ُ ّ َّ ْ
باوييهَ َ
أثــــَارَالر ِ
ْ
ارِ َ
لِــبيـــانَِأوـى َ

ْ
َّ
رِيــاضَِالصالِحيهَ َ

ِّ ُ ْ
ْ
مهَكَلمَِسيدَِاملرسلِيَ َ
ِ
تَأْلِيفُ اإلمَامِ
أَبِي زَكَرِيَّا يَحَيِّ بِنْ شَرَف النَّوَوِيَّ الدِّمَشْقِيَّ
اجلزءَالثاوىَ َ

عَوإعداد َ
َ َفِكرةَومج ِ
أبىَحممىد َ

حممدَحممىدَبدر
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سلُ اال٠ذاع ثذاس اٌىزت ادلقشٗ٠
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مج١غ زمٛق اٌيجغ حمفٛظٗ ٌٍّإٌف
كتبهَأبىَحممىد َ

حممدَحممىدَحممدَبدر َ
مجهىريهَمصرَالعربيه

حمافظهَالقليىبيهََ–ََشرباَاخليمه َ
َ

َ EMAIL - m.badr75@yahoo.com
َ

َ 11111251310
11124123410
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وزبة ػ١بدح ادلش٠ل
ٚرؾ١١غ ادل١ذ ٚ ،اٌقالح ػٍٚ،ٗ١زنٛس دفٕٗ ٚ ،ادلىث ػٕذ لربٖ ثؼذ دفٕٗ
 -0::ثبة ػ١بدح ادلش٠ل

 -894قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل  :أُمرٟمَ٤م رؾمقل اهلل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ سمِٕمٞم ٍ
٤مدةِ
َ
َ
ْ َ
َ
َ
اعمَريض  ،واشمٌِّ٤مع اجلٜم٤مزة  ،وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس ،وإسمرار اعم٘مًؿ وٟمٍم اعمٔمٚمقم  ،وإضم٤مسم٦م اًمداقمل ،
وإومِم٤مء اًمًالم ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :طم ُّؼ اعمًُْٚمِ ِؿ َقم َغم
 -895وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمًالمَ .و ِقمٞم٤م َد ُة اعمَريض َ ،واشمٌ٤م ُع اجلٜم٤مئز  ،وإضم٤مسم٦م اًمدَّ قمقة  .وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمسش
اعمًُْٚمِ ِؿ َ ْ
َخ ٌس َ ،ر ُّد َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قل يقم ِ
اًم٘مٞمَ٤مُم ِ٦م َ :ي٤م ا ْسم َـ آ َدم ُ ،م ِر ْو ُ٧م َوم َٚمؿ َشم ُٕم ِ
ُ
رؾمقل اهللَّ :
دن !
 -896وقمٜمف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل
ْ
َ َ
َ
إن اهللَ َي ُ٘م ُ َ َ
لم ؟! َىم َ٤مل  :أ َُم٤م َقمٚمِ ْٛم َ٧م َّ
أن َقم ٌْ ِدي ُومالَٟم ً٤م َُم ِر َض َوم َٚم ْؿ
َىم َ٤مل َ :ي٤م َر ِّب َ ،يم ْٞم َ
ػ أ ُقمق ُد َك َوأٟم َ
ْ٧م َر ُّب اًم َٕم٤معمَ ِ َ
ِ
َشم ُٕمدْ ُه ! أ َُم٤م َقمٚمِ ْٛم َ٧م أٟم َ
اؾم َت ْٓم َٕم ْٛمت َُؽ َوم َٚم ْؿ ُشم ْٓم ِٕمٛمٜمِل ! َىم َ٤مل َ :ي٤م
َّؽ ًَم ْق قمُدْ َشم ُف ًَم َق َضمدْ شمَٜمل قمٜمْدَ ُه ! َي٤م ا ْسم َـ آ َد َم ْ ،
ِ
اؾمتَ ْٓم َٕم َٛم َؽ َقم ٌْ ِدي ُومال ٌن َوم َٚم ْؿ
َر ِّب َ ،يم ْٞم َ
ػ أ ْـم ِٕم ُٛم َؽ َوأٟم َ
ْ٧م َر ُّب اًم َٕم٤معمَ ِ َ
لم ؟! َىم َ٤مل  :أ َُم٤م َقمٚم ْٛم َ٧م أ َّٟم ُف ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اؾمت ًَْ َ٘م ْٞمت َُؽ َوم َٚم ْؿ شم ًَْ ِ٘مٜمِل !
ُشم ْٓمٕم ْٛم ُف ! أ َُم٤م َقمٚم ْٛم َ٧م أٟم ََّؽ ًَم ْق أ ْـم َٕم ْٛمتَ ُف ًَم َق َضمدْ َت َذًم َؽ قمٜمْدي ! َي٤م ا ْسم َـ آ َد َم ْ ،
اؾمت ًَْ َ٘م َ
أؾم ِ٘م َ
٤مك َقمٌْ ِدي ُومال ٌَن َوم َٚم ْؿ شم ًَْ ِ٘م ِف ! أ َُم٤م
َىم َ٤مل َ :ي٤م َر ِّب َ ،يمٞمْ َ
ٞمؽ َوأٟم َ
ْ٧م َر ُّب اًم َٕم٤معمَ َ
لم ؟! َىم َ٤مل ْ :
ػ ْ
ت َذًم ِ َؽ ِقمٜم ِْدي ! رواه ُمًٚمؿ .
َقمٚمِ ْٛم َ٧م أٟم ََّؽ ًَم ْق َؾم َ٘م ْٞمتَ ُف ًَم َق َضمدْ َ
ُ
 -897وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل َ :
رؾمقل اهللِ  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ (( :قمق ُدوا
ىم٤مل
يض  ،و َأ ْـم ِٕمٛمقا اجل٤مئع ،و َومٙمُّقا اًمٕم٤من)) رواه اًمٌخ٤مري (( .اًمٕم٤من))ِ :
إؾم ُػم.
اعمَ ِر َ
َ
َ
َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
 -898وقمـ صمقسم٤من  ،قمـ اًمٜمٌل َ ،ىم َ٤مل  (( :إ َّن اعمُ ًْٚمِ َؿ إِ َذا َقم٤م َد َ
اجلٜم َِّ٦م
أظم٤م ُه اعمُ ًْٚم َؿ َ ،ل ْ َي َز ْل ذم ُظم ْر َوم٦م ْ َ
ِ
َطمتَّك َي ْر ِضم َع )) ِىم َٞمؾ َ :ي٤م َر َ
َ٤مه٤م )) رواه ُمًٚمؿ
ؾمقل اهلل َ ،و َُم٤م ُظم ْر َوم ُ٦م اجلَٜمَّ٦م ؟ َىم َ٤مل َ (( :ضمٜم َ
« َضمٜمَ٤مه٤م ش  :أي واضمتٜمل ُمـ اًمثٛمر .
رؾمقل اهلل َ ،ي ُ٘م ُ
َ
قل َُ :م٤م ُِم ْـ ُُم ًْٚمِؿ َي ُٕمق ُد ُُم ًْٚمِ ًام ُهمدْ وة إَِّٓ َص َّغم َقم َٚم ْٞم ِف
قمكمَ ،ىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م
 -899وقمـ ّ
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ٍ
ػ ُم َٚم ٍ
إن َقم٤م َد ُه َقم ِِمٞمَّ ً٦م إَِّٓ َص َّغم َقم َٚمٞمْ ِف َؾم ٌْ ُٕم َ
ؽ َطمتَّك ُي ْٛم ِز َ ،و ْ
َؾمٌْ ُٕم َ
ٌح ،
قن أ ًْم َ
ػ َُم َٚمؽ َطمتَّك ُي ّْم َ
قن أ ًْم َ َ
يػ ذم ْ
َويم َ
اجلَٜم َِّ٦م  .رواه اًمؽمُمذي  ،وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
َ٤من ًَم ُف َظم ِر ٌ
« ِ
وف َ ،أي  :اعمُجتَٜمَل .
خر ُ
اخلر ُ
يػ ش  :اًمت َّْٛم ُر اعمَ ُ

ِ
ِ
 -999وقمـ َأ ٍ
وؾم َّٚمؿ ،
ٟمس  ،ريض اهللَُّ قمٜمف  ،ىم٤مل  :يم٤م َن ُهمال ٌم َ َُيقد ٌّي ََيْدُ م اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وم٘م٤مل ًَمف َ « :أؾمٚمِؿ ش ومٜمَ َٔمر إِمم َأسمِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمف
وؾم َّٚمؿ ي ُٕمقد ُه َ ،وم َ٘م َٕمدَ قمٜمْدَ َر ْأؾمف َ ُ
َ
ْ ْ
ومٛمر َض وم َ٠مشمَ٤م ُه اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
وهق ِقمٜمْدَ ه؟ وم٘م٤مل َ :أـمِع َأسم٤م ا ًْم ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،و ُه َق ُ
٘م٤مؾم ِؿ َ ،وم َ٠م ْؾم َٚمؿ َ ،وم َ
ي٘مقل :
ُ
ْ
ُ
خ َر َج اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
« احلَ ْٛمدُ هللَِّ ا ًَّمذي َأٟمْ٘مذ ُه ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر ش  .رواه اًمٌخ٤مري .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اًمًٜمدي :يمت٥م ُمٌ٤مرك سمـ ؾمٕمٞمد إمم أظمٞمف ؾمٗمٞم٤من يِمٙمق إًمٞمف ذه٤مب سمٍمه ومٙمت٥م إًمٞمف

ؾمٗمٞم٤من اًمثقري:أُم٤م سمٕمد وم٠مطمًـ اًم٘مٞم٤مم قمغم قمٞم٤مًمؽ وًمٞمٙمـ ذيمر اعمقت ُمـ سمٌ٤مًمؽ واًمًالم(.احلٚمٞمف)22/7
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى :مح٤مىم٦م اًمٕم٤مئد أذ قمغم اعمرى ُمـ أُمراوٝمؿ جيٞمئقن ُمـ همػم ٍ
وىم٧م ويٓمٞمٚمقن اجلٚمقس.
(ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م)243 /4
ىم٤مل اًمِمٕمٌل :قمٞم٤مدة مح٘م٤مء اًم٘مراء قمغم أهؾ اعمريض أؿمد ُمـ ُمرض ص٤مطمٌٝمؿ جيٞمئقن ذم همػم طمٞمٜمٝمؿ
وجيٚمًقن إمم همػم وىمتٝمؿ ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)314/4
دظمٚمٜم٤م قمغم سمنم سمـ احل٤مرث وهق ُمريض وم٘م٤مل ًمف رضمؾ :أوصٜمل .ىم٤مل :إذا دظمٚم٧م قمغم ُمريض ومال شمٓمؾ
اًم٘مٕمقد قمٜمده( .شم٤مريخ سمٖمداد )2/286
ىم٤مل ـم٤موس رمحف اهلل :ظمػم اًمٕمٞم٤مدة أظمٗمٝم٤مُ( .مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )242 /4
قمـ سمنم ىم٤مل :يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري إذا قم٤مد رضمالً ىم٤مل :قم٤موم٤مك اهلل ُمـ اًمٜم٤مر (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)355/8
اًمرضمؾ صمالصم٦م أ ّي٤مم ؾم٠مًمٜم٤م قمٜمف وم٢من يم٤من ُمريْم٤م قمدٟم٤مه.
ىم٤مل إقمٛمش :يمٜمّ٤م ٟم٘مٕمد ذم اعمجٚمس وم٢مذا وم٘مدٟم٤م ّ
(همذاء إًمٌ٤مب ًمٚمًٗم٤مريٜمك )8 /2
ىم٤مل اسمـ ؿمقذب :رسمام ُمِمٞمٜم٤م ُمع صم٤مسم٧م وم٢مذا قمدٟم٤م ُمريْم ً٤م سمدأ سم٤معمًجد اًمذي ذم سمٞم٧م اعمريض ومريمع ومٞمف صمؿ
ي٠ميت اعمريض ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)321/2
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قمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٙمل ىم٤مل :دظمؾ قمكم ـم٤مووس يٕمقدن وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ادع اهلل زم وم٘م٤مل:
أدع ًمٜمٗمًؽ ،وم٢مٟمف جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )4/19
قمـ إسمراهٞمؿ اًمّم٤مئغ  :وذيمره سمّمالح يم٤من إذا ُمرض اًمرضمؾ ُمـ ضمػماٟمف شمّمدق سمٛمثؾ ٟمٗم٘م٦م اعمريض عم٤م
سف قمٜمف ُمـ اًمٕمٚم٦م ( .شم٤مريخ سمٖمداد)296/3
قمـ حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ قمـ أسمٞمف ىم٤مل :دظمٚمٜم٤م قمغم ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ٟمٕمقده وم٘م٤مل ًمف أسمق يمٕم٥م :ؿمٗم٤مك اهلل وم٘م٤مل
اؾمتخػم اهلل قمز وضمؾ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )17-16/5
ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمدً :مق أصٌ٧م درمه ً٤م طمالًٓ ُمـ دم٤مرة ٓؿمؽمي٧م سمف سمر ًا ،صمؿ صػمشمف ؾمقي٘م ً٤م صمؿ ؾم٘مٞمتف
اعمرى(.شم٤مريخ سمٖمداد )279/6
ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل:إذا دظمٚمتؿ قمغم اعمريض وم٢من اؾمتٓمٕمتؿ أن يدقمق ًمٙمؿ وم٢مٟمف ىمد طمرك(.احلٚمٞم٦م )298/2

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ُمرض يمٕم٥م رى اهلل قمٜمف ومٕم٤مده رهط ُمـ أهؾ دُمِمؼ ،وم٘م٤مًمقا يمٞمػ دمدك ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق ؟ ىم٤مل  :سمخػم

ضمًد ُأظمذ سمذٟمٌف ،إن ؿم٤مء رسمف قمذسمف ،وإن ؿم٤مء رمحف ،وإن سمٕمثف سمٕمثف ظمٚم٘م ً٤م ضمديد ًا ٓ ذٟم٥م ًمف.
)ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )237/4
قمـ ُمٙمحقل :أٟمف قم٤مد طمٙمٞمؿ سمـ طمزام اسمـ طمٙمٞمؿ :وم٘م٤مل :أشمراك ُمراسمٓم ً٤م اًمٕم٤مم :ىم٤مل :يمٞمػ شمً٠مًمٜمل قمـ هذا،
وأٟم٤م قمغم ذي احل٤مل؟ ىم٤مل :وُم٤م قمٚمٞمؽ أن شمٜمقي ذاك ،وم٢من ؿمٗم٤مك اهللُ ،مْمٞم٧م ًمقضمٝمؽ :وإن طم٤مل سمٞمٜمؽ
وسمٞمٜمف أضمؾ ،يمت٥م ًمؽ ٟمٞمتؽ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)178/5
قم٤مد مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من :ي٤م أسم٤م ؾمٚمٛم٦م أشمرى ُيٖمٗمر اهلل عمثكم؟ وم٘م٤مل مح٤مد :واهللً ،مق
ظمػمت سملم حم٤مؾمٌ٦م اهلل إي٤مي ،وسملم حم٤مؾمٌ٦م أسمقي ٓظمؽمت حم٤مؾمٌ٦م اهلل قمغم حم٤مؾمٌ٦م أسمقي :وذًمؽ :أن اهلل
شمٕم٤ممم أرطمؿ يب ُمـ أسمقي ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)251/6
قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد ىم٤مل :يمٜم٧م ُمٕمتٙمٗم ً٤م ذم اعمًجد ومٌٚمٖمتٜمل قمٚم٦م حمٛمد سمـ وه٥م ،ومٍمت إًمٞمف قم٤مئد ًا.
ومرأيتف سمح٤مل قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٚم٦م ،وإذا اُمرأشمف أيْم ً٤م قمٚمٞمٚم٦م ،وم٘م٤ملُ :م٤م شمران ص٤مٟمع قمغم هذه احل٤مًم٦م .وهذه اعمرأة
قمٚمٞمٚم٦م؟ وم٠مىمٛم٧م قمٜمده ذًمؽ اًمٞمقم ويم٤من سمف إؾمٝم٤مل ،ومدظمؾ قمٚمٞمف ؿمػمان اًمرُم٤من ُسمرُم٤من ،وم٘م٤مل :أـمٕمٛمٜمل ُمٜمف
وم٠مـمٕمٛمتف ُمٜمف ،صمؿ ضم٤مء ضمٜمٞمد سمـ حمٛمد ومًٚمؿ قمٚمٞمف وووع قمٜمده درمهلم صح٤مطم ً٤م أو صمالصم٦م .ومٚمام ظمرج ضمٜمٞمد
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ىم٤مل زم حمٛمد سمـ وه٥م :اؿمؽم زم ُمٜمٝم٤م رهمٞمٗم ً٤م أو رهمٞمٗملم ؾمٛمٞمذ ًا ويمٌد ًا واؿمقه زم قمٜمد ص٤مطم٥م ظمٌز أرز،
واؿمؽم زيت ً٤م ًمٚمناج ٟمنضمف اًمٚمٞمٚم٦م ،واؿمؽم زم ص٤مسمقٟم ً٤م ًمٖمًؾ هذه اخلٚم٘مـ ،ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ .واٟمٍموم٧م ُمـ
قمٜمده قمغم أن أهمدو قمٚمٞمف وأًمزُمف ،ومٚمام أصٌحٜم٤م ضمئ٧م إًمٞمف ،وأٟم٤م ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ًم٘مٞمٜمل حمٛمد احلداد وم٘م٤مل
زم :أيـ شمريد؟ ىمٚم٧م :إمم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ وه٥م .ىم٤مل :آضمرك اهلل ومٞمف ُم٤مت اًمٌ٤مرطم٦م.
(شم٤مريخ سمٖمداد )334-333/3

قمـ قمٞمًك سمـ قمكم سمـ قمٞمًك اًمقزير ىم٤مل :أٟمِمدن أسمق سمٙمر سمـ جم٤مهد وىمد ضمئتف قم٤مئد ًا وأـم٤مل قمٜمده ىمقم
يم٤مٟمقا ىمد طميوا ًمٚمٕمٞم٤مدة ،وم٘م٤مل زم :ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ قمٞم٤مدة صمؿ ُم٤مذا؟ ومٍمف ُمـ طمي ومهٛم٧م سم٤مإلٟمٍماف
ُمٕمٝمؿ ،وم٠مُمرن سم٤مًمرضمقع إًمٞمف ،صمؿ أٟمِمدن قمـ حمٛمد سمـ اجلٝمؿ:
ٓ شمْمجرن ُمريْم٤م ضمئ٧م قم٤مئده

إن اًمٕمٞم٤مدة يقم إصمر يقُملم

سمؾ ؾمٚمف قمـ طم٤مًمف وادع اإلًمف ًمف

واىمٕمد سم٘مدر ومقاق سملم طمٚمٌلم

ُمـ زار همٌ٤م أظم٤م داُم٧م ُمقدشمف

ويم٤من ذاك صالطم٤م ًمٚمخٚمٞمٚملم( .شم٤مريخ سمٖمداد )146/5

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمٌ٤مس اًمّمقزم اًمٙم٤مشم٥م ىم٤مل :اقمتؾ اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ ذو اًمري٤مؾمتلم قمٚم٦م سمخراؾم٤من ،صمؿ سمرأ
ومجٚمس ًمٚمٜم٤مس ومٝمٜم١مه سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م ،وشمٍمومقا ذم اًمٙمالم ،ومٚمام ومرهمقا أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل :إٟمٗمل اًمٕمٚمؾ ًمٜمٕم ًام
يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٘مالء أن يٕمٚمٛمقه٤م متحٞمص ًمٚمذٟم٥م ،وشمٕمرض ًمثقاب اًمّمؼم ،وإي٘م٤مظ ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م ،واديم٤مر ًمٚمٜمٕمٛم٦م
ذم طم٤مل اًمّمح٦م ،واؾمتدقم٤مء ًمٚمتقسم٦م ،وطمض قمغم اًمّمدىم٦م ،وذم ىمْم٤مء اهلل وىمدره سمٕمد اخلٞم٤مر ىم٤ملٟ :مز
اًمٜم٤مس ُم٤م شمٙمٚمٛمقا ًمف واٟمٍمومقا سمٙمالم اًمٗمْمؾ (.شم٤مريخ سمٖمداد )342/12
وقمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م أٟمف دظمؾ قمٚمٞمف هم٤مًم٥م اًم٘مٓم٤من يٕمقده ومٚمؿ يٚمٌ٨م إٓ يًػم ًا طمتك ىم٤مم وم٘م٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مُ :م٤م
أرومؼ اًمٕمرب ٓ شمٓمٞمؾ اجلٚمقس قمٜمد اعمريض وم٢من اعمريض ىمد شمٌدو ًمف طم٤مضم٦م ومٞمًتحل ُمـ ضمٚمً٤مئف.
(ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )242 /4
ىم٤مل ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع :دظمٚم٧م قمغم ُمريض أقمقده ،وم٢مذا هق يئـ :وم٘مٚم٧م :أذيمر اعمٓمرطملم ذم اًمٓمرق،
واذيمر اًمذيـ ٓ ُم٠موى هلؿ ،وٓ ُمـ َيدُمٝمؿ :ىم٤مل :صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ ،ومٚمؿ أؾمٛمٕمف يئـ :ومجٕمؾ
ي٘مقل :أذيمر اعمٓمرطملم ذم اًمٓمرق ،واذيمر اًمذيـ ٓ ُم٠موى هلؿ ،وٓ هلؿ ُمـ َيدُمٝمؿ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )189/6

قمـ أيب قمٛمر إٟمامـمل ىم٤مل :اقمتؾ اًمٜمقري ومٌٕم٨م إًمٞمف اجلٜمٞمد سمٍمة ومٞمٝم٤م دراهؿ وقم٤مده ،ومرده اًمٜمقري ،صمؿ
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اقمتؾ اجلٜمٞمد سمٕمد ذًمؽ ومدظمؾ قمٚمٞمف اًمٜمقري قم٤مئد ًا وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف وووع يده قمغم ضمٌٝمتف ومٕمقذم ُمـ
ؾم٤مقمتف ،وم٘م٤مل اًمٜمقري ًمٚمجٜمٞمد :إذا قمدت إظمقاٟمؽ وم٠مروم٘مٝمؿ سمٛمثؾ هذا اًمؼم (.شم٤مريخ سمٖمداد)132/5
ىم٤مل أيب قمكم حمرز :اقمتؾ أسمق قمكم احلًـ سمـ وه٥م ُمـ محك ٟم٤مومض وص٤مًم٥م وـم٤موًمتف،ومٙمت٥م إًمٞمف أسمق مت٤مم
طمٌٞم٥م سمـ أوس اًمٓم٤مئل ي٤م طمٚمٞمػ اًمٜمدى وي٤م شم١مم اجلقد.وي٤م ظمػم ُمـ طمٌقت اًم٘مريْم٤م ًمٞم٧م ُمح َ
٤مك ّذم ويم٤من
ًمؽ إضمر ومال شمِمتٙمل ويمٜم٧م اعمريْم٤م(.شم٤مريخ سمٖمداد )252/8
ىم٤مل أيب هالل :دظمٚمٜم٤م قمغم سمٙمر سمـ قمٌد اهلل ذم ُمروفٟ ،مٕمقده وهق ُمريض ،ومجٕمٚمقا يدظمٚمقن وَيرضمقن
ومجٕمؾ ذًمؽ يٕمجٌف وم٘م٤مل :إن اعمريض يٕم٤مد وٓ يزار وىم٤مل قمٗم٤من :إن اعمريض يٕم٤مد ،واًمّمحٞمح يزار.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)227/2
قمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل :اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ُمع احلًـ رمحف اهلل إمم صٗمقان سمـ حمرز ٟمٕمقده ،ومخرج إًمٞمٜم٤م اسمٜمف وم٘م٤مل :هق ُمٌٓمقن
ٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن شمدظمٚمقا قمٚمٞمف وم٘م٤مل احلًـ :إن ُي١مظمذ اًمٞمقم ُمـ حلٛمف ودُمف ومٞم١مضمر ومٞمف ظمػم ُمـ أن ي٠ميمٚمف
اًمؽمابُ( .مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )238/4
ىم٤مل إوزاقمل :ظمرضم٧م إمم اًمٌٍمة أريد حمٛمد سمـ ؾمػميـ ومقضمدشمف ُمريْم٤م سمف اًمٌٓمـ ومٙمٜم٤م ٟمدظمؾ قمٚمٞمف
ٟمٕمقده ىمٞم٤مُم٤م(.اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤من وإؾم٤مٟمٞمد)277/24
ىم٤مل حمٛمد سمـ أيب ؾمٙمٞمٜم٦م :دظمٚم٧م قمغم قمٓم٤مء سمـ ُمًٚمؿ أقمقده ومام ًمٌث٧م أن ىمٛم٧م وم٘م٤مل :ضمزاك اهلل ظمػم ًا ُمـ
سمٚم٧م ذم صمٞم٤ميب (.شم٤مريخ سمٖمداد )295/12
قم٤مئد ًمٙمـ قمٞمًك سمـ ص٤مًمح ٓ ضمزاه اهلل ظمػم ًا قم٤مدن ومام سمرح طمتك ُ
; -0:ثبة ِب ٠ذػ ٝثٗ ٌٍّش٠ل

ِ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن إِذا ْاؿمتٙمك ِ
اًمٌم َء
اإلٟمًْ٤م ُن َّ
 -991قمـ قم٤مئِم٦م  ،ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م َ ،أن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ُِمٜمْفَ ،أو يمَ٤مٟم ْ ِ
وؾم َّٚمؿ  ،سم ُ٠م ْص ٌُ ِٕم ِف هٙمذا  ،وووع ُؾم ْٗم ُ
ٞم٤من
ُ ْ
َ٧م سمِف َىم ْرطم ٌ٦م َأ ْو ُضم ْر ٌح  ،ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمراوي ؾمٌ٤مسمتَ ُف سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض ُصم َّؿ َر َوم َٕم َٝم٤م وىم٤مل  :سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ  ،شمُر َسم ُ٦م َأ ْر ِوٜم٤م  ،سمِ ِري َ٘م ِ٦م َسم ْٕمْمٜمَ٤م ُ ،ي ِْم َٗمك سمِ ِف
ْسم ُـ ُقمٞم ْٞمٜمَ٦م َّ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٞمٛمٜمَ٤م  ،سمِ٢مِ ْذن َر ِّسمٜمَ٤م ش ٌ
َؾم٘م ُ
 -992وقمٜمٝم٤م َأن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن يٕمقد سمٕم َض َأهٚمِ ِف يٛمًح ِ
ُ
وي٘مقل :
سمٞمد ِه اًم ُٞم ْٛمٜمك
ْ َْ َ ُ
ُ َُْ
َّ َ
ْ َ
٤مؤ َك ِ ،ؿمٗم٤مء ٓ ي َٖم ِ
واؿم ِ
ِ
رب اًمٜم ِ
ْ٧م َّ
٠مس ْ ،
٤مد ُر
ػ َ ،أٟم َ
اًمِم٤مذم ٓ ِؿم َٗم٤م َء إَِّٓ ِؿم َٗم ُ
ً ُ
َّ٤مس َ ،أ ْذه٥م ا ًْم ٌَ َ
« اًم َّٚم ُٝم َّؿ َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ؾم َ٘م ًام ش ٌ
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سم٤مب ُم٤م يدقمك سمف ًمٚمٛمريض

ٟمس ريض اهللَّ قمٜمف َأٟمف ىم٤مل ًمِث٤مسمِ ٍ
ِ
 -993وقمـ َأ ٍ
٧م رمحف اهللَّ َ :أٓ َأ ْر ِىم َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ٞمؽ سمِ ُر ْىم َٞم ِ٦م
٠مس ْ ،اؿم ِ
ِ
٥م اًم ٌَ ِ
وؾم َّٚمؿ ؟ ىم٤مل َ :سمغم  .ىم٤مل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّب اًمٜم ِ
ٟم٧م َّ
ْ٧م
اًمِم٤مذم  ٓ ،ؿم٤مذم إَِّٓ َأٟم َ
ػ َأ َ
َّ٤مس ُُ ،م ْذه َ
َ
ِ ،ؿمٗم٤مء ٓ ي ِ
ٖم٤مدر َؾم َ٘م ًام  .رواه اًمٌخ٤مري .
ً ُ
ِ
 -994وقمـ ِ
ؾمٕمد سمـ َأيب َو َّىم ٍ
وؾم َّٚمؿ وم٘م٤مل :
٤مص ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل َ :قم٤م َدن رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ػ ؾمٕمد ًا  ،اًم َّٚمٝمؿ ْاؿم ِ
ِ
ِ
ػ َؾمٕمد ًا ش رواه ُمًٚمؿ .
«اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاؿمػ ؾم ْٕمد ًا  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاؿم َ ْ
ُ ْ
 -995وقمـ َأيب قمٌد اهللَِّ قمثام َن ِ
سمـ اًم َٕم ِ
٤مص  ،ريض اهللَّ قمٜمف َأٟمف َؿمٙم٤م إِمم رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف

ِ
ِِ
ْ
وؾم َّٚمؿ َوضمٕم ً٤م جيِدُ ُه ذم َضمًده  ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
وؾم َّٚمؿ َ « :و ْع َيدَ َك َقمغم اًمذي َي٠م َل ُ
ات َ :أ ُقمق ُذ سمِ ِٕم َّز ِة اهللَِّ و ُىمدْ رشمِ ِف ُِمـ َذ ُم٤م َأ ِضمدُ و ُأ ِ
ىمؾ  :سمًِ ِؿ اهللَِّ َصمالصم ً٤م و ُىم ْؾ ؾمٌع ُمر ٍ
ُِمـ َضم ًَ ِد َك َو ْ
طم٤مذ ُر
َ
َ
ِّ َ
َ َ
َ ْ َ َ َّ
ش رواه ُمًٚمؿ .

ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ َقم٤م َد َُم ِريْم ً٤م
 -996وقمـ اسمـ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمٌ٤مس  ،ريض اهللَّ قمٜمٝمام  ،قمـ ِّ
ش ا ًْمٕمٔمِٞم ِؿ َأ ْن ي ِ
ِ
َل ََي ُيه َأضم ُٚمف ِ َ ،
ِمٗم َٞمؽ  :إَِّٓ
َ
ٞمؿ َر َّب ا ًْم َٕم ْر ِ َ
ْ ْ ْ ُ َ ُ
وم٘م٤مل قمٜمْدَ ُه َؾم ٌْ َع َُم َّرات َ :أ ْؾم َ٠م ُل اهللَّ ا ًْم َٕمٔم َ
ذًمؽ اعمَ َر ِ
َقم٤م َوم٤م ُه اهللَّ ُِم ْـ َ
ض ش رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ ،وىم٤مل احل٤ميمِؿ  :طمدي٨م
ِ
ذط اًمٌخ٤مري .
صحٞمح قمغم

ِ
يب َي ُٕمق ُد ُه َ ،و َ
يم٤من إذا َد َظم َؾ َقمغم َُمـ َي ُٕمق ُد ُه
وؾم َّٚمؿ َد َظمؾ قمغم َأ َقمرا ٍّ
ٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -997وقمٜمف َأ َّن اًمٜم َّ
قر إِن َؿم٤مء اهللَّ ش رواه اًمٌخ٤مري .
ىم٤مل َ ٓ « :سم ْ٠مس َ ،ـم ُٝم ٌ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ وم٘م٤مل َ :ي٤م
 -998وقمـ َأيب ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜمف َأن ضم ْ ِؼم َيؾ َأشمَك اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞمؽ ُِمـ يم ُِّؾ َر ٍء ي ْ١م ِذ َ ِ
ِ
ذ يم ُِّؾ َٟم ْٗم ٍ
س َأ ْو
ْ ُ
ُحم َٛمدُ ْاؿمتَ َٙمٞمْ َ٧م ؟ ىم٤مل َٟ « :م َٕم ْؿ ش ىم٤مل  :سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َأ ْرىم َ ْ
يؽ ُم ْـ َ ِّ
قملم طم ِ
يِم ِٗمٞمؽ  ،سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َأ ْر ِىم َ
٤مؾم ٍد اهللَُّ ْ
ٞمؽ ش رواه ُمًٚمؿ
ِْ َ
ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،أهنُام َؿم ِٝمدَ ا قمغم رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ
 -999وقمـ َأيب ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي و َأيب هريرة
َ
ِ
ْؼم  ،صدَّ َىم ُف َر َّسم ُف  ،وم٘م٤مل  ٓ :إًِمف إَِّٓ َأٟمَ٤م و َأٟم٤م
وؾم َّٚمؿ َأٟمف ىم٤مل َُ « :م ْـ ىم٤مل  ٓ :إًِم َف إَِّٓ اهللَُّ واهللَُّ َأيم َ ُ
َقم َٚم ْٞمف َ
وطم ِدي ٓ َ ِ
وطمد ُه ٓ َ ِ
ذ َ
ذيؽ زم
يؽ ًَم ُف  ،ىم٤مل  :ي٘مقل  ٓ :إًِمف إِٓ َأٟمَ٤م ْ
ؼم َ .وإِ َذا ىم٤مل  ٓ :إًِم َف إَِّٓ اهللَُّ ْ
َأ ْيم ُ
 .وإذا ىم٤مل  ٓ :إًِم َف إَِّٓ اهللَُّ ًَم ُف اعمُ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف احلَ ْٛمدُ  ،ىم٤مل  ٓ :إًِم َف إَِّٓ َأٟمَ٤م َزم اعمُ ْٚمؽ َو َمم احلَ ْٛمدُ  .وإِذا ىم٤مل :
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ِ
ىمق َة إَِّٓ يب ش َويم٤م َن ُ
ي٘مقل :
ٓ إًمف إَِّٓ اهللَُّ َوٓ َطم ْق َل وٓ َىم َّقة إَِّٓ سمِ٤مهللَِّ ،ىم٤مل ٓ إًِمف إَِّٓ َأٟمَ٤م َوٓ َطم ْق َل وٓ َّ
ُم٤مت َل ْ َشم ْٓم َٕم ْٛم ُف اًمٜم َُّ٤مر ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
« َُم ْـ ىم٤مهلَ٤م ذم َُم َر ِو ِف ُصم َّؿ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :إذا اقمتٚمٚم٧م أو اؿمتٙمٞم٧م ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مٕؾم٤مس أي وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب( .شمٗمًػم اًمٜمًٗمل)3/1
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل  :ايمتقى اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام ُمـ اًمٚم٘مقة – داء ذم اًمقضمف  -ورىمك ُمـ اًمٕم٘مرب.

( ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )18 / 11
احلٛمك ٕهن٤م شمٕمٓمل يمؾ ُمٗمّمؾ ىمًٓمف ُمـ اًمقضمع ،وإن اهلل شمٕم٤ممم
ىم٤مل أيب هريرةُ :م٤م وضم ٌع أطم٥م إزم ُمـ ّ
ٍ
ُمٗمّمؾ ىمًٓمف ُمـ إضمر (.إدب اعمٗمرد )1/177
يٕمٓمل يمؾ
ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف :يم٤من ي٘م٤مل  :أن اعمريض إذا ىمرئ قمٜمده اًم٘مرآن وضمد ًمف ظمٗم٦م ومدظمٚم٧م قمغم ظمٞمثٛم٦م
وهق ُمريض وم٘مٚم٧م  :إن أراك اًمٞمقم ص٤محل٤م ىم٤مل  :إٟمف ُىمرئ قمٜمدي اًم٘مرآن (.اًمدر اعمٜمثقر )553 / 3
روى أن اًمرُم٤موي احل٤مومظ احلج٦م أيب سمٙمر سمـ ُمٜمّمقر يم٤من إذا اؿمتٙمك ؿمٞمئ ً٤م ىم٤مل  :ه٤مشمقا أصح٤مب احلدي٨م
وم٢مذا طميوا ىم٤مل :اىمرءوا قمكم احلدي٨م  .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي  :ومٝمذا ذم احلدي٨م وم٤مًم٘مرآن أومم .
( شمذيمرة احل٤مومظ )546 / 2
ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾم٤مل :ىم٤مل زم صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من :ي٤م حمٛمد إذا اؿمتٙمٞم٧م ومْمع يديؽ طمٞم٨م شمِمتٙمل صمؿ ىمؾ سمًؿ اهلل
أقمقذ سمٕمزة اهلل وىمدرشمف ُمـ ذ ُم٤م أضمد ُمـ وضمٕمل صمؿ ارومع يدك صمؿ أقمد ذًمؽ وشمرا .
(حتٗم٦م إطمقذي )212 / 6
قمـ أسمك وائؾ قمـ أسمك ٟمحٞمٚم٦م  :ىمٞمؾ ًمف ادع اهلل ىم٤مل اًمٚمٝمؿ اٟم٘مص ُمـ اعمرض وٓ شمٜم٘مص ُمـ إضمر وم٘مٞمؾ ًمف
ادع وم٘م٤مل اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمك ُمـ اعم٘مرسملم واضمٕمؾ أُمك ُمـ احلقر اًمٕملم( .إدب اعمٗمرد)1/177
ُ
ذهٌ٧م ُمع احلًـ إمم ىمت٤مدة ٟمٕمق ُده ،وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف ومً٠مًمف ،صمؿ دقم٤م ًمف ىم٤مل:
قمـ اًمرسمٞمع سمـ قمٌداهلل ىم٤مل:
ُ
ِ
ِ
واؿمػ ؾم٘مٛمف(.إدب اعمٗمرد )1/189
اؿمػ ىمٚمٌف،
اًمٚمٝمؿ
قمـ قمٓم٤مء ىم٤ملُ :مـ مت٤مم اًمٕمٞم٤مدة :أن شمْمع يدك قمغم اعمريضُ( .مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )244 /4
ىم٤مل اًمٜمقوى  :اؾمتحٌ٤مب اًمرىمٞم٦م سم٤مًم٘مرآن وسم٤مٕذيم٤مر وإٟمام رىمك سم٤معمٕمقذات ٕهنـ ضم٤مُمٕم٤مت ًمالؾمتٕم٤مذة ُمـ
يمؾ اعمٙمروه٤مت مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال  ،ومٗمٞمٝم٤م آؾمتٕم٤مذة ُمـ ذ ُم٤م ظمٚمؼ  ،ومٞمدظمؾ ومٞمف يمؾ رء  ،وُمـ ذ
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اًمٜمٗم٤مصم٤مت ذم اًمٕم٘مد وُمـ اًمًقاطمر  ،وُمـ ذ احل٤مؾمديـ  ،وُمـ ذ اًمقؾمقاس اخلٜم٤مس  ،واهلل أقمٚمؿ .
( صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي – )352 - 351 / 15 - 14 - 13
آالثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ؾمامه٤م رؾمقل
ىم٤مل اسمـ يمثػم :وىمد ورد أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من يرىمك وَيّمـ سم٤مًمٗم٤محت٦م وىمد ّ
سم٤مًمراىمٞم٦م َّ
واًمِم٤مومٞم٦م ( .شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ – شمٗمًػم ؾمقرةاًمٗم٤محتف )
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َّ
ىم٤مل أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  :اٟمٓمٚمؼ ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٗمرة ؾم٤مومروه٤م طمتك

ٟمزًمقا قمغم طمل ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب وم٤مؾمتْم٤مومقهؿ وم٠مسمقا أن يْمٞمٗمقهؿ وم ُٚمدغ ؾمٞمد ذًمؽ احلل ومًٕمقا ًمف سمٙمؾ
ؿمئ ٓ يٜمٗمٕمف رء وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ً :مق أشمٞمتؿ ه١مٓء اًمرهط اًمذيـ ٟمزًمقا ًمٕمٚمٝمؿ أن يٙمقن قمٜمد سمٕمْمٝمؿ رء
وم٠مشمقهؿ وم٘م٤مًمقا  :ي٤م أَي٤م اًمرهط ! إن ؾمٞمدٟم٤م ًمدغ وؾمٕمٞمٜم٤م ًمف سمٙمؾ رء ٓ يٜمٗمٕمف ومٝمؾ قمٜمد أطمد ُمٜمٙمؿ ُمـ رء
؟ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ٟ :مٕمؿ واهلل إن ٕرىمل وًمٙمـ اؾمتْمٗمٜم٤ميمؿ ،ومٚمؿ شمْمٞمٗمقٟم٤م ،ومام أٟم٤م سمراق طمتك دمٕمٚمقا ًمٜم٤م
ُضمٕمال ومّم٤محلقهؿ قمغم ىمٓمٞمع ُمـ اًمٖمٜمؿ  ،وم٤مٟمٓمٚمؼ يتٗمؾ قمٚمٞمف وي٘مرأ  :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ومٙم٠مٟمام أٟمِمط ُمـ
قم٘م٤مل وم٤مٟمٓمٚمؼ يٛمٌم وُم٤م سمف ىمٚمٌ٦م ىم٤مل  :وم٠موومقهؿ ُضمٕمٚمٝمؿ اًمذي ص٤محلقهؿ قمٚمٞمف وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ  :اىمتًٛمقا
وم٘م٤مل اًمذي رىمك ٓ :شمٗمٕمٚمقا طمتك ٟم٠ميت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمذيمر ًمف اًمذي يم٤من ومٜمٜمٔمر ُم٤م ي٠مُمرٟم٤م
وم٘مدُمقا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومذيمروا ًمف ذًمؽ وم٘م٤مل :وُم٤م يدريؽ أهن٤م رىمٞم٦م ؟ صمؿ ىم٤مل ىمد
أصٌتؿ اىمًٛمقا واضسمقا زم ُمٕمٙمؿ ؾمٝمؿ( .اًمٌخ٤مرى ُ -2276مًٚمؿ )2291
روى اًمِمٝم٤مب أٟمف ُمرض ًمف وًمد ويئس ُمـ طمٞم٤مشمف ،ومراى اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم اعمٜم٤مم ومِمٙمك ذًمؽ
إًمٞمف وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالةواًمًالم أىمرأ قمٚمٞمف آي٤مت اًمِمٗم٤مء أو أيمتٌٝم٤م ذم إٟم٤مء واؾم٘مف مم٤م حمٞم٧م ومٗمٕمؾ ذًمؽ ومٕمقذم
ِ
ويِمػ صدور ىمقم ُم١مُمٜملم ( اًمتقسمف -2 ) 14وؿمٗم٤مء عم٤م ذم اًمّمدور ( يقٟمس) 57
اًمقًمد .وهل -1 :
 -3ومٞمف ؿمٗم٤مء ًمٚمٜم٤مس ( اًمٜمحؾ)69

 -4وٟمٜمزل ُمـ اًم٘مرآن ُم٤مهق ؿمٗم٤مء ورمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ( اإلهاء )82

ُمرو٧م ومٝمق يِمٗملم ( اًمِمٕمراء) 89
 -5وإذا
ُ
-6ىمؾ هق ًمٚمذيـ آُمٜمقا هدً ى وؿمٗم٤م ٌء ( ومّمٚم٧م ُ (.)44مٗم٤مشمٞمح اًمٗمرج ًمؽمويح اًم٘مٚمقب وشمٗمري٩م اًمٙمروب )
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أهؾ
سم٤مب اؾمتحٌ٤مب
ِ ْ
ُ

َ ْ
ُ
ٌٗ
زب
ٓ
ػ
ادلش٠ل
أً٘
عإاي
اعزسجبة
< -0:ثبة
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

ٍ
ٍ
ظمرج ُِم ْـ ِقمٜمْ ِد
ـم٤مًم٥م  ،ريض اهللَُّ قمٜم ُف
قمكم سم َـ َأيب
 -919قمـ اسمـ
َ
قمٌ٤مس  ،ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،أ َّن َّ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َٞمـػ
َّ٤مس  :ي٤م َأ َسم٤م
احلًـ  ،يم َ
وضمٕمف اًمذي شم ُُق ِّذم ومٞمف  ،وم٘م٤مل اًمٜم ُ
وؾم َّٚمؿ ذم َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
حٛمد اهللَِّ َسم ِ
ُ
٤مرئ ً٤م  .رواه اًمٌخ٤مري .
َأ ْص ٌَ َح
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ :أ ْص َ
ٌح سمِ ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد  :عم٤م أصٞم٥م أيمحؾ ؾمٕمد يقم اخلٜمدق ومث ُ٘مؾ طمقًمقه قمٜمد اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م  :رومٞمدة  ،ويم٤مٟم٧م
شمداوي اجلرطمك ومٙم٤من اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم إذا ُمر سمف ي٘مقل  :يمٞمػ أُمًٞم٧م ؟  ،وإذا أصٌح  ،ىم٤مل  :يمٞمػ
أصٌح٧م ؟ ومٞمخؼمه ( .إدب اعمٗمردً 1129مٚمٌخ٤مرى )
قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م :عم٤م َىم ِدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ُو ِقمؽ أسمق سمٙمر وسمالل
ىم٤مًم٧م :ومدظمٚم٧م قمٚمٞمٝمام وم٘مٚم٧م :ي٤م ِ
أسم٧م يمٞمػ دمدك؟ وي٤م سمالل يمٞمػ دمدك؟ (.اًمٌخ٤مري )3926
قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر  :أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اؿمتٙم٧م ومج٤مء اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام
وم٘م٤مل :ي٤م أم اعم١مُمٜملم! شم٘مدُملم قمغم ومرط صدق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف.
(اًمٌخ٤مرى )3771
قمـ أيب إؿمٕم٨م اًمّمٜمٕم٤من أٟمف راح إمم ُمًجد دُمِمؼ وهجر سم٤مًمرواح ومٚم٘مل ؿمداد سمـ أوس واًمّمٜم٤مسمحل
ُمٕمف وم٘مٚم٧م  :أيـ شمريدان رمحٙمام اهلل ؟ ىم٤مٓ ٟ :مريد هٝمٜم٤م إمم أخ ًمٜم٤م ُمريض ٟمٕمقده  ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام طمتك
دظمال قمغم ذًمؽ اًمرضمؾ  ،وم٘م٤مٓ ًمف  :يمٞمػ أصٌح٧م ؟ وم٘م٤مل  :أصٌح٧م سمٜمٕمٛم٦م اهلل وومْمٚمف وم٘م٤مل ًمف ؿمداد :
أسمنم سمٙمٗم٤مرات اًمًٞمئ٤مت وطمط اخلٓم٤مي٤م (.أظمرضمف أمحد )17248 -123/4
= -0:ثبة ِب ٠م ِٓ ٌٗٛأ٠ظ ِٓ ز١برٗ

ِ
ِ
وه َق ُُم ًْتَٜمِدٌ إِ َّزم َي ُ٘م ُ
قل
 -911قمـ قم٤مئِم٦م
وؾم َّٚمؿ ُ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريض اهللَُّ قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َّ
َ
ِ
« :اًم َّٚمٝمؿ ِ
سم٤مًمرومِ ِٞمؼ إَ ْقم َغم ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اهمٗم ْر زم َو ْار ْ
محٜمل َ ،و َأحل٘مٜمل َّ
ُ َّ
٤معمقت ِ ،قمٜمده ىمدح ومِ ِ
رؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ وهق سمِ ِ
َ
ٞمف َُم٤م ٌء ،
 -912وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م  :ر َأ ْي ُ٧م
ُ ٌ
ُ َ
َ
ْ َ
يدظم ُؾ يده ذم اًم َ٘مدَ حِ  ،صمؿ يٛمًح وضمٝمف ِ
ات اعمق ِ
سم٤معم٤مء  ،صمؿ ي٘مقل  « :اًم َّٚمٝمؿ َأ ِقمٜمِّل قمغم همٛمر ِ
وهق ِ
ت
ُ
ْ
َُ
َ ُ
ُ
َ
ُ َّ
َرات اعمَق ِ
وؾمٙم ِ
ت ش رواه اًمؽمُمذي .
ْ
َ َ
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ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ،أٟمف ؾمٛمع ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يذيمر :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمقم يمقُم٦م ُمـ

سمٓمح٤مء ،صمؿ أًم٘مك قمٚمٞمٝم٤م ـمرف صمقسمف ،صمؿ اؾمتٚم٘مك قمٚمٞمٝم٤م ،ومرومع يديف إمم اًمًامء :صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ ،يمؼمت ؾمٜمل،
ووٕمٗم٧م ىمقيت ،واٟمتنمت رقمٞمتل :وم٤مىمٌْمٜمل إًمٞمؽ ،همػم ُمْمٞمع وٓ ُمٗمرط(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )54/1
قمـ أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل :دظمٚمٜم٤م قمغم ظمٌ٤مب سمـ إرت ذم ُمروف ،وم٘م٤مل :إن ذم هذا اًمت٤مسمقت
صمامٟملم أًمػ درهؿ ،واهللُ ،م٤م ؿمددت هل٤م ُمـ ظمٞمط ،وٓ ُمٜمٕمتٝم٤م ُمـ ؾم٤مئؾ :صمؿ سمٙمك ،وم٘مٚمٜم٤مُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل:
أسمٙمل أن أصح٤ميب ُمْمقا ول شمٜم٘مّمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمئ ً٤م ،وإٟمّ٤م سم٘مٞمٜم٤م سمٕمدهؿ ،طمتك ل ٟمجد هل٤م ُمقوٕم ً٤م إٓ
اًمؽماب(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )145/1
قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ويم٤من ؿمٞمخ ً٤م يمٌػم ًاُ ،مـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤من َي٥م أن
ي٘مٌض إًمٞمف ،ويم٤من يدقمق :اًمٚمٝمؿ ،يمؼمت ؾمٜمل ،ووهـ قمٔمٛمل :وم٤مىمٌْمٜمل إًمٞمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )14/2
قمـ اعمٌ٤مرك ـ يٕمٜمل :اسمـ ومْم٤مًم٦م ـ ىم٤مل :دظمٚم٧م قمغم صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ذم ُمروف ،وهق ذم قمٚمق ًمف ،ويم٤من ٓ يزال
يذيمر أصح٤مسمف :ومٚمام دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ،ىم٤مل :ي٤م إظمقشم٤مه ،ل أىمدر أن أصكم اًمٌ٤مرطم٦م يمام يمٜم٧م أصكم ،ول أىمدر أن
أصقم يمام يمٜم٧م أصقم ،ول أىمدر أن أٟمزل إمم أصح٤ميب ،وم٠مذيمر اهلل قمز وضمؾ يمام يمٜم٧م أذيمره ُمٕمٝمؿ :صمؿ ىم٤مل:
اًمٚمٝمؿ إذ طمًٌتٜمل قمـ صمالث :ومال شمدقمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م ؾم٤مقم٦م أو ىم٤مل :إذا طمًٌتٜمل :أن أصكم يمام أريد ،وأصقم
يمام أريد ،وأذيمرك يمام أريد :ومال شمدقمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م ؾم٤مقم٦م :ومامت ُمـ وىمتف رمحف اهلل(.احلٚمٞمف )329/2
قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤ملُ :مر رضمؾ ُمـ ُمراد قمغم أويس اًم٘مرن ،وم٘م٤مل :يمٞمػ أصٌح٧م؟ ىم٤مل :أصٌح٧م أمحد اهلل:
ىم٤مل :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 :ل يدع عم١مُمـ ومرطم ً٤م وإن قمٚمٛمف
سمح٘مقق اهلل :ل يؽمك ًمف ذم ُم٤مًمف ومْم٦م وٓ ذهٌ ً٤م وإن ىمٞم٤مُمف سم٤محلؼ :ل يؽمك ًمف صدي٘م ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )83/2
ىم٤مل ُمنوقُ :م٤م ُمـ رء ظمػم ًمٚمٛم١مُمـُ :مـ حلد ىمد اؾمؽماح ُمـ مهقم اًمدٟمٞم٤م وأُمـ ُمـ قمذاب اهلل.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )97/2
قمـ قمٚم٘مٛم٦م :أٟمف ىم٤مل ُٓمرأشمف ذم ُمروف :شمزيٜمل ،واىمٕمدي قمٜمد رأدً :مٕمؾ اهلل يرزىمؽ سمٕمض قمقادي.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )199/2
قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن :أٟمف يم٤من يتٛمٜمك اعمقت ،وي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ٓ ختٚمٗمٜمل ُمع إذار وأحل٘مٜمل
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سم٤مٕظمٞم٤مر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )148/4
ىم٤مل اعمٖمػمة سمـ طمٌٞم٥م :اؿمتٙمك سمٓمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ،وم٘مٞمؾ ًمفً :مق قمٛمؾ ًمؽ ىمٚمٞم٦م ،وم٢مهن٤م حتٌس اًمٌٓمـ :وم٘م٤مل:
دقمقن ُمـ ـمٌٙمؿ ،اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أن ٓ أريد اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٌٓمٜمل ،وٓ ًمٗمرضمل ،ومال شمٌُ٘مٜمل ذم
اًمدٟمٞم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )361/2
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يتٛمٜمك اعمقت ىم٤ملُ :م٤م أرى سمذًمؽ سم٠مؾم ً٤م :إذ يتٛمٜمك اعمقت
اًمرضمؾ خم٤موم٦م اًمٗمتٜم٦م قمغم ديٜمف :وًمٙمـ ٓ :يتٛمٜمك اعمقت ُمـ ضسمف أو وم٤مىم٦م ،أو رء ُمثؾ هذا :صمؿ ىم٤مل قمٌد
اًمرمحـ :متٜمك اعمقت أسمق سمٙمر وقمٛمر ،وُمـ دوهنام :وؾمٛمٕمتف وٟمحـ ُم٘مٌٚمقن ُمـ ضمٜم٤مزة قمٌد اًمقه٤مب وم٘م٤مل:
إن ٕؿمؿ ريح ومتٜم٦م إن ٕدقمق اهلل أن يًٌ٘مٜمل هب٤م وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :يم٤من زم أظمقان ومامشمقا ،ودومع قمٜمٝمؿ ذ ُم٤م
ٟمرى ،وسم٘مٞمٜم٤م سمٕمدهؿ وُم٤م سم٘مل زم أخ إٓ هذا اًمرضمؾَ :يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وُم٤م يٖمٌط اًمٞمقم :إٓ ُم١مُمـ ذم
ىمؼمه(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)9/13
ىم٤مل قمٞمًك سمـ حمٛمد اًمٓمقُم٤مري :دظمٚمٜم٤م قمغم إسمراهٞمؿ احلريب وهق ُمريض وىمد يم٤من َيٛمؾ ُم٤مؤه إمم اًمٓمٌٞم٥م
ويم٤من جيلء إًمٞمف ومٞمٕم٤مجلف ومج٤مءت اجل٤مري٦م وردت اعم٤مء وىم٤مًم٧مُ :م٤مت اًمٓمٌٞم٥م.
ومٌٙمك صمؿ أٟمِم٠م ي٘مقل :إذا ُم٤مت اعم ُٕم٤مًم٩م ُمـ ؾم٘م٤مم…ومٞمقؿمؽ ًمٚمٛم َٕم٤مًم٩م أن يٛمقت(.شم٤مريخ سمٖمداد )39/6
> -0:ثبة اعزسجبة ٚف١خ أً٘ ادلش٠ل
 ِٓٚخيذِٗ ثبإلزغبْ ئٌٚ ٗ١اززّبٌٗ ٚاٌقرب ػٍِ ٝب ٠ؾك ِٓ أِشٖ ٚوزا
اٌٛف١خ دبٓ لشة عجت ِٛرٗ حبذ أ ٚلقبؿ ٚحنّ٘ٛب

ِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -913قمـ قمٛمران سمـ احلُ َّملم ريض اهللَّ قمٜمٝمام َأن اُمر َأ ًة ُم ْـ ُضم َٝم ْٞمٜمَ َ٦م َأشمَ٧م َّ
ِ
ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ
قمكم َ ،ومدقم٤م
اًمزٟمَ٤م  ،وم٘م٤مًم٧م  :ي٤م رؾمقل اهللَِّ َ ،أ ُ
وهل ُطم ٌْ َغم ُِم َـ ِّ
صٌ٧م طمدًّ ا َوم َ٠م ْ
ىمٛم ُف َ َّ
ِ
ٕم٧م َوم ْ٠مشمِٜمل ِ َهب٤م ش َوم َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ
وو ْ
وؾم َّٚمؿ وًم َّٞم َٝم٤م  ،وم٘م٤مل َ « :أ ْطم ًِ ْـ إِ ًَمٞمْ َٝم٤م َ ،وم٢مِذا َ
ٗمٕمؾ َوم َ٠مُمر ِهب٤م ُّ
َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
ُمًٚمؿ .
ٞم٤مهب٤م ُ ،صم َّؿ َأُمر ِهب٤م َوم ُر ِمج ْ٧م ُ ،صم َّؿ َص َّغم قمٚمٞمٝم٤م  .رواه
ٌ
ومِمدَّ ْت قم َٚمٞمٝم٤م صم ُ
َقم َٚم ْٞمف َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

عم٤م ُمرو٧م سمٜم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زوضمٝم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤من

ريض اهلل قمٜمف أن يٌ٘مك قمٜمده٤م ًمٞمٛمروٝم٤م وختٚمػ قمـ ُمٕمريم٦م سمدر وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف
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سم٤مب اؾمتحٌ٤مب وصٞم٦م أهؾ اعمريض

وؾمٚمؿ  :إِن ًمؽ اضمر رضمؾ ممـ ؿمٝمد سمدر اوؾمٝمٛمف ( .اًمٌخ٤مري ) 4966
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍميٕ :ن أىم٣م عمًٚمؿ طم٤مضم٦م أطم٥م امم ُمـ أن أصكم أًمػ ريمٕم٦م ).ىمْم٤مء احلقائ٩م )48
? -0:ثبة خٛاص لٛي ادلش٠ل  :أٔب ٚخغ  ،أ ٚؽذ٠ذ اٌٛخغ أِٛ ٚػٛن أٚ ٚاسأعبٖ
ٚحن ٛرٌه ٚث١بْ أٔٗ ال وشا٘خ يف رٌه ئرا مل ٠ىٓ ػٍ ٝاٌزغخو ٚئظٙبس اجلضع

ِ
ٍ
 -914قمـ ِ
وهق ُي ُ
ققمؽ ،
ُمًٕمقد
اسمـ
ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل َ :د َظم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ
ٚم٧م َقمغم اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
ققمؽ رضم ِ
الن ُِمٜمْٙم ُْؿ ش
َومٛمً ًْتُف  ،وم٘م ْٚم ُ٧م  :إِٟم ََّؽ ًَمتُق َقم ُؽ و ْقمٙم ً٤م َؿمديد ًا  ،وم٘م٤مل َ « :أ َضم ْؾ إِ ِّن ُأ َو َقم ُؽ يمام ُي ُ َ ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ
ؾمٕمد سمـ َأيب َو َّىم٤مص ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل َ :ضم٤م َءن
 -915وقمـ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يٕمق ُدن ُِمـ وضم ٍع َاؿمتدَّ يب َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :سم َٚم َغ يب ُم٤م شمرى  ،و َأٟمَ٤م ذو ُم ٍ
٤مل َ ،وٓ ِير ُصمٜمل إَِّٓ اسمٜمتل  .وذيمر
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
احلدي٨م ٌ ،
ٍ
حمٛمد ىم٤مل  :ىم٤م ًَم ْ٧م َ
قم٤مئِم ُ٦م ريض اهللَُّ قمٜمٝم٤م  :وار ْأ َؾم٤م ُه  .وم٘م٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ
 -916وقمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ
ِ
وؾم َّٚمؿ ْ « :سمؾ َأٟمَ٤م وار ْأ َؾم٤م ُه ش  .وذيمر احلدي٨م  .رواه اًمٌخ٤مري .
َقم َٚم ْٞمف َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق اًمدرداء رى اهلل قمٜمف ً :مق أن اسمـ آدم ُقم ِّٛمر ذم اًمّمح٦م واًمًالُم٦م ً :مٙم٤من ًمف داء ىم٤موٞم٤م.
( ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )565/7

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف  :أٓ إن اًمً٘مؿ ٓ يٙمت٥م ًمف أضمر ،وًمٙمـ يٙم َّٗمر سمف اخلٓم٤مي٤م .
( ُمقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )228/4
قمـ احلًـ رمحف اهلل أٟمف ذيمر اًمقضمع ،وم٘م٤مل :أُم٤م واهلل ُم٤م هق سمنم أي٤مم اعمًٚمؿ ،أي٤م ٌم ذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمز ُمـ
ُمٕم٤مده ،ويمُٗمر هب٤م قمٜمف ظمٓم٤مي٤مة ُ( .مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )249/4
ًمنن أن أيمقن ص٤مطم٥م ومراش ،وذاك أن اعمريض ُيرومع قمٜمف احلرج،
ىم٤مل اًمْمح٤مكً :مقٓ ىمراءة اًم٘مرآن َّ
ويٙمت٥م ًمف ص٤مًمح قمٛمٚمف وهق صحٞمح ،ويٙمٗمر قمٜمف ؾمٞمئ٤مشمف ُ (.مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )248/4
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف ٓ :يٙمقن اًمرضمؾ وم٘مٞمٝم٤م يم٤مُمؾ اًمٗم٘مف طمتك يٕمد اًمٌالء ٟمٕمٛم٦م ويٕمد اًمرظم٤مء ُمّمٞمٌ٦م ،وذًمؽ
أن ص٤مطم٥م اًمٌالء يٜمتٔمر اًمرظم٤مء وص٤مطم٥م اًمرظم٤مء يٜمتٔمر اًمٌالء .ىم٤مل شمٕم٤ممم (:وم٢من ُمع اًمٕمن ينا إن ُمع

سم٤مب ضمقاز ىمقل اعمريض  :أٟم٤م وضمع

 -14اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

اًمٕمن ينا) (.اًمنمح (.) 6 -5يمت٤مب اعمرض واًمٙمٗم٤مرات طمدي٨م )93
ىم٤مل ُمٕمروف اًمٙمرظمل :إن اهلل ًمٞمٌتكم قمٌده اعم١مُمـ سم٤مٕؾم٘م٤مم وإوضم٤مع ،ومٞمِمٙمق إمم أصح٤مسمف ومٞم٘مقل اهلل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم :وقمزيت وضمالزم ُم٤م اسمتٚمٞمتؽ هبذه إوضم٤مع وإؾم٘م٤مم إٓ ٕهمًٚمؽ ُمـ اًمذٟمقب ومال
شمِمٙمٜمل (.اًمْمقء اعمٜمػم قمغم اًمتٗمًػم )391 /2
ص قمغم حتًلم ُظم ُٚم٘مف وأن جيتٜم٥م اعمخ٤مصٛم٦م واعمٜم٤مزقم٦م ذم أُمقر
ىم٤مل آُم٤مم اًمٜمقوى :يٜمٌٖمل ًمٚمٛمريض أن ََي ِر َ
َّ
يًتحؾ زوضمتف
اًمدٟمٞم٤م ،وأن يًتحي ذم ذهٜمف أن هذا آظمر أوىم٤مشمِف ذم دار إقمامل ،ومٞمختٛمٝم٤م سمخػم ،وأن
وأوٓده وؾم٤مئر أهٚمف وهمٚمامٟمف ،وضمػماٟمف وأصدىم٤مئف ،ويمؾ َُمـ يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ُمٕم٤مُمٚم٦م أو ُمّم٤مطمٌ٦م أو
شمٕمٚمؼ ،ويروٞمٝمؿ ،وأن يتٕم٤مهد ٟمٗمًف سم٘مراءة اًم٘مرآن ِّ
واًمذيمر ،وطمٙم٤مي٤مت اًمّم٤محللم وأطمقاهلؿ قمٜمد اعمقت،
وأن َي٤مومظ قمغم اًمّمٚمقات ،واضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م ،وهمػممه٤م ُمـ وفم٤مئػ اًمديـ ،وٓ ي٘مٌؾ ىمقل َُمـ َيذًمف قمـ
اعمخذل هق اًمّمديؼ اجل٤مهؾ ،اًمٕمدو اخل ِٗمل وأن ي ِ
ِّ
ذًمؽ ،وم٢من هذا مم٤م َ
قِص أه َٚمف سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف،
يٌتغم سمف وهذا
ُ
ُّ َ
وسمؽمك اًمٜمَّقح قمٚمٞمف ،ويمذا إيمث٤مر اًمٌٙم٤مء وي ِ
قصٞمٝمؿ سمؽمك ُم٤م َضم َرت اًمٕم٤مدة سمف ُمـ اًمٌدع ذم اجلٜم٤مئز ويتٕم٤مهده
ُ
ْ
سم٤مًمدقم٤مء ًمف ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ(.اعمجٛمقع )118/5
يتٕم٤مهد ٟمٗمًف سمت٘مٚمٞمؿ أفمٗم٤مره وأظمذ ؿمٕمر ؿم٤مرسمف وإسمٓمف وقم٤مٟمتف حلدي٨م
يًتح٥م ًمٚمٛمريض أن
ىم٤مل اًمٜمقوى:
َ
ُّ
قؾمك يًتحدُّ
ُظمٌَٞم٥م سمـ قمدي ريض اهلل قمٜمف أٟمف عم٤م أرادت يم َّٗم٤مر ىمريش ىمت َٚمف اؾمتٕم٤مر ُُم َ

هب٤م(.اعمجٛمقع ) 273/5

ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
ؾم٧م قمغم اعمًٚمؿ طمؼ اعمًٚمؿ

ُمٜمٝم٤م قمٞم٤مدة اعمريض وم٤مقمٚمؿ

وضمدد اًمتقسم٦م ذم ذا اعمقـمـ

وسملم ظمقف ورضم٤مء ومٙمـ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

دظمٚم٧م أٟم٤م وقمٌداهلل سمـ اًمزسمػم قمغم أؾمامء ىمٌؾ ىمتؾ قمٌداهلل سمٕمنم ٍ
ًمٞم٤مل وأؾمامء
قمـ هِم٤مم ،قمـ أسمٞمف ىم٤مل:
ُ
َو ِضمٕم٦م ،وم٘م٤مل هل٤م قمٌداهلل :يمٞمػ دمديٜمَؽ؟ ىم٤مًم٧مَ :و ِضمٕم٦م ،ىم٤مل :إن ذم اعمقت ،وم٘م٤مًم٧مً :مٕمٚمؽ شمِمتٝمل ُمقيت،
قمكم أطمد ـمرومٞمؽ ،أو شمُ٘متَؾ وم٠مطمتًٌؽ،
ومٚمذًمؽ شمتٛمٜمَّ٤مه؟ ومال شمٗمٕمؾ ،ومقاهلل ُم٤م أؿمتٝمل أن أُمقت طمتك ي٠ميت َّ
ُٕمرض قمٚمٞمؽ ظم َّٓم٦م ،ومال شم َُقاومِ٘مؽ ،ومت٘مٌٚمٝم٤م يمراهٞم٦م اعمقت ،وإٟمام َقمٜمَك
ومت٘مر قمٞمٜمل ،وم٢مي٤مك أن شم َ
وإُم٤م أن شمٔمٗمر َّ
اسم ُـ اًمزسمػم ًمٞم٘متؾ ومٞمحزهن٤م ذًمؽ (.اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد)3994
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قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ىم٤مل  :ـمٚمؼ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد رى اهلل قمٜمف اُمرأشمف ،صمؿ أطمًـ قمٚمٞمٝم٤م اًمثٜم٤مء وم٘مٞمؾ ًمف :
ي٤م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ٕي رء ـمٚم٘متٝم٤م ؟ ىم٤مل ُ :م٤م ـمٚم٘متٝم٤م ُٕمر رأسمٜمل ُمٜمٝم٤م وٓ ؾم٤مءن ،وًمٙمـ ل يّمٌٝم٤م قمٜمدي
سمالء ُ(.مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )282/4
دظمؾ ـم٤مووس قمغم اإلُم٤مم أمحد:وهق ذم ُمروف ومقضمده يئـ وم٘م٤مل ًمف :إن أٟملم اعمريض ُيٙمتَ٥م قمٚمٞمف ًم٘مقًمف
ِ ِ
ِ ِ
ٞم٥م َقمتِٞمدٌ ) (ق  )18وم٠مُمًؽ أقمٜمل اإلُم٤مم أمحد ،أُمًؽ قمـ إٟملم
شمٕم٤ممم َُ (:م٤م َي ْٚمٗم ُظ ُم ْـ َىم ْق ٍل إِ َّٓ ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
طمتك ُم٤متُ( .مً٤مئؾ اإلُم٤مم امحد )
ُمر وه٥م سمٛمٌتغم أقمٛمك جمذوم ُم٘مٕمد قمري٤من سمف ووح يم٤من ي٘مقل :احلٛمد هلل قمغم ِ
ٟمٕمٛمف وم٘م٤مل رضمؾ يم٤من ُمع
وه٥م :أي رء سم٘مل قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م حتٛمد اهلل قمٚمٞمٝم٤م؟ وم٘م٤مل ًمف اعمٌتغم:ارم سمٌٍمك إمم أهؾ اعمديٜم٦م وم٤مٟمٔمر
إمم أيمثر أهٚمٝم٤م أومال أمحد اهلل أٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م أطمد يٕمرومف همػمي( .احلٚمٞمف طمدي٨م )4867
قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :أٟمف سمٙمك ذم ُمروف ،وم٘م٤مًمقا ًمف :ي٤م أسم٤م قمٛمران ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل :ويمٞمػ ٓ أسمٙمل ،وأٟم٤م
اٟمٔمر رؾمقًٓ ُمـ ريب يٌنمن ،إُم٤م هبذه ،وإُم٤م هبذه؟ (طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 224 /4
 -0;9ثبة رٍمني احملزنش  :ال ئٌٗ ئال اهلل

َ٤من ِ
ِ
 -917قمـ ٍ
رؾم ُ
ُمٕم٤مذ ريض اهللَّ قمٜمف َ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ يم َ
آظم َر يمال َُِم ِف ٓ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
إًِم َف إَِّٓ اهللَّ َد َظم َؾ اجلٜمَّ َ٦م ش رواه أسمق داود واحل٤ميمؿ وىم٤مل  :صحٞمح ِ
اإلؾمٜم٤مد .

ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ِّ٘مٜمُقا
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -918وقمـ َأيب ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ُمقشمَ٤ميم ُْؿ ٓ إًِمف إَِّٓ اهللَُّ ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

اًمّمدِّ يؼ رى اهلل قمٜمف ىم٤مًم٧م قم٤مئِمف :
عمََّ٤م ُاطمتي أسمق سمٙمر ِّ
ًمٕمٛمرك ُم٤م يٖمٜمك اًمثراء قمـ اًمٗمتك ...اذا طمنمضم٧م يقُم٤م وو٤مق هب٤م اًمّمدر
ت َؾمٙم َْر ُة
ومٙمِمػ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف قمـ وضمٝمف وىم٤ملً :مٞمس يمذًمؽ ي٤م سمٜمٞم٦م ،وًمٙمـ ىمقمم َ (:و َضم٤م َء ْ
٤محل ِّؼ َذًم ِ َؽ ُم٤م ُيمٜم َْ٧م ُِمٜمْف َ ِ
ِ
حتٞمدُ ) ( ق ( . )19اًمٕم٤مىمٌف رم ذيمر اعمقت ًمالؿمٌٞمغم ص )122
ُ
َ
اعمَْ ْقت سمِ ْ َ
قمـ أيب اعمٚمٞمح أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة أرؾمؾ إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل
قمٜمف  ،وم٘م٤مل  :إن أوصٞمؽ سمقصٞم٦م  ،إن أٟم٧م ىمٌٚمتٝم٤م قمٜمل  :إن هلل قمز وضمؾ طم٘م٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ٓ ي٘مٌٚمف سم٤مًمٜمٝم٤مر  ،وإن
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سم٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي  ٓ :إًمف إٓ اهلل

هلل قمز وضمؾ طم٘م٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر ٓ ي٘مٌٚمف سم٤مًمٚمٞمؾ  ،وإٟمف قمز وضمؾ ٓ ي٘مٌؾ اًمٜم٤مومٚم٦م طمتك شم١مدى اًمٗمريْم٦م  ،أل شمر إٟمام
صم٘مٚم٧م ُمقازيـ ُمـ صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمف ذم أظمرة سم٤مشمٌ٤مقمٝمؿ احلؼ ذم اًمدٟمٞم٤م  ،وصم٘مؾ ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ  ،وطمؼ عمٞمزان ٓ
يقوع ومٞمف إٓ طمؼ أن يث٘مؾ  ،أل شمر إٟمام ظمٗم٧م ُمقازيـ ُمـ ظمٗم٧م ُمقازيٜمف ذم أظمرة سم٤مشمٌ٤مقمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ ذم
اًمدٟمٞم٤م وظمػ ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وطمؼ عمٞمزان ٓ يقوع ومٞمف إٓ سم٤مـمؾ أن َيػ  ،أل شمر أن اهلل قمز وضمؾ أٟمزل آي٦م
اًمرضم٤مء قمٜمد آي٦م اًمِمدة  ،وآي٦م اًمِمدة قمٜمد آي٦م اًمرضم٤مء ً ،مٙمل يٙمقن اًمٕمٌد راهمٌ٤م راهٌ٤م  ٓ ،يٚم٘مل سمٞمده إمم
اًمتٝمٚمٙم٦م  ٓ ،يتٛمٜمك قمغم اهلل قمز وضمؾ همػم احلؼ  ،وم٢من أٟم٧م طمٗمٔم٧م وصٞمتل ومال يٙمقٟمـ هم٤مئ٥م أطم٥م إًمٞمؽ
ُمـ اعمقت  ،وٓ سمد ًمؽ ُمٜمف  ،وإن أٟم٧م وٞمٕم٧م وصٞمتل هذه ومال يٙمقٟمـ هم٤مئ٥م أسمٖمض إًمٞمؽ ُمـ اعمقت.
(وص٤مي٤م اًمٕمٚمامء قمٜمد طمْمقر اعمقت ٓسمـ زسمر اًمرسمٕمك رىمؿ )15
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمٝمام  :يم٤من رأس قمٛمر ذم طمجري ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف،
وم٘م٤مل زمَ :وع ظمدي قمغم إرض ،وم٘مٚم٧م :وُم٤م يم٤من قمٚمٞمؽ يم٤من ذم طمجري أو قمغم إرض؟ وم٘م٤مل :وٕمف
ٓ ُأ َّم ًمؽ ،ومقوٕمتُف ،وم٘م٤مل :ويكمٌ ،
ويؾ ٕ ُِّمل إن ل يرمحٜمل ريب( .اعمُحت ََييـ ص  54رىمؿ )42
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد :عم٤م ـمٕمـ قمٛمر رمحف اهلل ـمٕمٜمتف اًمتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م ىم٤مل ًمف سمٕمْمٝمؿً :مق ذسم٧م ي٤م أُمػم
اعم١مُمٜملم ًمٌٜم٤م ،ومٚمام ذب اًمٚمٌـ ظمرج ُمـ ضمرطمف ،وقمٚمٛمقا أٟمف ذاسمف اًمذي ذب ىم٤مل :ومٌٙمك ،وأسمٙمك ُمـ
طمقًمف ،وىم٤مل :هذا طملم ًمق أن زم ُم٤م ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس ٓومتدي٧م سمف ُمـ هقل اعمٓمٚمع :ىم٤مًمقا :وُم٤م أسمٙم٤مك
إٓ هذا؟ ىم٤ملُ :م٤م أسمٙم٤من همػمه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )355/3
وعم٤م ُـمٕمـ قمٛمر ضم٤مء قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس وم٘م٤مل  :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أؾمٚمٛم٧م طملم يمٗمر اًمٜم٤مس و ضم٤مهدت ُمع
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ظمذًمف اًمٜم٤مس  ،و ىمتٚم٧م ؿمٝمٞمدا و ل َيتٚمػ قمٚمٞمؽ اصمٜم٤من و شمقذم رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و هق قمٜمؽ راض وم٘م٤مل ًمف :أقمد ُم٘م٤مًمتؽ وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف  ،وم٘م٤مل  :اعمٖمرور ُمـ همررمتقه
و اهلل ًمق أن زم ُم٤م ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس أو همرسم٧م ٓومتدي٧م سمف ُمـ هقل اعمٓمٚمعُ(.مًتدرك احل٤ميمؿ )98/3
عم٤م اطمتُي قمثامن سمـ قمٗم٤من ضمٕمؾ ي٘مقل ودُمف يًٞمؾ ٓ :إًمف إٓ أٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ إن يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم ،اًمٚمٝمؿ
إن أؾمتٕملم سمؽ قمغم أُمقري ،وأؾم٠مًمؽ اًمّمؼم قمغم سمالئل( .اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ص )123
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :إن قمٚم ًّٞم٤م عم٤م ُضب ،أوص سمٜمٞمف ،صمؿ ل يٜمٓمؼ إٓ سمـ ٓ( :إًمف إٓ اهلل) طمتك
ىمٌْمف اهلل( .اعمُحت ََييـ ٓسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤م ص  61رىمؿ )53
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قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ :أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م عم٤م طميهت٤م اًمقوم٤مة :أُمرت قمٚمٞم ً٤م ،ومقوع هل٤م
ُهمًالً :وم٤مهمتًٚم٧م ،وشمٓمٝمرت ،ودقم٧م سمثٞم٤مب أيمٗم٤مهن٤مُ :
وم٠مشمٞم٧م سمثٞم٤مب همالظ ظمِمـ ،ومٚمًٌتٝم٤م ،وُمً٧م ُمـ
احلٜمقط :صمؿ أُمرت قمٚمٞم ً٤م :أن ٓ شمُٙمِمػ إذا ىمٌْم٧م ،وأن شمدرج يمام هل ذم صمٞم٤مهب٤م :وم٘مٚم٧م ًمف :هؾ قمٚمٛم٧م
أطمد ًا ومٕمؾ ذًمؽ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،يمثػم سمـ اًمٕمٌ٤مس :ويمت٥م ذم أـمراف أيمٗم٤مٟمف :يِمٝمد يمثػم سمـ قمٌ٤مس أن ٓ إًمف
إٓ اهلل(.جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك )211/9
قمـ أم ضمٕمٗمر :أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًم٧م :ي٤م أؾمامء ،إن ىمد اؾمت٘مٌح٧م ُم٤م ُيّمٜمع
سم٤مًمٜمً٤مء :إن يٓمرح قمغم اعمرأة اًمثقب ،ومٞمّمٗمٝم٤م :وم٘م٤مًم٧م أؾمامء :ي٤م اسمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٓ
أريؽ ؿمٞمئ ً٤م رأيتف سم٤محلٌِم٦م؟ ومدقم٧م سمجرائد رـمٌ٦م ،ومحٜمتٝم٤م ،صمؿ ـمرطم٧م قمٚمٞمٝم٤م صمقسم ً٤م :وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦مُ :م٤م
أطمًـ هذا وأمجٚمف شمُٕمرف سمف اعمرأة ُمـ اًمرضمؾ :وم٢مذا ُم٧م أٟم٤م :وم٤مهمًٚمٞمٜمل أٟم٧م وقمكم ،وٓ يدظمؾ قمكم أطمد:
ومٚمام شمُقومٞم٧م :همًٚمٝم٤م قمكم وأؾمامء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )35/4
قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل :اؾمت٠مذن اسمـ قمٌ٤مس قمغم قم٤مئِم٦م ،وم٘م٤مًم٧م ٓ :طم٤مضم٦م زم سمتزيمٞمتف :وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ
أيب سمٙمر :ي٤م أُمت٤مه ،إن اسمـ قمٌ٤مس ُمـ ص٤مًمح سمٞمتؽ ،ضم٤مء يٕمقدك :ىم٤مًم٧م :وم٠مذن ًمف :ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل :ي٤م
أُمف أسمنمي ،ومقاهللُ ،م٤م سمٞمٜمؽ وسملم أن شمٚم٘مل حمٛمد ًا وإطمٌ٦م :إٓ أن يٗم٤مرق روطمؽ ضمًدك :يمٜم٧م أطم٥م
ٟمً٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمف ول يٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َي٥م إٓ ـمٞمٌ ً٤م :ىم٤مًم٧م:
أيْم ً٤م :ىم٤مل :هٚمٙم٧م ىمالدشمؽ سم٤مٕسمقاء ،وم٠مصٌح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٚمت٘مٓمٝم٤م ،ومٚمؿ جيدوا ُم٤مء،
وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾَ ( :ومتَٞمَ َّٛم ُٛمقا َص ِٕمٞمد ًا َـمٞمٌِّ ً٤م) (اًمٜمً٤مء ) :ومٙم٤من ذًمؽ سمًٌٌؽ وسمريمتؽُ :م٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم
هلذه إُم٦م ُمـ اًمرظمّم٦م :ويم٤من ُمـ أُمر ُمًٓمح ُم٤م يم٤من ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم سمرائتؽ ُمـ ومقق ؾمٌع ؾمٛمقاشمف،
ومٚمٞمس ُمًجد يذيمر اهلل ومٞمف :إٓ وؿم٠مٟمؽ يتغم ومٞمف ،آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر :وم٘م٤مًم٧م :ي٤م اسمـ قمٌ٤مس ،دقمٜمل
ُمٜمؽ وُمـ شمزيمٞمتؽ ،ومقاهللً ،مقددت أن يمُٜم٧م ٟمًٞم٤م ُمٜمًٞم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )2/45
عم٤م طميت أسم٤م هريرة اًمقوم٤مة سمٙمك :وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مل ُسمٕمد اعمٗم٤مزة وىمٚم٦م اًمزاد وقم٘مٌ٦م يم١مود اعمٝمٌط
ُمٜمٝم٤م إمم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر ( .صٗم٦م اًمّمٗمقة )694/1
ىمٞمؾ ٕيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مريُ :م٤مذا ىم٤مل طمذيٗم٦م قمٜمد ُمقشمف؟ ىم٤مل :عم٤م يم٤من قمٜمد اًمًحر ىم٤مل :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ
صٌ٤مح إمم اًمٜم٤مر صمالصم٤م صمؿ ىم٤مل :اؿمؽموا زم صمقسملم أسمٞمْملم :وم٢مهنام ًمـ ُيؽميم٤م قمكم إٓ ىمٚمٞمال طمتك أسمدل هبام ظمػما
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ُمٜمٝمام ،أو أؾمٚمٌٝمام ؾمٚمٌ٤م ىمٌٞمح٤م(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )368/2
عم٤م طميت ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف اًمقوم٤مة ،ىم٤ملِ :
أىمٕمدون ،وم٠مىمٕمدوه ،ومجٕمؾ يذيمر اهلل شمٕم٤ممم
ويًٌِّحف وي٘مدؾمف ،صمؿ ىم٤مل :أن شمذيمر رسمؽ ي٤م ُمٕم٤موي٦م سمٕمد آٟمحٓم٤مم وآهندام ،أٓ يم٤من ذًمؽ وهمّمـ
اًمِمٌ٤مب ٟمي ري٤من ،وسمٙمك طمتك قمال سمٙم٤مؤه ،صمؿ ىم٤مل  :ي٤مرب ارطم ِؿ اًمِمٞمخ اًمٕم٤مِص ذا اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد،
ِ
ِ
يرج همػمك وٓ َوصمِ َؼ سم٠مطمد ؾمقاك.
اًمٚمٝمؿ أىمِ ِؾ اًمٕمثرة
وضمدْ سمحٚمٛمؽ قمغم ُمـ ل ُ
واهمٗمر اًمزًم٦م ُ
(اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمٕمٌداحلؼ اإلؿمٌٞمكم ص )125
دظمٚم٧م مج٤مقم٦م قمغم ُمٕم٤موي٦م ومرأوا ذم ضمٚمده همْمقٟم٤م ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل  :أُم٤م سمٕمد ومٝمؾ اًمدٟمٞم٤م أمجع
إٓ ُم٤م ىمد ضمرسمٜم٤م ورأيٜم٤م ؟ أُم٤م واهلل ًم٘مد اؾمت٘مٌٚمٜم٤م زهرهت٤م سمجدشمٜم٤م وسم٤مؾمتٚمذاذ ُمٜم٤م ًمٕمٞمِمٜم٤م ومام ًمٌثٜم٤م اًمدٟمٞم٤م أن
ٟم٘مْم٧م ذًمؽ ُمٜم٤م طم٤مٓ سمٕمد طم٤مل وقمروة سمٕمد قمروة وم٠مصٌح٧م اًمدٟمٞم٤م وىمد وشمرشمٜم٤م وأطمٚم٘متٜم٤م واؾمتالُم٧م إًمٞمٜم٤م
ُ
وم٠مف ًمٚمدٟمٞم٤م ُمـ دار صمؿ ُأف ًمٚمدٟمٞم٤م ُمـ دار( .اعمحتييـ ٓسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤م طمدي٨م )61
قمـ اسمـ قم ٌ٤مس ىم٤مل  :عم٤م اطمتي ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل  :ي٤م سمٜمل إن يمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم
اًمّمٗم٤م وإن دقمقت سمٛمِم٘مص وم٠مظمذت ُمـ ؿمٕمره وهق ذم ُمقوع يمذا ويمذا وم٢مذا أٟم٤م ُم٧م ومخذوا ذًمؽ
اًمِمٕمر وم٤مطمِمقا سمف ومٛمل وُمٜمخري ومحدصمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  ،قمـ ؿمٞمخ ُمـ ىمريش  :أن ُمٕم٤موي٦م عم٤م ىم٤مل
ذًمؽ متثٚم٧م اسمٜمتف :
إذا ُم٧م ُم٤مت اجلقد واٟم٘مٓمع اًمٜمدى

ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمـ ىمٚمٞمؾ ُمٍمد

وردت أيمػ اًمً٤مئٚملم وأُمًٙمقا

ُمـ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م سمخٚمػ جمدد

يمال ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يدومع اهلل قمٜمؽ وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ُمتٛمثال :
وإذا اعمٜمٞم٦م أٟمِمٌ٧م أفمٗم٤مره٤م

أًمٗمٞم٧م يمؾ متٞمٛم٦م ٓ شمٜمٗمع

صمؿ أهمٛمل قمٚمٞمف  .صمؿ أوم٤مق وم٘م٤مل عمـ طميه ُمـ أهٚمف  :اشم٘مقا اهلل وم٢من اهلل ي٘مل ُمـ اشم٘م٤مه وٓ شم٘مك عمـ ٓ يت٘مل
اهلل صمؿ ىم٣م (.اعمحتييـ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )66
ويروى أن آظمر ظمٓمٌ٦م ظمٓمٌٝم٤م ُمٕم٤موي٦م أن ىم٤مل أَي٤م اًمٜم٤مس إن ُمـ زرع ىمد اؾمتحّمد وإن وًمٞمتٙمؿ وًمـ
ورم أضمكم ِ
يٚمٞمٙمؿ أطمد ُمـ سمٕمدي إٓ وهق ذ ُمٜمل يمام يم٤من ُمـ ىمٌكم ظمػما ُمٜمل وي٤م يزيد إذا َ
ومقل همًكم رضمال
ًمٌٞمٌ٤م وم٢من اًمٚمٌٞم٥م ُمـ اهلل سمٛمٙم٤من ومٚمٞمٜمٕمؿ اًمٖمًؾ وًمٞمجٝمر سم٤مًمتٙمٌػم صمؿ اقمٛمد إمم ُمٜمديؾ ذم اخلزاٟم٦م ومٞمف صمقب
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ُمـ صمٞم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمراو٦م ُمـ ؿمٕمره وأفمٗم٤مره وم٤مؾمتقدع اًم٘مراو٦م أٟمٗمل وومٛمل وأذن
وقمٞمٜمل واضمٕمؾ اًمثقب قمغم ضمٚمدي دون أيمٗم٤من وي٤م يزيد اطمٗمظ وصٞم٦م اهلل ذم اًمقاًمديـ وم٢مذا أدرضمتٛمقن ذم
ضمديدي وووٕمتٛمقن ذم طمٗمريت ومخٚمقا ُمٕم٤موي٦م وأرطمؿ اًمرامحلم وىم٤مل حمٛمد سمـ قم٘مٌ٦م عم٤م ٟمزل سمٛمٕم٤موي٦م
اعمقت ىم٤مل ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م رضمال ُمـ ىمريش سمذي ـمقى وإن ل أل ُمـ هذا إُمر ؿمٞمئ٤م(.احلٚمٞمف )489/4
يمٜم٧م شم٘مقل ًمٜم٤م:
وعم٤م طميت قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف اًمقوم٤مة ىم٤مل ًمف اسمٜمف قمٌداهلل ي٤م أسمت٤مه ،إٟمؽ ىمد َ
يمٜم٧م أًم٘مك رضمالً قم٤مىمالً قمٜمد ٟمزول اعمقت طمتك ي ِّمػ زم ُم٤م َجيِد ،وأٟم٧م ذًمؽ اًمرضمؾِ ،
ػ زم
ومّم ْ
ًمٞمتٜمل ُ
َ
جي ُّر سمف ُمـ
َ
اعمقت ،وم٘م٤مل :واهلل ي٤م سمٜمل ًمٙم٠من َضمٜمٌِْل ذم َختْ٧م ،ويم٠من أشمٜم َّٗمس ُمـ َؾم ِّؿ إسمرة ،ويم٠من همّمـ اًمِمقك ُ َ
يمٜم٧م
ىمدُمل إمم ه٤مُمتل ،صمؿ ىم٤مل ً:مٞمتٜمك يمٜم٧م ىمٌؾ ُم٤م سمدا مم رم ىمالل اجلٌ٤مل ارقمك اًمققمقٓ واهلل ًمٞمتٜمل ُ
طمٞمْم٤م ،أقمريمتٜمك اإلُم٤مء سمدري٥م اإلذظمر(.يمت٤مب اعمحتييـ ٓسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤م )93
ً
وايْم٤م عم٤م دٟم٤م اعمقت ُمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص دقم٤م سمحرؾمف ورضم٤مًمف ،ومٚمام دظمٚمقا قمٚمٞمف ىم٤مل :هؾ شمُٖمٜمقن قمٜمل ُمـ
اهلل ؿمٞم ًئ٤م؟! ىم٤مًمقا ،ٓ :ىم٤مل :وم٤مومؽمىمقا قمٜمل صمؿ دقم٤م سمامء ومتقو٠م وم٠مؾمٌغ اًمقوقء صمؿ ىم٤مل :امحٚمقن إمم اعمًجد،
ومخٜم٧م وطمددت زم
ومٕمّمٞم٧م وائتٛمٜمتٜمل
ومٗمٕمٚمقا وم٘م٤مل :اؾمت٘مٌٚمقا يب اًم٘مٌٚم٦م ومٗمٕمٚمقا ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ إٟمؽ أُمرشمٜمل
ُ
ُ
ٍم وٓ ُمًتٙمؼم ،صمؿ ىم٤مل ٓ :إًمف
ومتٕمدي٧م اًمٚمٝمؿ ٓ سمريء وم٠مقمتذر وٓ ىمقي وم٠مٟمتٍم سمؾ ُمذٟم٥م ُمًتٖمٗمر ٓ ُُم ٌّ
إٓ أٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ إن يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم ،ومٚمؿ يزل يردده٤م طمتك ُم٤مت( .اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ص )125
ىم٤مل أٟمس سمـ ؾمػميـ  :ؿمٝمدت أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وطميه اعمقت ومجٕمؾ ي٘مقل ً :م ِّ٘مٜمُقن ٓ إًمف إٓ اهلل  ،ومٚمؿ
يزل ي٘مقهل٤م طمتك ُىمٌِ َض (يمت٤مب قمغم ومراش اعمقت ص )4
وىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف عم٤م أطمتي وىمد ٟمزل سمف اعمقت ًمٞمٕم٤ميـ اًمٜم٤مس همدا ُمـ قمٗمق اهلل وؾمٕم٦م
رمحتف ُم٤م ل َيٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم (.اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمٕمٌداحلؼ اإلؿمٌٞمكم ص )1/126
طمٞمٜمام أشمك سمالٓ اعمقت ىم٤مًم٧م زوضمتف  :وا طمزٟم٤مه ومٙمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ وضمٝمف وهق ذم ؾمٙمرات اعمقت وىم٤مل :
ٓ شم٘مقزم واطمزٟم٤مه و ىمقزم واومرطم٤مة صمؿ ىم٤مل  :همدا ٟمٚم٘مك إطمٌ٦م ..حمٛمدا و صحٌف.
(اًمٕم٤مىمٌف رم ذيمر اعمقت ًمٕمٌداحلؼ اإلؿمٌٞمكم ص )124
عم٤م طميت أسم٤م ذر اًمقوم٤مة سمٙم٧م زوضمتف وم٘م٤ملُ:م٤م يٌٙمٞمؽ ؟ ىم٤مًم٧م  :و يمٞمػ ٓ أسمٙمل و أٟم٧م متقت سم٠مرض
ومالة و ًمٞمس ُمٕمٜم٤م صمقب يًٕمؽ يمٗمٜم٤م .وم٘م٤مل هل٤م  ٓ :شمٌٙمل وأسمنمي وم٘مد ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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ي٘مقل ًمٜمٗمر أٟم٤م ُمٜمٝمؿ ً:مٞمٛمقشمـ رضمؾ ُمٜمٙمؿ سمٗمالة ُمـ إرض يِمٝمده قمّم٤مسم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم و ًمٞمس ُمـ أوًمئؽ
اًمٜمٗمر أطمد إٓ وُم٤مت ذم ىمري٦م و مج٤مقم٦م وأٟم٤م اًمذي أُمقت سمٗمالة و اهلل ُم٤م يمذسم٧م وٓ يمذسم٧م وم٤مٟمٔمري اًمٓمريؼ
ىم٤مًم٧م :أٟمك و ىمد ذه٥م احل٤مج وشم٘مٓمٕم٧م اًمٓمريؼ:وم٘م٤مل اٟمٔمري وم٢مذا أٟم٤م سمرضم٤مل وم٠محل٧م صمقيب وم٠مهقمقا إزم
وم٘م٤مًمقا ُ :م٤م ًمؽ ي٤م أُم٦م اهلل ؟ ىم٤مًم٧م  :اُمرؤ ُمـ اعمًٚمٛملم شمٙمٗمقٟمف وم٘م٤مًمقا ُ :مـ هق ؟ ىم٤مًم٧م  :أسمق ذر .ىم٤مًمقا
:ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل .ومٗمدوه سم٠مسم٤مئٝمؿ وأُمٝم٤مهتؿ ودظمٚمقا قمٚمٞمف ومٌنمهؿ و ذيمر هلؿ احلدي٨م.و ىم٤مل  :أٟمِمديمؿ
سم٤مهلل ٓ يٙمٗمٜمٜمل أطمد يم٤من أُمػم أو قمريٗم٤م أو سمريدا .ومٙمؾ اًم٘مقم يم٤مٟمقا ٟم٤مًمقا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م همػم ومتك ُمـ
إٟمّم٤مر ومٙمٗمٜمف ذم صمقسملم ًمذًمؽ اًمٗمتك .و صغم قمٚمٞمف قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ومٙم٤من ذم ذًمؽ اًم٘مقم ريض اهلل
قمٜمٝمؿ أمجٕملم(.اإلص٤مسمف )186/2
عم٤م اطمتُي أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ضمٕمؾ ي٘مقل :أٓ رضمؾ يٕمٛمؾ عمثؾ ُمٍمقمل هذا؟! أٓ رضمؾ يٕمٛمؾ
ص٤مطمٌ٧م
عمثؾ ؾم٤مقمتل هذه؟! أٓ رضمؾ يٕمٛمؾ عمثؾ يقُمل هذا؟! وسمٙمك ،وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف :شمٌٙمل وىمد
َ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟! وم٘م٤مل :وُم٤م زم ٓ أسمٙمل وٓ أدري قمال َم أهجؿ ُمـ ذٟمقيب؟! (.اًمتٌٍمة )216

سمٙمك ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد قمٜمد ُمقشمف وم٘مٞمؾ ًمف ُ :م٤م يٌٙمٞمؽ ؟ وم٘م٤مل  :قمٝمد إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ
أن يٙمقن زاد أطمدٟم٤م يمزاد اًمرايم٥م و طمقزم هذه إزواد  .و ىمٞمؾ  :إٟمام يم٤من طمقًمف إضم٤مٟم٦م و ضمٗمٜم٦م و
ُمٓمٝمرة ! (طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )196/1
اإلضم٤مٟم٦م:إٟم٤مء جيٛمع ومٞمف اعم٤مء .اجلٗمٜم٦م  :اًم٘مّمٕم٦م يقوع ومٞمٝم٤م اعم٤مء واًمٓمٕم٤مم .اعمٓمٝمرة  :إٟم٤مء يتٓمٝمر ومٞمف.
قمـ رىمٌ٦م سمـ ُمّم٘مٚم٦م عم٤م اطمتي احلًـ سمـ قمكم ىم٤مل  :أظمرضمقا ومرار إمم اًمّمحـ ; وم٠مظمرضمقه وم٘م٤مل :
اًمٚمٝمؿ إن أطمتً٥م ٟمٗمز قمٜمدك وم٢مهن٤م أقمز إٟمٗمس قمكم(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )275/3
ىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن :قمٜمد اعمقت ُرب يقم ًمق أشم٤من اعمقت ل أؿمؽ وم٠مُم٤م اًمٞمقم وم٘مد ظم٤مًمٓم٧م أؿمٞم٤مء ٓ أدري
قمغم ُم٤م أٟم٤م ومٞمٝم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )1/278
قمـ أيب سمردة ىم٤مل  :عم٤م طمي أسم٤م ُمقؾمك اًمقوم٤مة ىم٤مل  :ي٤م سمٜمل اذيمروا ص٤مطم٥م اًمرهمٞمػ  ،ىم٤مل  :يم٤من رضمؾ
يتٕمٌد ذم صقُمٕم٦م  ،أر اه ىم٤مل  :ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م  ٓ ،يٜمزل إٓ ذم يقم واطمد  ،ىم٤مل  :ومِمٌف أو ؿم٥م اًمِمٞمٓم٤من ذم
قمٞمٜمف اُمرأة  ،ومٙم٤من ُمٕمٝم٤م ؾمٌٕم٦م أي٤مم وؾمٌع ًمٞم٤مل  ،ىم٤مل  :صمؿ يمِمػ قمـ اًمرضمؾ همٓم٤مؤه ومخرج شم٤مئٌ٤م  ،ومٙم٤من
يمٚمام ظمٓم٤م ظمٓمقة صغم وؾمجد  ،ومآواه اًمٚمٞمؾ إمم ديم٤من يم٤من قمٚمٞمف اصمٜم٤م قمنم ُمًٙمٞمٜم٤م  ،وم٠مدريمف اًمٕمٞم٤مء ومرُمك
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سمٜمٗمًف سملم رضمٚملم ُمٜمٝمؿ  ،ويم٤من صمؿ راه٥م يٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ يمؾ ًمٞمٚم٦م سم٠مرهمٗم٦م ومٞمٕمٓمل يمؾ إٟمً٤من رهمٞمٗم٤م  ،ومج٤مء
ص٤مطم٥م اًمرهمٞمػ وم٠مقمٓمك يمؾ إٟمً٤من رهمٞمٗم٤م  ،وُمر قمغم ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ظمرج شم٤مئٌ٤م ومٔمـ أٟمف ُمًٙملم
وم٠مقمٓم٤مه رهمٞمٗم٤م  ،وم٘م٤مل اعمؽموك ًمّم٤مطم٥م اًمرهمٞمػ ُ :م٤م ًمؽ ل شمٕمٓمٜمل رهمٞمٗمل ُم٤م يم٤من سمؽ قمٜمف همٜمك ؟ وم٘م٤مل :
أشمران أُمًٙمتف قمٜمؽ ؟ ؾمؾ  :هؾ أقمٓمٞم٧م أطمدا ُمٜمٙمؿ رهمٞمٗملم ؟ ىم٤مًمقا  ، ٓ :ىم٤مل  :شمران أُمًٙمتف قمٜمؽ ،
واهلل ٓ أقمٓمٞمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ؿمٞمئ٤م  ،ومٕمٛمد اًمت٤مئ٥م إمم اًمرهمٞمػ اًمذي دومٕمف إًمٞمف ومدومٕمف إمم اًمرضمؾ اًمذي شمرك ،
وم٠مصٌح اًمت٤مئ٥م ُمٞمت٤م  ،ىم٤مل  :ومقزٟم٧م اًمًٌٕمقن ؾمٜم٦م سم٤مًمًٌع اًمٚمٞم٤مزم ومرضمح٧م اًمًٌع اًمٚمٞم٤مزم صمؿ وزٟم٧م اًمًٌع
اًمٚمٞم٤مزم سم٤مًمرهمٞمػ ومرضمح اًمرهمٞمػ  ،وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك  :ي٤م سمٜمل اذيمروا ص٤مطم٥م اًمرهمٞمػ .
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء طمدي٨م رىمؿ ُ -913مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )535/18
عم٤م طميت أسم٤م ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف اًمقوم٤مة دقم٤م ومتٞم٤مٟمف وىم٤مل هلؿ إذهٌقا وم٤مطمٗمروا زم وأقمٛم٘مقا ومٗمٕمٚمقا
وم٘م٤مل  :اضمٚمًقا سمك ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده إهن٤م إلطمدى اعمٜمزًمتلم إُم٤م ًمٞمقؾمٕمـ ىمؼمي طمتك شمٙمقن يمؾ زاوي٦م
أرسمٕملم ذراقم٤م وًمٞمٗمتحـ زم سم٤مب ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م ومألٟمٔمرن إمم ُمٜمززم ومٞمٝم٤م وإمم أزواضمل وإمم ُم٤م أقمد اهلل قمز
و ضمؾ زم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ صمؿ ٕٟم٤م أهدى إمم ُمٜمززم ذم اجلٜم٦م ُمٜمل اًمٞمقم إمم أهكم وًمٞمّمٞمٌٜمل ُمـ روطمٝم٤م
ورَي٤مهن٤م طمتك أسمٕم٨م وإن يم٤مٟم٧م إظمرى ًمٞمْمٞم٘مـ قمكم ىمؼمي طمتك ختتٚمػ ُمٜمف أوالقمل طمتك يٙمقن أوٞمؼ
ُمـ يمذا ويمذا و ًمٞمٗمتحـ زم سم٤مب ُمـ أسمقاب ضمٝمٜمؿ ومألٟمٔمرن إمم ُم٘مٕمدى واًمٞمام أقمد اهلل قمز و ضمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ
اًمًالؾمؾ وإهمالل واًم٘مرٟم٤مء صمؿ ٕٟم٤م إمم ُم٘مٕمدي ُمـ ضمٝمٜمؿ ٕهدى ُمٜمل اًمٞمقم إمم ُمٜمزًمٞمثؿ ًمٞمّمٞمٌٜمل ُمـ
ؾمٛمقُمٝم٤م و محٞمٛمٝم٤م طمتك أسمٕم٨م (.شم٤مريخ دُمِمؼ ) 99/32
عم٤م إٟمتٝم٧م همزوة أطمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُ :مـ يذه٥م ومٞمٜمٔمر ُم٤مذا ومٕمؾ ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع ؟
ومدار رضمؾ وم٠مسمٍمه ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع ىمٌؾ أن شمٗمٞمض روطمف ومٜم٤مداه ُم٤مذا شمٗمٕمؾ ؟ وم٘م٤مل  :إن رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمثٜمل ٕٟمٔمر ُم٤مذا ومٕمٚم٧م ؟ وم٘م٤مل ؾمٕمد إىمرأ قمغم رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ُمٜمـل
اًمًالم وأظمؼمه أن ُمٞم٧م وأن ىمد ـمٕمٜم٧م إصمٜمتل قمنمة ـمٕمٜم٦م وأٟمٗمذت ذم وم٠مٟم٤م ه٤مًمؽ ٓ حم٤مًمـ٦م وإىمـرأ قمـغم
ىمقُمل ُمـ اًمًالم وىمؾ هلؿ ي٤م ىمقم ٓ قمذر ًمٙمؿ إن ظمٚمص إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل ،قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وومٞمٙمؿ
قملم شمٓمرف ( .يمت٤مب قمغم ومراش اعمقت ص )5
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر ىمٌؾ أن شمٗمٞمض روطمف ُ :م٤م آؾمك ُمـ اًمدٟمٞم٤م قمغم رء إٓ قمغم صمالصم٦م فمٛم٠م اهلقاضمر
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وُمٙم٤مسمدة اًمٚمٞمؾ وُمراوطم٦م إىمدام سم٤مًم٘مٞم٤مم هلل قمز وضمؾ وأٟمك ل أىم٤مشمؾ اًمٗمئ٦م اًمٌ٤مهمٞم٦م اًمتل ٟمزًم٧م وًمٕمٚمف ي٘مّمد
احلج٤مج وُمـ ُمٕمف (.قمغم ومراش اعمقت ص )5
عم٤م طميت قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م اًمقوم٤مة ىم٤مل :أظمرضمقا ومرار إمم اًمّمحـ صمؿ ىم٤مل امجٕمقا زم ُمقازم و ظمدُمل
و ضمػمان و ُمـ يم٤من يدظمؾ قمكم ومجٛمٕمقا ًمف  .وم٘م٤مل إن يقُمل هذا ٓ أراه إٓ آظمر يقم ي٠ميت قمكم ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،
و أول ًمٞمٚم٦م ُمـ أظمرة  ،و إٟمف ٓ أدري ًمٕمٚمف ىمد ومرط ُمٜمل إًمٞمٙمؿ سمٞمدي أو سمٚمً٤من رء  ،و هق واًمذي ٟمٗمس
قمٌ٤مدة سمٞمده  ،اًم٘مّم٤مص يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،و أطمرج قمغم أطمد ُمٜمٙمؿ ذم ٟمٗمًف رء ُمـ ذًمؽ إٓ اىمتص ُمٜمل ىمٌؾ
أن خترج ٟمٗمز وم٘م٤مًمقا  :سمؾ يمٜم٧م واًمدا و يمٜم٧م ُم١مدسم٤م وم٘م٤مل  :أهمٗمرشمؿ زم ُم٤م يم٤من ُمـ ذًمؽ ؟ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ  :وم٘م٤مل
اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد  ..أُم٤م آن وم٤مطمٗمٔمقا وصٞمتك ُ .أطمرج قمغم يمؾ إٟمً٤من ُمٜمٙمؿ أن يٌٙمل وم٢مذا ظمرضم٧م ٟمٗمز
ومتقوئقا وم٠مطمًٜمقا اًمقوقء صمؿ ًمٞمدظمؾ يمؾ إٟمً٤من ُمٜمٙمؿ ُمًجدا ومٞمّمكم صمؿ يًتٖمٗمر ًم ُٕمٌ٤مدة وًمٜمٗمًف وم٢من اهلل
قمز وضمؾ ىم٤مل  :واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمّمؼم و اًمّمالة وإهن٤م ًمٙمٌػمة إٓ قمغم اخل٤مؿمٕملم صمؿ أهقمقا يب إمم طمٗمريت و ٓ
شمتٌٕمقن سمٜم٤مر( .قمغم ومراش اعمقت ص )5
قمـ احلًـ سمـ اسمك احلًـ اًمٌٍمى ىم٤مل  :طميت ُمٕم٤مذ ًا اًمقوم٤مة ومجٕمؾ يٌٙمل وم٘مٞمؾ ًمف :أشمٌٙمل وأٟم٧م
ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٧م وأٟم٧م؟! وم٘م٤مل ُم٤م أسمٙمل ضمزقم ً٤م ُمـ اعمقت أن طمؾ يب وٓ
دٟمٞم٤م شمريمتٝم٤م سمٕمدي وًمٙمـ إٟمام مه٤م اًم٘مٌْمت٤من ىمٌْم٦م ذم اًمٜم٤مر وىمٌْم٦م ذم اجلٜم٦م ومال أدري ذم أي اًم٘مٌْمتلم
اٟم٤م(.ؿمٕم٥م اإليامن )592/1
قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف أٟمف عم٤م طميه اعمقت ىم٤مل :اٟمٔمروا ،أصٌحٜم٤م؟ وم٠ميت ،وم٘مٞمؾ :ل شمّمٌح :وم٘م٤مل:
اٟمٔمروا ،أصٌحٜم٤م؟ وم٠ميت ،وم٘مٞمؾ ًمف :ل شمّمٌححتك أيت ذم سمٕمض ذًمؽ ،وم٘مٞمؾ :ىمد أصٌح٧م ىم٤مل :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ
ًمٞمٚم٦م صٌ٤مطمٝم٤م إمم اًمٜم٤مر ُمرطمٌ ً٤م سم٤معمقت ُمرطمٌ ً٤م ،زائر ُمٖمٞم٥م ،طمٌٞم٥م ضم٤مء قمغم وم٤مىم٦م :اًمٚمٝمؿ إن ىمد يمٜم٧م
أظم٤مومؽ ،وم٠مٟم٤م اًمٞمقم أرضمقك اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أن ل أيمـ أطم٥م اًمدٟمٞم٤م وـمقل اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م :جلري إهن٤مر ،وٓ
ًمٖمرس إؿمج٤مر :وًمٙمـً :مٔمٛم٠م اهلقاضمر ،وُمٙم٤مسمدة اًمً٤مقم٤مت ،وُمزامح٦م اًمٕمٚمامء سم٤مًمريم٥م قمٜمد طمٚمؼ
اًمذيمر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )239/
ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ  :أظمذت ُمٕم٤موي٦م ىمرة  ،واختذ حلٗم٤م ظمٗم٤موم٤م  ،ومٙم٤مٟم٧م شمٚم٘مك قمٚمٞمف  ،ومال يٚمٌ٨م أن يٜم٤مدي
هب٤م  .وم٢مذا أظمذت قمٜمف ؾم٠مل أن شمرد قمٚمٞمف  ،وم٘م٤مل  :ىمٌحؽ اهلل دارا ُ ،مٙمث٧م ومٞمؽ قمنميـ ؾمٜم٦م أُمػما ،
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وقمنميـ ؾمٜم٦م ظمٚمٞمٗم٦م  ،صمؿ ست إمم ُم٤م أرى(.اعمحتييـ ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م رىمؿ ) 61
اسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث  :سمٕمد رطمٞمؾ اًمرؾمقل قمـ اًمدٟمٞم٤م ،شمٕمٚم٘م٧م روطمف سم٤معمقت ًمٞمٚمحؼ سمرؾمقل اهلل ذم اًمدار
أظمرة ،وقم٤مش ُم٤م قم٤مش واعمقت أُمٜمٞم٦م طمٞم٤مشمف ..وذات يقم ؿم٤مهده اًمٜم٤مس ذم اًمٌ٘مٞمع َيٗمر حلدا ،ويًق ّيف
وَيٞمّئف ..ومٚمام أسمدوا دهِمتٝمؿ مم٤م يّمٜمع ىم٤مل  :هلؿ إن أقمدّ ىمؼمي ..وسمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ٓ همػم يم٤من راىمدا ذم سمٞمتف،
قمكم ،وم٤من ل أشمٜمٔمػ
وأهٚمف ُمـ طمقًمف يٌٙمقن ..وومتح قمٞمٜمٞمف قمٚمٞمٝمؿ ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ؾم٤مسمٖم٦م وىم٤مل هلؿ ٓ :شمٌٙمقا ّ
ًمقح سمف امم أقمغمُ ،مٚم٘مٞم٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م حتٞمّ٦م
سمخٓمٞمئ٦م ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م’ !!..وىمٌؾ أن َيٜمل رأؾمف قمغم صدرهّ ،
اًمقداع(.يمت٤مب قمغم ومراش اعمقت ص )3
ذات يقم ُمـ أي٤مم اًمراسمع واخلٛمًلم ًمٚمٝمجرة وىمد ضم٤موز ؾمٕمد اًمثامٟملم يم٤من هٜم٤مك ذم داره سم٤مًمٕم٘مٞمؼ يتٝمٞم٠م ًمٚم٘م٤مء
اهلل .ويروي ًمٜم٤م وًمده حلٔم٤مشمف إظمػمة ومٞم٘مقل  :يم٤من رأس أيب ذم طمجري وهق ي٘ميض ومٌٙمٞم٧م وىم٤ملُ :م٤م
صمؿ وم٘مد أؿم٤مر امم ظمزاٟمتف ومٗمتقطمٝم٤م صمؿ
سمٜمل..؟؟ ان اهلل ٓ يٕمذسمٜمل أسمدا وأن ُمـ أهؾ اجلٜم٦مّ .
يٌٙمٞمؽ ي٤م ّ
أظمرضمقا ُمٜمٝم٤م رداء ىمديام ىمد سمكم وأظمٚمؼ صمؿ أُمر أهٚمف أن يٙمٗمٜمقه ومٞمف ىم٤مئال ً :م٘مد ًم٘مٞم٧م اعمنميملم ومٞمف يقم
سمدر ،وًم٘مد ادظمرشمف هلذا اًمٞمقم(.يمت٤مب قمغم ومراش اعمقت ص )3
وضم٤مءت همزوة أطمد ومذه٥م قمٛمرو سمـ اجلٛمقح امم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتقؾمؾ اًمٞمف أن ي٠مذن ًمف وىم٤مل
ًمف :ي٤م رؾمقل اهلل ّ
سمٜمل يريدون أن َيًٌقن قمـ اخلروج ُمٕمؽ امم اجلٝم٤مد وواهلل ان ٕرضمق أن ،أظمٓمر،
ان ّ
سمٕمرضمتل هذه ذم اجلٜم٦م.وأُم٤مم اساره اًمٕمٔمٞمؿ أذن ًمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مخلروج وم٠مظمذ ؾمالطمف ،واٟمٓمٚمؼ
َيٓمر ذم طمٌقر وهمٌٓم٦م ودقم٤م رسمف سمّمقت و٤مرع :اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل اًمِمٝم٤مدة وٓ شمر ّدن امم أهكم .واًمت٘مك
اجلٛمٕم٤من يقم أطمد ..واٟمٓمٚمؼ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح وأسمٜم٤مؤه إرسمٕم٦م ييسمقن سمًٞمقومٝمؿ ضمٞمقش اًمنمك
واًمٔمالم ..يم٤من قمٛمرو سمـ اجلٛمقح َيٓمر وؾمط اعمٕمٛمٕم٦م اًمّم٤مطمٌ٦م ،وُمع يمؾ ظمٓمرة ي٘مٓمػ ؾمٞمٗمف رأؾم٤م ُمـ
رؤوس اًمقصمٜمٞم٦م ..يم٤من ييب اًميسم٦م سمٞمٛمٞمٜمف ،صمؿ يٚمتٗم٧م طمقاًمٞمف ذم إومؼ إقمغم ،يم٠مٟمف يتٕمجؾ ىمدوم
اعمالك اًمذي ؾمٞم٘مٌض روطمف ،صمؿ يّمحٌٝم٤م امم اجلٜم٦م(.يمت٤مب قمغم ومراش اعمقت ص )3
اعمقت ،سمٙمك سمٙم٤م ًء ؿمديدً ا ،وم٘م٤مل ًمف احلًلمُ :م٤م
طمي احلً َـ سمـ قمكم
ُ
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم :عم٤م َ
قمكم ووم٤مـمٛم٦م وظمدجي٦م وهؿ وًمدوك،
يٌٙمٞمؽ ي٤م أظمل وإٟمام شم٘مدَ ُم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمغم ٍّ
وىمد أضمرى اهلل ًمؽ قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف أٟمؽ ((ؾمٞمد ؿمٌ٤مب أهؾ اجلٜم٦م)) ،وىم٤مؾمٛم٧م اهلل ُم٤مًمؽ صمالث ُمرات،
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٥م ٟمٗمًف ،ىم٤مل :ومقاهلل ُم٤م زاده
طم٤مضم٤م؟ وإٟمام أراد أن يٓم ِّٞم َ
وُمِمٞم٧م إمم سمٞم٧م اهلل قمغم ىمدُمٞمؽ َخس قمنمة ُمر ًة ًّ
ٍ
وهقل ل أىمدَ ْم قمغم ُمثٚمف ىمط( .اعمحتييـ ص )173
إٓ سمٙم٤م ًء واٟمتح٤م ًسم٤م وىم٤مل:ي٤م أظمل إن أىمدَ ُم قمغم أُمر قمٔمٞمؿ
اعمقت قمٌدَ اعمٚمؽ سمـ ُمروان رمحف اهلل ٟمٔمر ذم ُمقوع ًمف ُمنمف إمم رضمؾ وسمٞمده صمقب وهق ييب
طمي
ُ
عم٤م َ
سمف اعمٖمًٚم٦م ،وم٘م٤مل :ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ُمثؾ هذا اًمرضمؾ ،أقمٞمش ُمـ يمً٥م يدي يق ًُم٤م سمٞمقم ،ول َأ ِل ُِمـ هذا إُمر
ؿمٞمئً٤م وىم٤مل ًمف رضمؾ :يمٞمػ دمدك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل :دمدن يمام ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم :
( َو ًَم َ٘مدْ ِضمئْت ُُٛمقٟمَ٤م ُوم َرا َدى يم ََام َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ َأ َّو َل َُم َّر ٍة َوشم ََر ْيمت ُْؿ َُم٤م َظم َّق ًْمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َرا َء ُفم ُٝم ِ
قر ُيم ْؿ َو َُم٤م ٟم ََرى َُم َٕمٙم ُْؿ
ِ
ِ
ذيمَ٤م ُء ًَم َ٘مدْ َشم َ٘م َّٓم َع َسمٞمْٜمَٙم ُْؿ َو َو َّؾ َقمٜمْٙم ُْؿ َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ شم َْز ُقم ُٛمقن)
ُؿم َٗم َٕم٤م َءيم ُُؿ ا ًَّمذي َـ َز َقم ْٛمت ُْؿ َأ َّهن ُ ْؿ ومٞمٙم ُْؿ ُ َ
(إٟمٕم٤مم ( .)94اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمٕمٌداحلؼ اإلؿمٌٞمكم )127
قمـ وم٤مـمٛم٦م اُمرأة قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ـ ىم٤مًم٧م :يمٜم٧م أؾمٛمع قمٛمر يمثػم ًا ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أظمػ قمٚمٞمٝمؿ ُمقشمك،
اًمٚمٝمؿ أظمػ قمٚمٞمٝمؿ ُمقشمك ،وًمق ؾم٤مقم٦م :وم٘مٚم٧م ًمف يقُم ً٤مً :مق ظمرضم٧م قمٜمؽ ،وم٘مد ؾمٝمرت ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم،
ًمٕمٚمؽ شمٖمٗمك :ومخرضم٧م إمم ضم٤مٟم٥م اًمٌٞم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف ،ومًٛمٕمتف ي٘مقل( :شمِ ْٚم َؽ اًمدَّ ُار ْأ ِظم َر ُة ٟم َْج َٕم ُٚم َٝم٤م
ون ُقم ُٚم ّق ًا ِذم ْإَ ْر ِ
ًم ِ َّٚم ِذي َـ ٓ ُي ِريدُ َ
لم)) .اًم٘مّمص (83ومجٕمؾ يردده٤م :ىم٤مًم٧م:
ض َوٓ َوم ًَ٤مد ًا َوا ًْم َٕم٤مىمِ ٌَ ُ٦م ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
صمؿ أـمرق ،ومٚمٌث٧م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ىمٚم٧م ًمقصٞمػ ًمف يم٤من َيدُمف :ادظمؾ وم٤مٟمٔمر ،ىم٤مًم٧م :ومدظمؾ ،ومّم٤مح ،ومدظمٚم٧م،
وم٢مذا هق ىمد أىمٌؾ سمقضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م ،وهمٛمض قمٞمٜمٞمف سم٢مطمدى يديف ،ووؿ وم٤م ُه سم٤مٕظمرى(.احلٚمٞمف )335/5
ىم٤مل َيٞمك سمـ أيب يمثػم :عم٤م طمي قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز اعمقت ،سمٙمك ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟
ِ
أسمنم :وم٢من اهلل ىمد أطمٞم٤م سمؽ ؾمٜمٜمً٤م ،وأفمٝمر سمؽ ً
قمدٓ ،ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل :أًمٞمس أوىمػ وم٠مؾم٠مل قمـ أُمر هذا
ْ
خلٗم٧م قمغم ٟمٗمز أٓ شم٘مقم سمحجتٝم٤م سملم يدي اهلل إٓ أن يٚم٘مٜمٝم٤م
اخلٚمؼ؟ ومقاهلل ًمق رأي٧م أن قمدًم٧م ومٞمٝمؿ،
ُ
يًػما سمٕمده٤م طمتك ُم٤مت رمحف اهلل.
طمجتٝم٤م ،ومٙمٞمػ سمٙمثػم مم٤م صٜمٕمٜم٤م؟ ىم٤مل :صمؿ وم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه ،ومٚمؿ يٚمٌ٨م إٓ ً
(اعمُحت ََييـ ٓسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤م ص  83رىمؿ )89
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس :ىم٤مًمقا ًمٕمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز عم٤م طميه اعمقت :اقمٝمد ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل :أطمذريمؿ ُمثؾ
ُمٍمقمل هذا وم٢مٟمف ٓ سمد ًمٙمؿ ُمٜمف وإذا ووٕمتٛمقن ذم ىمؼمي وم٤مٟمزقمقا قمٜمل ًمٌٜم ً٦م صمؿ اٟمٔمروا ُم٤م حل٘مٜمل ُمـ
دٟمٞم٤ميمؿ هذة(.اعمحتييـ )87- 82
وىم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ احلًلم اعمًٕمقدي رمحف اهلل عم٤م اؿمتدت قمٚم٦م ه٤مرون اًمرؿمٞمد وؾم٤مر إمم ـمقس هقن
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إـمٌ٤مء قمٚمٞمف قمٚمتف وطم٘مروا أُمره٤م وم٠مرؾمؾ ُم٤مءه ذم ىم٤مرورة ُمع مجٚم٦م ىمقارير ومٕمرو٧م قمغم ُمتٓمٌ٥م وم٤مرد
يم٤من هٜم٤مك ومجٕمؾ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ىم٤مرورة ىم٤مرورة وي٘مقل ُم٤م ي٘مقل :طمتك أشمك قمغم اًم٘م٤مرورة اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤مء ه٤مرون
ِ
ومٚمٞمقص وم٠مٟمف ٓ سمرء ًمف ُمـ
اًمرؿمٞمد ومٜمٔمر ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل قمرومقا ص٤مطم٥م هذا اعم٤مء أٟمف ه٤مًمؽ سمٕمد صمالث ومٛمروه
قمٚمتف هذه وم٠مشمك اًمٖمالم ه٤مرون وم٘م٤مل ًمف ُم٤م ىم٤مل ًمؽ ومجٛمجؿ اًمٖمالم ول يٌلم ومٕمزم قمٚمٞمف وم٠مظمؼمه سمام ىم٤مل وىم٤مل
قمرومقا ص٤مطم٥م هذا اعم٤مء أٟمف ه٤مًمؽ سمٕمد صمالث ومٌٙمك ه٤مرون سمٙم٤مء ؿمديدا ومت٤ميؾ قمغم ومراؿمف وضمٕمؾ يٜمِمد :
إن اًمٓمٌٞم٥م سمٓمٌف ودوائف ٓ

يًتٓمٞمع دوم٤مع ُم٘مدور اًم٘مْم٤م

ُم٤م ًمٚمٓمٌٞم٥م يٛمقت سم٤مًمداء اًمذي

ىمد يم٤من يؼمىء ُمثٚمف ومٞمام ُم٣م

ذه٥م اعمداوي واعمداوي واًمذي

ضمٚم٥م اًمدواء وسم٤مقمف وُمـ اؿمؽمى

واؿمتد وٕمٗمف قمٜمدُم٤م ؾمٛمع يمالم اًمٓمٌٞم٥م وأرضمػ اًمٜم٤مس سمٛمقشمف ومٚمام سمٚمٖمف ذًمؽ دقم٤م سمحامر ًمػميمٌف ومٚمام ص٤مر
قمٚمٞمف ؾم٘مط ول ي٘مدر أن يثٌ٧م قمغم اًمنج وم٘م٤مل صدق اعمرضمٗمقن صمؿ دقم٤م سم٠ميمٗم٤من ومٜمنمت سملم يديف ومجٕمؾ
َيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمٚمح صمؿ أُمر سم٘مؼمة ومحٗمر ومٚمام اـمٚمع قمٚمٞمف ضمٕمؾ ي٘مقل ُم٤م أهمٜمك قمٜمل ُم٤مًمٞمف هٚمؽ قمٜمل
ؾمٚمٓم٤مٟمٞمف (.اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمالؿمٌٞمغم )139 -129
وضمدشمؿ قمٚمٞمف
عم٤م اطمتُي هِم٤مم سمـ قمٌداعمٚمؽ ،أسمٍم أهٚمف يٌٙمقن طمقًمف ،وم٘م٤مل:ضم٤مد قمٚمٞمٙمؿ هِم٤مم سم٤مًمدٟمٞم٤مُ ،
٥م هِم٤مم إن ل ُيٖم َٗمر ًمف!.
سم٤مًمٌٙم٤مء ،وشمرك ًمٙمؿ ُم٤م مجع ،وشمريمتؿ قمٚمٞمف ُم٤م محؾ ُم٤م
أقمٔمؿ ُمت٘م َّٚم َ
َ
(اعمُحت ََييـ ص  87رىمؿ )94
عم٤م طميت حمٛمد سمـ ؾمػميـ اًمقوم٤مة ،سمٙمك ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مل :أسمٙمل ًمتٗمريٓمل ذم إي٤مم اخل٤مًمٞم٦م،
وىمٚم٦م قمٛمكم ًمٚمجٜم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ،وُم٤م ُيٜمجٞمٜمل ُمـ اًمٜم٤مر احل٤مُمٞم٦م ( .اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمالؿمٌٞمغم )133
عم٤م طميت اًمقوم٤مة ُوم َْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ُ :همٌم قمٚمٞمف صمؿ أوم٤مق ،وىم٤مل :ي٤م ُسمٕمد ؾمٗمري ،وىمٚم٦م زادي.
(اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمالؿمٌٞمغم )133
ىم٤مل اعمُ َز ُّن :دظمٚم٧م قمغم اًمِم٤مومٕمل (رمحف اهلل) ذم قمٚمتف اًمتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م ،وم٘مٚم٧م ًمف :أسم٤م قمٌداهلل ،يمٞمػ
ً
راطمال ،وإلظمقان ُمٗم٤مر ًىم٤م ،وسمٙم٠مس اعمٜمٞم٦م ؿم٤مر ًسم٤م ،وقمغم اهلل شمٕم٤ممم
أصٌح٧م؟ ىم٤مل :أصٌح٧م ُمـ اًمدٟمٞم٤م
وار ًدا ،وٓ أدري ٟمٗمز شمّمػم إمم اجلٜم٦م وم٠مهٜمئٝم٤م ،أم إمم اًمٜم٤مر وم٠مقمزَي٤م ،صمؿ سمٙمك( .اًمتٌٍمة )217
سمٙمك يزيد اًمرىم٤مر قمٜمد ُمقشمف ،وم٘مٞمؾُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مل :أسمٙمل قمغم ُم٤م يٗمقشمٜمل ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وصٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر،
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صمؿ ضمٕمؾ ي٘مقل :ي٤م يزيدَُ ،مـ يّمكم ًمؽ وُمـ يّمقم قمٜمؽ؟ وُمـ يت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مٕقمامل سمٕمدك؟
وَيٙمؿ ي٤م إظمقان ٓ ،شمٖمؽموا سمِمٌ٤مسمٙمؿ ،ومٙم٠من ىمد طمؾ سمٙمؿ ُمثؾ ُم٤م ىمد طمؾ يب(.اًمتٌٍمة ص )217
ىم٤مل اخلٚمٞمٗمف اعمٕمتّمؿ اُمػم اعم١مُمٜملم قمٜمد ُمقشمفً .مق قمٚمٛم٧م أن قمٛمري ىمّمػم هٙمذا ُم٤م ومٕمٚم٧م.
(اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )287/14
قمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل ٓ :شمٜمٕمقن يمٜمٕمل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وٓ شم١مذٟمقا يب أطمد ًا ،وأهمٚم٘مقا اًمٌ٤مب ،وٓ شمتٌٕمٜمل اُمرأة،
وٓ شمتٌٕمقن سمٜم٤مر :وإن اؾمتٓمٕمتؿ أن يٙمقن آظمر يمالُمل ٓ :إًمف إٓ اهلل ،وم٤مومٕمٚمقا(.اًمًػم )69/4
وىمٞمؾ جل٤مسمر سمـ زيد قمٜمد ُمقشمف ُم٤م شمِمتٝمل وم٘م٤مل ٟمٔمرة إمم احلًـ ومج٤مء احلًـ ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمف ىمٞمؾ ًمف هذا
احلًـ ومرومع ـمرومف وىم٤مل ي٤م إظمقشم٤مه اًمً٤مقم٦م أوم٤مرىمٙمؿ إُم٤م إمم اجلٜم٦م وإُم٤م إمم اًمٜم٤مر(.اًمٕم٤مىمٌف رم ذيمر اعمقت )132/1

