًمؽمُمذي ، وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
اًمٜمقوي: هذا أدب ُمـ آداب ؾم٤مىمل اعم٤مء واًمٚمٌـ وٟمحقمه٤م وذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ يٗمرق قمغم اجلامقم٦م ُم٠ميمقٓ ىم٤مل 

 (11/138يمٚمحؿ ووم٤ميمٝم٦م وهمػممه٤م، ومٚمٞمٙمـ اعمٗمرق آظمرهؿ شمٜم٤موٓ ُمٜمف ًمٜمٗمًف.)قمقن اعمٕمٌقد 

 ٚعٛاص ٚاٌفنخ اٌز٘ت غري ثبة عٛاص اٌؾشة ِٓ مج١ِ األٚأٟ اٌيب٘شح ->00
اعزّْبي  إٌٙش ٚغريٖ ثغري ئٔبء ٚال ٠ذ، ٚحتش٠ُ اٌىشُ ٚ٘ٛ اٌؾشة ثبٌفُ ِٓ

 ئٔبء اٌز٘ت ٚاٌفنخ يف اٌؾشة ٚاألوً ٚاٌيٙبسح ٚعبئش ٚعٖٛ االعزّْبي

اِر إمِم َأْهٚمِِف ، وسمِ٘مك  -774 ـْ يم٤مَن ىَمري٥م اًمدا الُة ، وَمَ٘م٤مَم ُم ِت اًمّما ـْ َأٟمٍس ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : طَمَيَ قم

َط ومِٞمِف ىَمْقٌم وَم٠َمشَمك رؾُمقُل اهللاِ َصغّم  ًُ  اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمِِٛمْخَْم٥م ُِمـ طِمَج٤مَرٍة ، وَمَّمُٖمَر اعمِْخَْم٥ُم َأن يٌْ

٠َم اًمَ٘مْقُم يُمٚماُٝمْؿ . ىَم٤مًُمقا : يَمؿ يُمٜمُْتْؿ ؟ ىَم٤مَل : صَماَمٟملِم وِزي٤مدًة . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . هذه رواي٦م  ُف ، وَمَتَقوا يَمٗما

 اًمٌخ٤مري .

 ، وم٠ُميِتَ سمَِ٘مدٍح َرطْمَراٍح ومِٞمِف َرٌء وذم رواي٦م ًمف وعمًٚمؿ : َأنا اًمٜمٌلا َص 
ٍ
ـْ ُم٤مء  ُِم

ٍ
غّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َدقم٤م سم٢ِمِٟم٤مء



 اًمٓم٤مهرة إواين مجٞمع ُمـ اًمنمب ضمقاز سم٤مب       اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -768 

 

 

ـْ سَملْمِ َأص٤مسمِِٕمف ، وَمحَزرْ   َيٜمٌُُْع ُِم
ِ
 ، وَمَقَوَع َأَص٤مسمَِٕمُف ومِٞمِف . ىَم٤مَل َأٟمس : وَمجَٕمْٚم٧ُم َأْٟمُٔمُر إمِم اعم٤مء

ٍ
ـْ َُم٤مء ـْ ُِم ُت ُم

ٌِْٕملمِ  ًا ٠َم ُم٤م سملْمَ اًم  إمِم اًمثااَمٟملَِم . شَمَقوا

ِلُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وَم٠َمظْمَرضْمٜم٤َم ًَمُف َُم٤مًء  -775 ـِ زيٍد ريض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : َأشَم٤مَٟم٤م اًمٜمٌا وقمـ قمٌد اهللا سم

٠َم . رواه اًمٌخ٤مري . ـْ ُصٗمٍر وَمَتَقوا  ذم شَمْقٍر ُِم

ْٗمر »   اعمثٜم٤مة ُمـ ومققش ر واًمتاقْ » سمْمؿ اًمّم٤مد  وجيقز يمنه٤م وهق اًمٜمح٤مس ش اًمّمُّ
ِ
  .يم٤مًم٘مدح وهق سم٤مًمت٤مء

ـَ إَْٟمّم٤مِر ،  -776 وقمـ ضم٤مسمر ريض اهللاُ قمٜمف َأنا رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َدظَمَؾ قمغم َرضُمٍؾ ُِم

سَم٤مَت َهِذِه اًمٚماٞمَْٚم٦َم ذم إِْن يَم٤مَن قِمٜمَْدَك َُم٤مٌء » وَُمٕمُف ص٤مطم٥ٌم ًَمُف ، وم٘م٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : 

ُـّ » رواه اًمٌخ٤مري . ش ؿَمٜما٦ٍم َوإِٓا يَمرقْمٜم٤م   اًمِ٘مْرسم٦م ش: اًمِما

ي٤ٌَمِج  -777 ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ََّن٤َمَٟم٤م قَمـ احلَرير واًمدِّ وقمـ طمذيٗم٦م ريض اهللا قمٜمف ىم٤مَل : إِنا اًمٜمٌا

٦ِم ، وىم َه٥م واًمِٗمْما ِب ذم آٟمِٞم٦ِم اًمذا ْ ْٟمٞم٤م ، وهك ًَمُٙمْؿ ذم أظِمَرِة » ٤مل : واًمنمُّ  ُمتاٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش ِهَل هلُْؿ ذم اًمدُّ

ُب ذم » وقمـ ُأمِّ ؾمٚمٛم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م َأنا رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -778 اًمذي َينْمَ

٦ِم إِٟماام جُيْرضِمُر ذم سَمْٓمٜمِِف َٟم٤مَر ضَمَٝمٜماَؿ   ٚمٞمف .ُمتٗمؼ قمش آٟمِٞم٦َِم اًمِٗمْما

َه٥ِم » وذم رواي٦م عمًٚمؿ :  ٦ِم واًمذا ُب ذم آٟمِٞم٦َِم اًمِٗمْما  ش .إِنا اًمذي َي٠ْميُمُؾ َأْو َينْمَ

ـْ ضَمَٝمٜماَؿ » وذم رواي٦م ًَمف :  ـْ َذَه٥ٍم َأْو ومْم٦ٍم وَم٢مِٟماام جُيْرضِمُر ذم سَمْٓمٜمِِف َٟم٤مرًا ُِم  ُِم
ٍ
َب ذم إِٟم٤مء ـْ َذِ  ش .َُم

 

 آ٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ٛمرو سمٜم٧م قمٛمرو ىم٤مًم٧م يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمٜمٝم٤مٟم٤م أن ٟمتحغم اًمذه٥م أو ٟمْم٥ٌم أٟمٞم٦م أو ٟمحٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٗمْم٦م قمـ أم قم

ومام سمرطمٜم٤م طمتك رظمّم٧م ًمٜم٤م وأذٟم٧م ًمٜم٤م أن ٟمتحغم اًمذه٥م وُم٤م أذٟم٧م ًمٜم٤م وٓ رظمّم٧م ًمٜم٤م أن ٟمحٚمؼ أٟمٞم٦م أو 

 (16/119ٟمْمٌٌٝم٤م سم٤مًمٗمْم٦م. )اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌداًمؼم 

 (5/519ف طمٚم٘م٦م ومْم٦م وٓ و٦ٌم ومْم٦م .)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف يم٤من ٓ ينمب ُمـ ىمدح ومٞم

  )11/71ويم٤من اسمـ قمٛمر إذا ؾم٘مل ومٞمف يمنة . )ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 

يٌلم قمٚم٦م حتريؿ اؾمتٕمامل أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م: ٕن ذًمؽ ُمٔمٜم٦م اًمنف سم٤مؾمتٕمامل اًمٜم٘مديـ  :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

واًمٙمؼم عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اُمتٝم٤مَّنام  وُمٔمٜم٦م اًمٗمخر  ذم همػم ُم٤م ظمٚم٘م٤م ًمف واهلل ٓ حي٥م اعمنوملم ، وُمٔمٜم٦م اخلٞمالء 



 اًمٓم٤مهرة إواين مجٞمع ُمـ اًمنمب ضمقاز سم٤مب     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 769

 (115 - 114/ 1ويمن ىمٚمقب اًمٗم٘مراء واهلل ٓ حي٥م يمؾ خمت٤مل ومخقر.)ذح اًمٕمٛمدة 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ومً٘م٤مه قمٚم٩م ذم إٟم٤مء ُمـ ومْم٦م وميب سمف 

ًم٘مقم، وم٘م٤مل: إين إٟمام ومٕمٚم٧م هذا: ٕين يمٜم٧م َّنٞمتف ُمرارًا يمؾ ذًمؽ ٓ يٜمتٝمل، إين وضمٝمف صمؿ اقمتذر إمم ا

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ٓ شمنمسمقا ذم َاٟمٞمف اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وٓ شمٚمًٌقا احلرير 

 (4رىمؿ 3/1637واًمدي٤ٌمج، وم٢مٟمف هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وًمٙمؿ ذم أظمرة. )صحٞمح ُمًٚمؿ

ع أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد ٟمٗمر ُمـ اعمجقس ىم٤مل: ومجلء سمٗم٤مًمقذج قمغم إٟم٤مء ُمـ ىم٤مل أٟمس سمـ ؾمػميـ: يمٜم٧م ُم

ومْم٦م، ىم٤مل: ومٚمؿ ي٠ميمٚمف، وم٘مٞمؾ ًمف: طمّقًمف، ىم٤مل: ومحقًمف قمغم إٟم٤مء ُمـ ظمٚم٩م )ؿمجر ُمٕمروف( ومجلء سمف، 

 (115رىمؿ 1/45اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل.(وم٠ميمٚمف

 وزبة اٌٍجبط
 ٚاألخنش األمحش ٚعٛاص ثبة اعزؾجبة اٌضٛة األث١ل -=00

بْ ٚؽْش ٚفٛف ٚغري٘ب ئال احلش٠شٚاألفف
ّ
 ش ٚاألعٛد ٚعٛاصٖ ِٓ ليٓ ٚوز

 ًمَِؽ ظَمػْمٌ ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : َي٤م سَمٜمِل آَدَم ىَمْد أْٟمَزًْمٜم٤َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ًم٤ٌَِمؾم٤ًم ُيَقاري ؾَمْقآشمُِٙمْؿ َوِريِم٤ًم َوًم٤ٌَِمُس اًمتاْ٘مَقى ذَ  

اسمِ  26] إقمراف :  اسمِٞمَؾ شَمِ٘مٞمُٙمْؿ سَم٠مؾَمُٙمْؿ [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : َوضَمَٕمَؾ ًَمُٙمْؿ َهَ  ٞمَؾ شَمِ٘مٞمُٙمُؿ احلَرا َوَهَ

  [  81] اًمٜمحؾ : 

ـْ صمِٞم٤َمسمُِٙمُؿ  -779 قا ُِم ًُ ٌَ ـِ قمٌا٤مس ريَض اهللا قمٜمُْٝمام أنا رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل: اًْم وقمـ اسم

ٜمُقا ومِ  ٤َم ُِمـ ظَمػْمِ صمِٞم٤مسمُِٙمْؿ ، َويَمٗمِّ ٌَٞم٤َمَض ، وَم٢مَِّنا رواُه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م ش ٞمٝم٤م َُمْقشَم٤ميُمْؿ اًم

 طمًـ صحٞمح.

قا اًمٌََٞم٤مَض ، »وقمـ ؾَمُٛمَرَة ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -781 ًُ اًْمٌَ

ٜمُقا ومِٞمٝم٤م َُمْقشَم٤ميُمْؿ   احل٤ميمؿ وىم٤مل : طمدي٨م صحٞمح .رواُه اًمٜم٤ًمئك ، وش وَم٢مَِّن٤م َأـْمٝمُر وَأـَمٞم٥ُم ، ويَمٗمِّ

 ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٤مَن رؾمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َُمْرسُمققم٤ًم َوًَمَ٘مْد َرَأْيتُُف ذم  -781
ِ
 وقمـ اًمؼماء

ـَ ُِمٜمُْف . ُمتاٗمٌؼ قمٚمٞمف . ًَ طُمٚما٦ِم مْحراَء ُم٤م رَأْي٧ُم ؿَمْٞمئ٤ًم ىَمطُّ َأطْم



 سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمثقب إسمٞمض -يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -771

 

 

ـِ  -782 ِلا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ أيب ضُمَحٞمَْٗم٦َم وْه٥ِم سم قمٌِد اهللاِ ريَض اهللا قمٜمُف ىم٤مل : َرَأْي٧ُم اًمٜمٌا

ـْ َٟم٤مِوٍح وَٟم٤مئٍِؾ ، وَمَخرَ  ِف ، وَمِٛم
ـْ َأَدٍم وَمَخَرَج سماِلٌل سمَِقوقئِ ٦َم َوُهَق سم٤ِمٕسَْمَٓمِح ذم ىُمٌا٦ٍم ًَمُف مْحراَء ُِم َج سمَٛمٙما

َن سماِلٌل ، اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقَمَٚمٞمْ  ٠َم َوَأذا ٦ٌم مَحَْراُء ، يَم٠َمٟمِّك َأْٟمٔمُر إمِم سَمٞم٤َمِض ؾم٤مىَمْٞمِف ، وَمَتقوا ِف طُمٚما

الِة ، طملا قمغم اًمَٗمالَِح . صُمؿا  وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأشَمتٌاُع وَم٤مُه هُٝمٜم٤َم وهُٝمٜم٤َم ، ي٘مقُل َيِٛمٞمٜم٤ًم وؿِماَمًٓ: طَملا قَمغم اًمّما

َم وَمَّم  سمٗمتح ش اًمَٕمٜمََزةُ »غما َيُٛمرُّ سَملْمَ َيَدْيِف اًمَٙمْٚم٥ُم َواحِلاَمُر َٓ ُيْٛمٜمُع. ُمتاٗمٌؼ قمٚمٞمف . ُريمَِزْت ًَمُف قَمٜمََزٌة ، وَمتََ٘مدا

 اًمٜمقِن ٟمْحُق اًمُٕمٙم٤مَزة 

وقمـ أيب ِرُْمث٦م روم٤مقَم٦َم اًمتاٛمٞمِْٛملِّ ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : رَأي٧م رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -783

 ِن . رواُه َأسمق داود ، واًمؽمُمذي سم٢مؾِْمٜم٤َمٍد صحٞمٍح .وقمَٚمٞمْف صمقسم٤من َأظْمَيا

٦َم وقَمَٚمْٞمِف  -784 وقمـ ضم٤مسمر ريَض اهللا قمٜمف ، َأنا َرؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َدظَمَؾ َيْقَم وَمتِْح َُمٙما

 قِمامُم٦ٌم ؾمْقداُء . رواُه ُمًٚمؿ 

ل : يم٠َمٟمك َأٟمٔمر إمِم رؾمقِل اهللا َصغّم اهللُ وقمـ أيب ؾمٕمٞمد قمٛمرو سمـ طُمَرْي٨ٍم ريَض اهللا قمٜمف ىم٤م -785

 قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقَمٚمْٞمِف قِماَمَُم٦ٌم ؾَمْقَداُء ىمْد َأْرظَمك ـَمَرومٞمٝم٤م سَملْمَ يمتٗمٞمِْف . رواه ُمًٚمؿ .

 وذم رواي٦ٍم ًمف : َأن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ظَمَٓم٥َم اًمٜما٤مَس ، وقَمَٚمٞمِْف قِماَمَُم٦م ؾَمقَداء

ـَ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذم صمالصم٦م َأصْمَقاٍب  وقمـ -786 قم٤مئِم٦م ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يُمٗمِّ

ـْ يُمْرؾُمٍػ ، ًَمٞمَْس ومٞمَٝم٤م ىَمِٛمٞمٌص َوٓ قِمامَُم٦ٌم . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .  سمٞمٍض ؾَمُحقًمٞما٦ٍم ُِم

ُحقًمٞما٦ُم »  ًا ٥م إِ ش اًم ًَ ـِ سمٗمتِح اًمًلم ووٛمٝم٤م ووؿ احل٤مء اعمٝمٛمٚمتلم : صمٞم٤مٌب شُمٜمْ » مم ؾَمُحقٍل : ىَمْرَي٦ٍم سم٤مًمٞمَٛم

 اًمُ٘مْٓمـ ش : َواًمُٙمْرؾُمػ 

ـْ  -787 ٌؾ ُم وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ظَمَرَج رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذات هَمداٍة َوقَمَٚمٞمِْف ُِمْرٌط ُُمَرطما

ؾ » سمٙمن اعمٞمؿ : وهق يم٤ًمَء . ش اعمِْرط » ؿَمْٕمٍر َأؾمقد . رواه ُمًٚمؿ .   ش واعمَُرطما
ِ
اعمٝمٛمٚم٦م : هق سم٤محْل٤مء

 اًمذي ومٞمف صقرُة ِرطم٤مل اإِلسمؾ ، َوهَل إيَْمَقاُر .

وقمـ اعمُِٖمػمِة سمـ ؿُمْٕم٦ٌََم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يُمٜم٧ُْم ُمع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ذاَت  -788

َٛمِمك طمتك شمَقاَرى ذم ىمٚم٧م : َٟمَٕمْؿ ، وَمٜمََزَل قمـ راطِمٚمتِِف ومَ ش َأُمَٕمَؽ َُم٤مء ؟ » ًمٞمَٚم٦م ذم ُمًػٍم ، وم٘م٤مل زم : 



 إسمٞمض اًمثقب اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                           ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 771

تَٓمِ  ًْ ـْ ُصقٍف ، ومٚمؿ َي ٌا٦ٌم ُِم َؾ َوضْمَٝمُف َوقَمَٚمٞمِف ضُم ًَ ـَ اإِلَداَوٍة ، وَمَٖم ْع ؾَمقاِد اًمٚماٞمِْؾ صمؿ ضم٤مَء وَم٠َموْمَرهْم٧ُم قمَٚمٞمِْف ُِم

َح سمرأْ  ًَ َؾ ِذَراقمٞمِْف َوَُم ًَ ٌا٦ِم ، وَمَٖم ـْ َأؾْمَٗمِؾ اجلُ ؾِمف صُمؿا َأْهَقْي٧م َأْن خُيِْرَج ِذراقَمْٞمِف ُمٜمٝم٤م طمتك َأظْمَرضَمُٝماَم ُِم

ٞمِْف وم٘م٤مل :  َح قَمَٚمْٞمِٝمام . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦ٍم : ش دقْمٝماَم وَم٢مِٟمك َأدظَمْٚمُتُٝمام ـَم٤مِهَرشَملِم » َٕٟمزَع ظُمٗما ًَ َوَُم

لْمِ . وذم رواي٦ٍم : َأنا هِذه اًم٘مّم٦َم يم٤مٟم٧م ذم هَمْزَوِة شَمٌُقَك . ٌا٦ٌم ؿم٤مُِمٞما٦ٌم َوٞمَ٘م٦ُم اًْمُٙمٛما  وقَمَٚمٞمِْف ضُم

 

 اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ: ا٢صبس
 وًم٤ٌمس اًمت٘مقى.  : اعم٤مل واًمٚم٤ٌمس واًمٕمٞمش واًمٜمٕمٞمؿ ، وذم ىمقًمفىم٤مل : وريِم٤م.  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : اإليامن واًمٕمٛمؾ ظمػم ُمـ اًمريش واًمٚم٤ٌمس. قمـ ذًمؽ ظمػم ىم٤مل : اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح  

ىمد أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ ًم٤ٌمؾم٤م  : ذم ىمقًمفقمٙمرُم٦م قمـ  . ىم٤مل : اًمًٛم٧م احلًـ ذم اًمقضمفوًم٤ٌمس اًمت٘مقى.  : ذم ىمقًمف

ىم٤مل : ٟمزًم٧م ذم احلٛمس ُمـ ىمريش ، وُمـ يم٤من ي٠مظمذ ُم٠مظمذه٤م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب إٟمّم٤مر يقاري ؾمقآشمٙمؿ. 

، يم٤مٟمقا ٓ ي٠ميمٚمقن ، إوس واخلزرج ، وظمزاقم٦م وصم٘مٞمػ ، وسمٜمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م ، وسمٓمقن يمٜم٤مٟم٦م سمـ سمٙمر 

اًمٚمحؿ ، وٓ ي٠مشمقن اًمٌٞمقت إٓ ُمـ أدسم٤مره٤م  وٓ يْمٓمرسمقن وسمرا وٓ ؿمٕمرا ، إٟمام يْمٓمرسمقن إدم ويٚمًٌقن 

صٌٞم٤مَّنؿ اًمره٤مط ، ويم٤مٟمقا يٓمقومقن قمراة إٓ ىمريِم٤م ، وم٢مذا ىمدُمقا ـمرطمقا صمٞم٤مهبؿ اًمتل ىمدُمقا ومٞمٝم٤م وىم٤مًمقا : 

ب واخلٓم٤مي٤م صمؿ ىم٤مًمقا ًم٘مريش: ُمـ يٕمػمٟم٤م ُمئزرا ؟ وم٢من مل جيدوا هذه صمٞم٤مسمٜم٤م اًمتل شمٓمٝمرٟم٤م إمم رسمٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمذٟمق

ًم٤ٌمؾم٤م  : ذم ىمقًمفزيد سمـ قمكم ـم٤مومقا قمراة  وم٢مذا ومرهمقا ُمـ ـمقاومٝمؿ أظمذوا صمٞم٤مهبؿ اًمتل يم٤مٟمقا ووٕمقاقمـ 

 .ىم٤مل:اإلؾمالموًم٤ٌمس اًمت٘مقى . ًمزيٜم٦م ىم٤مل : ًم٤ٌمس اوريِم٤م ىم٤مل : ًم٤ٌمس اًمٕم٤مُم٦م يقاري ؾمقآشمٙمؿ. 

  (353-6/351)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ىم٤مل : يٕمٜمل  .وهاسمٞمؾ شم٘مٞمٙمؿ سم٠مؾمٙمؿ ىم٤مل : يٕمٜمل اًمثٞم٤مب، هاسمٞمؾ شم٘مٞمٙمؿ احلر .  : ذم ىمقًمفاسمـ قم٤ٌمس قمـ 

 (9/93) اًمدر اعمٜمثقر.جلراطم٤متيٕمٜمل : ُمـ ا .يمذًمؽ يتؿ ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٙمؿ ًمٕمٚمٙمؿ شمًٚمٛمقن اًمدروع واًمًالح 

وهاسمٞمؾ شم٘مٞمٙمؿ .:ُمـ اًم٘مٓمـ واًمٙمت٤من واًمّمقف . قمـ ىمت٤مدة .وضمٕمؾ ًمٙمؿ هاسمٞمؾ شم٘مٞمٙمؿ احلر قمـ ىمت٤مدة :

 (17/271)شمٗمًػم اًمٓمؼمى . ىم٤مل : هل هاسمٞمؾ ُمـ طمديد.سم٠مؾمٙمؿ 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ٟم٤ٌمت ُمٕمروف يّمٌغ  ) ّمٗمراً ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف : أٟمف يم٤من إذا رأى قمغم اًمرضمؾ صمقسم٤ًم ُمٕم

 (11/377ضمذسمف وىم٤مل: دقمقا هذا ًمٚمٜم٤ًمء. )ومتح اًم٤ٌمرى   )ًمقٟم٤م أمحر
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ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜمف : يٙمره ًمٌس إمحر ُمٓمٚم٘م٤ًم ًم٘مّمد اًمزيٜم٦م واًمِمٝمرة، وجيقز ذم اًمٌٞمقت واعمٝمٜم٦م. 

 (5511 -319/11)ومتح اًم٤ٌمرى 

 ( 13/337ٛمرة.)ومتح اًم٤ٌمرى ىم٤مل احلًـ: احلٛمرة ُمـ زيٜم٦م اًمِمٞمٓم٤من واًمِمٞمٓم٤من حي٥م احل

 (4/92ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ذ اًمٜم٤مس: اًمٕمٞم٤مسمقن وٓ يٚمٌس اًمٙمت٤من: إٓ همٜمل، أو همقي.)احلٚمٞمف 

 :ذيمر احل٤مومظ سمـ طمجر إن ذم ًمٌس اًمثقب إمحر ؾمٌٕم٦م ُمذاه٥م -

: اجلقاز ُمٓمٚم٘م٤م:ضم٤مء قمـ قمكم وـمٚمح٦م وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر واًمؼماء وهمػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ آول

 ٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واًمٜمخٕمل واًمِمٕمٌل وأيب ىمالسم٦م وأيب وائؾ وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم.ضمقاز ًمٌس آمحر.ؾم

 .اعمٜمع ُمٓمٚم٘م٤ًم ومل يٜمًٌف احل٤مومظ إمم ىم٤مئؾ ُمٕملم إٟمام ذيمر أظم٤ٌمرًا وآصم٤مرًا يٕمرف هب٤م ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ: اًمث٤مين

 .٤مء وـم٤موس وجم٤مهديٙمره ًمٌس اًمثقب اعمِمٌع سم٤محلٛمرة دون ُم٤م صٌٖمف ظمٗمٞمٗم٤ًم ضم٤مء ذًمؽ قمـ قمٓم: اًمث٤مًم٨م

 .قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مًمفيٙمره ًمٌس إمحر ُمٓمٚم٘م٤ًم ًم٘مّمد اًمزيٜم٦م واًمِمٝمرة وجيقز ذم اًمٌٞمقت واعمٝمٜم٦م :اًمراسمع

 جيقز ًمٌس ُم٤م يم٤من صٌغ همزًمف صمؿ ٟم٩ًم ويٛمٜمع ُم٤م صٌغ سمٕمد اًمٜم٩ًم ضمٜمح إمم ذًمؽ اخلٓم٤ميب: اخل٤مُمس

 .اظمتّم٤مص اًمٜمٝمل سمام يّمٌغ سم٤مًمٕمّمٗمر ومل يٜمًٌف إمم أطمد: اًم٤ًمدس

 (11/318)ومتح اًم٤ٌمرى  .ّمٞمص اعمٜمع سم٤مًمثقب اًمذي يّمٜمع يمٚمف وأُم٤م ُم٤م ومٞمف ًمقن آظمر همػم أمحر ومالخت : اًم٤ًمسمع

  ىم٤مل اسمـ ظم٤ممت٦م إٟمدًمز:

ـْ           هللِّ ٓسمَس صمقِب اخلقِف واًمٜمدِم   دِع اًمت٠مًمَؼ ذم ًمٌِس اًمثٞم٤مِب ويم

 ذم أصمقاسمف ذٌف          
ِ
ـّ ذم احل   ًمق يم٤من ًمٚمٛمرء  رمِ ُم٤م يم٤من خيَٚمُع أؾمٜم٤مه

شمف                  ـا ُمْمٞماًم سمزا ؟!       ٓ يٕمجٌ ـِ  وهؾ َيُروُق دومٞمٜم٤ًم ضمقدُة اًمٙمٗم

 ىم٤مل ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل:

ـا ومتًك سمدا ذم ؾُمٜمُْدِس         ٓ حت٘مرنا ومتك ًمرثِّ رداِئف               أو شمٙمرُم

 اعمَْٚمٌَسِ  ظَمَٚمُؼ اًمثٞم٤مِب وٓ ضمديدُ       ٓ خيٗمُض اإلٟم٤ًمَن أو يٕمٚمق سمِف         

 وىم٤مل ايْم٤م:

 َأقَمزا حمٍؾ شمرشم٘مل ًٓمتامؾمِف        حترا ُمـ إصمقاِب أرومَٕمٝم٤م شمٜمْؾ          

ـُ ًمًٌفِ   طمً
ِ
 وٓ شمٌِغ ذم أُمِر اًمٚم٤ٌمِس شمقاوٕم٤ًم             ومٕمٜمقاُن ٟمٌِؾ اعمرء

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
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يز ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس يذيمرون ُم٘م٤مًم٦م يمرهتٝم٤م ؾمٛمٕمتٝمؿ قمـ أيب زرقم٦م ىم٤مل: ىم٤مل ًمف ظم٤مًمد سمـ دريؽ: ي٤م أسم٤م حمػم

ي٘مقًمقن: إٟمام يدقمق اسمـ حمػميز إمم صمٞم٤مسمف: اًمذي يٚمٌس اًم٘مّمد ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م ىم٤مئالً ي٘مقل: إٟمام حيٛمٚمف قمٚمٞمٝم٤م: 

 (5/139ٚمٞمف احلومٚمًٌٝمام.).اًمٌخؾ ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ وم٤مؿمؽمى ًمف صمقسملم ويم٤من أطم٥م اًمثٞم٤مب إًمٞمف: اًم٘مٓمـ

 يـ وقمغم اًمّمٚم٧م ضم٦ٌم صقف وإزار صقف وقمامُم٦م صقفدظمؾ اًمّمٚم٧م سمـ راؿمد قمغم حمٛمد سمـ ؾمػم

وم٤مؿمٛم٠مز ُمٜمف حمٛمد وىم٤مل:أفمـ أن أىمقاُم٤ًم يٚمًٌقن اًمّمقف وي٘مقًمقن:ىمد ًمًٌف قمٞمًك اسمـ ُمريؿ وىمد طمدصمٜمل 

 ُمـ ٓ أهتؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ًمٌس اًمٙمت٤من واًمّمقف واًم٘مٓمـ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م أطمؼ أن شمتٌع .

 (143/ 1) زاد اعمٕم٤مد 

 ؾجبة اٌم١ّـثبة اعز -<00

قمـ ُأمِّ ؾَمٚمٛم٦َم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يم٤من َأطَم٥ما اًمثِّٞم٤مِب إمِم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ   -789

 اًمَ٘مٛمٞمُص . رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
وُمٕمل صمقب: وم٘م٤مل زم: ي٤م حمٛمد، ُم٤م شمّمٜمع هبذا؟ ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد: رآين ُمٕمروف اًمٙمرظمل 

ىمٚم٧م: أىمٓمٕمف ىمٛمٞمّم٤ًم: وم٘م٤مل : اىمٓمٕمف ىمّمػمًا شمرسمح ومٞمف صمالث ظمّم٤مل: أوهل٤م: اًمٚمحقق سم٤مًمًٜم٦م، واًمث٤مين: يٙمقن 

 (8/364 إوًمٞم٤مءصمقسمؽ ٟمٔمٞمٗم٤ًم، واًمث٤مًم٨م: شمرسمح ظمرىم٦م.)طمٚمٞمف 

 ٚاإِلصاس -?00
ّ
 اٌّْبِخ ٚىشف ثبة ففخ ىٛي اٌم١ّـ ٚاٌىُ

 ؽٟء ِٓ رٌه ٍّٝ عج١ً اخل١الء ٚوشا٘زٗ ِٓ غري خ١الء ٚحتش٠ُ ئعجبي

٦ِم ريض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : يم٤من يُمؿُّ ىمِٛمٞمِص رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ  -791 قمـ َأؾمامء سمٜم٧م يزيَد إٟمّم٤مِريا

ؾُمِغ . رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل :   . طمدي٨م طمًـ  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إمِم اًمرُّ

ـْ ضَمرا صَمْقسَمُف ظُمٞماَلَء مَلْ »  قمٜمٝمام َأّن اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا  -791 َُم

ؽَمْظمك إِٓ َأْن َأشَمَٕم٤مَهَدُه، وم٘م٤مل ًمف ش َيٜمُْٔمر اهللا إًِمٞمِف َيْقم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ًْ وم٘م٤مل َأسمق سمٙمر : ي٤مرؾمقل اهللا إِن إِزارى َي

ـْ َيْٗمَٕمُٚمُف ظُمٞماَلَء » ؿ : رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚما  ا ٧َم ِِم ًْ رواه اًمٌخ٤مري وروى ُمًٚمؿ ش. إِٟماَؽ ًَم

. .سمٕمْمف
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ٓ يٜمُْٔمُر اهللا َيْقم » وقمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -792

ـْ ضَمرا إَِزاَرُه سَمٓمرًا   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اًمِ٘مٞم٤َمُم٦م إمِم َُم

ـَ اإِلزار ومٗمل اًمٜما٤مر » وقمٜمف قمــ اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :   -793 ـَ اًْمَٙمْٕمٌلَْمِ ُِم ش َُم٤م َأؾْمَٗمَؾ ُِم

 رواه اًمٌخ٤مري 

صمالصم٦ٌم ٓ ُيَٙمٚمُِّٛمُٝمُؿ اهللاُ َيْقَم » وقمـ أيب ذرٍّ ريض اهللا قمٜمف قمـ اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -794

ٞمِٝمْؿ ، َوهلُْؿ قَمَذاٌب َأًمٞمٌؿ اًمِ٘مٞم٤َم ىم٤مل : ومَ٘مرَأه٤م رؾمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف ش ُم٦ِم ، وٓ َيٜمُْٔمُر إًَِمْٞمٝمؿ ، َوٓ ُيَزيمِّ

ـْ ُهْؿ ي٤م رؾمقل اهللا ؟ ىم٤مل :  وا َُم اعمًٌُُِؾ ، واعمٜما٤مُن » وؾَمٚماؿ صمالث ُِمَراٍر . ىم٤مل َأسمق َذرٍّ : ظم٤مسُمقا وظمِنُ

ٌُِؾ إَِزاَرُه » رواه ُمًٚمؿ . وذم رواي٦ٍم ًمف : ش تَُف سم٤ِمحلَٚمِػ اًمٙم٤مِذِب َواعمُٜمِْٗمُؼ ؾِمْٚمٕمَ  ًْ  ش .اعمُ

اإِلؾْم٤ٌَمُل ذم اإِلزاِر ، »وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللا قمٜمٝمام ، قمـ اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -795

ـْ ضَمرا ؿَمٞمئ٤م ظُمٞماَلَء مَل َيٜمُٔمِر اهللا  رواه أسمق داود، ُواًمٜم٤ًمئك ش  إًمٞمِف يْقَم اًمِ٘مَٞم٤مُم٦مِ واًمَ٘مِٛمٞمِص ، َواًمِٕماَمُم٦ِم ، ُم

 سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح .

ـْ َرْأيِف َٓ  -796 وقمـ أيب ضُمَريٍّ ضم٤مسمر سمـ ؾُمَٚمٞمؿ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َرَأي٧ُم َرضماًل يّْمُدُر اًمٜما٤مُس قَم

 قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ىمٚم٧ُم: َيُ٘مقُل ؿَمٞمئ٤ًم إِٓا َصَدُروا قمٜمف ، ىمٚم٧ُم : ُمـ هذا ؟ ىم٤مًمقا : رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ 

الُم ي٤م رؾمقَل اهللا  ًا شَملْمِ  قَمٚمٞمَؽ اًم الُم ، قمَٚمٞمَؽ اًمًالُم حِتٞما٦ُم اعمْقشَمك ىُمِؾ : »ىم٤مل :  َُمرا ًا ٓ شَمُ٘مؾ قمَٚمٞمَؽ اًم

الُم قمَٚمٞمؽ  ًا شَمُف َأَٟم٤م رؾمقل اهللا اًمذي إِذا َأص٤مسَمَؽ َضٌّ وَمدقَمقْ »ىم٤مل : ىمٚم٧ُم : َأٟم٧َم رؾمقل اهللا ؟ ىم٤مل : ش اًم

يَمَِمَٗمُف قمٜمَْؽ ، وإِذا َأَص٤مسَمَؽ قم٤مُم ؾمٜم٦َم وَمَدقمْقشَمُف َأٟمٌَتَٝم٤م ًمؽ ، وإَِذا يُمٜم٧َم سم٠َِمْرٍض ىَمْٗمٍر َأْو ومالٍة ، وَمَْمٚما٧م 

َه٤م قمَٚمٞمَؽ  ـا َأطمدًا » ىم٤مل : ىمٚم٧م : اقْمَٝمْد إزِما . ىم٤مل : ش راطِمَٚمتَُؽ ، وَمدقمْقشَمف َردا ٌا ًُ ىم٤مل : وَمام ؾم٧ٌٌُْم ش ٓ شم

ـَ اعمٕمروِف ؿَمٞمْئ٤ًم ، وَأْن شُمَٙمٚمَِّؿ َأظَم٤مك وَأٟم٧َم » ا ، وٓ قمٌدًا ، َوٓ سَمِٕمػمًا، َوٓ ؿَم٤مًة سمْٕمدُه طُمرّ  َوٓ حَتِ٘مرنا ُِم

٤مِق ، وَم٢مِن أسمٞم٧َم وم٢ممم  ًا ـَ اعمٕمُروِف . واروَمع إِزارَك إمِم ٟمِّْمِػ اًم ٌط إًِمٞمِف وضمُٝمَؽ، إِنا ذًمؽ ُِم
ًِ ُُمٜمٌْ

٤َم ُِمـ اعمِخٞمٚم٦ِم وإِنا اهللا ٓ حي٥مُّ اعمَِخٞمٚم٦م ، وإن اُْمرٌؤ ؿَمتَٛمؽ  اًمَٙمٕمٌلم ، وإِي٤مَك وإؾِْم٤ٌمل اإِلزارِ  وَم٢مَِّنا

ُه سمام شَمٕمَٚمؿ ومٞمِف ، وم٢مِٟمااَم وسم٤مُل ذًمَؽ قمٚمٞمِف  َك سماَم َيْٕمَٚمُؿ ومٞمَؽ ومال شُمٕمػمِّ رواه أسمق داود واًمؽمُمذي ش َوقَمػما

 سم٢مؾِمٜم٤مٍد صحٞمٍح ، وىم٤مل اًمؽمُمذي : طمدي٨ٌم طمًـ صحٞمح .
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ٌٌِؾ إَِزاَره، ىم٤مل ًمف رؾمقل اهللا َصغّم وقمـ أيب ه -797 ًْ ريرة ريض اهللا قمٜمف ، ىم٤مل : سمٞمٜمام َرضُمؾ ُيَّمغمِّ ُُم

٠َم ، صمؿ ضم٤مَء ، وم٘م٤مل: ش اذَه٥م وَمَتقو٠ْم » اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  ٠ْم »وَمذَه٥م وَمتَقوا وم٘م٤مل ًمف رضُمٌؾ ش اذه٥ْم وَمَتقوا

٠مَ  ٌٌؾ إِزارُه ، » صمؿ ؾَمَٙم٧ما قمٜمف ؟ ىم٤مل :  : ي٤م رؾمقل اهللا . ُم٤مًمَؽ َأُمْرشَمُف َأن َيَتَقوا ًْ إِٟمف يم٤مَن ُيّمغمِّ وهق ُُم

 رواه أسمق داود سم٢مؾِمٜم٤مٍد قمغم ذط ُمًٚمؿ .ش . إِن اهللا ٓ يْ٘مٌُؾ صالَة رضُمٍؾ ُُمًٌٍِؾ 

  وقمـ ىَمٞمِس سمـ سمنٍم اًمتاْٖمٚمٌلِّ ىم٤مل : َأظْمؼَمٟمك أيب -798
ِ
رداء ىم٤مل : يم٤من سمِِدُمِمَؼ  ويم٤من ضمٚمٞم٤ًًم ٕيب اًمدا

دًا ىَمٚمااَم َرضُم  ـُ احلٜمَٔمٚمٞما٦ِم، ويم٤من رضُماًل ُُمتَقطمِّ ٌؾ ُمـ َأصح٤مب اًمٜمٌك َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘م٤مل ًمف ؾمٝمُؾ اسم

ـُ  جُي٤مًمُس اًمٜما٤مَس ، إِٟمااَم هق صالٌة ، وَم٢مِذا ومرَغ وَم٢مِٟمااَم هق شمًٌٞمح وشمٙمٌػٌم طمتك ي٠ْميَت أْهَٚمُف ، وَمَٛمرا سمِٜم٤َم وَٟمح

 
ِ
رَداء َك ، . ىم٤مل : سَمٕم٨َم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قِمٜمد أيب اًمدا  : يَمٚمِٛم٦ًم شَمٜمَْٗمُٕمٜم٤َم وٓ شمُيُّ

ِ
رَداء ، وم٘م٤مل ًمف َأسمق اًمدا

٦ًم وَمَ٘مِدَُم٧ْم ، وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِمٜمٝمؿ وَمَجٚمَس ذم اعمَْجٚمِس اًمذي جَيٚمُِس ومِٞمِف رؾمقل اهللا َصغّم  قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ هيا

ـَ ، اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ، وم٘م٤مل ًمرضُمٍؾ  ـُ واًمٕمُدو ، وَمحَٛمؾ ومالٌن وَمَٓمَٕم إمِم ضَمٜمٌِْف : ًَمْق َرَأيتٜم٤َم طِملَم اًمتَ٘مٞمْٜم٤َم َٟمح

وم٘م٤مل : ظُمْذَه٤م ُِمٜمِّك . وَأَٟم٤م اًمُٖمالُم اًمِٖمَٗم٤مِريُّ ، يَمٞمَْػ شَمرى ذم ىمْقًمِِف ؟ ىم٤مل: َُم٤م َأَراُه إِٓ ىَمْد سَمَٓمَؾ َأضمُرُه . 