وىم٤مل احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل قمٜمد ُمقشمف اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم وم٢مهنؿ يزقمٛمقن أٟمؽ ٓ شمٗمٕمؾ ومٙم٤من قمٛمر سمـ قمٌد
اًمٕمزيز شمٕمجٌف هذه اًمٙمٚمٛمف (.اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمٕمٌداحلؼ اإلؿمٌٞمكم)1/132
عم٤م طميت اسمـ اعمٌ٤مرك اًمقوم٤مة ىم٤مل ًمٜمٍم ُمقٓة:اضمٕمؾ رأد قمغم اًمؽماب ومٌٙمك ٟمٍم وم٘م٤مل ًمف ُ :م٤م يٌٙمٞمؽ
؟ ىم٤مل  :أذيمر ُم٤م يمٜم٧م ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ وأٟم٧م هق ذا متقت وم٘مػما همريٌ٤م وم٘م٤مل ًمف  :اؾمٙم٧م وم٢من ؾم٠مًم٧م اهلل قمز
وضمؾ أن َيٞمٞمٜمل طمٞم٤مة إهمٜمٞم٤مء وأن يٛمٞم تٜمل ُمٞمت٦م اًمٗم٘مراء صمؿ ىم٤مل ًمف ً :م٘مٜمل وٓ شمٕمد قمكم إٓ أن أشمٙمٚمؿ سمٙمالم
صم٤من ( .اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )2/253
وعم٤م اطمتي قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ضمٕمؾ رضمؾ يٚم٘مٜمف ىمؾ  ٓ :إًِمف إِٓاهلل  .وم٠ميمثر قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف ً :مً٧م ُحتًـ !
وأظم٤مف أن شم١مذى ُمًٚمام سمٕمدى  ،إِذا ًم٘مٜمتٜمك وم٘مٚم٧م  ٓ :إًِمف إِٓاهلل صمؿ ل أطمدث يمالُم٤م سمٕمده٤م ومدقمٜمك وم٢مِذا
أطمدصم٧م يمالُم٤م ومٚم٘مٜمك طمتك شمٙمقن آظمر يمالُمك(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )8/418
عم٤م اطمتي قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل رمحف اهلل سمٙمك وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسمف :قمغم ُم٤م شمٌٙمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومقاهلل ًم٘مد يمٜم٧م
همْمٞمض؟؟ اًمٕمٞمش أي٤مم طمٞم٤مشمؽ وم٘م٤مل :واهلل ُم٤م أسمٙمل قمغم اًمدٟمٞم٤م وإٟمام أسمٙمل ظمقوم ً٤م ُمـ أن أطمرم ظمػم
أظمرة (.ؿمٕم٥م اإليامن )598/1
عم٤م اطمتي آؾمقد سمـ يزيد رمحف اهلل  :وم٘مٞمؾ ًمف ُ :م٤م هذا اجلزع ؟ ىم٤مل ُم٤مزم ٓ أضمزع وُمـ أطمؼ سمذًمؽ ُمٜمل
واهلل ًمق أشمٞم٧م سم٤معمٖمٗمرة ُمـ اهلل قمز وضمؾ هلٛمٜمل احلٞم٤مء ُمٜمف مم٤م ىمد صٜمٕمتف ! إن اًمرضمؾ ًمٞمٙمقن سمٞمٜمف وسملم
اًمرضمؾ اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم ومٞمٕمٗمق قمٜمف ومال يزال ُمًتحٞم٤م ُمٜمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )2/193
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عم٤م اطمتي ؾمٕمٞمد سمـ ُمروان رمحف اهلل  :ي٤م ًمٞمتٜمل ل أيمـ ؿمٞم ًئ٤م ،ي٤م ًمٞمتٜمل يمٝمذا اعم٤مء اجل٤مري صمؿ ىم٤مل :ه٤مشمقا
يمٗمٜملُ ..أ ٍ
ف ًمؽ ( اى اًمدٟمٞم٤م ) ُم٤م أىمٍم ـمقيٚمؽ وأىمؾ يمثػمك (.شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء )136
قمـ قم ٌد اًمقاطمد سمـ زيد  :أن طمٌٞمٌ٤م أسم٤م حمٛمد ضمزع ضمزقم٤م ؿمديدا قمٜمد اعمقت  :ومجٕمؾ ي٘مقل سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م :أريد
أن أؾم٤مومر ؾمٗمرا ُم٤م ؾم٤مومرشمف ىمط  ،أريد أن أؾمٚمؽ ـمري٘م٤م ُم٤م ؾمٚمٙمتف ىمط  ،أريد أن أزور ؾمٞمدي وُمقٓي وُم٤م
رأيتف ىمط أريد أن أذف قمغم أهقال ُم٤م ؿم٤مهدت ُمثٚمٝم٤م ىمط أريد أن أدظمؾ حت٧م اًمؽماب وم٠مسم٘مك حتتف إمم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ أوىمػ سملم يدي اهلل قمز وضمؾ وم٠مظم٤مف أن ي٘مقل زم  :ي٤م طمٌٞم٥م ! ه٤مت شمًٌٞمح٦م واطمدة
ؾمٌحتٜمل ذم ؾمتلم ؾمٜم٦م ل ئمٗمر ُمٜمؽ اًمِمٞمٓم٤من ومٞمٝم٤م سمٌمء  :ومامذا أىمقل وًمٞمس زم طمٞمٚم٦م ؟ ! أىمقل  :ي٤م رب !
هقذا ىمد أشمٞمتؽ ُم٘مٌقض اًمٞمديـ إمم قمٜم٘مل .ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد هذا قمٌد اهلل ؾمتلم ؾمٜم٦م ُمِمتٖمال سمف  ،ول
يِمتٖمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمٌمء ىمط  :وم٢ميش يٙمقن طم٤مًمٜم٤م ؟ ! واهمقصم٤مه سم٤مهلل(.اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )4/399
ٟمٔمر يقٟمس سمـ قمٌٞمد رمحف اهلل  :إمم ىمدُمٞمف قمٜمد ُمقشمف ومٌٙمك وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ أسم٤م قمٌد اهلل ىم٤مل :ىمدُم٤مي ل
شمٖمؼما ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )3/19
ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد :دظمٚمٜم٤م قمغم قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل وهق ذم اعمقت ومٜمٔمر إزم أشمٜمٗمس وم٘م٤ملُ :م٤م ًمؽ؟ وم٘مٚم٧م:
ُمـ أضمٚمؽ وم٘م٤مل :واهلل ًمقددت أن ٟمٗمز سم٘مٞم٧م سملم هل٤ميت وطمٜمجريت شمؽمدد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م خم٤موم٦م أن خترج إمم
اًمٜم٤مر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )7/212
وعم٤م اطمتي ٟم٤مومع سمٙمك  :وم٘مٞمؾ ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل ذيمرت ؾمٕمدً ا ووٖمٓم٦م اًم٘مؼم (أي طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل
قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :إن ًمٚم٘مؼم وٖمٓم٦م ًمق يم٤من أطمد ٟم٤مضمٞمً٤م ُمٜمٝم٤م ٟمج٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ.
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )99/5
عم٤م طميت ُمًٕمر ًا اًمقوم٤مة ،دظمؾ قمٚمٞمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ومقضمده ،ضمزقم ً٤م ،وم٘م٤مل ًمف :ل دمزع ،ومق اهللً ،مقددت
أن ُم٧م اًمً٤مقم٦م ،وم٘م٤مل ُمًٕمر :أىمٕمدون ،وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف ؾمٗمٞم٤من اًمٙمالم ،وم٘م٤مل :إٟمؽ إذا ًمقاصمؼ سمٕمٛمٚمؽ ي٤م
ؾمٗمٞم٤من ًمٙمٜمل واهللً ،مٙم٠من قمغم ؿم٤مهؼ ضمٌؾ ٓ ،أدري أيـ أهٌط ومٌٙمك ؾمٗمٞم٤من ،وم٘م٤مل :أٟم٧م أظمقف هلل قمز
وضمؾ ُمٜمل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )212/7
ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع رمحف اهلل وهق ذم اعمقت ي٤م إظمقشم٤مه  :شمدرون أيـ ُيذه٥م يب ؟ واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق
إمم اًمٜم٤مر أو يٕمٗمق قمٜمل (.حم٤مؾمٌ٦م اًمٜمٗمس ص )38
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قمـ ؾمقار سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اعمٕمتٛمر ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من ي٘مقل :ىم٤مل أيب طملم طميه اعمقت :ي٤م ُمٕمتٛمر
سم٤مًمرظمص ًمٕمكم أًم٘مك اهلل قمز وضمؾ وأٟم٤م اطمًـ اًمٔمـ سمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )31/3
طمدصمٜمل ُ
قمـ قمٛمران اخلٞم٤مط ىم٤مل :دظمٚمٜم٤م قمغم إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ٟمٕمقده وهق يٌٙمل ،وم٘مٚمٜم٤م ًمفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٛمران؟
ىم٤مل :اٟمتٔمر ُمٚمؽ اعمقت ٓ ،أدري ،يٌنمن سم٤مجلٜم٦م ،أم سم٤مًمٜم٤مر( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )224/4
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :يم٤مٟمقا يًتحًٜمقن ؿمدة اًمٜمزع ًمٚمًٞمئ٦م ىمد قمٛمٚمٝم٤مً ،متٙمقن هب٤م(.احلٚمٞمف )232/4
قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل :طميت ووم٤مة اًمِمٌكم ،وم٠مُمًؽ ًمً٤مٟمف وقمرق ضمٌٞمٜمف ،وم٠مؿم٤مر إمم ووقء اًمّمالة،
ومقو٠مشمف ،وٟمًٞم٧م اًمتخٚمٞمؾ ختٚمٞمؾ حلٞمتف ،وم٘مٌض قمغم يدي ،وأدظمؾ أص٤مسمٕمل ذم حلٞمتف َيٚمٚمٝم٤م ،ومٌٙمٞم٧م رضم٤مء
أي رء يتٝمٞم٠م أن ي٘م٤مل ًمرضمؾ ل يذه٥م قمٚمٞمف ،ختٚمٞمؾ حلٞمتف ذم اًمقوقء ،قمٜمد ٟمزوع روطمف وإُمً٤مك ًمً٤مٟمف
وقمرق ضمٌٞمٜمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )371/19
ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمقد ظم٤مدم أؾمٚمؿ ودظمٚم٧م قمغم حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ ىمٌؾ ُمقشمف سم٠مرسمٕم٦م أي٤مم
سمٜمٞمً٤مسمقر ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،شمٕم٤مل أسمنمك سمام صٜمع اهلل سم٠مظمٞمؽ ُمـ اخلػم ،ىمد ٟمزل يب اعمقت ،وىمد ُمـ اهلل
قمكم أن ًمٞمس قمٜمدي درهؿ َي٤مؾمٌٜمل اهلل قمٚمٞمف ،وىمد قمٚمؿ اهلل وٕمٗمل ،وأن ٓ أـمٞمؼ احلً٤مب ،ومٚمؿ يدع
قمٜمدي ؿمٞمئ ً٤م َي٤مؾمٌٜمل سمف اهلل :صمؿ ىم٤مل :اهمٚمؼ اًمٌ٤مب ،وٓ شم٠مذن ٕطمد قمكم طمتك أُمقت وشمدومٜمقن ،إن أظمرج
ُمـ اًمدٟمٞم٤م وًمٞمس أدع ُمػماصم ً٤م ،همػم يمتٌل ويمً٤مئل ،وًمٌدي وإٟم٤مئل اًمذي أشمقو٠م ُمٜمف ،ويمتٌل هذه ،ومال
شمٙمٚمٗمقا اًمٜم٤مس ُم١مٟم٦م ،ويم٤مٟم٧م ُمٕمف سة ومٞمٝم٤م ٟمحق صمالصملم درمه ً٤م ،وم٘م٤مل :هذا ٓسمٜمل ،أهداه إًمٞمف ىمري٥م ًمف،
وٓ أقمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م أطمؾ زم ُمٜمفٕ ،ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :أٟم٧م وُم٤مًمؽ ٕسمٞمؽش .وىم٤مل« :أـمٞم٥م ُم٤م
ي٠ميمؾ اًمرضمؾ ُمـ يمًٌف ووًمده ُمـ يمًٌفش .ومٙمٗمٜمقن ومٞمٝم٤م ،وم٢من أصٌتؿ زم سمٕمنمة دراهؿ ُم٤م يًؽم قمقريت ،ومال
شمِمؽموا سمخٛمً٦م قمنم ،واسمًٓمقا قمغم ضمٜم٤مزيت ًمٌدي ،وهمٓمقا قمغم ضمٜم٤مزيت يمً٤مئل ،وٓ شمٙمٚمٗمقا أطمد ًا ًمٞم٠ميت
ضمٜم٤مزيت ،وشمّمدىمقا سم٢مٟم٤مئل ،أقمٓمقه ُمًٙمٞمٜم ً٤م يتقو٠م ُمٜمف :صمؿ ُم٤مت ذم اًمٞمقم اًمراسمع ،ومٕمجٌ٧م أن ىم٤مل زم ذًمؽ
سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ،ومٚمام أظمرضم٧م ضمٜم٤مزشمف ،ضمٕمؾ اًمٜمً٤مء ي٘مٚمـ ُمـ ومقق اًمًٓمقح :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس ،هذا اًمٕم٤مل اًمذي
ظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وهذا ُمػماصمف اًمذي قمغم ضمٜم٤مزشمف ًمٞمس ُمثؾ قمٚمامئٜم٤م ه١مٓء اًمذيـ هؿ قمٌٞمد سمٓمقهنؿ جيٚمس
أطمدهؿ ًمٚمٕمٚمؿ ؾمٜمتلم أو صمالصم ً٤م ومٞمِمؽمي اًمْمٞم٤مع ويًتٗمٞمد اعم٤مل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )241/ 9
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞمٌ٤من :ؾمٛمٕم٧م إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمٌٞمد ي٘مقل :عم٤م طميت أيب اًمقوم٤مة مجع سمٜمٞمف ،وىم٤مل :ي٤م سمٜمل
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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،
ومقاهللً ،م٘مد رأيتٜمل وأٟم٤م ٓ أظمرج ُمـ سم٤ميب وُم٤م أًم٘مك ُمًٚم ًام ،إٓ واًمذي ذم ٟمٗمز ًمف يم٤مًمذي ذم ٟمٗمز ًمٜمٗمز:
أومؽمون أن ٓ أطم٥م ًمٜمٗمز إٓ ظمػم ًا(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )86-85/6
قمـ اعمٕمتؿ ىم٤مل :اٟمٓمٚمؼ احلًـ ،واٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمف إمم أيب ٟمية ٟمٕمقده ،وم٘م٤مل ًمف أسمق ٟمية :ادن ُمٜمل ي٤م أسم٤م
ؾمٕمٞمد ،ومدٟم٤م ُمٜمف ،ومقوع يده قمغم قمٜم٘مف ،وىمٌؾ ظمده :وم٘م٤مل احلًـ :ي٤م أسم٤م ٟمية ،إٟمؽ واهللً ،مقٓ هقل
اعمٓمٚمعً ،من رضم٤مًٓ ُمـ إظمقاٟمؽ أن يٙمقٟمقا وم٤مرىمقا ُم٤م ه٤م هٜم٤م :وم٘م٤مًمقا :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ،اىمرأ ؾمقرة ،وادع
سمدقمقات :وم٘مرأُ ( :ىم ْؾ ُه َق اهللَُّ َأ َطمدٌ ) )اإلظمالص  (1واعمٕمقذشملم ،ومحد اهلل ،وأصمٜمك قمٚمٞمف ،وصغم قمغم اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ ُمس أظم٤مٟم٤م ض ،وأٟم٧م أرطمؿ اًمرامحلم :ىم٤مل :ومٌٙمك ،وسمٙمك احلًـ،
ومٌٙمك أهؾ اًمٌٞم٧م رمح٦م ٕظمٞمٝمؿ ىم٤مل :ومام رأي٧م احلًـ سمٙمك سمٙم٤مء أؿمد ُمٜمف وىم٤مل أسمق ٟمية :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد يمـ
قمكم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )98/3
أٟم٧م اًمذي شمّمكم ّ
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمرويف :ىم٤مل زم قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :طميت أيب اًمقوم٤مة ،ومجٚمً٧م قمٜمده ،وسمٞمدي
اخلرىم٦م وهق ذم اًمٜمزعٕ ،ؿمد حلٞمٞمف ومٙم٤من يٖمرق طمتك ٟمٔمـ أن ىمد ىم٣م صمؿ يٗمٞمؼ وي٘مقل ٓ :سمٕمد ٓ ،سمٕمد
سمٞمده ،ومٗمٕمؾ هذا ُمرة ،وصم٤مٟمٞم٦م ومٚمام يم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م ىمٚم٧م ًمف :ي٤م أسم٧م إيش هذا اًمذي ىمد هلج٧م سمف ذم هذا
اًمقىم٧م؟ وم٘م٤مل زم :ي٤م سمٜمل ُم٤م شمدري؟ وم٘مٚم٧م ٓ :وم٘م٤مل :إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل ىم٤مم سمحذائل
( سمجقارى ) قم٤مو ً٤م قمغم أٟم٤مُمٚمف ،ي٘مقل :ي٤م أمحد ومتٜمل وأٟم٤م أىمقل ٓ :سمٕمد طمتك أُمقت(.احلٚمٞمف )183/9
ىم٤مل قمٌد رسمف سمـ ص٤مًمح :دظمؾ قمغم ُمٙمحقل ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف وم٘مٞمؾ ًمف :أطمًـ اهلل قم٤مومٞمتؽ أسم٤م قمٌد
اهلل وم٘م٤مل :أٓ حل٤مق سمٛمـ يرضمك قمٗمقه ظمػم ُمـ اًمٌ٘م٤مء ُمع ُمـ ٓ ي١مُمـ ذه .وزاد همػمه :ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس
وإسمٚمٞمس وضمٜمقده(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )177/5
ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٓمرف :دظمٚمٜم٤م قمغم أيب طم٤مزم إقمرج عم٤م طميه اعمقت ،وم٘مٚمٜم٤م :ي٤م أسم٤م طم٤مزم يمٞمػ دمدك؟ ىم٤مل:
أضمدن سمخػم ،راضمٞم٤م طمًـ اًمٔمـ سمف :صمؿ ىم٤مل :إٟمف واهلل ٓ ،يًتقي ُمـ همدا وراح ،يٕمٛمر قم٘مد أظمرة
ًمٜمٗمًف ،ومٞم٘مدُمٝم٤م أُم٤مُمف ىمٌؾ أن يٜمزل سمف اعمقت ،طمتك ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م ،ومٞم٘مقم هل٤م ،وشم٘مقم ًمف وُمـ همدا وراح ذم
قم٘مد اًمدٟمٞم٤م ،يٕمٛمره٤م ًمٖمػمه ،ويرضمع إمم أظمرة ٓ ،طمظ ًمف ومٞمٝم٤م ،وٓ ٟمّمٞم٥م(.احلٚمٞمف )242-241/3
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ىم٤مل احلًلم سمـ احلًـ احلٜم٤مط :ؾمٛمٕم٧م ومرىمد ًا إُم٤مم ُمًجد اًمٌٍمة ي٘مقل :دظمٚمقا قمغم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم
ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف ،ومحدصمف رضمؾ سمحدي٨م ،وم٠مقمجٌف ،وضب يده إمم حت٧م ومراؿمف ،وم٠مظمرج أًمقاطم ً٤م ًمف،
ومٙمت٥م ذًمؽ احلدي٨م :وم٘م٤مًمقا ًمف :قمغم هذه احل٤مل ُمٜمؽ ،وم٘م٤مل :إٟمف طمًـ ،وم٘مد ؾمٛمٕم٧م طمًٜم ً٤م ،وإن ُم٧م،
وم٘مد يمتٌ٧م طمًٜم ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )64/7
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمديُ :م٤مت ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمٜمدي ،ومٚمام اؿمتد سمف ضمٕمؾ يٌٙمل :وم٘م٤مل ًمف رضمؾ :ي٤م أسم٤م
قمٌد اهلل أراك يمثػم اًمذٟمقب ،ومرومع ؿمٞمئ ً٤م ُمـ إرض ،وم٘م٤مل :واهلل ًمذٟمقيب أهقن قمٜمدي ُمـ ذا ،إن أظم٤مف أن
أؾمٚم٥م اإليامن ىمٌؾ أن أُمقت(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )12/7
قمـ اسمـ زيد ىم٤مل :أشمك صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ إمم حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر وهق ذم اعمقت ،ىم٤مل وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل،
يم٠من أراك ىمد ؿمؼ قمٚمٞمؽ اعمقت؟ ىم٤مل :ومام زال َيقن قمٚمٞمف إُمر ويٜمجكم قمـ حمٛمد طمتك إذ إن وضمٝمف ًمٙم٠مٟمَّف
اعمّم٤مسمٞمح ،صمؿ ىم٤مل ًمف حمٛمدً :مق شمرى ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ًم٘مرت قمٞمٜمؽ ،صمؿ ىم٣م رمحف اهلل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )147/3
قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر :أٟمف ضمزع قمٜمد اعمقت ،وم٘مٞمؾ ًمف :ل دمزع؟ وم٘م٤مل :أظمِمك آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ
ِ
َيت ًَِ ٌُ َ
قن) (اًمزُمر  )47وإن أظمِمك أن يٌدو زم ُمـ اهلل ُم٤م ل
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :
(و َسمدَ ا َهل ُ ْؿ ُم َـ اهللَِّ َُم٤م َل ْ َيٙمُقٟمُقا َ ْ
أيمـ أطمتً٥م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )146/3
ىم٤مل أيب قمٞمًك :دظمٚمٜم٤م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر قمٜمد اعمقت ومجٕمؾ يٜمٔمر وي٘مقل :عمثؾ هذا اًمٞمقم يم٤من دؤوب أيب
َيٞمك(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )382/2
ىم٤مل طمزم اًم٘مٞمٓمٕمل :دظمٚمٜم٤م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف وهق يٙمٞمد سمٜمٗمًف ،ومرومع رأؾمف إمم
اًمًامء صمؿ ىم٤مل:اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ:أن ل أيمـ أطم٥م اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٗمرج وٓ ًمٌٓمـ(.احلٚمٞمف )361/2
قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م ىم٤مل :ذهٌٜم٤م ٟمرضمل أسم٤م قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل قمٜمد ُمقشمف ،وم٘م٤مل :إن ٕرضمقا ريب ،وىمد
صٛم٧م ًمف صمامٟملم رُمْم٤مٟم ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )192/4
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ طمٞم٤من اعمٍمي :ىمٞمؾ ًمٚمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :ي٤م أسم٤م قمكم ُم٤م سم٤مل اعمٞم٧م يٜمزع ٟمٗمًف وهق
ؾم٤ميم٧م واسمـ آدم يْمٓمرب ُمـ اًم٘مرص٦م؟ ىم٤ملٕ :ن اعمالئٙم٦م شمقصم٘مف صمؿ ىمرأ( :شم ََق َّومتْ ُف ُر ُؾم ُٚمٜمَ٤م َو ُه ْؿ ٓ ُي َٗم ِّر ُـم َ
قن)
(إٟمٕم٤مم ( .)61طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )111/8
قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض أٟمف ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف :ارمحٜمل سمحٌل إي٤مك ،ومٚمٞمس رء أطم٥م إزم
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ُمٜمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )199/8
قمـ حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ىم٤مل :ذهٌ٧م أًم٘مـ أيب وهق ذم اعمقت ٓ إًمف إٓ اهلل وم٘م٤مل ي٤م سمٜمل دقمٜمل وم٢من ذم
وردي اًمً٤مدس ،أو اًمً٤مسمع(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )322/2
ىم٤مل ُمٚمٞمح سمـ ويمٞمع :عم٤م ٟمزل سم٠ميب اعمقت أظمرج إزم يده وم٘م٤مل :ي٤م سمٜمل شمري يدي ُم٤م ضسم٧م هب٤م ؿمٞمئ ً٤م
ىمط(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )371/8
عم٤م اطمتي سمنم سمـ ُمٜمّمقر ىمٞمؾ ًمف :أوص سمديٜمؽ ىم٤مل أٟم٤م أرضمق ريب ًمذٟمٌل أومال أرضمقه ًمديٜمل ومٚمام ُم٤مشم٘م٣م
قمٜمف ديٜمف سمٕمض إظمقاٟمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )242/6
قمـ يزيد سمـ قمٌد رسمف ىم٤مل :قمدت ُمع ظم٤مزم قمكم سمـ ُمًٚمؿ أسم٤م سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ وهق ذم اًمٜمزع ،وم٘مٚم٧م ًمف:
رمحؽ اهللً ،مق ضمرقم٧م ضمرقم٦م ُم٤مء ،وم٘م٤مل سمٞمده ،ٓ :صمؿ ضم٤مء اًمٚمٞمؾ ،وم٘م٤مل :أذن؟ وم٘مٚم٧مٟ :مٕمؿ ،وم٘مٓمرٟم٤م ذم ومٛمف
ىمٓمرة ُم٤مء ،صمؿ همٛمْمٜم٤مه ،ومامت رمحف اهلل :ويم٤من ٓ ي٘مدر أطمد ًا يٜمٔمر إًمٞمفُ ،مـ ظمقى ومٛمف ُمـ اًمّمٞم٤مم.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )89/6
قمـ احلًـ سمـ ص٤مًمح ىم٤مل :عم٤م اطمتي أظمل قمكم سمـ ص٤مًمح ،رومع سمٍمه ،صمؿ ىم٤ملَُ ( :م َع ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم َؿ اهللَُّ
اًمِمٝمدَ ِاء واًمّم ِ
لم َو َطم ًُ َـ ُأو ًَمئِ َؽ َرومِٞم٘م ً٤م) (اًمٜمً٤مء  )69صمؿ ظمرضم٧م
٤محل َ
اًمّمدِّ ِي٘م َ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم َـ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
َ َّ
لم َو ُّ َ
لم َو ِّ
ٟمٗمًف :ىم٤مل :ومٜمٔمرٟم٤م إمم ضمٜمٌف ،وم٢مذا صم٘م٥م ذم ضمٜمٌف ،وىمد وصؾ إمم ضمقومف ،وُم٤م قمٚمؿ سمف أطمد ًا ُمـ أهٚمف.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )136/9
ىم٤مل ُمًٛمع سمـ قم٤مصؿ :ؿمٝمدت قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد قم٤مد ُمريْم ً٤م ُمـ إظمقاٟمف وم٘م٤ملُ :م٤م شمِمتٝمل؟ ىم٤مل:
اجلٜم٦مىم٤مل :ومٕمالم شم٠مس ُمـ اًمدٟمٞم٤م إذا يم٤مٟم٧م هذه ؿمٝمقشمؽ؟ ىم٤مل :آؾمك واهلل قمغم جم٤مًمس اًمذيمر وُمذايمرة
اًمرضم٤مل سمتٕمداد ٟمٕمؿ اهلل ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد :هذا واهلل ظمػم اًمدٟمٞم٤م وسمف يدرك ظمػم أظمرة(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )157/6

قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ىم٤مل :يم٤من رضمؾ قم٤مُمالً ًمٚمٕمامل ،ومجٛمع ُم٤مًمف ،ومجٕمٚمف ذم ؾم٤مري٦م ،ومٚمام طميشمف اًمقوم٤مة ،أُمر
سمف ،ومٜمثر سملم يديف ،ومجٕمؾ ي٘مقل :ي٤م ًمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٕمر ًا ،ي٤م ًمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٕمر ًا(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )325/2
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمرُ :مرض ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ومٌٙمك ذم ُمروف سمٙم٤مء ؿمديد ًا ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ أدمزع ُمـ
اعمقت؟ ىم٤مل ،ٓ :وًمٙمـ ُمررت قمغم ىمدري ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،وم٠مظم٤مف أن َي٤مؾمٌٜمل ريب قمز وضمؾ قمٚمٞمف.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )32/3
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أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ىم٤مل :دظمٚم٧م قمغم إقمٛمش ذم ُمروف اًمذي شمقذم ومٞمف وم٘مٚم٧م :أدقمق ًمؽ اًمٓمٌٞم٥م؟ ىم٤ملُ :م٤م
أصٜمع سمف؟ ومق اهلل ًمق يم٤مٟم٧م ٟمٗمز سمٞمدي ًمٓمرطمتٝم٤م ذم احلش إذا أٟم٤م ُم٧م ،ومال شم١مذٟمـ يب أطمد ًا واذه٥م يب
واـمرطمٜمل ذم حلدي(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )51/5
قمـ احلامن ىم٤مل :عم٤م طميت أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش اًمقوم٤مة ،سمٙم٧م أظمتف ،وم٘م٤مل ٓ :شمٌؽ ،ـ وأؿم٤مر إمم زاوي٦م ذم
اًمٌٞم٧م ـ وم٘مد ظمتؿ أظمقك ذم شمٚمؽ اًمزاوي٦م صمامٟمٞم٦م قمنم أًمػ ظمتٛم٦م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )394/8
قمـ سمالل سمـ ؾمٕم د ىم٤مل :عم٤م طميت أيب اًمقوم٤مة ،ىم٤مل زم :ي٤م سمٜمل ،ادع سمٜمٞمؽ ،وم٠مُمرت أهكم ،وم٠مًمًٌقهؿ ىمٛمّم٤م
سمٞمْم ً٤م ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ إن أقمٞمذهؿ ُمـ اًمٙمٗمر ،ووالًم٦م اًمٕمٛمؾ ،وُمـ اًمًٌ٤مء واًمٗم٘مر إمم سمٜمل آدم.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )232/5
قمـ أيب سمٙمر اًمزضم٤مج ،ىم٤مل :ىمٞمؾ عمٕمروف اًمٙمرظمل ذم قمٚمتف :أوص ،وم٘م٤مل :إذا ُم٧م ،ومتّمدىمقا سم٘مٛمٞميص هذا،
وم٢من أطم٥م أن أظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م قمري٤مٟم ً٤م ،يمام دظمٚم٧م إًمٞمٝم٤م قمري٤مٟم ً٤م( .طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )362/8
ٞم٧م َوإِ ًَم ْٞمٜمَ٤م اعمَْ ِّم ُػم) ّ
(ق
قمـ قمٛمرو سمـ قمكم ىم٤مل :يم٤من هجػم َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إذا ؾمٙم٧م صمؿ شمٙمٚمؿٟ( :م ُْحٞمِل َوٟم ُِٛم ُ
 )43ىم٤مل :وم٘مٚم٧م ًمٞمحٞمك ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف :يٕم٤مومٞمؽ اهلل إن ؿم٤مء اهلل ،وم٘م٤مل :أطمٌف إ ّمم أطمٌف إمم اهلل.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )381/8
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل ـ وأقم٤مٟمف قمغم سمٕمض احلدي٨م أظمقه حمٛمد ـ
ىم٤مل :آمم صٗمقان اسمـ ؾمٚمٞمؿ أن ٓ يْمع ضمٜمٌف إمم إرض ،طمتك يٚم٘مك اهلل قمز وضمؾ ،ومٚمام طميه اعمقت
وهق ُمٜمتّم٥م ،ىم٤مًم٧م ًمف اسمٜمتف :ي٤م أسم٧م ،أٟم٧م ذم هذه احل٤مًم٦مً ،مق أًم٘مٞم٧م ٟمٗمًؽ ،ىم٤مل :ي٤م سمٜمٞم٦م ،إذ ًا ُم٤م وومٞم٧م ًمف
سم٤مًم٘مقل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/3
ىم٤مل ؿمٌ٤مسمف:دظمٚم٧م قمغم ؿمٕمٌ٦م ذم يقُمف اًمذي ُم٤مت ومٞمف وهق يٌٙمل وم٘مٚم٧م ًمفُ:م٤م هذا اجلزع ي٤م أسم٤م سمًٓم٤مم؟
أسمنم وم٢من ًمؽ ذم اإلؾمالم ُمقوٕم٤موم٘م٤مل:دقمٜمل ومٚمقددت أن وىم٤مد مح٤مم وأن ل أقمرف احلدي٨م.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )156/7
قمـ أيب َيٞمك اًمزهري ىم٤مل :ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٛمري قمٜمد ُمقشمفٟ :مٕمٛم٦م ريب أطمدث :أن ل أصٌح
أُمٚمؽ قمغم اًمٜم٤مس إٓ ؾمٌٕم٦م دراهؿ ُمٚمٙمتٝم٤م يدي ،وٟمٕمٛم٦م ريب أطمدثً :مق أن اًمدٟمٞم٤م أصٌح٧م حت٧م ىمدُمل،
ٓ يٛمٜمٕمٜمل ُمـ أظمذه٤م ،إٓ أن أزيؾ ىمدُمل ُم٤م أزًمتٝم٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )283/8
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ىم٤مل مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد :عم٤م طمي أسم٤م قمٓمٞم٦م ـ سمـ ىمٞمس اعمذسمقح ـ اعمقت ،ضمزع ُمٜمف ،وم٘م٤مًمقا ًمف :أدمزع ُمـ اعمقت؟
ىم٤ملُ :م٤مزم ٓ أضمزع؟ وإٟمام هل ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ٓ أدري أيـ يًٚمؽ يب( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )154/5
قمـ ًمٞم٨م ىم٤مل :طمدصم٧م ـمٚمح٦م ـ سمـ ُمٍمف ـ ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف :أن ـم٤مووؾم ً٤م يم٤من يٙمره إٟملم ،ىم٤مل:
ومام ؾمٛمع ـمٚمح٦م يئـ ،طمتك ُم٤مت رمحف اهلل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )18/5
قمـ أيب ُمّمٕم٥م ىم٤مل :ىم٤مل زم اسمـ أيب طم٤مزم :دظمٚم٧م أٟم٤م وأيب ٟمً٠مل قمٜمف ـ يٕمٜمل صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ـ وهق ذم
ُمّماله ،ومام زال سمف أيب ،طمتك رده إمم ومراؿمف :وم٠مظمؼمشمٜمل ُمقٓشمف :أن ؾم٤مقم٦م ظمرضمتؿ ُم٤مت.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/3
ىمٞمؾ ًمٚمجٜمٞمد :ىمؾ ٓ :إًمف إٓ اهلل وم٘م٤ملُ :م٤م ٟمًٞمتف وم٠مذيمره (.اًمتذيمرة رم اطمقال اعمقشمك واُمقر آظمرة)28
وىم٤مل اجلٜمٞمد رمحف اهلل :دظمٚم٧م قمغم هي اًمً٘مٓمل أقمقده ذم ُمرض ُمقشمف ،وم٘مٚم٧م :يمٞمػ دمدك؟ وم٠مٟمِم٠م
ي٘مقل:يمٞمػ أؿمٙمق إمم ـمٌٞمٌل ُم٤م يب

واًمذي يب أص٤مسمٜمل ُمـ ـمٌٞمٌل

ٕروطمف ،وم٘م٤مل :يمٞمػ جيد ريح اعمروطم٦م ُمـ ضمقومف َيؽمق؟ صمؿ أٟمِم٠م ي٘مقل:
وم٠مظمذت اعمروطم٦م ّ
اًم٘مٚم٥م حمؽمق واًمدُمع ُمًتٌؼ

ُ
ُمٗمؽمق
واًمٙمرب جمتٛمع واًمّمؼم

يمٞمػ اًم٘مرار قمغم ُمـ ٓ ىمرار ًمف

واًم٘مٚمؼ؟
مم٤م ضمٜم٤مه اهلقى واًمِمقق
ُ

ي٤م رب إن يؽ رء ومٞمف زم ومرج

قمكم سمف ُم٤م دام يب رُمؼ ( .اإلطمٞم٤مء )483 /4
وم٤مُمٜمـ َّ

ويم٤من اجلٜمٞمد ي٘مرأ اًم٘مرأن وهق ذم ؾمٞم٤مق اعمقت ويّمكم ومختؿ وم٘مٞمؾ ًمف ذم ُمثؾ هذه احل٤مل ي٤م أسم٤م قمكم وم٘م٤مل
وُمـ أطمؼ ُمٜمل سمذًمؽ وه٤م هق ذا شمٓمقى صحٞمٗم٦م قمٛمكم صمؿ يمؼم وُم٤مت(.اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت )1/133
ويروى أن اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد دظمؾ قمغم سمٕمض اعمِم٤ميخ ومقضمده ذم ؾمٞم٤مق اعمقت وم٘م٤مل ًمف اجلٜمٞمد ىمؾ ٓ إًمف إٓ
اهلل ومٜمٔمر إًمٞمف اًمِمٞمخ ؿمزارا وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف اجلٜمٞمد ومٚمؿ ي٘مٚمٝم٤م وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف ومٚمؿ يتٙمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ ي٤م ضمٜمٞمد
شمذيمرن سم٤مًمتقطمٞمد وأٟم٤م ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م أسمٙمل قمٚمٞمف وٓ أؾمٚمق قمٜمف ي٤م ضمٜمٞمد إن ُُمِم٤مهدطمٌٞمٌل وُمًت٠مٟمس سمف.
( اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمٕمٌداحلؼ اإلؿمٌٞمكم)1/136
وىمٞمؾ ًمذي اًمٜمقن قمٜمد ُمقشمف ُم٤م شمِمتٝمل؟ ىم٤مل :أن أقمرومف ىمٌؾ ُمقيت سمٚمحٔم٦م(.اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت )1/135
وَيٙمك قمـ وم٤مـمٛم٦م رمحٝم٤م اهلل -أظم٧م أيب قمكم اًمروذسم٤مري رمحف اهلل -ىم٤مًم٧م :عم٤م ىمرب أضمؾ أيب قمكم
اًمروذسم٤مري -ويم٤من رأؾمف ذم طمجري ومتح قمٞمٜمٞمف وىم٤مل :هذه أسمقاب اًمًامء ىمد ومتح٧م ،وهذه اجلٜم٤من ىمد
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ُزيٜم٧م (.اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم ذيمر اعمقت ًمالؿمٌٞمغم )134
وىمٞمؾ ًمٚمٙمٜم٤من رمحف اهلل عم٤م طميشمف اًمقوم٤مةُ :م٤م يم٤من قمٛمٚمؽ؟ وم٘م٤ملً :مق ل ي٘مرب أضمكم ُم٤م أظمؼمشمٙمؿ سمف ،وىمٗم٧م
قمغم سم٤مب ىمٚمٌل أرسمٕملم ؾمٜم٦م ومٙمٚمام ُمر ومٞمف همػم اهلل طمجٌتف قمٜمف(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )483/4
وطمٙمل قمـ اعمٕمتٛمر رمحف اهلل ىم٤مل :يمٜم٧م ومٞمٛمـ طمي احلٙمؿ سمـ قمٌد اعمٚمؽ طملم ضم٤مءه احلؼ ،وم٘مٚم٧م :اًمٚمٝمؿ
هقن قمٚمٞمف ؾمٙمرات اعمقت وم٢مٟمف يم٤من ويم٤من -ومذيمرت حم٤مؾمٜمف -وم٠موم٤مق وم٘م٤ملُ :مـ اعمتٙمٚمؿ؟ وم٘مٚم٧م :أٟم٤م ،وم٘م٤مل:
ّ
إن ُمٚمؽ اعمقت قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل زم :إن سمٙمؾ ؾمخل رومٞمؼ ،صمؿ ـمٗمئ(.اإلطمٞم٤مء )483/4
وعم٤م طميت يقؾمػ سمـ أؾمٌ٤مط رمحف اهلل اًمقوم٤مة ؿمٝمده طمذيٗم٦م ومقضمده وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م حمٛمد ،هذا أوان اًم٘مٚمؼ
واجلزع؟ وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،ويمٞمػ ٓ أىمٚمؼ وٓ أضمزع وإن ٓ أقمٚمؿ أن صدىم٧م اهلل ذم رء ُمـ قمٛمكم؟
وم٘م٤مل طمذيٗم٦م رمحف اهلل :واقمجٌ٤مه هلذا اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح َيٚمػ قمٜمد ُمقشمف أٟمف ٓ يٕمٚمؿ أٟمف صدق اهلل ذم رء
ُمـ قمٛمٚمف ! (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )483/4
حمٛمد سمـ طم٤مُمد ىم٤مل :يمٜم٧م ضم٤مًمً ً٤م قمٜمد أمحد سمـ ظميويف وهق ذم اًمٜمزع إظمػم ،ويم٤من ىمد أشمك قمٚمٞمف َخس
ومًئؾ قمـ ُمً٠مًم٦م ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه وىم٤مل :ي٤م سمٜمل سم٤مب يمٜم٧م أدىمف َخً ً٤م وشمًٕملم ؾمٜم٦م هق ذا يٗمتح
وشمًٕمقن ؾمٜم٦م ُ
زم اًمً٤مقم٦م ٓ ،أدري أيٗمتح زم سم٤مًمًٕم٤مدة أو سم٤مًمِم٘م٤موة أٟمك زم أوان اجلقاب؟ويم٤من ىمد ريمٌف ُمـ اًمديـ
ؾمٌٕمامئ٦م ديٜم٤مر ،وطميه همرُم٤مؤه ومٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ضمٕمٚم٧م اًمرهقن وصمٞم٘م٦م ٕرسم٤مب إُمقال
وأٟم٧م شم٠مظمذ قمٜمٝمؿ وصمٞم٘متٝمؿ وم٠مد قمٜمل .ومدق داق اًمٌ٤مب وىم٤مل :هذه دار أمحد سمـ ظميويف؟ وم٘م٤مًمقاٟ :مٕمؿ.
ىم٤مل :أيـ همرُم٤مؤه؟ ىم٤مل :ومخرضمقا وم٘م٣م قمٜمف صمؿ ظمرضم٧م روطمف (.صٗمف اًمّمٗمقة )448/1
ىم٤مل احلًـ :يم٤من َي٥م أن يًت٘مٌؾ سم٤معمٞم٧م اًم٘مٌٚمف اذ يم٤من رم اعمقتُ(.مّمٜمػ قمٌداًمررزاق )391/3
ىم٤مل قمٓم٤مء :يم٤من يًتح٥م أن يقضمف اعمٞم٧م قمٜمد ٟمزقمف امم اًم٘مٌٚمف ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ُ(.مّمٜمػ قمٌداًمررزاق )391/3
قمـ اًمزهرى  :أن اًمؼماء سمـ ُمٕمرور عم٤م طمية اعمقت ىم٤مل ٓهٚمف وهق سم٤معمديٜمف اؾمت٘مٌٚمقا سمك اًمٙمٕمٌف .
( ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )392/3
ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وينمع اًمتٚم٘ملم ًمٚمٛمحتي

ؿمٝم٤مدة اإلظمالص ٟمص إصمر

يمذا إمم اًم٘مٌٚم٦م وضمٝمٜمف

سمًٜم٦م واًمٌٍم أهمٛمْمٜمف
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واىمرأ ًمٞم٤مؾملم قمٚمٞمف إذ أُمر

سمذاك ذم احلدي٨م ؾمٞمد اًمٌنم

وهق ُمع اقمتالًمف أىمؾ

طم٤مل قمغم ؾمٜمٞم٦م يدل

وؾمجٞمٜمف سمٕمد ُمقشمف وذم
ِّ

شم٘مٌٞمٚمف ٟمص أشمك ل يٜمتػ

وقمجٚمـ دمٝمٞمزه واىمض عم٤م

قمٚمٞمف ُمـ ديـ ًمٜمص أطمٙمام

واًمٖمًؾ واًمتٙمٗملم واًمّمالة

قمٚمٞمف صمؿ اًمدومـ واضمٌ٤مت

 -0;0ثبة ِب ٠م ٌٗٛثؼذ رغّ١ل ادل١ذ

ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ قمغم َأيب ؾم َٚمٛم٦م
 -919قمـ ُأ ِّم َؾمٚمٛم َ٦م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَُّ قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م َ :د َظم َؾ ُ
َ
ِ
َ٤مس ُِم ْـ َأ ْهٚمِ ِف
سمٍم ُه  ،وم َ٠م ْهم َ
ٌٍم ش َوم َْم َّ٩م ٟم ٌ
ٛمْم ُف ُ ،صم َّؿ َىم٤مل  « :إِ َّن ُّ
اًمروح إذا ُىمٌِ َض  ،شمٌِ َٕمف ا ًْم َ ُ
َو َىمدْ َؿم َّؼ َ ُ
ِ
صمؿ َ
وم٘م٤مل  ٓ « :شمَدْ ُقمقا َقمغم َأ ْٟم ُٗم ًِٙمُؿ إَِّٓ سمِ َ
ىم٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
خ ْ ٍػم  ،وم٢مِ َّن اعمَالئ َٙم َ٦م ُي١م ُِّمٜمُقن َقمغم ُم٤م َشم ُ٘مقًمق َن ش َّ
ِ
ِ ِ
ِ
لم َ ،و ْ
٤مرب
در َضمت ُف ذم اعمَ ْٝم ِد ِّي َ
اظم ُٚم ْٗم ُف ذم َقم٘مٌِف ذم ا ًْم َٖم٤مسمِ ِريـ ،وا ْهمٗم ْر ًَمٜمَ٤م و ًَمف َي َّ
ا ْهمٗمر ٕيب َؾم َٚم َٛم٦م َ ،و ْار َوم ْع َ
ًح ًَم ُف ذم َىم ْ ِؼم ِه َ ،وٟم َِّق ْر ًَم ُف ومٞمف ش رواه ُمًٚمؿ .
ا ًْم َٕم٤معم ِ َ
لم َ ،وا ْوم ْ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أم احلًـ ىم٤مًم٧م  :يمٜم٧م قمٜمد أم ؾمٚمٛم٦م ومج٤مءه٤م إٟمً٤من وم٘م٤مل ومالن سم٤معمقت وم٘م٤مًم٧م هل٤م اٟمٓمٚم٘مل وم٢مذا اطمتي

وم٘مقزم اًمًالم قمغم اعمرؾمٚملم و احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم (.اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌك )1/38
قمـ سمٙمر اسمـ قمٌد اهلل اعمزن ىم٤مل  :إذا همٛمْم٧م اعمٞم٧م وم٘مؾ سمًؿ اهلل و قمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و
ؾمٚمؿ وؾمٌح صمؿ شمال ؾمٗمٞم٤من ( و اعمالئٙم٦م يًٌحقن سمحٛمد رهبؿ ) (.اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌك )1/38
ىم٤مل أسمق داود  :شمٖمٛمٞمض اعمٞم٧م إٟمام هق سمٕمد ظمروج اًمروح ؾمٛمٕم٧م حمٛمد اسمـ أمحد اعم٘مري ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م
ُمٞمنة و يم٤من رضمال قم٤مسمدا ي٘مقل  :همٛمْم٧م ضمٕمٗمر اعمٕمٚمؿ و يم٤من رضمال قم٤مىمال ذم طم٤مًم٦م اعمقت ومرأيتف ذم
ُمٜم٤مُمل ي٘مقل  :أقمٔمؿ ُم٤م يم٤من قمكم شمٖمٛمٞمْمؽ ىمٌؾ أن أُمقت(.اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌك )1/38
 -0;8ثبة ِب ٠مبي ػٕذ ادل١ذ ِٚب ٠مِ ِٓ ٌٗٛبد ٌٗ ِ١ذ

ِ
ِ
رؾم ُ
 -929قمـ ُأ ِّم ؾم َٚم َٛم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م َ :
يشم ُُؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا َطم ْ
يض َ ،أ ِو اعمَٞم َ٧م َ ،وم ُ٘مق ًُمقا ظمػم ًا َ ،وم٢مِ َّن ِ
ِ
ٜمقن َقمغم ُم٤م شم ُ٘مق ًُم َ
اعمالئ َٙم َ٦م ُي١م ُِّم َ
٤مت َأ ُسمق َؾم َٚم َٛم٦م
ومٚمام َُم َ
اعمر َ
ِّ
قن  ،ىم٤مًم٧مَّ :
ْ
ِ
٤مت َ ،
رؾم َ
ىم٤مل ُ « :ىمقزم :
قل اهللَّ  ،إِ َّن أسم٤م ؾم َٚم َٛم٦م َىمدْ َُم َ
وؾم َّٚمؿ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :ي٤م ُ
َ ،أ َشمٞمْ ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
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وم٘مٚم٧م  :وم َ٠م ْقم َ٘مٌٜمل اهللَُّ ُم ْـ ُه َق َظم ْ ٌػم زم ُِمٜمْ ُف ُ :حم َّٛمد ًا
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِٗم ْر زم َو ًَم ُف َ ،و َأ ْقم ِ٘مٌْٜمل ُِمٜمْ ُف ُقم٘مٌك طمًٜم ً٦م ش
ُ
ِ
ِ
يض ش َأو « اعم ِّٞم٧م شقمغم َّ
اًمِم ِّؽ  ،رواه
يشم ُُؿ اعمَ ِر َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ  .رواه ُمًٚمؿ هٙمذا  « :إذا َطم َ ْ
أسمق داود وهمػمه «:اعمٞمِّ٧مشسمال َؿم ٍّؽ .

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ي٘مقل ُ « :م٤م ُِمـ ٍ
قمٌد شم ُِّمٞم ٌُ ُف ُُم ِّمٞم ٌَ ٌ٦م ،
 -921وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :
ُ
َ ْ
َ
ْ َ
ِ ِ
ُ
ٝمؿ أضمرن ذم ُُم ِّمٞم ٌَتل َ ،و ْ
اظم ُٚمػ زم َظم ْػم ًا ُِمٜمْ َٝم٤م ،إَِّٓ َأ َضم َر ُه اهللَُّ
ومٞم٘مقل  :إِٟمَّ٤م هللَِّ َوإِٟمَّ٤م إًِمٞمف َراضم ُٕمق َن  :اًم َّٚم َّ
ُ
رؾمقل اهللَِّ
ىمٚم٧م يمام َأ َُمرن
شم َٕم٤ممم ذم ُُم ِّمٞمٌتِ ِف َو َأ ْظم َٚمػ ًمف َظم ْػم ًا ُِمٜمْ َٝم٤م  .ىم٤مًم٧م َ :وم َٚم َّام شم ُُق ِّ َذم َأ ُسمق َؾم َٚم َٛم٦م ُ ،
ِ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ  .رواه ُمًٚمؿ .
ػ اهللَُّ زم َظم ْػم ًا ُمٜمْ ُف
وؾم َّٚمؿ َوم َ٠م ْظم َٚم َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َ
 -922وقمـ َأيب ُمقؾمك ريض اهللَّ قمٜمف َأ َّن
ُم٤مت َوًمدُ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِذا َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ومٞم٘مقل َ :ىمٌْمتُؿ صمٛمر َة ُوم َ١م ِ
ُ
اد ِه؟
ٌْمتُؿ َوًمدَ َقم ٌْ ِدي ؟ ومٞم٘مق ًُمق َن ٟ :م َٕمؿ ،
اًمٕم ٌْ ِد ىم٤مل اهللَُّ شمٕم٤ممم عمالئِٙمَتِ ِف َ :ىم ْ
َ
ََ
قل َ :وم َام َذا ىم٤مل قم ٌْ ِدي ؟ ومٞم ُ٘مق ًُمق َن  :محِ َ
ُ
ومٞم٘مقًمق َن ٟ :مَٕمؿ َ .ومٞمَ ُ٘م ُ
ومٞم٘مقل اهللَُّ شمٕم٤ممم :ا ْسمٜمُقا
ؽمضم َع ،
واؾم َ ْ
دك ْ
ِ
ِ
احلٛمدش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ.
سمٞم٧م
ًمٕمٌدي َسمٞمت ً٤م ذم اجلَٜمَّ٦مَ ،و َؾم ُّٛمق ُه َ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  :ي ُ٘م ُ
َ
قل اهللَُّ شمٕم٤ممم ُ :م٤م
 -923وقمـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَُّ قمٜمف َأ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
اطمت ًٌََ ُف  ،إَِّٓ اجلَٜمَّ َ٦م ش رواه
اعم١م ُِمـ ِقمٜمْدي َ
ًم َٕم ٌْ ِدي ْ
ضمزا ٌء إِذا َىم ٌَ ْْم ُ٧م َصٗم َّٞمف ُم ْـ َأ ْه ِؾ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ُ ،صم َّؿ ْ
اًمٌخ٤مري
ِ
ِ
 -924وقمـ ُأؾم٤مُم َ٦م ِ ٍ
وؾم َّٚمؿ
سمـ زيد ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل َ :أ ْر َؾم َٚم ْ٧م إِ ْطمدى َسمٜم٤مت اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
إِ ًَم ِ
ِ
ٞمف شمَدْ ُقمق ُه ُ
ؼم َه٤م َأ َّن هللَِّ شمٕم٤ممم
ْؼم ُه َأ َّن صٌ ًّٞم٤م هلَ٤م َأ ْو ا ْسمٜم ً٤م ذم اعمَقت وم٘م٤مل ًمٚم َّرؾمقل ْ « :ارضم ْع إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َ ،وم َ٠م ْظم ِ ْ
وخت ِ ُ
ِ
ِ
َُم٤م َأ َ
٥م ش وذيمر مت٤مم
ؼم و ًْمت َْحتً ْ
رء قمٜمْدَ ُه سمِ َ٠م ْضم ٍؾ ُُم ًَ َّٛمكَ ،وم ُٛم ْر َه٤م ،وم ْٚمت َّْم ِ ْ
ظمذ و ًَم ُف ُم٤م أقمٓمك َ ،ويم ُُّؾ َ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
احلدي٨م ٌ ،
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :اطم يوا ُمقشم٤ميمؿ و ًم٘مٜمقهؿ  ٓ :إًمف إٓ اهلل و ذيمروهؿ وم٢مهنؿ يرون ُم٤م ٓ شمرون.

(اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌك )34/1
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ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك ً :م٘مٜمقا اعمٞم٧م ٓ إًمف إٓ اهلل وم٢مذا ىم٤مهل٤م ومدقمقه( .اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌك )34/1
ىم٤مل اًمِمٕمٌل :يم٤مٟم٧م إٟمّم٤مر إذا طميوا اعمٞم٧م ىمرؤوا قمٜمدة ؾمقرة اًمٌ٘مرة( .إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )145/1
 -0;9ثبة خٛاص اٌجىبء ػٍ ٝادل١ذ ثغري ٔذة ٚال ٔ١بزخ

أُم٤م اًمٜمٞم٤مطم٦م ومحرام ،وؾمٞم٠ميت ومٞمٝم٤م سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٝمل إن ؿم٤مء اهللَّ شمٕم٤ممم .وأُم٤م اًمٌٙم٤مء ومج٤مءت أطم٤مدي٨م
سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف ،وأن اعمٞم٧م يٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف .وهل ُمت٠موًم٦م حمٛمقًم٦م قمغم ُمـ أوص سمف ،واًمٜمٝمل إٟمام هق
قمـ اًمٌٙم٤مء اًم ذي ومٞمف ٟمدب أو ٟمٞم٤مطم٦م .واًمدًمٞمؾ قمغم ضمقاز اًمٌٙم٤مء سمٖمػم ٟمدب وٓ ٟمٞم٤مطم٦م أطم٤مدي٨م
يمثػمةُ .مٜمٝم٤م:
ِ
 -925قمـ ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ قم٤مد َؾم ْٕمدَ سم َـ ُقم ٌَ٤م َد َة َ ،و َُم َٕم ُف
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٛمر ريض اهللَّ قمٜمٝمام َأ َّن ُ
اسمـ ُقم َ
ص  ،وقمٌدُ اهللَِّ سمـ ُمًٕم ٍ
محـ سمـ َقم ٍ
قف  ،وؾم ْٕمدُ ْسم ُـ َأيب َو َّىم٤م ٍ
ُ
رؾمقل
قد ريض اهللَّ قمٜمٝمؿ َ ،ومٌٙمك
َ ْ ُ
ْ
اًمر ِ ُ
قم ٌْدُ َّ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،سمٙم َْقا  ،وم٘م٤مل َ « :أٓ
ومٚمام َر َأى ْ
اًم٘مق ُم ُسمٙم٤م َء رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ َّ ،
اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قن ؟ إِ َّن اهللَّ ٓ ُي َٕم ِّذ ُب سمِد ُْم ِع اًم َٕم ْ ِ
لم َ ،وٓ سمِ ُح ْز ِن اًم َ٘م ْٚم ِ
شم ًَْٛم ُٕم َ
٥م َ ،وًمٙمِ ْـ ُي َٕم ّذ ُب ِهبذ َا َأ ْو َي ْر َطم ُؿ ش َو َأ َؿم َ٤مر
ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف .
إِمم ًم ِ ًَ٤مٟمِ ِف
ٌ

رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ رومِع إِ ًَم ِ
 -926وقمـ ُأ َؾم٤مُم٦م ِ
َ
ٞمف ا ْسم ُـ ا ْسمٜمَتِ ِف
سمـ َز ْي ٍد ريض اهللَّ قمٜمٝمام َأ َّن
ْ َ ُ َ
َ
ِ
وهق ذم اعمَق ِ
َ
رؾمقل اهللَِّ
وؾم َّٚمؿ  ،وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمدٌ َُ :م٤م هذا ي٤م
ت َ ،وم َٗم َ
ْ
َ ُ َ
٤مو ْ٧م َقم ْٞمٜم٤م رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ُمتٗمؼ
؟ ،ىم٤ملَ « :ه ِذ ِه رمح ٌ٦م َضم َٕمٚمٝم٤م اهللَُّ شمَٕم٤ممم ذم
مح٤م َء ش ٌ
اًمر َ َ
ىمٚمقب قمٌ٤مده َ ،وإِٟمام َي ْر َطم ُؿ اهللَُّ ُم ْـ قم ٌَ٤مده ُّ
قمٚمٞمف
ِ
ِ
 -927وقمـ َأ ٍ
رؾم َ
ريض
ٞمؿ
ٟمس
وؾم َّٚمؿ َد َظم َؾ َقمغم ا ْسمٜمف إِ َسمراه َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَُّ قمٜمف َأ َّن ُ
َ
َ
اهللَُّ قمٜمْف وهق َجيقد سم ِ
رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ شم َْذ ِر َوم ِ
ِ
جٕمٚم٧م َقمٞمْٜم٤م
ٜمٗمًف َوم
٤من  .وم٘م٤مل ًمف قمٌدُ
ْ
َ
ُ َ
َ ُ َ
ْ َ
رؾمقل اهللَّ ؟ ،وم٘م٤مل  « :ي٤م اسمـ قمق ٍ
ٍ
َ
ف إِ َّهن٤م َر ْمح ٌ٦م ش ُصم َّؿ َأ ْشم ٌَ َٕمٝم٤م سم ُ٠م ْظم َرى ،
قمقف :و َأٟم٧م ي٤م
اًمرمحـ سم ُـ
ْ َ ْ
َّ
ِ ِ
َي َز ُن َ ،وٓ َٟم ُ٘م ُ
اهٞمؿ
وم٘م٤مل « :إِ َّن ا ًْم َٕم ْ َ
لم شمَدْ َُم ُع واًم َ٘م ْٚم٥م َ ْ
قل إِٓ ُم٤م ُيريض َر َّسمٜم٤م َوإِٟمَّ٤م ًمٗم َراىم َؽ ي٤م إِ ْسم َر ُ

عمَ ْح ُزوٟم َ
سمٕمْمف .
ًٚمؿ َ
ُقن ش  .رواه اًمٌخ٤مري  ،وروى ُُم ٌ
وإَطم٤مدي٨م ذم اًمٌ٤مب يمثػمة ذم اًمّمحٞمح ُمِمٝمقرة  ،واهللَّ أقمٚمؿ
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ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أيب هريرة ىم٤مل  :زار اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمؼم أ ُّمف ومٌٙمك وأسمٙمك َُمـ طمقًمفُ (.مًٚمؿ )976
قمـ اٟمس دظمؾ اسمق سمٙمر قمغم اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمدووم٤مشمف ومقوع ومٛمف سملم قمٞمٜمٞمف ويديف قمغم صدهمٞمف
وىم٤مل واٟمٌٞم٤مة واظمٚمٞمالة واصٗمٞم٤مة ٟ( .مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )322/6

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ومٚمام ُم٤مت قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذيمرت ذًمؽ ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م
رطمؿ اهلل قمٛمر واهلل ُم٤م طمدث رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن اهلل ًمٞمٕمذب اعم١مُمـ سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف وًمٙمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل إن اهلل ًمٞمزيد اًمٙم٤مومر قمذاسم٤م سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف وىم٤مًم٧م طمًٌٙمؿ اًم٘مرآن
( وٓ شمزر وازرة وزر أظمرى ) ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس قمٜمد ذًمؽ واهلل هق أوحؽ وأسمٙمك ىم٤مل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م واهلل
ُم٤م ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ؿمٞمئ٤م(.صحٞمح اًمٌخ٤مرى  433/1طمدي٨م )1226
همٛمل قمغم قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ريض اهلل قمٜمف ومجٕمٚم٧م أظمتف شمٌٙمل
ىم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمٝمامُ :أ َ
وشم٘مقل :واضمٌاله ،وايمذا ،وايمذا :شمٕمدد قمٚمٞمف .وم٘م٤مل طملم أوم٤مقُ :م٤م ىمٚم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ ىمٞمؾ زم أٟم٧م يمذًمؽ؟! .
( اًمٌخ٤مرى رىمؿ طمدي٨م )4268
قمـ قمقن سمـ قمٌداهلل سمـ قمتٌ٦م ىم٤مل :عم٤م أشم٧م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ووم٤مة قمتٌ٦م يٕمٜمل أظم٤مه سمٙمك :وم٘مٞمؾ ًمف:
أشمٌٙمل؟ ىم٤مل :يم٤من أظمل ذم اًمٜمً٥م ،وص٤مطمٌل ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م أطم٥م ُمع ذًمؽ أن
يمٜم٧م ىمٌٚمف :إن يٛمقت وم٤مطمتًٌف ،أطم٥م إزم ُمـ أن أُمقت ،ومٞمحتًٌٜمل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )253 /4
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :أُم٤م دُمع اًمٕملم وطمزن اًم٘مٚم٥م ومال إصمؿ ومٞمف ًمٙمـ اًمٜمدب واًمٜمٞم٤مطم٦م ُمٜمٝمل قمٜمف(.اًمٗمت٤موى )389/24

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م  :شمقومٞم٧م اسمٜم٦م ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف سمٛمٙم٦م وضمئٜم٤م ًمٜمِمٝمده٤م وطميه٤م اسمـ قمٛمر واسمـ
قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ وإن جل٤مًمس سمٞمٜمٝمام أو ىم٤مل ضمٚمً٧م إمم أطمدمه٤م صمؿ ضم٤مء أظمر ومجٚمس إمم ضمٜمٌل وم٤مذا
صقت ُمـ اًمدار وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ًمٕمٛمرو سمـ قمثامن أٓ شمٜمٝمك قمـ اًمٌٙم٤مء وم٢من رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل إن اعمٞم٧م ًمٞمٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىمد يم٤من

قمٛمر ر يض اهلل قمٜمف ي٘مقل سمٕمض ذًمؽ صمؿ طمدث ىم٤مل صدرت ُمع قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمـ ُمٙم٦م طمتك إذا يمٜم٤م
سم٤مًمٌٞمداء إذا هق سمريم٥م حت٧م فمؾ ؾمٛمرة وم٘م٤مل اذه٥م وم٤مٟمٔمر ُمـ ه١مٓء اًمريم٥م ىم٤مل ومٜمٔمرت وم٢مذا صٝمٞم٥م
وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل ادقمف زم ومرضمٕم٧م إمم صٝمٞم٥م وم٘مٚم٧م ارحتؾ وم٤محلؼ أُمػم اعم١مُمٜملم ومٚمام أصٞم٥م قمٛمر دظمؾ
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صٝمٞم٥م يٌٙمل ي٘مقل وا أظم٤مه وا ص٤مطمٌ٤مه وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ي٤م صٝمٞم٥م أشمٌٙمل قمكم وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن اعمٞم٧م يٕمذب سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف( .اًمٌخ٤مرى ُ -1288مًٚمؿ )929
 -0;:ثبة اٌىف ػّب ٠ش ٜيف ادل١ذ ِٓ ِىشٖٚ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
 -928قمـ َأيب راوم ٍع َأ ْؾمٚمؿ ْ
وؾم َّٚمؿ َأ َّن رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمقمم رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ « :مـ َهمًؾ ُمٞمت ً٤م َوم َٙمتَؿ َقم َٚمٞمف َ ،هم َٗمر اهللَُّ ًمف َأر ِ
ُمر ًة ش رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذط
سمٕم َ
َ ْ
ِّ
لم َّ
ْ
َ
َ ْ َّ
ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمكم أٟمف همًؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٕمٍم سمٓمٜمف ذم اًمقؾمٓمك ،ومٚمؿ َيرج ؿمٞمئ ً٤م وم٘م٤مل :سم٠ميب أٟم٧م

وأُمل ـمٞمٌ ً٤م ذم احلٞم٤مة وـمٞمٌ ً٤م ذم اعمقت(.شم٤مريخ سمٖمداد)269 /2
ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م :وإذا رأى اًمٖم٤مؾمؾ ُمـ اعمٞم٧م ُم٤م يٕمجٌفُ :مـ اؾمتٜم٤مرة وضمٝمف وـمٞم٥م رَيف وٟمحق ذًمؽ
اؾمتح٥م ًمف أن َيدث اًمٜم٤مس سمذًمؽ وإذا رأى ُم٤م يٙمرهُ :مـ ؾمقاد وضمف وٟمتـ رائحتف وشمٖمػم قمْمق واٟم٘مالب
صقرة وٟمحق ذًمؽ طمرم قمٚمٞمف أن َيدث أطمدا سمف(.اًمّمحٞمح ُمـ إذيم٤مر )239
قمـ قم٤مئِمف سمٜم٧م ؾمٕمد ىم٤مًم٧م :أوذن ؾمٕمد سمـ اسمك وىم٤مص سمجٜم٤مزة ؾمٕمٞمد سمـ زيد وهق سم٤مًمٌ٘مٞمع ومج٤مء وهمًٚمف
ويمٗمٜمف وطمٜمٓمف صمؿ اشمك دارة ومّمغم قمٚمٞمف صمؿ دقم٤م سمامء وم٤مهمتًؾ صمؿ ىم٤مل اٟمك ل اهمتًؾ ُمـ همًٚمف وًمق يم٤من ٟمجً٤م
ُم٤م همًٚمتف وًمٙمـ اهمتًٚم٧م ُمـ احلر ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )267/3
قمـ اسمـ قمٌ٤مس واسمـ قمٛمر ىم٤مٓ ً :مٞمس قمغم هم٤مؾمؾ اعمٞم٧م همًؾ ُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )268/3
ىم٤مل اسمـ قمٛمر :يمٜم٤م ٟمٖمًؾ اعمٞم٧م ومٛمٜم٤م ُمـ يٖمتًؾ وُمٜم٤م ُمـ ٓ يٖمتًؾ  ( .اًمًٜمـ ًمٚمدارىمٓمٜمك )72/2
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  :اًمًٜمف ان يٖمتًؾ اًمذى همًؾ اعمٞم٧م ُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )498/3
ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ :شمٙمٗمـ اعمرأة رم َخًف اصمقاب درع ( اًم٘مٛمٞمص ) وَخ٤مر وظمرىمف وًمٗم٤مومتلم  .ىمٚمٜم٤م ًمٕمٌداًمرزاق
ويمٞمػ يّمٜمع سم٤مخلرىمف ؟ ىم٤مل  :دمٕمؾ يمٝمٞمئف آزار ُمـ ومقق اًمدرعُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )6217
ىم٤مل طمذيٗم٦م:اًمروح سمٞمد ُمٚمؽ وإن اجلًد ًمٞمٖمًؾ وإن اعمٚمؽ ًمٞمٛمٌم ُمٕمف إمم اًم٘مؼم(.اهقال اًم٘مٌقر )147
قمـ سمٙمر اعمزن ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل أٟمف ُم٤م ُمـ ُمٞم٧م إٓ روطمف سمٞمد ُمٚمؽ اعمقت ومٝمؿ يٖمًٚمقٟمف ويٙمٗمٜمقٟمف وهق يرى ُم٤م
يّمٜمع أهٚمف ومٚمق أٟمف ي٘مدر قمغم اًمٙمالم ًمٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمرٟم٦م واًمٕمقيؾ(اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )147
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وقمـ اسمـ اًمًامك ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل  :إٟمف ًمٞمٕمرف يمؾ رء  -يٕمٜمل اعمٞم٧م  -وإٟمف ًمٞمٜم٤مؿمد هم٤مؾمٚمف
سم٤مهلل إٓ ظمٗمٗم٧م همًكم (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )147
ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يتٛمثؾ (:هبج٦م اعمج٤مًمس وأٟمس اعمج٤مًمس)248/1
ٓ رء مم٤م شمرى شمٌ٘مك سمِم٤مؿمتف

يٌ٘مك اإلًمف ويقدي اعم٤مل واًمقًمد

ٍ
هرُمز يقُم ً٤م ظمزائٜمف
ل شمٖمـ قمـ

واخلٚمد ىمد طم٤موًم٧م قم٤مد ومام ظمٚمدوا

وٓ ؾمٚمٞمامن إذ دمري اًمري٤مح ًمف

واإلٟمس واجلـ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م شمـرد

أيـ اعمٚمقك اًمتل يم٤مٟم٧م ًمٕمزهتـ٤م

ُمـ يمؾ ٍ
أوب إًمٞمٝم٤م واومـد يٗمـد

ٍ
يمذب
طمقض هٜم٤مًمؽ ُمقرود سمال

ٓسمد ُمـ ورده يقُم ً٤م يمام وردوا

ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وهمًؾ ُمٞم٧م اعمًٚمٛملم واضم٥م

واًمًٜم٦م إومم سمف إىم٤مرب

وًمٞمٙمـ اًمٖم٤مؾمؾ أُمٞمٜم ً٤م ورقم ً٤م

وهمًؾ زوج زوضم٦م ىمد ذقم٤م

وينمع اإليت٤مر سم٤مًمتثٚمٞم٨م أو
ِ
إظمػمة
سم٤معم٤مء واًمًدر وذم

َخً ً٤م ومًٌٕم ً٤م ومٚمٞمزيدوا أن رأوا
ِ
اًمًٜم٦م
ومٚمٞمجٕمؾ اًمٙم٤مومقر ٟمص

واًمٖمًؾ سم٤معمٞم٤مُمـ اسمدأ ْٟم ُف

وسمٛمقاوع اًمقوقء ُِمٜمْ ُف

وؿمٕمر اعمرأة ومٚمٞم ّٔمٗمر

وًمٞمٚمؼ ظمٚمٗمٝم٤م ًمٜمص اخلؼم

وٓ يٛمس اعمحرم اًمٓمٞم٥م

وٓ يٖمًؾ اًمِمٝمٞمد ٟمّم ً٤م ٟم٘مال

;; -0ثبة اٌقالح ػٍ ٝادل١ذ ٚرؾ١١ؼٗ ٚزنٛس دفٕٗ
ٚوشا٘خ ارجبع إٌغبء اجلٕبئض

ريض اهللَُّ
 -929ىمد ؾمٌؼ ومْمؾ اًمتِمٞمٞمع (اٟمٔمر يمت٤مب قمٞم٤مدة اعمريض وشمِمٞمٞمع اعمٞم٧م) قمـ َأيب ُهرير َة
َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َؿم ِٝمدَ اجلٜم ََ٤مز َة َطمتَّك ُي َّم َّكم َقم َٚمٞمٝم٤م َوم َٚم ُف ِىم َػم ٌ
اط ،
قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ىمٞمؾ وُم٤م اًم٘مػما َـم ِ
وُمـ َؿمٝمدَ ه٤م طمتَّك شمُدْ َومـ َوم َٚمف ِىمػما َـم ِ
ٞمٛم ْ ِ
٤من ؟ ىم٤مل ُِ « :مثْ ُؾ اجلٌَ َٚم ْ ِ
٤من ش َ
ُمتٗمؼ
لم ش ٌ
َ ُ
َ َ
َ َ ْ
لم اًم َٕمٔم َ
قمٚمٞمف .
ِ
واطمتِ ًَ٤مسم ً٤م ،
إيامٟم ً٤م ْ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :مـ اشمٌَّ َع َضمٜم ََ٤مز َة ُُم ًْٚم ٍؿ َ
 -939وقمٜمف َأ َّن رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ ِ
ِ
ِ
َويم َ
ىمػماط ُِم ُثؾ
َ٤من َُم َٕم ُف َطمتَّك ُي َّم َّكم َقم َٚمٞمٝم٤م و َي ْٗم ُر َغ ُمـ َدومٜمٝم٤م َ ،وم٢مِ َّٟم ُف َي ْر ُ
ضمع ُم َـ إَضمر سم٘مػما َـملم يم ُُّؾ َ
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ٍ
ٞمٝم٤م  ،صمؿ َر َضم َع ىمٌؾ َأن شمُدْ َوم َـ َ ،وم٢مِ َّٟم ُف يرضم ُع ِسم٘م َػماط ش رواه اًمٌخ٤مري .
ُأ ُطمد  ،و َُم ْـ َص َّغم َقم َٚم َ
 -931وقمـ ُأ ِّم قمٓمِ َّٞم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :هنٞمٜمَ٤م ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ٕمز ْم َقمٚم ْٞمٜمَ٤م ش ٌ
جلٜم٤مئز َ ،ول ُي َ
قمـ ا ِّشم ٌَ٤م ِع ا َ
« وُمٕمٜم٤مه ش َ
ول ْ ُيِمدَّ د ذم اًمٜمَّٝمل يمام ُيِمدَّ ُد ذم اعمُ َح َّر َُم٤مت .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إذا َو َوٕمتٜمل ذم َحلْدي َوم٤م ْوم ِ
ض َ
سمخدِّ ي إمم
قمٛمر :أوص٤من ُ
ىم٤مل اسمـ َ
ِ
َ
يٙمقن سملم ظمدِّ ي وسملم إرض ر ٌء(.اًمزهد ٓمحد ُ – 129/1مًٜمد اًمٗم٤مروق )359/1
إرض طمتك ٓ
ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ :يمٜم٧م ُمع أٟمس ذم ضمٜم٤مزة وم٠مُمر سم٤معمٞم٧م ومًؾ ُمـ ىمٌَِؾ رضمؾ اًم٘مؼم (.أظمرضمف أمحد )4981
ىم٤مل اًمٜمقوي :جي٥م ووع اعمٞم٧م ذم اًم٘مؼم ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م .واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف يًتح٥م أن يْمجع قمغم ضمٜمٌف
إيٛمـ ومٚمق أوجع قمغم ضمٜمٌف إين ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مز ويم٤من ظمالف إومْمؾ (.اعمجٛمقع )258/5

وقمكم ظمٚمٗمٝم٤م آظمذ سمٞمدي ،وأسمق سمٙمر وقمٛمر أُم٤مُمٝم٤م ،وم٘م٤مل
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى :سمٞمٜمام ٟمحـ ذم ضمٜم٤مزة
ّ
قمكم :إهنام ًمٞمٕمٚمامن أن ومْمؾ ُمـ يٛمٌم ظمٚمٗمٝم٤م قمغم ُمـ يٛمٌم أُم٤مُمٝم٤م ،يمٗمْمؾ صالة اًمرضمؾ ذم مج٤مقم٦م قمغم
صالشمف وطمده ،وًمٙمٜمٝمام ؾمٝمالن يًٝمالن ًمٚمٜم٤مس(.شم٤مريخ سمٖمداد )399-389/9
ِ
ُ
صالة اًمرضمؾ ذم مج٤مقم٦م قمغم صالشمف
أومْمؾ ُمـ اعمٌم أُم٤مُمٝم٤م ،يمٗمْمؾ
ىمقل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م :اعمٌم ظمٚمٗمٝم٤م
ًّ
ومذاُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 191 /4أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )96
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :إذا أدظمٚمتؿ اعمٞم٧م اًمٚمحد ومحٚمقا اًمٕم٘مد (.رواه إصمرم -زاد أسمق اعمٕم٤مزم وهمػمه  :وًمق
ٟمز) اعمٚمحد أن َيٚمٝم٤م ٟمٌش وًمق يم٤من ( سمٕمد شمًقي٦م اًمؽماب ىمريٌ٤م ٕٟمف ) أي  :طمٚمٝم٤م ( ؾمٜم٦م ) ومٞمجقز اًمٜمٌش
ٕضمٚمف  ،يم٢مومراده قمٛمـ دومـ ُمٕمف ( .يمِمػ اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقشمك )198/2
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  :واُم٤م طمؾ اًمٕم٘مد ُمـ قمٜمد راؾمف ورضمٚمٞمف ومٛمًتح٥م ٕن قم٘مده٤م يم٤من ًمٚمخقف ُمـ اٟمتِم٤مره٤م
وىمد ُأ ُِم َـ ُمـ ذًمؽ سمدومٜمف  ( .اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )191/2
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :ؿمٝمدت ُمع اسمـ قمٛمر ضمٜم٤مزة ،ومٚمام ومرغ ُمـ دومٜمٝم٤م ،ىم٤مل ىم٤مئؾ :ارومٕمقا قمغم اؾمؿ اهلل ،وم٘م٤مل اسمـ
قمٛمر :إن اؾمؿ اهلل قمال يمؾ رء ،وًمٙمـ :ارومٕمقا سم٤مؾمؿ اهلل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)312 /1
ُ
يّمكم قمٚمٞمف قمٌداهلل سمـ يزيد ،ومّمغم قمٚمٞمف ،صمؿ أدظمٚمف اًم٘مؼم ُمـ ىمِ ٌَؾ رضمكم اًم٘مؼم ،وىم٤مل:
احل٤مرث أن
أوص
َ
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ُمـ اًمًٜم٦مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )139 /4
ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر:رويٜم٤م قمـ ىمٞمس سمـ قمٌ٤مد أٟمف ىم٤مل  :يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمرهقن
رومع اًمّمقت قمٜمد صمالث  :قمٜمد اجلٜم٤مئز  ،وقمٜمد اًمذيمر  ،وقمٜمد اًم٘مت٤مل وذيمر احلًـ  ،قمـ أصح٤مب رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يًتحٌقن ظمٗمض اًمّمقت قمٜمد صمالث  .ومذيمر ٟمحقه  .ويمره ؾمٕمٞمد سمـ
اعمًٞم٥م  ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واحلًٜمقاًمٜمخٕمل وإُم٤مُمٜم٤م وإؾمح٤مق ىمقل اًم٘م٤مئؾ ظمٚمػ اجلٜم٤مزة  :اؾمتٖمٗمروا ًمف .
وىم٤مل إوزاقمل سمدقم٦م  .وىم٤مل قمٓم٤مء :حمدصم٦م  .وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ذم ُمروف  :إي٤مي وطم٤مدَيؿ هذا
اًمذي َيدو هلؿ ي٘مقل  :اؾمتٖمٗمروا ًمف همٗمر اهلل ًمٙمؿ  .وىم٤مل ومْمٞمؾ سمـ قمٛمرو  :سمٞمٜم٤م اسمـ قمٛمر ذم ضمٜم٤مزة إذ
ؾمٛمع ىم٤مئال ي٘مقل  :اؾمتٖمٗمروا ًمف همٗمر اهلل ًمٙمؿ  .وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ٓ:همٗمر اهلل ًمؽ  .روامه٤م ؾمٕمٞمد.
ىم٤مل أمحد وٓ ي٘مقل ظمٚمػ اجلٜم٤مزة  :ؾمٚمؿ رمحؽ اهلل  .وم٢مٟمف سمدقم٦م وًمٙمـ ي٘مقل  :سمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .ويذيمر اهلل إذا شمٜم٤مول اًمنير (.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف ج  2رىمؿ )1538

وىم٤مل اًمٜمقوي :واقمٚمؿ ان اًمّمقاب ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ ُمـ اًمًٙمقت طم٤مل اًمًػم ُمع اجلٜم٤مزة ،ومال يرومع
صقت سم٘مراءة ،وٓ ذيمر وٓ همػممه٤مٟٓ ،مف أؾمٙمـ خل٤مـمره وأمجع ًمٗمٙمره ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مجلٜم٤مزة ،وهق اعمٓمٚمقب
ذم هذا احل٤مل(.وم٘مف اًمًٜمف )1/531
وىم٤مل اًمٜمقوي :هذا اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ يمراه٦م اشمٌ٤مع اًمٜمً٤مء اجلٜم٤مزة هق ُمذهٌٜم٤م ،وُمذه٥م مج٤مهػم
اًمٕمٚمامء.طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،واسمـ قمٛمر ،وأيب أُم٤مُم٦م ،وقم٤مئِم٦م ،وُمنوق ،واحلًـ،
واًمٜمخٕمل ،وإوزاقمل ،وأمحد ،وإؾمح٤مق ،وسمف ىم٤مل اًمثقري ( .اعمجٛمقع )171 /5
قمـ اسمـ ُمٖمٗمؾ ىم٤مل ىم٤مل قمٛمر ٓ شمتٌع اجلٜم٤مزة اُمرأةُ ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )169/3
قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤ملُ :هنٞمٜم٤م أن ٟمتٌع ضمٜم٤مزة ُمٕمٝم٤م اُمرأةُ ( . .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )169/3
قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل سمـ زيد ىم٤مل يم٤من أيب إذا يم٤مٟم٧م دار ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مزة أُمر سم٤مًمٌ٤مب ومٗمتح ومدظمؾ اًمٕمقاد وم٢مذا
أظمرج سم٤مجلٜم٤مزة أُمر سمٌ٤مب اًمدار وم٠مهمٚمؼ ومال شمتٌٕمٝم٤م اعمرأةُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )169/3
قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمرة قمـ ُمنوق ىم٤مل رأيتف َيثق اًمؽماب ذم وضمقه اًمٜمً٤مء ذم اجلٜم٤مزة ي٘مقل هلـ ارضمٕمـ
وم٢من رضمٕمـ ُم٣م ُمع اجلٜم٤مزة وإٓ رضمع وشمريمٝم٤مُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  169/3ح )11499
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمتنم :يم٤من ُمنوق ٓيّمغم قمغم ضمٜم٤مزة ُمٕمٝم٤م اُمرأةُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )169/3
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ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :يم٤مٟمقا إذا أظمرضمقا اجلٜم٤مزة أهمٚم٘مقا اًمٌ٤مب قمغم اًمٜمً٤مء (.أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م طمدي٨م )11492
وىم٤مل أيْم ً٤م :يم٤مٟمقا ي٘مٗمٚمقن قمغم اًمٜمً٤مء إسمقاب ،طمتك َيرج اًمرضم٤مل اجلٜم٤مئز (.أظمرضمف قمٌد اًمرزاق طمدي٨م )6293

وقمـ اًمِمٕمٌل رمحف اهلل ىم٤مل :ظمروج اًمٜمً٤مء قمغم اجلٜم٤مئز سمدقم٦م (.أظمرضمف قمٌداًمرزاق طمدي٨م)6296
ويم٤من إوزاقمك رمحف اهلل يرى ُمٜمع اًمٜمً٤مء اخلروج ُمع اجلٜم٤مئز(.إوؾمط )387 /5
ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء :ظمروج اًمٜمً٤مء قمغم اجلٜم٤مئز؟ ىم٤مل :يٗمتـ(.أظمرضمف قمٌد اًمرزاق طمدي٨م )6295
ىم٤مل اسمـ ضمري٩مُ :

ِ
ِ
مج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء :ظمروج اًمٜمً٤مء إلشمٌ٤مع اجلٜم٤مئز.
ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمٓمرـمقر :وُمـ اًمٌدع
اعمٜمٙمرة قمٜمدَ
( احلقادث واًمٌدع ص)336
أظم٤مف أن أيمقن
وىم٤مل قمٚم٘مٛم٦مً :م٘مٜمقن ٓ :إًمف إٓ اهلل قمٜمد ُمقيت ،وأهقمقا يب إمم ُطمٗمريت ،وٓ شمٜمٕمقن ،وم٢من
ُ
اًمر ُ
ضم٤مل سمجٜم٤مزيت وم٠مهمٚم٘مقا اًمٌ٤مب ،وم٢مٟمف ٓ أرب زم سم٤مًمٜمً٤مء.
ظمر َج ِّ
يمٜمٕمل اجل٤مهٚمٞم٦م ،وم٢مذا َ
( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق طمدي٨م )6946
ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :ؾمئؾ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُم٤م سم٤مل اًمٜم٤مس ي١مُمرون ذم اجلٜم٤مزة سم٤مًمًٙمقت؟ ىم٤ملٟٕ :مف طمنم.
(ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )19/271
اعمنموع اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚمف سم٤مًمدقم٤مء طمتك قمٜمد ِ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وأصح٤مب ُم٤مًمؽ :أن
َ
ىمؼم ِّ
أيْم٤م (.اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )311 /5
وؾمٚمؿ سمٕمد اًمًال ِم قمٚمٞمف ،وهق
ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ً
ُ
وقمٜمد ُم٤مًمؽ :أٟمف ٓ يٙمره ظمروج قمجقز جلٜم٤مزة ُمٓمٚم٘م٤م ،وٓ ظمروج ؿم٤مسم٦م ذم ضمٜم٤مزة ُمـ قمٔمٛم٧م ُمّمٞمٌتف
قمٚمٞمٝم٤م سمنمط أن شمٙمقن ُمًتؽمة وٓ يؽمشم٥م قمغم ظمروضمٝم٤م ومتٜم٦م(.وم٘مف اًمًٜمف )1/532
وم٘مرب ُمـ اعم٘م٤مسمر ظمٚمع ٟمٕمٚمٞمف :ومرمحف اهلل،
وم٘م٤مل أسمق داود ذم ُمً٤مئٚمف (ص  )158رأي٧م أمحدَ إذا شمٌع اجلٜم٤مزة ُ
ُم٤م يم٤من أشمٌْ َٕم ُف ًمٚمًٜمَّ٦م!(.أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )299/1
َ
اًمِم٤مومٕمل ذم آم وإصح٤مبَ ٓ :يٛمؾ اجلٜم٤مزة إٓاًمرضم٤مل ؾمقاء يم٤من اعمٞم٧م ذيمر أو أٟمثك وٓ ظمالف
ىم٤مل
ُّ
ذم هذا ( .اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوى )166/5
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وُم٘مّمقد اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة هق اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ( .زاد اعمٕم٤مد)595/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ أٟمف يم٤من ذم ضمٜم٤مزة ذم ٟمٗمر ُمـ اًمٕمٌ٤مد ومٚمام صكم قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل صٗمقان أُم٤م هذا ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م

قمٜمف أقمامًمف واطمت٤مج إمم دقم٤مء ُمـ ظمٚمػ سمٕمده وم٠مسمٙمك اًم٘مقم مجٞمٕم٤م  (.اهقال اًم٘مٌقر ) 64
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وىم٤مل أسمق وه٥م حمٛمد سمـ ُمزاطمؿ ىم٤مل ىم٤مم رضمؾ إمم اسمـ اعمٌ٤مرك ذم ضمٜم٤مزة ومً٠مًمف قمـ رء وم٘م٤مل ًمف ي٤م هذا
ؾمٌح وم٢من ص٤مطم٥م اًمنير ُمٜمع اًمتًٌٞمح  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م ) 64

ُّ
<; -0ثبة اعزسجبة رىثش ادلقٍني ػٍ ٝاجلٕبصح
ٚخؼً ففٛف ُٙثالثخ فأوثش

رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿُ :م٤م ُِمـ ُمٞم ٍ
ُ
٧م ُي ِّ
ّمكم
َ -932قم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَُّ قمٜمٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :ىم٤مل
ْ ِّ
َ
ْ َ
ِ
لم يٌ ُٚم ُٖمق َن ُمئَ٦م ُيم ُّٚم ُٝمؿ ْ
يِم َٗم ُٕمق َن ًمف إِٓ ُؿم ِّٗم ُٕمقا ومٞمف ش رواه ُمًٚمؿ .
قمٚمٞمف ُأ َُّم ٌ٦م ُِم َـ اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
ِ
 -933وقمـ ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘مقل َُ « :م٤م
اسمـ
قمٌ٤مس ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قت َ ،ومٞم٘مقم َقم َغم ضمٜمَ٤مزشمِ ِف َأرسمٕمق َن رضمال ٓ ينميمُق َن سم٤مهللَّ َؿمٞمئ ً٤م إَِّٓ َؿم َّٗمٕمٝمؿ اهللَُّ ِ
ومٞمف
ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ ُُم ًْٚم ٍؿ َي ُٛم ُ
ُ
َ ُ
َْ
َ
َُ ْ
ُ
ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ِ
ِ
ن ىم٤مل  :يم٤م َن ُ
ُم٤مًمؽ سم ُـ ُه ٌَ ْ َػم َة ريض اهللَّ قمٜمف إِذا َّ
صغم َقمغم اجلٜم ََ٤مز ِة
 -934وقمـ َُم ْر َصمد سمـ قمٌد اهللَّ اًم َٞم َز ِّ
ِ
ضمز َأ ُه ْؿ َقم َٚمٞمْ َٝم٤م َصمال َصم َ٦م َأ ْضم َز ٍاء صمؿ ىم٤مل  :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ« :
َّ٤مس َقمٚمٞمٝم٤م َّ ،
َ ،وم َت َ٘م َّ٤مل اًمٜم َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
٥م ش  .رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
َُم ْـ َص َّغم قمٚمٞمف َصمال َصم ُ٦م ُص ُٗمقف َ ،وم َ٘مدْ َأ ْو َضم َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
سمـ ِ
قمـ َقمٌ ِ
ت أن ُيٛمر ِ
سمجٜم٤مزة ؾمٕمد سمـ أيب و َّىم ٍ
قمٌد اهللِ ِ
٤مد ِ
اًمزسمػمَّ :
٤مص ذم
يض اهللَُّ قمٜمٝم٤م ،أ َُم َر ْ
سمـ ُّ
َّ
َ َّ
أن قم٤مئِم َ٦م َر َ
ِ
ُّمكم قمٚمٞمف(.أظمرضمف ُمًٚمؿ )8197 -973
اعمًجد ،ومت ِّ َ

قمـ اسمـ قمٛمرو أٟمف أوص إذا دومـ أن ي٘مرأ قمٜمده سمٗم٤محت٦م اًمٌ٘مرة وظم٤ممتتٝم٤م(.يمِمػ اًم٘مٜم٤مع )148/2
قمـ َيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامن ىم٤مل :رأي٧م أسم٤م ٟمٍم اًمتامر وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم ضمٜم٤مزة سمنم سمـ احل٤مرث
يّمٞمح٤من ذم اجلٜم٤مزة :هذا واهلل ذف اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ ذف أظمرة وذًمؽ أن سمنم سمـ احل٤مرث أظمرضم٧م
ضمٜم٤مزشمف سمٕمد صالة اًمّمٌح ،ول َيّمؾ ذم اًم٘مؼم إٓ ذم اًمٚمٞمؾ ويم٤من هن٤مر ًا ص٤مئٗم ً٤م واًمٜمٝم٤مر ومٞمف ـمقل ول يًت٘مر
ذم اًم٘مؼم إمم اًمٕمتٛم٦م(.شم٤مريخ سمٖمداد ) 89 – 79 / 7
ىم٤مل أمحد سمـ يم٤مُمؾ اًم٘م٤ميض :اضمتٛمع قمٚمٞمف (أي اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي) ُمـ ٓ َيّمٞمٝمؿ قمددا إٓ اهلل
وصكم قمغم ىمؼمه قمدة ؿمٝمقر ًمٞمالً وهن٤مر ًا (.شم٤مريخ سمٖمداد )166/2
ُ
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قمـ اًمقريم٤من ىم٤مل :يقم ُم٤مت أمحد سمـ طمٜمٌؾ وىمع اعم٠مشمؿ واًمٜمقح ذم أرسمٕم٦م أصٜم٤مف ُمـ اًمٜم٤مس :اعمًٚمٛملم،
واًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى ،واعمجقس (.شم٤مريخ سمٖمداد )422/4
ىم٤مل سمٜم٤من سمـ أمحد اًم٘مّمٌ٤من  :طميت ضمٜم٤مزة أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمع ُمـ طمي ىم٤مل  :ومٙم٤مٟم٧م اًمّمٗمقف ُمـ
اعمٞمدان إمم ىمٜمٓمرة رسمع اًم٘مٓمٞمٕم٦م وطمزر ُمـ طميه٤م ُمـ اًمرضم٤مل صمامٟمامئ٦م أًمػ وُمـ اًمٜمً٤مء ؾمتلم أًمػ
اُمرأة(.شم٤مريخ سمٖمداد )422/4
ىم٤مل اًمقريم٤من :أؾمٚمؿ يقم ُم٤مت أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمنمون أًمػ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس .
(شم٤مريخ سمٖمداد )423 / 4
ىم٤مل أمحد :أطم٥م إذا يم٤من ومٞمٝمؿ ىمٚم٦م أن جيٕمٚمٝمؿ صمالصم٦م صٗمقف ىم٤مًمقا  :وم٢من يم٤من وراءه أرسمٕم٦م يمٞمػ جيٕمٚمٝمؿ ؟
ىم٤مل  :جيٕمٚمٝمؿ صٗملم  ،ذم يمؾ صػ رضمٚملم  ،ويمره أن يٙمقٟمقا صمالصم٦م ومٞمٙمقن ذم صػ رضمؾ واطمد.
(اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف اعم٘مدؾمك )184/2
=; -0ثبة ِب ٠مشأ يف فالح اجلٕبصح

يمؼم أرسمع شمٙمٌػمات .يتٕمقذ سمٕمد إومم صمؿ ي٘مرأ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ،صمؿ يٙمؼم اًمث٤مٟمٞم٦م ،صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل
ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ِ
ٞمف َو َؾم َّٚم ؿ ومٞم٘مقل :اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد .وإومْمؾ أن يتٛمٛمف سم٘مقًمف :يمام
َ
صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ إمم ىمقًمف محٞمد جمٞمد ،وٓ يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٕمقام ُمـ ىمقهلؿ { :إن اهللَّ
وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل } أي٦م ( 56إطمزاب) وم٢مٟمف ٓ شمّمح صالشمف إذا اىمتٍم قمٚمٞمف ،صمؿ يٙمؼم
اًمث٤مًمث٦م ويدقمق ًمٚمٛمٞم٧م وًمٚمٛمًٚمٛملم سمام ؾمٜمذيمره ُمـ إطم٤مدي٨م إن ؿم٤مء اهللَّ شمٕم٤ممم ،صمؿ يٙمؼم اًمراسمٕم٦م
ويدقمق .وُمـ أطمًٜمف :اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمره ،وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده ،واهمٗمر ًمٜم٤م وًمف .واعمخت٤مر أٟمف يٓمقل
اًمدقم٤مء ذم اًمراسمٕم٦م ظمالف ُم٤م يٕمت٤مده أيمثر اًمٜم٤مس :حلدي٨م اسمـ أيب أورم اًمذي ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهللَّ
شمٕم٤ممم (اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  )937وم٠مُم٤م إدقمٞم٦م اعم٠مصمقرة سمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مًمث٦م ومٛمٜمٝم٤م:
ٍ
ِ
 -935قمـ أيب ِ
ِ
ُم٤مًمؽ ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل َّ :
صغم رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
قمقف سمـ
اًمرمحـ
قمٌد
ِ
وؾم َّٚمؿ َقمغم َضمٜم ََ٤مز ٍة َ ،وم َح ِٗم ْٔم ُ٧م ُِم ْـ ُدقم٤مئِ ِف َو ُهق َي ُ٘م ُ
ػ قمٜمْ ُف
مح ُف  ،وقم٤مومِ ِف  ،وا ْقم ُ
وار ْ
قل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهمٗم ْر ًَم ُف ْ ،
َ
ِ
ِ
َ ،و َأ ِ
ؼم ِد  ،و َٟم ِّ٘مف ُم َـ اخلَـ َٓم٤م َي٤م ،يمام َٟم َّ٘مٞمْ َ٧م اًم َّثقب
وؾم ْع ُُمدْ َظم َٚم ُف وا ْهمً ْٚم ُف سمِ٤معم٤مء واًمثَّ ْٚم ِ٩م وا ًْم َ
يمر ْم ُٟمز ًَم ُف َ ،و ِّ
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ِ
ِ
وز ْوضم ً٤م َظم ْػم ًا ُم ْـ َز ْو ِضم ِف ،
أهٚمِ ِفَ ،
إ ْسم َٞم َض ُم َـ اًمدَّ ٟمَس َ ،و َأ ْسمد ًْم ُف دارا ظمػم ًا ُم ْـ َد ِاره َ ،و َأ ْهالً َظم ّػم ًا ُم ْـ ْ
اب اًم َ٘م ْ ِؼم َ ،و ُِم ْـ َقم َذ ِ
وأ ْد ِظم ْٚمف اجلٜمَّ َ٦م َ ،و َأ ِقم ْذه ُم ْـ َقم َذ ِ
اب اًمٜمَّ٤مر ش َطمتَّك َمتَٜمَّ ْٞم ُ٧م َأ ْن َأيمُق َن أٟمَ٤م َ
ذًمؽ اعمَ ِّٞم َ٧م .
رواه ُمًٚمؿ .
اهٞمؿ ْ
يب ريض اهللَّ
إؿم َٝم َّكم قم ْـ أسمٞمف  ،وأسمقه َص َح٤م ٌّ
 -936وقمـ أيب ُهريرة وأيب َىمتَ٤م َد َة  ،وأيب إ ْسم َر َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ أٟمَّف َّ
حلٞمِّٜمَ٤م َوُمٞمِّتِٜم٤م ،
قمٜمٝمؿ َ ،قم ِـ
صغم َقمغم َضمٜم ََ٤مزة وم٘م٤مل  « :اًم َّٚمٝمؿ اهمٗمر َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِّ
ِ
ٌَػمٟمَ٤م  ،و َذيم َِرٟمَ٤م و ُأ ْٟمثَ٤مٟمَ٤م ِ ِ َ ،
َو َصٖمػمٟم٤م َويم ِ
اإلؾمال ِم ،
َ
وؿم٤مهدٟم٤م َوهم٤مئٌٜمَ٤م  .اًم َّٚم ُٝم َّؿ ُم ْـ َأ ْطم َٞم ْٞمتَف ُمٜمَّ٤م وم َ٠م ْطم ِٞمف قمغم ْ
ِ
حت ِر ُْمٜم٤م َأ ْضم َر ُه َ ،وٓ َشم ْٗمتِٜمَّ٤م َسم ْٕمدَ ُه ش رواه اًمؽمُمذي ُمـ رواي٦م
شمق َّوم ْٞمتَف ُمٜمَّ٤م َومت ََق َّوم ُف َقمغم
اإليامن  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ٓ َ ْ
َو َُم ْـ َ

أيب ُه َر ْير َة وإؿم َٝم ِّكم  ،ورواه أسمق داود ُمـ رواي٦م أيب هريرة وأيب َىمتَ٤م َد َة  .ىم٤مل احل٤ميمؿ  :طمدي٨م أيب
ِ
هريرة صحٞمح قمغم َذ ِ
ِ
رواي٤مت هذا
صح
ؽم ُِمذي ىم٤مل
ط اًم ٌُ
اًمٌخ٤مري َ :أ ُّ
ُّ
ِّ
َ ٌ
خ٤مري و ُُم ًْٚم ٍؿ  ،ىم٤مل اًم ْ
ْ
ف سمـ ٍ
احلدي٨م رواي ُ٦م إَ ْؿمٝمكم  .ىم٤مل اًمٌخ٤مري  :و َأصح رء ذم هذا اًمٌ٤مب طمدي٨م قمق ِ
ُم٤مًمؽ .
ْ
َ َ ُّ
َ ِّ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي٘مقل  « :إذ
 -937وقمـ أيب ُهر ْي َر َة َر ِيض اهللَُّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل :
ُ
ؾمٛمٕم٧م َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َص َّٚمٞمْ ُتؿ َقمغم اعمَٞمِّ٧م  ،وم َ٠م ْظمٚمِ ُّمقا ًم ُف اًمدُّ قم٤م َء ش رواه أسمقداود.
ِ
ِ
ْ٧م
رهب٤م َ ،و َأٟم َ
وؾم َّٚمؿ ذم َّ
اًمّمالة َقمغم اجلَٜم ََ٤مزة  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأٟمْ٧م ُّ َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -938و َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜم ِّ
ِ
نه٤م َو َقمالٟمٞمتِٝم٤م ،ضم ْئٜم َ
َ٤مك
وطم َٝم٤م َ ،و َأٟم َ
ْ٧م َهد ْي َت َٝم٤م ًمإلؾمال ِم َ ،و َأٟم َ
َظم َٚم ْ٘متَٝم٤م ،و َأٟم َ
ْ٧م َىم ٌَ ْْم َ٧م ُر َ
ْ٧م َأ ْقم ُ
ٚمؿ سمِ ِّ
ُؿمٗمٕم٤مء ًَمف ِ
وم٤مهمٗم ْر ًم ُف ش  .رواه أسمق داود.
َ ُ
ِ
 -939وقمـ واصمِٚم٦م ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ َقمغم
ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل َ :ص َّغم سمِٜمَ٤م
سمـ إؾم٘م ِع
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ ِ
ٛملم ومًٛمٕمتف ُ
وطم َّؾ سمجقاركَ ،وم ِ٘م ِف ومِ ْتٜمَ َ٦م
رضم ٍؾ ُِم َـ اعمُ ًْٚمِ َ
ي٘مقل «:اًم َّٚم ُٝم َّؿ إ َّن ُومال َن ا ْسم َـ ُومالن ذم ذ َُّمت َؽ َ
ُ
َّ٤مر و َأٟمْ٧م َأه ُؾ اًمق ِ
وم٤مء واحلٛم ِد اًم َّٚمٝمؿ ِ
مح ُف َ
طمٞمؿ شَ
إٟمؽ َأٟم َ
وم٤مهمٗم ْر ًم ُف َو ْار َ ْ
اب اًمٜم ِ َ َ ْ
َ
اًم َ٘م ْؼم َو َقم َذ َ
اًمر ُ
ْ٧م اًم َٖم ُٗمقر َّ
ُ َّ
َْ

رواه أسمق داود
سمـ أيب أورم ريض اهللَّ قمٜمٝمام َأ َّٟمف يمؼم قمغم ضمٜم ََ٤مز ِة اسمٜم ٍَ٦م ًَمف َأرسمع َشمٙمٌِْ ٍ
 -949وقمـ قمٌد اهللَّ ِ
ػمات َ ،وم َ٘م٤م َم
ْ ُ َْ َ
َ
ْ
ُ َّ
ِ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
اًمراسمِ َٕم ِ٦م َيم َ٘مدْ ِر َُم٤م َسم ْ َ
ٌْػمشملم َي ًْتَٖمٗم ُر هلَ٤م َو َيدْ ُقمق ُ ،صم َّؿ ىم٤مل  :يمَ٤م َن ُ
لم اًم َّتٙم ْ
َسم ْٕمدَ َّ
وؾم َّٚمؿ َي ّْمٜمَ ُع َ
َخً ً٤م ُ ،صم َّؿ ؾم َّٚم َؿ
َؼم َ ْ
َؼم َأ ْرسمٕم ً٤م ومٛمٙم٨م َؾم٤مقم ً٦م طمتَّك َفمٜمَٜم ُْ٧م َأ َّٟم ُف ؾم ُٞمٙم ِّ ُ
هٙمذا وذم رواي٦م  « :يم َّ َ
َ
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ِ ِِ
ِ ِ
رؾم ُ
قل
ٍْمف ُىم ْٚمٜم٤م ًَم ُف َُ :م٤م هذا ؟ وم٘م٤مل ِّ :إن ٓ أزيدُ يم ُْؿ َقمغم َُم٤م َر َأ ْي ُ٧م ُ
قم ْـ يٛمٞمٜمف َو َقم ْـ ؿمامًمف َ ،وم َٚم َّام اٟم َ َ
ِ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ .رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل
وؾم َّٚمؿ َي ّْمٜمَ ُع ْأو  :هٙمذا َصٜم َع
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 :طمدي٨م صحٞمح
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مب اًمٌقيٓمل :إٟمف ي٘مقل سمٕمده٤م  :اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمره وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده .وىم٤مل أسمق قمكم
سمـ أيب هريرة :يم٤من اعمت٘مدُمق ن ي٘مقًمقن ذم اًمراسمٕم٦م  :اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م
قمذاب اًمٜم٤مر  .وىم٤مل اهل٤مدي واًم٘م٤مؾمؿ :إٟمف ي٘مقل سمٕمد اًمراسمٕم٦م  :ؾمٌح٤من ُمـ ؾمٌح٧م ًمف اًمًٛمقات
وإروقن ؾمٌح٤من رسمٜم٤م إقمغم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٚمٝمؿ هذا قمٌدك واسمـ قمٌدك وىمد ص٤مر إًمٞمؽ  ،وىمد أشمٞمٜم٤مك
ُمًتِمٗمٕملم ًمف ؾم٤مئٚملم ًمف اعمٖمٗمرة وم٤مهمٗمر ًمف ذٟمقسمف ودم٤موز قمـ ؾمٞمئ٤مشمف  ،وأحل٘مف سمٜمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ  ،اًمٚمٝمؿ وؾمع قمٚمٞمف ىمؼمه  ،وأومًح ًمف أُمره  ،وأذىمف قمٗمقك ورمحتؽ ي٤م أيمرم إيمرُملم  ،اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م
طمًـ آؾمتٕمداد عمثؾ يقُمف  ،وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده  ،واضمٕمؾ ظمػم أقمامًمٜم٤م ظمقاشمٞمٛمٝم٤م وظمػم أي٤مُمٜم٤م يقم ٟمٚم٘م٤مك.
(ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك  89/4رىمؿ )1434

قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم أٟمف ُم٤مشم٧م اسمٜم٦م ًمف ومٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕم٤م صمؿ ىم٤مم سمٕمد اًمراسمٕم٦م ىمدر ُم٤م سملم اًمتٙمٌػمشملم يدقمق
صمؿ ىم٤مل:يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٜمع ذم اجلٜم٤مزة هٙمذاٟ(.مٞمؾ إوـم٤مر 89/4رىمؿ)1434
قمـ ص٤مًمح اعمري ىم٤مل سمٚمٖمٜمل أن إرواح شمتالىمك قمٜمد اعمقت ومت٘مقل أرواح اعمقشمك ًمٚمروح اًمتل خترج إًمٞمٝمؿ
يمٞمػ يم٤من ُم٠مواك وذم أي اجلًديـ يمٜم٧م ذم ـمٞم٥م أم ظمٌٞم٨م ىم٤مل صمؿ سمٙمك طمتك همٚمٌف اًمٌٙم٤مء.
قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ىم٤مل سمٚمٖمٜم٤م أن اعمٞم٧م إذا ُم٤مت اطمتقؿمتف أهٚمف وأىم٤مرسمف اًمذيـ شم٘مدُمقا ُمـ اعمقشمك ىم٤مل وهلقا
أومرح هبؿ وهؿ أومرح سمف ُمـ اعمً٤مومر إذا ىمدم قمغم أهٚمف  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )48
قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ىم٤مل أهؾ اًم٘مٌقر يتقيمٗمقن إظمٌ٤مر وم٢مذا أشم٤مهؿ اعمٞم٧م ىم٤مًمقا ُم٤م ومٕمؾ ومالن ومٞم٘مقل ص٤مًمح ُم٤م
ومٕمؾ ومالن ومٞم٘مقل أل ي٠مشمٙمؿ أو ُم٤م ىمدم قمٚمٞمٙمؿ ومٞم٘مقًمقن إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ؾمٚمؽ سمف همػم ؾمٌٞمٚمٜم٤م.
وقمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم أيْم٤م ىم٤مل إذا ُم٤مت اعمٞم٧م شمٚم٘متف إرواح يًتخؼموٟمف يمام يم٤من يًتخػم اًمرايم٥م ُم٤م ومٕمؾ
ومالن وم٢مذا ىم٤مل شمقذم ول ي٠مهتؿ ىم٤مًمقا ذه٥م سمف إمم أُمف اهل٤موي٦م  ( .اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )48
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قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم أن أسم٤م اًمدرداء يم٤من ي٘مقل  :إن أقمامًمٙمؿ شمٕمرض قمغم أُمقاشمٙمؿ ومٞمنون
ويً٤مءون ويم٤من أسمق اًمدرداء ي٘مقل قمٜمد ذًمؽ اًمٚمٝمؿ إن أقمقذ سمؽ أن إقمٛمؾ قمٛمال أظمزى سمف قمٜمد قمٌد اهلل سمـ
رواطم٦م  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )159
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أٟمف ؾمئؾ  :هؾ ي٠ميت اعمقشمك أظمٌ٤مر إطمٞم٤مء ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ ُم٤م ُمـ أطمد ًمف محٞمؿ إٓ وي٠مشمٞمف
أظمٌ٤مر أىم٤مرسمف وم٢من يم٤من ظمػما ه سمف وإن يم٤من ذا اسمت٠مس وطمزن طمتك إهنؿ ًمٞمً٠مًمقن قمـ اًمرضمؾ ىمد ُم٤مت
ومٞم٘م٤مل  :أل ي٠مشمٙمؿ ؟ ومٞم٘مقًمقن  ٓ :ىمد ظمقًمػ سمف إمم أُمف اهل٤موي٦م  (.اهقال اًم٘مٌقرٓسمـ رضم٥م )159
ىم٤مل أيب أيقب إٟمّم٤مري :همزوٟم٤م طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٢مذا ىم٤مص ي٘مقلُ :مـ قمٛمؾ ص٤محل٤م ُمـ أول
اًمٜمٝم٤مر قمرض قمغم ُمٕم٤مرومف إذا أُمًك ُمـ أهؾ أظمرة وُمـ قمٛمؾ قمٛمال ُمـ أول اًمٚمٞمؾ قمرض قمغم ُمٕم٤مرومف
إذا أصٌح ُمـ أهؾ أظمرة وم٘م٤مل ًمف أسمق أيقب :أَي٤م اًم٘م٤مص ُم٤م شم٘مقل ؟ وم٘م٤مل :واهلل إن ذًمؽ يمذًمؽ وم٘م٤مل:
اًمٚمٝمؿ ٓ شمٗمْمحٜمل قمٜمد قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م وٓ قمٜمد ؾمٕمد ومٞمام قمٛمٚم٧م سمٕمدمه٤م(.اهقال اًم٘مٌقر )159
قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل إىمرأ شمٌ٤مرك اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ اطمٗمٔمٝم٤م وقمٚمٛمٝم٤م أهٚمؽ ووًمدك وصٌٞم٤من سمٞمتؽ
وضمػماٟمؽ وم٢مهنام اعمٜمجٞم٦م واعمج٤مدًم٦م دم٤مدل وخت٤مصؿ قمٜمد اهلل ًم٘م٤مرئٝم٤م وشمٓمٚم٥م أن يٜمجٞمف ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر إذا
يم٤مٟم٧م ذم ضمقومف ويٜمجل اهلل هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ( .اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )52
ىم٤مل يمٕم٥م :إذا ووع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح ذم ىمؼمه اطمتقؿمتف أقمامًمف اًمّم٤محل٦م اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واجلٝم٤مد
واًمّمدىم٦م ىم٤مل ودملء ُمالئٙم٦م اًمٕمذاب ُمـ ىمٌؾ رضمٚمٞمف ومت٘مقل اًمّمالة إًمٞمٙمؿ قمٜمف وم٘مد أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم هلل قمٚمٞمٝمام
ىم٤مل ومٞم٠مشمقن ُمـ ىمٌؾ رأؾمف ومٞم٘مقل اًمّمٞم٤مم ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٙمؿ قمٚمٞمف وم٘مد أـم٤مل فمٛم٠مه هلل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل ومٞم٠مشمقن
ُمـ ىمٌؾ ضمًده ومٞم٘مقل احل٩م واجلٝم٤مد إًمٞمٙمؿ قمٜمف وم٘مد أٟمّم٥م ٟمٗمًف وأشمٕم٥م سمدٟمف وطم٩م وضم٤مهد هلل قمز و ضمؾ
ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٙمؿ قمٚمٞمف ىم٤مل ومٞم٠مشمقٟمف ُمـ ىمٌؾ يديف ومت٘مقل اًمّمدىم٦م يمٗمقا قمـ ص٤مطمٌل ومٙمؿ ُمـ صدىم٦م ظمرضم٧م
ُمـ ه٤مشملم اًمٞمديـ طمتك وىمٕم٧م ذم يد اهلل قمز و ضمؾ اسمتٖم٤مء وضمٝمف ومال ؾمٌٞمؾ ًمٙمؿ قمٚمٞمف ومٞم٘م٤مل هٜمٞمئ٤م ـمٞمٌ٤م طمٞم٤م
وُمٞمت٤م ىم٤مل وي٠مشمٞمف ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م ومتٗمرش ًمف ومراؿم٤م ُمـ اجلٜم٦م ودصم٤مرا ُمـ اجلٜم٦م ويٗمًح ًمف ذم ىمؼمه ُمد اًمٌٍم
وي١مشمك سم٘مٜمديؾ ُمـ اجلٜم٦م ومٞمًتيضء سمٜمقره إمم يقم يٌٕمثف اهلل ُمـ ىمؼمه( .اهقال اًم٘مٌقر )52
قمـ ُمٞمٛمقن ىم٤مل  :يم٤من ٕيب هريرة صٞمحت٤من يمؾ يقم أول اًمٜمٝم٤مر ي٘مقل ذه٥م اًمٚمٞمؾ وضم٤مء اًمٜمٝم٤مر وقمرض
آل ومرقمقن قمغم اًمٜم٤مر وإذا يم٤من اًمٕمٌم ي٘مقل ذه٥م اًمٜمٝم٤مر وضم٤مء اًمٚمٞمؾ وقمرض آل ومرقمقن قمغم اًمٜم٤مر ومال
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يًٛمع أطمد صقشمف إٓ اؾمتج٤مر سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤مر  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )73
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل يمٜم٧م ومٞمٛمـ طمٗمر ًمًٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ىمؼمه سم٤مًمٌ٘مٞمع ويم٤من يٗمقح قمٚمٞمٜم٤م اعمًؽ يمٚمام

طمٗمرٟم٤م ُمـ ىمؼمه شمراسم٤م طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًمٚمحد  .قمـ حمٛمد سمـ ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م ىم٤مل أظمذ إٟمً٤من ىمٌْم٦م
شمراب ُمـ شمراب ؾمٕمد ومذه٥م هب٤م ومٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ وم٢مذا هل ُمًؽ  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )121
قمـ أيب هم٤مًم٥م ص٤مطم٥م أيب أُم٤مُم٦م أن ومتك سم٤مًمِم٤مم طميه اعمقت وم٘م٤مل ًمٕمٛمف أرأي٧م ًمق أن اهلل دومٕمٜمل إمم
واًمديت ُم٤م يم٤مٟم٧م ص٤مٟمٕم٦م يب ىم٤مل إذا واهلل شمدظمٚمؽ اجلٜم٦م وم٘م٤مل واهلل هلل أرطمؿ يب ُمـ واًمديت وم٘مٌض اًمٗمتك
ومجزع قمٚمٞمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ىم٤مل ومدظمٚم٧م اًم٘مؼم ُمع قمٛمف ومخٓمقا ًمف ظمٓم٤م ومٚمؿ يٚمحدوه ىم٤مل وم٘مٚمٜم٤م سم٤مًمٚمٌـ
ومًقيٜم٤مه قمٚمٞمف ومً٘مٓم٧م ًمٌٜم٦م ومقصم٥م قمٛمف ومت٠مظمر ىمٚم٧م ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ىم٤مل ُمٚمئ ىمؼمه ٟمقرا وومًح ًمف ُمد سمٍمة.
( اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م ) 35
قمـ ُمٙمحقل أن رضمال أشمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وىمد أسمٞمض رأؾمف وٟمّمػ حلٞمتف وم٘م٤مل ًمف قمٛمر
وُم٤م سم٤مًمؽ وم٘م٤مل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمررت سمٛم٘مؼمة سمٜمل ومالن ًمٞمال وم٢مذا رضمؾ يٓمٚم٥م رضمال سمًقط ُمـ ٟم٤مر يمٚمام
حل٘مف ضسمف وم٤مؿمتٖمؾ ُم٤م سملم ُمٗمرىمف إمم ىمدُمف ٟم٤مرا ومالذ يب اًمرضمؾ وم٘م٤مل ي٤م قمٌد اهلل أهمثٜمل وم٘م٤مل اًمٓم٤مًم٥م ي٤م قم٥م
داًمف ٓ شمٖمثف ومٌئس قمٌد اهلل هق وم٘م٤مل قمٛمر ًمذًمؽ يمره ًمٙمؿ ٟمٌٞمٙمؿ أن يً٤مومر اًمرضمؾ وطمده(.اهقال اًم٘مٌقر )199

قمـ ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ أسمٞمف ىم٤مل ظمرضم٧م أؾمػم وطمدي ومٛمررت سم٘مٌقر ُمـ ىمٌقر اجل٤مهٚمٞم٦م وم٢مذا
رضمؾ ىمد ظمرج ُمـ ىمؼم ُمٜمٝم٤م يٚمتٝم٥م ٟم٤مرا وذم قمٜم٘مف ؾمٚمًٚم٦م ُمـ ٟم٤مر وُمٕمل إداوة ُمـ ُم٤مء ومٚمام رآن ىم٤مل ي٤م قمٌد
اهلل اؾم٘مٜمل ي٤م قمٌد اهلل ص٥م قمكم ىم٤مل ومقاهلل ُم٤م أدري أقمرومٜمل أو يمٚمٛم٦م شم٘مقهل٤م اًمٕمرب إذ ظمرج رضمؾ ُمـ
اًم٘مؼم وىم٤مل ي٤م قمٌد اهلل ٓ شمً٘مف وم٢مٟمف يم٤مومر ىم٤مل وم٠مظمذ اًمًٚمًٚم٦م وم٤مضمتذسمف طمتك أدظمٚمف اًم٘مؼم(.اهقال اًم٘مٌقر )198

قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ حمٛمقد اعمٕمقزم ىم٤مل يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م قمٜمد اسمـ قمٌ٤مس وم٠مشم٤مه ىمقم وم٘م٤مًمقا إٟم٤م ظمرضمٜم٤م طمج٤مضم٤م
وُمٕم٤م ص٤مطم٥م ًمٜم٤م طمتك أشمٞمٜم٤م ذات اًمّمٗم٤مح ومامت ومٝمٞم٠مٟم٤مه صمؿ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ومحٗمرٟم٤م ًمف ىمؼما وحلدٟم٤م ًمف حلدا ومٚمام
ومرهمٜم٤م ُمـ حلده إذا ٟمحـ سم٠مؾمقد ىمد ُمأل اًمٚمحد ومحٗمرٟم٤م ًمف آظمر وم٢مذا سمف ىمد ُمأل حلده ومحٗمرٟم٤م آظمر وم٢مذا سمف ىمد
ُمأله ومؽميمٜم٤مه وأشمٞمٜم٤مك وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذًمؽ قمٛمٚمف اًمذي يٕمٛمؾ سمف اٟمٓمٚم٘مقا وم٤مدومٜمقه ذم
سمٕمْمٝم٤م ومٚمام رضمٕمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ُٓمرأشمف ُم٤م يم٤من قمٛمٚمف وَيؽ ىم٤مًم٧م يم٤من يٌٞمع اًمٓمٕم٤مم ومٞم٠مظمذ يمؾ يقم ىمقت أهٚمف صمؿ
ي٘مرظ اًم٘مّم٥م ُمثٚمف ومٚم٘مٞمف ومٞمف  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )199
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سم٤مب ِ
اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة

اإلعشاع ثبجلٕبصح
>; -0ثبة ِ

ِ
 -941قمـ أيب هرير َة ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :أ ْ ِ
ه ُقمقا سمِ٤مجلَٜم ََ٤مز ِة َ ،وم٢م ْن
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريض اهللَُّ قمٜمف َقمـ اًمٜم ِّ
ُ ََْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤محل ً٦م َ ،وم َ
شم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
نم شم ََْم ُٕمق َٟم ُف َقم ْـ ِر َىم٤مسمِٙم ُْؿ ش ٌ
َؽ َص َ
خ ْ ٌػم ُشم َ٘مدِّ ُُمقهن٤م إ ًَم ْٞمف َ ،وإ ْن شمَؽ ؾم َقى ذًم َؽ َ ،وم َ ٌّ
ٍ
رواي٦م عمُ ًْٚمِ ٍؿ َ « :وم َ
قهنَ٤م َقم َٚمٞمْف ش .
وذم
خ ْ ٌػم ُشم َ٘مدِّ ُُم َ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜمف َىم َ٤مل  .يم َ
قل « :إذا
 -942وقمـ أيب
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ٤من اًمٜم ُّ
اجلٜم ََ٤مز ُة َ ،وم٤مطمتَٛم َٚمٝم٤م اًمرضم ُ٤مل َقمغم َأقمٜم ِ
و ِوٕم ِ
٧م ِ
َ٧م
ىم٤مًم٧م َ :ىمدِّ ُُمقنَ ،وإ ْن يمَ٤مٟم ْ
َ٤مٟم٧م َص٤محل ً٦م ْ ،
َ٤مىم ِٝم ْؿ َ ،وم٢م ْن يم ْ
ْ َ ِّ َ
ُ َ
ِ
٤محل ٍ٦م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ْ ِ
ر ٍء إَّٓ اإلٟمً٤م َن َ ،و ًَم ْق
ٕهٚم َٝم٤م َ :ي َ
َهم ْ َػم َص َ
٤مو ْي َٚم َٝم٤م َأ ْي َـ شم َْذ َه ٌُق َن ِ َهب٤م َ ،ي ًْ َٛم ُع َص ْق َ َهت٤م يم ُُّؾ َ ْ
َؾم ِٛم َع اإلٟم ًَْ ُ
٤من ًَ ،م َّم ِٕم َؼ ش رواه اًمٌخ٤مري .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٞمٞمٜم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أسمٞمف أٟمف يم٤من ذم ضمٜم٤مزة قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ويمٜم٤م ٟمٛمٌم ُمِمٞم٤م ظمٗمٞمٗم٤م ومٚمح٘مٜم٤م

أسمق سمٙمرة ومرومع ؾمقـمف وم٘م٤ملً :م٘مد رأيتٜم٤م وٟمحـ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمرُمؾ رُمال.
( حتٗمف إطمقذى ) 94 /4
قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أن أسم٤مه أوص٤مه ىم٤مل  :إذا محٚمتٜمل قمغم اًمنير وم٤مُمش ُمِمٞم٤م سملم اعمِمٞملم ويمـ ظمٚمػ اجلٜم٤مزة
وم٢من ُم٘مدُمتٝم٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م وظمٚمٗمٝم٤م ًمٌٜمل آدم(.حتٗمف آطمقذى )94/4
وىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل  :واحل٤مصؾ أٟمف يًتح٥م اإلهاع ً ،مٙمـ سمحٞم٨م ٓ يٜمتٝمل إمم ؿمدة َي٤مف ُمٕمٝم٤م
طمدوث ُمٗمًدة سم٤معمٞم٧م أو ُمِم٘م٦م قمغم احل٤مُمؾ أو اعمِمٞمع ًمئال يٜم٤مذم اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمٔم٤موم٦م وإدظم٤مل اعمِم٘م٦م قمغم
اعمًٚمؿ ( .ومتح اًمٌ٤مري)184/3
ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل واجلٛمٝمقر :اعمراد سم٤مإلهاع ُم٤م ومقق اعمٌم اعمٕمت٤مد ،وًمٙمـ يٙمره اإلهاع اًمِمديد.
(حتٗمف آطمقذى )94/4
ىم٤مل اًمٜمقوي :واعمراد سم٤مإلهاع ومقق اعمٌم اعمٕمت٤مد  ،ودون اخلٌ٥م ًمئال يٜم٘مٓمع اًمْمٕمٗم٤مء قمـ اشمٌ٤مع اجلٜم٤مزة
وم٢من ظمٞمػ قمٚمٞمف شمٖمػم أو اٟمٗمج٤مر أو اٟمتٗم٤مخ زيد ذم اإلهاع(.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب)235/5

سم٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مء اًمديـ قمـ اعمٞم٧م
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?; -0ثبة رؼد ً١لنبء اٌذ ٓ٠ػٓ ادل١ذ
ٚادلجبدسح ئىل ذب١ٙضٖ ئال أْ ديٛد فدأح ف١رتن زىت ٠ز١مٓ ِٛرٗ

ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َٟ « :م ْٗم ُس اعمُ ْ١م ُِم ِـ ُُم َٕم َّٚم َ٘م ٌ٦م
 -943قمـ َأيب هريرة ريض اهللَّ قمٜمف  ،قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمِدَ ْيٜم ِ ِف َطمتَّك ُي ْ٘م َيض َقمٜمْ ُف ش .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمً ٌـ .
لم سمـ وطمقحٍ ريض اهللَُّ قمٜمف َأ ْن َـم ْٚمح َ٦م سمـ ا ًْمؼم ِاء سمـ قم٤مزب ِ
 -944وقمـ ُطم َّم ْ ِ
ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َُم ِرض
ْ َ
َ َ َُ
ت َوم ِ
ث ومِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُٕمق ُد ُه َوم َ٘م َ٤مل ّ :إن ٓ ُأ َرى َـم ْٚمح َ٦م إَّٓ ىمدْ َطمدَ َ
آذٟمُقن
ٞمف اعمَ ْق ُ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ ،وم٠مشمَ٤م ُه اًمٜم ُّ
ان َأ ْهٚمِ ِف ش  .رواه أسمق داود .
سمِ ِف َو َقم ِّج ُٚمقا سمِ ِف َ ،وم٢م َّٟم ُف ٓ َيٜمْ ٌَ ِٖمل ِجلٞم َٗم ِ٦م ُُم ًْٚمِ ٍؿ أ ْن ُ ْحت ٌَ َس َسم ْ َ
لم َفم ْٝم َر َ ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ؾمٕمد سمـ إـمقل ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :م٤مت أظمل وشمرك صمالث ُم٤مئ٦م درهؿ ،وشمرك قمٞم٤مًٓ ،وم٠مردت أن
أٟمٗم٘مٝم٤م قمغم قمٞم٤مًمف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إن أظم٤مك حمتٌس سمديٜمف ،وم٤مىمض قمٜمف ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل
اهلل ىمد أدي٧م قمٜمف إٓ ديٜم٤مريـ ادقمتٝمام اُمرأة وًمٞمس هل٤م سمٞمٜم٦م ،ىم٤مل :وم٠مقمٓمٝم٤م وم٢مهن٤م حم٘م٦م( .رواة امحد )4/136
ىم٤مل اًمٜمقوي :يً٤مرع إمم ىمْم٤مء ديٜمف  -يٕمٜمل اعمٞم٧م  -واًمتقصؾ إمم إسمرائف ُمٜمف .هٙمذا ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل
وإصح٤مب وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد :وإن يم٤من ًمٚمٛمٞم٧م دراهؿ أو دٟم٤مٟمػم ىميض اًمديـ ُمٜمٝم٤م وإن يم٤من قم٘م٤مرا أو
همػمه مم٤م يٌ٤مع ؾم٠مل همرُم٤مءه أن َيت٤مًمقا قمٚمٞمف ًمٞمّمػم اًمديـ ذم ذُم٦م وًمٞمف وشمؼمأ ذُم٦م اعمٞم٧م( .اعمجٛمقع )198/4

ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وهمًؾ ُمٞم٧م اعمًٚمٛملم واضم٥م

واًمًٜم٦م إومم سمف إىم٤مرب

وًمٞمٙمـ اًمٖم٤مؾمؾ أُمٞمٜم ً٤م ورقم ً٤م

وهمًؾ زوج زوضم٦م ىمد ذقم٤م

وينمع اإليت٤مر سم٤مًمتثٚمٞم٨م أو
ِ
إظمػمة
سم٤معم٤مء واًمًدر وذم

َخً ً٤م ومًٌٕم ً٤م ومٚمٞمزيدوا أن رأوا
ِ
اًمًٜم٦م
ومٚمٞمجٕمؾ اًمٙم٤مومقر ٟمص

واًمٖمًؾ سم٤معمٞم٤مُمـ اسمدأ ْٟم ُف

وسمٛمقاوع اًمقوقء ُِمٜمْ ُف

وؿمٕمر اعمرأة ومٚمٞم ّٔمٗمر

وًمٞمٚمؼ ظمٚمٗمٝم٤م ًمٜمص اخلؼم

وٓ يٛمس اعمحرم اًمٓمٞم٥م وٓ

يٖمًؾ اًمِمٝمٞمد ٟمّم ً٤م ٟم٘مال
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سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ ذم صالة اجلٜم٤مزة

واًمقاضم٥م شمٙمٗملم اعمٞم٧م سمام

يًؽمه ٟمّم ً٤م سَي ً٤م حمٙمام

وُمع ىمّمقر اًمثقب وم٤مًمرأس اؾمؽم

واضمٕمؾ قمغم اًمرضمٚملم ٟمحق إذظمر

إذا ذم ىمّمقر سمردة عمّمٕم٥م

يمٛمؾ سم٤مٕذظمر قمـ أُمر اًمٜمٌل

وُم٤م يزد قمـ ؾم٤مشمر ومٛمًتح٥م

واًمٌٞمض ظمػم ُمـ ؾمقاه وأطم٥م

وم٘مد أشمك اًمتٙمٗملم ذم صمقسملم

ُمٍمطم ً٤م قمـ ؾمٞمد اًمٙمقٟملم

وذم صمالصم٦م ُمـ إصمقاب

ىمد يمٗمـ اًمٜمٌل سمال ارشمٞم٤مب

وهل إزار ورداء ُمٕمٝم٤م

ًمٗم٤موم٦م ضم٤مء اًمٌٞم٤من ومٕمٚمٝم٤م

ويمقهن٤م ًمٗم٤مئٗم ً٤م ىمد ٟم٘مال

وظمٚمٗمٝمؿ ومٞمام يٙمقن أومْمال

ًمٚمٛمرأة اإلزار واًمدرع ظمذا

ُمٚمحٗم٦م ُمع اخلامر ويمذا

ًمٗم٤موم٦م ىمد ضم٤مء ذم اعمٜم٘مقل

قمٛمـ وزم همًؾ اسمٜمف اًمرؾمقل
 -0<9ثبة ادلٛػظخ ػٕذ اٌمرب

ِ
يض اهللَُّ قمٜمف ىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م ذم ضمٜم ََ٤مز ٍة ذم َسم ِ٘مٞمع ا ًْم َٖم ْر َىمد َوم َ٠مشمَ٤مٟمَ٤م َر ُؾم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
قمكم َر َ
 -945قمـ ٍّ
ِ
ُ٧م سمِ ِٛم ْخ ٍَمشمِ ِف  ،صمؿ ىم٤ملُ :م٤م ُِمٜمٙم ُْؿ ُِم ْـ
َس َو َضم َٕم َؾ َيٜمْٙم ُ
ٍم ٌة َومٜمَٙم َ
َ
وؾم َّٚمؿ  ،وم َ٘م َٕمدَ  ،وىمٕمدْ ٟمَ٤م َطم ْق ًَم ُف َو َُم َٕم ُف خم ْ َ َ
ِ
ٍ
٥م ُم ْ٘م َٕمدُ ُه ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر و َُم ْ٘م َٕمدُ ُه ُِم َـ اجلٜمَّ٦م ش وم٘م٤مًمقا  :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َأ َومالَ َٟمتَّٙمِ ُؾ قمغم يمت٤مسمٜمَ٤م ؟
َأ َطمد إَّٓ َو َىمدْ يمُت َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ن َعم ِ٤م ُظمٚمِ َؼ ًَم ُف ش وذيمَر مت٤م َم احلدي٨مٌ ،
وم٘م٤مل  « :ا ْقم َٛم ُٚمقا َ ،ومٙم ٌُّؾ ُُم َٞم َّ ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

روى أن أسم٤م اًمدرداء ُمر سملم اًم٘مٌقر وم٘م٤مل  :ي٤م شمراب ُم٤م أؾمٙمـ فمقاهرك وذم داظمٚمؽ اًمدواهل .

( اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )229
ّ
اًمِمخػم :اًم٘مؼم ُمٜمزل سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٛمـ ٟمزًمف سمزاد ارحتؾ سمف إمم آظمرة ،إن
ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ
ظمػم ًا ومخػم وإن ذ ًا ومنم ) .اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )155
وقمـ اسمـ اًمًامك ىم٤مل  ٓ :يٖمرٟمؽ ؾمٙمقت هذه اًم٘مٌقر ومام أيمثر اعمٖمٛمقُملم ومٞمٝم٤م وٓ يٖمرٟمؽ آؾمٗمقه٤م ومام
أؿمؽ سم٘م٤مهؿ ومٞمٝم٤م  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )229
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ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرةٕ :ن أـم٠م قمغم ؾمٜم٤من حمٛمل طمتك يٜمٗمذ ُمـ ىمدُمل ،أطم٥م إزم ُمـ أن أـم٠م قمغم ىمؼم رضمؾ
ُم١مُمـ ُمتٕمٛمد ًا(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )89 /6
قمـ وهٞم٥م سمـ اًمقرد ىم٤مل ٟ :مٔمر اسمـ ُمٓمٞمع يقُم٤م إمم داره وم٠مقمجٌف طمًٜمٝم٤م ومٌٙمك صمؿ ىم٤مل  :واهلل ًمقٓ اعمقت
ًمٙمٜم٧م سمؽ ُمنورا وًمقٓ ُم٤م ٟمّمػم إًمٞمف ُمـ وٞمؼ اًم٘مٌقر ًم٘مرت سم٤مًمدٟمٞم٤م أقمٞمٜمٜم٤م صمؿ سمٙمك سمٙم٤مء ؿمديدا طمتك
ارشمٗمع صقشمف (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )211
قمـ اًمٗمٞمض سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل زم اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض  :أرأي٧م ًمق يم٤مٟم٧م ًمؽ اًمدٟمٞم٤م وم٘مٞمؾ ًمؽ  :شمدقمٝم٤م
ويقؾمع ًمؽ ذم ىمؼمك ُم٤م يمٜم٧م شمٗمٕمؾ ؟ ىم٤مل  :وم٘م٤مل ومْمٞمؾ  :أًمٞمس متقت وخترج ُمـ أهٚمؽ وُم٤مًمؽ وشمّمػم
إمم اًم٘مؼم ووٞم٘مف وطمدك صمؿ ىم٤مل { ومام ًمف ُمـ ىمقة وٓ ٟم٤مس } صمؿ ىم٤مل  :إن يمٜم٧م ٓ شمٕم٘مؾ هذا ومام ذم إرض
داسم٦م أمحؼ ُمٜمؽ  (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )211
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أٟمف ؿمٞمع ُمرة ضمٜم٤مزة ُمـ أهٚمف صمؿ أىمٌؾ قمغم أصح٤مسمف ووقمٔمٝمؿ ومذيمر اًمدٟمٞم٤م ومذُمٝم٤م
وذيمر أهٚمٝم٤م وشمٜمٕمٛمٝمؿ ومٞمٝم٤م وُم٤م ص٤مروا إًمٞمف سمٕمده٤م ُمـ اًم٘مٌقر ومٙم٤من ُمـ يمالُمف أٟمف ىم٤مل  :إذا ُمررت هبؿ

ومٜم٤مدهؿ إن يمٜم٧م ُمٜم٤مدي٤م وادقمٝمؿ إن يمٜم٧م داقمٞم ً٤م وُمر سمٕمًٙمرهؿ واٟمٔمر إمم شم٘م٤مرب ُمٜم٤مزهلؿ  ،ؾمؾ همٜمٞمٝمؿ ُ :م٤م
سم٘مل ُمـ همٜم٤مه ؟ وؾمؾ وم٘مػمهؿ ُ :م٤م سم٘مل ُمـ وم٘مره ؟ واؾم٠مهلؿ قمـ إًمًـ اًمتل يم٤مٟمقا هب٤م يتٙمٚمٛمقن وقمـ
إقملم اًمتل يم٤مٟمقا ًمٚمذات هب٤م يٜمٔمرون وؾمٚمٝمؿ قمـ اجلٚمقد اًمرىمٞم٘م٦م واًمقضمقه احلًٜم٦م وإضمً٤مد اًمٜم٤مقمٛم٦م ُم٤م
صٜمع هب٤م اًمديدان حت٧م إيمٗم٤من وأيمٚم٧م اًمٚمح٤من وقمٗمرت اًمقضمقه وحم٧م اعمح٤مؾمـ ويمنت اًمٗم٘م٤مرة
وسم٤مٟم٧م إقمْم٤مء وُمزىم٧م إؿمالء وأيـ طمج٤مهبؿ وىمٌ٤مهبؿ ؟ وأيـ ظمدُمٝمؿ وقمٌٞمدهؿ ومجٕمٝمؿ
ويمٜمقزهؿ(ويم٠مهنؿ)ُم٤م وـمئقا ومراؿم ً٤موٓ ووٕمقا هٜم٤م ُمتٙم٠م وٓ همرؾمقا ؿمجر ًا وٓ أٟمزًمقهؿ ُمـ اًمٚمحد ىمرار ًا
أًمٞمًقا ذم ُمٜم٤مزل اخلٚمقات؟ أًمٞمس اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ؾمقاء ؟ أًمٞمًقا ذم ُمدهلٛم٦م فمٚمامء ىمد طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ
وسملم اًمٕمٛمؾ ووم٤مرىمقا إطمٌ٦م ويمؿ ُمـ ٟم٤مقمؿ وٟم٤مقمٛم٦م أوحقا ووضمقهٝمؿ سم٤مًمٞم٦م وأضمً٤مدهؿ ُمـ أقمٜم٤مىمٝمؿ
سم٤مئٜم٦م أو وص٤مهلؿ ممزىم٦م وىمد ؾم٤مًم٧م احلدق قمغم اًمقضمٜم٤مت واُمتألت إومقاه دُم ً٤م وصديد ًا  ،ودسم٧م دواب
إرض ذم أضمً٤مدهؿ  ،ومٗمرىم٧م أقمْم٤مءهؿ  ،صمؿ ل يٚمٌثقا إٓ يًػم ًا طمتك قم٤مدت اًمٕمٔم٤مم رُمٞم ًام  ،وم٘مد وم٤مرىمقا
احلدائؼ وص٤مروا سمٕمد اًمًٕم٦م إمم اعمْم٤مئؼ  ،ىمد شمزوضم٧م ٟمً٤مءهؿ  ،وشمرددت ذم اًمٓمرق أسمٜم٤مؤهؿ  ،وشمقزقم٧م
اًم٘مراسم٤مت دي٤مرهؿ وىمراهؿ  ،ومٛمٜمٝمؿ واهلل اعمقؾمع ًمف ذم ىمؼمه اًمٖمض اًمٜم٤مفمر ومٞمف اعمتٜمٕمؿ سمٚمذشمف  ،ي٤م ؾم٤ميمـ اًم٘مؼم
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همد ًا ُم٤م اًمذي همرك ُمـ اًمدٟمٞم٤م أيـ دارك اًمٗمٞمح٤مء وهنرك اعمٓمرد ؟ وأيـ صمامرك اًمٞم٤مٟمٕم٦م ؟ وأيـ رىم٤مق صمٞم٤مسمؽ
وأيـ ـمٞمٌؽ وٟمحقرك  ،وأيـ يمًقشمؽ ًمّمٞمٗمؽ وًمِمت٤مءك ؟؟ أُم٤م رأيتف ىمد زل سمف إُمر ومٚمام يدومع قمـ ٟمٗمًف
دظم ً
ال وهق يرؿمح قمرىم ً٤م ويتٚمٛمظ قمٓمِم ً٤م  ،يت٘مٚم٥م ذم ؾمٙمرات اعمقت وهمٛمراشمف ضم٤مء إُمر ُمـ اًمًامء وضم٤مء
هم٤مًم٥م اًم٘مدر واًم٘مْم٤مء هٞمٝم٤مت  :ي٤م ُمٖمٛمض اًمقاًمد وإخ واًمقًمد وهم٤مؾمٚمف ي٤م ُمٙمٗمـ اعمٞم٧م وي٤م ُمدظمٚمف ذم
اًم٘مؼم وراضمٕم ً٤م قمٜمف ًمٞم٧م ؿمٕمري سم٠مي ظمديؽ سمدأ اًمٌغم ي٤م جم٤مور اهلٚمٙم٤مت ست ذم حمٚم٦م اعمقت ًمٞم٧م ؿمٕمري
ُم٤م اًمذي يٚم٘م٤من سمف ُمٚمؽ اعمقت قمٜمد ظمروضمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ي٠مشمٞمٜمل سمف ُمـ رؾم٤مًم٦م ريب صمؿ اٟمٍمف ومام قم٤مش
سمٕمد ذًمؽ إٓ مجٕم٦م(.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )241
ؿمٝمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز طمٞم٨م دومـ اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ ،ىم٤مل :عم٤م دومٜمف وؾمقى قمٚمٞمف ىمؼمه سم٤مٕرض ووٕمقا
قمٜمده ظمِمٌتلم ُمـ زيتقن :إطمدامه٤م قمٜمد رأؾمف وإظمرى قمٜمد رضمٚمٞمف صمؿ ضمٕمؾ ىمؼمه سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٌٚم٦م
واؾمتقى ىم٤مئام وأطم٤مط سمف اًمٜم٤مس وم٘م٤مل :رمحؽ اهلل ي٤م سمٜمل ًم٘مد يمٜم٧م سم٤مر ًا سم٠مسمٞمؽ واهلل ُم٤م زًم٧م ُمٜمذ وهٌؽ اهلل
زم ُمنور ًا سمؽ :وٓ واهللُ ،م٤م يمٜم٧م ىمط أؿمد سمؽ ُمنور ًا ،وٓ أرضمل سمحٔمل ُمـ اهلل ومٞمؽُ ،مٜمذ ووٕمتؽ
ذم هذا اعمٜمزل اًمذي صػمك اهلل إًمٞمف :ومرمحؽ اهلل ،وهمٗمر ًمؽ ذٟمٌؽ ،وضمزاك سم٠مطمًـ قمٛمٚمؽ ،ورطمؿ اهلل يمؾ
ؿم٤مومع يِمٗمع ًمؽ سمخػمُ ،مـ ؿم٤مهد أو هم٤مئ٥م :روٞمٜم٤م سم٘مْم٤مء اهلل ،وؾمٚمٛمٜم٤م ُٕمر اهلل ،واحلٛمد هلل رب
اًمٕم٤معملم :صمؿ اٟمٍمف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)357 - 356 /5
قمـ أيب اًمّم٘مر اًمًدود ىم٤مل :عم٤م ُم٤مت داود سمـ ٟمّمػم اًمٓم٤مئل ،ضم٤مء اسمـ اًمًامك ومجٚمس قمغم ىمؼمه صمؿ ىم٤مل:
أَي٤م اًمٜم٤مس إن أهؾ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م شمٕمجٚمقا اًمرواح قمغم أسمداهنؿ ُمع يًػم احلً٤مب همد ًا قمٚمٞمٝمؿ ،وإن أهؾ
اًمرهمٌ٦م شمٕمجٚمقا اًمتٕم٥م قمغم أسمداهنؿ ُمع صم٘مؾ احلً٤مب قمٚمٞمٝمؿ همد ًا ،واًمزه٤مدة راطم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ،واًمرهمٌ٦م شمتٕم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،رمحؽ اهلل ي٤م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ُم٤م يم٤من أقمج٥م ؿم٠مٟمؽ !
أًمزُم٧م ٟمٗمًؽ اًمّمؼم طمتك ىمقُمتٝم٤م قمٚمٞمف ،أضمٕمتٝم٤م وإٟمام شمريد ؿمٌٕمٝم٤م ،وأفمٛم٠مهت٤م وإٟمام شمريد رَي٤م ،أظمِمٜم٧م
اعمٓمٕمؿ وإٟمام شمريد أـمٞمٌ٦م ،وظمِمٜم٧م اعمٚمٌس وإٟمام شمريد ًمٞمٜمف ،ي٤م أسم٤م ؾمٚمٞمامن أُم٤م يمٜم٧م شمِمتٝمل ُمـ اًمٓمٕم٤مم ـمٞمٌف،
وُمـ اعم٤مء سم٤مرده ،وُمـ اًمٚمٌ٤مس ًمٞمٜمف ،سمغم وًمٙمٜمؽ أظمرت ذًمؽ عم٤م سملم يديؽ ،ومام أراك إٓ ىمد فمٗمرت سمام
ـمٚمٌ٧م ،وُم٤م إًمٞمف رهمٌ٧م ،ومام أين ُم٤م صٜمٕم٧م ،وأطم٘مر ُم٤م ومٕمٚم٧م ذم ضمٜم٥م ُم٤م أُمٚم٧م ومٛمـ ؾمٛمع سمٛمثٚمؽ قمزم
قمزُمؽ ،أو صؼم صؼمك ،آٟمس ُم٤م شمٙمقن إذا يمٜم٧م سم٤مهلل ظم٤مًمٞم ً٤م ،وأوطمش ُم٤م شمٙمقن آٟمس ُم٤م يٙمقن اًمٜم٤مس،
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ؾمٛمٕم٧م احلدي٨م وشمريم٧م اًمٜم٤مس َيدصمقن ،شمٗمٝمٛم٧م ذم ديـ اهلل وشمريمتٝمؿ يٗمتقن ٓ ،شمذًمٚمؽ اعمٓم٤مُمع ،وٓ
شمرهم٥م إمم اًمٜم٤مس ذم اًمّمٜم٤مئع ,وٓ حتًد إظمٞم٤مر ،وٓ شمٕمٞم٥م إذار ،وٓ شم٘مٌؾ ُمـ اًمًٚمٓم٤من قمٓمٞم٦م ،وٓ
ُمـ إظمقان هدي٦م ،ؾمجٜم٧م ٟمٗمًؽ ذم سمٞمتؽ ،ومال حمدث ًمؽ ،وٓ ؾمؽم قمغم سم٤مسمؽ ،وٓ ىمٚم٦م شمؼمد ومٞمٝم٤م
ُم٤مءك ،وٓ ىمّمٕم٦م شمثرد ومٞمٝم٤م همذاءك وقمِم٤مءك ،ومٚمق رأي٧م ضمٜم٤مزشمؽ ويمثرة شم٤مسمٕمؽ قمٚمٛم٧م أٟمف ىمد ذومؽ
ويمرُمؽ وأًمًٌ ؽ رداء قمٛمٚمؽ ،ومٚمق ل يرهم٥م قمٌد ذم اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ عمحٌ٦م هذا اًمٜمنم اجلٛمٞمؾ ،واًمت٤مسمع
اًمٙمثػمً ،مٙم٤من طم٘مٞم٘م ً٤م سم٤مٓضمتٝم٤مد ،ومًٌح٤من ُمـ ٓ يْمٞمع ُمٓمٞمٕم ً٤م ،وٓ يٜمًك ٕطمد صٜمٞمٕم ً٤م ،وومرغ ُمـ دومٜمف
وىم٤مم اًمٜم٤مس( .شم٤مريخ سمٖمداد )354 /8
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
ضمٚمسُ ،مـ احلزن واًمٌٙم٤مء ،طمتك ي٘مقم ،وًمٙم٠مٟمف رضمع ُمـ أظمرة َيؼم قمٜمٝم٤م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)84 /8
ويم٤من قمٛمرو سمـ قمٞمٞمٜم٦م َيرج سم٤مًمٚمٞمؾ إمم اعم٘م٤مسمر وي٘مقل ي٤م أهؾ اًم٘مٌقر ـمقي٧م اًمّمحػ ورومٕم٧م إقمامل صمؿ
يّمكم طمتك يّمٌح صمؿ يرضمع إمم أهٚمف ورئل سمٕمض اعمقشمك ذم اعمٜم٤مم وم٘م٤مل ُم٤م قمٜمديمؿ أيمثر ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م وُم٤م
قمٜمدٟم٤م أيمثر ُمـ احلنة ( .اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م ) 64
 -0<0ثبة اٌذػبء ٌٍّ١ذ ثؼذ دفٕٗ ٚاٌمؼٛد ػٕذ لربٖ عبػخ
ُّ
ٌٍذػبء ٌٗ ٚاالعزغفبس ٚاٌمشاءح

 -946قمـ أيب َقم ْٛمرو وىمٞمؾ  :أسمق قمٌد اهللَّ  ،وىمٞمؾ  :أسمق ًَم ْٞمغم ُقمثْ َام ُن سمـ َقم َّٗم٤م َن ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل :
اؾمتٖمٗمروا ِ
ِ
ػ قم َٚم ِ
يم٤م َن اًمٜمٌَّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ إذا ومر َغ ُمـ دومـ اعمَٞم ِ
ٕظمٞمٙمُؿ
ٞمف  ،وىم٤مل « :
٧م و َىم َ
ِّ
ُّ َ
ُ
َ
ْ َ
ثٌٞم٧م وم٢م َّٟم ُف أن ُيً َ٠م ُل ش .رواه أسمق داود .
وؾم ُٚمقا ًَم ُف اًمتَّ َ
َ
ُٜمح ُر
 -947وقمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :إذا
دومٜمتٛمقن  ،وم٠مىمٞمٛمقا َطم ْقل َىم ِؼمي َىمدْ َر ُم٤م شم َ
ُ
ضم ُزور وي َ٘مًؿ حلٛمٝم٤م طمتك َأؾمتَ٠مٟمِس سمِٙمؿ و َأ ْقمٚمؿ ُم٤مذا ُأر ِ ِ
ريب  .رواه ُمًٚمؿ  .وىمد ؾمٌؼ
اضم ُع سمِف ُر ُؾم َؾ ِّ
ْ َ
َ ٌ ُ َّ ُ ْ ُ َ
َ
سمٓمقًمف .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :
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ِ
صغم اهللُ ِ
قمـ احلُ َّم ِ
لم ِ
سمـ َو ْطم َقحٍ َّ
اًمٜمٌل َّ
قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ يٕمقدة رم اًمِمت٤مء رم سمرد
أن ـمٚمح َ٦م سم َـ اًمؼماء ُمرض وم٠مشم٤مه ُّ
ِ
اًمِمت٤مء ذم ٍ
اعمقت ،
سمرد و َهم ْٞم ٍؿ  ،ومٚمام اٟمٍمف  ،ىم٤مل ٕ :هٚمِف  :إن ُم٤م أرى ـمٚمح َ٦م إٓ وىمد طمدَ ث سمف
يٕمقده ذم
ُ
ِ
ِ
فمٝمران أهٚمِف ،
جلٞمٗم٦م ُمًٚم ٍؿ أن ُحتٌَ َس سملم
وقمجٚمقا سمف  ،وم٢مٟمف ٓ يٜمٌٖمل
صكم قمٚمٞمف ،
ِّ
َْ
ومآذٟمقن سمف طمتك أؿمٝمدَ ه و ُأ ِّ َ
صغم اهللُ ِ
قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ سمٜمل ؾم٤ملٍ طمتك شم ُُق ِّ َذم  ،وضم َّـ قمٚمٞمف ُ
اًمٜمٌل َّ
اًمٚمٞمؾ  ،ومٙم٤من مم٤م ىم٤مل ـمٚمح ُ٦م  :ا ْدومِٜمقن
ومٚمؿ يٌٚمغ ُّ
ِ
َ
رؾمقل اهللِ َّ
ّم٤مب
 ( ،و َأ ِْحل٘مقن ) سمريب  ،وٓ شمدْ قمقا
صغم اهللُ قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ  ،وم٢من أظم٤مف قمٚمٞمف ( اًمٞمٝمق َد ) أن ُي َ
ٍ
ِ
صغم اهللُ ِ
قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ طملم أصٌح  ،ومج٤مء طمتك وىمػ قمغم ِ
سمٌمء ُ .
اًمٜمٌل َّ
ىمٓم٤مره سم٤مًم ُٕم ّْمٌَ ِ٦م ،
ىمؼمه ذم
ظمؼم ُّ
وم٠م ِ َ
ُ
ُ
ْمحؽ إًمٞمؽ صمؿ
شمْمحؽ ( إًمٞمف ) و َي
اًمٚمٝمؿ ا ًْم ِؼ ـمٚمح َ٦م
اًمٜم٤مس ُمٕمف  ،صمؿ رومع يدَ يف وىم٤مل :
وصػ
ومّمػ
َّ
َّ
ُ
َّ
اٟمٍمف ( .اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌداًمؼم )272/6
قمـ أيب ُمدرك إؿمجٕمل أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إذا ؾمقى قمغم اعمٞم٧م ىمؼمه ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ َأؾم َٚم َٛمف إًمٞمؽ إهؾ
واعم٤مل واًمٕمِمػمة وذٟمٌف قمٔمٞمؿ وم٤مهمٗمر ًمفُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف ) 332/7
قمـ قمٛمػم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل  :صٚمٞم٧م ظمٚمػ قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف قمغم يزيد سمـ اعمٙمٗمػ ومٙمؼم قمٚمٞمف
أرسم ًٕم٤م صمؿ أشمك ىمؼمه وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ قمٌدك ووًمد قمٌدكٟ ،مزل سمؽ وأٟم٧م ظمػم ُمٜمزول سمف اًمٚمٝمؿ وؾمع ًمف ذم ُمدظمٚمف
ظمػما وأٟم٧م أقمٚمؿ سمفُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف ) 335/7
واهمٗمر ًمف ذٟمٌف وم٢مٟم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمٜمف إٓ
ً
قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل  :عم٤م ومرغ ُمـ ىمؼم قمٌد اهلل سمـ اًمً٤مئ٥م ىم٤مم اسمـ قمٌ٤مس قمغم اًم٘مؼم ومقىمػ قمٚمٞمف صمؿ دقم٤م
صمؿ اٟمٍمفُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )335 /7
قمـ قمٌد اهلل سمـ أسمك سمٙمر ىم٤مل  :يم٤من أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إذا ؾمقى قمغم اعمٞم٧م ىمؼمه ىم٤مم قمٚمٞمف وم٘م٤مل  :اًمٚمٝمؿ قمٌدك
رد إًمٞمؽ وم٤مرأف سمف وارمحف  ،اًمٚمٝمؿ ضم٤مف إرض قمـ ضمٜمٌف واومتح أسمقاب اًمًامء ًمروطمف وشم٘مٌٚمف ُمٜمؽ
سم٘مٌقل طمًـ اًمٚمٝمؿ إن يم٤من حمًٜم٤م ومْم٤مقمػ ًمف رم إطمً٤مٟمف أو ىم٤مل  :ومزد رم إطمً٤مٟمف وإن يم٤من ُمًٞمئ٤م
ومتج٤موز قمٜمفُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف ) 334/7
ٍ
رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ىم٤مل :وم٠مفم َٝمروا ًمف
قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ :أن أٟمَس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ؿمٝمدَ ضمٜم٤مزة
آؾمتٖم َٗم٤مر ومٚمؿ يٜمٙمر ذًمؽ أٟمس ريض اهلل قمٜمفُ (.مًٜمد آُم٤مم امحد  - 6 /68جمٛمع اًمزوائد )3/47
قمـ أيقب ىم٤مل :وىمػ اسمـ اعمٜمٙمدر قمغم ىمؼم سمٕمد أن ومرغ ُمٜمف وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ صمٌتف هق أن يً٠مل.
( ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 599/3
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ُ
احلزن ًمؽ قمـ احلزن
قمـ حمٛمد سمـ طم٤مرث ىم٤مل :عم٤م دومـ قمٛمر سمـ َذ ٍّر اسمٜمَف وىمػ قمغم ىمؼمه وم٘م٤مًم٘مد ؿمٖمٚمٜم٤م
وهٌ٧م
قمٚمٞمؽ ًمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤مذا شم٘مقل وُم٤مذا ي٘م٤مل ًمؽ! ًمقٓ هقل اعمٓمٚمع ًمتٛمٜمٞم٧م اًمٚمح٤مق سمؽ اًمٚمٝمؿ إن ىمد
ُ
ِ
ىمٍم ومٞمف ُِمـ ـم٤مقمتؽ (.شم٤مريخ دُمِمؼ ج  /45ص )32
ىمٍم ومٞمف ُمـ سمِ ِّري وم٤م ْهمٗمر ًمف ُم٤م َّ
ًمف ُم٤م َّ
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي :وم٤مًمقىمقف قمغم ا ًْم َ٘م ْؼم وؾم١مال اًمتثٌٞم٧م ًم ِ ْٚم ُٛم ِ
١مُمـ ِذم َوىم٧م َدومٜمفُ :مد ٌد

ِ
اضمتَٛم ُٕمقا سمٌَِ٤مب اعمْٚمؽ ومٞمِمٗمٕمقٟم َٚم ُف
اًمّم َالة سمِ َج َام َقم٦م اعمُْ١مُمٜم ِ َ
لم يم٤مًمٕمًٙمر ًَم ُف ىمد ْ
اًمّم َالة َٕن َّ
ًم ْٚم َٛمٞم٧م سمٕمد َّ
َوا ًْم ُق ُىمقف قمغم ا ًْم َ٘م ْؼم ًمً١مال اًمتثٌٞم٧مُ :مدد ا ًْم َٕم ًْٙمَر َوشمٚمؽ َؾم٤م َقم٦م ؿمٖمؾ اعمُْ١مُمـ َِٕ َّٟم ُف يًت٘مٌٚمف هقل اعمٓمٚمع
وؾم١مال وومتٜم٦م ومت٤من ا ًْم َ٘م ْؼم ُُمٜمٙمر َوٟمَٙمِػمٟ (.مقادر إصقل )226 /3
ىم٤مل اسمـ قمٛمر :اؾمتح٥م أن ي٘مرأ قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ أول ؾمقرة اًمٌ٘مرة وظم٤ممتتٝم٤م(.إذيم٤مر )162
قمـ جم٤مهد أن اعمقشمك يم٤مٟمقا يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ ؾمٌٕم٤م ومٙم٤مٟمقا يًتحٌقن أن يٓمٕمؿ قمٜمٝمؿ شمٚمؽ اإلي٤مم.
( اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )19
وقمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ىم٤مل :اعم١مُمـ يٗمتـ ؾمٌٕم٤م واعمٜم٤مومؼ أرسمٕملم صٌ٤مطم٤م (.اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )19
اًمًٜم٦م عمـ يم٤من قمغم اًم٘مؼم أن َيثل ذم اًم٘مؼم صمالث طمثٞم٤مت سمٞمديف مجٞمٕم٤م ُمـ ىمٌؾ رأؾمف ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م
ِ
(ُمٜمْٝم٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميمُؿ) وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ِ :
ِ
(و ُِمٜمْ َٝم٤م
ٞمٝم٤م ٟمُٕمٞمدُ يم ُْؿ) وذم اًمث٤مًمث٦مَ :
(ووم َ
َ
 :يًتح٥م أن ي٘مقل ذم احلثٞم٦م إوممَ :
ْ
ٟم ْ
َ٤مر ًة ُأ ْظم َرى) (ـمف (. ) 5إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )161
ُخ ِر ُضمٙم ُْؿ شم َ
وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :ي٘مقل اًمذيـ يدظمٚمقن اعمٞم٧م اًم٘مؼم :اًمٚمٝمؿ أؾمٚمٛمف إًمٞمؽ إؿمح٤مء ُمـ أهٚمف ووًمده وىمراسمتف
وإظمقاٟمف ووم٤مرق ُمـ يم٤من َي٥م ُىمرسمف وظمرج ُمـ ؾمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م واحلٞم٤مة إمم فمٚمٛم٦م اًم٘مؼم ووٞم٘مف وٟمزل سمؽ وأٟم٧م
ظمػم ُمٜمزول سمف إن قم٤مىمٌتف ومٌذٟم٥م وإن قمٗمقت قمٜمف وم٠مٟم٧م أهؾ اًمٕمٗمق أٟم٧م همٜمل قمـ قمذاسمف ،وهق وم٘مػم إمم
رمحتؽ ،اًمٚمٝمؿ ا ؿمٙمر طمًٜمتف ،واهمٗمر ؾمٞمئتف ،وأقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ،وامجع ًمف سمرمحتؽ إُمـ ُمـ
قمذاسمؽ ،وايمٗمف يمؾ هقل دون اجلٜم٦م ،اًمٚمٝمؿ اظمٚمٗمف ذم شمريمتف ذم اًمٖم٤مسمريـ ،وارومٕمف ذم قمٚمٞملم ،وقمد قمٚمٞمف
سمٗمْمؾ رمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم(.خمتٍم اعمزٟمك )39
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :ويًتح٥م أن ُي٘مرأقمٜمدة ر ٌء ُمـ اًم ُ٘مرآن َوإن ظمتٛمقا اًم ُ٘مرآن قمٜمدة يم٤من َطمًٜم ً٤م (.إذيم٤مر )162

ُمنموع ُُمًتح٥م  ،وآؾمتحٌ٤مب ذيمره اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم يمت٤مسمف
وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمدُّ قم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد اًمدومـ
ٌ
إذيم٤مر (ص )173سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمد اًمدومـ.
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ف طمتك أُمًك ُِمـ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
يض اهللَُّ قمٜمٝم٤م ،ىم٤مًم٧مَ :
ًمٞمٚم٦م
يض اهللَُّ قمٜمف ومٚمؿ ُيت ََق َّ
(دظم ْٚم ُ٧م قمغم أيب سمٙمر َر َ
قمـ قم٤مئِم َ٦م َر َ
ِ
اًمثالصم٤مء ،و ُدومِ َـ ىمٌؾ أن ُي ّْمٌِ َح(.اًمٌخ٤مرى ُ -1387مًٚمؿ )941
ويًتح٥م شمقؾمٞمع اًم٘مؼم وشمٕمٛمٞم٘مف وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞمف واًمِم٤مومٕمٞمف واحلٜم٤مسمٚمف(.يمِمػ اًم٘مٜم٤مع-133/2
اعمجٛمقع  -287/5اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ )298/2
ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
ذم احلٗمر ضم٤مء إُمر سم٤مٓقمامق
يمالمه٤م ضم٤مز وإن اًمث٤من

واًميح واًمٚمحد سم٤مٓشمٗم٤مق
ومْمٚمف ُمـ ضم٤مء سم٤مًم٘مرآن

وُمع رضمكم ىمؼمه وم٤مدظمال

ووع جلٜم٥م أيٛمـ ُمًت٘مٌال

واًمٜمّم٥م ًمٚمٌـ قمغم اًمٚمحد ذع

ورومع ىمؼم ومقق ؿمؼم ىمد ُمٜمع

واخلٚمػ ذم دمٚمٞمؾ ىمؼم سم٤مًمٙمً٤م

ًمٙمؾ ُمٞم٧م أو َيص سم٤مًمٜمً٤م

واًمًٓمح واًمتًٜمٞمؿ ُم٠مصمقر وذم

أَيام إومْمؾ ظمٚمػ اًمًٚمػ

واؾمتٖمٗمرن ُمـ سمٕمد دومـ اعمٞم٧م ًمف

واؾم٠مل ًمف اًمتثٌٞم٧م قمٜمد اعمً٠مًم٦م
وُمقىمد اًمنج قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمٜم٤م

صمؿ قمغم اًم٘مٌقر َيرم اًمٌٜم٤م
وقمـ ضمٚمقس طمذرن قمٚمٞمٝم٤م

يمذا اًمّمالة طمرُم٧م إًمٞمٝم٤م

وٓ جيقز اًمدومـ ًمألُمقات

ىمؾ ذم صمالصم٦م إوىم٤مت

قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس ٓشمٗم٤مقمٝم٤م

وآؾمتقاء إمم اًمزوال ومٕمٚمٝم٤م

وُمع شمْمٞمػ إمم همروهب٤م

سمذا أشمك اًمٜمص ومٙمـ ُمٜمتٌٝم٤م
 -0<8ثبة اٌقذلخ ػٓ ادل١ذ ٚاٌذػبء ٌٗ

قن رسمٜمَ٤م ا ْهم ِٗمر ًَمٜمَ٤م و ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
٤مإليام ِن
ْ َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ًَّمذي َـ َضم٤مءوا ُم ْـ َسم ْٕمده ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ َ َّ
إلظم َقاٟمٜمَ٤م ا ًَّمذي َـ َؾم ٌَ ُ٘مق َٟم٤م سمِ َ
[ احلنم ] 19 :
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ إ َّن ُأ ُِّمل اومتُٚمت َْ٧م َٟم ْٗم ًُ َٝم٤م
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَُّ َقمٜم َْٝم٤م َأ َّن َر ُضمالً ىم٤مل ًمٚمٜم ِّ
 -948و َقم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
شمّمدَّ ْىم ُ٧م َقمٜم َْٝم٤م ؟ ىم٤مل َٟ « :م َٕم ْؿ شٌ .
َو ُأ َر َاه٤م ًمق َشم َٙم َّٚم َٛم ْ٧م  ،شم ََّمدَّ َىم ْ٧م َ ،وم َٝمؾ هلَ٤م ُمـ َأ ْضم ٌر إن َ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ
اإلٟمً٤م ُن
٤مت
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إذا َُم َ
َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أن ُ
 -949وقمـ أيب ُه َر ْي َر َة َر َ
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سم٤مب اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف

اٟم٘م َٓمع قمٛم ُٚمف إَّٓ ُِمـ َصم ٍ
الث َ :صد َىم ٍ٦م ضم٤مر َي ٍ٦م ْ ،أو ِقمٚمؿ ُيٜمْتَ َٗم ُع سمِ ِف َ ،أ ْو َو ًَم ٍد َص٤مًمحٍ َيد ُقمق ًمف ش رواه ُمًٚمؿ
ْ
َ َ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ جم٤مهد  ):واًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ ) ىم٤مل  :اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ٟمٕمتقا أيْم٤م .قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل :
اًمٜم٤مس قمغم صمالث ُمٜم٤مزل :ىمد ُمْم٧م ُمٜمزًمت٤من وسم٘مٞم٧م ُمٜمزًم٦م ،وم٠مطمًـ ُم٤م أٟمتؿ يم٤مئٜمقن قمٚمٞمف أن شمٙمقٟمقا هبذه
اعمٜمزًم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م ،صمؿ ىمرأ ً :مٚمٗم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ اًمذيـ أظمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ وأُمقاهلؿ .أي٦م ،صمؿ ىم٤مل :
ه١مٓء اعمٝم٤مضمرون ،وهذه ُمٜمزًم٦م وىمد ُمْم٧م صمؿ ىمرأ  :واًمذيـ شمٌقءوا اًمدار واإليامن ُمـ ىمٌٚمٝمؿ .أي٦م .صمؿ
ىم٤مل  :ه١مٓء إٟمّم٤مر وهذه ُمٜمزًم٦م ،وىمد ُمْم٧م صمؿ ىمرأ:واًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ ي٘مقًمقن رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م
وإلظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ ؾمٌ٘مقٟم٤م سم٤مإليامن .وم٘مد ُمْم٧م ه٤مشم٤من اعمٜمزًمت٤من وسم٘مٞم٧م هذه اعمٜمزًم٦م وم٠مطمًـ ُم٤م أٟمتؿ يم٤مئٜمقن
قمٚمٞمف أن شمٙمقٟمقا هبذه اعمٜمزًم٦م .قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف سمٚمٖمف أن رضمال ٟم٤مل ُمـ قمثامن ومدقم٤مه وم٠مىمٕمده سملم يديف وم٘مرأ

قمٚمٞمف ً :مٚمٗم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ .أي٦م ،ىم٤مل ُ :مـ ه١مٓء أٟم٧م؟ ىم٤مل  ،ٓ :صمؿ ىمرأ  :واًمذيـ شمٌقءوا اًمدار واإليامن.
أي٦م ،ىم٤مل ُ :مـ ه١مٓء أٟم٧م؟ ىم٤مل  ،ٓ :صمؿ ىمرأ  :واًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ .أي٦م ،ىم٤مل ُ :مـ ه١مٓء أٟم٧م؟
ىم٤مل  :أرضمق أن أيمقن ُمٜمٝمؿ ،ىم٤مل  ٓ :واهللُ ،م٤م يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ يتٜم٤موهلؿ ويم٤من ذم ىمٚمٌف اًمٖمؾ قمٚمٞمٝمؿ.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )384/14
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وقمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمغم سمـ طمًلم أن احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤مٟم٤م يٕمت٘م٤من قمـ قمكم ريض اهلل

قمٜمف(.قمٛمدة اًم٘م٤مرى ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ج )244/3
ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اعمٞم٧م يّمؾ إًمٞمف يمؾ ؿمئ ُمـ اخلػم(.يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع )431/4
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ومال ٟمزاع سملم قمٚمامء اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم وصقل صمقاب اًمٕمٌ٤مدات اعم٤مًمٞم٦م ،يم٤مًمّمدىم٦م واًمٕمتؼ،
وم٢مذا شمؼمع ًمف اًمٖمػم سمًٕمٞمف ٟمٗمٕمف اهلل سمذًمؽ ،يمام يٜمٗمٕمف سمدقم٤مئف ًمف ،واًمّمدىم٦م قمٜمف .وهق يٜمتٗمع سمٙمؾ ُم٤م يّمؾ إًمٞمف
ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ،ؾمقاء يم٤من ُمـ أىم٤مرسمف ،أو همػمهؿ يمام يٜمتٗمع سمّمالة اعمّمٚملم قمٚمٞمف ،ودقم٤مئٝمؿ ًمف قمٜمد
ىمؼمه(.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )367/24
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :وأي ىمرسم٦م ومٕمٚمٝم٤م ،وضمٕمؾ صمقاهب٤م ًمٚمٛمٞم٧م اعمًٚمؿ ٟمٗمٕمف ذًمؽ( .اًمنمح اًمٙمٌػم )425/2
وىمد طمٙمك اًمٜمقوي اإلمج٤مع قمغم وصقل اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م وأن أداء اًمديـ قمٜمف جيزئف و يمذا ؾم٤مئر اًمّمدىم٤مت
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سم٤مب اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف

شم٘مع قمـ اعمٞم٧م و يّمٚمف صمقاهب٤م ُمـ وًمده أو همػمه (.ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) 23 / 8 - 99 / 7
ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
شمٜمٗمع إن يم٤مٟم٧م قمغم ُم٤م ذقم٤م

وصح أن اًمّمدىم٤مت واًمدقم٤م
يمذا ىمْم٤مء اًمديـ ٓ ُمٜم٤م ذم

ُمـ أي وم٤مقمؾ سمال ظمالف

يمذا قمـ اًمقاًمد ؾمٕمل اًمقًمد

يٚمح٘مف ٟمّم ً٤م سمال شمردد

واًمّمقم واحل٩م هل٤م اًم٘مْم٤مء صح

ُمـ اًمقزم وهمػمه ظمٚمػ ووح

 -0<9ثبة ثٕبء إٌبط ػٍ ٝادل١ذ

ٍ
 -959قمـ َأ ٍ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ُمروا َ
سمجٜم ََ٤مزة َ ،وم َ٠مصمٜمَقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َظمػم ًا وم٘م٤مل ُّ
ٟمس ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل ُّ :
ِ
وؾم َّٚمؿ « :
ٌِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ذ ًا َ ،وم َ٘م٤مل اًمٜم ُّ
وؾم َّٚمؿَ « :و َضمٌَ ْ٧م ش  ،صمؿ ُّ
َ
ُمروا سمِ ُ٠م ْظم َرى َ ،وم َ٠مصمٜم َْقا قمٚمٞمٝم٤م َ ّ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف ُ :م٤م وضمٌَ ْ٧م ؟ َىم َ٤مل  « :هذا َأصمٜمَٞمت ُْؿ قم َٚمٞمْ ِف َظمػم ًا ،
َوضمٌَ ْ٧م ش َوم َ٘م٤مل ُقم ُ
ٛمر اسم ُـ اخلَ َّٓم٤مب َر َ
ِ
ُمتٗمؼ
ضمٌ٧م ًَم ُف اًمٜم َُّ٤مر ،أٟمتُؿ ُؿم َٝمدا ُء اهللَِّ ذم
إرضشٌ .
ذ ًاَ ،وم َق ْ
َوم َق ْ
ضمٌ٧م ًَم ُف اجلٜمَّ ُ٦م ،وهذا َأصمٜمَٞمتُؿ قمٚمٞمف ّ
قمٚمٞمف.
 -951وقمـ أيب إؾمقد ىم٤مل َ :ىم ِدُم ُ٧م ِ
اعمديٜمَ َ٦م َ ،وم َج َٚم ًْ ُ٧م إمم ُقم ْٛم َر سمـ اخلَ َّٓم ِ
ت
ٛمر ْ
٤مب ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َوم َّ
ْ
٤مطمٌٝم٤م َظمػم ًا وم٘م٤مل ُقمٛمر  :وضمٌ٧م  ،صمؿ ُمر سم ُ٠م ْظمرى َ ،وم٠مصمٜمِك قمغم ص ِ
ِهبِؿ ضمٜمَ٤مز ٌة  ،وم ُ٠مصمٜمك قمغم ص ِ
٤مطمٌِٝم٤م
َ
َ
َ
ُ َّ
َُ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
وضمٌ٧م َ :ىم َ٤مل َأ ُسمق
ٛمر :
ْ
ذاَ ،وم َ٘م٤مل ُقم ُ
َظمػم ًا َ ،وم َ٘م َ٤مل ُقم ُ
ٛمر  :وضم ٌَ٧م  ،صمؿ ُُم َّر سمِ٤مًمثَّ٤مًمثَ٦م َ ،وم ُ٠مصمٜم َل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م َ ًّ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ « :
أُمػم اعم١مُمٜملم ؟ ىم٤مل ُ :ىم ُ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٚم٧م يمام ىم٤مل اًمٜم ُّ
ْ
إؾمقد َ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :وُم٤م وضمٌَ٧م ي٤م َ
ِ
خػم َ ،أ َ
َأ ُّي َام ُُمًٚمِؿ َؿم ِٝمدَ ًم ُف َأرسمٕم ٌ٦م سمِ َ
واصمٜم٤من ؟
دظم َٚم ُف اهللَّ اجلٜمَّ َ٦م ش َوم ُ٘مٚمٜمَ٤م  :و َصمال َصم ٌ٦م ؟ ىم٤مل  « :و َصمال َصم ٌ٦م ش وم٘مٚمٜم٤م :
ِ
ِ
اًمقاطم ِد  .رواه اًمٌخ٤مري.
واصمٜم٤من ش ُصم َّؿ ل ٟمًَ َ٠م ًْم ُف َقمـ
ىم٤مل « :

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب اًمقراقُ :م٤م سمٚمٖمٜم٤م أن مجٕم ً٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وٓ إؾمالم ُمثؾ اجلٛمع ذم ضمٜم٤مزة أمحد ،طمتك سمٚمٖمٜم٤م
أن اعمقوع ُمًح وطمزر قمغم اًمّمحٞمح ،وم٢مذا هق ٟمحق ُمـ أًمػ أًمػ ،وأُم٤م اًمٜمً٤مء ومٝمق ُمـ ؾمتلم أًمػ
اُمرأة ،ويمٚمٝمؿ يِمٝمدون ًمف سم٤مًمّمالح واًمقٓي٦م ،ويرضمقن سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف اًمؼميم٦م ،ويثٜمقن قمٚمٞمف سم٠مٟمقاع اخلػم.
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سم٤مب صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م

( شمًٚمٞمف اهؾ اعمّم٤مئ٥م )114/1
وىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم أسمق اعمح٤مؾمـ اًمروي٤من ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٌحر :يًتح٥م أن يدقمق وي٘مقل ٓ :إًمف
إٓ اهلل احلل اًم ذي ٓ يٛمقت ،ومٞمًتح٥م أن يدقمق هل٤م ويثٜمل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مخلػم إن يم٤مٟم٧م أهال ًمٚمثٜم٤مء ،وٓ جي٤مزف
ذم صمٜم٤مئف ( .إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى ) 161
 -0<:ثبة فنً ِٓ ِبد  ٌٗٚأٚالد فغبس

ِ
 -952قمـ أٟمس ريض اهللَّ َقمٜمْف ىم٤مل َ :ىم٤مل َر ُ
قت
وؾم َّٚمؿ َُ « :م٤م ُِم ْـ ُُمًٚمِ ٍؿ َي ُٛم ُ
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
احلٜم َْ٨م إٓ أدظم َٚمف اهللَّ اجلٜمَّ َ٦م سمِ َٗم ْْمؾ ْ َ ِ ِ
ًمف صمال َصم ٌ٦م ل يٌ ُٚم ُٖمقا ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مه ْؿ ش ُ .
رمحتف إ َّي ُ
ُ
َ
ِ
 -953وقمـ َأيب هرير َة ِ
ريض اهللَُّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قت
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :ي ُٛم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ ََْ
َ
لم َصمالصم ٌ٦م ُِمـ اًمق ًَم ِد ٓ متًف اًمٜمَّ٤مر إَِّٓ َ ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
حت َّٚم َ٦م اًم َ٘م ًَؿ ش ٌ
ٕ َطم ٍد ُِم َـ اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
َ َ
َ ُّ ُ ُ
ىمقل اهللَِّ شمٕم٤ممم  { :وإِ ْن ُِمٜمْٙمُؿ إَِّٓ و ِارده٤م } واًمقرود  :هق اًمٕمٌقر َقمغم اًمٍم ِ
«و َ ِ
حت َّٚم ُف اًم َ٘م ًَؿ ش ُ
اط ،
َ َُ
َ
َ
ِّ
ُ ُ ُ ُ َ ُُ ُ
ْ
قب َقم َغم فم ْٝم ِر َضم َٝمٜم ََّؿ َ .قم٤م َوم٤مٟمَ٤م اهللَُّ ُِمٜمْ َٝم٤م .
ضمن َُمٜم ُّْم ٌ
َو ُه َق ْ ٌ
ؾمٕمٞمد اخلدْ ِري ر ِيض اهللَُّ َقمٜمْف َىم َ٤مل  :ضم٤مء ِ
ٍ
ت اُمر َأ ٌة إِمم رؾم ِ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
 -954وقمـ َأيب
ُ
َ ُ
َ َ
ُ ِّ َ َ
شمٞمؽ ِ
ِ
اًمر ُ
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م  :ي٤م َر ُؾم َ
وم٤مضم َٕم ْؾ ًَمٜمَ٤م ُِم ْـ َٟم ْٗم ًِ َؽ َي ْقُم ً٤م َٟم ْ٠م َ
ومٞمف ُشم َٕم ِّٚم ُٛمٜمَ٤م
سمحديث َؽ ْ ،
ضم٤مل َ
قل اهللَِّ َذ َه َ
٥م ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
٤مضمت ََٛم ْٕم َـ َ ،وم َ٠مشم ُ
اضمتَٛم ْٕم َـ َي ْق َم يم ََذا َويم ََذا ش َوم ْ
ممَّ٤م َقم َّٚم َٛم َؽ اهللَّ َ ،ىم َ٤مل ْ « :
َ٤مه َّـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اًمق ًَم ِد إَِّٓ يم٤مٟمُقا هلَ٤م ِطم َج٤مسم ً٤م ُم َـ
َوم َٕم َّٚم َٛمٝم َّـ ممَّ٤م قم َّٚمٛم ُف اهللَّ ُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ُ « :م٤م ُمٜمْ ُٙم َّـ ُمـ ا ُْم َر َأة ُشم َ٘مدِّ ُم َصمالصم ً٦م ُم َـ َ
ِ
اًمٜمَّ٤مر ش َوم ِ
٘م٤مًم٧م ا ُْم َر َأ ٌة َ :و ِ
اصمٜملم ؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم َّٚمؿ « َوا ْصمٜم َْلم ش ٌ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ضمري٩مُ :مـ ل يتٕمز قمٜمد ُمّمٞمٌتف سم٤مٕضمر وآطمتً٤مب ؾمال يمام شمًٚمق اًمٌٝم٤مئؿ(.إذيم٤مر )152
ىم٤مل محٞمد إقمرج :رأي٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ي٘مقل ذم اسمٜمف وٟمٔمر إًمٞمف إن ٓقمٚمؿ ظمػم ظمٚم٦م ومٞمؽ ىمٞمؾ ُم٤م هل؟

ىم٤مل يٛمقت وم٠مطمتًٌف(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )152
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :أٟمف دومـ اسمٜم٤م ًمف ووحؽ قمٜمد ىمؼمه ،وم٘مٞمؾ ًمف أشمْمحؽ قمٜمد اًم٘مؼم؟ ىم٤مل أردت أن
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سم٤مب ومْمؾ ُمـ ُم٤مت وًمف أوٓد صٖم٤مر

أرهمؿ أٟمػ اًمِمٞمٓم٤من(.إذيم٤مر )152-151
قمـ احلًـ اًمٌٍمي أن رضمال ضمزع قمغم وًمده ،وؿمٙم٤م ذًمؽ إًمٞمف ،وم٘م٤مل احلًـ :يم٤من اسمٜمؽ يٖمٞم٥م قمٜمؽ؟
ىم٤ملٟ :مٕمؿ يم٤مٟم٧م همٞمٌتف أيمثر ُمـ طمْمقره ،ىم٤مل :وم٤مشمريمف هم٤مئٌ٤م ،وم٢مٟمف ل يٖم٥م قمٜمؽ ،همٞمٌ٦م إضمر ًمؽ ومٞمٝم٤م
أقمٔمؿ ُمـ هذه ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ! هقٟم٧م قمٜمل وضمدي قمغم اسمٜمل(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )152
وقمـ ضمقيري٦م سمـ أؾمامء قمـ قمٛمف أن إظمقة صمالصم٦م ؿمٝمدوا يقم شمًؽم وم٤مؾمتِمٝمدوا  ،ومخرضم٧م أُمٝمؿ يقُم٤م إمم
اًمًقق ًمٌٕمض ؿم٠مهن٤م  ،ومتٚم٘م٤مه٤م رضمؾ طمي شمًؽم ومٕمرومتف ومً٠مًمتف قمـ أُمقر سمٜمٞمٝم٤م وم٘م٤مل  :اؾمتِمٝمدوا
وم٘م٤مًم٧م ُ :م٘مٌٚملم أو ُمدسمريـ ىم٤مل ُ :م٘مٌٚملم ىم٤مًم٧م  :احلٛمد هلل ٟم٤مًمقا اًمٗمقز وطم٤مـمقا اًمذُم٤مر سمٜمٗمز هؿ وأيب
وأُمل(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )152
ىم٤مل أسمق احلًـ اعمدائٜملُ :م٤مت احلًـ واًمد قمٌٞمد اهلل سمـ احلًـ ،وقمٌٞمد اهلل يقُمئذ ىم٤ميض اًمٌٍمة وأُمػمه٤م،
ومٙمثر ُمـ يٕمزيف ،ومذيمروا ُم٤م يتٌلم سمف ضمزع اًمرضمؾ ُمـ صؼمه ،وم٠ممجٕمقا قمغم أٟمف إذا شمرك ؿمٞمئ٤م يم٤من يّمٜمٕمف وم٘مد
ضمزع(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )153
وروى اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده ذم ( ُم ٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ) رمحٝمام اهلل  :أن اًمِم٤مومٕمل سمٚمٖمف أن قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي
رمحف اهلل ُم٤مت ًمف اسمـ ومجزع قمٚمٞمف قمٌد اًمرمحـ ضمزقم٤م ؿمديدا  ،ومٌٕم٨م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل  :ي٤م أظمل قمز
ٟمٗمًؽ سمام شمٕمزى سمف همػمك واؾمت٘مٌح ُمـ ومٕمٚمؽ ُم٤م شمًت٘مٌحف ُمـ ومٕمؾ همػمك  ،واقمٚمؿ أن أُمض اعمّم٤مئ٥م وم٘مد
هور  ،وطمرُم٤من أضمر  ،ومٙمٞمػ إذا اضمتٛمٕم٤م ُمع ايمتً٤مب وزر ؟ ومتٜم٤مول طمٔمؽ ي٤م أظمل إذا ىمرب ُمٜمؽ ىمٌؾ
أن شمٓمٚمٌف وىمد ٟم٠مى قمٜمؽ  ،أهلٛمؽ اهلل قمٜمد اعمّم٤مئ٥م صؼما  ،وأطمرز ًمٜم٤م وًمؽ سم٤مًمّمؼم أضمرا  ،ويمت٥م إًمٞمف :
إن ُمٕمزيؽ ٓ أن قمغم صم٘م٦م ُمـ اخلٚمقد وًمٙمـ ؾمٜم٦م اًمديـ ومام اعمٕمزى سمٌ٤مق سمٕمد ُمٞمتف وٓ اعمٕمزي وًمق قم٤مؿم٤م إمم
طملم .ويمت٥م رضمؾ إمم سمٕمض إظمقاٟمف يٕمزيف سم٤مسمٜمف  :أُم٤م سمٕمد  :وم٢من اًمقًمد قمغم واًمده ُم٤م قم٤مؿمحزن وومتٜم٦م  ،وم٢مذا
ىمدُمف ومّمالة ورمح٦م  ،ومال دمزع قمغم ُم٤م وم٤مشمؽ ُمـ طمزٟمف وومتٜمتف  ،وٓ شمْمٞمع ُم٤م قمقوؽ اهلل قمزوضمؾ ُمـ
صالشمف ورمحتف(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )151
وُم٤مت اسمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمٜمف وم٠مٟمِمد:
وُم٤م اًمدهر إٓ هٙمذا وم٤مصٓمؼم ًمف * * رزي٦م ُم٤مل أو ومراق طمٌٞم٥م( .إذيم٤مر )153
ىم٤مل ُمقؾمك سمـ اعمٝمدي إلسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤مل وقمزاه سم٤مسمٜمف :أهك وهق سمٚمٞم٦م وومتٜم٦م وأطمزٟمؽ وهق صٚمقات
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سم٤مب اًمٌٙم٤مء واخلقف قمٜمداعمرور سم٘مٌقر اًمٔم٤معملم

ورمح٦م؟! ( .إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )151
;< -0ثبة اٌجىبء ٚاخلٛف ػٕذادلشٚس ثمجٛس اٌظبدلني
َّ
ِٚقبسػٚ ُٙئظٙبس االفزمبس ئىل اٌٍٗ رؼبىل ٚاٌزسز٠ش ِٓ اٌغفٍخ ػٓ رٌه

ِ
ِ
رؾم َ
ٕص َح٤مسمِ ِف َي ْٕمٜمل عمَّ٤م
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜم ُْٝم َام َأ َّن ُ
َ -955قمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛمر َر َ
ِ
ِ
ِ
لم َ ،وم٢مِ ْن ل ْ َشمٙمُقٟمُقا
لم إَِّٓ َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا َسم٤ميمِ َ
صمٛمق َد  ٓ « :شمَدْ ُظم ُٚمقا َقمغم َه ُ١مٓء اعمُ َٕم َّذسمِ َ
َوص ُٚمقا احل ْج َر  :د َي َ٤مر ُ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
٤مهب ْؿ ش ٌ
سم٤ميملم َ ،ومال شمَدْ ُظم ُٚمقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُ ٓ ،يّمٞم ٌُٙم ُْؿ َُم٤م َأ َص َ ُ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ سمِ ِ
وذم رواي٦م ىم٤مل  :عمَّ٤م َُم َّر َر ُؾم ُ
٤محل ْج ِر ىم٤مل  ٓ « :شمَدْ ُظم ُٚمقا َُم ًَ٤ميمِ َـ ا ًَّم ِذي َـ
َ
ْ َ
ِ
لم ش ُصم َّؿ َىمٜمَّع َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
٤مهب ْؿ إَِّٓ َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا َسم٤ميمِ َ
َفم َٚم ُٛمقا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َأ ْن ُيّمٞمٌٙم ُْؿ َُم٤م َأ َص َ ُ
اًمقادي .
اًمً ْ َػم َطمتك َأ َضم َ٤مز َ
ه َع َّ
َ
وؾم َّٚمؿ َ ،ر ْأ َؾم ُف َو َأ ْ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

صح قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمق ًُمف  ٓ :شمدظمٚمقا قمغم اعمنميملم ذم يمٜم٤مئًٝمؿ وُمٕم٤مسمدهؿ وم٢من اًمًخٓم٦م
وىمد َّ

شمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُ( .مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  -411/1واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )298/6
ىم٤مل اًمٜمقوى  :ومٞمف احل٨م قمغم اعمراىمٌ٦م واًمزضمر قمـ اًمًٙمٜمك ذم دي٤مر اعمٕمذسملم وآهاع قمٜمد اعمرور هب٤م وىمد
اؿمػم امم ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (:وؾمٙمٜمتؿ ذم ُمً٤ميمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ وشمٌلم ًمٙمؿ يمٞمػ ومٕمٚمٜم٤م هبؿ).
(ذح ُمًٚمؿ)111/18
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :وأُم٤م اًمّمالة ومٞمٝم٤م  :ومٗمٞمٝم٤م صمالصم٦م أىمقال ًمٚمٕمٚمامء ذم ُمذه٥م أمحد  ،وهمػمه  :اعمٜمع ُمٓمٚم٘م ً٤م  :وهق
ىمقل ُم٤مًمؽ  ،واإلذن ُمٓمٚم٘م٤م  ،وهق ىمقل سمٕمض أصح٤مب أمحد  ،واًمث٤مًم٨م  :وهق اًمّمحٞمح اعم٠مصمقر قمـ قمٛمر
سمـ اخلٓم٤مب وهمػمه  ،وهق ُمٜمّمقص قمـ أمحد  ،وهمػمه  ،أٟمف إن يم٤من ومٞمٝم٤م صقر  :ل ّ
يّمؾ ومٞمٝم٤م ; ٕن
اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت ً٤م ومٞمف صقرة – ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  -وٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ل يدظمؾ اًمٙمٕمٌ٦م طمتك
ُحمل ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمقر  ( .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ) ويمذًمؽ ىم٤مل قمٛمر  :إٟم٤م يمٜم٤م ٓ ٟمدظمؾ يمٜم٤مئًٝمؿ
واًمّمقر ومٞمٝم٤م (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )156/2
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-يمت٤مب آداب اًمًٗمر -سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اخلروج يقم اخلٛمٞمس

وزبة آداة اٌغفش
<< -0ثبة اعزسجبة اخلشٚج  َٛ٠اخلّ١ظ أٚي إٌٙبس

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َظم َر َج ذم َهم ْز َو ِة َشم ٌُ َ
قك
 -956قمـ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَُّ قمٜمف َ ،أ َّن َّ
يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ َ ،ر َ
ِ
َي ْق َم اخلَ ِٛم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٥م َأ ْن ََي ُْر َج َي ْق َم اخلَ ِٛمٞمس ٌ .
ٞمس َ ،ويمَ٤م َن َُي ُّ
ِ
وؾم َّٚمؿ ََي ُْر ُج إَِّٓ ذم َيقم اخلَ ِٛم ِ
ُ
ٞمسش
وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم ً «:م٘م َّٚمام يم٤م َن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِِ
صخ ِر ِ
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
 -957وقمـ
اًمّمح٤م ِّ
سمـ َو َدا َقم َ٦م اًمٖم٤مُمد ِّي َّ
يب ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن ُ
ه َّي ً٦م َأ ْو ضمٞمِم ً٤م سم َٕمثَ ُٝمؿ ُِم ْـ َأ َّو ِل اًمٜمَّ َٝم ِ
٤مر ْك ُٕ َُّمتل ذم ُسمٙم ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َسم ِ
سمٕم٨م َ ِ
ُقره٤م ش ويمَ٤من إِذا َ
٤مر
َ
صخر شم ِ
َ٤مضمر ًا َ ،ويمَ٤م َن َي ٌْ ُ
واًمؽمُمذي
ٕم٨م ِدم٤مرشم ُف َأ َّو َل اًمٜمَّٝم٤مر َ ،وم َ٠م ْصمرى و َيمثُ َر ُم٤م ًُم ُف  .رواه أسمق داود
ُّ
َويم٤من ْ ٌ

ٌ
طمدي٨م طمًـ
وىم٤مل :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
إؾمقد ِ
سمـ ىمٞمس قمـ أسمٞمف ىم٤مل :أسمٍم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف رضمالً قمٚمٞمف هٞمئف اًمًٗمر ،ومًٛمٕمف
قمـ
ي٘مقلً :مقٓ أن اًمٞمقم يقم اجلٛمٕم٦م خلرضم٧م ،ىم٤مل قمٛمر  :اظمرج :وم٤من اجلٛمٕمف ٓ حتٌس قمـ ؾمٗمر.
(صحٞمح ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )195/2
قمـ ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من أن أسم٤م قمٌٞمدة ظمرج يقم اجلٛمٕم٦م ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره ول يٜمتٔمر اجلٛمٕم٦م.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )295/1
ىم٤مل ومزقمف :أرؾمٚمٜمل اسمـ قمٛمر ذم طم٤مضم٦م ًمف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم طمتك أودقمؽ يمام ودقمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وأرؾمٚمٜمل ذم طم٤مضم٦م ًمف وم٘م٤مل :اؾمتقدع اهلل ديٜمؽ وأُم٤مٟمتؽ وظمقاشمؿ قمٛمٚمؽ(.رواه أمحد -25/2احل٤ميمؿ )97/2

ىم٤مل اسمـ اهلامم  :يقدع اعمً٤مومر أهٚمف وإظمقاٟمف ويًتحٚمٝمؿ ويٓمٚم٥م دقم٤مءهؿ وي٠ميت إًمٞمٝمؿ ًمذًمؽ وهؿ ي٠مشمقن
إًمٞمف إذا ىمدم(.ومتح اًم٘مدير )319 / 2
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :إذا ظمرج أطمديمؿ إمم ؾمٗمر ومٚمٞمقدع أظمقاٟمف وم٢من اهلل ضم٤مقمؾ ذم دقم٤مئٝمؿ سمريم٦م.
(أداب اًمنمقمٞم٦م )459/1
ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ً :مٞمس ًمٚمٛمً٤مومر مجٕم٦م ُ( .مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )172/3
وقمـ أٟمس ىم٤مل :يم٤من أطم٥م إي٤مم إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يً٤مومر ومٞمف :يقم اجلٛمٕم٦م ،ويم٤من
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ورى سمٖمػمةُ(.مٙم٤مرم إظمالق ص)241
إذا أراد ؾمٗمرا ًمٖمزوّ ،
وىم٤مل اسمق ضمٕمٗمر:يقم اخلٛمٞمس يقم َيٌف اهلل ورؾمقًمف وُمالئٙمتفُ(.مٙم٤مرم إظمالق ص) 249
وىم٤مل قمٌد اهللّ سمـ قمٌ٤مس:إذا يم٤من ًمؽ امم رضمؾ طم٤مضم٦م وم٤مـمٚمٌٝم٤م ُمٜمف هن٤مرا وٓ شمٓمٚمٌٝم٤م ًمٞمالً واـمٚمٌٝم٤م سمٙمرةوم٢من
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللّ صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ُٕمتل ذم سمٙمقره٤م(.اإلطمٞم٤مء )254/2
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري هذا زُم٤من ؾمقء ٓ ي١مُمـ ومٞمف قمغم اخل٤مُمؾ ومٙمٞمػ قمغم اعمِمتٝمريـ هذا زُم٤من رضمؾ يٜمت٘مؾ
ُمـ سمٚمد امم سمٚمد يمٚمام قمرف ذم ُمقوع حتقل امم همػمة( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )2/248
وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وىمد قمٚمؼ ىمٚمتف سمٞمده وووع ضمراسمف قمغم فمٝمره وم٘مٚم٧م إمم أيـ ي٤م أسم٤م قمٌد
اهلل ىم٤مل سمٚمٖمٜمك قمـ ىمريف ومٞمٝم٤م رظمص اريد أن أىمٞمؿ هب٤م وم٘مٚم٧م ًمف وشمٗمٕمؾ هذاىم٤مل ٟمٕمؿ اذاسمٚمٖمؽ أن ىمريف ومٞمٝم٤م
رظمص وم٠مىمؿ هب٤م وم٤مٟمف أؾمٚمؿ ًمديٜمؽ وأىمٚمؾ هلٛمؽ وهذا هرب ُمـ همالء اًمًٕمر( .اإلطمٞم٤مء )2/248
وقمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤ملُ :مٙمتقب ذم طمٙمٛم٦م آل داود ٓ :ئمٕمـ اًمرضمؾ إٓ ذم صمالث :زاد عمٕم٤مد ،أو ُمرُم٦م
عمٕم٤مش ،أو ًمذة ذم همػم ُحمرم ،صمؿ ىم٤ملُ :مـ أطم٥م احلٞم٤مة ذل(.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )315/2
ويم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يً٤مومر إي٤مم ذم ـمٚم٥م احلدي٨م اًمقاطمد(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )2/246
ىم٤مل اًمِمٕمٌك ًمقؾم٤مومر رضمؾ ُمـ اًمِم٤مم امم أىمَم اًمٞمٛمـ رم يمٚمٛمف شمدًمف قمغم هدى أوشمردة قمـ ردى ُم٤م يم٤من
ؾمٗمرة و٤مئٕم٤م (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )246/2
ىم٤مل زيـ اًمٕم٤مسمديـ :طمجقا واقمتٛمروا شمّمح أسمداٟمٙمؿ وشمتًع أرزاىمٙمؿ وشمٙمٗمقا ُم١موٟم٤مشمٙمؿ وُم١موٟم٤مت
قمٞم٤مًمٙمؿُ(.مٙم٤مرم إظمالق)242
ي٘مقل آُم٤مم أمحد :يمٜم٧م رسمام أردت اًمٌٙمقر إمم جمٚمس احلدي٨م ومت٠مظمذ أُمل سمثٞم٤ميب وشم٘مقل :اٟمتٔمر ي٤م سمٜمل
طمتك ي١مذن اًمٜم٤مس ًمٚمٗمجر وطمتك يّمٌحقا(.اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وأدب اًمً٤مُمع )151/1
اخلروج يقم اخلٛمٞمس ٓ يًتٚمز ُم اعمقافمٌ َ٦م قمٚمٞمف
ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل :ويمقٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من َي٥م
َ
ِ
سمٕمض أؾمٗم٤مره يقم اًمًٌ٧م(.ومتح اًمٌ٤مري )113/6
ًم٘مٞم٤م ِم ُم٤مٟم ٍع ُمٜمف ،وؾمٞم٠ميت أٟمف ظمرج ذم
قمـ أيب قمٌد اهللُ:مـ أراد ؾمٗمر ًا ومٚمٞمً٤مومر يقم اًمًٌ٧م ومٚمق أن طمجر ًا زال قمـ ضمٌؾ ذم يقم اًمًٌ٧م ًمرده اهلل
قمز وضمؾ إمم ُمٙم٤مٟمف وُمـ شمٕمذرت قمٚمٞمف احلقائ٩م ومٚمٞمٚمتٛمس ـمٚمٌٝم٤م يقم اًمثالصم٤مء وم٢مٟمف اًمٞمقم اًمذي أٓن اهلل قمز
وضمؾ ومٞمف احلديد ًمداود(.اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمك )6/345
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ىم٤مل اًمٜمقوى :وم٢من وم٤مشمف ( أي يقم اخلٛمٞمس ) ومٞمقم آصمٜملم واؾمتدل قمغم ذًمؽ َّ
سم٠من اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ه٤مضمر يقم آصمٜملم(.اعمجٛمقع ًمٚمٜمقى)387/4
ىم٤مل اسمـ اجلقزي ً:مإلٟمً٤من ؾمت٦م أؾمٗم٤مر :ؾمٗمرة ُمـ ؾمالًم٦م اًمٓملم إمم اًمّمٚم٥م صمؿ ُمٜمف إمم اًمرطمؿ صمؿ ُمٜمف إمم
اًمدٟمٞم٤م صمؿ إمم اًم٘مؼم صمؿ إمم اعمقىمػ صمؿ إمم ُمٜمزل اًمثقاب أو اًمٕمذاب وم٢مذا قمٚمؿ اإلٟمً٤من طمٙمؿ ؾمٗمر اًمدٟمٞم٤م
ومٞمٜمٌٖمل أن يٜمٔمر ذم اعمٝمؿ وهق ُم٤م سم٘مل ُمـ أؾمٗم٤مره  (.اإلقمالم ٓسمـ اعمٚم٘مـ )89/4
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هديف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٗمره وقمٌ٤مدشمف يم٤مٟم٧م أؾمٗم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دائرة
ُمـ أرسمٕم٦م أؾمٗم٤مر :ؾمٗمره هلجرشمف وؾمٗمره ًمٚمجٝم٤مد وهق أيمثره٤م وؾمٗمره ًمٚمٕمٛمرة وؾمٗمره ًمٚمح٩م.
(زاد اعمٕم٤مد )462/1
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل(:همذاء إًمٌ٤مب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب ًمٚمًٗم٤مريٜمل)447/2:
شمٖمرب قمـ إوـم٤من ذم ـمٚم٥م اًمٕمال

وؾم٤مومر ومٗمل إؾمٗم٤مر َخس ومقائد

إزاًم٦م هؿ وايمتً٤مب ُمٕمٞمِم٦م

وقمٚمؿ وآداب وصحٌ٦م ُم٤مضمد

وم٢من ىمٞمؾ ذم إؾمٗم٤مر ذل وُمٝمٜم٦م

وىمٓمع اًمٗمٞم٤مذم وارشمٙم٤مب اًمِمدائد

ومٛمقت اًمٗمتك ظمػم ًمف ُمـ طمٞم٤مشمف

سمدار هقان سملم واش وطم٤مؾمد

=< -0ثبة اعزسجبة ىٍت اٌشفمخ
ً
ٚرأِريُ٘ ػٍ ٝأٔفغٚ ُٙازذا ٠ي١ؼٗٔٛ

ِ
َ -958قمـ اسم ِـ ُقمٛمر ِ
رؾم ُ
َّ٤مس
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْق َأ َّن اًمٜم َ
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝمام َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ََ
َ
ِ
ِ
يٕم َٚمٛم َ ِ
وطمدَ ُه ش رواه اًمٌخ٤مري .
٥م سمِ َٚمٞمْ ٍؾ ْ
ٚمؿ ُم٤م َؾم َ٤مر َرايم ٌ
قن ُم َـ ْ
اًمقطمدة ُم٤م َأ َقم ُ
َْ ُ
ِ ِ
 -959وقمـ قمٛمرو سمـ ُؿم َٕم ْٞم ٍ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ
٥م  ،قمـ َأسمٞمف  ،قمـ َضمدِّ ه َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم٥م ش .
واًمرايمٌ٤من َؿمٞم َٓم٤مٟم٤من  ،واًمثَّال َصم ُ٦م َر ٌ
اًمرايم ُ
٥م َؿمٞم َٓم٤م ٌن َّ ،
وؾم َّٚمؿ َّ « :
َقم َٚمٞمْف َ
ٌ
طمدي٨م طمًـ.
رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي  ،واًمٜمً٤مئل سم َ٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م  ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :
ِ
ٍ
ُ
وؾم َّٚمؿ
ريض اهللَُّ شمٕم٤ممم َقمٜم ُْٝم َام َىم٤مٓ َ :ىم٤مل
ؾمٕمٞمد و َأيب ُهرير َة
 -969وقمـ َأيب
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ٍ
سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ .
 :إِذا َظم َرج َصمال َصم ٌ٦م ذم ؾم َٗم ٍر ومٚمٞمُ َ١م ُِّم ُروا َأطمدهؿ ش طمدي٨م طمًـ  ،رواه أسمق داود
ريض اهللَُّ َقمٜمْٝمام قمـ اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤ملَ « :ظمػم اًمّمح ِ
٤مس ِ
 -961وقمـ ا ْسم ِـ قم ٌَّ ٍ
٤مسم٦م َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م
ُ َّ َ
ِّ َ
ُ
ْ َ

 -68اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ـمٚم٥م اًمروم٘م٦م

ٍ
اًمناي٤م َأ ْر َسم ُٕم ِامئ ٍَ٦م َ ،
٥م ا ْصمٜمَ٤م قمنم َأ ًْمٗم ً٤م ُم ْـ ِىم َّٚم٦م ش رواه أسمق
وظم ُػم اجلُ ُٞمقش َأ ْرسمٕم ُ٦م آٓف  ،و ًَمـ ُي ْٖم َٚم َ
َ ،و َظم ْ ُػم َّ
داود واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهللّ قمٜمٝم٤م:يم٤من رؾمقل اهللّ صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ؾم٤مومر محؾ ُمٕمف َخً٦م أؿمٞم٤مء.اعمرآة
واعمٙمحٚم٦م واعم٘مراض واًمًقاك واعمِمط.وذم رواي٦م أظمرى قمٜمٝم٤م،ؾمت٦م اؿمٞم٤مء اعمرآة واًم٘مراورة واعم٘مراض
واًمًقاك واعمٙمحٚم٦م واعمِمط.وىم٤مًم٧م أم ؾمٕمد إٟمّم٤مري٦م:يم٤من رؾمقل اهللّ صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٗم٤مرىمف ذم
اًمًٗمر اعمرآة واعمٙمحٚم٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )256/2
ويم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إذا ودع رضمال ي٘مقل:اؾمتقدع اهلل ديٜمؽ ،وأُم٤مٟمتؽ ،وظمقاشمؿ قمٛمٚمؽ.
(هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس)1/59
وقمـ اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد ىم٤مل :صحٌ٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ومٚمؿ أظمؼم أطمدا أقمؿ ؾمخ٤مء قمغم اًمدرهؿ واًمثقب
واًمٓمٕم٤مم ُمـ ـمٚمح٦م(.شم٤مريخ دُمِمؼ طمدي٨م )24811
أن ومرىم٦م سمٞمٜمٜم٤م  ...ومراق ٍ
ودع قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك رضمال وم٘م٤مل :وٟمحـ ٟمٜم٤مدي ّ
طمٞم٤مة ٓ ومراق مم٤مت.
(هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس)1/59
وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتجرون ذم سمحر اًمرومُ ،مٜمٝمؿ
ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ( .إصالح اعم٤مل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )229
ىم٤مل إوزاقمل :اًمرومٞمؼ سمٛمٜمزًم٦م اًمرىمٕم٦م ذم اًمثقب إذا ل شمٙمـ ُمثٚمف ؿم٤مٟمتف( .اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى )4/473

قمـ محد سمـ قمٌٞمد سمـ ٟم٤مصح ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م إصٛمٕمل قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :يم٤من ي٘م٤مل  :اًمّم٤مطم٥م واًمرومٞمؼ رىمٕم٦م
ذم ىمٛمٞمص اًمرضمؾ ومٚمٞمٜمٔمر سمٛمـ يرىمٕمف (.اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى واداب اًمً٤مُمع )4/474
ويم٤من يمثػم ُمـ اًمًٚمػ يِمؽمط قمغم أصح٤مسمف ذم اًمًٗمر أن َيدُمٝمؿ اهمتٜم٤مُم ً٤م ٕضمر ذًمؽُ ،مٜمٝمؿ قم٤مُمر سمـ قمٌد
ىمٞمس ،وقمٛمر سمـ قمتٌ٦م سمـ ومرىمدُ ،مع اضمتٝم٤مدمه٤م ذم اًمٕمٌ٤مدة(.ىمقاقمد اًمًٚمػ اًمذهٌٞمف )32/2
اًمًٗمف ذوم ً٤م،
ودع ؿمٕمٌ٦م سمـ
ّ
احلج٤مج رضمال ظم٤مرضم ً٤م إمم احل٩م وم٘م٤مل ًمف :أُم٤م إٟمَّؽ إن ل شمٕمدَّ احلٚمؿ ذًٓ ،وٓ ّ
طمجؽ(.هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس)1/59
ؾمٚمؿ ُّ
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وىم٤مل اًمِمٕمٌل :اًمًٜم٦م إذا ىمدم رضمؾ ُمـ ؾمٗمرأن ي٠مشمٞمف إظمقاٟمف ومٞمًٚمٛمقا قمٚمٞمف وإذا ظمرج إمم ؾمٗمر أن ي٠مشمٞمٝمؿ
ومٞمقدقمٝمؿ ،ويٖمتٜمؿ دقم٤مءهؿ(.هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس)1/59
قمـ سمنم رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل جلٚمً٤مئف  :ؾمٞمحقا وم٢من اعم٤مء إذا ؾم٤مح ـم٤مب وإذا وىمػ شمٖمػم واصٗمر.
(شم٤مريخ سمٖمداد )294/14
وىمد ٟمص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم يمراه٦م آٟمٗمراد ذم اًمًٗمر قمٛمق ًُم٤م ،وشم ّ
٘مؾ اًمٙمراه٦م إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم ،وم٢مذا يم٤مٟمقا
صمالصم٦م اٟمتٗم٧م اًمٙمراه٦م (.حتٗم٦م اعمحت٤مج  -369/2اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات ُ -479/3مٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك
 -63/1قمٛمدة اًم٘م٤مري )142/14
ىم٤مل اًمٓمؼمي :وذًمؽ أن اًمً٤مئر ذم ومالة وطمده واًمٌ٤مئ٧م ذم سمٞم٧م وطمده إذا يم٤من ذا ىمٚم٥م خمٞمػ وومٙمر رديء
ل ُي ْ١م َُمـ أن يٙمقن ذًمؽ ؾمٌ ًٌ٤م ًمٗمً٤مد قم٘مٚمف( .ذح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )56/5
ىم٤مل اًمٜمقوي :يٜمٌٖمل ًمف أن يًتٕمٛمؾ اًمرومؼ وطمًـ اخلٚمؼ ُمع اًمٖمالم واجلَ َّامل واًمرىمٞمؼ واًمً٤مئؾ وهمػمهؿ
ويتجٜم٥م اعمخ٤مصٛم٦م واعمخ٤مؿمٜم٦م وُمزامح٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٓمرق وُمقاردة اعم٤مء إذا أُمٙمٜمف ذًمؽ وأن يّمقن ًمً٤مٟمف
ُمـ اًمِمتؿ واًمٖمٞمٌ٦م وًمٕمٜم٦م اًمدواب ومجٞمع إًمٗم٤مظ اًم٘مٌٞمح٦م ويرومؼ سم٤مًمً٤مئؾ واًمْمٕمٞمػ وٓ يٜمٝمر أطمدً ا ُمٜمٝمؿ
وٓ يقسمخف قمغم ظمروضمف سمال زاد وراطمٚم٦م سمؾ يقاؾمٞمف سمام شمٞمن وم٢من ل يٗمٕمؾ ر ّده ر ًّدا مجٞمالً ودٓئؾ هذه
اعمً٤مئؾ ُمِمٝمقرة ذم اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وإمج٤مع اعمًٚمٛملم( .اعمجٛمقع )394/4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ جم٤مهد ىم٤مل :يمٜم٧م أصح٥م اسمـ قمٛمر ذم اًمًٗمر ،وم٢مذا أردت أن أريم٥م ُمًؽ ريم٤ميب ،وم٢مذا ريمٌ٧م ؾمقى
قمكم صمٞم٤ميب ،ومرآن ُمرة يم٠من يمره٧م ذًمؽ ،وم٘م٤مل :ي٤م جم٤مهد إٟمؽ ًمْمٞمؼ اخلٚمؼ ،وذم رواي٦م :صحٌ٧م اسمـ قمٛمر

وأٟم٤م أريد أن أظمدُمف ومٙم٤من َيدُمٜمل ذم اًمًٗمر واحلي (.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف ) 253/9
حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :يم٤من اسمـ اعمٌ٤مرك إذا يم٤من وىم٧م احل٩م اضمتٛمع إًمٞمف
إظمقاٟمف ُمـ أهؾ ُمرو ومٞم٘مقًمقنٟ :مّمحٌؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ومٞم٘مقل هلؿ :ه٤مشمقا ٟمٗم٘م٤مشمٙمؿ .ومٞم٠مظمذ ٟمٗم٘م٤مهتؿ
ومٞمجٕمٚمٝم٤م ذم صٜمدوق وي٘مٗمؾ قمٚمٞمٝم٤م صمؿ يٙمؽمي هلؿ وَيرضمٝمؿ ُمـ ُمرو إمم سمٖمداد ،ومال يزال يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ
ويٓمٕمٛمٝمؿ أـمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم وأـمٞم٥م احلٚمقاء .صمؿ َيرضمٝمؿ ُمـ سمٖمداد سم٠مطمًـ زي وأيمٛمؾ ُمروءة ،طمتك يّمٚمقا
إمم ُمديٜم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢مذا ص٤مروا إمم اعمديٜم٦م ىم٤مل ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿُ :م٤م أُمرك قمٞم٤مًمؽ أن
شمِمؽمي هلؿ ُمـ اعمديٜم٦مُ ،مـ ـمرومٝم٤م؟ ومٞم٘مقل :يمذا .صمؿ َيرضمٝمؿ إمم ُمٙم٦م وم٢مذا وصٚمقا إمم ُمٙم٦م وم٘مْمقا
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طمقائجٝمؿ ىم٤مل ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿُ :م٤م أُمرك قمٞم٤مًمؽ أن شمِمؽمي هلؿ ُمـ ُمت٤مع ُمٙم٦م؟ ومٞم٘مقل :يمذا ويمذا.
ومٞمِمؽمي هلؿ وَيرضمٝمؿ ُمـ ُمٙم٦م .ومال يزال يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ طمتك يّمػموا إمم ُمٙم٦م وم٢مذا وصٚمقا إمم ُمرو ضمّمص
أسمقاهبؿ ودورهؿ ( أى دهـ )وم٢مذا يم٤من سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم صٜمع هلؿ وًمٞمٛم٦م ويمً٤مهؿ وم٢مذا أيمٚمقا وذسمقا دقم٤م
سم٤مًمّمٜمدوق ومٗمتحف ودومع إمم يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ سشمف سمٕمد أن يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمف(.صٗمف اًمّمٗمقة)1/449
ىم٤مل أيب :أظمؼمن ظم٤مدُمف أٟمف قمٛمؾ آظمر ؾمٗمر ؾم٤مومره دقمقة وم٘مدم إمم اًمٜم٤مس َخً٦م وقمنميـ ظمقاٟم٤م وم٤مًمقذضم٤م
( طمٚمقى شمّمٜمع ُمـ اًمدىمٞمؼ واعم٤مء واًمٕمًؾ ) (.صٗمف اًمّمٗمقة )449/1
يروى أن هبٞمؿ اًمٕمجكم شمراومؼ ُمع رضمؾ شم٤مضمر ُمقه ذم احل٩م ،ومٚمام يم٤من يقم ظمروضمٝمؿ ًمٚمًٗمر ،سمٙمك ُ َهبٞمْؿ
ِ
اًمرطمٚم٦م اًمرطمٚم َ٦م إمم اهلل ،صمؿ قمال صقشمف سم٤مًمٜمحٞم٥م ومٙمره
طمتك ىمٓمرت دُمققمف قمغم صدره ،وىم٤مل :ذيمرت هبذه
رومٞم٘مف اًمت٤مضمر ُمٜمف ذًمؽ ،وظمٌم أن يتٜم ّٖمص قمٚمٞمف ؾمٗمره ُمٕمف سمٙمثرة سمٙم٤مئف ،ومٚمام ىمدُم٤م ُمـ احل٩م ،ضم٤مء اًمرضمؾ
اًمذي راومؼ سمٞمٜمٝمام إًمٞمٝمام ًمٞمً ِّٚمؿ قمٚمٞمٝمام ،ومٌدأ سم٤مًمت٤مضمر ومً ّٚمؿ قمٚمٞمف ،وؾم٠مًمف قمـ طم٤مًمف ُمع ُ َهب ْٞمؿ وم٘م٤مل ًمف :واهلل ُم٤م
قمكم ذم
فمٜمٜم٧م أن ذم هذا اخلؼ ُمثٚمف :يم٤من واهلل ّ
قمكم ذم اًمٜمٗم٘م٦م ،وهق ّ
ُمٕمن وأٟم٤م ُمقه!! ويتٗمْمؾ ّ
يتٗمْمؾ ّ
اخلدُم٦م ،وهق ؿمٞمخ وٕمٞمػ وأ ٟم٤م ؿم٤مب!! ويٓمٌخ زم وهق ص٤مئؿ وأٟم٤م ُمٗمٓمر!! صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمده ومدظمؾ
قمغم ُ َهبٞمؿ ،ومً ّٚمؿ قمٚمٞمف ،وىم٤مل ًمف :يمٞمػ رأي٧م ص٤مطمٌؽ؟ ىم٤مل :ظمػم ص٤مطم٥م ،يمثػم اًمذيمر هلل ،ـمقيؾ اًمتالوة
ُمتحٛمؾ هلٗمقات اًمرومٞمؼ ،ومجزاك اهلل قمٜمل ظمػم(.صٗمف اًمّمٗمقة )344/1
ًمٚم٘مرآن ،هيع اًمدُمٕم٦م،
ّ
ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ إسمراهٞمؿ :صحٌ٧م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ذم ؾمٗمر وم٠مٟمٗمؼ قمكم ٟمٗم٘متف يمٚمٝم٤م ىم٤مل :صمؿ ُمرو٧م قمٚمٞمف
وم٤مؿمتٝمٞم٧م ؿمٝمقة ومذه٥م وم٠مظمذ مح٤مره وسم٤مقمف واؿمؽمى ؿمٝمقيت ومج٤مء هب٤م وم٘مٚم٧م ي٤م إسمراهٞمؿ :وم٠ميـ احلامر ىم٤مل:
ي٤م أظمل سمٕمٜم٤مه ىم٤مل :ىمٚم٧م ي٤م أظمل ومٕمغم أي رء ٟمريم٥م؟ ىم٤مل :ي٤م أظمل قمغم قمٜم٘مل ،ىم٤مل :ومحٛمٚمف قمغم قمٜم٘مف
صمالث ُمٜم٤مزل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)382/7
قمـ قمٌد اهللّ اعمروزي أٟمف صحٌف أسمق قمغم اًمرسم٤مـمل وم٘م٤مل:قمغم أن شمٙمقن أٟم٧م إُمػم أو أٟم٤م،وم٘م٤مل:سمؾ أٟم٧م،ومٚمؿ
يزل َيٛمؾ اًمزاد ًمٜمٗمًف وٕيب قمكم قمغم فمٝمره وم٠مُمٓمرت اًمًامء ذات ًمٞمٚم٦م وم٘م٤مم قمٌد اهللّ ـمقل اًمٚمٞمؾ قمغم رأس
رومٞم٘مف وذم يده يمً٤م.يٛمٜمع قمٜمف اعمٓمر ومٙمٚمام ىم٤مل ًمف قمٌد اهللّ ٓ:شمٗمٕمؾ،ي٘مقل،أل شم٘مؾ إن اإلُم٤مرة ُمًٚمٛم٦م زم?ومال
شمتحٙمؿ قمكم وٓ شمرضمع قمـ ىمقًمؽ:طمتك ىم٤مل أسمق قمكم:وددت أن ُم٧م ول أىمؾ ًمف أٟم٧م إُمػم.
(صٗمف اًمّمٗمقة )1/442
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>< -0ثبة آداة اٌغري ٚإٌضٚي ٚادلج١ذ يف اٌغفش
ُّ َ
ٚإٌ َٛيف اٌغفش ٚاعزسجبة اٌغشٚ ٜاٌشفك ثبٌذٚاة ِٚشاػبح ِقٍسزٙب ٚأِش
ِٓ لقش يف زمٙب ثبٌم١بَ حبمٙب ٚخٛاص اإلسداف ػٍ ٝاٌذاثخ ئرا وبٔذ ري١ك رٌه

ِ
 -962قمـ َأيب هريرة ِ
ريض اهللَُّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا ؾم٤م َوم ْرشمُؿ ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ ََْ
َ
ِ
ب َ ،وم َ٠م ْ ِ
٥م َوم٠م ْقم ُٓمقا ِ
ض  ،وإِذا ؾم٤م َوم ْرشم ُْؿ ذم اجلَدْ ِ
اإلسمِ َؾ طم َّٔم َٝم٤م ُِم َـ إَ ْر ِ
اخل ّْم ِ
اًمً ْ َػم
ه ُقمقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َّ
ِ
واب َ ،وُم ْ٠موى اهلَقا ِّم سم٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ ش
قمر ْؾمتُؿ َ ،وم٤مضمتَٜم ِ ٌُقا اًم َّٓم َ
ـمر ُق اًمدَّ ِّ
ريؼ َ ،وم٢مِ َّهنَ٤م ُ
َوسم٤مدروا ِ َهب٤م ٟم ْ٘م َٞم َٝم٤م َ ،وإذا َّ
رواه ُمًٚمؿ
ِ
ض ش َأ ْي  :اروم ُ٘مقا ِهب٤م ذم اًمً ِػم ًمؽم َقمك ذم ِ
طم٤مل ِ
ُمٕمٜمك « اقم ُٓمقا ِ
إر ِ
ؾمػم َه٤م  ،وىمقًمف
ْ
َّ
َ
ْ
اإلسمِ َؾ َطمٔمٝم٤م ُم َـ ْ
ِ
وسم٤مًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة ُمـ حت٧م وهق :اعمُ ُّخ ُ ،مٕمٜم٤مه َ :أ ْ ِ
ه ُقمقا
ٟ « :مِ ْ٘م َٞمٝم٤م ش هق سمٙمن اًمٜمقن  ،وإؾمٙم٤من اًم٘م٤مف ،
ِ
ِ
ِ
اًمٜمز ُ
ول ذم اًمٚمٞمْؾ .
يس ش ُ :
ِ َهب٤م طمتك شم َِّم ُٚمقا اعمَ٘مّمد َىم ٌَؾ َأ ْن َي َ
اًمً ْ ِػمَ .و«اًمتَّ ْٕم ِر ُ
ذه َ
٥م ُخمُّٝم٤م ُمـ َوٜمؽ َّ
ِ
ريض اهللَُّ قمٜم ُف َىم َ٤مل  :يم٤م َن َر ُ
وؾم َّٚمؿ إِذا َ
يم٤من ذم ؾم َٗم ٍر ،
 -963وقمـ َأيب َىمتَ٤مد َة
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِِ
٥م ِذ َرا َقم ُف َو َو َو َع َر ْأ َؾم ُف َقمغم َيم ِّٗمف .
َوم َٕم َّر َس سم َٚمٞمْ ٍؾ ْ
اًمّم ٌْحِ ٟم ََّم َ
او َٓم َج َع َقمغم َيٛمٞمٜمفَ ،وإِذا َقم َّرس ُىمٌٞمْ َؾ ُّ
٥م ِذ َراقم ُف ًمِئ َّ
اًمّم ٌْحِ قم ْـ و ْىمتِ َٝم٤م
يً َت ْٖم ِر َق ذم اًمٜم َّْق ِم َوم َت ُٗم َ
قت صال ُة ُّ
رواه ُمًٚمؿ  .ىم٤مل اًمٕمٚمام ُء ِّ :إٟمام ٟم ََّم َ
ال ْ
َأ ْو َقم ْـ َأ َّو ِل َو ْىمتِ َٝم٤م .

ِ
 -964وقم ْـ َأ ٍ
ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :قم َٚم ْٞمٙم ُْؿ سمِ٤م ًْمدُّ ْجلَ ِ٦م ،
ٟمس ريض اهللَّ قمٜم ُف َىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َوم٢مِ َّن إَ ْر َض ُشم ْٓم َقى سمِ٤مًم َّٚم ِ
اًمً ْ ُػم ذم اًم َّٚمٞمْ ِؾ .
جل٦م ش َّ
ٞمؾ ش رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ  « .اًمدُّ َ
ِ
اًمِم ِ
َّ٤مس إذا ٟم ََز ًُمقا َُمٜمْزًٓ َشم َٗم َّر ُىمقا ذم ِّ
ٕم٤مب
 -965وقم ْـ َأيب َصم ْٕم َٚمٌ َ٦م اخلُ َِمٜمل َريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :يم٤م َن اًمٜم ُ
ِ
اًمِم ِ
وإَ ْو ِد ِي٦م َ .
وؾم َّٚمؿ  « :إن َشم َٗم ُّر َىمٙم ُْؿ ذم َه ِذ ِه ِّ
إو ِدي٦م إِٟمَّام
ٕم٤مب َو ْ
وم٘م٤مل رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٕمْم ُٝم ْؿ إمم سم ْٕم ٍ
ذًمٙم ُْؿ ُم َـ َّ
ض .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد
اًمِم ْٞم َٓم٤من ،ش َوم َٚم ْؿ يٜمْز ًُمقا سم ْٕمدَ ذًمؽ ُمٜمْزًٓ إَِّٓ اٟم َْْم َّؿ َسم ُ
طمًـ .
ِ
ٕمروف ِ
اًمرسمٞم ِع ِ
 -966و َقم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ِ
٤مري اعمَ
سمـ قمٛمرو َو َ
سم٤مسمـ احلٜمْ َٔمٚمٞمَّ ِ٦م ،
سمـ َقمٛمرو إٟم َّْم ِّ
ىمٞمؾ َؾم ْٝم ِؾ سمـ َّ
ىم٤مل ُ :مر رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ
ِ
ريض اهللَّ قمٜمف َ
سمٌٕم ٍػم َىمدْ َِحل َؼ
اًمر َوقان ،
وهق ُم ْـ ْ
ُ
َ
ْ َ
َّ
أهؾ َسم ْٞمٕم٦م ِّ
َ
جٛم٦م َوم٤مريمٌقه٤م ص ِ
َفمٝمره سمٌ ْٓمٜم ِ ِف وم٘م٤مل  « :ا َّشم ُ٘مقا اهللَّ ذم هذه اًمٌٝم٤مئ ِؿ اعمُٕم ِ
٤محلَ ً٦م  ،و ُيم ُٚمقه٤م ص٤محلَ٦م ش رواه أسمق
َ
ْ ُ
ْ
َ
ُُْ
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داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح
ضمٕمٗمر ِ
ٍ
ٍ
قمٌد اهللَِّ ِ
ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل َ :أ ْردومٜمل رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ضمٕمٗمر ،
سمـ
 -967و َقمـ أيب
َ
ِ
ِ
أطمد ًا ُِم َـ اًمٜم ِ
َ
اؾمت ََؽم سمِ ِف
َّ٤مس ،
ويم٤من َأ َّ
أه إِ َّزم طمديث ً٤م ٓ ُأ َطمدِّ ث سمِف َ
طم٥م َُم٤م ْ
َ
وؾم َّٚمؿ  ،ذات َي ْقم َظم ْٚم َٗمف َ ،و َ َّ
ِ
ِ
٤مئش ٟمَخؾ َ .ي ْٕمٜمل َ :طم٤مئِ َط ٟم ْ
ف َأ ْو َطم ُ
َخؾ  :رواه ُمًٚمؿ
٤مضمتِ ِف َهدَ ٌ
وؾم َّٚمؿ حل َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
هٙمذا خمتٍم ًا .
ِ ِ
َخ ٍؾ َ :ومدَ َظم َؾ َطم٤مئٓم ً٤م ًم ِ َر ُضم ٍؾ ُم َـ إَٟم ِ
طم٤مئش ٟم ْ
ُ
ّْم٤مر ،
ىم٤من سم٢مِؾمٜم٤مد ُمًٚمؿ  :هذا سمٕمد ىمقًمف :
وزاد ومٞمف َ ْ
اًمؼم ُّ
ِ
وم٢مذا ومِ ِ
َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ
مج ٌؾ َ ،وم َٚم َّام َرأى
ٞمف َ َ
ضمر و َذر َوم ْ٧م َقم ْٞمٜمَ٤مه  ،وم َ٠مشمَ٤م ُه ُّ
ضمر َ
وؾم َّٚمؿ ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ها َشم ُف َأي  :ؾمٜم٤م َُم ُف َو ِذ ْوم َرا ُه َومً َٙم َـ  ،وم٘م٤مل َُ « :م ْـ َر ُّب هذا اجلَ َٛم ِؾ  ،عمَ ِ ْـ َهذا
َقم َٚمٞمْف َ
وؾم َّٚمؿ َوم َٛم ًَ َح َ َ
وم٘م٤مل َ « :أ َومال َشمت َِّ٘مل اهللَّ ذم ِ
ِ
ٟمّم ِ
رؾمقل اهللَّ َ .
َ
٤مر َ
هذ ِه
وم٘م٤مل  :هذا زم ي٤م
اجلَ َٛم ُؾ ؟ ش َومج٤م َء َومتك ُم َـ إَ َ
ِ
ِ
إي٤مه٤م ؟ وم٢م َّٟم ُف َي ِْمٙمُق إِزم َأٟم َ ِ
ٝمٞمٛم ِ٦م اًمتل َُم َّٚمٙم َ
اًمؼمىم٤من
َؽ اهللَُّ َ
َّؽ ُدمٞم ُٕم ُف َوشمُدْ ئٌُ ُف ش  .ورواه أسمق داود يمرواي٦م َ ْ
َّ
اًم ٌَ َ
ىمقًمف ِ « :ذ ْومراه ش هق سمٙمن اًمذال اعمٕمجٛم٦م وإؾمٙم٤من ِ
ٌ
اًمٗم٤مء  ،وهق ٌ
ُم١مٟم٨م .ىم٤مل َأ ْه ُؾ اًم ُّٚم َٖم٦م :
ًمٗمظ ُمٗمر ٌد
َ
ِ
ِّ
إذن  ،وىمقًمف  « :شمُدْ ِئٌُ ُف ش َأ ْيُ :شمت ِْٕم ٌُ ُف .
اًمذ ْوم َرى  :اعمَ ْق ِو ُع اًمذي َي ْٕم َر ُق ُِم َـ اًمٌَ ِٕم ِػم ظم ْٚمػ
 -968وقمـ َأ ٍ
اًمر َطم َ٤مل  .رواه أسمق
ٟمً ٌِّ ُح َطمتَّك ٟم َُح َّؾ ِّ
يض اهللَُّ قمٜمْ ُف ىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م إِذا ٟم ََز ًْمٜمَ٤م َُمٜم ِْزًٓ َ ٓ ،
ٟمس َر َ
داود سم٢مِؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ  .وىمقًمف ٟ ٓ « :م ًَُ ٌِّ ُح ش َأ ْي ٓ ٟم ِّ
ُّمكم اًمٜمَّ٤موم َٚم َ٦م  ،وُمٕمٜم٤مه َ :أٟمَّ٤م َُم َع ِطم ْر ِصٜم٤م
ِ
قمغم اًمّم ِ
الة ٓ ُٟم َ٘مدِّ ُُمٝم٤م َقمغم ِّ
واب .
وإراطم٦م اًمدَّ ِّ
َّ
اًمرطم٤مل َ
طمط ِّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف ىم٤مل ُ:مـ اًمًٜم٦م إذا أراد اًمرضمؾ اًمًٗمر ان ي٠ميت اظمقاٟمف ومٞمًٚمؿ

قمٚمٞمٝمؿ وإذا ضم٤مء ُمـ ؾمٗمر ي٠مشمٞمف اظمقاٟمف ومٞمًٚمٛمقن قمٚمٞمف(.اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى )2/239
ىم٤مل أٟمس رى اهلل قمٜمف :يمٜم٤م إذا ٟمزًمٜم٤م ُمٜمزًٓ ٓ ٟمًٌح طمتك ٟمحؾ اًمرطم٤مل ُ( .مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح رىمؿ )3917
ىم٤مل اخلٓم٤ميب:أي ٓ ٟمّمكم ؾمٌح٦م اًمْمحك طمتك ٟمحط اًمرطم٤مل وٟمٚمجؿ اعمٓمل(.قمقن اعمٕمٌقدرىمؿ )2551
ىم٤مل ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف :ؾم٤مومروا ُمع ذوي اجلدود وذوي اعمٞمنة ٕن اًمًٗمر ئمٝمر ظمٌ٤مي٤م اًمٓمٌ٤مئع ويمقاُمـ
إظمالق وظمٗم٤مي٤م اًمًج٤مي٤م إذ إسمدان إذا شمٕمٌ٧م وٕمٗم٧م اًم٘مقة اعمختٚمٗم٦م ذم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ًمٙمقن اًمٓمٌ٤مئع

 - 73اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب آداب اًمًػم واًمٜمزول واعمٌٞم٧م ذم اًمًٗمر

شمٌٕمثٝم٤م وشمٌلم ُم٘م٤مديره٤م وزي٤مدة سمٕمْمٝم٤م وٟم٘مّم٤من سمٕمض ومتٔمٝمر حم٤مؾمـ إظمالق وُمً٤موئٝم٤م ٕهن٤م متٞمز اًمٓمٌ٤مئع
ُمـ اًم٘مقة واًم٘مقى ُمـ إطمقال واًمًٗمر ي٠ميت قمغم خمتٚمػ إهقي٦م وإهمذي٦م ومٛمـ ؾم٤مومر ُمع أهؾ اجلد
وآطمتِم٤مم يٙمٚمػ رقم٤مي٦م إدب وحتٛمؾ إذى وُمقاوم٘متٝمؿ سمام َي٤مًمػ ـمٌٕمف ومٞمٙمقن ذًمؽ شم٠مديٌ٤م ًمف وري٤مو٦م
ًمٜمٗمًف ومٞمتٝمذب ًمذًمؽ وَيتدي إمم دمٜم٥م ُمً٤موىء إظمالق وايمتً٤مب حم٤مؾمٜمٝم٤م وأُم٤م ُمـ ؾم٤مومر ُمع ُمـ
دوٟمف ومٙمؾ ُمـ ُمٕمف َيٛمؾ ٟمٗمًف قمغم ُمقاوم٘متف ويتحٛمؾ اعمٙم٤مره ًمٓم٤مقمتف ومتحًـ أظمالىمٝمؿ ورسمام يًقء ظمٚم٘مف
وم٢من طمًـ اخلٚمؼ ذم حتٛمؾ اعمٙم٤مره (.ومٞمض اًم٘مدير )2/48
ىم٤مل أسمق اًمدرداء  :قمٜمف ًمٌٕمػم ًمف قمٜمد اعمقت:أَي٤م اًمٌٕمػم ٓ خت٤مصٛمٜمل امم رسمؽ وم٢من ل أك أمحٚمؽ ومقق
ـم٤مىمتؽ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )2/255
ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ اعمٌ٤مرك وهق قمغم داسم٦م:امحؾ مم هذه اًمرىمٕم٦م امم ومالن.وم٘م٤مل:طمتك اؾمت٠مذن اعمٙم٤مرى وم٢من ل
أؿم٤مرـمف قمغم هذه اًمرىمٕمف (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )2/255
ىم٤مل رضمؾ ٕيب قمثامن اعمٖمريب ظمرج ومالن ُمً٤مومر ًا وم٘م٤مل اًمًٗمر همرسم٦م واًمٖمرسم٦م ذًم٦م وًمٞمس ًمٚمٛم١مُمـ أن يذل
ٟمٗمًف وأؿم٤مر سمف إمم أن ُمـ ًمٞمس ًمف ذم اًمًٗمر زي٤مدة ديـ وم٘مد أذل ٟمٗمًف وإٓ ومٕمز اًمديـ ٓ يٜم٤مل إٓ سمذًم٦م
اًمٖمرسم٦م (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )2/257
ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ قمٓم٤مء اًمروذسم٤مري( :اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي ) 242/2
إذا أٟم٧م ص٤مطمٌ٧م اًمرضم٤مل ومٙمـ

ومتك يم٠مٟمؽ ممٚمقك ًمٙمؾ رومٞمـــؼ

ويمـ ُمثؾ ـمٕمؿ اعم٤مء قمذب وسم٤مرد

قمغم اًمٙمٌد احلرى ًمٙمؾ صديؼ.

ىم٤مل قمروة سمـ اًمقرد (:أُمث٤مل احلدي٨م ) 1/93
ِ
شمٕمش ذا يً٤مر أو متقت ومتُٕمذرا.
ومن ذم سمالد اهلل وا ًْمتٛمس اًمٖمٜمك
ْ
ىم٤مل قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أيب اًمٗمتح :إذا ىمٞمؾ ذم إؾمٗم٤مر َخس ومقائد أىمقل  :وَخس ٓ شمُ٘م٤مس هب٤م سمٚمقى.
وهؿ وأٟمٙم٤مد و ُومرىمـ٦م َُمـ أهقى (.اًمْمقء اًمالُمع ) 295/4
ومتْمٞمـٞمع أُمقال ومحـؾ ُمِم٘م٦م ٌّ
ىم٤مل اًمٜمقوي :وهذا أدب ُمـ آداب اًمًػم واًمٜمزول أرؿمد إًمٞمف ٕن احلنمات ودواب إرض ُمـ ذوات
اًمًٛمقم واًمًٌ٤مع متٌم ذم اًمٚمٞمؾ قمغم اًمٓمرق ًمًٝمقًمتٝم٤م وٕهن٤م شمٚمت٘مط ُمٜمٝم٤م ُم٤م يً٘مط ُمـ ُم٠ميمقل وٟمحقه وُم٤م
دمد ومٞمٝم٤م ُمـ رُم٦م وٟمحقه٤م اإلٟمً٤من ذم اًمٓمريؼ رسمام ُمر سمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي١مذيف ،ومٞمٜمٌٖمل أن يتٌ٤مقمد اًمٓمريؼ.
( ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )59/13
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ِ
ِ
اًمرومٞمؼ
إقم٤مٟم٦م
سم٤مب
ُ

ُ
اٌشف١ك
ئػبٔخ
?< -0ثبة
ِ
ِ

ذم اًمٌ٤مب أطم٤مدي٨م يمثػمة شم٘مدُم٧م يمحدي٨م ( :واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف )
(اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  )245وطمدي٨م ( :يمؾ ُمٕمروف صدىم٦م ) (اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  )134وأؿمٌ٤مهٝمام
اطم ٍ
ؾمٕمٞمد اخلدْ ري ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :سمٞمٜمام ٟمَحـ ذم ؾم َٗم ٍر إِذ ضم٤مء رضم ٌؾ قمغم ر ِ
ٍ
ٚم٦م ًم ُف ،
 -969وقمـ َأيب
َ َ َ ُ
َ
ْ ُ َ
ُ ِّ َ َ
ِ
ِ
ِ
َومج َٕم َؾ َي ْ ِ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ يمَ٤م َن َُم َٕم ُف َوم ْْم ُؾ
ٍم ُ
ف َسم ٍَم ُه َيٛمٞمٜم ً٤م َوؿم َامًٓ  ،وم٘م٤مل رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ْمؾ َز ٍ
َفم ٍ
ٝمر َ ،وم ْٚمٞم ُٕمدْ سمِ ِف قمغم ُم ْـ ٓ َفمٝمر ًمف  ،و َُم ْـ يم٤م َن ًمف َوم ُ
اد َ ،وم ْٚم َٞم ُٕمدْ سمِ ِف َقمغم َُم ْـ ٓ َزا َد ًمف ش َوم َذيم ََر ُِم ْـ
َأص ِ
ومْم ٍؾ  .رواه ُمًٚمؿ .
ٜم٤مف اعم٤مل ُم٤م َذيم ََر ُه َ ،طمتك َر َأيٜمَ٤م َأ َّٟم ُف ٓ َّ
ٕطم ٍد ُمٜم٤م ذم ْ
طمؼ َ
ْ
ِ
 -979وقم ْـ ٍ
وؾم َّٚمؿ َأٟمَّف َأرا َد َأ ْن َي ْٖم ُز َو وم٘م٤مل :ي٤م
ضم٤مسمر
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،قم ْـ رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
وإٟمّم٤مر  ،إِ َّن ُِمـ إظمقٟمِٙمُؿ َىمقُم ً٤م ً ،مٞمس هلؿ ُم ٌ٤مل  ،وٓ ِ
ُم ْٕم َنم اعمُ َٝم ِ
ِ
قمِم َػم ٌة َ ،وم ْٚمٞمَ ُّم َّؿ َأ َطمديمؿ
٤مضم ِري َـ
َ
ْ
ْ
ْ َ
ْ َ
َ
ٍ
فمٝمر ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم َٚم ْ ِ
ٛمٛم ُ٧م
لم َأ ِو اًمثَّال َصم َ٦م  ،ومام ٕطمدٟمَ٤م ُم ْـ ٍ ْ
دهؿ ،ىم٤مل َ :وم َْم ْ
َيٛم ُٚم ُف إٓ ُقم٘م ٌَ ٌ٦م ي ْٕمٜمل َيم ُٕم ْ٘م ٌَ٦م َأ َطم ْ
إًِم ْٞمف َ
ِ ِ
إ َّزم ا ْصمٜمَٞمْ ِ
هؿ ُِم ْـ َمجكم  .رواه أسمق داود.
لم َأو َصمال َصم ً٦م ُم٤م زم إٓ ُقم٘مٌ ٌ٦م يمٕم٘مٌَ٦م َأ َطمد ْ
 -971وقمٜمف ىم٤مل  :يم٤م َن رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ يتَخ َّٚمػ ذم ِ
اًمْمٕمٞمػ
اعمً ِػم َوم ُٞم ْز ِضمل َّ
ْ َ َ
َ
دف ويدْ ُقمق ًمف .رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد طمًـ .
و ُي ْر ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إذا ؿمٝمد قمٜمده رضمؾ ٓ يٕمرومف ؾم٠مل قمٜمف ومم٤م يً٠مل اعمزيمل قمٜمف :أؾم٤مومرت ُمٕمف ؟ وم٘مد

ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمٜمده وم٘م٤مل هلام  :إن ٓ أقمرومٙمام وٓ يييمام أن ٓ أقمرومٙمام ائتٞم٤م سمٛمـ يٕمرومٙمام  .وم٠مشمٞم٤م سمرضمؾ .
وم٘م٤مل قمٛمر  :يمٞمػ شمٕمرومٝمام ؟ ىم٤مل  :سم٤مًمّمالح وإُم٤مٟم٦م  .ىم٤مل  :هؾ يمٜم٧م ضم٤مرا هلام ؟ ىم٤مل  . ٓ :ىم٤مل  :هؾ
صحٌتٝمام ذم اًمًٗمر اًمذي يًٗمر قمـ أظمالق اًمرضم٤مل ؟ ىم٤مل  . ٓ :ىم٤مل  :وم٠مٟم٧م ٓ شمٕمرومٝمام ائتٞم٤م سمٛمـ
يٕمرومٙمام(.ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم )437/2
ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهللّ قمٜمٝمام ُمـ يمرم اًمرضمؾ ـمٞم٥م زاده ذم ؾمٗمره(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )2/251
صح٥م قمٌد اهلل اسمـ اعمٌ٤مرك ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم ؾمٗمر ذم ُمقوع خمٞمػ وم٘م٤مل ًمف اسمـ اعمٌ٤مرك ي٤م اسم٤م قمٌد اهلل هذا
ُمقوع خمٞمػ ومٜمٝمض ؾمٗمٞم٤من وهق ي٘مقل:
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وإذا ص٤مطمٌ٧م وم٤مصح٥م

ِ
ِ
اًمرومٞمؼ
إقم٤مٟم٦م
سم٤مب
ُ

ص٤مطمٌ٤م ذا قمٗم٤مف وووم٤مء ويمرم

ىمقًمف ًمٚمٌمء ٓ إن ىمٚم٧م ٓ

وإذا ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل ٟمٕمؿ (اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوى )2/243

وصدىم٦م سمـ حمٛمد رمحف اهلل :ي٘م٤مل إن اًمًٗمر ُمٞمزان اًم٘مقم(.اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي )1739
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل اٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :ظمرضم٧م ُمع ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم ذم ؾمٗمر ومٙم٤من َيدُمٜمل وم٘مٚم٧م ًمف ٓ شمٗمٕمؾ وم٘م٤مل
إن ىمد رأي٧م إٟمّم٤مر شمّمٜمع سمرؾمقل اهلل ؿمٞمئ٤م آًمٞم٧م أن ٓ أصح٥م أطمدا ُمٜمٝمؿ إٓ ظمدُمتف ويم٤من ضمرير أيمؼم
ُمـ أٟمس(.رواة ُمًٚمؿ رىمؿ )4697
ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٜم٤مذر :يمٜم٧م أُمٌم ُمع اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد وم٤مٟم٘مٓمع يمًٕمل (ص٤مر اًمٜمٕمؾ ٓ يّمٚمح ًمٚمًػم) ومخٚمع
ٟمٕمٚمٞمف هق أيْم ً٤م وم٘مٚمتام شمّمٜمع؟ ىم٤مل :أواؾمٞمؽ ذم احلٗم٤مء أواؾمٞمؽ ذم احلٗم٤مء عم٤مذا متٌم ًمقطمدك طم٤مومٞم٤م؟ أٟم٤م
أظمٚمع ٟمٕمكم وأُمٌم ُمٕمؽ أيْم ً٤م طمتك أواؾمٞمؽ ذم احلٗم٤مءُ(.مٙم٤مرم آظمالق ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ )285
 -0=9ثبة ِب ٠م ٌٗٛئرا سوت اٌذاثخ ٌٍغفشِ

َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم  :وضمٕم َؾ ًَمٙمُؿ ُِمـ اًم ُٗم ْٚم ِ
ؽ َوإ ْٟم َٕم٤م ِم َُم٤م شم َْر َيمٌُق َن ًمِت ًَْت َُقوا َقم َغم ُفم ُٝم ِ
قر ِه ُصم َّؿ شم َْذيم ُُروا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م
ْ َ
َ َ َ
َ
اؾمت ََق ْيت ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َو َشم ُ٘مق ًُمقا ُؾم ٌْ َح٤م َن ا ًَّم ِذي َؾم َّ
لم َوإٟمَّ٤م إِ َمم َر ِّسمٜمَ٤م عمَُٜمْ َ٘مٚمِ ٌُق َن
خ َر ًَمٜمَ٤م َه َذا َو َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ًَم ُف ُُم ْ٘م ِرٟمِ َ
َر ِّسمٙم ُْؿ إِ َذا ْ
[ اًمزظمرف ] 13-12 :
ِ
ِ
 -972وقمـ ِ
َ
اؾمت ََقى َقم َغم
يض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،أ َّن
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن إِذا ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ قمٛمر َر َ
ِ ِ
َؼم صمالصم ً٤م ُ ،صم َّؿ َ
ىم٤مل « :ؾم ٌْ َ
ح٤من اًمذي َّ
٘مرٟملمَ ،وإِٟمَّ٤م
ؾمخ َر ًَمٜمَ٤م هذا وُم٤م يمٜمَّ٤م ًمف ُُم َ
سمٕمػمه َظم٤مرضم ً٤م إِزم ؾم َٗم ٍر  ،يم َّ َ
إِمم رسمٜمَ٤م عمُٜم َ٘مٚمٌِق َن  .اًم َّٚمٝمؿ إِٟمَّ٤م ٟمًَ َ٠م ًُم َؽ ذم ؾم َٗم ِرٟمَ٤م هذا اًمؼم واًمتَّ٘مقى ِ ،
وُم َـ اًم َٕم َٛم ِؾ ُم٤م شم َْرى  .اًم َّٚم ُٝم َّؿ
ُ
ِّ
َّ
َ
ْ
ُ َّ
ِ
إه ِؾ .اًم َّٚم ُٝم َّؿ
َه ِّق ْن قم َٚم ْٞمٜم٤م ؾم َٗم َرٟمَ٤م هذا َوا ْـم ِق قمٜمَّ٤م ُسم ْٕمدَ ُه  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ َ
اًمً َٗم ِر َ ،واخلَٚمِٞم َٗم ُ٦م ذم ْ
اًمّم٤مطم ُ
ٟم٧م َّ
٥م ذم َّ
ويمآسم٦م اعمٜم َٔم ِر  ،وؾم ِ
ِ
وإهؾ و ِ
ِ
ِ
٥م ذم ِ
قء اعمٜمْ٘م َٚم ِ
رضم َع
اعم٤مل
اًمً َٗم ِر ،
اًمقًمد ش وإِذا َ
ِ َ َ
َ ُ
إِ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ و ْقمثَ٤مء َّ

ٌقن َقم٤مسمِدُ ون ًمِرسمٜمَ٤م طم ِ
٤مُمدُ و َن ش رواه ُمًٚمؿ ُ .مٕمٜمك « ُُم ِ
ٌقن شمَ٤مئِ َ
َىم٤مهل ُ َّـ وزاد ِومٞمٝم َّـ  « :آيِ َ
لم ش :
٘مرٟمِ َ
َ ِّ َ
ِ
ِ
واًمق ْقمث٤م ُء ش سمٗمتحِ
وسم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م وسم٤معمد َ ،وهل ِّ :
اًمِمدَّ ة  .و
اًمقاو وإؾمٙم٤من اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م
ُُمٓمِ ِٞم٘م َ
لم َ «.
ِ
ٍ
اعمر ِضم ُع .
« اًمٙمآسم٦م ش سمِ٤معمدِّ  ،وهل َ :شم َٖم ُّ ُػم اًمٜمَّٗمس ُم ْـ ُطمزن وٟمحقهَ « .واعمٜم َ٘م َٚم ُ
٥م ش ْ :

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ إِذا
هضمس ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :يم٤من رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -973وقمـ قمٌد اهللَّ سمـ ْ
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ِ
ًمٚمًٗمر
سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف إذا ريم٥م اًمداسم٦م

ِ
ؾم٤مومر يتَٕمقذ ُِمـ وقم ِ
٥م  ،واحلق ِر سمٕمد اًمٙمَق ِن  ،ود ْقم ِ
ِ
ويمآسم٦م اعمُٜمْ َ٘م َٚم ِ
وؾمقء اعمٜمْ َٔمر
قة اعم ْٔم ُٚمق ِم .
ث٤مء اًمًٗمـ َِر ،
ْ
ْ
ْ ْ
َ َّ
اًمٙمق ِن  ،سم٤مًمٜمقن  ،ويمذا
احلق ِر سم ْٕمدَ
ذم ْ
ْ
إه ِؾ واعمَ٤مل  .رواه ُمًٚمؿ  .هٙمذا هق ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ْ :
رواه اًمؽمُمذي  ،واًمٜمً٤مئل  ،ىم٤مل اًمؽمُمذي  :ويروي « اًمٙمقر ش سمِ ِ
٤مًمراء  ،ويمِ ُ
وضم ٌف  .ىم٤مل
المه٤م ًم ُف ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
اًمزي٤مدة إِمم اًمٜمَّ ْ٘م ِ
ص  .ىم٤مًمقا  :ورواي ُ٦م
ٓؾمت٘م٤م َُم ِ٦م َأ ِو ِّ
اًمر ُضمق ُع ُمـ ا ْ
اًمٕمٚمام ُء  :وُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٜمقن واًمراء مجٞمٕم ً٤م ُّ :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُمّمدَ ُر «يم٤م َن يٙمُق ُن
وه َق ًَم ُّٗم َٝم٤م و ْ
اًمراء ُم ْ٠م ُظمق َذ ٌة ُم ْـ شمٙم ِْقير اًمٕمامُم٦م ُ ،
مج ُٕمٝم٤م  ،ورواي ُ٦م اًمٜمقن ُم َـ اًمٙم َْقن ْ ،
َّ
َ٘مر .
واؾمت َّ
يمَقٟم ً٤م ش إذا ُوضمد ْ
ِ
يت سمِدا َّسم ٍ٦م ًم ِ َ ْػم َيم ٌَ َٝم٤م َ ،ومٚمام
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م َريض اهللَّ قمٜم ُف ُأ ِ َ
قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل َ :ؿمٝمدْ ُت َّ
 -974وقمـ ِّ
اًمر ِ
اؾمت ََقى قمغم َفم ْٝمره٤م ىم٤مل  :احلْٛمدُ هللَِّ اًمذي َؾم َّ
خ َر ًَمٜمَ٤م هذا
َ
يم٤مب ىم٤مل  :سمِ ًْؿ اهللَِّ  ،وم َٚم َّام ْ
ووع ِر ْضم َٚم ُف ذم ِّ
ٍ
ؼم َصم َ
احلٛمدُ هللَِّ َصم َ
رٟملم وإٟمَّ٤م إمم ر ِّسمٜمَ٤م عمُٜمْ٘مٚمِ ٌُ َ
الث
وُم٤م ُيمٜمَّ٤م ًَم ُف ُُم ْ٘م َ
ُمرات ُ ،صم َّؿ ىم٤مل  :اهللَّ َأ ْيم ُ
الث َّ
قن ُ ،صم َّؿ ىم٤مل ْ :
ْ٧م ُ ،صمؿ ِ
ُمر ٍ
ات ُ ،صم َّؿ ىم٤مل ُ :ؾمٌْح٤مٟم ََؽ إِ ِّن َفم َٚم ْٛم ُ٧م َٟم ْٗم ِز َوم٤م ْهم ِٗم ْر زم إِٟمَّف ٓ ي ْٖم ِٗم ُر ُّ
وحؽ
اًمذٟمُقب إَِّٓ َأٟم َ
َّ
َّ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َومٕمؾ يمَام
ْ٧م ؟ ىم٤مل  :ر َأ ُ
ٜملم ُِ ،م ْـ َأ ِّي َرء َو ِحٙم َ
َوم ِ٘مٞمؾ  :ي٤م ِأُمػم اعمُ ْ١م ُِم َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ي٧م َّ
ومٕم ْٚم ُ٧م ُصمؿ َو ِ
ْ٧م ؟ ىم٤مل  « :إِ َّن َر َّسمؽ ُؾمٌْح٤م َٟم ُف َي ْٕمج٥م
ح َؽ
وم٘مٚم٧م  :ي٤م رؾمقل اهللَِّ ُِم ْـ َأ ِّي َرء وحٙم َ
ُ
َّ
ُِم ْـ َقم ٌْده إذا ىم٤مل :ا ْهم ِٗم ِر زم ذٟمُقيب َي ْٕم َٚم ُؿ َأ َّٟم ُف ٓ ي ْٖم ِٗم ُر َّ
ُقب َهم ْ ِػمي ش .رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي
اًمذٟم َ
ٌ
صحٞمح  .وهذا ًمٗمظ َأيب داود .طمدصمٜم٤م أسمق يم َُري٥م
طمدي٨م طمً ٌـ وذم سمٕمض اًمٜمًخ  :طمً ٌـ
وىم٤مل :
ٌ
يب قمـ قم٤مصؿ إطمقل ،قمـ أيب ه٤مؿمؿ قمـ أيب جم ِّٚمز،
وقمٌٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اهلٌ٤مري ،ىم٤مٓ :صمٜم٤م اعمح٤مر ّ
ىم٤مل :ريمٌ٧م داسم٦م وم٘مٚم٧مُ :ؾم ٌْ َ
ح٤من ا ًَّمذي َؾم َّ
لم ،ومًٛمٕمٜمل رضمؾ ُمـ أهؾ
خ َر ًَمٜم٤م َه َذا َوُم٤م ُيمٜمَّ٤م ًَم ُف ُُم ْ٘م ِرٟمِ َ
قمكم روقان
اًمٌٞم٧م ىم٤مل أسمق يم َُري٥م
واهلٌ٤مري ىم٤مل اعمح٤مر ّ
ّ
يب :ومًٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل :هق احلًـ سمـ ّ
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمام وم٘م٤مل :أهٙمذا أُمرت؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :يمٞمػ أىمقل؟ ىم٤مل :شم٘مقل احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م
اإلؾمالم ،احلٛمد هلل اًمذي ُم ّـ قمٚمٞمٜم٤م سمٛمحٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ذم ظمػم أُم٦م
ُأظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس وم٢مذا أٟم٧م ىمد ذيمرت ٟمٕمام قمٔم٤مُم٤م صمؿ شم٘مقل سمٕمد ذًمؽ ُؾم ٌْح٤م َن ا ًَّم ِذي َؾم َّ
خ َر ًَمٜم٤م َه َذا َوُم٤م
لم َوإٟمَّ٤م إمم َر ِّسمٜم٤م عمَُٜمْ َ٘مٚمِ ٌُقن .
ُيمٜمَّ٤م ًَم ُف ُُم ْ٘م ِرٟمِ َ
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ِ
ًمٚمًٗمر
سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف إذا ريم٥م اًمداسم٦م

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مرأ هذه أي٦م  :وضمٕمؾ ًمٙمؿ ُمـ اًمٗمٚمؽ وإٟمٕم٤مم ُم٤م

شمريمٌقن ًمتًتقوا قمغم فمٝمقره صمؿ شمذيمروا ٟمٕمٛم٦م رسمٙمؿ إذا اؾمتقيتؿ قمٚمٞمف أن شم٘مقًمقا  :احلٛمد هلل اًمذي ُمـ
قمٚمٞمٜم٤م سمٛمحٛمد قمٌده ورؾمقًمف  .صمؿ شم٘مقًمقا  :ؾمٌح٤من اًمذي ؾمخر ًمٜم٤م هذا وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم  .قمـ ؿمٝمر سمـ
طمقؿم٥م ذم ىمقًمف  :صمؿ شمذيمروا ٟمٕمٛم٦م رسمٙمؿ إذا اؾمتقيتؿ قمٚمٞمف ىم٤مل ٟ :مٕمٛم٦م اإلؾمالم قمـ أيب جمٚمز ىم٤مل  :رأى
احلًـ سمـ قمكم رضمال يريم٥م داسم٦م وم٘م٤مل  :ؾمٌح٤من اًمذي ؾمخر ًمٜم٤م هذا وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم ىم٤مل  :أو سمذًمؽ
أ ُمرت؟ ىم٤مل  :ومٙمٞمػ أىمقل؟ ىم٤مل  :ىمؾ  :احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم احلٛمد هلل اًمذي ُمـ قمٚمٞمٜم٤مسمٛمحٛمد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمٜمل ذم ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس  .صمؿ شم٘مقل  :ؾمٌح٤من اًمذي ؾمخر
ًمٜم٤م هذا وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم .قمـ ـم٤مووس أٟمف يم٤من إذ ريم٥م داسم٦م ىم٤مل  :سم٤مؾمؿ اهلل ،اًمٚمٝمؿ هذا ُمـ ُمٜمؽ
وومْمٚمؽ قمٚمٞمٜم٤م ومٚمؽ احلٛمد رسمٜم٤م ؾمٌح٤من اًمذي ؾمخر ًمٜم٤م هذا وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم وإٟم٤م إمم رسمٜم٤م عمٜم٘مٚمٌقن  .قمـ
اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم ىم٤مل ُ :مٓمٞم٘ملم .قمـ ىمت٤مدة  :وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم ىم٤مل  ٓ :ذم إيدي
وٓ ذم اًم٘مقة ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )191/13
 -0=0ثبة رىجري ادلغبفش ئرا فؼذ اٌثٕب٠ب ٚؽجٙٙب ٚرغج١سٗ
ئرا ٘جو األٚد٠خ ٚحن٘ٛب ٚإٌ ٟٙػٓ ادلجبٌغخ ثشفغ اٌقٛد ثبٌزىجري ٚحنٖٛ

ِ
 -975قمـ ٍ
َؼمٟمَ٤م  ،وإِذا ٟم ََز ًْمٜمَ٤م ؾم ٌَّ ْحٜم٤م  .رواه اًمٌخ٤مري .
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م إِذا صٕمدْ ٟمَ٤م يم َّ ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ وضم ُٞم ُ
قؿم ُف إِذا قم َٚم ُقا
 -976وقمـ اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل  :يم٤م َن
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُّ
َؼموا َ ،وإذا َهٌ ُٓمقا َؾم ٌَّحقا  .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
اًم َّثٜمَ٤م َي٤م يم َّ ُ
ِ
ِ
 -977وقمٜم ُف ىم٤مل َ :
احل٩م َأو اًم ُٕم ْٛم َر ِة ُيم َّٚمام َأ ْورم َقمغم َصمٜمِٞمَّ ٍ٦م
وؾم َّٚمؿ إذا َىم َٗمؾ ُم َـ ِّ
يم٤من اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َأ ْو َومدْ َومد يم ََّؼم َصمالصم ً٤م ُ ،صم َّؿ ىم٤مل  ٓ « :إًمف إَّٓ اهللَّ َو ْطمدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
احلٛمدُ َ ،و ُهق قمغم
يؽ ًَم ُف ًَ ،م ُف اعمُ ْٚمؽ و ًَم ُف ْ
ؾم٤مضمدُ و َن ًمِرسمٜمَ٤م طم ِ
يمؾ َر ٍء َىم ِدير ِ .آي ٌُق َن شم َِ٤مئ ٌُق َن قم٤مسمِدُ و َن ِ
ِّ
َ
صدق اهللَّ َو ْقمد ُهَ ،وٟمٍَم قم ٌْده ،
٤مُمدُ و َن .
َ ِّ َ
ٌ
ٍ
رواي٦م عمًٚمؿ  :إِذا َىم َٗمؾ ُِم َـ اجلٞمُ ِ
احل٩م أو
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وذم
وطمدَ ه ش ٌ
َو َه َز َم إَ َ
اًمناي٤م َأو ِّ
اب ْ
طمز َ
قش أو َّ َ
اًمٕمٛم ِ
رة .
ُْ
دال ُمٝمٛمٚم ٌ٦م ؾم٤ميمِٜمَ ٌ٦م ِ ،
ىمقًم ُف َ « :أ ْو َرم ش َأي ْ :ار َشم َٗم َع  ،وىمقًم ُف َ « :ومدْ َومد ش هق سمٗمتح اًمٗم٤م َءيـ سمٞمٜمٝمام ٌ
وآظم ُر ُه
ْ
ِ ِ
دال ُأظمرى وهق  « :اًم َٖم ُ
إرض ش .
ٚمٞمظ اعمُ ْرشمَٗمع ُم َـ ْ
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سم٤مب شمٙمٌػم اعمً٤مومر إذا صٕمد

 -978وقمـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَُّ قمٜم ُف َأ َّن رضمالً ىم٤مل  :ي٤م رؾمقل اهللَّ  ،إن ُأ ِريدُ َأن ُأؾم٤مومِر َوم َ٠م ْو ِصٜمِل ،
يمؾ َذ ٍ
ىم٤مل َ « :قم َٚم ْٞم َؽ سمِت٘مقى اهللَِّ َ ،واًمتَّٙمٌػم َقمغم ِّ
ف َوم َٚم َّام َّ
ٝمؿ ا ْـم ِق ًم ُف اًم ٌُ ْٕمدَ ،
وزم ُ
اًمرضم ُؾ ىم٤مل« :اًم َّٚم َّ
ِ
اًمًٗمر ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ
َو َه ِّق ْن َقمٚمٞمف َّ
ِ
وؾم َّٚمؿ ذم َؾم َٗم ٍر ،
 -979وقمـ َأيب ُمقؾمك إَؿم َٕم ِّ
ري ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :يمٜمَّ٤م َُمع اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ٍ
صقاشمٜم٤م َ
وؾم َّٚمؿ  « :ي٤م َأ ُّ ََي٤م
َؼمٟمَ٤م َو ْار َشم َٗم ْ
ٕم٧م َأ َ
وم٘م٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ذ ْومٜمَ٤م قمغم واد َه َّٚمٚمٜمَ٤م ويم َّ ْ
ومٙمٜمَّ٤م إذا َأ َ
ِ
ِ
َ
ُمتٗمؼ
اًمٜم٤مس ْار َسم ُٕمقا َقمغم َأ ْٟم ُٗم ًِٙمؿ َوم٢مٟمَّٙمؿ ٓ شم
ري٥م ش ٌ
َدقمقن َأ َص َّؿ َوٓ َهم٤مئٌ ً٤م  .إ َّٟم ُف َُمٕمٙم ُْؿ  ،إ َّٟم ُف َؾمٛمٞم ٌع َىم ٌ
ِ
ِ
قمٚمٞمفْ « .ارسم ُٕمقا ش سمٗمتحِ
اعمقطمدة َأ ْي ْ :اروم٘مقا سم َ٠م ْٟم ُٗم ًِٙمؿ .
اًمٌ٤مء
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

يمؼموا ،وإذا هٌٓمقا ؾم ٌّحقا ،ومقوٕم٧م اًمّمالة قمغم ذًمؽ ( أي ذم
ويم٤من اًمٜمٌل وأصح٤مسمف إذا قمٚمقا اًمثٜم٤مي٤م ّ
اًمقىمقف اًمتٙمٌػم ،وذم آٟمخٗم٤مض اًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع واًمًجقد) (.زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )499
ىم٤مل قمٙمرُم٦م :دومٕم٧م ُمع قمكم سمـ احلًلم ُمـ اعمزدًمٗم٦م ومٚمؿ أزل أؾمٛمٕمف يٚمٌل ي٘مقلً :مٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ طمتك
اٟمتٝمك إمم اجلٛمرة وم٘مٚم٧م ًمف ُم٤م هذا اإلهالل ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م أيب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م َيؾ طمتك
اٟمتٝمك إمم اجلٛمرة وطمدصمٜمل  :أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهؾ طمتك اٟمتٝمك اًمٞمٝم٤م .

(ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )257/3
وىم٤مل أٟمس :يم٤من اًمٜمٌل إذا قمال ذوم ً٤م ُمـ إرض أو ٟمِمز ًا ىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ ًمؽ اًمنمف قمغم يمؾ ذف وًمؽ
احلٛمد قمغم يمؾ محد ( .زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) 499
قمـ سمـ قمٛمر  :أٟمف يم٤من يٚمٌل رايمٌ ً٤م وٟم٤مزًٓ وُمْمٓمجٕم ً٤م(.أوقاء اًمٌٞم٤من رم ايْم٤مح اًم٘مران سم٤مًم٘مران )11
 -0=8ثبة اعزسجبة اٌذػبء يف اٌغفش

الث د َقمق ٍ
ُ
ىم٤مل َ :
يض اهللُ قمٜم ُف َ
ات
ىم٤مل :
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ ((:صم ُ َ َ
 -989قمـ َأيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ
ِ
اًمقاًم ِ ِد َقمغم
تج٤م َسم ٌ
اعمً٤موم ِر َ ،و َد ْقم َق ُة َ
ُُم ًْ َ
اعمً٤موم ِر َ ،و َد ْقم َق ُة َ
٤مت ٓ َؿم َّؽ ومٞمٝم َّـ َ :د ْقم َق ُة اعمَٔمٚمق ِم َ ،و َد ْقم َق ُة َ
و ِ
ًمد ِه)) رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ  .وًمٞمس ذم رواي٦م َأيب داود  (( :قمغم وًم ِ ِده)).
َ
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سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمدقم٤مء ذم اًمًٗمر

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ُمٌ٤مرك سمـ ؾمٕمٞمد :أردت ؾمٗمر ًا وم٘م٤مل زم إقمٛمش :ؾمؾ رسمؽ أن يرزىمؽ صح٤مسم٦م ص٤محللم ،وم٢من جم٤مهد ًا
طمدصمٜمل وم٘م٤مل :ظمرضم٧م ُمـ واؾمط ومً٠مًم٧م ريب أن يرزىمٜمل صح٤مسم٦م ( صحٌ٦م ذم اًمٓمريؼ ًمٙمل ٓ أيمقن

وطمدي ) ول أؿمؽمط ُم٤م ىمٚم٧م ذم اًمدقم٤مء :صح٤مسم٦م ص٤محللم ىمٚم٧م صح٤مسم٦م وم٘مط وم٤مؾمتقي٧م أٟم٤م وهؿ ذم
اًمًٗمٞمٜم٦م ،وم٢مذا هؿ أصح٤مب ـمٜم٤مسمػم أصح٤مب ُمٕم٤مزف وآٓت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م واًمّم٤مطم٥م يٕملم قمغم اًمٓم٤مقم٦م،
ويٕملم ص٤مطمٌف طمتك قمغم أُمقر اًمدٟمٞم٤م وُمِم٤مق اًمًٗمر وُمّم٤مقمٌف ( .اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى ) 2/235
وىم٤مل جم٤مهد :ظمرضم٧م إمم اًمٕمراق أٟم٤م ورضمؾ ُمٕمل ،ومِمٞمٕمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،ومٚمام أراد أن يٗم٤مرىمٜم٤م ىم٤مل :إٟمف
ًمٞمس ُمٕمل ُم٤م أقمٓمٞمٙمام وًمٙمـ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل( :إذا اؾمتقدع اهلل ؿمٞمئ ً٤م
طمٗمٔمف) وإن أؾمتقدع اهلل ديٜمٙمام وأُم٤مٟمتٙمام وظمقاشمٞمؿ قمٛمٚمٙمام( .صحٞمح سمـ طمٌ٤من ) 2376
ً
 -0=9ثبة ِب ٠ذػ ٛثٗ ئرا خبف ٔبعب أ ٚغريُ٘

ِ
ِ
٤مف
 -981قمـ َأيب ُمقؾمك
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن إذا َظم َ
إؿمٕمر ِّي َريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ِ
ِ
هؿ شرواه أسمق داود واًمٜمً٤مئل
ذ ِو ِر ْ
َىمقُم ً٤م ىم٤مل  «:اًم َّٚم ُٝم َّؿ إٟمَّ٤م ٟمجٕم ُٚم َؽ ذم ٟمحقره ْؿ  ،وٟم ُٕمق ُذ سمِؽ ُم ْـ ُ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ارحتٚمٜم٤م ،واًم٘مقم يٓمٚمٌقٟم٤م ،ومٚمؿ يدريمٜم٤م أطمد ُمٜمٝمؿ إٓ هاىم٦م سمـ

ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمِمؿ قمغم ومرس ًمف ،وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،هذا اًمٓمٚم٥م ىمد حل٘مٜم٤م .وم٘م٤مل ٓ ( :حتزن إن اهلل ُمٕمٜم٤م )
طمتك إذا دٟم٤م ُمٜم٤م ومٙم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ىمدر رُمح أو رحملم أو صمالصم٦م ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،هذا اًمٓمٚم٥م ىمد
حل٘مٜم٤م .وسمٙمٞم٧م ،ىم٤مل :ل شمٌٙمل؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :أُم٤م واهلل ُم٤م قمغم ٟمٗمز أسمٙمل ،وًمٙمـ أسمٙمل قمٚمٞمؽ .ىم٤مل :ومدقم٤م
قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ ايمٗمٜم٤مه سمام ؿمئ٧م .ومً٤مظم٧م ىمقائؿ ومرؾمف إمم سمٓمٜمٝم٤م ذم
أرض صٚمد ووصم٥م قمٜمٝم٤م وىم٤مل :ي٤م حمٛمد ،ىمد قمٚمٛم٧م أن هذا قمٛمٚمؽ وم٤مدع اهلل أن يٜمجٞمٜمل مم٤م أٟم٤م ومٞمف ومقاهلل
ٕقمٛملم قمغم ُمـ ورائل ُمـ اًمٓمٚم٥م وهذه يمٜم٤مٟمتل ومخذ ُمٜمٝم٤م ؾمٝمام وم٢مٟمؽ ؾمتٛمر سم٢مسمكم وهمٜمٛمل ذم ُمقوع يمذا
ويمذا ومخذ ُمٜمٝم٤م طم٤مضمتؽ .ىم٤مل :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ :طم٤مضم٦م زم ومٞمٝم٤م .ىم٤مل :ودقم٤م ًمف
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مـمٚمؼ ،ومرضمع إمم أصح٤مسمف .وُم٣م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م
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سم٤مب ُم٤م يدقمق سمف إذا ظم٤مف ٟم٤مؾم ً٤م أو همػمهؿ

ُمٕمف طمتك ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ،ومتٚم٘م٤مه اًمٜم٤مسُ( .مًٜمد امحد )181/1
ىم٤مل اًمٜمقوي :إذا ظم٤مف ٟم٤مؾم ً٤م أو همػمهؿ  :وم٤مًمًٜمَّ٦م أن ي٘مقل ُم٤م رواه أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري أن رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا ظم٤مف ىمقُم ً٤م ىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمجٕمٚمؽ ذم ٟمحقرهؿ وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ذورهؿ.
(رواه أسمق داود واًمٜمً٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح)
 -0=:ثبة ِب ٠مٛي ئرا ٔضي ِٕضال

ً

ِ
 -982قمـ َظمق ًَم٦م ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
ي٘مقل
سمٜم٧م طمٙمٞم ٍؿ َريض اهللَُّ قمٜمٝم٤م ْ
ىم٤مًم٧م  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مت ُِمـ َذ ُم٤م َظم َٚم َؼ َ ،ل ييه َرء طمتَّك ير َ ِ
َزل ُم ِٜمزًٓ ُصمؿ ىم٤مل َ :أ ُقمق ُذ سمِٙمَٚمِامت اهللَِّ اًمتَّ٤مُم ِ
حتؾ
ْ
ْ َّ ْ ٌ
ْ ِّ َ
َّ
َّ
َُ « :م ْـ ٟم َ َ
ُِم ْـ ِ
ُمٜمزًم ِ ِف َ
ذًمؽ ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ إذا َؾم٤م َوم َر َوم َ٠مىمٌَ َؾ
قمٜمٝمام ىم٤مل  :يم٤م َن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -983وقمـ اسمـ قمٛمرو َريض اهللَّ َ
ُم٤مظم َ ِ
وذ ُم٤م ومِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؽ ،وذ ُ
وذ ُم٤م
اًم َّٚم ْٞم ُؾ ىم٤مل َ :ي٤م َأ ْر ُض ِّ
ٚمؼ ومٞمؽ ِّ َ ،
ذك َ ِّ
ريب َور ُّسمؽ اهللَّ َ ،أ ُقمق ُذ سمِ٤مهللَِّ ُم ْـ ِّ
واًمٕم٘مرب  ،و ُِمـ ؾم٤ميمِ ِـ اًمٌ َٚم ِدِ ،
قد ِ ،
ؾمد و َأؾم ٍ
قمٚمٞمؽ  ،و َأقمقذ سم٤مهللَِّ ُِمـ َذ َأ ٍ
ِ
ِ
وُم ْـ
وُم َـ احل َّٞم ِ٦م
يد ُّب
ِ َ ْ َ
َ ْ
ْ ِّ
واًم ِ ٍد وُم٤م َو ًَمد ش رواه أسمق داود .
ِ
ِ
ِ
إر ِ
« وإَؾمق ُد ش َّ
ض.
هؿ ُؾمٙمَّ٤من ْ
وؾم٤ميمـ اًمٌٚمد ش ُ :ه ُؿ اجل ُّـ ا ًَّمذي َـ ْ
اًمِمخص  ،ىم٤مل اخلَ َّٓم٤ميب َ « :
ان وإ ْن َل يٙمـ ومِ ِ
ِ
ض ُم٤م يم٤من ُم ْ٠موى احلٞمق ِ
ٞمف سمِٜمَ٤مء َو َُم ُ
ٜم٤مزل ىم٤مل  :وَيت َِٛم ُؾ َأ َّن اعمراد
َْ ْ
َ َ
ىم٤مل  :واًمٌٚمد ُم َـ إَ ْر ِ َ
ِِ
ِ
ٞمس « وُم٤م وًمد ش َّ :
لم .
اًمِم َٞم٤مـمِ ُ
« سمِ٤مًمقاًمد ش  :إِسمٚم ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٙمرُم٦م  :يم٤من اجلـ يٗمرىمقن ُمـ اإلٟمس يمام يٗمرق اإلٟمس ُمٜمٝمؿ أو أؿمد ويم٤من اإلٟمس إذا ٟمزًمقا وادي٤م
هرب اجلـ ومٞم٘مقل ؾمٞمد اًم٘مقم ٟ:مٕمقذ سمًٞمد أهؾ هذا اًمقادي وم٘م٤مل اجلـٟ :مراهؿ يٗمرىمقن (اى َي٤مومقن) ُمٜم٤م
يمام ٟمٗمرق ُمٜمٝمؿ ومدٟمقا ُمـ اإلٟمس وم٠مص٤مسمقهؿ سم٤مخلٌؾ واجلٜمقن ومذًمؽ ىمقل اهلل ) :وأٟمف يم٤من رضم٤مل ُمـ اإلٟمس
يٕمقذون سمرضم٤مل ُمـ اجلـ ومزادوهؿ ره٘م٤م ) .وىم٤مل ىمت٤مدة ) :ومزادوهؿ ره٘م٤م ) أي  :إصمام وازدادت اجلـ
قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ ضمراءة ( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم)239/8
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمـ احلدي٨م ذم اًمٜمزول:هذا ظمؼم صحٞمح قمٚمٛمٜم٤م صدىمف دًمٞمال ودمرسم٦م ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف قمٛمٚم٧م سمف
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سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ٟمزل ُمٜمزًٓ

ومٚمؿ يين رء إمم أن شمريمتف ومٚمدهمتٜمل قم٘مرب ًمٞمٚم٦م ،ومتٗمٙمرت وم٢مذا يب ىمد ٟمًٞم٧م أن أشمٕمقذ هبذه
اًمٙمٚمامت(.اعمٗمٝمؿ عم٤م اؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص ُمًٚمؿ ص )36وىمد ٟمزل مج٤مقم٦م ُمٜمزًٓ وم٘م٤مًمقا هذا اًمذيمر ،ومٚمام
أىمٚمٕمقا ُمـ ُمٙم٤مهنؿ وـمقوا ظمٞمٛمتٝمؿ وضمدوا حتتٝمؿ صمٕمٌ٤مٟم ً٤مً ،مٙمـ ل يٛمًٝمؿ رء سمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ.
;= -0ثبة اعزسجبة رؼد ً١ادلغبفش
اٌشخٛع ئىل أٍ٘ٗ ئرا لن ٝزبخزٗ

ِ
اًمً َٗم ُر ِىم ْٓمٕم ٌ٦م ُِمـ
 -984قمـ َأيب ُه َر ْي َر َة
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َّ « :
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
اًمٕمذ ِ
َ
وذا َسم ُف َوٟم َْق َُم ُف  ،وم٢مذا َىم َ٣م َأ َطمدُ يم ُْؿ َهن ْ َٛمتَ ُف ُِم ْـ َؾم َٗم ِر ِه َ ،وم ْٚم ُٞم َٕم ِّجؾ إمم
اب ْ ،
يٛمٜمَ ُع َأطمدَ يمؿ َـمٕم٤م َُم ُف َ َ ،
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َ « .هن ْ َٛمت ُف ش َُ :م ْ٘م ُّمقد ُه .
َأ ْهٚمِ ِف ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ زيد اسمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يمٜم٧م ُمع قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام سمٓمريؼ ُمٙم٦م ومٌٚمٖمف قمـ صٗمٞم٦م

سمٜم٧م أيب قمٌٞمد ؿمدة وضمع وم٠مهع اًمًػم طمتك إذا يم٤من سمٕمد همروب اًمِمٗمؼ صمؿ ٟمزل ومّمغم اعمٖمرب واًمٕمتٛم٦م
جيٛمع سمٞمٜمٝمام وىم٤مل إن رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إذا ضمد سمف اًمًػم أظمر اعمٖمرب ومجع سمٞمٜمٝمام.
(رواة اًمٌخ٤مرى رىمؿ )2838
<= -0ثبة اعزسجبة اٌمذ َٚػٍ ٝأٍ٘ٗ ٔٙبسا
ٚوشا٘زٗ يف اٌٌٍ ً١غري زبخخ

ً

ِ
 -985قمـ ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إذا َأ َ
َ
يمؿ اًم َٖم ْٞمٌ َ٦م
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
ـم٤مل َأطمدُ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ٍ
اًمر ُضم ُؾ َأ ْه َٚم ُف
وؾم َّٚمؿ َهنك َأ ْن ي ْٓم ُر َق َّ
َومال ي ْٓم ُرىم َّـ َأ ْه َٚم ُف ًَم ْٞمالً ش وذم رواي٦م َأ َّن رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ًَم ْٞمالً ٌ .

ِ
 -986وقمـ ٍ
أٟمس ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :يم٤م َن رؾم ُ
يٓمر ُق َأ ْه َٚم ُف
وؾم َّٚمؿ وؾم َّٚم َؿ ٓ ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ًَمٞمالً  ،ويم٤من ي ْ٠مشمِٞمٝمؿ ُهمدْ و ًة َأو ِ
وق ش  :اعمَ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  « .اًم ُّٓم ُر ُ
جل ُء ذم اًم َّٚمٞمْ ِؾ .
قمِمٞمَّ ً٦م ٌ .
ْ
ْ
َ ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل احل٤مومظ سمـ طمجر :ي٘مع اًمذي َيجؿ سمٕمد ـمقل اًمٖمٞمٌ٦م هم٤مًمٌ٤م ُم٤م يٙمره إُم٤م أن جيد أهٚمف قمغم همػم أهٌ٦م ُمـ

 -82اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًم٘مدوم قمغم أهٚمف هن٤مر ًا

اًمتٜمٔمػ واًمتزيـ اعمٓمٚمقب ُمـ اعمرأة ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾمٌ٥م اًمٜمٗمرة سمٞمٜمٝمام وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ سم٘مقًمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م  ( :يمل شمًتحد اعمٖمٞمٌ٦م ومتتِمط اًمِمٕمث٦م) ( .ومتح اًمٌ٤مرى )123/9
ىم٤مل اًمِمقيم٤مٟمك  ٓ:شمٚمجقا (أى ٓشمدظمٚمقا) قمغم اعمٖمٞمٌ٤مت وم٢من اًمِمٞمٓم٤من جيري ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم.
(ٟمٞمؾ آوـم٤مر) 249 /6
ٍ
ويًتح٥م إذا ىمرب ُمـ وـمٜمِف أن َ
ىم٤مومٚم٦م
يٌٕم٨م إمم أهٚمف َُمـ َيؼمهؿ ًمئال ي٘مد َم سمٖمت٦م ،وم٢من يم٤من ذم
ىم٤مل اًمٜمقوي:
ُّ
يمٌػمة واؿمتٝمر قمٜمد ِ
أهؾ اًمٌٚمد وصقهلؿ ووىم٧م دظمقهلؿ يمٗم٤مه ذًمؽ قمـ إرؾم٤مًمِف ُمٕمٞمٜمً٤م(.اعمجٛمقع ) 399/4
ىم٤مل اًمٜمقوي :وُمٕمٜمك هذه اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م :أٟمف يٙمره عمـ ـم٤مل ؾمٗمره أن ي٘مدم قمغم اُمرأشمف ً
ًمٞمال سمٖمت٦م ،وم٠مُم٤م ُمـ
يم٤من ؾمٗمره ىمري ًٌ٤م شمتقىمع اُمرأشمف إشمٞم٤مٟمف ً
ًمٞمال ومال سم٠مس ،يمام ىم٤مل ذم إطمدى هذه اًمرواي٤مت :إذا أـم٤مل اًمرضمؾ
اًمٖمٞمٌ٦م ،وإذا يم٤من ذم ىمٗمؾ قمٔمٞمؿ ،أو قمًٙمر ،وٟمحقهؿ ،واؿمتٝمر ىمدوُمٝمؿ ووصقهلؿ ،وقمٚمٛم٧م اُمرأشمف وأهٚمف
أٟمف ىم٤مدم ُمٕمٝمؿ ،وأهنؿ أن داظمٚمقن ،ومال سم٠مس سم٘مدوُمف ُمتك ؿم٤مء ًمزوال اعمٕمٜمك اًمذي هنك سمًٌٌف ،وم٢من اعمراد
أن يت٠مهٌقا ،وىمد طمّمؾ ذًمؽ ،ول ي٘مدم سمٖمت٦م(.ذ ح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوى )74/13
== -0ثبة ِب ٠م ٌٗٛئرا سخغ ٚئرا سأ ٜثٍذرٗ

ِ
 -987وقمـ َأ ٍ
وؾم َّٚمؿ َ ،طمتَّك إذا ُيمٜمَّ٤م سمِ َٔم ْٝم ِر
ٟمس َريض اهللَُّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :أ ْىمٌَ ْٚمٜمَ٤م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قن َ ،قم٤مسمِدو َن ً ،مِرسمٜمَ٤م طم ِ
يزل ُ
ومٚمؿ ْ
٤مُمدُ َ
قن  ،شم َِ٤مئ ٌُ َ
اعمَ ِديٜم َِ٦م ىم٤مل ِ « :آي ٌُ َ
ي٘مقل ذًمؽ طمتَّك َىم ِد ُْمٜمَ٤م اعمديٜم َ٦مش
َ ِّ َ
ون ش ْ
رواه ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اٟمس :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر ،وم٠مسمٍم درضم٤مت اعمديٜم٦م أووع ٟم٤مىمتف وإن

يم٤مٟم٧م داسم٦م طمريمٝم٤م .ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل :زاد احل٤مرث سمـ قمٛمػم ،قمـ محٞمد :طمريمٝم٤م ُمـ طمٌٝم٤م(.اًمٌخ٤مرى رىمؿ )1798

ويم٤من اًمٜمٌك اذا رضمع ُمـ ؾمٗمر ودظمؾ أهٚمف َىم َ٤مل :شمقسم ً٤م شمقسم ً٤مً ،مرسمٜم٤م أوسم ً٤م ٓ يٖم٤مدر قمٚمٞمٜم٤م طمقسم ً٤م.ىم٤مل اًمٜمقوى
ؾم١مال ًمٚمتقسم٦م وهق ُمٜمّمقب إُم٤م قمغم شم٘مدير :شم٥م قمٚمٞمٜم٤م وإُم٤م قمغم شم٘مدير :أؾم٠مًمؽ شمقسم ً٤م وأوسم ً٤م سمٛمٕمٜم٤مه ُِمـ آب:
إذا رضمع وُمٕمٜمك ٓ يٖم٤مدر ٓ :يؽمك وطمقسم ً٤م :إصم ًام وهق سمٗمتح احل٤مء ووٛمٝم٤م ًمٖمت٤من ( .إذيم٤مر )328
قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ان رضمال يم٤من إذا أشمك سمٚمدا ُمـ اًمٌٚمدان وم٠مذف قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٚمٝمؿ ان أؾم٠مًمؽ ُمقدة
ظمٞم٤مرهؿ واقمقذ سمؽ ُمـ ذارهؿ ومٙم٤من اهلل يٕمٓمٞمف ذًمؽ(.اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى )2/243

 -83اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اسمتداء اًم٘م٤مدم سم٤معمًجد

>= -0ثبة اعزسجبة اثزذاء اٌمبدَ ثبدلغدذ
اٌز ٞيف خٛاسٖ ٚفالرٗ ف ٗ١سوؼزني

ِ
ٍ
يم٤من إذا َىم ِد َم ُِم ْـ َؾم ٍ
 -988قمـ يمٕم٥م ِ
َ
وؾم َّٚمؿ َ
ٗمر
ُم٤مًمؽ ريض اهللَّ قمٜم ُف َأن
سمـ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمد َأ سم٤معمًَ ِج ِد َومريمع ومِ ِ
ٞمف َريمْٕمت ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َلم ٌ .
َ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م إؾمدي :ظمرضمٜم٤م ُمع قمكم ريض اهلل قمٜمف وٟمحـ ٟمٜمٔمر إمم اًمٙمقوم٦م ومّمغم ريمٕمتلم صمؿ رضمع

ومّمغم ريمٕمتلم وهق يٜمٔمر إمم اًم٘مري٦م وم٘مٚمٜم٤م ًمف  :أٓ شمّمكم أرسمٕم٤م ؟ ىم٤مل  :طمتك ٟمدظمٚمٝم٤م(.اًمٌخ٤مري )369/1
ىم٤مل ٟم٤مومع :يم٤من اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر دظمؾ اعمًجد ويّمغم ريمٕمتلم صمؿ أشمك اًم٘مؼم وم٘م٤مل:
اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسمت٤مه( .اعمجٛمقع )254/8
?= -0ثبة ربش ُ٠عفش ادلشأح ٚزذ٘ب

ِ
 -989قمـ َأيب ُه َر َير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ََ ٓ « :يِ ُّؾ ٓ ُْم َر َأة
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
شم ُْ١م ُِمـ سم٤مهللَِّ واًمٞمق ِم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أظم ِر شم ًَُ٤مومِ ُر َُم ًِ َػم َة َي ْق ٍم َو ًَمٞمْ َٚم ٍ٦م إَّٓ َُم َع ِذي حمْر ٍم قمٚم ْٞم َٝم٤م ش ٌ
َ َ
ُ
ِ
 -999وقمـ ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ُ
ي٘مقل َ ٓ «:ي ُٚمق َّن
اسمـ
قمٌ٤مس ريض اهللَّ قمٜمٝمام أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ٍ
َ
رؾمقل اهللَِّ
اعمر َأ ُة إَِّٓ ُم َع ِذي حمْر ٍم ش وم٘م٤مل ًَم ُف َر ُضم ٌؾ  :ي٤م
َر ُضم ٌؾ سم٤م ُْمرأة إِٓ و َُم َٕم َٝم٤م ُذو حمْر ٍم  ،وٓ شم ًَُ٤موم ُر ْ
رضم٧م طم٤مضم ً٦م  ،وإِ ِّن ا ْيمتُتٌِ ُ٧م ذم َهم ْز ِ
ـؼ َوم ُح َّ٩م ُمع ا ُْمر َأشمِ َؽ ش
وة يم ََذا ويم ََذا ؟ ىم٤مل « :اٟمْٓمٚمِ ْ
إ َّن ا ُْمرأيت َظم ْ
ْ
َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

واطمت٩م اًمٙمقومٞمقن سمحدي٨م اسمـ قمٛمر وأسمك هريرة وم٘م٤مًمقاَ ٓ :يؾ ًمٚمٛمرأة أن خترج إمم احل٩م ُمع همػم ذى

حمرم ،وضمٕمٚمقا اعمحرم ًمٚمٛمرأة ؾمٌٞمالً ُمـ ؾمٌؾ احل٩م( .ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )84/5
ىم٤مل اًمٌٖمقي  :ل َيتٚمٗمقا ذم أٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمرأة اًمًٗمر ذم همػم اًمٗمرض ( احل٩م اًمقاضم٥م ) إٓ ُمع زوج أو حمرم ،
إٓ يم٤مومرة أؾمٚمٛم٧م ذم دار احلرب أو أؾمػمة ختٚمّم٧م  .وزاد همػمه  :أو اُمرأة اٟم٘مٓمٕم٧م ُمـ اًمروم٘م٦م ومقضمده٤م
رضمؾ ُم٠مُمقن وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يّمحٌٝم٤م طمتك يٌٚمٖمٝم٤م اًمروم٘م٦م (.ومتح اًمٌ٤مرى )76/4
ىم٤مل اًمٜمقوي  :وٓ جيقز ذم اًمتٓمقع وؾمٗمر اًمتج٤مرة واًمزي٤مرة وٟمحقمه٤م إٓ سمٛمحرم(.اعمجٛمقع )249/8

 -84اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ  -سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن
وزبة اٌفنبئً
 -0>9ثبة فنً لشاءح اٌمشآْ

ِ
 -991قمـ َأيب ُأُم٤مُم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل ِ :
وؾم َّٚمؿ ُ
َ
ي٘مقل  « :ا ْىم َر ُؤا
ٕم٧م
ؾمٛم ُ
ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ ِ
اًم ُ٘م ْر َ
ٕصح٤مسمِ ِف ش رواه ُمًٚمؿ .
آن وم٢مِ َّٟم ُف َي ْ٠ميت َي ْقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َؿمٗمٞمٕم ً٤م ْ
ِ
ِ
اس ِ
 -992و َقمـ اًمٜم ََّّق ِ
وؾم َّٚمؿ
سمـ َؾمٛمٕم٤م َن
ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ؾمٛمٕم ُ٧م رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
آن و َأهٚمِ ِف ِ
ِ ِ
ِ
ُ
اًمذيـ يم٤مٟمُقا ي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن سمِ ِف ذم اًمدُّ ٟمٞمَ٤م شمَ٘مدُ ُم ُف ؾمقرة اًمٌ َ٘م َر ِة َوآل
ي٘مقل ُ « :ي ْ١مشمك ْيق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤م ًْم ُ٘م ْر َ ْ
ِ
ِقمٛمرا َن َ ،حت٤مضم ِ
ص٤مطمٌِ ِٝم َام ش رواه ُمًٚمؿ .
٤من َقم ْـ
َّ
َ
ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ َ « :ظمػميمُؿ
ىم٤مل
 -993وقمـ قمثام َن سمـ قمٗم٤م َن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
َُم ْـ َشم َٕم َّٚم َؿ اًم ُ٘م ْرآ َن َوقم َّٚمٛم ُف رواه اًمٌخ٤مري .

ِ
ِ
ُ
٘مر ُأ
ىم٤مًم٧م  :ىم٤مل
 -994وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م
ْ
وؾم َّٚمؿ  « :ا ًَّمذي َي َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٞمف وهق ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قمٚمٞمف َؿم ٌّ
٤مق ًمف
ي٘مر ُأ اًم ُ٘م ْرآ َن وي َتتَ ْٕمتَ ُع وم َ ُ
اًمؼمرة  ،واًمذي َ
اًمٙمرا ِم َ
اًمً َٗمرة َ
اًم ُ٘م ْرآ َن َو ُهق ُم٤مه ٌر سمِف ُم َع َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أضمران ش ٌ
ْ

ِ
ُ
 -995وقمـ َأيب ُمقؾمك ْ
وؾم َّٚمؿ ُ « :مثَ ُؾ
ٕمري ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل
إؿم ِّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
ِ
اعم١مُمـ ا ًَّم ِذي ي ْ٘م َر ُأ اًم٘مرآ َن ُ
اعم١مُمـ ا ًَّمذي ٓ َي ْ٘م َر ُأ
ٕمٛم َٝم٤م طم ْٚم ٌق  ،وُمثَ ُؾ
ُمثؾ إُشم ُْر َّضم٦م  :رَي َٝم٤م َـم ِّٞم ٌ
٥م و َـم ُ
ِ
ِ
اًم٘مر َ
اًم ُ٘م ْر َ
اًمرَي٤مٟم َِ٦م :
آن يمَٛمثَ ِؾ ِّ
آن يمَٛمثَ ِؾ اًمتَّٛمرة ِ ٓ :ريح هلَ٤م وـم ْٕم ُٛم َٝم٤م طم ْٚم ٌق  ،وُمثَ ُؾ اعمُٜمَ٤مومؼ اًمذي َي ْ٘م َر ُأ ْ
ِ
ُمر  ،و َُمثَ ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ اًمذي ٓ َي ْ٘م َر ُأ اًم٘مرآ َن يم ََٛم ِ
ٕمٛم َٝم٤م
حلٜمْ َٔم َٚم٦م ًَ :م ْٞم َس َهل٤م ِر ٌ
ِرَيٝم٤م َـم ّٞم ٌ
يح َو َـم ُ
ثؾ ا َ
٥م و َـم ْٕم ُٛم َٝم٤م ُّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ُُم ٌّر ش ٌ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِ َّن اهللَّ ير َوم ُع
قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -996وقمـ َ
يْم ُع سمِ ِف َ
آظمريـ ش رواه ُمًٚمؿ .
ِهب َذا اًمٙمت٤مب َأىمقاُم ً٤م و َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ ٓ « :طم ًَدَ إُّٓ ذم اصمٜمَت َْلم
-997
وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهللَّ قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٞمؾ وآٟمَ٤م َء اًمٜمَّ َٝم ِ
ومٝمق ي٘مق ُم سمِ ِف آٟم٤م َء اًم َّٚم ِ
رضم ٌؾ آشمَ٤م ُه اهللَّ اًم ُ٘م َ
رضم ٌؾ آشمَ٤م ُه اهللَّ ُم٤مٓ  ،وم ُٝمق ُيٜم ِْٗم٘م ُف آٟمَ٤م َء
٤مر َ ،و ُ
رآن َ ،
ُ :
ِ
٤مقم٤مت .
اًم َّٚمٞمْ ِؾ َوآٟمَ٤م َء
اًمٜمٝم٤مر ش ٌ
اًمً ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  « .وأٟم٤م ُء ش َّ :

ِ
ِ
سمـ َقم ِ
اًمؼماء ِ
ِ
٤مز ٍ
ريض اهللَّ َقمٜمٝمام ىم٤مل  :يمَ٤م َن َر ٌ
رس
ب
-998
ضمؾ َي ْ٘م َر ُأ ؾمقر َة اًم َٙم ْٝمػ َ ،وقمٜمْدَ ه َوم ٌ
وقمـ ُ
َ

 - 85اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم  -يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ  -سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن
رسمقط سمِ َِم َٓمٜم ْ ِ
َ
ٌ
رؾمف يٜم ِْٗمر ُِمٜمٝم٤م َ .وم َٚم َّام َأصٌح َأشمَك اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم
َلم َوم َت َٖم َِّمتف َؾم َح٤م َسم ٌ٦م َوم َج َٕم َٚم٧م شمَدٟمق ،
َُم
وضمٕمؾ َوم ُ
ِ
ًم٧م ًمٚم ُ٘م ِ
ذًمؽ وم٘م٤مل  « :شمِ َ
وؾم َّٚمؿ َ .وم َذيم ََر ًمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
رآن ش ٌ
اًمًٙمِٞمٜمَ ُ٦م َشمٜم ََّز ْ
ٚمؽ َّ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
اعمٕمجٛم٦م واًمٓم٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ْ :
اًمِم َٓم ُـ ش سمٗمتحِ
« َّ
احلٌَْ ُؾ .
اًمِملم

ِ
ٍ
ُ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
طمروم ً٤م
ىم٤مل  :ىم٤مل
ُمًٕمقد
 -999وقمـ اسمـ
وؾم َّٚمؿ ُ :م ْـ ىمر َأ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ٕمنم َأُمثَ ِ
ُِم ْـ يمت٤مب اهللَِّ وم َٚم ُف طمًٜمَ ٌ٦م  ،واحلًٜمَ ُ٦م سمِ ِ
ف ،وٓ ٌم
طمر ٌ
رف َ ،وًمٙمِـ َ :أًم ِ ٌ
٤مهلَ٤م ٓ َأىمقل  :ال َطم ٌ
ػ ْ
ِ
ف ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
طمر ٌ
طمر ٌ
ف  ،وُم َٞم ٌؿ ْ
ْ
ِ
وقمـ ِ
ِ
ٍ
ُ
وؾم َّٚمؿ « :إ َّن ا ًَّمذي
ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل  :ىم٤مل
قمٌ٤مس
اسمـ
-1999
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
ًَمٞمس ذم ضمقومِ ِف َرء ُِمـ اًم ُ٘م ِ
يم٤مًمٌٞم٧م اخلَ ِر ِ
ب ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
رآن
ْ ٌ َ
َ ْ
ِ
 -1991وقمـ ِ
اًمٕم٤مص ريض اهللَّ َقمٜمٝمام ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل :
سمـ َقم ْٛمرو سمـ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمـ ِّ
آظم ِر ٍ
آن  :ا ْىمر ْأ وارشم َِؼ ورشم ِّْؾ يمَام ُيمٜم َْ٧م شمُرشم ُِّؾ ذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م َ ،وم٢م َّن ُمٜم ِْز ًَمت ََؽ ِقمٜمْد ِ
« ي َ٘م ُ٤مل ًم ِ
ّم٤مطم٥م ا ًْم ُ٘مر ِ
آي٦م
َ
ُ
َ
َ ْ ََ
ِ َ

ؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
َشم ْ٘م َر ُؤ َه٤م ش رواه أسمق داود  ،واًم ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم  :صٚمٞم٧م ظمٚمػ اسمـ قمٌ٤مس وم٘مرأ ذم أول ريمٕم٦م ب (احلٛمد هلل) وأول آي٦م ُمـ اًمٌ٘مرة
صمؿ ريمع ومٚمام اٟمٍمف أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل  :إن اهلل ي٘مقل  :وم٤مىمرءوا ُم٤م شمٞمن ُمٜمف( .اًمدر اعمٜمثقر)59/15
قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف  :وم٤مىمرءوا ُم٤م شمٞمن ُمـ اًم٘مرآن .ىم٤مل ُ :م٤مئ٦م آي٦م  .قمـ احلًـ  ،ىم٤مل ُ :مـ ىمرأ ُم٤مئ٦م آي٦م ذم
ًمٞمٚم٦م ل َي٤مضمف اًم٘مرآن  .قمـ يمٕم٥م ىم٤مل ُ :مـ ىمرأ ذم ًمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م آي٦م يمت٥م ُمـ اًمٕم٤مسمديـ(.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )699/23

ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقل اهلل  :وىم٤مل اًمرؾمقل ي٤م رب إن ىمقُمل اختذوا هذا اًم٘مرآن ُمٝمجقرا  ٓ.يريدون أن
يًٛمٕمقه  ،وإن دقمقا إمم اهلل ىم٤مًمقا ٓ  .وىمرأ .وهؿ يٜمٝمقن قمٜمف ويٜم٠مون قمٜمف .ىم٤مل  :يٜمٝمقن قمٜمف  ،ويٌٕمدون
قمٜمف (.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )264/19
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرُ :م٤م زرع اًم٘مرآن رم ىمٚمقسمٙمؿ ي٤م أهؾ اًم٘مرآن؟ إن اًم٘مرآن رسمٞمع اعم١مُمـ ،يمام أن اًمٖمٞم٨م رسمٞمع
إرض ( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ) 518/1
ىم٤مل ىمت٤مدة :ل جي٤مًمس أطمد اًم٘مرآن ّإٓ ىم٤مم سمزي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من .ىم٤مل شمٕم٤ممم :و ُٟمٜم َِّز ُل ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
آن ُم٤م ُه َق ِؿمٗم٤م ٌء
َ
َ ْ
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لم إِ َّٓ َظمً٤مر ًا ( ( )82اإلهاء  ( . ) 28اإلطمٞم٤مء )518/1
لم َوٓ َي ِزيدُ اًم َّٔم٤معم ِ َ
مح ٌ٦م ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َو َر ْ َ
ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مٟمك :يم٤مسمدت اًم٘مرآن قمنميـ ؾمٜم٦م ،صمؿ شمٜمٕمٛم٧م سمف قمنميـ ؾمٜم٦م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )522 /1
ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل :ي٤م ُمٕمنم اًم٘مراء ارومٕمقا رؤوؾمٙمؿ وم٘مد ووح ًمٙمؿ
اًمٓمريؼ وم٤مؾمتٌ٘مقا اخلػمات ٓ شمٙمقٟمقا قمٞم٤مٓ قمغم اًمٜم٤مس(.اًمتٌٞم٤من رم اداب محٚمف اًم٘مران )54/1
قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م إن ٕىمرأ ضمزئل أو ُؾمٌٕمل وأٟم٤م ضم٤مًمً٦م قمغم ومرار أو قمغم هيري.
( ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ٓسمق قمٌٞمد )
ظمتؿ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف اًم٘مران ذم ريمٕم٦م (.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك)24/3
ىم٤مل قمثامن سمـ قمٗم٤من وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامنً :مق ـمٝمرت اًم٘مٚمقب ل شمِمٌع ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن(.اإلطمٞم٤مء )522/
ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف :واهلل ُم٤م ٟمزًم٧م آي٦م إٓ وىمد قمٚمٛم٧م ومٞمؿ أٟمزًم٧م وأيـ أٟمزًم٧م إن ريب وه٥م زم ىمٚمٌ ً٤م
قم٘مقًٓ وًمً٤مٟم ً٤م ؾم١موًٓ ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)68 - 67 /1
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف :يٜمٌٖمل ًم٘م٤مرئ اًم٘مرآن أن يٕمرف سمٚمٞمٚمف إذا اًمٜم٤مس ٟم٤مئٛمقن وسمٜمٝم٤مره إذا اًمٜم٤مس
ُمٗمٓمرون وسمٌٙم٤مئف إذا اًمٜم٤مس يْمحٙمقن وسمقرقمف إذا اًمٜم٤مس َيٚمٓمقن وسمّمٛمتف إذا اًمٜم٤مس َيقوقن
وسمخِمققمف إذا اًمٜم٤مس َيت٤مًمقن وسمحزٟمف إذا اًمٜم٤مس يٗمرطمقن ويٜمٌٖمل ًم٘م٤مرئ اًم٘مرآن أن يٙمقن سم٤ميمٞم ً٤م حمزوٟم ً٤م
طمٙمٞم ًام طمٚمٞم ًام ُمًتٙمٞمٜم ً٤م وٓيٜمٌٖمل ًم٘م٤مرئ اًم٘مرآن أن يٙمقن ضم٤مومٞم ً٤م وٓهم٤مومالً وٓصخ٤مسم ً٤م وٓصٞم٤مطم ً٤م وٓ
طمديدا(.اًمٗمقائد )192
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :إن هذا اًم٘مرآن ُم٠مدسم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومتٕمٚمٛمقا ُمـ ُم٠مدسمتف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ إن
هذا اًم٘مرآن طمٌؾ اهلل قمز وضمؾ وهق اًمٜمقر اعمٌلم واًمِمٗم٤مء اًمٜم٤مومع قمّمٛم٦م عمـ متًؽ سمف وٟمج٤مة عمـ شمٌٕمف ٓ
يٕمقج ومٞم٘مقم وٓ يزيغ ومٞمًتٕمت٥م وٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف وٓ َيٚمؼ قمغم يمثرة اًمرد وم٤مشمٚمقه وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٠مضمريمؿ
قمغم شمالوشمف سمٙمؾ طمرف قمنم طمًٜم٤مت  ،أُم٤م إن ٓ أىمقل  :أل وًمٙمـ أًمػ قمنم وٓم قمنم وُمٞمؿ قمنم.
(ؾمٜمـ اًمدارُمل  524 -523 /2رىمؿ  ( )3325واحل٤ميمؿ )566 /1
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  ٓ :هتذوا اًم٘مرآن َّ
هذ اًمِمٕمر وٓ شمٜمثروه ٟمثر اًمدىمؾ ىمٗمقا قمٜمد قمج٤مئٌف
وطمريمقا سمف اًم٘مٚمقب وٓ يٙمـ هؿ أطمديمؿ آظمر اًمًقرة (.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )497/3
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده! إن طمؼ شمالوشمف أن َيؾ طمالًمف وَيرم طمراُمف وي٘مرأه يمام
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أٟمزًمف اهلل وٓ َيرف اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف وٓ يت٠مول ؿمٞمئ٤م قمغم همػم شم٠مويٚمف (.اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ – 166/2سمـ يمثػم ) 163/1

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  :إٟمّ٤م صٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م طمٗمظ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وؾمٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمف ّ ،
وإن
ُمـ سمٕمدٟم٤م يًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ طمٗمظ اًم٘مرآن ويّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمف( .اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران )51/1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ٓ :يً٠مل قمٌد قمـ ٟمٗمًف ّإٓ اًم٘مرآن ،وم٢من يم٤من َي٥م اًم٘مرآن وم٢مٟمف َي٥م
اهلل ورؾمقًمف ،وإن يم٤من يٌٖمض اًم٘مرآن ومٝمق يٌٖمض اهلل ورؾمقًمف  (.ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم )6
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ سمٕمض ؾمقر اًم٘مرآن واقمتزازه هب٤م وهمٜم٤مه هب٤م وهك ؾمقر :اإلهاء واًمٙمٝمػ
وُمريؿ وـمف وإٟمٌٞم٤مء إهنـ ُمـ اًمٕمت٤مق إول وإهنـ ُمـ شمالدى ( .ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم )25
وضم٤مء رضمؾ إمم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل :اقمٝمد إزم وم٘م٤مل :إذا ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل :ي٤مأَي٤م اعم١مُمٜمقن وم٤مرقمٝم٤م
ؾمٛمٕمؽ ،وم٢مٟمف ظمػم ي٠مُمر سمف ،أو ذ يٜمٝمك قمٜمف(.اًمزهدٓسمـ اعمٌ٤مرك)127
وىم٤مل أيْم٤م :إذا أردشمؿ اًمٕمٚمؿ وم٤مٟمثروا اًم٘مرآن وم٢من ومٞمف قمٚمؿ إوًملم وأظمريـ(.اإلطمٞم٤مء )498/1
وىم٤مل أيْم٤م :إن هذا اًم٘مرآن ُم٠مدسم٦م اهلل ومٛمـ دظمؾ ومٞمف ومٝمق آُمـ( .اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )272
وىم٤مل أيْم٤م :إن هذه اًم٘مٚمقب أوقمٞم٦م وم٤مؿمٖمٚمقه٤م سم٤مًم٘مرآن وٓشمِمٖمٚمقه٤م سمٖمػمه( .ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ رىمؿ )263
وىم٤مل أيْم٤م :اىمرأوا اًم٘مرآن ىمٌؾ أن يرومع وم٢مٟمف ٓ شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك يرومع( .اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك)757
وىم٤مل أيْم٤مُ :مـ ظمتؿ اًم٘مرآن ومٚمف دقمقة ُمًتج٤مسم٦مٟ( .مت٤مئ٩م إومٙم٤مر )173/3
ىم٤مل اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام  :شمٕمٚمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٌ٘مرة ذم اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م  ،ومٚمام ظمتٛمٝم٤م ٟمحر
ضمزورا( .اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران )51/1
قمـ قمٌداهلل سمـ ُقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملً :م٘مد قمِمٜم٤م سمره٦م ُمـ دهرٟم٤م وأطمدٟم٤م ي١مشمك اإليامن ىمٌؾ اًم٘مرآن
وشمٜمزل اًمًقرة قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمتٕمٚمؿ طمالهل٤م وطمراُمٝم٤م وآُمره٤م وزاضمره٤م وُم٤م يٜمٌٖمل أن
صمؿ ًم٘مد رأي٧م اًمٞمقم رضم٤مًٓ ي١مشمك أطمدهؿ اًم٘مرآن ىمٌؾ اإليامن
ي٘مػ قمٜمده ُمٜمٝم٤م يمام شمٕمٚمٛمقن أٟمتؿ اًمٞمقم اًم٘مرآن ّ
ومٞم٘مرأ ُم٤م سملم وم٤محتتف إمم ظم٤ممتتف ُم٤م يدري ُم٤م آُمره وٓ زاضمره وٓ ُم٤م يٜمٌٖمل أن ي٘مػ قمٜمده ُمٜمف ومٞمٜمثره ٟمثر
اًمدىمؾ ( .اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ )35/1
ىم٤مل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م :صحٌ٧م اسمـ قمٌ٤مس يٕمٜمل ذم اًمًٗمر وم٢مذا ٟمزل ىم٤مم ؿمٓمر اًمٚمٞمؾ ويرشمؾ اًم٘مرآن طمروم٤م طمروم٤م
ويٙمثر ذم ذًمؽ ُمـ اًمٜمِمٞم٩م واًمٜمحٞم٥م(.ؿمٕم٥م اإليامن )347 /1
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمامً :مق أن محٚم٦م اًم٘مرآن أظمذوه سمح٘مف وُم٤م يٜمٌٖمك ًمف ٕطمٌٝمؿ اهلل ،وًمٙمـ ـمٚمٌقا سمف
اًمدٟمٞم٤م وم٠مسمٖمْمٝمؿ اهلل وه٤مٟمقا قمغم اًمٜم٤مس(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )29 /1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمام َُ :م٤م يٛمٜمع اطمديمؿ إِ َذا رضمع ُمـ ُؾمقىمِ ِف أوُمـ طم٤مضمتف وم٤م َّشمٙمَ٠م قمغم ومراؿمف أن
ي٘مرأصمالث آي ٍ
٤مت ُمـ اًم ُ٘م ْرآن ( .ؾمٜمـ اًمدارُمك)2191/4
َ
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمام ٕ:ن أىمرأ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران أرشمٚمٝمام وأشمدسمرمه٤م أطم٥م إزم ُمـ أن أىمرأ
اًم٘مرآن هذرُم٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )277/1
وىم٤مل أيْم٤مٕ :ن أىمرأ إذا زًمزًم٧م واًم٘م٤مرقم٦م أشمدسمرمه٤م أطم٥م إزم ُمـ أن أىمرأ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران هتذيرا.
(إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )277/1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمامً :مق و٤مع ُمٜمل قم٘م٤مل سمٕمػم ًمقضمدشمف ذم يمت٤مب اهلل(.روح اعمٕم٤مٟمك ًمالًمقؾمك)98/14

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمام :اًم٘مرآن يمالم اهلل ومٚمٞمجؾ ص٤مطم٥م اًم٘مرآن رسمف قمـ إشمٞم٤من حم٤مرُمف.
(يمٜمز اًمٕمامل ًمٚمؼمه٤مٟمٗمقرى )551/1
وىم٤مل محزة ٓسمـ قمٌ٤مس :إن هيع اًم٘مراءة ،إن أىمرأ اًم٘مرآن ذم صمالث ىم٤ملٕ :ن أىمرأ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ًمٞمٚم٦م
أشمدسمره٤م ،وأرشمٚمٝم٤م أطم٥م إزم ُمـ أن أىمرأ اًم٘مرآن يمٚمف طمدر ًا يمام شم٘مقل ،وإن يمٜم٧م ٓ سمد وم٤مقمالً :وم٤مىمرأ ُم٤م شمًٛمٕمف
أذٟمؽ ،ويٗمٝمٛمف ىمٚمٌؽ(.ذح اًمزرىم٤مٟمك )2/13
ىمرأ جم٤مهد سمـ ضمؼم قمغم قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس سمْمٕم ً٤م وقمنميـ ظمتٛم٦م ،وي٘م٤مل صمالصملم قمرو٦م وُمـ مجٚمتٝم٤م صمالث
ؾم٠مًمف قمـ يمؾ آي٦م ومٞمؿ يم٤مٟم٧م(.هم٤ميف اًمٜمٝم٤ميف رم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء)1/293
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصُ :مـ ىمرأ اًم٘مرآن وم٘مد أدرضم٧م اًمٜمٌقة سملم ضمٜمٌٞمف ّإٓ أٟمف ٓ يقطمك إًمٞمف وُمـ
ىمرأ اًم٘مرآن ومرأى أطمدا ُمـ ظمٚمؼ اهلل أقمٓمك أومْمؾ مم٤م أقمٓمك وم٘مد طم٘مر ُم٤م قمٔمؿ اهلل وقمٔمؿ ُم٤م طم٘مر اهلل
وًمٞمس يٜمٌٖمك حل٤مُمؾ اًم٘مرآن أن جيٝمؾ ومٞمٛمـ جيٝمؾ ،وٓ َيد ومٞمٛمـ َيد وًمٙمـ يٕمٗمق ويّمٗمح.
(اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )276 – 275
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ٓ :يٜمٌٖمك حل٤مُمؾ اًم٘مرآن أن َيقض ُمع ُمـ َيقض ،وٓ جيٝمؾ ُمع ُمـ
جيٝمؾ ،وًمٙمـ يٕمٗمق ويّمٗمح حلؼ اًم٘مرآنٕ ،ن رم ضمقومف يمالم اهلل ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )21 /1
ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف  :رب شم٤مل ًمٚم٘مرآن واًم٘مرآن يٚمٕمٜمف (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )499 / 1
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ىم٤مل ىمت٤مدة  :يم٤من أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف إذا ظمتؿ اًم٘مرآن مجع أهٚمف ودقم٤م.
( رواه اًمدارُمل  – 2189/4رىمؿ )3517
ىم٤مل حم٤مرب سمـ دصم٤مرُ :مـ ىمرأ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚمٌف يم٤مٟم٧م ًمف دقمقة ذم اًمدٟمٞم٤م أو ذم أظمرة.
(ؾمٜمـ اًمدراُمك  2182/4رىمؿ )3522
ىم٤مل محٞمد إقمرجُ :مـ ىمرأ اًم٘مرآن صمؿ دقم٤م أُمـ قمغم دقم٤مئف أرسمٕم٦م آٓف ُمٚمؽ(.ؾمٜمـ اًمدراُمك  2184/4رىمؿ )3524

قمكم ،إٓ ُمـ مجع اًم٘مرآن :ىم٤مل :ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف زه٤مء
مجع أسمق ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف اًم٘مراء ،وم٘م٤مل ٓ :شمدظمٚمقا ّ
صمالصمامئ٦م ،ومققمٔمٜم٤م :وىم٤مل :أٟمتؿ ىمراء أهؾ اًمٌٚمد ،ومال يٓمقًمـ قمٚمٞمٙمؿ إُمد ،ومت٘مًقا ىمٚمقسمٙمؿ ،يمام ىمً٧م
ىمٚمقب أهؾ اًمٙمت٤مب :صمؿ ىم٤ملً :م٘مد أٟمزًم٧م ؾمقرة ،يمٜم٤م ٟمِمٌٝمٝم٤م سمؼماءة ،ـمقًٓ وشمِمديد ًا ،طمٗمٔم٧م ُمٜمٝم٤م آي٦مً :مق
يم٤من ٓسمـ آدم وادي٤من ُمـ ذه٥م ًٓمتٛمس إًمٞمٝمام وادي٤م صم٤مًمث ً٤م وٓ يٛمأل ضمقف اسمـ آدم إٓ اًمؽماب وأٟمزًم٧م
ؾمقرة يمٜم٤م ٟمِمٌٝمٝم٤م سم٤معمًٌح٤مت أوهل٤م ؾمٌح اهلل طمٗمٔم٧م آي٦م يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤مَ ( :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ِل َ َشم ُ٘مق ًُم َ
قن َُم٤م ٓ
َشم ْٗم َٕم ُٚم َ
قن) (اًمّمػ  .)2ومتٙمت٥م ؿمٝم٤مدة ذم أقمٜم٤مىمٙمؿ صمؿ شمًئٚمقن قمٜمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.احلٚمٞم٦م )257 /1
ىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري :إن ٕؾمتحٞمل أٓ أٟمٔمر يمؾ يقم ذم قمٝمد ريب ُمرة(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل)28/1
ىم٤مل أسمق هريرة :اًمٌٞم٧م اًمذى يتغم ومٞمف يمت٤مب اهلل يمثر ظمػمه وطميشمف اعمالئٙم٦م ،وظمرضم٧م ُمٜمف اًمِمٞم٤مـملم.
واًمٌٞم٧م اًمذى ٓ يتغم ومٞمف يمت٤مب اهلل و٤مق سم٠مهٚمف ،وىمؾ ظمػمه ،وطميشمف اًمِمٞم٤مـملم ،وظمرضم٧م ُمٜمف اعمالئٙم٦م.
(اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )273
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ :ؾمٞمٌغم اًم٘مرآن ذم صدور أىمقام يمام يٌغم اًمثقب ومٞمتٝم٤موم٧م ي٘مرؤوٟمف ٓجيدون ًمف ًمذة
يٚمًٌقن ضمٚمقد اًمْم٠من قمغم ىمٚمقب اًمذئ٤مب أقمامهلؿ ـمٛمع َٓي٤مًمٓمف ظمقف إن ىمٍموا ىم٤مًمقا ؾمٜمٌٚمغ وإن
أؾم٤مؤوا ىم٤مًمقا ؾمٞمُٖمٗمر ًمٜم٤م إٟم٤م ٟٓمنمك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م(.ؾمٜمـ اًمدارُمك)531/2
قمـ ضمٜمدب سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل ًمٌٕمض أصح٤مسمف ُمـ اًمت٤مسمٕملم :أوصٞمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن وم٢مٟمف
ٟمقر سم٤مًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ،وهدى سم٤مًمٜمٝم٤مر ،وم٤مقمٛمٚمقا سمف( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)174/3
ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م :ىم٤مل رضمؾ ٕيب سمـ يمٕم٥م أوصٜمل ىم٤مل :اختذ يمت٤مب اهلل إُم٤مُم ً٤م وارض سمف ىم٤موٞم ً٤م وطمٙم ًام وم٤مٟمف
اًمذي اؾمتخٚمػ ومٞمٙمؿ رؾمقًمٙمؿ ،ؿمٗمٞمع ُمٓم٤مع وؿم٤مهد ٓ يتٝمؿ ومٞمف ذيمريمُؿ وذيمرُمـ ىمٌٚمٙمؿ وطمٙمؿ ُم٤م
سمٞمٜمٙمؿ وظمؼميمؿ وظمؼم ُم٤م سمٕمديمؿ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )253 /1
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ىم٤مل أسمق أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم :اىمرءوا اًم٘مرآن وٓ شمٖمرٟمٙمؿ هذه اعمّم٤مطمػ اعمٕمٚم٘م٦م وم٢من اهلل ٓ يٕمذب ىمٚمٌ٤م هق وقم٤مء
ًمٚم٘مرآن(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )273/1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :إن أطمديمؿ ًمٞم٘مرأ اًم٘مرآن ُمـ وم٤محتتف إمم ظم٤ممتتف ُم٤م ُيً٘مط ُمٜمف طمروم٤م ،وىمد
أؾم٘مط اًمٕمٛمؾ سمف ( .اًمتٌٞم٤من رم اداب محٚمف اًم٘مران ًمٚمٜمقوى ) 79
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمروسمـ اًمٕم٤مص :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم ُ٘مرآن ومتٕمٚمٛمقة وقمٚمٛمقة أسمٜم٤مءيمؿ وم٢مِ َّٟمٙمُؿ قمٜمف شم َ
ًُ٠م ًُمقن وسمف ُدمزون
ويمٗمك سمِ ِف و ِ
اقم ًٔم٤م عمـ َقم َ٘مؾ(.ومْم٤مئؾ اًم٘مران ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم طمدي٨م رىمؿ )19
َ
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمروة سمٌـ اًمزسمػم :ىمٚم٧م جلديت أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر يمٞمػ يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن؟ ىم٤مًم٧م :شمدُمع أقمٞمٜمٝمؿ وشم٘مِمٕمر ضمٚمقدهؿ يمام ٟمٕمتٝمؿ اهلل  (.اًمدر اعمٜمثقر )619 /5

وىم٤مل احلًـ أيْم ً٤مٟ :مزل اًم٘مرآن ًمٞمتدسمر ويٕمٛمؾ سمف :وم٤مختذوا شمالوشمف قمٛمالً .أي أن قمٛمؾ اًمٜم٤مس أصٌح شمالوة
اًم٘مرآن وم٘مط سمال شمدسمر وٓ قمٛمؾ سمفُ(.مدارج اًمً٤مًمٙملم )485/1
وىم٤مل ايْم٤م  :ىمراء اًم٘مرآن صمالصم٦م أصٜم٤مف صٜمػ اختذوه سمْم٤مقم٦م ي٠ميمٚمقن سمف وصٜمػ أىم٤مُمقا طمروومف ووٞمٕمقا
طمدوده واؾمتٓم٤مًمقا سمف قمغم أهؾ سمالدهؿ واؾمتدروا سمف اًمقٓة يمثُر هذا اًميب ُمـ محٚم٦م اًم٘مرآن ٓيمثرهؿ اهلل
وصٜمػ قمٛمدوا إمم دواء اًم٘مرآن ومقوٕمقه قمغم داء ىمٚمقهبؿ ومريمدوا سمف ذم حم٤مريٌٝمؿ وطمٜمقا سمف ذم سمراٟمًٝمؿ
واؾمتِمٕمروا اخلقف وم٤مرشمدوا احلزن وم٠موًمئؽ اًمذيـ يً٘مل اهلل هبؿ اًمٖمٞم٨م ويٜمٍم هبؿ قمغم إقمداء.واهلل
هل١مٓء اًميب ُمـ محٚم٦م اًم٘مرآن أقمز ُمـ اًمٙمؼمي٧م آمحر(.يمِمػ اًمٙمرسمف رم وصػ اهؾ اًمٖمرسمف)325/1
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى  :ان هذا اًم٘مرآن ىمد ىمرأه قمٌٞمد وصٌٞم٤من ٓ قمٚمؿ هلؿ سمت٠مويٚمف ،وُم٤م شمد ُّسمر آي٤مشمف إٓ سم٤مشمٌ٤مقمف،
وُم٤م هق سمحٗمظ طمروومف وإو٤مقم٦م طمدوده طمتك إن أطمدهؿ ًمٞم٘مقل ً:م٘مد ىمرأت اًم٘مرآن ومام أؾم٘مٓم٧م ُمٜمف طمروم ً٤م
وىمد واهلل ! أؾم٘مٓمف يمٚمف ُم٤م ُيرى اًم٘مرآن ًمف ذم ظمٚمؼ وٓ قمٛمؾ ،طمتك إن أطمدهؿ ًمٞم٘مقل :إن ٕىمرأ اًمًقرة ذم
َٟم َٗم ٍ
اًمق َرقم٦م ُمتك يم٤مٟم٧م اًم٘مراء ُمثؾ هذا ؟ ٓ يمثَّر
س ! واهلل ! ُم٤م ه١مٓء سم٤مًم٘مراء وٓ اًمٕمٚمامء وٓ احلٙمامء وٓ َ
اهلل ذم اًمٜم٤مس أُمث٤مهلؿ( .اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك ص )274
قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل  :طم٤مُمؾ اًم٘مرآن طم٤مُمؾ راي٦م اإلؾمالم ٓ يٜمٌٖمل أن يٚمٝمق ُمع ُمـ يٚمٝمق وٓ يًٝمق
ُمع ُمـ يًٝمق وٓ يٚمٖمق ُمع ُمـ يٚمٖمق شمٕمٔمٞمام حلؼ اًم٘مرآن( .اًمتٌٞم٤من رم اداب محٚمف اًم٘مران )55/1
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل :يٜمٌٖمك حل٤مُمؾ اًم٘مرآن أن ٓ شمٙمقن ًمف طم٤مضم٦م إمم أطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء ،ومٛمـ
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دوهنؿ ،ويٜمٌٖمك أن شمٙمقن طمقائ٩م اخلٚمؼ إًمٞمف(.اًمتٌٞم٤من )29 – 28
ىم٤مل يمٕم٥م آطمٌ٤مر :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن وم٢مٟمف ومٝمؿ ًمٚمٕم٘مؾ وٟمقر احلٙمٛم٦م وأطمدث اًمٙمت٥م قمٝمد ًا سم٤مًمرمحـ وًمٕمٔمٞمؿ
ُم٤مومٞمف ُمـ اًمؼميم٤مت يم٤مٟم٧م شمالوشمف واؾمتامقمف ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت وآؿمتٖم٤مل سمتٕمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف ُمـ أؾمٛمك
اًمٓم٤مقم٤مت ويم٤من ٕهٚمف أقمغم اًمدرضم٤مت وأورم اًمٙمراُم٤مت(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )376/5
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
قن) (اًمقاىمٕم٦م .)19ىم٤مل :هؿ أهؾ اًم٘مرآن( .احلٚمٞم٦م )377 /5
وىم٤مل ايْم٤م ذم ىمقًمفَ :
قن َّ
(و َّ
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اخلقاص -وىمٞمؾ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمك -رمحف اهلل :دواء اًم٘مٚم٥م َخً٦م أؿمٞم٤مء :ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر،
وظمالء اًمٌٓمـ ،وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،واًمتيع قمٜمد اًمًحر ،وجم٤مًمً٦م اًمّم٤محللم (.اًمتٌٞم٤من )46
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل:إذا ىمرأ اًمرضمؾ اًم٘مرآن هن٤مر ًا:صٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م طمتك يٛمز وإذا ىمرأه ًمٞمالً :صٚم٧م
قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م طمتك يّمٌح .ىم٤مل إقمٛمش:ومرأي٧م أصح٤مسمٜم٤م يٕمجٌٝمؿ أن َيتٛمقه أول اًمٜمٝم٤مر أو أول اًمٚمٞمؾ.
وىم٤مل إسمراهٞمؿ:ىم٤مل قمٌد اهلل:إن ٕيمره أن أرى اًم٘م٤مرئ ؾمٛمٞمٜم ً٤م ٟمًٞم ً٤م ًمٚم٘مرآن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )227 /4
قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل أٟمف ضم٤مء وذم اًمدار ضمالل وضمزر وم٘م٤مًمقا  :سمٕم٨م هب٤م قمٛمرو سمـ طمري٨م ٕٟمؽ
قمٚمٛم٧م اسمٜمف اًم٘مرآن  .وم٘م٤مل  :رد إٟم٤م ٓ ٟم٠مظمذ قمغم يمت٤مب اهلل أضمرا ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد  :يم٤من أسمق قمٌد
اًمرمحـ اًمًٚمٛمل يٕمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن َخس آي٤مت َخس آي٤مت( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) 269/4
قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ىم٤مل  :يمٜم٤م إذا شمٕمٚمٛمٜم٤م قمنم آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ل ٟمتٕمٚمؿ
اًمٕمنم اًمتل سمٕمده٤م طمتك ٟمٕمرف طمالهل٤م وطمراُمٝم٤م وأُمره٤م وهنٞمٝم٤م(.اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران )51/1
ىم٤مل احلًـ سمـ قمكم :إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ رأوا اًم٘مرآن رؾم٤مئؾ ُمـ رهبؿ ومٙم٤مٟمقا يتدسمروهن٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ويتٗم٘مدوهن٤م
ذم اًمٜمٝم٤مر(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )275/1
وىم٤مل حمٛمد سمـ ضمح٤مدة  :ىمٚم٧م ٕم وًمد احلًـ اًمٌٍميُ :م٤م رأي٧م ُمٜمف؟ وم٘م٤مًم٧م :رأيتف ومتح اعمّمحػ،
ومرأي٧م قمٞمٜمٞمف شمًٞمالن وؿمٗمتٞمف ٓ شمتحريم٤من( .ؿمٕم٥م اإليامن )368 /1
ىم٤مل اعمٞمٛمقن:ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل ( يٕمٜمل اإلُم٤مم أمحد ) أَيام أطم٥م إًمٞمؽ أسمدأ اسمٜمل سم٤مًم٘مرآن أو سم٤محلدي٨م ؟ ىم٤مل
 ٓ :سم٤مًم٘مرآن ىمٚم٧م  :أقمٚمٛمف يمٚمف ؟ ىم٤مل  :إٓ أن يٕمن ومتٕمٚمٛمف ُمٜمف ( .أداب اًمنمقمٞم٦م )33 /2
ىم٤مل أيب إدريس اخلقٓن :إٟمام اًم٘مرآن :آي٦م ُمٌنمة وآي٦م ُمٜمذرة وآي٦م ومريْم٦م أو َىمّمص أو أظمٌ٤مر وآي٦م شم٠مُمرك
وآي٦م شمٜمٝم٤مك (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)123 /5
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قمـ طمقؿم٥م سمـ ُمًٚمؿ قمـ احلًـ أٟمف يم٤من ي٘مقل :اسمـ آدم ،إٟمؽ إن ىمرأت هذا اًم٘مرآن ،صمؿ آُمٜم٧م سمف:
ًمٞمٓمقًمـ ذم اًمدٟمٞم٤م طمزٟمؽ ،وًمٞمِمتدن ذم اًمدٟمٞم٤م ظمقومؽ ،وًمٞمٙمثرن ذم اًمدٟمٞم٤م سمٙم٤مؤك( .احلٚمٞم٦م )198 /6
ؾمئؾ قمكم سمـ احلًـ قمـ اًم٘مرآن وم٘م٤ملً :مٞمس سمخ٤مًمؼ وٓ خمٚمقق وهق يمالم اخل٤مًمؼ قمز وضمؾ .
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)188 /3
قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤ملً :مق أن أهؾ اًم٘مرآن أصٚمحقاً ،مّمٚمح اًمٜم٤مس( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)83 /4
ىم٤مل أطمد اًمًٚمػ  :يمٚمام زاد طمزيب ُمـ اًم٘مرآن ،زادت اًمؼميم٦م ذم وىمتل  ،وٓ زًم٧م أزيد طمتك سمٚمغ طمزيب
قمنمة أضمزاء (.ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م )295/3
وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد ُمقصٞم٤م اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد عم٤م أراد اًمرطمٚم٦م ًمٚمٕمٚمؿ :أيمثر ُمـ ىمراءة
اًم٘مرآن وٓ شمؽميمف وم٢مٟمف يتٞمن ًمؽ اًمذي شمٓمٚمٌف قمغم ىمدر ُم٤م شم٘مرأ (.ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )295/3
ىم٤مل اًمْمٞم٤مء :ومرأي٧م ذًمؽ وضمرسمتف يمثػم ًا  ،ومٙمٜم٧م إذا ىمرأت يمثػم ًا شمٞمن زم ُمـ ؾمامع احلدي٨م ويمت٤مسمتف اًمٙمثػم
وإذا ل أىمرأ ل يتٞمن زم ( .ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م )295/3
 ىم٤مل ُمٙمحقل :يم٤من أىمقي٤مء أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مرأون اًم٘مرآن ذم ؾمٌع ،وسمٕمْمٝمؿ ذم
ؿمٝمر ،وسمٕمْمٝمؿ ذم ؿمٝمريـ ،وسمٕمْمٝمؿ ذم أيمثر ُمـ ذًمؽ ( .اإلشم٘م٤من رم قمٚمقم اًم٘مران )336
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم:وىمد يم٤من قمثامن ومتٞمؿ اًمداري وقمٚم٘مٛم٦م وهمػمهؿ ي٘مرؤون اًم٘مرآن يمٚمف ذم ريمٕم٦م
ويم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ومج٤مقم٦م َيتٛمقن اًم٘مرآن ُمرشملم وأيمثر ذم ًمٞمٚمف ( .اإلؾمتذيم٤مر )475/2
يم٤من إؾمقد َيتؿ اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من ذم يمؾ ًمٞمٚمتلم  ،ويم٤من يٜم٤مم سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء  ،ويم٤من َيتؿ اًم٘مرآن ذم
همػم رُمْم٤من ذم يمؾ ؾم٧م ًمٞم٤مل (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )51/4
ىم٤مل وىم٤مء سمـ إي٤مس :يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم َيتؿ اًم٘مرآن ومٞمام سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ويم٤مٟمقا
ي١مظمرون اًمٕمِم٤مء(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)324/4
قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أٟمف يم٤من َيتؿ اًم٘مرآن ذم يمؾ ًمٞمٚمتلم(.اًمًػم) 325/4
وُمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا َيتٛمقن صمالث ظمتامت ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤ميض ُمٍم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض
اهلل قمٜمف .وروى أسمق سمٙمر سمـ أيب داود أٟمف يم٤من َيتؿ ذم اًمٚمٞمٚم٦م أرسمع ظمتامت  ،وروى أسمق قمٛمر اًمٙمٜمدي ذم يمت٤مسمف
ذم ىمْم٤مة ُمٍم أٟمف يم٤من َيتؿ ذم اًمٚمٞمٚم٦م أرسمع ظمتامت( .اًمتٌٞم٤من رم اداب محٚمف اًم٘مران )69/1
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ىم٤مل يزيد سمـ ه٤مرون  :يم٤من ُمٜمّمقر سمـ راذان ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٚمف ذم صالة اًمْمحك ويم٤من َيتؿ اًم٘مرآن ُمـ
إومم إمم اًمٕمٍم وَيتؿ ذم اًمٞمقم ُمرشملم.ويّمغم اًمٚمٞمؾ يمٚمف ( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)442-441/5
وىم٤مل هِم٤مم سمـ طمً٤من :ويم٤من َيتؿ ومٞمام سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ُمرشملم  ،واًمث٤مًمث٦م إمم اًمٓمقاؾملم ويم٤من يٌؾ
قمامُمتف ُمـ دُمقع قمٞمٜمٞمف  ( .ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء)442-441/5
روى أن أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ُمٙم٨م ٟمحقا ُمـ أرسمٕملم ؾمٜمف َيتؿ اًم٘مران رم يمؾ يقم َو ًمٞمٚمف ُمرة .
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )593/8
يم٤من اًمِم٤مومٕمك َيتؿ اًم٘مرآن رم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمتلم ظمتٛمف .ورواه٤م اسمـ أسمك طم٤مشمؿ قمٜمف ومزاد  :يمؾ ذًمؽ رم
صالة( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )36/19
يم٤من ؾمٚمٞمؿ سمـ ِقمؽم َيتؿ اًم٘مرآن ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة صمالث ُمرات(.ومْم٤مئؾ اًم٘مران ٓسمك قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ )1/367
يم٤من اسمـ اًمٙم٤مشم٥م َيتؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر أرسمع ظمتامت وسم٤مًمٚمٞمؾ أرسمع ظمتامت(.قمٛمدة اًم٘م٤مرى )29/69
رأي٧م رضم ً
ال طم٤مومٔم ً٤م ىمرأ صمالث ظمتامم ذم اًمقشمر ذم يمؾ ريمٕم٦م ظمتٛم٦م ذم ًمٞمٚم٦م
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜملً :م٘مد
ُ
اًم٘مدر(.قمٛمدة اًم٘م٤مرى )16/7
يم٤من اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اعمٚمح٤من اًمٞمامن هيع اًم٘مراءة ،وم٘مد ىمرأ ذم اًمِمت٤مء ذم يقم واطمد صمالث ظمتامم وصمٚم٨م
ظمتٛم٦م(.اًمْمقء اًمالُمع )2/394
ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧مٕ:ن أىمرأه ذم قمنميٜم٠مو ٟمّمػ ؿمٝمر أطم٥م إزم ًمٙمل أشمدسمره وأىمػ قمٚمٞمف(.اعمقـم٠م )1/299

قمكم اُمر ٌأة ،وأٟم٤م أىمر ُأ ؾمقرة هقد ،وم٘م٤مًم٧م زم :ي٤م قمٌد اًمرمحـ هٙمذا
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل :دظم َٚم ْ٧م َّ
شم٘مرأ ؾمقرة هقد ،واهلل إن ومٞمٝم٤م ُمٜمذ ؾمت٦م أؿمٝمر ،وُم٤م ومرهم٧م ُمـ ىمراءهت٤م( .صٗمف اًمّمٗمقة)4/449
وُمٙم٨م أسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٓم٤مء ذم ظمتٛم٦م واطمدة ،يًتٜمٌط ُمقدع اًم٘مرآن سمْمع قمنمة ؾمٜم٦م ًمٞمًؽموح إمم ُمٕم٤من
ُمقدقمٝم٤م ،وُم٤مت ىمٌؾ أن َيتٛمٝم٤م(.شم٤مريخ سمٖمداد )5/27
ىم٤مل اًمٖمزازم :إن يم٤من اًمٕم٤مسمدُ َ
ٟم٤مومذ اًمٗمٙمر ذم ُمٕم٤من اًم٘مرآن وم٘مد يٙمتٗمل ذم اًمِمٝمر سمٛمرة حل٤مضمتف إمم يمثرة اًمؽمديد
واًمت٠مُمؾ(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )1/376
ىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ أيب مجرة :إذا ظمتؿ اًمرضمؾ اًم٘مرآن ،ىمٌٚمف اعمٚمؽ سملم قمٞمٜمٞمف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)355 /8
ويمره أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م أن ي٘م٤مًمًقرة صٖمػمة أو يمٌػمة وىم٤مل عمـ ؾمٛمٕمف ىم٤مهل٤م  :أٟم٧م أصٖمر ُمٜمٝم٤م وأُم٤م اًم٘مرآن ومٙمٚمف
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قمٔمٞمؿ(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )45/1
ويم٤من أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م إذا ىمرأ اقمتؿ وًمٌس وارشمدى واؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)42/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس:أٟمف يم٤من يٙمقن سملم يديف شمقر إذا شمٜمخع ُمْمٛمض صمؿ أظمذ ذم اًمذيمر ويم٤من يمٚمام شمٜمخع
ُمْمٛمض.وىم٤مل جم٤مهد :إذا شمث٤مءسم٧م وأٟم٧م شم٘مرأ اًم٘مرآن وم٠مُمًؽ قمـ اًم٘مرآن شمٕمٔمٞمام طمتك يذه٥م شمث٤مؤسمؽ.
(شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)42/1
قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ُ ٓ :يّمٖمر اعمّمحػ (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)43/1
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف رأى ُمّمحٗم٤م صٖمػما ذم يد رضمؾ وم٘م٤مل ُ :مـ يمتٌف ؟ ىم٤مل  :أٟم٤م وميسمف
سم٤مًمدرة وىم٤مل  :قمٔمٛمقا اًم٘مرآن(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)43/1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس وىمد رأى ُمّمحٗم٤م زيـ سمٗمْم٦م :شمٖمرون سمف اًمً٤مرق وزيٜمتف ذم ضمقومف .وُمـ طمرُمتف أٓ يٙمت٥م
قمغم إرض وٓ قمغم طم٤مئط يمام يٗمٕمؾ سمف ذم اعمً٤مضمد اعمحدصم٦م(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )39/1
روى ُمٖمػمة قمـ إسمراهٞمؿ  :أٟمف يم٤من يٙمره أن َيغم اعمّمحػ أو يٙمت٥م سم٤مًمذه٥م أو يٕمٚمؿ قمٜمد رؤوس أي
أو يّمٖمر(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)44/1
رأى قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اسمٜم٤م ًمف يٙمت٥م اًم٘مرآن قمغم طم٤مئط وميسمف(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)44/1
ىم٤مل جم٤مهد ٓ :سم٠مس أن شمٙمت٥م اًم٘مرآن صمؿ شمً٘مٞمف اعمريض.وقمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل ُ :مـ وضمد ذم ىمٚمٌف ىمً٤موة
ومٚمٞمٙمت٥م ( يس ) ذم ضم٤مم سمزقمٗمران صمؿ ينمسمف(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)44/1
ىم٤مل يزيد سمـ أيب ُم٤مًمؽ :إن أومقاهٙمؿ ـمرق ُمـ ـمرق اًم٘مرآن  ،ومٓمٝمروه٤م وٟمٔمٗمقه٤م ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ.
(شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )42/1
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :وأُم٤م ـمٚم٥م طمٗمظ اًم٘مرآن ومٝمق ُم٘مدم قمغم يمثػم مم٤م شمًٛمٞمف اًمٜم٤مس قمٚمام وهق إُم٤م سم٤مـمؾ أو
ىمٚمٞمؾ اًمٜمٗمع  ،وهق أيْم٤م ُم٘مدم ذم اًمتٕمٚمؿ ذم طمؼ ُمـ يريد أن يتٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمديـ ُمـ إصقل واًمٗمروع وم٢من
اعمنموع ذم طمؼ ُمثؾ هذا ذم هذه إوىم٤مت أن يٌدأ سمحٗمظ اًم٘مرآن وم٢مٟمف أصؾ قمٚمقم اًمديـ .
( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )235/2
وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  :يٜمٌٖمل ًمٚمٓم٤مًم٥م أن يٌدأ سمحٗمظ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ إذ يم٤من أضمؾ اًمٕمٚمقم وأوٓه٤م
سم٤مًمًٌؼ واًمت٘مديؿ  ( .اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع .) 196/1
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ىم٤مل اًمٜمقوي :وأول ُم٤م يٌتدئ سمف طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٕمزيز ومٝمق أهؿ اًمٕمٚمقم ويم٤من اًمًٚمػ ٓ ُيٕم ِّٚمٛمقن احلدي٨م
واًمٗم٘مف إٓ عمـ طمٗمظ اًم٘مرآن  ( .اعمجٛمقع ) 38/1
ىم٤مل قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م  :إذا طميت اًمقوم٤مة يٕمٜمل اعم١مُمـ اعمجتٝمد سم٤مًم٘مرآن ضم٤مء اًم٘مرآن ومقىمػ قمٜمد رأؾمف
وهؿ يٖمًٚمقٟمف وم٢مذا ومرغ ُمٜمف دظمؾ طمتك ص٤مر سملم صدره ويمٗمٜمف وم٢مذا ووع ذم ىمؼمه وضم٤مء ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ظمرج
طمتك ص٤مر سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام ومٞم٘مقٓن ًمف إًمٞمؽ قمٜم٤م وم٢مٟم٤م ٟمريد أن ٟمً٠مًمف ومٞم٘مقل واهلل ُم٤م أٟم٤م سمٛمٗم٤مرىمف وإن يمٜمتام أُمرمت٤م
ومٞمف سمٌمء ومِم٠مٟمٙمؿ صمؿ يٜمٔمر إًمٞمف ومٞم٘مقل هؾ شمٕمرومٜمل ومٞم٘مقل ٓ ومٞم٘مقل أٟم٤م اًم٘مرآن اًمذي أؾمٝمر ًمٞمٚمؽ وأفمٛم٠م
هن٤مرك وأُمٜمٕمؽ ؿمٝمقشمؽ وؾمٛمٕمؽ وسمٍمك ومًتجدن ُمـ إظمالء ظمٚمٞمؾ صدق وم٠مسمنم ومام قمٚمٞمؽ سمٕمد
ُمً٠مًم٦م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ُمـ هؿ وٓ طمزن صمؿ َيرضم٤من قمٜمف ومٞمّمٕمد اًم٘مرآن إمم سمف ومٞمً٠مًمف ومراؿم٤م ودصم٤مرا ىم٤مل ومٞم١مُمر
ًمف سمٗمراش ودصم٤مر وىمٜمديؾ ُمـ اجلٜم٦م وي٤مؾمٛملم ُمـ اجلٜم٦م ومٞمحٛمٚمٝم٤م أًمػ ُمٚمؽ ُمـ ُم٘مريب اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل
ومٞمًٌ٘مٝمؿ إًمٞمف اًم٘مرآن ومٞم٘مقل هؾ اؾمتقطمِم٧م سمٕمدي وم٢من ل أزل سمريب طمتك أُمر ًمؽ سمٗمراش ودصم٤مر ُمـ اجلٜم٦م
ىم٤مل ومتدظمؾ قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ومٞمحٛمٚمقٟمف ويٗمرؿمقن ًمف ذًمؽ اًمٗم٤مرش ويْمٕمقن اًمدصم٤مر حت٧م رضمٚمٞمف واًمٞم٤مؾمٛملم
قمٜمد صدره صمؿ َيٛمٚمقٟمف صمؿ يْمٕمقٟمف قمغم ؿم٘مف إيٛمـ صمؿ يّمٕمدون قمٜمف ومٞمًتٚم٘مل قمٚمٞمف ومال شمزال يٜمٔمر إمم
اعمالئٙم٦م طمتك يٚمجقا ذم اًمًامء صمؿ يدومع اًم٘مرآن ذم ىمٌٚم٦م اًم٘مؼم ومٞمقؾمع قمٚمٞمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ ذًمؽ.
( اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )197
ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ  :ويم٤من ذم يمت٤مب ُمٕم٤موي٦م ومٞمقؾمع ًمف ُمًػمة أرسمٕمامئ٦م قم٤مم َيٛمؾ اًمٞم٤مؾمٛملم ُمـ قمٜمد
صدره ومٞمجٕمٚمف قمٜمد أٟمٗمف ومٞمِمٛمف همْمٌ٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ ي٠ميت أهٚمف يمؾ يقم ُمرة أو ُمرشملم ومٞم٠مشمٞمف سمخؼمهؿ
ويدقمق هلؿ سم٤مخلػم واإلىمٌ٤مل وم٢من شمٕمٚمؿ أطمد ُمـ وًمده اًم٘مرآن سمنم سمذًمؽ وإن يم٤من ىمٌ٦م ؾمقاءا أشمك اًمدار سمٙمرة
وقمِمٞم٤م ومٌٙمك إمم أن يٜمٗمخ ذم اًمّمقر ( .اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )197
ىم٤مل اًم٘محٓم٤مٟمك رم ٟمقٟمٞمتف :
شمٜمزيؾ رب اًمٕم٤معملم ووطمٞمف

سمِمٝم٤مدة إطمٌ٤مر واًمرهٌ٤من

ويمالم ريب ٓ جيلء سمٛمثٚمف

أطمد وًمق مجٕم٧م ًمف اًمث٘مالن

وهق اعمّمقن ُمـ إسم٤مـمؾ يمٚمٝم٤م

وُمـ اًمزي٤مدة ومٞمف واًمٜم٘مّم٤من

ُمـ يم٤من يزقمؿ أن يٌ٤مري ٟمٔمٛمف

ويراه ُمثؾ اًمِمٕمر واهلذي٤من
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ومٚمٞم٠مت ُمٜمف سمًقرة أو آي٦م

وم٢مذا رأى اًمٜمٔمٛملم يِمتٌٝم٤من

ومٚمٞمٜمٗمرد سم٤مؾمؿ إًمقهٞم٦م وًمٞمٙمـ

رب اًمؼمي٦م وًمٞم٘مؾ ؾمٌح٤من

وم٢مذا شمٜم٤مىمض ٟمٔمٛمف ومٚمٞمٚمًٌـ

صمقب اًمٜم٘مٞمّم٦م ص٤مهمرا هبقان

أو ومٚمٞم٘مر سم٠مٟمف شمٜمزيؾ ُمـ

ؾمامه ذم ٟمص اًمٙمت٤مب ُمث٤من

ٓ ري٥م ومٞمف سم٠مٟمف شمٜمزيٚمف

وسمداي٦م اًمتٜمزيؾ ذم رُمْم٤من

اهلل ومّمٚمف وأطمٙمؿ آيف

وشماله شمٜمزيال سمال أحل٤من

هق ىمقًمف ويمالُمف وظمٓم٤مسمف

سمٗمّم٤مطم٦م وسمالهم٦م وسمٞم٤من

هق طمٙمٛمف هق قمٚمٛمف هق ٟمقره

وساـمف اهل٤مدي إمم اًمروقان

مجع اًمٕمٚمقم دىمٞم٘مٝم٤م وضمٚمٞمٚمٝم٤م

ومٞمف يّمقل اًمٕم٤مل اًمرسم٤من

ىمّمص قمغم ظمػم اًمؼمي٦م ىمّم٦م

ريب وم٠مطمًـ أيام إطمً٤من

وأسم٤من ومٞمف طمالًمف وطمراُمف

وهنك قمـ أصم٤مم واًمٕمّمٞم٤من

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ٟمِمٞم٩م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وإن ًمٗمل
ؾمٛمٕم٧م
وقمـ قمٌداهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد رمحف اهلل ي٘مقل:
ُ
َ
ٍ
ِ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح)
آظمر اًمّمٗمقف ،إٟمام أؿمٙمق َسمثِّل وطمزن إمم اهلل (.رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر
قمـ ٟم٤مومع :يم٤من اسمـ قمٛمر إذا ىمرأ هذه أي٦م( :أل ي٠من ًمٚمذيـ آُمٜمقا أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل) (احلديد )16
يٌٙمل طمتك يٖمٚمٌف اًمٌٙم٤مء(.ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد )169/4
قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ىم٤مل  :يم٤من جم٤مهد  ،وقمٌدة سمـ أيب ًمٌ٤مسم٦م  ،وٟم٤مس يٕمروقن اعمّم٤مطمػ  ،ومٚمام يم٤من اًمٞمقم
اًمذي أرادوا أن َيتٛمقا أرؾمٚمقا إ َّزم وإمم ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وم٘م٤مًمقا  :إٟم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرض اعمّمحػ وم٠مردٟم٤م أن ٟمختؿ
اًمٞمقم  ،وم٠مطمٌٌٜم٤م أن شمِمٝمدوٟم٤م  ،وم٢مٟمف يم٤من ي٘م٤مل  :إذا ظمتؿ اًم٘مرآن ٟمزًم٧م اًمرمح٦م قمٜمد ظم٤ممتف أو طميت اًمرمح٦م
قمٜمد ظم٤ممتفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  – 229/19رىمؿ )39541
ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم :يمٜم٧م إذا همدوت أسمدأ سمٌٞم٧م قم٤مئِم٦م أؾم ِّٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٖمدوت يق ًُم٤م وم٢مذا هل ىم٤مئٛم٦م شمًٌح
اًمً ُٛمق ِم) (اًمٓمقر )27وشمدقمق وشمٌٙمل وشمردده٤م ،وم٘مٛم٧م طمتك ُمٚمٚم٧م
وشم٘مرأَ ( :وم َٛم َّـ اهللَُّ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو َو َىم٤مٟمَ٤م َقم َذ َ
اب َّ
اًم٘مٞم٤مم ومذهٌ٧م إمم اًمًقق حل٤مضمتل صمؿ رضمٕم٧م وم٢مذا هل ىم٤مئٛم٦م يمام هل شمّمكم وشمٌٙمل( .صٗم٦م اًمّمٗمقة )31/2

ىم٤مل أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش :صٚمٞم٧م ظمٚمػ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض صالة اعمٖمرب وإمم ضم٤مٟمٌل قمكم سمـ ومْمٞمؾ وم٘مرأ
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اًمٗمْمٞمؾ(اهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر ) ومٚمام سمٚمغ (ًمؽمون اجلحٞمؿ) ؾم٘مط قمكم ُمٖمِمٞم٤م قمٚمٞمف ،وسم٘مل اًمٗمْمٞمؾ ٓ ي٘مدر جي٤موز
أيف صمؿ صغم سمٜم٤م صالة ظم٤مئػ ىم٤مل صمؿ راسمٓم٧م قمٚمٞم ً٤م ومام أوم٤مق إٓ ذم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )444/8

ىم٤مل اسمـ أسمك احلقارى :أشمٞمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وٟمحـ مج٤مقم٦م ،ومقىمٗمٜم٤م قمغم اًمٌ٤مب ومٚمؿ ي٠مذن ًمٜم٤م سم٤مًمدظمقل،
وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم :إن يم٤من ظم٤مرضم٤م ًمٌمء ومًٞمخرج ًمتالوة اًم٘مرآن! وم٠مُمرٟم٤م ىم٤مرئ٤م وم٘مرأ ،وم٠مـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م ُمـ
يمقة ،وم٘مٚمٜم٤م :اًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وم٘م٤مل :وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم .وم٘مٚمٜم٤م :يمٞمػ أٟم٧م ي٤م أسم٤م قمغم ،ويمٞمػ طم٤مًمؽ؟
وم٘م٤مل :أٟم٤م ُمـ اهلل رم قم٤مومٞم٦م ،وُمٜمٙمؿ رم أذى ،وإن ُم٤م أٟمتؿ ومٞمف طمدث رم اإلؾمالم ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!
ُم٤م هٙمذا يمٜم٤م ٟمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وًمٙمٜم٤م يمٜم٤م ٟم٠مشمك اعمِمٞمخ٦م ومال ٟمرى أٟمٗمًٜم٤م أهال ًمٚمجٚمقس ُمٕمٝمؿ ،ومٜمجٚمس دوهنؿ
وٟمًؽمق اًمًٛمع ،وم٢مذا ُمر احلدي٨م ؾم٠مًمٜم٤مهؿ إقم٤مدشمف وم٘مٞمدٟم٤مه ،وأٟمتؿ شمٓمٚمٌقن اًمٕمٚمؿ سم٤مجلٝمؾ ،وىمد وٞمٕمتؿ
يمت٤مب اهلل ،وًمق ـمٚمٌتؿ يمت٤مب اهلل ًمقضمدشمؿ ومٞمف ؿمٗم٤مء عم٤م شمريدون .ىمٚمٜم٤م :ىمد شمٕمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن! ىم٤مل :إن رم
شمٕمٚمٛمٙمؿ اًم٘مرآن ؿمٖمال ٕقمامريمؿ وأقمامر أوٓديمؿ ،ىمٚمٜم٤م :يمٞمػ ي٤م أسم٤م قمغم؟ ىم٤ملً :مـ شمٕمٚمٛمقا اًم٘مرآن طمتك
شم ٕمرومقا إقمراسمف ،وحمٙمٛمف ُمـ ُمتِم٤مهبف ،وٟم٤مؾمخف ُمـ ُمٜمًقظمف ،إذا قمرومتؿ ذًمؽ اؾمتٖمٜمٞمتؿ قمـ يمالم ومْمٞمؾ
واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )22 /1
 -0>0ثبة األِش ثزؼٙذ اٌمشآْ ٚاٌزسز٠ش ِٓ رؼش٠نٗ ٌٍٕغ١بْ

ِ
َ -1992قمـ َأيب ُمقؾمك ِ
َٕم٤مهدُ وا هذا ا ًْم ُ٘مرآ َن
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :شم َ
ْ
ريض اهللَّ قمٜم ُف قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ َ
َ
َومقا ًَّمذي َٟم ْٗمس ُحمٛم ٍد سمِ ِ
ٞمد ِه َهلُق َأ َؿمدُّ َشم َٗم ُّٚمت ً٤م ُِم َـ ِ
اإلسمِ ِؾ ذم ُقم ُ٘مٚمِٝم٤م ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َ
ُ َّ
ِ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِٟم ََّام َُمثَ ُؾ
وقمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َر ِيض اهللَّ قمٜمٝمام َأ َّن
-1993
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
٥م ا ًْم ُ٘مر ِ
آن يم ََٛمثَ ِؾ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مهد َقمٚم ْٞمٝم٤م َأ ُْم ًَ َٙم َٝم٤م  ،وإِ ْن َأ ْـم َٚم َ٘م َٝم٤م َ ،ذ َهٌَ ْ٧م ش ٌ
اإلسمِ ِؾ اعمُٕم َّ٘م َٚم٦م  ،إِ ْن َقم َ
ص٤مطم ِ ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وأظمرج حمٛمد سمـ ٟمٍم قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة ُ :مـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمف ًم٘مل اهلل وهق أضمذم.

قمـ اًمْمح٤مك ىم٤مل ُ :م٤م شمٕمٚمؿ رضمؾ اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمف إٓ سمذٟم٥م صمؿ ىمرأ اًمْمح٤مك وُم٤م أص٤مسمٙمؿ ُمـ ُمّمٞمٌ٦م ومٌام
يمًٌ٧م أيديٙمؿ صمؿ ىم٤مل اًمْمح٤مك  :وأي ُمّمٞمٌ٦م أقمٔمؿ ُمـ ٟمًٞم٤من اًم٘مرآن  .قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل :إن
ُٕم٘م٧م اًم٘م٤مرئ أن أراه ؾمٛمٞمٜمً٤م ٟمًٞمً٤م ًمٚم٘مرآن(.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )73/1
ىم٤مل ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥مُ :مـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمف ُمـ همػم قمذر طمط قمٜمف سمٙمؾ آي٦م درضم٦م وضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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سم٤مب إُمر سمتٕمٝمد اًم٘مرآن

خمّمقُم٤مُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 124/6رىمؿ )29997
قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ذم اًمذي يٜمًك اًم٘مرآن :يم٤مٟمقا يٙمرهقٟمف وي٘مقًمقن ومٞمف ىمقٓ ؿمديدا(.ومتح اًمٌ٤مرى (86/9

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف  :وًمٞمس ُمـ اؿمتٝمر سمحٗمظ رء ُمـ اًم٘مرآن وشمٗمٚم٧م ُمٜمف سمٜم٤مس إذا يم٤من َُيؾ طمالًمف
وَيرم طمراُمف ( .اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم )489/2
ي٘مقل اسمـ اعمٜم٤مدي ُ:م٤م زال اًمًٚمػ يرهٌقن ٟمًٞم٤من اًم٘مرآن سمٕمد احلٗمظ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘مص.
(ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن)52
ىم٤مل اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿُ :م٤م ُمـ أطمد شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ومٜمًٞمف ّإٓ سمذٟم٥م َيدصمفٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:
( َوُم٤م َأص٤م َسمٙم ُْؿ ُِم ْـ ُُم ِّمٞم ٌَ ٍ٦م َومٌِام يم ًََ ٌَ ْ٧م َأ ْي ِديٙم ُْؿ ) ( اًمِمقرى  )39وإن ٟمًٞم٤من اًم٘مرآن ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م.
( ومتح اًمٌ٤مري ) 86 / 9
ىم٤مل اسمـ هٌػمة  :رومض اًم٘مرآن سمٕمد طمٗمٔمف ضمٜم٤مي٦م قمٔمٞمٛم٦مٟٕ ،مف يقهؿ أٟمف رأى ومٞمف ُم٤م يقضم٥م رومْمف ومٚمام
رومض أذف إؿمٞم٤مء وهق اًم٘مرآن قمقىم٥م ذم أذف أقمْم٤مئف وهق اًمرأس (.اُمت٤مع آؾمامع )199/8
ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م :يمٜم٤م ٟمٕمد ُمـ أقمٔمؿ اًمذٟمقب أن يتٕمٚمؿ اًمرضمؾ اًم٘مرآن صمؿ يٜم٤مم قمٜمف طمتك يٜمً٤مه.
(ومتح اًمٌ٤مرى )794/8
وىمد ؾمئؾ أسمق احلًـ اًم٘م٤مسمًك قمٛمـ طمٗمظ اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمف وم٠مضم٤مب ىم٤مئالً :وأُم٤م ؾم١ماًمؽ قمٛمـ شمٕمٚمؿ صمؿ
وٞمٕمف طمتك ٟمًٞمف وم٢من يم٤من شمْمٞمٞمٕمف إي٤مه زه٤مدة ومٞمف ً -مٞمس سمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ ي٘مقم ًمف سمف قمذر  -ومٝمق اًمذي
أظمِمك قمٚمٞمف ُمـ رء ىمد ضم٤مء ومٞمٛمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن صمؿ ٟمًٞمف ،ومٝمل ٟمٕمٛمف يمٗمره٤م ،وإٟمام يٙمقن ذًمؽ ومٞمٛمـ شمٕمٛمد
ِ
أقمامل اًمًٗمٝم٤مء يم٤من أؿمد .وُم٤م يدريؽ أن ذًمؽ اًمٜمًٞم٤من
اًمتِم٤مهمؾ سمف قمٜمف .وم٢من يم٤من شمِم٤مهمٚمف قمٜمف سمٕمٛمؾ ُمـ
إٟمام أص٤مسمف قم٘مقسمفٓ :ؿمتٖم٤مًمف قمٜمف سمًقء آيمتً٤مب ،ومٙم٤من ايمتً٤مسمف اًمًقء ذٟمٌ٤م ُمٜمف قمجٚم٧م ًمف قم٘مقسمتف،
سم٠مٟمٜمًك اًم٘مرآن سمٕمد ُم٤م طمٗمٔمف( .اداب اعمٕمٚمٛملم واعمتٕمٚمٛملم ص )278
ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراٟمك :اًمزسم٤مٟمٞم٦م أهع إمم محٚم٦م اًم٘مرآن اًمذيـ يٕمّمقن اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٝمؿ إمم قمٌدة
إوصم٤من  ( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ) 499/1

َّ
 -0>8ثبة اعزسجبة ربغني اٌقٛد ثبٌمشآْ
َ َ
ٚىٍت اٌمشاءح ِٓ زغٓ اٌقٛد ٚاالعزّبع ذلب

ِ
َ -1994قمـ أيب هرير َة ر ِيض اهللُ َقمٜمْف ىم٤ملِ :
َ
وؾم َّٚمؿ ي٘مقل َُ « :م٤م
ٕم٧م
ؾمٛم ُ
ُ
ْ
رؾمقل اهللِ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ ََْ َ َ
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َأ ِذ َن اهللُ ًم ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ٗمؼ قمٚمٞمف .
جي َٝم ُر سمِ ِف ش ُمت ٌ
ٌمء َُم٤م َأذ َن ًمٜمٌَِ ٍّل َطم ًَ ِـ َّ
اًمّم ْقت َيتَ َٖمٜمَّك سمِ٤م ًْم ُ٘م ْرآن َ ْ
َ ْ
ِ
إؿم٤مر ٌة إمم اًمر َى َواًم ُ٘م ٌُ ِ
قل ".
ِّ
اؾمت ََٛم َع َ ،و ُه َق َ َ
ُمٕمٜمك « َأذ َن اهللُ ش :أي ْ
رؾمقل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
َ
 -1995وقمـ أيب ُمقؾمك ْ
ىم٤مل ًم ُف :
ريض اهللُ قمٜم ُف أ َّن
إؿم َٕم ِر ِّي
َ
ِ
ٞم٧م ُِم ْزُم٤مر ًا ُِم ْـ ُم َز ِاُم ِػم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
آل َد ُاود ش ٌ
َ
« ًَم َ٘مدْ ُأوشم ُ َ َ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل ًم ُف ًَ « :م ْق َر َأ ْيتَٜمِل َو َأٟمَ٤م َأ ْؾمت َِٛم ُع ًم ِ ِ٘م َرا َءشمِ َؽ
رواي٦م عمًٚم ٍؿ  :أ َّن
وذم
رؾمقل اهللِ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

اًمٌ٤مرطم َ٦م ش.
َ

ِ
ِ
٤مز ٍ ِ
سمـ َقم ِ
ؼم ِاء ِ
قمٜمٝمام َ
وؾم َّٚمؿ َىم َر َأ ذم
ىم٤مل َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللُ َ
 -1996و َقم ِـ ا ًْم َ َ
ب َر َ
اًمٕم َِم ِ
ِ
واًمزيت ِ
٤مء سمِ٤مًمتِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ُقن َ ،وم َام َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َطمدَ ًا َأ ْطم ًَ َـ َص ْق َشم ً٤م ُِمٜمْ ُف ٌ .
لم َّ ْ
ِ
َ -1997و َقم ْـ َأ ِيب ًُم ٌَ٤م َسم٦م َسم ِِمػم ِ
ريض اهللُ قمٜم ُف َّ ،
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل :
سمـ َقم ٌْ ِد اعمُٜم ِْذ ِر
أن اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ٍ
« ُمـ َل يتَ َٖمـ سمِ٤م ًْم ُ٘مر ِ
سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد .
آن َوم َٚم ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م ش روا ُه أسمق داود
َ ْ ْ َ َّ ْ
وُمٕمٜمَك « ي َت َٖمٜمَّك ش َُ :ي ًِـ صق َشمف سمِ٤م ًْم ُ٘مر ِ
آن .
َ
َ َْ
ْ ُ َ ْ ُ ْ
ِ
 -1998و َقمـ اسم ِـ ُمًٕم ٍ
ريض اهللُ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ  « :ا ْىم َر ْأ َقم َ َّكم
قد
َ ْ ْ َ ْ ُ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل زم اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
آن ش َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م َ :ي٤م َر ُؾم َ
ا ًْم ُ٘م ْر َ
٥م َأ ْن َأ ْؾم َٛم َٕم ُف ُِم ْـ
قل اهللِ َ ،أ ْىم َر ُأ َقم َٚم ْٞم َؽ َو َقم ْٚم َؽ ُأٟم ِْز َل ؟! َىم َ٤مل  « :إِ ِّن ُأطم ُّ
ِ
٤مء طمتَّك ِضمئْ ُ٧م إمم ِ
ِ
ػ إِ َذا ِضم ْئٜمَ٤م ُِم ْـ يم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م
هذه أ َي٦م َ ﴿ :وم َٙم ْٞم َ
َهم ْ ِػمي ش" َوم َ٘م َر ْأ ُ
قر َة اًمٜم ًَِّ َ
ت َقم َٚم ْٞمف ُؾم َ
ٞمد و ِضمئٜمَ٤م سمِ َؽ قم َغم ه١م ِ
ٓء َؿم ِٝمٞمدَ ًا ﴾ َ
ىم٤مل َ « :طم ًٌُْ َؽ َ
أن ش وم٤م ًْمتَ َٗم ُّ٧م إِ ًَمٞمْ ِف َ ،وم٢مِ َذا َقمٞمْٜمَ٤م ُه شم َْذ ِر َوم٤من .
ُ
َ
سمِ َِم ِٝم ٍ َ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف ي٘مدم اًمِم٤مب احلًـ اًمّمقت حلًـ صقشمف سملم يدي اًم٘مقم.

( ومتح اًمٌ٤مري )271/ 14
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقل ٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري :ذيمرٟم٤م رسمٜم٤م ومٞم٘مرأ قمٜمده اًم٘مرآن.
(اًمتٌٞم٤من ًمٚمٜمقوى )114
ىم٤مل أسمق قمثامن اًمٜمٝمديُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م صقت صٜم٩م وٓ سمرسمط وٓ وشمر أطمًـ ُمـ صقت أيب ُمقؾمك
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إؿمٕمري(.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )497/6
قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ذم طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً:مٞمس ُمٜم٤م ُمـ ل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن إٟمف ًمٞمس أن يًتٖمٜمك
سمف وًمٙمٜمف ي٘مرؤه طمذرا وحتزيٜم٤م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )141 /9
ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ أيب يزيد ُمر سمٜم٤م أسمق ًمٌ٤مسم٦م وم٤مشمٌٕمٜم٤مه طمتك دظمؾ سمٞمتف ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف وم٢مذا رضمؾ رث اًمٌٞم٧م رث
اهلٞمئ٦م ومًٛمٕمتف ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن ىم٤مل:
وم٘مٚم٧م ٓسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ي٤م أسم٤م حمٛمد أرأي٧م إذا ل يٙمـ طمًـ اًمّمقت ىم٤مل َيًٜمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع.
(قمقن اعمٕمٌقد ُمً٠مًمف 1471ص )252
وؾمٛمع قمٚم٘مٛم٦م رضمال ي٘مرأ ىمراءة طمًٜم٦م وم٘م٤ملً :م٘مد رشمؾ اًم٘مرآن ،ومداه أيب وأُمل ( .اًم٘مرـمٌك )38/19
ىم٤مل ومْمؾ اًمرىم٤مرُ :م٤م شمٚمذذ اعمتٚمذذون ،وٓ اؾمتٓم٤مرت ىمٚمقهبؿ سمٌمء :يمحًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن :ويمؾ
ىمٚم٥م ٓ َي٥م قمغم طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ،ومٝمق ىمٚم٥م ُمٞم٧م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )297 /6
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مرُ :مـ طمًـ صقشمف سم٤مًم٘مرآن ذم دار اًمدٟمٞم٤م :أقمٓم٤مه اهلل ذم اجلٜم٦م ىمٌ٦م أو ىم٤ملُ :مـ زسمرضمد
ومٞمٕمٓمٞمف اهلل ُمـ طمًـ اًمّمقت ذم اجلٜم٦مُ :م٤م يزوره أهؾ اجلٜم٦م ومٞمًتٛمٕمقن إًمٞمف( .احلٚمٞم٦م )377 /5
قمـ ـم٤موس رمحف اهلل ىم٤مل:أطمًـ اًمٜم٤مس صقشم٤م سم٤مًم٘مرآن أظمِم٤مهؿ هلل (.ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم)36
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:ويم٤من قمتٌ٦م اًمٖمالم ؾم٠مل رسمف صمالث ظمّم٤مل صقشم٤م طمًٜم٤م ودُمٕم٤م همزيرا وـمٕم٤مُم٤م ُمـ همػم
شمٙمٚمػ ومٙم٤من إذا ىمرأ سمٙمك وأسمٙمك ودُمققمف ضم٤مري٦م دهره ويم٤من ي٠موي إمم ُمٜمزًمف ومٞمّمٞم٥م ومٞمف ىمقشمف وٓ يدري
ُمـ أيـ ي٠مشمٞمف  ( .جمٛمقع اًمٗمت٤موى )496/ 2
ىم٤مل اًمٜمقوي :أمجع اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ قمٚمامء إُمّم٤مر
أئٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم اؾمتحٌ٤مب حتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ( .اًمتٌٞم٤من ص ) 199
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل أيب ه٤مؿمؿ اًمرُم٤من  :ىم٤مل زاذان :يمٜم٧م همالُم٤م طمًـ اًمّمقت ضمٞمد اًميب سم٤مًمٓمٜمٌقر ومٙمٜم٧م ُمع
ص٤مطم٥م زم وقمٜمدٟم٤م ٟمٌٞمذ وأٟم٤م أهمٜمٞمٝمؿ ومٛمر اسمـ ُمًٕمقد ومدظمؾ وميب اًمٌ٤مـمٞم٦م سمدده٤م ويمن اًمٓمٜمٌقر صمؿ
ىم٤ملً :مق يم٤من ُم٤م يًٛمع ُمـ طمًـ صقشمؽ ي٤م همالم سم٤مًم٘مرآن يمٜم٧م أٟم٧م أٟمتثؿ ُم٣م  .وم٘مٚم٧م ٕصح٤ميبُ :مـ
هذا؟ ىم٤مًمقا  :هذا اسمـ ُمًٕمقد وم٠مًم٘مك ذم ٟمٗمز اًمتقسم٦م ومًٕمٞم٧م أسمٙمل وأظمذت سمثقسمف وم٠مىمٌؾ قمكم وم٤مقمتٜم٘مٜمل
وسمٙمك وىم٤ملُ :مرطمٌ٤م سمٛمـ أطمٌف اهلل اضمٚمس .صمؿ دظمؾ وأظمرج زم مترا ( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) 281/4
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ذيمر اسمـ يمثػم ذم أطمداث قم٤مم صمالصمامئ٦م وصمالصم٦م وشمًٕملم  :وومٞمٝم٤م ظمرج اًمريم٥م اًمٕمراىمل إمم احلج٤مز ذم ضمحٗمؾ
قمٔمٞمؿ يمٌػم ودمٛمؾ يمثػم ،وم٤مقمؽموٝمؿ آصٞمٗمر أُمػم آقمراب ،ومٌٕمثقا إًمٞمف سمِم٤مسملم ىم٤مرئلم جمٞمديـ يم٤مٟم٤م
ُمٕمٝمؿ ،ي٘م٤مل هلام أسمق احلًـ اًمروم٤م وأسمق قمٌد اهلل سمـ اًمزضم٤مضمل  ،ويم٤من ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس ىمراءةً ،مٞمٙمٚمامه ذم
ؿمئ ي٠مظمذه ُمـ احلجٞم٩م ،ويٓمٚمؼ هاطمٝمؿ ًمٞمدريمقا احل٩م ،ومٚمام ضمٚمً٤م سملم يديف ىمرآ مجٞمٕم٤م قمنما سم٠مصقات
ه٤مئٚم٦م ُمٓمرسم٦م ُمٓمٌققم٦م ،وم٠مدهِمف ذًمؽ وأقمجٌف ضمدا ،وىم٤مل هلام :يمٞمػ قمٞمِمٙمام سمٌٖمداد ؟ وم٘م٤مٓ :سمخػم ٓ يزال
اًمٜم٤مس يٙمرُمقٟمٜم٤م ويٌٕمثقن إًمٞمٜم٤م سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمتحػ.وم٘م٤مل هلام .هؾ أـمٚمؼ ًمٙمام أطمد ُمٜمٝمؿ سم٠مًمػ أًمػ
ديٜم٤مر ذم يقم واطمد ؟ وم٘م٤مل ،ٓ :وٓ أًمػ درهؿ ذم يقم واطمد .ىم٤مل :وم٢من أـمٚمؼ ًمٙمام أًمػ أًمػ ديٜم٤مر ذم
هذه اًمٚمحٔم٦م ،أـمٚمؼ ًمٙمام احلجٞم٩م يمٚمف ،وًمقٓ يمام عم٤م ىمٜمٕم٧م ُمٜمٝمؿ سم٠مًمػ أًمػ ديٜم٤مر .وم٠مـمٚمؼ احلجٞم٩م يمٚمف
سمًٌٌٝمام ،ومٚمؿ يتٕمرض أطمد ُمـ آقمراب هلؿ ،وذه٥م اًمٜم٤مس إمم احل٩م ؾم٤معمقن ؿم٤ميمرون ًمذيٜمؽ اًمرضمٚملم
اعم٘مرئلم .وعم٤م وىمػ اًمٜم٤مس سمٕمروم٤مت ىمرأ هذان اًمرضمالن ىمراءة قمٔمٞمٛم٦م قمغم ضمٌؾ اًمرمح٦م ومْم٩م اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٙم٤مء
ُمـ ؾم٤مئر اًمريمقب ًم٘مراءهتام ،وىم٤مًمقا ٓهؾ اًمٕمراقُ :م٤م يم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن خترضمقا ُمٕمٙمؿ هبذيـ اًمرضمٚملم
ذم ؾمٗمرة واطمدة ٓطمتامل أن يّم٤مسم٤م مجٞمٕم٤م سمؾ يم٤من يٜمٌٖمل أن خترضمقا سم٠مطمدمه٤م وشمدقمقا أظمر ،وم٢مذا
أصٞم٥م ؾمٚمؿ أظمر ( .اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) 383/ 11

ِّ
 -0>9ثبة يف احلث ػٍ ٝعٛس آ٠بد خمقٛفخ

ِ
ٍ
ؾمٕمٞمد راوم ِع ِ
ُ
سمـ اعمُ َّ
وؾم َّٚمؿ :
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل زم
 -1999قمـ َأيب
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٕمغم َر َ
آن َىمٌ َؾ َأ ْن ختْرج ُِمـ اعمًَ ِجدَ ؟ وم َ٠م َظم َذ ِ
ٍ
ِ
سمٞمدي َ ،وم َٚم َّام َأر ْدٟمَ٤م َأ ْن ٟم ْ
َخ ُرج
« َأٓ ُأ َقم ِّٚم ُٛم َؽ َأ ْقم َٔمؿ ُؾمقرة ذم ا ًْم ُ٘م ْر ْ
َ ْ
ُ
قل اهللَِّ إِٟم ََّؽ ُىم ْٚم َ٧م ُٕ َقم ِّٚمٛمٜم ََّؽ َأ ْقم َٔمؿ ؾمقر ٍة ذم ا ًْم ُ٘مر ِ
رؾم َ
لم
آن ؟ ىم٤مل « :احلَ ْٛمدُ هللَِّ َر ِّب اًم َٕم٤معم ِ َ
ْ
َ ُ َ
ُىم ْٚم ُ٧م  :ي٤م ُ
ِ
ِ
اًمًٌْ ُع اعمَ َث٤من َ ،وا ًْم ُ٘م ْر ُ
ٞمؿ ا ًَّمذي ُأوشمِٞم ُت ُف ش رواه اًمٌخ٤مري.
آن ا ًْم َٕمٔم ُ
هل َّ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل ذم ُ :ىم ْؾ ُه َق
ريض اهللَّ قمٜمف َأ َّن
ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي
 -1919وقمـ َأيب
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
اهللَّ َأطمدٌ  « :وا ًَّم ِذي َٟم ْٗمز سمِ ِ
ٞمد ِه  ،إِهن٤م ًَمتَٕم ِد ُل ُصم ُٚم َ٨م اًم ُ٘مر ِ
آن ش .
َّ َ ْ
َ
ْ
ج ُز َأطمدُ يمُؿ َأ ْن ي ْ٘مر َأ سمِثُ ُٚم ِ
ِ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
٨م
رواي٦م َ :أ َّن
وذم
ىم٤مل َٕ ْصح٤مسمِف َ « :أ َي ْٕم ِ َ
َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ا ًْم ُ٘مر ِ
َ
ذًمؽ قم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ وىم٤م ًُمقا َ :أ ُّيٜمَ٤م ُيٓمِ ُٞمؼ َ
آن ذم ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ش َوم َِم َّؼ َ
ذًمؽ ي٤م
رؾمقل اهللَّ ؟ وم٘م٤مل ُ « :ىم ْؾ ُهق اهللَّ َأ َطمدٌ
ْ
اهللَُّ اًمّمٛمدُ ُ :صم ُٚم ُ٨م ا ًْم ُ٘مر ِ
آن ش رواه اًمٌخ٤مري.
ْ
َّ َ
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ال ِ
ِ
 -1911وقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُضم ً
رؾمقل
ؾمٛمع َر ُضمالً َي ْ٘م َر ُأ َ « :ىم ُؾ ُه َق اهللَّ َأطمدٌ ش ُير ِّد ُده٤م َوم َٚم َّام َأ ْصٌَ َح ضم٤م َء إِمم
ِ
ِ
ُ
ذًمؽ ًَم ُف ويم َ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َذيم ََر َ
وؾم َّٚمؿ :
اًمر ُضم ُؾ ي َت َ٘م٤مهلُّ٤م َوم َ٘م َ٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ٤من َّ
اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
« وا ًَّمذي َٟم ْٗم ِز سمِٞم ِد ِه  ،إِهن٤م ًَمتَٕم ِد ُل ُصم ُٚم َ٨م ا ًْم ُ٘مر ِ
آن ش رواه اًمٌخ٤مري .
َّ ْ
َ
ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ذم ُ :ىم ْؾ ُه َق اهللَّ
 -1912وقمـ َأيب هريرة
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
َأطمدٌ  « :إِهن٤م َشمٕم ِد ُل ُصم ُٚم َ٨م اًم ُ٘مر ِ
آن ش رواه ُمًٚمؿ .
َّ َ ْ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
 -1913وقم ْـ َأ ٍ
قرةَُ :ىم ْؾ ُه َق اهللَّ
رضمال ىم٤مل  :ي٤م رؾمقل اهللَِّ إِن ُأطم ُّ
ٟمس ريض اهللَُّ قمٜم ُف َأ َّن ُ
اًمً َ
٥م هذه ُّ
ٌ
طمدي٨م طمًـ  .رواه اًمٌخ٤مري ذم
َأطمدٌ  ،ىم٤مل  « :إِ َّن ُطم ٌَّٝم٤م َأ ْد َظم َٚم َؽ اجلٜمَّ َ٦م ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
صحٞمحف شمٕمٚمٞم ً٘م٤م .
رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :أ َل شمَر آي ٍ
 -1914وقمـ ُقم ْ٘مٌ َ٦م ِ ِ ٍ ِ
َ
٤مت
يض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
ْ َ
َ
ْ َ
سمـ قم٤مُمر َر َ
ُأٟم ِْز ًَم ْ٧م َه ِذ ِه اًم َّٚمٞمْ َٚم َ٦م َل ُي َر ُِمث ُٚم ُٝمـ َىم ُّط ؟ ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ َسمر ِّب اًم َٗم َٚم ِؼ َ ،و ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ سمِ َر ِّب اًمٜم ِ
َّ٤مس ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ
ِ
ٍ
ُ
وؾم َّٚمؿ َي َت َٕم َّق ُذ
ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي َريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :يم٤م َن
 -1915وقمـ َأيب
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤من  ،طمتَّك ٟم ََز ًَم ِ
اإلٟمًْ ِ
ُِم َـ اجل٤م ِّن َ ،و َقم ْ ِ
٧م اعمُ َٕمق َذشم٤من َ ،وم َٚم َّام ٟم ََز ًَمتَ٤م َ ،أ َظم َذ ِهبِام وشم َ
َرك ُم٤م ِؾم ُ
قامه٤م  .رواه
لم ِ َ
اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ .
ِ
ىم٤مل ُِ « :مـ اًم ُ٘مر ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
آن
ريض اهللَُّ قمٜم ُف َأ َّن
 -1916وقمـ َأيب هرير َة
َ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
وهل  :شمٌ٤مر َك ِ
ِ
قن آي ً٦م َؿم ْ ِ
ِ
اًمذي سمِ َٞم ِد ِه اعمُ ْٚم ُؽ ش .
قر ٌة َصمال ُصم َ َ
َ
ٗمٕم٧م ًم َر ُضم ٍؾ َطمتَّك ُهمٗم َر ًَم ُف َ ،
ُؾم َ
رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ  .وذم رواي٦م أيب داود  « :شم َِْم َٗم ُع ش .
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ« :م ْـ َىم َر َأ
ريض اهللَّ قمٜم ُف قمـ
ُمًٕمقد اًمٌدْ ِر ِّي
 -1917وقمـ َأيب
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِّ
َ
قرة اًمٌ َ٘م ِ
آظم ِر ؾم ِ
َلم ُِمـ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .ىمٞمؾ َ :يم َٗمتَ٤م ُه اعمَٙم ُْرو َه شمِ ْٚم َؽ اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َ ،و ِىم َٞمؾ :
رة ِذم ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م َيم َٗمتَ٤م ُه ش ٌ
سم٤مٔيت ْ ِ ْ
ُ
َيم َٗمتَ٤م ُه ُِم ْـ ِىمٞمَ٤م ِم اًم َّٚمٞمْ ِؾ .

ِ
َ
دم َٕم ُٚمقا
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
 -1918وقمـ َأيب هرير َة
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ْ َ ٓ « :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ٞمف ؾمقر ُة ا ًْمٌ َ٘م ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُسم ُٞمق َشمٙم ُْؿ َُم َ٘م٤مسمِر  ،إِ َّن َّ
رة ش رواه ُمًٚمؿ.
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َيٜمْٗم ُر ُمـ ا ًْمٌٞمْ٧م ا ًَّمذي ُشم ْ٘مر ُأ وم ُ
رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ « :ي٤م َأسم٤م اعمُ ِ
يب ِ
سمـ َيم ْٕم ٍ
ُ
ٜمذ ِر
٥م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل
َ
 -1919وقمـ ُأ َ ِّ
ْ َ
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َأشمَدْ ِري َأي ٍ
آي٦م ُِمـ يمت٤مب اهللَِّ َ
ُمٕمؽ َأ ْقم َٔم ُؿ ؟ ُىم ْٚم ُ٧م  :اهللَّ ٓ إًِم َف إَِّٓ ُهق احلَ ُّل ا ًْم َ٘مٞمُّق ُم َ ،وم َي َب ذم
ُّ
ٜمؽ ا ًْم ِٕم ْٚمؿ َأسم٤م اعمُ ِ
ِ
ٞمٝم َ
ٜمذ ِر ش رواه ُمًٚمؿ .
ُ َ
َصدْ ري َو َىم٤مل ً « :م ْ
سمح ْٗم ِ
رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ
ُ
ظ َزيمَ٤م ِة
 -1929وقمـ َأيب هريرة ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :و َّيم َٚمٜمل
َ
ْ َ
ٍ
َ
َي ُثق ُِم َـ اًم َّٓمٕم٤مم َ ،وم َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ
٠مظم ْذ ُشم ُف وم ُ٘م ُ
رُمْم٤من َ ،وم َ٠مشمَ٤من آت َ ،ومجٕمؾ ْ
ٕر َوم َٕمٜمَّؽ إِمم ُ
ٚم٧م َ :
ِ
وقمكم َقم ٌ
ٞم٤مل  ،ويب طم٤مضم ٌ٦م ؿمديدَ ٌة َ ، .وم َ
ٌح ُ٧م َ ،وم َ٘م٤مل
َ٤مج ،
خ َّٚمٞمْ ُ٧م قمٜمْ ُف َ ،وم َ٠م ْص ْ
وؾم َّٚمؿ  ،ىم٤مل  :إِ ِّن ُحمت ٌ
َقم َٚمٞمْف َ
َّ
ِ ِ
ٕمؾ َأ ِؾمػم َك ا ًْم ِ
وؾم َّٚم َؿ  « :ي٤م َأسم٤م ُهريرة ُ ،م٤م َوم َ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َّ
رؾمقل
ٌ٤مرطم َ٦م ؟ ش ُىم ْٚم ُ٧م  :ي٤م ُ
صغم اهللَُّ قم َٚم ْٞمف وآًمف َ
ُ
ُ

اهللَِّ َؿمٙمَ٤م طم٤مضم ً٦م ِ
رمحتُ ُف َ ،وم َ
خ َّٚم ْٞم ُ٧م ؾمٌِٞم َٚم ُف .وم٘م٤مل َ « :أُم٤م إِ َّٟم ُف َىمدْ يم ََذسمؽ وؾمٞم ُٕمق ُد ش َومٕمر ْوم ُ٧م َأ َّٟم ُف
وقم َٞم٤مًٓ َ ،وم ِ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ َومرصدْ ُشم ُف َ .وم َج٤م َء َيثُق ُِم َـ اًم َّٓمٕم٤م ِم َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ْ َٕ :ر َومٕمٜم ََّؽ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ؾمٞم ُٕمق ُد ًم َ٘م ْقل ُ
ِ
وقمكم ِقم ٌ
وؾم َّٚمؿ َ ،
ُ
ٞم٧م
إِمم
ومرمح ُت ُف َو َظم َّٚم ُ
ٞم٤مل ٓ َأ ُقمق ُد ْ ِ ،
ىم٤مل  :د ْقمٜمل َوم٢مِ ِّن ُحم ْ ٌ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ت٤مج َّ َ ،
ِ
وؾم َّٚمؿ َ « :ي٤م َأسم٤م ُهر ْير َة ُ ،م٤م َومٕمؾ َأ ِؾمػم َك ا ًْم ِ
رؾم ُ
ٌ٤مرطم َ٦م
ؾمٌِٞم َٚم ُف َ ،وم َ٠م
ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
صٌح٧م َوم َ٘م٤مل زم ُ
ُ
ٞم٧م ؾمٌِٞم َٚم ُف َ ،وم َ٘م٤مل  « :إِ َّٟم ُف َىمدْ يم ََذ َ
سمؽ
رمحتُ ُف َ ،و َظم َّٚم ُ
رؾمقل اهللَِّ َؿمٙمَ٤م طم٤مضم ً٦م َو ِقمٞم٤مًٓ َوم ِ ْ
؟ ش ُىم ْٚم ُ٧م  :ي٤م ُ
ِ
ِ
رؾمقل اهللَِّ
وم٘مٚم٧م ْ َٕ :ر َومٕمٜمَّؽ إِمم
َي ُثق ُِم َـ اًم َّٓمٕم٤مم َ ،وم َ٠م َظم ْذشم ُف ،
ُ
وؾمٞمَ ُٕمق ُد ش ومرصدْ ُشم ُف اًمثَّ٤مًم َث َ٦م َ .ومج٤م َء ْ
آظمر َصم ٍ
ِ
ِ
الث ُمرات َأٟم ََّؽ ٓ شم َْز ُقم ُؿ َأٟم ََّؽ َشم ُٕمق ُد ُ ،صم َّؿ َشم ُٕمق ُد ،وم٘م٤مل  :د ْقمٜمل َوم٢مِ ِّن
وؾم َّٚمؿ وهذا ُ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ِ ِ
ُأقم ِّٚمٛم َؽ يمَٚمِ ٍ
ِ
ُرد َ ،وم٢مِ َّٟم ُف
امت يٜمْ َٗم ُٕم َؽ اهللَّ َهب٤م ُ ،
ُ
ىمٚم٧م ُ :م٤م ُه َّـ ؟ ىم٤مل  :إذا َأو ْي َ٧م إمم ومراؿم َؽ َوم٤م ْىمر ْأ آي َ٦م ا ًْمٙم ِّ
ًَمـ َيز َال قمٚمٞمْ َؽ ُِم َـ اهللَِّ طم٤مومِ ٌظ  ،وٓ ي ْ٘مر ُسم َؽ ؿمٞمْ َٓم ٌ
٤من طمتَّك شم ُّْمٌِحِ َ ،وم َ
ٌح ُ٧م  ،وم َ٘م َ٤مل
خ َّٚمٞمْ ُ٧م ؾمٌِٞم َٚم ُف َوم َ٠م ْص ْ

ِ
ٕمؾ َأ ِؾمػم َك ا ًْم ِ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م َوم َ
رؾم ُ
ٚم٧م  :ي٤م َر ُؾمقل اهللَِّ َزقمؿ َأ َّٟم ُف
ٌ٤مرطم َ٦م ؟ ش وم ُ٘م ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
زم ُ
ُ
يٕم ِّٚمٛمٜمل يمَٚمِ ٍ
امت يٜمْ َٗم ُٕمٜمل اهللَّ َهب٤م َ ،وم َ
خ َّٚمٞمْ ُ٧م ؾمٌِٞم َٚمف .ىم٤مل َُ « :م٤م ِه َل ؟ ش ىمٚم٧م  :ىم٤مل زم  :إِذا َأو ْي َ٧م إِمم
ُ ُ
ِ
راؿم َؽ َوم٤مىمر ْأ اي َ٦م ا ًْمٙمُر ِ
ومِ ِ
احلل ا ًْم َ٘م ُّٞمق ُم } وىم٤مل زم :
د ُم ْـ َأ َّوهل٤م َطمتَّك َختْت َؿ أي َ٦م  { :اهللَّ ٓ إًِم َف إَِّٓ ُهق ُّ
َ
ْ ِّ
ِ
ٓ َي َزال قم َٚمٞمْ َؽ ُِم َـ اهللَِّ َطم٤مومِ ٌظ َ ،و ًَم ْـ ي ْ٘مر َسم َؽ َؿمٞمْ َٓم ٌ
وؾم َّٚمؿ :
٤من َطمتَّك شم ُّْمٌِ َح  .وم٘م٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

« َأُم٤م إِٟمَّف َىمدْ صدىم َؽ وهق يمَذوب َ ،شمٕم َٚمؿ ُمـ ُختَ٤مـمِ٥م ُمٜمْذ َصم ٍ
الث ي٤م َأسم٤م ُهر ْي َرة ؟ ش ىمٚم٧م  ، ٓ :ىم٤مل :
َ ُ
ْ َ ْ
ٌ
َ
ُ ُ
َ

« َذ َ
اك َؿمٞمْ َٓم٤م ٌن ش رواه اًمٌخ٤مري .
 -1921وقمـ َأيب اًمدَّ ر ِد ِاء ر ِيض اهللَّ قمٜمْف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ« :مـ ِ
قمنم
طمٗم َظ ْ
ْ
َ
ْ َ
ُ
ْ َ
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ِ
ِ ِ
٤مت ُِمـ َأو ِل ؾم ِ
آي ٍ
قرة ا ًْم َٙم ْٝمػ ُ ،قمّمؿ ُم َـ اًمدَّ َّضم ِ
اًمٙمٝمػش رواه
٤مل ش  .وذم رواي٦م ُ « :م ْـ آظم ِر ُؾمقرة ْ
َ
َ
ْ َّ ُ
ُمًٚمؿ
قمٚمٞمف اًمًالم ِ
ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َىم َ٤مل  :سمٞمٜمَام ِضم ِؼم ُيؾ ِ
٤مس ِ
 -1922و َقم ِـ ا ْسم ِـ قمٌَّ ٍ
ىم٤مقمدٌ ِقمٜمدَ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ
ْ
ُ
َّ
ْ
ِ
ِِ
َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ؾم ِٛمع ٟم َِ٘م ً ِ
اًمً َام ِء ُومتِ َح اًم َٞم ْق َم َ
ول ْ ُي ْٗمتَح َىم ُّط
َ َ
ٞمْم٤م ُم ْـ َوم ْقىمف َ ،وم َر َوم َع َر ْأ َؾمف َوم َ٘م َ٤مل  :هذا سم٤مب ُم َـ َّ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
وم٘م٤مل  :هذا َُم َٚم ٌؽ ٟم ََز َل إِمم إَ ْر ِ
ٚمؽ َ
إَِّٓ اًم َٞم ْق َم َ ،ومٜم ََز َل ُِمٜمف َُم ٌ
سمنم
ض ل َيٜمْز ْل َىم ُّط إَّٓ اًم َٞم ْق َم َوم ًَ َّٚم َؿ وىم٤مل َ :أ ْ
رة ًَ ،مـ شمَ٘مر َأ سمحر ٍ
وظمقاشمِٞمؿ ؾمقر ِة اًمٌ َ٘م ِ
يـ ُأوشمِٞم َتٝمام َ ،ل ي ْ١م َهتام ٟمٌَِل َىمٌ َٚم َؽ َ :وم ِ
ٜمقر ِ
٤محت٦م اًمٙمت٤مب َ ،
ف ُمٜمٝم٤م
ُ َ َ
ْ
ُ َ ْ ُ ُ َ ٌّ
سمِ َ
ِ
ِ
اًمّمقت .
إَِّٓ ُأ ْقمٓمٞمتَف ش رواه ُمًٚمؿ  « .اًمٜمَّ٘مٞمض ش َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمروة  -سمـ رويؿ  :-أن قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم دقم٤م رسمف :وم٘م٤مل :ي٤م رب ،أرن ُمقوع اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اسمـ

آدم :ومجغم ًمف ذًمؽ ،وم٢مذا ًمف رأس يمرأس احلٞم٦م ،واوع رأؾمف قمغم صمٛمرة اًم٘مٚم٥م ،وم٢من ذيمر اهلل ظمٜمس ،وإن
ِ
اخلَٜمَّ ِ
ذ ا ًْم َق ْؾم َق ِ
اس ْ
٤مس ) ( .احلٚمٞم٦م ) 123 /6
شمرك اًمذيمرُ ،مٜم٤مه ،وطمدصمف :ىم٤مل :ومذًمؽ ىمقًمفُ ( :م ْـ َ ِّ
ىم٤مل اسمـ طمٚمٞمس :ىم٤مل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم :إن اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمدٟمٞم٤م وُمٙمره ُمع اعم٤مل وشمزيٞمٜمف قمٜمد اهلقى
واؾمتٙمامًمف قمٜمد اًمِمٝمقات(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)252 /5
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ُ :مـ ىمرأ قمنم آي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ًمٞمٚم٦م ل يدظمؾ ذًمؽ اًمٌٞم٧م ؿمٞمٓم٤من شمٚمؽ
اًمٚمٞمٚم٦م طمتك يّمٌح :أرسمع ُمـ أوهل٤م ،وآي٦م اًمٙمرد ،وآيت٤من سمٕمده٤م ،وصمالث ظمقاشمٞمٛمٝم٤م أوهل٤م :
( هلل ُم٤م ذم اًمًٛمقات)(.جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك )118/19
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍميَّ :
إن اهلل أودع قمٚمقم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م ذم اًم٘مرآن ،صمؿ أودع قمٚمقُمف ذم اًمٗم٤محت٦م .ومٛمـ قمٚمؿ
شمٗمًػمه٤م يم٤من يمٛمـ قمٚمؿ شمٗمًػمه ( .اإلشم٘م٤من رم قمٚمقم اًم٘مران )374 /2
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقريً :مٞمس رء أىمٓمع ًمٔمٝمر إسمٚمٞمسُ ،مـ ىمقل ٓ :إًمف إٓ اهلل :وٓ رء يْم٤مقمػ صمقاسمف ُمـ
اًمٙمالمُ ،مثؾ :احلٛمد هلل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)16 /7
وقمٜمف ىم٤مل :سمٚمٖمٜمل :أن اًمٕمٌد يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ه ًا ومال يزال سمف اًمِمٞمٓم٤من طمتك يٖمٚمٌف ومٞمٙمت٥م ذم اًمٕمالٟمٞم٦م صمؿ ٓ
يزال اًمِمٞمٓم٤من سمف طمتك َي٥م أن َيٛمد قمٚمٞمف ومٞمٜمًخ ُمـ اًمٕمالٟمٞم٦م ومٞمثٌ٧م ذم اًمري٤مء(.احلٚمٞم٦م )31 - 39 /7
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قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان ىم٤ملُ :م٤م ُمـ قمٌد ،إٓ وًمف ؿمٞمٓم٤من ُمتٌٓمـ ،وم٘م٤مر فمٝمرهٍ ،
ٓو قمٜم٘مف قمغم قم٤مشم٘مف ،وم٤مهمر وم٤مه
قمغم ىمٚمٌف :وم٢مذا ذيمر اهلل ،ظمٜمس :وإذا همٗمؾ ،وؾمقس(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)213 /5
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدانُ :م٤م ُمـ ومراش ٓ يٜم٤مم قمٚمٞمف إٟمً٤من ،إٓ ٟم٤مم قمٚمٞمف ؿمٞمٓم٤من(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)214 /5
قمـ طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل :إن اًمٕمٌد إذا ًمٕمـ اًمِمٞمٓم٤من :وحؽ ،وم٘م٤مل :إٟمؽ ًمتٚمٕمـ ُمٚمٕمٜم ً٤م :وإٟمام ختذل
فمٝمره :أن شمٕمقذ سم٤مهلل .وىم٤مل طمً٤من :إذا ًمٕمـ اًمٕمٌد اًمِمٞمٓم٤من ،ىم٤مل :يٚمٕمٜمٜمل ،وىمد ًمٕمٜمٜمل اهلل ىمٌٚمف.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)74 /6
ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م :إٟمام ُمثؾ اًمِمٞم٤مـملم ذم يمثرهتؿ :يمٛمثؾ رضمؾ ،دظمؾ زرقم ً٤م ومٞمف ضمراد يمثػم :ومٙمٚمام ووع
رضمٚمف ،شمٓم٤مير اجلراد يٛمٞمٜم ً٤م وؿمامًٓ :وًمقٓ أن اهلل قمز وضمؾ همض اًمٌٍم قمٜمٝمؿُ ،م٤م رؤي رء ،إٓ وقمٚمٞمف
ؿمٞمٓم٤من(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)75 /6
قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداران ىم٤ملُ :م٤م أشمك ُمـ أشمك إسمٚمٞمس ،وىم٤مرون ،وسمٚمٕم٤مم ،إٓ :أن أصؾ ٟمٞم٤مهتؿ قمغم همش،
ومرضمٕمقا إمم اًمٖمش اًمذي ذم ىمٚمقهبؿ :واهلل قمغم أيمرم ُمـ أن يٛمـ قمغم قمٌد سمّمدق ،صمؿ يًٚمٌف إي٤مه.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)217 /9
قمـ أمحد ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ي٘مقل وأفمٜمف أسم٤م ؾمٚمٞمامن اًمداران ىم٤مل :إن إلسمٚمٞمس ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م ي٘مقل ًمف
اعمت٘م٤ميض :يت٘م٤مى اسمـ آدم سمٕمد قمنميـ ؾمٜم٦م ًمٞمخؼم سمٕمٛمؾ ىمد قمٛمٚمف ه ًا ًمٞمٔمٝمره ومػمسمح قمٚمٞمف ُم٤م سملم أضمر
اًمن واًمٕمالٟمٞم٦م).طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)277 /9
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ٓ :يؽمك اًمِمٞمٓم٤من اإلٟمً٤من ،طمتك َيت٤مل ًمف سمٙمؾ وضمف ،ومٞمًتخرج ُمٜمف ُم٤م َيؼم سمف
ُمـ قمٛمٚمفً ،مٕمٚمف يٙمقن يمثػم اًمٓمقاف ومٞم٘مقلُ :م٤م يم٤من أضمغم اًمٓمقاف اًمٚمٞمٚم٦م :أو يٙمقن ص٤مئ ًام ،ومٞم٘مقلُ :م٤م أصم٘مؾ
اًمًحقر أوُ :م٤م أؿمد اًمٕمٓمش :وم٢من اؾمتٓمٕم٧م :أن ٓ شمٙمقن حمدصم ً٤م ،وٓ ُمتٙمٚم ًام وٓ ىم٤مرئ ً٤م :إن يمٜم٧م سمٚمٞمٖم ً٤م
ىم٤مًمقاُ :م٤م أسمٚمٖمف وأطمًـ طمديثف ،وأطمًـ صقشمف :ومٞمٕمجٌؽ ذًمؽ ،ومتٜمتٗمخ :وإن ل شمٙمـ سمٚمٞمٖم ً٤م وٓ طمًـ
اًمّمقت ،ىم٤مًمقاً :مٞمس َيًـ َيدث وًمٞمس صقشمف سمحًـ أطمزٟمؽ وؿمؼ قمٚمٞمؽ ،ومتٙمقن ُمرائٞم ً٤م وإذا
ضمٚمً٧م ،ومتٙمٚمٛم٧م ول شمٌ٤ملُ :مـ ذُمؽ وُمـ ُمدطمؽ ُمـ اهلل :ومتٙمٚمؿ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)91 /8
ىم٤مل أيب حمٛمد طمٌٞم٥م :واهلل ،إن اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٚمٕم٥م سم٤مًم٘مراء يمام يٚمٕم٥م اًمّمٌٞم٤من سم٤مجلقز وًمق أن اهلل دقم٤من يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٘م٤مل :ي٤م طمٌٞم٥م وم٘مٚم٧مً :مٌٞمؽ ىم٤مل :ضمئتٜمل سمّمالة يقم أو صقم يقم أو ريمٕم٦م أو شمًٌٞمح٦م اشم٘مٞم٧م
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قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إسمٚمٞمس أن ٓ يٙمقن ـمٕمـ ومٞمٝم٤م ـمٕمٜم٦م ،وم٠مومًده٤م ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن أىمقلٟ :مٕمؿ أي رب .ىم٤مل:
وؾمٛمٕم٧م طمٌٞمٌ٤م أسم٤م حمٛمد ي٘مقل ٓ :شم٘مٕمدوا ومراهم٤م وم٢من اعمقت يٚمٞمٙمؿ( .احلٚمٞمف )153 - 152 /6
ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ظم٤مًمدً :مٞمس رء أىمٓمع ًمٔمٝمر إسمٚمٞمس ُمـ ىمقل اسمـ آدمً :مٞم٧م ؿمٕمري سمامذا َيتؿ زم؟ ىم٤مل:
قمٜمده٤م يئس إسمٚمٞمس وي٘مقلُ:متك هذا يٕمج٥م سمٕمٛمٚمف؟ ومحدصم٧م سمف ُمْم٤مء سمـ قمٞمًك وم٘م٤مل :ي٤م أمحد قمٜمد
اخل٤ممت٦م ومٔمع سم٤مًم٘مقم .ومحدصم٧م سمف أسم٤م قمٌد اهلل اًمً٤مضمل وم٘م٤مل :واظمٓمراه( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )311 /9
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ :يم٤من ي٘م٤ملً :مٞمس رء أؿمد قمغم إسمٚمٞمس ُمـ اًمٕم٤مل احلٚمٞمؿ إن شمٙمٚمؿ :شمٙمٚمؿ سمٕمٚمؿ وإن
ؾمٙم٧م ؾمٙم٧م سمحٚمؿ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)26 /8
ىم٤مل أيب قمٌد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل :اًمدٟمٞم٤م شمدقمق إمم ومتٜم٦م واًمِمٞمٓم٤من يدقمق إمم ظمٓمٞمئ٦م وًم٘م٤مء اهلل :ظمػم ُمـ اإلىم٤مُم٦م
ُمٕمٝمام(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )129 /5
ىم٤مل أيب اجلٚمد طمٞمالن سمـ ومروة  :وضمدت اًمتًقيػ ضمٜمد ًا ُمـ ضمٜمقد إسمٚمٞمس ىمد أهٚمؽ ظمٚم٘م ً٤م ُمـ ظمٚمؼ اهلل
يمثػم ًا (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)55 /6
قمـ احلًـ سمـ قمروم٦م ىم٤مل :طمدصمٜمل ويمٞمع سمـ اجلراح سم٠مطم٤مدي٨م ،ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد ؾم٠مًمتف قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل زم :أل
أطمدصمؽ هب٤م أُمس؟! ىمٚم٧م :سمغم؟ وًمٙمٜمل ؿمٙمٙم٧م .ىم٤مل ٓ :شمِمؽ وم٢من اًمِمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من.
(شم٤مريخ سمٖمداد )395 /6
ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمثامن اعمٙملً :م٘مد قمٚمؿ اهلل ٟمٌٞمف ُم٤م ومٞمف اًمِمٗم٤مء ،وضمقاُمع اًمٜمٍم ،وومقاشمح اًمٕمٌ٤مدة ،وم٘م٤مل:
ِ
٤من ٟم َْز ٌغ َوم ِ
ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ
ٞمؿ )( .شم٤مريخ سمٖمداد)224 /12
( َوإِ َُّم٤م َيٜم َْز َهمٜم ََّؽ ُم َـ َّ ْ
اًمًٛمٞم ُع ا ًْم َٕمٚم ُ
٤مؾمتَٕم ْذ سمِ٤مهللَِّ إِ َّٟم ُف ُه َق َّ
ْ
قمـ أيب ؾمٜم٤من ىم٤مل :ىم٤مل إسمٚمٞمس :إذا اؾمتٛمٙمٜم٧م ُمـ اسمـ آدم صمالصم ً٤م ،أصٌ٧م ُمٜمف طم٤مضمتل :إذا ٟمز ذٟمقسمف ،وإذا
اؾمتٙمثر قمٛمٚمف ،وإذا أقمج٥م سمرأيف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )92 /5
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمرة :ىم٤مل إسمٚمٞمس :يمٞمػ يٜمجق ُمٜمل اسمـ آدم وإذا همْم٥م ،يمٜم٧م قمٜمد أٟمٗمف وإذا ظمرج يمٜم٧م ذم
ىمٚمٌف؟(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )95 /5
قمـ خمٚمد سمـ احلًلم ىم٤ملُ :م٤م ٟمدب اهلل اًمٕمٌ٤مد إمم رء ،إٓ أقمؽمض ومٞمف إسمٚمٞمس سم٠مُمريـُ ،م٤م يٌ٤مزم سم٠مَيام فمٗمر:
إُم٤م همٚمقا ومٞمف ،وإُم٤م شم٘مّمػم ًا قمٜمف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )266 /8
ىم٤مل قمٌدة سمـ أيب ًمٌ٤مسم٦م :ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤منُ :مٝمام أقمجزن اسمـ آدم ومٚمـ يٕمجزن ذم اصمٜملمُ :م٤مًمف ُمـ أيـ ايمتًٌف
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وومٞمام أٟمٗم٘مف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)113 /6
ىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح :إن اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٗمتح ًمٚمٕمٌد شمًٕم٦م وشمًٕملم سم٤مسم ً٤م ُمـ اخلػم يريد سمف سم٤مسم ً٤م ُمـ اًمًقء.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )331 /7
ىم٤مل إقمٛمش :ؾمٛمٕم٧م ظمٞمثٛم٦م وأصح٤مسمٜم٤م ي٘مقًمقن ٓ :دمرؤا اًمِمٞمٓم٤من قمغم أطمديمؿ(.احلٚمٞم٦م )119 /4
يم٤من ُمـ قم٤مدة اسمـ شمٞمٛمٞمف ٓ :يٙمٚمٛمف أطمد سمٖمػم ضورة سمٕمد صالة اًمٗمجر ومال يزال ذم اًمذيمر ُيًٛمع ٟمٗمًف
ورسمام يًٛمع ذيمره ُمـ إمم ضم٤مٟمٌف ُمع يمقٟمف ذم ظمالل ذًمؽ يٙمثر ُمـ شم٘مٚمٞم٥م سمٍمه ٟمحق اًمًامء هٙمذا دأسمف
طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس ويزول وىم٧م اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة .ويمٜم٧م ُمدة إىم٤مُمتل سمدُمِمؼ ُمالزُمف ضمؾ اًمٜمٝم٤مر
ويمثػما ُمـ اًمٚمٞمؾ ويم٤من يدٟمٞمٜمل ُمٜمف طمتك جيٚمًٜمل إمم ضم٤مٟمٌف ويمٜم٧م اؾمٛمع ُم٤م يتٚمق وُم٤م يذيمر طمٞمٜمئذ ومرأيتف
ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ويٙمرره٤م وي٘مٓمع ذًمؽ اًمقىم٧م يمٚمف اقمٜمل ُمـ اًمٗمجر إمم ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ذم شمٙمرير شمالوهت٤م.
(إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمح٤مومظ قمٛمر سمـ قمكم اًمٌزار -اًمٗمّمؾ اًمراسمع)
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقر د :سمٚمٖمٜم٤م :أن اخلٌٞم٨م إسمٚمٞمس شمٌدى ًمٞمحٞمك سمـ زيمري٤م قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل ًمف :إن أريد أن
أٟمّمحؽ وم٘م٤مل :يمذسم٧م أٟم٧م ٓ شمٜمّمحٜمل وًمٙمـ :أظمؼمن قمـ سمٜمل آدم وم٘م٤مل :هؿ قمٜمدٟم٤م قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف:
أُم٤م صٜمػ ُمٜمٝمؿ :ومٝمؿ أؿمد إصٜم٤مف قمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مٌؾ طمتك ٟمٗمتٜمف ،وٟمًتٛمٙمـ ُمٜمف ،صمؿ يٗمزع إمم اإلؾمتٖمٗم٤مر
واًم تقسم٦م ،ومٞمٗمًد قمٚمٞمٜم٤م يمؾ ؿمئ أدريمٜم٤م ُمٜمف :صمؿ ٟمٕمقد ًمف ،ومٞمٕمقد ،ومال ٟمحـ ٟمٞم٠مس ُمٜمف ،وٓ ٟمحـ ٟمدرك ُمٜمف
طم٤مضمتٜم٤م ،ومٜمحـ ُمـ ذًمؽ ذم قمٜم٤مء .وأُم٤م اًمّمٜمػ أظمر :ومٝمؿ ذم أيديٜم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمرة ذم أيدي صٌٞم٤مٟمٙمؿ،
ٟمٚم٘مٞمٝمؿ يمٞمػ ؿمئٜم ً٤م ،ىمد يمٗمقٟم٤م أٟمٗمًٝمؿ .وأُم٤م اًمّمٜمػ أظمر :ومٝمؿ ُمثٚمؽ ُمٕمّمقُمقنٟ ٓ ،م٘مدر ُمٜمٝمؿ قمغم
ؿمئ :وم٘م٤مل ًمف َيٞمك قمغم ذًمؽ :هؾ ىمدرت ُمٜمل قمغم رء؟ ىم٤مل ،ٓ :إٓ ُمرة واطمدة ،وم٢مٟمؽ ىمدُم٧م ـمٕم٤مُم ً٤م
شم٠ميمٚمف ،ومٚمؿ أزل أؿمٝمٞمف إًمٞمؽ ،طمتك أيمٚم٧م أيمثر مم٤م شمريد ،ومٜمٛم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،ول شم٘مؿ إمم اًمّمالة يمام يمٜم٧م
شم٘مقم إًمٞمٝم٤م :ىم٤مل :وم٘م٤مل ًمف َيٞمك ٓ :ضمرم ٓ ،ؿمٌٕم٧م ُمـ ـمٕم٤مم أسمد ًا ،طمتك أُمقت :وم٘م٤مل ًمف اخلٌٞم٨م ٓ :ضمرم
ٓ ٟمّمح٧م آدُمٞم٤م سمٕمدك( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )148 /8
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤ملً :م٘مل رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
رضمالً ُمـ اجلـ ومّم٤مرقمف ومٍمقمف اإلٟمز ،وم٘م٤مل ًمف اجلٜمل :قم٤مودن ،ومٕم٤موده ومٍمقمف اإلٟمز ،وم٘م٤مل ًمف
اإلٟمز :إن ٕراك وئٞمالً ؿمحٞمًٌ٤م يم٠من ذريٕمتٞمؽ ذريٕمت٤م يمٚم٥م ىم٤مل :ومٙمذًمؽ أٟمتؿ ُمٕم٤مذ اجلـ  -أو أٟم٧م
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ُمٜمٝمؿ يمذًمؽ  -ىم٤مل ٓ :واهلل إن ُمٜمٝمؿ ًمْمٚمٞمع ،وًمٙمـ قم٤مودن اًمث٤مًمث٦م وم٢من سقمتٜمل قمٚمٛمتؽ ؿمٞم ًئ٤م يٜمٗمٕمؽ،
ومٕم٤موده ومٍمقمف وم٘م٤مل :ه٤مت قمٚمٛمٜمل ىم٤مل :هؾ شم٘مرأ آي٦م اًمٙمرد؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ،ىم٤مل إٟمؽ ًمـ شم٘مرأه٤م ذم سمٞم٧م إٓ
ظمرج ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من ًمف ظمٌ٩م يمخٌ٩م احلامر (أي ضاط) ٓ يدظمٚمف طمتك يّمٌح .ىم٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم ي٤م أسم٤م
قمٌد اًمرمحـ ُمـ ذاك اًمرضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل ومٕمٌس قمٌد اهلل وأىمٌؾ قمٚمٞمف
وىم٤ملُ :مـ يٙمقن هق إٓ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف (.جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك )13636
 -0>:ثبة اعزسجبة االخزّبع ػٍ ٝاٌمشاءح

ِ
اضمت ََٛم َع
وؾم َّٚمؿ « :و َُم٤م ْ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1923و َقم ْـ َأيب ُه َر ْي َر َة َر َ
٧م ُمـ سم ِ
َىمقم ذم سمٞم ٍ
ٞمقت اهللَِّ َيتْ ُٚم َ
اًمًٙمِٞمٜمَ٦م ،
ارؾمقٟمَف سم ْٞمٜم َُٝمؿ  ،إَِّٓ ٟم ََز ْ
ُ
ْ ٌ َْ
ًم٧م قم َٚمٞمٝمؿ َّ
قن يمت٤مب اهللَِّ  ،ويتَدَ ُ
ِ
ِ
َره ْؿ اهللَّ ومٞمِٛم ْـ ِقمٜمده ش رواه ُمًٚمؿ .
اًمر ْ َ
مح٦م َ ،و َطم َّٗم ْت ُٝمؿ اعمالئ َٙم ُ٦م  ،و َذيم ُ
و َهمِم َٞم ْت ُٝم ْؿ َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا اضمتٛمٕمقا أُمروا واطمد ًا ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ،

واًمٜم٤مس يًتٛمٕمقن(.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )533 /11
ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م :يمٜم٧م ُمع قمكم ومًٛمع وجتٝمؿ ذم اعمًجد ي٘مرءون اًم٘مرآن ،ومذيمر ُمثٚمف.
( اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م )372/14
ىم٤مل إؾمقد سمـ هالل :يم٤من ُمٕم٤مذ ي٘مقل ًمرضمؾ ُمـ إظمقاٟمف اضمٚمس سمٜم٤م ومٚمٜم١مُمـ ؾم٤مقم٦م ،ومٞمجٚمً٤من يتذايمران
اهلل وَيٛمداٟمف وقمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل زم ُمٕم٤مذ اضمٚمس سمٜم٤م ٟم١مُمـ ؾم٤مقم٦م ،يٕمٜمل ٟمذيمر اهلل .
(اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م وآصم٤مر ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ )164/6 -39356
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر:إن اًمّمدي٘ملم إذا ىمرئ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ـمرسم٧م ىمٚمقهبؿ إمم أظمرة(.صٗم٦م اًمّمٗمقة) 169/2

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أيب هريرة أٟمف ُمر سمًقق اعمديٜم٦م ومقىمػ قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل:ي٤م أهؾ اًمًقق ُم٤م أقمجزيمؿ ىم٤مًمقا وُم٤م ذاك ي٤م أسم٤م
هريرة؟ ىم٤مل :ذاك ُمػماث رؾمقل اهلل ي٘مًؿ وأٟمتؿ ه٤م هٜم٤م ٓ شمذهٌقن ومت٠مظمذون ٟمّمٞمٌٙمؿ ُمٜمف ىم٤مًمقا :وأيـ
هق؟ ىم٤مل :ذم اعمًجد ومخرضمقا هاقم٤م إمم اعمًجد ووىمػ أسمق هريرة هلؿ طمتك رضمٕمقا وم٘م٤مل هلؿ أسمق هريرة:

أُم٤م رأيتؿ ذم اعمًجد أطمدا؟ ىم٤مًمقا :سمغم :رأيٜم٤م ىمقُم٤م يّمٚمقن وىمقُم٤م ي٘مرأون اًم٘مرآن وىمقُم٤م يتذايمرون احلالل
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واحلرام وم٘م٤مل هلؿ أسمق هريرة:وَيٙمؿ ومذاك ُمػماث حمٛمد( .اًمٓمؼماٟمك رم آوؾمط 114/2رىمؿ )1429
قمـ أيب رضم٤مء ىم٤مل :يم٤من أسمق ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ي٘مرئٜم٤م ،جيٚمًٜم٤م طمٚم٘م٤م طمٚم٘م٤م ،وقمٚمٞمف سمردان أسمٞمْم٤من وم٠مىمرأن
هذه اًمًقرة( :اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ اًمذي ظمٚمؼ) وىم٤مل :هذه أول ؾمقرة أٟمزًم٧م قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ (.شم٤مريخ ُمٙمف ًمٚمٗم٤ميمٝمك )
قمـ أسمق يٕم٘مقب اًمث٘مٗمل قمـ قم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يم٤من قمكم ذم اعمًجد أطمًٌف ىم٤ملُ :مًجد
اًمٙمقوم٦م ومًٛمع وج٦م ؿمديدة ،ومً٠مل ُم٤م ه١مٓء؟ وم٘م٤مًمقا :ىمقم ي٘مرؤون اًم٘مرآن أو يتٚمقن اًم٘مرآن ،وم٘م٤مل :أُم٤م
أهنؿ يم٤مٟمقا أطم٥م اًمٜم٤مس إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( .يمِمػ إؾمت٤مر )94/3
يزيد سمـ أيب ُم٤مًمؽ قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يم٤من أسمق اًمدرداء ي٠ميت اعمًجد صمؿ يّمكم اًمٖمداة صمؿ ي٘مرأ ذم احلٚم٘م٦م
وي٘مرئ طمتك إذا أراد اًم٘مٞم٤مم ىم٤مل ٕصح٤مسمف :هؾ ُمـ وًمٞمٛم٦م ٟمِمٝمده٤م أو قم٘مٞم٘م٦م أو ومٓمرة وم٢من ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ،ىم٤مم
إًمٞمٝم٤م وإن ىم٤مًمقا ٓ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إن أؿمٝمدك أن ص٤مئؿ وإن أسم٤م اًمدرداء هق اًمذي ؾمـ هذه احلٚمؼ ي٘مرأ
ومٞمٝم٤م(.خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ )126/1
اًمرواي٦م اعمِمٝمقرة ىم٤مل زم ؾمــُٚمٞمؿ سمـ قمٞمًك :وهق شمٚمٛمٞمذ
ىم٤مل ظمٚمػ سمـ هِم٤مم ّ
اًمٌزاز :وهق ظمٚمػ ص٤مطم٥م ّ
اًمزي٤مت ( اطمد اصح٤مب اًم٘مرءات اًمٕمنم ) ومقضمدشمــُف
محزة وؿمٞمخ ظمٚمػ :دظمٚم٧م قمغم محزة َ سمـ طمٌٞم٥م ٍ ّ
َ
صمؿ ىم٤مل محزة:
أقمٞمذك سم٤مهلل ،وم٘م٤مل :ي٤م هذا
يــُٛمــ َِّرغ ُ ظمدّ يــْف ِ ذم إرض ويٌٙمل وم٘مٚم٧م:
َ
اؾمتٕمذت ذم ُم٤مذا؟ ّ
رأي٧م اًمٌ٤مرطم٦م َ ذم ُمٜم٤مُمل ّ
ومًٛمٕم٧م ىم٤مئال
ومٙمٜم٧م ومٞمٛمـ طمي
سم٘مراء اًم٘مرآن
ُ
ُ
ُ
يم٠من اًم٘مٞم٤مُم٦م َ ىمد ىم٤مُم٧م وىمد ُدقمل ّ
قمكم إّٓ ُمـ َ
ومرضمٕم٧م اًم٘مٝم٘مرى (اًم٘مٝم٘مرى أي أن يرضمع
قمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن،
ُ
ي٘مقل سمٙمالم ٍ قمذب ٓ :يدظمؾ ّ
داقمل اهلل
وم٘مٚم٧مً :مٌــّٞمؽ
اًمزي٤مت ؟
اإلٟمً٤من دون أن يٚمتٗم٧م) ومٝمــ َ
ُ
ُتػ سم٤مؾمٛمل أيـ محزة ُ سمـ طمٌٞم٥م ّ
َ
ٝمؿ ًمٌـّٞمؽ  ،فم ّـ محزة ُ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ّ
ًمٌــّٞمؽ ،ومٌ٤مدرن ٌ
أن اًمذي َي٤مـمٌف ُمٚمؽ
ُمٚمؽ وم٘م٤مل :ىمؾً:مٌـّٞمؽ اًمٚم ّ
ومقىمٗم٧م أرقمد
ومًٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م وجٞم٩م اًم٘مراء ،
دارا ،
ومٙم٤من اعمـُخ٤مـم٥م ًمف اهللُ
ُ
ُ
ُ
شمٕم٤مًمٞمٗم٘مٚم٧م يمام ىم٤مل زم وم٠مدظمٚمٜمل ً
ٍ
ومًٛمٕم٧م ىم٤مئال ي٘مقل ٓ :سم٠مس قمٚمٞمؽ َ
در
،وم٠مدرت وضمٝمل وم٢مذا أٟم٤م
ارق واىمرأ
ُمـ هقل اعمقىمػ ،
ُ
ُ
سمٛمٜمؼم ُمـ ٍّ
أسمٞمض  ،دومــّت٤م ُه ُمـ ي٤مىمقت ٍ أصٗمر ،وُمــِرىم٤مشمــُف ( درضم٤مشمف) ُمـ زسمرضمد أظمي ،وم٘م٤مل زم :ارق واىمرأ ،
ومٚمام
ومرىمٞم٧م وم٘مٞمؾ زم :اىمرأ ؾمقرة إٟمٕم٤مم
ُ
ُ
ُ٤مًمًتلم آي٦م ّ
وم٘مرأت وأٟم٤م ٓ أدري قمغم ُمـ أىمرأ طمتــّك سمٚمٖمت ّ
وم٘مٚم٧م :سمٚمٞم٤مٔن قمــَٚمــِؿ
أًمً٧م اًم٘م٤مهر ومقق قمٌ٤مدي ؟
سمٚمٖم٧م (وهق اًم٘م٤مهر ومقق قمٌ٤مده ) وم٘م٤مل زم :ي٤م محزة
ُ
ُ
ُ
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محزة ّ
صمؿ ىم٤مل زم :اىمرأ وم٘مرأت
أن اًمذي َي٤مـمٌف هق اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :صدىم٧م اىمرأ،
ُ
وم٘مرأت طمتــّك متّٛمتــُٝم٤م ّ
سم٤مًمًجقد ( ّ
ٕن ذم آظمر ؾمقرة إقمراف ؾمجدة وم٘م٤مل زم:
سمٚمٖم٧م آظمره٤م
إقمراف طمتــّك
ُ
ُ
وم٠موُم٠مت ّ
َ
أىمرأك هذه اًم٘مراءة؟ وم٘مٚم٧م :ؾمٚمٞمامٟمقًم٘مٌف
طمًٌــُؽ ُم٤م ُم٣مُ ،مـ ؾمجقد ذم اًمدّ ٟمٞم٤م ٓ شمًجدْ ي٤م محزةُ ،مـ
وم٘مٚم٧م :قمغم
ىمٚم٧مَ :يٞمك ،ىم٤مل :صدق َيٞمك قمغم ُمـ ىمرأ َيٞمك ؟
ُ
إقمٛمش ،ىم٤مل :صدىم٧م ُمـ أىمرأ ؾمٚمٞمامن؟ ُ
اًمًٚمٛملُ ،مـ أىمرأ أسم٤م قمٌد اًمرمحـ؟ وم٘مٚم٧م :قمغم
اًمرمحـ ُ
اًمرمحـ اًمًــُٚمٛمل ،ىم٤مل :صدق أسمق قمٌد ّ
أيب قمٌد ّ
قمكم ،ومٛمـ أىمرأ قمٚمٞمــّ٤م؟ ىمٚم٧مٟ :مٌٞمــّـُؽ
اسمـ ّ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف  ،وم٘م٤مل :صدق ّ
قمؿ ٟمٌٞمــّؽ ّ
اًمًالم .ىم٤مل :وُمـ أىمرأ
ٟمٌل؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :ضمؼميؾ قمٚمٞمف ّ
حمٛمدٌ صٚمــّك اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمــّؿ  ،ىم٤مل :وُمـ أىمرأ ّ
أضمن أن أىمقل أٟم٧م،طمٞم٤مء ُمـ اهلل
ومًٙم٧م ُ  ،وم٘م٤مل زم :ي٤م محزة ىمؾ أٟم٧م ىم٤مل :وم٘مٚم٧مُ :م٤م
ضمؼميؾ؟ ىم٤مل محزة:
ّ
ُ
وطمؼ اًم٘مرآن ٕيمرُم ّـ أهؾ اًم٘مرآن ؾمــِ ّٞمام إذا
شمٕم٤ممم وم٘م٤مل :ىمؾ أٟم٧م ،وم٘مٚم٧م :أٟم٧م  ،ىم٤مل:
صدىم٧م ي٤م محزة َّ .
َ
أطمٌٌ٧م أطمدا يمحٌل ٕهؾ ِ اًم٘مرآن ادن ُ ي٤م محزة ،ومدٟمقت ُ
قمٛمٚمقا سم٤مًم٘مرآن  ،ي٤م محزة اًم٘مرآن يمالُمل وُم٤م
ُ
وٛمخٜمل هب٤م وىم٤ملً :مٞمس أومٕمؾ سمؽ وطمدك ،ىمد ومٕمٚم٧م ذًمؽ سمٜمٔمرائؽ ُمـ
صمؿ ّ
ومٖمٛمر يده ذم اًمٖم٤مًمٞم٦م ـمٞم٥م ّ
ّ٠مت ًمؽ ي٤م محزة قمٜمدي
ومقىمؽ وُمـ دوٟمؽ وُمـ أىمرأ اًم٘مرآن يمام أىمرشمــَف ل ير ْد اعمجلء همػمي وُم٤م ظمٌــ ُ
أيمثر وم٠مقمــْٚمــ ِْؿ أصح٤مسمؽ سمٛمٙم٤من ُمـ طمٌــّل ٕهؾ اًم٘مرآن وومٕمكم هبؿ ومٝمؿ اعمّمٓمــَٗمــ َْق َن إظمٞم٤مر ي٤م محزة
أقمذب ًم ًِ٤مٟم٤م شمال اًم٘مرآن سم٤مًمٜمــّ٤مر ،وٓ ىمٚم ًٌ٤م وقم٤مه ،وٓ أذٟمً٤م ؾمٛمٕمــَتــْف ،وٓ قمٞمٜمً٤م ٟمٔمرشمــْف
وقمزيت وضمالزم ٓ
ّ
ُ
رب طمٗمــّّافمٝمؿ ىم٤مل:
ُ
ريب وم٘م٤مل :ي٤م محزة أيـ ٟمٔمــّ٤مر اعمّم٤مطمػ؟ وم٘مٚم٧م :ي٤م ّ
وم٘مٚم٧م :ؾمٌح٤مٟمؽ ؾمٌح٤مٟمؽ أي ّ
أشمقن رومٕم٧م هلؿ ّ
اًمتٗم٧م محزة إمم
صمؿ
َ
ٓ وًمٙمٜمل أطمٗمٔمــُف هلؿ طمتــّك يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٢مذا ْ
سمٙمؾ آي٦م درضم٦مّ .
وأمترغ ذم اًمتــّراب؟ (.هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزى – صٗمف اًمّمٗمقة )
شمٚمٛمٞمذه ؾمــُٚمٞمؿ وىم٤مل ًمف  :أومتٚمق ُُمٜمل أن أسمٙمل ّ

;> -0ثبة فنً اٌٛمٛء

ِ
ِ
ِ
قهٙم ُْؿ إِ َمم َىم ْقًمف َشم َٕم َ٤ممم :
اًمّمالَة َوم٤م ْهمً ُٚمقا ُو ُضم َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا إِ َذا ُىم ْٛمت ُْؿ إِ َمم َّ
َُم٤م ُيريدُ اهللُ ًمِٞمَ ْج َٕم َؾ َقم َٚمٞمْٙم ُْؿ ُِم ْـ َطم َرجٍ َوًمٙمِ ْـ ُيريدُ ًمِٞمُ َٓم ِّٝم َريم ُْؿ َوًم ِ ُٞمتِ َّؿ ٟمِ ْٕم َٛمتَ ُف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ شم َِْمٙم ُُرو َن
[ اعم٤مئدة . ] 6 :
ِ
 -1924و َقمـ َأيب هرير َة ريض اهللَّ َقمٜمْف ىم٤مل ِ :
ؾمٛم ْٕم٧م َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘مقل  «:إِ َّن
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ َْ
َ
ِ
ُأُمتل يدْ َقمق َن يقم ِ
لم ُِم ْـ آ َصم ِ
اًمقوقء َوم ِ
اؾمتَ َٓم٤م َع ُِمٜمْٙم ُْؿ َأ ْن ُيٓمِٞمؾ ُهم َّرشمَف َ ،وم ْ
ٚمٞمٗمٕمؾ
٤مر
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ُهم ّر ًا حم َ َّجٚمِ َ
ٛمـ ْ
َّ ُ ْ َ ْ َ
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سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ش ٌ
احلٚمٞم٦م ُِمـ ِ
 -1925وقمٜمف َىم َ٤مل  :ؾم ِٛمٕم٧م َظمٚمِٞمكم ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ي ُ٘مقل َ « :شمٌ ُٚم ُغ ِ
اعم١مُمـ َطم ْٞم٨م
َ
ْ
َ
َ ْ
ْ َ
يٌْ ُٚم ُغ اًمقوـق ُء ش رواه ُمًـٚمؿ.