ِٛمَع سمِذًمَؽ آظَمُر وم٘م٤مل : َُم٤م َأَرى سمَِذًَمَؽ  ًَ سم٠ْمؾم٤ًم ، وَمتَٜم٤َمزقم٤م طَمتك ؾَمِٛمَع رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  وم

 ُها سمِذًمَؽ ، وضمٕمَؾ َيْروَمُع رْأؾَمف ش ؾُمٌْح٤من اهللا ؟ ٓ سَم٠ْمس َأن ُي١ْمضَمَر وحُيَْٛمد » وم٘م٤مل : 
ِ
ْرَداء وَمَرَأْي٧ُم َأسم٤م اًمدا

ـْ رؾمقل اهللا   َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ،؟ ومٞم٘مقل : ٟمَٕمْؿ ، ومام زال يِٕمٞمُد إًَِمٞمِف َوَيُ٘مقُل : أَأْٟم٧َم ؾمِٛمْٕم٧َم َذًمَؽ ُِم

ـا قمغم ريْمٌََتٞمِْف .  : يَمٚمَِٛم٦ًم  قَمَٚمٞمِْف طمتك إِّٟمك ٕىَمقُل ًَمَٞمؼُميَم
ِ
ْرَداء ىم٤مل : وَمَٛمرا سمِٜم٤َم َيقُم٤ًم آظَمَر ، وم٘م٤مل ًمف َأسُمق اًمدا

َك ، ىم٤مل: ىم٤مل ًَمٜم٤َم رؾمقل اهللا َصغّم  ٤ٌَمؾِمِط َيَدُه » اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : شَمٜمَٗمُٕمٜم٤َم وٓ شَمُيُّ اعمُٜمِْٗمُؼ قَمغم اخلَٞمِْؾ يم٤مًم

َدىم٦م ٓ َيْ٘مٌُِْمَٝم٤م َك ، ىم٤مل :  ش . سم٤مًمّما  : يَمٚمَِٛم٦ًم شَمٜمَْٗمُٕمٜم٤َم َوٓ شَميُّ
ِ
ْرَداء صمؿ ُمرا سمِٜم٤َم يقُم٤ًم آظمر ، وم٘م٤مل ًمف َأسمق اًمدا

ضُمُؾ ظُمَرْيٌؿ إؾََمديُّ ، ًمقٓ ـُمقُل مُجتف َوإؾِْم٤ٌَمُل إَِزاِره ٟمْٕمَؿ اًمرا » ىم٤مل رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ : 

َؾ وَم٠َمظَمَذ ؿَمٗمَرًة وَمَ٘مَٓمَع هب٤م مُجتَُف إمِم ُأذٟمٞمْف ، ورومَع إَِزاَرُه إمِم َأْٟمَّم٤مف ؾَم٤مىَمْٞمف . صمَ ش  ؿا ومٌَٚمَغ ذًمؽ ظُمَرياًم، وَمٕمجا

: 
ِ
ْرَداء َك ىَم٤مَل : ؾَمٛمْٕم٧ُم رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ  َُمرا سمٜم٤َم َيْقُم٤ًم آظَمَر وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق اًمدا يَمٚمِٛم٦ًم شَمٜمَْٗمُٕمٜم٤َم وَٓ شَمُيُّ

٤ٌَمؾَمُٙمْؿ طمتك » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يُ٘مقُل :  ُحقا ِرطَم٤مًَمٙمْؿ ، وَأْصٚمحقا ًم
إِٟماُٙمْؿ ىَم٤مدُُمقَن قَمغم إظِْمقاٟمُِٙمْؿ . وَم٠َمْصٚمِ

رواُه َأسمق داود سم٢مؾِمٜم٤مٍد ش .  حُي٥مُّ اًمُٗمْحَش َوَٓ اًمتاَٗمُحش شَمُٙمقُٟمقا يَم٠َمٟماُٙمْؿ ؿَم٤مَُم٦م ذم اًمٜما٤مِس ، وَم٢مِنا اهللا َٓ 
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ـٍ ، إِٓا ىَمٞمَْس سمـ سمنم ، وم٤مظْمتََٚمُٗمقا ذم شمقصمٞمِ٘مِف وشَمْْمٕمٗمٞمف   . وىمد روى ًمف ُمًٚمؿ   .طمً

إزَرُة » وقمـ أيب ؾمٕمٞمٍد اخلْدِريِّ ريَض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل: ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -799

٤مِق ، َوَٓ طَمَرج ًا ـَ  َأْو ٓ ضُمٜم٤َمَح  اعمًُٚمِِؿ إمِم ٟمّْمِػ اًم ومٞمام سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمَٙمْٕمٌلَْمِ ، وَماَم يم٤مَن َأؾْمَٗمَؾ ُم

ـْ ضَمرا إِزارُه سَمَٓمرًا مَلْ َيٜمْٔمِر اهللا إًَِمٞمْفِ  ٌَلِم وَمَٝمُق ذم اًمٜما٤مِر ، وَُم  رواُه َأسُمق داود سم٢مؾِمٜم٤مٍد صحٞمح .ش . اًمٙمْٕم

ـِ قمٛمر ريَض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : َُمَرْرُت قَمغم رؾُمقِل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوذم  -811 وقمـ اسم

ٌَْد اهللاِ ، اْروَمْع إِزاَرَك » إِزاري اؾْمؽْمظَم٤مٌء . وَمَ٘م٤مَل :  ، وَمِزْدُت ، وَماَم ِزًْم٧ُم شِزدْ »وَمرومٕمتُف صُمؿا ىَم٤مَل : ش ي٤م قَم

اه٤م سَمْٕمُد . وَمَ٘م٤م ٤مىَملْمِ َأحَترا ًا ـَ ؟ وَمَ٘م٤مَل : إمِم َأْٟمّم٤مف اًم  رواُه ُمًٚمؿ .ش. َل سَمْٕمض اًمُ٘مْقِم : إمِم َأْي

ـْ ضَمرا صَمقسَمف ظمٞمالَء مَلْ َيٜمُْٔمِر اهللا إًَِمٞمِْف َيْقَم » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -811 َُم

ـا ىم٤مَل : وم٘م٤مًَم٧ْم ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦َم : وَمٙمَ ش اًم٘مٞم٤مُِم٦ِم  ٤مُء سمُِذُيقهِل ًَ ىَم٤مًَم٧ْم: إِذن ش. ُيْرظملَم ؿِمؼْماً » ٞمَْػ شَمّْمٜمَُع اًمٜمِّ

ـا ىم٤مل :  ظِمٞمٜمَُف ِذراقم٤ًم َٓ َيِزْدَن » شَمٜمَٙمِمُػ َأىْمداُُمٝم رواُه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م ش ومػُمْ

 طمًـ صحٞمح .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
وي٘مقل ومْمقل  -يٕمٜمل ُم٤م ـم٤مل ُمٜمٝم٤م  -ٜمف:أٟمف يم٤من يٙمرة ومْمقل اًمثٞم٤مب قمـ قمٛمرسمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قم

 (26/188ؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم إلاًمثٞم٤مب رم اًمٜم٤مر.)ا

ك أن شمٚمحؼ سمّم٤مطمٌٞمؽ وم٤مىمٍم إُمؾ، ويمؾ دون اًمِمٌع،  قمـ قمكم أٟمف ىم٤مل ًمٕمٛمر: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن ها

 (216/ 5سمٖمداد واٟمٙمس اإلزار، وأرىمع اًم٘مٛمٞمص، واظمّمػ اًمٜمٕمؾ شمٚمحؼ هبام. )شم٤مريخ

ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس: ىمٞمؾ ًمٕمكم: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم مل شمرىمع ىمٛمٞمّمؽ؟ ىم٤مل: خيِمع اًم٘مٚم٥م وي٘متدي سمف 

 (1/83 إوًمٞم٤مءاعم١مُمـ.)طمٚمٞمف 

 ( 11/  8ذيمر اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف يم٤من ي٘مقل :) اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

٤م      زيـ اًمرضم٤مل هب٤م شُمٕمزُّ وشُمٙمرم    َأضِمِد اًمثٞم٤مَب إذا ايمتًٞم٧َم وم٢مَّنا

ُـّ وشَمٙمتُؿ  ودع اًمتقاوع ذم اًمثٞم٤مب ختِمٕم٤م      وم٤مهلل يٕمٚمؿ ُم٤م دَم

 ومرصم٤مث صمقسمؽ ٓ يزيدك ُزًمٗم٦م          قمٜمد اإلًمف وأٟم٧م قمٌد جمرم 
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 وهب٤مء صمقسمؽ ٓ ييك سمٕمد أن        ختِمك اإلًمف وشمت٘مل ُم٤م حيرم

 ( 5/2181ؽ اصمٜمت٤من هف أوخمٞمٚمف .)اًمٌخ٤مرى ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : يمؾ ُم٤مؿمئ٧م واًمٌس ُم٤مؿمئ٧م ُم٤مأظمٓم٠مشم

قمـ اسمـ قمٛمر وؾم٠مًمف رضمؾ: ُم٤م أًمٌس ُمـ اًمثٞم٤مب؟ ىم٤مل: ُم٤مٓ يزدريؽ ومٞمف اًمًٗمٝم٤مء، وٓ يٕمتٌؽ سمف احلٚمامء: 

 (1/312 إوًمٞم٤مءىم٤مل: ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ُم٤م سملم اخلٛم٦ًم واًمٕمنميـ درمه٤ًم.)طمٚمٞمف 

ب أومْمؾ ِم٤م ذم همػمه: ومٌئس اًمثقب هق ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر: إذا ًم٧ًٌم صمقسم٤ًم ومٔمٜمٜم٧م أٟمؽ ذم ذًمؽ اًمثق

 (2/293 إوًمٞم٤مءًمؽ.) طمٚمٞمف 

قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل: رأي٧م قمدة ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ أرىمؿ، واًمؼماء 

 (3/341 إوًمٞم٤مءسمـ قم٤مزب، واسمـ قمٛمر يتزرون إمم أٟمّم٤مف ؾمقىمٝمؿ.)طمٚمٞمف 

ب هلل، وصمقب ًمٜمٗمًؽ، وصمقب ًمٚمٜم٤مس ـ وهق ذ اًمثالصم٦م ـ: ومام ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين: اًمثٞم٤مب صمالصم٦م: صمق

يم٤من هلل: ومٝمق أن دمد سمثالصملم، وشمِمؽمي سمٕمنميـ، وشم٘مدم قمنمة: وُم٤م يم٤من ًمٜمٗمًؽ، ومٝمق: أن شمريد ًمٞمٜم٦م قمغم 

 ضمًدك: وُم٤م يم٤من ًمٚمٜم٤مس: ومٝمق أن شمريد طمًٜم٦م، وىمد دمٛمع ذم اًمثقب اًمقاطمد: هلل، وًمٜمٗمًؽ.

 (275-9/274 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 ُٓم٤مم امحدقمـ ًمًٌف يٕمٜمل اًمناويؾ ، وم٘م٤مل : هق أؾمؽم ُمـ إُزر وًم٤ٌمس اًم٘مقم يم٤من إُزر.ؾمئؾ ا

 (2/241)همذاء آًم٤ٌمب رم ذح ُمٜمٔمقُمف آداب

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل : وىمد اؿمؽمى متٞمؿ اًمداري طمٚم٦م سم٠مًمػ درهؿ يم٤من يّمكم ومٞمٝم٤م ، ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر يٚمٌس 

 (196/  7ؾ ُيِمؽمى سمٜمحق اًمديٜم٤مر . ) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل اًمثٞم٤مب اًمٕمدٟمٞم٦م اجلٞم٤مد ويم٤من صمقب أمحد سمـ طمٜمٌ

ـٌ ًمٚمخٚمؼ وىمد أُمرٟم٤م  ىم٤مل اًم٘مرـمٌك :إن ىم٤مل ىم٤مئؾ : دمقيد اًمٚم٤ٌمس هقى اًمٜمٗمس وىمد ُأُمرٟم٤م سمٛمج٤مهدهت٤م وشمزي

ًمٞمس يمؾ ُم٤م هتقاه اًمٜمٗمس ُيذم وًمٞمس يمؾ ُم٤م ُيتزيـ سمف ًمٚمٜم٤مس  : وم٤مجلقاب ! أن شمٙمقن أومٕم٤مًمٜم٤م هلل ٓ ًمٚمخٚمؼ

يـ. وم٢من اإلٟم٤ًمن ُيٙمره ، وإٟمام ُيٜمٝم ك قمـ ذًمؽ إذا يم٤من اًمنمع ىمد َّنك قمٜمف ، أو قمغم وضمف اًمري٤مء ذم سم٤مب اًمدِّ

ي قمامُمتف  ح ؿمٕمَره ، وَيٜمٔمر ذم اعمرآة ويًقِّ جي٥م أن ُيرى مجٞمالً وذًمؽ طمظ ًمٚمٜمٗمس ٓ يالم ومٞمف ، وهلذا ينِّ

ُمـ هذا ُم٤م يٙمره ، ويٚمٌس سمٓم٤مٟم٦م اًمثقب اخلِمٜم٦م إمم داظمؾ ، وفمٝم٤مرشمف احلًٜم٦م إمم ظم٤مرج ، وًمٞمس ذم رء 

 (197/  7وٓ يذم. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 

ْزِق ىُمْؾ  :ىم٤مل اًم٘مرـمٌك ـَ اًمرِّ ٤َمِت ُِم ٞمٌِّ تِل َأظْمَرَج ًمِِٕم٤ٌَمِدِه َواًمٓما َم ِزيٜم٦ََم اهللاِ اًما ـْ طَمرا رم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :)ىُمْؾ َُم



 واإِلزار واًمٙمؿّ  اًم٘مٛمٞمص ـمقل صٗم٦م سم٤مب           ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 778

ْٟمٞم٤َم ظَم٤مًمَِّم٦ًم َيْقَم اًْم٘مِ  ـَ آَُمٜمُقا ذِم احْلَٞم٤َمِة اًمدُّ ِذي ي٤مِت ًمَِ٘مْقٍم َيْٕمَٚمُٛمقَن(ِهَل ًمِٚما ْٔ ُؾ ا  ( 32)إقمراف ٞم٤َمَُم٦ِم يَمَذًمَِؽ ُٟمَٗمّمِّ

دًم٧م أي٦م قمغم ًم٤ٌمس اًمرومٞمع ُمـ اًمثٞم٤مب واًمتجٛمؾ هب٤م ذم اجلٛمع وإقمٞم٤مدوقمٜمد ًم٘م٤مء اًمٜم٤مس وُمزاورة  

 (7/196اإلظمقان .) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

ٚمػ يٚمًٌقن اًمثّٞم٤مب اعمتقؾّمٓم٦م  ًّ ٓ اعمؽموّمٕم٦م  وٓ اًمّدون ويتخػّمون  ىم٤مل أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي : يم٤من اًم

 ( 197/  7)اًم٘مرـمٌل . أضمقده٤م ًمٚمجٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ وًمٚم٘م٤مء اإلظمقان ، ومل يٙمـ ختػّم إضمقد قمٜمدهؿ ىمٌٞمح٤مً 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: واًمذي جيتٛمع ُمـ إدًم٦م أنا َُمـ ىمّمد سم٤معمٚمٌقس احلًـ إفمٝم٤مر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف 

ر عمـ ًمٞمس ًمف ُمثٚمف : ٓ ييه ُم٤م ًمٌس ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت وًمق يم٤من ذم هم٤مي٦م ُمًتحيًا هل٤م ؿم٤ميمرًا قمٚمٞمٝم٤م  همػم حمت٘م

 ( 261 – 259/  11اًمٜمٗم٤مؾم٦م . ) ومتح اًم٤ٌمري 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وشمٙمره اًمِمٝمرة ُمـ اًمثٞم٤مب وهق اعمؽمومع اخل٤مرج قمـ اًمٕم٤مدة واعمتخٗمض اخل٤مرج قمـ اًمٕم٤مدة 

ُمـ ًمٌس صمقب ؿمٝمرة أًمًٌف اهلل وم٢من اًمًٚمػ يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمِمٝمرشملم اعمؽمومع واعمتخٗمض ورم احلدي٨م 

 (138/ 22صمقب ُمذًم٦م وظمٞم٤مر إُمقر أوؾم٤مـمٝم٤م.) اًمٗمت٤موى

وىم٤مل ايْم٤م :واًمثقب اًمذي هق ًمٚمِمٝمرة :حيرم ًمًٌف وهق اًمثقب اًمذي ُي٘مّمد سمف آرشمٗم٤مع قمٜمد اًمٜم٤مس 

 (1/529وإفمٝم٤مر اًمؽمومع أو اًمتقاوع واًمزهد.)طم٤مؿمٞمف اًمروض اعمرسمع 

إٟمقاع اًمتل أسم٤مطمٝم٤م اهلل قمغم وضمف اًمت٘مرب سمؽميمٝم٤م ومٝمق خمٓمئ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وُمـ اُمتٜمع قمـ ٟمقع ُمـ 

 (137/ 22و٤مل.) اًمٗمت٤موى

وىم٤مل ايْم٤م: ويمذًمؽ اًمٚم٤ٌمس : ومَٛمـ شمرك مجٞمؾ اًمثٞم٤مب سُمخالً سم٤معم٤مل مل يٙمـ ًمف أضمر وَُمـ شمريمف ُمتٕمٌِّدًا سمتحريؿ 

هلل ُمًتٕمٞمٜم٤ًم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل اعم٤ٌمطم٤مت يم٤من آصماًم وُمـ شمٜم٤مول ُم٤م أسم٤مطمف اهلل ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمٚم٤ٌمس ُُمٔمٝمرًا ًمٜمٕمٛم٦م ا

 ( 137/  22يم٤من ُُمث٤مسم٤ًم قمغم ذًمؽ .) اًمٗمت٤موى 

وىم٤مل ايْم٤م : وَُمـ شمرك ًمٌس اًمرومٞمع ُمـ اًمثٞم٤مب شمقاوٕم٤ًم هلل ، ٓ سمخالً ، وٓ اًمتزاُم٤ًم ًمٚمؽمك ُمٓمٚم٘م٤ًم : وم٢منا اهلل 

 ( 138/  22)جمٛمقع اًمٗمت٤موى . يثٞمٌف قمغم ذًمؽ ، ويٙمًقه ُِمـ طمٚمؾ اًمٙمراُم٦م

: ًمٌس اًمدينِّ ُمـ اًمثٞم٤مب ُيذّم ذم ُمقوع وحيٛمد ذم ُمقوع ومٞمُذم إذا يم٤من ؿمٝمرة وظمٞمالء وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وُيٛمدح إذا يم٤من شمقاوٕم٤ًم واؾمتٙم٤مٟم٦ًم يمام أن ًمٌس اًمرومٞمع ُمـ اًمثٞم٤مب ُيذّم إذا يم٤من شمٙمؼّمًا وومخرًا وظمٞمالء ، 

 ( 146/  1وُيٛمدح إذا يم٤من دمٛمالً وإفمٝم٤مرًا ًمٜمٕمٛم٦م اهلل .) زاد اعمٕم٤مد 

 ٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :آالصبس ا١ٌٍّْ



 واإِلزار واًمٙمؿّ  اًم٘مٛمٞمص ـمقل صٗم٦م سم٤مب           ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 779

قمـ قمٛمرسمـ اخلٓم٤مب :أٟمف يمت٥م إمم ضمٞمِمف سم٠مذرسمٞمج٤من: إذا ىمدُمتؿ ُمـ همزاشمٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وم٤مًم٘مقا 

 (2/241اًمناويالت وإىمٌٞم٦م، واًمًٌقا إُزر وإردي٦م.)همذاء آًم٤ٌمب رم ذح ُمٜمٔمقُمف آداب 

: أىمٌؾ رضمؾ ؿم٤مب يثٜمل قمغم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وىمد ـمٕمـ واًمٜم٤مس يثٜمقن قمٚمٞمف ومٚمام أدسمر إذا قمٌد اهلل ىم٤مل 

إزاره يٛمس إرض وم٘م٤مل : ي٤م اسمـ أظمل ارومع إزارك وم٢مٟمف أشم٘مك ًمرسمؽ وأٟم٘مك ًمثقسمؽ ىم٤مل قمٌد اهلل : يرطمؿ 

 (1493رأى طم٘م٤م هلل يتٙمٚمؿ ومٞمف . ) شم٤مريخ اعمديٜمف ٓسمـ ؿمٌف طمدي٨م  اهلل قمٛمر مل يٛمٜمٕمف ُم٤م يم٤من ومٞمف أٟمف

قمـ ظمرؿم٦م أن قمٛمر دقم٤م سمِمٗمرة ومرومع إزار رضمؾ قمـ يمٕمٌٞمف صمؿ ىمٓمع ُم٤م يم٤من أؾمٗمؾ ُمـ ذًمؽ . ومٙم٠مين أٟمٔمر إمم 

 (24829ذسم٤مذسمف شمًٞمؾ قمغم قم٘مٌٞمف.) ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 

ٛمر ريض اهلل قمٜمف : ي٤م ومتك هٚمؿ ! ىم٤مل : ُم٤م اًمِم٤مب اًمذي يم٤من قمٚمٞمف طمٚم٦م صٜمٕم٤مٟمٞم٦م جيره٤م ؾمٌال وم٘م٤مل ًمف اسمـ قم

ىم٤مل : ؾمٌح٤من اهلل ! و ُم٤م  ?ىم٤مل : وحيؽ أحت٥م أن يٜمٔمر اهلل إًمٞمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ?طم٤مضمتؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ 

ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : ُمـ ضَمرا صَمقسَمف ظُمٞمالَء  ?يٛمٜمٕمٜمل أن ٓ أطم٥م ذًمؽ 

 ( 65/  2اًم٘مٞم٤مُِم٦ِم ومٚمؿ ير ذًمؽ اًمِم٤مب إٓ ُمِمٛمرا طمتك ُم٤مت . )رواه أمحد  عمٞمٜمٔمر اهللا إًَِمٞمف يقم

قمـ أيب ؾمٕمٞمد إزدي ويم٤من إُم٤مُم٤م ُمـ أئٛم٦م إزد: ىم٤مل: رأي٧م قمٚمٞم٤ًم أشمك اًمًقق وىم٤مل: ُمـ قمٜمده ىمٛمٞمص 

وم٘م٤مل رضمؾ: قمٜمدي: ومج٤مء سمف وم٠مقمجٌف، ىم٤مل: ًمٕمٚمف ظمػم ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٓ ذاك صمٛمٜمف:  ص٤مًمح سمثالصم٦م دراهؿ؟

أي٧م قمٚمٞم٤م ي٘مرض رسم٤مط اًمدراهؿ ُمـ صمقسمف، وم٠مقمٓم٤مه، ومٚمًٌف: وم٢مذا هق يٗمْمؾ قمـ أـمراف أص٤مسمٕمف، ىم٤مل: ومر

 (1/83وم٠مُمر سمف وم٘مٓمع ُم٤م ومْمؾ قمـ أـمراف أص٤مسمٕمف.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

089-  
 
 ثبة اعزؾجبة رشن اٌرتفِ يف اٌٍجبط رٛامْب

 ىمد ؾمٌؼ ذم سم٤مب ومْمؾ اجلقع وظمِمقٟم٦م اًمٕمٞمش مُجٌَؾ شمتٕمٚمؼ هبذا اًم٤ٌمب

ـْ شَمَرَك »٤مِذ سمـ َأٟمٍس ريض اهللا قمٜمف َأنا رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ ُمٕم -812 َُم

ـْ  ه ُم َأيِّ  اًمٚم٤ٌِّمس شَمقاُوٕم٤ًم هللا ، َوُهَق َيْ٘مِدُر قمَٚمٞمِْف ، دقم٤مُه اهللاُ َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم قَمغم ُرُؤوِس اخلاَلِئِؼ طمتك خُيػمِّ

 ًُ ٌَ  رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش . ٝم٤م طُمَٚمِؾ اإِليامن ؿَم٤مَء يٚم

 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل ىمراد أيب ٟمقح: رأى قمكم ؿمٕم٦ٌم ىمٛمٞمّم٤ًم وم٘م٤مل: سمٙمؿ اؿمؽمي٧م هذا؟ وم٘مٚم٧م: سمثامٟمٞم٦م دراهؿ ىم٤مل: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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وحيؽ، أُم٤م شمت٘مل اهلل شمٚمٌس ىمٛمٞمّم٤ًم سمثامٟمٞم٦م دراهؿ؟ أٓ اؿمؽمي٧م ىمٛمٞمّم٤ًم سم٠مرسمٕم٦م وشمّمدىم٧م سم٠مرسمٕم٦ميم٤من ظمػمًا 

 (7/218ًػم اًمىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م سمًٓم٤مم إٟم٤م ُمع ىمقم ٟمتجٛمؾ هلؿ ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: إيش ٟمتجٛمؾ هلؿ؟.)ًمؽ 

ىم٤مل أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش: رأي٧م إقمٛمش يٚمٌس ىمٛمٞمّم٤ًم ُم٘مٚمقسم٤ًم: ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس: جم٤مٟملم، يٚمًٌقن اخلِمـ 

 (5/51طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إُم٘م٤مسمؾ ضمٚمقدهؿ.)

صقف وم٘مٚم٧م: هذا زي اًمره٤ٌمن إن اعمًٚمٛملم إذا  ىم٤مل أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م: زارين قمٌد اًمٙمريؿ أسمق أُمٞم٦م وقمٚمٞمف صمٞم٤مب

 (2/217 إوًمٞم٤مءشمزاوروا دمٛمٚمقا.)طمٚمٞمف 

 ثبة اعزؾجبة اٌزٛعو يف اٌٍجبط -080  
 ٚال ٠مزقش ٍّٝ ِب ٠ضسٞ ثٗ ٌغري ؽبعخ ٚال ِمقٛد ؽشّٟ

ِه ريَض اهللاُ قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم  -813 ـْ ضمدِّ  اهللُ قَمَٚمٞمِْف قمـ قمٛمرو سمـ ؿُمْٕمٞم٥ٍم قمـ َأسمٞمف قَم

ٌْده» وؾَمٚماؿ:  ٥مُّ َأْن ُيرى َأصَمُر ٟمِْٕمَٛمتِِف قَمغم قم
 رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨ٌم طمًـ .ش . إِن اهللا حُيِ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل قمٛمرو سمـ إؾمقد: ٓ أًمٌس ُمِمٝمقرًا أسمدًا، وٓ أُمأل ضمقذم ُمـ ـمٕم٤مم سم٤مًمٜمٝم٤مر أسمدًا طمتك أًم٘م٤مه.

 (5/156 ًمٞم٤مءإو)طمٚمٞمف 

 (4/318ىم٤مل اًمِمٕمٌل: اًمٌس ُمـ اًمثٞم٤مب: ُم٤مٓ يزدريؽ ومٞمف اًمًٗمٝم٤مء، وٓ يٕمٞمٌؽ قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء.)احلٚمٞمف 

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
قمـ ُمٓمرف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل : ىمٚم٧م ُٕمل أذه٥م وم٠ميمت٥م اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م زم أُمل شمٕم٤مل 

ذشمٜمل وم٠مًمًٌتٜمل صمٞم٤مسم٤م ُمِمٛمرة وووٕم٧م اًمٓمقيٚم٦م قمغم رأد وم٤مًمٌس صمٞم٤مب اًمٕمٚمامء صمؿ اذه٥م وم٤ميمت٥م ىم٤مل وم٠مظم

 (211وقمٛمٛمتٜمل ومقىمٝم٤م صمؿ ىم٤مًم٧م : اذه٥م أن وم٤ميمت٥م .) اعمحدث اًمٗم٤مصؾ ًمٚمراُمٝمرُمزى ص 

ىم٤مل أيب ُمٕمٛمر: ىم٤مل زم أيب يمٜم٧م قمٜمد ُمًٕمر سمـ يمدام ومرأى رضمال ٟمٌٞمال قمٚمٞمف صمٞم٤مب ظمٞم٤مر وم٘م٤مل ًمف ُمًٕمر : 

 يمٜم٧م ُمـ أصح٤مب احلدي٨م يمٜم٧م ُم٘مٜمٕم٤م ويم٤مٟم٧م ٟمٕمٚمؽأٟم٧م ُمـ أصح٤مب احلدي٨م ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل : ًمق 

( 211خمّمقوم٦م.)اعمحدث اًمٗم٤مصؾ ًمٚمرُمٝمرُمزى



 اًمرضم٤مل قمغم احلرير ًم٤ٌمس حتريؿ سم٤مب                     اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم -781 

 

 

 ثبة حتش٠ُ ٌجبط احلش٠ش ٍّٝ اٌشعبي -088
 ٚحتش٠ُ عٍٛعُٙ ١ٍّٗ ٚاعزٕبدُ٘ ئ١ٌٗ ٚعٛاص ٌجغٗ ٌٍٕغبء

قا » ؾَمٚماؿ : قمـ قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف و -814 ًُ َٓ شَمْٚمٌَ

ُف ذم أظمرِة .  ًْ ْٟمٞم٤َم مَلْ َيْٚمٌَ ـْ ًَمًٌُِف ذم اًمدُّ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش احلرير ، وَم٢منا َُم

ـْ ٓ » وقمٜمف ىم٤مل : ؾمِٛمٕم٧ُم رؾُمقَل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل :  -815 ٌَُس احلريَر ُم إٟماام يٚم

ـْ َٓ ظَمالََق ًَمُف ذم أظِمرة » ٌُخ٤مرَي : ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. وذم رواي٦ٍم ًمٚمش ظَمالق ًَمفُ   ش .َُم

ـْ ٓ ظَمالََق ًَمُف » ىمقًُمُف :   ، َأْي : َٓ َٟمّمٞم٥َم ًَمُف .ش َُم

ـْ ًَمٌَِس احلرير ذم » وقمـ أٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مَل رؾُمقُل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -816 ُم

ُف ذم أظمَرِة  ًْ ْٟمٞم٤م مَلْ َيْٚمٌ  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش اًمدُّ

وقمـ قمكمٍّ ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : رَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َأظَمَذ طَمِريرًا ، وَمَجٕمَٚمُف  -817

تل » ذم َيٛمٞمٜمف ، َوَذَه٤ًٌم وَمَجَٕمَٚمُف ذم ؿِمامًمِِف ، صُمؿا ىَم٤مَل :  ـِ طمَراٌم قَمغم ُذيُمقِر ُأُما رواُه أسمق داود ش . إنا هَذْي

 ٤مٍد طمًـسم٢مؾمٜم

م » وقمـ أيب ُُمقؾمك إؿْمٕمريِّ ريض اهللا قمٜمف أنا رؾُمقَل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -818 طُمرِّ

تل ، َوُأطمؾا إلَٟم٤مصمِِٝمؿ  َه٥م قمغم ُذيُمقِر ُأُما رواُه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨ٌم طمًـ ش . ًم٤ٌَِمُس احلَِريِر َواًمذا

 صحٞمح 

لُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وقمـ طُمَذْيَٗم٦م ريض اهللا  -819 ه٥م  قمٜمف ىم٤مل : ََّن٤َمَٟم٤م اًمٜمٌا أْن َٟمنْمب ذم آٟمِٞم٦ِم اًمذا

٤ٌَمج وأْن َٟمْجٚمِس قَمَٚمٞمِّف . رواه اًمٌخ٤مري. ي ٌِْس احلَِريِر َواًمدِّ ـْ ًُم ٦ِم ، َوأْن َٟم٠ْميُمؾ ومِٞمَٝم٤م ، وقَم  َواًمِٗمْما

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمٛمر صمٞم٤مسًم٤م ظمِمٜم٦م أو ضمِم٦ٌم ، وم٘مٚم٧م ًمف : إين ىمد أشمٞمتؽ سمثقب ًملم ِم٤م يّمٜمع ىم٤مل ىمزقم٦م : رأي٧م قمغم اسمـ 

سمخراؾم٤من وشم٘مر قمٞمٜم٤مي أن أراه قمٚمٞمؽ ىم٤مل : أرٟمٞمف ، ومٚمٛمًف وىم٤مل : أطمرير هذا ؟ ىمٚم٧م : ٓ  إٟمف ُمـ ىمٓمـ ىم٤مل 

 (1/312 طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء:إين أظم٤مف أن أًمًٌف أظم٤مف أيمقن خمت٤مٓ ومخقًرا واهلل ٓ حي٥م يمؾ خمت٤مل ومخقر.)

٤مل اسمـ قم٤ٌمس :أٟمام َّنك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمثقب اعمّمٛم٧م ُمـ احلرير وم٠مُم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم



 اًمرضم٤مل قمغم احلرير ًم٤ٌمس حتريؿ سم٤مب                    ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 782

 (4155رىمؿ  4/51احلرير وؾمدى اًمثقب ومالسم٠مس سمف.) ؾمٜمـ أسمق داود  

 وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف رأى قمغم أم يمٚمثقم سمٜم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمرد طمٚم٦م ؾمػماء . 