ِ
ُ
َ
َ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ
قمٗم٤من ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل
قمثامن سمـ
 -1926وقمـ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
شمَق َّو َ٠م َوم َ٠مطمـًـ اًمقوـقء َظمرضم٧م َظم َٓم٤مي٤مه ُِمـ ضمً ِد ِه طمتَّك َختْرج ُِمـ ِ
حت٧م َأ ِ
فمٗم٤مر ِه ش رواه ُمًٚمؿ.
ُ َ ْ
َ َ َ
ْ َ َ
َ
َ ُ ْ َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َيت ََق َّو ُ٠م َ
رؾم َ
ُمثؾ ُووقئل هذا ُصم َّؿ ىم٤مل « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1927وقمٜم ُف ىم٤مل َ :ر َأ ْي ُ٧م ُ
َ٧م َصال ُشم ُف َوُم ِْم ُٞم ُف إِمم اعمًَ ِ
ج ِد ٟمَ٤مومِ َٚم ً٦مش رواه ُمًٚمؿ.
َُم ْـ شم ََق َّو َ٠م هٙمذا ُهم ِٗم َر ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدَّ َم ُِم ْـ َذٟمٌِ ِفَ ،ويمَ٤مٟم ْ
ْ
َ
ِ
َ
 -1928وقمـ أيب هرير َة ريض اهللَّ قمٜمف َأ َّن
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِذا شم ََق َّو َ٠م اًمٕمٌدُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

يمؾ ظمٓمِٞمئ٦م َٟم َٔمر إِ ًَمٞمٝم٤م سمِٕمٞمٜمٞم ِف ُمع ِ
اعمًُٚمِؿ َأ ِو ْ ِ
اعم٤مء َأ ْو ُم َع ِ
رج ُِم ْـ َو ِ
ضمٝم ِف ُّ
آظمر
َ
َْ ْ ْ
اعم١مُم ُـ َوم َٖمًؾ وضم َٝم ُف َظم َ
ِ
َىم ْٓم ِر ِ
٤مء َأو ُمع ِ
يديف َ ،ظمرج ُِمـ ِ
اعم٤مء َ ،وم٢مِذا َهمًؾ ِ
يديف يم ُُّؾ َظمٓمٞمئَ ٍ٦م َ
آظمر َىم ْٓم ِر
يم٤من سم َٓم َِم ْت َٝم٤م يدا ُه َُم َع اعمَ ْ
ْ
ٓمر ِ
ًؾ ِرضمٚمٞم ِف َ ،ظمرضم٧م يم ُُّؾ َظمٓمِٞمئ ٍ٦م ُم َِمتٝم٤م ِرضماله ُمع ِ
ِ
آظمر َىم ِ
اعم٤مء َأ ْو َُمع ِ
اعم٤مء  ،طمتك
َ َ ْ
اعم٤مء َ ،وم٢مِذا َهم َ َ ْ
َ َ
اًمذٟم ِ
َير َج ٟم َِ٘مٞمًّ٤م ُِمـ ُّ
ُقب شرواه ُمًٚمؿ .
ُ

ِ
اًمًال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َدار َىمق ٍم
وؾم َّٚمؿ َأشمَك اعم٘مؼم َة َوم َ٘م٤مل َّ « :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1929وقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
ٓطم ُ٘مق َن ِ ،
ٜملم وإِٟمَّ٤م إِ ْن َؿم٤مء اهللَّ سمِٙمُؿ ِ
ُُم ْ١م ُِم ِ
ت َأٟمَّ٤م َىمدْ ر َأ ْيٜمَ٤م إِ ْظمقا َٟمٜمَ٤م ش َ :ىم٤م ًُمقا َ :أو ًَم ًْٜمَ٤م إِ ْظمقاٟم ََؽ ي٤م
ود ْد ُ
ْ
َ
رؾمقل اهللَِّ ؟ ىم٤مل َ « :أ ْٟمت ُْؿ َأ ْص َح٤ميب َ ،و ْ
ف َُم ْـ َل ْ َي ْ٠مشمُقا
إظم َقا ُٟمٜمَ٤م ا ًّمذي َـ َل َي ْ٠مشمُقا سمٕمد ش ىم٤مًمقا  :يمٞمػ َشم ْٕم ِر ُ
ُ
ري َظم ْٞم ٍؾ ُد ْه ٍؿ
َسم ْٕمدُ ُمـ ُأ َُّمتِ َؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ وم٘م٤مل َ « :أ َر َأ ْي َ٧م ًَم ْق َأ َّن َر ُضمال ًم ُف َظم ْٞم ٌؾ ُهم ٌّر ُحم َّج َٚم ٌ٦م ْ َ
سملم فم ْٝم ْ
ُقن ُهمرا حمجٚمِلم ُِمـ اًمقو ِ
ُ
قء ،
ف َظمٞمْ َٚم ُف ؟ ش َىم٤م ًُمقا َ :سمغم ي٤م
ِ ْهب ٍؿ َ ،أٓ ي ْٕم ِر ُ
رؾمقل اهللَِّ َ ،ىم َ٤مل َ « :وم٢مِ َّهن ُ ْؿ ي ْ٠مشم َ ًّ َ َّ َ َ ُ ُ

احلق ِ
ض شرواه ُمًٚمؿ .
ومر ُـم ُٝم ْؿ قمغم ْ
و َأٟمَ٤م َ

ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :أٓ َأ ُد ًُّمٙم ُْؿ قمغم ُم٤م َي ْٛم ُحق اهللَّ سمِ ِف اخلَ َٓم٤مي٤م ،
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1939وقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
رضم٤مت ؟ َىم٤م ًُمقا  :سمغم ي٤م رؾمقل اهللَِّ َ ،ىم َ٤مل  :إِؾمٌ٤م ُغ اًمقو ِ
ِ
قء قمغم اعمٙم ِ
َ٤مر ِه و َيمثْ َر ُة اخلُ َٓم٤م إمم
وير َوم ُع سمِ ِف اًمدَّ
ُ ُ
ْ
َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمر ُ
اًمر َسم ُ
سم٤مط ش رواه ُمًٚمؿ .
اًمّمالة سم ْٕمد َّ
اعمً٤مضمد  ،واٟمْت َٔم ُ٤مر َّ
٤مط  ،ومذًمٙم ُُؿ ِّ
اًمّمالة َ ،ومذًمٙم ُُؿ ِّ
ِ
 -1931و َقمـ َأيب ُم ٍ
٤مًمؽ إَ ْؿم ِ
رؾم ُ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ :
ٕمر ِّي َ
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل ُ
َ
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اإل ِ
ِ
قر َؿم ْٓم ُر ِ
اًمّمؼم .
ؾمٌؼ سمِٓمقًم ِ ِف ذم سم٤مب
يامن ش رواه ُمًٚمؿ  .وىمد َ
«اًم ُّٓم ُٝم ُ
آظم ِر سم٤مب اًمر ِ
ضم٤مء  ،وهق ِ
ريض اهللَّ قمٜمْف اًمً٤مسمِ ُؼ ذم ِ
طمدي٨م قمٛمرو سم ِـ َقمًٌ َ٦م ِ
طمد ٌ
ُ
قمٔمٞمؿ
ي٨م
وذم اًمٌ٤مب
َ ُ
ْ ْ
ٌ
َّ
ُ َّ
َ
ُُ ،م ِْمت َِٛم ٌؾ قمغم ُمج ٍؾ ُمـ اخلػمات .
ِ
٤مب ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ِ
 -1932وقم ْـ ُقم َٛمر ْسم ِـ اخلَ َّٓم ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ « :م٤م ُِمٜمْٙم ُْؿ ُِم ْـ
قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َأ ٍ
ِ
وطمدَ ه ٓ َذ َ
يؽ ًم ُف ،و َأ ْؿمٝمدُ
طمد َّ
اًمق ُوق َء ُصم َّؿ َىم َ٤مل َ :أ ْؿمٝمدُ َأ ْن ٓ إًِمف إَِّٓ اهللَّ ْ
يتقو ُ٠م َوم ُٞمٌْٚم ُغ َأو َوم ُٞم ًٌِْ ُغ ُ
ِ
قاب اجلٜم َِّ٦م اًم َّث َامٟمِ َٞم ُ٦م َيدْ ُظم ُؾ ُِم ْـ َأ َِّي٤م ؿم٤م َء ش رواه ُمًٚمؿ .
رؾمق ًُمف  ،إَِّٓ ُومت َح٧م ًَم ُف َأ ْسم ُ
َأ َّن ُحم َّٛمدً ا قم ٌْدُ ُه َو ُ
واضمٕم ْٚمٜمل ُِم َـ اعمُتَ َٓم ِّٝم ِري َـ ش .
اضمٕم ْٚمٜمل ُمـ اًمت ََّّقاسمِ َ
لم ْ
وزاد اًمؽمُمذي  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قمكم أٟمف يم٤من يتقو٠م قمٜمد يمؾ صالة وي٘مرأ  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة .أي٦م.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)294/5
ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ اعمٌنم :رأي٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل يّمكم اًمّمٚمقات سمقوقء واطمد  ،وم٢مذا سم٤مل أو أطمدث شمقو٠م
وُمًح سمٗمْمؾ ـمٝمقره اخلٗملم  .وم٘مٚم٧م  :أسم٤م قمٌد اهلل  ،رء شمّمٜمٕمف سمرأيؽ؟ ىم٤مل  :سمؾ رأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٜمٕمف  ،وم٠مٟم٤م أصٜمٕمف  ،يمام رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٜمع .
وقمـ اسمـ ؾمػميـ :أن اخلٚمٗم٤مء يم٤مٟمقا يتقوئقن ًمٙمؾ صالة( .شمٗمًػم سمـ يمثػم)44/3
ؾمئؾ قمٙمرُم٦م قمـ ىمقل اهلل  :إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة وم٤مهمًٚمقا وضمقهٙمؿ وأيديٙمؿ إمم اعمراومؼ .ومٙمؾ ؾم٤مقم٦م
يتقو٠م؟ وم٘م٤مل  :ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  ٓ:ووقء إٓ ُمـ طمدث .ىم٤مل قمٙمرُم٦م :يم٤من ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص يّمكم
اًمّمٚمقات سمقوقء واطمد .قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل  :يم٤من ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ي٘مقل  :صؾ سمٓمٝمقرك ُم٤م ل حتدث.
قمـ يزيد سمـ ـمريػ أو ـمريػ سمـ يزيد :أهنؿ يم٤مٟمقا ُمع أيب ُمقؾمك قمغم ؿم٤مـمئ دضمٚم٦م ومتقوئقا ومّمٚمقا
اًمٔمٝمر ومٚمام ٟمقدي سم٤مًمٕمٍم ىم٤مم رضم٤مل يتقوئقن ُمـ دضمٚم٦م  ،وم٘م٤مل  :إٟمف ٓ ووقء إٓ قمغم ُمـ أطمدث.
(شمٗمًػم اًمٓمؼمى)8 -7/19
قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ أن شمٗمًػم هذه أي٦م  :إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة .أي٦م .أن ذًمؽ :إذا ىمٛمتؿ ُمـ اعمْم٤مضمع يٕمٜمل
اًمٜمقم .قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة .ي٘مقل  :ىمٛمتؿ وأٟمتؿ قمغم همػم ـمٝمر.
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قمـ احلًـ ذم ىمقًمف  :وم٤مهمًٚمقا وضمقهٙمؿ وأيديٙمؿ .ىم٤مل  :ذاك اًمٖمًؾ اًمدًمؽ .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف :
واُمًحقا سمرءوؾمٙمؿ وأرضمٚمٙمؿ .ىم٤مل  :هق اعمًح .وىم٤مل ايْم٤م  :أسمك اًمٜم٤مس إٓ اًمٖمًؾ ،وٓ أضمد ذم يمت٤مب
اهلل إٓ اعمًح(.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)294/5
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ًمرضمؾ :قمٚمٞمؽ سمخّم٤مل اإليامن :اًمّمقم ذم اًمّمٞمػ ،وضب إقمداء سم٤مًمًٞمػ،
وشمٕمجٞمؾ اًمّمالة ذم يقم اًمٖمٞمؿ ،وإسمالغ اًمقوقء ذم اًمٞمقم اًمِم٤مت ،واًمّمؼم قمغم اعمّمٞمٌ٤مت ،وشمرك ردهم٦م

اخلٌ٤مل ىم٤مل :وُم٤م ردهم٦م اخلٌ٤مل؟ ىم٤مل :ذب اخلٛمر  (.أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن)
ٍ
ًمٙم٤مف ووقئل ًمّمالة اًمّمٌح صٚمقايت يمٚمٝم٤م ُم٤م ل ُأطمدث.
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :إن يم٤من
(ذح ُمٕم٤من أصم٤مر 42 /1سمرىمؿ )219
قمـ أيب سمٙمر اعمروزي ىم٤مل :يم٤من أسمق قمٌد اهلل رسمام ىمرأ ذم اعمّمحػ ،وهق قمغم همػم ـمٝم٤مرة ومال يٛمًف ،وًمٙمـ
ي٠مظمذ سمٞمده قمقد ًا أو ؿمٞمئ ً٤م يّمٗمح سمف اًمقرىم٦م(.شم٤مريخ سمٖمداد)195 /3
حمٛمد سمـ يمثػم سمـ ُمروان اًمٗمٝمري ىم٤مل :رأي٧م إوزاقمل ذم صحـ سمٞم٧م اعم٘مدس ،وىمد أشمك ضمٌ ً٤م ُمـ ضمٌ٤مسمف،
وم٤مؾمت٘مك دًمق ًا ُمـ ُم٤مء ومقوٕمف وضمٚمس يتقو٠م ُمٜمف ،وم٘م٤مل ًمف سمٕمض اعم٤مرة :ي٤م ؿمٞمخ أُم٤م خت٤مف اهلل شمتقو٠م ذم
اعمًجد؟ وم٘م٤مل ًمف إوزاقمل :شمٗم٘مف ذم اًمديـ ،صمؿ أوم٧م( .شم٤مريخ سمٖمداد)193 /3
ىم٤مل اًمزهري ٓ :ووقء إٓ ومٞمام وضمدت اًمريح أو ؾمٛمٕم٧م اًمّمقت( .اًمٌخ٤مري 725 /2سمرىمؿ )1951
ىم٤مل خمٚمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :ىم٤مل قمدي سمـ طم٤مشمؿُ :م٤م أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م إٓ وأٟم٤م قمغم ووقء.
(شم٤مريخ سمٖمداد )289 /12
ىم٤مل ُم٤مًمؽ ٓ:سم٠مس أن ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ قمغم ووقء واطمد يّمكم سمف يقُملم أو أيمثر ُمـ ذًمؽ(.اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى)35 /1

ىم٤مل أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ :ؾم٠مًم٧م أمحد قمٛمـ صغم أيمثر ُمـ َخس صٚمقات سمقوقء واطمد؟ وم٘م٤مل ٓ :سم٠مس
سمذًمؽ إذا ل يٜمت٘مض ووقءه ُم٤م فمٜمٜم٧م أن أطمد ًا أٟمٙمر هذا( .جمٛمقع اًمٗمت٤موى )373 /21
ىم٤مل سمريم٦م إزدي :وو٠مت ُمٙمحقًٓ وم٠مشمٞمتف سم٤معمٜمديؾ ،وم٠ميب أن يٛمًح سمف وضمٝمف وُمًح وضمٝمف سمٓمرف صمقسمف
وم٘م٤مل :اًمقوقء سمريمف ،وأٟم٤م أطم٥م أن ٓ شمٕمدو صمقيب ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )294/5
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمجالن :اًمٗم٘مف ذم ديـ اهلل إؾمٌ٤م ُغ اًمقوقء وىمٚم ُ٦م إهراق اعم٤مء (.إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :يم٤من ي٘م٤ملُ :مـ ىمٚم٦م وم٘مف اًمرضمؾ وًمٕمف سم٤معم٤مء  (.إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )
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ىم٤مل اًمٜمقوي :يم٤من اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقافم٥م قمغم اًمقوقء ًمٙمؾ صالة قمٛمالً سم٤مٕومْمؾ وصغم
اًمّمٚمقات ذم هذا اًمٞمقم -يقم اًمٗمتح -سمقوقء واطمد سمٞم٤مٟم ً٤م ًمٚمجقاز( .ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )178 /3
ىم٤مل اًم٘محٓم٤مٟمك رم ٟمقٟمٞمتف :
أدم اًمًقاك ُمع اًمقوقء وم٢مٟمف

ُمرى اإلًمف ُمٓمٝمر إؾمٜم٤من

ؾمؿ اإلًمف ًمدى اًمقوقء سمٜمٞم٦م

صمؿ اؾمتٕمذ ُمـ ومتٜم٦م اًمقهل٤من

وم٠مؾم٤مس أقمامل اًمقرى ٟمٞم٤مهتؿ

وقمغم إؾم٤مس ىمقاقمد اًمٌٜمٞم٤من

أؾمٌغ ووقءك ٓ شمٗمرق ؿمٛمٚمف

وم٤مًمٗمقر واإلؾمٌ٤مغ ُمٗمؽمو٤من

وإذا قمدُم٧م اعم٤مء ومٙمـ ُمتٞمٛمام

ُمـ ـمٞم٥م شمرب إرض واجلدران

ُمتٞمٛمام صٚمٞم٧م أو ُمتقوئـ٤م

ومٙمالمهـ٤م ذم اًمِمـرع جمزيتـ٤من

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد :ىمٚم٧م ٕسمك :إٟمك ٕيمثر اًمقوقء ،ومٜمٝم٤مٟمك قمـ ذًمؽ ،وىم٤مل ي٤م سمٜمك ي٘م٤مل :إن ًمٚمقوقء

ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م ي٘م٤مل ًمف اًمقهل٤من .ىم٤مل مم ذًمؽ همػم ُمرة ،يٜمٝم٤مٟمك قمـ يمثرة ص٥م اعم٤مء ،وىم٤مل مم :أىمٚمؾ ُمـ هذا اعم٤مء ي٤م
سمٜمك(.إهم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )142
وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر :ىمٚم٧م ٕمحدٟ :مزيد قمغم صمالث رم اًمقوقء؟ وم٘م٤مل ٓ :واهلل إٓ رضمؾ ُمٌتغم .
(إهم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) 141
وىم٤مل أؾمقد سمـ ؾم٤مل ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ؿمٞمخ اإلُم٤مم أمحد :يمٜم٧م ُمٌتغم سم٤مًمقوقء ،ومٜمزًم٧م دضمٚم٦م أشمقو٠م
ومًٛمٕم٧م ه٤مشمٗم ً٤م ي٘مقل :ي٤م أؾمقدَ ،يٞمك قمـ ؾمٕمٞمد :اًمقوقء صمالثُ ،م٤م يم٤من أيمثرل يرومع ،وم٤مًمتٗم٧م ومٚمؿ أر
أطمدا" (.إهم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )141
وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٓم٤مء :ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ي٘مقل :إن مم ريمقة أو ىمدطم ً٤مُ ،م٤م يًع إٓ ٟمّمػ اعمد
أو ٟمحقه ،أسمقل صمؿ أشمقو٠م ُمٜمف ،وأومْمؾ ُمٜمف ومْم ً
ال" .ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ :ومذيمرت ذًمؽ ًمًٚمٞمامن سمـ يً٤مر
وم٘م٤مل :وأٟم٤م يٙمٗمٞمٜمك ُمثؾ ذًمؽ"  .ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ :ومذيمرت ذًمؽ ٕسمك قمٌٞمدة سمـ حمٛمد سمـ قمامر سمـ ي٤مه
وم٘م٤مل :وهٙمذا ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(.اهم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من )141
وىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمك :يم٤مٟمقا أؿمد اؾمتٞمٗم٤مء ًمٚمامء ُمٜمٙمؿ ،ويم٤مٟمقا يرون أن رسمع اعمد جيزئ ُمـ اًمقوقء
( هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٌ٤مًمٖمف )(.إهم٤مصمف اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )141
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<> -0ثبة فنً األراْ

ِ
ِ
رؾم َ
َّ٤مس ُم٤م
ٚمؿ اًمٜم ُ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ًَ « :م ْق ي ْٕم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ -1933قم ْـ َأيب ُهر ْير َة َر َ
ذم اًمٜم ِ
ِ
ِ
ِ
وًمق ي ْٕم َٚم ُٛمق َن ُم٤م ذم
ِّداء
واًمّم ِّ
ٓؾمتٝمٛمقا قم َٚم ْٞمفْ ،
َّ
يًت َِٝمٛمقا قم َٚمٞمف ْ
ػ إَولُ .صم َّؿ َل ْ َجيِدُ وا إَِّٓ َأ ْن ْ
ِ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
مه٤م و ًَم ْق طمٌق ًا ش ٌ
ٓؾمتٌَ٘مقا َإًمٞمْف  ،و ًَم ْق ي ْٕم َٚم ُٛمقن ُم٤م ذم اًم َٕمت ََٛم٦م ُّ
واًمّم ٌْحِ ٕشمق ُ
اًم َّت ْٝمجػم ْ
جػم ش  :اًمتٌَّٙمػم إِمم اًمّم ِ
ِ
الة .
َّ
« ْ
ْ ُ
آؾمتٝم٤م ُم ش  :آ ْىمؽما ُع  « ،واًم َّت ْٝم ُ
ِ
ِ
 -1934وقم ْـ ُُم ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
رؾم َ
قل « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٕم٤موي َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
اًم٘م ِ
َّ٤مس أ ْقمٜمَ٤مىم ً٤م يقم ِ
قل اًمٜم ِ
اعمُ١م ِّذٟمُق َن َأ ْـم ُ
ٞم٤مُم٦م ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ َ
ٞمد اخلدْ ِري ِ
ؾمٕم ٍ
سمـ َأيب صٕمّمٕم َ٦م َأن َأسم٤م ِ
ِ
ِ
اًمر ْمح ِـ ِ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل ًَم ُف
ُ ِّ
َ
َ ْ َ
 -1935وقم ْـ َقم ٌْد اهللَّ ْسم ِـ قمٌد َّ
َ
ِ
ٌ٤مدي َ٦م وم٢مِذا ُيمٜم َْ٧م ذم َهمٜم َِٛم َؽ َأو ِ
حت٥م ا ًْم َٖمٜمَؿ وا ًْم ِ
 :إن َ ِ
ًمٚمّمالة َ ،وم ْ٤مر َوم ْع َص ْقشم َ
َؽ
ْ٧م
سم٤مد َيتِ َؽ َوم َ٠م َّذٟم َ
ْ
أراك ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٌء  ،إَِّٓ َؿم ِٝمد ًَم ُف ْيق َم ا ًْم ِ٘مٞم٤م َُم ِ٦م ش
سم٤مًمٜمِّدَ اء َ ،وم٢مِ َّٟم ُف ٓ ْيًٛم ُع َُمدَ ى ْ
صقت اعمُ١م ِّذن ضم ُّـ  ،وٓ إٟم ٌْس َ ،وٓ َ ْ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ  .رواه اًمٌخ٤مري .
ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد َ :ؾمٛم ْٕمتُ ُف ُم ْـ َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ « :إِذا ٟم ِ
 -1936و َقم ْـ َأيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ُقدي
َ
ْ َ
ِ ِ
ِ
سم٤مًمّم ِ
ض ٌ
الة َ ،أ ْد َسمر اًمِم ْٞم َٓم ُ
يض اًمٜمِّدا ُء َأ ْىم ٌَؾ  ،طمتَّك إِذا ُصم ِّق َب
َّ
اط طمتَّك ٓ ي ًْٛمع اًم َّت ْ٠مذي َـ َ ،وم٢مذا ُىم َ
٤من و ًم ُف ُ َ
ِ ِ
ِ
اعمر ِء و َٟم ْٗم ًِ ِف ي ُ٘م ُ
قل  :ا ْذيم ُْر يمَذا  ،واذيم ُْر
٥م َأ ْىم ٌَؾ َ ،طمتَّك َيْٓمِر َسم ْ َ
يض اًمتَّ ْثقيِ ُ
َّ
لم ْ
ًمٚمّمالة َأ ْد َسمر َ ،طمتَّك إذا ُىم َ
ي٥م ش ِ :
يمذا عمَ٤م َل ْ ْ
يدري يم َْؿ َّ
اإل َىم٤مُم ُ٦م
صغم ش ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف « اًمتَّ ْث ِق ُ
اًمر ُضم ُؾ َُم٤م َ
يذيم ُْر ُم ْـ َىم ٌْ ُؾ َطمتَّك ي َٔم َّؾ َّ
ِ
اًمٕم٤مص ِ
َ -1937و َقم ْـ قمٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ِ
ِ
رؾم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ٛمرو ْسم ِـ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َأٟمف َؾمٛمع ُ
َ
قل  « :إِذا ِ
ِ
ؾمٛم ْٕمت ُُؿ اًمٜمِّدا َء َوم ُ٘مق ًُمقا ُِمثْ َؾ ُم٤م َي ُ٘م ُ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قمكم َصال ًة
َ
قمكم َ ،وم٢م َّٟم ُف َُم ْـ َص َّغم َ َّ
قل ُ ،صم َّؿ َص ُّٚمقا َ َّ
قمنم ًا ُ ،صمؿ ؾم ُٚمقا اهللَّ زم ا ًْم ِ
قؾمٞم َٚم َ٦م َ ،وم٢مِ َّهنَ٤م َُم ِٜمز ًَم ٌ٦م ذم اجلٜم َِّ٦م ٓ َشمٜمْ ٌَ ِٖمل إَِّٓ ًم َٕمٌْ ٍد ُم ْـ ِقمٌ٤مد
َص َّغم اهللَّ َقم َٚمٞمْ ِف ِ َهب٤م ْ
َّ
اهللَّ و َأرضمق َأ ْن َأيمُق َن َأٟمَ٤م هق َ ،ومٛمـ ؾم َ٠مل زم ا ًْم ِ
قؾمٞم َٚم٦م َطم َّٚم ْ٧م ًَم ُف َّ
اًمِمٗم٤م َقم ُ٦م ش رواه ُمًٚمؿ .
ُ
َ ْ ُ
َ
ْ َ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِذا
ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي
 -1938وقمـ َأيب
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ
ِ
ؾمٛم ْٕمت ُُؿ اًمٜمِّدا َء َ ،وم ُ٘مق ًُمقا يمَام ي ُ٘م ُ
قل اعمُ١م ِّذ ُن ش ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
ِ
َ -1939وقم ْـ ٍ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
يًٛم ُع
ضم٤مسمر َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ « :مـ َىم٤مل طملم ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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ٛم٦م ،آت ُحمَٛمد ًا ا ًْم ِ
الة ا ًْم َ٘م٤مئِ ِ
قمقة اًمتَّ٤مُم ِ٦م  ،واًمّم ِ
هذ ِه اًمدَّ ِ
اًمٜمِّداء  :اًم َّٚمٝمؿ رب ِ
قؾمٞم َٚم َ٦م  ،وا ًْم َٗم َْمٞمِ َٚم٦م ،وا ْسمٕمثْ ُف
َّ
ُ َّ َ َّ
َّ
َّ
َ
ُم َ٘م٤مُم٤م حمْٛمقد ًا ا ًَّمذي وقمَدْ شمَف  ،طم َّٚم ْ٧م ًَمف َؿم َٗم٤مقمتل يقم ا ًْم ِ٘م ِ
ٞم٤مُم٦م ش رواه اًمٌخ٤مري .
ْ
ُ
ً ُ
ِ
٤مص ِ
 -1949وقم ْـ َؾم ْٕم ِد ْسمـ َأيب و َّىم ٍ
وؾم َّٚمؿ َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَُ :م ْـ َىم٤مل
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َقمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
رؾمق ًُم ُف ،
ِطم َ
يًٛم ُع اعمُ١م ِّذ َن َ :أ ْؿم َٝمد َأ ْن ٓ إًِمف إَِّٓ اهللَّ ْ
وطمد ُه ٓ َذيؽ ًم ُف َ ،و َأ َّن ُحم َّٛمد ًا قم ٌْدُ ُه َو ُ
لم ْ
ِ
ِ
وسم٤مإل ْؾمال ِم ِديٜمً٤م ُ ،هم ِٗمر ًَم ُف َذ ْٟم ٌُ ُف ش رواه ُمًٚمؿ .
وسمٛم َح َّٛم ٍد َر ُؾمقًٓ ،
رو ُ
ٞم٧م سمِ٤مهللَِّ ر ًّسم٤م ُ ،
ِ
 -1941وقم ْـ َأٟم ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :اًمدُّ َقم٤م ُء ٓ ُير ُّد سملم
َس
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم٤مل ُ
َ
واإل ِ
إَ ِ
ذان ِ
ىم٤مُم٦م ش رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمثامن سمـ قمٗم٤من رى اهلل قمٜمٝمام أهنام يم٤مٟم٤م  :يرزىم٤من اعم١مذٟملم وإئٛم٦م واعمٕمٚمٛملم

واًم٘مْم٤مة ( .شم٤مريخ سمٖمداد )81 /2
وىم٤مل ايْم٤م ُ :مـ ُم١مذٟمقيمؿ اًمٞمقم؟ ىم٤مًمقاُ :مقاًمٞمٜم٤م وقمٌٞمدٟم٤م .ىم٤مل :إن ذًمؽ ًمٜم٘مص يمٌػم(.احلٚمٞم٦م )161 /4
وىم٤مل ايْم٤مً :مق يمٜم٧م أـمٞمؼ إذان ُمع اخلالوم٦م ٕذٟم٧م(.شم٤مريخ سمٖمداد)139 /3
طمل قمغم اًمّمالة وم٘مد دقم٤م إمم اهلل (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :وم٤معم١مذن إذا ىم٤ملّ :
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  ٓ :ي١مم اًمٖمالم طمتك َيتٚمؿ  ،وًمٞم١مذن ًمٙمؿ ظمٞم٤مريمؿُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )1/487
قمـ اسمـ قمٌّ٤مس وضم٤مسمر ىم٤مٓ :ل يٙمـ ي١م َّذن يقم اًمٗمٓمر وٓ يقم إوحك(.اظمرضمف اًمٌخ٤مري )969
ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمرضمؾ ي١مم أو ي١مذن ،ومٞمٕمٓمك قمغم ذًمؽ ُمـ همػم شمٕمرض؟ وم٘م٤مل ٓ :سم٠مس ،هذا
ُمقؾمك ؾم٘مك هلام هلل ومٕمرض ًمف رزق وم٘مٌٚمف(.شم٤مريخ سمٖمداد)496 /14
ىم٤مل احلًـ :أهؾ اًمّمالة واحلًٌ٦م ُمـ اعم١مذٟملم أول ُمـ يٙمًك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  264/7طمدي٨م )35929

روى أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمٕم٨م إِمم اعمًجد رضم٤مًٓ :إِذا ُأىمٞمٛم٧م اًمّمالة وم٘مقُمقا إًِمٞمٝم٤م.
( ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق)596/1
ُمثؾ ِ
ؾمٗمٞم٤من سم ُـ قمٞمٞمٜم٦م ٓ:شمٙمـ َ
ُ
قمٌد اًمًقء ٓ ي٠ميت طمتك ُيد َقمك ائ٧م اًمّمال َة ىمٌؾ اًمٜمداء(.احلٚمٞمف )7/285
ىم٤مل
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :إن ُمـ شمقىمػم اًمّمالة أن شم٠ميت ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م(.صٗم٦م اًمّمٗمقة (235/2
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اًمًٜمّ٦م إذان ذم اعمٜم٤مرة ِ
واإلىم٤مُم٦م ذم اعمًجد ويم٤من قمٌد اهلل يٗمٕمٚمف.
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼُ :مـ ُّ
(ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )224 /1
ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦مً :مق اؾمتٓمٕم٧م أن أيمقن ُم١مذن احللً ،مٗمٕمٚم٧م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)175 /4
ىم٤مل اإل ُم٤مم اًمٜمقوي  ::ذيمر اًمٕمٚمامء ذم طمٙمٛم٦م إذان أرسمٕم٦م اؿمٞم٤مء افمٝم٤مر ؿمٕم٤مر آؾمالم ،ويمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد
وآقمالم سمدظمقل وىم٧م اًمّمالة وسمٛمٙم٤مهن٤م ،واًمدقم٤مء إمم اجلامقم٦م (.ذح ُمًٚمؿ )299/4
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمغم اًمًٜمقؾمك :
دقمق ٌة حتٛمؾ احلٞم٤مة إمم اًمٙمقن

اٟمٌالج اًمّمٌ٤مح واًمٚمٞمؾ ؾم٤ميم ْـ
وؾمٙم٤مٟمِف ىمرى وُمدائ ْـ

ارشمٗم٤مع إذان ومقق اعمآذن ذم
ُ
وٟمدا ٌء ُمـ اًمًامء إمم إرض

ٍ
فم٤مهر قمٚمٞمٝم٤م وسم٤مـم ْـ
إمم

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ زيد  :طمدصمٜمل أيب عم٤م أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜم٤مىمقس يٕمٛمؾ سمف ًمٚمٜم٤مس
ًمٞمجتٛمٕمقا ًمٚمّمالة ـم٤مف يب وأٟم٤م ٟم٤مئؿ رضمؾ َيٛمؾ ٟم٤مىمقؾم٤م ذم يده وم٘مٚم٧م  :ي٤مقمٌد اهلل أشمٌٞمع اًمٜم٤مىمقس ؟ ىم٤مل
وُم٤م شمّمٜمع سمف ؟ وم٘مٚم٧م ٟمدقمق سمف إمم اًمّمالة ىم٤مل  :أومال أدًمؽ قمغم ُم٤م هق ظمػم ُمـ ذًمؽ ؟ وم٘مٚم٧م  :سمغم ىم٤مل :
شم٘مقل اهلل أيمؼم ومذيمره ُمرسمع اًمتٙمٌػم سمال شمرضمٞمع  ،ىم٤مل  :صمؿ اؾمت٠مظمر قمٜمل همػم سمٕمٞمد وم٘م٤مل  :شم٘مقل إذا ىمٛم٧م إمم
اًمّمالة ومذيمر اإلىم٤مُم٦م ُمٗمردة وصمٜمك ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة  ،ومٚمام أصٌح٧م أشمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٠مظمؼمشمف سمام رأي٧م  ،وم٘م٤مل  :إهن٤م ًمرؤي٤م طمؼ إن ؿم٤مء اهلل وم٘مؿ ُمع سمالل وم٠مًمؼ قمٚمٞمف ُم٤م رأي٧م ومٚمٞم١مذن سمف وم٢مٟمف
أٟمدى ُمٜمؽ صقشم٤م وم٘مٛم٧م ُمع سمالل ومجٕمٚم٧م أًم٘مٞمف قمٚمٞمف وي١مذن سمف ىم٤مل  :ومًٛمع سمذًمؽ قمٛمر سمـ

اخلٓم٤مب وهق ذم سمٞمتف ومخرج جير رداءه ي٘مقل  :واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ي٤م رؾمقل اهلل ًم٘مد رأي٧م ُمثؾ ُم٤م أري
وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمٚمف احلٛمد (.ؾمٜمـ أيب داود سمرىمؿ )469
روى اسمـ قمٛمر أٟمف يم٤من ي٘مقل :يم٤من اعمًٚمٛمقن طملم ىمدُمقا اعمديٜم٦م جيتٛمٕمقن ومٞمتحٞمٜمقن اًمّمالةً ،مٞمس ُيٜم٤مدى
ٟم٤مىمقؾم٤م ُمثؾ ٟم٤مىمقس اًمٜمّم٤مرى ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :سمؾ سمق ًىم٤م
هل٤م ،ومتٙمٚمٛمقا يق ًُم٤م ذم ذًمؽ ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :اختذوا
ً
ُمثؾ ىمرن اًمٞمٝمقد ،وم٘م٤مل قمٛمر :أو ٓ شمٌٕمثقن ً
رضمال ُيٜم٤مدي سم٤مًمّمالة؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
ِ
٤مًمّم َال ِة(.صحٞمح اًمٌخ٤مرى رىمؿ ُ -694مًٚمؿ )377
َي٤م سمِ َال ُلُ :ىمؿ َومٜمَ٤مد سمِ َّ
قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف دظمؾ ُمًجد ًا ومًٛمع اعم١مذن يتٖمٜمك ذم إذان ،ومٚمام ؾمٛمع اعم١مذن يتٖمٜمك ل
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يّمؾ ذم اعمًجد اًمذي ومٞمف ذًمؽ ،ومٚمح٘مف اعم١مذن وىم٤ملُ :م٤م هذا ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ واهلل إن ٕطمٌؽ ذم اهلل.
ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ  :واهلل إن ٕسمٖمْمؽ ذم اهلل .وم٘م٤مل :ول ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ؟ وم٘م٤مل ًمفٟٕ :مؽ شمتٖمٜمك
سم٤مٕذان وشم٠مظمذ قمٚمٞمف أضمر ًا .واًمتٖمٜمل يٙمقن ذم ىمراءة اًم٘مرآن وًمٞمس ذم إذانُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )475/1

ؾمٛمح٤م وإٓ
قمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز :أن ُم١مذٟمً٤م أذن ومٓمرب ذم أذاٟمف ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمر:أ َّذن أذاٟمً٤م
ً
وم٤مقمتزًمٜم٤مُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )1/228
ىم٤مل أيب اًمِمٕمث٤مء :يمٜمّ٤م ىمٕمقد ًا ذم اعمًجد ُمع أيب هريرة ،وم٠م ّذن اعم١مذن ،وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ اعمًجد يٛمٌم وم٠مشمٌ َٕمف
سمٍمه طمتك ظمرج ُمـ اعمًجد ،وم٘م٤مل أسمق هريرة :أ ُّم٤م هذا وم٘مد قمَم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف
أسمق هريرة َ
وؾمٚمؿ(.أظمرضمف ُمًٚمؿ )1487
ىم٤مل أيب سمٙمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م :دظمٚم٧م ُمًجد ُمٕمروف ويم٤من ذم ُمٜمزًمف ،ومخرج إًمٞمٜم٤م وٟمحـ مج٤مقم٦م وم٘م٤مل:
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل ومرددٟم٤م قمٚمٞمف اًمًالم ،وم٘م٤مل :طمٞم٤ميمؿ اهلل سم٤مًمًالم وٟمٕمٛمٜم٤م وإي٤ميمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م
وإطمزان صمؿ أذن ،ومٚمام أظمذ ذم إذان اوٓمرب وارشمٕمد طملم ىم٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وم٘م٤مم ؿمٕمر
طم٤مضمٌٞمف وحلٞمتف طمتك ظمٗم٧م أن ٓ يتؿ أذاٟمف واٟمحٜمك طمتك يم٤مد أن يً٘مط( .احلٚمٞمف )361 - 369 /8
وهذا إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن اعمروزي أطمد اًمدقم٤مة اعمحدصملم اًمث٘م٤مت ُمـ أصح٤مب قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،ويم٤مٟم٧م
ُمٝمٜمتف اًمّمٞم٤مهم٦م وـمرق اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ىم٤مل اسمـ ُمٕملم( :يم٤من إذا رومع اعمٓمرىم٦م ومًٛمع اًمٜمداء ل ير ّده٤م).
(هتذي٥م اًمتٝمذي٥م(151/1
وٟم٘مؾ اسمـ ؾمٕمد قمٜمف أٟمف ىم٤ملُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م شم٠مذيٜم ً٤م ذم أهكم ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م(.اًمٓمٌ٘م٤مت )5/131
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مُ :م٤م أذن اعم١مذن ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م إٓ وأٟم٤م ذم اعمًجد(.اًمًػم )221/4
=> -0ثبة فنً اٌقٍٛاد

ال َة َشمٜمْٝمك قم ِـ اًم َٗمح َِم ِ
٤مء َواعمُٜمْٙم َِر [ اًمٕمٜمٙمٌقت . ] 45 :
اًمّم َ َ َ
ْ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن َّ
ِ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1942وقم ْـ َأيب ُه َر ْيرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
َخس ُمر ٍ
ات ْ ،
هؾ يٌْ٘مك ُِم ْـ َد َرٟمِ ِف َر ٌء؟ش ىم٤م ًُمقا
« َأر َأ ْيت ُْؿ ًَم ْق َأ َّن َهنْر ًا سمٌِ٤مب َأ َطم ِديمؿ ي ْٖمت ًَِ ُؾ ُِمٜمْف يم َُّؾ َي ْق ٍم َ ْ
َّ
ومذًمؽ ُمثَ ُؾ اًمّم َٚم ِ
ِِ
ِ
قات اخلَ ْٛم ِ
ُمتٗمؼ
رء َ ،ىم٤مل « :
يٛم ُحق اهللَّ هبِ َّـ اخل َٓم٤مي٤م ش ٌ
َّ
سْ ،
َ َ
 ٓ :ي ٌْ َ٘مك ُم ْـ درٟمف َ ْ
قمٚمٞمف.

.

 -119اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ومْمؾ اًمّمٚمقات

قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ « :مثَ ُؾ اًمّم ِ
ٍ
رؾم ُ
ٚمقات
َّ
َ
ْ َ
يض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
 -1943وقم ْـ َضم٤مسمِر َر َ
َخس ُمر ٍ
ِ ِ
ِ
همٛم ٍر ٍ
اخلَ ْٛم ِ
اتش رواه ُمًٚمؿ.
ضم٤مر َقمغم سم٤مب َأ َطمديمُؿ ي ْٖمتًَ ُؾ ُمٜمْ ُف يم َُّؾ َي ْق ٍم ْ َ َّ
س يمٛمثَ ِؾ هن ْ ٍر ْ
ِ
اعمٕمجٛم٦م  :اًمٙمثِ ُػم .
« اًم َٖم ْٛم ُر ش سمٗمتحِ اًمٖملم
ٍ
رضمالً َأص٤مب ُِم ِـ ا ُْمر َأ ٍة ُىم ٌْ َٚم ً٦م  ،وم َ٠مشمَك اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ
 -1944و َقم ِـ ا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
احلًٜم ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مت
وؾم َّٚمؿ َوم َ٠مظمؼم ُه وم َ٠م َٟمزل اهللَّ شمٕم٤ممم  { :و َأىمؿ َّ
اًمّمال َة َـمرذم اًمٜمَّ َٝم٤مر َو ُز ًَمٗم٤م ُم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ  ،إِ َّن ْ َ
َقم َٚمٞمْف َ
٤مت } وم٘م٤مل اًمرضم ُؾ َ :أ ِزم هذا ؟ ىم٤مل ِ « :
ذهٌـ اًمًٞم َئ ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
جلٛمٞمع ُأ َُّمتل ُيم ِّٚم ِٝم ْؿش ٌ
َّ ُ
ُي ْ َ َّ ِّ
ِ
ٚمقات
اًمّم ُ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َّ « :
 -1945وقمـ َأيب ُهريرة ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اخلَ ْٛم ُس ،واجلُ ُٛمٕم ُ٦م إِمم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م  ،يم َّٗم٤مر ٌة عم٤م َسمٞمْٜم ُٝم َّـ ُ ،م٤م ل شمُٖمش اًمٙم ٌَ٤مئِ ُر ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
سمـ قمٗم٤من ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل ِ :
قمثامن ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
َ
َ
ي٘مقل :
ؾمٛم ْٕم ُ٧م
 -1946وقمـ
ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ٍ ِ
حتي ُه صال ٌة َُمٙمتُقسم ٌ٦م َومٞمُ ْح ًِ ُـ ُو ُوق َء َه٤م َ ،و ُظمِمق َقم َٝم٤م َ ،و ُريمُق َقمٝم٤م  ،إَِّٓ يم٤مٟم٧م
«ُم٤م ُمـ ا ُْمريء ُُم ًْٚم ٍؿ ُ ُ
َيم َّٗم٤مر ًة عم٤م َىم ٌْ َٚم َٝم٤م ُِم ْـ اًمذٟم ِ
ت يمٌَِػم ٌة َ ،و َ
ذًمؽ اًمدَّ ْه َر يم َّٚم ُف ش رواه ُمًٚمؿ .
ُقب ُم٤م ل شم ُْ١م َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف :إن اًمّمالة شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر .ي٘مقل  :ذم اًمّمالة ُمٜمتٝمك وُمزدضمر قمـ
ُمٕم٤مِص اهلل قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقل اهلل  :إن اًمّمالة شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ُ.مـ ل شمٜمٝمف صالشمف قمـ
اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ل يزدد سمّمالشمف ُمـ اهلل إٓ سمٕمدا .قمـ ؾمٛمرة سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل  :ىمٞمؾ ٓسمـ ُمًٕمقد :إن ومالٟم٤م
يمثػم اًمّمالة  ،ىم٤مل  :وم٢مهن٤م ٓ شمٜمٗمع إٓ ُمـ أـم٤مقمٝم٤م .قمـ اسمـ قمقن ذم ىمقل اهلل:إن اًمّمالة شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء

واعمٜمٙمر .ىم٤مل  :إذا يمٜم٧م ذم صالة  ،وم٠مٟم٧م ذم ُمٕمروف  ،وىمد طمجزشمؽ قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر و ( اًمٗمحِم٤مء )
 :هق اًمزٟم٤م و ( اعمٜمٙمر ) ُ :مٕم٤مِص اهلل وُمـ أشمك وم٤مطمِم٦م أو قمَم اهلل ذم صالشمف سمام يٗمًد صالشمف  ،ومال ؿمؽ
أٟمف ٓ صالة ًمف ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )41/ 29
أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ىمقًمف  :إن اًمّمالة شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ىم٤مل  :اًمّمالة ومٞمٝم٤م صمالث ظمالل :اإلظمالص
واخلِمٞم٦م ،وذيمر اهلل ،ومٙمؾ صالة ًمٞمً٧م ومٞمٝم٤م ُمـ هذه اخلالل ومٚمٞمً٧م سمّمالة ،وم٤مإلظمالص ي٠مُمره
سم٤معمٕمروف ،واخلِمٞم٦م شمٜمٝم٤مه قمـ اعمٜمٙمر ،وذيمر اهلل اًم٘مرآن ،ي٠مُمره ويٜمٝم٤مه(.اًمدر اعمٜمثقر)551/11
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ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ إوزاقمل ىم٤مل :يمت٥م قمٛمر إمم قمامًمف :اضمتٜمٌقا اإلؿمتٖم٤مل قمٜمد طمية اًمّمالة :ومٛمـ أو٤مقمٝم٤م ،ومٝمق عم٤م

ؾمقاه٤م ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم أؿمد شمْمٞمٞمٕم ً٤م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)316 /5
وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ُمـ هه أن يٚم٘مل اهلل شمٕم٤ممم همدا ُمًٚمام ومٚمٞمح٤مومظ قمغم ه١مٓء اًمّمٚمقات
طمٞم٨م يٜم٤مدي هبـ وم٢من اهلل ذع ًمٜمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٜمـ اهلدى وإهنـ ُمـ ؾمٜمـ اهلدى وًمق أٟمٙمؿ
صٚمٞمتؿ ذم سمٞمقشمٙمؿ يمام يّمكم هذا اعمتخٚمػ ذم سمٞمتف ًمؽميمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ وًمق شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ًمْمٚمٚمتؿ وًم٘مد
رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق وًم٘مد اًمرضمؾ ي١مشمك سمف َي٤مدي سملم اًمرضمٚملم طمتك ي٘م٤مم ذم
اًمّمػ(.رواة ُمًٚمؿ ) 654
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدُ :م٤م دُم٧م ذم صالة :وم٠مٟم٧م شم٘مرع سم٤مب اعمٚمؽ ،وُمـ ي٘مرع سم٤مب اعمٚمؽُ :يٗمتح ًمف.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )139 /1
وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م صٚمٞم٧م صالة ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م ،إٓ وأٟم٤م أرضمق أن شمٙمقن يمٗم٤مرة( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)394 /1
قمـ ٟم٤مومع :أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا وم٤مشمتف صالة اًمٕمِم٤مء ذم مج٤مقم٦م أطمٞمك سم٘مٞم٦م ًمٞمٚمتف وىم٤مل سمنم سمـ ُمقؾمك :أطمٞمك
ًمٞمٚمتف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )393 /1
قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إن أٟم٤مؾم٤م يدقمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :اعمٜم٘مقصلم :ىم٤مل :وم٘م٤مل :وُم٤م اعمٜم٘مقصقن؟
ىم٤مل :يٜم٘مص أو :يٜمت٘مص أطمدهؿ صالشمف :سم٤مًمتٗم٤مًمف ،وووقئف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)311 /1
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ إلسمٜمف :ي٤م سمٜمل ،إذا صٚمٞم٧م صالة :ومّمؾ صالة ُمقدع ٓ ،شمٔمـ أٟمؽ شمٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمدا:
واقمٚمؿ ي٤م سمٜمل :أن اعم١مُمـ يٛمقت سملم طمًٜمتلم :طمًٜم٦م ىمدُمٝم٤م ،وطمًٜم٦م أظمره٤م( .احلٚمٞم٦م )234 /1
قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤ملً :مقٓ صمالث ظماللٕ ،طمٌٌ٧م أن ٓ أسم٘مك ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٘م٤مًم٧م :وُم٤م
هـ؟ وم٘م٤ملً :مقٓ ووقع وضمٝمل ًمٚمًجقد خل٤مًم٘مل ذم اظمتالف اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،يٙمقن شم٘مدُمف حلٞم٤ميت ،وفمٛم٠م
اهلقاضمر ،وُم٘م٤مقمدة أىمقام يٜمت٘مقن اًمٙمالم ،يمام شمٜمت٘مك اًمٗم٤ميمٝم٦م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)212 /1
قمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م صم٤مسمت ً٤م اًمٌٜم٤من ي٘مقل :اًمّمالة :ظمدُم٦م اهلل ذم إرض ًمق قمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ ؿمٞمئ ً٤م
أومْمؾ ُمـ اًمّمالة ،عم٤م ىم٤ملَ ( :ومٜمَ٤مد ْشمف اعمَْ ِ
الئ َٙم ُ٦م َو ُه َق َىم٤مئِ ٌؿ ُي َّم ِّكم ِذم اعمْ ِ ْح َر ِ
اب) (آل قمٛمران.)39 :
َ ُ
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)329 /2
ويم٤من صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من َيرج إًمٞمٜم٤م ،وىمد ضمٚمًٜم٤م ذم اًم٘مٌٚم٦م ،ومٞم٘مقل :ي٤م ُمٕمنم اًمِمٌ٤مب ،طمٚمتؿ سمٞمٜمل وسملم ريب أن
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أؾمجد ًمف :ويم٤من ىمد طمٌٌ٧م إًمٞمف اًمّمالة(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)322 /2
ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من :أدريم٧م رضم٤مًٓ ُمـ سمٜمل قمدي :إن يم٤من أطمدهؿ ًمٞمّمكم طمتك ُم٤م ي٠ميت ومراؿمف إٓ طمٌق ًا.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)256 / 2
ُمٙم٨م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أرسمٕملم ؾمٜم٦م :ل يٚمؼ اًم٘مقم ىمد ظمرضمقا ُمـ اعمًجد ،وومرهمقا ُمـ اًمّمالة.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )163 /2
وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م دظمؾ قمكم وىم٧م صالة إٓ وىمد أظمذت أهٌتٝم٤م وٓ دظمؾ قمكم ىمْم٤مء ومرض إٓ وأٟم٤م إًمٞمف
ُمِمت٤مق(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )163 /2
قمـ إوزاقمل ىم٤مل :يم٤مٟم٧م ًمًٕم ٞمد سمـ اعمًٞم٥م ومْمٞمٚم٦مٟ ٓ ،مٕمٚمٛمٝم٤م يم٤مٟم٧م ٕطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم :ل شمٗمتف اًمّمالة
ذم مج٤مقم٦م أرسمٕملم ؾمٜم٦م :قمنميـ ُمٜمٝم٤م :ل يٜمٔمر ذم أىمٗمٞم٦م اًمٜم٤مس (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)163 /2
ىم٤مل جم٤مهد :يم٤من قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم إذا ىم٤مم ذم اًمّمالة :يم٠مٟمف قمقد ويم٤من ي٘مقل :ذًمؽ ُمـ اخلِمقع ذم
اًمّمالة (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )335 /1
قمـ هِم٤مم سمـ قمروة ىم٤مل :ىم٤مل زم اسمـ اعمٜمٙمدرً :مق رأي٧م اسمـ اًمزسمػم وهق يّمكمً ،م٘مٚم٧م :همّمـ ؿمجرة
يّمٗم٘مٝم٤م اًمريح :إن اعمٜمجٜمٞمؼ ًمٞم٘مع هٝمٜم٤م وهٝمٜم٤مُ ،م٤م يٌ٤مزم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)335 /1
روى أن اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ إذا ؾمجد :يم٠مٟمف صمقب ُمٓمروح ومتجلء اًمٕمّم٤مومػم ومت٘مع قمٚمٞمف ( .احلٚمٞم٦م )114 /2
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ذم ىمقًمفُ ٓ( :شم ْٚم ِٝم ِ
دم َ٤مر ٌة َوٓ َسمٞمْ ٌع َقم ْـ ِذيم ِْر اهللَِّ) (اًمٜمقر  )37أي٦م .ىم٤مل :يم٤مٟمقا
ٞمٝم ْؿ ِ َ
يِمؽمون ويٌٞمٕمقن ،وٓ يدقمقن اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت ذم اجلامقم٦م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)15 /7
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل  :أٟمف ي٘مقل ًمٚمٖمالم إذا رآه ذم اًمّمػ إول اطمتٚمٛم٧م؟ وم٢مذا ىم٤مل ٓ ىم٤مل :شم٠مظمر.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )15/7
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل :يٙمت٥م ًمٚمرضمؾ ُمـ صالشمف ُم٤م قم٘مؾ ُمٜمٝم٤م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)61 /7
قمـ اسمـ وه٥م ىم٤مل :رأي٧م اًمثقري ذم اعمًجد احلرام سمٕمد اعمٖمرب :صغم ،صمؿ ؾمجد ؾمجدة :ومٚمؿ يرومع
رأؾمف ،طمتك ٟمقدي سمّمالة اًمٕمِم٤مء( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)57 /7
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك :ؾم٠مًم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :قمـ اًمرضمؾ ،يّمكم ،أي رء يٜمقي سمّمالشمف؟ ىم٤مل :يٜمقي يٜم٤مضمل
رسمف( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )69 / 7
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ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ،إن احلًٜم٤مت اًمتل يٛمحق اهلل هب٤م اًمًٞمئ٤مت :يمام يذه٥م اعم٤مء اًمدرن:
هل اًمّمٚمقات اخلٛمس ،ىم٤مل :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ،إن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( إِ َّن ِذم َه َذا ًَمٌَالهم ً٤م ًم ِ َ٘م ْق ٍم َقم٤مسمِ ِدي َـ)
(إٟمٌٞم٤مء ٕ.)196هؾ اًمّمٚمقات اخلٛمس ؾمامهؿ اهلل شمٕم٤ممم قم٤مسمديـ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ،إن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:
آن ا ًْم َٗم ْج ِر يم َ
(إِ َّن ُىم ْر َ
َ٤من َُم ِْم ُٝمقد ًا) (اإلهاء ً .)78مٚم٘مراءة ذم صالة اًمٗمجر(.احلٚمٞم٦م )384 /5
وىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :واهلل إن ٕضمد صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ  :ذاسملم ًمٚم٘مٝمقات شمرايملم
ًمٚمّمٚمقات ًمٕم٤مسملم سم٤مًمٙمٕمٌ٤مت رىم٤مديـ قمـ اًمٕمتامت ُ ،مٗمرـملم ذم اًمٖمدوات  ،شمرايملم ًمٚمجٛمٕم٤مت ىم٤مل  :صمؿ شمال
هذه أي٦م ( :ومخٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ أو٤مقمقا اًمّمالة واشمٌٕمقا اًمِمٝمقات ومًقف يٚم٘مقن همٞم٤م).
( شمٗمًػم اسمـ يمثػم)345-243 /5
قمـ يمٕم٥م ىم٤ملً :مق يٕمٚمؿ أطمديمؿ ُم٤م صمقاسمف ذم ريمٕمتل اًمتٓمقع؟ ًمرآه أقمٔمؿ ُمـ اجلٌ٤مل اًمرواد :وم٠مُم٤م
اعمٙمتقسم٦م ،وم٢مهن٤م أقمٔمؿ قمٜمد اهللُ ،مـ أن يًتٓمٞمع أطمد أن يّمٗمٝم٤م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)384 /5
قمـ َيٞمك سمـ أيب يمثػم ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ إمم يمٕم٥م إطمٌ٤مر سمٕمد ُم٤م ؾمٚمؿ ُمـ اعمٙمتقسم٦م :ومٙمٚمٛمف ،ومٚمؿ جيٌف ،طمتك
صغم ريمٕمتلم :صمؿ ىم٤مل :إٟمف ل يٛمٜمٕمٜمل ُمـ يمالُمؽ :إٓ أن صالة سمٕمد صالةَ ٓ ،يدث سمٞمٜمٝمام ًمٖمق :يمت٤مب ذم
قمٚمٞملم( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)384 /5
وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤ملً :م٘مل رضمؾ راهٌ ً٤م :وم٘م٤مل :ي٤م راه٥م ،يمٞمػ صالشمؽ؟ ىم٤مل اًمراه٥مُ :م٤م أطمً٥م أطمد ًا
ؾمٛمع سمذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،وم٠مشمك قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م ٓ ،يّمكم ومٞمٝم٤م :ىم٤مل :ومٙمٞمػ ذيمرك اعمقت؟ ىم٤ملُ :م٤م أرومع ىمدُم ً٤م،
وٓ أوع أظمرى ،إٓ رأي٧م أن ُمٞم٧م :ىم٤مل اًمراه٥م :يمٞمػ صالشمؽ أَي٤م اًمرضمؾ؟ ىم٤مل :إن ٕصكم وأسمٙمل
طمتك يٜمٌ٧م اًمٕمِم٥م ُمـ دُمقع قمٞمٜمل ىم٤مل اًمراه٥م :أُم٤م إٟمؽ :إن سم٧م شمْمحؽ ،وأٟم٧م ُمٕمؽمف سمخٓمٞمئتؽ:
ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمٌٙمل وأٟم٧م ُمرائل سمٕمٛمٚمؽ :وم٠من اعمرائل ٓ :يرومع ًمف قمٛمؾ(.احلٚمٞمف )28 /4
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف :ىمرأت ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل أٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء :أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف
اًمًالم :أشمدري ل اختذشمؽ ظمٚمٞمالً؟ ىم٤مل ٓ :ي٤م رب ىم٤ملً :مذل ُم٘م٤مُمؽ سملم يدي ذم اًمّمالة(.احلٚمٞم٦م )58 /4
ُؾمئؾ وه٥م سمـ ُمٜمٌف :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،رضمالن يّمٚمٞم٤من :أطمدمه٤م أـمقل ىمٜمقشم ً٤م وصٛمت ً٤م ،وأظمر أـمقل
ؾمجقد ًا :أَيام أومْمؾ؟ ىم٤مل :أٟمّمحٝمام هلل قمز وضمؾ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)43 /4
يم٤من ُمنوق ي٘مقم ومٞمّمكم يم٠مٟمف راه٥م ويم٤من ي٘مقل ٕهٚمف :ه٤مشمقا يمؾ طم٤مضم٦م وم٤مذيمروه٤م زم ىمٌؾ أن أىمقم إمم
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اًمّمالة( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )96 /2
ىم٤مل ُمنوق َ ٓ :ي٤مومظ أطمد قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس  ،ومٞمٙمت٥م ُمـ اًمٖم٤مومٚملم  ،وذم إومراـمٝمـ اهلٚمٙم٦م ،
وإومراـمٝمـ  :إو٤مقمتٝمـ قمـ وىمتٝمـ(.شمٗمًػم سمـ يمثػم )245-243/5
ىم٤مل أيب سمحري٦م :دظمٚم٧م ُمًجد محص ،ومًٛمٕم٧م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ي٘مقلُ :مـ هه أن ي٠ميت اهلل قمز وضمؾ آُمـ،
ومٚمٞم٠مت هذه اًمّمٚمقات اخلٛمس طمٞم٨م يٜم٤مدى هبـ ،وم٢مهنـ ُمـ ؾمٜمـ اهلدى ،ومم٤م ؾمٜمف ًمٙمؿ ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ي٘مؾ :إن زم ُمّمغم ذم سمٞمتل وم٠مصكم ومٞمف ،وم٢مٟمٙمؿ إن ومٕمٚمتؿ ذًمؽ :شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ وًمق
شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمْمٚمٚمتؿ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )235 / 1
ىم٤مل رسم٤مح سمـ اهلرويُ :مر قمّم٤مم سمـ يقؾمػ سمح٤مشمؿ إصؿ ـ وهق يتٙمٚمؿ ذم جمٚمًف ـ وم٘م٤مل :ي٤م طم٤مشمؿ ،حتًـ
شمّمكم؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل :يمٞمػ شمّمكم؟ ىم٤مل طم٤مشمؿ :أىمقم سم٤مُٕمر وأُمٌم سم٤مخلِمٞم٦م وأدظمؾ سم٤مًمٜمٞم٦م وأيمؼم
سم٤مًمٕمٔمٛم٦م ،وأىمرأ سم٤مًمؽمشمٞمؾ واًمتٗمٙمر وأريمع سم٤مخلِمقع وأؾمجد سم٤مًمتقاوع ،وأضمٚمس ًمٚمتِمٝمد سم٤مًمتامم ،وأؾمٚمؿ
سم٤مًمًٌؾ واًمًٜم٦م ،وأؾمٚمٛمٝم٤م سم٤مإلظمالص إمم اهلل قمز وضمؾ ،وأرضمع قمغم ٟمٗمز سم٤مخلقف :أظم٤مف أن ٓ ي٘مٌؾ
ُمٜمل ،وأطمٗمٔمف سم٤مجلٝمد إمم اعمقت :ىم٤مل :شمٙمٚمؿ ،وم٠مٟم٧م حتًـ شمّمكم( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )75 – 74 /8
قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤ملٟ :مٔمر رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إمم رضمؾ يّمكم ،وم٠مظمػ اًمّمالة ،ومٕم٤مشمٌف :وم٘م٤مل :إن
ذيمرت وٞمٕم٦م زم ،وم٘م٤مل :أيمؼم اًمْمٞمٕم٦م أوٕمتف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)84 /4
ىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد :إن أطمديمؿ ،إذا ل شمٜمٝمف صالشمف قمـ فمٚمٛمف ل شمزده صالشمف قمٜمد اهلل إٓ ُم٘مت ً٤م :ويم٤من يت٠مول
هذه أي٦م( :إِ َّن اًمّمال َة َشمٜمْٝمك قم ِـ ا ًْم َٗمح َِم ِ
٤مء َواعمُْٜمْٙم َِر) (اًمٕمٜمٙمٌقت ( .)45احلٚمٞم٦م )228 /5
َ َ
ْ
َّ
اًمِمٝمق ِ
ات) (ُمريؿ  .)59ىم٤مل :أو٤مقمقا
اًمّمال َة َوا َّشمٌَ ُٕمقا َّ َ َ
قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة ذم هذه أي٦مَ ( :أ َو٤م ُقمقا َّ
اعمقاىمٞم٧م :وم٢مهنؿ ًمق شمريمقه٤م :يم٤مٟمقا سمؽميمٝم٤م يمٗم٤مر ًا (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)89 /6
قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م ىم٤مل :اضمٕمٚمقا طمقائجٙمؿ اًماليت هتٛمٙمؿ :ذم اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م :وم٢من اًمدقم٤مء
ومٞمٝم٤م :يمٗمْمٚمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)253 /4
ىم٤مل ؿمٗمك سمـ ُم٤مشمع إصٌحل :إن اًمرضمٚملم ًمٞمٙمقٟم٤من ذم اًمّمالةُ ،مٜم٤ميمٌٝمام مجٞمٕم ً٤م وعم٤م سمٞمٜمٝمام ،يمام سملم اًمًامء
وإرض وإهنام ًمٞمٙمقٟم٤من ذم سمٞم٧م ،صٞم٤مُمٝمام واطمد :وعم٤م سملم صٞم٤مُمٝمام ،يمام سملم اًمًامء وإرض(.احلٚمٞم٦م )167 /5

ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م :إن اًم٘مقم ًمٞمٙمقٟمقن ذم اًمّمالة اًمقاطمدة ،وإن سمٞمٜمٝمؿ يمام سملم اًمًامء وإرض وشمٗمًػم
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ذًمؽ :أن اًمرضمؾ يٙمقن ظم٤مؿمٕم ً٤مُ ،م٘مٌالً قمغم صالشمف :وأظمر :ؾم٤مهٞم ً٤م ،هم٤مومالً( .احلٚمٞم٦م )71 /6
قمـ احلًـ ىم٤مل :ؾمٛمٕمٝمؿ قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس ،وُم٤م يذيمروٟمف ُمـ أُمر اًمْمٞمٕم٦م ذم اًمّمالة :ىم٤مل :أدمدوٟمف؟
ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ :ىم٤مل :واهللٕ ،ن ختتٚمػ إؾمٜم٦م ذم ضمقذم ،أطم٥م إزم ُمـ أن يٙمقن هذا ُمٜمل ذم صاليت.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)92 /2
ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزنُ :مـ ُمثٚمؽ ي٤م اسمـ آدم؟ ظمكم سمٞمٜمؽ وسملم اعمحراب شمدظمؾ ُمٜمف إذا ؿمئ٧م قمغم رسمؽ
وًمٞمس سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف طمج٤مب وٓ شمرمج٤من :وإٟمام ـمٞم٥م اعم١مُمٜملم :هذا اعم٤مء اعم٤مًمح(.احلٚمٞم٦م )229 /2
قمـ َيٞمك سمـ يقٟمس ىم٤مل ـ وذيمر قمٜمده احلًـ سمـ ص٤مًمح ـ وم٘م٤ملُ :م٤م أضملء ذم وىم٧م صالة ،إٓ أٟمزل سمف
ُمٖمِمٞم ً٤م قمٚمٞمف :يٜمٔمر إمم اعم٘مؼمة ،ومٞمٍمخ ،ويٖمِمك قمٚمٞمف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)329 /7
ؾمئؾ قمٌد اًمرمحـ قمـ اًمرضمؾ :ؾم٤مء قمٚمٞمف أهٚمف ،هؾ يؽمك اًمّمالة أي٤مُم ً٤م ذم مج٤مقم٦م؟ ىم٤مل ،ٓ :وٓ صالة
واطمدةُ :م٤م يم٤من يٜمٌٖمل ًمف أن يٕمّمٞمف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )13 /9
قمـ أيب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ىم٤ملُ :م٤م أٟمٗمس قمكم رء أظمٚمٗمف سمٕمدي ،إٓ أن :يمٜم٧م أقمٗمر وضمٝمل ذم يمؾ يقم
وًمٞمٚم٦م َخس ُمرارً ،مريب قمز وضمؾ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)396 /2
قنُ .أو ًَمئِ َؽ اعمُْ َ٘م َّر ُسم َ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
قن) (اًمقاىمٕم٦م.)11-19
قمـ قمثامن سمـ أيب ؾمقدة ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
قن َّ
(و َّ
ىم٤مل:أوهلؿ رواطم ً٤م إمم اعمًجد ،وأوهلؿ ظمروضم ً٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )199 /6
قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل :يم٤من قمٓم٤مء سمٕمدُم٤م يمؼم ووٕمػ :ي٘مقم إمم اًمّمالة ،ومٞم٘مرأ ُم٤مئتل آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة،
وهق ىم٤مئؿ ٓ ،يزول ُمٜمف رء ،وٓ يتحرك( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)319 /3
قمـ احلًـ ىم٤مل :شمٗم٘مدوا احلالوة ذم صمالث :ذم اًمّمالة ،وذم اًم٘مرآن ،وذم اًمذيمر :وم٢من وضمدمتقه٤م ،وم٤مُمْمقا
و اسمنموا ،وم٢من ل دمدوه٤م ،وم٤مقمٚمؿ أن سم٤مسمؽ ُمٖمٚمؼ( .احلٚمٞم٦م (هتذيٌف)  394 / 3رىمؿ )8346
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ َيٞمك :رأي٧م قمغم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم إزار ًا أصٗمر ويم٤من يّمكم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦مَ :خًلم
ريمٕم٦م سم٤معمٙمتقسم٦م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)182 /3
ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمعُ:م٤م سم٘مل ذم اًمدٟمٞم٤م رء أًمذه إٓ اًمّمالة ذم اجلامقم٦م وًم٘م٤مء اإلظمقان( .احلٚمٞم٦م )291 /6
قمـ طمٌٞم٥م سمـ اًمِمٝمٞمد :أن ُمًٚمؿ سمـ يً٤مر يم٤من ىم٤مئ ًام يّمكم ومقىمع طمريؼ إمم ضمٜمٌف ومام ؿمٕمر سمف طمتك ـمٗمئ٧م
اًمٜم٤مر( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )299 /2
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ىم٤مل ـم٤مووسُ :م٤م رأي٧م ُمّمٚمٞم ً٤م يمٝمٞمئ٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وأؿمد اؾمت٘مٌ٤مًٓ ًمٚمٙمٕمٌ٦م :سمقضمٝمف ،ويمٗمٞمف ،وىمدُمٞمف.
( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)394 /1
ىم٤مل ظم٤مًمد احلذاء :ىمٚم٧م ٕيب ىمالسم٦مُ :م٤م هذا؟ يٕمٜمل :رومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ىم٤مل :شمٕمٔمٞمؿ(.احلٚمٞم٦م )286 /2
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :إذا رأي٧م اًمرضمؾ يتٝم٤مون ذم اًمتٙمٌػمة إومم ،وم٤مهمًؾ يدك ُمٜمف(.اًمًػم )62/5
قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل :ظمّمٚمت٤من ،إذا صٚمحت٤م ُمـ اًمٕمٌد ،صٚمح ُم٤م ؾمقامه٤م ُمـ أُمره :صالشمف،
وًمً٤مٟمف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)29 /3
ُم٤م يم٤من ؿمٙمقى ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ضم٤مءه زسمٞمد وم٘م٤مل :ىمؿ ومّمؾ وم٢مٟمؽ ُم٤م قمٚمٛم٧م حت٥م اًمّمالة وم٘م٤مم يّمكم.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)19 /5
قمـ اًمزهري :أٟمف يم٤من يّمكم وراء رضمؾ يٚمحـ ومٙم٤من ي٘مقلً :مقٓ أن اًمّمالة ذم مج٤مقم٦م ومْمٚم٧م قمغم اًمٗمرد ُم٤م
صٚمٞم٧م وراءه( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)364 /3
ىم٤مل ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م :يٛمقت اعمًٚمؿ سملم طمًٜمتلم :طمًٜم٦م ىمد ىمْم٤مه٤م وطمًٜم٦م يٜمتٔمره٤م يٕمٜمل :اًمّمالة.
(طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء .)65 /3
يم٤من ـمٚمؼ ٓ يريمع إذا اومتتح اًم٘مراءة طمتك يٌٚمغ اًمٕمٜمٙمٌقت ويم٤من ي٘مقل إن أؿمتٝمل أن أىمقم طمتك يِمتٙمل
صٚمٌل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )64 /3
قمـ ويمٞمع سمـ اجلراح ىم٤ملُ :مـ ل ي٠مظمذ أهٌ٦م اًمّمالة ىمٌؾ وىمتٝم٤م ،ل يٙمـ وىمره٤م .وىم٤مل ويمٞمعُ :مـ هت٤مون
سم٤مًمتٙمٌػمة إومم ،وم٤مهمًؾ يديؽ ُمٜمف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)379 /8
ىم٤مل ظمّمٞمػ :ؾمٛمٕم٧م جم٤مهد ًا ي٘مقل :أيام اُمرأة ىم٤مُم٧م إمم اًمّمالة ،ول شمٖمط ؿمٕمره٤م ل شم٘مٌؾ صالهت٤م.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)299 /3
قمـ سمنم سمـ ُمٜمّمقر أٟمف ىم٤مل ُ :م٤م وم٤مشمتف اًمتٙمٌػمة إومم ىمط( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )249 /6
ىم٤مل اًمِم٤مقمر :
يــ٤م شم٤مرك اًمّمــالة إًمـك ُمتك

شمـ٠مسمك اًمّمالة وهتجر اًمريمٕم٤مت ِ

ل اًمتٙم٤مؾمؾ قمـ أداء ومريْمـــ٦م ٍ

وأراك ص٤مروظم٤م ً امم اًمِمٝمقات ِ

ُم٤ممم أراك إمم اًمّمالة خمــدرا

وأراك ُمٜمــٓمٚم٘م٤م ًإمم اًمٕمثرات ِ
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ٟم٤مداك رسمؽ ًمٚمــ٘م٤مء سمخٛمًـــ٦م ٍ

وشم٘مــقل ي٤مرب ًمًـ٧م سمـآت ِ

دىم٤مئؼ
أيمثػم قمغم ُمـ ظمٚمؼ اًمقرى ٌ
ٌ

وقمـغم طمٌٞمٌـؽ هتدر إوىم٤مت ِ

أوٓ ختــ٤مف ُمـ اعمٜمٞم٦م سمٖمتــ٦م ً

وختـ٤مف أن شم٠مظمذك رم حلٔم٤مت ِ

أشمراك طم٘م٤م ًرم اًمـحٞم٤مة خمــٚمـدا

ومـٚمؿ اًم٘مـٌقر ُمً٤ميمـ إُمقات ِ

ومرقمقن وه٤مُم٤من وهمػممه٤م ُمْمـقا

وُمّمـػمهؿ فمٚمامت رم فمٚمامت ِ

وُمـ اًمرضم٤مل ُمـ يقارَيؿ صمــرى

ًمٙمـٜمٝمؿ أطمٞمــ٤مء ومـك اجلٜم٤مت ِ

وم٤مظمؽم ـمري٘مؽ رم احلٞم٤مة وم٢مٟمٛمــ٤م

أقمامرٟمـ٤م ؾم٤مقمـ٤مت رم ؾم٤مقم٤مت ِ

واؾمٛمع ٟمّمٞمح٦م ُمِمٗمؼ ٍ شمٜمـجق هب٤م

ُمـــ سملم أهقال ٍوُمـ يمرسم٤مت ِ

ارضمع ًمرسمؽ شمــرشمْمٞمف شمــذًمال

َ
واسمـؽ سمحــقرا ًُمـ اًمٕمؼمات ِ

َ
أؾمــ٠مل أن يذي٘مــؽ ًمـذة ً
واهللَ

وؾمٙمٞمٜم٦م ً شم٠مشمٞمؽ ومــك اًمًجدات ِ

ومـ٤مهمٗمر إهلك ذٟم٥م يمــؾ ُم٘مٍم ٍ

وارزىمٜم٤م ضمٌــ٤مٓ ًُمـ احلًٜم٤مت

سم٤مب ومْمؾ اًمّمٚمقات

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ِ
ِ
يض اهلل قمٜمف إذا طمي وىم٧م اًمّمالة يتزًمزل ويتٚمقن وضمٝمف وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤مًمؽ ي٤م
ويم٤من َقم ُّكم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م َر َ
أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞم٘مقل ضم٤مء وىم٧م أُم٤مٟم٦م قمروٝم٤م اهلل قمغم اًمًٛمقات وإرض واجلٌ٤مل وم٠مسملم أن َيٛمٚمٜمٝم٤م
وأؿمٗم٘مـ ُمٜمٝم٤م ومحٚمتٝم٤م .ويروى قمـ قمكم سمـ احلًلم أٟمف يم٤من إذا شمقو٠م اصٗمر ًمقٟمف ومٞم٘مقل ًمف أهٚمف ُم٤م هذا
اًمذي يٕمؽميؽ قمٜمد اًمقوقء ومٞم٘مقل أشمدرون سملم يدي ُمـ أريد أن أىمقم ويروى قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل
قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل ىم٤مل داود قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف إهلل ُمـ يًٙمـ سمٞمتؽ وممـ شمت٘مٌؾ اًمّمالة وم٠موطمك اهلل إًمٞمف
ي٤م داود إٟمام يًٙمـ سمٞمتل وأىمٌؾ اًمّمالة ُمٜمف ُمـ شمقاوع ًمٕمٔمٛمتل وىمٓمع هن٤مره سمذيمري ويمػ ٟمٗمًف قمـ
اًمِمٝمقات ُمـ أضمكم يٓمٕمؿ اجل٤مئع وي١موي اًمٖمري٥م ويرطمؿ اعمّم٤مب ومذًمؽ اًمذي ييضء ٟمقره ذم اًمًٛمقات
يم٤مًمِمٛمس إن دقم٤من ًمٌٞمتف وإن ؾم٠مًمٜمل أقمٓمٞمتف أضمٕمؾ ًمف ذم اجلٝمؾ طمٚم ًام وذم اًمٖمٗمٚم٦م ذيمر ًا وذم اًمٔمٚمٛم٦م ٟمقر ًا
وإٟمام ُمثٚمف ذم اًمٜم٤مس يم٤مًمٗمردوس ذم أقمغم اجلٜم٤من ٓ ٟمٞمٌس أهن٤مره٤م وٓ شمتٖمػم صمامره٤م(.احلٚمٞمف )151/1
يم٤من اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ سمٕمدُم٤م ؾم٘مط ؿم٘مفَ :ي٤مدي سملم رضمٚملم إمم ُمًجد ىمقُمف :ويم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل
ي٘مقًمقن :ي٤م أسم٤م يزيدً ،م٘مد رظمص اهلل ًمؽً ،مق صٚمٞم٧م ذم سمٞمتؽ :ومٞم٘مقل :إٟمف يمام شم٘مقًمقن ،وًمٙمٜمل ؾمٛمٕمتف
يٜم٤مدي :طمل قمغم اًمٗمالح :ومٛمـ ؾمٛمع ُمٜمٙمؿ يٜم٤مدي :طمل قمغم اًمٗمالح ،ومٚمٞمجٌف ،وًمق زطمٗم٤م ،وًمق طمٌقا.
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(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)113 /2
قمـ أيب ًمٞمغم اًمٙمٜمدي ىم٤مل :أىمٌؾ ؾمٚمامن ذم صمالصم٦م قمنم رايمٌ ً٤م أو اصمٜمل قمنم رايمٌ ً٤م ُمـ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمام طميت اًمّمالة ،ىم٤مًمقا :شم٘مدم ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل :ىم٤مل :إٟم٤م ٓ ٟم١مُمٙمؿ ،وٓ ٟمٜمٙمح ٟمً٤مءيمؿ ،إن
ا هلل شمٕم٤ممم هداٟم٤م سمٙمؿ :ىم٤مل :ومت٘مدم رضمؾ ُمـ اًم٘مقم ،ومّمغم أرسمع ريمٕم٤مت ،ومٚمام ؾمٚمؿ :ىم٤مل ؾمٚمامنُ :م٤مًمٜم٤م
وًمٚمٛمرسمٕم٦م؟ إٟمام يم٤من يٙمٗمٞمٜم٤م ٟمّمػ اعمرسمٕم٦م ،وٟمحـ إمم اًمرظمّم٦م أطمقج .ىم٤مل قمٌد اًمرزاق :يٕمٜمل :ذم اًمًٗمر.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)189 /1
ىم٤مل أسمق احلًـ سمـ أيب اًمقرد :صغم أسمق قمٌد اهلل اًمً٤مضمل يقُم ً٤م سم٠مهؾ ـمرؾمقس ،ومّمٞمح سم٤مًمٜمٗمػم ،ومٚمؿ َيٗمػ
اًمّمالة :ومٚمام ومرهمقا ،ىم٤مًمقا :أٟم٧م ضم٤مُمقس؟ ىم٤مل :ول؟ ىم٤مًمقا :صٞمح سم٤مًمٜم٤مس :اًمٜمٗمػم ،وأٟم٧م ذم اًمّمالة ،ول
ختٗمػ :وم٘م٤مل :إٟمام ؾمٛمٞم٧م اًمّمالةٕ ،هن٤م اشمّم٤مل سم٤مهلل :وُم٤م طمًٌ٧م أن أطمدا يٙمقن ذم اًمّمالة ،ومٞم٘مع ذم
ؾمٛمٕمف همػم ُم٤م يم٤من َي٤مـمٌف اهلل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء(317/9
قمـ َيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي :أن أسم٤مه ىم٤مم ًمٞمٚم٦م ـ ويم٤من َيٞمك اًمٚمٞمؾ يمٚمف ـ ،ومٚمام ـمٚمع اًمٗمجر :رُمك
سمٜمٗمًف قمغم اًمٗمراش ،ومٜم٤مم قمـ صالة اًمّمٌح ،طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس :وم٘م٤مل :هذا مم٤م ضمٜمك قمكم هذا اًمٗمراش:
ومجٕمؾ قمغم ٟمٗمًف :أن ٓ جيٕمؾ سمٞمٜمف وسملم إرض وضمٚمده ؿمٞمئ ً٤م ؿمٝمريـ :وم٘مرح ومخذيف مجٞمٕم٤م.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)12 /9
ىم٤مل أصٌغ سمـ زيد :يم٤من أويس اًم٘مرن إذا أُمًك ي٘مقل :هذه ًمٞمٚم٦م اًمريمقع ،ومػميمع طمتك يّمٌح ،ويم٤من ي٘مقل
إذا أُمًك :هذه ًمٞمٚم٦م اًمًجقد ،ومٞمًجد طمتك يّمٌح ،ويم٤من إذا أُمًك شمّمدق سمام ذم سمٞمتف ُمـ اًمٗمْمؾ ُمـ
اًمٓمٕم٤مم واًمثٞم٤مب ،صمؿ ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ُمـ ُم٤مت ضمققم ً٤م ومال شم١ماظمذن سمف ،وُمـ ُم٤مت قمري٤مٟم٤م ومال شم١ماظمذن سمف.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)87 /2
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :يم٤من أيب يّمكم ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م :صمالصمامئ٦م ريمٕم٦م :ومٚمام ُمرض ُمـ شمٚمؽ
إؾمقاط ،أوٕمٗمتف :ومٙم٤من يّمكم ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦مُ :م٤مئ٦م وَخًلم ريمٕم٦م ،ويم٤من ىمرب اًمثامٟملم.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )181 /9
ويروى قمـ طم٤مشمؿ إصؿ ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمئؾ قمـ صالشمف وم٘م٤مل إذا طم٤مٟم٧م اًمّمالة أؾمٌٖم٧م اًمقوقء
وأشمٞم٧م اعمقوع اًمذي أريد اًمّمالة ومٞمف وم٠مىمٕمد ومٞمف طمتك دمتٛمع ضمقارطمل صمؿ أىمقم إمم صاليت وأضمٕمؾ اًمٙمٕمٌ٦م
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سملم طم٤مضمٌل واًمٍماط حت٧م ىمدُمل واجلٜم٦م قمـ يٛمٞمٜمل واًمٜم٤مر قمـ ؿمامزم وُمٚمؽ اعمقت ورائل أفمٜمٝم٤م آظمر
صاليت صمؿ أىمقم سملم اًمرضم٤مء واخلقف وأيمؼم شمٙمٌػم ًا سمتح٘مٞمؼ وأىمرأ ىمراءة سمؽمشمٞمؾ وأريمع ريمققم ً٤م سمتقاوع
وأؾمجد ؾمجقد ًا سمتخِمع وأىمٕمد قمغم اًمقرك إين وأومرش فمٝمر ىمدُمٝم٤م وأٟمّم٥م اًم٘مدم اًمٞمٛمٜمك قمغم اإلهب٤مم
وأشمٌٕمٝم٤م اإلظمالص صمؿ ٓ أدري أىمٌٚم٧م ُمٜمل أم ٓ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )151/1
قمـ أٟمس ىم٤مل :يمٜم٤م إذا صٚمٞمٜم٤م ظمٚمػ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام وم٠مظمػ اًمّمالة ىمٚم٧م :ي٤م أصح٤مب حمٛمد ُم٤مزم أرايمؿ
أظمػ اًمٜم٤مس صالة؟ ىم٤مل :إٟم٤م ٟمٌ٤مدر اًمقؾمقاس وًمٙمٜمٙمؿ أهؾ اًمٕمراق :يٓمٞمؾ أطمديمؿ اًمّمالة طمتك يٖمٞم٥م ذم
صالشمف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)186 /6
ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من :يم٤مسمدت اًمّمالة قمنميـ ؾمٜم٦م ،وشمٜمٕمٛم٧م هب٤م قمنميـ ؾمٜم٦م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)321 /2
يم٤من قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل ،إذا ومرغ ُمـ ووقئف :اٟمتٗمض ،وارشمٕمد ،وسمٙمك سمٙم٤مء ؿمديد ًا :ومٞم٘م٤مل ًمف ذم ذًمؽ،
ومٞم٘مقل :إن أريد أن أىمدم قمغم أُمر قمٔمٞمؿ ،أريد أن أىمقم سملم يدي اهلل قمز وضمؾ( .احلٚمٞم٦م )218 /6
يم٤من قمكم سمـ احلًلم :إذا ومرغ ُمـ ووقئف ًمٚمّمالة ،وص٤مر سملم ووقئف وصالشمف :أظمذشمف رقمدة و ٟمٗمْم٦م:
وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ :وم٘م٤مل :وَيٙمؿ ،أشمدرون إمم ُمـ أىمقم ،وُمـ أريد أن أٟم٤مضمل؟ ( .احلٚمٞم٦م )133 /3
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٌ٤مرك اًمّمقري :رأي٧م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز إذا وم٤مشمتف اًمّمالة .يٕمٜمل :ذم اجلامقم٦م أظمذ
سمٚمحٞمتف وسمٙمك( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )126/6
>> -0ثبة فنً فالح اٌقجر ٚاٌؼقش

ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ َّ
ؼمد ْيـ
صغم اًم ْ
 -1947قمـ َأيب ُمقؾمك ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ٍم .
َد َظم َؾ اجلٜمَّ٦م ش ٌ
ؼمدان ش ُّ :
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  « .اًم ْ
اًمّمٌْ ُح واًم َٕم ُ
ىم٤مل ِ :
ِ
 -1948وقمـ ْ ٍ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
امر ًة سمـ ُرو ْيٌ َ٦م
زهػم سمـ قم َ
َ
وؾم َّٚمؿ ُ
يٚم٩م اًمٜمَّ٤مر َأطمدٌ َّ
صغم ىمٌْ َؾ ُـمٚمق ِع َّ
واًمٕمٍم .
اًمٗمج َر ،
وهب٤م ش ي ْٕمٜمل ْ
ي٘مقل ًَ «:م ْـ َ
اًمِم ْٛمس َو َىمٌْؾ ُهم ُر َ
َ
ْ َ
رواه ُمًٚمؿ
ِ
 -1949وقمـ ُضمٜمدَ ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ
ب سمـ ُؾم ْٗمٞم٤م َن ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ص َّغم اًمّمٌح ومٝمق ذم ِذُم ِ٦م اهللَِّ َوم٤م ْٟم ُٔمر ي٤م اسمـ آدم َٓ ي ْٓم ُٚمٌٜمَّؽ اهللَّ ُِمـ ِذُمتِ ِف سمِ ٍ
ٌمء ش رواه ُمًٚمؿ.
َ
ْ َ َ
ُّ ْ َ ُ َ
َ
ْ َّ
َّ
ِ
ُ
 -1959وقمـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ َ « :ي َت َٕم٤م َىم ٌُق َن
ىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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ِ
ِ
٤مر  ،و ِ
ِ
ِ
ِ
وصالة ْ ِ
اًمّم ٌْحِ
اًمٕمٍم ُ ،صم َّؿ ي ْٕم ُر ُج
جيتَٛم ُٕمق َن ذم َصالة ُّ
ومٞمٙمؿ َُمالئ َٙم ٌ٦م سمِ٤مًم َّٚمٞمْ ِؾ  ،وُمالئ َٙم ٌ٦م سمِ٤مًمٜمَّ َٝم ِ َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
وه ْؿ
ٚمؿ هبِ ْؿ  :يم َ
َ٤مه ْؿ ُ
يمتؿ قمٌ٤مدي ؟ َومٞم ُ٘مق ًُمق َن  :شمَريمٜم ُ
ومٞمً َ٠م ُهل ُ ُؿ اهللَّ ُ
َٞمػ شم ََر ْ
وهق َأ ْقم ُ
ا ًَّمذي َـ سم٤مشمُقا ومٞمٙمؿ ْ ،
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وه ْؿ ُيّم ُّٚمقن ش ٌ .
شمٞمٜم٤مه ْؿ ُ
ُي َّم ُّٚمق َن  ،و َأ ُ
ِ
سمـ ِ
 -1951وقمـ َضم ِ
رير ِ
وؾم َّٚمؿ ،
اًمٌجكم
قمٌد اهللَِّ
ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :يمٜم٤م ِقمٜمدَ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِّ
َ
ِّ
َومٜمَ َٔم َر إِمم اًم َ٘م ِ
َرو َن هذا اًم َ٘مٛمر  ٓ ،شم َُْم٤م ُُّم َ
قن ذم
ؽم ْو َن
رسمٙمؿ يمام شم ْ
ْ
ٛمر ًَمٞمْ َٚم َ٦م اًمٌَدْ ِر  ،وم٘م٤مل  « :إٟمٙمؿ َؾم َ َ
ٍ
ِِ
ِ
اًمِم ْٛم ِ
صالة َىم ٌْؾ ُـم ُٚمق ِع َّ
س َ ،و َىم ٌْؾ ُهم ُروهب٤م وم٤م ْومٕم ُٚمقاش ُمتٗمؼ
اؾم َت َٓم ْٕمت ُْؿ َأ ْن ٓ ُشم ْٖمٚم ٌُقا َقمغم
ُر ْؤ َيتفَ ،وم٢مِن ْ
ٍ
ِ
نم َة ش .
قمٚمٞمف .
وذم رواي٦م َ « :ومٜمَ َٔم َر إمم اًم َ٘مٛمر ًَم ْٞم َٚم َ٦م َأ ْر َسم َع َقم َ
ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ شم ََر َك َصال َة
ىم٤مل
 -1952وقمـ ُسمر ْيدَ َة
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
اًمٕمٍم َوم َ٘مدْ َطمٌِ َط َقمٛم ُٚم ُف ش رواه اًمٌخ٤مري .
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٛمر :يمٜم٤م إذا وم٘مدٟم٤م اًمرضمؾ ذم اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء أؾم٠مٟم٤م اًمٔمـ سمف(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  59/3رىمؿ )4733

قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام  :أٟمف يم٤من َيٞمل سملم اًمٔمٝمر إمم اًمٕمٍم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 394 /1
وروى أسمق قمٌٞمدة ،قمـ أسمٞمف قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،ذم ىمقًمف ( :إن ىمرآن اًمٗمجر يم٤من ُمِمٝمقدا ) ىم٤مل :يٕمٜمل صالة
اًمّمٌح ،يتدارك ومٞمف احلرؾم٤من ُمالئٙم٦م اًمٚمٞمؾ وُمالئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر).ومتح اًمٌ٤مرى )4/66
وي٘مًؿ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ومٞم٘مقل :وًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م ( اى صالة اًمٗمجر ) إٓ
ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق  ( .رواه ُمًٚمؿ وأسمق داود واًمٜمً٤مئل واسمـ ُم٤مضمف)495
قمـ قمٌدة سمـ أيب ًمٌ٤مسم٦م ىم٤مل :ي٘مقًمقن :ريمٕمت٤م اًمٗمجر :ومٞمٝمام رهم٥م اًمدهر :وـمرف قملم ُمـ اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م:
ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)115 /6
قمـ أيب ُمٝمدي ىم٤مل :صٚمٞم٧م ظمٚمػ اًمزهري ؿمٝمر ًا ،ومٙم٤من ي٘مرأ ذم صالة اًمٗمجرَ ( :شمٌَ َ٤مر َك ا ًَّم ِذي سمِٞمَ ِد ِه اعمُْ ْٚم ُؽ)
(اعمٚمؽ  )1و( ُىم ْؾ ُه َق اهللَُّ َأ َطمدٌ ) (اإلظمالص( .)1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )379 /3
ىم٤مل أيب ص٤مًمح :صٚمٞم٧م إمم ضمٜم٥م اسمـ وهٞم٥م سمـ اًمقرد اًمٕمٍم ،ومٚمام صغم ،ضمٕمؾ ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،إن يمٜم٧م
ٟم٘مّم٧م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م ،أو ىمٍمت ومٞمٝم٤م ،وم٤مهمٗمر زم :ىم٤مل :ومٙم٠مٟمف ىمد أذٟم٥م ذٟمٌ ً٤م قمٔمٞم ًام يًتٖمٗمر ُمٜمف.
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(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)154 /8
وىم٤مل إسمراهٞمؿ ،قمـ إؾمقد سمـ يزيد :يٚمت٘مل احل٤مرؾم٤من ُمـ ُمالئٙم٦م اًمٚمٞمؾ وُمالئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر قمٜمد صالة
اًمّمٌح ،ومٞمًٚمؿ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،وَيٞمك سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،ومتّمٕمد ُمالئٙم٦م اًمٚمٞمؾ وشمًٌط ُمالئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر.
(ومتح اًمٌ٤مرى )4/66
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك :ويمؾ سم٤مسمـ آدم َخً٦م أُمالكُ :مٚمٙم٤م اًمٚمٞمؾ وُمٚمٙم٤م اًمٜمٝم٤مر جيٞمئ٤من ويذهٌ٤من واخل٤مُمس ٓ
يٗم٤مرىمف ًمٞمال وٓ هن٤مرا(.ومتح اًمٌ٤مرى )4/66
ىم٤مل سمريدة :سمٙمروا سمّمالة اًمٕمٍم وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤معمـ شمرك صالة اًمٕمٍم وم٘مد طمٌط قمٛمٚمف.
(اًمٌخ٤مرى )553
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روي ُم٤مًمؽ رمحف اهلل  :أن ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ـمٕمـ ومٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب دظمؾ قمٚمٞمف اعمًقر سمـ
خمرُم٦م ًمٞمقىمٔمف ًمّمالة اًمٗمجر ومامذا يم٤من رد أُمػم اعم١مُمٜملم ؟!! ىم٤ملٟ :مٕمؿ وٓ طمظ ذم اإلؾمالم عمـ شمرك

اًمّمالة .ومّمكم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وضمرطمف يٜمزف دُم ً٤م( .اعمقـم٠م  179 /1طمدي٨م رىمؿ )82
وقمـ هِمٞمؿ قمـ أسمٞمف ىم٤مل :وم٘مد قمٛمر رضمال ذم صالة اًمّمٌح ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمف ومج٤مء ،وم٘م٤مل :أيـ يمٜم٧م؟ وم٘م٤مل:
يمٜم٧م ُمريْم٤م ،وًمقٓ أن رؾمقًمؽ أشم٤من عم٤م ظمرضم٧م ،وم٘م٤مل قمٛمر :وم٢من يمٜم٧م ظم٤مرضم٤م إمم أطمد ،وم٠مظمرج
ًمٚمّمالةُ (.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )599/1
قمـ ٟم٤مومع أن اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من َيٞمل اًمٚمٞمؾ صالة صمؿ ي٘مقل :ي٤م ٟم٤مومع أؾمحرٟم٤م؟ وم٠مىمقل ٓ :ومٞمٕم٤مود
ا ًمّمالة صمؿ ي٘مقل :ي٤م ٟم٤مومع أؾمحرٟم٤م؟ وم٠مىمقلٟ :مٕمؿ.ومٞم٘مٕمد ويًتٖمٗمر ويدقمق طمتك يّمٌح( .صٗم٦م اًمّمٗمقة )577/1

يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يٛمر ذم اًمٓمريؼ ُمٜم٤مدي٤م :اًمّمالة اًمّمالة يقىمظ اًمٜم٤مس ًمّمالة اًمٗمجر
ويم٤من ريض اهلل قمٜمف يٗمٕمؾ ذًمؽ يمؾ يقم( .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد )37-36/3
قمكم ذم اًمٞمقم اًمذي ـمٕمـ ومٞمف ُمـ سمٞمتف ،طمٞم٨م ي٘مقل :ومٚمام ظمرج ُمـ اًمٌ٤مب
قمـ احلًـ َيدث قمـ ظمروج ّ
ٟم٤مدى :أَي٤م اًمٜم٤مس اًمّمالة اًمّمالة ،يمذًمؽ يٗمٕمؾ ذم يمؾ يقم ،وُمٕمف درشمف يقىمظ اًمٜم٤مس.
(اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )37-36/3
ويٌٙمل اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمٙم٤م ًء ُمر ًا يمٚمام شمذيمر ُمقىمٕم٦م ومتح ُمديٜم٦م شمًؽم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م  ..اعمديٜم٦م
احلّمٞمٜم٦م اًمتل طم٤مسه٤م اعمًٚمٛمقن ىمراسم٦م اًمٕم٤مم واًمٜمّمػ  ..وىم٤مده٤م ضمٞمش اعمًٚمٛملم ُمـ صمالصملم أًمػ ُمًٚمؿ
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ود ُم٤مئ٦م وَخًلم أًمػ وم٤مرد ُ ..مٕمريم٦م و٤مري٦م حت٘مؼ ومٞمٝم٤م اًمٜمٍم ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمد ذوق اًمِمٛمس ..
ومٗم٤مشم٧م قمكم اعمًٚمٛملم صالة اًمّمٌح ُ ..مٕمذوريـ سم٤مٟٓمِمٖم٤مل سم٤معمٕمريم٦م واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وقمكم اًمرهمؿ ُمـ
ذًمؽ يٌٙمل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف وي٘مقل :وُم٤م شمًؽم ًم٘مد و٤مقم٧م ُمٜمل صالة اًمّمٌح ُم٤م وددت أن
زم اًمدٟمٞم٤م مجٞمٕم ً٤م هبذه اًمّمالة (.اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد )333/5
وقمٜمدُم٤م شمزوج اًمّمح٤ميب احل٤مرث سمـ طمً٤من ريض اهلل قمٜمف ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم ،ومحي صالة اًمٗمجر ُمع
اجلامقم٦م ،وم٘مٞمؾ ًمف :أخترج وإٟمام سمٜمٞم٧م سم٠مهٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م؟ وم٘م٤مل :واهلل إن اُمرأة متٜمٕمٜمل ُمـ صالة اًمٖمداة ذم مجع
ُٓمرأة ؾمقء(.جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك )41/2
قمـ ؿمداد سمـ أوس إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف  :أٟمف يم٤من إذا دظمؾ اًمٗمراش يت٘مٚم٥م قمغم ومراؿمف ٓ ي٠مشمٞمف
اًمٜمقم ،ومٞم٘مقل :اًمٚمٝمؿ إن اًمٜم٤مر أذهٌ٧م قمٜمل اًمٜمقم ،ومٞم٘مقم ومٞمّمكم طمتك ُيّمٌح(.اًمًػم )235/3
ورد أن احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل أُمر ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل سم٘متؾ رضمؾ ومً٠مل ؾم٤مل اًمرضمؾ :أصٚمٞم٧م اًمّمٌح؟
وم٘م٤مل اًمرضمؾٟ :مٕمؿ وم٘م٤مل ًمف :اٟمٓمٚمؼ وشمريمف يٛميض وم٘م٤مل ًمف احلج٤مجُ :م٤م ُمٜمٕمؽ ُمـ ىمتٚمف ؟ وم٘م٤مل ؾم٤مل:
طمدصمٜمل أيب أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلُ :مـ صغم اًمّمٌح يم٤من ذم ضمقار اهلل يقُم ُف
ومٙمره٧م أن أىمتؾ رضمالً ىمد أضم٤مره اهلل (.صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م) 463
ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ :وم٤مشمتٜمل ُمرة صالة اجلامقم٦م ومٕمزان أسمق إؾمح٤مق اًمٌخ٤مري وطمده وًمق ُم٤مت زم وًمد ًَم َٕم َّز ِان
أيمثر ُمـ قمنمة آٓف ٟمٗمس ٕن ُمّمٞمٌ٦م اًمدِّ ْي ِـ قمٜمد اًمٜم٤مس أهقن ُمـ ُمّمٞمٌ٦م اًمدٟمٞم٤م(.اًمزواضمر )277 /1
?> -0ثبة فنً ادلؾ ٟئىل ادلغبخذ

ِ
اعمً ِج ِد َأ ْو
 -1953قمـ َأيب هرير َة
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ َهمدا إِمم ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن َّ
َ
راح َ ،أقمَدَّ اهللَّ ًمف ذم ا ِ
اح ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
جلٜمَّ٦م ٟم ُُزًٓ ُيم َّٚم َام َهمدَ ا َأ ْو َر َ
ُ
َ َ
َ
٧م ُِمـ سمٞم ِ
ىم٤مل ُ « :مـ َشم َٓمٝمر ذم سمٞمتِ ِف ُ ،صمؿ ُم٣م إِمم سمٞم ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
قت
ْ ُُ
ْ
َ ْ َّ َ َ ْ
َّ َ
 -1954وقمٜم ُف َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
يْم ً٦م ُِم ْـ َومرائِ ِ
حت ُّط َظمٓمِٞمئَ ً٦م  ،وإُ ْظمرى شم َْر َوم ُع َد َر َضم ً٦م ش
ض اهللَِّ يم٤مٟم ْ
َ٧م ُظم ُٓمقا ُشم ُف إِ ْطمدَ اه٤م َ ُ
يض َوم ِر َ
اهللَِّ ً ،مٞمَ ْ٘م َ

رواه ُمًٚمؿ .
رضم ٌؾ ُِم َـ إَٟم َّْم ِ
يب سمـ يم ْٕم ٍ
٤مر ٓ َأ ْقمٚمؿ َأطمدً ا َأ ْسمٕمدَ ُِم َـ
٥م
ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :يم٤م َن ُ
 -1955وقمـ ُأ َ ِّ
َ
اؿمؽمي٧م ِمح٤مرا ًم ِ َؽم َيمٌف ذم اًم َّٔم ْٚمام ِء وذم اًمرُمْم ِ
اعمً ِ
َ٧م ٓ ُختْٓمِئُ ُف َصال ٌة َ ،وم َ
٤مء
جد ُِمٜمْ ُف َ ،ويمَ٤مٟم ْ
َّ ْ َ
٘مٞمؾ ًمف ً :مق َ ْ َ َ ً ْ َ ُ
َ
ْ
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ج ِد  ،ورضم ِ
ْ٥م اعمًَ ِ
جد  ،إِ ِّن ُأريدُ َأ ْن ُيٙمتَ٥م زم َممِْم٤مي إِمم اعمً ِ
َ
ققمل
َ ُ
ْ
نن َأ َّن َُمٜمْززم إِمم ضمٜم ِ ْ
ىم٤مل ُ :م٤م َي ُ ُّ
ِ
ُ
إِذا َر َضم ْٕم ُ٧م إِمم َأ ْهكم َ .
ًمؽ َذ َ
مجع اهللَّ َ
ًمؽ ُيم َّٚمف ش رواه
وم٘م٤مل
وؾم َّٚمؿ َ « :ىمدْ َ َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمًٚمؿ
ِ
ٍ
اعمً ِجد َ ،وم َ٠مرا َد َسمٜمُق َؾمٚمِ َٛم ً٦م َأ ْن ْيٜمت٘م ُٚمقا
ضم٤مسمر
 -1956وقمـ
ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :ظم َٚم٧م اًمٌِ َ٘م٤م ُع َطم ْق َل ْ
َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
وم٘م٤مل هلؿ َ « :سم َٚم َٖمٜمل َأ َّٟمٙم ُْؿ شمُريدُ َ
ُىم ْر َب اعمَ ًْ ِجد َ ،ومٌَ َٚم َغ َ
ون َأن َشمٜمْت َِ٘م ُٚمقا
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ذًمؽ َّ
ِ
ُىمر َب اعمًَ ِ
ًمؽ َ ،
جد ؟ ىم٤مًمقا ٟ :مٕمؿ َي٤م َر َ
ؾمقل اهللَِّ َىمدْ َأ َردٟمَ٤م َذ َ
آصم٤مريم ُْؿ
دي٤مريم ُْؿ ُشم ْٙمت ْ
َ٥م ُ
ٚمٛم َ٦م َ
وم٘م٤مل َ « :سمٜمل َؾم َ
ْ
ْ
حتق ًْمٜمَ٤م  :رواه ُمًٚمؿ  ،وروى اًمٌخ٤مري ُمٕمٜم٤مه ُمـ
نٟمَ٤م َأٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م َ َ
دي٤مريم ُْؿ ُشم ْٙمت ْ
َ٥م ُ
َ ،
آصم٤مريم ُْؿ ش وم٘م٤مًمقا ُ :م٤م َي ُ ُّ
رواي٦م أٟمَس .
ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜمف َ
وؾم َّٚمؿ « :إِ َّن َأ ْقم َٔمؿ
ىم٤مل  :ىم٤مل
 -1957وقم ْـ َأيب ُمقؾمك
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
اًمّمال َة طمتَّك ُيّم ِّٚمٞمٝم٤م َُم َع
َٔمر َّ
ضمرا ذم َّ
اًمّمالة َأ ْسم َٕمدُ ُه ْؿ إًِم ْٞمٝم٤م مم ْ ًِمك َوم َ٠م ْسم َٕمدُ ُه ْؿ  .وا ًَّمذي َيٜمْت ُ
اًمٜم٤مس َأ ً
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
اإلُم٤م ِم َأ ْقم َٔم ُؿ َأضمر ًا ُِم َـ اًمذي ُيّم ِّٚمٞمٝم٤م ُصم َّؿ َيٜمَ٤م ُم ش ٌ
ِ
لم ذم اًم ُّٔم َٚم ِؿ
سمنموا اعمَ َِم ِ٤مئ َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ِّ « :
 -1958وقمـ ُسم َريدَ َة ريض اهللَّ قمٜمف قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مضم ِد سمِ٤مًمٜمقر اًمتَّ٤مم يقم ِ
إِمم اعمً ِ
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ش رواه أسمق داود واًمؽمُمذي .
ِّ َ ْ َ
َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َ « :أٓ َأ ُد ًُّمٙم ُْؿ َقمغم
 -1959وقمـ أيب هرير َة
ريض اهللَُّ قمٜم ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
رؾمقل اهللَِّ َ .ىم َ٤مل « :إِؾمٌ٤م ُغ ا ًْمقو ِ
ُم٤م يٛمحق اهللَُّ سمِ ِف اخل َٓم٤مي٤م  ،وير َومع سمِ ِف اًمدَّ رضم ِ
َ
قء
٤مت ؟ َىم٤م ًُمقا َ :سمغم ي٤م
ُ ُ
َ َ
َ َ ََْ ُ
َ ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مر ِه  ،و َيمثْر ُة اخل َٓم٤م إِمم اعمًَ ِ ِ
اًمر ُ
سم٤مط َ ،ومذًمٙم ُُؿ
اًمّمالة سم ْٕمد َّ
٤مضمد َ ،وا ْٟمت َٔم ُ٤مر َّ
ُ
اًمّمالة َ ،ومذًمٙم ُُؿ ِّ
َ
َقمغم اعمَٙم ِ َ َ

اًمر ُ
سم٤مط ش رواه ُمًٚمؿ .
ِّ

ِ
ٍ
ريض اهللَُّ قمٜم ُف ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل « :إِذا َر َأ ْيت ُُؿ
ؾمٕمٞمد اخلدْ ِر ِّي
 -1969وقمـ َأيب
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمـ ِّ
َ
وضمؾ  { :إِٟمَّام َي ْٕمٛمر ُمً ِ
اًمر ُضم َؾ َي ْٕمتَ٤م ُد اعمًَ ِ
وم٤مؿمٝمدُ وا ًَم ُف سمِ ِ
قمز َّ
٤مضمد ْ
٤مضمدَ اهللَِّ َُم ْـ آ َُمـ
٤مإل َيام ِن ش ىم٤مل اهللَّ َّ
َ ُُ َ َ
َ
َّ
سمِ٤مهللَِّ وا ًْمٞمق ِم ِ
أظم ِر } أي٦م  .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :
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قمـ إوزاقمل :أن قمٛمر يمت٥م :أن اُمٜمٕمقا اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ دظمقل ُمً٤مضمد اعمًٚمٛملم :وأشمٌع هنٞمف ىمقل
ُقن ٟم ََج ٌس َومال َي ْ٘مر ُسمقا اعمًَْ ِ
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( :إِٟم ََّام اعمُْ ْ ِ
جدَ ْ
نميم َ
احلَ َرا َم) (اًمتقسم٦م .)28
ْ
َ
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )326 -325/5
ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمفُ :مِمٞم٧م ُمع زيد سمـ صم٤مسم٧م إمم اعمًجد وم٘م٤مرب سملم اخلٓمك وىم٤مل :أردت أن شمٙمثر
ظمٓم٤مٟم٤م إمم اعمًجد(.ومتح اًمٌ٤مرى ص /165سم٤مب اطمتً٤مب آصم٤مر )625
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :ـمقسمك ًمٚمذيـ جيٕمٚمقن سمٞمقهتؿ ىمٌٚم٦م -يٕمٜمل ُمًجد ًا -ىم٤مل :واعمً٤مضمد سمٞمقت اعمت٘ملم ذم
إرض ،ويٌ٤مهل اهلل شمٕم٤ممم ُمالئٙمتف ،سم٤معمخٗمل صالشمف ،وصٞم٤مُمف ،وصدىمتف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )383/5
ىم٤مل يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق :يم٤من قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إذا دظمؾ اعمًجد :ذيمر اهلل قمز وضمؾ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149-148/4
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن :اعمً٤مضمد سمٞمقت اهلل ،وطمؼ قمغم اعمزور أن يٙمرم زائره(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )149/4
يم٤من ظمٚمٞمد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٍمي ي٘مقلً :مٙمؾ سمٞم٧م زيٜم٦م ،وزيٜم٦م اعمً٤مضمد :رضم٤مل يتٕم٤موٟمقن قمغم ذيمر
اهلل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )233/2
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ حمػميز :يمؾ يمالم ذم اعمًجد ًمٖمق إٓ يمالم صمالصم٦مُ :مّمؾ أو ذايمر أو ؾم٤مئؾ طمؼ أو ُمٕمٓمٞمف.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )143/5
ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م :يم٤مٟمقا يٛمًٙمقن قمـ ذيمر اًمٜمً٤مء وقمـ اخلٜم٤م (اًم َٗم ْح ُش ذم اًمٙمالم) رم اعمً٤مضمد.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )72/6
ىم٤مل إوزاقمل :يم٤من قمٌدة إذا يم٤من ذم اعمًجد :ل يذيمر ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )114/6
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :جمٞمئؽ إمم اًمّمالة ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م شمقىمػم ًمٚمّمالة  (.ومتح اًمٌ٤مري)533/3
قمـ أيب ادريس اخلقٓن ىم٤مل :اعمً٤مضمد :جم٤مًمس اًمٙمرام( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )123/5
ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
شمٚمؽ سمٞمقت أذن اهلل سم٠من

شمرومع ٟمّم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمـ

وهل ري٤مض يمري٤مض اجلٜم٦م

وم٤مرشمع هدي٧م ٓشمٌ٤مع اًمًٜم٦م

وُمـ سمٜمك هلل ُمًجد ًا سمٜمك

سمٞمت ً٤م ًمف ذم دار قمدن رسمٜم٤م
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وذم اًمٌٞمقت ينمع اخت٤مذه٤م
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ومتٚمؽ ؾمٜم٦م أشمك اًمٜمص هب٤م
وم٤مطمذر ومذاك أىمٌح اعمحٔمقر

أُم٤م اخت٤مذه٤م قمغم اًم٘مٌقر
وصقهن٤م أوضم٥م وأن شمقىمرا

وؾمـ شمٜمٔمٞمػ وإن شمٌخرا

ويٙمره اًمتحٛمػم واًمتّمٗمػم

سمؾ ومتٜم٦م قمٜمف أشمك اًمتحذير

يمذًمؽ اًمتِمٞمٞمد واًمتٌ٤مهل

ومٞمٝم٤م أشم٧م قمـ ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمقاهل

يمذاك ٓ شمتخذ ًا ـمري٘م٤م

وٓ ًمٌٞمع وذاء ؾمقىم٤م

واًمٜمِمد واعم٘مت٤مد يت٘مٞمٝم٤م

يمذا احلدود ٓ شم٘م٤مم ومٞمٝم٤م
ُمـ هب٤م يرومع صقشم ً٤م يزضمر

يمذا هب٤م أؾمٚمح٦م ٓ شمِمٝمر
وذم دظمقًمؽ اًمٞمٛملم ىمدم

وذم اخلروج قمٙمس ذاك وم٤مقمٚمؿ

وؾمؿ واؾمتٖمٗمر وصؾ ومٞمٝمام

قمغم رؾمقل اهلل ٟمّم ً٤م قمٚمام

واًمرمح٦م اؾم٠مل ذم اًمدظمقل واؾم٠مل

ُمع اخلروج ومْمؾ ُمقٓك اًمٕمغم

وصٚملم حتٞم٦م ًمٚمٛمًجد

ىمٌؾ اجلٚمقس وم٤مدر واقمٛمؾ هتتد

ويمؾ وضمف إرض ُمًجد ًمٜم٤م

ومْمٞمٚم٦م ظمص هب٤م ٟمٌٞمٜم٤م

واؾمتثٜملم ُم٤م اًمٜمٝمك قمٜمف ىمد ٟم٘مؾ

ُمـ ذاك مح٤مم هب٤م وأقمٓم٤من اإلسمؾ

ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ صمؿ اعم٘مؼمة

وُمثٚمٝم٤م ُمزسمٚم٦م وجمزرة

يمذاك ومقق فمٝمر سمٞم٧م اهلل

ويمؾ ُم٤م صح ُمـ اعمٜم٤مهك
 -0?9ثبة فنً أزظبس اٌقالح

ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل َ ٓ « :ي َز ُال َأ َطمدُ يم ُْؿ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
 -1961قم ْـ َأيب هرير َة
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمّمال ُة ش ٌ
٥م إِمم َأ ْهٚمف إَِّٓ َّ
اًمّمالَ ُة َ ْحتٌِ ًُ ُف َ ٓ ،ي ْٛمٜمَ ُٕم ُف َأ ْن َيٜمْ َ٘مٚم َ
ذم َصالة َُم٤م َداُم٧م َّ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :اعمَالئِ َٙم ُ٦م شم َُّم ِّكم َقم َغم َأ َطم ِديم ُْؿ َُم٤م َدا َم ذم
 -1962وقمٜمف َأ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ث َ ،شم ُ٘م ُ
َي ِد ْ
ُُم َّم َّ
مح ُف ش رواه اًمٌخ٤مري .
قل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِٗم ْر ًَم ُف  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْار َ ْ
ال ُه ا ًَّمذي َص َّغم ومٞمف َُم٤م ل ْ ُ ْ
رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َأ َّظمر ًَمٞم َٚم ً٦م صال َة ا ًْم ِٕم َِم ِ
َ
٤مء إِمم
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
 -1963وقمـ َأٟمس
َ ْ
َ
َ ْ َ
َ
ول شم ََزا ًُمقا ذم ص ٍ
ِ
َّ٤مس َو َر َىمدُ وا َْ
الة ُُمٜم ُْذ
َ
َؿم ْٓم ِر اًم َّٚم ْٞم ِؾ ُصم َّؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َسمق ْضم ِٝمف َسم ْٕمدَ ُم٤م َص َّغم وم٘م٤مل َ « :ص َّغم اًمٜم ُ
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ا ْٟمتَ َٔم ْر ُمتقه٤م ش رواه اًمٌخ٤مري.
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل زم أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ :ي٤م اسمـ أظمل هؾ شمدري ذم أي رء ٟمزًم٧م هذه أي٦م :

ؼموا َو َص٤مسمِ ُروا َو َراسمِ ُٓمقا)؟ ىمٚم٧م ٓ :ىم٤مل :ي٤مسمـ أظمل ل يٙمـ ذم زُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ْ
(اص ِ ُ
همزو يرسمط ومٞمف اخلٞمؾ وًمٙمٜمف اٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة(.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )595/7
ىم٤مل ىم٤ميض اًمِم٤مم ؾمٚمٞمامن سمـ محزة اعم٘مدد :ل أصؾ اًمٗمريْم٦م ُمٜمٗمر ًدا إٓ ُمرشملم ويم٠من ل أصٚمٝمام ىمطُ ،مع أٟمف
ىم٤مرب اًمتًٕملم(.ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )365/2
وم٘مد أشمك ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران اعمًجد وم٘مٞمؾ ًمف :إن اًمٜم٤مس ىمد اٟمٍمومقا وم٘م٤مل :إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقنً ،مٗمْمؾ
هذه اًمّمالة أطم٥م إزم ُمـ وٓي٦م اًمٕمراق ُ (.مٙم٤مؿمٗم٦م اًم٘مٚمقب)364/
ُمريْم٤م
ىم٤مل رسمٞمٕم٦م سمـ يزيد ُ :م٤م أذن اعم١مذن ًمّمالة اًمٔمٝمر ُمٜمذ أرسمٕملم ؾمٜم٦م إٓ وأٟم٤م ذم اعمًجد إٓ أن أيمقن
ً
ُمً٤مومرا (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )249/5
أو
ً
ىم٤مل قمدي سمـ طم٤مشمؿ ُ :م٤م ضم٤مء وىم٧م اًمّمالة إٓ وأٟم٤م إًمٞمٝم٤م سم٤مٕؿمقاق وُم٤م دظمؾ وىم٧م صالة ىمط إٓ وأٟم٤م هل٤م
ُمًتٕمد (.اًمزهد ٓمحد 249طمدي٨م )729
ىم٤مل َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد  :إٟمف ل يٗمتف اًمزوال ذم اعمًجد أرسمٕملم ؾمٜم٦م(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )181/9
ىم٤مل ويمٞمع :يم٤من إقمٛمش ىمريٌ ً٤م ُمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦مل شمٗمتف اًمتٙمٌػمة إومم واظمتٚمػ إًمٞمف ىمريٌ ً٤م ُمـ ؾمتلم ومام
رأيتف ي٘ميض ريمٕم٦م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )49/5
ىم٤مل اسمـ ؾمامقم٦م ُ :مٙمث٧م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ل شمٗمتٜمل اًمتٙمٌػمة إومم إٓ يقم ُم٤مشم٧م أُمل(.اًمًػم )19/646
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٌ٤مرك اًمّمقري :يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز إذا وم٤مشمتف صالة اجلامقم٦م سمٙمك .
(شمذيمرة احلٗم٤مظ)1/219
ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌد اهللُ :م٤م زم شمْمٞمع زم اًمدضم٤مضم٦م وم٠مضمد هل٤م ( اطمزن ) وشمٗمقشمٜمل اًمّمالة ومال أضمد هل٤م
؟!!(.صٗم٦م اًمّمٗمقة )397/3
 -0?0ثبة فنً فالح اجلّبػخ

ِ
 -1964قمـ ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :صال ُة اجلَ َام َقم ِ٦م
قمٛمر ريض اهللَّ قمٜمٝمام َأ َّن
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ َ
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ومْم ُؾ ُِمـ ص ِ
الة اًم َٗم ِّذ سمِ ًٌَْ ٍع َو ِقم ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
در َضم ً٦م ش ٌ
َأ َ
ْ َ
نمي َـ َ

ِ
ُ
اًمر ُضم ِؾ
ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل
 -1965وقمـ َأيب هريرة
وؾم َّٚمؿ َ « :صال ُة َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ػ َقمغم صالشمِ ِف ذم سمٞمتِ ِف وذم ؾم ِ
ذم َمج ٍ
َ
وذًمؽ َأ َّٟم ُف إِذا شم ََق َّو َ٠م َوم َ٠م ْطم ًَ َـ
قىم ِف َخً ً٤م َو ِقم ْنمي َـ ِوٕم ًٗم٤م ،
٤مقم٦م شم َُْم َّٕم ُ
َْ
ُ
ِ
اًمّمال ُة َ ،ل ْ ََي ُ
ْط َظم ْٓمق ًة إَِّٓ ُرومِ َٕم ْ٧م ًَمف َهب٤م َد َر َضم ٌ٦م ،
ا ًْم ُق ُوق َء ُصم َّؿ َظم َر َج إِمم اعمَ ًْ ِجد َُ ٓ ،ي ِْر ُضمف إَِّٓ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َ ،شم ُ٘م ُ
َي ِد ْ
قل
َو ُطم َّٓم ْ٧م َقمٜمْف َهب٤م َظمٓمٞمئَ ٌ٦م َ ،وم٢مِذا َصغم َل ْ شم ََزل ا َعمالئٙمَ٦م شم َُّم ِّكم َقم َٚمٞمْف َُم٤م َدا َم ذم ُُم َّمالَّه َُ ،م٤م َل ْ ُ ْ
ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وهذا ًمٗمظ
اًمّمال َة ش ٌ
 :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َٚم ْٞم ِف  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َ ْ
ارمح ُف َ .وٓ َي َز ُال ذم َصالة َُم٤م ا ْٟم َت َٔم َر َّ

اًمٌخ٤مري
ِ
َ
 -1966وقمٜم ُف َ
رؾمقل اهللَِّ ًَ ،مٞمْس زم
وؾم َّٚمؿ َر ُضم ٌؾ َأقمٛمك وم٘م٤مل  :ي٤م
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل َ :أشمَك َّ
ِ
َ
ص ًَم ُف َوم ُٞم َّم ِّكم ذم سم ْٞمتِ ِف ،
َىم٤مئِدٌ ي ُ٘مق ُدن إِزم اعمَ ًْ ِج ِد َ ،ومً َ٠م َل
وؾم َّٚمؿ َأن ُي َر ِّظم َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َوم َر َّظمص ًَم ُف َ ،وم َٚم َّام َو َّمم َد َقم٤م ُه وم٘م٤مل ًمف ْ :
٥م ش
٤مًمّمالة ؟ ش ىم٤مل َٟ :م َٕم ْؿ  ،ىم٤مل َ « :وم َ٠م ِضم ْ
هؾ شم ًَْ َٛم ُع اًمٜمِّدَ ا َء سمِ َّ
رواه ُمًٚمؿ
 -1967وقمـ ِ
اعمٕمروف ِ
قمٌد اهللَِّ َو ِىم َٞمؾ َ :قم ْٛم ِرو ْسم ِـ ىم ْٞم ٍ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّٟم ُف
سم٤مسمـ ُأ ِّم َُم ْٙمتُقم اعمُ َ١م ِّذ ِن
س ُ
َ
ِ
ِ ِ
ُ
َ
وؾم َّٚمؿ « :شم ًَْ َٛم ُع
اًمً ٌَ٤م ِع  .وم٘م٤مل
َىم َ٤مل  :ي٤م
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َثػم ُة اهل َ َقا ِّم َو ِّ
رؾمقل اهللَّ إ َّن اعمَديٜمَ َ٦م يم َ
طمل َقمغم اًمّم ِ
الة َ ،طم ًّل َقمغم اًم َٗمالحِ َ ،وم َح َّٞم َٝمالً  .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ  .وُمٕمٜمك َ « :طم َّٞم َٝمالً ش :
َّ
َ َّ
شمٕم٤مل .
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل َ « :وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز
 -1968وقمـ أيب هرير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ِ
سمح َٓم ٍ
َّ٤مس ُصم َّؿ
سم٤مًمّمالة َوم ُٞم١م َّذ َن َهلَ٤م ُ ،صم َّؿ آ ُُم َر َر ُضمالً َومٞمُ١م َّم اًمٜم َ
٥م َومٞمُ ْحتَ َٓم٥م ُصم َّؿ آ ُُم َر َّ
مه ْٛم٧م َأن آ ُُم َر َ
سمِٞمده ًَم َ٘مدْ َ َ
ػ إِمم ِر َضم ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مل وم ُ٠م َطم ِّر َق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ سمٞمقهتؿش ٌ
ُأ َظم٤مًم ِ َ
ٍ
 -1969وقمـ ِ
هه َأن َي ْٚم َ٘مل اهللَّ شمٕم٤ممم همدً ا ُُم ًْٚمِ ًام َوم ْٚمٞمُ َح٤مومِ ْظ َقمغم
اسمـ ُمًٕمقد ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َُ :م ْـ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُؾمٜمَ َـ اهلُدَ ى َوإِ َّهن ُ َّـ
َه ُ١مٓء َّ
ذ َع ًمٜمٌَِ ِّٞمٙمؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمّم َٚمقات َطم ْٞم ُ٨م ُيٜم٤م َدي هب َّـ َ ،وم٢م َّن اهللََّ َ َ
ُِمـ ُؾمٜم َِـ اهلُدى َ ،و ًَمق َأ َّٟمٙم ُْؿ ص َّٚم ْٞمتؿ ذم ُسمٞمقشمِٙمؿ يمام ُي َّم ِّكم هذا اعمُت َ
َخ ِّٚمػ ذم َسمٞمتِ ِف ًَم َؽميمتؿ ُؾمٜمَّ٦م ٟمٌَِٞمِّٙمؿ ،
و ًَمق شمَريمتؿ ُؾمٜمَّ َ٦م ٟمٌَِٞمِّٙمؿ ًَم َْم َٚم ْٚمتُؿ  ،و ًَم َ٘مد َر َأ ْي ُتٜمَ٤م وُم٤م َيت َ
َخ َّٚمػ َقمٜمٝم٤م إَِّٓ ُمٜم٤مومؼ َُم ْٕم ُٚمق ُم اًمٜمِّ َٗم٤مق َ ،و ًَم َ٘مدَ يم٤م َن
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اًمر ُضم َٚم ْ ِ
ػ .رواه ُمًٚمؿ .
اًمّم ِّ
١مشمك سمِ ِف ََ ُ ،ي٤م َدي ْ َ
لم َطمتَّك ُي َ٘م٤م َم ذم َّ
سملم َّ
اًمر ُضمؾ ُي َ
َّ
ِ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ي٘مقل :
اًمدرداء ريض اهللَّ قمٜمف ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م
 -1979وقمـ َأيب
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
« ُم٤م ُِمـ َصمال َصم ٍ٦م ذم َىمري ٍ٦م وٓ سمدْ ٍو ٓ ُشم َ٘م٤مم ومِٞمٝمؿ اًمّمال ُة إَِّٓ ِ
اًمِمٞمْ َٓم ُ
ىمد ا ْؾمت َْح َق َذ َقم َٚمٞمْ ِٝم ُؿ َّ
٤من َ .وم َٕم َٚمٞمٙم ُْؿ
ُ َّ
َ
َْ
ُ
ِ
اًمذئْ٥م ُِمـ اًم َٖمٜم ِؿ اًم َ٘م ِ
٤مص َٞم َ٦م ش رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد طمًـ .
سمِ٤مجلَ َام َقم٦م َ ،وم٢مِٟم ََّام ي ْ٠ميم ُُؾ ِّ ُ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :و َىمدْ يمَ٤مٟمُقا يدْ َقمق َن إِ َمم اًمًج ِ
قد َو ُه ْؿ َؾم٤معمُ ِ َ
قن) (اًم٘مٚمؿ .)43
ُّ ُ
ُ ْ
َ
ىم٤مل :اًمّمالة ذم اجلامقم٦م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)286 /4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ جم٤مهد  :ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رضمالً ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٕسمٜمف أدريم٧م اًمّمالة ُمٕمٜم٤م ؟
أدريم٧م اًمتٙمٌػم إومم ؟ ىم٤مل  .ٓ :ىم٤مل  :عم٤م وم٤مشمؽ ُمٜمٝم٤م ظمػم ُمـ ُم٤مئ٦م ٟم٤مىم٦م يمٚمٝم٤م ؾمقد اًمٕملم .
( ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)2921
ىم٤مل قمٌد اًمرمح٤من :ؾم٠مًم٧م اسمـ ُمٝمدي قمـ اًمرضمؾ يٌٜمل سم٠مهٚمف أيؽمك اجلامقم٦م؟ ىم٤مل ٓ ،ٓ:صالة واطمدة
وطميشمف صٌٞمح٦م سمٜمل قمغم اسمٜمتف ومخرج صمؿ ُمٌم إمم سم٤مهبام وم٘م٤مل ًمٚمج٤مري٦م :ىمقزم هلام َيرضم٤من إمم اًمّمالة
ومخرج اًمٜمً٤مء واجلقاري وم٘مٚمـ :ؾمٌح٤من اهلل أي رء هذا؟ وم٘م٤مل ٓ :أسمرح طمتك َيرضم٤م إمم اًمّمالة.
( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )294 /9
وسم٘مل اًمِمٞمخ احلٗم٤مر اًمٖمرٟم٤مـمل ٟمحقا ُمـ قم٤مُملم أو أزيد َيرج ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس َي٤مدى سملم رضمٚملم ًمٌمء
يم٤من سمرضمٚمف طمتك يم٤من سمٕمض أصح٤مسمف ي٘مقل :احلٗم٤مر طمج٦م اهلل قمغم ُمـ ل َيي اجلامقم٦م (.اعمخت٤مر اعمّمقن )296/1

قمـ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مشمٙم٦م أن أسم٤م ُمًٚمؿ اخلقٓن ؾمٛمع رضمال ي٘مقل :ؾمٌؼ اًمٞمقم ومالن ،وم٘م٤مل :أٟم٤م اًمً٤مسمؼ،
ىم٤مًمقا :ويمٞمػ ي٤م أسم٤م ُمًٚمؿ؟ ىم٤ملٕ :ن أدجل٧م ومٙمٜم٧م أول ُمـ دظمؾ ُمًجديمؿ (.اًمًػم )19 /4
يم٤من سمنم سمـ احلًـ يٚم٘م٥م ( سم٤مًمّمٗمل ) ٕٟمف يم٤من يٚمزم اًمّمػ إول ذم ُمًجد اًمٌٍمة َخًلم ؾمٜم٦م.
( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م)447 /1

ِّ
 -0?8ثبة احلث ػٍ ٝزنٛس اجلّبػخ يف اٌقجر ٚاٌؼؾبء

ِ
 -1971قم ْـ قمثام َن ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
َ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
ي٘مقل :
ؾمٛمٕم٧م
ىم٤مل :
سمـ قمٗم٤م َن
ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
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«ُمـ ص َّغم ِ
مج٤م َقم ٍ٦م َ ،وم َٙم َ٠مٟمَّام َص َّغم
اًمٕم َِم٤م َء ذم َضم َـام َقم ٍ٦م َوم َٙم َ٠مٟمَّام ىم٤م َم ٟمِ ّْمػ اًم َّٚمٞمْؾ َو َُم ْـ َص َّغم اًمّمٌْح ذم َ َ
َ ْ َ
ِ
قمثامن ِ
ُ
َ
رؾمقل اهللَِّ
سمـ قمٗم٤م َن ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل
اًمؽمُمذي قم ْـ
رواي٦م
اًم َّٚم ْٞمؾ ُيم َّٚم ُف ش رواه ُمًٚمؿ وذم
ّ
ػ ًَمٞم َٚم٦م  ،وُمـ ص َّغم ِ
٤مقم٦م يم٤من ًمف ِىمٞم٤مم ٟمِّم ِ
مج ٍ
ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ« :مـ َؿم ِٝمدَ ِ
اًمٕم َِم٤م َء
اًمٕم َِم٤م َء ذم َ
َ ْ َ
ْ
ُ ُ ْ
َ ْ
َ
ْ َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمًـ
اًمؽمُمذي :
مج٤م َقم ٍ٦م ،يمَ٤م َن ًَم ُف يم َِ٘م َٞم٤م ِم ًَم ْٞم َٚم٦م ش ىم٤مل ِّ
وا ًْم َٗم ْجر ذم َ
ٌ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :و ًَم ْق ي ْٕم َٚم ُٛمق َن َُم٤م
ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن
 -1972وقمـ َأيب ُهريرة
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
سمٓمق ِ
ذم اًمٕم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وىمد ؾمٌؼ ِ
ًمف .
واًمّم ٌْحِ َٕشم َْق ُمه٤م َو ًَمق طم ٌْ ًقا ش ٌ
تٛم٦م ُّ
َ َ
ِ
ُ
٘ملم ُِم ْـ
 -1973وقمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْٞم َس َصال ٌة َأ ْصم َ٘م َؾ َقم َغم اعمُٜمَ٤مومِ َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمٕم ِ
صالة اًم َٗمج ِر و ِ
ِم٤مء َو ًَم ْق َي ْٕم َٚم ُٛمق َن ُم٤م ومِٞمٝمام َٕ َشم ْق ُمه٤م َو ًَم ْق طمٌْ ًقا ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ْ َ
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وروى أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وم٘مد ؾمٚمٞمامن سمـ أيب طمثْٛم٦م ذم صالة اًمّمٌح … ومٛمر قمغم ِّ
اًمِمٗم٤مء
أم ؾمٚمٞمامن وم٘م٤مل هل٤م  :ل أر ؾمٚمٞمامن ذم اًمّمٌح ؟ وم٘م٤مًم٧م  :إٟمف سم٤مت يّمكم ومٖمٚمٌتف قمٞمٜم٤مه  .وم٘م٤مل قمٛمر ٕ :ن
أؿمٝمد صالة اًمّمٌح ذم مج٤مقم٦م أطم٥م إزم ُمـ أن أىمقم ًمٞمٚم٦م (.اعمقـم٠م عم٤مًمؽ  - 131/1اًمؽمهمٞم٥م و اًمؽمهٞم٥م )691

قمـ ٟم٤مومع  :أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا وم٤مشمتف صالة اًمٕمِم٤مء ذم مج٤مقم٦م :أطمٞمك سم٘مٞم٦م ًمٞمٚمتف .وىم٤مل سمنم سمـ ُمقؾمك:
أطمٞمك ًمٞمٚمتف( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )393 /1
قمـ قمٌٞمد اهلل اًم٘مقاريري ىم٤مل  :ل شمٙمـ شمٙم٤مد شمٗمقشمٜمل صالة اًمٕمتٛم٦م ذم مج٤مقم٦م  .ومٜمزل يب وٞمػ ومِمٖمٚم٧م سمف .
ومخرضم٧م أـمٚم٥م اًمّمالة ذم ىمٌ٤مئؾ اًمٌٍمة .وم٢مذا اًمٜم٤مس ىمد صٚمقا  .وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز  :يروى قمـ اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:صالة اجلٛمٞمع شمٗمْمؾ قمغم صالة اًمٗمذ إطمدى وقمنميـ درضم٦م وروي َخً٤م
وقمنميـ درضم٦م وروي ؾمٌٕم٤م وقمنميـ وم٤مٟم٘مٚمٌ٧م إمم ُمٜمززم  ،ومّمٚمٞم٧م اًمٕمتٛم٦م ؾمٌٕم٤م وقمنميـ ُمرة  ،صمؿ
رىمدت ومرأيتٜمل ُمع ىمقم رايمٌل أومراس وأٟم٤م رايم٥م وٟمحـ ٟمتج٤مرى وأومراؾمٝمؿ شمًٌؼ ومرد  ،ومجٕمٚم٧م
أضسمف ٕحل٘مٝمؿ وم٤مًمتٗم٧م إزم آظمرهؿ  ،وم٘م٤مل  ٓ :دمٝمد ومرؾمؽ ; ومٚمً٧م سمالطم٘مٜم٤م  .ىم٤مل  :وم٘مٚم٧م  :ول ؟
ىم٤مل ٟٕ :م٤م صٚمٞمٜم٤م اًمٕمتٛم٦م ذم مج٤مقم٦م(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )444/11
قمـ هم٤مًم٥م ا ًم٘مٓم٤من ىم٤مل :أهمٗمٞم٧م ًمٞمٚم٦م ذم صالة اًمٕمِم٤مء إظمرة ومرأي٧م ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ يم٠من ُمع أٟم٤مس قمغم
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سمٖم٤مل ؿمٝم٥م وسملم يدي ٟم٤مس قمغم حم٤مُمؾ وطم٤مد َيدوا هبؿ وهق يًػمون قمغم ُمٝمؾ وٟمحـ قمغم اًمٌٖم٤مل ٟمٓمرد
ـمردا ٟمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وٓ ٟمٚمح٘مٝمؿ ىم٤مل :وم٠مشمٞم٧م حمٛمدسمـ ؾمػميـ وم٘مّمّم٧م قمٚمٞمف رؤي٤مي وم٘م٤مل :صٚمٞم٧م اًمٌ٤مرطم٦م
ذم مج٤مقم٦م؟ ىمٚم٧م ،ٓ :ىم٤مل :أوًمئؽ أصح٤مب اعمح٤مُمؾ اًمذيـ صٚمقا ذم مج٤مقم٦م وأٟمتؿ أصح٤مب سمٖم٤مل ؿمٝم٥م
دمٝمدوا أن شمدريمقا ومْمؾ أوًمئؽ وٓشمدريمقن( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )174 / 6
وطملم اؿمتٙمك اإلُم٤مم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمٞمٜمف ىم٤مًمقا ًمفً :مق ظمرضم٧م إمم اًمٕم٘مٞمؼ ومٜمٔمرت إمم اخلية ًمقضمدت
ًمذًمؽ ظمٗم٦م ،يدقمقٟمف ًمٚمتٜمزه ذم وقاطمل اعمديٜم٦م طمٞم٨م اخلية واجلق اًمٓمٚمٞمؼ ،وم٘م٤مل هلؿ :ومٙمٞمػ أصٜمع
سمِمٝمقد اًم َٕمت ََٛم٦م واًمّمٌح؟ٟ (.مزه٦م اًمٗمْمالء )376/1
وُمٙم٨م اإلُم٤مم ُمديـ سمـ أمحد احلٛمػمي دهرا إمم طملم ووم٤مشمف ٓ شمٗمقشمف اًمتٙمٌػمة إومم ُمـ صالة اًمّمٌح و
يٛمٙم٨م ذم ُمّماله وهققمغم ـمٝم٤مرة إمم أن يريمع اًمْمحك ورسمام ضمٚمس سمٕمد ذًمؽ(.اعمخت٤مر اعمّمقن )576/1
ىم٤مل احلًـٕ :ن أؿمٝمد اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ذم مج٤مقم٦م أطم٥م إزم ُمـ أن أطمٞمل ُم٤م سمٞمٜمٝمامُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )3389

قمـ قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ إدريس قمـ أسمٞمف ىم٤مل :صغم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م اًمٖمداة سمقوقء اًمٕمتٛم٦مَ :خًلم ؾمٜم٦م.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)163 /2
ُمر ًة ّ
اًمٗمجر صمؿ ضمٚمس يذيمُر اهللَ شمٕم٤ممم إمم ىمري٥م ُمـ اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر
صغم
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:
ُ
َ
طميت اسم َـ شمٞمٛمٞم٦م َّ
أشمٖمذ هذا ِ
ِ
همدويت وًمق َل َّ
اًمٖمذا َء ؾم٘مٓم٧م ىمقشمك (.اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م )85
اًمتٗم٧م إ َّزم وىم٤مل :هذه
صمؿ
َ
 -0?9ثبة األِش ثبحملبفظخ ػٍ ٝاٌقٍٛاد ادلىزٛثبد
َّ
ٚإٌ ٟٙاألو١ذ ٚاٌٛػ١ذ اٌؾذ٠ذ يف رشوٓٙ

ِ
ِ
اًمّمال َِة ا ًْم ُق ْؾم َٓمك [اًمٌ٘مرة  ، ] 238 :وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :وم٢مِ ْن
اًمّم َٚم َقات َو َّ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :طم٤موم ُٔمقا َقم َغم َّ
اًمزيمَ٤م َة َوم َ
خ ُّٚمقا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ [ اًمتقسم٦م . ] 5 :
اًمّمال َة َوآشمَقا َّ
شمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم٤م ُُمقا َّ

ِ
ٍ
 -1974وقمـ ِ
َ
ُمًٕمقد ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿَ :أ ُّي
ًم٧م
اسمـ
ىم٤مل َ :ؾم َ٠م ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمقاًمِدَ ْي ِـ ش ىم َٚم ُ٧م ُ :صم َّؿ َأ ٌّي
اًمّمال ُة قمغم َو ْىمتِٝم٤م ش ُ
ىمٚم٧م ُ :صم َّؿ َأ ٌّي ؟ ىم٤مل  « :سمِ ُّر َ
إَ ْقم َام ِل َأ ْوم َْم ُؾ ؟ ىم٤مل َّ « :
؟ ىم٤مل  « :اجلٝم٤م ُد ذم َؾمٌِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ٞمؾ اهللَِّ ش ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ « :سمٜم ِ َل ِ
 -1975وقمـ ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل َ :
اإل َؾمال ُم
ىم٤مل
قمٛمر
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ َ
َ
ِ
اًمز ِ
رؾمقل اهللَِّ  ،وإِىم٤م ِم اًمّم ِ
َخ ٍ
ُ
يم٤مة َ ،و َطم ِّ٩م
س َ :ؿمٝم٤م َد ِة َأ ْن ٓ إًِم َف إَِّٓ اهللَّ  ،و َأ َّن ُحمٛمد ًا
الة َ ،وإِيت٤مء َّ
قمغم َ ْ
َّ
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اًمٌٞم ِ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٧م َ ،و َص ْق ِم َر
ُمْم٤من ش ٌ
َْ

ِ
ُ
 -1976وقمٜم ُف ىم٤مل َ :
اًمٜم٤مس طمتَّك َي ِْمٝمدُ وا
ت َأ ْن ُأىم٤مشمِ َؾ
ىم٤مل
وؾم َّٚمؿ ُ « :أ ُِم ْر ُ
َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ُ
اًمزيم٤م َة َ ،وم٢مِذا َوم َٕم ُٚمقا َ
ّمٛمقا
َأ ْن ٓ إًِمف إَِّٓ اهللَّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا
اًمّمالَة  ،و ُي ْ١مشمُقا َّ
ٞمٛمقا َّ
ذًمؽ َقم ُ
رؾمقل اهللَِّ َو ُي٘م ُ
ِ
سمحؼ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مهبؿ قمغم اهللَِّ ش ٌ
ُِمٜمِّل ِدُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ْؿ إَِّٓ ِّ
اإلؾمال ِم َ ،وطم ًَ ُ ْ
ِ
ٍ
ُ
وؾم َّٚمؿ إِمم اًمٞمَٛمـ وم٘م٤مل :
ُمٕم٤مذ ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :سم َٕمثٜمل
 -1977وقمـ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
«إِٟم ََّؽ شم ْ٠ميت َىمقُم٤م ُمـ َأه ِؾ اًمٙمت٤مب َ ،وم٤مد ُقمٝمؿ إِمم َؿمٝم ِ
ُ
رؾمقل اهللَّ َ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ
٤مدة َأ ْن ٓ إًِمف إَِّٓ اهللَّ  ،و َأ ِّن
ْ ً ْ ْ
َ
ْ ُ ْ
َخس ص ٍ
ِ
ٚمقات ذم ِّ
َأـم٤م ُقمقا ًم ِ َ
يمؾ َي ْق ٍم و ًَم ْٞم َٚم ٍ٦مَ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ
ؽمض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ْ َ َ
ذًمؽ َ ،وم َ٠م ْقمٚمٛم ُٝمؿ َأ َّن اهللَّ شمَٕم٤ممم ا ْوم َ َ
ٞم٤مئٝمؿ َوم ُؽمد َقمغم ُوم َ٘م ِ
ذًمؽ  ،وم َ٠م ْقمٚمِٛمٝمؿ َأ َّن اهللَّ َشمٕم٤ممم ا ْوم َؽمض قم َٚمٞم ِٝمؿ صدىم٦م شم ُْ١م َظم ُذ ُِمـ َأ ْهمٜم ِ ِ
َأ َـم٤م ُقمقا ًم ِ َ
رائٝمؿ
ُّ
ْ
ْ ْ َ
َ
ُ
َ
ِ
٤مك ويمَرائِؿ َأُم ِ
َ ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َـم٤م ُقمقا ًمِذ ًَم َؽ َوم٢مِ َّي َ
٤مب
قاهلؿ َواشم َِّؼ َد ْقمقة َاعم ْٔم ُٚمق ِم َوم٢مِ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜمَ َٝم٤م ْ َ
وسملم اهللَِّ طم َج ٌ
ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ش ٌ
ِ
 -1978وقمـ ٍ
وؾم َّٚمؿ ُ
َ
لم
ؾمٛمٕم٧م
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل :
ُ
ي٘مقل  « :إِ َّن َسم ْ َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمنم ِك واًم ُٙم ْٗم ِر شمَر َك اًمّم ِ
الة ش رواه ُمًٚمؿ .
اًمر ُضم ِؾ َو َسم ْ َ
َّ
ْ
َّ
لم ِّ ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :اًمٕم ْٝمدُ اًمذي سم ْٞمٜمَٜم٤م و َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1979وقمـ ُسم َر ْيدَ َة ريض اهللَّ قمٜم ُف قمـ ِّ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
اًمّمال ُة  ،ومٛم ْـ شم ََريم ََٝم٤م َوم٘مدْ َيم َٗم َر ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ٌ
َّ
قمٌد اهللَِّ اًمت٤مسمٕمل اعمُ َّت َٗم ِؼ قمغم ضم ِ
سمـ ِ
 -1989وقمـ ِ
ؿم٘مٞمؼ ِ
الًمتف َر ِمح ُف اهللَّ ىم٤مل َ :
ح٤مب ُحم َ َّٛم ٍد
يم٤من َأ ْص ُ
َ
ِّ
امل شمَر ُيمف ُيم ْٗمر َهمػم اًمّم ِ
ِ
ِ
َ
الة.رواه اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب
وؾم َّٚمؿ ٓ
يرون َؿم ْٞمئ ً٤م ُم َـ إَ ْقم ِ ْ ُ ٌ ْ َ َّ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اإليامن سم٢مِ ٍ
ِ
ٍ
صحٞمح.
ؾمٜم٤مد
ِ
ُ
 -1981وقمـ َأيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ « :إِ َّن َأ َّول ُم٤م
ىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ًدت ،
ٚمح َو َأٟمجح  ،وإن َوم ْ
٤مؾم٥م سمِف اًمٕمٌْدُ َي ْقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم ْـ َقمٛمٚمف صال ُشم ُف َ ،وم٢مِ ْن َص ُٚمح٧م َ ،وم َ٘مدْ َأ َوم َ
َُي ُ
ِِ
ِ ِ
َوم َ٘مدْ َظم٤مب َ ِ
ِ
اًمر ُّب َ ،قم َّز َّ
وضمؾ  :اٟم ُٔمروا َه ْؾ ًم ِ َٕم ٌْ ِدي ُم ْـ
َ
وظمن َ ،وم٢مِن اٟمْت َ٘مص ُم ْـ ومريْمتف َؿم ْٞمئ ً٤م  ،ىم٤مل َّ
ُ
شمٙمقن َؾم٤مئِ ُر َأقمامًم ِ ِف َقمغم هذا ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل
يْم ِ٦م ؟ ُصم َّؿ
َشم َٓم ُّقع َ ،ومٞمُٙم ََّٛم ُؾ هب٤م ُم٤م ا ْٟمتَ َ٘مص ُِم َـ اًم َٗم ِر َ
طمدي٨م طمًـ .
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ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس :طم٤مومٔمقا قمغم اًمّمٚمقات .يٕمٜمل اعمٙمتقسم٤مت .واًمّمالة اًمقؾمٓمك .يٕمٜمل صالة اًمٕمٍم
قمـ ُمنوق ذم هذه أي٦م  :طم٤مومٔمقا قمغم اًمّمٚمقات .وم٤محلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م  :اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م واًمًٝمق قمٜمٝم٤م  :شمرك

وىمتٝم٤م  .قمـ قمكم ىم٤مل  :اًمّمالة اًمقؾمٓمك  :صالة اًمٕمٍم  .قمـ أيب هريرة أٟمف ىم٤مل  :اًمّمالة اًمقؾمٓمك .صالة
اًمٕمٍم  .قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م  :اًمّمالة اًمقؾمٓمك صالة اًمٕمٍم( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )168/5
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة .ي٘مقل :شمقسمتٝمؿ ظمٚمع إوصم٤من وقمٌ٤مدهت٤م .قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ
طمٞم٤من ىمقًمف :وم٢من شم٤مسمقا ُمـ اًمنمك وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة ل شم٘متٚمٝمؿ ،ويمػ قمٜمٝمؿ .قمـ إوزاقمل ذم
ىمقًمف :وم٢من شم٤مسمقا ىم٤مل :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل .ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمٛمر :ؾم٠مًم٧م اًمزهري قمـ ىمقل اهلل :
وأىم٤مُمقا اًمّمالة ىم٤مل :إىم٤مُمتٝم٤م :أن شمّمكم اًمّمٚمقات اخلٛمس ًمقىمتٝم٤م .قمـ ُم٘م٤مشمؾ ىمقًمف ٕهؾ اًمٙمت٤مب :وآشمقا
اًمزيم٤مة أُمرهؿ أن ي١مشمقا اًمزيم٤مة يدومٕمقهن٤م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .قمـ ىمت٤مدة ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿ يم٤من ىمت٤مدة
ي٘مقل :ظمٚمقا ؾمٌٞمؾ ُمـ أُمريمؿ اهلل أن ختٚمقا ؾمٌٞمٚمف وم٢مٟمام اًمٜم٤مس صمالصم٦م رهطُ :مًٚمؿ قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ،وُمنمك
قمٚمٞمف اجلزي٦م ،وص٤مطم٥م طمرب ي٠مُمـ سمتج٤مرشمف ذم اعمًٚمٛملم إذا أقمٓمك قمِمقر ُم٤مًمف.
(شمٗمًػماسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1755-1751/6
(طم٤مومِ ُٔمقا) ظمٓم٤مب جلٛمع إُم٦م وأي٦م أُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات
ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل :ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
ذم أوىم٤مهت٤م سمجٛمٞمع ذوـمٝم٤م .واعمح٤مومٔم٦م هل اعمداوُم٦م قمغم اًمٌمء واعمقافمٌ٦م قمٚمٞمف(.اًم٘مرـمٌك )298/3
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
يّمؾ.
ومٕمـ أيب اعمٚمٞمح اهلذزم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل ٓ :إؾمالم عمـ ل

(اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد )157/6
وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :اُم٤م اٟمف ٓطمظ ٓطمد ذم آؾمالم او٤مع اًمّمالة( .اإلؾمتذيم٤مر )278/2
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف  ٓ :صالة جل٤مر اعمًجد إٓ ذم اعمًجد ىمٞمؾ وُمـ ضم٤مر اعمًجد ؟ ىم٤مل
ُمـ ؾمٛمع إذان( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )111/3
ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ُ :مـ ل يّمؾ ومٝمق يم٤مومر( .اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )157/2
ُمٜم٤مومؼ ىمد ُقمٚمِؿ ٟمِٗم٤مىمف أو ُمريض
قمـ اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ىم٤مل ً:م٘مد رأيتُٜم٤م وُم٤م يتخ َّٚمػ قمـ اًمّمالة َّإٓ
ٌ
َ
اًمّمال َة وىم٤ملَّ :
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم َّٚمٛمٜم٤م ؾمٜم َـ
إن
إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٛمٌم سملم َرضمٚملم طمتك ي٠ميت َّ
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اهلدى َّ
اًمّمالة ذم اعمًجد اًمذي ي١م َّذن ومٞمف (.رواه ُمًٚمؿ طمدي٨م )1981
وإن ُمـ ؾمٜمـ اهلدى َّ
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفُ :مـ شمرك اًمّمالة ومال ديـ ًمف(.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )157/2
عم٤م ؾمئؾ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  :قمـ رضمؾ يّمقم اًمٜمٝم٤مر وي٘مقم اًمٚمٞمؾ وٓ يّمكم ذم مج٤مقم٦م و ٓ جيٛمع
وم٘م٤مل  :إن ُم٤مت قمغم هذا ومٝمق ذم اًمٜم٤مر(.ؾمٜمـ اًمؽمُمذى )423/1
وىم٤مل أسمق اًمدرداء ٓ :إيامن عمـ ٓ صالة ًمف( .اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك رىمؿ )8942-8941
ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف ٕ :ن متتغمء أذن اسمـ آدم رص٤مص٤م ُمذاسم٤م ظمػم ًمف ُمـ أن يًٛمع اًمٜمداء وٓ
جيٞم٥م( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )111/3
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ُ :مـ طم٤مومظ قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم مج٤مقم٦م  ،وم٘مد ُمأل اًمؼم واًمٌحر قمٌ٤مدة.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )2/162
قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل  :إن ُمثؾ اًمّمٚمقات اخلٛمس يمٛمثؾ ؾمٝم٤مم اًمٖمٜمٞمٛم٦م  ،ومٛمـ ييب ومٞمٝم٤م سمخٛمً٦م ظمػم ممـ
ييب ومٞمٝم٤م سم٠مرسمٕم٦م  ،وُمـ ييب ومٞمٝم٤م سم٠مرسمٕم٦م ظمػم ممـ ييب ومٞمٝم٤م سمثالصم٦م وُمـ ييب ومٞمٝم٤م سمثالصم٦م ظمػم
ممـ ييب ومٞمٝم٤م سمًٝمٛملم وُمـ ييب ومٞمٝم٤م سمًٝمٛملم ظمػم ممـ ييب ومٞمٝم٤م سمًٝمؿ  ،وُم٤م ضمٕمؾ اهلل ُمـ ًمف
ؾمٝمؿ ذم اإلؾمالم يمٛمـ ٓ ؾمٝمؿ ًمف ( .اعمّمٜمػ ٓسمك ؿمٞمٌف )31994 -219/7
ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة :يم٤من أيب يٓمقل ذم اًمٗمريْم٦م وي٘مقل هل رأس اعم٤مل(.اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )35
اًمً َٚمػ ي٘مقلُ :م٤م وم٤مشمَ٧م أطمدً ا صال ُة اجلامقم٦م إٓسمذٟم٥م أص٤مسمف(.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )17
ًم٘مد يم٤من ُ
سمٕمض َّ
ىم٤مل اسمـ طمجر :إدراك اًمتٙمٌػمة إومم ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ،ويم٤من اًمًٚمػ إذا وم٤مشمتٝمؿ قمزوا أٟمٗمًٝمؿ صمالصم٦م أي٤مم وإذا
وم٤مشمتٝمؿ اجلامقم٦م قمزوا أٟمٗمًٝمؿ ؾمٌٕم٦م أي٤ممُ( .مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )192/ 4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وىم٤مل اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام :ظمرج قمٛمر يقُم ً٤م إمم طم٤مئط ًمف ومرضمع وىمد صغم اًمٜم٤مس اًمٕمٍم وم٘م٤مل قمٛمر :
إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن وم٤مشمتٜمل صالة اًمٕمٍم ذم اجلامقم٦م أؿمٝمديمؿ أن طم٤مئٓمل قمغم اعمً٤ميملم صدىم٦م ًمٞمٙمقن
يمٗم٤مرة عم٤م صٜمع قمٛمر ريض اهلل قمٜمف واحل٤مئط اًمًٌت٤من ومٞمف اًمٜمخؾ (.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )17
قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمد ىم٤مل :أصٌح٧م ذم احلجر سمٕمدُم٤م صٚمٞمٜم٤م اًمٖمداة ومٚمام أؾمٗمرٟم٤م إذا ومٞمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
ريض اهلل قمٜمٝمام ومجٕمؾ يًت٘مرئٜم٤م رضمال رضمال ،ي٘مقل :أيـ صٚمٞم٧م ي٤م ومالن؟ ومٞم٘مقل :ه٤مهٜم٤م طمتك أشمك قمكم
وم٘م٤مل :أيـ صٚمٞم٧م ي٤م اسمـ قمٌٞمد؟ ،وم٘مٚم٧م:ه٤مهٜم٤م ىم٤مل :سمخ سمخ ُم٤م ٟمٕمٚمؿ صالة أومْمؾ قمٜمد اهلل ُمـ صالة
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اًمّمٌح مج٤مقم٦م يقم اجلٛمٕم٦م(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )21/1
ىم٤مل ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب:أشمٞم٧م ؾمٚمامن وم٘مٚم٧مٟٕ:مٔمرن يمٞمػ صالشمف ؟ ومٙم٤من يٜم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ صمٚمثف وىم٤مل:طم٤مومٔمقا
قمغم هذه اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت وم٢مهنـ يمٗم٤مرات هلذه اجلراطم٤مت ُم٤م ل شمّم٥م اعم٘متٚم٦م وم٢مذا صغم اًمٜم٤مس اًمٕمِم٤مء
يم٤مٟمقا قمغم صمالصم٦م ُمٜم٤مزلُ :مٜمٝمؿ ُمـ ًمف وٓ قمٚمٞمف وُمٜمٝمؿ ُمـ قمٚمٞمف وٓ ًمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ًمف وٓ قمٚمٞمف وم٘مٚم٧م :
ُمـ قمٚمٞمف وٓ ًمف ؟ وم٘م٤مل  :رضمؾ صغم اًمٕمِم٤مء وم٤مهمتٜمؿ همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس وفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ومريم٥م رأؾمف ذم اعمٕم٤مِص
ورضمؾ اهمتٜمؿ همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس وفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ  ،ومريم٥م رأؾمف وم٘م٤مم يّمكم  ،ومذًمؽ ًمف وٓ قمٚمٞمف ورضمؾ ٟم٤مم ومذًمؽ
ٓ ًمف وٓ قمٚمٞمف وإي٤مك واحل٘مح٘م٦م وقمٚمٞمؽ سم٤مًم٘مّمد ودوام ( .اًمزهد ٓسمك داوود )256
ىم٤مل ري٤مح سمـ احل٤مرث اًمٜمخٕمل ؾم٤مومرت ُمع إؾمقد إمم ُمٙم٦م ومٙم٤من إذا طميت اًمّمالة ٟمزل قمغم أي طم٤مل
يم٤من وإن يم٤من قمغم طمزوٟم٦م ( اعمٙم٤من اخلِمـ ) ٟمزل ومّمغم وإن يم٤من يد ٟم٤مىمتف ذم صٕمقد أو هٌقط أٟم٤مخ ول
يٜمتٔمر (.ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد )8361
ىم٤مل احل٤مومظ احلٙمٛمك ( اًمًٌؾ اًمًقيف ذم وم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وشمٗمْمؾ اًمٗمذ سم٠موٕم٤مف أشم٧م
وُمـ همدا عمًجد أو راح ًمف

ؾمٌع وَخس سمٕمد قمنميـ صمٌ٧م
أقمد ذم اجلٜم٦م ريب ٟمزًمف

َّ
ِّ
ي
األٚ
 -0?:ثبة فنًِ اٌقف
ِ
ُ
ِّ
ٚاألِشِ ثاسببَِ اٌقفٛفِ األيِ ٚ ،رغِ٠ٛزٙب ٚ ،اٌرتاؿ فٙ١ب

ِ
رج َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ
ؾمٛمر َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ ،ىم َ٤مل َ :ظم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1982قمـ ضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ ُ
ِ ِ
رؾم َ
َوم َ٘م َ٤مل َ « :أٓ شم َُّم ُّٗم َ
ػ اعمالئِٙم ُ٦م
ػ شم َُّم ُّ
قل اهللَِّ َو َيمٞمْ َ
قن يمام شم ُُّم ُّ
ػ اعمالئ َٙم ُ٦م قمٜمْدَ َر ِّ َهب٤م ؟ ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م  :ي٤م ُ
ِ
ِ
ٗمقف إُ َ
اص َ
اًمّمػش رواه ُمًٚمؿ .
قن ذم
ِّ
اًمّم َ
ول  ،و َي َؽم ُّ
رهب٤م ؟ ىم٤مل ُ « :يت ُّٛمق َن ُّ
قمٜمد ِّ
ِ
ِ
ًمق يٕم َٚم ُؿ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ْ « :
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1983وقمـ َأيب ُهر ْيرة َ ،ر َ
ِ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َٝمٛمقا ش ٌ
اًمّم ِّ
اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمِّدَ اء َو َّ
ُ
ٓؾمت ُ
ػ إَ َّول ُ ،صمؿ َل ْ جيِدُ وا إَِّٓ َأ ْن َي ًْت َِٝم ُٛمقا َقم َٚم ْٞمف ْ
ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
وذه٤م
وؾم َّٚمؿ َ « :ظم ْ ُػم ُصٗمقف ِّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1984و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
اًمرضم٤مل َأ َّو ُهلَ٤م ُّ ،
ِ ِ
ِ
ِ
ذ َه٤م َأ َّو ُهلَ٤م ش رواه ُمًٚمؿ .
وظمػم ُصٗمقف اًمٜم ًَِّ٤مء آظم ُره٤م َ ،و ُّ
آظم ُر َه٤م ْ ُ
ِ
 -1985وقمـ أيب ِ
وؾم َّٚمؿ  :ر َأى ذم
ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،أ َّن ُ
َ
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ِ
إو ِل
ومْمؾ
سم٤مب
ِّ
اًمّمػ َّ

َأ ْصح٤مسمِ ِف شم َ٠م ُّظمر ًا  ،وم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ  « :شم َ٘مدَّ ُُمقا وم َ٠ممتُّقا ِيب َ ،وًم َٞم ْ٠مشم ََّؿ سمِٙم ُْؿ َُم ْـ َسم ْٕمدَ يمُؿ ُ ٓ ،
يزال َىم ْق ٌم َيتَ َ٠م َّظم ُرو َن
َطمتك ُي ِّ
قظم َر ُه ُؿ اهللَّ ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ٍ
ُ
ُمًٕمقد  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :
ًح
يم٤من
 -1986وقمـ َأيب
وؾم َّٚمؿ َي ْٛم ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُمٜم٤ميمٌِٜمَ٤م ذم اًمّم ِ
الة  ،وي ُ٘م ُ
اؾم ُتقوا وٓ َختتٚمِٗمقا ومت ْ
ػ ُىم ُٚمق ُسمٙم ُْؿ ً ،مِٞمٚمِٞمٜمل ُِمٜمْٙمُؿ ُأو ًُمقا إَ ْطمال ِم
َختَٚمِ َ
َّ
َ َ
قل ْ « :
ِ
قهن ْؿ ش رواه ُمًٚمؿ .
قهن ْؿ ُ ،صم َّؿ اًمذيـ َي ُٚم َ
صمؿ اًمذي َـ ي ُٚم َ
واًمٜمُّ َٝمك َّ ،
ِ
 -1987وقمـ َأ ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :ؾم ُّقوا ُص ُٗمق َومٙم ُْؿ ،
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٟمس ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ًَقي َ٦م اًمّم ُٗم ِ
ػ ُِمـ َمت٤م ِم اًمّم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري َّ « :
قف ُِمـ
الة ش ٌ
وم٢من شم ِ َ ُّ
َّ
اًمّم ِّ ْ
َوم٢م َّن شم ًَْ ِقي َ٦م َّ
إِ َىم٤مُم٦م اًمّم ِ
الة ش .
َّ
ِ
 -1988و َقمٜمْف ىم٤مل ُ :أ ِىم ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ سمِ َق ْضم ِٝم ِف وم َ٘م َ٤مل :
ٞمٛم٧م َّ
ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمّمال ُة  ،وم َ٠مىم ٌَؾ َقمٚمٞمٜمَ٤م ُ
َ
ِ
َراصقا َ ،وم ِّ٢من َأرايم ُْؿ ُِم ْـ َو َر ِاء َفم ْٝم ِري ش روا ُه اًمٌُ َ
٤مري سمِ َٚم ْٗمٔمِ ِف  ،و ُُم ًْٚمِ ٌؿ سمٛم ْٕمٜمَ٤م ُه .
خ ُّ
ٞمٛمقا ُص ُٗمق َومٙم ُْؿ وشم ُّ
« َأىم ُ
ص٤مطمٌِ ِف و َىمدَ ُِمف سمِ َ٘م ِ
ِ
وذم ِرو ٍ
خ ِ
٤مر ِّي  :ويمَ٤م َن َأطمدُ ٟمَ٤م َي ْٚم َز ُق َُمٜمٙمِ ٌَ ُف سمِٛمٜمْٙمِ ِ
اي٦م ًمٚم ٌُ َ
دُم ِف ش .
٥م
َ
ِ
سمـ ٍ
َ -1989و َقم ِـ اًمٜمُّ ْٕم َام ِن ِ
َ
وؾم َّٚمؿ
ؾمٛمٕم٧م
ريض اهللَّ قمٜمٝمام  ،ىم٤مل :
سمِمػم ،
ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ي٘مقل ًَ « :متًُق َّن ص ُٗمق َومٙمُؿ َ ،أو ًمٞم َ ِ
لم وضم ِ
ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قهٙم ُْؿ ش ٌ
خ٤مًم َٗم َّـ اهللَّ َسم ْ َ ُ
ْ ْ ُ
ُّ ُ
ِ
ٍ
َ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن ُي ًَ ِّقي ُص ُٗمق َومٜمَ٤م  ،طمتَّك يم َ٠مٟمَّام ُي ًَ ّقي َهب٤م
رواي٦م عمًٚم ٍؿ َ :أ َّن
وذم
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًم٘مدَ اح  ،طمتَّك ر َأى أٟمَّ٤م َىمد َقم َ٘م ْٚمٜمَ٤م َقمٜمْف ُ .صمؿ َظمرج يقُم ً٤م َوم َ٘م٤مم طمتَّك يمَ٤مد يٙمَؼم َ ،ومر َأى رضمال سم ِ
ِ
٤مدي ً٤م صدْ ُر ُه
ُ َ
َ َ
ُ َّ َ َ ْ
َ ُ ِّ ُ َ
َ َ َ
ِ
ػ َ
وضمقهٙم ُْؿش .
اًمّم ِّ
وم٘م٤مل ِ « :قم ٌَ٤م َد اهللَِّ ًَ ،مت ًَُ ُّق َّن ُص ُٗمق َومٙم ُْؿ َ ،أ ْو ًَم ُٞم َخ٤مًم ِ َٗم َّـ اهللَّ ْ َ
سملم ُ
ُم َـ َّ
ِ
ؼم ِاء ِ
ِ
ٍ
ُ
قم٤مزب  ،ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،
وؾم َّٚمؿ ،
ىم٤مل  :يم٤م َن
سمـ
-1999
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وقمـ اًم َ
ِ ٍ
ِ ٍ
يتخ َّٚم ُؾ اًمّم َّ ِ
ُ
ختتَٚمِ ُٗمقا َومت ْ
وي٘مقل ْ َ ٓ :
ػ
ورٟمَ٤م َ ،و َُمٜم٤ميمِ ٌَٜمَ٤م ،
َختَٚمِ َ
َّ
َ
ٛمً ُح ُصدُ َ
ػ ُم ْـ ٟمَ٤مطم َٞم٦م إِمم ٟمَ٤مطم َٞم٦م َ ،ي َ
الئ َٙم َتف يّم ُّٚمق َن قمغم اًمّم ُٗم ِ
قل  :إن اهللَّ وُم ِ
ُىم ُٚمق ُسمٙم ُْؿ ش ويمَ٤م َن َي ُ٘م ُ
قف إُ َو ِل ش رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد
ُّ
ُ ُ َ
َ َ
َطم ًَ ٍـ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ٞمٛمقا
ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،أ َّن
ٛمر
ىم٤مل َ « :أىم ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1991و َقمـ اسمـ ُقم َ
َ
لم اعمٜمَ٤ميمِ٥م ،وؾمدُّ وا اخل َٚم َؾ ،وًمِٞمٜمُقا سمِ َ٠مي ِدي إِ ْظمقاٟمِٙمُؿ  ،وٓ شم ََذروا َومرضم ٍ
٤مت
اًمّم ُٗم َ
قف َو َطم٤م ُذوا َسم َ
ُ َ
َ ْ َ
ْ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
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ِ
إو ِل
ومْمؾ
سم٤مب
ِّ
اًمّمػ َّ

ِ
ٍ
صحٞمح.
وص َؾ َص ًّٗم٤م َو َص َٚم ُف اهللَّ َ ،و َُم ْـ َىم َٓم َع َص ًّٗم٤م َىم َٓمٕم ُف اهللَّ ش رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد
ًمٚمِمٞمْٓم٤من ،و َُم ْـ َ
ِ
 -1992و َقم ْـ َأ ٍ
َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :ر ُّصقا ُص ُٗمق َومٙم ُْؿ ،
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن
ٟمس
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
َو َىم٤مر ُسمقا َسمٞمْٜمَٝم٤م  ،وطم٤م ُذوا سم٤مَٕ ْقمٜم٤مق َ ،وم َقا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سم َٞم ِد ِه إِ َّن َٕ َرى َّ
ػ،
اًمّم ِّ
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َيدْ ُظم ُؾ ُم ْـ َظم َٚم ِؾ َّ
ف ش طمدي٨م صحٞمح رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ .
يم٠مهن٤م احلَ َذ ُ
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ُقن سمِ٤م ًْمٞمَ ِ
صٖم٤مر َشمٙم ُ
« َ
ٛمـ .
وذال ُمٕمجؿ ُمٗمتقطمتلم صمؿ وم٤م ٌء وهل َ :همٜم ٌَؿ ُؾمق ٌد
ُمٝمٛمٚم٦م
سمح٤مء
فش
احلذ ُ
ٌ
ػ اعم٘مدَّ م ُ ،صمؿ ا ًَّمذي يٚمِ ِ
ِ
َ
ٞمف َ ،وم َام
 -1993وقمٜم ُف َأ َّن
اًمّم َّ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :أمتُّقا َّ
َ َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ٤من َُم ْـ ٟم ْ٘م ٍ
يم َ
ػ اعمُ َ١م َّظم ِر ش رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد طمًـ .
اًمّم ِّ
ص َوم ْٚم َٞم ُٙم ْـ ذم َّ

ِ
وؾم َّٚمؿ  « :إِ َّن اهللَّ
 -1994وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م  :ىم٤مل رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ُمٞم٤مُمـ اًمّمٗمقف ش رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد َقمغم ذ ِ
وُمالئ َٙمتَف يّم ُّٚمق َن قمغم ِ
ِ
وومٞمف ٌ
رضمؾ
ط ُُم ًْٚمِ ٍؿ ،
ُّ
ُ ُ
ْ
شمقصمِ ِٞم٘م ِف .
ُخمْتَ َٚم ٌ
ػ ذم ْ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
اًمؼماء
 -1995و َقم ِـ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل ُ « :يمٜمَّ٤م إِذا َص َّٚمٞمٜمَ٤م َظم ْٚم َ
ػ رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
َأطمٌٌٌٜمَ٤م َأ ْن َٟمٙمُق َن َقمـ ي ِٛمٞمٜم ِ ِف  ،ي٘مٌِ ُؾ قم َٚمٞمٜم٤م سمِقضم ِٝم ِف َ ،وم ِ
ًٛم ْٕمتُ ُف ي٘مقل َ « :ر ِّب ِىمٜمِل َ
قمذا َسم َؽ َي ْق َم َشمٌْ َٕم ُ٨م َأ ْو
َ ْ
ُ
ْ َ
ْ ْ
دم َٛم ُع قم ٌَ٤م َد َك ش رواه ُمًٚمؿ .
َْ

ِ
 -1996و َقمـ َأيب هرير َة ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :
وؾم ُٓمقا
ىم٤مل
ُ
ْ
وؾم َّٚمؿ ِّ « :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
اإلُم٤م َم َ ،و ُؾمدُّ وا اخلَ َٚم َؾ ش رواه أسمق داود .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن :وإن ًم٘م٤مئؿ ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمف يٕمٜمل :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إٓ قمٌداهلل سمـ

ُمر سملم اًمّم َّٗملم ىم٤مم سمٞمٜمٝمام وم٢مذا رأى ظمٚمالً ىم٤مل  :اؾمتقوا طمتك
قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف همداة
َ
أصٞم٥م ويم٤من إذا َّ
ومٙمؼم(.صحٞمح اسمـ طمٌ٤من رىمؿ ) 6917
إذا ل َير ومٞمٝمؿ ظمٚمالً شم٘مدَّ م َّ
ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف :اؾمتقوا شمًتق ىمٚمقسمٙمؿ ،ومت٤مؾمقا شمرامحقا ( .اًمٓمؼمان ذم إوؾمط )2 / 32 / 1
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىمدم اعمديٜم٦م ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م أٟمٙمرت ُمٜم٤م ُمٜمذ يقم قمٝمدت رؾمقل اهلل؟!
ىم٤ملُ :م٤م أٟمٙمرت ؿمٞمئً٤م ،إٓ أٟمٙمؿ ٓ شم٘مٞمٛمقن اًمّمٗمقف (.أظمرضمف اًمٌخ٤مري رىمؿ )691
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ِ
إو ِل
ومْمؾ
سم٤مب
ِّ
اًمّمػ َّ

ىم٤مل قمٌداحلٛمٞمد سمـ حمٛمقد رمحف اهلل :صٚمٞم٧م ُمع أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ يقم اجلٛمٕم٦م ومدومٕمٜم٤م إمم اًمًقاري ،ومت٘مدُمٜم٤م
وشم٠مظمرٟم٤م وم٘م٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف :يمٜم٤م ٟمت٘مك هذا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.
(أظمرضمف اًمؽمُمذي رىمؿ)229
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :إي٤ميمؿ وُم٤م سملم اًمًقاري ( إقمٛمدة )ُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق)2477
ٟمّمػ سملم اًمًقاري قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل
ىمرة ،قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م ٟمُٜمٝمك أن
َّ
وقمـ ُُمٕم٤موي٦م سمـ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ،وٟمٓمرد قمٜمٝم٤م ـمر ًد (.أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رىمؿ)1992
قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب رى اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م إذا صٚمٞمٜم٤م ظمٚمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمٌٌٜم٤م أن ٟمٙمقن
قمـ يٛمٞمٜمف ( .رواة ُمًٚمؿ )799
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :اعمنموع ذم اعمًجد َّ
تٛمقن اًمّمػ إول (.اًمٗمت٤موى )69 / 2
أن اًمٜم٤مس ُي ُّ
وىمد أطمًـ اًمٜم٤مفمؿ طملم ىم٤مل ( :اًمًٌؾ اًمًقي٦م ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمروي٦م ًمٚمح٤مومظ سمـ أمحداحلٙمٛمل ص )13

اًمّمحٞمحِ ىمدأشمك اًمؽمهمٞم٥م
ومٗمل َّ
ِ
واًمٗمٕمؾ ُِمـ اًمرؾمقل
سم٤مُٕمر

مج٤مقم٦موأن يًدُّ وا اخل َٚمال
ِ
سمٛمٜمٙمٌِِف
وهٙمذا َُمٜمٙم ٌَف َ
اًمؽمهٞم٥م
ذم ذا،وضم٤م قمـ شمريمِف
ُ
اًمٕمدل قمـ اًم ُٕم ِ
ُ
دول
مم٤م َروى

ُ
ٙمٛمٚمقا
وأول ُّ
اًمّمٗمقف ومٚمٞمُ ِّ

ٟمّم٤م ٟم َ٘م ُٚمقا
صمؿ َاًمذي يٚمٞمف ًّ
ّ

اًمّمٗمقف ُم٤م
وىمد أشمك اًمٜمٝمل ُقمـ ُّ

اًمًقاري ِ
وم٤مدرُم٤م ىمد ُرؾمام
َ
سملم َّ

اًمّمػ قمغم
وواضم٥م ٌشمًقي ُ٦م
ِّ
َيٚمزق يمٕمٌف سمٙمٕم٥م ص٤مطمٌِف

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

يٙمؼم طمتك َُي َؼم أن اًمّمٗمقف ىمد
ُروي قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :أٟمف يم٤من يقيمِّؾ رضم٤مًٓ سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمٗمقف ومال ِّ

قمكم
وروى قمـ قمكم وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمامَّ :أهنام يم٤مٟم٤م
َ
اؾمتقت َ
يتٕم٤مهدان ذًمؽ ،وي٘مقٓن :اؾمتقوا ،ويم٤من ٌّ
ي٘مقل :شم٘مدَّ م ي٤م ومالن ،شم٠مظمر ي٤م ومالن(.اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) 438 / 1
يمٜم٧م ُمع قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مُم٧م اًمّمالة وأٟم٤م
وقمـ أيب ؾمٝمٞمؾ سمـ ُم٤مًمؽ ،قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤ملُ :
أيمٚمٛمف ذم أن َيٗمرض زم ،ومٚمؿ أزل أيمٚمٛمف وهق يًقى احلّمٌ٤مء سمٜمٕمٚمٞمف ،طمتك ضم٤مءه رضم٤مل ىمد يم٤من ويمٚمٝمؿ
سمتًقي٦م اًمّمٗمقف وم٠مظمؼموه أن اًمّمٗمقف ىمد اؾمتقت ،وم٘م٤مل زم :ا ِ
ؾمتق ذم اًمّمػ ،صمؿ يمؼم.
(اعمقـم٠م  139/1رىمؿ)376
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ِ
إو ِل
ومْمؾ
سم٤مب
ِّ
اًمّمػ َّ

ِ
ضمٜم٥م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ومرأى ذم اًمّمػ ومرضمف وم٠موُم٠م إ ّمم ومٚمؿ أشم٘مدم ،ىم٤مل:
ىم٤مل ظمٞمثٛم٦م :صٚمٞم٧م إمم
ومت٘مدم هق ومًده٤مُ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م . )416 / 1

َ َ َ َ
َ
ُ َ ْ
ل
ائ
ش
اٌف
غ
ِ
خ
ج
اٌشار
ٓ
اٌغٕ
ً
;? -0ثبة فن
ِ ِ
ِ ِ
َ ُ
َ َ ِّ ِ َ َ ْ ِ َ
ٚث١بِْ ألٍٙب ٚأوٍِّٙب ِٚب ثّٕٙ١ب

لم ُأم طمٌِٞمٌ َ٦م رُمٚم َ٦م سمِ ِ
ِِ
َ
رؾمقل
٤مًم٧م َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م
ٜم٧م َأيب ُؾمٗمٞم٤م َن
ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،ىم ْ
َ َ ْ
 -1997قم ْـ ُأ ِّم اعم١مُمٜم َ ِّ
َ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
قمنم َة َر ْيم َٕم ً٦م شمَٓمققم ً٤م
ي٘مقل َُ «:م٤م ُِم ْـ قمٌْ ٍد ُُم ًْٚمِؿ ُي َّم ِّكم هللَِّ َشم َٕم٤ممم يم َُّؾ َي ْق ٍم صمِٜمْت َْل ْ
اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمٗمر َ ِ
َهم ْػم ِ
سمٞم٧م ذم اجلٜم َِّ٦مش رواه ُمًٚمؿ .
جلٜم َِّ٦م َ ،أ ْو  :إَِّٓ ُسمٜمِل ًَم ُف ٌ
يْم٦م  ،إَِّٓ َسمٜمَك اهللَّ ًم ُف َسم ْٞمت ً٤م ذم ا َ
َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َر ْيم َٕمت ْ ِ
 -1998و َقم ِـ ِ
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َ ،
َلم
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل َ :ص َّٚمٞمْ ُ٧م َُم َع ُ
اسمـ ُقم َٛمر َر َ
ِ
ب  ،وريم ْ ِ
وريم ْ ِ
ور ْيم َٕم ْ ِ
َىم ٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر َ ،و َر ْيم َٕمت ْ ِ
ْٕمتلم َسم ْٕمد ِ
اعمٖمر ِ
ْٕمتلم سم ْٕمد
تلم َسم ْٕمدَ اجلُ ُٛمٕم٦م َ ،
َلم َسم ْٕمدَ َه٤م َ
اًمٕم َِم ِ
ِ
ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مء ٌ

ِ
قمٌد اهللَِّ سمـ ُم َٖم َّٗم ٍؾ ِ
 -1999وقمـ ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،ىم٤مل َ :
لم
ىم٤مل
وؾم َّٚمؿ َ « :سم ْ َ
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ
َ
لم يم ُِّؾ َأ َذاٟم ْ ِ
يمؾ َأ َذ ْ ِ
يم ُِّؾ َأذاٟم ْ ِ
َلم َصال ٌة ش َ
سملم ِّ
ُمتٗمؼ
وىم٤مل ذم اًم َث٤مًمثَ٦م « :عمَ ْـ َؿم٤م َء ش ٌ
اٟملم َصال ٌة َ ،سم ْ َ
َلم َصال ٌة َ ْ ،
ان َو ِ
قمٚمٞمف  .اعمُ َرا ُد سم٤مَٕ َذاٟم َْلم  :إَ َذ ُ
اإل َىم٤مُم ُ٦م .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف  :يم٤من اًمٜمٌل َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ يّمكم ىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسم ًٕم٤م وسمٕمده٤م

ريمٕمتلم ( .اًمؽمُمذى  289 /2رىمؿ )424
ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ صالة رؾمقل اهلل َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ قمـ
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ :
ُ
ِّ
شمٓمققمف؟ وم٘م٤مًم٧م :يم٤من اًمٜمٌل َّ
ومٞمّمكم سم٤مًمٜمَّ٤مس
َيرج
ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ يّمكم ذم سمٞمتف ىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسم ًٕم٤م ،صمؿ ُ
صمؿ ُ
ِّ
ويّمكم سم٤مًمٜم٤مس اًمٕمِم٤مء
يدظمؾ ومٞمّمكم ريمٕمتَلم ويم٤من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس اعمٖمرب ،صمؿ يدظمؾ ومٞمّمكم ريمٕمتَلم
َّ
ويدظمؾ سمٞمتل ومٞمّمكم ريمٕمتلم ويم٤من إذا ـمٚمع اًمٗمجر َّ
صغم ريمٕمتلمُ (.مًٚمؿ ( 594/1
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  :ىم٤مل رؾمقل اهلل َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿَُ :مـ صم٤مسمر قمغم صمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م ُمـ
اًمًٜم٦م َسمٜمَك اهلل سمٞمتً٤م ذم اجلٜم٦م أرسمع ريمٕم٤مت ىمٌؾ اًمٔمٝمر وريمٕمتلم سمٕمده٤م وريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب وريمٕمتلم سمٕمد
اًمٕمِم٤مء وريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٗمجر(.اًمتٚمخٞمص احلٌػم )25/2
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سم٤مب َوم ْْم ِؾ اًمًٜم َِـ اًمراشمٌِِ٦م َُم َع اًم َٗم َر ِائ ِ
ض
ُ

وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل  :واًمتَّٓمقع يٙمٛمؾ سمف صالة اًمٗمرض يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،إن ل يٙمـ اعمّمكم أمتَّٝم٤م.
( آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌٕمكم )116
ؾمٗمرا وٓ
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وًمذًمؽ ل يٙمـ يد ُقمٝم٤م -أي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -هل واًمقشمر ً
طميا ،ويم٤من ذم اًمًٗمر يقافم٥م قمغم ؾمٜم٦م اًمٗمجر واًمقشمر أؿمدّ ُمـ مجٞمع اًمٜمقاومؾ دون ؾم٤مئر اًمًٜمـ ،ول يٜم٘مؾ
ً
قمٜمف ذم اًمًٗمر أٟمف َص َّغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صغم ؾمٜم ً٦م راشمٌ ً٦م همػممه٤م(.زاد اعمٕم٤مد)315/1
ىم٤مل اًمٜمقويُ:مـ وافم٥م قمغم شمرك اًمراشمٌ٦م أو شمًٌٞمح٤مت اًمريمقع واًمًجقد ُر َّدت ؿمٝم٤مدشمف ًمتٝم٤موٟمف
سم٤مًمديـ(.اعمجٛمقع )39/4

َّ
<? -0ثبة رأو١ذ سوؼز ٟعٕخِ اٌقجر

ِ
 -1199قمـ قم٤مئِم َ٦م ِ
وؾم َّٚمؿ َ
يم٤من ٓ يدَ ُع َأ ْرسمٕم ً٤م َىم ٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر
ريض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ور ْيم َٕمت ْ ِ
َلم ىم ٌْ َؾ اًم َٖمدَ ِاة  .رواه اًمٌخ٤مري .
َ
ِ
ىم٤مل َ « :ريمْٕمت٤م ْ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ظمػم ُِم َـ اًمدُّ ٟمٞم٤م و َُم٤م ومِٞمٝم٤م ش رواه
َ -1192وقمٜمْٝم٤م َقم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمٗمجر ْ ٌ
ٍ
وراي٦م َ « :هل ُ َام َأطم٥م إِ َّزم ُِم َـ اًمدُّ ٟمْٞم٤م مجٞمٕم ً٤م ش .
ُمًٚمؿ  .وذم

ِ
 -1193وقمـ َأيب ِ
ِ
ِ
قمٌد اهللَِّ سمِ ِ
الل ِ
سمـ َر َسم٤محٍ
وؾم َّٚمؿ َأ َّٟم ُف
ْ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ُُ ،م َ١م ِّذن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
١مذٟمَف سمِّم ِ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ًمِٞم ِ
َأشمَك َر ُؾم َ
ٚم٧م َقم َ
٤مئِم ُ٦م سمِالًٓ سمِ َ٠م ُْم ٍر َؾم َ٠م ًَمت ُف َقمٜمْ ُف
الة اًمٖمدَ ِاة َ ،وم َِم َٖم ْ
َ
ُ
َ
ْ َ
الل َومآذ َٟمف سمِ٤مًمّم ِ
الة  ،وشمَ٤م َسم َع َأ َذا َٟم ُف َ ،وم َٚمؿ ََي ُْر ْج َر ُؾم ُ
َطمتك َأصٌَ َح ِضمدًّ ا َ ،وم َ٘م٤م َم سمِ ٌ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ُ َّ
صغم سمِ٤مًمٜم ِ
وؾم َّٚمؿ  ،ومٚمام َظم َرج َّ
ظمؼم ُه َأ َّن َ
صٌح ضمدًّ ا  ،و َأ َّٟم ُف
قم٤مئِم َ٦م َؿم َٖم َٚم ْت ُف سمِ َ٠م ُْم ٍر َؾم َ٠م ًَم ْت ُف قمٜمْ ُف طمتك َأ َ
َّ٤مس َ ،وم َ٠م َ
َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :إِن ُيمٜم ُْ٧م َر َيم ْٕم ُ٧م ريمٕمتل اًم َٗم ْج ِر ش
َأسم َٓم َ٠م َقم َٚمٞمف سم٤مخلُروجِ َ ،وم َ٘م٤مل َي ْٕمٜمل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهللَِّ إِٟمَّؽ َأ ْصٌَ ْح َ٧م ِضمدًّ ا ؟ َ
َ
ح٧م ًَ ،مريم ْٕمتُ ُٝمام ،
ح٧م َأ ْيمثَ َر ِمم٤م َأصٌَ ُ
ًمق َأصٌَ ُ
وم٘م٤ملْ «:
مج ْٚمت ُُٝم َامشرواه َأسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد طمًـ .
و َأ ْطمًٜمْتُ ُٝم َام َو َأ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ِ
ريض اهلل قمٜمْٝم٤م ىم٤مًم٧م :ل يٙمـ اًمٜمٌل َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ قمغم رء ُمـ اًمٜمقاومؾ
ِّ

شمٕم٤مهدً ا ُمٜمْف قمغم ريمٕمتَل اًمٗمجر ( .اًمٌخ٤مرى ) 52/2
أؿمدَّ ُ

 -149اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب شم٠ميمٞمد ريمٕمتل ؾمٜم َِّ٦م اًمّمٌح

قمـ اسمـ ضمري٩م ُ:م٤م رأيتف إمم رء ُمـ اخلػم أهع إمم اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٗمجر(.ومتح اًمٌ٤مرى )579/3
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ذيمر قمٌ٤مدة اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ويم٤من ذم اًمًٗمر يقافم٥م قمغم ؾمٜم٦م اًمٗمجر
واًمقشمر أؿمد ُمـ مجٞمع اًمٜمقاومؾ دون ؾم٤مئر اًمًٜمـ و ل يٜم٘مؾ قمٜمف ذم اًمًٗمر أٟمف صغم ؾمٜم٦م راشمٌ٦م همػمه٤م ويم٤من
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ي٘مقل  :ؾمٜم٦م اًمٗمجر دمري جمرى سمداي٦م اًمٕمٛمؾ واًمقشمر ظم٤ممتتـف  (.زاد اعمٕم٤مد ( 316 - 315/1

=? -0ثبة زبف١ف سوؼز ٟاٌفدش
ٚث١بْ ِب ٠مشأ فّٙ١ب ٚ ،ث١بْ ٚلزّٙب

ِ
ِ
َلم َظم ِٗمٞم َٗمت ْ ِ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن ُي َّمكم َريمْٕمت ْ ِ
لم
َلم َسم ْ َ
يض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1194قم ْـ قم٤مئِم َ٦م َر َ
اًمٜمِّدَ ِاء و ِ ِ ِ
اًمّم ٌْحِ ُُ .متَّ َٗم ٌؼ قمٚمٞمف .
اإل َىم٤مُم٦م ُمـ َصالة ُّ
َ
ٍ
قل :هؾ ىمر َأ ومٞمٝمام سمِ ُ٠مم اًم ُ٘مر ِ
آن؟،
ِّ ْ
ٝمام طمتك َأ ُىم َ َ َ
هلامُ :ي َّم ِّكم َريمٕمتَل اًم َٗم ْج ِرَ ،ومٞمُ َخ ِّٗم ُٗم َ
وذم رواي٦م َ
ٍ
رواي٦م عمًُٚمِ ٍؿ  :يم٤من يّم ِّكم ريمٕمتَل اًم َٗمج ِر إِ َذا ِ
ٍ
رواي٦م  :إِذا َـم َٚمع اًم َٗم ْج ُر
وَي ِّٗم ُٗمٝمام  .وذم
وذم
ؾمٛم َع إَ َذا َن ُ َ
ْ
َ
ُ َ
ْ
ِ
 -1195و َقمـ طمٗمّم َ٦م ِ
َ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن إِذا َأ َّذ َن اعمُ َ١م ِّذ ُن
ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َأ َّن
َ
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ٌح َّ ،
ًمٚمّم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ريمٕمتلم َظم
صغم
ٗمٞمٗمتلم ٌ .
اًمّم ُ
ٌح َ ،و َسمدَ ا ُّ
ُّ
ْ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ إذا َـم َٚم َع اًم َٗم ْجر ٓ ُيّمكم إَِّٓ َر ْيم َٕم ْ ِ
ُ
رواي٦م عمًٚم ٍؿ َ :
تلم
يم٤من
وذم
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َظمٗمٞم َٗم ْ ِ
تلم.

ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ُي ِّ
ّمكم ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ
ٛمر َر ِيض اهللَّ َقمٜمْٝمام ىم٤مل  :يم٤م َن
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1196و َقم ِـ اسمـ ُقم َ
الة اًم َٖم ِ
تلم َىمٌؾ ص ِ
ٍ ِ ِ
ِ
داة َ ،و َيم َ٠م َّن إ َذا َن سم ُ٠م ُذ َٟم ْٞم ِف
اًمريم َٕم ِ ْ َ
ُم ْثٜمَك ُم ْثٜمَك  ،و ُيقشمر َسمر ْيم َٕم٦م ُمـ آظم ِر اًم َّٚم ْٞم ِؾ  ،و ُي َّم ِّكم َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ .
ِ
ٍ ِ
 -1197و َقم ِـ ِ
ْٝمام َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َ
يم٤من َي ْ٘م َر ُأ ذم َر ْيم َٕمتَل
اسمـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ َقمٜم َ
قمٌ٤مس َر َ
ا ًْم َٗمج ِر ذم إومم ُِمٜمْٝمام ُ { :ىمق ًُمقا آُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ وُم٤م ُأٟم ِْز َل إًِمٞمٜمَ٤م } أي ُ٦م اًمتل ذم اًمٌ٘مرة  ،وذم ِ
أظم َر ِة ُِمٜمٝمام :
ْ
ْ
َ
َ
َُ
ِ
ٍ
أظمرة اًمتل ذم ِ
آل ِقمٛمرا َن َ { :شم َٕم٤م ًَم ْقا إِمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م
رواي٦م  :ذم
ًٚمٛمق َن } وذم
{ آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو ْاؿم َٝمدْ سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ُ
َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜم٤م َو َسم ْٞمٜمُٙم ُْؿ } روامه٤م ُمًٚمؿ .
ِ
َ
ىمر َأ ذم َر ْيم َٕمت َِل ا ًْم َٗم ْج ِر :
 -1198وقم ْـ َأيب ُهرير َة َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن
وؾم َّٚمؿ َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
{ ُىم ْؾ َي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُرو َن } و { ُىم ْؾ ُه َق اهللَّ َأ َطمدٌ } رواه ُمًٚمؿ .

 -159اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ختٗمٞمػ ريمٕمتل اًمٗمجر

ِ
اسمـ قمٛمر ِ
وقمـ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َؿم ْٝمر ًا ي ْ٘م َر ُأ ذم
-1199
ريض اهللَّ قمٜم ُٝمام  ،ىم٤مل  :رُم ْ٘م ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
اًمر ْيم َٕم ْ ِ
تلم َىم ٌْ َؾ ا ًْم َٗم ْج ِر ُ { :ىم ْؾ َي٤م َأ ُّ ََي٤م اًمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون } ،و { :ىمؾ ُه َق اهللَّ َأ َطمدٌ }  .روا ُه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
َّ
ٌ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٛمر :رُم٘م٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرسمٕم ً٤م وقمنميـ أو َخً ً٤م وقمنميـ ُمرة ي٘مرأ ذم اًمريمٕمتلم
ىمٌؾ اًمٗمجر واًمريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب سم٘مؾ ي٤م أَي٤م اًمٙم٤مومرون وىمؾ هق اهلل أطمد(.ذح ُمٕم٤مٟمك آصم٤مر )298/1
>? -0ثبة اعزسجبة االميدبع ثؼذ ثؼذ سوؼز ٟاٌفدش
َّ َ
ّ
ػٍ ٝخٕجٗ األديٓ ٚاحلث ػٍ ٗ١عٛاء وبْ رٙدذ ثبٌٍ ً١أَ ال

ِ
 -1119قم ْـ قم٤مئِ َِم َ٦م َر ِيض اهللَّ قمٜم َٝم٤م ىم٤م ًَم٧م َ :
وؾم َّٚمؿ إذا َّ
صغم َر ْيم َٕمتل ا ًْم َٗم ْج ِر
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يم٤من اًمٜم ُّ
او َٓمجع قمغم ِؿم ِّ٘م ِف إَ ْي ِ
اًمٌخ٤مري .
ٛمـ  .رواه
ْ ،
ُّ
ٕمِم ِ
ِ
َ -1111وقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :
سملم َأ ْن ي ْٗم ُر َغ ُِم ْـ صالة ا ًْم َ
٤مء
وؾم َّٚمؿ ُي َّم ِّكم ومٞمام ْ َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يم٤من ُّ
َ٧م اعمُ َ١م ِّذ ُن ُِمـ ص ِ
تلم  ،ويقشمِر سمِق ِ
الة
اطمدَ ٍة َ ،وم٢مذا َؾمٙم َ
نم َة َريمْٕم ً٦م ُي ًَ ِّٚم ُؿ ْ َ
ْ
سملم يم ُِّؾ ريم َٕم ْ ِ ُ ُ َ
ٗمج ِر ْ
إمم ا ًْم ْ
إطمدَ ى َقم ْ َ
ٌَلم ًَم ُف ا ًْم َٗم ْج ُر َ ،وضم٤م َء ُه اعمُ َ١م ِّذ ُن  ،ىم٤مم َوم َر َيم َع َر ْيم َٕم ْتلم َظم ِٗمٞم َٗمت ْ ِ
او َٓم َج َع َقمغم ِؿم ِّ٘مف
َلم ُ ،صم َّؿ ْ
ا ًْم َٗم ْج ِر  ،وشم َّ َ
إَ ْي َٛم ِـ  ،هٙمذا َطمتَّك ي ْ٠مشمِ َٞم ُف اعمُ َ١م ِّذ ُن ِ
ًمإل َىم٤م َُم ِ٦م  .رواه ُُم ًْٚمِ ٌؿ َ ،.ىم ْق ُهلَ٤م ُ « :يً ِّٚم ُؿ ْسملم يم ُِّؾ َريمْٕمت َْلم ش هٙمذا هق

ذم ُمًٚم ٍؿ وُمٕمٜم٤مه  :سم ْٕمد يم ُِّؾ َريمْٕمت ْ ِ
َلم .

ِ
ُ
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َص َّغم
ىم٤مل  :ىم٤مل
 -1112وقم ْـ َأيب ُهرير َة
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
جع َقمغم ِ
يٛمٞمٜم ِ ِف ش .
َأ َطمدُ يم ُْؿ ر ْيم َٕمت َِل اًم َٗم ْج ِر َوم ْٚم َٞمْم َٓم ِ ْ
ِ
ٍ
صحٞمح٦م َ .
ٌ
ٞمح .
ىم٤مل اًمؽمُمذي :
َر َواه َأسمق داود  ،واًمؽمُمذي سم َ٠مؾم٤مٟمِٞمدَ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ َصح ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمثامن سمـ همٞم٤مث :يم٤من اًمرضمؾ جيلء وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يّمكم سم٤مًمٜم٤مس اًمّمٌح ومٞمّمكم

ريمٕمتلم ذم ُم١مظمر اعمًجد ويْمع ضمٜمٌف ذم إرض ويدظمؾ ُمٕمف ذم اًمّمالة(.اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ) 198 /3
وقمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا صغم ريمٕمتل اًمٗمجر اوٓمجع قمغم ؿم٘مف

 -151اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب آوٓمج٤مع سمٕمد سمٕمد ريمٕمتل اًمٗمجر

إيٛمـ .وذم رواي٦م :يم٤من إذا صغم ريمٕمتل اًمٗمجر وم٢من يمٜم٧م ُمًتٞم٘مٔم٦م طمدصمٜمل ،وإٓ اوٓمجع.
( اًمٌخ٤مري رىمؿ )43/3 -1169
قمـ اسمـ ؾمػميـ :أن أسم٤م ُمقؾمك وراومع سمـ ظمدي٩م وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يْمٓمجٕمقن سمٕمد
ريمٕمتل اًمٗمجر وي٠مُمرون سمذًمؽ( .حتٗمف آطمقذى ص  396رىمؿ )429
ُ ّ
?? -0ثبة عٕخ اٌظٙش

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ر ْيم َٕمت ْ ِ
َ -1113قم ِـ ِ
يض اهللَّ قمٜم ُْٝمام َ ،
َلم
ىم٤مل  :ص َّٚم ْٞم ُ٧م َُمع رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َ ،ر َ
ور ْيم َٕم ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
تلم سمٕمدَ َه٤م ٌ .
َىمٌْؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر َ ،
ِ
ِ
ِ
يدع َأ ْرسمٕم ً٤م َىم ٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر ،
وؾم َّٚمؿ يم٤من ٓ ُ
يض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1114و َقم ْـ قم٤مئ َِم٦م َر َ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُي َّم ِّكم ذم َسمٞمْتل َىمٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝمر
رواه
اًمٌخ٤مري َ -1115.و َقمٜمٝم٤م ْ
ُّ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مًم٧م  :يم٤م َن ُّ
ّمكم سمِ٤مًمٜم ِ
ّمكم سمِ٤مًمٜم ِ
َّ٤مس ُ ،صم َّؿ ُ
َّ٤مس اعمَ ْٖم ِرب ُ ،صم َّؿ
يدظم ُؾ َوم ُٞم َّم ِّكم َر ْيم َٕمت ْ
َلم َ ،ويم٤م َن ُي ِّ
َأ ْر َسمٕم ً٤م  ،صمؿ َي ُْر ُج َوم ُٞم ِّ
َّ٤مس ِ
اًمٕمِم٤م َء َ ،ويدْ ُظم ُؾ َسم ْٞمتل َوم ُٞمّمكم ر ْيم َٕمت ْ ِ
َيدْ ُظم ُؾ سمٞمتل َوم ُٞمّمكم َر ْيم َٕمت ِ
ْلم َ ،و ُي َّم ِّكم سمِ٤مًمٜم ِ
َلم  .رواه ُمًٚمؿ .
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ُ« :م ْـ َطم َ
٤مومظ
يض اهللَّ قمٜمٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1116وقمـ ُأ ِّم َطمٌِٞمٌَ َ٦م َر َ
َقمغم َأرسم ِع ريمٕم ٍ
٤مت َىم ٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر َ ،و َأ ْرسم ٍع َسم ْٕمدَ َه٤م َ ،طم َّرُم ُف اهللَّ قمغم اًمٜم ََّ٤مر ش .
َ
َْ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل :
ٌ
ِ
قمٌد اهللَِّ سمـ اًمً٤مئ٥م ِ
 -1117و َقمـ ِ
َ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن ُي َّم ِّكم
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
ِ
ِ
َأ ْرسمٕم ً٤م سم ْٕمدَ َأن شمَزول َّ
٥م َأن
اًمً َامء  ،وم ُ٠مطم ُّ
ٞمٝم٤م َأ ُ
اًمِم ْٛم ُس َىمٌْ َؾ اًم ُّٔم ْٝم ِر  ،و َىم َ٤مل  « :إِ َّهنَ٤م َؾم٤م َقم ٌ٦م ُشم ْٗمت َُح وم َ
سمقاب َّ
قمٛم ٌؾ َص٤مًم ِ ٌح ش رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
َيّم َٕمدَ زم ومٞمٝم٤م َ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
يم٤من إِذا َل ْ ُي َّم ِّؾ َأ ْرسمٕم ً٤م ىم ٌْ َؾ
يض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1118و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
اًمؽمُمذي َو َىم َ٤مل :
اًمٔم ْٝم ِرَ ،صال َُّه َّـ سم ْٕمدَ ه٤م َ .ر َوا ُه
ُّ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قم٤مئِمف رى اهلل قمٜمٝم٤م :ىم٤مًم٧م ان اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ٓ يدع أرسم ًٕم٤م ىمٌؾ اًمٔمٝمر.
(صحٞمح اًمٌخ٤مري )282/1

 -152اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ُؾمٜمّ٦م اًمٔمٝمر

ؾمئؾ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر ذم اًمًٗمر ىم٤ملًَ :م ْق يمٜم٧م ُمًٌح٤م ٕمتٛم٧م(.يٕمٜمل ًمق يمٜم٧م
سم٤مًمرأي أٟم٤م رأي٧م
ّ
اًمًٗمر ٕمتٛم٧م اًمٗمريْم٦م وًمٙمـ ًمٞمس إُمر ّ
اًمرواشم٥م ذم ّ
اًمًٜمـ ّ
ُمتٓمققم٤م و حم٤مومٔم٤م قمغم ّ
يّمكم ىمٍما و ٓ يًٌّح ٓ ّ
اًمًالم ّ
اًمًٜمـ ومٝمذا هق ُم٘مّمده ريض اهلل قمٜمف.
يّمكم ّ
اًمرؾمقل قمٚمٞمف ّ
ّ
( أظمرضمف ُمًٚمؿ 311/1رىمؿ )789

ُ َّ
 -899ثبة عٕخ اٌؼقش

ِ
قمكم ِ
سمـ َأيب َـم ٍ
٤مًم٥م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ ُي ِّ
ّمكم َىم ٌْ َؾ
ىم٤مل  :يم٤م َن اًمٜمٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1119قم ْـ ِّ
ِ
ٍم َأرسمع ريمٕم ٍ
اعمًٚمِ ِٛملم
٤مت َ ،ي ْٗم ِّم ُؾ َسمٞمْٜمَ ُٝم َّـ سمِ٤مًمت ًَّْٚمٞم ِؿ َقمغم اعمالئِٙم َِ٦م اعم٘مرسمِ َ
اًم َٕم ْ ِ ْ َ َ َ َ
لم َ ،و َُم ْـ شمٌِ َٕم ُٝم ْؿ ُم َـ ْ
و ِ
لم  .رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
اعم١مُمٜم ِ َ
َ
ِ
ِ
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام ِ ،
وؾم َّٚمؿ َ ،
ىم٤مل َ « :ر ِطم َؿ اهللَّ ا ُْم َرء ًا
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمـ اًمٜم ِّ
 -1129و َقمـ اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
صغم ىم ٌْ َؾ اًم َٕم ْ ِ
ٍم َأ ْرسمٕم ً٤م ش َر َواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي َ
ٌ
َّ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ .
وىم٤مل :
ِ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن ُي َّم ِّكم َىم ٌْ َؾ
قمكم سمـ َأيب
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ قمٜم ُف َ ،أ َّن َّ
ـم٤مًم٥م َ ،ر َ
 -1121وقم ْـ ِّ
ٍم َر ْيم َٕمت ْ ِ
اًم َٕم ِ
َلمَ .ر َواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وقمـ ذيح ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ صالة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٞمػ يم٤من

يّمكم ؟ ىم٤مًم٧م :يم٤من يّمكم اًمـٝمجػم (يٕمٜمـل اًمٔمٝمر ) ُصم َّؿ يّمكم سمٕمده٤م ريمٕمتلم ُصم َّؿ يّمكم اًمٕمٍم ُصم َّؿ يّمكم
سمٕمده٤م ريمٕمتلم ُ (.مًٜمد أسمق اًمٕمٌ٤مس اًمناج 132 /1وصححف إًمـٌ٤مٟمـل )1913 /6
قمكم اًمٜمٌـل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إَّٓ صغم سمٕمد اًمٕمٍم ريمٕمتلم.
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦مُ :م٤م ُمـ يق ٍم ي٠مشمـل ّ
( اًمٌخ٤مري رىمؿ )593
وقمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  :ريمٕمت٤من ل يٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدقمٝمام ه ًا وٓ قمالٟمٞم ً٦م ريمٕمت٤من ىمٌؾ
اًمّمٌح وريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمٍم  (.رواه اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )592 /
وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :واًمذي ذه٥م سمف ُم٤م شمريمٝمام طمتك ًم٘مل اهلل وُم٤م ًم٘مل اهلل شمٕم٤ممم طمتك صم٘مؾ
قمـ اًمّمالة ويم٤من يّمكم يمثػما ُمـ صالشمف ىم٤مقمدا شمٕمٜمل اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمٍم ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

 -153اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ُؾمٜمَّ٦م اًمٕمٍم

وؾمٚمؿ يّمٚمٞمٝمام وٓ يّمٚمٞمٝمام ذم اعمًجد خم٤موم٦م أن يث٘مؾ قمغم أُمتف ويم٤من َي٥م ُم٤م َيٗمػ قمٜمٝمؿ .
( صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ) 599
وم٘مد صح قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أٟمـٝم٤م ىم٤مًم٧م  :ىمد يم٤من قمٛمر يّمٚمٞمٝمام وىمد قمٚمؿ َّ
أن رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يّمٚمٞمٝمام ( .ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م (  1913 / 6سمرىمؿ ) 3488
ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ وٛمرة :يمٜم٤م ُمع قمكم سمـ أسمـل ـم٤مًم٥م ومـل ٍ
ؾمٗمر ومّمغم سمٜم٤م اًمٕمٍم ريمٕمتلم ـ يٕمٜمل ىمٍم ًا ـ ُصم َّؿ
دظمؾ ومًٓم٤مـمف وأٟم٤م اٟمٔمر ومّمغم ريمٕمتلم ( .ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ) 399 - 389 /1
َ
َ َ
ُ َّ
 -890ثبة عٕخ ادلغشة ثؼذ٘ب ٚلجٍٙب

شم٘مدم ذم هذه إسمقاب طمدي٨م اسمـ قمٛمر (اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ  ، )1995وطمدي٨م قم٤مئِم٦م (اٟمٔمر
احلدي٨م رىمؿ  )1112ومه٤م صحٞمح٤من أن اًمٜمٌل ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ِ
ٞمف َو َؾم َّٚمؿ يم٤من يّمكم سمٕمد اعمٖمرب
َ
ريمٕمتلم.
ِ
ِ
َ -1122و َقم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َ « :ص ُّٚمقا َىم ٌَؾ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ قمٜم ُف َ ،قم ِـ اًمٜم ِّ
سمـ ُُم َٖم َّٗم ٍؾ َر َ
اعمَ ِ
اًمٌخ٤مري .
ٖمرب ش َىم َ٤مل ذم اًمثَّ٤مًم َث ِ٦م  « :عمَ ْـ َؿم٤م َء ش رواه
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -1123وقمـ َأ ٍ
يض اهللَّ َقمٜمْف َ
وؾم َّٚمؿ
ٌ٤مر َأ
صح٤مب رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ًَ :م َ٘مدْ َر َأ ْي ُ٧م يم َ
ٟمس َر َ
ِ
ِ
اعمٖمرب  .رواه اًمٌخ٤مري .
اًمً َق ِار َي قمٜمدَ
َيٌْتَد ُرو َن َّ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َريم َٕم ْ ِ
تلم سمٕمدَ ُهم ِ
روب
 -1124و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :يمٜمَّ٤م ٟم َُّم ِّكم َقمغم َقمٝمد رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
اًمِم ْٛمس َىم ٌَؾ اعمَ ِ
ُ
ٖمرب َ ،
َّمه٤م ؟ ىم٤مل َ :
وم٘مٞمؾ َ :أ َ
َّ
يم٤من َيراٟمَ٤م
يم٤من
وؾم َّٚمؿ َصال ُ َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٟم َُّم ِّٚم ِ
ٞمٝم َام َوم َٚم ْؿ َي ْ٠م ُُم ْرٟمَ٤م َو َل ْ َيٜم َْٝمٜم٤م َ .ر َواه ُُم ًْٚمِ ٌؿ
 -1125وقمٜمف َىم َ٤ملُ :يمٜمَّ٤م سمِ٤معمَ ِديٜم َِ٦م وم٢مِذا َأ َّذ َن اعمُ َ١م ِّذ ُن ًمِّم ِ
الة اعمَ ِ
ٖمر ِ
اًمً َق ِار َي َوم َر َيم ُٕمقا َريم َٕمتْلم
َ
ب ا ْسمتَدَ ُروا َّ
ِ
َثر ِة َُم ْـ ُي َّم ِّٚم ِ
ي٥م ًم َٞم ُ
ٞمٝمام
اًمّمال َة ىمدْ ُص ِّٚم ْ
٥م َأ َّن َّ
دظم ُؾ اعمًَجد َومٞمَ ْح ًَ ُ
اًمر ُضم َؾ اًم َٖم ِر َ
ٞم٧م ُمـ يم َ
َطمتك إ َّن َّ
.ر َوا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
َ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ضم٤مسمر رى اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ؾم٠مًمٜم٤م ٟمً٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :هؾ رأيتـ رؾمقل اهلل
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سم٤مب ُؾمٜمَّ٦م اعمٖمرب َسمٕمدَ ه٤م وىمٌ َٚمٝم٤م

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمكم اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اعمٖمرب ؟ وم٘مٚمـ  ٓ :همػم أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م  :صاله٤م قمٜمدي ُمرة ،
ومً٠مًمتف ُم٤م هذه اًمّمالة ؟ وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟ :مًٞم٧م اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٕمٍم ومّمٚمٞمتٝمام أن ( .حتٗمف
آطمقذى سمنمح اًمؽمُمذى رىمؿ  - 185اًمٓمؼمان ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم )
قمـ ـم٤موس ىم٤مل :ؾمئؾ اسمـ قمٛمر قمـ اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اعمٖمرب ،وم٘م٤ملُ :م٤م رأي٧م أطمدا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٚمٞمٝمام ورظمص ذم اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمٍم (.أسمق داود ) 1284
ىم٤مل زر سمـ طمٌٞمش :يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وأيب سمـ يمٕم٥م يّمٚمٞم٤من اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اعمٖمرب.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )433/2
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :ل يّمؾ أسمق سمٙمر وٓ قمٛمر وٓ قمثامن اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اعمٖمربُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق)434/2

َ
ُ َّ
 -898ثبة عٕخ اٌؼؾبء ثؼذ٘ب ٚلجٍٙب

اًمٕم َِم ِ
َلم سمٕمدَ ِ
ِ
ِ
طمدي٨م ِ
ُ
ُ
وطمدي٨م
٤مء ،
ومٞمف
اًمً ُ
وؾم َّٚمؿ َريم َٕمت ِ َ ْ
٤مسمؼ َ :ص َّٚمٞمْ ُ٧م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َّ
قم ِ
يمؾ َأ َذ ْ ِ
ٌد اهللَِّ ِ
لم ِّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .يمام ؾم ٌَ َؼ ( .اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ )1996
اٟملم َصال ٌة ش ٌ
سمـ ُُم َٖم َّٗمؾ َ « :سم ْ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل َقم ٌْ ِد اهللَِّ سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفُ :مـ صغم أرسمٕم٤م سمٕمد اًمٕمِم٤مء ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتًٚمٞمؿ قمدًمـ سمٛمثٚمٝمـ
ُمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )127/2
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمروُ :مـ صغم أرسمٕم٤م سمٕمد اًمٕمِم٤مء يمـ يم٘مدرهـ ُمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )2/127

وقمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م :أرسمع سمٕمد اًمٕمِم٤مء يٕمدًمـ سمٛمثٚمٝمـ ُمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )2/127
ىم٤مل قمٛمران سمـ ظم٤مًمد اخلزاقمل :يمٜم٧م قمٜمد قمٓم٤مء ضم٤مًمً٤م ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م حمٛمد إن ـم٤موؾم٤م يزقمؿ
أن ُمـ صغم اًمٕمِم٤مء صمؿ صغم سمٕمده٤م ريمٕمتلم ي٘مرأ ذم إومم شمٜمزيؾ اًمًجدة وذم اًمث٤مٟمٞم٦م شمٌ٤مرك اًمذي سمٞمده
اعمٚمؽ يمت٥م ًمف ُمثؾ وىمقف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  .وم٘م٤مل قمٓم٤مء  :صدق ـم٤موس ُم٤م شمريمتٝم٤م( .طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )4/ 6
َ
ُ ّ
 -899ثبة عٕخ اجلّؼخ

ِ
ومِ ِ
وؾم َّٚمؿ َريم َٕمت ْ ِ
طمدي٨م ِ
ُ
اًمً٤مسمِ ُؼ َأ َّٟم ُف َّ
تٗمؼ
ٞمف
َلم َسم ْٕمدَ اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م ُ.م ٌ
صغم َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٛمر َّ
اسمـ ُقم َ
قمٚمٞمف
ِ
 -1126قمـ َأيب هرير َة ِ
ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ « :إذا َص َّغم
ىم٤مل  :ىم٤مل
ُ
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
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َأطمدُ يم ُُؿ اجلُ ُٛم َٕم َ٦م َ ،وم ْٚمٞمُ َّم ِّؾ سم ْٕمدَ َه٤م َأ ْرسمٕم ً٤م ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ِ
َ -1127و َقم ِـ ِ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن ٓ ُي ِّ
ّمكم َسم ْٕمدَ اجلُ ُٛمٕمـ َِ٦م
ٛمر َريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ُقم َ
ٍْمف َومٞمُ َّم ِّكم َر ْيم َٕم ْ ِ
طمتَّك َيٜم َ ِ
تلم ذم َسمٞمْتِ ِف  ،رواه ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر يٓمٞمؾ اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ويّمكم سمٕمده٤م ريمٕمتلم ذم سمٞمتف وَيدث أن رؾمقل

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ(.ومتح اًمٌ٤مرى )426/2
قمـ اسمـ قمٛمر :أٟمف يم٤من إذا صغم ذم اعمًجد صغم أرسم ًٕم٤م وإذا صغم ذم سمٞمتف صغم ريمٕمتلم.
(ؾمٜمـ اًمؽمُمذي رىمؿ ( )523ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل  ،525 /2زاد اعمٕم٤مد )425 /1
قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :يم٤من إذا يم٤من سمٛمٙم٦م ومّمغم اجلٛمٕم٦م شم٘مدم ،ومّمغم ريمٕمتلم ،صمؿ شم٘مدم ومّمغم أرسم ًٕم٤م
وإذا يم٤من سم٤معمديٜم٦م صغم اجلٛمٕم٦م ،صمؿ رضمع إمم سمٞمتف ،ومّمغم ريمٕمتلم ،ول ِّ
يّمؾ ذم اعمًجد ،وم٘مٞمؾ ًمف ،وم٘م٤مل :يم٤من
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٗمٕمؾ ذًمؽ(.رواه أسمق داود رىمؿ )1139
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام:أٟمف يم٤من يّمكم ىمٌؾ أن ي٠ميت اجلٛمٕم٦م صمامن ريمٕم٤مت صمؿ جيٚمس ومال يّمكم طمتك
يٜمٍمف( .أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر رم إوؾمط  97/4رىمؿ )1844
روى أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد يم٤من يّمكم سمٕمد اجلٛمٕم٦م أرسمٕم ً٤م وذيمر أن قمٚمٞم ً٤م أُمر أن يّمكم سمٕمد اجلٛمٕم٦م ريمٕمتلم
صمؿ أرسمٕم ً٤م (.ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ُمع ذطمف اًمتحٗمف )47/ 3
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :أرسمع سمٕمد اًمٔمٝمر وأرسمع سمٕمد اجلٛمٕم٦م ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتًٚمٞمؿ ( .أصم٤مر )289/1
وىم٤مل إؾمحؼ سمـ راهقيف إن صغم ذم اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م صغم أرسمٕم ً٤م وإن صغم ذم سمٞمتف صغم ريمٕمتلم( .ؾمٜمـ
اًمؽمُمذى واًمٕمراىمل ذم ـمرح اًمتثري٥م )38/3
وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمٕمٌ٤مس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :إن صغم ذم اعمًجد
صغم أرسمٕم ً٤م وإن صغم ذم سمٞمتف صغم ريمٕمتلم(.زاد اعمٕم٤مد )449/1
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ويم٤من إذا ومرغ سمالل ُمـ إذان أظمذ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اخلٓمٌ٦م ول ي٘مؿ أطمد
يريمع ريمٕمتلم اًمٌت٦م ول يٙمـ إذان إٓ واطمدا وهذا يدل قمغم أن اجلٛمٕم٦م يم٤مًمٕمٞمد ٓ ؾمٜم٦م هل٤م ىمٌٚمٝم٤م.
(زاد اعمٕم٤مد )1/417
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ىم٤مل احل٤مومظ سمـ امحد احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )

قمٜمد ؾمامع اًمداع ومٚمٞمٌ٤مدر

إمم طمْمقره٤م سمال شم٠مظمر

وينمع اًمٖمًؾ ُمع اًمتٓمٞم٥م

هل٤م يمذا اًمدهـ وًمٌس اًمٓمٞم٥م

واجلُرز اىمرأه٤م ُمع اإلٟمً٤من

ذم صٌحٝم٤م وهل قمغم إقمٞم٤من

ومرض حمتؿ قمغم اًم٘مقل إصح

ويمؿ سمؽميمٝم٤م ُمـ اًمققمٞمد صح

ذم ومْمؾ ذا اًمٞمقم ٟمّمقص

مج٦موهق ومْمٞمٚم٦م هلذه إُم٦م

وومٞمف ؾم٤مقم٦م جي٤مب ُمـ دقم٤م

ومٞمٝم٤م ويٕمٓمك اًمً١مال ٟمّم ً٤م رومٕم٤م

وذم اجلٜم٤من ُمققمد اعمزيد

ومٞمف عمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد

ومٞمف يرون اهلل ضمٝمرة يمام

ذم أي واحلدي٨م وقمد ًا قمٚم ًام

 -89:ثبة اعزسجبة خؼً إٌٛافً يف اٌج١ذ عٛاء اٌشارجخ
ّ
ُ
ٚغري٘ب ٚاألِش ثبٌزسٛي ٌٍٕبفٍخ ِٓ ِٛمغ اٌفش٠نخ أ ٚاٌفقً ثّٕٙ١ب ثىالَ

ِ
صم٤مسم٧م ِ
سمـ ِ
َ -1128قمـ ِ
زيد ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َّ٤مس
ىم٤مل  « :ص ُّٚمقا َأ َُّي٤م اًمٜم ُ
ْ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜم َّ
َ
أومْمؾ اًمّم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ذم ُسم ُٞمقشمِٙم ُْؿ َ ،وم٢م َّن
الة صال ُة اعمَ ْر ِء ذم َسم ْٞمتِ ِف إَِّٓ اعم ْٙمتُق َسم َ٦م ش ٌ
َ َّ
ِ
 -1129وقمـ ِ
اضم َٕم ُٚمقا ُِم ْـ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ْ « :
اسمـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
صالشمِٙمُؿ ذم سمٞمقشمِٙمُؿ  ،وٓ َشمت ِ
َّخ ُذ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وه٤م ُىمٌُقر ًا ش ٌ
ْ ُُ
ْ
ِ
 -1139و َقم ْـ ٍ
ُ
ضم٤مسمر َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا َىم َ٣م َأ َطمدُ يم ُْؿ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
تف ٟم َِّمٞمٌ ً٤م ُِمـ صالشمِ ِف َ ،وم٢م َّن اهللَّ ضم ِ
صال َشمف ذم ُمً ِج ِد ِه َ ،وم َٚمٞمجٕم ْؾ ًمٌِٞم ِ
٤مقم ٌؾ ذم سمٞمْتِ ِف ُِم ْـ صالشمِ ِف َظم ْػم ًا ش رواه
َ
ْ َ
ْ َ َْ
ُ
ْ

ُمًٚمؿ .
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ر ٍء
َ -1131وقم ْـ ُقم َٛمر ْسم ِـ قمٓم٤مء َأ َّن ٟمَ٤موم َع ْسم َـ ُطمٌَ ْػم َأ ْرؾم َٚم ُف إمم َّ
اًمً٤مئ٥م اسمـ ُأ ْظم٧م ٟمَٛمر َي ًْ َ٠م ًُم ُف َقم ْـ َ ْ
ِ
َرآ ُه ُِمٜمْ ُف ُُم َٕم ِ
قر ِة َ ،وم َٚم َّام َؾم َّٚم َؿ ِ
ٛم٧م ذم
اإلُم٤م ُم ُ ،ىم ُ
َٕمؿ َص َّٚم ْٞم ُ٧م َُم َٕم ُف اجلُ ُٛم َٕم َ٦م ذم ُ
٤موي ُ٦م ذم َّ
اعم٘مّم َ
اًمّمالة َوم َ٘م َ٤مل ٟ :م ْ
ُم َ٘م ِ
٤مُمل َ ،ومّم َّٚم ْٞم ُ٧م َ ،وم َٚمام َدظمؾ َأ ْر َ
ٚم٧م :إذا ص َّٚم ْٞم َ٧م اجلُ ُٛمٕم َ٦م َ ،ومال شم َِّم ْٚمٝم٤م
ؾمؾ إِ َّزم وم٘م٤مل َ ٓ :شم ُٕمدْ عم٤م وم َٕم َ
ِ
ذًمؽ َ ،أ ْن ٓ ٟم ِ
َ
ُمرٟم٤م سمِ َ
ُقص َؾ صال ًة
َطمتك َشمتَ َٙم َّٚم َؿ َأ ْو خت ُْر َج َ ،وم٢م َّن
وؾم َّٚمؿ َأ َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٍ
سمّمالة طمتَّك َٟمتَ َٙم َّٚم َؿ َأ ْو ٟم ْ
َخ ُر َج.رواه ُمًٚمؿ .
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سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ضمٕمؾ اًمٜمقاومؾ ذم اًمٌٞم٧م

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ٓ :شمتٓمقع ذم ُم٘م٤مُمؽ طمتك شمت٘مدم أو شمت٠مظمر ىم٤مل قمٓم٤مء  :ورأى اسمـ قمٛمر رضمال صغم
اعمٙمتقسم٦م ومتٓمقع ذم ُم٘م٤مُمف ذًمؽ ومدومٕمف اسمـ قمٛمر دومٕم٦م ؿمديدة وىم٤مل هال شم٘مدُم٧م أُم٤مُمؽ ومًٛمٕم٧م :أسم٤م قمٛمر
ي٘مقل :إٟمام جي٥م ذًمؽ قمغم اإلُم٤مم وجيزئف أن يزيؾ ىمدُمٞمف ُمـ ُمقوٕمٝمام ( .ذم ُمً٤مئؾ أمحد رواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ  62/1رىمؿ )398

ىم٤مل اعمٜم٤موى :إذا ىم٣م أطمديمؿ اًمّمالة ذم ُمًجده  :يٕمٜمل  :أدى اًمٗمرض ذم حمؾ اجلامقم٦م وظمص اعمًجد
ٕن اًمٖم٤مًم٥م إىم٤مُمتٝم٤م ومٞمف ومٚمٞمجٕمؾ ًمٌٞمتف :أي  :حمؾ ؾمٙمٜمف ٟمّمٞمٌ٤م  :أي  :ىمًِام ُمـ صالشمف  :أي  :ومٚمٞمجٕمؾ
اًمٗمرض ذم اعمًجد واًمٜمٗمؾ ذم سمٞمتف ًمتٕمقد سمريمتف قمغم اًمٌٞم٧م وأهٚمف يمام ىم٤مل وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مقمؾ ذم سمٞمتف ُمـ
صالشمف  :أي ُ :مـ أضمٚمٝم٤م وسمًٌٌٝم٤م ظمػم ًا :أي يمثػم ًا قمٔمٞم ًام ًمٕمامرة اًمٌٞم٧م سمذيمر اهلل وـم٤مقمتف وطمْمقر اعمالئٙم٦م
واؾمتٌِم٤مرهؿ وُم٤م َيّمؾ ٕهٚمف ُمـ صمقاب وسمريم٦م وومٞمف أن اًمٜمٗمؾ رم اًمٌٞم٧م اومْمؾ ُمٜمف رم اعمًجد وًمق
سم٤معمًجد احلرام(.ومٞمض اًم٘مدير ) 418 / 1
ىم٤مل اسمـ ىمداُمف  :واًمتٓمقع ذم اًمٌٞم٧م أومْمؾ … وٕن اًمّمالة ذم اًمٌٞم٧م أىمرب إمم اإلظمالص وأسمٕمد ُمـ
اًمري٤مء وهق ُمـ قمٛمؾ اًمن وومٕمٚمف ذم اعمًجد قمالٟمٞم٦م واًمن أومْمؾ ( .اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف ) 442 / 1
ِّ
; -89ثبة احلث ػٍ ٝفالح اٌٛرش
ُ
ٚث١بْ أٔٗ عٕخ ِإوذح ٚث١بْ ٚلزٗ

ىم٤مل  :اًمقشمِر ًَمٞمس سمِحتْ ٍؿ يمَّم ِ
ِ
ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
رؾمقل اهللَِّ
الة اعم ْٙمتُق َسم ِ٦م  ،وًمٙمِ ْـ َؾم َّـ
َ
َ
ُ ْ
قمكم َر َ
َ -1132قم ْـ ٍّ
ِ
إن اهللَّ ِوشمر َُيِ٥م ا ًْمقشمْر  ،وم َ٠موشمِروا  ،ي٤م َأه َؾ ا ًْم ُ٘مر ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َّ « :
آن ش .
َ ْ
ٌ ُّ
ْ
ْ ُ
َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
رواه أسمق داود واًمؽمُمذي و َىم َ٤مل  :طم ٌ
دي٨م طمً ٌـ .
 -1133و َقمـ َقم٤مئِ َِم َ٦م ِ
ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ريض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ُِ :م ْـ يم ُِّؾ اًمٚمٞمْ ِؾ َىمدْ َأ ْوشمَر
َ ْ
َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمً َح ِر ٌ .
وؾم َّٚمؿ ُم ْـ َأ َّول اًم َّٚم ْٞم ِؾ  ،و َُمـ َأ ْو َؾمٓمف َ ،وُم ْـ آظم ِره َ .وا ْٟمتَٝمك ِوشم ُْر ُه إمم َّ
َ
اسمـ ُقمٛمر ر ِيض اهللَّ َقمٜمْٝمام َ ،قم ِـ اًمٜمٌَّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل « :اضمٕمٚمقا ِ
وقمـ ِ
ِ
آظم َر
-1134
ْ
ِّ َ
ْ َ
َ
َ َ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
صالشمِٙم ُْؿ سمِ٤مًم َّٚمٞمْ ِؾ ِوشمْر ًا ش ٌ
ِ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َ « :أ ْوشمِ ُروا ىم ٌْ َؾ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1135و َقم ْـ َأيب ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜم َّ
َأ ْن شم ُّْمٌِ ُحقا ش رواه ُمًٚمؿ

ِ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن ُي ِّ
ّمكم َصال َشم ُف سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ ،
 -1136وقمـ قم٤مئِم َ٦م ،
ريض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
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سم٤مب ِّ
احل٨م قمغم صالة اًمقشمر

سملم يدَ ِ
ِ
يف َ ،وم٢مذا ِسم٘م َل ِ
اًمقشم ُْر َ ،أ ِي٘م ِ
شمرت  .رواه ُمًٚمؿ .
ٔمٝم٤م َوم َ٠م ْو ْ
وهل ُُم ْٕم َ ِؽم َو ٌ٦م َ َ
ىم٤مل ُ « :ىم ِ
ِ
ٍ
اًمقشمر َ
قُمل َوم َ٠م ْوشمِري ي٤م َقم٤مئِم ُ٦م ش .
وذم رواي٦م ًمف َ :وم٢مذا َسم٘م َل ُ
ِ
ِ
ِ
اًمّم ٌْ َح
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :سم٤مدروا ُّ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٜمٝمام َ ،أ َّن اًمٜم َّ
يض اهللَّ َقم َ
 -1137و َقم ِـ اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
ِ
سم٤مًمقشم ِْرشَ .ر َواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
وىم٤مل :
ٌ
ِ
ضم٤مسمر ِ
 -1138و َقم ْـ ٍ
ُ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ َظم٤مف َأ ْن ٓ
ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
آظمر اًم َّٚمٞمؾ  ،وم٢مِ َّن صالة ِ
آظمره َ ،ومٚمٞمقشمِر ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُ٘مقم ُِم ْـ ِ
آظم ِر
ْ
آظمر اًم َّٚم ْٞم ِؾ َ ،ومٚم ُٞمقشم ْر َأ َّو ًَم ُف  ،وُم ْـ ـمٛمع َأ ْن ي ُ٘مق َم َ ُ
ْ
َ
اًم َّٚم ْٞم ِؾ ْ
ومْم ُؾ ش رواه ُمًٚمؿ.
ُمِم ُٝمقد ٌة ،
وذًمؽ َأ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقدُ :م٤م أسم٤مزم ًمق أىمٞمٛم٧م صالة اًمّمٌح وأٟم٤م أوشمر(.اظمرضمف اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )187/2

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد :اًمقشمر ُم٤م سملم اًمّمالشملم ( .اظمرضمف قمٌداًمرزاق12-11/3رىمؿ )4695
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أن اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  :رىمد صمؿ اؾمتٞم٘مظ صمؿ ىم٤مل خل٤مدُمف  :اٟمٔمر ُم٤م صٜمع اًمٜم٤مس
وىمد يم٤من يقُمئذ ذه٥م سمٍمه  ،ومذه٥م اخل٤مدم صمؿ رضمع وم٘م٤مل  :ىمد اٟمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمّمٌح وم٘م٤مم قمٌداهلل
سمـ قمٌ٤مس وم٠موشمر صمؿ صغم اًمّمٌح ُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق 12 -11/3رىمؿ )4695
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ُ :أوشمر سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجرُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق 19/3رىمؿ )4596
ىم٤مل أيب اًمدرداء :رسمام أوشمرت وإن اإلُم٤مم ًمّم٤مف ذم صالة اًمّمٌح ) .اإلؾمتذيم٤مر )288 /5
وقمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أٟمف أؾمٙم٧م اعم١مذن سم٤مإلىم٤مُم٦م ًمّمالة اًمّمٌح طمتك أوشمر(.اإلؾمتذيم٤مر )286/5
ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ وٛمرة :ضم٤مء ٟمٗمر إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ومً٠مًمقه قمـ اًمقشمر ؟ وم٘م٤مل ٓ:وشمر
سمٕمد إذان وم٠مشمقا قمٚمٞم ً٤م وم٠مظمؼموه وم٘م٤مل ً :م٘مد أهمرق ذم اًمٜمزع وأومرط ذم اًمٗمتٞم٤م اًمقشمر ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملم صالة
اًمٖمداة (.اظمرضمف قمٌداًمرزاق 11 -19/3رىمؿ )4692 -4691
ذيمر ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ قمٌ٤مس وقمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م وقمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد أهنؿ
أوشمروا سمٕمد اًمٗمجر(.اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم )286/5
ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إٟمام يقشمر سمٕمد اًمٗمجر ُمـ ٟم٤مم قمـ اًمقشمر وٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يتٕمٛمد ذًمؽ طمتك يْمع وشمره سمٕمد
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سم٤مب ِّ
احل٨م قمغم صالة اًمقشمر

اًمٗمجر(.اإلؾمتذيم٤مر )286/5
ىم٤مل إوزاقمل ُ:متك ذيمره ُمـ يقُمف طمتك يّمكم اًمٕمِم٤مء أظمرة ،وم٢من ل يذيمر طمتك صالة اًمٕمِم٤مء ل ي٘مْمف
سمٕمد ،وم٢من ومٕمؾ ؿمٗمع وشمره( .اإلؾمتذيم٤مر )286/5
ىم٤مل اًمثقري :إذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس وم٢من ؿم٤مء ىمْم٤مءه وإن ؿم٤مء ل ي٘مْمف (.آؾمتذيم٤مر )288/5
ىم٤مل اًمٚمٞم٨م :ي٘مْمٞمف سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس( .اإلؾمتذيم٤مر )289/5
< -89ثبة فنً فالح اٌنسٝ
ِّ
ِّ
ٚث١بْ ألٍٙب ٚأوثش٘ب ٚأٚعيٙب ٚ ،احلث ػٍ ٝاحملبفظخ ػٍٙ١ب

 -1139قمـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜمْف  ،ىم٤مل  :أوص٤من َظمٚمٞمكم ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ
سمّمٞم٤م ِم َصمال َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم
َ
َ
ُ
ْ
ْ َ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمْم َحك  ،و َأ ْن ُأوشمِ َر َىمٌؾ َأ ْن َأ ْر ُىمد ش ٌ
ُِمـ يم ُِّؾ ؿمٝمر  ،ور ْيم َٕمتل ُّ
٥م عمـ ٓ َيثِ ُؼ سم٤مٓؾمتٞم٘م٤مظ آظمر اًم َّٚمٞمؾ وم٢م ْن وصمؼ ومآظمر اًم َّٚمٞمؾ أومْمؾ.
واإليت٤مر ىمٌؾ اًمٜمقم إٟمام ُي ًْت ََح ُّ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :يّمٌِ ُح َقمغم يم ُِّؾ
 -1149و َقم ْـ َأيب َذر َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،قمـ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِّ
ؾمالُمك ُِمـ َأ ِ
طمديم ُْؿ صد َىم ٌ٦م َ :ومٙم ُُّؾ شمًٌَِٞمح٦م صدَ ىم ٌ٦م ،ويمؾ حتٛمٞمدة صدىم٦م  ،ويمُؾ َهتٚمٞم َٚم ٍ٦م صدَ َىم ٌ٦م َ ،ويم ُُّؾ
ْ
ُ َ
ِ
ذًمؽ ريمْٕمت ِ
وهنل ِ
وجي ِزئ ُِمـ َ
َ٤من ير َيم ُٕم ُٝمام
قمـ اعمُٜمْٙم َِر صد َىم ٌ٦م ْ ُ ،
شمٙمٌػمة صدَ ىم ٌ٦م  ،و َأُمر سم٤معم ْٕمروف صد َىم ٌ٦م ٌ ،
ُِم َـ اًمْمحك ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ِّ
اًمْم َحك
ىم٤مًم٧م  :يم٤م َن
 -1141و َقم ْـ قم٤مئِم َ٦م
ريض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م ْ ،
يّمكم ُّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ويزيدُ ُم٤م ؿم٤م َء اهللَّ  .رواه ُمًٚمؿ .
َأ ْرسمٕم ً٤م َ ،
ٍ
ٍ ِ
وم٤مظمت َ٦م ِ
ه٤منء ِ
ذهٌْ ُ٧م إِمم رؾمقل اهللَِّ َص ّغم
سمٜم٧م َأيب
 -1142وقم ْـ ُأ ِّم
يض اهللَّ قمٜمْٝم٤م َ ،ىم ْ
٤مًم٧م َ :
ـم٤مًم٥م َر َ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يمٕم٤مت َ ،و َ
ذًمؽ
امن َر
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ قم٤م ٍم اًم َٗم ْتحِ َومقضمدْ شمُف ي ْٖمتًَ ُؾ َ ،وم َٚم َّام َوم َر َغ ُم ْـ ُهم ًْٚمف َ ،ص َّغم َصم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وهذا خمتٍم ًمٗمظ إطمدى رواي٤مت ُمًٚمؿ .
ُوحك ٌ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ احلًـ أٟمف ؾمئؾ هؾ يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٚمقهن٤م وم٘م٤مل ٟمٕمؿ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ
يّمغم ريمٕمتلم وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمغم أرسمٕم٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمد إمم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مرٟ( .مٞمؾ إوـم٤مر )76/3
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سم٤مب ومْمؾ صالة اًمْمحك

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :ـمٚمٌ٧م صالة اًمْمحك رم اًم٘مرآن ومقضمدهت٤م هٝمٜم٤م ( يًٌحـ سم٤مًمٕمِمك واإلذاق ).
(ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )76/3
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس أٟمف :إن صالة اًمْمحك ًمٗمك اًم٘مرآن وُم٤م يٖمقص قمٚمٞمٝم٤م إٓ همقاص رم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
( رم سمٞمقت أذن اهلل أن شمرومع ويذيمر ومٞمٝم٤م اؾمٛمف يًٌح ًمف ومٞمٝم٤م سم٤مًمٖمدو وأص٤مل ) ( اًمٜمقر .) 36
(ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )76/3
قمـ قمقن اًمٕم٘مٞمغم رم ىمقًمف شمٕم٤ممم (:إٟمف يم٤من ًمألواسملم همٗمقر ًا ) ( آهاء  ) 25ىم٤مل :اًمذيـ يّمٚمقن صالة
اًمْمحكٟ( .مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )76/3
ىم٤مل يمٕم٥م آطمٌ٤مر  :ي٤م سمٜمل إن هك أن يٖمٌٓمؽ اًمّم٤مومقن اعمًٌحقن ومح٤مومظ قمغم صغم اًمْمحك وم٢مهن٤م
صالة إواسملم وهؿ اعمًٌحقن  ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )383/5
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:وصٞم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕيب اًمدرداء وأيب هريرة ريض اهلل قمٜمٝمام شمدل قمغم ومْمٞمٚم٦م
اًمْمحك ويمثرة صمقاسمف وشم٠ميمده وًمذًمؽ طم٤مومٔم٤م (قمٚمٞمف) ول يؽميم٤مه(.اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص ُمًٚمؿ)
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أيب وائؾ ىم٤مل همدوٟم٤م قمغم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد يقُم٤م سمٕمد ُم٤م صٚمٞمٜم٤م اًمٖمداة ومًٚمٛمٜم٤م سم٤مًمٌ٤مب وم٠مذن ًمٜم٤م ىم٤مل
ومٛمٙمثٜم٤م سم٤مًمٌ٤مب هٜمٞم٦م ىم٤مل :ومخرضم٧م اجل٤مري٦م وم٘م٤مًم٧م أٓ شمدظمٚمقن ومدظمٚمٜم٤م وم٢مذا هق ضم٤مًمس يًٌح وم٘م٤مل ُم٤م
ُمٜمٕمٙمؿ أن شمدظمٚمقا وىمد أذن ًمٙمؿ وم٘مٚمٜم٤م ٓ إٓ أٟم٤م فمٜمٜم٤م أن سمٕمض أهؾ اًمٌٞم٧م ٟم٤مئؿ ىم٤مل فمٜمٜمتؿ سمآل اسمـ أم
قمٌد همٗمٚم٦م ىم٤مل صمؿ أىمٌؾ يًٌح طمتك فمـ أن اًمِمٛمس ىمد ـمٚمٕم٧م وم٘م٤مل ي٤م ضم٤مري٦م اٟمٔمري هؾ ـمٚمٕم٧م ىم٤مل
ومٜمٔمرت وم٢مذا هل ل شمٓمٚمع وم٠مىمٌؾ يًٌح طمتك إذا فمـ أن اًمِمٛمس ىمد ـمٚمٕم٧م ىم٤مل ي٤م ضم٤مري٦م اٟمٔمري هؾ
ـمٚمٕم٧م ومٜمٔمرت وم٢مذا هل ىمد ـمٚمٕم٧م وم٘م٤مل احلٛمد هلل اًمذي أىم٤مًمٜم٤م يقُمٜم٤م هذا وم٘م٤مل ُمٝمدي وأطمًٌف ىم٤مل ول
َيٚمٙمٜم٤م سمذٟمقسمٜم٤م(.صحٞمح ُمًٚمؿ رىمؿ )822
ىم٤مل احل٤مومظ سمـ امحد احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وؾمٌح٦م اًمْمحك هل٤م ىمد ٟم٘مال

مجع ُمـ اًمّمح٤مب قمـ ظمػم اعمال

أُمر ًا وشمرهمٞمٌ ً٤م وومٕمالً صمٌت٧م

طمٙم ًام وشمٍمَي ً٤م إًمٞمف رومٕم٧م

وآظمرون ٟم٘مٚمقا ُم٤م ٟم٤مىمْمف

سمزقمٛمٝمؿ واحلؼ ٓ ُمٜم٤مىمْمف

يمؾ روى عم٤م رأى واًمؽمك ٓ

يٜمٗمل ًمنمقمٞم٦م ُم٤م ىمد ومٕمال
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وريمٕمت٤من  ،أرسمع  ،ؾم٧م أشم٧م

صمامن  ،قمنم  ،واصمٜمتل قمنم صمٌ٧م

قمٜمد ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس وىمتٝم٤م أوًمف

وطملم شمرُمض اًمٗمّم٤مل أومْمٚمف

سم٤مب ومْمؾ صالة اًمْمحك

= -89ثبة  :ذب٠ٛض فالح اٌنس ِٓ ٝاسرفبع اٌؾّظ ئىل صٚاذلب
ِّ
َّ
ٚاألفنً أْ رقٍ ٝػٕذ اؽزذاد احلش ٚاسرفبع اٌنسٝ

 -1143قمـ ِ
اًمْم َحك  ،وم٘م٤مل َ :أ َُم٤م ًَم َ٘مدْ
زيد سمـ َأ ْر َىمؿ َر ِيض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّٟم ُف َر َأى َىم ْقُم ً٤م ُي َّم ُّٚمق َن ُِم َـ ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل َ « :صال ُة
اًمً٤م َقم ِ٦م َأ ْوم َْم ُؾ  ،إ َّن
َقمٚم ُٛمقا َأ َّن َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اًمّمال َة ذم َهم ْ ِػم هذه َّ
اًمٗمّم ُ٤مل ش رواه ُمًٚمؿ  « .شمَرُمض ش سمٗمتح ِ
ِ
اًمت٤مء واعمٞمؿ وسم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م  ،يٕمٜمل
َ ُ
لم ِطم َ
إواسمِ َ
لم ْشمر َُم ُض َ
َّ
 :ؿمدة احلر ِ « .
وهق  :اًمّمٖمػم ُِم َـ ِ
مج ُع َوم ٍ
واًمٗم ُ
اإلسمِ ِؾ .
ّم٤مل ْ
ّمٞمؾ ُ
ّ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وقمـ قم٤مصؿ سمـ وٛمرة ىم٤مل :ؾم٠مًمٜم٤م قمٚمٞم٤م قمـ شمٓمقع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر وم٘م٤مل  :يم٤من إذا صغم
اًمٗمجر أُمٝمؾ طمتك إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ُمـ ه٤مهٜم٤م  ،يٕمٜمل ُمـ اعمنمق ُ ،م٘مداره٤م ُمـ صالة اًمٕمٍم ُمـ ه٤مهٜم٤م
ىمٌؾ اعمٖمرب ىم٤مم ومّمغم ريمٕمتلم  ،صمؿ يٛمٝمؾ طمتك إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ُمـ ه٤مهٜم٤م  ،يٕمٜمل ُمـ ىمٌؾ اعمنمق ،
ُم٘مداره٤م ُمـ صالة اًمٔمٝمر ُمـ ه٤مهٜم٤م  ،يٕمٜمل ُمـ ىمٌؾ اعمٖمرب  ،ىم٤مم ومّمغم أرسمٕم٤م  ،وأرسمٕم٤م ىمٌؾ اًمٔمٝمر إذا
زاًم٧م اًمِمٛمس  ،وريمٕمتلم سمٕمده٤م  ،وأرسمٕم٤م ىمٌؾ اًمٕمٍم  ،يٗمّمؾ سملم يمؾ ريمٕمتلم سم٤مًمتًٚمٞمؿ قمغم اعمالئٙم٦م
اعم٘مرسملم واًمٜمٌٞملم وُمـ يتٌٕمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم ٟ(.مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )81/3

قمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أن وىم٧م اًمْمحك يدظمؾ سمٓمٚمقع اًمِمٛمس وًمٙمـ شمًتح٥م شم٠مظمػمه٤م إمم ارشمٗم٤مع
اًمِمٛمس  .وذه٥م اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ إمم أن وىمتٝم٤م يدظمؾ ُمـ آرشمٗم٤معٟ(.مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )79/3
ىم٤مل اًمٓمٞمٌل  :وهذه اًمّمالة شمًٛمك صالة اإلذاق وهل أول صالة اًمْمحك (.حتٗم٦م إطمقذي)495/1
ِّ
> -89ثبة احلث ػٍ ٝفالح رب١خ ادلغدذ

ويمراهٞم٦م اجلٚمقس ىمٌؾ يّمكم ريمٕمتلم ذم أي وىم٧م دظمؾ وؾمقاء َّ
صغم ريمٕمتلم سمٜمٞم٦م اًمتحٞم٦م أو صالة
ومريْم٦م أو ُؾمٜم٦م راشمٌ٦م أو همػمه٤م
ِ
 -1144قمـ َأيب ىمت٤مد َة ِ
ُ
ىم٤مل َ :
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ  « :إذا َد َظم َؾ
ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
اعمً ِجدَ َ ،ومال َجيٚمِ ْس َطمتَّك ُي َّم ِّكم َر ْيم َٕم ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
تلم ش ٌ
َ
أطمدُ يمؿ ْ
َ
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سم٤مب ِّ
احل٨م قمغم صالة حتٞم٦م اعمًجد

ىم٤مل َ :أشمٞم ُ٧م اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ وهق ِذم اعمً ِ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
جد َوم َ٘م َ٤مل :
 -1145وقمـ ضم٤مسمِ ٍر
َ
َّ َ
ْ
ْ
ْ َ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
« َص ِّؾ ر ْيم َٕم ْتلم ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ُ :مـ أذاط اًمً٤مقم٦م أن يٛمر اًمرضمؾ ذم اعمًجد ومال يريمع ريمٕمتلم.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )1/429
قمـ أيب اًمٜمي ىم٤مل ىم٤مل زم أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ُم٤م يٛمٜمع ُمقٓك إذا دظمؾ اعمًجد أن يّمكم ريمٕمتلم
وم٢مٟمف ُمـ اًمًٜم٦مُ (.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )1/428

َ ْ
? -89ثبة اعزسجبة سوؼزني ثؼذ اٌٛمٛء

ِ
ِ
ىم٤مل ًم ِ ٍ
ٌالل َ « :ي٤م سمِ ُ
وؾم َّٚمؿ َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر َ
الل
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1146قمـ أيب ُهرير َة َر َ
اإلؾمال ِم َ ،وم٢مِ ِّن ِ
ِ
ِ
دي ذم اجلَٜمَّ٦مش َىم٤م َل َُ :م٤م
ؾمٛم ْٕم ُ٧م َد َّ
ف َٟم ْٕم َٚمٞمْ َؽ ْ َ
سملم َي َّ
َطمدِّ ْصمٜمل سمِ َ٠م ْر َضمك َقم َٛمؾ َقمٛم ْٚمتَ ُف ذم ِ ْ
َقم ِٛم ْٚم ُ٧م َقم َٛمالً َأ ْر َضمك قمٜم ِْدي ُِم ْـ َأ ِّن َل َأ َشم َٓم َّٝم ْر ُـم ُٝمقر ًا ذم َؾم٤م َقم ٍ٦م ُِم ْـ ًَم ْٞم ٍؾ َأ ْو َهن ٍ
٤مر إَِّٓ َص َّٚم ْٞم ُ٧م سمِذًم َؽ
ِ
ِ
اًم ُّٓم ِ
ت اًمٜمَّ ْٕم ِؾ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري  « .اًمدَّ ُّ
٥م زم َأ ْن ُأ َص ِّ َكم ٌ .
ف ش سم٤مًمٗم٤مء َ :ص ْق ُ
ٝمقر ُم٤م يمُت َ

إر ِ
ض  ،واهللَّ َأقمٚمؿ .
َو َطم َر َيمتُ ُف َقمغم ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ُمقمم قمثامن سمـ قمٗم٤من اٟمف راى قمثامن ريض اهلل قمٜمف دقم٤م سمقوقء وم٠مومرغ قمغم يديف ُمـ اٟم٤مئف ومٖمًٚمٝمام صمالث
ُمرات صمؿ ادظمؾ يٛمٞمٜمف ذم اًمقوقء صمؿ متْمٛمض واؾمتٜمِمؼ واؾمتٜمثر صمؿ همًؾ وضمٝمف صمالصم٤م و يديف امم اعمراومؼ
صمالصم٤م صمؿ ُمًح راؾمف صمؿ همًؾ يمٚمت٤م رضمٚمٞمف صمالصم٤م صمؿ ىم٤مل:رأي٧م اًمٜمٌل صؾ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقو٤م ٟمحق
ووقئل هذا صمؿ صغم ريمٕمتلم َٓيدث ٟمٗمًف ومٞمٝمام همٗمر اهلل ًمف ُم٤مشم٘مدم ُمـ ذٟمٌف هلل ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف.