 (5297)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 

 (5/139ـ حمػميز: ٕن يٙمقن ذم ضمٚمدي سمرص، أطم٥م إزم ُمـ أن أًمٌس صمقب طمرير. )احلٚمٞمف ىم٤مل اسم

ىم٤مل اًمٜمقوى : وأُم٤م ًمٌس احلرير واإلؾمتؼمق واًمدي٤ٌمج واًم٘مز ) هق ٟمقع ُمـ احلرير ( ومٙمٚمف طمرام قمغم 

ومٞم٤ٌمح  اًمرضم٤مل ؾمقاء ًمًٌف ًمٚمخٞمالء أو همػمه٤م إٓ أن يٚمًٌف ًمٚمحٙم٦م ، ومٞمجقز ذم اًمًٗمر واحلي . وأُم٤م اًمٜم٤ًمء

 (32/  14هلـ ًمٌس احلرير ومجٞمع أٟمقاقمف ، وظمقاشمٞمؿ اًمذه٥م وؾم٤مئر احلكم ُمٜمف.) ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز اومؽماش اًمٜم٤ًمء ًمٚمحرير . أُم٤مسم٤مًمٜمًٌف ًمٚمرضم٤مل ومذه٥م مجٝمقر اعم٤مًمٙمٞمف واًمِم٤مومٕمٞمف 

 (5/278واحلٜم٤مسمٚمف امم حتريٛمف. )اعمقؾمققمف اًمٗم٘مٝمٞمف 

خثبة عٛاص ٌجظ  -089
ّ
 احلش٠ش دلٓ ثٗ ؽِى

ـِ  -811 مْح ٌْد اًمرا قمـ أٟمس ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : َرظَمَص رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًمٚمزسمػم وقم

٦ٍم هبام . ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف . ٌِْس احلَِريِر حِلٙما ـِ قمْقٍف ريض اهللا قمٜمٝمام ذم ًم  سم

أَّنام ؿمٙمقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مٛمؾ ، ومرظمص هلام ذم ىمٛمص احلرير ذم  : وذم رواي٦م

 . همزاة هلام

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ًمٌس احلرير ًمٚمرضمؾ إذا يم٤مٟم٧م سمف طمٙم٦م عم٤م ومٞمف ُمـ اًمؼمودة ، ويمذًمؽ  أٟمف جيقز : وُمقاوم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 (14/53.)ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ ٓ جيقز ، وهذا احلدي٨م طمج٦م قمٚمٞمف : ُم٤مًمؽ ، وُم٤م ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ  وىم٤مل ًمٚم٘مٛمؾ

 ة ١ٍّٙبثبة إٌٟٙ ّٓ افرتاػ عٍٛد إٌّٛس ٚاٌشوٛ -:08

ـْ ُُمٕم٤موي٦َم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مَل : ىم٤مل رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ: -811 َٓ شَمْريَمٌقا اخلَزا َوَٓ »قم

ـٍ .ش . اًمٜماامَر   طمدي٨م طمًـ ، رواُه َأسمق داود وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مٍد طمً

ـْ ضُمُٚمقِد وقمـ أيب اعمٚمٞمح قمـ َأسمٞمِف ، ريَض اهللا قمٜمف ،أنا رؾُمقل اهللاِ  -812  َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ََّنَك قم

ـْ  ٤ٌمِع. رواُه أسمق َداود ، واًمؽمُمذي ، واًمٜم٤ًمئل سم٠َمؾَم٤مٟمِٞمد صح٤مح . وذم رواي٦ِم اًمؽمُمذي : َّنَك قم ًِّ اًم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6295&idto=6299&bk_no=53&ID=978#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6295&idto=6299&bk_no=53&ID=978#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6295&idto=6299&bk_no=53&ID=978#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790


 اًمٜمٛمقر ضمٚمقد اومؽماش قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب                   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -783 

 

 

َش. ٤ٌمِع أْن شُمْٗمؽَمَ ًِّ  ضُمُٚمقِد اًم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
واؾمتّمح٤مهب٤م ذم اًمًٗمر وإدظم٤مهل٤م اًمٌٞمقت ٕن ُمٗم٤مرىم٦م  ُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك : يٙمره اخت٤مذ ضمٚمقد اًمٜمٛمقرإلىم٤مل ا

ًٓ وضمد ومٞمف ذًمؽ وٓ يٙمقن إٓ  اعمالئٙم٦م ًمٚمروم٘م٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ضمٚمد ٟمٛمر شمدل قمغم أَّن٤م ٓ دم٤مُمع مج٤مقم٦م أو ُمٜمز

وضمٕمؾ ذًمؽ ُمـ أدًم٦م حتريؿ   ( أن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤ًم ومٞمف شمّم٤موير ) ًمٕمدم ضمقاز اؾمتٕمامهل٤م يمام ورد 

 (1/71وـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك آظمٞم٤مر ٕ) ٟمٞمؾ ا .  اًمٌٞمقتاًمتّم٤موير وضمٕمٚمٝم٤م ذم

 أٚ ضلٖٛ -;08
 
 أٚ ْٔال

 
 عذ٠ذا

 
 ثبة ِب ٠مٛي ئرا ٌجظ صٛثب

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُْدري ريَض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٤مَن رؾُمقُل اهللاِ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إذا اؾْمتََجدا  -813

ُه سم٤مؾْمِٛمفِ  ْقشَمٜمِٞمِف ، َأؾْم٠َمًُمَؽ » ىَمِٛمٞمّم٤ًم ، َأْو ِرَداًء يُ٘مقُل :  قِمامَُم٦ًم ، َأوْ  صَمْقسم٤ًم ؾماما ًَ اًمٚماُٝمؿا ًمَؽ احلَْٛمُد َأْٟم٧َم يَم

ِه وَذِّ ُم٤م ُصٜمَِع ًَمُف  ـْ َذِّ ُه َوظَمػْمَ ُم٤م ُصٜمِع ًَمُف ، وَأقُمقُذ سمَِؽ ُِم  .رواُه أسمق داود ، واًمؽمُمذي ش ظَمػْمَ

 وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .

 

 :ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة 
قمـ أيب ُمٓمر أٟمف رأى قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف أشمك همالُم٤م طمدصم٤م وم٤مؿمؽمى ُمٜمف ىمٛمٞمّم٤م سمثالصم٦م دراهؿ وًمًٌف ُم٤م سملم 

اًمرؾمٖملم إمم اًمٙمٕمٌلم، ي٘مقل طملم ًمًٌف: احلٛمد هلل اًمذي رزىمٜمل ُمـ اًمري٤مش ُم٤م أدمٛمؾ سمف ذم اًمٜم٤مس وأواري 

ؾمٚمؿ، ىم٤مل: هذا رء ؾمٛمٕمتف ُمـ سمف قمقريت، وم٘مٞمؾ هذا رء شمرويف قمـ ٟمٗمًؽ أو قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل قمٜمد اًمٙمًقة: احلٛمد هلل اًمذي رزىمٜمل ُمـ اًمري٤مش ُم٤م أدمٛمؾ سمف ذم 

 (158-1/157امحد  اإلُم٤مماًمٜم٤مس وأواري سمف قمقريت.)ُمًٜمد 

 ُم٤م أواري سمف ًمٌس أسمق أُم٤مُم٦م صمقسم٤ًم ضمديدًا، ومٚمام سمٚمغ شمرىمقشمف، ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي يم٤ًمين :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  :قمقريت، وأدمٛمؾ سمف ذم طمٞم٤ميت صمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل

ُمـ اؾمتجد صمقسم٤ًم ومٚمًٌف، وم٘م٤مل طملم يٌٚمغ شمرىمقشمف: احلٛمد هلل اًمذي يم٤ًمين ُم٤م أواري سمف قمقريت،  :وؾمٚمؿ

، وذم ضمقار اهلل، وذم يمٜمػ اهلل وأدمٛمؾ سمف ذم طمٞم٤ميت، صمؿ قمٛمد إمم اًمثقب اخلٚمؼ ومتّمدق سمف يم٤من ذم ذُم٦م اهلل



 ٟمٕمالً  أو ضمديداً  صمقسم٤مً  ًمٌس إذا ي٘مقل ُم٤م سم٤مب            اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -784 

 

 

 (2واسمـ ُم٤مضم٦م ذم اًمٚم٤ٌمس سم٤مب  -117طمٞم٤ًم وُمٞمت٤ًم.) اًمؽمُمذي ذم اًمدقمقات سم٤مب 

إذا رأوا قمغم أطمدهؿ اًمثقب اجلديد ىم٤مًمقا :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ أيب ٟمية ىم٤مل : يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل

 (29758شُمٌكم وخيٚمػ اهلل قمٚمٞمؽ.)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  

ـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ؿمٞمخ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أٟمف يم٤من يٚمٌس يم٤ًمء ظمز روي قمـ قمكم سم

سمخٛمًلم ديٜم٤مرًا، يٚمًٌف ذم اًمِمت٤مء وم٢مذا يم٤من ذم اًمّمٞمػ شمّمدق سمف أو سم٤مقمف ومتّمدق سمثٛمٜمف ويم٤من يٚمٌس ذم 

تِل َأظْمَرَج  : اًمّمٞمػ صمقسملم ُمـ ُمت٤مع ُمٍم ِمِم٘ملم وي٘مقل َم ِزيٜم٦ََم اهللاِ اًما ـْ طَمرا ـَ ) ىُمْؾ َُم ٞم٤ٌَِّمِت ُِم ًمِِٕم٤ٌَمِدِه َواًمٓما

ْزِق ( )إقمراف  (7/176( .  ) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 32اًمرِّ

إن هديف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٚم٤ٌمس أن يٚمٌس ُم٤م شمٞمن ُمـ اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمّمقف شم٤مرة  : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 (143/ 1واًم٘مٓمـ شم٤مرة واًمٙمت٤من شم٤مرة.) زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

 اء ثب١ٌّني يف اٌٍجبطثبة اعزؾجبة االثزذ ->08

 هذا اًم٤ٌمب ىمد شم٘مدم ُم٘مّمقده وذيمرٟم٤م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ومٞمف .

 )اٟمٔمر اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع واًمتًٕمقن ذم اؾمتح٤ٌمب شم٘مديؿ اًمٞمٛملم ذم يمؾ ُم٤م هق ُمـ سم٤مب اًمتٙمريؿ(

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 .ذم اًمؽمضمؾ وآٟمتٕم٤مل ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  حي٥م اًمتٞم٤مُمـ ذم يمؾ رء طمتك 

 (2688( وُمًٚمؿ416)1/165) اًمٌخ٤مرى 

 وزبة آداة إٌَٛ

 ثبة آداة إٌَٛ ٚاالميغبُ -=08
 ٚاٌمْٛد ٚاجملٍظ ٚاجل١ٍظ ٚاٌشؤ٠ب

 سمـ قم٤مزٍب ريَض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل : يَم٤مَن رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إذا َأَوى إمم  -814
ِ
قمـ اًْمؼَماء

ـِ ، صُمؿا ىم٤مل : ومَِراؿِمِف ٟمَ  ِف إَيٛم ْٝم٧ُم َوضْمٝمل إًَمْٞمَؽ ، » ٤مَم قَمغم ؿِم٘ما اًمٚماُٝمؿا َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َٟمْٗمِز إًمٞمَْؽ ، َووضما

٦ًٌَم إًَمٞمَْؽ ، ٓ َُمْٚمج٠م وٓ َُمٜمْجك ُِمٜمَْؽ إٓا  ْو٧ُم َأُْمِري إًَمٞمَْؽ ، َوَأجل٠َْمُت فمْٝمري إًَمٞمَْؽ ، َرهْم٦ًٌم َورْه ووَمقا

 ش .اًمذي َأْٟمزًم٧َم ، َوَٟمٌٞمَِّؽ اًمذي َأْرؾَمْٚم٧َم إًَمٞمَْؽ ، آَُمٜم٧ُْم سمِٙمَت٤مسمَؽ 

رواه اًمٌخ٤مري هبذا اًمٚمٗمظ ذم يمت٤مب إدب ُمـ صحٞمحف .



  اًمٜمقم آداب سم٤مب   - اًمٜمقم آداب يمت٤مب  -            ري٤مض اًمّم٤محللم  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار -785 

 

 

٠ْم ُوُوقَءَك » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -815 إَذا َأشَمٞم٧َْم َُمْْمَجٕمَؽ وَمتََقوا

َؽ إَ  الِة ، صُمؿا اْوَٓمِجْع قَمغم ؿِم٘مِّ ـِ ، َوىُمْؾ .. ًمِٚمّما ـا آظِمَر َُم٤م شَم٘مقل » وَذيَمَر َٟمْحقُه ، وومٞمف : ش يَٛم واضْمَٕمْٚمُٝم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف .ش 

ٞمِْؾ إطْمَدى  -816 لُّ َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َيّمكمِّ ُِمـ اًمٚما وقمـ قم٤مئِم٦َم ريَض اهللا قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧ْم : يَم٤مَن اًمٜمٌا

َة َريْمَٕم٦ًم ، وَم٢مذا ـمَٚمع اًْمَٗمْجُر َصغما ر ِف إيٛمـ طَمتاك جَيِلَء قَمنَمَ  ، صمؿا اْوَٓمَجَع قمغم ؿِم٘مِّ
يْمَٕمتلْمِ ظَمِٗمٞمٗمتلْمِ

ُن ومٞمُقِذَٟمُف ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .  اعم١َُمذِّ

ـَ  -817 وقمـ طُمَذْيَٗم٦َم ريض اهللا قمٜمف ىم٤مل : يم٤من اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إذا َأظَمَذ َُمْْمَجَٕمُف ُِم

ِه صم ٧َم ظَمدِّ احلَْٛمُد »وإذا اؾْمتْٞمَ٘مَظ ىَم٤مَل : ش اًمٚماُٝمؿا سم٤ِمؾْمِٛمَؽ أُُمقُت َو َأطْمٞم٤َم » ؿا َيُ٘مقُل : اًمٚماٞمِْؾ َوَوَع َيدُه حَتْ

 رواه اًمٌخ٤مري .ش . هللاِ َاًماذي َأطْمٞم٤َمَٟم٤م سمْٕمَد َُم٤م َأَُم٤مشَمٜم٤َم وإًمٞمف اًمٜمُُِّمقُر 

ـِ ـمْخَٗم٦َم اًمِٖمَٗم٤مِريا ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل أيب  وقمـ -818 ِجِد سمٞمٜمام أَٟم٤م »يِٕمٞمَش سم ًَ ُمُْمَٓمِجٌع ذم اعمْ

يُمٜمِل سمِِرضْمٚمِف وم٘م٤مل  قَمغَم  ٌِْٖمُْمَٝم٤م اهللُ  إنا هِذِه َوْجَٕم٦ٌم » سَمْٓمٜمِل إَذا َرضُمٌؾ حُيَرِّ ىم٤مل : وَمٜمَٔمْرُت  وم٢مَذا ش ُي

 رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح .

ـْ ىَمَٕمَد َُمْ٘مَٕمدًا مَلْ »  َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل -819 َُم

ـِ اْوَٓمَجَع ُُمْْمَٓمَجٕم٤ًم ََٓيْذيُمُر اهلل شمٕم٤ممم ومِٞمِف  ـَ اهلل شمٕم٤ممم شمِرٌة ، َوَُم َيْذيُمِر اهلل شمٕم٤ممم ومِٞمِف يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمٞمِِف ُِم

ُة ا» رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مِد طمًـ . ش يَم٤مَٟم٧ْم قَمْٚمٞمِف ُِمـ اهللِ شمِرٌة   . سمٙمن اًمت٤مء ش ًمؽمِّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :

 ىم٤مل داود ٓسمٜمف ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمٝمام اًمًالم: إي٤مك ويمثرة اًمٜمقم، وم٢مٟمف يٗم٘مرك إذا اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم أقمامهلؿ. 

 (1/191)هبج٦م اعمج٤مًمس 

وإذا وجرت ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل! إي٤مك ويمثرة اًمٜمقم واًمٙمًؾ واًمْمجر، وم٢مٟمؽ إذا يمًٚم٧م مل شم١مد طم٘م٤م 

 (1/191مل شمّمؼم قمغم طمؼ. ) هبج٦م اعمج٤مًمس 

 يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف إمم سمٕمض قمامًمف: سمٚمٖمٜمل أٟمؽ ٓ شم٘مٞمؾ وإن اًمِمٞم٤مـملم ٓ شم٘مٞمؾ .

 (1/191) هبج٦م اعمج٤مًمس 



 اًمٜمقم آداب سم٤مب   - اًمٜمقم آداب يمت٤مب  -          ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 786

ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: ُمـ اجلٝمؾ اًمٜمقم ذم أول اًمٜمٝم٤مر ُمـ همػم ؾمٝمر، واًمْمحؽ ُمـ همػم قمج٥م واًم٘م٤مئٚم٦م 

 (1/191ًمٕم٘مؾ .) هبج٦م اعمج٤مًمس شمزيد ذم ا

 (1/191ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: اًمٜمقم  قمٜمد اعمققمٔم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من.) هبج٦م اعمج٤مًمس 

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: اًمٜمقم قمغم صمالصم٦م أوضمف ٟمقم ظمرق وٟمقم ظمٚمؼ وٟمقم محؼ. وم٠مُم٤م اًمٜمقم 

قم اًم٘م٤مئٚم٦م ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر، وأُم٤م اخلرق ومٜمقُم٦م اًمْمحك ي٘م٣م اًمٜم٤مس طمقائجٝمؿ وهق ٟم٤مئؿ وأُم٤م ٟمقم اخلٚمؼ ومٜم

 (1/191ٟمقم احلٛمؼ، وم٤مًمٜمقم طملم حتي اًمّمٚمقات.) هبج٦م اعمج٤مًمس 

 (7/18ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: يمؾ ُم٤م ؿمئ٧م، وٓ شمنمب: وم٢مٟمؽ إذا مل شمنمب: مل خيٌؽ اًمٜمقم.)احلٚمٞمف 

ىم٤مل حيل سمـ يامن: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من خيرج، يدور سم٤مًمٚمٞمؾ، ويٜمْمح ذم قمٞمٜمٞمف اعم٤مء: طمتك يذه٥م قمٜمف 

 (7/59 إوًمٞم٤مء٤مس.)طمٚمٞمف اًمٜمٕم

ىم٤مل اويس اًم٘مرٟمك :ي٤م قمج٤ٌم ِمـ يٕمٚمؿ أن اجلٜمف شمزيـ ومقىمف وأن اًمٜم٤مر شمًٕمر حتتف !!يمٞمػ يٜم٤مم ُمـ هق سمٞمٜمٝمام 

 (3/174يٜمٔمر اًمٞمٝمام . )شم٤مريخ دُمِمؼ 

ىم٤مل اسمراهٞمؿ سمـ ادهؿ :اذا يمٜم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ ٟم٤مئام وسم٤مًمٜمٝم٤مر ه٤مئام ورم اعمٕم٤مص دائام ومٙمٞمػ شمرى ُمـ ُمـ هق 

 (8/11 إوًمٞم٤مء٤مئام!!.)طمٚمٞمف سم٠مُمقرك ىم

 ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب: اًمٕمامئؿ شمٞمج٤من اًمٕمرب واحلٌَْقة طمٞمٓم٤من اًمٕمرب وآوٓمج٤مع ذم اعمًجد رسم٤مط اعم١مُمٜملم.

 (5/343) ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

 (8/176ىم٤مل أيب آطمقص: آمم حمٛمد سمـ اًمٜمي قمغم ٟمٗمًف أن ٓ يٜم٤مم إٓ ُم٤م همٚمٌتف قمٞمٜمف.)اًمًػم 

 صمؿ اؾمتٞم٘مٔم٧م صمؿ ذه٧ٌم اقمقد امم اًمٜمقم ومال اٟم٤مم اهلل قمٞمٜمك اذن !!. ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مٟمك :اذا ٟمٛم٧م

 (2/321 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (8/219ىم٤مل حمٛمد سمـ اًمٜمي احل٤مرصمك : ايمرة ان اقمٓمك قمٞمٜمك رم اًمدٟمٞم٤م ؾم١مهل٤م ُمـ اًمٜمقم .)احلٚمٞمف 

ٓ ٟمقم هم٤مًم٥م. ىم٤مل قمٌداًمٕمزيز سمـ ؾمٚمامن اًمراؾمٌك :ُم٤م ًمٚمٕم٤مسمديـ وُم٤م ًمٚمٜمقم ؟!! ٟٓمقم واهلل رم دار اًمدٟمٞم٤م ا

 (6/245 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

يم٤من اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح قمٌد اًمقاطمد سمـ يزيد : يٌٙمك وي٘مقل ومرق اًمٜمقم سملم اعمّمٚملم وسملم ًمذهتؿ رم اًمّمالة. 

 (6/155 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 



 اًمٜمقم آداب سم٤مب   - اًمٜمقم آداب يمت٤مب  -          ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 787

 ىم٤مل حيك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازى :اًمٚمٞمؾ ـمقيؾ ومال شم٘مٍمة سمٛمٜم٤مُمؽ وآؾمالم ٟم٘مك ومال شمدٟمًف سم٠مصم٤مُمؽ .

 ( 1/327)ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف 

 (3/29ٚمٞمف احلىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمٜمٓمرظم٤من: إن اًمٕملم إذا قمقدهت٤م اًمٜمقم اقمت٤مدت وإذا قمقدهت٤م اًمًٝمر اقمت٤مدت.)

 (59)اًمتٝمجد ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ ىم٤مل هِم٤مم اًمدؾمتقائل: إن هلل قم٤ٌمدا يدومٕمقن اًمٜمقم خم٤موم٦م أن يٛمقشمقا ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ. 

 (1/191: )هبجف اعمج٤مًمس  ىم٤مل قمكم سمـ اجلٝمؿ هيجق ىمقُم٤م

 إيمؾ واًمراطم٦م واًمٜمقم.                    يٕمرومف اًم٘مقم   أيمثر ُم٤م 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل ص٤مًمح اعمري: ىم٤مل زم زي٤مد اًمٜمٛمػمي ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ ىم٤مل: أشم٤مين آت ذم ُمٜم٤مُمل، وم٘م٤مل: ىمؿ ي٤م زي٤مد إمم 

يتٙمن هل٤م قم٤مدشمؽ ُمـ اًمتٝمجد، وطمٔمؽ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، ومٝمل واهلل ظمػم ًمؽ ُمـ ٟمقُم٦م، شمقهـ سمدٟمؽ، و

ىمٚمٌؽ: وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م ومزقم٤ًم، صمؿ همٚمٌٜمل واهلل اًمٜمقم: وم٠مشم٤مين ذًمؽ، أو همػمه، وم٘م٤مل: ىمؿ ي٤م زي٤مد، ومال ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م 

 (6/267وًمٞم٤مء ٕإٓ ًمٚمٕم٤مسمديـ: ىم٤مل: ومقصم٧ٌم ومزقم٤م.)طمٚمٞمف ا

ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ: يمٜم٤م ذم جمٚمس اًمثقري وهق ي٠ًمل رضماًل رضمال، قمام يّمٜمع ذم ًمٞمٚمف، ومٞمخؼمه: طمتك 

ار اًم٘مقم، وم٘م٤مًمقا: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ىمد ؾم٠مًمتٜم٤م وم٠مظمؼمٟم٤مك: وم٠مظمؼمٟم٤م أٟم٧م: يمٞمػ شمّمٜمع ذم ًمٞمٚمؽ؟ وم٘م٤مل: هل٤م د

 (7/61 إوًمٞم٤مءقمٜمدي أول ٟمقُم٦م: شمٜم٤مم ُم٤م ؿم٤مءت ٓ أُمٜمٕمٝم٤م وم٢مذا اؾمتٞم٘مٔم٧م ومال أىمٞمٚمٝم٤م واهلل.)طمٚمٞمف 

٤م ذم اعمحٛمؾ ذم ًمٞمؾ قمـ وٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: طمججٜم٤م ُمع آوزاقمل ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م، ومام رأيتف ُمْمٓمجٕم

 (7/119قمالم اًمٜمٌالء أوٓ َّن٤مر ىمط، يم٤من يّمكم، وم٢مذا همٚم٦ٌم اًمٜمقم، اؾمتٜمد إمم اًم٘مت٥م.)ؾمػم 

ىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح: إين أؾمتحل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن أٟم٤مم شمٙمٚمٗم٤م ) أي اوٓمجع قمغم اًمٗمراش وًمٞمس يب ٟمقم ( 

ٟمٛم٧م صمؿ اؾمتٞم٘مٔم٧م صمؿ قمدت ٟم٤مئام  طمتك يٙمقن اًمٜمقم هق اًمذي يّمػم قمٜمل ) أي هق اًمذي يٖمٚمٌٜمل ( وم٢مذا أٟم٤م

 ( 7/328 إوًمٞم٤مءومال أرىمد اهلل قمٞمٜمل.)طمٚمٞمف 

ُمر أمحد سمـ طمرب سمّمٌٞم٤من يٚمٕمٌقن وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُمًٙمقا وم٢من هذا أمحد سمـ طمرب اًمذي ٓيٜم٤مم اًمٚمٞمؾ، 

 .وم٘مٌض قمغم حلٞمتف، وىم٤مل: اًمّمٌٞم٤من هي٤مسمقٟمؽ وأٟم٧م شمٜم٤مم ؟ وم٠مطمٞمك اًمٚمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ طمتك ُم٤مت

 (11/33)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

يم٤من اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح مه٤مم سمـ احل٤مرث اًمٜمخٕمك يدقمق وي٘مقل : اًمٚمٝمؿ اؿمٗمٜمك ُمـ اًمٜمقم سم٤مًمٞمًػم وارزىمٜمك 

 (4/178 إوًمٞم٤مءؾمٝمرا رم ـم٤مقمتؽ !!ومٙم٤من ٓيٜم٤مم آ هٜمٞمٝمف وهق ىم٤مقمد !!.)طمٚمٞمف 



 اًمٜمقم آداب سم٤مب   - اًمٜمقم آداب يمت٤مب  -          ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 788

رض ىم٤مل اسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمٝمدي: يم٤من قمٓمٞمف سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداهلل زاهدا ٓ يْمع ضمٜمٌف إمم آ

 (17/412قمالم اًمٜمٌالء أإٟمام يٜم٤مم حمتٌٞم٤م.)ؾمػم 

 (8/351.)شم٤مريخ سمٖمداد ىم٤مل أسمق ظم٤مًمد وسمٚمٖمٜمل أن دواد اًمٓم٤مئك  يم٤من ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ إذا همٚمٌتف قمٞمٜم٤مه اطمتٌك ىم٤مقمدا

أٟمف ؾم٠مًمف قمـ ٟمقُمف وم٘م٤مل : إذا همٚمٌٜمل اًمٜمقم  –شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم اًمٜمقوي  –ىم٤مل ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة سمدر اًمديـ 

 (٦129م واٟمتٌف.)ىمٞمٛم٦م اًمزُمـ ص اؾمتٜمدت اًمٙمت٥م حلٔم

 ىم٤مل اسمقاؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمك :ُم٤م اىمٚم٧م قمٞمٜمك همٛمْم٤م ُمٜمذ ارسمٕملم ؾمٜمف !!اذا اؾمتٞم٘مٔم٧م مل اىمٚمٝم٤م .

   ( 1/115)شمذيمرة احلٗم٤مظ

 ئؽذٜ ٚٚمِ ثبة عٛاص االعزٍمبء ٍّٝ اٌمفب -<08
 
 
 ٚزلزج١ب

 
خف أىؾبف اٌْٛسح ٚعٛاص اٌمْٛد ِرتثْب

َ
 اٌشعٍني ٍّٝ األخشٜ ئرا مل ٠

ـ قمٌِد اهلل سمـ يزيد ريض اهلل قمٜمف أٟمف رأى رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُُمًتَٚمِ٘مٞم٤َم ذم قم -821

ْجِد َواوٕم٤ًم إطْمَدى ِرضْمٚمْٞمِف قَمغم إظُْمرَى ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ًَ  اعم

جَر َصغما اًْمٗمَ  يم٤من اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إَذا » وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :  -821

ٜم٤َمء  ًْ ٛمُس طَم ِف طمتاك شَمْٓمُٚمَع اًمِما
ًِ طمِدي٨م صحٞمح ، رواه أسمق داود وهمػمه سم٠مؾم٤مٟمٞمد ش شَمَرسماَع ذم جَمْٚمِ

 صحٞمح٦م.

ـِ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : رأي٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ سمٗمٜم٤مء اًمَٙمْٕم٦ٌَِم  -822 وقم

 ِديِف آطْمت٤ٌِمء، و َُهَق اًمُ٘مروُمَّم٤مء رواه اًمٌخ٤مري.حُمْتٌَٞم٤ًم سمَِٞمَدْيِف هَٙمَذا ، َوَوَصَػ سمِٞمَ 

وقمـ ىَمٞمَْٚم٦َم سمِٜم٧ْم خَمْرَُم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : رأي٧ُم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وهق ىَم٤مقِمٌد  -823

َع ذم اجِلْٚم٦ًِم ُأْرقمِ  ـَ اًمَٗمَرِق . رواه اًمُ٘مَروُمَّم٤مَء ومٚمام رأي٧ُم رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ اعمُتََخِمِّ دُت ُِم

 أسمق داود ، واًمؽمُمذي.

يد سمـ ؾُمَقْيٍد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ُمر يب رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َوأٟم٤م  -824 ـِ اًمنما  وقم

ى ظَمْٚمَػ فَمْٝمِري َواشماٙم٠ْمُت قَمغَم إًمْٞم٦م َيِدي وم٘م٤مل : أشمْ٘مُٕمُد ىمِ  ْٕمدَة ضَم٤مًمس هٙمذا ، َوىَمْد َوَوٕم٧ُم َيدِي اًمٞمُْنَ

اعمَٖمُْمقِب قَمَٚمٞمْٝمْؿ ، رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ٍ.



 اًم٘مٗم٤م قمغم آؾمتٚم٘م٤مء ضمقاز سم٤مب                             اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -789 

 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
  .قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن قمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤مٟم٤م يٗمٕمالن ذًمؽ

 (112/4داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا 

 دى رضمٚمٞمف قمغم إظمرى ىم٤مل اعمروذي : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ اًمرضمؾ يًتٚم٘مل قمغم ىمٗم٤مه ويْمع إطم

 (112/4داب اًمنمقمٞمف ٕىم٤مل: ًمٞمس سمف سم٠مس ىمدروى. ) ا

 (112/4داب اًمنمقمٞمف ٕا.( ىم٤مل اسمـ اجلقزي : ٓ سم٠مس سمف إذا يم٤من ًمف هاويؾ

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وأٟمٗمع اًمٜمقم: أن يٜم٤مم قمغم اًمِمؼ إيٛمـ: ًمٞمًت٘مر اًمٓمٕم٤مم هبذه اهلٞمئ٦م ذم اعمٕمدة اؾمت٘مرارًا 

ٞمؾ إمم اجل٤مٟم٥م إين ىمٚمٞمالً، صمؿ يتحقل إمم اًمِمؼ إين ىمٚمٞمالً ًمٞمنع اهلْمؿ سمذًمؽ طمًٜم٤ًم: وم٢من اعمٕمدة أُم

ٓؾمتامًم٦م اعمٕمدة قمغم اًمٙمٌد، صمؿ يًت٘مر ٟمقُمف قمغم اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ًمٞمٙمقن اًمٖمذاء أهع اٟمحدارًا قمـ اعمٕمدة، 

ي سم٤مًم٘مٚم٥م سم٥ًٌم ومٞمٙمقن اًمٜمقم قمغم اجل٤مٟم٥م إيٛمـ سمداءة ٟمقُمف وَّن٤ميتف، ويمثرة اًمٜمقم قمغم اجل٤مٟم٥م إين ُم

ُمٞمؾ إقمْم٤مء إًمٞمف ومتٜمّم٥م إًمٞمف اعمقاد. وأردأ اًمٜمقم اًمٜمقم قمغم اًمٔمٝمر، وٓ يي آؾمتٚم٘م٤مء قمٚمٞمف ًمٚمراطم٦م ُمـ 

 (221/4-221همػم ٟمقم، وأردأ ُمٜمف أن يٜم٤مم ُمٜمٌٓمح٤ًم قمغم وضمٝمف. )زاد اعمٕم٤مد 

ف ًمٚمٌدن وإقمْم٤مء ُمـ شمدسمر ٟمقُمف وي٘مٔمتف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وضمده أقمدل ٟمقم وأٟمٗمٕم :وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

واًم٘مقى وم٢مٟمف يم٤من يٜم٤مم أول اًمٚمٞمؾ ويًتٞم٘مظ ذم أول اًمٜمّمػ اًمث٤مين ومٞم٘مقم ويًت٤مك ويتقو٠م ويّمكم ُم٤م يمت٥م 

اهلل ًمف ومٞم٠مظمذ اًمٌدن وإقمْم٤مء واًم٘مقى طمٔمٝم٤م ُمـ اًمٜمقم واًمراطم٦م وطمٔمٝم٤م ُمـ اًمري٤مو٦م ُمع وومقر إضمر 

ـ اًمٜمقم ومقق اًم٘مدر اعمحت٤مج إًمٞمف وٓ وهذا هم٤مي٦م صالح اًم٘مٚم٥م واًمٌدن واًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومل يٙمـ ي٠مظمذ ُم

يٛمٜمع ٟمٗمًف ُمـ اًم٘مدر اعمحت٤مج إًمٞمف ُمٜمف ويم٤من يٗمٕمٚمف قمغم أيمٛمؾ اًمقضمقه ومٞمٜم٤مم إذا دقمتف احل٤مضم٦م إمم اًمٜمقم قمغم 

ؿم٘مف إيٛمـ ذايمرا اهلل طمتك شمٖمٚمٌف قمٞمٜم٤مه همػم ِمتٚمئ اًمٌدن ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وٓ ُم٤ٌمذ سمجٜمٌف إرض 

ف وج٤مع ُمـ أدم طمِمقه ًمٞمػ ويم٤من يْمٓمجع قمغم اًمقؾم٤مدة ويْمع يده وٓ ُمتخذ ًمٚمٗمرش اعمرشمٗمٕم٦م سمؾ ًم

 (4/219حت٧م ظمده أطمٞم٤مٟم٤م.)زاد اعمٕم٤مد 

 ثبة يف آداة اجملٍظ ٚاجل١ٍظ -?08

ـِ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -825 ـا أطَمُديُمْؿ » قمـ اسم ُٓيِ٘مٞمَِٛم

ـْ جَمْٚمًِف صمؿ جَيْ  حقا َرضُماًل ُِم ًا قا وشَمَٗم ـْ شَمقؾَمٕمُّ
ـْ ش ٚمُس ومِٞمف وًمٙمِ ـُ قُمَٛمَر إذا ىم٤مم َ ًمُف َرضُمٌؾ ُِم َويَم٤من اسم
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 جمْٚمًِف مَلْ جَيِٚمْس ومِٞمف . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

إذا ىم٤َمم أطَمُديُمْؿ »  وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل هلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -826

ـْ جَمْٚمٍس صُمؿا َرضَمَع إًمَ   رواه ُمًٚمؿ .ش ٞمِْف وَمُٝمَق أطَمؼُّ سمِف ُم

ـِ ؾَمُٛمَرَة ريض اهللا قمٜمٝمام ىم٤مل :  -827 يُمٜما٤م إَذا َأشَمٞمْٜم٤َم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ضَمَٚمَس » وقمـ ضم٤مسمر سم

 رواه أسمق داود . واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش . َأطَمُدَٟم٤م طَمٞم٨ُْم َيٜمَْتٝمل 

ن اًمٗم٤مِرد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ أيب قمٌِد اهلل ؾَمْٚمام وقمـ  -828

ـْ ـمٞم٥م :»  ـْ ُدْهٜمِِف أْو َيٛمسُّ ُِم ـُ ُم ه ـْ ـُمٝمر َويدا ُؾ َرضُمٌؾ َيْقَم اجلُُٛمٕم٦م َوَيَتٓمّٝمُر ُم٤م اؾْمتَٓم٤مَع ُم
ًِ َٓ َيْٖمَت

ُق سَملْمَ اصْمٜملْم صُمؿا ُيَّمكّم   ُم٤م يُمت٥َِم ًمف ُ صُمؿا ُيٜمِّْم٧ُم إَذا شَمَٙمٚماَؿ اإلُم٤مُم إٓ هُمِٗمَر ًمُف ُم٤م سَمٞمْٜمَُف سَمْٞمتف صُمؿا خَيُْرُج وَمالَ ُيَٗمرِّ

 رواه اًمٌخ٤مري ش َوسَملَم اجلُٛمَٕم٦ِم إظُْمَرى 

وقمـ قمٛمرو سمـ ؿُمَٕمٞم٥ْم قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -829

رواه أسمق داود، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م ش  َق سَملْمَ اصْمٜملْمِ إٓ سم٢مْذَِّنِاَم ٓحَيؾُّ ًمَِرضُمؾ أن ُيَٗمرِّ » ىم٤مل: 

 ش.ٓجَيٚمُِس سَملْمَ َرضُمٚملْم إٓ سم٢مْذَِّناَم » طمًـ . وذم رواي٦م ٕيب داود : 

ـْ ضَمَٚمَس  -831 ـَ َُم وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ًَمَٕم

 ْٚمَ٘م٦َم . رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ .َوؾَمَط احلَ 

ٍد َصغّم  ٤مِن حُمَٛما ًَ
وروى اًمؽمُمذي قمـ أيب جِمْٚمٍز أن َرضُماًل ىَمَٕمَد َوؾَمَط طَمٚمْ٘م٦م وم٘م٤مل طُمَذْيَٗم٦ُم : ُُمْٚمُٕمقٌن قُمغَمَ ًمِ

ـْ ضَمٚمَ  ٤مِن حمَُٛمٍد َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َُم ًَ
ـَ اهلل قَمغَم ًمِ َس َوؾَمَط احْلَْٚم٘م٦ِم. ىم٤مل اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ أْو ًَمَٕم

 . طمدي٨م طمًـ صحٞمح  اًمؽمُمذي : 

» اخلدريِّ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد  -831

 رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذِط اًمٌخ٤مري .ش ظَمػْمُ اعمََْج٤مًمِِس أْوؾَمُٕمَٝم٤م 

ـْ ضَمَٚمَس ذم » قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب هريرة ريض اهلل  -832 َُم

ـْ جمْٚمًف ذًمؽ : ؾمٌْح٤مَٟمؽ اًمٚماُٝمّؿ وسمَحْٛمدَك أؿْمٝمُد أْن ٓ  جَمْٚمس وَمٙمثَُر ومٞمِف ًَمٖمُٓمُف وم٘م٤مل ىَمٌَْؾ أْن َيُ٘مقَم ُم

رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : ش ٚمًف ذًمَؽ إًمف إٓ أْٟم٧م أؾْمتْٖمِٗمرَك َوأشَمقُب إًمٞمْؽ : إٓ هُمِٗمَر ًَمُف ُم٤َم يم٤من َ ذم جم
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 طمدي٨م طمًـ صحٞمح 

وقمـ أيب سَمْرَزَة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : يم٤من رؾمقل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل سمآظمرة إَذا أَراَد أْن  -833

ـَ اعمَِْجٚمِس  ش وأشُمقُب إًَِمٞمَْؽ  ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ اًمٚماُٝمؿا وسَمَحْٛمدَك أؿْمٝمُد أْن ٓ إًمَف إٓ أْٟم٧َم َأؾْمَتْٖمِٗمُركَ » َيُ٘مقَم ُِم

٤مَرٌة عم٤َِم َيُٙمقُن ذم »وم٘م٤مل َرضُمٌؾ ي٤مرؾمقل اهلل إٟماَؽ ًَمتَُ٘مقُل ىَمْقَٓ َُم٤ميُمٜم٧َْم شَمُ٘مقًُمُف ومِٞمَام َُم٣َم ؟ ىم٤مل :  ذًمَؽ يمٗما

قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  رواه أسمق داود ، ورواه احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل ذم اعمًتدرك ُمـ رواي٦م ش اعمْْجٚمِِس 

  ٜم٤مد. وىم٤مل :صحٞمح اإلؾم

وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : ىَمٚمااَم يم٤من رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقم ُمـ  -834

 اًمادقَمَقاِت 
ِ
ـْ ظَمِْمَٞمتَِؽ ُم٤م حُتقُل سمِف سَمْٞمٜمَٜم٤َم وسَملَم َُمٌٕمِّمٞمتِؽ، » جَمْٚمس طمتك َيدقُمَق هب١مَٓء ؿ ًَمٜم٤َم ُِم

ًِ ٚمٝمؿا اىْم اًما

ُٖمٜمَ  ٚمُٝمؿا َُمتِّْٕمٜم٤م سم٠مؾْماَمقِمٜم٤َم، وُمـ ـَم٤مقَمتَِؽ ُم٤مشُمٌَٚمِّ ٟمٞم٤َم . اًما ٥َم اًمدُّ
ُن سمِف قَمَٚمٞمْٜم٤م َُمَّم٤مئِ ـَ ْاًمٞمَ٘ملٍم ُم٤مهُتِقِّ ٤م سمِف ضَمٜماَتَؽ، وُِم

ٟم٤م قَمغم ُمَ  ـْ فَمَٚمَٛمٜم٤َم، واْٟمٍُمْ ـْ وأسْمَّم٤مرٟم٤َم، ِوىُمّقشمِٜم٤م ُم٤م أطمٞمْٞمتَٜم٤َم ، واضْمَٕمْٚمُف اًمَقاِرَث ُمٜما٤م ، ِواضمَٕمؾ صَم٠مَرَٟم٤م قَمغم َُم

ٚمِّط قَمَٚمٞمَٜم٤َم قم٤مَداَٟم٤م ، وَ  ًَ ٜم٤م وٓ ُمٌٚمغ قِمْٚمٍٛمٜم٤َم ، َوٓ شُم ْٟمَٞم٤م أيمؼَمَ مهِّ ٕمِؾ اًمدُّ ٓ دَمْٕمْؾ ُُمّمٞمٌَتَٜم٤م ذم ديٜمَٜم٤م ، َوٓ دَمْ

ـْ ٓ ْيْرمَحُٜم٤َم   رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ .ش َُم

ـْ » وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -835 ىَمْقٍم َي٘مقُمقَن َُم٤م ُِم

ًة  ـْ ُِمثِؾ ضمٞمَٗم٦ِم مِح٤َمٍر ويم٤مَن هَلُْؿ طَمْنَ ـْ جَمْٚمٍس ٓ َيذيُمُرون اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف إٓ ىَم٤مُمقا قَم رواه أسمق داود ش ُم

 سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .

ٞمف ومَل َُم٤م ضَمَٚمَس ىَمقٌم جَمْٚم٤ًًِم مل َيْذيمُروا اهلل شَمَٕم٤ممَم وم» وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -836

هَبُؿ ، وإْن ؿَم٤مَء هَمَٗمَر هَلُؿ  ٚمقا قمغم َٟمٌِٞمِّٝمؿ ومٞمف إٓا يم٤مَن قَمَٚمٞمّٝمْؿ شمِرٌة ، وم٢مِْن ؿم٤مَء قَمذا رواه اًمؽمُمذي ش ُيّما

 وىم٤مل طمدي٨م طمًـ .

ـْ ىمَٕمَد َُمْ٘مَٕمدًا مل َيْذيُمِر اهلل شمٕم٤ممم ومِٞمِف يَم٤مَٟم٧م قمٚم» وقمٜمف قمـ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -837 ٞمف َُم

ـَ اهلل شمَِرٌة َ  ـَ اهلل شمَرة، َوَُمـ اوٓمَجَع ُُمْْمَٓمَجٕم٤ًم َٓيْذيمُر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف يَم٤َمٟم٧ْم قَمٚمٞمْف ُِم رواه أسمق داود . ش ُِم

طْمٜم٤َم  َة » وىمد ؾمٌؼ ىمري٤ٌم ، وَذَ َ  ومِٞمِف.ش اًمؽمِّ
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 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ج٤مًمس قمغم قمٞمٜمؽ، وم٢مذا رأي٧م اعمجٚمس يذيمر اهلل قمـ  قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ىم٤مل: ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل، اظمؽم اعم

ومٞمف: ُم٤م ضمٚمس ُمٕمٝمؿ وم٢مٟمؽ إن يمٜم٧م قم٤معم٤م: يٜمٗمٕمؽ قمٚمٛمؽ، وإن يمٜم٧م همٌٞم٤ًم: يٕمٚمٛمقٟمؽ، وإن يٓمٚمع اهلل قمز 

وضمؾ: سمرمح٦م شمّمٌؽ ُمٕمٝمؿ ي٤م سمٜمل: شم٤ٌمقمد، ٓ دمٚمس ذم اعمجٚمس اًمذي ٓ يذيمر اهلل قمز وضمؾ ومٞمف وم٢مٟمؽ إن 

همٌٞم٤ًم: يزيدوك هم٤ٌمء وإن يٓمٚمع اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٙمؿ سمٕمد ذًمؽ سمًخط يمٜم٧م قم٤معم٤ًم: ٓ يٜمٗمٕمؽ قمٚمٛمؽ وإن شمؽ 

يّمٌؽ ُمٕمٝمؿ وٓ شمٖمٌٓمـ اُمرأ رطم٥م اًمذراقملم يًٗمؽ دُم٤مء اعم١مُمٜملم: وم٢من ًمف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ىم٤مشمالً ٓ 

 (9/55 إوًمٞم٤مءيٛمقت.)طمٚمٞمف 

ره : وٓ دم٤مًمس اًمٕم٤ٌمصملم وضم٤مًمس أ هؾ اًمّمدق ويم٤من ِم٤م أوص أسمق سمٙمر يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  طملم أُما

 (2/65واًمقوم٤مء.)اًمٙم٤مُمؾ رم اًمت٤مريخ ٓسمـ آصمػم 

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  : ًمقٓ صمالث : ًمقٓ أن أؾمػم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أو ُيٖمؼم ضمٌٞمٜمل ذم اًمًجقد أو أىم٤مقمد ىمقًُم٤م 

 (222.)اجلٝم٤مد ٓسمـ اعم٤ٌمرك يٜمت٘مقن ـمٞم٥م اًمٙمالم يمام ُيٜمت٘مك ـمٞم٥م اًمثٛمر  ٕطم٧ٌٌم أن أيمقن ىمد حل٘م٧م سم٤مهلل شمٕم٤ممم

ل أيب اًمدرداء  : ًمقٓ صمالث ُم٤م أطم٧ٌٌم أن أقمٞمش يقًُم٤م واطمًدا  اًمٔمٛم٠م هلل سم٤مهلقاضمر واًمًجقد ذم ضمقف ىم٤م

 (277اًمٚمٞمؾ وجم٤مًم٦ًم ىمقم يٜمت٘مقن ُمـ ظمٞم٤مر اًمٙمالم يمام ُيٜمت٘مك أـم٤مي٥م اًمثٛمر. ) اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك

ات يقم، وم٘مٞمؾ هل٤م: ًمٕمٚمٜم٤م قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: يمٜم٤م ٟم٠ميت أم اًمدرداء، ومٜمذيمر اهلل قمٜمده٤م ىم٤مل: وم٤مشمٙم٠مت ذ

أن ٟمٙمقن ىمد أُمٚمٚمٜم٤مك ي٤م أم اًمدردآء؟ ومجٚم٧ًم، وم٘م٤مًم٧م: أزقمٛمتؿ أٟمٙمؿ ىمد أُمٚمٚمتٛمقين؟ ىمد ـمٚم٧ٌم اًمٕم٤ٌمدة 

 سمٙمؾ ؿمئ، ومام وضمدت ؿمٞمئ٤ًم أؿمٗمك ًمّمدري، وٓ أطمرى أن أدرك ُم٤م أريد: ُمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمذيمر.

 (4/241 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

 (3/1ضمٚمٞمز طمتّك يٗم٤مرىمٜمل. )هبجف اعمج٤مًمس  ؾمئؾ اسمـ قم٤ٌمس: ُمـ أيمرم اًمٜم٤مس قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل:

ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ٓ أُمؾُّ ضمٚمٞمز ُم٤م ومٝمؿ قمٜمّل،وإٟمام اعمالل ًمدٟم٤مءة اًمّرضم٤مل. ىم٤مل:اًمِّمٕمٌّل ذم ىمقٍم 

ث. )هبجف اعمج٤مًمس   (3/1ذيمرهؿ: ُم٤م رأي٧م ُمثٚمٝمؿ أؿمّد شمٜم٤مسمذًا ذم جمٚمس، وٓ أطمًـ ومٝماًم ُمـ حمدِّ

 ًمس زي٤مد سمـ أيب زي٤مد، ومامت زي٤مد، ومٙم٤من ٟم٤مومع يٛمر سمٜم٤م، ومٜم٘مقل:قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ىم٤مل: يم٤من ٟم٤مومع جي٤م

 (9/279 إوًمٞم٤مءأٓ ٟمقؾمع ًمؽ رمحؽ اهلل؟ ىم٤مل: ومٞم٠مسمك، وي٘مقل: اشم٘مقا هذه اعمج٤مًمس.)طمٚمٞمف 

 (11/382 إوًمٞم٤مءويم٤من ي٘مقل: ضم٤مًمًقا اهلل يمثػمًا، وضم٤مًمًقا اًمٜم٤مس ىمٚمٞمالً.)طمٚمٞمف 

٤مًم٦ًم إؿمٙم٤مل: شمٚم٘مٞمح ًمٚمٕم٘مقل وًمٞمس يمؾ ُمـ يّمٚمح ويم٤من ي٘مقل: جم٤مًم٦ًم إوداد: ذوسم٤من اًمروح وجم
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ًمٚمٛمج٤مًم٦ًم يّمٚمح ًمٚمٛم١ماٟم٦ًم وًمٞمس يمؾ ُمـ يّمٚمح ًمٚمٛم١ماٟم٦ًم: ي١مُمـ قمغم إهار وٓ ي١مُمـ قمغم إهار: 

 ( 15953رىمؿ  إوًمٞم٤مءإٓ إُمٜم٤مء وم٘مط.)طمٚمٞمف 

 . ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة: ُمٙمتقب ذم احلٙمٛم٦م ٓ دم٤مًمس سمحٚمٛمؽ اًمًٗمٝم٤مء وٓ دم٤مًمس سمًٗمٝمؽ اًمٕمٚمامء

 (2/311 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

قمـ ُم٤ٌمرك أسمق مح٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل ًمٕمكم اسمـ احلًـ اًمًٚمٞمٛمل: إي٤مك وُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ 

قمٛمٚمؽ وىمٚمٌؽ وم٢مٟمام يٗمًد قمٚمٞمؽ ىمٚمٌؽ: جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمدٟمٞم٤م، وأهؾ احلرص وإظمقان اًمِمٞم٤مـملم: اًمذيـ 

، وم٢مٟمام يٗمًد قمٚمٞمؽ ديٜمؽ: جم٤مًم٦ًم ذوي يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ ذم همػم ـم٤مقم٦م اهلل وإي٤مك وُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ ديٜمؽ

إًمًـ اعمٙمثريـ ًمٚمٙمالم وإي٤مك وُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ ُمٕمٞمِمتؽ وم٢مٟمام يٗمًد قمٚمٞمؽ ُمٕمٞمِمتؽ: أهؾ احلرص 

وأهؾ اًمِمٝمقات. وإي٤مك وجم٤مًم٦ًم أهؾ اجلٗم٤مء وٓ شمّمح٥م إٓ ُم١مُمٜم٤ًم وٓ ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُمؽ إٓ شم٘مل: وٓ 

يمٚمف وٓ شم١مايمؾ ُمـ ي١مايمٚمف وٓ حت٥م ُمـ حيٌف شمّمح٥م اًمٗم٤مضمر وٓ دم٤مًمًف وٓ دم٤مًمس ُمـ جي٤مًمًف وٓ شم١ما

وٓ شمٗمش إًمٞمف هك وٓ شمًٌؿ ذم وضمٝمف وٓ شمقؾمع ًمف ذم جمٚمًؽ وم٢من ومٕمٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ: وم٘مد ىمٓمٕم٧م 

 (7/47 إوًمٞم٤مءقمرى اإلؾمالم.)طمٚمٞمف 

حمٛمد سمـ قمكم ذم طمدي٨م اًمثقري: وُم٤م رأي٧م اًمثقري ذم صدر جمٚمس ىمط، إٟمام يم٤من ي٘مٕمد إمم ضمٜم٥م احل٤مئط، 

 ( 6/378 إوًمٞم٤مءسملم ريمٌتٞمف.)طمٚمٞمف وجيٛمع 

قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: يمـ ؿم٤مهدًا ًمٖم٤مئ٥م، وٓ شمٙمـ هم٤مئ٤ًٌم ًمِم٤مهد: ىم٤مل: يم٠مٟمف ي٘مقل إذا 

يمٜم٧م ذم مج٤مقم٦م اًمٜم٤مس: وم٠مظمػ ؿمخّمؽ، وأطمي ىمٚمٌؽ وؾمٛمٕمؽ، وع ُم٤م شمًٛمع، ومٝمذا ؿم٤مهد ًمٖم٤مئ٥م: 

 ٞمديؽ وؾمٛمٕمؽ وىمٚمٌؽ ُٓم٤ًمه.وٓ شمٙمـ هم٤مئ٤ًٌم ًمِم٤مهد: ىم٤مل: يم٠مٟمف ي٘مقل: حتي اعمج٤مًمس: سم

 (88-8/87 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اًمٙمرُم٤مين: دظمٚم٧م قمغم حمٛمد سمـ اًمٜمي احل٤مرصمل وم٘مٚم٧م ًمف: يم٠مٟمؽ شمٙمره جم٤مًم٦ًم 

اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل: أضمؾ ىمٚم٧م ًمف: أُم٤م شمًتقطمش؟ ىم٤مل: يمٞمػ أؾمتقطمش وهق ي٘مقل: أٟم٤م ضمٚمٞمس ُمـ 

 (8/217 إوًمٞم٤مءذيمرين؟.)طمٚمٞمف 

سم٤مح ىم٤مل: ُمـ ضمٚمس جمٚمس ذيمر: يمٗمر اهلل قمٜمف سمذًمؽ اعمجٚمس: قمنمة جم٤مًمس ُمـ جم٤مًمس قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب ر

اًم٤ٌمـمؾ. ىم٤مل أسمق هزان: ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء: ُم٤م جمٚمس اًمذيمر؟ ىم٤مل: جمٚمس احلالل، واحلرام، ويمٞمػ شمّمكم، 



 واجلٚمٞمس اعمجٚمس آداب ذم سم٤مب                         ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 947

 (3/313 إوًمٞم٤مءويمٞمػ شمّمقم، ويمٞمػ شمٜمٙمح، ويمٞمػ شمٓمٚمؼ، وشمٌٞمع، وشمِمؽمي )طمٚمٞمف 

احلٗمٞمظ، اًمذي ٓ ي٘مقم ُمـ جمٚمس ًمف، إٓ اؾمتٖمٗمر اهلل قمز وضمؾ: ي٘مقل:  قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: إواب:

 (3/349 إوًمٞم٤مءاًمٚمٝمؿ، اهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م أصٌٜم٤م ذم جمٚمًٜم٤م، ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد: ُم٤م اضمتٛمع ىمقم ذم جمٚمس أو ُمأل: إٓ يم٤من أوٓهؿ سم٤مهلل: اًمذي يٗمتتح سمذيمر اهلل، طمتك 

اضمتٛمع ىمقم ذم جمٚمس أو ُمأل، إٓ يم٤من أسمٕمدهؿ ُمـ اهلل: اًمذي يٗمتتح سم٤مًمنم، طمتك يٗمٞمْمقا ذم ذيمره: وُم٤م 

 (154-8/153 إوًمٞم٤مءخيقوقا ومٞمف.)طمٚمٞمف 

ث  ٕم٧ُم ًمف وإذا طمدا ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص: جلٚمٞمز قمكما صمالُث ظمّم٤مل : إذا دٟم٤م رطم٧ٌُم سمف وإذا ضمٚمس وؾما

 (3/1أىمٌٚم٧ُم قمٚمٞمف وم٘م٤مم قمٜمٝمؿ.)هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس 

قمـ اسمـ اًمًامك ىم٤مل: يمٚمٛم٧م داود اًمٓم٤مئل، ىمٚم٧م: ًمق ضم٤مًم٧ًم اًمٜم٤مس: ىم٤مل: إٟمام أٟم٧م سملم اصمٜملم: سملم صٖمػم 

 (7/344 إوًمٞم٤مءٓ يقىمرك، وسملم يمٌػم حيَم قمٚمٞمؽ قمٞمقسمؽ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ىمت٤مدة: يم٤من ي٘م٤مل اعمج٤مًمس صمالصم٦م هم٤مٟمؿ ، وؾم٤ممل ، وؿم٤مضم٥م وم٤مًمٖم٤مٟمؿ اًمذي يذيمر اهلل واًم٤ًممل : اًم٤ًميم٧م 

 (22/226يامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك إلي خيقض ذم اًم٤ٌمـمؾ.)ؿمٕم٥م اواًمِم٤مضم٥م اًمذ

ىم٤مل أيب مجٞمٚم٦م: يم٤من اسمـ أيب زيمري٤م ٓ يذيمر ذم جمٚمًف أطمد ي٘مقل: إن ذيمرشمؿ اهلل: أقمٜم٤ميمؿ، وإن ذيمرشمؿ 

 (5/149 إوًمٞم٤مءاًمٜم٤مس: شمريمٜم٤ميمؿ .)طمٚمٞمف 

ؿ ٓ يرومثقن ذم ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: ضم٤مًمًقا أهؾ اًمديـ وم٢من مل دمدوهؿ: ومج٤مًمًقا أهؾ اعمروءات وم٢مَّن

 (6/161 إوًمٞم٤مءجم٤مًمًٝمؿ.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: يم٤مٟمقا يٙمرهقن إذا اضمتٛمٕمقا أن خيرج اًمرضمؾ أطمًـ طمديثف أو ُمـ أطمًـ ُم٤م قمٜمده 

 (4/229 إوًمٞم٤مءُمـ طمديثف.)طمٚمٞمف 

ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: إواب: احلٗمٞمظ اًمذي ٓ ي٘مقم ُمـ جمٚمًف طمتك يًتٖمٗمر اهلل قمز وضمؾ ويتقب. 

 (7/279 إوًمٞم٤مءٞمف )طمٚم

ىم٤مل طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م: ُم٤م ضمٚمس ىمقم جمٚمس ًمٖمق، ومختٛمقا سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر: إٓ يمت٥م جمٚمًٝمؿ ذًمؽ اؾمتٖمٗم٤مرا 

 (6/73 إوًمٞم٤مءيمٚمف.)طمٚمٞمف 

طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ىم٤مل: يم٤مٟمقا حيٌقن إذا طمدث اًمرضمؾ أن ٓ ي٘مٌؾ قمغم اًمرضمؾ اًمقاطمد وًمٙمـ ًمٞمٕمٛمٝمؿ 
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 (31/2دب اعمٗمرد ٕسمٜمٔمره. )ا

 (3/1احلًلم: ُم٤م ضمٚمس إزّم أطمٌد ىمط، إّٓ قمروم٧م ًمف ومْمٚمف طمتك ي٘مقم.)هبجف اعمج٤مًمس  ىم٤مل قمكّم سمـ

 (4/161قمـ ؿمٌٞمؾ سمـ قمقف ىم٤مل: ُم٤م ضمٚم٧ًم ذم جمٚمس ىمط: إٓ اٟمتٔم٤مر ضمٜم٤مزة، أو حل٤مضم٦م.)احلٚمٞمف 

 (7/289 إوًمٞم٤مءقمـ ُم٤ًمور اًمقراق ي٘مقل: إٟمام شمٓمٞم٥م اعمج٤مًمس: سمخٗم٦م اجلٚم٤ًمء.)طمٚمٞمف 

 (3/366 إوًمٞم٤مءجٚمس يم٤من ًمٚمِمٞمٓم٤من ومٞمف ٟمّمٞم٥م.)طمٚمٞمف ىم٤مل اًمزهرى: اذاـم٤مل اعم

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :

 أًمّذ وأؿمٝمك ُمـ همقى أقم٤مذه      إذا مل أضمد ظمالً شم٘مٞم٤ًم  ومقطمديت     

 وأضمٚمس وطمدي ًمٚمٕم٤ٌمدة آُمٜم٤م          أىمر ًمٕمٞمٜمل ُمـ ضمٚمٞمس أطم٤مذره 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ٜمٔمر إمم ٟمٗمر ىمد اضمتٛمٕمقا ، وَمَرضَم٤م أن يٙمقٟمقا قمغم ذيمِر ظمػٍم ، دظمؾ أسمق ُمًٚمؿ اخلقٓين ذات يقم اعمًجد ، وم

ومجٚمس إًمٞمٝمؿ : وم٢مذا سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل : ىمدم همالُمل ، وم٠مص٤مب يمذا ويمذا ، وىم٤مل آظمر : ضمٝمزت همالُمل : ومٜمٔمر 

إًمٞمٝمؿ  وم٘م٤مل : ؾمٌح٤من اهلل ! أشمدرون ُم٤م ُمثغم وُمثُٚمٙمؿ ؟ يمرضمؾ أص٤مسمف ُمٓمٌر همزيٌر واسمٌؾ ، وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا هق 

ٞمٛملم وم٘م٤مل : ًمق دظمٚم٧م هذا اًمٌٞم٧م طمتك يذه٥م قمٜمل هذا اعمٓمر ، ومدظمؾ وم٢مذا اًمٌٞم٧م ٓ سمٛمٍماقملم قمٔم

 .ؾم٘مػ ًمف ضمٚم٧ًم إًمٞمٙمؿ وأٟم٤م أرضمق أن شمٙمقٟمقا قمغم ذيمٍر وظمػٍم ، وم٢مذا أٟمتؿ أصح٤مب اًمدٟمٞم٤م 

 (2/123 إوًمٞم٤مءىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: أيمرم اًمٜم٤مس قمكما ضمٚمٞمز .)طمٚمٞمف 

ٚمس اسمـ اًمًامك، ومٙم٤من يٓمٞمؾ اًمًٙمقت: وم٘م٤مل ًمف اسمـ يم٤من رضمؾ ُمـ وًمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد جيٚمس ذم جم

اًمًامك ذات يقم: ي٤م ومتك أٓ ختقض ومٞمام خيقض ومٞمف اًم٘مقم ُمـ احلدي٨م؟ وم٘م٤مل: إٟمام ىمٕمدت ٕؾمٛمع، 

 وأٟمّم٧م ٕومٝمؿ: وُم٤م يم٤من ُمـ احلدي٨م ًمٖمػم اهلل: ومٕم٤مىمٌتف اًمٜمدم: وم٘م٤مل: ظمرضم٧م واهلل ُمـ ُمٕمدن.

 (8/219 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

اًمٌٚمخل: ىمٞمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: إذا صٚمٞم٧م ُمٕمٜم٤م، مل ٓ دمٚمس ُمٕمٜم٤م؟ ىم٤مل أذه٥م ُمع  ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ إسمراهٞمؿ

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ىمٚمٜم٤م ًمف:وُمـ أيـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن؟ ىم٤مل:أذه٥م أٟمٔمر ذم قمٚمٛمل وم٠مدرك آصم٤مرهؿ 

وأقمامهلؿ ومام أصٜمع ُمٕمٙمؿ، أٟمتؿ شمٖمت٤مسمقن اًمٜم٤مس؟ وم٢مذا يم٤من ؾمٜم٦م صمامٟملم:وم٤مًمٌٕمد ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أىمرب إمم 

 (165 -8/164ٚمٞمف احلاهلل وومر ُمـ اًمٜم٤مس يمٗمرارك ُمـ إؾمد ومتًؽ سمديٜمؽ يًٚمؿ ًمؽ جمٝمقدك.)

قمـ ُمٕمـ ىم٤مل: يم٤من قمقن سمـ قمٌد اهلل أطمٞم٤مٟم٤ًم يٚمٌس اخلز، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٚمٌس اًمّمقف، واًم٧ٌم ـ اًم٧ٌم: يم٤ًمء 
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زم: وأًمٌس همٚمٞمظ ُمرسمع وٟمحقه: ىم٤مل: وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: أًمٌس اخلز: ًمئال يًتحل ذو اهلٞمئ٦م أن جيٚمس إ

 (4/246 إوًمٞم٤مءاًمّمقف: ًمئال هي٤مسمٜمل وٕمٗم٤مء اًمٜم٤مس أن جيٚمًقا إزم.)طمٚمٞمف 

أسمق قمٌد اعمٚمؽ: يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم قمٜمد طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م وُمٕمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ أيب راؿمد واًمرسمٞمع حمت٥م ومج٤مء رضمؾ 

٧م؟ ومتٙمٚمؿ سمٙمالم ُمـ يمالم اًمٜم٤مس ومحؾ اًمرسمٞمع طمٌقشمف واٟمتٕمؾ صمؿ ىم٤مم ومخرج وم٘م٤مل طمٌٞم٥م ًمٚمرضمؾ: ُم٤م صٜمٕم

 (5/77أومًدت قمٚمٞمٜم٤م جمٚمًٜم٤م.)طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء 

 ثبة اٌشؤ٠ب ِٚب ٠زٍْك ثٙب -099
ـْ آَي٤مشمِِف َُمٜم٤َمُُمُٙمْؿ سم٤ِمًمٚماٞمِْؾ َواًمٜماَٝم٤مِر  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :   [ . 23] اًمروم :  َوُِم

مل : » وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل  -838

اُت  ٌُنمِّ ة إٓ اعم ـَ اًمٜمٌُُقا اُت ؟ ىم٤مل : ش َيٌَْؼ ُِم ٤محِل٦ُم » ىم٤مًمقا : َوَُم٤م اعمٌُنمِّ  رواه اًمٌخ٤مري .ش اًمُّرْؤَي٤م اًمّما

َُم٤مُن مَلْ شَمَٙمْد ُرْؤَي٤م اعم١ُْمُمـ شَمٙمذُب ، » وقمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -839 إَذا اىمؽَمَب اًمزا

ـَ اًمٜمٌُُقِة َوُرْؤَي٤م اعمُ  ـْ ؾمتا٦ٍم َوأْرسَمٕملَمَ ضُمْزًءا ُِم ـِ ضُمْزٌء ُم أْصَدىُمُٙمؿ ُرْؤَي٤م: » ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م:ش ١ْمُِم

 ش.أْصُدىمُٙمؿ طَمديث٤ًم 

ايِن ذم اًَمٞمََ٘مَٔم٦ِم أْو » وقمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -841 ػَمَ ًَ ـْ رآين ذم اعمٜم٤َمِم وَم َُم

ْٞمٓم٤مُن يب  رآين ذم اًمٞمََ٘مَٔم٦ِم يم٠مٟمااَم    ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش . َٓيتَٛمثاُؾ اًمِما

إذا » وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدريِّ ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمِٛمع اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ي٘مقل :  -841

ٌَُّٝم٤م وَم٢مٟماام هل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وَمٚمٞمَْحَٛمِد اهلل قَمَٚمٞمَٝم٤م َوًْمٞمُُحدِّ  وذم رواي٦م : وَمال     ْث هِب٤م َرأى َأطمُديُمؿ ُرْؤَي٤م حُي

ـْ حُي٥ِمُّ  ْث هَب٤م إٓ َُم َه٤م َوٓ  حُيَدِّ ـْ َذِّ تَِٕمْذ ُم ًْ ٞمْٓم٤مِن وَمٚمَٞم ـَ اًمِما َوإذا رأى هَمػَم َذًمؽ ِم٤م َيٙمَرُه وم٢مٟماٛمـ٤م هل ُم

ه    ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش َيذيْمره٤م ٕطمد وم٢مَّن٤م ٓ شميُّ

٦ُم وذم » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : وقمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌل َصغّم  -842 ٤محَلِ اًمّرؤي٤م اًمّما

ٞمَْٓم٤من ، وَمَٛمـ َرأى ؿَمْٞمئ٤ًم َيٙمَرُهُف وَمْٚمٞمَٜمُْٗم٨ْم قَمـ ؿِماَمًمف صَمالَ  ـَ اًمِما ـَ اهلل ، واحلُُٚمؿ ُِم ٜم٦َُم ُم ًَ ؤَي٤م احلَ صم٤ًم رواي٦م اًمرُّ

ُه  ٤م ٓ شَمُيُّ ـَ اًمْش َْيٓم٤من وَم٢مَّنا ْذ ُِم  َٟمٗمٌخ ًمٓمٞمٌػ ٓريَِؼ َُمَٕمُف.ش ٗم٨ُم اًمٜما » ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش ، وًْمٞمََتَٕمقا

إَذا َرأى أطَمُديُمؿ » وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -843
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ـْ ضَمٜمٌِْ  ل قَم ٞمَٓم٤مِن صَمالصم٤َم ، وًمَٞمتَحقا ـَ اًمِما َتِٕمْذ سم٤مهلل ُِم ًْ ٤مِرِه صَماَلصم٤ًم ، ْوًمَٞم ًَ ؤي٤م َيْٙمَرُهٝم٤م ومْٚمٞمٌُّمْؼ قَمـ َي ِف اًمرُّ

 رواه ُمًٚمؿ .ش اًمذي يم٤من قمٚمٞمف 

وقمـ أيب إؾم٘مع واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  -844

ضُمُؾ إمم هَمػْمِ أسمِٞمف ، أْو ُيري قَمٞمْٜمُف َُم٤ممل شَمَر ، أْو ي٘مقَل قمغم رؾمقل : »  قِمل اًمرا إنا ُمـ أقمَٔمؿ اًمَٗمرى أن َيدا

 رواه اًمٌخ٤مري .ش اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َُم٤م مَلْ َيُ٘مْؾ اهلل َصغّم 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
 (4/317اًمتج٤مرة. )اعم٤موردى  . ىم٤مل جم٤مهد : وُمـ آي٤مشمف ُمٜم٤مُمٙمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واسمتٖم٤مؤيمؿ ُمـ ومْمٚمف سم٤مًمٜمٝم٤مر

أي : ُمٜم٤مُمٙمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واسمتٖم٤مؤيمؿ ُمـ ومْمٚمف سم٤مًمٜمٝم٤مر  .وُمـ آي٤مشمف ُمٜم٤مُمٙمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر واسمتٖم٤مؤيمؿ ُمـ ومْمٚمف 

 أي : شمٍمومٙمؿ ذم ـمٚم٥م اعمٕمٞمِم٦م. )شمٗمًػم اًمٌٖمقى (

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ٤مل ًمف: اشمؼ اهلل ذم اًمٞم٘مٔم٦م، ٓ ييك ُم٤م رأي٧م ذم اعمٜم٤مم.يم٤من اًمرضمؾ إذا ؾم٠مل اسمـ ؾمػميـ قمـ اًمرؤي٤م: ىم

 (273/ 2)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (2/276 إوًمٞم٤مءىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: ُمـ رأى رسمف شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم، دظمؾ اجلٜم٦م. )طمٚمٞمف 

 اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمرؤي٤م قمغم صمالصم٦م أٟمقاع هل: ىم٤مل

ٌد إمم احلؼ وُمٜمٝم٤م رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وهل رؤي٤م رمح٤مٟمٞم٦م وهل اًمرؤي٤م اًمتل ُمـ اهلل وهل ُمـ أؾم٤ٌمب هداي٦م اًمٕم - 1

 وطمل ُمٕمّمقم ُمـ اًمِمٞمٓم٤من.

 رؤي٤م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م وهل أوٖم٤مث إطمالم. - 2

رؤي٤م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وهل اًمتل شمٙمقن ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. أُم٤م اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ومٝمل ٓ شمٙمقن إٓ ُمقاوم٘م٦م ًمٚمقطمل ٓ  - 3

اج ىمْمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم طمٙمٛم٦م مل ؾمٞمام إذا شمقاـم٠مت وشمٙمقن إُم٤م ُمٜمٌٝم٦م قمغم ُم٤م يقاومؼ اًمقطمل أو ُمٜمٌٝم٦م قمغم اٟمدر

يٕمرف اًمرائل اٟمدراضمٝم٤م ومٞمف ومٞمٜمٌف قمغم ذًمؽ سم٤مًمرؤي٤م وِم٤م يٕملم قمغم صدق اًمرؤي٤م حتري اًمّمدق، وأيمؾ 

احلالل، واعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمر واًمٜمٝمل، واًمٜمقم قمغم ـمٝم٤مرة، وُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، وذيمر اهلل طمتك شمٖمٚمٌف قمٞمٜم٤مه 

 ( 52 -51/ 2ًم٤ًمًمٙملم وم٢من اًمرؤي٤م واحل٤مًم٦م هذه ٓ شمٙم٤مد أن شمٙمذب.)ُمدارج ا

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=30&ayano=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=30&ayano=23#docu
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ىم٤مل اسمـ قمٛمر: يمٜم٧م همالُم٤ًم ؿم٤مسم٤ًم قمزسم٤ًم، ويمٜم٧م أٟم٤مم ذم اعمًجد قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ويم٤من اًمرضمؾ ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا رأى اًمرؤي٤م، ىمّمٝم٤م قمٚمٞمف: ىم٤مل: ومتٛمٜمٞم٧م أن أرى 

قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ومرأي٧م ذم اًمٜمقم، يم٠من ُمٚمٙملم أظمذاين، ومذه٤ٌم يب إمم رؤي٤م أىمّمٝم٤م قمغم رؾم

اًمٜم٤مر، وم٢مذا هل ُمٓمقي٦م يمٓمل اًمٌئر، وإذا ًمٚمٜم٤مر رء يم٘مرن اًمٌئر ـ يٕمٜمل: ىمرٟملم يم٘مرن اًمٌئر وإذا ومٞمٝم٤م ٟم٤مس ىمد 

وم٘م٤مل زم: ًمـ شمرع:  قمرومتٝمؿ، ومجٕمٚم٧م أىمقل: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤مر، أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤مر ومٚم٘مٞمٝمام ُمٚمؽ آظمر،

وم٘مّمّمتٝم٤م قمغم طمٗمّم٦م، وم٘مّمتٝم٤م طمٗمّم٦م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ اًمرضمؾ قمٌد اهلل ًمق 

 (2/311وًمٞم٤مء ٕ.)طمٚمٞمف ايم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ: ىم٤مل ؾم٤ممل: ومٙم٤من قمٌد اهلل سمٕمد ذًمؽ: ٓ يٜم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ إٓ ىمٚمٞمالً 

ؾمٚمؿ ذم اًمٜمقم وم٘م٤مل: زوروا اسمـ قمقن، وم٢من اهلل حيٌف أو أٟمف ىم٤مل حمٛمد سمـ ومْم٤مًم٦م: رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و

 (3/39وًمٞم٤مء ٕحيٌف اهلل ورؾمقًمف.)طمٚمٞمف ا

ىم٤مل يزيد سمـ أيب طمٙمٞمؿ: رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، رضمؾ ُمـ أُمتؽ، 

، ٓ سم٠مس سمف: وم٘مٚم٧م ًمف: إٟمف ي٘م٤مل ًمف: ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ٓ سم٠مس سمف؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٕمؿ

 طمدصمٜم٤م قمٜمؽ: أٟمؽ رأي٧م يقؾمػ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم، ذم اًمًامء طملم أهي سمؽ: وم٘م٤مل: صدق.