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (اطمٙم٤مم آطمٙم٤مم ذح قمٛمدة آطمٙم٤مم )82
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :ويًتح٥م أن يّمكم ريمٕمتلم قم٘م٥م اًمقوقء وًمق يم٤من وىم٧م اًمٜمٝمل ،وىم٤مًمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )345 / 5
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ووضمقهب٤م
سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛم َٕم٦م ُ

ّ
ُ
َ
 -809ثبة فنً  َٛ٠اجلّؼخ ٚٚخٛثٙب ٚاالغزِغبي ذلب ٚاٌزي١ت ٚاٌزجىري ئٌٙ١ب
ّ
ٚاٌذػبء  َٛ٠اجلّؼخ ٚاٌقالح ػٍ ٝإٌج ٟفٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ فٚ ٗ١ث١بْ عبػخ
اإلخبثخ ٚاعزسجبة ئوثبس روش اهلل ثؼذ اجلّؼخ

ِ
ِ ِ
إر ِ
اًمّم َ
ض َ ،وا ْسم َت ُٖمقا ُِم ْـ َوم ْْم ِؾ اهللِ َ ،وا ْذيم ُُروا اهللَ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم٢م َذا ُىمْم َٞم٧م َّ
َنموا ِذم ْ
ال ُة َوم٤م ْٟمت ُ
يمَثِػم ًا ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
قن [ اجلٛمٕم٦م . ] 19 :
ِ
ِ
ُ
ىم٤مل َ :
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
ظمػم ْيق ِم
ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ ُ ْ « :
 -1147و َقم ْـ َأيب ُهرير َة َر َ
اًمِمٛمس يقم اجلٛمٕم ِ٦م  :ومِ ِ
ِ
ٞمف ُظمٚمِ َؼ آد ُم َ ،وومٞمف ُأ ْد ِظم َؾ اجلَٜمَّ َ٦م  ،وومٞمف ُأ ْظم ِر َج ُِمٜمْ َٝم٤م ش رواه ُمًٚمؿ
ـمٚم َٕم ْ٧م َقم َٚمٞمْف َّ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ
ِ
َ -1148و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
اًمق ُوق َء ُصم َّؿ َأشمك
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ شم ََق َّو َ٠م وم َ٠م ْطم ًَ َـ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
لم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م ِ
وز َي٤مدة َصمال َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم َ ،و َُم ْـ َُم َّس احلَ ََم َ ،وم َ٘مدْ
وم٤مؾمت ََٛم َع َو َأٟم َ
ّْم٧م ُ ،هم ِٗم َر ًَم ُف ُم٤م َسم ْٞمٜمَف َو َسم ْ َ
اجلُ ُٛم َٕم َ٦مْ ،
ًَم َٖم٤م شرواه ُمًٚمؿ .
قات اخلٛمس واجلٛمٕم ُ٦م إمم اجل ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ٛمٕم٦م ،
اًمّم َٚم ُ َ ْ ُ
ىم٤مل َّ « :
ُ
ُُ
َ -1149و َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ات ُم٤م سمٞمٜمَٝمـ إذا اضمتُٜمٌِ ِ
َو َر َُم َْم ُ
٧م اًمٙمٌَ٤مئِ ُر ش رواه ُمًٚمؿ .
٤من إمم ر َُم َْم٤م َن ُُ ،م َٙم ِّٗم َر ٌ
ْ َ
ْ ُ َّ
ِ
ِ
َ -1159و َقمٜمْ ُف و َقم ِـ ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
َ
ي٘مقل
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم ْؿ َ ،أ َّهنام َؾم ِٛم َٕم٤م
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
لم َأ ْىمقام َقمـ ود ِقم ِٝمؿ اجلٛمٕم٤م ِ
ِ ِ ِ
ختِ َٛم َّـ اهللَّ قمغم ُىم ُٚم ِ
ت َ ،أ ْو ًَمٞمَ ْ
قهب ْؿ ُ ،صم َّؿ ًم َٞمٙمُق ُٟم َّـ
َقم َغم َأ ْقم َقاد ُمٜم َ ِْؼمه ًَ « :م َٞمٜمْت َِٝم َ َّ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ
ٚملم ش رواه ُمًٚمؿ .
ُِم َـ اًم َٖم٤مومِ َ

ِ
ِ
َ -1151و َقمـ ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،أ َّن َر َ
ىم٤مل « :إِذا ضم َ٤م َء
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َأ َطمدُ يم ُُؿ اجلُ ُٛم َٕم َ٦م َ ،ومٚم َٞم ْٖمت ًَِ ْؾ ش ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤ملُ « :هم ًْ ُؾ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1152وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُدْ ر ِّي َر َ
َي ْق ِم اجلٛم َٕم ِ٦م َو ِ
٥م قمغم ِّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يمؾ ُحمْتَٚمِ ٍؿ ش ٌ
اضم ٌ
ُُ
قل اًمرضم ِؾ ًمِّم ِ
ِ
ِ
٤مطمٌِ ِف َطم ُّ٘م َؽ َو ِ
قب اظمتِ َٞم ٍ
اضم ِ
٤مًمق ُضم ِ
٥م
َ
٤مر  ،يم ْ٘م ِ َّ ُ
قب َ :و ُضم ُ
اعمُراد سم٤معمُ ْحتَٚم ِؿ  :اًم ٌَ٤مًم ُغ َ .واعمُ َرا ُد سمِ ُ
قمكم  ،واهللَّ أقمٚمؿ .
َّ

ِ
ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤ملَ :
يض اهللَُّ قمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ َُ «:م ْـ شم ََق َّو َ٠م َي ْق َم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1153و َقم ْـ َؾم ُٛم َر َة َر َ
َ
أومْمؾ شرواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ
اجلٛمٕم٦م َومٌِٝم٤م وٟمٕمٛم٧م  ،وُمـ
اهمتًؾ وم٤مًم ُٖم ًْؾ َ
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ووضمقهب٤م
سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛم َٕم٦م ُ

ِ
ِ
يض اهللَّ قمٜمف  ،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :ي ْٖمت ًَِ ُؾ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1154و َقم ْـ َؾم َٚمام َن َر َ
ِ
ٝمر ُم٤م اؾمتَ َٓم٤م َع ُِم ْـ ُـم ْٝم ٍر َ ،ويدَّ ِه ُـ ُِم ْـ ُد ْهٜم ِ ِف َ ،أو َي َٛم ُّس ُِمـ ـمِ ِ
ٞم٥م َسمٞمتِ ِف ُ ،صم َّؿ
َر ُضم ٌؾ َي ْق َم اجلُ ُٛمٕم٦م  ،و َيتَ َٓم ُ
ِ
لم ا َصم ْ ِ
٥م ًَم ُف ُ ،صم َّؿ ُيٜم ِّْم ُ٧م إذا شم َٙم َّٚمؿ ِ
اإل َُم٤م ُم  ،إَِّٓ ُهم ِٗم َر ًم ُف ُم٤م َسم ْٞمٜمَف
ٗمرق َسم ْ َ
ٜملم ُ ،صم َّؿ ُي َّم ِّكم َُم٤م يمُت َ
ََي ُْر ُج ومال ُي ِّ
إظمرى ش رواه اًمٌخ٤مري .
وسملم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م
َْ
َ

ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :مـ ا ْهمت ًََ َؾ
 -1155و َقم ْـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
اًمً٤م َقم ِ٦م
ىمر َب َسمد َٟم ً٦م  ،وُم ْـ َر َ
ـقم اجلُ ُٛم َٕم٦م ُهم ًْ َؾ اجلٜمَ٤م َسم٦م ُ ،صم َّؿ َر َ
َي ْ
اح ذم َّ
اح ذم اًمً٤مقم٦م إومم  ،وم َٙم َ٠مٟم ََّام َّ
ِ ِ ِ
ِ
ىمر َن ،وُم ْـ َرا َح ذم
اًم َّث٤مٟم َٞم٦م َ ،ومٙم٠مٟمَّام َىم َّر َب َسم َ٘م َر ًة َ ،و َُم ْـ َر َ
اًمً٤م َقم٦م اًمثَ٤مًمث٦م َ ،ومٙم٠مٟمَّام َىم َّر َب َيم ٌِْم ً٤م َأ َ
اح ذم َ
اخل٤مُم ِ
ٕم٦م َ ،ومٙم٠مٟمَّام َىمرب دضم٤مضم ً٦م  ،وُمـ راح ذم اًمً٤م َقم ِ٦م ِ
اًمً٤م َقم ِ٦م اًمراسمِ ِ
ً٦م َومٙم٠مٟمَّام َىم َّر َب سمٞمْ َْم ً٦م َ ،وم٢مِذا َظم َرج
ْ َ َ
َّ َ َ َ َ
َّ
َّ
َّ
ت اعمالئِ َٙم ُ٦م يً ِ
اإلُم٤مم  ،طم َي ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ىمقًمف ُ « :هم َ
تٛم ُٕمق َن ِّ
ًؾ اجلَٜمَ٤مسم٦م ش َأي ُ :همًالً يم ُٖم ًْؾ
يمرش ٌ
اًمذ َ
َْ
ِ ُ َ َ
ِ
اًمّم َٗم ِ٦م
اجلٜمَ٤م َسم٦م ذم ِّ

ِ
 -1156و َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ ذيمر َي ْق َم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م َ ،وم َ٘م َ٤مل  « :ومِٞمٝم٤م َؾم٤م َقم ٌ٦م ٓ ُي َقاومِ٘مٝم٤م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َقمٌدٌ ُمًٚمِؿ  ،وهق َىم ِ٤مئؿ يّم ِّكم يً َ٠م ُل اهللَّ َؿمٞمئ ً٤م  ،إَِّٓ َأ ْقم َٓم٤مه إِي٤مه ش و َأ َؿم٤مر سمِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ٞمد ِه ُي َ٘م ِّٚم ُٚم َٝم٤م ٌ ،
ْ ُ ٌ َ ُ
ُ َّ
ْ
ٌ ُ َ
َ َ
ِ
ِ
َ -1157وقم ْـ َأيب ُسمرد َة ِ
ريض
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ اسم ُـ ُقم َ
ٛمر َ َ
سمـ َأيب ُُمقؾمـَك إَؿم َٕمر ِّي َر َ
ِ
اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ :أ َؾم ِٛم ْٕم٧م َأ َسم َ
َيدِّ ُ
وؾم َّٚمؿ ذم َؿم ْ٠م ِن ؾم٤م َقم ِ٦م اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م؟ َىم َ٤مل :
٤مك ُ َ
ث َقمـ َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ٟمٕمؿ َ ،ؾم ِٛمٕمتُ ُف ي ُ٘م ُ
سملم َأ ْن َجيٚمِ َس
ُ
قل  « :هل ُم٤م ْ َ
رؾمق َل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ىمٚم٧م ْ :

ِ
اًمّمال ُة ش رواه ُمًٚمؿ .
اإلُم٤م ُم إِمم َأ ْن شم َ
ُ٘م٣م َّ
ِ
سمـ َأ ٍ ِ
وس ِ
َ -1158و َقم ْـ َأ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إِ َّن ُِم ْـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
وس َر َ
الة ومِ ِ
٤مُمٙمُؿ يقم اجلٛمٕم ِ٦م  ،وم َ٠ميمثروا قمكم ُِمـ اًمّم ِ
ِ
قمكم ش رواه أسمق
ٞمف َ ،وم٢مِ َّن َصال َشمٙم ُْؿ َُم ْٕم َ
َأ َ
َّ َ َّ
ُُ َ
ومْم ِؾ َأ َّي ْ َ ْ
روو ٌ٦م َّ
داود سم٢مِؾمٜم٤مد صحٞمح .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن رضمال ُمـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل ًمف ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم آي٦م ذم يمت٤مسمٙمؿ شم٘مرءوهن٤م ًمق قمٚمٞمٜم٤م
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ُمٕمنم اًمٞمٝمقد ٟمزًم٧م ٓختذٟم٤م ذًمؽ اًمٞمقم قمٞمدا ىم٤مل أي آي٦م ىم٤مل( :اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ وأمتٛم٧م قمٚمٞمٙمؿ
ٟمٕمٛمتل وروٞم٧م ًمٙمؿ اإلؾمالم ديٜم٤م ( ىم٤مل قمٛمر ىمد قمرومٜم٤م ذًمؽ اًمٞمقم واعمٙم٤من اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف قمغم اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ىم٤مئؿ سمٕمروم٦م يقم مجٕم٦م(.اًمٌخ٤مري -اإلقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م)6726
ىم٤مًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمفُ:مـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمتٓمققم٤م ُمـ اًمِمٝمر أي٤مُم٤م ومٚمٞمٙمـ ذم صقُمف يقم اخلٛمٞمس
وٓ يّمؿ يقم اجلٛمٕم٦م وم٢مٟمف يقم ـمٕم٤مم وذاب وذيمر ومٞمجٛمع اهلل ًمف يقُملم ص٤محللم يقم صٞم٤مُمف ويقم ٟمًٙمف
ُمع اعمًٚمٛملم  ( .زاد اعمٕم٤مد )1/496
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :اًمً٤مقم٦م اًمتل شمُذيمر يق َم اجلٛمٕم٦مُ :م٤م سملم صالة اًمٕمٍم إمم همروب اًمِمٛمس .ويم٤من
ؾمٕمٞمد سمـ ُضمٌػم ،إذا صغم اًمٕمٍم ،ل ُيٙم ّٚمؿ أطمدا طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس( .زاد اعمٕم٤مد )1/376
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :يم٤من اًمٜم٤مس قمامل أٟمٗمًٝمؿ ومٙم٤مٟمقا يروطمقن إمم اجلٛمٕم٦م هبٞم٠مهتؿ ومٙم٤من ي٘م٤مل هلؿً :مق
اهمتًٚمتؿ(.شم٤مريخ سمٖمداد )161/2
يتجغم هلؿ ذم ِّ
َّ
يمؾ
(و ًَمدَ ْيٜمَ٤م َُم ِزيدٌ ) (ق  )35ىم٤مل:
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف  :ذم ىمقًمف قمز وضمؾَ :
مجٕم٦م( .زاد اعمٕم٤مد )1/395
قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل  ( :ؾم٤مقمف آضم٤مسمف ) هل ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس وسمٕمد
صالة اًمٕمٍم إمم همروب اًمِمٛمس(.زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )376/1
ىم٤مل أسمق هريرة وقمٓم٤مء وقمٌد اهلل سمـ ؾمالم وـم٤مووس :أهن٤م ُم٤م سملم اًمٕمٍم إمم همروب اًمِمٛمس.
(زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )376/ 1
ًتج٤مب ومٞمٝم٤م يق َم اجلٛمٕم٦م ًمٚمٕمٌد اعم١مُمـ ،وم٘م٤مل هل٤م :هل ُمع
قمـ أيب ذرأن اُمرأشمف ؾم٠مًمتف قمـ اًمً٤مقم٦م اًمتل ُي
ُ
رومع اًمِمٛمس سمٞمًػم(.زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1/376
قمـ أيب ُمقؾمك أٟمف ىم٤مل ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر  :هل اًمً٤مقم٦م اًمتل َيرج ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم إمم أن شم٘م٣م اًمّمالة وم٘م٤مل
اسمـ قمٛمر  :أص٤مب اهلل سمؽ(.زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1/376
وىم٤مل اسمـ قمٛمر  :إن ـمٚم٥م طم٤مضم٦م ذم يقم ًمٞمًػم(.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )194/2
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :أهن٤م إذا ضمٚمس اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم َيٓم٥م طمتك يٗمرغ( .زاد اعمٕم٤مد )376/1
قمـ طمرُمٚم٦م ،أٟمف ؾم٠مل اسمـ وه٥م قمـ شمٗمًػم هذه اًمً٤مقم٤مت :أهق اًمٖمدُّ و ُمـ أول ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر ،أو إٟمام أراد
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ِ
ِ
ؾم٤مقم٤مت اًمرواح؟  (.اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم )19/5
اًم٘مقل
هبذا
ُ
شمٙمقن ومٞمٝم٤م
وه٥م:ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم ً٤م قمـ هذا ،وم٘م٤مل :أُم٤م اًمذي ي٘مع سم٘مٚمٌل وم٢مٟمف إٟمام أراد ؾم٤مقم٦م واطمدة
وم٘م٤مل اسم ُـ
ُ
اًمً٤مقم٤مت ُمـ راح ُمـ أول شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م أو اخل٤مُمً٦م أو اًمً٤مدؾم٦م .وًمق ل
هذه
ُ
يٙمـ يمذًمؽُ ،م٤م ص ِّٚم ِ
اًمٜمٝم٤مر شمً َع ؾم٤مقم٤مت ذم وىم٧م اًمٕمٍم أو ىمريٌ ً٤م ُمـ ذًمؽ.
ٞم٧م اجلُ ُٛم َٕم ُ٦م طمتَّك يٙمقن
ُ
ُ
(اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم )19/5
قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ىم٤مل ٕ :همتًٚمـ يقم اجلٛمٕم٦م وًمق يم٠مؾم٤م سمديٜم٤مر(.شم٤مريخ سمٖمداد )262/1
ؿمٝمر رُمْم٤من ،واظمت٤مر إي٤م َم واظمت٤مر يق َم
وضم َؾ اظمت٤مر
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :إن اهللّ َّ
قمز َ
اًمِمٝمقر واظمت٤مر َ
َ
ِ
اًمً٤مقم٤مت واظمت٤مر ؾم٤مقم َ٦م اًمّمالة واجلٛمٕم ُ٦م شمٙم ِّٗمر ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م
اجلٛمٕم٦م واظمت٤مر اًمٚمٞم٤مزم واظمت٤مر ًمٞمٚم َ٦م اًم٘مدر واظمت٤مر
ُ
واحل٩م يٙمٗمر ُم٤م سمٞمٜمف وسملم احل٩م
ورُمْم٤من ُيٙم ِّٗم ُر ُم٤م سمٞمٜمف وسملم رُمْم٤من
وسملم اجلٛمٕم٦م إظمرى وشمزيد صمالصم ً٤م
ُّ
ٍ
ٍ
وطمًٜم٦م يٜمتٔمره٤م يٕمٜمل
طمًٜم٦م ىمْم٤مه٤م،
واًم ُٕم ْٛم َرة شمٙم ِّٗمر ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕمٛمرة ،ويٛمقت اًمرضمؾ سملم طمًٜمتلم:
صالشملم وشمُّم َّٗمد اًمِمٞم٤مـملم ذم رُمْم٤من و ُشم ْٖم َٚم ُؼ أسمقاب اًمٜم٤مر وشمُٗمتح ومٞمف أسمقاب اجلٜم٦م وي٘م٤مل ومٞمف :ي٤م سم ِ
٤مهم َل
َ
ُ
ُ
اخلػم؟ ه ُٚمؿ .رُمْم٤من أمجع وُم٤م ُِمـ ٍ
ُ
اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم َّـ ُمـ ًمٞم٤مزم اًمٕمنم(.زاد اعمٕم٤مد )1/491
ًمٞم٤مل أطم٥م إمم اهللّ
ىم٤مل يمٕم٥مً :مق ىمًؿ ِ
اإلٟمً٤من مجٕم٦م ذم مجع ،أشمك قمغم شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م (ؾم٤مقمف آضم٤مسمف )(.اعمٖمٜمك )194/2
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :وًمق سمٙمر إًمٞمٝم٤م سمٕمد اًمٗمجر ،وىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ،يم٤من طمًٜم ً٤م (.اإلؾمتذيم٤مر )19/5
وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :أطم٥م اًمتٌٙمػم إمم اجلٛمٕم٦م  ،وٓ شم١مشمك إٓ ُمِمٞم٤م (.اإلؾمتذيم٤مر )13/5
ىم٤مل قمٌد اهلل اسمـ ُمًٕمقد :ؾم٤مرقمقا إمم اجلٛمٕم٦م وم٢من اهلل قمز وضمؾ يؼمز ٕهؾ اجلٜم٦م ذم يمؾ مجٕم٦م ذم يمثٞم٥م ُمـ
يم٤مومقر ومٞمٙمقٟمقن ُمٜمف ذم اًم٘مرب قمغم ىمدر شمً٤مرقمٝمؿ إمم اجلٛمٕم٦م  ،ومٞمحدث اهلل ؾمٌح٤مٟمف هلؿ ُمـ اًمٙمراُم٦م ؿمٞمئ٤م
ل يٙمقٟمقا ىمد رأوه ىمٌؾ ذًمؽ  ،صمؿ يرضمٕمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ  ،ومٞمحدصمقهنؿ سمام أطمدث اهلل هلؿ  .ىم٤مل  :صمؿ دظمؾ
قمٌد اهلل اعمًجد وم٢مذا هق سمرضمٚملم  ،وم٘م٤مل قمٌد اهلل :رضمالن وأٟم٤م اًمث٤مًم٨م  ،إن يِم٠م اهلل يٌ٤مرك ذم اًمث٤مًم٨م .
(زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1/396
قمـ سمٕمض أهؾ قم٤مصؿ اجلحدري ىم٤مل  :رأي٧م قم٤مصام اجلحدري ذم ُمٜم٤مُمل سمٕمد ُمقشمف ًمًٜمتلم وم٘مٚم٧م  :أًمٞمس
ىمد ُم٧م ؟ ىم٤مل  :سمغم ىمٚم٧م  :وم٠ميـ أٟم٧م ؟ ىم٤مل  :أٟم٤م واهلل ذم روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م أٟم٤م وٟمٗمر ُمـ أصح٤ميب
ٟمجتٛمع يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م وصٌٞمحتٝم٤م إمم سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزن ومٜمتٚم٘مك أظمٌ٤مريمؿ  .ىمٚم٧م  :أضمً٤مُمٙمؿ أم
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أرواطمٙمؿ ؟ ىم٤مل  :هٞمٝم٤مت سمٚمٞم٧م إضمً٤مم وإٟمام شمتالىمك إرواح ىم٤مل  :ىمٚم٧م  :ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقن سمزي٤مرشمٜم٤م ًمٙمؿ ؟
ىم٤مل ٟ :مٕمٚمؿ هب٤م قم ِمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ويقم اجلٛمٕم٦م يمٚمف  ،وًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس  .ىم٤مل  :ىمٚم٧م  :ومٙمٞمػ
ذًمؽ دون إي٤مم يمٚمٝم٤م ؟ ىم٤مل ً :مٗمْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م وقمٔمٛمتف(.زاد اعمٕم٤مد )1/492
اًمثقري ىم٤مل سمٚمٖمٜمل قمـ اًمْمح٤مك،أٟمف ىم٤ملُ :مـ زار ىمؼم ًا يق َم اًمًٌ٧م ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس،
وذيمر قمـ ؾمٗمٞم٤من
َ
قمٚمؿ اعمٞم٧م سمزي٤مرشمف وم٘مٞمؾ ًمف :يمٞمػ:ذًمؽ؟ ىم٤مل عمِٙم٤من يقم اجلٛمٕم٦م( .زاد اعمٕم٤مد )1/491
يم٤من زيد سمـ صقطم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ ويّمقم اًمٜمٝم٤مر وإذا يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م أطمٞم٤مه٤م وم٢من يم٤من ًمٞمٙمرهٝم٤م إذا
ضم٤مءت مم٤م يم٤من يٚم٘مك ومٞمٝم٤م (.شم٤مريخ سمٖمداد)439/8
ىم٤مل ُمٝمدي سمـ إسمراهٞمؿ :يمٜم٧م أرى ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس يٖمػم صمٞم٤مسمف يقم اجلٛمٕم٦م طمتك ٟمٕمٚمف( .شم٤مريخ سمٖمداد )219/3

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  :أن ًمٚمّمدىم٦م ومٞمف ( يقم اجلٛمٕمف ) ُمزي٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾم٤مئر إي٤مم ،واًمّمدىم٦م ومٞمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ؾم٤مئر
أي٤مم إؾمٌقع  ،يم٤مًمّمدىم٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ؾم٤مئر اًمِمٝمقر .وؿم٤مهدت ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ىمدس اهلل روطمف ،إذا ظمرج إمم اجلٛمٕم٦م ي ٠مظمذ ُم٤م وضمد ذم اًمٌٞم٧م ُمـ ظمٌز أو همػمه ،ومٞمتّمدق سمف ذم ـمري٘مف
ها ،وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :إذا يم٤من اهلل ىمد أُمرٟم٤م سم٤مًمّمدىم٦م سملم يدي ُمٜم٤مضم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
وم٤مًمّمدىم٦م سملم يدي ُمٜم٤مضم٤مشمف شمٕم٤ممم أومْمؾ وأومم سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م( .زاد اعمٕم٤مد )398/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمجٛمر ،أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أُمر أن جيٛمر ُمًجد اعمديٜم٦م يمؾ مجٕم٦م طملم
يٜمتّمػ اًمٜمٝم٤مر .ىمٚم٧م :وًمذًمؽ ؾمٛمل ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر(.زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1/379
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :ىم٤مل زم قمٛمرُ :م٤م طمًٌؽ قمـ اًمّمالة؟ ىمٚم٧م :عم٤م أن ؾمٛمٕم٧م إذان شمقو٠مت صمؿ أىمٌٚم٧م
ىم٤مل قمٛمر :اًمقوقء أيْم٤م ً! ُم٤م هبذا أُمرٟم٤م .ىم٤مل ومام شمريم٧م اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد(.شم٤مريخ سمٖمداد )249/1
قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس ىم٤مل  :رطم٧م ُمع قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف إمم مجٕم٦م ومقضمد صمالصم٦م ىمد ؾمٌ٘مقه
وم٘م٤مل  :راسمع أرسمٕم٦م وُم٤م راسمع أرسمٕم٦م سمٌٕمٞمد صمؿ ىم٤مل  :إن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل :إن
اًمٜم٤مس جيٚمًقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اهلل قمغم ىمدر رواطمٝمؿ إمم اجلٛمٕم٦م إول صمؿ اًمث٤من صمؿ اًمث٤مًم٨م صمؿ اًمراسمٕمثؿ
ىم٤مل  :وُم٤م أرسمع أرسمٕم٦م سمٌٕمٞمد( .زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1/395
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس:اضمتٛمع أسمق هريرة ويمٕم٥م وم٘م٤مل أسمق هريرة :إن ذم اجلٛمٕم٦م ًمً٤مقم٦م ٓ يقاوم٘مٝم٤م رضمؾ ُمًٚمؿ ذم
صالة يً٠مل اهلل قمز وضمؾ ؿمٞمئ٤م إٓ آشم٤مه إي٤مه ،وم٘م٤مل يمٕم٥م :أٟم٤م أطمدصمٙمؿ قمـ يقم اجلٛمٕم٦م ،إٟمف إذا يم٤من يقم
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ووضمقهب٤م
سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛم َٕم٦م ُ

اجلٛمٕم٦م ومزقم٧م ًمف اًمًٛمقات وإرض واًمؼم واًمٌحر واجلٌ٤مل واًمِمجر واخلالئؼ يمٚمٝم٤م إٓ اسمـ آدم
واًمِمٞم٤مـملم وطمٗم٧م اعمالئٙم٦م سم٠مسمقاب اعمًجد ومٞمٙمتٌقن ُمـ ضم٤مء إول وم٤مٕول طمتك َيرج اإلُم٤مم وم٢مذا ظمرج
اإلُم٤مم ـمقوا صحٗمٝمؿ ومٛمـ ضم٤مء سمٕمد ضم٤مء حلؼ اهلل عم٤م يمت٥م قمٚمٞمف وطمؼ قمغم يمؾ طم٤مل أن يٖمتًؾ يقُمئذ
يم٤مهمتً٤مًمف ُمـ اجلٜم٤مسم٦م واًمّمدىم٦م ومٞمف أقمٔمؿ ُمـ اًمّمدىم٦م ذم ؾم٤مئر إي٤مم ول شمٓمٚمع اًمِمٛمس ول شمٖمرب قمغم
ُمثؾ يقم اجلٛمٕم٦م وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس :هذا طمدي٨م يمٕم٥م وأيب هريرة وأٟم٤م أرى إن يم٤من ٕهٚمف ـمٞم٥م يٛمس ُمٜمف.
(زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ُ -1/395مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف سمرىمؿ )5558
داة ؾمٌ٧م طمتك ي٠ميت اجلٌ٤مٟم٦مِ ،
قمـ حمٛمد سمـ واؾمع ،أٟمف يم٤من يذه٥م يمؾ َهم ِ
ومٞم٘مػ قمغم اًم٘مٌقر ،ومٞمًُٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ،
َّ
صػمت هذا اًمٞمق َم يقم آصمٜملم .ىم٤مل :سمٚمٖمٜمل أن اعمقشمك يٕمٚمٛمقن
ويدقمق هلؿ ،صمؿ يٜمٍمف .وم٘مٞمؾ ًمفً :مق ّ َ

سمزو ِارهؿ يق َم اجلٛمٕم٦م ،ويقُم ً٤م ىمٌٚمف ،ويقُم ً٤م سمٕمده(. .زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1/492
َّ

ورد أن ـم٤مووس سمـ يمٞمً٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم  :يم٤من إذا صغم اًمٕمٍم يقم اجلٛمٕم٦م اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ول يٙمٚمؿ
أطمد ًاطمتك شمٖمرب اًمِمٛمس  (.شم٤مريخ واؾمط ص )186
قمـ َؾمٕمٞمد سمـ ُضم ٌَ ْػم:

أٟمف إذا صغم اًمٕمٍم ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م ل يٙمٚمؿ أطمد ًا طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس(.اإلؾمتذيم٤مر )2/49

ويم٤من اعمٗمْمؾ سمـ ومْم٤مًم٦م رمحف اهلل :إذا صغم قمٍم يقم اجلٛمٕم٦م ظمال ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد وطمده ومال يزال يدقمق
طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس (.اظمٌ٤مر اًم٘مْم٤مة ًمقيمٞمع اًمٌٖمدادى (3/ 232
احل٤مومظ زيمري٤م سمـ َقم ِدي رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل  :يم٤من اًمّم ْٚم ُ٧م سمـ سمًِٓم٤م ٍم اًمتٛمٞمٛمل" جيٚمس ذم طم ْٚم ِ
ِ
٘م٦م
قمـ اإلُم٤م ِم
ُ
َّ
ٍّ
ِّ
ْ
أيب َظمٌَّ٤مب يدقمق ُِمـ سمٕمد اًمٕمٍم يقم اجلٛمٕم٦م ىم٤مل  :ومجٚمًقا يق ًُم٤م يدقمقن  ،وىمد ٟمزل اعم٤م ُء ذم قمٞمٜمٞمف ومذه٥م
قمٓمس قمٓمً ً٦م وم٢مذا هق يٌٍم
ومٚمام يم٤من ُىمٌَٞمؾ همروب اًمِمٛمس
َ
سمٍمه ذم دقم٤مئٝمؿ َّ ،
سمٍمه  ،ومدَ َقم ْقا وذيمروا َ
ُ
اًمٜم٤مس
رأي٧م
سمٍمه ! ىم٤مل زيمري٤م  :وم٘م٤مل زم اسمٜمف  :ىم٤مل زم طمٗمص سمـ ِهمٞمَ٤مث :أٟم٤م
ُ
َ
سمٕمٞمٜمٞمف ! وإذا ىمد َر َّد اهللُ قمٚمٞمف َ
َقم ِِم َّٞم ً٦م إ ْذ َيرضمقن ُِمـ اعمًجد ُمع أسمٞمؽ َيٜمِّ١موٟمف!  ( .شم٤مريخ دُمِمؼ )149/64
ُ
 -800ثبة اعزسجبة عدٛد اٌؾىش
ػٕذ زقٛي ٔؼّخ ظب٘شح أ ٚأذفبع ثٍ١خ ظب٘شح

ِ
سمـ َأيب و َّىم ٍ ِ
ِ
َ -1159قم ْـ َؾم ْٕم ِد ِ
وؾم َّٚمؿ
َ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ظم َر ْضمٜمَ٤م َُم َع َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مص َر َ
ُِمـ ُم َّٙم َ٦م ٟم ُِريدُ اعمَ ِديٜمَ َ٦م َ ،وم َٚمام ُيمٜمَّ٤م َىم ِري ًٌ٤م ُِمـ َقم ْز َوراء ٟم ََز َل ُصمؿ ر َوم َع َيدَ ْي ِف  ،ومد َقم٤م اهللَّ ؾم٤م َقم ً٦م ُ ،صمؿ َظمر ؾم ِ
٤مضمدً ا
َّ َّ َ
َ
َّ َ
َ
َّ
َ
ال ُ ،صمؿ ىم٤مم َومر َوم َع َيدَ ْي ِف  ،ؾم٤م َقم ً٦م ُ ،صمؿ َظمر ِ
َ ،وم َٛمٙم َ
ؾم٤مضمدً ا َوم َٕم َٚم ُف َصمالصم ً٤م َو َىم َ٤مل :إِ ِّن َؾم َ٠م ًْم ُ٧م َر ِّيب ،
َّ َّ
َ٨م َـم ِقي ً َّ َ َ
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ؾمجقد اًمِمٙمر
سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ُ

ِ
َو َؿم َٗم ْٕم ُ٧م ُٕ َُّمتِل َ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤من ُصم ُٚم َ٨م ُأ َُّمتل َ ،وم َ
ٙمرا ُ ،صم َّؿ َروم ْٕم ُ٧م َر ْأ ِد َ ،وم ًَ َ٠م ًْم ُ٧م
خ ُ
ررت ؾم٤مضمدً ا ًم َر ِّيب ُؿم ً
ٚم٨م ُأُمتل َ ،ومخرر ُت ؾم٤مضمد ًا ًمريب ُؿمٙمر ًا  ،صمؿ رومٕم٧م ر ِ
ِ
٠مًم٧م َر ِّيب
أد َوم ًَ ُ
ِّ
َّ َ ْ َ
ْ
َر ِّيب ُٕ َُّمتل َ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤من ُصم َ َّ
رت ِ
أظم َر َ ،وم َ
ُٕ َُّمتل َ ،وم٠مقمٓم٤من اًمثُّ ُٚم َ٨م َ
ؾم٤مضمدا ًم ِ َر ِّيبش رواه أسمق داود .
خ َر ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وؾمجد أسمق سمٙمر رى اهلل قمٜمف ؿمٙمرا طملم ضم٤مءه ظمؼم ىمتؾ ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب  .وؾمجد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

رى اهلل قمٜمف طملم رأى ذا اًمثدي٦م سملم ىمتغم اخلقارج ُ(.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 368 -366/2
وىمد ؾمجد يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف طملم ضم٤مءه ظمؼم شمقسم٦م اهلل قمٚمٞمف ( .اًمٌخ٤مري ( )4418وُمًٚمؿ ()2769

ىم٤مل احل٤مومظ سمـ امحد احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وهٙمذا ؾمجقد ؿمٙمر قمٜمدُم٤م

ي٠مشمٞمف ُم٤م ين ٟمّم ً٤م قمٚمام

صمؿ هؾ اًمٓمٝمقر ذط ومٞمٝمام

ظمٚمػ ٕصح٤مب اًمرؾمقل ىمد ؾمام
 -808ثبة فنً ل١بَ اًٌٍ١

َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َومتَ َٝم َّجدْ سمِ ِف ٟمَ٤مومِ َٚم ً٦م ًَم َؽ َقم ًَك َأ ْن َيٌْ َٕمثَ َؽ َر ُّسم َؽ َُم َ٘م٤مُم ً٤م َحم ْ ُٛمقد ًا [ اإلهاء :
٤مرم ُضمٜمُقهبؿ َقم ِـ اعمَ َْم ِ
 ، ] 79وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :شمت ََج َ
٤مضم ِع [ اًمًجدة  ] 16 :أي٦م  ،وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :يمَ٤مٟمُقا
ُُ ْ
َىمٚمِٞمالً ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َُم٤م َ َْي َج ُٕمق َن [ اًمذاري٤مت . ] 17 :
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘مق ُم ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َطمتك
يض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :يمَ٤م َن اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1169و َقمـ قم٤مئ َِم َ٦م َر َ

ِ
رؾمقل اهللَِّ َوىمد ُهم ِٗم َر ًَم َؽ ُم٤م َشم َ٘مدَّ م ُِمـ َذٟمٌِْ َؽ َو َُم٤م َشم َ٠م َّظم َر ؟
َشمتَٗم َّٓمر َىمدَ َُم٤مه َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُف  :ل َ شم َّْمٜمَ ُع هذا ي٤م ُ
ِ
اعمٖمػمة ِ
َىم َ٤مل َ « :أ َومال َأيم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .و َقم ِـ
ُقرا ش .
سمـ ؿمٕمٌ َ٦م ٟمحق ُه ٌ ،
ٌ
ُقن َقمٌْدً ا َؿمٙم ً
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َـمر َىم ُف َووم٤مـمِ َٛم َ٦م ًَم ْٞمالً َ ،وم َ٘م َ٤مل َ « :أٓ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمكم َر َ
َ -1161و َقم ْـ ٍّ
شمُّم ِّٚمٞم ِ
٤من ؟ ش ُمتٗم ٌؼ قمٚمٞمف « ـمر َىم ُ٦م ش َ :أشمَ٤م ُه ًم ْٞمال .
َ
٤مب ِ
سمـ ِ
سمـ ُقم َٛم َر ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
 -1162و َقمـ ؾم٤ملِ ِ
سمـ اخلَ َّٓم ِ
َ
رؾمقل اهللَِّ
ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝمؿ َ ،قمـ َأسمِ ِٞمف َ :أ َّن
ِ
ِ
ىم٤مل ِ
يم٤من ُي َّم ِّكم ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ ش َ
اًمر ُ
ؾم٤مل ٌ َ :ومٙم َ
ضمؾ قمٌدُ اهللَِّ ًَمق َ
َ٤من َقمٌْدُ اهللَِّ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ٟ « :م ْٕم َؿ َّ
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
سم ْٕمدَ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ذًمؽ ٓ َيٜمَ٤م ُم ُِم َـ اًم َّٚم ْٞم ِؾ إَِّٓ َىمٚمِٞمالً ٌ .
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 -1163وقمـ ِ
سمـ َقم ْٛم ِرو ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
ِ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
سمـ
َ
اًمٕم٤مص َ َ
ِ
ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ؽم َك ِىم َٞم٤م َم اًم َّٚم ْٞم ِؾ ش ٌ
وؾم َّٚمؿَ « :ي٤م َقم ٌْدَ اهللَِّ ٓ شمٙمـ ُمثْ َؾ ُومالن  :يم٤م َن َي ُ٘مق ُم اًم َّٚم ْٞم َؾ َوم َ َ
َ
ِ
ِ ِ
 -1164وقمـ اسمـ ُمًٕم ٍ
وؾم َّٚمؿ َر ُضم ٌؾ ٟمَ٤م َم ًَمٞمْ َٚم ً٦م
قد
َ ْ ُ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل ُ :ذيم َر قمٜمْدَ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ىم٤مل َ « :
صٌح َ ،
ذاك َر ُضم ٌؾ سم٤مل َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُن ذم ُأذ َٟم ْٞم ِف َأو ىم٤مل  :ذم ُأذٟمِف ش ٌ ،
َطمتك َأ َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
ىم٤مل َ « :ي ْٕم ِ٘مدُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
رير َة َ ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن ُ
 -1165وقمـ َأيب ُه َ
الث ُقم ٍ
٘مد َ ،ي ِ
٤من َقمغم ىم٤مومِ ِٞم٦م َر ْأ ِ
يب َقمغم ِّ
س َأ َطم ِديمُؿ  ،إِذا ُه َق ٟمَ٤م َم َ ،صم َ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
َّ
يمؾ قمُ٘مدَ ٍة َ :قم َٚم ْٞم َؽ ًم ْٞم ٌؾ
َـم ٌ
اؾم َت ْٞم َ
اٟمح َّٚم٧م قمُ٘مدَ ٌة َ ،وم٢مِن َّ
صغم
٘مظ َ ،وم َذيم ََر اهللَّ َشم َٕم َ٤ممم اٟمح َّٚم٧م ُقم ْ٘مدَ ٌة  ،وم٢مِ ْن َّ
شمقو َ٠م َ
قيؾ َوم٤مر ُىمدْ  ،وم٢مِ ْن ْ
اٟمح َّٚم٧م قمُ٘مدُ ه ُيم ُّٚمٝم٤م  ،وم َ٠مصٌح ِ
ٞم٨م اًمٜمَّ ْٗم ِ
ٟمِمٞمٓم ً٤م َـمٞمِّ٥م اًمٜم ِ
َّٗمس َ ،وإَِّٓ َأصٌح َظمٌِ َ
ُمتٗمؼ
س يم ًَْال َن ش ٌ
ََ
ُ َ
َ
سِ :
ِ
اًمر ْأ ِ
آظم ُر ُه .
قمٚمٞمف .ىم٤موم َٞم ُ٦م َّ
ِ
ِ
 -1166وقمـ ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َّ٤مس
ىم٤مل َ « :أ ُّ ََي٤م اًمٜم ُ
َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمـ َؾمالَ ٍم َر َ
ِ
َّ٤مس ٟمِٞم٤م ٌم  ،شم ُ
جلٜمَّ َ٦م سمِ ًَال ٍم ش .
اًمًال َم َ ،و َأ ْـمٕم ُٛمقا اًم َّٓم َٕم٤م َم َ ،و َص ُّٚمقا سم٤مًم َّٚم ْٞمؾ َواًمٜم ُ
َدظم ُٚمقا ا َ
َأ ْومِمقا َّ
اًمؽمُمذي َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
وىم٤مل :
روا ُه
ٌ
ُّ
ِ
ِ
ُ
ىم٤مل َ :
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ َ « :أ ْوم َْم ُؾ اًمّم َّٞم٤م ِم
ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1167وقم ْـ َأيب ُهرير َة َر َ
سمٕمدَ رُم َْم٤م َن َؿمٝمر اهللَِّ اعمُحرم  ،و َأ ْوم َْم ُؾ اًمّم ِ
يْم ِ٦م َصال ُة اًم َّٚم ْٞمؾش رواه ُُمًٚمِ ٌؿ .
الة سمٕمدَ اًم َٗم ِر َ
َّ
َ َّ ُ َ
ُْ
ْ َ َ
ِ
ِ
َ -1168و َقم ِـ ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :صال ُة اًم َّٚمٞمْ ِؾ َُم ْثٜمَك
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،أن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
ُم ْثٜمَكَ ،وم٢مِذا ِظم ْٗم َ٧م اًمّمٌح َوم َ٠موشمِر سمِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قاطمدَ ِة ش ٌ
ُّ ْ
ْ ْ
َ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُي ِّ
قشمر سمِ َريمٕم٦م
ّمكم ُم َـ اًم َّٚمٞمْؾ َُم ْثٜمَك َُمثْٜمَك َ ،و ُي ُ
َ -1169و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل :يمَ٤م َن اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ .
ِ
َس ِ
 -1179وقم ْـ َأٟم ٍ
رؾم ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ ُيٗمٓمِ ُر ُم َـ َّ
اًمِم ْٝم ِر
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل  :يمَ٤م َن ُ
ِ
ويّمق ُم طمتَّك َٟم ُٔمـ َأن ٓ ُي ْٗمٓمِ َر ُِمٜمْ ُف َؿم ْٞمئ ً٤م َ ،ويم٤م َن ٓ شم ََِم٤م ُء َأ ْن شمَرا ُه ُِم َـ
طمتَّك َٟم ُٔم َّـ َأ ْن ٓ يّمقم ُمٜم ُف َ ،
اًمٌخ٤مري .
اًم َّٚمٞمْ ِؾ ُُم َّم ِّٚمٞم ً٤م إِٓ َر َأ ْيتَ ُف َ ،وٓ ٟمَ٤مئ ًام إِٓ َر َأ ْي َت ُف  .روا ُه
ُّ
ِ
 -1171و َقمـ ِ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤من ُي ِّ ِ
قم٤مئِم٦م ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َ ،أ َّن َر َ
نم َة
ْ
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ّمكم إ ْطمدَ ى َقم َ
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اًمً ْجدَ َة ُِم ْـ َ
َخ ًِلم آي٦م َىمٌْ َؾ َأن ْير َوم َع َر ْأؾم ُف ،
ذًمؽ َىمدْ ر َُم٤م ي ْ٘م َر ُأ َأطمدُ يم ُْؿ َ ْ
َر ْيم َٕم ً٦م َشم ْٕمٜمل ذم اًم َّٚمٞمْ ِؾ َي ًْ ُجدُ َّ
ِ
جع قمغم ِؿم ِّ٘م ِف إَيٛم ِـ طمتَّك ي ْ٠مشمِٞمف اعمُٜم ِ
َلم َىمٌؾ ص ِ
ًمٚمّمالة  ،رواه
َ٤مدي
الة اًم َٗم ْج ِر ُ ،صم َّؿ ْ
َُ
ْ َ
يْم َٓم ِ ُ
و َي ْر َيم ُع َر ْيم َٕمت ْ ِ ْ َ
اًمٌخ٤مري .
ِ
رؾم ُ
َ
رُمْم٤من َوٓ ذم َهم ْ ِػم ِه َقمغم
وؾم َّٚمؿ َي ِزيدُ ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1172وقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :م٤م يم٤من ُ
ّمكم َأرسمٕم ً٤م َومال شمًَ َ٠م ْل َقمـ طمًٜم ِ ِٝمـ و ِ
ـمقهل َّـ ُ ،صم َّؿ ُي َّم ِّكم َأ ْرسمٕم ً٤م َومال شم ًَْ َ٠م ْل َقم ْـ
ْ ُ ْ َّ َ
ْ
إِ ْطمدى قمنم َة َر ْيم َٕم ً٦م ُ :ي ِّ ْ
ِ
ِ
رؾم َ
ُقشمر ،؟ وم٘م٤مل « :ي٤م قم٤مئِم ُ٦م إِ َّن
قل اهللَِّ َأشمٜمَ٤م ُم َىم ٌْ َؾ َأ ْن شم َ
ُطم ًْٜم ِٝم َّـ َوـمقهل َّـ ُ ،صم َّؿ ُي َّم ِّكم َصمالصم ً٤م َ .وم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :ي٤م ُ
قمٞمٜمَل شم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َٜم٤مُم٤من َوٓ َيٜم٤م ُم ىمٚمٌل ش ٌ
ْ َّ
 -1173وقمٜمْٝم٤م َأ َّن اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ يم٤م َن يٜمَ٤مم َأول اًم َّٚمٞمؾ  ،وي٘مقم ِ
ُمتٗمؼ
آظمر ُه َومٞمُّمكم ٌ .
ْ
َ ُ َّ
َّ َ
َ
ُ
ْ َ
قمٚمٞمف.
ِ
ٍ ِ
 -1174و َقمـ ِ
وؾم َّٚمؿ ًَمٞمُ َٚم ً٦م َ ،وم َٚم ْؿ
اسمـ َُم ًْ ُٕمقد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :ص َّٚمٞمْ ُ٧م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
زل ىم٤مئ ًام طمتك َمهٛم٧م سمِ َ٠مُم ٍر ؾم ٍ
َي ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قء َ .ىمٞمؾ ُ :م٤م َمه ْٛم٧م ؟ ىم٤مل َ :مه ْٛم ُ٧م َأ ْن َأ ْضمٚمِس َو َأدقم ُف ٌ .
َْ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ذات ًَمٞمْ َٚم ٍ٦م
وؾم َّٚمؿ َ ،
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ص َّٚمٞمْ ُ٧م َُم َع اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1175و َقم ْـ ُطمذي َٗم َف َر َ
ٍ
ومٛم َ٣م َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :
وم٘مٚم٧م َ :ي ْر َيم ُع ِقمٜمْدَ اعم ِ َئ ِ٦م ُ ،صم َّؿ ُم٣م ،
َوم٤م ْوم َتتَح اًمٌ َ٘م َر َة ،
ُ
ُ
وم٘مٚم٧م ُ :ي َّم َّكم هب٤م ذم ر ْيم َٕم٦م َ ،
ِ
ؽم ِّؾمالً إِذا َُم َّر سمِآ َي ِ٦م ومِٞمٝم٤م
َي ْر َيم ُع هب٤م ُ ،صم َّؿ ا ْوم َتتَح اًمٜم ًَِّ٤م َء َوم َ٘مر َأ َه٤م ُ ،صم َّؿ ا ْوم َتت ََح آل قم ْٛم َرا َن َ ،وم َ٘م َر َأه٤م َ ،ي ْ٘م َر ُأ ُُم َ َ
شمًٌَٞم ٌح ؾمٌَّ َح َ ،وإِذا ُمر سمًِ َ١م ٍ
َٕمقذ َشم َٕم َّق َذ ُ ،صم َّؿ َر َيم َع  ،ومج َٕمؾ َي ُ٘م ُ
ريب
قل ُ :ؾمٌْ َح٤م َن ِّ
ال َؾم َ٠م َل  ،وإذا َُم َّر سمت َّ
َ َّ ُ
َ
ْ
٤مُم ِف ُ ،صمؿ ىم٤مل ِ :
َ٤من ريمُق ُقمف ٟمَحق ًا ُِمـ ِىمٞم ِ
ؾمٛمع اهللَّ عمَ ْـ َمحِدَ ه َ ،ر َّسمٜمَ٤م ًمؽ احلْٛمدُ ُ ،صم َّؿ ىم٤م َم
ْ َ
ُ ْ
َّ
اًمٕمٔمٞم ِؿ َ ،ومٙم َ ُ
َ٤من ؾمجقده َىم ِريٌ ً٤م ُِمـ ِىمٞم ِ
ِ
٤مُم ِف  .رواه
ْ َ
يب إَ ْقمغم َومٙم َ َ ُ ُ ُ
َـمقيالً َىم ِريٌ ً٤م ممَّ٤م ريمع ُ ،صم َّؿ َؾمجد َوم َ٘م َ٤مل ُ :ؾمٌْح٤م َن َر ِّ َ
ُمًٚمؿ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َ :أي اًمّم ِ
ضم٤مسمر ِ
َ -1176و َقم ْـ ٍ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :ؾمئِ َؾ َر ُؾم ُ
الة َأ ْوم َْم ُؾ
ُّ َّ
َ
ْ َ
ُقت ِ :
ُقت ش  .رواه ُمًٚمؿ  .اعمراد سمِ٤مًم٘مٜم ِ
قل اًم ُ٘مٜم ِ
؟ ىم٤مل ُ « :ـم ُ
اًم٘م َٞم٤م ُم .
ُ
ِ
 -1177و َقمـ ِ
سمـ َقم ْٛمرو ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
سمـ اًم َٕم ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مص َ ،ر َ
ِ
ػ اًم َّٚمٞمْؾ
طم٥م اًمّمٞم٤م ِم إمم اهللَِّ ِصٞم٤م ُم َد ُاو َد  ،يم٤م َن َيٜمَ٤م ُم ٟمِ ّْم َ
اًمّمالة إمم اهللَِّ َصال ُة َد ُاو َد َ ،و َأ ُّ
٥م َّ
ىم٤ملَ « :أ َطم ُّ
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ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َو َي ُ٘مق ُم ُصم ُٚمثَ ُف و َيٜمَ٤م ُم ُؾمدُ َؾم ُف َويّمق ُم َيقُم ً٤م َو ُيٗمٓمِ ُر َيقُم ً٤م ش ٌ
ِ
 -1178و َقمـ ضم٤مسمِ ٍر ر ِيض اهللَّ قمٜمْف َىم َ٤مل ِ :
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل  « :إِ َّن ذم
ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ ْ َ َ َ
أُمر اًمدُّ ٟمٞم٤م و ِ
اًم َّٚمٞمْ ِؾ ًَم ًَ٤مقم ً٦م ُ ٓ ،يقاوم ُ٘م َٝم٤م َرضمـ ٌُؾ ُُمًٚمِ ٌؿ يً َ٠م ُل اهللَّ شمٕم٤ممم ظمػم ًا ُمـ ِ
أظم ِر َة إَِّٓ َأ ْقمٓم٤م ُه إِ َّي٤م ُه ،
َ
ذًمؽ َّ
َو َ
يمؾ ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  :إِذا َىم٤م َم َأ َطمدُ ُيم ِؿ ُِم َـ
رير َة َريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1179و َقم ْـ َأيب ُه َ
اًمّمال َة سمِريم َٕمت َْلم َظم ْ ِ
ٗمٞمٗمتلم ش روا ُه ُمًٚمِؿ .
اًم َّٚم ْٞم ِؾ َومٚم َٞمٗم َتتحِ َّ
ِ
ِ
ِ
يم٤من َر ُؾم ُ
يض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م  ،ىم٤مًم٧م َ :
وؾم َّٚمؿ إِذا ىم٤مم ُِمـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1189و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َ ،ر َ
اًم َّٚمٞمْ ِؾ اوم َتت ََح َصال َشم ُف سمِ َر ْيم َٕمت َْلم َظمٗمٞم َٗمت ْ ِ
َلم  ،رواه ُمًٚمؿ .
ِ
 -1181و َقمٜمْٝم٤م ِ ،
ُ
اًمّمال ُة
ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م  ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :يم٤من
وؾم َّٚمؿ إِذا وم٤مشمتْ ُف َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
همػم ِه َ ،ص َّغم ُِم َـ اًمٜم ِ
ُمـ اًم َّٚمٞمؾ ُِم ْـ وضم ٍع َأ ْو ِ
قمنمة ر ْيم َٕم٦م  .رواه ُمًٚمِؿ .
َّٝم٤مر صمِٜمَتل َ
ِ
سمـ اخل َّٓم ِ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿَُ «:م ْـ ٟمَ٤مم
-1182وقم ْـ ُقم َٛم َر ِ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مب َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم٤ملَ :ىم َ٤مل ُ
ال َة اًم َٗمج ِر وص ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
سملم ص ِ
الة اًم ُّٔم ْٝم ِر  ،يمُتِ٥م ًم ُف يم َ٠مٟمَّام َىم َر َأ ُه ُم َـ
َ
ْ
قمـ طم ْزسمِف  ،أو َقم ْـ ْرء ُمٜم ُف َ ،وم َ٘مرأ ُه ومٞمام َ َ
اًم َّٚم ْٞم ِؾشرواه ُمًٚمؿ

قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ « :
ِ
رؾم ُ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :
رطم َؿ اهللَّ
َ
ْ َ
ىم٤مل ُ
 -1183و َقم ْـ َأيب ُهريرة َر َ
ومّمغم وأ ْي َ٘م َظ اُمر َأشم ُف ْ ،
وضم ِٝم َٝم٤م اعم٤م َء َ ،ر ِطم َؿ اهللَُّ ا َُم َر َأ ًة َىم٤مُم٧م
َر ُضمال َىم٤م َم ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ ،
َْمح ذم ْ
وم٢من َأ َسم ْ٧م ٟم َ
َّ
ُِمـ اًم َّٚمٞم ِؾ َومّم َّٚم ْ٧م  ،و َأي َ٘م َٔم ْ٧م َزوضمٝم٤م وم٢مِن َأيب ٟم ََْمح ْ٧م ذم وضم ِٝم ِف اعم٤مء ش رواه أسمق داود .سم٢مِ ِ
ؾمٜم٤مد
ُ
ْ
َ
ْ َ َ
ْ
ْ
َ
ٍ
صحٞمح
ِ
ٍ ِ
ُ
قمٜمٝمام َ ،ىم٤مٓ َ :
وؾم َّٚمؿ  « :إذا
ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1184وقمٜمْ ُف َوقم ْـ َأيب َؾمٕمٞمد َريض اهللَّ َ
اًمذيمِ ِ
ِ
َأي َ٘م َظ اًمرضم ُؾ َأه َٚمف ُِمـ اًم َّٚمٞمؾ َومّم َّٚمٞم٤م َأو ص َّغم ر ْيمٕمت ِ ِ
اًمذ ِ
ايمري َـ َو َّ
٥م ذم َّ
رات ش رواه أسمق
َلم َمجٞمٕم ً٤م  ،يمُت َ
َ
ْ َ
َّ ُ ْ ُ َ ْ َ
ٍ
صحٞمح .
داود سم٢مِؾمٜم٤مد
ِ
قم٤مئِم٦م ِ
 -1185وقمـــ ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِذا َٟم َٕمس َأ َطمدُ يم ُْؿ ذم
ريض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
ٟم٤مقمس ًَ ،مٕم َّٚمف يذه٥م يًت ِ
الة َ ،وم ْٚمػم ُىمدْ طمتك يذه٥م َقمٜمْف اًمٜمَّقم َ ،وم٢مِ َّن َأطمديمُؿ إذا صغم وهق ِ
اًمّم ِ
َٖمٗم ُر
َ َ
َ ُ َ َ ُ َ
ٌ
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
َْ
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ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف
٥م ٟمَٗمً ُف ش ٌ
َومٞمَ ًُ َّ

ِ
َ -1186و َقم ْـ َأيب ُه َر َير َة َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َىم٤م َم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞمْم َٓم ِ
رآن قمغم ًم ِ ًَ٤مٟمِ ِف َ ،وم َٚمؿ َيدْ ِر ُم٤م ي ُ٘م ُ
٤مؾمتٕمجؿ اًم ُ٘م ُ
ج ْع ش رواه ُُمًٚمِ ٌؿ .
َأطمدُ يم ُْؿ ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َوم
قل َ ،وم ْٚم ْ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد أهنام ىم٤مٓ  :اًمتٝمجد سمٕمد ٟمقُم٦م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف .قمًك أن يٌٕمثؽ رسمؽ ُم٘م٤مُم٤م

حمٛمقدا .ىم٤مل  :اعم٘م٤مم اعمحٛمقد ُ :م٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م ) .شمٗمًػم اًمٓمؼمى) 524/17
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف ٟ :م٤مومٚم٦م ًمؽ :يٕمٜمل ظم٤مص٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :أُمر سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ويمت٥م قمٚمٞمف .
( شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)418/9
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف  :شمتج٤مرم ضمٜمقهبؿ قمـ اعمْم٤مضمع .إمم آظمر أي٦م ي٘مقل  :شمتج٤مرم ًمذيمر اهلل يمٚمام اؾمتٞم٘مٔمقا
ذيمروا اهلل إُم٤م ذم اًمّمالة وإُم٤م ذم ىمٞم٤مم أو ذم ىمٕمقد أو قمغم ضمٜمقهبؿ ومٝمؿ ٓ يزاًمقن يذيمرون اهلل .قمـ أٟمس سمـ
ُم٤مًمؽ  ،أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم رضم٤مل ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،يم٤مٟمقا يّمٚمقن ومٞمام سملم
اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء .شمتج٤مرم ضمٜمقهبؿ قمـ اعمْم٤مضمع  .قمـ احلًـ  :شمتج٤مرم ضمٜمقهبؿ قمـ اعمْم٤مضمع .ىم٤مل  :ىمٞم٤مم
اًمٚمٞمؾ .ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف:شمتج٤مرم ضمٜمقهبؿ قمـ اعمْم٤مضمع .ىم٤مل  :ه١مٓء اعمتٝمجدون ًمّمالة اًمٚمٞمؾ.
(شمٗمًػماًمٓمؼمى )189/29
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف:يم٤مٟمقا ىمٚمٞمال ُمـ اًمٚمٞمؾ ُم٤م َيجٕمقن .ىم٤مل ُ :م٤م شم٠ميت قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمٚم٦م يٜم٤مُمقن طمتك يّمٌحقا
ٓ يّمٚمقن ومٞمٝم٤م .قمـ قمٓم٤مء ذم ىمقًمف  :يم٤مٟمقا ىمٚمٞمال ُمـ اًمٚمٞمؾ ُم٤م َيجٕمقن ىم٤مل  :ذًمؽ إذ أُمروا سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ،
ومٙم٤من أسمق ذر يٕمتٛمد قمغم اًمٕمّم٤م ،ومٛمٙمثقا ؿمٝمريـ صمؿ ٟمزًم٧م اًمرظمّم٦م  :وم٤مىمرءوا ُم٤م شمٞمن ُمٜمف .قمـ قمٌد اهلل
سمـ رواطم٦م ذم ىمقًمف  :يم٤مٟمقا ىمٚمٞمال ُمـ اًمٚمٞمؾ ُم٤م َيجٕمقن ىم٤مل  :هجٕمقا ىمٚمٞمال صمؿ ُمدوه٤م إمم اًمًحر .
(شمٗمًػماًمدر اعمٜمثقر)672/13
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق اًمدرداء :صٚمقا ريمٕمتلم ذم فمٚمؿ اًمٚمٞمؾ ًمٔمٚمٛم٦م اًم٘مٌقر (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )264
قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل  :يٕمج٥م اهلل ُمـ ظمّمٚمتلم يٕمٛمٚمٝمام اًمٕمٌ٤مد  :رضمؾ ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ومتقو٠م
وم٠مطمًـ اًمقوقء صمؿ ىم٤مم إمم اًمّمالة ىم٤مل  :ومٞم٘مقل اهلل  :اٟمٔمروا إمم قمٌدي هذا ىم٤مم ُمـ سملم أهؾ داره رهمٌ٦م
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ومٞمام قمٜمدي وؿمٗم٘م٦م مم٤م قمٜمدي ورضمؾ يٚم٘مك اًمٕمدو ذم اًمزطمػ ومٗمر أصح٤مسمف وأىم٤مم  ،ومٞم٘مقل اهلل  :اٟمٔمروا إمم
قمٌدي ومر أصح٤مسمف وأىم٤مم رهمٌ٦م ومٞمام قمٜمدي وؿمٗم٘م٦م مم٤م قمٜمدي(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/258
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  :ومْمؾ صالة اًمٚمٞمؾ قمغم صالة اًمٜمٝم٤مر يمٗمْمؾ صدىم٦م اًمن قمغم صدىم٦م
اًمٕمالٟمٞم٦م(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى )1/62
ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد إذا هدأت اًمٕمٞمقن ىم٤مم ومٞمًٛمع ًمف دوي يمدوي اًمٜمحؾ طمتك يّمٌح ( .آطمٞم٤مء )355/1
وىم٤مل رضمؾ ٓسمـ قمٛمر :إِٟمك أطم٥م اًمتٝمجد واًمّمالة هلل وٓ أىمدر قمٚمٞمٝم٤م ُمع اًمْمٕمػ .وم٘م٤مل :ارىمد ي٤م اسمـ
أظمك ُم٤ماؾمتٓمٕم٧م واشمؼ اهلل ُم٤ماؾمتٓمٕم٧م(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى )25/1
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل  :يم٤من اسمـ قمٛمر يٙمثر اًمّمالة ُمـ اًمٚمٞمؾ ويمٜم٧م أىمقم قمغم اًمٌ٤مب وم٠مومٝمؿ قم٤مُم٦م ىمراءشمف ومرسمام ٟم٤مدان
 :ي٤م ٟم٤مومع هؾ يم٤من اًمًحر سمٕمد وم٢من ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ٟمزع قمـ اًم٘مراءة وم٠مظمذ ذم آؾمتٖمٗم٤مر(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/319

وىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  :ريمٕم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ ظمػم ُمـ قمنم ريمٕم٤مت سم٤مًمٜمٝم٤مر( .خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/62
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ذف اًمرضمؾ ىمٞم٤مُمف سم٤مًمٚمٞمؾ وهمٜم٤مه اؾمتٖمٜم٤مؤه قمام ذم أيدي اًمٜم٤مس( .خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/62

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ (وسم٤مٕؾمح٤مر هؿ يًتٖمٗمرون) ىم٤مل  :يمٜم٤م ٟم١مُمر سم٤مًمًحر وسم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ؾمٌٕملم ُمرة.
(اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/312
ىم٤مل اًمثقريُ :طم ِرُم٧م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ َخً٦م أؿمٝمر سمًٌ٥م ذٟم٥م أذٟمٌتُف ،ىمٞمؾ :وُم٤م هق؟ ىم٤مل :رأي٧م ً
رضمال يٌٙمل،
وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز :هذا ُم ٍ
راء (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )356 /1
ُ
روى أن ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ؿمٌع ًمٞمٚم٦م وم٘م٤مل إن احلامر إذا زيد ذم قمٚمٗمف زيد ذم قمٛمٚمف وم٘م٤مم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م طمتك
أصٌح  (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1
ىم٤مل َيل سمـ يامن:رأي٧م ؾمٗمٞم٤من َيرضمٞمدور سم٤مًمٚمٞمؾ ويٜمْمح ذم قمٞمٜمٞمف اعم٤مءطمتك يذه٥م قمٜمف اًمٜمٕم٤مس.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )59/7
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل :إذا ضم٤مء اًمٚمٞمؾ ومرطم٧م،وإذا ضم٤مء اًمٜمٝم٤مر طمزٟم٧م (.اجلرح واًمتٕمديؾ .)85/1
ؾمٗمٞم٤من اًمثقري اًمذي يم٤من يّمكم صمؿ يٚمتٗم٧م إمم اًمِمٌ٤مب ومٞم٘مقل :إذا ل شمّمٚمقا اًمٞمقم ومٛمتك؟!(.احلٚمٞمف )59/7

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من :قمٚمٞمٙمؿ سم٘مٚم٦م اًمٓمٕم٤ممَ ،متٚمِٙمقا ُمـ اًمٚمٞمؾ اًم٘مٞم٤مم (.رهٌ٤من اًمٚمٞمؾ )45/ 2
ىم٤مل رضمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد إن أسمٞم٧م ً
ُمٕم٤مرم و ُأقمد َـمٝمقري ومام سم٤مزم ٓ أىمقم؟ وم٘م٤مل :ىم َّٞمدشمؽ
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ذٟمقسمؽ ( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ)356/ 1
ىم٤مل احلًـ ً :م٘مد صحٌ٧م أىمقاُم٤م يٌٞمتقن ًمرهبؿ ذم ؾمقاد هذا اًمٚمٞمؾ ؾمجدا وىمٞم٤مُم٤م ي٘مقُمقن هذا اًمٚمٞمؾ قمغم
أـمراومٝمؿ شمًٞمؾ دُمققمٝمؿ قمغم ظمدودهؿ ومٛمرة ريمٕم٤م وُمرة ؾمجدا يٜم٤مضمقن رهبؿ ذم ومٙم٤مك رىم٤مهبؿ ل يٛمٚمقا
يمالل اًمًٝمر عم٤م ىمد ظم٤مًمط ىمٚمقهبؿ ُمـ طمًـ اًمرضم٤مء ذم يقم اعمرضمع  ،وم٠مصٌح اًم٘مقم سمام أص٤مسمقا ُمـ اًمٜمّم٥م
هلل ذم أسمداهنؿ ومرطملم وسمام ي٠مُمٚمقن ُمـ طمًـ صمقاسمف ُمًتٌنميـ ومرطمؿ اهلل اُمرأ ٟم٤مومًٝمؿ ذم ُمثؾ هذه إقمامل
ول يرض ُمـ ٟمٗمًف ًمٜمٗمًف سم٤مًمت٘مّمػم ذم أُمره واًمٞمًػم ُمـ ومٕمٚمف وم٢من اًمدٟمٞم٤م قمـ أهٚمٝم٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م وإقمامل قمغم
أهٚمٝم٤م ُمردودة ىم٤مل  :صمؿ يٌٙمل طمتك شمٌتؾ حلٞمتف سم٤مًمدُمقع(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/291
روى أن احل ًـ يم٤من ي٘مقل  :إن هلل قمٌ٤مدا هؿ واجلٜم٦م يمٛمـ رآه٤م ومٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمتٙمئقن  ،وهؿ واًمٜم٤مر يمٛمـ رآه٤م
ومٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمٕمذسمقن ىمٚمقهبؿ حمزوٟم٦م وذورهؿ ُم٠مُمقٟم٦م وطم٤مضم٤مهتؿ ظمٗمٞمٗم٦م وأٟمٗمًٝمؿ قمٗمٞمٗم٦م أُم٤م اًمٚمٞمؾ ومّم٤مذم
أىمداُمٝمؿ ُمٗمؽمر ضمٌ٤مهٝمؿ يٜم٤مضمقن رهبؿ ذم ومٙم٤مك رىم٤مهبؿ وأُم٤م اًمٜمٝم٤مر ومحٙمامء قمٚمامء أسمرار أشم٘مٞم٤مء ىمد سمراهؿ
اخلقف ومٝمؿ أُمث٤مل اًم٘مداح ومٞمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ اًمٜم٤مفمر ومٞم٘مقل ُ :مرى وُم٤م هبؿ ُمـ ُمرض  :وي٘مقل  :ىمد ظمقًمٓمقا
وىمد ظم٤مًمط اًم٘مقم أُمر قمٔمٞمؿ (.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/294
وقمـ احلًـ يم٤من ي٘م٤مل ُ :م٤م قمٛمؾ اًمٜم٤مس ُمـ قمٛمؾ أصمٌ٧م ذم ظمػم ُمـ صالة ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ  ،وُم٤م ذم
إرض رء أضمٝمد ًم ٚمٜم٤مس ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمّمدىم٦م ىمٞمؾ  :وم٠ميـ اًمقرع ؟ وىم٤مل  :ذاك ُمالك آُمر.
(خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/62
ىم٤مل  :ويم٤من احلًـ ىم٤مئام يّمكم وم٢مذا أقمٞمل صغم ىم٤مقمدا وم٢مذا ومؽم صغم ُمْمٓمجٕم٤م(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/62
وقمـ احلًـ ىم٤ملً :مٚمٛمّمكم صمالث ظمّم٤مل  :يتٜم٤مصمر اًمؼم ُمـ قمٜم٤من اًمًامء إمم ُمٗمرق رأؾمف وحتػ سمف اعمالئٙم٦م
ُمـ ًمدن ىمدُمٞمف إمم قمٜم٤من اًمًامء  ،ويٜم٤مديف ُمٜم٤مد ًمق يٕمٚمؿ اعمّمكم ُمـ يٜم٤مضمل ُم٤م اٟمٗمتؾ(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/62

قمـ حمٛمد سمـ ىمٞمس :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٌد إذا ىم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمّمالة شمٜم٤مصمر قمٚمٞمف اًمؼم ُمـ قمٜم٤من اًمًامء إمم ُمٗمرق رأؾمف
وهٌٓم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ًمتًتٛمتع ًم٘مراءشمف واؾمتٛمع ًمف قمامر داره وؾمٙم٤من اهلقاء وم٤مذا ومرغ ُمـ صالشمف وضمٚمس
ًمٚمدقم٤مء أطم٤مـم٧م سمف اعمالئٙمف شم١مُمـ قمغم دقم٤مئف وم٤من هق اوٓمجع سمٕمد ذًمؽ ٟمقدىٟ :مؿ ىمرير اًمٕملم ُمنورا ٟمؿ
ظمػم ٟم٤مئؿ قمغم ظمػم قمٛمؾ(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/66
اعمتٝمجديـ ُمـ
ىم٤مل احلًـ ُ :م٤م ٟمٕمٚمؿ قمٛمالً أؿمد ُمـ ُمٙم٤مسمدة اًمٚمٞمؾ ،وٟمٗم٘م٦م هذا اعم٤مل ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م سم٤مل
ِّ
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ٟمقرا ُمـ ٟمقره وىم٤مل احلًـ :إن اًمرضمؾ ًمٞمذٟم٥م
أطمًـ اًمٜم٤مس
ً
وضمقه٤م؟ ىم٤ملٕ :هنؿ َظم َٚمقا سم٤مًمرمحـ وم٠مًمًٌٝمؿ ً
حرم سمف ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1
اًمذٟم٥م وم ُٞم َ
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :يم٤من ي٘م٤ملُ :مـ أظمالق إٟمٌٞم٤مء ،وإصٗمٞم٤مء إظمٞم٤مر ،اًمٓم٤مهرة ىمٚمقهبؿ :ظمالئؼ
صمالصم٦م :احلٚمؿ ،وإٟم٤مة ،وطمظ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)95 /8
ي٘مقل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :أدريم٧م أىمقا ًُم٤م يًتحٞمقن ُمـ اهلل ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ ُمـ ـمقل اهلجٕم٦م إٟمام هق قمغم
اجلٜم٥م وم٢مذا حترك ىم٤ملً :مٞمس هذا ًمؽ ىمقُمل ظمذي طمٔمؽ ُمـ آظمرة ( .صٗمف اًمّمٗمقة )241/2
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إذا ل شم٘مدر قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وصٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر وم٤مقمٚمؿ أٟمؽ حمروم ُمٙمٌؾ ،يمٌٚمتؽ
ظمٓمٞمئتؽ (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)435/8
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إذا همرسم٧م اًمِمٛمس ومرطم٧م سم٤مًمٔمالم خلٚمقي سمريب وإذا ـمٚمٕم٧م ،طمزٟم٧م ًمدظمقل
قمكم(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ)423/1
اًمٜم٤مس َّ
يث٥م ويّمكم إمم اًمّمٌ٤مح
٥م احلَ ٌَّ ُ٦م ذم اعم٘مالة صمؿ ُ
٥م قمٚمٞمف يمام َشم َ٘م َّٚم ُ
ويم٤من ـم٤مووس :إذا اوٓمجع قمغم ومراؿمف َشم َ٘م َّٚم َ
صمؿ ي٘مقل ذيمر ضمٝمٜمؿ ـمػم ٟمقم اًمٕم٤مسمديـ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1
ـم٤موؾم٤م ضم٤مء ذم اًمًحر يٓمٚم٥م رضمالً وم٘م٤مًمقا :هق ٟم٤مئؿ ىم٤ملُ :م٤م يمٜم٧م أرى أن أطمدً ا يٜم٤مم ذم
ويروى أن
ً
اًمًحر(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )42/5
ىم٤مل اسمـ اعمٜمٙمدرُ :م٤م سم٘مل ُمـ ًمذات اًمدٟمٞم٤م إٓ صمالث ..ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وًم٘م٤مء اإلظمقان واًمّمالة ذم
اجلامقم٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )423/1
يم٤من صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ي٘مقل:يم٤مسمدت ٟمٗمز قمغم اًم٘مٞم٤مم قمنميـ ؾمٜم٦م!! وشمٚمذذت سمف قمنميـ ؾمٜم٦م.
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )224/5
يم٤من صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ي٘مقلُ :م٤م رء أضمده ذم ىمٚمٌل أًمذ قمٜمدي ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ(.صٗمف اًمّمٗمقة )262/3
ىم٤مل اسمق ؾمٞمٚمامن اًمدارٟمك ً:مق ل يٌؽ اًمٕم٤مىمؾ ومٞمام سم٘مل ُمـ قمٛمره طمتك َيرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م :إٓ قمغم ُم٤م وم٤مشمف ُمـ
ًمذة ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومٞمام ُم٣م ُمـ قمٛمره ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ًمف أن يٌٙمٞمف ذًمؽ طمتك َيرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وم٘مٚم٧م  :ي٤م
أسم٤م ؾمٚمٞمام ن ! إٟمام يٌٙمل قمغم ًمذة ُم٤م ُم٣م ُمـ وضمد اإليامن وم٘م٤مل  :صدىم٧م  .ىم٤مل  :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل  :أهؾ
اًمٓم٤مقم٦م سمٚمٞمٚمٝمؿ أًمذ ُمـ أهؾ اًمٚمٝمق سمٚمٝمقهؿ ورسمام اؾمت٘مٌٚمٜمل اًمٗمرح ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ ورسمام رأي٧م اًم٘مٚم٥م
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يْمحؽ وحٙم٤م(.اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )2/374
قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل :ىم٤مل زم أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداران :ي٤م أمحد ،يمـ يمقيمٌ ً٤م :وم٢من ل شمٙمـ يمقيمٌ ً٤م ،ومٙمـ
ىمٛمر ًا :وم٢من ل شمٙمـ ىمٛمر ًا ،ومٙمـ ؿمٛمً ً٤م :وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ،اًم٘مٛمر أوقأ ُمـ اًمٙمقيم٥م ،واًمِمٛمس أوقأ
ُمـ اًم٘مٛمر :ىم٤مل :ي٤م أمحد ،يمـ ُمثؾ اًمٙمقيم٥م :ـمٚمع أول اًمٚمٞمؾ إمم اًمٗمجر ،وم٘مؿ أول اًمٚمٞمؾ إمم آظمره :وم٢من ل
شم٘مق قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ومٙمـ ُمثؾ اًمِمٛمس ،شمٓمٚمع أول اًمٜمٝم٤مر إمم آظمره :وم٢من ل شم٘مدر قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ومال شمٕمص
اهلل سم٤مًمٜمٝم٤مر(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )261 /9
ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمدارانُ :مـ صٗمك ُصٗمل ًمف ،وُمـ يمدر يمُدر قمٚمٞمف .وُمـ أطمًـ ذم ًمٞمٚمف يمقومئ ذم هن٤مره
وُمـ أطمًـ ذم هن٤مره يمقومئ ذم ًمٞمٚمف(.صٞمد اخل٤مـمر )34
قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداران ىم٤مل :إذا ًمذت ًمؽ اًم٘مراءة :ومال شمريمع ،وٓ شمًجد :وإذا ًمذ ًمؽ اًمًجقد :ومال
شمريمع ،وٓ شم٘مرأ :إُمر اًمذي يٗمتح ًمؽ ومٞمف ،وم٤مًمزُمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )265/9
ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن :أهؾ اًمٚمٞمؾ ذم ًمٞمٚمٝمؿ أًمذ ُمـ أهؾ اًمٚمٝمق ذم هلقهؿ ،وًمقٓ اًمٚمٞمؾ ُم٤م أطمٌٌ٧م اًمٌ٘م٤مء ذم
اًمدٟمٞم٤م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )423/1
ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر  :عم٤م رأى اًمٕم٤مسمدون اًمٚمٞمؾ ىمد هجؿ قمٚمٞمٝمؿ وٟمٔمروا إمم أهؾ اًمًآُم٦م واًمٖمٗمٚم٦م ىمد ؾمٙمٜمقا إمم
ومرؿمٝمؿ ورضمٕمقا إمم ُمالذهؿ ُمـ اًمْمجٕم٦م واًمٜمقم ىم٤مُمقا إمم اهلل ومرطملم ُمًتٌنميـ سمام ىمد وه٥م هلؿ ُمـ
طمًـ قمٌ٤مدة اًمًٝمر وـمقل اًمتٝمجد وم٤مؾمت٘مٌٚمقا اًمٚمٞمؾ سم٠مسمداهنؿ وسم٤مذوا فمٚمٛمتف سمّمٗم٤مح وضمقهٝمؿ  ،وم٤مٟم٘م٣م
قمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ وُم٤م اٟم٘مْم٧م ًمذهتؿ ُمـ اًمتالوة وٓ ُمٚم٧م أسمداهنؿ ُمـ ـمقل اًمٕمٌ٤مدة وم٠مصٌح اًمٗمري٘م٤من وىمد ومم
قمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ سمرسمح وهمٌـ أصٌح ه١مٓء ىمد ُمٚمقا اًمٜمقم واًمراطم٦م وأصٌح ه١مٓء ُمتٓمٚمٕملم إمم جملء اًمٚمٞمؾ
ًمٚمٕمٌ٤مدة ؿمت٤من ُم٤م سملم اًمٗمري٘ملم وم٤مقمٛمٚمقا ٕٟمٗمًٙمؿ رمحٙمؿ اهلل ذم هذا اًمٚمٞمؾ وؾمقاده وم٢من اعمٖمٌقن ُمـ همٌـ
ظمػم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر  ،واعمحروم ُمـ طمرم ظمػممه٤م إٟمام ضمٕمال ؾمٌٞمال ًمٚمٛم١مُمٜملم إمم ـم٤مقم٦م رهبؿ ووسم٤مٓ قمغم
أظمريـ ًمٚمٖمٗمٚم٦م قمـ أٟمٗمًٝمؿ وم٠مطمٞمقا اهلل أٟمٗمًٙمؿ سمذيمره وم٢مٟمام حتٞمك اًم٘مٚمقب سمذيمر اهلل يمؿ ُمـ ىم٤مئؿ هلل ذم
هذا اًمٚمٞمؾ ىمد اهمتٌط سم٘مٞم٤مُمف ذم فمٚمٛم٦م طمٗمرشمف ويمؿ ُمـ ٟم٤مئؿ ذم هذا اًمٚمٞمؾ ىمد ٟمدم قمغم ـمقل ٟمقُمف قمٜمدُم٤م يرى
ُمـ يمراُم٦م اهلل ًمٚمٕم٤مسمديـ همدا وم٤مهمتٜمٛمقا ممر اًمً٤مقم٤مت واًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم رمحٙمؿ اهلل(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/299

ومٙم٤من قمٛمر سمـ ذر إذا ٟمٔمر إمم اًمٚمٞمؾ ىمد أىمٌؾ ىم٤مل :ضم٤مء اًمٚمٞمؾ ،وًمٚمٞمؾ ُمٝم٤مسم٦م ،واهلل أطمؼ أن َي٤مب.
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(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )111/5
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م :قمغم ُم٤م آؾمك ُمـ اًمدٟمٞم٤م  ،ومقاهلل ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمٌٞم٥م ضمذل  ،وواهلل ًمقٓ حمٌتل عمٌ٤مذة
اًمًٝمر سمّمٗمح٦م وضمٝمل واومؽماش اجلٌٝم٦م ًمؽ ي٤م ؾمٞمدي واعمراوطم٦م سملم إقمْم٤مء واًمٙمراديس ذم فمٚمؿ اًمٚمٞم٤مزم
رضم٤مء صمقاسمؽ وطمٚمقل روقاٟمؽ ً ،م٘مد يمٜم٧م ُمتٛمٜمٞم٤م ًمٗمراق اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م صمؿ يمن ضمٗمـ ؾمٞمٗمف وشم٘مدم وم٘م٤مشمؾ
طمتك ىمتؾ  ،ومٚمام دومـ أص٤مسمقا ُمـ ىمؼمه رائح٦م اعمًؽ ومرآه رضمؾ ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م ومراس ُم٤مذا
صٜمٕم٧م ؟ ىم٤مل  :ظمػم اًمّمٜمٞمع ىم٤مل  :إمم ُم٤م ست ؟ ىم٤مل  :إمم اجلٜم٦م ىم٤مل  :سمؿ ىم٤مل  :سمحًـ اًمٞم٘ملم وـمقل
اًمتٝمجد وفمٛم٢م اهلقاضمر ىم٤مل  :ومٞمام هذه اًمرائح٦م اًمٓمٞمٌ٦م اًمتل شمقضمد ُمـ ىمؼمك ؟ ىم٤مل  :شمٚمؽ رائح٦م اًمتالوة
واًمٔمٛم٢م ىم٤مل  :أوصٜمل  ،ىم٤مل  :سمٙمؾ ظمػم أوصٞمؽ ىم٤مل  :أوصٜمل  ،ىم٤مل  :ايمً٥م ًمٜمٗمًؽ ظمػما ٓ خترج
قمٜمؽ اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم قمٓمال  ،وم٢من رأي٧م إسمرار ٟم٤مًمقا اًمؼم سم٤مًمؼم(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/69
وىم٤مل قمٓم٤مء اخلراؾم٤من  :يم٤من ي٘م٤مل  :ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ حمٞم٤مة ًمٚمٌدن  ،وٟمقر ذم اًم٘مٚم٥م  ،ووٞم٤مء ذم اًمٌٍم  ،وىمقة ذم
اجلقارح  ،وإن اًمرضمؾ إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ُمتٝمجدا أصٌح ومرطم٤م جيد ًمذًمؽ ومرطم٤م ذم ىمٚمٌف  ،وإذا همٚمٌتف قمٞمٜم٤مه
ومٜم٤مم قمـ طمزسمف أصٌح طمزيٜم٤م ُمٜمٙمن اًم٘مٚم٥م يم٠مٟمف ىمد وم٘مد ؿمٞمئ٤م وىمد وم٘مد أقمٔمؿ إُمقر ًمف ٟمٗمٕم٤م.
(خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/67
وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف رمحف اهلل ً :مـ يؼمح اعمتٝمجدون ُمـ قمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك ي١مشمقا سمٜمج٤مئ٥م ُمـ اًمٚم١مًم١م ىمد
ٟمٗمخ ومٞمٝم٤م اًمروح ومٞم٘م٤مل هلؿ  :اٟمٓمٚم٘مقا إمم ُمٜم٤مزًمٙمؿ ُمـ اجلٜم٦م ريمٌ٤مٟم٤م ومػميمٌقهن٤م ومتٓمػم هبؿ ُمتٕم٤مًمٞم٦م واًمٜم٤مس
يٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ُ :مـ ه١مٓء اًمذيـ ىمد ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٞمٜمٜم٤م ومال يزاًمقن يمذًمؽ
طمتك يٜمتٝمل هبؿ إمم ُمً٤ميمٜمٝمؿ ُمـ اجلٜم٦م(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/66
قمـ زي٤مد اًمٜمٛمػمي ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ ىم٤مل  :أشم٤من آت ذم ُمٜم٤مُمل وم٘م٤مل  :ىمؿ ي٤م زي٤مد إمم قم٤مدشمؽ ُمـ اًمتٝمجد
وطمٔمؽ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ومقاهلل ظمػم ًمؽ ُمـ ٟمقُم٦م شمقهـ سمدٟمؽ ويٜمٙمن هل٤م ىمٚمٌؽ ىم٤مل  :وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م ومزقم٤م ،
ىم٤مل  :صمؿ همٚمٌٜمل واهلل أيْم٤م اًمٜمقم وم٠مشم٤من ذاك أو همػمه وم٘م٤مل  :ىمؿ ي٤م زي٤مد ومال ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ ًمٚمٕم٤مسمديـ ىم٤مل
 :ومقصمٌ٧م ومزقم٤م (.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/262
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح أن قمٌد اعمٚمؽ ىم٤مل :إن ذم اجلٜم٦م ؿمجرة َيرج ُمـ أصٚمٝم٤م ظمٞمؾ سمٚمؼ ُمنضم٦م ُمٚمجٛم٦م
سم٤مًمزُمرد واًمٞم٤مىمقت ذوات إضمٜمح٦م ٓ شمٌقل وٓ شمروث ومػميمٌٝم٤م أوًمٞم٤مء اهلل ومتٓمػم هبؿ ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءوا

 - 179اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ومْمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

ومٞمٜم٤مدَيؿ اًمذيـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ ومٞم٘مقًمقن  :ي٤م أهؾ اجلٜم٦م أٟمّمٗمقٟم٤م ي٤م رب سمام ٟم٤مل قمٌ٤مدك ُمٜمؽ هذه اًمٙمراُم٦م ؟
ومٞم٘مقل هلؿ اًمرب إهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن اًمٚمٞمؾ ويمٜمتؿ شمٜم٤مُمقن  ،ويم٤مٟمقا يّمقُمقن ويمٜمتؿ شم٠ميمٚمقن ويم٤مٟمقا يٜمٗم٘مقن
ويمٜمتؿ شمٌخٚمقن  ،ويم٤مٟمقا ي٘م٤مشمٚمقن ويمٜمتؿ دمٌٜمقن( .اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/346
ويم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٞمامن ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم ،شم٘مقل ًمف :ي٤م سمٜمل ٓ شمٙمثر اًمٜمقم
وم٘مػما يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ي٤م سمٜملُ ...مـ يرد اهلل ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾٕ ،ن ُمـ ٟم٤مم
سم٤مًمٚمٞمؾ وم٢من يمثرة اًمٜمقم سم٤مًمٚمٞمؾ شمدع اًمرضمؾ ً
اًمٚمٞمؾ ٟمدم سم٤مًمٜمٝم٤مر(.اًمزهر اًمٗم٤مئح )111
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ  :أومْمؾ إقمامل ذم اعمٞمزان أصم٘مٚمٝم٤م قمغم إسمدان،وُمـ ورم اًمٕمٛمؾ وذم ًمف إضمر ،وُمـ
ل يٕمٛمؾ رطمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إمم أظمرة سمال ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم(.اًمزهد ًمٚمٌٞمٝم٘مك )282
ىم٤مل هِم٤مم اًمدؾمتقائل  :إن هلل قمٌ٤مدا يدومٕمقن اًمٜمقم خم٤موم٦م أن يٛمقشمقا ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ ويم٤من ـم٤مووس يٗمرش
ومراؿمف ويْمٓمجع قمٚمٞمف ومٞمت٘مغم يمام شمت٘مغم احلٌ٦م ذم اعم٘مالة صمؿ ي٘مقم ومٞمٓمقيف ويّمكم امم اًمّمٌح وي٘مقل :ـمػم
ذيمرضمٝمٜمؿ ٟمقم اًمٕم٤مسمديـ(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/79
وىمد قمج٥م أمحد سمـ طمرب ريض اهلل قمٜمف ُمـ ٟمقم اًمٜم٤مئٛملم وهمٗمٚم٦م اًمٖم٤مومٚملم وم٘م٤مل :قمجٌ٧م عمـ يٕمٚمؿ أن
اجلٜم٦م شمزيـ ومقىمف ،واًمٜم٤مر شميم حتتف ،يمٞمػ يٜم٤مم سمٞمٜمٝمام؟ (.اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )435/4
ىم٤مل ذي اًمٜمقن :صمالصم٦م ُمـ أقمالم اًمٕمٌ٤مدة :طم٥م اًمٚمٞمؾً ،مٚمًٝمر سم٤مًمتٝمجد واخلٚمقة :ويمراهٞم٦م اًمّمٌحً ،مرؤي٦م
اًمٜم٤مس واًمٖمٗمٚم٦م :واًمٌدار سم٤مًمّم٤محل٤مت :خم٤موم٦م اًمٗمتٜم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )362/9
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك  :إذا ُم٤م اًمٚمٞمؾ أفمٚمؿ يم٤مسمدوه ومٞمًٗمر قمٜمٝمؿ وهؿ ريمقع أـم٤مر اخلقف ٟمقُمٝمؿ وم٘م٤مُمقا وأهؾ
إُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م هجقع ( .اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/294
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة  :أٟمف طمدث اًم٘مقم وم٘مرأ هذه أي٦م ( إن ٟم٤مؿمئ٦م اًمٚمٞمؾ ) (اعمزُمؾ –  )6وم٘م٤مل  :أشمدرون ُم٤م
ٟم٤مؿمئ٦م اًمٚمٞمؾ ؟ ىم٤مل :ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/358
قمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف رمحف اهلل  :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٌد إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمٚمتٝمجد ٟم٤مداه ُمٚمٙم٤من  :ـمقسم٤مك ؾمٚمٙم٧م
ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ ىمٌٚمؽ (.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى )1/66
وأه ُم٤م يم٤من سم٠مؿمد هور ًا ُمٜمٝمؿ
ٟمٗمًف
أىمر ُم٤م يم٤مٟم٧م ُ
ىم٤مل َيٞمك سمـ يمثػم :واهلل ُم٤م رضمؾ ختغم سم٠مهٚمف قمروؾم ً٤م َّ
َّ
سمٛمٜم٤مضم٤مشمف إذا ظمٚمقا سمف( .اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)342
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ىم٤مل هرم سمـ طمٌ٤من :ل أر ُمثؾ اًمٜم٤مر ٟم٤مم ه٤مرهب٤م ول أر ُمثؾ اجلٜم٦م ٟم٤مم ـم٤مًمٌٝم٤م(.اًمزهد ٓمحد )332
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة أن أسم٤مه يم٤من ي٘مقل ًمٌٜمٞمف إذا صٚمقا اًمٕمِم٤مء ي٤م سمٜمل ٟم٤مُمقا ًمٕمؾ اهلل أن يرزىمٙمؿ ُمـ اهلل
ظمػم ًا(.اًمزهد ٓمحد )187
وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـٓ :سمد ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وًمق سم٘مدر طمٚم٥م اًمِم٤مة (.اًمزهد ًمإلُم٤مم أمحد )396
ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران  :ذف اعم١مُمـ اًمّمالة ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ واًمٞم٠مس مم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس.
(ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك .)3/371
وقمـ إوزاقمل :سمٚمٖمٜمل أٟمف ُمـ أـم٤مل ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ظمٗمػ اهلل قمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/66
ىم٤مل يزيد اًمرىم٤مر :سمٓمقل اًمتٝمجد شم٘مر قمٞمقن اًمٕم٤مسمديـ وسمٓمقل اًمٔمٛم٠م شمٗمرح ىمٚمقهبؿ قمٜمد ًم٘م٤مء اهلل.
(خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/67
قمـ ُمًٚمؿ سمـ يً٤مر ىم٤ملُ :م٤م شمٚمذذ اعمتٚمذذون ،سمٛمثؾ اخلٚمقة سمٛمٜم٤مضم٤مة اهلل قمز وضمؾ(.احلٚمٞم٦م )294 /2
يم٤من أسمق إؾمح٤مق ي٘مقل  :ي٤م ُمٕمنم اًمِمٌ٤مب اهمتٜمٛمقا ىمؾ ُم٤م متر يب ًمٞمٚم٦م إٓ وأٟم٤م أىمرأ ومٞمٝم٤م أًمػ آي٦م.
(اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/433
ىم٤مل ىمت٤مدة رمحف اهلل ُ :م٤م ىم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمٜم٤مومؼ ( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )339/9
وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ؾمٝمقت ًمٞمٚم٦م قمـ وردي وٟمٛم٧م وم٢مذا أٟم٤م ذم اعمٜم٤مم سمج٤مري٦م يم٠مطمًـ ُم٤م يٙمقن وذم يده٤م
رىمٕم٦م وم٘م٤مًم٧م زم أحتًـ شم٘مرأ وم٘مٚم٧م ٟمٕمؿ ومدومٕم٧م إزم اًمرىمٕم٦م وم٢مذا ومٞمٝم٤م:
أأهلتؽ اًمٚمذائذ وإُم٤من قمـ

اًمٌٞمض إواٟمس ذم اجلٜم٤من

شمٕمٞمش خمٚمد ًا ٓ ُمقت ومٞمٝم٤م

وشمٚمٝمق ذم اجلٜم٤من ُمع احلً٤من

شمٜمٌف ُمـ ُمٜم٤مُمؽ ّ
إن ظمػم ًا

ُمـ اًمٜمقم اًمتٝمجد سم٤مًم٘مران( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1

ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ راؿمد اًمِمٞمٌ٤من :يم٤من زُمٕم٦م ٟم٤مزٓ قمٜمدٟم٤م سم٤محلّمٞم٥م ويم٤من ًمف أهؾ وسمٜم٤مت  ،ويم٤من ي٘مقم ومٞمّمكم
(اعمٙم٤من ُ
ُ
يٜمزل ومٞمف اعمً٤مومِ ُر آظمر
ًمٞمال ـمقيال  ،وم٢مذا يم٤من اًمًحر ٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف  :ي٤م أَي٤م اًمريم٥م اعمُ َٕم َّر ُس
اًمٚمٞمؾ) يمؾ هذا اًمٚمٞمؾ شمرىمدون  ،أٓ شم٘مقم ومؽمطمٚمقن  .ىم٤مل  :ومٞمتقاصمٌقن ومتًٛمع ُمـ ه٤مهٜم٤م سم٤ميمٞم٤م وُمـ ه٤مهٜم٤م
داقمٞم٤م  ،وُمـ ه٤مهٜم٤م ىم٤مرئ٤م  ،وُمـ ه٤مهٜم٤م ُمتقوئ٤م  ،وم٢مذا ـمٚمع اًمٗمجر ٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف قمٜمد اًمّمٌ٤مح َ :يٛمد
اًم٘مقم اًمنى( .وأٟمِمدوا) :
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ي٤م أَي٤م اًمراىمد يمؿ شمرىمد

ىمؿ ي٤م طمٌٞمٌل ىمد دٟم٤م اعمققمد

وظمذ ُمـ اًمٚمٞمؾ وؾم٤مقم٤مشمف

طم ّٔم٤م إذا ُم٤م هجع اًمر ّىمد

ُمـ ٟم٤مم طمتك يٜم٘ميض ًمٞمٚمف

ل يٌٚمغ اعمٜمزل أو جيٝمد

سم٤مب ومْمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

ىمؾ ًمذوي إًمٌ٤مب أهؾ اًمت٘مك ىمٜمٓمرة احلنم ًمٙمؿ ُمققمد(.صٗمف اًمّمٗمقة  -229/2اعمًتٓمرف)338/1
ىم٤مل احل٤مومظ سمـ امحد احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
وذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ومْمؾ ٓ يٕمد

سمؾ ومٞمف روقان اعمٝمٞمٛمـ إطمد

وأهٚمف هؿ صٗمقة اًمرمحـ

دًمٞمٚمف ذم آظمر اًمٗمرىم٤من

يمذاك صدر اًمذاري٤مت ومٞمف ُم٤م

يٙمٗمل ويِمٗمل ُمـ ًمف ىمد ومٝمام

واٟمٔمر عم٤م ذم ؾمقرة اعمزُمؾ

واؾم٠مل ًمف اًمتقومٞمؼ ُمقٓك اًمٕمكم

ويمؿ ًمف ومْمؾ قمـ اًمٜمٌل صمٌ٧م

سمؾ ىم٤مم طمتك ىمدُمٞمف اٟمٗمٓمرت

وظمػم وىم٧م ًمّمالة اًمٚمٞمؾ ُم٤م

ذم صمٚمثف إظمػم ٟمّم ً٤م قمٚمام

إذ ومٞمف رب اًمٕم٤معملم يٜمزل

جيٞم٥م ُمـ إي٤مه ومٞمف يً٠مل

وي٘مٌؾ اًمتقسم٦م واًمذٟمقسم٤م

يٖمٗمره٤م ويًؽم اًمٕمٞمقسم٤م

وطمٞمٜمام اؾمتٞم٘مٔم٧م وم٤مهللَ اذيمر

واٟمٗم٨م قمـ اًمٞمنى صمالصم ً٤م واٟمثر

يمذاك اًمًقاك شم٠ميمٞمد ًا يًـ

وخلقاشمٞمؿ آل قمٛمران اىمرأن

ُمـ ( إن ذم ظمٚمؼ اًمًٛمقات )إمم

آظمره٤م ٟمّم ً٤م سَي ً٤م ٟم٘مال

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روي أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :يم٤من يٛمر سم٤مٔي٦م ُمـ ورده سم٤مًمٚمٞمؾ ومٞمً٘مط طمتك ُيٕم٤مد ُمٜمٝم٤م أ َّي٤م ًُم٤م يمثػمة يمام ُيٕم٤مد

اعمريض(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1
قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل :ىم٤مًم٧م اُمرأة قمثامن سمـ قمٗم٤من طملم أـم٤مومقا يريدون ىمتٚمف وإن شم٘متٚمقه أو شمؽميمقه وم٢مٟمف
يم٤من َيٞمل اًمٚمٞمؾ يمٚمف ذم ريمٕم٦م جيٛمع ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن( .صٗم٦م اًمّمٗمقة)113 /1
قمـ قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمتٞمٛمل ىم٤مل :ىم٤مل أيبٕ :همٚمٌـ اًمٚمٞمٚم٦م قمغم اعم٘م٤مم :ىم٤مل :ومٚمام صٚمٞم٧م اًمٕمتٛم٦م،
ختٚمّم٧م إمم اعم٘م٤مم ،طمتك ىمٛم٧م ومٞمف :ىم٤مل :ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مئؿ ،إذا رضمؾ ووع يده سملم يمتٗمل ،وم٢مذا هق قمثامن سمـ
قمٗم٤من :ىم٤مل :ومٌدأ سم٠مم اًم٘مرآن ،وم٘مرأ ،طمتك ظمتؿ اًم٘مرآن :ومريمع ،وؾمجد ،صمؿ أظمذ ٟمٕمٚمٞمف :ومال أدري :أصغم
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ىمٌؾ ذًمؽ ؿمٞمئ ً٤م ،أم ٓ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)57 -56 /1
قمـ أيب قمثامن اًمٜمٝمدي ىم٤مل :شمْمٞمٗم٧م أسم٤م هريرة ؾمٌع ًمٞم٤مل :ومٙم٤من هق ،وظم٤مدُمف ،واُمرأشمف :يٕمت٘مٌقن اًمٚمٞمؾ
أصمالصم ً٤م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)383 -382 /1
قمـ اسمـ قمٛمر :أٟمف يم٤من َيل اًمٚمٞمؾ صالة ،صمؿ ي٘مقل :ي٤م ٟم٤مومع ،أؾمحرٟم٤م؟ ومٞم٘مقل :ٓ :ومٞمٕم٤مود اًمّمالة :ومٞم٘مقل:
ي٤م ٟم٤مومع ،أؾمحرٟم٤م؟ ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ :ومٞم٘مٕمد ،ويًتٖمٗمر ،ويدقمق طمتك يّمٌح(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)394 /1
يم٤من ُأؾمٞمد ريض اهلل قمٜمف إذا أوى إمم ومراؿمف يت٘مٚم٥م يم٤محلٌ٦م قمغم اعم٘مغم وي٘مقل:إٟمؽ ًملم ،وومراش أًملم ُمٜمؽ
وٓ يزال رايم ًٕم٤م وؾم٤مضمدً ا إمم اًمّمٌ٤مح( .اًمزهر اًمٗم٤مئح )29
قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ أٟمف يم٤من ًمف ؾمٌٕم٦م أوراد ي٘مرؤه٤م سم٤مًمٚمٞمؾ وم٢مذا وم٤مشمف رء :ىمرأه ذم اًمٜمٝم٤مر(.احلٚمٞم٦م )272 /2

وىم٤مل اعمٖمػمة سمـ طمٌٞم٥م رُم٘م٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ومتقو٠م سمٕمد اًمٕمِم٤مء صمؿ ىم٤مم إمم ُمّماله وم٘مٌض قمغم حلٞمتف
ومخٜم٘متف اًمٕمؼمة ومجٕمؾ ي٘مقل طمرم ؿمٞمٌ٦م ُم٤مًمؽ قمغم اًمٜم٤مر إهلل ىمد قمٚمٛم٧م ؾم٤ميمـ اجلٜم٦م ُمـ ؾم٤ميمـ اًمٜم٤مر وم٠مي
اًمرضمٚملم ُم٤مًمؽ وأي اًمداريـ دار ُم٤مًمؽ ومٚمؿ يزل ذًمؽ ىمقًمف طمتك ـمٚمع اًمٗمجر( .اإلطمٞم٤مء ) 355 /1
وي٘م٤مل إن ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ريض اهلل قمٜمف سم٤مت يردد هذه أي٦م ًمٞمٚم٦م طمتك أصٌح (أم طمً٥م اًمذيـ اضمؽمطمقا
اًمًٞمئ٤مت أن ٟمجٕمٚمٝمؿ يم٤مًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ) أي٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ي٘مقلُ :م٤م قم٤مذت ذم اًمٜم٤مس رضمالً هق أرق ُمـ ؾمٗمٞم٤من :ىم٤مل :وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي:
ويمٜم٧م أراُم٘مف اًمٚمٞمٚم٦م سمٕمد اًمٚمٞمٚم٦م ،ومام يم٤من يٜم٤مم إٓ ذم أول اًمٚمٞمؾ ،صمؿ يٜمتٗمض ومزقم ً٤م ُمرقمقسم ً٤م ،يٜم٤مدي :اًمٜم٤مر،
ؿمٖمٚمٜمل ذيمر اًمٜم٤مر قمـ اًمٜمقم واًمِمٝمقات :يم٠مٟمف َي٤مـم٥م رضمالً ذم اًمٌٞم٧م ،صمؿ يدقمق سمامء إمم ضم٤مٟمٌف ،ومٞمتقو٠م:
صمؿ ي٘مقل قمغم إصمر ووقئف :اًمٚمٝمؿ ،إٟمؽ قم٤مل سمح٤مضمتل ،همػم ُمٕمٚمؿ سمام أـمٚم٥م ،وُم٤م أـمٚم٥م إٓ ومٙم٤مك رىمٌتل ُمـ
اًمٜم٤مر :اًمٚمٝمؿ ،إن اجلزع ىمد أرىمٜمل ُمـ اخلقف ،ومٚمؿ ي١مُمٜمل ،ويمؾ هذا ُمـ ٟمٕمٛمتؽ اًمً٤مسمٖم٦م قمكم :ويمذًمؽ
ومٕمٚم٧م سم٠موًمٞم٤مئؽ وأهؾ ـم٤مقمتؽ .إهلل ،ىمد قمٚمٛم٧م أن ًمق يم٤من زم قمذر ذم اًمتخكمُ ،م٤م أىمٛم٧م ُمع اًمٜم٤مس ـمروم٦م
قملم :صمؿ ي٘مٌؾ قمغم صالشمف ،ويم٤من اًمٌٙم٤مء يٛمٜمٕمف ُمـ اًم٘مراءة ،طمتك أن يمٜم٧م ٓ أؾمتٓمٞمع ؾمامع ىمراءشمف ُمـ
يمثرة سمٙم٤مئف :ىم٤مل اسمـ ُمٝمدي :وُم٤م يمٜم٧م أىمدر أن أٟمٔمر إًمٞمف ،اؾمتحٞم٤مء وهٞمٌ٦م ُمٜمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )69/7
وطملم شمزوج ري٤مح اًم٘مز اُمرأة ومٌٜمك هب٤م ومٚمام أصٌح ىم٤مُم٧م إمم قمجٞمٜمتٝم٤م وم٘م٤ملً :مق ٟمٔمرت إمم اُمرأة شمٙمٗمٞمؽ
ضمٌ٤مرا قمٜمٞمدً ا ،ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمؾ ٟم٤مم ًمٞمختؼمه٤م،
ري٤مطم٤م اًم٘مز ول أرن شمزوضم٧م
هذا ،وم٘م٤مًم٧م :إٟمام شمزوضم٧م
ً
ً
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وم٘م٤مُم٧م رسمع اًمٚمٞمؾ صمؿ ٟم٤مدشمف ىمؿ ي٤م ري٤مح ،وم٘م٤مل :أىمقم ،ومٚمؿ ي٘مؿ ،وم٘م٤مُم٧م اًمرسمع أظمر صمؿ ٟم٤مدشمف وم٘م٤مًم٧م :ىمؿ ي٤م
ري٤مح ،وم٘م٤مل :أىمقم .ومٚمؿ ي٘مؿ ،وم٘م٤مُم٧م اًمرسمع أظمر صمؿ ٟم٤مدشمف وم٘م٤مًم٧م :ىمؿ ي٤م ري٤مح ،وم٘م٤مل :أىمقم .وم٘م٤مًم٧مُ :م٣م
اًمٚمٞمؾ وقمًٙمر اعمحًٜمقن وأٟم٧م ٟم٤مئؿً ،مٞم٧م ؿمٕمري ُمـ همرن سمؽ ي٤م ري٤مح ىم٤مل :وىم٤مُم٧م اًمرسمع اًمٌ٤مىمل.
(صٗمف اًمّمٗمقة )44/4
ذات ًمٞمٚم٦م زار ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ حمٛمد سمـ ضمح٤مدة ،وم٠مشم٤مه وهق ذم اعمًجد سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء وحمٛمد ىم٤مئؿ يّمكم
وم٘م٤مم ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى يّمكم ومٚمؿ يزآ قمغم ذًمؽ طمتك ـمٚمع اًمٗمجر ويم٤من ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ
إُم٤مم ُمًجده ومرضمع إمم احلل وم٠مُمٝمؿ ول يٚمت٘مٞم٤م ول يٕمٚمؿ حمٛمد ُمٙم٤مٟمف وم٘م٤مل سمٕمض أهؾ اعمًجد :زارك أظمقك
ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ اًمٌ٤مرطم٦م ومٚمؿ شمٜمٗمتؾ إًمٞمف .ىم٤ملُ :م٤م قمٚمٛم٧م ُمٙم٤مٟمف ومٖمدا قمٚمٞمف ومٚمام رآه ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ ُم٘مٌالً ىم٤مم
إًمٞمف وم٤مقمتٜم٘مف صمؿ ظمٚمقا مجٞم ًٕم٤م ومجٕمال يٌٙمٞم٤من( .صٗمف اًمّمٗمقة )127/3
هذا ُمٕمٛمر ُم١مذن ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ي٘مقل :صغم إمم ضمٜمٌل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة وؾمٛمٕمتف ي٘مرأ:
( َشم ٌَ َ٤مر َك ا ًَّم ِذي سمِ َٞم ِد ِه اعمُْ ْٚم ُؽ) (ؾمقرة اعمٚمؽ  )1ومٚمام أشمك قمغم هذه أي٦مَ ( :وم َٚم َّام َر َأ ْو ُه ُز ًْم َٗم ً٦م ِؾمٞم َئ ْ٧م ُو ُضمق ُه ا ًَّم ِذي َـ
ظمػ أهؾ اعمًجد وم٤مٟمٍمومقا ،ومخرضم٧م وشمريمتف ،وهمدوت
َيم َٗم ُروا) (ؾمقرة اعمٚمؽ  )27ضمٕمؾ يردده٤م طمتك ّ
٧م
ٕذان اًمٗمجر ومٜمٔمرت وم٢مذا هق ذم ُم٘م٤مُمف ومًٛمٕم٧م ،وم٢مذا هق ل جيزه٤م وهق ي٘مقلَ ( :وم َٚم َّام َر َأ ْو ُه ُز ًْم َٗم ً٦م ِؾمٞم َئ ْ
ُو ُضمق ُه ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا)(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )29/3
ىم٤مل َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب احلًـ :يم٤من أيب ؾمٕمٞمد سمـ أيب احلًـ إذا ضمـ قمٚمٞمف اًمٚمٞمؾ ىم٤مم ومتقو٠م  ،صمؿ قمٛمد
إمم حمراسمف ومٚمؿ يزل ىم٤مئام ومٞمف يّمكم طمتك يّمٌح ىم٤مل  :ىم٤مل  :إن ٟمٛم٧م ذات ًمٞمٚم٦م قمـ وىمتل اًمذي يمٜم٧م أىمقم
ومٞمف وم٢مذا ؿم٤مب مجٞمؾ ىمد وىمػ قمكم وم٘م٤مل  :ىمؿ ي٤م ؾمٕمٞمد إمم ظمػم ُم٤م أٟم٧م ىم٤مئؿ إًمٞمف ىم٤مل  :ىمٚم٧م  :وُم٤م هق رمحؽ
اهلل ؟ ىم٤مل  :ىمؿ إمم هتجدك وم٢من ومٞمف رو٤مء رسمؽ وطمظ ٟمٗمًؽ وهق ذف اعم١مُمٜملم قمٜمد ُمٚمٙمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
ىم٤مل  :ومحدصم٧م سمف أظمل احلًـ  ،وم٘م٤مل  :ىمد ـم٤مف يب هذا اًمِم٤مب اًمذي ـم٤مف سمؽ ىمديام ومام ذيمرشمف ٕطمد
طمتك أن وًمقٓ أٟمؽ ذيمرشمف ُم٤م أظمؼمشمؽ سمف(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/263
ويم٤من ًمٚمحًـ سمـ ص٤مًمح ضم٤مري٦م ومٌ٤مقمٝم٤م ُمـ ىمقم ومٚمام يم٤من ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ ىم٤مُم٧م اجل٤مري٦م وم٘م٤مًم٧م ي٤م أهؾ
اًمدار اًمّمالة اًمّمالة وم٘م٤مًمقا أصٌحٜم٤م أـمٚمع اًمٗمجر وم٘م٤مًم٧م وُم٤م شمّمٚمقن إٓ اعمٙمتقسم٦م ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ومرضمٕم٧م إمم
احلًـ وم٘م٤مًم٧م ي٤م ُمقٓي سمٕمتٜمل ُمـ ىمقم ٓ يّمٚمقن إٓ اعمٙمتقسم٦م ردن ومرده٤م(.اإلطمٞم٤مء )355/1
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ذيمر قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر طملم ىم٤مل :يمٜم٤م ٟمٖم٤مزي قمٓم٤مء اخلراؾم٤من وٟمٜمزل ُمت٘م٤مرسملم ،ومٙم٤من َيٞمل
اًمٚمٞمؾ صمؿ َيرج رأؾمف ُمـ ظمٞمٛمتف ومٞم٘مقل :ي٤م قمٌد اًمرمحـ ،ي٤م هِم٤مم سمـ اًمٖم٤مر ،ي٤م ومالن ،ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وصٞم٤مم
اًمٜمٝم٤مر أين ُمـ ذب اًمّمديد ،وًمٌس احلديد ،وأيمؾ اًمزىمقم ،وم٤مًمٜمج٤مة اًمٜمج٤مة( .اًمًػم )143/6
ىم٤مًم٧م ا ُمرأة طمً٤من سمـ أيب ؾمٜم٤من :يم٤من جيلء ومٞمدظمؾ ُمٕمل ذم ومرار صمؿ َي٤مدقمٜمل يمام خت٤مدع اعمرأة طمٌٞمٌٝم٤م
وم٢مذا قمٚمؿ أن ٟمٛم٧م ؾمؾ ٟمٗمًف ومخرج صمؿ ي٘مقم ومٞمّمكم وم٘مٚم٧م ًمف :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل يمؿ شمٕمذب ٟمٗمًؽ؟ارومؼ
سمٜمٗمًؽ وم٘م٤مل :اؾمٙمتل وَيؽ يقؿمؽ أن أرىمد رىمدة ٓ أىمقم ُمٜمٝم٤م زُم٤مٟمً٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )117/3
وىم٤مل ويمٞمع سمـ اجلراح :يم٤من قمكم واحلًـ اسمٜم٤م ص٤مًمح سمـ طمل وأُمٝمام ىمد ضمزءوا اًمٚمٞمؾ صمالصم٦م أضمزاء ومٙم٤من
قمكم ي٘مقم اًمثٚم٨م صمؿ يٜم٤مم وي٘مقم احلًـ اًمثٚم٨م صمؿ يٜم٤مم وشم٘مقم أُمٝمام اًمثٚم٨م ومامشم٧م أُمٝمؿ ومجزءا اًمٚمٞمؾ سمٞمٜمٝمام،
ومٙم٤مٟم٤م ي٘مقُم٤من سمف طمتك اًمّمٌ٤مح صمؿ ُم٤مت قمكم وم٘م٤مم احلًـ سمف يمٚمف( .صٗمف اًمّمٗمقة )152/3
ممـ اؿمتٝمر سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف ،وصالة اًمٗمجر سمقوقء اًمٕمِم٤مء اًمٙمثػم ُمـ ظمٞم٤مر هذه إُم٦م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُمـ ل
يٕمرومقا ول يذيمروا وسمٕمْمٝمؿ ذيمروا سمذًمؽ ومٛمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،وصٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ،وحمٛمد سمـ
اعمٜمٙمدر اعمدٟمٞمقن ،وومْمٞمؾ ووه٥م اعمٙمٞم٤من ،وـم٤موس ،ووه٥م اًمٞمامٟمٞم٤من ،واًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ واحلٙمؿ
اًمٙمقومٞم٤من ،وأسمق ؾمٚمٞمامن اًمداران وأسمق ضم٤مسمر اًمٗم٤مرؾمٞم٤من ،وؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ويزيد اًمرىم٤مر
وهمػمهؿ(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )12/5
وىم٤مل أسمق اجلقيري٦م ًم٘مد صحٌ٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ؾمت٦م أؿمٝمر ومام ومٞمٝم٤م ًمٞمٚم٦م ووع ضمٜمٌف قمغم إرض
ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م َيٞمل ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ومٛمر سم٘مقم وم٘م٤مًمقا إن هذا َيٞمل اًمٚمٞمؾ يمٚمف وم٘م٤مل إن أؾمتحل أن أوصػ
سمام ٓ أومٕمؾ ومٙم٤من سمٕمد ذًمؽ َيٞمك اًمٚمٞمؾ يمٚمف ويروى أٟمف ُم٤م يم٤من ًمف ومراش سم٤مًمٚمٞمؾ(.اإلطمٞم٤مء )355/1
ِ
اًمً٤م َقم ُ٦م َأ ْد َهك َو َأ َُم ُّر) ( اًم٘مٛمر  ) 46يردده٤م
اًمً٤م َقم ُ٦م َُم ْققمدُ ُه ْؿ َو َّ
وذيمر أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مم ًمٞمٚم٦م هبذه أي٦مَ ( :سم ِؾ َّ
ويٌٙمل ويتيع(.شم٤مريخ سمٖمداد )357/13
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :يم٤من أيب يّمكم ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م صمالصمامئ٦م ريمٕم٦م ومٚمام ُمرض ُمـ شمٚمؽ
إؾمقاط أوٕمٗمتف ومٙم٤من يّمكم ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م وَخًلم ريمٕم٦م وىمد يم٤من ىمرب اًمثامٟملم ويم٤من ي٘مرأ ذم
يمؾ يقم ؾمٌ ًٕم٤م َيتؿ ذم يمؾ ؾمٌٕم٦م أي٤مم ويم٤مٟم٧م ًمف ظمتٛم٦م ذم يمؾ ؾمٌع ًمٞم٤مل ؾمقى صالة اًمٔمٝمر ويم٤من ؾم٤مقم٦م
يّمكم اًمٕمِم٤مء أظمر يٜم٤مم ٟمقُم٦م ظمٗمٞمٗم٦م صمؿ ي٘مقم إمم اًمّمٌ٤مح يّمكم ويدقمقُ(.مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم امحد )371
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ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ قمّم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل :سم٧م ًمٞمٚم٦م قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،ومج٤مء سمامء ومقوٕمف ،ومٚمام أصٌح ٟمٔمر إمم اعم٤مء
سمح٤مًمف ،وم٘م٤مل :ؾمٌح٤من اهلل! رضمؾ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ٓ يٙمقن ًمف ورد سم٤مًمٚمٞمؾ ( .اًمًػم )298/11
وىمد ذيمر إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس وم٘م٤مل :يمٜم٧م أقمرف أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهق همالم وهق َيٞمل اًمٚمٞمؾ(.اًمًػم )8/11

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م احلدان رمحف اهلل :عم٤م سمرز إمم اًمٕمدو :قمغم ُم٤م آؾمك ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومقاهلل ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمٌٞم٧م
ضمذل ،وواهلل ًمقٓ حمٌتل عمٌ٤مذة اًمًٝمر سمّمٗمح٦م وضمٝمل واومؽماش اجلٌٝم٦م ًمؽ ي٤م ؾمٞمدي ،واعمراوطم٦م سملم
إقمْم٤مء واًمٙمراديس ذم فمٚمؿ اًمٚمٞمؾ رضم٤مء صمقاسمؽ وطمٚمقل روقاٟمؽ ًم٘مد يمٜم٧م ُمتٛمٜمٞم٤م ًمٗمراق اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م
 ىم٤مل :صمؿ يمن ضمٗمـ ؾمٞمٗمف صمؿ شم٘مدم وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ ومحٛمؾ ُمـ اعمٕمريم٦م وإن ًمف ًمرُم٘م٤م ومامت دوناًمٕمًٙمر(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )247/6
ىم٤مل أسمق سمٙمػم اًمٌٍمي ىم٤مًم٧م أم حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ٓسمٜمٝم٤م :ي٤م سمٜمل ًمقٓ أن أقمرومؽ صٖمػم ًا ـمٞمٌ ً٤م،ويمٌػم ًا
ـمٞمٌ ً٤مً ،مٔمٜمٜم٧م أٟمؽ أطمدصم٧م ذٟمٌ ً٤م ُمقسم٘م ً٤م ،عم٤م أراك شمّمٜمع سمٜمٗمًؽ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ىم٤مل :ي٤م أُم٤مه وُم٤م ي١مُمٜمٜمل أن
يٙمقن اهلل ىمد ا َّـمٚمع قمكم وأٟم٤م ذم سمٕمض ذٟمقيب ومٛم٘متٜمل وم٘م٤مل :اذه٥م ٓ أهمٗمر ًمؽ ُمع أن قمج٤مئ٥م اًم٘مرآن شمقرد
قمكم أُمقر ًا ،طمتك أٟمف ًمٞمٜم٘ميض اًمٚمٞمؾ ول أومرغ ُمـ طم٤مضمتل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )3/214
َّ
سمٕمْم٤م ،ومٚمام يم٤من ذم
إؾمد طمٌس اًمٜم٤مس ًمٞمٚم ً٦م ذم ـمريؼ احل٩م ،ومرق اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ ً
قمـ داود سمـ إسمراهٞمؿ :أن َ
اًمًحر ذه٥م قمٜمٝمؿ ،ومٜمزل اًمٜم٤مس يٛمٞمٜمً٤م ِ
ـم٤موس يّمكم ،وم٘م٤مل ٌ
وؿم ً
رضمؾ
امٓ وأًم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ ومٜم٤مُمقا ،وىم٤مم
ٌ
َ
ٍ
اًمً َحر أطمد.
ًمٓم٤موس :أٓ شمٜم٤مم :وم٢مٟمؽ ٟمّمٌ٧م اًمٚمٞمٚم٦م؟ ىم٤مل ـم٤موس :وهؾ يٜم٤مم َّ
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  – 14/4ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  523/4رىمؿ )2961
ىمٞمؾ ًمٌنم سمـ احل٤مرث :أٓ شمًؽميح ًمؽ ذم اًمٚمٞمؾ ؾم٤مقم٦م؟ وم٘م٤مل :إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ىم٤مم
شمقرُم٧م ىمدُم٤مه ،وىمٓمر ُمٜمٝم٤م اًمدمُ ،مع أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر ،ومٙمٞمػ أٟم٤مم
طمتك َّ
وأٟم٤م ل أقمٚمؿ أن اهلل همٗمر زم ذٟمًٌ٤م واطمدً ا؟!( .صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزي )411/ 1
طمّمػما سم٤مًمٚمٞمؾ ذم ُمًجده ومٞمّمكم ُمـ أول اًمٚمٞمؾ ؾم٤مقم٦م طمتك شمٖمٚمٌف
ويم٤من سمنم سمـ اعمٗمْمؾ يٚم٘مل ًمٚمٗمْمٞمؾ
ً
قمٞمٜمف ومٞمٚم٘مل ٟمٗمًف قمغم احلّمػم ومٞمٜم٤مم ىمٚمٞمالً صمؿ ي٘مقم وم٢مذا همٚمٌف اًمٜمقم ٟم٤مم صمؿ ي٘مقم ،وهٙمذا طمتك يّمٌح.
(صٗمف اًمّمٗمقة )238/2
ويم٤من قمٌد اًمٕمزيز سمـ رواد إذا ضمـ قمٚمٞمف اًمٚمٞمؾ ي٠ميت ومراؿمف ومٞمٛمر يده قمٚمٞمف وي٘مقل إٟمؽ ًمٚملم وواهلل إن ذم
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اجلٜم٦م ًٕملم ُمٜمؽ وٓ يزال يّمكم اًمٚمٞمؾ يمٚمف وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ إن ٕؾمت٘مٌؾ اًمٚمٞمؾ ُمـ أوًمف ومٞمٝمقًمٜمل ـمقًمف
وم٠مومتتح اًم٘مرآن وم٠مصٌح وُم٤م ىمْمٞم٧م هنٛمتل( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )355/1
ُمر اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ  :سم٘مقم ذم اًمًقق وم٘م٤مل :أُم٤م ي٘مٞمؾ ه١مٓء؟؟ ىم٤مًمقا ٓ :ىم٤مل:إن ٕرى ًمٞمٚمٝمؿ ًمٞمؾ ؾمقء
طمراس اًمٔمالم َد َر َؾم٧م واهلل
ي٤م ؾمقق إيمؾ أيـ أرسم٤مب اًمّمقم ي٤م ومرش اًمٜمقم أيـ رقم٤مة اًمٜمجقم أيـ َّ
اعمٕم٤مل(.اعم٘م٤مصد احلًٜمف ص )76
قمـ مح٤مد سمـ ضمٕمٗمر سمـ زيد ىم٤مل :إن أسم٤مه أظمؼمه ،ىم٤مل :ظمرضمٜم٤م ذم همزاة إمم يم٤مسمؾ ،وذم اجلٞمش صٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ:
ىم٤مل :ومؽمك اًمٜم٤مس قمٜمد اًمٕمتٛم٦م ،وم٘مٚم٧مٕ :رُم٘مـ قمٛمٚمف ،وم٠مٟمٔمر ُم٤م يذيمر اًمٜم٤مس ُمـ قمٌ٤مدشمف :ومّمغم ـ أراه
اًمٕمتٛم٦م ـ ،صمؿ اوٓمجع ،وم٤مًمتٛمس همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس :طمتك إذا ىمٚم٧م :هدأت اًمٕمٞمقن ،وصم٥م ،ومدظمؾ همٞمْمف ىمريٌ ً٤م
ُمٜم٤م ،ومدظمٚم٧م ذم أصمره :ومتقو٠م ،صمؿ ىم٤مم يّمكم ،وم٤مومتتح اًمّمالة :ىم٤مل :وضم٤مء أؾمد ،طمتك دٟم٤م ُمٜمف :ىم٤مل:
ومّمٕمدت إمم ؿمجرة ،ىم٤مل :أومؽماه اًمتٗم٧م إًمٞمف ،أو قمذسمف ،طمتك ؾمجد :وم٘مٚم٧م :أن يٗمؽمؾمف ،ومال رء:
ومجٚمس ،صمؿ ؾمٚمؿ :وم٘م٤مل :أَي٤م اًمًٌع ،أـمٚم٥م اًمرزق ُمـ ُمٙم٤من آظمر :ومقمم ،وإن ًمف ًمزئػم ًا ،أىمقل :شمّمدقم٧م
ُمٜمف اجلٌ٤مل :ومام زال يمذًمؽ يّمكم ،طمتك عم٤م يم٤من قمٜمد اًمّمٌح ،ضمٚمس ،ومحٛمد اهلل سمٛمح٤مُمد ل أؾمٛمع سمٛمثٚمٝم٤م
إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل :صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ ،إن أؾم٠مًمؽ أن دمػمن ُمـ اًمٜم٤مر ،أو ُمثكم جيؽمىء أن يً٠مًمؽ اجلٜم٦م؟ صمؿ رضمع
وم٠مصٌح ،يم٠مٟمف سم٤مت قمغم احلِم٤مي٤م :وىمد أصٌح٧م ،ويب ُمـ اًمٗمؽمة رء ،اهلل شمٕم٤ممم سمف قمٚمٞمؿ(.احلٚمٞم٦م )249 /2
قمـ اعمٜمٙمدر ىم٤مل :يم٤من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ي٘مقم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،ومٞمتقو٠م ،صمؿ يدقمق ،ومٞمحٛمد اهلل قمز وضمؾ ،ويثٜمل
قمٚمٞمف ،ويِمٙمره ،صمؿ يرومع صقشمف سم٤مًمذيمر :وم٘مٞمؾ ًمف :ل شمرومع صقشمؽ؟ ىم٤مل :إن زم ضم٤مرا يِمتٙمل ،يرومع صقشمف
سم٤مًمقضمع ،وأٟم٤م أرومع صقيت سم٤مًمٜمٕمٛم٦م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)146 /3
وىم٤مًم٧م أم قمزوان ًمف :أُم٤م ًمٗمراؿمؽ قمٚمٞمؽ طمؼ؟! أُم٤م ًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ طمؼ؟ ىم٤مل :ي٤م أُم٤مه… إٟمام أـمٚم٥م
راطمتٝم٤م ،أسم٤مدر ـمل صحٞمٗمتل(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )27
أُم٤م ؿمداد سمـ أوس وم٢مٟمف إذا دظمؾ اًمٗمراش يت٘مٚم٥م قمغم ومراؿمف ٓ ي٠مشمٞمف اًمٜمقم ،ومٞم٘مقل :اًمٚمٝمؿ إن اًمٜم٤مر أذهٌ٧م
اًمٜمقم ومٞم٘مقم ومٞمّمكم طمتك يّمٌح(.صٗمف اًمّمٗمقة )799/1
ص٤مم ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر أرسمٕملم ؾمٜم٦م وىم٤مم ًمٞمٚمٝم٤م ويم٤من يٌٙمل ،ومت٘مقل ًمف أُمف :ي٤م سمٜمل ىمتٚم٧م ىمتٞمالً؟ ومٞم٘مقل :أٟم٤م
أقمٚمؿ سمام صٜمٕم٧م سمٜمٗمز ،وم٢مذا يم٤من اًمّمٌح ،يمحؾ قمٞمٜمف ،ودهـ رأؾمف ،وسمرق ؿمٗمتٞمف وظمرج إمم اًمٜم٤مس.
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( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)496/5
يم٤من زيد سمـ احل٤مرث جيزئ اًمٚمٞمؾ إمم صمالصم٦م أضمزاء :ضمزء قمٚمٞمف ،وضمزء قمغم اسمٜمف ،وضمزء قمغم اسمٜمف أظمر قمٌد
اًمرمحـ ،ومٙم٤من هق يّمكم صمؿ ي٘مقل ٕطمدمه٤م :ىمؿ ،وم٢من شمٙم٤مؾمؾ صغم ضمزءه ،صمؿ ي٘مقل ًممظمر :ىمؿ ،وم٢من
شمٙم٤مؾمؾ ،صغم ضمزءه ،ومٞمّمكم اًمٚمٞمؾ يمٚمف(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )296/5
قمـ قمٞمًك سمـ قمٛمر ىم٤مل :يم٤من قمٛمرو سمـ قمتٌ٦م سمـ ومرىمد َيرج قمغم ومرؾمف ًمٞمالً ،ومٞم٘مػ قمغم اًم٘مٌقر :ومٞم٘مقل :ي٤م
أهؾ اًم٘مٌقر ،ىمد ـمقي٧م اًمّمحػ ،وىمد رومٕم٧م إقمامل :صمؿ يٌٙمل ،ويّمػ سملم ىمدُمٞمف ،طمتك يّمٌح:
ومػمضمع ،ومٞمِمٝمد صالة اًمّمٌح(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)158 /4
واٟمتٌٝم٧م اُمرأة طمٌٞم٥م اًمٕمجٛمل سمـ حمٛمد ًمٞمٚم٦م وهق ٟم٤مئؿ ،وم٠مٟمٌٝمتف ذم اًمًحر ،وىم٤مًم٧م ًمف :ىمؿ ي٤م رضمؾ وم٘مد
ذه٥م اًمٚمٞمؾ وضم٤مء اًمٜمٝم٤مر وسملم يديؽ ـمريؼ سمٕمٞمد وزاد ىمٚمٞمؾ ،وىمقاومؾ اًمّم٤محللم ىمد ؾم٤مرت وٟمحـ ىمد
سم٘مٞمٜم٤م( .صٗمف اًمّمٗمقة )35/4
سمنم احل٤مذم ٓ يزال ُمٝمٛمق ًُم٤م وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ ،وم٘م٤مل :إن ُمٓمٚمقب ويم٤من ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ  ..ويم٤من ي٘مقل:
أظم٤مف أن ي٠مشمٞمٜمل أُمره وأٟم٤م ٟم٤مئؿ(.اًمزهر اًمٗم٤مئح )18
وروي قمـ اسمـ أيب ذئ٥م أٟمف يم٤من يّمكم اًمٚمٞمؾ أمجع ،وجيتٝمد ذم اًمٕمٌ٤مدة وًمق ىمٞمؾ ًمف :إن اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٘مقم همدً اُ ،م٤م
يم٤من ومٞمف ُمزيد ُمـ آضمتٝم٤مد(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )141/7
ىم٤مًم٧م أم ؾمٕمٞمد سمـ قمٚم٘مٛم٦م اًمٜمخٕمل اًمٜم٤مؾمؽ يم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسملم داود اًمٓم٤مئل ضمدار ىمّمػم ومٙمٜم٧م أؾمٛمع طمٜمٞمٜمف
قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ ٓ َيدأ ىم٤مًم٧م  :وًمرسمام شمرٟمؿ ذم اًمًحر سمٌمء ُمـ اًم٘مرآن وم٠مرى أن مجٞمع ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م مجع ذم
شمرٟمٛمف شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )356/7
ىم٤مئام طمتك أىمٕمد ،وُم٘مٕمدً ا طمتك اؾمتٚم٘مك ،وُمًتٚم٘مٞمً٤م طمتك ُم٤مت وهق ؾم٤مضمد ،ويم٤من
يروى أن وٞمٖمؿ ىمد شمٕمٌد ً
ي٘مقل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ إن أطم٥م ًم٘م٤مءك ًم٘م٤مئل(.اًمزهر اًمٗم٤مئح )18
يم٤من ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م  ٓ :يريمع إذا اومتتح اًم٘مراءة طمتك يٌٚمغ اًمٕمٜمٙمٌقت ويم٤من ي٘مقل :إن أؿمتٝمل أن أىمقم
طمتك يِمتٙمل صٚمٌل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )3/64
ويم٤من ٕيب ُمًٚمؿ اخلقٓن رمحف اهلل ؾمقط يٕمٚم٘مف ذم ُمًجده وم٢مذا يم٤من اًمًحر وٟمٕمس أو ُمؾ أظمذ اًمًقط
وضب سمف ؾم٤مىمٞمف صمؿ ىم٤مل ٟٕ :م٧م أومم سم٤مًميب ُمـ ذار اًمدواب( .خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/68
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ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل اًمًٌٞمٕمل  :ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق :ذهٌ٧م اًمّمالة ُمٜمل ،ووٕمٗم٧م ،وإن ٕصكم وأٟم٤م ىم٤مئؿ،
ومام أىمرأ إٓ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )4/339
قمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمقيد  :يم٤مٟمقا يرون اًمًٞم٤مطم٦م صٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ىم٤مل  :ويم٤من ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قم٤مُم٦م
دهره يّمكم اًمٕمِم٤مء واًمّمٌح سمقوقء واطمد وًمٞمس وىم٧م صالة إٓ وهق يّمكم ويم٤من يًٌح سمٕمد اًمٕمٍم إمم
اعمٖمرب ويّمقم اًمدهر(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/67
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ يزيد رمحف اهلل :عم٤م يمؼم قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن وشمد ًمف وشمدا ذم احل٤مئط ،ومٙم٤من إذا ؾمئؿ ُمـ ـمقل
اًم٘مٞم٤مم اؾمتٛمًؽ سمف ،أو يرسمط طمٌال ومٞمتٕمٚمؼ سمف (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )159/4
يم٤من ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ي٠مُمر ٟمً٤مءة وظمدُمف وسمٜم٤مشمف سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،وي٘مقل :صٚمقا وًمق ريمٕمتلم ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ،
وم٢من اًمّمالة ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ حتط إوزار ،وهك ُمـ أذف أقمامل اًمّم٤محللم(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/252

حمٛمد سمـ رزيـ سمـ أمحر اًمٕمجكم ىم٤مل  :يم٤من ُمٞمنة اًم٘مٞمز إذا ىم٤مم ًمّمالة اًمٚمٞمؾ ؾمٛمع ٟمحٞمٌف اجلػمان طمتك
يرون أن ُمٞمت٤م ومٞمٝمؿ طمتك قمرف ذًمؽ سمٕمد أٟمف يم٤من سمٙم٤مء ُمٞمنة(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/269
وىمٞمؾ ًمٕمٗمػمة اًمٕم٤مسمدة  :إٟمؽ ٓ شمٜم٤مُملم سم٤مًمٚمٞمؾ  ،ومٌٙم٧م  ،صمؿ ىم٤مًم٧م  :رسمام اؿمتٝمٞم٧م أن أٟم٤مم ومال أىمدر قمٚمٞمف ،
ويمٞمػ يٜم٤مم أو ي٘مدر قمغم اًمٜمقم ُمـ ٓ يٜم٤مم طم٤مومٔم٤مه قمٜمف ًمٞمال وٓ هن٤مرا(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )1/79
ىم٤مل أيب اًمزٟم٤مد :يمٜم٧م أظمرج ُمـ اًمًحر إمم ُمًجد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال أُمر سمٌٞم٧م إٓ وومٞمف
ىم٤مرئ(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/326
سم٧م ذم ُمٜمزل َّ
يًػما (.اإلطمٞم٤مء )355/1
ىم٤مل اًمرسمٞم ُع ُّ :
اًمِم ِّ
٤مومٕمل ًمٞم٤مزم يمثػمة ،ومٚمؿ يٙمـ يٜم٤مم ُمـ اًم َّٚمٞمؾ إٓ ً
وم٘مد يم٤من صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ذم اًمّمٞمػ يّمكم ذم اًمٌٞم٧م وإذا يم٤من ذم اًمِمت٤مء صغم ذم اًمًٓمح ًمئال يٜم٤مم.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/3
يم٤مٟم٧م أم اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ إذا رأت ىمٚم٘مف سم٤مًمٚمٞمؾ ىم٤مًم٧م :ي٤م سمٜمل ًمٕمٚمؽ ىمتٚم٧م ىمتٞمالً ومٞم٘مقل ...ي٤م أُم٤مه ىمتٚم٧م
ٟمٗمز(.اعمدهش )443
ىم٤مًم٧م اسمٜم٦م اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ ٕسمٞمٝم٤م :ي٤م أسمت٤مه ُم٤م زم أرى اًمٜم٤مس يٜم٤مُمقن وٓ أراك شمٜم٤مم ىم٤مل :ي٤م اسمٜمت٤مه إن أظم٤مف
اًمٌٞم٤مت(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1528/5
قمـ قمٛمرو سمـ إؾمقد  :يم٤من يِمؽمي احلٚم٦م سمامئتلم ويّمٌٖمٝم٤م سمديٜم٤مر وجيٛمره٤م اًمٜمٝم٤مر يمٚمف وي٘مقم ومٞمٝم٤م اًمٚمٞمؾ
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يمٚمف(.اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)1/335
ىم٤مًم٧م اسمٜم٦م ًمٕم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمسُ :م٤م زم أرى اًمٜم٤مس يٜم٤مُمقن وٓ أراك شمٜم٤مم؟ وم٘م٤مل :ي٤م سمٜمٞم٦م إن ضمٝمٜمؿ ٓ شمدع
أسم٤مك يٜم٤مم(.صٗمف اًمّمٗمقة)123/2
قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وم٢مٟمف يم٤من جيزأ اًمٚمٞمؾ صمالصم٦م أضمزاء ،صمٚمثً٤م يٜم٤مم ،وصمٚم ًث٤م يدرس طمديثف ،وصمٚمثً٤م يّمكم.
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )392/5
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ويمٞمع :يم٤من أيب يّمكم ،ومال يٌ٘مك ذم دارٟم٤م أطمد إٓ صغم طمتك ضم٤مري٦م ًمٜم٤م ؾمقداء.
(ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )149/9
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ داود :يم٤من أطمدهؿ إذا سمٚمغ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ـمقى ومراؿمف يم٤من ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ(.اإلطمٞم٤مء )435/4
طم٤مضم٤م وم٤مقمتٚم٧م رضمٚمف ،ومّمغم قمغم ىمدم طمتك أصٌح.
قمـ اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل :ىمدم قمٚمٞمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ إؾمقد ً
(اعمدهش ٓسمـ اجلقزى )431
يم٤من أسمق اًمّمٝمٌ٤مء صٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ :يّمكم طمتك ُم٤م يًتٓمٞمع أن ي٠ميت ومراؿمف إٓ زطمٗم٤م( .اًمًػم ) 497/3
 -809ثبة اعزسجبة ل١بَ سِنبْ  ٛ٘ٚاٌرتا٠ٚر

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل ُ « :م ْـ ىم٤مم َر َُم َْم٤م َن
 -1187قم ْـ َأيب ُهرير َة َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
واطمتًِ٤مسم ً٤م ُهم ِٗم َر ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدَّ َم ُِم ْـ َذٟمٌِْ ِف ش ٌ
إِيامٟم ً٤م ْ
ِ
ِ
رؾم ُ
٥م ذم ِىم َٞم٤م ِم َر َُم َْم٤م َن
وؾم َّٚمؿ ُي َر ِّهم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل  :يم٤م َن ُ
َ -1188وقمٜمْ ُف َر َ
ٍ
ُِم ْـ ْ ِ
سمٕمزيٛم٦م  ،ومٞم ُ٘م ُ
واطمتِ ًَ٤مسم ً٤م ُهم ِٗم َر ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدَّ م ُِم ْـ َذٟمٌِْ ِف
همػم َأ ْن َي ْ٠م ُُم َر ُه ْؿ ومِٞمف
قل َُ « :م ْـ َىم٤م َم َر َُم َْم٤م َن إِيامٟم ً٤م ْ
ش رواه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل حمٛمد سمـ قمامره :أظمؼمن أسمق أُمٞم٦م اًمث٘مٗمل قمـ قمرومج٦م أن قمٚمٞم ً٤م يم٤من ي٠مُمر اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مٞم٤مم ذم رُمْم٤من،

ومٞمجٕمؾ ًمٚمرضم٤مل إُم٤مُم ً٤م ،وًمٚمٜمً٤مء إُم٤مُم ً٤م ،ىم٤مل :وم٠مُمرن وم٠ممم٧م اًمٜمً٤مء( .اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/926
ىم٤مل أسمق داود :ؾمٛمٕم٧م أمحد ي٘مقل :يٕمجٌٜمل أن يّمكم ُمع اإلُم٤مم ،ويقشمر ُمٕمف :ىم٤مل :ويم٤من أمحد ي٘مقم

 -199اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ىمٞم٤مم رُمْم٤من وهق اًمؽماويح

ُمع اًمٜم٤مس ويقشمر ُمٕمٝمؿ :ىم٤مل إصمرم :وأظمؼمن اًمذي يم٤من ي١مُمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من أٟمف يم٤من يّمكم ُمٕمٝمؿ
اًمؽماويح يمٚمٝم٤م واًمقشمر ،ويٜمتٔمرن سمٕمد ذًمؽ طمتك أىمقم صمؿ ي٘مقم :يم٠مٟمف يذه٥م إمم طمدي٨م أيب ذر :إذا ىم٤مم ُمع
اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف يمت٥م ًمف سم٘مٞم٦م ًمٞمٚمتف(.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )697/2
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :يمٜم٤م ٟمٜمٍمف ذم رُمْم٤من ُمـ اًم٘مٞم٤مم ومٞمًتٕمجؾ اخلدم

سم٤مًمٓمٕم٤مم خم٤موم٦م اًمٗمجر  ( .خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى ) 51
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مري ىم٤مل  :ظمرضم٧م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من وم٢مذا اًمٜم٤مس أوزاع
ُمتٗمرىمقن  ،يّمكم اًمرضمؾ ًمٜمٗمًف ويّمكم اًمرضمؾ ومٞمّمكم سمّمالشمف اًمرهط  ،وم٘م٤مل قمٛمر:إن أرى ًمق مجٕم٧م
ه١مٓء قمغم ىم٤مرئ واطمد ًمٙم٤من أُمثؾ صمؿ قمزم ومجٛمٕمٝمؿ قمغم أيب سمـ يمٕم٥م ىم٤مل  :صمؿ ظمرضم٧م ُمٕمف ًمٞمٚم٦م أظمرى
واًمٜم٤مس يّمٚمقن سمّمالة ىم٤مرئٝمؿ  .وم٘م٤مل ٟ :مٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه واًمتل يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمتل ي٘مقُمقن .
يريد آظمر اًمٚمٞمؾ ويم٤من اًمٜم٤مس ي٘مقُمقن أوًمف(.اًمٌخ٤مرى )2919
ىم٤مل اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد :أُمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أيب سمـ يمٕم٥م ومتٞم ًام اًمداري أن ي٘مقُم٤م ًمٚمٜم٤مس ويم٤من اًم٘م٤مرئ ي٘مرأ
سم٤معم٤مئتلم طمتك يمٜم٤م ٟمٕمتٛمد قمغم اًمٕمّم٤م ُمـ ـمقل اًم٘مٞم٤مم ،وُم٤م يمٜم٤م ٟمٜمٍمف إٓ ذم ومروع اًمٗمجر.
( خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ)51
قمـ اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد ىم٤مل :يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن قمغم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ؿمٝمر رُمْم٤من سمٕمنميـ ريمٕم٦م ىم٤مل
ويم٤مٟمقا ي٘مرؤون سم٤معم٤مئتلم ويم٤مٟمقا يتقيم١مون قمغم قمّمٞمٝمؿ ذم قمٝمد قمثامن سمـ قمٗم٤من ُمـ ؿمدة اًم٘مٞم٤مم.
(اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )2/496
ىم٤مل أيب قمثامن اًمٜمٝمدي :أُمر قمٛمر سمثالصم٦م ىمراء ي٘مرؤون ذم رُمْم٤من وم٠مُمر أهقمٝمؿ أن ي٘مرأ سمثالصملم آي٦م وأُمر
أوؾمٓمٝمؿ أن ي٘مرأ سمخٛمس وقمنميـ وأُمر أدٟم٤مهؿ أن ي٘مرأ سمٕمنميـ( .اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )497/2
وىم٤مل ٟم٤مومع :يم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقم ذم سمٞمتف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ،وم٢مذا اٟمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ اعمًجد أظمذ إداو ًة ُمـ
ٍ
ُم٤مء صمؿ َيرج إمم ُمًجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ٓ َيرج ُمٜمف طمتك يّمكم ومٞمف اًمّمٌح.
(اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )494/2
ىم٤مل ٟم٤مومع سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ أيب ُمٚمٙمٞم٦م ي٘مقل :يمٜم٧م أىمقم سم٤مًمٜم٤مس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وم٠مىمرأ ذم
اًمريمٕم٦م احلٛمد هلل وم٤مـمر وٟمحقه٤م ،وُم٤م يٌٚمٖمٜمل ّ
أن أطمد ًا يًث٘مؾ ذًمؽ ُ( .مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )2/284
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قمـ داود سمـ احلّملم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُهرُمز ىم٤مل:ؾمٛمٕمتف ي٘مقلُ :م٤م أدريم٧م اًمٜم٤مس إّٓ وهؿ يٚمٕمٜمقن
اًمٙمٗمرة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ىم٤مل :ومٙم٤من اًم٘مراء ي٘مقُمقن سمًقرة اًمٌ٘مرة ذم صمامن ريمٕم٤مت ،وم٢مذا ىم٤مم هب٤م اًم٘مراء ذم
اصمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م رأى اًمٜم٤مس أٟمف ىمد ظمٗمػ قمٜمٝمؿ(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )497/2
ىم٤مل قمٛمران سمـ ُطمدير :يم٤من أسمق جمٚمز ي٘مقم سم٤محلل ذم رُمْم٤من َيتؿ ذم يمؾ ؾمٌعُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )2/284

قمـ اسمقآؿمٝم٥م ىم٤مل:يم٤من أسمق رضم٤مء َيتؿ سمٜم٤م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من ًمٙمؾ قمنمة أي٤مم(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء)2/396
اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري :يم٤من إذا يم٤من أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ،جيتٛمع إًمٞمف أصح٤مسمف ومٞمّمكم هبؿ وي٘مرأ ذم يمؾ
ريمٕم٦م قمنميـ آي٦م ،ويمذًمؽ إمم أن َيتؿ اًم٘مرآن .ويم٤من ي٘مرأ ذم اًمًحر ُم٤م سملم اًمٜمّمػ إمم اًمثٚم٨م ُمـ اًم٘مرآن،
ومٞمختؿ قمٜمد اإلومٓم٤مر يمؾ ًمٞمٚم٦م وي٘مقل :قمٜمد يمؾ اخلتؿ ،دقمقة ُمًتج٤مسم٦م(.صٗم٦م اًمّمٗمقة )179/4
قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل :ادريم٧م اًمٜم٤مس وهؿ يّمٚمقن صمالصم٤م وقمنمون ريمٕمفُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف)285/2
ىم٤مل احل٤مومظ سمـ امحد احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
ل يزد اًمرؾمقل ـمقل قمٛمره

مم صمالث قمنمة سمقشمره

ومٞمف وذم ؾمقاه ُم٤م شمٖمػمت

يمام سمذا اًمٜمّمقص ىمد شمٔم٤مهرت

وًمٞمٚمتلم أو صمالث ٟم٘مال

صغم مج٤مقم٦م وسمٕمده٤م ومال

ظمِمٞم٦م ومروٝم٤م قمغم أُمتف

يمام سمذا سح ذم ظمٓمٌتف

وُم٤مت وإُمر قمغم ذا ويمذا

ظمالوم٦م اًمّمديؼ طمتك ُم٤م إذا

ًمٕمٛمر يم٤مٟم٧م ظمالوم٦م أُمر

جيٛمٕمٝمؿ قمغم إُم٤مم وم٤مؾمتٛمر

وذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من اًمٗمْمؾ ىمد

ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م صح٤مح ٓ شمرد

عمـ ي٘مقم ُم١مُمٜم٤م حمتًٌ٤م

يٖمٗمر طم٘م٤م يمؾ ُم٤م ىمد أذٟمٌ٤م

َ
ْ
 -80:ثبة فنً ل١بَ ٌٍ١خ اٌمذس ٚث١بْ أسخ١ٌ ٝبذلب

َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إٟمَّ٤م أٟم َْز ًْمٜمَ٤م ُه ِذم ًَم ْٞم َٚم ِ٦م اًم َ٘مدْ ِر [ اًم٘مدر  ] 1 :إِ َمم ِ
آظمر اًمًقرة  ،وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم :
ِ
أي٤مت .
إٟمَّ٤م َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م ُه ِذم ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ُُم ٌَ َ٤مريم ٍَ٦م [ اًمدظم٤من ] 3 :
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ ىم٤مم ًَمٞمْ َٚم َ٦م اًم َ٘مدْ ِر
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1189و َقم ْـ َأيب ُهرير َة َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
واطمتِ ًَ٤مسم ً٤م ُ ،هم ِٗمر ًَم ُف ُم٤م شم٘مدَّ م ُِم ْـ ذٟمٌِْ ِف ش ٌ
إِيامٟم ً٤م ْ
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سم٤مب ومْمؾ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدْ ر