 (6/383 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

قمـ ىمٌٞمّم٦م ىم٤مل: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اًمٜمقم، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ومٕمؾ سمؽ رسمؽ؟ وم٘م٤مل ٟمٔمرت إمم ريب يمٗم٤مطم٤ًم: 

يمٜم٧م ىمقاُم٤ًم إذا أىمٌؾ اًمدضمك، سمٕمؼمة ُمِمت٤مق، وىمٚم٥م قمٛمٞمد: وم٘م٤مل زم هٜمٞمئ٤ًم رو٤مئل قمٜمؽ ي٤م سمـ ؾمٕمٞمد، وم٘مد 

 (7/47 إوًمٞم٤مءومدوٟمؽ، وم٤مظمؽم أي ىمٍم أردشمف، وزرين وم٢مين ُمٜمؽ همػم سمٕمٞمد.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اعمٜم٤مم: وم٘مٚم٧م ًمف: أي إقمامل وضمدت أومْمؾ؟ ىم٤مل: 

 (6/367 إوًمٞم٤مءاًم٘مرآن، وم٘مٚم٧م: احلدي٨م: ومحقل وضمٝمف، وًمقى قمٜم٘مف.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أقملم اًمٌجكم: رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم اعمٜم٤مم، وحلٞمتف: محراء صٗمراء: وم٘مٚم٧م: ُم٤م صٜمٕم٧م، 

 (6/384 إوًمٞم٤مءومديتؽ؟ ىم٤مل: أٟم٤م ُمع اًمًٗمرة: ىمٚم٧م: وُم٤م اًمًٗمرة؟ ىم٤مل: اًمٙمرام، اًمؼمرة.)طمٚمٞمف 

ويم٤من ُمٜم٤مدي٤ًم يٜم٤مدي: أٓ، ًمٞم٘مؿ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: رأي٧م ذم اعمٜم٤مم، يم٠من اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمد ىم٤مُم٧م، 

اًم٤ًمسم٘مقن، وم٘م٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: صمؿ ٟم٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م: أٓ، ًمٞم٘مؿ اًم٤ًمسم٘مقن، وم٘م٤مم ؾم٤ممل اخلقاص: صمؿ ٟم٤مدى 

اًمث٤مًمث٦م: أٓ، ًمٞم٘مؿ اًم٤ًمسم٘مقن، وم٘م٤مم إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ: وم٠موًم٧م ذًمؽ: ُم٤م طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ محٞمد قمـ 



 هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمرؤي٤م سم٤مب                                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 799

 (8/278 إوًمٞم٤مءؾمٚمؿ ًمٙمؾ ىمرن ؾم٤مسمؼ .)طمٚمٞمف أٟمس، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: أظمؼمين رضمؾ ُمـ اًمّم٤محللم ىم٤مل: رأي٧م ذم ُمٜم٤مُمل قمجقزًا ؿمٛمٓم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمؾ 

طمٚمٞم٦م: وم٘مٚم٧م: ُمـ أٟم٧م؟ وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م اًمدٟمٞم٤م: وم٘مٚم٧م: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ ذك، وم٘م٤مًم٧م: إن أردت أن يٕمٞمذك اهلل 

 (81-7/81 وًمٞم٤مءإُمـ ذي، وم٤مسمٖمض اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ.)طمٚمٞمف 

قمـ حيٞمك اجلال ويم٤من ُمـ أيم٤مسمر اًمٜم٤مس وأوم٤موٚمٝمؿ ىم٤مل: رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم، واىمٗم٤م ذم 

ٚمؼ اًم٘مرآن( ضم٤مًم٤ًًم قمـ ينشمف يم٤من داقمٞم٦م إمم ظم .أمحد سمـ طمٜمٌؾ صٞمٜمٞم٦م واسمـ أيب دؤاد )اجلٝمٛمل ، قمدو 

 وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ضم٤مًم٤ًًم قمـ يٛمٞمٜمف: وم٤مًمتٗم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأؿم٤مر إمم اسمـ أيب دؤاد وم٘م٤مل: 

( )إٟمٕم٤مم  ـَ قا هِب٤َم سمَِٙم٤مومِِري ًُ ْٚمٜم٤َم هِب٤َم ىَمْقُم٤ًم ًَمٞمْ  وَمَ٘مْد َويما
ِ
 ( وأؿم٤مر إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ.89)وَم٢مِْن َيْٙمُٗمْر هِب٤َم َه١ُمٓء

 (9/172 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ويم٤من ُمـ أصح٤مب اسمـ اعم٤ٌمرك، ُمـ اًمٕم٤ٌمد ـ ىم٤مل: رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل  :ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمزاطمؿ اعمروزي 

 (6/316ٚمٞمف احلقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ ٟم٠ًمل سمٕمدك؟ ىم٤مل: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس. )

 (6/316 إوًمٞم٤مءٚمٞمف وؾمٚمؿ . )طمٚمٞمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس: ُم٤م سم٧م ًمٞمٚم٦م، إٓ رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

ىم٤مل حمٛمد سمـ رُمح اًمتجٞمل: رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد 

 (6/316ٚمٞمف احلاظمتٚمػ قمٚمٞمٜم٤م ذم ُم٤مًمؽ واًمٚمٞم٨م وم٠مهيام أقمٚمؿ؟ ىم٤مل: ُم٤مًمؽ ورث طمدي ـ ُمٕمٜم٤مه: قمٚمٛمل .)

٧م أسم٤م ضمٕمٗمر اًمؽمُمذي ي٘مقل: أردت أن أيمت٥م يمت٥م ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ ظمٚمٞمؾ اعمٕمري،: ؾمٛمٕم 

اًمرأي، ومرأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، أيمت٥م رأي ُم٤مًمؽ؟ ىم٤مل: ُم٤م واومؼ 

ُمٜمف ؾمٜمتل: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل وم٠ميمت٥م رأي اًمِم٤مومٕمل؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : إٟمف ًمٞمس سمرأي، 

 (9/111 إوًمٞم٤مء.)طمٚمٞمف إٟمف رد قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ؾمٜمتل

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: أن اُمرأة يم٤مٟم٧م قمٜمده٤م قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وريض 

قمٜمٝم٤م، وُمٕمٝم٤م ٟمًقة: وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ُمٜمٝمـ: واهلل، ٕدظمٚمـ اجلٜم٦م، ًم٘مد أؾمٚمٛم٧م، وُم٤م زٟمٞم٧م، وُم٤م هىم٧م: 

وأٟم٧م شمٌخٚملم سمام ٓ يٖمٜمٞمؽ وشمٙمٚمٛملم ومٞمام ٓ وم٠مشمٞم٧م ذم اعمٜم٤مم، وم٘مٞمؾ هل٤م: أٟم٧م اعمت٠مًمٞم٦م ًمتدظمٚمـ اجلٜم٦م، يمٞمػ، 

يٕمٜمٞمؽ؟ ىم٤مل: ومٚمام أصٌح٧م اعمرأة دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م، وم٠مظمؼمهت٤م سمام رأت: وم٘م٤مًم٧م: 

إمجٕمل اًمٜمًقة اًماليت يمـ قمٜمدك طملم ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م، وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمٝمـ، ومجئـ، ومحدصمتٝمـ سمام رأت ذم 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 (6/329 إوًمٞم٤مءاعمٜم٤مم.)طمٚمٞمف 

سمـ أدهؿ: سمٚمٖمٜمل أن احلًـ اًمٌٍمي رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمٜم٤مُمف: وم٘م٤مل: ي٤م ىم٤مل إسمراهٞمؿ 

رؾمقل اهلل، قمٔمٜمل: ىم٤مل: ُمـ اؾمتقى يقُم٤مه، ومٝمق ُمٖمٌقن: وُمـ يم٤من همده ذًا ُمـ يقُمف، ومٝمق ُمٚمٕمقن: وُمـ 

 (8/35ٚمٞمف احلمل يتٕم٤مهد اًمٜم٘مّم٤من ُمـ ٟمٗمًف، ومٝمق ذم ٟم٘مّم٤من: وُمـ يم٤من ذم ٟم٘مّم٤من، وم٤معمقت ظمػم ًمف.)

ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ: رأي٧م ضمٚمٞم٤ًًم زم ذم اعمٜم٤مم، وم٢مذا ؾم٤مىم٤مه ُمـ ذه٥م: وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤مصٜمع اهلل سمؽ؟ وم٘م٤مل: 

همٗمر زم، وأدظمٚمٜمل اجلٜم٦م، وأسمدًمٜمل سمدل ؾم٤مىمل، ؾم٤مىملم ُمـ ذه٥م، أهح هبام ذم اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿمئ٧م: ىمٚم٧م: 

 (2/273 إوًمٞم٤مءسمامذا؟ ىم٤مل: سمٕمزل إذى قمـ اًمٓمريؼ.)طمٚمٞمف 

ؾمػميـ يم٠من اجلقزاء شم٘مدُم٧م اًمثري٤م وم٠مظمذ ذم وصٞمتف ىم٤مل: يٛمقت احلًـ وأُمقت سمٕمده ىم٤مل ُمٖمػمة: رأى اسمـ 

 (2/277 إوًمٞم٤مءهق أذف ُمٜمل.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل احل٤مرث سمـ ُمِم٘مػ: ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ ؾمػميـ إين رأي٧م يم٠مين أًمٕمؼ قمًالً ُمـ ضم٤مم ُمـ ضمقهر: وم٘م٤مل اشمؼ 

ٓسمـ ؾمػميـ رأي٧م، يم٠مين أطمرث  اهلل وقم٤مود اًم٘مرآن وم٢مٟمؽ رضمؾ ىمرأت اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمتف. ىم٤مل وىم٤مل رضمؾ

 (2/278 إوًمٞم٤مءأرو٤ًم ٓ شمٜم٧ٌم ىم٤مل أٟم٧م رضمؾ شمٕمزل قمـ اُمرأشمؽ. )طمٚمٞمف 

ىم٤مل ُم٤ٌمرك سمـ يزيد اًمٌٍمي: ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ ؾمػميـ: رأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠مين أهمًؾ صمقيب وهق ٓ يٜم٘مك ىم٤مل: 

ء وإرض ىم٤مل: أٟم٧م رضمؾ ُمّم٤مرم ٕظمٞمؽ. ىم٤مل: وىم٤مل رضمؾ ٓسمـ ؾمػميـ: رأي٧م يم٠مين أـمػم سملم اًمًام

 (2/278 إوًمٞم٤مءأٟم٧م رضمؾ شمٙمثر اعمٜمك.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم، وإمم ضمٜمٌف ومرضم٦م، ومذه٧ٌم 

ٕضمٚمس: وم٘م٤مل: هذا جمٚمس أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري. وم٘مٚم٧م ٕيب أؾم٤مُم٦م: أهيام أومْمؾ؟ ىم٤مل: يم٤من ومْمٞمؾ رضمؾ 

 ( 8/254 إوًمٞم٤مء٤مُم٦م.)طمٚمٞمف ٟمٗمًف، ويم٤من أسمق إؾمح٤مق رضمؾ قم

ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد: همدا قمكم ُمٞمٛمقن أسمق محزة يقم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة: ىم٤مل: وم٘م٤مل: إين رأي٧م اًم٤ٌمرطم٦م أسم٤م 

سمٙمر وقمٛمر ذم اًمٜمقم وم٘مٚم٧م هلام: ُم٤م ضم٤مء سمٙمام؟ ىم٤مٓ: ضمئٜم٤م ٟمّمكم قمغم أيقب اًمًختٞم٤مين ىم٤مل: ومل يٙمـ قمٚمؿ 

 (3/5 إوًمٞم٤مءف سمٛمقشمف وم٘مٚم٧م ًمف: ىمد ُم٤مت أيقب اًم٤ٌمرطم٦م.) طمٚمٞم

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم: أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اؾمتٞم٘مظ ذات يقم سم٤ميمٞم٤ًم: وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ي٤م أُمػم 

اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: رأي٧م ؿمٞمخ٤ًم وىمػ قمكم، وم٘م٤مل: إذا ُم٤م أشمتؽ إرسمٕمقن، ومٕمٜمده٤م وم٤مظمش اإلًمف، ويمـ ًمٚمٛمقت 
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 (5/269 إوًمٞم٤مءطمذارًا.)طمٚمٞمف 

ـ ؾمػميـ وأٟم٤م قمٜمده ـ وم٘م٤مل: إين رأي٧م، يم٠مين قمغم رأد شم٤مضم٤ًم ُمـ ىم٤مل هِم٤مم سمـ طم٤ًمن: ضم٤مء رضمؾ إمم اسم

ذه٥م: وم٘م٤مل ًمف اسمـ ؾمػميـ: إشمؼ اهلل، وم٢من أسم٤مك ذم أرض همرسم٦م، وىمد ذه٥م سمٍمه، وهق يريد أن شم٠مشمٞمف: ىم٤مل: 

ومام راده اًمرضمؾ اًمٙمالم، طمتك أدظمؾ يده ذم طمجزشمف، وم٠مظمرج يمت٤مسم٤ًم ُمـ أسمٞمف: يذيمر ومٞمف ذه٤مب سمٍمه، وأٟمف ذم 

 (2/278 إوًمٞم٤مء٦م، وي٠مُمر سم٤مإلشمٞم٤من إًمٞمف.)طمٚمٞمف أرض همرسم

قمـ ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اسمـ ؾمػميـ وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٙمر رأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠مين أذب ُمـ 

سمٚمٌٚم٦م هل٤م ُمث٘م٤ٌمن ومقضمدت أطمدمه٤م قمذسم٤ًم وأظمر ُمٚمح٤ًم ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: اشمؼ اهلل، ًمؽ اُمرأة وأٟم٧م خت٤مًمػ إمم 

 (277-2/276 ٞم٤مءإوًمأظمتٝم٤م. )طمٚمٞمف 

قمـ طمٌٞم٥م: أن اُمرأة رأت ذم اعمٜم٤مم: أَّن٤م حتٚم٥م طمٞم٦م، وم٘مّم٧م قمغم اسمـ ؾمػميـ: وم٘م٤مل اسمـ ؾمػميـ: اًمٚمٌـ 

 (2/277ٚمٞمف احلومٓمرة واحلٞم٦م قمدو وًمٞم٧ًم ُمـ اًمٗمٓمرة ذم رء: هذه اُمرأة يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م أهؾ إهقاء.)

٤مُم٦م اًمت٘مٛم٧م ًم١مًم١مة، وم٘مذومتٝم٤م قمـ ُمٕمٛمر ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اسمـ ؾمػميـ، وم٘م٤مل: رأي٧م ذم اعمٜم٤مم: يم٠من مح

 (2/334 إوًمٞم٤مءؾمقاء: وم٘م٤مل: ذاك ىمت٤مدة، ُم٤م رأي٧م أطمٗمظ ُمـ ىمت٤مدة.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن: يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم إمم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ذات قمِمٞم٦م، ومج٤مء رضمؾ وم٘م٤مل: إين رأي٧م ذم اعمٜم٤مم: 

د رطمٚمف وم٤مؾمت٘مٌؾ ُم٤مًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، يم٠من ُمٜم٤مد يٜم٤مدي: ي٠مهي٤م اًمٜم٤مس، اًمرطمٞمؾ إمم اهلل: ومرأي٧م طمقؿم٤ًٌم أول ُمـ يِم

ومٚمؿ يزل يٌٙمل طمتك صغم اًمٕمٍم ومٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م صمؿ ىم٤مل: ذه٥م طمقؿم٥م، سم٤مًمدؾم٧م، ذه٥م 

 (6/197 إوًمٞم٤مءطمقؿم٥م سم٤مًمدؾم٧م.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: رأي٧م ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر ذم ُمٜم٤مُمل سمٕمد ُمقشمف سمًٜم٦م، ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، ومٚمؿ يرد قمكم اًمًالم: 

اًمًالم؟ ىم٤مل: أٟم٤م ُمٞم٧م، ومٙمٞمػ أرد اًمًالم؟ وم٘مٚم٧م: ُم٤مذا ًم٘مٞم٧م يقم اعمقت؟ ىم٤مل: ىمد  وم٘مٚم٧م: مل ٓ شمرد قمكم

ًم٘مٞم٧م أهقآً، وزٓزل قمٔم٤مُم٤ًم ؿمدادًا، ىمٚم٧م: وُم٤مذا يم٤من سمٕمد ذًمؽ؟ ىم٤مل: وُم٤م شمراه يٙمقن ُمـ اًمٙمريؿ؟ ىمٌؾ 

 ُمٜم٤م احلًٜم٤مت، وقمٗمك ًمٜم٤م قمـ اًمًٞمئ٤مت، ووٛمـ قمٜم٤م اًمتٌٕم٤مت: ىم٤مل: ومٙم٤من ُم٤مًمؽ حيدث هبذا، وهق يٌٙمل،

ويِمٝمؼ، صمؿ يٖمِمك قمٚمٞمف: ومٚم٨ٌم سمٕمد ذًمؽ أي٤مُم٤ًم ُمريْم٤ًم، صمؿ ُم٤مت ذم ُمروف: ومٙمٜم٤م ٟمرى أن ىمٚمٌف 

 (295 -2/294 إوًمٞم٤مءُصدع.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: ؿمٝمدت طمقؿم٤ًٌم ضم٤مء إمم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حيٞمك، رأي٧م اًم٤ٌمرطم٦م: يم٠من 
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ٞمؾ: ومام رأي٧م أطمدًا يرحتؾ، إٓ حمٛمد سمـ واؾمع: ىم٤مل: ُمٜم٤مدي٤ًم يٜم٤مدي ي٘مقل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، اًمرطمٞمؾ، اًمرطم

 (2/346 إوًمٞم٤مءومّم٤مح ُم٤مًمؽ صٞمح٦م، وظمر ُمٖمِمٞم٤ًم قمٚمٞمف.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد: أص٤مسمتٜمل قمٚم٦م ذم ؾم٤مىمل، ومٙمٜم٧م أحت٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمّمالة: ىم٤مل: وم٘مٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

قمٚمٞمف، ومٜمٛم٧م: ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م اًمٚمٞمؾ، وم٠مضمٝمدت وضمٕم٤ًم، ومجٚم٧ًم، صمؿ ًمٗمٗم٧م إزاري ذم حمرايب، وووٕم٧م رأد 

يمذًمؽ، إذا أٟم٤م سمج٤مري٦م شمٗمقق اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٤ًم، ختٓمر سملم ضمقار ُمزيٜم٤مت، طمتك وىمٗم٧م قمغم وهـ ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م: 

وم٘م٤مًم٧م ًمٌٕمْمٝمـ: إرومٕمٜمف، وٓ هتجٜمف: ىم٤مل: وم٠مىمٌٚمـ ٟمحقي، وم٤مطمتٛمٚمٜمٜمل قمـ إرض، وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمٝمـ ذم 

ُمٝمدٟمف، ووـمئـ ًمف، ووؾمدٟمف: ىم٤مل: ومٗمرؿمـ ُمٜم٤مُمل: صمؿ ىم٤مًم٧م ًمٖمػمهـ ُمـ اجلقاري اًماليت ُمٕمٝم٤م: إومرؿمٜمف، و

حتتل ؾمٌع طمِم٤مي٤م، مل أر هلـ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمثالً، وووٕمـ حت٧م رأد ُمراومؼ ظميًا طم٤ًمٟم٤ًم: صمؿ ىم٤مًم٧م ًمالئل 

محٚمٜمٜمل: إضمٕمٚمٜمف قمغم اًمٗمرش رويدًا، ٓ هتجٜمف: ىم٤مل: ومجٕمٚم٧م قمغم شمٚمؽ اًمٗمرش، وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمٝم٤م، وُم٤م شم٠مُمر 

٤من، ىم٤مل: وم٠ميت سمٞم٤مؾمٛملم، ومحٗم٧م سمف اًمٗمرش: صمؿ ىم٤مُم٧م إزم، ومقوٕم٧م سمف ُمـ ؿم٠مين: صمؿ ىم٤مًم٧م: إطمٗمٗمٜمف سم٤مًمرحي

يده٤م قمغم ُمقوع قمٚمتل اًمتل يمٜم٧م أضمده٤م ذم ؾم٤مىمل، ومٛمًح٧م ذًمؽ اعمٙم٤من سمٞمده٤م: صمؿ ىم٤مًم٧م: ىمؿ ؿمٗم٤مك اهلل 

إمم صالشمؽ، همػم ُميور: ىم٤مل: وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م، واهلل، ويم٠مين ىمد أٟمِمٓم٧م ُمـ قم٘م٤مل، ومام اؿمتٙمٞم٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م 

 ه٥م طمالوة ُمٜمٓم٘مٝم٤م ُمـ ىمٚمٌل: ىمؿ ؿمٗم٤مك اهلل إمم صالشمؽ، همػم ُميور.سمٕمد ًمٞمٚمتل شمٚمؽ، وٓ ذ

 (162 -6/161 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد حلقؿم٥م: ي٤م أسم٤م سمنم، إن ىمدُم٧م قمغم رسمؽ، ىمٌٚمٜم٤م، وم٘مدرت قمغم أن ختؼمٟم٤م سم٤مًمذي 

د: صمؿ رأيتف ست إًمٞمف، وم٤مومٕمؾ: ىم٤مل: ومامت طمقؿم٥م ذم اًمٓم٤مقمقن ىمٌؾ قمٌد اًمقاطمد سمزُم٤من، ىم٤مل قمٌد اًمقاطم

ذم ُمٜم٤مُمل، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م سمنم، أمل شمٕمدٟم٤م أن شم٠مشمٞمٜم٤م، ىم٤مل: سمغم، إٟمام اؾمؽمطم٧م أن: وم٘مٚم٧م: يمٞمػ طم٤مًمٙمؿ، 

وم٘م٤مل: ٟمجقٟم٤م سمٕمٗمق اهلل: ىم٤مل: ىمٚم٧م: وم٤محلًـ؟ ىم٤مل: ذاك ذم قمٚمٞملم، ٓ يرى، وٓ يراٟم٤م: ىمٚم٧م: ومام اًمذي 

 (6/199ٚمٞمف احل٤مك هبام ظمػمًا.)شم٠مُمرٟم٤م سمف؟ ىم٤مل: قمٚمٞمٙمؿ سمٛمج٤مًمس اًمذيمر، وطمًـ اًمٔمـ سمٛمقٓك، ويمٗم

ىم٤مل إوزاقمل: رأي٧م يم٠من ُمٚمٙملم قمرضم٤م يب وأوىمٗم٤مين سملم يدي رب اًمٕمزة وم٘م٤مل زم: أٟم٧م قمٌدي قمٌد 

اًمرمحـ اًمذي ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر؟ وم٘مٚم٧م: سمٕمزشمؽ أي رب، أٟم٧م أقمٚمؿ: ىم٤مل: ومٝمٌٓم٤م يب، طمتك 

 (6/142 إوًمٞم٤مءرداين إمم ُمٙم٤مين.)طمٚمٞمف 

رأي٧م رب اًمٕمزة ذم اعمٜم٤مم وم٘م٤مل زم: ي٤م قمٌد اًمرمحـ، أٟم٧م اًمذي شم٠مُمر سم٤معمٕمروف، وشمٜمٝمك قمـ  ىم٤مل إوزاقمل:
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 (143-6/142ٚمٞمف احل)اعمٜمٙمر؟ ىمٚم٧م: سمٗمْمٚمؽ ي٤مرب: وم٘مٚم٧م: ي٤مرب، أُمتٜمل قمغم اإلؾمالم: وم٘م٤مل: وقمغم اًمًٜم٦م. 

٤مل: أدع ومالٟم٤ًم ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد: طمٌس اًمِم٤مومٕمل ُمع ىمقم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سم٥ًٌم اًمتِمٞمع: ومقضمف إزم يقُم٤ًم، وم٘م

اعمٕمؼم، ومدقمقشمف ًمف: وم٘م٤مل: رأي٧م اًم٤ٌمرطم٦م، يم٠مين ُمّمٚمقب قمغم ىمٜم٤مة، ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: وم٘م٤مل: إن 

صدىم٧م رؤي٤مك: ؿمٝمرت، وذيمرت، واٟمتنم أُمرك: صمؿ محؾ إمم اًمرؿمٞمد ُمٕمٝمؿ، ومٙمٚمٛمف سمٌٕمض ُم٤م ضمٚمٌف سمف، 

 (126-9/125 إوًمٞم٤مءومخغم قمٜمف.)طمٚمٞمف 

ًم٧م زم قمٛمتل وٟمحـ سمٛمٙم٦م: رأي٧م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م قمج٤ًٌم: وم٘مٚم٧م هل٤م: قمـ حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: ىم٤م

وُم٤م هق؟ ىم٤مًم٧م: رأي٧م يم٠من ىم٤مئالً ي٘مقل: ُم٤مت اًمٚمٞمٚم٦م أقمٚمؿ أهؾ إرض: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ومحًٌٜم٤م ذًمؽ: وم٢مذا 

 (6/331 إوًمٞم٤مءهق يقم ُم٤مت ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس.)طمٚمٞمف 

ـ وم٘مٚم٧م: ُم٤م ومٕمؾ اهلل سمؽ؟ ىم٤مل: يمدت أن ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: رأي٧م ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ـ يٕمٜمل: ذم اعمٜم٤مم 

 أًم٘مك اهلل سمٕمٛمؾ ٟمٌل: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: إن ُمٜمّمقرًا ص٤مم ؾمتلم ؾمٜم٦م، ي٘مقم ًمٞمٚمٝم٤م، ويّمقم َّن٤مره٤م.

 (5/41 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: عم٤م ُم٤مت ُمًٕمر سمـ يمدام رأي٧م: يم٠من اعمّم٤مسمٞمح واًمنج ىمد ـمٗمئ٧م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: وهق 

 (7/211 إوًمٞم٤مءُمقت اًمٕمٚمامء.)طمٚمٞمف 

ذم اعمٜم٤مم، وم٘مٚم٧م: أًمٞمس ىمدُم٧م؟ ىم٤مل: سمغم، ىمٚم٧م:  -ُمًٕمر سمـ يمدام  -قمـ اسمـ اًمًامك ىم٤مل: رأي٧م ُمًٕمرًا 

 (218-7/217 إوًمٞم٤مءوم٠مي اًمٕمٛمؾ وضمدت أٟمٗمع؟ ىم٤مل: ذيمر اهلل قمز وضمؾ.)طمٚمٞمف 

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٞم٨م اسمـ ؾمٕمدان اًمٞمِمٙمري، ىم٤مل: طمدصمتٜمل اسمٜم٦م سمٜم٧م قمٛمران قمـ أسمٞمٝم٤م، ويم٤من ىمد قم٤مهد 

هلل: أن ٓ يٜم٤مم سمٚمٞمؾ أسمدًا، إٓ ُمًتٖمٚم٤ًٌم: ىم٤مًم٧م: ىم٤مل أيب: ضمئ٧م إمم ـم٤مقم٦م اهلل ـمقل احلٞم٤مة، وًمقٓ اًمريمقع، ا

واًمًجقد، وىمراءة اًم٘مرآن: ُم٤م سم٤مًمٞم٧م أن أقمٞمش ذم اًمدٟمٞم٤م ومقاىم٤ًم: ىم٤مل: ومٚمؿ يزال جمٝمقدًا قمغم ذًمؽ، طمتك 

د سمؽ ُمٜمذ وم٤مرىمتٜم٤م، ىم٤مل: ي٤م سمٜمٞم٦م، ومٙمٞمػ ُم٤مت رمحف اهلل: ىم٤مًم٧م: ومرأيتف ذم ُمٜم٤مُمل، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٧م، إٟمف ٓ قمٝم

شمٕمٝمديـ ُمـ وم٤مرق احلٞم٤مة، وص٤مر إمم وٞمؼ اًم٘مٌقر وفمٚمٛمتٝم٤م: ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٧م، يمٞمػ طم٤مًمؽ ُمٜمذ 

وم٤مرىمتٜم٤م؟ ىم٤مل: ظمػم طم٤مل ي٤م سمٜمٞم٦م: سمقئٜم٤م اعمٜم٤مزل، وُمٝمدت ًمٜم٤م اعمْم٤مضمع، ٟمحـ هٝمٜم٤م ٟمٖمدى وٟمراح سمرزىمٜم٤م ُمـ 

 ىم٤مل: اًمْمٛمػم اًمّم٤مًمح، ويمثرة اًمتالوة ًمٙمت٤مب اهلل.اجلٜم٦م: ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م: ومام اًمذي سمٚمٖمٙمؿ هذا؟ 

 (6/178 إوًمٞم٤مء)طمٚمٞمف 
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ىم٤مل ص٤مًمح: عم٤م ُم٤مت قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل طمزٟم٧م قمٚمٞمف طمزٟم٤ًم ؿمديدًا ومرأيتف ذم ُمٜم٤مُمل وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م حمٛمد أًم٧ًم 

ذم زُمرة اعمقشمك؟ ىم٤مل: سمغم ىمٚم٧م: ومامذا ست إًمٞمف سمٕمد اعمقت؟ وم٘م٤مل:ست واهلل إمم ظمػم يمثػم ورب همٗمقر 

قر ىم٤مل: ىمٚم٧م: أُم٤م واهلل ًم٘مد يمٜم٧م ـمقيؾ احلزن ذم دار اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل: ومتًٌؿ وىم٤مل: أُم٤م واهلل ي٤م أسم٤م سمنم ًم٘مد ؿمٙم

أقم٘مٌٜمل ذًمؽ راطم٦م ـمقيٚم٦م وومرطم٤م دائاًم ىمٚم٧م: ومٗمل أي اًمدرضم٤مت أٟم٧م؟ ىم٤مل: أٟم٤م ُمع اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

 (6/172 وًمٞم٤مءٕا طمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤ًم.)

ىم٤مل اهلٞمثؿ سمـ ظم٤مرضم٦م: رأي٧م أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ذم اًمٜمقم، ىمداُمف ـمٌؼ رـم٥م ؾمٙمر: وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أسم٤م سمٙمر، 

أٓ شمدقمقٟم٤م إًمٞمف؟ وىمد يمٜم٧م ؿمٝمٞم٤ًم قمغم اًمٓمٕم٤مم وم٘م٤مل زم: ي٤م هٞمثؿ، هذا ـمٕم٤مم أهؾ اجلٜم٦م، ٓ ي٠ميمٚمف أهؾ اًمدٟمٞم٤م: 

قمكم ؾم٧م وصمامٟمقن ؾمٜم٦م، أظمتؿ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م  ىم٤مل: ىمٚم٧م: وسمؿ ٟمٚم٧م؟ ىم٤مل: شم٠ًمًمٜمل قمـ هذا، وىمد ُم٣م

 (8/318 إوًمٞم٤مءاًم٘مرآن؟.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل ُمٖمػمة سمـ طمٗمص: رأى احلج٤مج سمـ يقؾمػ ذم ُمٜم٤مُمف رؤي٤م: يم٠من طمقراويـ أشمت٤مه، وم٠مظمذ إطمدامه٤م، 

ووم٤مشمتف إظمرى: ومٙمت٥م سمذًمؽ إمم قمٌد اعمٚمؽ، ومٙمت٥م إًمٞمف قمٌد اعمٚمؽ: هٜمٞمئ٤ًم ي٤م أسم٤م حمٛمد: ومٌٚمغ ذًمؽ اسمـ 

، وم٘م٤مل أظمٓم٠مت أؾمتف، احلٗمرة هذه: ومتٜمت٤من، يدرك إطمدامه٤م، وشمٗمقشمف إظمرى: ىم٤مل: وم٠مدرك ؾمػميـ

 (2/277 إوًمٞم٤مءاجلامضمؿ، ووم٤مشمتف إظمرى.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد: اؾمتِمٝمد رضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، ومٙم٤من ي٠ميت إمم أسمٞمف يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ذم اعمٜم٤مم، ومٞمحدصمف، 

ه ذم اجلٛمٕم٦م إظمرى: وم٘م٤مل ًمف: ي٤م سمٜمل، ًم٘مد أطمزٟمتٜمل، وؿمؼ ويًت٠مٟمس سمف: ىم٤مل: ومٖم٤مب قمٜمف مجٕم٦م، صمؿ ضم٤مء

قمكم ختٚمٗمؽ: وم٘م٤مل: إٟمام ؿمٖمٚمٜمل قمٜمؽ: أن اًمِمٝمداء أُمروا أن يتٚم٘مقا قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ومتٚم٘مٞمٜم٤مه. وذًمؽ 

 (5/341 إوًمٞم٤مءقمٜمد ُمٝمٚمؽ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز.)طمٚمٞمف 

٤مًمًتٝمؿ: وم٠ميت ذم ُمٜم٤مُمف، وم٘مٞمؾ ًمف: قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم ىم٤مل: يم٤من رضمؾ جي٤مًمس ىمقُم٤ًم، ومؽمك جم

 (4/252 وًمٞم٤مءٕا طمٚمٞمفشمريم٧م جم٤مًمًتٝمؿ؟ ًم٘مد هُمٗمر هلؿ سمٕمدك ؾمٌٕملم ُمرة. )

قمـ خمٚمد سمـ احلًلم: أن رضمالً ىم٤مل ًمٚمٕمالء سمـ زي٤مد: رأي٧م يم٠مٟمؽ ذم اجلٜم٦م: وم٘م٤مل ًمف: وحيؽ، أُم٤م وضمد 

 (2/254وًمٞم٤مء ٕاًمِمٞمٓم٤من أطمدًا يًخر سمف، همػمي وهمػمك.)طمٚمٞمف ا

ٞمامن اًمداراين: إٟمام جيلء اًمقؾمقاس ويمثرة اًمرؤي٤م إمم يمؾ وٕمٞمػ، وم٢مذا أظمٚمص، اٟم٘مٓمع قمٜمف ىم٤مل أيب ؾمٚم

 (9/261وًمٞم٤مء ٕاًمرؤي٤م ويمثرة اًمقؾمقاس: ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن: ورسمام أىمٛم٧م ؾمٜملم ٓ أرى اًمرؤي٤م.)طمٚمٞمف ا



 هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمرؤي٤م سم٤مب                                     ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 815

ىم٤مل: قمـ سمنم سمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل: رأي٧م سمنم سمـ ُمٜمّمقر ذم اعمٜم٤مم، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م حمٛمد، ُم٤م صٜمع اهلل سمؽ؟ 

 (242-6/241وًمٞم٤مء ٕوضمدت إُمر أهقن ِم٤م يمٜم٧م أمحؾ قمغم ٟمٗمز.)طمٚمٞمف ا

قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: ُم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠مين أن أطمدث أسمدًا، طمتك رأي٧م يٕمٜمل: أيقب اًمًختٞم٤مين وم٘م٤مل زم: 

 (6/251 إوًمٞم٤مءطمدث وم٢من اًمٜم٤مس ي٘مٌٚمقن. )طمٚمٞمف 

ومٕمؾ سمؽ رسمؽ؟ ىم٤مل: ٟمجقت سمٙمٚمٛم٦م قمٚمٛمٜمٞمٝم٤م ىم٤مل اسمـ وه٥م: رأى رضمؾ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمكم ذم اعمٜم٤مم: وم٘م٤مل: ُم٤م 

 (8/171 إوًمٞم٤مء طمٚمٞمف اسمـ اعم٤ٌمرك، ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م؟ ىم٤مل: ىمقل اًمرضمؾ: ي٤م رب قمٗمقك.)

قمـ أيب ىمالسم٦م: أن رضمالً ىم٤مل ٕيب سمٙمر: رأي٧م يم٠مين أسمقل دُم٤ًم: ىم٤مل: شم٠ميت أُمرأشمؽ وهل طم٤مئض؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ 

 (2/277 إوًمٞم٤مءىم٤مل: اشمؼ اهلل وٓ شمٕمد.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل رىم٦ٌم سمـ ُمّم٘مٚم٦م: رأي٧م رب اًمٕمزة ذم اعمٜم٤مم وم٘م٤مل: وقمزيت وضمالزم ٕيمرُمـ ُمثقى ؾمٚمٞمامن يٕمٜمل: 

 (3/32 إوًمٞم٤مءاًمتٞمٛمل.)طمٚمٞمف 

 وزبة اٌغالَ

 ثبة فنً اٌغالَ ٚاألِش ثافؾبئٗ -090
ـَ آَُمٜمُقا َٓ شَمْدظُمُٚمقا سُمٞمُقشم٤ًم هَمػْمَ سُمُٞمقشمِ ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ِذي ٤َم اًما ٚمُِّٛمقا قَمغَم أْهٚمَِٝم٤م َي٤م أهيُّ ًَ قا َوشُم ًُ

َت٠ْمٟمِ ًْ ُٙمْؿ طَمتاك شَم

٦ٌَمً  27] اًمٜمقر :   ـْ قِمٜمِْد اهللِ ُُم٤ٌَمَريَم٦ًم ـَمٞمِّ ٞما٦ًم ُِم
ُٙمْؿ حَتِ ًِ ٚمُِّٛمقا قَمغَم أْٟمُٗم ًَ  [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : وَم٢مَذا َدظَمْٚمُتْؿ سُمٞمُقشم٤ًم وَم

ـَ ُِمٜمَْٝم٤م َأْو ُردُّوَه٤م ] اًمٜم٤ًمء : [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : َوإَِذا طُمٞمِّٞمتُْؿ سمِتَ  61] اًمٜمقر :   ًَ [ ،  86ِحٞما٦ٍم وَمَحٞمُّقا سم٠َِمطْم

 َهْؾ َأشَم٤مَك طَمِدي٨ُم َوْٞمِػ إسْمَراِهٞمَؿ اعمُْٙمَرُِملَم إِْذ َدظَمُٚمقا قَمَٚمٞمِْف وَمَ٘م٤مًُمقا ؾَماَلُم٤ًم ىَم٤مَل ؾَمالٌَم  وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم : 

  [ . 25-24] اًمذاري٤مت :  

ًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام أن رضمال ؾم٠مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ ا -845

ْ شَمْٕمِرْف » وؾَمٚماؿ أيُّ اإلؾْمالم ظَمػْمٌ ؟ ىم٤مل  ـْ مَل ـْ قَمِروَم٧َم َوَُم الم قَمغَمَ َُم ًا ش . شُمْٓمٕمؿ اًمٓمإَم٤مَم ، َوشَمْ٘مرُأ اًم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

عم٤م ظَمَٚمَؼ اهلل آدم َصغّم اهللُ » ِف وؾَمٚماؿ ىم٤مل وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ  -846

٤م حَتٞما  ـَ اعماَََلئٙم٦م ضُمُٚمقٌس وم٤مؾْمتٛمْع احُيَٞمُّقَٟمَؽ وَم٢مَّنا ٚمِّْؿ قَمغَم ُأوًمِئَؽ َٟمَٗمٍر ُِم ًَ ُتَؽ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل : اْذَه٥ْم وَم

الم ُ قَمٚمَ  ًا الم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ، وم٘م٤مًمقا : اًم ًا تِؽ. وم٘م٤مل : اًم يا ٞما٦ُم ُذرِّ
ش ٞمَْؽ َوَرمْح٦ُم اهلل ، وَمزاُدوُه : َوَرمْح٦ُم اهلل َوحَتِ



  اًمًالم ومْمؾ سم٤مب       -  اًمًالم يمت٤مب   -          اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -816 

 

 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

وقمـ أيب قُمامرة اًمؼماء سمـ قم٤مزٍب ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : أُمرٟم٤م رؾمقُل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -847

ٌٍع :  ًَ ِٕمٞم»سمِ ػ ، َوقَمْقن اعمٔمٚمقم، سمَِٕمٞم٤مَدِة اعمَِريِض . َواشم٤ٌِّمع اجلَٜم٤مئز ، َوشمِْمٛمٞم٧م اًمَٕم٤مـمس ، وٟمٍِم اًمْما

الم ، وإسمراِر اعم٘مًؿ  ًا  اًم
ِ
  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، هذا ًمٗمظ إطمدى رواي٤مت اًمٌخ٤مري . ش وإوْمِم٤مء

ٓ شَمْدظُمُٚمقا اجلَٜما٦َم » وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -848

الم طَمتاك شُم١ْمُِمٜمُقا َوٓ شُم١مُِمٜمقا طَمتك حَت٤مسمُّقا  ًا ُٙمْؿ قَمغَم ؿَمٍئ إذا وَمَٕمْٚمتُُٛمقُه حَت٤َمسَمٌْتُؿ ؟ أوْمُِمقا اًم ، َأَوٓ أُدًمُّ

  رواه ُمًٚمؿ . ش سَمْٞمٜمَُٙمؿ 

وقمـ أيب يقؾمػ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -849

الم ، َوْأـم» وؾَمٚماؿ ي٘مقل  ًا ٤َم اًمٜم٤ّمُس أوْمُِمقا اًم ِٕمُٛمقا اًمْٓمَٕم٤مَم، َوِصُٚمقا إْرطم٤مَم ، َوَصٚمُّقا واًمٜما٤مس َي٤م أهيُّ

 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح .ش ٟمٞم٤مٌم ، شَمْدظُمٚمقا اجلُٜما٦م سمًالم 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ومٞمٖمدو َُمَٕمُف إمم ص٤مطم٥م سمٞمَٕم٦م  وقمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ أيب سمـ يمٕم٥م أٟمف يم٤من ي٠ميت  -851

ـَ قُمٛمَر َيْقُم٤ًم وم٤مؾم٧َم شَْمٌٕمٜمل إمم َوٓ ُْمًٙملم َوٓ أطمد إٓ ؾَمّٚمؿ قَمٚمٞمف ،  ىم٤مل اًمٓمُّٗمٞمُؾ : وَمِجئ٧ُْم قمٌد اهلل سم

قُم هب٤م  ًُ ٠مُل قَمـ اًمًٚمع َوٓ شَم ًْ قِق ومُ٘مْٚم٧م ًَمُف : ُم٤مشَمّْمٜمُع سم٤مًمًقٍق وأْٟم٧َم ٓ شَمِ٘مُػ قَمغم اًمٌَٞمْع َوٓ شَم ًُّ اًم

ث ، وم٘م٤مل ي٤م أ َوٓ دَمٚمُس ذم  قق ؟ وأىمقُل اضْمٚمْس سمٜم٤م هُٝمٜم٤م َٟمتَحدا ًّ َٗمٞمُؾ َذا جم٤مًمس اًم سم٤م سُمْٓمـ. َويم٤مَن اًُمٓمُّ

ـْ ًَمِ٘مٞمٜم٤مُه ، رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمُقـما٢م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. ٚمُِّؿ قَمغَم َُم ًَ الم ُٟم ًا ـْ أضْمؾ اًم  سَمْٓمـ إٟماام َٟمُٖمدو ُم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
ىم٤مل : طمتك شمًت٠مٟمًقا.  : ذم ىمقًمفجم٤مهد قمـ  . ىم٤مل : طمتك شمًت٠مذٟمقاطمتك شمًت٠مٟمًقا  : ذم ىمقًمفقم٤ٌمس  اسمـقمـ 

ومجئتف وم٘مٚم٧م : أأًم٩م؟ وم٘م٤مل : ادظمؾ . اسمـ قمٛمر ىم٤مل : أرؾمٚمٜمل أيب إمم  زيد سمـ أؾمٚمؿشمٜمحٜمحقا وشمٜمخٛمقا. قمـ 

ومٚمام دظمٚم٧م ىم٤مل : ُمرطم٤ٌم ي٤م اسمـ أظمل ٓ شم٘مؾ : أأًم٩م؟ وًمٙمـ ىمؾ : اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ وم٢مذا ىم٤مًمقا وقمٚمٞمؽ.وم٘مؾ: 

وم٘مٚم٧م : قم٤مئِم٦م .وم٤مدظمؾ.قمـ أم إي٤مس ىم٤مًم٧م : يمٜم٧م ذم أرسمع ٟمًقة ٟمًت٠مذن قمغم أأدظمؾ؟ وم٢من ىم٤مًمقا : ادظمؾ 

ي٤م أهي٤م اًمذيـ  : ٟمدظمؾ؟ وم٘م٤مًم٧م : ٓ، وم٘م٤مًم٧م واطمدة : اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، أٟمدظمؾ؟ ىم٤مًم٧م : ادظمٚمقا . صمؿ ىم٤مًم٧م

يًت٠مذن ، ومٞمٛمـ أيب هريرة قمـ  .آُمٜمقا ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقشم٤م همػم سمٞمقشمٙمؿ طمتك شمًت٠مٟمًقا وشمًٚمٛمقا قمغم أهٚمٝم٤م 
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 اًمًالم ومْمؾ سم٤مب       -  اًمًالم يمت٤مب   -       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 817

ىم٤مل : إذا دظمؾ ومل ي٘مالًمًالم قمٚمٞمٙمؿ . أيب هريرة ىمٌؾ أن يًٚمؿ ىم٤مل : ٓ ي١مذن ًمف طمتك يٌدأ سم٤مًمًالم. قمـ 

 ؿ.، ىم٤مل : قمٚمٞمٙمؿ أن شمًت٠مذٟمقا قمغم أُمٝم٤مشمٙمؿ وأظمقاشمٙماسمـ ُمًٕمقد قمـ  . وم٘مؾ : ٓ، طمتك شم٠ميت سم٤معمٗمت٤مح

 (11 -11/6)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 

ي٘مقل : إذا دظمٚم٧م قمغم أهٚمؽ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل : أظمؼمين أسمق اًمزسمػم ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م اسمـ ضمري٩م ، قمـ 

 : قمـ اًمزهري وىمت٤مدة ذم ىمقًمف .ىم٤مل : ُم٤م رأيتف إٓ يقضمٌف .ريم٦م ـمٞم٦ٌم حتٞم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ُم٤ٌم . ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ

وم٢مذا دظمٚمتؿ سمٞمقشم٤م :اسمـ ضمري٩م قمـ  .ىم٤مٓ سمٞمتؽ ، إذا دظمٚمتف وم٘مؾ : ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ .ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ 

أطمؼ قمغم  :وؾمئؾ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح  :اسمـ ضمريح ىم٤مل : ؾمٚمؿ قمغم أهٚمؽ ، ىم٤مل .ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ 

وم٢مذا دظمٚمتؿ سمٞمقشم٤م  : وشمٚمقارو سمـ ديٜم٤مر ، قمٛموىم٤مهل٤م  .اًمرضمؾ إذا دظمؾ قمغم أهٚمف أن يًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ 

ىم٤مل اًمْمح٤مك  . ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ذًمؽ همػم ُمرة.ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ حتٞم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ُم٤ٌمريم٦م ـمٞم٦ٌم 

ي٘مقل : ؾمٚمٛمقا قمغم أه٤مًمٞمٙمؿ إذا دظمٚمتؿ سمٞمقشمٙمؿ ، .وم٢مذا دظمٚمتؿ سمٞمقشم٤م ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ  : ذم ىمقًمفي٘مقل 

 .وقمغم همػم أه٤مًمٞمٙمؿ ، ومًٚمٛمقا إذا دظمٚمتؿ سمٞمقهتؿ 

ىم٤مل : هل اعم٤ًمضمد ، ي٘مقل : اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم .وم٢مذا دظمٚمتؿ سمٞمقشم٤م ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ :سمـ قم٤ٌمس قمـ ا

أي : ًمٞمًٚمؿ سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض ، .ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ  : قمـ احلًـ ، ذم ىمقًمف .قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم 

 (226-19/225)شمٗمًػم اًمٓمؼمى .وٓ شم٘متٚمقا أٟمٗمًٙمؿ  : يم٘مقًمف

ىم٤مل : ُمـ ؾمٚمؿ قمٚمٞمؽ ُمـ ظمٚمؼ اهلل وم٤مردد قمٚمٞمف وإن يم٤من هيقدي٤م أو ٟمٍماٟمٞم٤م أو جمقؾمٞم٤م: اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

أن ومرقمقن ىم٤مل : ًمق اسمـ قم٤ٌمس قمـ  .وإذا طمٞمٞمتؿ سمتحٞم٦م ومحٞمقا سم٠مطمًـ ُمٜمٝم٤م أو ردوه٤م  : ذًمؽ سم٠من اهلل ي٘مقل

أو ًمٚمٛمًٚمٛملم، سم٠مطمًـ ُمٜمٝم٤م  : ذم أي٦م ىم٤ملاحلًـ قمـ  . ىم٤مل زم : سم٤مرك اهلل ومٞمؽ . ًم٘مٚم٧م : وومٞمؽ سم٤مرك اهلل

أن رضمال ؾمٚمؿ قمٚمٞمف وم٘م٤مل : اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ  . يٕمٜمل : قمغم أهؾ اًمٙمت٤مبردوه٤م 

 : ذم ىمقًمفؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُم٤م شمرك ًمٜم٤م ومْمال: إن اًمًالم اٟمتٝمك إمم : وسمريم٤مشمف قمـ  : قمروةاهلل وسمريم٤مشمف . وم٘م٤مل 

ه؟ هذا ذم يمؾ رء ُمـ أطمًـ ىم٤مل : شمرون هذا ذم اًمًالم وطمدوإذا طمٞمٞمتؿ سمتحٞم٦م ومحٞمقا سم٠مطمًـ ُمٜمٝم٤م 

 (566 -4/561.)شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر إًمٞمؽ وم٠مطمًـ إًمٞمف ويم٤مومئف وم٢من مل دمد وم٤مدع ًمف أو أصمـ قمٚمٞمف قمٜمد إظمقاٟمف

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 ىم٤مل اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام : إين يمٜم٧م ٕظمرج إمم اًمًقق وُم٤م زم طم٤مضم٦م إٓ أن أؾمٚمؿ ويًٚمؿ قمكم.

 (25746رىمؿ 5/248طم٤مدي٨م وآصم٤مر ٓسمـ أسمك ؿمٞمٌف )اعمّمٜمػ رم آ
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 اًمًالم ومْمؾ سم٤مب       -  اًمًالم يمت٤مب   -       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 818

 (4/365ٚمٞم٦م احلإذا دظمٚم٧م سمٞمت٤ًم ًمٞمس ومٞمف أطمد وم٘مؾ:اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ رسمٜم٤م.) ىم٤مل ُم٤مه٤من أسمق ص٤مًمح احلٜمٗمل:

 ىم٤مل اًم٘محٓم٤مٟمك رم ٟمقٟمٞمتف :

 ٓ شمدظمٚمـ سمٞمقت ىمقم طمي          إٓ سمٜمحٜمح٦م أو اؾمتئذان

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
سمـ رسم٤مح: سمٚمٖمٜم٤م: أن قمٛمر ضمٚمس إمم ٟم٤مس، ومٜمز ومذيمر أٟمف مل يًٚمؿ: وم٘م٤مم ىم٤مئاًم ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ صمؿ ىم٤مل ُمقؾمك 

 ( 5/339 إوًمٞم٤مءضمٚمس.)طمٚمٞمف 

ىم٤مل أيب اًمٌخؽمي: ضم٤مء إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس وضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم إمم ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ، ومدظمال 

ه: صمؿ ىم٤مٓ: أٟم٧م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ: قمٚمٞمف ذم ظمص ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمدائـ، وم٠مشمٞم٤مه ومًٚمام قمٚمٞمف، وطمٞمٞم٤م

ىم٤مٓ: أٟم٧م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ىم٤مل: ٓ أدري: وم٤مرشم٤مسم٤م، وىم٤مٓ: ًمٕمٚمف ًمٞمس اًمذي 

ٟمريد: وم٘م٤مل هلام: أٟم٤م ص٤مطمٌٙمام اًمذي شمريدان، وىمد رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضم٤مًمًتف، وإٟمام 

تٙمام؟ ىم٤مٓ: ضمئٜم٤مك ُمـ قمٜمد أخ ًمؽ سم٤مًمِم٤مم ىم٤مل ُمـ هق؟ ىم٤مٓ: أسمق ص٤مطمٌف ُمـ دظمؾ ُمٕمف اجلٜم٦م ومام طم٤مضم

اًمدرداء: ىم٤مل: وم٠ميـ هديتف اًمتل أرؾمؾ هب٤م ُمٕمٙمام؟ ىم٤مٓ: ُم٤م أرؾمؾ ُمٕمٜم٤م هبدي٦م: ىم٤مل: اشم٘مٞم٤م اهلل، وأدي٤م إُم٤مٟم٦م، 

: وم٘م٤مل: ُم٤م ضم٤مءين أطمد ُمـ قمٜمده، إٓ ضم٤مء ُمٕمف هبدي٦م: ىم٤مٓ: ٓ شمرومع قمٚمٞمٜم٤م هذا، إن ًمٜم٤م أُمقآً، وم٤مطمتٙمؿ ومٞمٝم٤م

ُم٤م أريد أُمقاًمٙمام، وًمٙمـ أريد اهلدي٦م اًمتل سمٕم٨م هب٤م ُمٕمٙمام: ىم٤مٓ: ٓ واهلل، ُم٤م سمٕم٨م ُمٕمٜم٤م سمٌمء، إٓ أٟمف ىم٤مل: 

إن ومٞمٙمؿ رضماًل، يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ظمال سمف، مل يٌغ أطمدًا همػمه، وم٢مذا أشمٞمتامه، وم٤مىمرئ٤مه 

هذه؟ وأي هدي٦م أومْمؾ ُمـ اًمًالم؟ حتٞم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ُمٜمل اًمًالم: ىم٤مل: وم٠مي هدي٦م يمٜم٧م أريد ُمٜمٙمام همػم 

 (211/1ُم٤ٌمريم٦م ـمٞم٦ٌم.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ىم٤مل حمٛمد سمـ زي٤مد آهل٤مين : يمٜم٧م آظمذ سمٞمد أيب أُم٤مُم٦م وهق ُمٜمٍمف إمم سمٞمتف ومال يٛمر قمغم أطمد، ُمًٚمؿ وٓ 

راًمتٗم٧م إًمٞمٜم٤م صمؿ ٟمٍماين وٓ صٖمػم، وٓ يمٌػم إٓ ىم٤مل: ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ، ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ وم٢مذا اٟمتٝمك إمم سم٤مب اًمدا

 (112/6وًمٞم٤مءٕطمٚمٞمف اىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل أُمرٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمًالم: أن ٟمٗمٌم اًمًالم سمٞمٜمٜم٤م.)

ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م: أن اًمٓمٗمٞمؾ سمـ أيب يمٕم٥م أظمؼمه، أٟمف يم٤من ي٠ميت قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، 

سمـ قمٛمر قمغم ؾم٘م٤مط، وٓ ص٤مطم٥م  ومٞمٖمدو ُمٕمف إمم اًمًقق: ىم٤مل: وم٢مذا همدوٟم٤م إمم اًمًقق، مل يٛمرر قمٌد اهلل

سمٞمٕم٦م، وٓ ُمًٙملم، وٓ أطمد: إٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف: وم٘مٚم٧م: ُم٤م شمّمٜمع سم٤مًمًقق، وأٟم٧م ٓ شم٘مػ قمغم اًمٌٞمع، وٓ 

شم٠ًمل قمـ اًمًٚمع، وٓ شمًقم هب٤م، وٓ دمٚمس ذم جم٤مًمس؟ ىم٤مل: وأىمقل: اضمٚمس سمٜم٤م هٝمٜم٤م ٟمتحدث: وم٘م٤مل زم 



 اًمًالم ومْمؾ سم٤مب       -  اًمًالم يمت٤مب   -       ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 819

 ُمـ أضمؾ اًمًالم، ومًٚمؿ قمغم ُمـ ًم٘مٞم٧م.قمٌد اهلل: ي٤م أسم٤م سمٓمـ ويم٤من اًمٓمٗمٞمؾ ذا سمٓمـ إٟمام ٟمٖمدو 

 (311-1/311) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 ىم٤مل أيب ؾمقىم٦م: ًم٘مٞمٜمل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: وم٘مٚم٧م: طمٞم٤مك اهلل: وم٘م٤مل: هذه حتٞم٦م اًمِم٤ٌمب، ىمؾ سم٤مًمًالم.

 (4/86إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م)

 ثبة و١ف١خ اٌغالَ -098
ٗ ٚثشوبرٗ. ف

 
١أرٟ ٠غزؾت أْ ٠مٛي ادلجزذب ثبٌغالَ: اٌغالَ ١ٍّىُ ٚسمحخ اٌٍ

، ٠ٚمٛي اجمل١ت: ١ٍّٚىُ اٌغالَ ٚسمحخ 
 
ثنّري اجلِّ ٚئْ وبْ ادلغٍُ ١ٍّٗ ٚاؽذا

ٗ ٚثشوبرٗ. ف١أرٟ ثٛاٚ اٌْيف يف لٌٛٗ: ١ٍّٚىُ.
 
 اٌٍ

قمـ قِمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : ضم٤مَء رضُمؾ إمم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘م٤مل  -851

الُم قَمَٚمٞمُٙمؿ ، وَمَردا  ًا صمؿ ضَم٤مَء آظَمُر وَمَ٘م٤مَل ش قَمنْمٌ »قَمَٚمٞمِْف صمؿ ضَمَٚمَس ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  : اًم

الُم قَمَٚمٞمُٙمؿ َوَرمْح٦َُم اهلل ، وَمَردا قمٚمٞمِف وَمَجَٚمَس ، وم٘م٤مل :  ًا الُم ش قِمنْمون »: اًم ًا ، صمؿ ضَم٤مَء آظَمُر وَمَ٘م٤مَل : اًم

رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل ش . صَمالَصُمقَن » وَمَردا قمٚمٞمِف وَمَجَٚمَس ، وم٘م٤مل :  قَمَٚمٞمُٙمؿ َوَرمْح٦َُم اهلل َوسَمَريَم٤مشُمّف ،

 : طمدي٨م طمًـ .

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧ْم : ىم٤مل زم رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :)) هذا ضِمؼِميُؾ  -852

الُم ورمْحَ  ًا اَلَم(( ىم٤مًَم٧ْم : ىُمٚم٧ُم : )َوقَمَٚمْٞمف اًم ًا  ٦ُم اهلل َوسَمَريَم٤مشُمُف(( ُمتٗمُؼ قمٚمٞمف.َي٘مَرُأ قَمَٚمٞمِْؽ اًم

  .وهٙمذا وىمع ذم سمٕمض رواي٤مِت اًمّمحٞمحلم :))َوسَمَريَم٤مشُمُف(( وذم سمٕمْمٝم٤م سمحذومٝم٤م  وزي٤مدة اًمث٘م٦م ُم٘مٌقًم٦م

وقمـ أٟمٍس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ يم٤من إذا شمٙمٚمؿ سمَِٙمٚمٛم٦م أقَم٤مدَه٤م صَمالصم٤ًم  -853

ٚماَؿ قَمَٚمٞمٝمؿ ؾَمٚماؿ قَمَٚمٞمٝمؿ صَمالصم٤َم ، رواه اًمٌخ٤مري . وهذا حمُٛمقٌل طمتاك شُمَٗمَٝمؿ قمٜمف، وإذا  ًَ أشمك قمغم ىمْقم وَم

 قَمغَم ُم٤م إذا يم٤من اجلَْٛمُع يمثػمَا .

َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ  وقمـ اعمْْ٘مَداد ريض اهلل قمٜمف ذم طَمِديثف اًمٓمقيؾ ىم٤مل : يُمٜما٤م َٟمْروَمُع ًمٚمٜمٌل  -854

ٚمٌَـ وَمٞمَ   ـَ اًما ٚمُِّؿ شمًٚمٞمام ً ٓيقىمُظ َٟم٤مِئاًم َوُيًِٛمُع اًمٞمََ٘مٔم٤من وَمَج٤مء اًمٜمٌل َصغّم َٟمِّمٞمٌُف ُِم ًَ ـَ اًمٚماٞمِؾ وَمُٞم ِجٞمُئ ُِم



 اًمًالم يمٞمٗمٞم٦م سم٤مب                                                  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -811 

 

 

ٚمُؿ ، رواه ُمًٚمؿ. ًَ ٚمؿا يمام يم٤من ُي ًَ  اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَم

جِ  -855 ًْ د يْقُم٤ًم قمـ أؾمامء سمٜم٧ِم يزيد ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ َُمرا ذم اعمَ

٤مء ىُمٕمُقٌد وم٠مًمْقي سمِٞمده سم٤مًمتًٚمٞمؿ . ـَ اًمٜمًِّ  َوقمّْم٦ٌٌم ُِم

رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ . وهذا حمٛمقل قمغم أٟمف َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ مَجََع سَملم اًمٚماٗمظ 

ُدُه أن ذم ِرواي٦م أيب داود :  ٚماؿ قَمٚمٞمْٜم٤م » واإلؿم٤مرة ، وُي١ميِّ ًَ  ش .وَم

ُجٞمِْٛملِّ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : أشمٞم٧م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘مُٚم٧م : وقمـ أيب ضُمَريِّ اهل -856

الُم حَتٞما٦ُم اعمقشمك  ًّ الُم، وم٢من قَمَٚمٞمَْؽ اًم ًا الُم ي٤م َرؾمقل اهلل . وم٘م٤مل : ٓشَمُ٘مْؾ قَمَٚمٞمَْؽ اًم ًا  ش قَمْٚمٞمؽ اًم

 رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح . وىمد ؾمٌؼ سمِٓمقًمِف .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (7/462حتٗمف آطمقذى ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذى ).ريض اهلل قمٜمف:اٟمتٝمك اًمًالم إمم وسمريم٤مشمفسمـ اخلٓم٤مب  ىم٤مل قمٛمر 

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ىمقًمف: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، ي٘مقل: أٟم٧م ُمٜمل ؾم٤ممل وأٟم٤م ُمٜمؽ ؾم٤ممل صمؿ يدقمق ًمف وي٘مقل: 

ال يٜمٌٖمل هلذيـ إذا ؾمٚمؿ سمٕمْمٝمام قمغم سمٕمض أن يذيمره ُمـ ظمٚمٗمف سمام وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ورمح٦م اهلل، وسمريم٤مشمف: وم

 (7/282ٓ يٜمٌٖمل ًمف ُمـ همٞم٦ٌم أو همػمه٤م. )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 (189ظمالق ٕىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى :اعمّم٤مومحف شمزيد رم اًمقد .)اعمٜمت٘مك ُمـ يمت٤مب ُمٙم٤مرم ا

 (4/135طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ىم٤مل ذيح: ُم٤م اًمت٘مك رضمالن، إٓ يم٤من أوٓمه٤م سم٤مهلل: اًمذي يٌدأ سم٤مًمًالم. )

 (177قمـ أيب أُم٤مُم٦م صدّي سمـ قمجالن ىم٤مل: ُمـ مت٤مم حتٞم٤مشمٙمؿ اعمّم٤مومحف.) آظمقان ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م 

ؾمٜم٦م،  ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ي٤م يقؾمػ، إذا سمٚمٖمؽ قمـ رضمؾ اعمنمق، ص٤مطم٥م

سم٤مًمًالم: وم٘مد ىمؾ أهؾ وم٤مسمٕم٨م إًمٞمف سم٤مًمًالم: وإذا سمٚمٖمؽ قمـ آظمر سم٤معمٖمرب، ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م، وم٤مسمٕم٨م إًمٞمف 

 (7/43 إوًمٞم٤مءاًمًٜم٦م واجلامقم٦م.)طمٚمٞمف 

  :آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف

ضم٤مء رضمؾ إمم اسمـ قمٛمر:وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف وُمٖمٗمرشمف. وم٘م٤مل طمًٌؽ إمم وسمريم٤مشمف 

 (11/6اٟمتٝمك إمم وسمريم٤مشمف. )ومتح اًم٤ٌمرى ج 
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ن اسمـ قمٛمر يزيد إذا رد اًمًالم، وم٠مشمٞمتف ُمرة وم٘مٚم٧م: اًمًالم قمـ ؾم٤ممل ُمقمم اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤م

 قمٚمٞمٙمؿ. وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل، صمؿ أشمٞمتف ومزدت وسمريم٤مشمف، ومرد وزاد وـمٞم٥م صٚمقاشمف. 

 (7/462طمقذى ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذى ٕ)حتٗمف ا

ضمؾ ُمـ أهؾ قمـ حمّٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء: أّٟمف ىم٤مل يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًم قمٜمد قمٌد اهللّ سمـ قم٤ٌّمس، ومدظمؾ قمٚمٞمف ر

الم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهللّ وسمريم٤مشمف، صمّؿ زاد سمٕمد ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ُمع ذًمؽ أيْم٤م. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس  ًّ اًمٞمٛمـ، وم٘م٤مل: اًم

وهق يقُمئذ ىمد ذه٥م سمٍمه: ُمـ هذا؟ ىم٤مًمقا هذا اًمٞماميّن اًّمذي يٖمِم٤مك، ومٕمّرومقه إّي٤مه، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌّمس: إّن 

الم اٟمتٝمك إمم اًمؼميم٦م. )اعمقـم٠م عم٤مًمؽ   ًّ  (2/732اًم

 ثبة آداة اٌغالَ -099

ايم٥ُم قَمغَم » وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -857 ٚمُِّؿ اًمرا ًَ ُي

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري : واًمّمٖمػُم ش اعم٤َْمِر ، َواعم٤ْمر قَمكَم اًمَ٘م٤مقِمِد ، واًم٘مٚمٞمُؾ قمغم اًمَٙمثػِِمِ 

 ش .قمغم اًْمَٙمٌػِِم 

وقمـ أيب ُأُم٤مُم٦م ُصديِّ سمـ قمجالن اًم٤ٌمِهكِم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -858

الَم ((.»وؾَمٚماؿ :  ًا ـْ سَمدأهؿ سم٤مًم  إنا أْومَم اًمٜم٤ِّمس سم٤مهلل َُم

ضُمالِن رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مٍد ضمٞمٍد ، ورواه اًمؽمُمذي قمـ أيب ُأُم٤مُم٦َم ريض اهلل قمٜمُف ىِمٞمَؾ ي٤مرؾمقَل اهلل، اًمرا 

٤م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ، ىم٤مل اًمؽمُمذي : طمدي٨م طمًـ . الِم ، ىم٤مل أْوٓمُهَ ًا ٌْدُأ سم٤مًم ُاَم َي  َيْٚمتَ٘مٞم٤من أهيُّ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
( ىم٤مل اسمـ يمثػم: أي: إذا ؾمٚمؿ  86ىم٤مل شمٕم٤ممم )وإذا طمٞمٞمتؿ سمتحٞم٦م ومحٞمقا سم٠مطمًـ ُمٜمٝم٤م أو ردوه٤م( )اًمٜم٤ًمء 

ْمؾ ِم٤م ؾمٚمؿ ، أو ردوا قمٚمٞمف سمٛمثؾ ُم٤م ؾمٚمؿ ، وم٤مًمزي٤مدة ُمٜمدوسم٦م ، واعمامصمٚم٦م قمٚمٞمٙمؿ اعمًٚمؿ ومردوا قمٚمٞمف أوم

 (4/183ُمٗمروو٦م. ) شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

وم٘م٤مل: إذا ؾمٚماٛم٧م وم٠مؾمٛمع: وم٢مَّن٤م حتٞم٦م ُم٤ٌمريم٦م ـمٞم٦ٌم.  : اشمٞم٧م جمٚم٤ًًم ومٞمف قمٌداهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ قمٌٞمد

 (1/347دب اعمٗمرد ٕ)ا

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف  :اهلل قمٜمف ريض قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م أٟمف يمت٥م إمم ُمٕم٤موي٦م



 اًمًالم يمٞمٗمٞم٦م سم٤مب                                                ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   ر اًمرسم٤مٟمٞملماصم٤م - 812

 (1/346اعمٗمرد  دبٕ. )اوُمٖمٗمرشمف وـمٞم٥م صٚمقاشمف

ًتح٥م أن ىم٤مل اًمٜمقوي : أىمٚمف أن يرومع صقشمف سمحٞم٨م يًٛمع اعمًٚمؿ قمٚمٞمف وم٢من مل يًٛمٕمف مل يٙمـ آشمٞم٤م سم٤مًمًٜم٦م وي

 (18/ص11يرومع صقشمف سم٘مدر ُم٤م يتح٘مؼ أٟمف ؾمٛمٕمف وم٢من ؿمؽ اؾمتٔمٝمر.) ومتح اًم٤ٌمري ج

وأُم٤م ضمقاب اًمًالم ومٝمق ومرض سم٤مإلمج٤مع وم٢من يم٤من اًمًالم قمغم واطمد وم٤مجلقاب: ومرض قملم  : اًمٜمقوي ىم٤مل

ذم طم٘مف وإن يم٤من قمغم مجٞمع ومٝمق ومرض يمٗم٤مي٦م وم٢مذا أضم٤مب واطمد ُمٜمٝمؿ أضمزأ قمٜمٝمؿ وؾم٘مط احلرج قمـ 

ن أضم٤مسمقا يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ ُم١مديـ ًمٚمٗمرض ؾمقاء ردوا ُمٕم٤ًم أو ُمتٕم٤مىمٌلم ومٚمق مل جيٌف أطمد ُمٜمٝمؿ مجٞمٕمٝمؿ وإ

 (4/593.)اعمجٛمقع  أصمٛمقا يمٚمٝمؿ وًمق رد همػم اًمذيـ ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ مل يً٘مط اًمٗمرض واحلرج قمـ اًم٤ٌمىملم

س ِٓ ٍّٝ ثبة اعزؾجبة ئّبدح اٌغالَ -:09 
 
 ٌمبؤٖ رىش

 احلبي ، أٚ ؽبي ث١ّٕٙب ؽغشح ٚضلٛ٘ب ٍّٝ لشة ثأْ دخً صُ خشط صُ دخً يف

 َصالشُمف أٟماُف ضم٤مء وَمَّمغما صُمؿا ضم٤مء إمم اًمٜمٌل َصغّم  -859
ِ
قمـ أيب هريرة ريض اهللا قمٜمف ذم طمدي٨م اعمِزء

الم وم٘م٤مل :  ًا ٚماَؿ قَمَٚمْٞمِف وَمَردا قَمَٚمٞمِْف اًم ًَ َع وَمَّمغما ، صُمؿا وَمَرضَم ش ارضمع وَمَّمؾِّ وَم٢مٟماَؽ مل شُمَّمؾِّ » اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَم

اٍت . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ٚماَؿ قَمغَم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ طَمّتك وَمَٕمؾ ذًمَؽ صَمالَث َُمرا ًَ  ضم٤مء وَم

ٚمِّْؿ قَمَٚمٞمِْف ، وَم٢مْن » وقمٜمف قمـ رؾمقل اهللا َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -861 ًَ إذا ًم٘مَل َأطَمَديُمْؿ أظم٤مه وَمْٚمُٞم

ٚمِّْؿ قَمَٚمٞمْف طم٤مًَم٧ْم سَمٞمْٜمَُٝماَم  ًَ  رواه أسمق داود .ش  ؿَمَجَرٌة أو ضِمَداٌر أْو طَمَجٌر صُمؿا ًَمِ٘مَٞمُف وَمْٚمُٞم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ إهمر أهمر ُمزيٜم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر زم سمجري٥م ُمـ متر قمٜمد 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وم٘م٤مل :اهمد ي٤م أسم٤م سمٙمر ومخذ ًمف رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر  ومٛمٓمٚمٜمل سمف ومٙمٚمٛم٧م ومٞمف رؾمق

متره. ومققمدين أسمق سمٙمر اعمًجد إذا صٚمٞمٜم٤م اًمّمٌح  ومقضمدشمف طمٞم٨م وقمدين وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م  ومٙمٚمام رأى أسم٤م سمٙمر رضمٌؾ 

ُمـ سمٕمٞمد ؾمٚمؿ قمٚمٞمف ، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر أُم٤م شمرى ُم٤م يّمٞم٥م اًم٘مقم قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٗمْمؾ ؟ ٓ يًٌ٘مؽ إمم اًمًالم 

(1/278.) همذاء إًم٤ٌمب ًمٚمًٗم٤مريٜمك ـمٚمع اًمرضمؾ ُمـ سمٕمٞمد سم٤مدرٟم٤مه سم٤مًمًالم ىمٌؾ أن يًٚمؿ قمٚمٞمٜم٤مأطمد . ومٙمٜم٤م إذا 

http://www.alukah.net/sharia/0/41680/#_ftn126


 اًمًالم إقم٤مدة اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                                ٤مض اًمّم٤محللم اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري -813 

 

 

ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف: يم٤مَن أصح٤مُب رؾمقِل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتامؿَمقن وم٢مذا اؾمت٘مٌٚمتٝمؿ ؿمجرة 

 (249يم٤مر ًمٚمٜمقوى أوأيَمٛم٦م ومتٗمّرىمقا يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ صمؿ اًمت٘مقا ُمـ ورائٝم٤م ؾمٚماؿ سمٕمُْمٝمؿ قمغم سمٕمٍض.)إذ

 ثبة اعزؾجبة اٌغالَ ئرا دخً ث١زٗ -;09
 ٌَ ـْ قِمٜمِْد اهللِ ُُم٤ٌَمَريَم٦ًم ـَمٞمِّ ٞما٦ًم ُِم

ُٙمْؿ حَتِ ًِ ٚمُِّٛمقا قَمغَم َأْٟمُٗم ًَ  [.  ٦61ًم ] اًمٜمقر :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:وَم٢مَذا َدظَمْٚمتُْؿ سُمٞمُقشم٤ًم وَم

ي٤مسُمٜمال ، إذا َدظَمْٚم٧َم » قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ -861

ـْ سَمريم٦ًم قَمَٚمٞمَْؽ َوقَمغَم أهِؾ سَمْٞمتَِؽ  ٚمِّْؿ َيُٙم ًَ  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ صحٞمح ش قَمغم أْهٚمَِؽ وَم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم. : إذا دظمؾ اًمٌٞم٧م همػم اعمًٙمقن ومٚمٞم٘مؾ: اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر

 (1155) 363/ 1دب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى ٕ)ا

ىم٤مل جم٤مهد : إذا دظمٚم٧م اعمًجد وم٘مؾ : اًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وإذا دظمٚم٧م قمغم أهٚمؽ ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وإذا 

 (316/3دظمٚم٧م سمٞمت٤م ًمٞمس ومٞمف أطمد وم٘مؾ : اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم.)شمٗمًػم سمـ يمثػم 

 ج١بْثبة اٌغالَ ٍّٝ اٌق ->09

ٚماَؿ قَمَٚمٞمْٝمْؿ وىم٤مل : يم٤مَن رؾمقل هلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  -862 ًَ ُف َُمرا قَمغم ِصٌْٞم٤من وَم قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أٟما

 وؾَمٚماؿ َيْٗمٕمُٚمُف . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ُمع أٟمس ريض اهلل  ىم٤مل ؾمٞم٤مر: يمٜم٧م أُمٌم ُمع صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ومٛمر قمغم صٌٞم٤من ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل صم٤مسم٧م: يمٜم٧م

قمٜمف ومٛمر قمغم صٌٞم٤من ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مل أٟمس : يمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٛمر قمغم صٌٞم٤من 

 (2168ُمًٚمؿ  - 6247 ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ.)اًمٌخ٤مرى 

 ثبة عالَ اٌشعً ٍّٝ صٚعزٗ ٚادلشأح ِٓ زلبسِٗ -=09
 ٍّٚٝ أعٕج١خ ٚأعٕج١بد ال خيبف اٌفزٕخ ثٙٓ ٚعالِٙٓ ثٙزا اٌؾشه

يم٤مَٟم٧ْم ًَمٜم٤م قَمُجقٌز  -قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : يم٤مَٟم٧ْم ومٞمٜم٤م اُْمَرَأٌة وذم رواي٦م :  -863

وْمٜمَ  ـْ ؿَمِٕمػٍم وم٢مذا َصٚماٞمْٜم٤م اجلُُٛمَٕم٦َم واْٟمٍَمَ ُر طَمٌا٤مٍت ُم
ْٚمَؼ ومتْٓمَرطُمُف ذم اًمِ٘مْدِر َوشُمَٙمْريمِ ًِّ ـْ َأُصقِل اًم ٤م شم٠ْمظُمُذ ُم



  زوضمتف قمغم اًمرضمؾ ؾمالم ٤مبسم                               اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -814 

 

 

ُُمُف إًمْٞمٜمَ  ٚمُِّؿ قَمَٚمْٞمٝم٤م وَمتُ٘مدِّ ًَ ـُ .ش شُمَٙمْريمُِر » ٤م رواه اًمٌخ٤مري . ىمقًمف ُٟم  أي شَمٓمَح

وقمـ ُأم ه٤مٟمئ وم٤مظِمت٦ََم سمِٜم٧ِم أيب ـَم٤مًم٥م ريض اهلل قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًم٧م : أشمٞم٧م اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -864

ٚماْٛم٧ُم . ًَ ؽُمُه سمَِثْقٍب وَم ًْ ٛم٦ُم شَم
ُؾ َووم٤مـمِ ًِ  ُمًٚمؿ .  وَذيَمَرت احلدي٨م . رواه  َيْقَم اًمَٗمْتح َوُهق َيْٖمت

َقٍة  -865 ًْ
وقمـ أؾمامَء سمٜم٧ِم يزيد ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ُمر قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ذم ٟمِ

ٚماَؿ قَمَٚمْٞمٜم٤َم . رواه أسمق داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ ، وهذا ًمٗمظ أيب داود، و ًمٗمظ  ًَ وَم

 ىُمُٕمقد وم٠مًمقى اًمؽمُمذي : أن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ُمَ 
ِ
٤مء ًَ ِجِد يْقُم٤ًم وقُمّْم٦ٌٌَم ُمـ اًمٜمِّ ًْ را ذم اعمْ

ٚمٞمِؿ .  سمَِٞمِدِه سم٤مًمتًا

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
روى اإلُم٤مم أمحد: أن ُمٕم٤مًذا ىمدم إمم اًمٞمٛمـ، ومٚم٘مٞمتف اُمرأة ُمـ ظمقٓن ُمٕمٝم٤م سمٜمقن هل٤م اصمٜم٤م قمنم . وومٞمف : 

 ( 239/ 5وم٘م٤مُم٧م ومًٚمٛم٧م قمغم ُمٕم٤مذ . ) ُمًٜمد أمحد 

 اسمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل ًمإلُم٤مم أمحد : اًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمٜم٤ًمء ؟ ىم٤مل: إذا يم٤مٟم٧م قمجقزًا ومال سم٠مس سمف .

  (1/375داب اًمنمقمٞمف ٕ)ا

ٚماُؿ قمغم اعمرأة ؟ ىم٤مل : أُم٤م اًمٙمٌػمة ومال سم٠مس وأُم٤م اًمِم٤مسم٦م ومال  ًَ ىم٤مل ص٤مًمح اسمـ اإلُم٤مم أمحد : ؾم٠مًم٧م أيب ُي

 (1/375اًمنمقمٞمف  إداب .)يٕمٜمل ٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أن شمتٙمٚمؿ سمرد اًمًالم -شمًتٜمٓمؼ 

ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ هؾ : يًٚمؿ قمغم اعمرأة ؟ وم٘م٤مل : أُم٤م اعمتح٤مًمف ) وهل اًمٕمجقز ( ومالأيمرة ذًمؽ ، وأُم٤م 

 (4/358اًمِم٤مسمف ومال أطم٥م ذًمؽ.)ذح اعمقـم٠م ًمٚمزرىم٤مٟمك 

٤مٟم٧م ىم٤مل اًمٜمقوى : ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م : واعمرأة ُمع اعمرأة يم٤مًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ ، وأُم٤م اعمرأة ُمع اًمرضمؾ ، وم٢من يم

اعمرأة زوضمتف ، أو ضم٤مريتف ، أو حمرُم٤ًم ُمـ حم٤مرُمف ومٝمل ُمٕمف يم٤مًمرضمؾ ، ومٞمًتح٥م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام اسمتداء 

أظمر سم٤مًمًالم وجي٥م قمغم أظمر رد اًمًالم قمٚمٞمف . وإن يم٤مٟم٧م أضمٜمٌٞم٦م ، وم٢من يم٤مٟم٧م مجٞمٚم٦م خي٤مف آومتت٤من هب٤م 

هل قمٚمٞمف اسمتداء ، وم٢من ؾمٚمٛم٧م مل شمًتحؼ مل يًٚمؿ اًمرضمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، وًمق ؾمٚمؿ مل جيز هل٤م رد اجلقاب ، ومل شمًٚمؿ 

ضمقاسم٤ًم وم٢من أضم٤مهب٤م يمره ًمف وإن يم٤مٟم٧م قمجقزًا ٓ يٗمتتـ هب٤م ضم٤مز أن شمًٚمؿ قمغم اًمرضمؾ ، وقمغم اًمرضمؾ رد 

اًمًالم قمٚمٞمٝم٤م وإذا يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء مجٕم٤ًم ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمٝمـ اًمرضمؾ . أو يم٤من اًمرضم٤مل مجٕم٤ًم يمثػمًا ومًٚمٛمقا قمغم اعمرأة 



  زوضمتف قمغم اًمرضمؾ ؾمالم سم٤مب                             ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 815

 (417ذيم٤مر ٕوٓ قمٚمٞمٝمـ وٓ قمٚمٞمٝم٤م أو قمٚمٞمٝمؿ ومتٜم٦م.)ااًمقاطمدة ضم٤مز إذا مل خيػ قمٚمٞمف 

وىم٤مل احلٚمٞمٛمل: يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٕمّمٛم٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم ُمـ اًمٗمتٜم٦م، ومٛمـ وصمؼ ُمـ ٟمٗمًف سم٤مًمًالُم٦م 

 (11/34ومٚمٞمًٚمؿ، وإٓ وم٤مًمّمٛم٧م أؾمٚمؿ.)احل٤مومظ رم اًمٗمتح 

 (11/34ٜم٦م.)ومتح اًم٤ٌمرىىم٤مل اعمٝمٚم٥م: ؾمالم اًمرضمؾ قمغم اًمٜم٤ًمء واًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل ضم٤مئز إذا أُمٜم٧م اًمٗمت

 ثبة حتش٠ُ اثزذائٕب اٌىفبس ثبٌغالَ ٚو١ف١خ اٌشد ١ٍُّٙ -<09
بس
ّ
 ٚاعزؾجبة اٌغالَ ٍّٝ أً٘ رلٍظٍ ف١ُٙ ِغٍّْٛ ٚوف

ٌََدأوا اًمَٞمُٝمقَد » وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ ىم٤مل :  -866 ٓشَم

الم  ًا وُه وٓ اًمٜماَّم٤مرى سم٤مًم   رواه ُمًٚمؿ . ش إمم أْوٞمَِ٘مِف  ، وم٢مذا ًَمِ٘مٞمتُؿ أطَمَدُهؿ ذم ـَمِريؼ وَم٤موّٓمرُّ

إَذا ؾَمٚماَؿ قَمَٚمٞمُٙمؿ » وقمـ أٟمس ٍ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -867

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش أهُؾ اًمٙمت٤مب وَمُ٘مقًُمقا : وقَمَٚمٞمُْٙمْؿ 

قمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ َُمرا قَمغَم جَمْٚمٍس ومٞمف أظمالٌط ُمـ وقمـ ُأؾم٤مُمف ريض اهلل  -868

ٚمَؿ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ًا ٌَدِة إوصَم٤مِن واًمَٞمُٝمقِد وَم  اعمًُٚمِِٛملَم واعمنُِميملِم قَم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 وإن يم٤من جمقؾمٞم٤م. ف : ُمـ ؾمٚمؿ قمٚمٞمؽ ُمـ ظمٚمؼ اهلل وم٤مردد قمٚمٞمفىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜم

 (3/1121)شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ

 (322ىم٤مل اعم٤موردي ًمٙمٜمف ي٘مقل: اًمًالم قمٚمٞمؽ وٓ ي٘مقل قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلٛمع. )ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ 

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
، وم٠مؾمٚمؿ قمٚمٞمف ـ: ىم٤مل: ٓ سم٠مس أن قمـ إقمٛمش ىم٤مل: ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: يٛمر اًمٙمح٤مل ـ وهق ٟمٍماين

 (4/226شمًٚمؿ قمٚمٞمف، إذا يم٤مٟم٧م ًمؽ إًمٞمف طم٤مضم٦م، أو سمٞمٜمٙمام ُمٕمروف.) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ورمح٦م اهلل  ىم٤مل احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ: رأي٧م اًمِمٕمٌل يًٚمؿ قمغم ُمقؾمك اًمٜمٍماين وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

(4/314هٚمؽ.)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: أو ًمٞمس ذم رمح٦م اهلل ًمق مل يٙمـ ذم رمح٦م اهلل



ـَ  ىم٤مم إذا اًمًالم اؾمتح٤ٌمب سم٤مب         اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -816   اعمجٚمس ُم

 

 

 اجملٍظ -?09  
َ
 ثبة اعزؾجبة اٌغالَ ئرا لبَ ِٓ

 ٚفبسق عٍغبءٖ أٚ ع١ٍغٗ

هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : إَذا اْٟمَتَٝمك  وقمـ أيب  -869

ٚمِّْؿ، وَم٢مَذا أَراَد أْن َيُ٘مقَم ومَ  ًَ ٧م إُومم سم٠َمطَمؼِّ ُمـ أظِمَرةأطَمُديُمؿ إمم اعمَْجٚمِس وَمْٚمُٞم ًْ ٚمِّْؿ ،وَمٚمٞم ًَ رواه أسمق ش ْٚمُٞم

 داود ، واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ي٤م سمٜمل إذا يمٜم٧م ذم جمٚمس شمرضمق ظمػمه ومٕمجٚم٧م سمؽ طم٤مضم٦م 

 (2/34ن ذم ذًمؽ اعمجٚمس .)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءوم٘مؾ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ وم٢مٟمؽ ذيٙمٝمؿ ومٞمام يّمٞمٌق

 عزئزاْ ٚآداثٗإلثبة ا -0:9
ٚمُِّٛمقا قَمغَم َأْهٚمَِٝم٤م  ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم :  ًَ قا َوشُم ًُ

َت٠مٟمِ ًْ ـَ آَُمٜمُقا َٓ شَمْدظُمُٚمقا سُمُٞمقشم٤ًم هَمػْمَ سُمُٞمقشمُِٙمْؿ طَمتاك شَم ِذي ٤َم اًما َي٤م َأهيُّ

ـْ  َوإَِذا [ ، وىم٤مل شَمَٕم٤ممَم :  27] اًمٜمقر :   ـَ ُِم ِذي َت٠مِذُٟمقا يَماَم اؾْمت٠َْمَذَن اًما ًْ سَمَٚمَغ إـَْمَٗم٤مُل ُِمٜمُْٙمؿ احلُُٚمَؿ وَمْٚمَٞم

 [  59] اًمٜمقر :  ىَمٌْٚمِِٝمْؿ 

» وقمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ:  -871

 وَم٤مْرضِمع ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . آؾمتِْئذُان صَمالٌَث، وَم٢مِْن ُأِذَن ًَمَؽ َو إٓا 

ـِ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -871 إٟمااَم ضُمِٕمَؾ » وقمـ ؾمٝمِؾ سم

ـْ َأضْمِؾ اًمٌٍََم    ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش آؾمتئذُان ُم

صّمٜم٤م َرضُمٌؾ ُمـ سَمٜمِل قَم٤مُمٍر أٟماُف اؾمت٠مَذَن قمغم -872 اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  وقمـ ِرسْمِٕملِّ سمـ طِمَراٍش ىم٤مل طمدا

ُأظْمُرج إمم هذا »وؾَمٚماؿ وهق ذم سمٞم٧م وم٘م٤مل : أأًم٩ِم ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ خل٤مِدُِمِف : 

الُم قَمَٚمٞمُٙمؿ، أأْدظُمُؾ ؟  ًا الم قَمَٚمٞمٙمؿ ، ش وَمَٕمٚمِّْٛمُف اإلؾمتئَذاَن وَمُ٘مؾ ًَمُف ىُمؾ : اًم ًا ضُمُؾ وم٘م٤مل : اًم ِٛمٕمُف اًمرا ًَ وَم

 أدظُمُؾ ؟ وَم٠مذن ًمف اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمَدظَمَؾ . رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .أ

قمـ يمٚمدة سمـ احلٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمٞمْف ومل  -873

الُم قَمَٚمٞمُٙمؿ َأَأْدظمُؾ ؟  اْرضمـِعْ : » ُأؾَمٚمِّؿ وم٘م٤مل اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  ًا رواه أسمق داود ، ش وَمُ٘مْؾ اًم
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 واًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔٗ:
قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : أُم٤م ُمـ سمٚمغ احلٚمؿ وم٢مٟمف ٓ يدظمؾ قمغم اًمرضمؾ وأهٚمف ، يٕمٜمل ُمـ اًمّمٌٞم٤من إطمرار إٓ 

 .وإذا سمٚمغ إـمٗم٤مل ُمٜمٙمؿ احلٚمؿ ومٚمٞمًت٠مذٟمقا يمام اؾمت٠مذن اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ  : سم٢مذن قمغم يمؾ طم٤مل ، وهق ىمقًمف

ىم٤مل : واضم٥م قمغم اًمٜم٤مس أمجٕملم أن يًت٠مذٟمقا إذا .وإذا سمٚمغ إـمٗم٤مل ُمٜمٙمؿ احلٚمؿ ومٚمٞمًت٠مذٟمقا :ىم٤مل قمٓم٤مء 

وإذا ) قمـ اسمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل : يًت٠مذن اًمرضمؾ قمغم أُمف؟ ىم٤مل : إٟمام أٟمزًم٧م .اطمتٚمٛمقا قمغم ُمـ يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس 

.ي٘مقل : هٙمذا يٌلم اهلل ًمٙمؿ آي٤مشمف ،  اهلل ًمٙمؿ آي٤مشمف ( يمذًمؽ يٌلم.ذم ذًمؽ .سمٚمغ إـمٗم٤مل ُمٜمٙمؿ احلٚمؿ 

أطمٙم٤مُمف وذائع ديٜمف ، يمام سملم ًمٙمؿ أُمر ه١مٓء إـمٗم٤مل ذم آؾمتئذان سمٕمد اًمٌٚمقغ. ) واهلل قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ ( 

 (19/215ي٘مقل : واهلل قمٚمٞمؿ سمام يّمٚمح ظمٚم٘مف وهمػم ذًمؽ ُمـ إؿمٞم٤مء ، طمٙمٞمؿ ذم شمدسمػمه ظمٚم٘مف.) اًمٓمؼمى 

أؾمت٠مذن قمغم أظمتل؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ . ىمٚم٧م : إَّن٤م ذم طمجري، وإين أٟمٗمؼ  : اسمـ قم٤ٌمسأٟمف ؾم٠مل قمٓم٤مء، قمـ 

ًمٞمًت٠مذٟمٙمؿ اًمذيـ ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ  : ٠مذن قمٚمٞمٝم٤م؟! ىم٤مل : ٟمٕمؿ، إن اهلل ي٘مقلقمٚمٞمٝم٤م، وإَّن٤م ُمٕمل ذم اًمٌٞم٧م، أؾمت

وإذا  : اًمٕمقرات اًمثالث . ىم٤ملأي٦م . ومٚمؿ ي١مُمر ه١مٓء سم٤مإلذن إٓ ذم ه١مٓء واًمذيـ مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ ُمٜمٙمؿ 

 لم.وم٤مإلذن واضم٥م قمغم ظمٚمؼ اهلل أمجٕم.سمٚمغ إـمٗم٤مل ُمٜمٙمؿ احلٚمؿ ومٚمٞمًت٠مذٟمقا يمام اؾمت٠مذن اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ 

 (11/117ثقر)شمٗمًػم اًمدر اعمٜم

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
ىم٤مل أيب ؾمٕمٞمد اخلدري: يمٜم٧م ذم جمٚمس ُمـ جم٤مًمس إٟمّم٤مر، إذ ضم٤مء أسمق ُمقؾمك يم٠مٟمف ُمذقمقر، وم٘م٤مل: 

اؾمت٠مذٟم٧م قمغم قمٛمر صمالصًم٤م، ومٚمؿ ي١مذن زم ومرضمٕم٧م، وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ؟ ىمٚم٧م: اؾمت٠مذٟم٧م صمالصًم٤م ومٚمؿ ي١مذن زم 

ؿ: إذا اؾمت٠مذن أطمديمؿ صمالصًم٤م ومٚمؿ ي١مذن ًمف ومٚمػمضمع وم٘م٤مل: ومرضمٕم٧م، وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

واهلل ًمت٘مٞمٛمـ قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م، أُمٜمٙمؿ أطمد ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ وم٘م٤مل أيب سمـ يمٕم٥م: واهلل ٓ 

ي٘مقم ُمٕمؽ إٓ أصٖمر اًم٘مقم، ومٙمٜم٧م أصٖمر اًم٘مقم، وم٘مٛم٧م ُمٕمف، وم٠مظمؼمت قمٛمر أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 (6245رى وؾمٚمؿ ىم٤مل ذًمؽ.)صحٞمح اًمٌخ٤م

ومًٚمٛم٧م ومٚمؿ ي١مذن زم صمؿ ؾمٚمٛم٧م ومٚمؿ ي١مذن زم ومتٜمحٞم٧م ٟم٤مطمٞم٦م ومخرج قمكم  أسم٤م ؾمٕمٞمد أشمٞم٧م : ىم٤مل أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م

أُم٤م إٟمؽ ًمق زدت ) يٕمٜمل قمغم اًمثالث ( مل ي١مذن ًمؽ .  :أسمق ؾمٕمٞمد ادظمؾ ومدظمٚم٧م وم٘م٤مل زم :همالم وم٘م٤مل
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 (33دب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى ٕ)ا

ًمف ذه٧ٌم سم٤مسمٜم٦م اًمزسمػم إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل أن ُمقٓ 

 وم٘م٤مًم٧م: أدظمؾ؟ وم٘م٤مل قمٛمر: ٓ ومرضمٕم٧م وم٘م٤مل: ادقمقه٤م، ومت٘مقزم:اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أدظمؾ؟ .)يمذا ذم اًمٙمٜمز(

وأظمرج اسمـ ؾمٕمد قمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل ىم٤مل زم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ي٤م أؾمٚمؿ أُمًؽ قمكما اًم٤ٌمب ومال شم٠مظمذنا ُمـ 

صم٤مسم٧م أن قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ضم٤مءه يًت٠مذن قمٚمٞمف يقُم٤ًم، وم٠مذن ًمف  أطمد ؿمٞمئ٤ًم، ومرأى قمـ زيد سمـ

ٚمؽ، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمق  ٚمف، ومٜمزع رأؾمف، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: َدقْمٝم٤م شمرضمِّ ورأؾمف ذم يد ضم٤مري٦م ًمف شمرضمِّ

سمـ  أرؾمٚم٧م إزما ضمئتؽ، وم٘م٤مل قمٛمر: إٟمام احل٤مضم٦م زم. وأظمرج اًمٓمؼماين قمـ رضمؾ ىم٤مل: اؾمت٠مذٟم٤م قمغم قمٌد اهلل

 ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف صالة اًمّمٌح، وم٠مذن ًمٜم٤م وأًم٘مك قمغم اُمرأشمف ىمٓمٞمٗم٦م، وىم٤مل: إين يمره٧م أن أطمًٌٙمؿ.

 ( 189) إدب اعمٗمرد 

قمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: دظمٚم٧م ُمع أيب قمغم أُمل ومدظمؾ وم٤مشمإٌمتف، وم٤مًمتٗم٧م ومدومع ذم 

 (155دب اعمٗمرد صدري طمتك أىمٕمدين قمغم اؾمتل، صمؿ ىم٤مل: أشمدظمؾ سمٖمػم إذن؟ .) إ

قمـ ُمًٚمؿ سمـ ٟمذير ىم٤مل: اؾمت٠مذن رضمؾ قمغم طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف وم٤مـماٚمع وىم٤مل: أدظمؾ؟ ىم٤مل طمذيٗم٦م: أُم٤م  

قمٞمٜمؽ وم٘مد دظمٚم٧م، وأُم٤م اؾمتُؽ ومٚمؿ شمدظمؾ وىم٤مل رضمؾ: اؾمت٠مذُن قمغم أُمل؟ ىم٤مل: إن مل شمًت٠مذن رأي٧م ُم٤م 

هلل قمٜمٝمام ومجٚمًٜم٤م سم٤ٌمسمف ًمٞم١ُمذَن ًمٜم٤م، يًقءك. وأظمرج أمحد قمـ أيب ؾُمقيد اًمٕمٌدي ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م اسمـ قمٛمر ريض ا

ىم٤مل: وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمٜم٤م اإلذن، وم٘مٛم٧م إًمٞمُحجحر ذم اًم٤ٌمب ومحٕمٚم٧م أـماٚمع ومٞمف ومٗمٓمـ يب، ومٚمام أذن ًمٜم٤م ضمٚمًٜم٤م، 

وم٘م٤مل: أيٙمؿ اـماٚمع آٟمٗم٤ًم ذم داري؟ ىمٚم٧م: أٟم٤م، ىم٤مل: سم٠مي رء اؾمتحٚمٚم٧م أن شمٓماٚمع ذم داري؟ ىمٚم٧م: أسمٓم٠م 

ؾم٠مًمقه قمـ أؿمٞم٤مء، ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م سمٕمد اًمرمحـ ُم٤م شم٘مقل ذم اجلٝم٤مد،  قمٚمٞمٜم٤م ومٜمٔمرت ومٚمؿ أشمٕمٛمد ذًمؽ، ىم٤مل: صمؿ

 (155ىم٤مل: ُمـ ضم٤مهد وم٢مٟمام جي٤مهد ًمٜمٗمًف. )إدب اعمٗمرد 

 : ٠مٛي أْ ثبة ث١بْ أْ اٌغٕخ ئرا ل١ً ٌٍّغزأرْ : ِٓ أٔذ ؟ -0:0
 فالْ ف١غّٟ ٔفغٗ مبب ٠ْشف ثٗ ِٓ اعُ أٚ و١ٕخ ٚوشا٘خ لٌٛٗ أٔب ٚضلٛ٘ب

 قمٜمف ذم طمديثف اعمِمٝمقر ذم اإلهاء ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف قمـ أٟمس ريض اهلل -874

ٟمٞم٤م وم٤مؾمتٗمتح » وؾَمٚماؿ ،  امء اًمدُّ ًّ ـْ هذا ؟ ىم٤مل : ضمؼْميُؾ، ىِمٞمَؾ : ش صُمؿا َصِٕمَد يب ضِمؼْميُؾ إمم اًم وم٘مٞمؾ : ُم

امء اًمث٤ّمٟمٞم٦م وم٤مؾمتٗمتح ًا ٌد . صمؿا َصِٕمَد إمم اًم ـْ َُمَٕمؽ ؟ ىم٤مل : حُمٛما ـْ هذا ؟ ىم٤مل : ضمؼميُؾ ،  َوَُم ، ىمٞمؾ : َُم



 ؟ أٟم٧م ُمـ ًمٚمٛمًت٠مذن ىمٞمؾ إذا اًمًٜم٦م أن سمٞم٤من سم٤مب   -  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم-819 

 

 

ـْ َُمَٕمَؽ ؟ ىم٤مل : حُمَٛمدا  ـْ هذا ؟ ش ىمٞمؾ : َوَُم ـا َوُي٘م٤مُل ذم سم٤مب يمؾ ؾمامء : َُم اسمٕم٦م َوؾَم٤مئره واًمث٤ّمًمث٦م واًمرا

  وَمٞمُ٘مقُل : ضمؼميؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . 

 اهللُ قَمَٚمٞمِْف وقمـ أيب ذِر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ظَمرضَم٧ُم ًَمٞمْٚم٦م ُمـ اًمّٚمٞم٤مزم وم٢مذا رؾمقل اهلل َصغّم  -875

ـْ هذا ؟ » وؾَمٚماؿ يٛمٌم وطْمَدُه، ومَجٕمٚم٧ُم أُمٌم ذم فمؾِّ اًم٘مَٛمر، وم٤مًمتٗم٧م ومرآين وم٘م٤مل :  وم٘مٚم٧م ُ أسمق ش َُم

 َذٍر، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

وقمـ ُأما ه٤مٟمئ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: أشمٞم٧م اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وهق يٖمتًؾ ووم٤مـمٛم٦ُم  -876

ُه وم٘م٤مل :  ؽُمُ ًْ ـْ هذه »شم   وم٘مٚم٧م : أٟم٤م ُأم َه٤مٟمئ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . ش ، َُم

ُمـ » وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : أشَمٞم٧ُم اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ وَمَدىَمْ٘م٧ُم اًم٤ٌمب وم٘م٤مل :  -877

 يم٠مٟمُف يَمرَهَٝم٤م ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش أٟم٤م أٟم٤م ؟ » وم٘مٚم٧م ، أٟم٤م ، وم٘م٤مل : ش هذا ؟ 

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
ـِ ُمًٕمقد : قمٚمٞمٙمؿ إذن قمغم أُمٝم٤مشمٙمؿ .)ا ىم٤مل قمٌدُ   (41588رىمؿ  152/ 27ؾمتذيم٤مر إلاهلل سم

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف : إذا ُدقمٞم٧م وم٘مد أذن ًمؽ وىم٤مل : إذا دقمل اًمرضمؾ  وم٘مد أذن ًمف . 

 (1174)إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى 

طم٤مضم٦م، وم٤مٟمتٝمك إمم اًم٤ٌمب: ٟمحٜمح،  وقمـ زيٜم٥م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ىم٤مًم٧م: يم٤من قمٌد اهلل إذا ضم٤مء ُمـ

 (18/112وسمزق: يمراه٦م أن هيجؿ ُمٜم٤م قمغم أُمر يٙمرهف.)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمى 

قمـ اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام أٟمف يم٤من إذا سمٚمغ سمٕمض وًمده احلُٚمؿ قمزًمف ومٚمؿ يدظمؾ قمٚمٞمف إٓ سم٢مذن ًم٘مقًمف 

 (818(.)صحٞمح إدب اعمٗمردطمدي٨م 28( )اًمٜمقر شمٕم٤ممم:)َوإِْن ىمِٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اْرضِمُٕمقا وَم٤مْرضِمُٕمقا ُهَق َأْزيَمك ًَمُٙمؿْ 

 شمراه٤م. ُم٤م قمغم يمؾ أطمٞم٤مَّن٤م حت٥م أن :ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م: ضم٤مء رضمؾ إمم قمٌد اهلل ىم٤مل : أأؾمت٠مذن قمغم أُمل ؟ وم٘م٤مل

 (  227دب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى  ٕ) ا

 ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ ٟمذير: ؾم٠مل رضمؾ طمذيٗم٦م وم٘م٤مل : أؾمت٠مذن قمغم أُمل ؟ وم٘م٤مل : إن مل شمًت٠مذن قمٚمٞمٝم٤م رأي٧م ُم٤م

 (227اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى  إدب شمٙمره.)

 (1165دب اعمٗمرد طمدي٨م ٕ)ا.ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أن أسمقاب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م شم٘مرع سم٤مٕفم٤مومػم



 ؟ أٟم٧م ُمـ ًمٚمٛمًت٠مذن ىمٞمؾ إذا اًمًٜم٦م أن سمٞم٤من سم٤مب -ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 821

 (6/173وقمـ أيب هريرة  : يم٤من قمٌد اهلل إذا دظمؾ اًمدار: اؾمت٠مٟمس: شمٙمٚمؿ ورومع صقشمف.)اًمدر اعمٜمثقر 

هذه أي٦م ومام أدريمتٝم٤م. ًم٘مد ـمٚم٧ٌم أن أؾمت٠مذن قمغم سمٕمض ىم٤مل سمٕمض اعمٝم٤مضمريـ: ًم٘مد ـمٚم٧ٌم قمٛمري يمٚمف 

إظمقاين ًمٞم٘مقل زم:ارضمع. وم٠مرضمع واٟم٤م ُمٖمتٌط .ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم )َوإِْن ىمِٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اْرضِمُٕمقا وَم٤مْرضِمُٕمقا ُهَق َأْزيَمك 

 (19ًَمُٙمْؿ(. )شمٗمًػم اًمٓمؼمى ج 

 (3/1361٘مرآن ٕيب سمٙمر اًمٕمريب )أطمٙم٤مم اًم.يًت٠مذن اًمرضمؾ قمغم أُمف وأظمتف إذا أراد أن يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م :ىم٤مل ُم٤مًمؽ

ىم٤مل ُم٤مًمؽ: آؾمتئذان صمالصم٤ًم ٓ أطم٥م أن يزيد أطمد قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمـ قمٚمؿ أٟمف مل ُيًٛمع  ومال أرى سم٠مؾم٤ًم أن يزيد و

 (41618رىمؿ  27/159ؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد اًمؼم إلإذا اؾمتٞم٘مـ أٟمف مل يًٛمع.) ا

 (227تف وأسمٞمف. )إدب اعمٗمرد ىم٤مل ضم٤مسمر:يًت٠مذن اًمرضمؾ قمغم وًمده وأُمف وإن يم٤مٟم٧م قمجقزا وأظمٞمف وأظم

ـُ ضمري٩م : ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء : أواضم٥م قمغم اًمرضمؾ أن يًت٠مذن قمغم أُمف، وذات ىمراسمتف ؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م :  ىم٤مل اسم

ت٠َْمِذُٟمقا ( ) اًمٜمقر  ًْ ـَْمَٗم٤مُل ُِمٜمُْٙمُؿ احْلُُٚمَؿ وَمْٚمٞمَ ْٕ (  59سم٠مي وضم٧ٌم ؟ ىم٤مل ىمقًمف قمز وضمؾ : )َوإَِذا سَمَٚمَغ ا

 (41591رىمؿ  27/152ؾمتذيم٤مر إل)ا

 ( 41591رىمؿ  27/152ؾمتذيم٤مر إل)ا.ىم٤مل ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن:ُم٤م ُمـ اُمرأة أيمره زم أن أرى قمريتٝم٤م ُمـ ذات حمرم

ـْ  ـَ ُِم ِذي ت٠َْمِذُٟمقا يَماَم اؾْمت٠َْمَذَن اًما ًْ ـَْمَٗم٤مُل ُِمٜمُْٙمُؿ احْلُُٚمَؿ وَمْٚمٞمَ ْٕ  ىَمٌْٚمِِٝمْؿ (  اؾمتئذان اًمٓمٗمؾ:ىم٤مل شمٕم٤ممم: ) َوإَِذا سَمَٚمَغ ا

ًمٗمزاري: ىمٚم٧م ًمالوزاقمل ُم٤م طمد اًمٓمٗمؾ اًمذي يًت٠مذن ؟ ىم٤مل: أرسمع ؾمٜملم، ىم٤مل ٓ يدظمؾ ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق ا

 (12/317قمغم اُمرأة طمتك يًت٠مذن. ) اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل 

 (11/211.)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ:إذا دظمؾ اًمرضمؾ سمٞمتف اؾمتح٥م ًمف أن يتٜمحٜمح أو حيرك ٟمٕمٚمٞمف

قا( : هَق آؾمتئذان صمالصم٤ًم ومٛمـ مل ُي١مذن ًمف ومٚمػمضمع أُم٤م إومم :  ىم٤مل ىُمت٤مدة ذم ىمقًمف  شمٕم٤ممم : ًُ
ت٠َْمٟمِ ًْ )طَمتاك شَم

ومٚمٞمًٛمع احلّل وأُم٤م اًمث٤مٟمٞمــــ٦م : ومٚمٞم٠مظمذوا طمذرهؿ، وأُم٤م اًمث٤مًمثــــ٦م : وم٢من ؿم٤مؤوا أذٟمقا، وإن ؿم٤مؤوا رّدوا، 

 واهلل أومم سم٤مًمُٕمذر. وٓ شم٘مٗمـ قمغم سم٤مِب ىمقم رّدوَك قمـ سم٤مهِبؿ، وم٢منا ًمٚمٜم٤مِس طم٤مضم٤مٍت وهلؿ أؿمٖم٤مل،

 (375/ 3)شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم 

ثبة اعزؾجبة رؾ١ّذ اٌْبىظ ئرا محذ اهلل رْبىل ٚوشا١٘خ رؾ١ّزٗ ئرا  -0:8
ٗ رْبىل ٚث١بْ آداة اٌزؾ١ّذ ٚاٌْيبط ٚاٌزضبؤة

 
 مل حيّذ اٌٍ

إن اهلل حُي٥ِمُّ اًُمٕمٓم٤مَس َوَيْٙمَرُه » قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -878



  اًمٕم٤مـمس شمِمٛمٞم٧م اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                        ي٤مض اًمّم٤محللماصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ر-218 

 

 

٤م  قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ؾمٛمٕمُف أن ي٘مقل ًمف يرمحؽ  اًمتاث٤ُمؤَب ، وَم٢مَذا قَمَٓمس أطَمديُمؿ ومحد اهلل شمٕم٤ممم يم٤مَن طم٘ما

ُه ُم٤م اؾمتٓم٤مع ، وم٢من أطمديمؿ إذا  اهلل وأُم٤م اًمتّث٤موب وم٢مٟمام هق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ، ومـ٢مذا شمث٤مءب أطمديمؿ ومٚمػمدُّ

 رواه اًمٌخ٤مري ش  شمث٤مءب َوِحَؽ ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من

إذا قمٓمس أطمديمؿ ومٚمٞم٘مؾ : احلٛمد هلل وًمٞم٘مؾ ًمف » وقمٜمف قمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -879

رواه ش أظمقه أو ص٤مطمٌف : يرمحؽ اهلل ، وم٢مذا ىم٤مل ًمف : يرمحؽ اهلل ومٚمٞم٘مؾ : هيديٙمؿ اهلل ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ 

 اًمٌخ٤مري 

إذا » قل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ي٘مقُل وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾم -881

  رواه ُمًٚمؿ . ش قَمَٓمس أطمُديُمؿ ومحٛمد اهلل ومِمٛمتقه ، وم٢مْن مل حيٛمد اهلل ومال شُمِمٛمتقه 

وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : قمٓمس رضمالن قمٜمد اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ ومِمٛم٧م  -881

تُف َوقمٓم٧ًُم وَمَٚمؿ شُمَِمٛمتٜمل ؟  أطمدمه٤م ومل يِمٛم٧م أظمر ، وم٘م٤مل اًمذي مل يِمٛمتف : قمٓمس وُمالٌن وَمَِمٛما

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش . هذا محد اهلل ، وإَٟمؽ مل حتٛمد اهلل » وم٘م٤مل : 

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : يم٤من رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ إَذا قَمَٓمَس َوَوَع  -882

هَب٤م َصْقشَمُف.ؿمؽ اًمراوي رواه أسمق داود،واًمؽمُمذي وىم٤مل  َيَدُه أْو صَمقسَمُف قَمغم ومٞمِف َوظَمَٗمَض أْو هَمضا 

 طمدي٨م طمًـ صحٞمح.

قَن قْمٜمَد رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف » وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  -883 ًُ يم٤من اًْمٞمَُٝمقُد َيتََٕم٤مـم

رواه أسمق داود، ش سم٤مًمٙمؿ  وؾَمٚماؿ َيْرضُمقَن أْن َي٘مقَل هلْؿ َيْرمَحُُٙمؿ اهلل ، ومٞم٘مقُل : هَيْديٙمُؿ اهلل وُيّمٚمُح 

 واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح 

وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ : إَذا  -884

 رواه ُمًٚمؿ .ش شَمث٤مَءَب أطَمُديُمْؿ وَمْٚمٞمُٛمًْؽ سَمٞمده قمغم ومٞمف وم٢منا اًمِمٞمٓم٤من يْدظمؾ

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 (25981ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ؿمٛمتف ُم٤مسمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف صمالث وم٢من زاد ومٝمق ريح .)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  
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٧م : قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٜم٤مر يرمحٙمؿ اهلل .  ىم٤مل أيب مجرة: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜمف ي٘مقل إذا ؿُمٛمِّ

 (955)صحٞمح إدب اعمٗمرد )

رى ومٞمف اًمروح قمٓمس وم٘م٤مل : احلٛمد هلل وم٘م٤مل ًمف رسمف : يرمحؽ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: عم٤م ومرغ اهلل ُمـ ظمٚمؼ آدم وأضم

   (  3136رسمؽ .)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ 

ًمٜم٤م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: أٟمف يم٤من إذا قمٓمس وم٘مٞمؾ ًمف : يرمحؽ اهلل  ىم٤مل : يرمحٜم٤م وإي٤ميمؿ  ويٖمٗمر 

 (1811ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ وًمٙمؿ.)

ؽ ىم٤مل اًمٜمخٕمل  وأمحد سمـ طمٜمٌؾ  روي قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل : اًمٕم٤مـمس ذم اًمّمالة جيٝمر سم٤محلٛمد  ويمذًم

 (195/  1ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ    وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  إٓ أٟمف يًتح٥م أن يٙمقن ذًمؽ ذم ٟمٗمًف. )

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  : إذا قمٓمس أطمديمؿ ومٚمٞم٘مؾ احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وًمٞم٘مؾ ُمـ يرد يرمحؽ اهلل  

 (934وًمٞم٘مؾ هق يٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ .) إدب اعمٗمرد 

 (25983) ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  سمـ اًمٕم٤مص: ؿمٛمتقه صمالصم٤ًم ، وم٢من زاد ومٝمق داء خيرج ُمـ ضمًده. ىم٤مل قمٛمرو 

ىم٤مل اسمـ هٌػمه : وم٢مذا قمٓمس اإلٟم٤ًمن اؾمتدل سمذًمؽ ُمـ ٟمٗمٕمف سمّمح٦م ذم سمدٟمف وضمقدة ُمٓمٕمٛمف واؾمت٘م٤مُم٦م ىمقشمف 

 ( 493ٞم٦م ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن حيٛمد اهلل وًمذًمؽ أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أن حيٛمد اهلل. ) أداب اًمنمقم

ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر: ٓ ُأراين إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ي٘مقل : قمٓمس إٟم٤ًمن  ومؽمطمؿ قمٚمٞمف 

 (3576آظمر ، وهق يّمكم : وم٘م٤مل اًمٜم٤مس : إن ذًمؽ ٓ يٗمٕمؾ ذم اًمّمالة.) ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  

 (4163ٌد اًمرزاق )ُمّمٜمػ قم.ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: إذا قمٓمس اًمرضمؾ ذم اًمّمالة  ومٚمٞمحٛمد اهلل وٓ جيٝمر

ىم٤مل اًمِمٕمٌل: إذا قمٓمس اًمٞمٝمقدي ومحٛمد اهلل وم٘مؾ: هيديؽ اهلل وىم٤مل إذا ؿمٛمتؽ اعمنمك وم٘مؾ هداك اهلل. 

  (12/311)ذح اًمًٜم٦م 

أراد أن يًتٜمٓم٘مٝم٤م يًٛمع يمالُمٝم٤م  قمـ طمرب : ىمٚم٧م ٕمحد : اًمرضمؾ يِمٛم٧م اعمرأة إذا قمٓم٧ًم ؟ ىم٤مل : إن

 (497ال سم٠مس أن يِمٛمتٝمـ.)إداب اًمنمقمٞمف وم , ومال ، ٕن اًمٙمالم ومتٜم٦م ، وإن مل يرد ذًمؽ

ضمٚمٞمًف ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح :وُيًـ أن يٖمٓمل اًمٕم٤مـمس وضمٝمف، وخيٗمض صقشمف إٓ سم٘مدر ُم٤م يًٛمع 

 (493إداب اًمنمقمٞمف ف.)ٛمتًمٞمِم

ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب : احلٙمٛم٦م ذم ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمٕمٓم٤مس أن ذم رومٕمف إزقم٤مضم٤ًم ًمألقمْم٤مء، وذم شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف 
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ًف، وًمق ًمقا قمٜم٘مف صٞم٤مٟم٦م جلٚمٞمًف ، مل ي٠مُمـ ُمـ آًمتقاء، وىمد ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ وىمع أٟمف ًمق سمدر ُمٜمف رء آذى ضمٚمٞم

 ( 11/612ًمف ذًمؽ .) ومتح اًم٤ٌمري 

وعم٤م يم٤من اًمٕم٤مـمس ىمد طمّمٚم٧م ًمف سم٤مًمٕمٓم٤مس ٟمٕمٛم٦م، وُمٜمٗمٕم٦م سمخروج إسمخرة اعمحت٘مٜم٦م ذم :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

هذه اًمٜمٕمٛم٦م  ُمع سم٘م٤مء أقمْم٤مئف قمغم دُم٤مهمف ،اًمتل ًمق سم٘مٞم٧م ومٞمف أطمدصم٧م ًمف أدواء قمنة  ذع ًمف محد اهلل قمغم 

 (2/411اًمتئ٤مُمٝم٤م وهٞمئتٝم٤م سمٕمد هذه اًمزًمزًم٦م اًمتل هل ًمٚمٌدن يمزًمزًم٦م إرض هل٤م. )زاد اعمٕم٤مد 

ىم٤مل اسمـ طمجر: وِم٤م يًتح٥م ًمٚمٕم٤مـمس أٓ ي٤ٌمًمغ ذم إظمراج اًمٕمٓم٦ًم، وم٘مد ذيمر قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ 

 (11/617اًم٤ٌمرى )ومتح .ىمت٤مدة ىم٤مل : ؾمٌع ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ومذيمر ُمٜمٝم٤م ؿمدة اًمٕمٓم٤مس

 ( 8/481 ف شمِمٛمٞمتف . ) اإلؾمتذيم٤مروىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ قمٓمس ومٚمؿ حيٛمد اهلل مل جي٥م قمغم ضمٚمٞمً

ىم٤مل اًمٜمقوي : اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف يًتح٥م ًمٚمٕم٤مـمس أن ي٘مقل قم٘م٥م قمٓم٤مؾمف احلٛمد هلل  وًمق ىم٤مل احلٛمد هلل 

 (241أومْمؾ.)آذيم٤مر رب اًمٕم٤معملم ًمٙم٤من أطمًـ ،ومٚمق ىم٤مل احلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل يم٤من 

ىم٤مل اًمٜمقوي : إذا شمٙمرر اًمٕمٓم٤مس ُمـ اإلٟم٤ًمن ُمتت٤مسمٕم٤ًم وم٤مًمًٜم٦م أن يِمٛمتف ًمٙمؾ ُمرة إمم أن يٌٚمغ صمالث 

 (491ذيم٤مر ًمٚمٜمقوى ُٕمرات.)ا

 ( 241ذيم٤مر ًمٚمٜمقوى ٕوىم٤مل اًمٜمقوي: إذا ىم٤مل اًمٕم٤مـمس ًمٗمٔم٤ًم آظمر همػم احلٛمد هلل مل يًتحؼ اًمتِمٛمٞم٧م.)ا

 آ٢صبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
احلٛمد هلل واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل  ىم٤مل اسمـ قمٛمر :  :قمـ ٟم٤مومع : أن رضمالً قمٓمس إمم ضمٜم٥م اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل

وأٟم٤م أىمقل احلٛمد هلل واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وًمٞمس هٙمذا قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ  قمٚمٛمٜم٤م 

 ( 2738 اًمؽمُمذي  أن ٟم٘مقل : احلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل. )

تف صمؿ قم٤مد ذم اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل : إٟمؽ  قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر تف صمؿ قمٓمس ومِمٛما : أن رضمال قمٓمس قمٜمده ومِمٛما

  (25979ُمْمٜمقك. ) ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم رىمؿ 

ىم٤مل جم٤مهد :قمٓمس اسمـ ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر وم٘م٤مل : آب . وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: وُم٤م آب ؟ إن آب اؾمؿ ؿمٞمٓم٤من ُمـ 

 )611/  11اًمِمٞم٤مـملم ضمٕمٚمٝم٤م سملم اًمٕمٓم٦ًم، واحلٛمد .)ومتح اًم٤ٌمري  

قمـ أيب سمردة ىم٤مل : دظمٚم٧م قمغم أيب ُمقؾمك ، وهق ذم سمٞم٧م اسمٜم٦م اًمٗمّمؾ اسمـ قم٤ٌمس ، ومٕمٓم٧ًم ومل يِمٛمتٜمل ، 

وقمٓم٧ًم ومِمٛمتٝم٤م  ومرضمٕم٧م إمم أُمل وم٠مظمؼمهت٤م ومٚمام ضم٤مءه٤م ىم٤مًم٧م : قمٓمس قمٜمدك أسمٜمل ومٚمؿ شمِمٛمتف وقمٓم٧ًم 

ؾمٛمٕم٧م  أن اسمٜمؽ قمٓمس ومل حيٛمد اهلل ، ومٚمؿ أؿمٛمتف، وقمٓم٧ًم ومحٛمدت اهلل ومِمٛمتٝم٤م  : ومِمٛمتٝم٤م ، ىم٤مل
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رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : إذا قمٓمس أطمديمؿ ومحٛمد اهلل ومِمٛمتقه ، وم٢من مل حيٛمد اهلل ومال 

 (2992شمِمٛمتقه .)رواة ُمًٚمؿ 

أٟمف يم٤من ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ،ومًٛمع قم٤مـم٤ًًم قمغم اًمِمط محد، وم٤ميمؽمى ىم٤مرسم٤ًم سمدرهؿ  :قمـ أيب داود ص٤مطم٥م اًمًٜمـ 

٤مل : ًمٕمٚمف يٙمقن جم٤مب اًمدقمقة ومٚمام رىمدوا طمتك ضم٤مء إمم اًمٕم٤مـمس ومِمٛمتف صمؿ رضمع ومًئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م

 (612/  11)ومتح اًم٤ٌمري .ؾمٛمٕمقا ىم٤مئالً ي٘مقل : ي٤م أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م إن أسم٤م داود اؿمؽمى اجلٜم٦م ُمـ اهلل سمدرهؿ 

تف صمؿ  تف صمؿ قمٓمس ومِمٛما قمـ ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ذؤي٥م ىم٤مل : قمٓمس رضمؾ قمٜمد سمـ اًمزسمػم ومِمٛما

تف صمؿ قمٓمس ذم اًمراسمٕم٦م   ، وم٘م٤مل ًمف اسمـ اًمزسمػم : إٟمؽ ُمْمٜمقك وم٤مُمتخٓمف.قمٓمس اًمث٤مًمث٦م ومِمٛما

 (25982)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  

 اٌٍمبء ٚثؾبؽخِ اٌٛعِٗ  -0:9
َ
٠ذ اٌشعً  ٚرمج١ً ثبة اعزؾجبة ادلقبفؾخِ ّٕذ

 اٌقبحل ٚرمج١ً ٌٚذٖ ؽفمخ ِْٚبٔمخ اٌمبدَ ِٓ عفش ٚوشا١٘خ االضلٕبء

ّم٤موَمح٦ُم ذم أْصح٤مِب رؾمقل اهلل َصغّم قمـ أيب اخلٓم٤مب ىمت٤مدة ىم٤مل : ىمُٚم٧م ٕٟمس : أيَم٤مٟم٧ِم اعمُ  -885

 اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ؟ ىم٤مل : َٟمَٕمْؿ . رواه اًمٌخ٤مري .

ـِ ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ :  -886 » وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : عمَا٤م ضَم٤مَء أْهُؾ اًمَٞمٛم

ـْ ضَم٤مَء سم٤معمُ  ـِ ، َوُهْؿ أوُل َُم  رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .ش َّم٤موَمَح٦م ىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ أْهُؾ اًْمٞمََٛم

ٚمِْٛملِم » وقمـ اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ :  -887 ًْ ـْ ُُم ُم٤م ُِم

 رواه أسمق داود .ش َيْٚمتَِ٘مَٞم٤مِن وَمَٞمتَّم٤موَمَح٤مِن إٓ هُمٗمر هَلام ىمٌؾ أن يٗمؽمىم٤م 

ضُمُؾ ُِمٜما٤م َيْٚمَ٘مك أظَم٤ُمه أْو َصديَ٘مُف وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل ر -888 ضمؾ : ي٤م رؾمقل اهلل ، اًمرا

ىم٤مل : وَمٞم٠َْمظُمُذ سمِٞمَده َوُيَّم٤مومُِحُف ؟ ىم٤مل : ش ٓ » ىم٤مل : أوَمٞمَٚمتزُمف وي٘مٌٚمف ؟ ىم٤مل : ش  ٓ » أيٜمْحٜمل ًَمُف ؟ ىم٤مل : 

 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ .ش َٟمَٕمؿ َ » 

٤مل ريض اهلل -889 ًا  قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل هَيُقدي ًمَِّم٤مطمٌف اْذه٥م سمٜم٤م إمم هذا اًمٜمٌل وقمـ َصْٗمقان سمـ قَم

ع آي٤مت سَمٞمٜم٤مت وَمَذيمَر احْلَدي٨م إمم ىَمْقًمف : ومَ٘مٌاال  ًْ ٠مٓه قمـ شم ًَ  وم٠مشمٞم٤م رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وَم

َيَدُه َوِرضْمَٚمُف وىم٤مٓ : َٟمِْمَٝمُد أٟماَؽ ٟمٌل . رواه اًمؽمُمذي وهمػمه سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م.



 اًمٚم٘م٤مء قمٜمدَ  اعمّم٤مومح٦مِ  اؾمتح٤ٌمب بسم٤م                   اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم-825 

 

 

ٌْٚمٜم٤م  -891 وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىمّم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م : وَمَدَٟمْقٟم٤م ُمـ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ وم٘ما

 يده . رواه أسمق داود.

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ىَمدم : َزْيُد سُمـ طَم٤مرصم٦م اعمديٜم٦م ورؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف  -891 

رواه ش َرَع اًم٤ٌمب. وَمَ٘م٤مم إًمٞمْف اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمْٞمِف وؾَمٚماؿ جَيُرُّ صمْقسَمُف وم٤مقمتٜم٘مف وىمٌٚمف وؾَمٚماؿ ذم سَمٞمْتل وم٠مشَم٤مُه وَم٘مَ 

 اًمؽمُمذي وىم٤مل : طمدي٨م طمًـ 

ـَ »وقمـ أيب ذْر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل اهلل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ  -892 ٓحَتِ٘مَرنا ُِم

 رواه ُمًٚمؿ .ش ظم٤مك سمقضمف ـمٚمٞمؼ اعمْٕمُروف ؿَمٞمْئ٤ًم َوًَمق أن شمٚم٘مك أ

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ىمٌاؾ اًمٜمٌل َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمِْف وؾَمٚماؿ احلًـ سمـ قمغم ريض  -893

ـَ اًْمَقًَمد ُم٤َمىَمٌاٚم٧ُم ُِمٜمُٝمْؿ أطَمدَا . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اهلل قمٜمٝمام ، وم٘م٤مل ، إىْمَرُع سمـ طَم٤مسمس : إنا زم قَمنَمَة ُِم

ـْ ََٓيْرطَمْؿ ٓ ُيْرطَمْؿ ، َ» ِف وؾَمٚماؿ . َصغّم اهللُ قَمَٚمٞمْ   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش َُم

 

 ا٢صبس اٌٛاسدح فٝ ّٕٛاْ اٌجبة :
 قمـ اسمـ ُمًٕمقد  رى اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل: ُمـ مت٤مم اًمتحٞم٦م إظمذ سم٤مًمٞمد.

 (1261ُمًٜمد اًمروي٤مٟمك رىمؿ -2731) اًمؽمُمذى رىمؿ

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا شمالىمقا شمّم٤مومحقا وإذا ىمدُمقا ُمـ ؾمٗمر شمٕم٤مٟم٘مقا. ىم٤مل أٟمس: يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل صغم ا

 (1/37)اًمٓمؼماين ذم  إوؾمط

ىم٤مل أسمق سمٙمراعمروزى : ؾم٠مًم٧م اسم٤م قمٌد هلل قمـ ىُمٌٚم٦م اًمٞمد وم٘م٤مل ان يم٤من قمغم ـمريؼ اًمتديـ ومال سم٠مس.وم٘مد ىمٌؾ 

 .او ؾمقـمفأسمق قمٌٞمده يد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وان يم٤من قمغم ـمريؼ اًمدٟمٞم٤م ومال آ رضمال خي٤مف ؾمٞمٗمف 

 (1/144)يمت٤مب اًمقرع 

ىم٤مل اسمـ ُمٜمّمقر ٕيب قمٌداهلل: شمٙمره ُمّم٤مومح٦م اًمٜم٤ًمء؟ ىم٤مل أيمرهف، ىم٤مل اؾمح٤مق سمـ راهقيف ـ يمام ىم٤مل ـ 

د ومٞمف ضمدًا  وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٝمران: إن أسم٤م قمٌداهلل ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يّم٤مومح اعمرأة ىم٤مل: ٓوؿمدا

 (2/246داب اًمنمقمٞمف ٕىمٚم٧م: ومٞمّم٤مومحٝم٤م سمثقسمف .)ا

 (1/144ىم٤مل اًمثقري : ٓ سم٠مس هب٤م يٕمٜمل شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ًمإلُم٤مم اًمٕم٤مدل وايمرهٝم٤م قمغم دٟمٞم٤م. )اًمقرع ٓمحد



 اًمٚم٘م٤مء قمٜمدَ  اعمّم٤مومح٦مِ  اؾمتح٤ٌمب سم٤مب                   ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم - 826

 (1/71قمـ رواد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل: شم٘مٌٞمؾ يد اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ؾمٜم٦م .)شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ٓسمـ اعم٘مرى 

 ًمّمٖمرى.ىم٤مل قمٌد اًمرطمٞمؿ ايب اًمٕم٤ٌمس اًم٤ًمُمل: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اسمـ طمرب شم٘مٌٞمؾ يد اًمرضمؾ اًمًجدة ا

 (1/144)اًمقرع ٓمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: وأُم٤م شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد وم٢مٟمف ُمـ ومٕمؾ إقم٤مضمؿ وٓ يتٌٕمقن قمغم أومٕم٤مهلؿ اًمتل أطمدصمقه٤م شمٕمٔمٞمام ُمٜمٝمؿ 

 (9/266ًمٙمؼمائف.)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك 

ىم٤مل اًمٜمقوى : وأُم٤م شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد وم٢من يم٤من ًمزهد ص٤مطم٥م اًمٞمد وصالطمف أو قمٚمٛمف أو ذومف وصٞم٤مٟمتف وٟمحقه 

ُمقر اًمديٜمٞم٦م ومٛمًتح٥م،وإن يم٤من ًمدٟمٞم٤مه وصمروشمف وؿمقيمتف ووضم٤مهتف وٟمحق ذًمؽ ومٛمٙمروه ؿمديد ُمـ إ

 (11/236)رووف اًمٓم٤مًمٌلم .اًمٙمراه٦م. وىم٤مل اعمتقزم: ٓ جيقز وفم٤مهره اًمتحريؿ

 (1/225اإلذاف رم ُمٜم٤مزل إذاف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م :(ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد اًمٓم٤مئك 

َُمـ اشماِؼ   سم٤مًمٓماالىم٦م مجٞمًٕم٤موٓىمِٝمؿ اًمٜما٤مسِ                         ُِمـ ًم٘مٞم٧َم  سم٤مًمٌنِْمِ

 احلامىم٦م رأُس  اًمُٕمٌُقَس  وم٢منا              اًمٜما٤مسِ  قمـ واًمٕمٌقَس  اًمتِّٞمفَ  ودعِ 

   ُاًمّمداىم٦م شمٕمزّ  وىمد  َصديً٘م٤م         قم٤مديــ٧م قم٤مدي أٟم٧م ؿمئ٧َم     يمٚمام

 (573/ 3ىم٤مل اسمـ ويمٞمع :)أداب اًمنمقمٞم٦م  

 وقم٤مذ سم٠مطمًـ اإلٟمّم٤مف          ٓق سم٤مًمٌنم ُمـ ًم٘مٞم٧م ُمـ اًمٜم٤ّمس  

 شمًتٗمد وّدهؿ سمؽمك اخلالف              ٓ خت٤مًمػ وإن أشمقا سمٛمح٤مل      

 آالصبس ا١ٌٍّْٗ فٝ ؽ١بح اٌغٍف :
، طمتك ٟمزل ومدظمؾ اعمًجد ومٚمؿ يٙمٚمؿ اًمٜم٤مس طمتك ٤مًمًٜمحأن أسم٤م سمٙمر أىمٌؾ قمغم ومرؾمف ُمـ ُمًٙمٜمف سمـروى 

وهق ُمًجًك سمؼمد طمؼمة،  -ىمّمده-ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومتٞمٛمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مئِم٦مدظمؾ قمغم 

ٓ جيٛمع اهلل قمٚمٞمؽ ُمقشمتلم، ومٙمِمػ قمـ وضمٝمف صمؿ أيم٥م قمٚمٞمف، وم٘مٌٚمف صمؿ سمٙمك، وم٘م٤مل: سم٠ميب أٟم٧م ي٤م ٟمٌل اهلل، 

 (596/1طمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ إأُم٤م اعمقشم٦م اًمتل يمت٧ٌم قمٚمٞمؽ وم٘مد ٟمٚمتٝم٤م.)

اسمٜمتف ُمْمٓمجٕم٦م ىمد أص٤مسمتٝم٤م محك، ومرأي٧م أسم٤مه٤م  قم٤مئِم٦مقمغم أهٚمف، وم٢مذا  أيب سمٙمرىم٤مل دظمٚم٧م ُمع  اًمؼماءقمـ 

 (3918ىمٌؾ ظمده٤م، وىم٤مل: يمٞمػ أٟم٧م ي٤م سمٜمٞم٦م؟. )اًمٌخ٤مرى 

قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م أَّن٤م ىم٤مًم٧م ُم٤م رأي٧م أطمدا ُمـ ظمٚمؼ اهلل يم٤من أؿمٌف طمديث٤م ويمالُم٤م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل 

وىم٤مم إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذ سمٞمده٤م وىمٌٚمٝم٤م وأضمٚمًٝم٤م ذم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ وم٤مـمٛم٦م ويم٤مٟم٧م إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمف رطم٥م هب٤م 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7004610&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7004610&spid=35
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001003&spid=35
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 (5/711( واًمؽمُمذي )4/355جمٚمًف ويم٤من إذا دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م إًمٞمف ومرطم٧ٌم سمف وىمٌٚمتف.) أسمق داود )

 (1/76)شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد . ىم٤مل صٝمٞم٥م ُمقمم اًمٕم٤ٌمس:رأي٧م قمٚمٞم٤م ي٘مٌؾ يد اًمٕم٤ٌمس ورضمٚمف وي٘مقل ي٤م قمؿ ارض قمٜمل

ي٤م ضم٤مري٦م! ه٤مِت ـمٞم٤ًٌم أُمًف سمٞمدي، وم٢من  :ىم٤ملأٟم٤ًمً إذا أشمك  صم٤مسم٧م٘م٤مًم٧م: يم٤من أٟمس سمـ ُم٤مًمٙمقمـ مجٞمٚمف أم وًمد 

 أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ٕن يد أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ٤من ي٘مٌؾ يد يم صم٤مسمت٤مً ، وم٢من  صم٤مسمت٤ًم إذا ضم٤مء مل يرض طمتك ي٘مٌؾ يدي

 (4/54)شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ٓسمـ اعم٘مرى .ُم٧ًم يد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ؾمٛمٕم٧م صم٤مسمت٤م ي٘مقل ٕٟمس ُم٧ًًم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٞمديؽ  : قمـ اسمـ ضمدقم٤من ىم٤مل

 (1/79رى ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل: وم٠مقمٓمٜمل يدك وم٠مقمٓم٤مه وم٘مٌٚمٝم٤م. .)شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ٓسمـ اعم٘م

رأي٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ يّم٤مومح اًمٜم٤مس، وم٠ًمًمٜمل ُمـ أٟم٧م؟ وم٘مٚم٧م: ُمقمم ًمٌٜمل ًمٞم٨م،  :٘م٤ملؾمٚمٛم٦م سمـ ورداٟمقمـ 

 (966رىمؿ -538)آدب اعمٗمرد .ومٛمًح قمغم رأد صمالصم٤ًم، وىم٤مل: سم٤مرك اهلل ومٞمؽ

٤مه اًمٜمٌل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ قمقن سمـ أيب ضمحٞمٗم٦م قمـ أسمٞمف ىم٤مل : عم٤م ىمدم ضمٕمٗمر ُمـ هجرة احلٌِم٦م شمٚم٘ما

 (118/  2ومٕم٤مٟم٘مف وىمٌاؾ ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف . ) اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من ذم هي٦م ُمـ هاي٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومح٤مص 

اًمٜم٤مس طمٞمّم٦م ومٙمٜم٧م ومٞمٛمـ طم٤مص ىم٤مل ومٚمام سمرزٟم٤م ىمٚمٜم٤م يمٞمػ ٟمّمٜمع وىمد ومررٟم٤م ُمـ اًمزطمػ وسم١مٟم٤م سم٤مًمٖمْم٥م 

ٜم٤م ٟمدظمؾ اعمديٜم٦م ومٜمتث٧ٌم ومٞمٝم٤م وٟمذه٥م وٓ يراٟم٤م أطمد ىم٤مل ومدظمٚمٜم٤م وم٘مٚمٜم٤م ًمق قمروٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل وم٘مٚم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م شمقسم٦م أىمٛمٜم٤م وإن يم٤من همػم ذًمؽ ذهٌٜم٤م ىم٤مل ومجٚمًٜم٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل 

ىمٌؾ إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل ٓ سمؾ أٟمتؿ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ صالة اًمٗمجر ومٚمام ظمرج ىمٛمٜم٤م إًمٞمف وم٘مٚمٜم٤م ٟمحـ اًمٗمرارون وم٠م

 (1/338دب اعمٗمرد ٕاًمٕمٙم٤مرون ىم٤مل ومدٟمقٟم٤م وم٘مٌٚمٜم٤م يده وم٘م٤مل إٟم٤م ومئ٦م اعمًٚمٛملم.)ا

 ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمدوؾمئؾ قمـ رضمؾ ي٘مٌؾ أظمتف؟ ىم٤مل: ىمد ىمٌاؾ  أيب قمٌد اهللقمـ قمـ أسمٞمف  سمٙمر سمـ حمٛمدىم٤مل 

 (2/266داب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ٕ)ا .اظمتف

ريض اهلل قمٜمف أٟمف سمٚمٖمف طمدي٨م قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمٌد اهلل ضم٤مسمر سمـقمـ 

أي ؾم٤مومر ؿمٝمرًا يم٤مُمالً ُمـ أضمؾ ؾمامع  اًمِم٤ممىم٤مل: اسمتٕم٧م سمٕمػمًا، ومِمددت إًمٞمف رطمكم ؿمٝمرًا طمتك ىمدُم٧م 

؟ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :سم٤مًم٤ٌمب، ومرضمع اًمرؾمقل وم٘م٤ملضم٤مسمراً ، ومٌٕمث٧م إًمٞمف أن قمٌد اهلل سمـ أٟمٞمساحلدي٨م وم٢مذا 

 (1/337دب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى ٕوم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ. ومخرج وم٤مقمتٜم٘مٜمل . )ا
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وم٠مشمٞمتف ومًٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف وم٠مظمرج  ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع، وم٘مٞمؾ ًمٜم٤م : ه٤مهٜم٤م رسمذة٤مًمُمررٟم٤م سمـ :قمٌد اًمرمحـ سمـ رزيـ ىم٤مل

ٕن  -ٗم٤ًم ًمف وخٛم٦م يم٠مَّن٤م يمػ سمٕمػم يديف، وم٘م٤مل: سم٤ميٕم٧م هب٤مشملم ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمرج يم

 (1/338وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمٝم٤م وم٘مٌٚمٜم٤مه٤م . )آدب اعمٗمرد  -ريض اهلل قمٜمف يم٤من رضمالً وخاًم ىمقي اًمٌٜمٞم٦م ؾمٚمٛم٦م

مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد أيب ه٤مرون اًمٕمٌدي ومدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م أيقب اًمًختٞم٤مين وم٠ًمًمف قمـ رء صمؿ ىم٤مم  قمـ

خيرج وم٘م٤مل زم ُمـ هذا اًمٗمتك ىمٚم٧م هذا أيقب اًمًختٞم٤مين وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م سمٙمر أردت أن خترج ىمٌؾ أن ٟمٕمرومؽ 

 ( 1/93ىم٤مل وم٠مظمذ سمٞمده وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وم٘مٌؾ يده . ) شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد

 ِم٤مم:رأي٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم طمٌس احلج٤مج ضم٤مءت ظم٤مًمتف وم٘مٌٚم٧م يده .ىم٤مل أيب ُمروان ذيؽ سمـ ه

 (1/91) شم٤مريخ واؾمط 

قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ىم٤مل :طمدصمٜمل ـمٚمح٦م ىم٤مل قمدت ظمٞمثٛم٦م ويم٤من أقمج٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم إسمراهٞمؿ وظمٞمثٛم٦م 

وم٘م٤مُمقا وىمٛم٧م وم٘م٤مل وأٟم٧م أيْم٤م وم٠مظمذ يدي وم٘مٌٚمٝم٤م وم٘مٌٚم٧م يده وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ وومٕمٚمف يب ـمٚمح٦م وومٕمٚمتف سمف. 

 (6/286ٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )اًمٓم

 ىم٤مل ُمقؾمك سمـ داود: يمٜم٧م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ومج٤مء طمًلم اجلٕمٗمل وم٘م٤مم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وم٘مٌؾ يدة.

 (1/77)شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ٓسمـ اعم٘مرى  

ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر دظمٚم٧م قمغم اًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ قمكم اًمزٟمج٤مين وأٟم٤م وٞمؼ اًمّمدر ُمـ رضمؾ ؿمػمازي وم٘مٌٚم٧م يده 

 (3/1176صدرك. )شمذيمرة احلٗم٤مظ وم٘م٤مل زم اسمتداء ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ ٓ يْمٞمؼ 

 (5/131مح٤مد سمـ زي٤مد سمٙمٚمت٤م يديف.) شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ  اسمـ اعم٤ٌمركوم٘مد ص٤مومح 

 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم إول ويٚمٞمف اجلزء اًمث٤مٟمك سمٗمْمؾ اهلل ويمرُمف اٟمتٝمك اجلزء
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 اٌـــــــــجـــــــ١ـــــــــــــــــــــــــبْ اٌجبة

سلُ 
 اٌقفؾٗ

  
 1 ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ

  
  وزبة ادلمذِبد -0

 13 سم٤مب اإلظمالص وإطمْم٤مر اًمٜمٞم٦م ذم مجٞمع إقمامل وإىمقال وإطمقال اًم٤ٌمرزة واخلٗمٞم٦م 1

 27 سم٤مب اًمتقسم٦م 2

 43 سم٤مب اًمّمؼم 3

 59 سم٤مب اًمّمدق 4

 64 سم٤مب اعمراىم٦ٌم 5

 75 سم٤مب اًمت٘مقى 6

 82 سم٤مب اًمٞم٘ملم واًمتقيمؾ 7

 97 سم٤مب آؾمت٘م٤مُم٦م 8

 111 سم٤مب ذم اًمتٗمٙمر ذم قمٔمٞمؿ خمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وأهقال أظمرة  9

 119 اإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف سم٤مجلد سم٤مب ذم اعم٤ٌمدرة إمم اخلػمات وطم٨م ُمـ شمقضمف خلػم قمغم  11

 115 سم٤مب اعمج٤مهدة 11

 127 سم٤مب احل٨م قمغم آزدي٤مد ُمـ اخلػم ذم أواظمر اًمٕمٛمر 12

 135 سم٤مب ذم سمٞم٤من يمثرة ـمرق اخلػم 13

 141 سم٤مب ذم آىمتّم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة 14

 151 سم٤مب اعمح٤مومٔم٦م قمغم إقمامل 15
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 157 سم٤مب إُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٜم٦م وآداهب٤م 16

 169 ذم وضمقب آٟم٘مٞم٤مد حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ دقمل إمم ذًمؽسم٤مب  17

 174 سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٌدع وحمدصم٤مت إُمقر 18

 188 سم٤مب ذم ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م 19

 193 سم٤مب ذم اًمدًٓم٦م قمغم ظمػم واًمدقم٤مء إمم هدى أو والل 21

 211 سم٤مب اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى 21

 215 سم٤مب اًمٜمّمٞمح٦م 22

 213 سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 23

 226 سم٤مب شمٖمٚمٞمظ قم٘مقسم٦م ُمـ أُمر سمٛمٕمروف أو َّنك قمـ ُمٜمٙمر وظم٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف 24

 229 سم٤مب إُمر سم٠مداء إُم٤مٟم٦م 25

 236 سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ وآُمر سمرد اعمٔم٤ممل 26

 245 سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اعمًٚمٛملم وسمٞم٤من طم٘مقىمٝمؿ واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ ورمحتٝمؿ 27

 254 سم٤مب ؾمؽم قمقرات اعمًٚمٛملم واًمٜمٝمل قمـ إؿم٤مقمتٝم٤م ًمٖمػم ضورة 28

 261 سم٤مب ىمْم٤مء طمقائ٩م اعمًٚمٛملم 29

 267 سم٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م 31

 271 سم٤مب اإلصالح سملم اًمٜم٤مس 31

 277 سم٤مب ومْمؾ وٕمٗم٦م اعمًٚمٛملم واًمٗم٘مراء اخل٤مُمٚملم 32

33 

طم٤ًمن سم٤مب ُمالـمٗم٦م اًمٞمتٞمؿ واًمٌٜم٤مت وؾم٤مئر اًمْمٕمٗم٦م واعم٤ًميملم واعمٜمٙمنيـ واإل

 282 إًمٞمٝمؿ واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ واًمتقاوع ُمٕمٝمؿ وظمٗمض اجلٜم٤مح هلؿ

 288 سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء 34
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 295 سم٤مب طمؼ اًمزوج قمغم اعمرأة 35

 314 سم٤مب اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٕمٞم٤مل 36

 318 سم٤مب اإلٟمٗم٤مق ِم٤م حي٥م وُمـ اجلٞمد 37

 314 شمٕم٤مممسمٞم٤من وضمقب أُمره أهٚمف وأوٓده اعمٛمٞمزيـ وؾم٤مئر ُمـ ذم رقمٞمتف سمٓم٤مقم٦م اهلل  38

 327 سم٤مب طمؼ اجل٤مر واًمقصٞم٦م سمف 39

 334 سم٤مب سمر اًمقاًمديـ وصٚم٦م إرطم٤مم 41

 347 سم٤مب حتريؿ اًمٕم٘مقق وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ 41

 355 سم٤مب ومْمؾ سمر أصدىم٤مء إب وإم وإىم٤مرب واًمزوضم٦م وؾم٤مئر ُمـ يٜمدب إيمراُمف 42

 357 سم٤مب إيمرام أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ 43

 364 سم٤مب شمقىمػم اًمٕمٚمامء واًمٙم٤ٌمر وأهؾ اًمٗمْمؾ وشم٘مديٛمٝمؿ قمغم همػمهؿ، ورومع جم٤مًمًٝمؿ،  44

 373 سم٤مب زي٤مرة أهؾ اخلػموجم٤مًمًتٝمؿ وصحٌتٝمؿ وحمٌتٝمؿ وـمٚم٥م زي٤مرهتؿ واًمدقم٤مء ُمٜمٝمؿ  45

 383 سم٤مب ومْمؾ احل٥م ذم اهلل واحل٨م قمٚمٞمف وإقمالم اًمرضمؾ ُمـ حيٌف أٟمف حيٌف، وُم٤مذا ي٘مقل ًمف  46

 391 قمالُم٤مت طم٥م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمٌد واحل٨م قمغم اًمتخٚمؼ هب٤م واًمًٕمل ذم حتّمٞمٚمٝم٤م سم٤مب 47

 396 سم٤مب اًمتحذير ُمـ إيذاء اًمّم٤محللم واًمْمٕمٗم٦م واعم٤ًميملم 48

 398 سم٤مب إضمراء أطمٙم٤مم اًمٜم٤مس قمغم اًمٔم٤مهر وهائرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم 49

 413 سم٤مب اخلقف 51

 418 سم٤مب اًمرضم٤مء 51

 431 سم٤مب ومْمؾ اًمرضم٤مء 52

 432 سم٤مب اجلٛمع سملم اخلقف واًمرضم٤مء 53
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 436 سم٤مب ومْمؾ اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞمف اهلل شمٕم٤ممم وؿمقىم٤م اًمٞمف 54

 446 سم٤مب ومْمؾ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م واحل٨م قمغم اًمت٘مٚمؾ ُمٜمٝم٤موومْمؾ اًمٗم٘مر 55

 473 سم٤مب ومْمؾ اجلقع وظمِمقٟم٦م اًمٕمٞمش وآىمتّم٤مر قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٠ميمقل واعمنموب  56

 491 ّم٤مد ذم اعمٕمٞمِم٦م واإلٟمٗم٤مق وذم اًم١ًمال ُمـ همػم ضورةسم٤مب اًم٘مٜم٤مقم٦م واًمٕمٗم٤مف وآىمت 57

 498 سم٤مب ضمقاز إظمذ ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م وٓ شمٓمٚمع إًمٞمف 58

 499 سم٤مب احل٨م قمغم إيمؾ ُمـ قمٛمؾ يده واًمتٕمٗمػ سمف ُمـ اًم١ًمال واًمتٕمرض ًمإلقمٓم٤مء 59

 516 سم٤مب اًمٙمرم واجلقد واإلٟمٗم٤مق ذم وضمقه اخلػمصم٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم 61

 516 اًمٌخؾ واًمِمح سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ 61

 521 سم٤مب اإليث٤مر اعمقاؾم٤مة 62

 528 سم٤مب اًمتٜم٤مومس ذم أُمقر أظمرة وآؾمتٙمث٤مر ِم٤م يتؼمك ومٞمف 63
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 669 ٚمٓم٤من واًم٘م٤ميض وهمػممه٤م ُمـ وٓة إُمقرقمغم اخت٤مذ وزير ص٤مًمح سم٤مب طم٨م اًمً 82

 674 سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمقًمٞم٦م اإلُم٤مرة واًم٘مْم٤مء وهمػممه٤مُمـ اًمقٓي٤مت عمـ ؾم٠مهل٤م أو طمرص  83

  وزبة األدة-8 

 678 سم٤مب احلٞم٤مء وومْمٚمف واحل٨م قمغم اًمتخٚمؼ سمف 84

 684 سم٤مب طمٗمظ اًمن 85

 689 سم٤مب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وإٟمج٤مز اًمققمد 86
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 767 سم٤مب ضمقاز اًمنمب ُمـ مجٞمع إواين اًمٓم٤مهرة همػم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وضمقاز اًمٙمرع 116

  وزبة اٌٍجبط-: 
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