ِ
اسمـ ُقمٛمر ِ
 -1199وقمـ ِ
ريض اهللَّ َقمٜمٝمام َأ َّن ِر َضم٤مًٓ ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
وؾم َّٚمؿ ُ ،أ ُروا
٤مب اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :أرى ُرؤ َي٤ميم ُْؿ َىمدْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمً ٌْ ِع إَواظم ِر َ ،وم٘م٤مل ُ
ًم ْٞم َٚم َ٦م اًم َ٘مدْ ِر ذم اعمٜمَ٤م ِم ذم َّ
ُٗمؼ ِ
اظم ِر َ ،ومٛمـ يمَ٤م َن ُمتحرَي٤م َ ،وم ْٚمٞمتَحرهآ ذم اًمًٌ ِع إَ ِ
ت ذم اًمًٌ ِع إَو ِ
قمٚمٞمف .
واظم ِر ش ُمت ٌ
شمَقا َـم َ٠م ْ
َ َّ َ
ْ
َ ْ
َ
َّ ْ
ُ َ ِّ َ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُجي ِ
رؾم ُ
٤مو ُز ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :يم٤م َن ُ
 -1191وقم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م َر َ
اًمٕمنم إَو ِ
ـر إَو ِ
ُمتٗمؼ
اظم ِر ُِم ْـ َر َُمْم٤م َنش ٌ
رُمْم٤م َن  ،و َي ُ٘مقل َ « :
اظم ِر ُِم ْـ َ
حت َّر ْوا ًَمٞمْ َٚم َ٦م اًم َ٘مدْ ِر ذم ْ ِ َ
اًم َٕم ِْم ِ َ
قمٚمٞمف
ِ
ِ
يض اهللَّ قمٜمٝم٤م َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :حت ّر ْوا ًَم ْٞمٚم َ٦م اًم َ٘مدْ ِر ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1192و َقمٜمْٝم٤م َر َ
نم إَ ِ
اًمقشم ِ
ْـر ُمـ اًم َٕم ْ ِ
واظم ِر ُم ْـ ر َُم َْم َ
اًمٌخ٤مري .
٤من ش روا ُه
ُّ
ِ
ِ
نم
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :يمَ٤م َن ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا َد َظم َؾ اًم َٕم ْ ُ
 -1193و َقمٜمْ َٝم٤م َر َ َ
ِ
إَو ِ
اظم ُر ُِم ْـ ر َُم َْم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ئزر ش ٌ
٤من َ ،أ ْطمٞم٤م اًم َّٚمٞمْ َؾ َ ،و َأ ْي َ٘م َظ َأ ْه َٚمف َ ،
َ
وضمدَّ َو َؿمدَّ اعم َ
ِ
َ٤من َر ُؾم ُ
َ -1194و َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :يم َ
جيت َِٝمدُ ذم َهم ْ ِػم ِه ،
جيت َِٝمدُ ِذم َرُمْم٤م َن َُم٤مٓ َ ْ
وؾم َّٚمؿ َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
وذم اًم َٕم ْ ِ
ُمًٚمؿ .
جيتَٝمدُ ذم َهم ْ ِػم ِه ش روا ُه
نم إَ َواظم ِر ُمٜمْف َُ ،م٤مٓ َ ْ
ٌ
قل اهللَِّ َأ َر َأ ْي َ٧م إِن َقمٚمِ ْٛم ُ٧م َأ َّي ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ًَم ْٞم َٚم ُ٦م اًم َ٘مدْ ِر ُم٤م َأ ُىم ُ
َ -1195و َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :ىم ْٚم ُ٧م  :ي٤م َر ُؾم َ
قل ومٞمٝم٤م ؟
ِ
ِ
ٌ
َىم َ٤مل ُ « :ىمقزم  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِٟم َ
طمدي٨م طمً ٌـ
ُمذي وىم٤مل :
٥م اًمٕم ْٗم َق وم٤م ْقم ُ
اًمؽم ُّ
َّؽ َقم ُٗم ٌّق ُحت ُّ
ػ قمٜمِّل ش روا ُه ْ

صحٞمح
ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :أٟمزل اهلل اًم٘مرآن إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ويم٤من اهلل إذا أراد أن يقطمل ُمٜمف ؿمٞمئ٤م

أوطم٤مه ومٝمق ىمقًمف:إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف:إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر .ىم٤مل  :أٟمزل
اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م  ،ومٙم٤من سمٛمقىمع اًمٜمجقم  ،ومٙم٤من اهلل يٜمزًمف قمغم رؾمقًمف ،
سمٕمْمف ذم أصمر سمٕمض صمؿ ىمرأ  :وىم٤مًمقا ًمقٓ ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة يمذًمؽ ًمٜمثٌ٧م سمف وم١مادك ورشمٚمٜم٤مه
شمرشمٞمال  .قمـ جم٤مهد :إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر .ىم٤مل ً :مٞمٚم٦م احلٙمؿ (.شمٗمًػم اًمٓمؼمى)532/24
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م ُمٌ٤مريم٦م ىم٤مل  :أٟمزل اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،صمؿ ٟمزل سمف ضمؼميؾ قمغم
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رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمجقُم٤م سمجقاب يمالم اًمٜم٤مس .قمـ ىمت٤مدة  :إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م ُمٌ٤مريم٦م ىم٤مل :
هل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )248/13
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٜمف ضمٚمس ذم رهط ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ
اعمٝم٤مضمريـ ،ومذيمروا ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،ومتٙمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٛمع ومٞمٝم٤م سمٌمء مم٤م ؾمٛمع ،ومؽماضمع اًم٘مقم ومٞمٝم٤م اًمٙمالم
وم٘م٤مل قمٛمرُ :م٤مًمؽ ي٤م اسمـ قمٌ٤مس ص٤مُم٧م ٓ شمتٙمٚمؿ شمٙمٚمؿ وٓ متٜمٕمؽ احلداصم٦م ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :وم٘مٚم٧م :ي٤م أُمػم

اعم١مُمٜملم إن اهلل شمٕم٤ممم وشمر َي٥م اًمقشمر ،ومجٕمؾ أي٤مم اًمدٟمٞم٤م شمدور قمغم ؾمٌع ،وظمٚمؼ اإلٟمً٤من ُمـ ؾمٌع ،وظمٚمؼ
أرزاىمٜم٤م ُمـ ؾمٌع ،وظمٚمؼ ومقىمٜم٤م ؾمٛمقات ؾمٌٕم ً٤م ،وظمٚمؼ حتتٜم٤م أرولم ؾمٌٕم ً٤م ،وأقمٓمك ُمـ اعمث٤من ؾمٌٕم ً٤م ،وهنك
ذم يمت٤مسمف قمـ ٟمٙم٤مح إىمرسملم قمـ ؾمٌع ،وىمًؿ اعمػماث ذم يمت٤مسمف قمغم ؾمٌع ،وٟم٘مع ذم اًمًجقد ُمـ أضمً٤مدٟم٤م
قمغم ؾمٌع ،وـم٤مف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٙمٕمٌ٦م ؾمٌٕم ً٤م ،وسملم اًمّمٗم٤م واعمروة ؾمٌٕم ً٤م ،ورُمك اجلامر
سمًٌع :إلىم٤مُم٦م ذيمر اهلل مم٤م ذيمر ذم يمت٤مسمف ،وم٠مراه٤م ذم اًمًٌع إواظمر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ،واهلل أقمٚمؿ :ومتٕمج٥م
قمٛمر ،وىم٤ملُ :م٤م واوم٘مٜمل ومٞمٝم٤م أطمد قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ هذا اًمٖمالم ،اًمذي ل شمًتق
ؿم١مون رأؾمف :إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :اًمتٛمًقه٤م ذم اًمٕمنم إواظمرصمؿ ىم٤مل :ي٤م ه١مٓء،
ُمـ ي١مديٜمل ذم هذا يم٠مداء اسمـ قمٌ٤مس(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )318-317/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،ىم٤ملٟ :مزل اًم٘مرآن يمٚمف ُمرة واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم رُمْم٤من إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ،ومٙم٤من اهلل إذا
أراد أن َيدث ذم إرض ؿمٞمئً٤م أٟمزًمف ُمٜمف طمتك مجٕمف(.ومتح اًمٌ٤مرى )629/8
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس أشمٞم٧م ذم رُمْم٤من وأٟم٤م ص٤مئؿ وم٘مٞمؾ  :إن اًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ىم٤مل  :وم٘مٛم٧م وأٟم٤م ٟم٤مقمس ومتٕمٚم٘م٧م
سمٌٕمض أـمٜم٤مب ومًٓم٤مط رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يّمكم
ومٜمٔمرت ذم اًمٚمٞمٚم٦م وم٢مذا هل ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ وىم٤مل :اسمـ قمٌ٤مس اًمِمٞمٓم٤من يٓمٚمع ُمع اًمِمٛمس يمؾ يقم إٓ
ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ىم٤مل وذًمؽ أهن٤م شمٓمٚمع يقُمئذ ٓ ؿمٕم٤مع هل٤م ( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )489/2
ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ أيب يزيد :رأي٧م اسمـ قمٌ٤مس يرش قمغم أهٚمف اعم٤مء ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )499/2
قمـ زر ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أيب سمـ يمٕم٥م ي٘مقل وىمٞمؾ ًمف إن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ي٘مقل ُمـ ىم٤مم اًمًٜم٦م أص٤مب ًمٞمٚم٦م
اًم٘مدر وم٘م٤مل أيب واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إهن٤م ًمٗمل رُمْم٤من َيٚمػ ُم٤م يًتثٜمل وواهلل إن ٕقمٚمؿ أي ًمٞمٚم٦م هل
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هل اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل أُمرٟم٤م هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مٞم٤مُمٝم٤م هل ًمٞمٚم٦م صٌٞمح٦م ؾمٌع وقمنميـ وأُم٤مرهت٤م
أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس ذم صٌٞمح٦م يقُمٝم٤م سمٞمْم٤مء ٓ ؿمٕم٤مع هل٤م (.صحٞمح ُمًٚمؿ رىمؿ )762
قمـ زر سمـ طمٌٞمش ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسمٞم٤م ي٘مقل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل ؾمٌع وقمنمون هل ًمٞمٚم٦م اًمتل أظمؼمٟم٤م هب٤م رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اًمِمٛمس شمٓمٚمع سمٞمْم٤مء شمرىمرق(.اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )499/2
قمـ ىمٜم٤من سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٝمٛمل ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م زرا قمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وم٘م٤مل يم٤من قمٛمر وطمذيٗم٦م وٟم٤مس ُمـ أصح٤مب
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يِمٙمقن أهن٤م ًمٞمٚم٦م ؾمٌع وقمنميـ شمٌ٘مك صمالث ىم٤مل زر ومقاصٚمٝم٤م.
(اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )395/2
قمـ قمٌد اهلل سمـ ذيؽ ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م أٟمً٤م وزرا ي٘مقٓن ً :مٞمٚم٦م ؾمٌع وقمنميـ وإذا يم٤من شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م
ومٚمٞمٖمتًؾ أطمديمؿ وًمٞمٗمٓمر قمغم ًمٌـ وًمٞم١مظمر ومٓمره إمم اًمًحر( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )499/2
ىم٤مل اًمّمٜم٤مسمحل  :ؾم٠مًم٧م سمالٓ قمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وم٘م٤مل ً :مٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ(.اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )489/2

ىم٤مل إؾمقد :أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمقىمظ أهٚمٝم٤م ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف (49/2
قمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ً :مٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م صمالث وقمنميـ( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )499/2
ويم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل  :اًمدقم٤مء ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م أطم٥م إمم ُمـ اًمّمالة ،وإذا يم٤من ي٘مرأ ،وهق يدقمق،
ويرهم٥م إمم اهلل ذم اًمدقم٤مء واعمً٠مًم٦م ًمٕمٚمف يقاومؼ .ومٙمثرة اًمدقم٤مء أومْمؾ ُمـ اًمّمالة اًمتل ٓ يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء
وإن ىمرأ ودقم٤م يم٤من طمًٜم ً٤مً).مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )294/1
ىم٤مل إؾمقد قمـ قمٌد اهلل :حتروا ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمتًع شمٌ٘مك حتروه٤م ًمًٌع شمٌ٘مك حتروا إلطمدى قمنمة شمٌ٘مك
صٌٞمح٦م سمدر وم٢من اًمِمٛمس شمٓمٚمع يمؾ يقم سملم ىمرن ؿمٞمٓم٤من إٓ صٌٞمح٦م سمدرُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )489/2

ىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل ُ :مـ صغم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم مج٤مقم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وم٘مد أظمذ ٟمّمٞمٌف ُمٜمٝم٤م.
( ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )398/2
ِ
يٙمقن اضمتِٝم٤م ُده ذم ِ
َ
وىم٤مل َّ
يم٤مضمتٝم٤مده ذم ًمٞمٚمٝم٤م ً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )294/1
هن٤مره٤م
أؾمتح٥م أن
٤مومٕمل:
ُّ
اًمِم ُّ
قمـ أيب ىمالسم٦م ىم٤ملً :مٞمٚم٦م اًم٘مدر دمقل ذم ًمٞم٤مزم اًمٕمنم يمٚمٝم٤م( .اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف )499/2
ىم٤مل اًمِمٕمٌل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرً :مٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤مً(.مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )294/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وروي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :أٟمَّف إذا يم٤من ًمٞمٚم٦م ْأرسمع وقمنميـ ،اهمتًؾ وشمٓمٞمَّ٥م ،وًمٌس طم َّٚم٦م :إزار ورداء ،وم٢مذا
ُ
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سم٤مب ومْمؾ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدْ ر

ُ
ـمقامه٤م ومٚمؿ يٚم ٌَ ًْٝمام إمم ُمثٚمِٝم٤م ُمـ ىم٤مسمؾً(.مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )189/1
أصٌح
ويم٤من صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ومحٞمدٌ اًم َّٓمقيؾ يٚم ًٌَ٤من أطمً َـ ِ
صمٞم٤مهبام ،ويتٓم َّٞمٌ٤من ويٓم ِّٞمٌ٤من اعمًجد سم٤مًمٜمَّْمقح ذم اًم َّٚمٞمٚم٦م
اًمتل شم ُْر َضمك ومٞمٝم٤م ًمٞمْٚم٦م اًم٘مدرً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )189/1
وىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مٟمك :ويم٤من ًمتٛمٞمؿ اًمدارى طمٚمف اؿمؽماه٤م سم٠مًمػ درهؿ ،ويم٤من يٚمًٌٝم٤م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل شمرضمك
ومٞمٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )189/1
يم٤من أيب ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ،إذا يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ ،وصمالث وقمنميـ ،وَخس وقمنميـ ،وؾمٌع
وقمنميـ ،وشمًع وقمنميـ ل يٗمٓمر ،طمتك َيتؿ اًم٘مرآن :ويم٤من يٗمٓمر ومٞمام سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء أظمرة،
ويم٤من يمثػم ًا إذا أومٓمر ،يرؾمٚمٜمل إمم ُمً٤ميملم ي٠ميمٚمقن ُمٕمف( .صٗمف اًمّمٗمقة )381/1
ِّ
; -80ثبة فنً اٌغٛان ٚخقبي اٌفيشح

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل ًَ « :م ْقٓ َأ ْن َأ ُؿم َّؼ َقمغم
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1196قم ْـ َأيب ُه َ
رير َة َر َ
ٍ
ُأُمتل َأو َقمغم اًمٜم٤مس ُٕمر ُهتؿ سمِ٤مًمً ِ
قاك ُم َع ِّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يمؾ
صالة ش ٌ
ْ
ْ ُ ْ ِّ
َّ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ إِذا َىم٤م َم ُِم َـ اًمٜمَّق ِم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1197وقم ْـ ُطمذي َٗم َ٦م َر َ
ي ُِمقص َوم٤مه سم٤مًمً ِ
اًمِم ْقص ش  :اًمدَّ ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َّ « .
ًمؽ ش
قاك ٌ .
َ
ُ ُ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ِؾم َقا َيم ُف
ًمرؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :يمٜمَّ٤م ٟمُٕمدُّ ُ
َ -1198و َقم ْـ قم٤مئِم َ٦م َر َ
ِ
ًٚمؿ .
ٞمتً َّق ُك َ ،و َيت ََق َّو ُ٠م و ُي َّم ِّكم ش روا ُه ُُم ٌ
قر ُه َوم َٞم ٌْ َٕم ُث ُف اهللَّ َُم٤م َؿم٤م َء َأن ي ٌْ َٕمثَ ُف ُم َـ اًم َّٚم ْٞم ِؾ َ ،وم َ
َو َـم ُٝم َ
ِ
 -1199وقمـ َأ ٍ ِ
رؾم ُ
ت َقمٚمٞمٙم ُْؿ
وؾم َّٚمؿ َ « :أيمثَ ْر ُ
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ٟمس َر َ
ِ
خ٤مري .
ُّ
اًمً َقاك ش روا ُه اًمٌُ
ذم ِّ
ه٤من ٍء َىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم٧م ًمِٕم٤مئِ َِم َ٦م ر ِيض اهللَّ قمٜمْٝم٤م  :سم َ٠مي ٍ
سمـ ِ
يح ِ
ذ ِ
رء يمَ٤من َي ٌْدَ ُأ اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم
ِّ
َ
ُ َ
َ َ
 -1299و َقم ْـ ُ َ
ِ
ِ
روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
٤مًمً َقاك َ ،
وؾم َّٚمؿ إِذا َد َظم َؾ َسم ْٞمتَ ُف َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :سمِ ِّ
اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤ملَ :د َظمٚم٧م َقمغم اًمٜمٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1291و َقم ْـ َأيب َ
ُمقؾمك إؿم َٕمر ِّي َر َ
ف اًمًق ِ
اك قمغم ًمًِ٤مٟمِ ِف ُُ .متَّ َٗم ٌؼ قمٚمٞم ِف  ،وهذا ًَم ْٗم ُظ ُُمًٚمِ ٍؿ .
وـمر ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اًمً ُ
قاك َُمٓم َٝمر ٌة ًمٚم َٗم ِؿ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ِّ « :
 -1292وقم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م َريض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ
ِ
صحٞمح٦م .
صحٞمحف سم َ٠مؾم٤مٟمٞمد
ًَّ٤مئل  ،واسم ُـ ُظم َزيٛم َ٦م ذم
ًمٚمر ِّب ش روا ُه اًمٜم ُّ
ُمر َو٤م ٌة َّ
ْ
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ِ
ِ
سمّمٞمٖم٦م اجلز ِم وم٘م٤مل  :وىم٤مًم٧م قم٤مئِم ُ٦م
صحٞمحف هذا احلدي٨م شمٕمٚمٞم٘م٤م
اًمٌخ٤مري رمحف اهللَّ ذم
وذيمـر
ُّ
ريض اهللَُّ قمٜمٝم٤م .
ريض اهللَُّ َقمٜمْف َ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ِ « :
 -1293و َقمـ َأيب هرير َة ِ
اًمٗمٓمر ُة ََخ ٌس َ ،أ ْو
ُ
ِّ َ
ُ
ْ
ْ َ
َ
٤مر  ،وٟمَتػ ِ ِ
ِ
ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
اًمِم ِ
ٞمؿ إَفم َٗم ِ
٤مر ِ
ص َّ
تٗمؼ
ب ش ُُم ٌ
اإلسمِط  ،و َىم ُّ
آؾمت ْحدَ ا ُد َ ،وشم٘مٚم ُ
َخ ٌس ُم َـ اًمٗمٓمرة  :اخلت٤من َ ،و ْ
ِ
ِ
اًمٗمرجِ .
قمٚمٞمف .
وهق َطم ُ
آؾمت ْحدَ ا ُد  :طم ْٚم ُؼ اًم َٕم٤مٟمَ٦م ُ ،
ٚمؼ اًمِم ْٕم ِر اًمذي َطم ْق َل ْ
ْ
ِ
 -1294و َقمـ ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ريض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :
نم ُِم َـ
قم٤مئِم٦م
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ َ « :قم ٌ
َ
ِ
ِ
اًمٗم ِ
ِ
ص إَفم َٗم ِ
اًمِم ِ
٤مر ِ
اًمً َق ُ
٤مر  ،و َهم ُ
ٜمِم ُ
واؾمتِ َ
ص َّ
ًؾ
٤مق اعم٤مء  ،و َىم ُّ
ٓمرةَ :ىم ُّ
اك ْ ،
ب  ،وإِقم َٗم٤م ُء اًم ِّٚم ْح َٞم٦م َ ،و ِّ
َ
طمٚمؼ اًمٕم٤مٟمَ٦م  ،واٟمتِ٘م٤مص اعمَ ِ
٤مء ش ىم٤مل اًمراوي ِ :
اإل ِ
اًمؼم ِ
َتػ ِ
ٞم٧م اًمٕم٤م ِذة إَِّٓ َأن
سمط َ ،و ُ
اضم ِؿ َ ،وٟم ُ
وٟمً ُ
ُ
َّ
ََ
ِ
ِِ ِ
ْمٛمْم ُ٦م َ ،
شمَٙمقن اعمَ
آؾمتِٜمْج٤م َء َ .روا ُه ُُمًٚمِ ٌؿ .
َ
رواشمف  :اٟمت َ٘م ُ
يمٞمع َو ُه َق َأ َطمدُ َ
ىم٤مل َو ٌ
٤مص اعم٤مء َ ،يٕمٜملْ :
ِ
ِ
« اًمؼم ِ
اعمقطمدة واجلٞمؿ  ،وهل ُ « :قم َ٘مدُ إَ َص٤مسمِ ِع ش َ « .وإِ ْقم َٗم٤م ُء اًم َّٚم ْحٞمَ ِ٦م ش َُم ْٕمٜمَ٤م ُه ٓ :ي ُ٘مص
سم٤مًمٌ٤مء
اضم ُؿ ش
َ
ُِمٜمْ َٝم٤م َؿمٞمئ ً٤م
ِ
ِ
اًمِم ِ
َ -1295و َقمـ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َ « :أ ْطم ُٗمقا َّ
قار َب
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام  ،قمـ اًمٜمٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
تٗمؼ ِ
قمٚمٞمف
و َأ ْقم ُٗمقا اًم ِّٚم َحك ش ُُم ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف رأى رضمال ىمد شمرك حلٞمتف طمتك يمثرت ،وم٠مظمذ سمحدَي٤م صمؿ ىم٤مل:

ومجز ُم٤م حت٧م يده صمؿ ىم٤مل :اذه٥م وم٠مصٚمح ؿمٕمرك أو أومًده
ائتقن سمجٚمٛملم ( يٕمٜمل اعم٘مراض ) صمؿ أُمر رضمال َّ
يؽمك أطمديمؿ ٟمٗمًف طمتك يم٠مٟمف ؾمٌع ُمـ اًمًٌ٤مع(.ذح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل  -146/9قمٛمدة اًم٘م٤مرى ًمٚمٕمٞمٜمك )22/47

ر َّد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب واسمـ أيب ًمٞمغم ىم٤ميض اعمديٜم٦م ؿمٝم٤مدة رضمؾ يم٤من يٜمتػ حلٞمتف(.آطمٞم٤مء ) 144/1
وىمد صمٌ٧م قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من أهنؿ يم٤مٟمقا ذوي
حلك يمٌػمة ،ومٙم٤من اسمق سمٙمر يم٨م اًمٚمحٞمف(.ىمقت اًم٘مٚمقب  )9/4ويم٤من قمٛمر يمثػم اًمٚمحٞمف.
(اإلص٤مسمف  )511/2ويم٤من قمثامن يمٌػم اًمٚمحٞمف (.اإلص٤مسمف )355/2
قمريض اًمٚمحٞم٦م وىمد َأ َظم َذت ُم٤م سملم ُمٜمٙمٌٞمف.
ىم٤مل اًمِمٕمٌك ِّ :رأي٧م قمٚم ّٞم ً٤م ريض اهلل قمٜمف ومٙم٤من
َ
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اًمًقاك وظمّم٤مل اًمٗمٓمرة
سم٤مب ومْمؾ ِّ

(ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)25/3
ىم٤مل ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف  :يمٜم٤م ٟم١مُمر أن ٟمقذم اًمًٌ٤مل (اًمٚمحٞمف) وٟم٠مظمذ ُمـ اًمِم٤مرب.
(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف  227/5رىمؿ )25594
قمـ ٟم٤مومع أن قمٌداهلل سمـ قمٛمر يم٤من إذا طمٚمؼ ذم طم٩م أو قمٛمرة أظمذ ُمـ حلٞمتف وؿم٤مرسمف( .اعمقـم٠م )318 /1
قمـ أيب زرقم٦م ،ىم٤مل :يم٤من أسمق هريرة ي٘مٌض قمغم حلٞمتف صمؿ ي٠مظمذ ُم٤م ومْمؾ ُمٜمٝم٤م .
(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف  225 /5رىمؿ ) 25481
قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ مجٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ :ىم٤مل :يم٤مٟمقا َيٌقن أن يٕمٗمقا اًمٚمحٞم٦م إٓ ذم
طم٩م أو قمٛمرةُ (.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )25482/5
ىم٤مل ُمٜمّمقر :ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل :يم٤مٟمقا َيٌقن أن يٕمٗمقا اًمٚمحٞم٦م إٓ ذم طم٩م أو قمٛمرة.
( ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  -225/5رىمؿ)25482
قمـ اسمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف أٟمف يم٤من ي٠مظمذ ُمـ حلٞمتف وٓ يقضمٌفُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف  225/5رىمؿ )25483
ىم٤مل احلًـ :يم٤مٟمقا يرظمّمقن ومٞمام زاد قمغم اًم٘مٌْم٦م ُمـ اًمٚمحٞم٦م أن ي١مظمذ ُمٜمٝم٤مُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )225/5

ىم٤مل ضم٤مسمرٟ ٓ :م٠مظمذ ُمـ ـمقهل٤م إٓ ذم طم٩م أو قمٛمرة ( .اعمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف سمرىمؿ )25478
ىم٤مل ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف :يم٤من اًمًقاك ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمقوع اًم٘مٚمؿ ُمـ ُأذن اًمٙم٤مشم٥م.
(شم٤مريخ سمٖمداد)191/12
زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل يم٤من يِمٝمد اًمّمٚمقات ذم اعمً٤مضمد وؾمقايمف قمغم أذٟمف ُمقوع اًم٘مٚمؿ ُمـ أذن اًمٙم٤مشم٥م ٓ
ي٘مقم إمم اًمّمالة إٓ اؾمتـ صمؿ رده إمم ُمقوٕمف وأن أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمقيمٝمؿ
ظمٚمػ آذاهنؿ يًتٜمقن هب٤م ًمٙمؾ صالة وأن قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م وأصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
يم٤مٟمقا يروطمقن واًمًقاك قمغم آذاهنؿُ ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )168/1
قمـ زيد سمـ طمٌ٤مب ىم٤مل :رأي٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مص أفمٗم٤مره يقم اخلٛمٞمس ،وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل :همد ًا
اجلٛمٕم٦م ،وم٘م٤مل :اًمًٜم٦م ٓ شم١مظمر(.شم٤مريخ سمٖمداد )389/6
وىم٤مل ُمٝمٜم٠م ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ :قمـ اًمرضمؾ ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وأفمٗم٤مره أيدومٜمف أم يٚم٘مٞمف؟ ىم٤مل :يدومٜمف ىمٚم٧م:
سمٚمٖمؽ ومٞمف رء أي :هؾ قمٜمدك ومٞمف طمدي٨م أو أصمر؟ ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يدومٜمف.
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اًمًقاك وظمّم٤مل اًمٗمٓمرة
سم٤مب ومْمؾ ِّ

(إداب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح )331/3
ىم٤مل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛملُ :مـ ىمٚمؿ أفمٗم٤مره يقم اجلٛمٕم٦م وىمص ؿم٤مرسمف واؾمتـ وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ
اجلٛمٕم٦مُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )197/3
قمـ راؿمد سمـ ٍ
أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقًمقنَُ :مـ اهمتًؾ يقم اجلٛمٕم٦م،
ؾمٕمد ىم٤مل :يم٤من
ُ
واؾمت٤مك وىمٚمؿ أفمٗم٤مره ،وم٘مد أوضم٥م  (.ومتح اًمٌ٤مرى ٓسمـ طمجر )359/5
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي :يًتح٥م دومـ ُم٤م أظمذ ُمـ هذه اًمِمٕمقر وإفمٗم٤مر وُمقاراشمف ذم إرض ٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ
اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،واشمٗمؼ قمٚمٞمف أصح٤مسمٜم٤م (.اعمجٛمقع .)289 / 1
قمـ احلٙمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري ىم٤مل :دظمٚم٧م أٟم٤م وأظمل راومع سمـ قمٛمرو ،وأٟم٤م خمْمقب سم٤محلٜم٤مء وأظمل راومع
خمْمقب سم٤مًمّمٗمرة ،وم٘م٤مل زم :قمٛمر هذا ظمْم٤مب اإلؾمالم ،وىم٤مل ٕظمل راومع :هذا ظمْم٤مب اإليامن .
(شم٤مريخ سمٖمداد )36/11

َ
ُ
< -80ثبة رأو١ذ ٚخٛة اٌضوبح ٚث١بْ فنٍٙب ِٚب ٠زؼٍك ثٙب

ِ
اًمزيمَ٤م َة [ اًمٌ٘مرة  ، ] 43 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِٓ َّ
اًمّم َ
ال َة َوآشمُقا َّ
ٞمٛمقا َّ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وأىم ُ
ِ
اًمّم َ
اًمزيمَ٤م َة َو َذًم ِ َؽ ِدي ُـ اًم َ٘م ِّٞم َٛم ِ٦م [ اًمٌٞمٜم٦م 5:
ال َة َو ُي١مشمُقا َّ
ًم ِ َٞم ْٕم ٌُدُ وا اهلل خمُ ْٚمِ ِّم َ
ٞمٛمقا َّ
لم ًَم ُف اًمدِّ ي َـ ُطمٜم َٗم٤م َء َو ُي٘م ُ
]  ،وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم ُ :ظم ْذ ُِمـ أُمق ِ
اهل ْؿ َصدَ َىم ً٦م ُشم َٓم ِّٝم ُر ُه ْؿ َوشم َُزيم ِ
ِّٞمٝم ْؿ ِ َهب٤م [ اًمتقسم٦م . ] 193 :
ْ َْ
َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ :سمٜم ِ َل ِ
قمـ ِ
َ -1296و ِ
اإل ْؾمال ُم
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َ ،أ َّن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
ِ
اًمزيم ِ
س َ :ؿمٝم٤مد ِة َأ ْن ٓ إًِمف إَِّٓ اهللَّ  ،و َأ َّن ُحمٛمد ًا َقمٌدُ ه ورؾمقًمف  ،وإِىم٤م ِم اًمّم ِ
َخ ٍ
َ٤مة ،
الة َ ،وإِيتَ٤مء َّ
َقمغم َ ْ
َّ
ْ ُ ُ ُ
َ
َ َ
َّ
وطم٩م اًمٌٞم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
رُمْم٤من ش ٌ
٧م َ ،و َص ْق ِم َ
َ ِّ َ ْ
رضم ٌؾ إِمم رؾم ِ
 -1297وقمـ َـم ْٚم َح َ٦م ِ
سمـ ُقمٌ ْٞم ِد اهللَِّ َر ِيض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ىم٤مل َ :ضم٤م َء ُ
ُ
ٍ ِ
ِ
قل َ ،طمتك َدٟمَ٤م ُِم َـ رؾم ِ
اًمر ْأ ِ
س ٟم ًََ ْٛم ُع َد ِو َّي َص ْقشمِ ِف  ،وٓ َٟم ْٗم َ٘م ُف ُم٤م ي ُ٘م ُ
قل اهللَِّ
َ ُ
وؾم َّٚمؿ ُم ْـ َأ ْه ِؾ ٟم َْجد َ ،صم٤مئ ُر َّ
َ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ وم٢مِذا ُه َق َي ًْ َ٠م ُل َقم ِـ ِ
اإل ْؾمال ِم َ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َخ ُس
وؾم َّٚمؿ ْ َ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ
ىم٤مل َ :ه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم ُه َّـ ؟ َىم َ٤مل  ، ٓ « :إَِّٓ َأ ْن َشم َّٓم َّق َع ش َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اًمٞمق ِم واًم َّٚمٞمْ َٚم ِ٦م ش َ
قل اهللَّ
َص َٚمقات ذم ْ
ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿِ « :
همػم ْه ؟ َىم َ٤مل  ، ٓ « :إَِّٓ َأ ْن َشم َّٓم َّق َع ش
وص َٞم٤م ُم َؿم ْٝم ِر َر َ
َ
ْ َ
ُمْم٤م َن ش َىم َ٤مل َ :ه ْؾ َقم َ َّكم ْ ُ
ِ
َىم َ٤ملَ :و َذيم ََر ًَم ُف َر ُؾم ُ
اًمزيمَ٤م َة َوم َ٘م َ٤مل َ :ه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم َه٤م ؟ َىم َ٤مل  ، ٓ « :إَّٓ َأ ْن
وؾم َّٚمؿ َّ ،
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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وضمقب اًمزيم٤مة و َسمٞم٤من ومْمٚمٝم٤م
سم٤مب شم٠ميمٞمد ُ

ص ُِمٜمْ ُف َ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
وه َق َي ُ٘م ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ
اًمر ُضم ُؾ ُ
قل  :واهللَِّ ٓ َأزيدُ َقمغم هذا َوٓ َأ ْٟم ُ٘م ُ
َشم َّٓم َّق َع ش َوم َ٠م ْد َسمر َّ
تٗمؼ ِ
ِ
قمٚمٞمف
وؾم َّٚمؿ َ « :أ ْوم َٚم َح إِ ْن َصدَ َق ش ُُم ٌ
َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف
وؾم َّٚمؿ  ،سم َٕم َ٨م ُُم َٕم٤مذ ًا
يض اهللَّ َقمٜم ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
 -1298وقمـ اسمـ قمٌَّ٤مس َر َ
ِ
إِمم اًم َٞم ِ
رؾم ُ
قل اهللَِّ  ،وم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َـم٤م ُقمقا ًم ِ َ
ذًمؽ ،
ٛمـ َوم َ٘م َ٤مل  « :ا ْد ُقم ُٝم ْؿ إِمم ؿمٝم٤م َدة َأ ْن ٓ إًِم َف إَِّٓ اهللَّ َو َأ ِّن ُ
ٍ
ٚمٞمٝمؿ ََخس ص ٍ
ِ
وًمٞمٚم٦م َ ،وم٢مِن ُه ْؿ َأـم٤م ُقمقا ًم ِ َ
ذًمؽ
ٚمقات ذم يم ُِّؾ َي ْق ِم
َوم َ٠م ْقمٚم ْٛم ُٝمؿ َأ َّن اهللََّ َشم َٕم٤ممم اومؽمض َقم ِ ْ َ َ
ُ١مظم ُذ ُِم ْـ َأ ْهمٜم ِ َٞم٤مئِ ِٝم ْؿ َ ،وشمُر ُّد َقمغم ُوم َ٘م ِ
ٚمٛم ُٝم ْؿ َأ َّن اهللَّ اومؽمض َقم ِ
ٚمٞمٝم ْؿ َصد َىم ً٦م شم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
رائٝمؿش ٌ
َوم َ٠م ْقم ْ
ِ
ِ
يض اهللَّ قمٜمْ َٝمام  ،ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :أ ُِم ْر ُت َأن
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1299و َقمـ اسمـ ُقم َٛمر َر َ
ِ
ِ
َّ٤مس طمتك يِمٝمدوا َأن ٓ إًِم َف إَِّٓ اهللَّ و َأ َّن ُحم َ َّٛمد ًا َر ُؾم ُ
اًمزيم٤م َة
اًمّمال َة َ ،و ُي ْ١مشمُقا َّ
ٞمٛمقا َّ
ُأىم٤مشم َؾ اًمٜم َ
قل اهللَِّ  ،و ُي٘م ُ
ِ
ِ ِ
سمح ِّؼ ِ
َ ،وم٢مِذا َوم َٕمٚمقا َ
تٗمؼ
ً٤مهب ْؿ َقمغم اهللَِّ ش ُُم ٌ
ذًمؽ َ ،قم َّم ُٛمقا ُمٜمِّل د َُم٤م َء ُه ْؿ و َأ ُْم َق َاهلؿ إَِّٓ َ
اإلْؾمال ِم وطم ُ ُ

قمٚمٞمف .
ِ
ىم٤مل  :عمَّ٤م شم ُُقذم َر ُؾم ُ
َ -1219و َقم ْـ َأيب ُهرير َة َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ َ ،ويم٤م َن َأ ُسمق
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمٕمرب َ ،وم َ٘م َ٤مل ُقمٛمر ريض اهللَّ َقمٜمْف ِ َ :
ِ
َسمٙمْر َ ،ر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،و َيم َٗم َر َُم ْـ َيم َٗم َر ُِم َـ
َّ٤مس َوىمدْ
يمٞمػ ُشم َ٘م٤مشم ُؾ اًمٜم َ
ُ
ُ َ َ
ِ
ِ
رؾم ُ
َّ٤مس طمتَّك َي ُ٘مق ًُمقا ٓ إًِم َف إَِّٓ اهللَّ َوم َٛم ْـ َىم٤مهلَ٤م
وؾم َّٚمؿ ُ « :أ ُِم ُ
رت َأ ْن ُأىم٤مشمؾ اًمٜم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َىم َ٤مل ُ
 ،وم َ٘مدْ َقم َّم َؿ ُِمٜمل َُم٤م ًَم ُف َو َٟم ْٗم ًَ ُف إَِّٓ سمِ َح ِّ٘مف َ ،و ِطم ًَ٤م ُسم ُف َقمغم اهللَِّ ؟ ش َوم َ٘م َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْر  :واهللَِّ ُٕ َىم٤مشمِ َٚم َّـ َُم ْـ َوم َّر َق
واًمز ِ
لم اًمّم ِ
٤مل  .واهللَِّ ًَمق ُمٜم ُٕمقن ِقم َ٘م٤مًٓ يم٤مٟمَقا ُي َ١مدو َٟم ُف إِمم رؾم ِ
اًمزيمَ٤م َة َطم ُّؼ اعمَ ِ
قل اهللَِّ َص ّغم
يم٤مة  ،وم٢مِن َّ
الة َّ
َسم ْ َ َّ
َ ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ :وم َقاهللَِّ َُم٤م ُهق إَِّٓ َأن َر َأ ْي ُ٧م اهللَّ َىمدْ
وؾم َّٚمؿ ًَ ،م َ٘م٤م َشم ْٚمت ُُٝم ْؿ قمغم ُمٜمٕمف َ ،ىم َ٤مل ُقم ُ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٛمر َر َ
َذح صدْ ر َأيب سمٙم ٍْر ِ
ًمٚم٘مت ِ
تٗمؼ قمٚمٞمف .
َ٤مل َ ،وم َٕمر ْوم ُ٧م َأ َّٟم ُف احلَ ُّؼ ُُ .م ٌ
َ َ َ َ َ
ِ
 -1211وقمـ َأيب َأيقب ِ
ؼمن سمِ َٕم ٍ
ريض اهللَّ قمٜمْف َ ،أ َّن َر ُضم ً
ٛمؾ
َ
وؾم َّٚمؿ َ :أ ْظم ِ ْ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ال َىم َ٤مل ًمٚمٜم ِّ
ِ
ِ
ِ
جلٜمَ َ٦م َ ،ىم َ٤مل َ «:شم ْٕمٌُدُ اهللَّ َوَٓ شم ْ ِ
اًمر ِطم َؿ
اًمّمال َة  ،وشم ُْ١ميت َّ
ٞمؿ َّ
اًمزيم٤م َة  ،وشمَّم ُؾ َّ
ُنم ُك سمِف َؿمٞمْئ ً٤م  ،وشمُ٘م ُ
ُيدْ ظم ُٚمٜمل ا َّ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ش ٌ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م٤مل  :ي٤م
َ -1212وقم ْـ َأيب ُه َر َيرة ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،أ َّن َأقمراسمِٞمًّ٤م َأشمك اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
دظم ْٚم ُ٧م اجلٜمَّ َ٦م َ .ىم َ٤مل َ « :شمٕمٌدُ اهللَّ وٓ شم ْ ِ ِ
رؾمقل اهللَِّ د ًَّمٜمل قمغم قمٛمؾ إِذا ِ
قمٛم ْٚمتُ ُف َ ،
ٞمؿ
ُْ
ُ
ُنم ُك سمِف َؿم ْٞمئ ً٤م َوشمُ٘م ُ
َ
َ ُ
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وو َ٦م َوشم َُّمق ُم َر َُم َْم٤م َن ش َىم َ٤مل َ :واًمذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه َ ٓ ،أزيدُ َقمغم هذا .
اًمزيم َ٤مة اعمَ ْٗم ُر َ
اًمّمال َة َوشم ُْ١م ِيت َّ
َّ
ِ
َوم َٚم َّام َو َّمم َ
ه ُه َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِمم َر ُضم ٍؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اجلَٜم َِّ٦م َوم ْٚم َٞمٜمْ ُٔم ْر إِمم هذا
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َ َّ
تٗمؼ قمٚمٞمف
ش ُُم ٌ

ِ
رير ِ ِ
َ -1213و َقم ْـ َضم ِ
وؾم َّٚمؿ َقمغم إِىم٤م ِم
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :سم٤مي ْٕم٧م اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمـ قمٌد اهللَِّ َر َ
ِ
اًمز ِ
اًمّم ِ
تٗمؼ قمٚمٞمف .
يم٤مة  ،واًمٜم ُّّْمحِ ًمِٙم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿ ُُ .م ٌ
الة َ ،وإِيت٤مء َّ
َّ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م٤م ُِم ْـ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل
َ -1214و َقم ْـ َأيب ُهرير َة
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
اًم٘مٞم٤مُم ِ٦م ص ِّٗمح ْ٧م ًَمف ص ِ
َ٤من يقم ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ذه ٍ
ص٤مطم ِ
ٗم٤مئ ُح ُِم ْـ
٥م َ
ُ َ
َ ُ َ
٥م َ ،وٓ وم َّْم٦م ُ ٓ ،ي َ١م ِّدي ُمٜمْ َٝم٤م َطم َّ٘م َٝم٤م إَِّٓ إذا يم َ َ ْ ُ
ٟم ِ
قمٞمدت ًَم ُف ذم ْيق ٍم
دت ُأ
ْ
َ٤مرَ ،وم ُ٠م ْمحِ َل َقم َٚمٞمْ َٝم٤م ذم ٟم٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ َ ،ومٞمُٙم َْقى َهب٤م ضمٜمٌُ ُف  ،وضمٌِٞمٜمُ ُف  ،و َفم ْٝم ُر ُه ُ ،يم َّٚمام َسمر ْ
اًمٕم ِ
سملم ِ
ٌ٤مد َوم ُػمى ؾمٌِٞم ُٚم ُف  ،إِ َُّم٤م إِمم اجلٜم َِّ٦م وإُِم٤م إِمم اًمٜمَّ ِ
٤مر ش .
لم َأ ًْمػ ؾمٜم ٍَ٦م  ،طمتَّك ُي ْ٘م َ٣م ْ َ
َخ ًِ َ
يمَ٤م َن ُِم ْ٘مدَ ُاره ْ
َ
ص٤مطم٥م إِسمِ ٍؾ ٓ َي١مدي ُِمٜمٝم٤م طم َّ٘مٝم٤م ِ ،
قل اهللَِّ ِ
ِ
وم٤مإلسمِ ُؾ ؟ َ
رؾم َ
وُم ْـ طم ِّ٘م َٝم٤م َ ،طم ْٚمٌُ َٝم٤م يق َم
ىم٤مل  :وٓ
َ
َ
ِّ
ىمٞمؾ  :ي٤م ُ

ال ِ
يم٤مٟم٧م  ٓ ،ي ِ
ٗم٘مدُ ُِمٜم َْٝم٤م َوم ِّمٞم ً
واطمد ًا ،
ِو ْر ِده٤م  ،إِٓ إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤م َُم٦م ُسمٓمِ َح هل٤م سمِ َ٘م٤م ٍع َىم ْر َىم ٍر َأ ْوومر ُم٤م
ْ
َ
َٓم١مه سم َ٠م ْظم َٗم٤مومِٝم٤م  ،و َشمٕم ُّْمف سمِ َ٠م ْوم ِ
قاهٝم٤م ُ ،يم َّٚمام َُم َّر قمٚم ْٞم ِف َأوٓه٤م  ،ر َّد قمٚمٞمْ ِف ُأ ْظمراه٤م ،ذم يق ٍم يم٤م َن ُِم ْ٘مداره
َ ُ
شم ُ ُ
لم ِ
اًمٕم ٌَ٤مد َ ،وم ُػمى ؾمٌِٞم ُٚمف  ،إِ َُّم٤م إِمم اجلٜم َِّ٦م وإِ َُّم٤م إِمم ِ
اًمٜم٤مر ش .
لم َأ ًْم َ
ػ َؾم ٍٜم٦م  ،طمتَّك ُي ْ٘م َيض َسم ْ َ
َخ ًِ َ
َْ
َ
ِ
ِ
٥م ٍ
ص٤مطم ِ
ٌ٘مر َواًم َٖمٜم َُؿ ؟ َ
سم٘مر وٓ َهمٜم ٍؿ ٓ ُي َ١م ِّدي ُِمٜمْ َٝم٤م طم َّ٘م َٝم٤م إَِّٓ إِذا يم٤من
ىم٤مل  :وٓ
ىمٞمؾ َ :ي٤م رؾمقل اهللَِّ َوم٤م ًْم ُ
َي ْق ُم اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ُ ،سمٓمِ َح هلَ٤م سم َ٘م٤م ٍع َىمر َىم ٍر  ٓ ،ي ْٗم ِ٘مد ُِمٜم َْٝم٤م َؿم ْٞمئ ً٤م ًَمٞمْس ومِٞمٝم٤م َقم ْ٘مّم٤م ُء َوٓ َضم ْٚمح٤م ُء َوٓ َقمْمٌ٤م ُء ،
َشمٜمْٓمحف سمِ ُ٘م ُروهنَ٤م َ ،و َشم َٓم ُ١م ُه سمِ َ٠م ْفمالومِ َٝم٤م ُ ،يم َّٚم َام َُم َّر َقم َٚم ْٞم ِف ُأوٓه٤م ُ ،ر َّد َقم َٚم ْٞم ِف ُأ ْظمراه٤م  ،ذم يق ٍم يم٤م َن ُِم٘مدَ ُار ُه
ِ
لم َأ ًْمػ ؾمٜم ٍَ٦م طمتَّك ي ْ٘م َ٣م َ ِ ِ
ومػمى ؾمٌِٞم ُٚم ُف إِ َُّم٤م إِمم اجلَٜم َِّ٦م وإِ َُّم٤م إِمم اًمٜم ِ
رؾمقل
َخ ًِ َ
َْ
ُ
َّ٤مر ش  .ىم َٞمؾ  :ي٤م ُ
ْ
سملم اًمٕمٌ٤مد َ ُ ،

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ًمرضم ٍؾ َأ ْضم ٌر  ،وم َ٠م َُّم٤م اًمتل
ؽم ،وهل ُ
زر  ،وه َل ًم َر ُضم ٍؾ ؾم ْ ٌ
اهللَِّ وم٤مخل ْٞم ُؾ ؟ ىم٤مل  « :اخلَ ْٞم ُؾ صمال َصم ٌ٦م  :هل ًم َر ُضم ٍؾ ِو ٌ
خر ًا وٟمِقا ًء َقمغم َأ ْه ِؾ ِ
هل ًم ُف وزر َوم َر ُضم ٌؾ رسم َٓمٝم٤م ِري٤م ًء و َوم ْ
زر  ،و َأ َُّم٤م اًمتل ِه َل ًَم ُف
اإل ْؾمال ِم  ،ومٝمل ًَم ُف ِو ٌ
ِ
ِ
طمؼ اهللَِّ ذم ُفم ُٝم ِ
ؽم َ ،وم َر ُضمؾ ر َسم َٓم َٝم٤م ذم َؾمٌِ ِ
ؽم  ،و َأ َُّم٤م
ٞمؾ اهللَِّ ُ ،صم َّؿ ل يٜم َْس َّ
قره٤م  ،وٓ ِرىم٤مهب٤م َ ،وم ِٝمل ًَم ُف ؾم ْ ٌ
ؾم ْ ٌ
ِ
ٞمؾ اهللَِّ َٕ ْهؾ ِ
ومرضم ٌؾ رسم َٓم َٝم٤م ذم ؾمٌِ ِ
وو ٍ٦م َ ،وم َام َأ َيم َٚم٧م ُِمـ
اإل ْؾمال ِم ذم َُم ْرجٍ َ ،أو َر َ
اًمتل ه َل ًَم ُف َأ ْضم ٌر ُ ،
ٍ
َ٤مت  ،ويمُتِ٥م ًَمف قمدد َأ ْر َواصمِ َٝم٤م
وو ِ٦م ُِمـ َرء إَِّٓ يمُتِ٥م ًَم ُف قمدد ُم٤م َأ َيم َٚم٧م طمًـــٜم ٌ
اًمر َ
ذًمؽ اعمَ ْرجِ َأو َّ
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و َأسمق ِ
َ٤مت َ ،وٓ َشم ْ٘م َٓم ُع ـمِ َق َهل٤م وم٤مؾمتَٜمَّ٧م َذوم ً٤م َأو َذ َوم ْ ِ
لم إَِّٓ َيمتَ٥م اهللَُّ ًَم ُف قمد َد آ َصم ِ
٤مر َه٤م  ،و َأ ْر َواصم َٝم٤م
اهلَ٤م َطمًٜم ٌ
َْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ص٤مطم ٌُ َٝم٤م َقمغم َهن ْ ٍر َوم َ ِ
َ٥م اهللَّ ًَم ُف قمدَ َد ُم٤م
ُمر هب٤م
نم َسم٧م ُمٜمْ ُف َ ،وٓ ُيريدُ َأ ْن َي ًْ٘م َٞم َٝم٤م إَِّٓ َيمت َ
َطمًٜمَ٤مت  ،وٓ َّ
قمكم ذم احلٛم ِر َرء إَِّٓ ِ
ذسم٧م طمًٜم ٍ
ِ
رؾمقل اهللَِّ وم٤محلُ ُٛم ُر ؟ َ
َ
هذ ِه أي ُ٦م
َ٤مت ش ِ .ىم َٞمؾ  :ي٤م
َ َِ َ
ٌ
ُُ
ىم٤مل ُ « :م٤م ُأٟمْزل َ َّ
ٛمؾ ُمثْ َ٘م َ٤مل َذر ٍة َذ ًا يره } ش ُ .متَّ َٗم ٌؼ ِ
٤مُمٕم ُ٦م  { :ومٛمـ يٕم ْ ِ
ا ًْم َٗم٤م َّذ ُة ا ِ
ذر ٍة َظم ْػم ًا ير ُه ،و َُمـ ي ْٕم ْ
قمٚمٞمف
َّ َّ ُ
ْ
جل َ
ُ
ٛمؾ ُمث َ٘م٤مل َّ
َ
وهذا ُ
ًمٗمظ ُُم ًْٚم ٍؿ .
ِ
إرض اًمقاؾمع  .واًم٘مرىمر  :إُمٚمس .
وُم ْٕمٜمَك اًم٘م٤م ِع  :اعمٙم٤من اعمًتقى ُمـ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف  :وأىمٞمٛمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة .ىم٤مل  :ومريْمت٤من واضمٌت٤من وم٠مدومه٤م إمم اهلل.
(شمٗمًػم اًمٓمؼمى )573/1

قمـ احلًـ ذم ىمقًمف :وأىمٞمٛمقا اًمّمالة ىم٤مل :ومريْم٦م واضمٌ٦م ٓ شمٜمٗمع إقمامل إٓ هب٤م وسم٤مًمزيم٤مة.
(شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ)461/1
قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف  :ظمذ ُمـ أُمقاهلؿ صدىم٦م شمٓمٝمرهؿ وشمزيمٞمٝمؿ هب٤م ىم٤ملُ :مـ ذٟمقهبؿ اًمتل أص٤مسمقا.
( شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )517/7
ىم٤مٓسمـ قمٌ٤مس :عم٤م ٟمزًم٧م :وآظمرون اقمؽمومقا سمذٟمقهبؿ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مـمٚم٘مٝمؿ
وقمذرهؿ .ومج٤مءوا سم٠مُمقاهلؿ وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،هذه أُمقاًمٜم٤م ومتّمدق هب٤م قمٜم٤م واؾمتٖمٗمر ًمٜم٤م ىم٤ملُ :م٤م أُمرت
أن آظمذ أُمقاًمٙمؿ وم٠مٟمزل اهلل ظمذ ُمـ أُمقاهلؿ صدىم٦م شمٓمٝمرهؿ وشمزيمٞمٝمؿ هب٤م أي٦م( .سمـ اسمك طم٤مشمؿ )1876/6

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد أن قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف يم٤من ي٘مقل :هذا ؿمٝمر زيم٤مشمٙمؿ ومٛمـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ

ومٚمٞم١مد ديٜمف طمتك حتّمؾ أُمقاًمٙمؿ ومت١مدون ُمـ اًمزيم٤مة ،وذم رواي٦م :ومٛمـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ ومٚمٞم٘مض ديٜمف وًمٞمزك
ُم٤مًمف .وقمـ يزيد سمـ طمّمٞمٗم٦م أٟمف ؾم٠مل ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر قمـ رضمؾ ًمف ُم٤مل وقمٚمٞمف ديـ ُمثٚمف أقمٚمٞمف زيم٤مة؟ وم٘م٤مل
ًمف (.ٓ :اعمقـم٠م )246/1
قمـ اسمـ قمٛمر :إذا يم٤من ديٜمؽ ذم صم٘م٦م ومزيمف وإن يمٜم٧م خت٤مف قمٚمٞمف اًمتٚمػ ومال شمزيمف طمتك شم٘مٌْمف.
( ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )99/4
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قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل ًمٞمس ذم اًمدَّ يـ زيم٤مةُ (.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )193/ 4
قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :زيمقا زيم٤مة أُمقاًمٙمؿ طمقًٓ إمم طمقل وُم٤م يم٤من ُمـ ديـ صم٘م٦م ومزيمف وإن يم٤من ُمـ ديـ
ُمٔمٜمقن ومال زيم٤مة ومٞمف طمتك ي٘مْمٞمف ص٤مطمٌفُ(.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )389/ 2
قمـ قمكم ىم٤مل :يم٤من يً٠مل قمـ اًمرضمؾ ًمف اًمدَّ يـ قمغم اًمرضمؾ ىم٤مل ُم٤م يٛمٜمٕمف أن يزيمل ىم٤مل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف ىم٤مل
وإن يم٤من ص٤مدىم٤م ومٚمٞم١مد ُم٤م هم٤مب قمٜمفُ (.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )199/ 4
قمـ احلًـ ىم٤مل ؾمئؾ قمكم قمـ اًمرضمؾ يٙمقن ًمف اًمدَّ يـ قمغم اًمرضمؾ ىم٤مل يزيمٞمف ص٤مطم٥م اعم٤مل وم٢من أدى ُم٤م
قمٚمٞمف وظمٌم أن ٓ ي٘ميض ىم٤مل يٛمٝمؾ وم٢مذا ظمرج أدى زيم٤مة ُم٤مًمفُ (.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )389/ 2
قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ًمٞمس ذم اًمدَّ يـ زيم٤مةُ (.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )193/ 4
قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ًمٞمس ومٞمف زيم٤مة طمتك ي٘مٌْمفُ(.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )399/ 2
قمـ أسمق اًمزسمػم أٟمف ؾمٛمع ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل ذم ديـ ًمرضمؾ قمغم آظمر يٕمٓمل زيم٤مشمف ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل سمـ
ضمري٩م  :ومٙم٤من قمٓم٤مء ٓ يرى ذم اًمدَّ يـ صدىم٦م وإن ُمٙم٨م ؾمٜملم طمتك إذا ظمرج زيم٤مه واطمدة ويم٤من ي٘مقل ذم
اًمرضمؾ يٌت٤مع سم٤معم٤مل ومٞمحؾ وم٢مذا طمؾ اسمت٤مع سمف وأطم٤مل سمف قمغم همرُم٤مئف ول ي٘مٌض ذم ذًمؽ ىم٤مل ٓ صدىم٦م ومٞمف ىم٤مل
قمٓم٤مء وإن يم٤من قمغم وصمٞمؼ ومال يزيمف طمتك َيرجُ ( .مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )191/4
وىم٤مل قمٓم٤مءً :مٞمس قمغم ص٤مطم٥م اًمدَّ يـ اًمذي هق ًمف وٓ اًمذي هق قمٚمٞمف زيم٤مةُ ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )399/4

قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر ىم٤مل ؾم٠مًم٧م اًمزهري قمـ اًمرضمؾ يٙمقن ًمف اًمدَّ يـ أيزيمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ إذا يم٤من ذم صم٘م٦م وإذا
يم٤من َي٤مف قمٚمٞمف اًمتقى ومال يزيمٞمف وم٢مذا ىمٌْمف زيم٤مه عم٤م هم٤مب قمٜمفُ(.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )194/4
ىم٤مل مح٤مد:اًمزيم٤مة قمغم ُمـ اعم٤مل ذم يده ىم٤مل ويم٤من اسمـ اعمًٞم٥م ي٘مقل إذا يم٤من اًمدَّ يـ واًمًٚمػ قمغم ُمكمء ومٕمغم
ؾمٞمده أداء زيم٤مشمف وم٢من يم٤من قمغم ُمٕمدم ومال زيم٤مة ومٞمف طمتك َيرج ومٞمٙمقن قمٚمٞمف زيم٤مة اًمًٜملم اًمتل ُمْم٧م ىم٤مل
ذًمؽ إُمرُ (.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )194/ 4
اجلراح ىم٤مل  :زيم٤مة اًمٗمٓمر ًمِمٝمر رُمْم٤من يمًجديت اًمًٝمق ًمٚمّمالة  ،دمؼم ٟم٘مّم٤من اًمّمقم يمام
قمـ ويمٞمع سمـ ّ
جيؼم اًمًجقد ٟم٘مّم٤من اًمّمالة (.اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي )149/6
ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمرانً :مق أن يمؾ إٟمً٤من ُمٜم٤م شمٕم٤مهد يمًٌف ول يٙمً٥م إٓ ـمٞمٌ ً٤م ،صمؿ أظمرج ُم٤م قمٚمٞمف ُم٤م اطمت٤مج
إهمٜمٞم٤مء ،وٓ اطمت٤مج اًمٗم٘مراء( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )87 /4
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قمٌد اهلل اًمٞمحّمٌل ىم٤مل :يم٤من وه٥م اسمـ ُمٜمٌف ي٘مقل :أزهد اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م وإن يم٤من ُمٙمٌ ً٤م قمٚمٞمٝم٤م طمرص ً٤م ُمـ
ل يرض ُمٜمٝم٤م إٓ سم٤مًمٙمً٥م احلالل اًمٓمٞم٥م ،وإن أرهم٥م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م وإن يم٤من ُمٕمرو ً٤م قمٜمٝم٤م ُمـ ل يٌ٤مل ُم٤م
يم٤من يمًٌف ومٞمٝم٤م ،طمالًٓ أو طمراُم ً٤م وإن أضمقد اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤مُ :مـ ضم٤مد سمح٘مقق اهلل ،وإن رآه اًمٜم٤مس سمخٞمالً
سمام ؾمقى ذًمؽ ،وإن أسمخؾ اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤مُ :مـ سمخؾ سمح٘مقق اهلل وإن رآه اًمٜم٤مس ضمقاد ًا سمام ؾمقى ذًمؽ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )49/4
ىم٤مل احل٤مومظ سمـ امحد احلٙمٛمك  ( :اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ اعمرويف )
ًمديٜمٜم٤م صم٤مًمث٦م إريم٤من

سمث٤مسم٨م اًمًٜم٦م واًم٘مرآن

شمزيمٞم٦م وـمٝمرة ًمٚمامل

سمؾ ًمٚمٜمٗمقس دوٟمام ضمدال
= -80ثبة ٚخٛة ف َٛسِنبْ
ّ
َ
ٚث١بْ فنً اٌق١بَ ِٚب ٠زؼٍك ثٗ

ِ
ِ
ِ
٥م َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُِم ْـ َىمٌْٚمِٙم ُْؿ إِ َمم َىم ْقًمف
اًمّم َٞم٤م ُم يم ََام يمُت َ
٥م َقم َٚمٞمْٙمُؿ ِّ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا يمُت َ
َّ٤مس وسمٞمٜم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َ٤مت ُِمـ اهلدَ ى واًم ُٗمر ِ
ىم٤من َوم َٛم ْـ َؿم ِٝمدَ
َشم َٕم َ٤ممم َ :ؿم ْٝم ُر َر َُم َْم٤م َن ا ًَّمذي ُأٟم ِْز َل ومٞمف اًم ُ٘م ْرآ ُن ُهدَ ًى ًمٚمٜم ِ َ َ ّ
َ ْ
َ ُ
اًمِم ْٝم َر َوم ْٚمٞمَ ُّم ْٛم ُف َو َُم ْـ يم َ
ُِمٜمْٙمُؿ َّ
َ٤من َُم ِريْم ً٤م َأ ْو َقم َغم َؾم َٗم ٍر َوم ِٕمدَّ ٌة ُِم ْـ أ َّي٤م ٍم ُأ َظمر [ اًمٌ٘مرة . ] 185-183 :
وأُم٤م إطم٤مدي٨م وم٘مد شم٘مدُم٧م ذم اًمٌ٤مب اًمذي ىمٌٚمف.
ِ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف و َؾم َّٚمؿ  « :ىم٤مل اهللَّ َقم َّز
َ -1215وقم ْـ َأيب ُهريرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
ِ
َّ
واًمّمٞم٤مم ُضمٜمَّ ٌ٦م َوم٢مِذا يم َ
صق ِم
وضمؾ  :يم ُُّؾ
َ٤من ْيق ُم ْ
اًمّمٞم٤مم َ ،وم٢مِ َّٟم ُف زم و َأٟمَ٤م َأ ْضم ِزي سمِف ِّ .
قمٛمؾ ا ْسم ِـ آدم ًم ُف إَِّٓ ِّ
َأ ِ
طمديم ُْؿ ومال ْير ُوم ْ٨م وٓ َي ّْم َ
٤مئؿ  .وا ًَّم ِذي َٟم ْٗمس حم َ َّٛم ٍد
خ ْ
٥م َ ،وم٢مِ ْن ؾم٤م َّسم ُف َأطمدٌ َأ ْو ىم٤م َشم َٚم ُف َ ،وم ْٚمٞم ُ٘م ْؾ  :إِ ِّن َص ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
سمِ ِ
ِ
ٓمر َوم ِر َح
ٞمد ِه َخلُ ُٚم ُ
ًمٚمّم٤مئ ِؿ َوم ْر َطمتَ٤من ي ْٗم ُ
ٞم٥م قمٜمْد اهللَِّ ُم ْـ ِريحِ اعم ًْؽ َّ .
اًمّم٤مئ ِؿ َأ ْـم ُ
قف َوم ِؿ َّ
رطم ُٝمام  :إِذا َأ ْوم َ
ِسمٗم ْٓم ِر ِه  ،وإ َذا ًَم٘مل ر َّسم ُف ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ّمق ُِم ِف ش ٌ
ومرح سمِ ْ
ِ
ِ
خ ِ
رواي٦م ا ًْمٌُ َ
يؽم ُك َـمٕم٤م َُم ُف َ ،و َذا َسم ُف َ ،
اًمّمٞم٤م ُم
وهذا ًمٗمظ
وؿم ْٝمق َشم ُف ُ ،م ْـ َأ ْضمكم ِّ ،
٤مري  .وذم رواي٦م ًمف ُ ْ « :
نم َأُم َث ِ
ِ
٤مهلَ٤م ش .
زم و َأٟم٤م َأ ْضم ِزي سمِف  ،واحلًٜمَ ُ٦م سمِ َٕم ْ ِ ْ

٤مهل٤م إِمم ؾمٌ ِٕم ِامئ٦م ِوٕم ٍ
ِ
ٛمؾ ِ
وذم رواي٦م عمًٚمؿ  « :يم ُُّؾ َقم ِ
ػ  .ىم٤مل اهللَّ
٤مقمػ
اسمـ آ َد َم ُي َْم ُ
احلًٜمَ ُ٦م سمِ ْ
ْ
َ ْ
َ
ٕمنم َأ ُْم َث َ
شمٕم٤ممم  « :إَِّٓ اًمّمقم َوم٢مِ َّٟمف ِزم و َأٟم٤م َأضمزي سمِ ِف  :يدع َؿمٝمق َشمف و َـمٕم٤مُمف ُِمـ َأضمكم ً .مِٚمّم٤مئؿ َومرطمت ِ
َ٤من :ومرطم٦م
َّ
َُ ْ ْ
ُ ْ ُ َ
ْ
َّ ْ َ ُ
ْ
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سم٤مب وضمقب صقم رُمْم٤من

ومٞمف َأ ْـمٞم٥م ِقمٜمْدَ اهللَِّ ُِمـ ريحِ اعمًِ ِ
قف ِ
قمٜمد ومٓمره َ ،وم ْرطم ٌ٦م ِقمٜمْدَ ًم َ٘م٤مء َر ِّسم ِف َ .
ؽش .
وخلُ ُٚم ُ
ْ
َ ُ
ْ
ٞمؾ اهللَِّ ٟم ِ
ِ
ىم٤مل َُ « :م ْـ َأ ْٟم َٗم َؼ َز ْو َضملم ذم َؾمٌِ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ُقد َي ُِم ْـ
 -1216وقمٜم ُف َأ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
الة د ِقمل ُمـ سم٤مب اًمّم ِ
ِ
ِ
ِ
الة  ،و َُم ْـ يم٤م َن
َّ
ْ
اًمّم ُ
َأ ْسمقاب اجلَٜمَّ٦م َ :ي٤م َقم ٌْدَ اهللَِّ هذا َظم ْ ٌػم َ ،وم َٛم ْـ يمَ٤من ُم ْـ َأ ْه ِؾ َ
٤مد د ِقمل ُِمـ سم٤مب ِ ِ
ُِمـ َأه ِؾ ِ ِ
َ٤من ُِمـ َأهؾ اًمّمٞم٤م ِم د ِقمل ُِمـ سم٤مب اًمري ِ
٤من وُم ْـ يمَ٤م َن
اجل َٝم٤مد  ،و َُم ْـ يم َ ْ ْ
ْ ْ
َّ َّ
ُ َ ْ
ِّ
ْ
اجل َٝم ُ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
رؾمقل اهللَّ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف  :سم َ٠ميب َأٟم٧م و ُأ ُِّمل ي٤م
اًمّمد َىم٦م ُدقمل ُم ْـ سم٤مب َّ
ُم ْـ َأ ْهؾ َّ
اًمّمد َىم٦م ش ىم٤مل أسمق سمٙمر َر َ
قاب ُِمـ َض ٍ
ومٝمؾ ُيدْ قمك َأطمدٌ ُِم ْـ شمٚمؽ إَ ْسم ِ
ورة ْ ،
ُم٤م َقمغم َُم ْـ ُد ِقمل ُِم ْـ شمِ َ
قاب يم ِّٚمٝم٤م ؟ ىم٤مل « :
ٚمؽ إَ ْسم ِ ْ ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َٟم َٕمؿ َو َأ ْر ُضمق َأ ْن شمٙمُق َن ُِمٜمٝمؿ ش ٌ
ِ
ٍ
ؾمٝمؾ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِ َّن ِذم اجلَٜمَّ٦م سم٤مسم ً٤م
 -1217وقمـ
سمـ ؾمٕمد ريض اهللَّ قمٜم ُف قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ ِ
اًم٘م ِ
٤مئٛمقن يقم ِ
ِ
ػمهؿ ُ ،
اًمر َّي ُ
ي٘م٤ملَ :أي َـ
ٞم٤مُم٦م ٓ ،
اًمّم
يدظمؾ ُمٜمْف َأطمدٌ َهم ُ
٤من  ،يدْ ُظم ُؾ ُمٜمْ ُف َّ
َ َ
ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف َّ :
ْ
ُ
َ
٤مئٛم َ
ُمتٗمؼ
يدظمؾ ُِمٜم ُف َأ َطمدٌ همػمهؿ  ،وم٢مِذا َد َظمٚمقا ُأهمٚمِ َؼ َوم َٚمؿ
ٞم٘مقُمقن ٓ
قن ؟ َوم
يدظمؾ ُِمٜمْ ُف َأ َطمدٌ ش ٌ
َّ
اًمّم ُ
قمٚمٞمف .
ٍ
ِ
ٍ
ُ
يض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :
يّمق ُم َيقُم ً٤م ذم
ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َُ « :م٤م ُم ْـ قم ٌْد ُ
 -1218و َقم ْـ َأيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ِّ
ري َر َ
ؾمٌٕملم ِ
ؾمٌِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وضمٝم ُف َقمـ اًمٜم َِّ٤مر
ظمريٗم ً٤م ش ٌ
َ
ٞمؾ اهللَّ إَِّٓ سم٤مقمَدَ اهللَّ سمِذًمؽ اًم َٞمق ِم َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َُ « :م ْـ َص٤م َم َر َُم َْم٤م َن
 -1219وقم ْـ َأيب ُه َرير َة
ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
واطمتًِ٤مسم ً٤م ُ ،هم ِٗم َر ًَم ُف ُم٤م َشم َ٘مدَّ َم ُِم ْـ ذٟمٌِْ ِف ش ٌ
إِ َيامٟم ً٤م ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل  « :إِذا َضم٤م َء َر َُم َْم٤م ُن ُ ،ومت َِّح ْ٧م
ريض اهللَُّ قمٜم ُف َ ،أ َّن
 -1229وقمٜم ُف
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
َّ٤مر  ،وص ِّٗم ِ
ِ
اب اًمٜم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
لم ش ٌ
دت اًمِمٞم٤مـمِ ُ
ُ
اب اجلٜمَّ٦م  ،و ُهم ِّٚم َ٘م٧م َأ ْسم َق ُ
َأ ْسم َق ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َ
ىم٤مل ُ « :صق ُُمقا ًم ِ ُر ْؤ َيتِ ِف َ ،و َأ ْومٓمِ ُروا ًم ِ ُرؤ َيتِ ِف  ،وم٢مِن
 -1221وقمٜم ُف َأ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري .
الصملم ش ٌ
همٛمل َقمٚمٞمٙمؿ َ ،وم َ٠ميم ِْٛم ُٚمقا ِقمدَّ َة َؿم ْٕمٌ٤م َن َصم َ
ِ
لم َي ْقُم ً٤م ش .
وذم
رواي٦م ُمًٚمؿ َ « :وم٢مِن ُهم َّؿ َقمٚمٞمٙمؿ َوم ُّمقُمقا َصمالصمِ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١
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قمـ احلًـ اًمٌٍمي :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمّمٞم٤مم يمام يمت٥م قمغم اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ًمٕمٚمٙمؿ
شمت٘مقن أي٤مُم٤م ُمٕمدودات  .وم٘م٤مل ٟ :مٕمؿ واهلل ًم٘مد يمت٥م اًمّمٞم٤مم قمغم يمؾ أُم٦م ىمد ظمٚم٧م يمام يمت٥م قمٚمٞمٜم٤م ؿمٝمرا
يم٤مُمال وأي٤مُم٤م ُمٕمدودات  :قمددا ُمٕمٚمقُم٤م  .قمـ اسمـ قمٛمر  ،ىم٤مل أٟمزًم٧م  :يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمّمٞم٤مم يمام يمت٥م قمغم
اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ًمٕمٚمٙمؿ شمت٘مقن.يمت٥م قمٚمٞمٝمؿ إذا صغم أطمدهؿ اًمٕمتٛم٦م وٟم٤مم طمرم ( اهلل ) قمٚمٞمف اًمٓمٕم٤مم
واًمنماب واًمٜمً٤مء إمم ُمثٚمٝم٤م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس :يمام يمت٥م قمغم اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ .يٕمٜمل سمذًمؽ  :أهؾ اًمٙمت٤مب
.ومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمريْم٤م أو قمغم ؾمٗمر ومٕمدة ُمـ أي٤مم أظمر .أي  :اعمريض واعمً٤مومر ٓ يّمقُم٤من ذم طم٤مل
اعمرض واًمًٗمر عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمام  ،سمؾ يٗمٓمران وي٘مْمٞم٤من سمٕمدة ذًمؽ ُمـ أي٤مم أظمر  .وأُم٤م
اًمّمحٞمح اعم٘مٞمؿ اًمذي يٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم وم٘مد يم٤من خمػما سملم اًمّمٞم٤مم وسملم اإلـمٕم٤مم إن ؿم٤مء ص٤مم  ،وإن ؿم٤مء أومٓمر
 ،وأـمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤م  ،وم٢من أـمٕمؿ أيمثر ُمـ ُمًٙملم قمـ يمؾ يقم  ،ومٝمق ظمػم  ،وإن ص٤مم ومٝمق أومْمؾ
ُمـ اإلـمٕم٤مم  ،ىم٤مًمف اسمـ ُمًٕمقد  ،واسمـ قمٌ٤مس  ،وجم٤مهد  ،وـم٤موس  ،وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من وهمػمهؿ ُمـ
اًمًٚمػ  .قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع أٟمف ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م :وقمغم اًمذيـ يٓمٞم٘مقٟمف ومدي٦م ـمٕم٤مم ُمًٙملم ومٛمـ شمٓمقع
ظمػما ومٝمق ظمػم ًمف وأن شمّمقُمقا ظمػم ًمٙمؿ إن يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن  .يم٤من ُمـ أراد أن يٗمٓمر يٗمتدي طمتك ٟمزًم٧م أي٦م
اًمتل سمٕمده٤م ومٜمًختٝم٤م .ىم٤مل قمٌد اهلل :ومٙم٤من ُمـ ؿم٤مء ص٤مم وُمـ ؿم٤مء أومٓمر وأـمٕمؿ ُمًٙمٞمٜم٤م .ومٛمـ شمٓمقع .ىم٤مل
 :ي٘مقل  :أـمٕمؿ ُمًٙمٞمٜم٤م آظمر .ومٝمق ظمػم ًمف وأن شمّمقُمقا ظمػم ًمٙمؿ )ومٙم٤مٟمقا يمذًمؽ طمتك ٟمًختٝم٤م ( ومٛمـ
ؿمٝمد ُمٜمٙمؿ اًمِمٝمر ومٚمٞمّمٛمف ( .شمٗمًػم سمـ يمثػم ) 599/1
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمفً :مٞمس اًمّمٞم٤مم ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وطمده وًمٙمٜمف ُمـ اًمٙمذب
واًمٌ٤مـمؾ واًمٚمٖمق واحلٚمػ ( .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )
روي قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من يٜم٤مدي ذم آظمر ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من :ي٤م ًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ هذا اعم٘مٌقل

ومٜمٝمٜمٞمف وُمـ هذا اعمحروم ومٜمٕمزيفً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ص)219
قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤ملُ :مـ هذا اعم٘مٌقل ُمٜم٤م ومٜمٝمٜمٞمف؟ وُمـ هذا اعمحروم ُمٜم٤م ومٜمٕمزيف؟ أَي٤م اعم٘مٌقل هٜمٞمئ ً٤م ًمؽ!
أَي٤م اعمردود ضمؼم اهلل ُمّمٞمٌتؽ ًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ ومٞمف ي٘مٌؾ ُمٜم٤م ومٞمٝمٜمك ي٤م ظمٞمٌ٦م اعمردود ُمـ شمقمم قمٜمف سمٖمػم ىمٌقل
أرهمؿ اهلل أٟمٗمف سمخزي ؿمديد ( .خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى )213
ىم٤مم أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري قمٜمد اًمٙمٕمٌ٦م وم٘م٤مل  :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس أٟم٤م ضمٜمدب اًمٖمٗم٤مري هٚمٛمقا إمم إخ اًمٜم٤مصح
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اًمِمٗمٞمؼ وم٤ميمتٜمٗمف اًمٜم٤مس  ،وم٘م٤مل  :أرأيتؿ ًمق أن أطمديمؿ أراد ؾمٗمرا أًمٞمس يتخذ ُمـ اًمزاد ُم٤م يّمٚمحف ويٌٚمٖمف ؟
ىم٤مًمقا  :سمغم ىم٤مل  :ومًٗمر ـمريؼ اًم٘مٞم٤مُم٦م أسمٕمد ُم٤م شمريدون ومخذوا ُمٜمف ُم٤م يّمٚمحٙمؿ ىم٤مًمقا  :وُم٤م يّمٚمحٜم٤م ؟
ىم٤مل  :طمجقا طمج٦م ًمٕمٔم٤مم إُمقر صقُمقا يقُم٤م ؿمديدا طمره ًمٓمقل اًمٜمِمقر  ،صٚمقا ريمٕمتلم ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ
ًمقطمِم٦م اًم٘مٌقر ،يمٚمٛم٦م ظمػم شم٘مقهل٤م أو يمٚمٛم٦م ؾمقء شمًٙم٧م قمٜمٝم٤م ًمقىمقف يقم قمٔمٞمؿ  ،شمّمدق سمامًمؽ ًمٕمٚمؽ
شمٜمجق ُمـ قمًػمه٤م اضمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م جمٚمًلم جمٚمً٤م ذم ـمٚم٥م أظمرة وجمٚمً٤م ذم ـمٚم٥م احلالل واًمث٤مًم٨م ييك
وٓ يٜمٗمٕمؽ ٓ شمريده  .اضمٕمؾ اعم٤مل درمهلم درمه٤م شمٜمٗم٘مف قمغم قمٞم٤مًمؽ ُمـ طمٚمف ودرمه٤م شم٘مدُمف ٔظمرشمؽ
واًمث٤مًم٨م ييك وٓ يٜمٗمٕمؽ ٓ شمريده  .صمؿ ٟم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف  :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس ىمد ىمتٚمٙمؿ طمرص ٓ شمدريمقٟمف
أسمدا ( .شم٤مريخ دُمِمؼ  -214/66طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )
ث ٟمٗمًف أٟمَّف إن أومٓمر رُمْم٤مٟمَ٠من ٓ ِ
دظمؾ اجلٜم َ٦م ِ
يٕميص اهللَََّ ،
َ
سمٖمػم
يمٕم٥مَُ :مـ ص٤م َم
ىم٤مل
رُمْم٤من وهق َُيدِّ ُ َ ُ
ٌ
ٍ
رُمْم٤من وهق َيدِّ ُ
َ
قمَم ر َّسمف ،ومّمٞم٤م ُُمف قمٚمٞمف ُمردو ٌد.
ُمً٠مًم٦م وٓ طمً٤مب ،و َُمـ ص٤م َم
ٟمٗمًف أٟمَّف إذا أومٓمر َ
ث َ
(ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 137 - 136
ىمٞمؾ ًمٌنم احل٤مذم :أن ىمق ًُم٤م يتٕمٌدون ذم رُمْم٤من وجيتٝمدون ذم إقمامل ،وم٢مذا اٟمًٚمخ شمريمقا! ىم٤مل :سمئس اًم٘مقم
ىمقم ٓ يٕمرومقن اهلل إٓ ذم رُمْم٤منُ( .مٗمت٤مح إومٙم٤مر ًمٚمت٠مه٥م ًمدار اًم٘مرار)283/2
ظمرج قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل ذم يقم قمٞمد ومٓمر وم٘م٤مل ذم ظمٓمٌتف :أَي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ صٛمتؿ هلل صمالصملم
يق ًُم٤م وىمٛمتؿ صمالصملم ًمٞمٚم٦م وظمرضمتؿ اًمٞمقم شمٓمٚمٌقن ُمـ اهلل أن يت٘مٌَّؾ ُمٜمٙمؿً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)299
ىم٤مل ُمٕمغم سمـ اًمٗمْمؾ :يم٤مٟمقا يدقمقن اهلل شمٕم٤ممم ؾمت٦م أؿمٝمر أن يٌٚمٖمٝمؿ رُمْم٤من ،ويدقمقٟمف ؾمت٦م أؿمٝمر أن يت٘مٌَّؾ
ُمٜمٝمؿً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)148
ً
ُمت٘مٌال.
ىم٤مل َيٞمك سمـ أيب يمثػم يم٤من ُمـ دقم٤مئٝمؿ :اًمٚمٝمؿ ؾم ِّٚمٛمٜمل إمم رُمْم٤من وؾم ِّٚمؿ زم رُمْم٤من وشمً َّٚمٛمف ُمٜمل
(ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )148
ُمْمامرا خلٚم٘مف يًتٌ٘مقن ومٞمف سمٓم٤مقمتف إمم ُمرو٤مشمف ومًٌؼ ىمقم
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :إن اهلل ضمٕمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من
ً
ومٗم٤مزوا وختٚمػ آظمرون ومخ٤مسمقا ،وم٤مًمٕمج٥م ُمـ اًمالقم٥م اًمْم٤مطمؽ ذم اًمٞمقم اًمذي يٗمقز ومٞمف اعمحًٜمقن
وَين ومٞمف اعمٌٓمٚمقنً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)219
قمـ احلًـ ىم٤مل :اًمً٤مئحقن هؿ اًمّم٤مئٛمقن( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)44 /9
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قمـ جم٤مهد ىم٤مل :ظمّمٚمت٤من ُمـ طمٗمٔمٝمام ؾمٚمؿ ًمف صقُمف :اًمٖمٞمٌ٦م واًمٙمذب  (.أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌف)
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر أن ىمق ًُم٤م ُمـ أهؾ اًمٌٍمة اؿمؽموا ضم٤مري٦م ىمرب ؿمٝمر رُمْم٤من ،ومرأهتؿ يِمؽمون اعم٠ميمقل
واعمنموب ،وم٘م٤مًم٧م هلؿُ :م٤م شمّمٜمٕمقن هبذا؟! وم٘م٤مًمقا هل٤مً :مِمٝمر رُمْم٤من ،وم٘م٤مًم٧م هلؿ :أٟم٤م يمٜم٧م ًم٘مقم يم٤من
دهرهؿ يمٚمف ؿمٝمر رُمْم٤من ،ومقاهلل ٓ ،أىمٞمؿ قمٜمديمؿ( .اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )146/ 5
ىم٤مل ىمت٤مدة :يم٤من ي٘م٤ملُ :مـ ل ُيٖمٗمر ًمف ذم رُمْم٤من ومٚمـ يٖمٗمر ًمف ومٞمام ؾمقاهً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)211
قمـ اًمزهري ىم٤مل :دظمٚمٜم٤م قمغم قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم ،وم٘م٤مل :ي٤م زهري ،ومٞمؿ يمٜمتؿ؟ ىمٚم٧م :شمذايمرٟم٤م اًمّمقم،
وم٠ممجع رأيل ورأى أصح٤ميب :قمغم أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمّمقم رء واضم٥م ،إٓ ؿمٝمر رُمْم٤من :وم٘م٤مل :ي٤م زهري،
ًمٞمس يمام ىمٚمتؿ ،اًمّمقم قمغم أرسمٕملم وضمٝم ً٤م ،قمنمة ُمٜمٝم٤م واضمٌ٦م يمقضمقب ؿمٝمر رُمْم٤من ،وقمنمة ُمٜمٝم٤م طمرام،
وأرسمٕم٦م قمنمة ظمّمٚم٦م ،ص٤مطمٌٝم٤م سم٤مخلٞم٤مر :إن ؿم٤مء ص٤مم ،وإن ؿم٤مء أومٓمر :وصقم اًمٜمذر واضم٥م ،وصقم
آقمتٙم٤مف واضم٥م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ومنهـ ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل :ىم٤مل :أُم٤م اًمقاضم٥م :ومّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من،
(و َُم ْـ َىمت ََؾ ُُم ْ١م ُِمٜم ً٤م َظم َٓم ً٠م)
وصٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم ـ يٕمٜمل :ذم ىمتؾ اخلٓم٠م ـ عمـ ل جيد اًمٕمتؼ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
(اًمٜمً٤مء  )92أي٦م .وصٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ،عمـ ل جيد اإلـمٕم٤مم ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:
( َذًم ِ َؽ َيم َّٗم َ٤مر ُة َأ ْي َامٟمِٙم ُْؿ إِ َذا َطم َٚم ْٗمت ُْؿ) (اعم٤مئدة  .)89وصٞم٤مم طمٚمؼ اًمرأس ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم َٛم ْـ يم َ
َ٤من ُِمٜمْٙم ُْؿ
ِ
ذى ُِم ْـ َر ْأ ِؾم ِف) (اًمٌ٘مرة  .)196ص٤مطمٌف سم٤مخلٞم٤مر :إن ؿم٤مء ص٤مم صمالصم ً٤م :وصقم دم اعمتٕم٦م ،عمـ ل
َُم ِريْم ً٤م َأ ْو سمِف َأ ً

جيد اهلدي ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ( :وم َٛم ْـ َمتَتَّ َع سمِ٤م ًْم ُٕم ْٛم َر ِة إِ َمم ْ
احلَ ّ٩م) (اًمٌ٘مرة  .)196وصقم ضمزاء اًمّمٞمد ىم٤مل اهلل قمز
(و َُم ْـ َىمتَ َٚم ُف ُِمٜمْٙم ُْؿ ُُمتَ َٕم ِّٛمد ًا َوم َج َزا ٌء ُِمثْ ُؾ َُم٤م َىمت ََؾ ُِم َـ اًمٜمَّ َٕم ِؿ) (اعم٤مئدة  .)95وإٟمام ي٘مقم ذًمؽ اًمّمٞمد ىمٞمٛم٦م
وضمؾَ :
صمؿ ي٘مص ذًمؽ اًمثٛمـ قمغم احلٜمٓم٦م .وأُم٤م اًمذي ص٤مطمٌف سم٤مخلٞم٤مر :ومّمقم يقم آصمٜملم واخلٛمٞمس ،وصقم ؾمت٦م
أي٤مم ُمـ ؿمقال سمٕمد رُمْم٤من ،ويقم قمروم٦م ،ويقم قم٤مؿمقراء :يمؾ ذًمؽ ص٤مطمٌف سم٤مخلٞم٤مر :إن ؿم٤مء ص٤مم ،وإن
ؿم٤مء أومٓمر :وأُم٤م صقم اإلذن :وم٤معمرأة ٓ شمّمقم شمٓمققم ً٤م إٓ سم٢مذن زوضمٝم٤م ،ويمذًمؽ اًمٕمٌد وإُم٦م .وأُم٤م صقم
احلرام :ومّمقم يقم اًمٗمٓمر ،ويقم إوحك ،وأي٤مم اًمتنميؼ ،ويقم اًمِمؽ :هنٞمٜم٤م أن ٟمّمقُمف يمرُمْم٤من،
وصقم اًمقص٤مل طمرام ،وصقم اًمّمٛم٧م طمرام ،وصقم ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م طمرام ،وصقم اًمدهر طمرام،
واًمْمٞمػ ٓ :يّمقم شمٓمققم ً٤م ،إٓ سم٢مذن ص٤مطمٌف :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «ُمـ ٟمزل قمغم ىمقم،
ومال يّمقُمـ شمٓمققم ً٤م ،إٓ سم٢مذهنؿش وي١مُمر اًمّمٌل سم٤مًمّمقم إذا ل يراهؼ ،شم٠مٟمٞمً٤م ،وًمٞمس سمٗمرض :ويمذًمؽ ُمـ
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أومٓمر ًمٕمٚم٦م ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر ،صمؿ وضمد ىمقة ذم سمدٟمف :أُمر سم٤مإلُمً٤مك ،وذًمؽ شم٠مدي٥م اهلل قمز وضمؾ ،وًمٞمس
سمٗمرض :ويمذًمؽ اعمً٤مومر :إذا أيمؾ ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر ،صمؿ ىمدم :أُمر سم٤مإلُمً٤مك .وأُم٤م صقم اإلسم٤مطم٦م :ومٛمـ أيمؾ،
أو ذبٟ ،م٤مؾمٞم ً٤م ُمـ همػم قمٛمد ،وم٘مد أسمٞمح ًمف ذًمؽ ،وأضمزأه قمـ صقُمف .وأُم٤م صقم اعمريض ،وصقم
اعمً٤مومر :وم ٢من اًمٕم٤مُم٦م اظمتٚمٗم٧م ومٞمف ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :يّمقم ،وىم٤مل ىمقم ٓ :يّمقم :وىم٤مل ىمقم :إن ؿم٤مء ص٤مم،
وإن ؿم٤مء أومٓمر :وأُم٤م ٟمحـ ،ومٜم٘مقل :يٗمٓمر ذم احل٤مًملم مجٞمٕم ً٤م :وم٢من ص٤مم ذم اًمًٗمر واعمرض ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ،ىم٤مل
اهلل قمز وضمؾَ ( :وم ِٕمدَّ ٌة ُِم ْـ َأ َّي٤م ٍم ُأ َظم َر) (اًمٌ٘مرة ( .)184طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)142 - 141 /3
ىم٤مل اًمِم٤مقمر :
اًمّم ْق ِم َقمٜمْٙم ُْؿ َىمدْ ا ْٟم َ٘م َ٣م
أٓ إِ َّن َؿم ْٝم َر َّ
ـش ًم ِ ِٗمر ِاىم ِ
ِ
ِ
ـف
ُـؿ ُُم ًْت َْقطم ٌ َ
َو َه ْؾ ومٞمٙم ُ
ِ
اج َطم ِّ٘م ِف
ـر َ
َومال ُ ْهتٛم ُٚمـقا َي٤م َىمق ُم إِ ْظم َ
ٞمـر ًَم ْٖم ِ
ـ٧م إَِّٓ ًمِتَٙم ِْٗم ِ
َو َُم٤م ُ ِ
ـق ِه
ذ َقم ْ
َوم َ٘مدْ َوم َ٤مز ُمــ َزيمَّـك وص َّغم ًمِرسم ِ
ـف
َ َ َ ِّ
َ ْ

َومٝم ْؾ ُمر ِضمع ُِمٜمْٙمُؿ ًمِق ْؿم ِ
ؽ اٟم ٍِْم ِاُم ِف
َ
َ َْ ٌ
٤مُم ِ
ـف وىمِٞم ِ
ِ ِ
ِ
ـف
َو َُم٤م َوم٤م َشم ُف ُمـ ْـ َص ْقُم َ َ
ـر ِقمٜمْدَ َمت ِ
َو َأ ُّدوا َزيمَـ٤م َة ا ًْم ِٗم ْٓم ِ
٤مُم ِف
َ
ٞم٤مُم ِ
و َل ُشم ْٗمر ْض إِٓ ُـمٝمـر ًة ًم ِ ِّم ِ
ـف
ْ َ
َ ْ َ
٤مُم ِ
وطم َ٤مز سمِ َِمٝم ِر اًمّمق ِم َشمٙم ِْٗمػم َقم ِ
ـف
َّ ْ
ْ
َ َ
َ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أيب قمثامن اًمٜمٝمدي :أن أسم٤م هريرة يم٤من ذم ؾمٗمر ،ومٚمام ٟمزًمقا ،ووٕمقا اًمًٗمرة وسمٕمثقا إًمٞمف وهق يّمكم،

وم٘م٤مل :إن ص٤مئؿ :ومٚمام يم٤مدوا يٗمرهمقن ضم٤مء ومجٕمؾ ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ومٜمٔمر اًم٘مقم إمم رؾمقهلؿ ،وم٘م٤ملُ :م٤م شمٜمٔمرون؟
ىمد واهلل أظمؼمن أٟمف ص٤مئؿ :وم٘م٤مل أسمق هريرة :صدق ،إن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:
صقم ؿمٝمر رُمْم٤من وصقم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر :صقم اًمدهر وىمد صٛم٧م صمالصم٦م أي٤مم ُمـ أول اًمِمٝمر
وم٠مٟم٤م ُمٗمٓمر ذم ختٗمٞمػ اهلل ص٤مئؿ ذم شمْمٕمٞمػ اهلل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)382 /1
ىم٤مل قمٌ٤مس سمـ ومروخ :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمثامن اًمٜمٝمدي ي٘مقل :شمْمٞمٗم٧م أسم٤م هريرة ؾمٌع ًمٞم٤مل :وم٘مٚم٧م ًمف :يمٞمػ
شمّمقم أو :يمٞمػ صٞم٤مُمؽ ي٤م أسم٤م هريرة؟ ىم٤مل :أُم٤م أٟم٤م ،وم٠مصقم أول اًمِمٝمر صمالصم ً٤م ،وم٢من طمدث زم طمدث ،يم٤من
زم أضمر ؿمٝمري( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)382 /1
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل :رأي٧م أسم٤م هريرة يٓمقف سم٤مًمًقق ،صمؿ ي٠ميت أهٚمف ،ومٞم٘مقل :هؾ قمٜمديمؿ ُمـ رء؟
وم٢من ىم٤مًمقا ،ٓ :ىم٤مل :وم٢من ص٤مئؿ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)382 /1
ىم٤مل أيب هريرة رى اهلل قمٜمف  :أٓ أدًمٙمؿ قمغم همٜمٞمٛم٦م سم٤مردة؟ ىم٤مًمقاُ :م٤مذا ي٤م أسم٤م هريرة؟ ىم٤مل :اًمّمقم ذم
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اًمِمت٤مء( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 381 /1
وقمٜمف ،أٟمف يم٤من وأصح٤مسمف :يم٤مٟمقا إذا ص٤مُمقا:ىمٕمدوا ذم اعمًجد وىم٤مًمقاٟ:مٓمٝمر صٞم٤مُمٜم٤م(.احلٚمٞم٦م )382 /1
ىم٤مل أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف :ظمرضمٜم٤م هم٤مزيـ ذم اًمٌحر ،ومٌٞمٜمام ٟمحـ واًمريح ًمٜم٤م ـمٞمٌ٦م ،واًمنماع ًمٜم٤م ُمرومقع:
ومًٛمٕمٜم٤م ُمٜم٤مدي٤م يٜم٤مدي :ي٤م أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م ،ىمٗمقا أظمؼميمؿ ،طمتك وامم سملم ؾمٌٕم٦م أصقات ىم٤مل أسمق ُمقؾمك:
وم٘مٛم٧م قمغم صدر اًمًٗمٞمٜم٦م ،وم٘مٚم٧مُ :مـ أٟم٧م ،وُمـ أيـ أٟم٧م؟ أو ُم٤م شمرى أيـ ٟمحـ وهؾ ٟمًتٓمٞمع وىمقوم ً٤م؟
ىم٤مل :وم٠مضم٤مسمٜمل اًمّمقت :أٓ أظمؼميمؿ سم٘مْم٤مء ىمْم٤مه اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمٗمًف؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :سمغم أظمؼمٟم٤م ىم٤مل:
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىم٣م قمغم ٟمٗمًف :أٟمف ُمـ قم ّٓمش ٟمٗمًف هلل قمز وضمؾ ذم يقم طم٤مر ،يم٤من طم٘م ً٤م قمغم اهلل :أن يرويف
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىم٤مل :ومٙم٤من أسمق ُمقؾمك يتقظمك ذًمؽ اًمٞمقم احل٤مر ،اًمِمديد احلر ،اًمذي يٙم٤مد يٜمًٚمخ ومٞمف اإلٟمً٤من
ومٞمّمقُمف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)269 /1
قمـ اسمـ ؿمقذب ىم٤مل :يم٤من اسمـ ؾمػميـ :يّمقم يقُم ً٤م ،ويٗمٓمر يقُم ً٤م :ويم٤من اًمذي يٗمٓمر ومٞمف :يتٖمدى ،ومال
يتٕمِمك :صمؿ يتًحر ،ويّمٌح ص٤مئ ًام (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)272 /2
ىم٤مل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م:يم٤من اسمـ اًمزسمػم يقاصؾ ؾمٌٕم٦م أي٤مم ويّمٌح يقم اًمً٤مسمع وهق أًمثٞمٜم٤م(.احلٚمٞم٦م )335 /1
ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م :يم٤من أصح٤مسمٜم٤م ي٘مقًمقن :أهقن اًمّمٞم٤مم شمرك اًمٓمٕم٤مم واًمنماب.
(اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓسمـ طمجر  336/3رىمؿ (1962
ىم٤مل إؾمح٤مق :ىمد يمؼمت ووٕمٗم٧مُ ،م٤م أصقم :إٓ صمالصم٦م ُمـ اًمِمٝمر ،وآصمٜملم واخلٛمٞمس ،وؿمٝمقر احلرم.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)339 /9
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ أٟمف يم٤من إذا دقمل إمم ـمٕم٤مُم٠ميمؾ وهق ص٤مئؿ ول ي٘مؾ إن ص٤مئؿ( .احلٚمٞم٦م )19 /8
قمـ هٜمٞمدة ـ اُمرأة إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أن إسمراهٞمؿ :يم٤من يّمقم يقُم ً٤م ،ويٗمٓمر يقُم ً٤م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)224 /4
يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمقن :يّمقم يقُم ً٤م ،ويٗمٓمر يقُم ً٤م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)49 /3
> -80ثبة اجلٛد ٚفؼً ادلؼشٚف ٚاإلوثبس ِٓ اخلري
يف ؽٙش سِنبْ ٚاٌض٠بدح ِٓ رٌه يف اٌؼؾش األٚاخش ِٕٗ

قمٌ٤مس ِ ،
 -1222وقمـ ِ
ٍ
َ٤من َر ُؾم ُ
ريض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،
ىم٤مل  :يم َ
قل اهللِ َ ،ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ َ ،أ ْضم َق َد
اسمـ
َ
اًمٜم ِ
لم َي ْٚم َ٘م٤م ُه ِضم ْ ِؼم ُيؾ َ ،ويمَ٤م َن ِضم ْ ِؼم ُيؾ َي ْٚم َ٘م٤م ُه ذم يم ُِّؾ ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ُِم ْـ
َّ٤مس َ ،ويمَ٤م َن َأ ْضم َق ُد َُم٤م َيٙمُق ُن ذم َر َُم َْم٤م َن ِطم َ
آن َ ،وم َٚم َر ُؾم ُ
٤من َومٞمُدَ ِار ُؾم ُف اًم ُ٘م ْر َ
َر َُم َْم َ
لم َي ْٚم َ٘م٤م ُه ِضم ْ ِؼم ُيؾ َأ ْضم َق ُد سمِ٤مخلَ ْ ِػم ُِم َـ
قل اهللِ َ ،ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚمؿ ِ ،طم َ

سم٤مب اجلقد وومٕمؾ اعمٕمروف
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اًمر ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يح اعمُ ْر َؾم َٚم ِ٦م ش ٌ
ِّ
ِ
ِ
َ٤من َر ُؾم ُ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  « :يم َ
قل اهللِ َ ،ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚمؿ  ،إِ َذا َد َظم َؾ
َ -1223و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
نم َأ ْطم َٞمك اًم َّٚمٞمْ َؾ َ ،و َأ ْي َ٘م َظ َأ ْه َٚم ُف َ ،و َؿمدَّ اعمِئْ َز َر ش ٌ
اًم َٕم ْ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :أطم٥م إزم إذا دظمؾ اًمٕمنم إواظمر أن يتٝمجد سم٤مًمٚمٞمؾ وجيتٝمد ومٞمف ويٜمٝمض أهٚمف ووًمده

إمم اًمّمالة إن أـم٤مىمقا ذًمؽً(.مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ومٞمام ًمٚمٛمقاؾمؿ ُمـ وفم٤مئػ ٓسمـ رضم٥م ) 342-341
قمـ اًمّمٚم٧م سمـ سمًٓم٤مم ىم٤مل :يم٤من مح٤مد سمـ َأيب ُؾم َٚمٞمْامن يٗمٓمر يمؾ ًمٞمٚم٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من َخًلم إٟمً٤مٟم٤مورم
روايف َخً٤مئف اٟمً٤من وم٢مذا يم٤من ًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمر يمً٤مهؿ صمقسم٤م صمقسم٤م واقمٓم٤مهؿ سمٕمٞمد اًمٕمٞمد يمؾ واطمد ُم٤مئف درهؿ .
(اظمٌ٤مر اصٌٝم٤من  – 289/1ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )233/5
ؿمٝمر رُمْم٤من اىمتداء سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِ
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك:وأطم٥م ًمٚمرضمؾ اًمزي٤مدة سم٤مجلقد ذم ِ
وحل٤مضم٦م
ً
اًمٜم٤مس ومٞمف إمم ُمّم٤محلٝمؿ ،وًمتِم٤مهمؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمّمقم واًمّمالة قمـ ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ(.خمتٍم اعمزن ُ 68 /9مع يمت٤مب إم)

ىم٤مل اًمزهرى ذايمرا طم٤مل اًمًٚمػ :إذا دظمؾ رُمْم٤من وم٢مٟمام هق ىمراءة اًم٘مرآن وإـمٕم٤مم اًم َّٓمٕم٤مم.
(ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)183/1

َ

َّ

ّ
َّ ْ
? -80ثبة إٌ ٟٙػٓ رمذَ سِنبْ ثق َٛثؼذ ٔقف ؽؼجبْ ئال دلٓ
ً
ٚفٍٗ دبب لجٍٗ  ،أٚ ٚافك ػبدح ٌٗ ثأْ وبْ ػبدرٗ ف َٛاالثٕني ٚاخلّ١ظ فٛافمٗ

ِ
يمؿ
 -1224قمـ َأيب ُهريرة
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  ٓ « :يتَ َ٘مدَّ َُم َّـ َأ َطمدُ ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،قمـ ِّ
َ
َر َُم َْم٤م َن سمِ َّمق ِم يق ٍم َأ ْو يق َُم ْ ِ
يّمق ُم َص ْق َُم ُف َ ،وم ْٚمٞمَ ُّم ْؿ َ
ُمتٗمؼ
اًمٞمق َمش ٌ
ذًمؽ ْ
لم  ،إَِّٓ َأن َيٙمق َن َر ُضم ٌؾ يمَ٤م َن ُ
قمٚمٞمف .
ِ
 -1225وقمـ ِ
ٍ
ُ
ريض اهللَّ قمٜمٝمام  ،ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ٓ « :
ىم٤مل
قمٌ٤مس ،
اسمـ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
شم َُّمق ُُمقا َىمٌْ َؾ َر َُم َْم َ
لم
٤من ُ ،صق ُُمقا ًم ِ ُر ْؤيتِ ِف َ ،و َأ ْومٓمِ ُروا ًم ِ ُر ْؤ َيتِ ِف َ ،وم٢مِ ْن طم٤م ًَم ْ٧م ُدو َٟم ُف َهمٞمَ٤مي ٌ٦م وم َ٠ميم ِْٛمٚمقا َصمالصمِ َ
ِ
ِ
اعمثٜم٤مة ُمـ
وسم٤مًمٞم٤مء
صحٞمح  «.اًم َٖمٞم٤م َي٦م ش سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م
يقُم ً٤م ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمً ٌـ
ٌ
ِ ِ
اًمً َح٤مسم ُ٦م .
حت٧م اعمٙمررة  ،وهل َّ :
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َ
رُمْم٤من سمّمقم
سم٤مب اًمٜم َّْٝمل قمـ شم٘مدّ م

ِ
 -1226وقمـ َأيب هرير َة ِ
ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َسم ِ٘م َل
ىم٤مل
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ َْ
َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ
ػ ُِم ْـ َؿم ْٕمٌ٤م َن َومال شم َُّمق ُُمقا ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ٟمِ ّْم ٌ
ٌ
ِمؽ ومِ ِ
َ -1227و َقم ْـ َأيب اًمٞمَ٘م َٔم٤من ِ
سمـ َي ِ ٍ
قمامر ِ
ريض اهللَّ قمٜمْٝمام  ،ىم٤مل َُ « :م ْـ َص٤م َم اًمٞمَق َم ا ًَّم ِذي ُي ُّ
ٞمف
٤مه
َ
ِ
ِ
ٌ
طمدي٨م طمًـ
وؾم َّٚمؿ ش رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل :
َوم َ٘مدْ َقم ََم َأسم٤م اًم َ٘م٤مؾم ِؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
صحٞمح
ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وم٘مرب همداءه وم٘م٤مل :أومٓمروا أَي٤م اًمّمٞم٤مم!
قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد اسمـ قمٌ٤مس ىمٌؾ رُمْم٤من سمٞمقم أو يقُملم ّ
ٓ شمقاصٚمقا رُمْم٤من سمٌمء واومّمٚمقاُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )158/4
ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمقراق اًمٌٚمخل :ؿمٝمر رضم٥م ؿمٝمر ًمٚمزرع وؿمٕمٌ٤من ؿمٝمر اًمً٘مل ًمٚمزرع ورُمْم٤من ؿمٝمر طمّم٤مد
اًمزرع.وىم٤مل ايْم٤م ُ :مثؾ ؿمٝمر رضم٥م ُمثؾ اًمريح وُمثؾ ؿمٕمٌ٤من ُمثؾ اًمٖمٞمؿ وُمثؾ رُمْم٤من ُمثؾ اًم٘مٓمر .وىم٤مل
ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ :يم٤من ي٘م٤مل ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من ؿمٝمر اًم٘مراء ويم٤من طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م إذا دظمؾ ؿمٕمٌ٤من ىم٤مل :هذا
ؿمٝمر اًم٘مراء .ويم٤من قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل إذا دظمؾ ؿمٕمٌ٤من أهمٚمؼ طم٤مٟمقشمف وشمٗمرغ ًم٘مراءة اًم٘مرآن.
( ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م )121/1
ىم٤مل احلًـ سمـ ؾمٝمؾ :ىم٤مل ؿمٕمٌ٤من :ي٤م رب ضمٕمٚمتٜمل سملم ؿمٝمريـ قمٔمٞمٛملم ومام زم؟ ىم٤مل :ضمٕمٚم٧م ومٞمؽ ىمراءة
اًم٘مرآن ي٤م ُمـ ومرط ذم إوىم٤مت اًمنميٗم٦م ووٞمٕمٝم٤م وأودقمٝم٤م إقمامل اًمًٞمئ٦م وسمئس ُم٤م اؾمتقدقمٝم٤م.
( ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )135/1
وىمد قمٛمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م هبذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م وم٘م٤مًمقا  ٓ :جيقز أن يّمقم سمٕمد اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من إٓ عمـ يم٤من
ًمف قم٤مدة أو وصٚمف سمام ىمٌؾ اًمٜمّمػ .هذا هق إصح قمٜمد أيمثرهؿ أن اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م ًمٚمتحريؿ.
وذه٥م سمٕمْمٝمؿ –يم٤مًمروي٤من -إمم أن اًمٜمٝمل ًمٚمٙمراه٦م ٓ اًمتحريؿ(.ومتح اًمٌ٤مري )129/4
ىم٤مل اًم٘م٤مري  :واًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف رمح٦م قمغم إُم٦م أن يْمٕمٗمقا قمـ طمؼ اًم٘مٞم٤مم سمّمٞم٤مم رُمْم٤من قمغم وضمف اًمٜمِم٤مط
وأُم٤م ُمـ ص٤مم ؿمٕمٌ٤من يمٚمف ومٞمتٕمقد سم٤مًمّمقم ويزول قمٜمف اًمٙمٚمٗم٦م  .وىم٤مل اسمـ طمجر :وىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء:جيقز
اًمّمقم شمٓمققم٤م سمٕمداًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من ووٕمٗمقا احلدي٨م اًمقارد ومٞمف ( .ومتح اًمٌ٤مري )
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سم٤مب ُم٤م ي َ٘م ُ٤مل ِقمٜمْدَ ر ْؤي ِ٦م ِ
اهل ِ
الل
ُ َ
ُ

َُ ُ ْ َ ُ ْ َ
الي
اذل
خ
 -889ثبة ِب ٠مبي ػِٕذ سؤِ ِ ِ ٠

يم٤من إِذا ر َأى ِ
ِ
ٞمد اهللَِّ ِ
سمـ ُقمٌ ِ
اهل َ
الل
َ -1228قم ْـ َـم ْٚم َح َ٦م ِ ْ
وؾم َّٚمؿ َ َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
َىم َ٤مل « :اًم َّٚمٝمؿ َأ ِه َّٚمف قم َٚمٞمٜمَ٤م سمِ٤مَُٕم ِـ ِ ِ
اًمًال َُم ِ٦م ِ
ور ُّسم َؽ اهللَّ ِ ،ه ُ
الل ُر ْؿم ٍد َ
وظم ْ ٍػم
ُ ْ
واإل ْؾمال ِم َ ،ر ِّيب َ
واإل َيامن َ ،و َّ
ْ
ُ َّ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :يمٜم٤م ُمع قمٛمر سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م  ،ومؽماءيٜم٤م اهلالل  ،ويمٜم٧م رضمال
طمديد اًمٌٍم ومرأيتف  ،وًمٞمس أطمد يزقمؿ أٟمف رآه همػمي  .ىم٤مل  :ومجٕمٚم٧م أىمقل ًمٕمٛمر  :أُم٤م شمراه ؟ ومجٕمؾ ٓ
يراه  .ىم٤مل ي٘مقل قمٛمر :ؾم٠مراه وأٟم٤م ُمًتٚمؼ قمغم ومراؿمكُ(.مًٚمؿ )2873
قمـ أيب وائؾ ىم٤مل :أهٚمٚمٜم٤م هالل رُمْم٤من وٟمحـ سمخ٤مٟم٘ملم ،ومٛمٜم٤م ُمـ ص٤مم ،وُمٜم٤م ُمـ أومٓمر ،ىم٤مل :ومج٤مءٟم٤م

يمت٤مب قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :إذا رأيتؿ اهلالل هن٤مر ًا ومال شمٗمٓمروا طمتك يِمٝمد ؿم٤مهدان ُمًٚمامن أهنام رأي٤مه
سم٤مُٕمس (.اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق رىمؿ )9431
ىم٤مًمٕمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف  :إذا رأى أطمديمؿ اهلالل ومال يرومع سمف رأؾم٤م سمؾ يٙمٗمل أطمديمؿ أن ي٘مقل
 :ريب ورسمؽ اهلل ُ).مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف) 129/7
قمـ يمري٥م أن أم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرصمٌٕمثتف إمم ُمٕم٤موي٦م سم٤مًمِم٤مم ىم٤مل :وم٘مدُم٧م اًمِم٤مم وم٘مْمٞم٧م طم٤مضمتٝم٤م
واؾمتٝمؾ قمكم رُمْم٤من وأٟم٤م سم٤مًمِم٤مم ومرأي٧م اهلالل ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ،صمؿ ىمدُم٧م اعمديٜم٦م ذم آظمر اًمِمٝمر ،ومً٠مًمٜمل
قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،صمؿ ذيمر اهلالل وم٘م٤ملُ :متك رأيتؿ اهلالل؟ وم٘مٚم٧م :رأيٜم٤مه ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م
وم٘م٤مل :أٟم٧م رأيتف؟ وم٘مٚم٧مٟ :مٕمؿ ورآه اًمٜم٤مس وص٤مُمقا وص٤مم ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤ملً :مٙمٜم٤م رأيٜم٤مه ًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م ومال ٟمزال
ٟمّمقم طمتك ٟمٙمٛمؾ صمالصملم ،أو ٟمراه ،وم٘مٚم٧م :أو ٓ شمٙمتٗمل سمرؤي٦م ُمٕم٤موي٦م وصٞم٤مُمف؟ وم٘م٤مل ٓ :هٙمذا أُمرٟم٤م
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؿمؽ َيٞمك سمـ َيٞمك ذم ٟمٙمتٗمل أو شمٙمتٗمك ُ( .مًٚمؿ )1987
قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف يمره أن يٜمّم٥م ًمٚمٝمالل وًمٙمـ يٕمؽمض ومٞم٘مقل  :اهلل أيمؼم احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م هالل
يمذا ويمذا وضم٤مء هبالل يمذا ويمذا ).اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف) 129/7
طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م ىم٤مل  :اٟمٍموم٧م ُمع ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وم٘مٚمٜم٤م  :هذا
اهلالل ي٤م أسم٤م حمٛمد ومٚمام أسمٍمه ىم٤مل :آُمٜم٧م سم٤مًمذي ظمٚم٘مؽ ومًقاك ومٕمدًمؽ صمؿ اًمتٗم٧م إزم وم٘م٤مل  :يم٤من رؾمقل
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اًمً ِ
ِ
وشم٠مظمػم ِه
حقر
سم٤مب َوم ْْم ِؾ ُّ

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا رأى اهلالل ىم٤مل هٙمذا (.اعمّمٜمػ ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف) 121/7
قمـ طمًلم سمـ قمكم ىم٤مل ؾم٠مًم٧م هِم٤مم سمـ طمً٤من:أي رء ي٘مقل إذا رأى اهلالل ؟ ىم٤مل  :يم٤من ي٘مقل  :اًمٚمٝمؿ
اضمٕمٚمف ؿمٝمر سمريم٦م وٟمقر وأضمر وُمٕم٤موم٤مة اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ىم٤مؾمؿ سملم قمٌ٤مد ُمـ قمٌ٤مدك ومٞمف ظمػما وم٤مىمًؿ ًمٜم٤م ومٞمف ُمـ
ظمػم ُم٤م شم٘مًؿ ًمٕمٌ٤مدك اًمّم٤محللم ُ) .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف) 121/7
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :وٓ ري٥م أٟمف صمٌ٧م سم٤مًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م واشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م :أٟمف ٓ جيقز آقمتامد قمغم طمً٤مب
اًمٜمجقم  ،يمام صمٌ٧م قمٜمف ذم اًمّمحٞمحلم اٟمف ىم٤مل :إٟم٤م اُم٦م أُمٞم٦م ٓ ٟمٙمت٥م وٓ ٟمحً٥م ،صقُمقا ًمرؤيتف وأومٓمروا
ًمرؤيتف(.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )297/25

ُّ
َ ْ
 -880ثبة فنًِ اٌغسٛس
ٚرأخريِِٖ
ِ
َ ْ
َ ْ َ ُُ
ِب مل ٠خؼ ىٍٛع اٌفد ِش

ِ
 -1229قمـ َأ ٍ ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ  « :شم ًََ َّح ُروا َوم٢مِ َّن ذم
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٟمس َر َ
اًمً ُح ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قر َسمر َيم ً٦م ش ٌ
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ ،صم َّؿ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :شم َّ
ًَح ْرٟمَ٤م َُم َع رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1239وقمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م َر َ
ُىمٛمٜمَ٤م إِمم اًمّم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َخًق َن آي ً٦م ٌ .
الة ِ .ىم َٞمؾ  :يم َْؿ يم٤م َن َسم ْٞمٜم َُٝم َام ؟ ىم٤مل َ :ىمدْ ُر َ ْ
َّ
ْ
ىم٤مل  :يم٤م َن ًمرؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُم َ١م ِّذٟم ِ
َ -1231و َقم ِـ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،
َ٤من :
َ
ُ
ْ َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
ِ
ُ
ٌ
وؾم َّٚمؿ  « :إِ َّن سمالًٓ ُي َ١م ِّذ ُن سمِ َٚم ْٞم ٍؾ َ ،وم ُٙم ُٚمقا
سمالل َوا ْسم ُـ ُأ ِّم َُم ْٙمتُق ٍم َ .وم َ٘م َ٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اذ ُسمقا طمتَّك ُي َ١م ِّذ َن ا ْسم ُـ ُأ ِّم َُم ْٙمتُق ٍم ش َىم َ٤مل َ :و َل ْ َي ُٙم ْـ َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام إَِّٓ َأ ْن َيٜم ِْز َل هذا َو َي ْر َىمك هذا ٌ ،
َو ْ َ
ِ
ِ ِ
قمٛمرو ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َ « :وم ْْم ُؾ ُم٤م
سمـ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1232و َقم ْـ ْ
اًمٕم٤مص َر َ
َ ِ ِ
ِ
اًمً َح ِر ش  .رواه ُمًٚمؿ .
سملم ص َٞم٤مُمٜمَ٤م َوصٞم٤م ِم َأ ْهؾ اًمٙمت٤مب َأ ْيم َٚم ُ٦م َّ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمك سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف  :إذا ٟمٔمر اًمرضمالن إمم اًمٗمجر ومِمؽ أطمدمه٤م ومٚمٞم٠ميمال طمتك يتٌلم هلام.

(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )229/6
روى أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف يم٤من ي٘مقل  :إذا ؿمؽ اًمرضمالن ذم اًمٗمجر ومٚمٞم٠ميمال طمتك يًتٞم٘مٜم٤م.
(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )229/6
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اًمً ِ
ِ
وشم٠مظمػم ِه
حقر
سم٤مب َوم ْْم ِؾ ُّ

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :أطمؾ اهلل اًمنماب ُم٤م ؿمٙمٙم٧م يٕمٜمل ذم اًمٗمجر( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )229/6
قمـ ُمٙمحقل ىم٤مل  :رأي٧م اسمـ قمٛمر أظمذ دًمقا ُمـ زُمزم وىم٤مل ًمرضمٚملم  :أـمٚمع اًمٗمجر ؟ ىم٤مل أطمدمه٤م ىمد
ـمٚمع وىم٤مل أظمر ٓ ومنمب اسمـ قمٛمر( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )229/6
أشمًحر ذم أهكم صمؿ يٙمقن هقم ٌ٦م يب أن أدرك صالة اًمٗمجر ُمع رؾمقل اهلل
قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل:يمٜم٧م
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( .رواة اًمٌخ٤مرى) 1829
ىم٤مل اًمٜمقوى :اشمَّٗمؼ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم َأ َّن اًمًحقر ُؾمٜمَّ٦م َّ
وأن شم٠مظمػمه أومْمؾ ودًمٞمؾ ذًمؽ
ومٞمٝمام -يٕمٜمل اًمًحقر وشم٠مظمػمه -إقم٤مٟم ً٦م قمغم اًمّمقم وٕن ِ
يمٚمف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وٕن ِ
ومٞمٝمام خم٤مًمٗم ً٦م
ًمٚمٙمٗم٤مر(.اعمجٛمقع )262-261/6

ْ
َ ْ َ ْ
 -888ثبة فنً رؼدِ ً١اٌفِي ِش
ْ َ
َُ ُ ُ َ ْ َ
ُْ َ ُ َ
بس
ي
ف
اإل
ذ
ؼ
ث
ٗ
ٌٛ
م
٠
ِٚب
ٍٗ١
ِ
ِ
ِٚب ٠فيش ػ ِ

ِ
سمـ ؾمٕم ٍد ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ ٓ « :ي ُ
رؾم َ
زال
َ -1233قم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ِ َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ
سمخ ٍػم ُم٤م َقمجٚمقا ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمٗم ْٓم َر ش ٌ
اًمٜم ُ
َّ٤مس َ ْ َ
وق قمغم َ ِ
ن ٌ
وُمن ٌ
 -1234وقمـ َأيب َقمٓمِٞمَّ َ٦م َىم َ٤مل َ :
وق :
دظم ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م وم َ٘م َ٤مل هلَ٤م َُم ْ ُ
قم٤مئِم َ٦م َر َ
ٚم٧م َأٟمَ٤م ْ ُ
ِ
ٍ
رضم ِ
الن ُم ْـ َأ ْص َح ِ
رب
مه٤م ُي َٕم ِّج ُؾ اعم ْٖم َ
َ ُ
َمه٤م ٓ َي ْ٠م ًُمق َقم ِـ اخلَ ْ ِػم َ :أ َطمدُ ُ َ
وؾم َّٚمؿ يمال ُ َ
٤مب ُحم َ َّٛمد َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
رب َو ِ
واإل ْوم َٓم َ٤مر  ،وأ َظم ُر ُي َ١م ِّظم ُر اعم ْٖم ِر َب ِ
ِ
اإل ْوم َٓم َ٤مر ؟ َ
ىم٤مل َ :قم ٌْدُ
واإل ْوم َٓم َ٤مر ؟ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م َُ :م ْـ ُي َٕم ِّج ُؾ اعمَ ْٖم َ
ِ
اهللَّ يٕمٜمل اسمـ ُمً ٍ
َ٤من َر ُؾم ُ
ٕمقد َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م  :هٙم ََذا يم َ
يّمٜمَ ُع  .رواه ُمًٚمؿ.
وؾم َّٚمؿ ْ ،
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ َ ْ

ٍم ذم اخلَ ْ ِػم .
ىمقًمف َ ٓ « :ي ْ٠م ًُمقا ش َأ ْي ٓ ُي َ٘م ِّ ُ
ِ
ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ  ،ىم٤مل اهللَّ َقم َّز
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1235و َقم ْـ َأيب ُه َ
رير َة َر َ
وضم َّؾَ { :أطم٥م ِقمٌ ِ
٤مدي إِ َّزم َأ ْقم َج ُٚم ُٝم ْؿ ومِ ْٓمر ًا } رواه اًمؽمُمذي َ
وىم٤مل َ :طم ٌ
دي٨م طمً ٌـ .
َ ُّ َ
َ َ
ِ
َ -1236وقم ْـ ُقمٛمر ِ
سمـ اخلَ َّٓم ِ
ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُ
٤مب َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا
ؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َأ ْىمٌ َؾ اًم َّٚمٞم ُؾ ُِمـ هٝمٜمَ٤م و َأدسمر اًمٜمَّٝم٤مر ُِمـ هٝمٜم٤م  ،و َهمر ِ
سم٧م َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٛمس َ ،وم َ٘مدْ َأ ْوم َٓم َر
اًمّم٤مئؿ ش ٌ
اًمِم ُ
ََْ َ ُ ْ ُ
ْ ُ
ْ
َ
ُ
َ
سمـ َأيب َأورم ر ِيض اهللَّ قمٜمْٝمام ِ َ ،
 -1237و َقمـ َأيب إِسمراهٞمؿ ِ
ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم
هٟمَ٤م َُم َع
َ ْ
َُ
ْ َ
َ
ىم٤مل ْ :
اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  ،وهق ص٤مئؿ َ ،وم َٚمام َهمر ِ
ىم٤مل ًمٌِْ ِ
الن اٟم ْ
ٛمس َ ،
ٕمض ا ًْم َ٘م ْق ِم َ « :ي٤م ُوم ُ
سم٧م َّ
دح ًَمٜم٤م
٤مضم ْ
ْزل َوم ْ
اًمِم ُ
َ ُ َ
َّ َ
ٌ
ْ َ
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سم٤مب َوم ْْمؾ َشمٕم ِجٞمؾ ِ
اًمٗم ْٓم ِر
ْ

ىم٤مل  :إِ َّن قم َٚمٞمْ َؽ َهنَ٤مر ًا  ،ىم٤مل  « :اٟم ْ
٤مضمدَ ْح ًَمٜمَ٤م ش َ
ٞم٧م ؟ َ
ْزل
َ ،وم َ٘م٤مل  :ي٤م َر ُؾمقل اهللَِّ ًَم ْق َأ ُْم ًَ َ
ىم٤مل  « :اٟم ِْز ْل َوم ْ
ِ
٤مضمدَ ْح ًَمٜمَ٤م ش َىم َ٤مل َ :ومٜم ََز َل َوم َجدَ َح َهل ُ ْؿ َوم َ ِ
وؾم َّٚمؿُ ،صم َّؿ َ
رؾم ُ
ىم٤مل « :إِذا َر َأ ْيت ُُؿ
َوم ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
نم َب ُ
ِ
ؿم٤مر سمِٞمَ ِد ِه ِىمٌَ َؾ اعمَ ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
نم ِق ٌ .
هٝمٜمَ٤م َ ،وم َ٘مدْ َأ ْوم َٓم َر َ
اًم َّٚمٞمْ َؾ َىمدْ َأ ْىمٌَ َؾ ُم ْـ ُ
٤مئؿ ش و َأ َ
اًمّم ُ
ط اًمً ِق َيؼ ِ
اظمٚمِ ِ
اضمدَ ْح ش سمجٞمؿ ُصم َّؿ دال صمؿ طم٤مء ُمٝمٛمٚمتلم َ ،أي ْ :
سم٤معم٤مء .
ىمقًمف ْ « :
َّ
ِ
ِ
َ -1238و َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن ِ
وؾم َّٚمؿ
سمـ َقم٤مُمر َّ
اًمّم َح٤م ِّ
اًمْمٌِّ ِّل َّ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يب َر َ
ٍ
ِ
ِ
قر ش .
َىم َ٤مل« :إِ َذا َأ ْوم َٓم َر َأ َطمدُ يم ُْؿ َ ،وم ْٚم ُٞم ْٗمٓم ْر َقمغم َمت ْ ٍر َ ،وم٢مِ ْن َل ْ َجيدْ َ ،وم ْٚم ُٞم ْٗمٓم ْر قمغم َُم٤مء َوم٢مِٟمَّف َـم ُٝم ٌ
روا ُه َأسمق َداو َد  ،واًمؽمُمذي َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ
وىم٤مل :
ٌ
َ
ِ
 -1239و َقمـ َأٟم ٍ ِ
يم٤من َر ُؾم ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ُي ْٗمٓمِ ُر َىمٌْ َؾ َأ ْن ُي َّم ِّ َكم
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َس َر َ
قات ُِمـ ٍ
ات طمً٤م طمً ٍ
َقمغم ر َـمٌ ٍ
ُم٤مء رواه أسمق
٤مت َومت َُٛم ْػم ٌ
٤مت َ ،وم٢مِ ْن َل ْ َشم ُٙم ْـ ُر َـم ٌَ ٌ
ْ
ُ َ
ات  ،وم٢مِ ْن ل ْ َشم ُٙم ْـ ُمت ْػم ٌ َ َ َ َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

عم٤م أظمؼمت قم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م :قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف  :أٟمف يم٤من يٕمجؾ اإلومٓم٤مر ويٕمجؾ

اًمّمالة ،ىم٤مًم٧م :هٙمذا يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٜمَع .وهٙمذا يم٤من أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
(ُمًٚمؿ 772-771/2رىمؿ )1999
قمـ أيب محزة اًمْمٌٕمل  :أٟمف يم٤من يٗمٓمر ُمع اسمـ قمٌ٤مس ذم رُمْم٤من ومٙم٤من إذا أُمًك سمٕم٨م رسمٞمٌ٦م ًمف شمّمٕمد فمٝمر
اًمدار ومٚمام همرسم٧م اًمِمٛمس أذٟمتف ومٞم٠ميمؾ و ٟم٠ميمؾ وم٢مذا ومرغ أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومٞم٘مقم يّمكم وٟمّمكم ُمٕمف.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )21/4
ىم٤مل أيب رضم٤مء :يمٜم٧م أؿمٝمد اسمـ قمٌ٤مس قمٜمد اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ومٙم٤من يقوع ـمٕم٤مُمف صمؿ ي٠مُمر ُمراىمٌ٤م يراىم٥م
اًمِمٛمس وم٢مذا ىم٤مل  :وضمٌ٧م ىم٤مل  :يمٚمقا ىم٤مل  :صمؿ يمٜم٤م ٟمٗمٓمر ىمٌؾ اًمّمالةُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )227/4
قمـ اسمـ اعمًٞم٥م قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :يمٜم٧م ضم٤مًمً ً٤م قمٜمد اسمـ قمٛمر اذ ضم٤مءه ريم٥م ُمـ اًمِم٤مم ومٓمٗمؼ قمٛمر يًتخؼم قمـ
طم٤مهلؿ وم٘م٤مل  :هؾ يٕمجؾ أهؾ اًمِم٤مم اًمٗمٓمر ؟ ىم٤مل ٟمٕمٛم٘م٤مل ً :مـ يزاًمقا سمخػم ُم٤م ومٕمٚمقا ذًمؽ ول يٜمتٔمروا
اًمٜمجقم اٟمتٔم٤مر أهؾ اًمٕمراق ُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )225/5
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سم٤مب َوم ْْمؾ َشمٕم ِجٞمؾ ِ
اًمٗم ْٓم ِر
ْ

قمـ اسمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل  :يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم أُمراء آُمّم٤مر أن ٓ شمٙمقٟمقا ُمـ اعمًقوملم سمٗمٓمريمؿ وٓ
اعمٜمتٔمريـ سمّمالشمٙمؿ اؿمتٌ٤مك اًمٜمجقمُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )225/4
ىم٤مل جم٤مهد :إن يمٜم٧م ٔيت اسمـ قمٛمر سم٤مًم٘مدح قمٜمد ومٓمره وم٠مؾمؽمه قمـ اًمٜم٤مس وُم٤م سمف إٓ احلٞم٤مء ي٘مقل ُ :مـ
هقم٦م ُم٤م يٗمٓمرُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )226/4
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقٟم٦م آودي :يم٤من أصح٤مب حمٛمد صكم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أهع اًمٜم٤مس إومٓم٤مر ًا وأسمٓم٠مه
ؾمحقراُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )226/4
ىم٤مل اسمـ طمزم :و ُمـ اًمًٜم٦م شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر و شم٠مظمػم اًمًحقر و إٟمام هق ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس قمـ أومؼ اًمّم٤مئؿ و ٓ
ُمزيد و شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر ىمٌؾ اًمّمالة و إذان أومْمؾ يمذًمؽ رويٜم٤م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب و أيب هريرة و
مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )281/6

َ َ َ
ْ
َّ
ُ
 -889ثبة أِشِ اٌقبئُِ حبِفظِ ٌغبِِٔٗ ٚخٛاسِزِ ِٗ
ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ َ
َ
ػِٓ ادلخبٌفبدِ ٚادلؾبرّخِ ٔٚس٘ٛب

ِ
ُ
ىم٤مل َ :
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا يمَ٤م َن َي ْق ُم
ىم٤مل
 -1249قم ْـ َأيب ُه َر َير َة
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
صق ِم َأ ِ
طمديم ُْؿ َ ،ومال َي ْر ُوم ْ٨م َوٓ َي ّْم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
٥م َ ،وم٢مِ ْن َؾم٤م َّسم ُف َأ َطمدٌ َ ،أ ْو ىم٤م َشم َٚم ُف َ ،وم ْٚم َٞم ُ٘م ْؾ  :إِ ِّن
ص٤مئؿش ٌ
خ ْ
َ ْ
ٌ
.
ِ
اًمز ِ
واًمٕمٛم َؾ سمِ ِف وم َٚمٞمْ َس هللَِّ
ور
دع َىم ْق َل ُّ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َل ْ َي ْ
َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1241وقمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُّ
وذاسم ُف ش رواه اًمٌخ٤مري .
َطم٤مضم ٌ٦م ذم َأ ْن َيدَ َع َـمٕم٤م َُم ُف َ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف :إذا صٛم٧م ومٚمٞمّمؿ ؾمٛمٕمؽ وسمٍمك وًمً٤مٟمؽ قمـ اًمٙمذب واعمح٤مرم

ودع أذى اجل٤مر وًمٞمٙمـ قمٚمٞمؽ وىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م وٓ دمٕمؾ يقم صقُمؽ ويقم ومٓمرك ؾمقاء.
( رواه اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  - 8889ؿمٕم٥م اإليامن (3374
قمـ ـمٚمٞمؼ سمـ ىمٞمس ىم٤مل :ىم٤مل أسمق ذر ريض اهلل قمٜمف :اذا صٛم٧م ومتح َّٗمظ ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،ومٙم٤من ـمٚمٞمؼ إذا يم٤من
يقم صٞم٤مُمف دظمؾ ومٚمؿ َيرج إٓ إمم اًمّمالة(.اعمحغم ٓسمـ طمزم )179/6
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سمح ْٗم ِ
أُمر اًمّم٤مئ ِؿ ِ
ظ ًمً٤مٟمِ ِف َو َضم َق ِار ِطم ِف
سم٤مب ِ َّ
ُ

ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م :اًمّم٤مئؿ ذم قمٌ٤مدة وإن يم٤من ٟم٤مئ ًام قمغم ومراؿمف ،وىمد يم٤مٟم٧م طمٗمّم٦م شم٘مقل :ي٤م طمٌذا قمٌ٤مدة وأٟم٤م
ِ
ِ
ٟم٤مئٛم٦م قمغم ومرار ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ( :ي ْقم َ ِ
ٍ
دمدُ يم ُُّؾ َٟم ْٗم ٍ
يا )ً(.مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )157/1
َ
س َُّم٤م َقمٛم َٚم ْ٧م ُم ْـ َظم ْػم ُّحم ْ َ ً
ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م :إن صمقاب اًمّمٞم٤مم ٓ ي٠مظمذه اًمٖمرُم٤مء ذم اعمٔم٤مل ،سمؾ يدظمره اهلل قمٜمده ًمٚمّم٤مئؿ ،طمتك يدظمٚمف سمف
اجلٜم٦مً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م)157/1
قمـ جم٤مهد رمحف اهللُ:مـ أطم٥م أن يًٚمؿ ًمف صقُمف ،ومٚمٞمجتٜم٥م ِ
اًمٖمٞمٌ٦م واًمٙمذب( .اًمزهد هلٜم٤مد )1293
َّ
َ
َ
 -88:ثبة يف ِغبئً ِٓ اٌقَٛ

ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
َز َأ َطمدُ يمُؿ ،
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،قمـ ِّ
ىم٤مل  « :إذا ٟم َ
َ -1242قم ْـ َأيب ُهرير َة َر َ
َوم َ٠ميم ََؾ َأ ْو َ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ذ َب َ ،وم ْٚمٞمتِ َّؿ َص ْق َُم ُف َ ،وم٢مِٟم ََّام َأ ْـم َٕم َٛم ُف اهللَّ َو َؾم َ٘م٤م ُه ش ٌ
ىم٤مل  :ىمٚم٧م  :ي٤م رؾمقل اهللَّ َأ ْظم ِؼمن قم ِـ ا ًْمق ِ
ِ
 -1243وقمـ ًَم ِ٘م ِ
ٞمط ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وقء ؟
ُ
ْ َ
ُ
سمـ َص ِؼم َة َر َ
قوقء َ ،و َظم ِّٚم ْؾ َسملم إَ َص٤مسمِ ِع َ ،و َسم٤م ًَم ْغ ذم آؾمتِٜم َِْم ِ
٤مق  ،إَِّٓ َأ ْن شمٙم َ
ُقن َص٤مئ ًام ش رواه أسمق
ْ
ْ
ىم٤مل َ « :أ ْؾمٌِ ِغ ا ًْم ُ َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل :
ٌ

ِ
رؾم ُ
 -1244وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م  ،ىم٤م ًَم ْ٧م َ :
وؾم َّٚمؿ يدْ ِر ُيم ُف اًم َٗم ْج ُر
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يم٤من ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ُ٥م ُِم ْـ َأ ْهٚمِ ِف ُ ،صم َّؿ َي ْٖمت ًَِ ُؾ و َي ُّمق ُم ٌ .
َو ُه َق ُضمٜم ٌ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َ ،ىم٤م ًَمتَ٤م  :يم٤م َن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1245وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م و ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م َ ،ر َ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
قمٚمٞمف .
يّمق ُم ش ٌ
ُي ّْمٌِح ُضمٜمٌُ ً٤م ُم ْـ َهم ْ ِػم ُطم ْٚم ٍؿ ُ ،صم َّؿ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مًم٧م ُمٕم٤مذة :ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٘مٚم٧م ُ :م٤م سم٤مل احل٤مئض شم٘ميض اًمّمقم وٓ شم٘ميض اًمّمالة ؟ وم٘م٤مًم٧م  :أطمروري٦م
أٟم٧م ؟ ىمٚم٧م ً :مً٧م سمحروري٦م وًمٙمٜمل أؾم٠مل ىم٤مًم٧م  :يم٤من يّمٞمٌٜم٤م ذًمؽ ومٜم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمقم وٓ ٟم١مُمر

سم٘مْم٤مء اًمّمالة ( .اًمٌخ٤مريُ -315مًٚمؿ ) 325
قمكم اًمّمقم ُِمـ رُمْم٤من ومام أؾمتٓمٞمع
قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مقل  :يم٤من يٙمقن َّ
أن أىميض إٓ ذم ؿمٕمٌ٤من (.رواه اًمٌخ٤مري  - 1849وُمًٚمؿ )1146
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :إذا أصٌحتؿ صٞم٤مُم٤م وم٠مصٌِحقا ُمدَّ هٜملمُ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م 345/2سمرىمؿ )9757
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سم٤مب ذم َُمً٤مئؾ ُمـ اًمّمقم

ِ

ىم٤مل ىمت٤مدة  :يًتح٥م ًمٚمّم٤مئؿ أن يدَّ هـ طمتك شمذه٥م قمٜمف همؼمة اًمّمٞم٤مم ُ (.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  313 /4سمرىمؿ )7912

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ٓ :سم٠مس أن يذوق اخلؾ واًمٌمء ُم٤م ل يدظمؾ طمٚم٘مف (.رواه اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 463 / 2
قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ىم٤مل ُ :ؾمئؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أيمٜمتؿ شمٙمرهقن احلج٤مُم٦م ًمٚمّم٤مئؿ ؟ ىم٤مل  ٓ :إٓ
ِ
ٌَّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  (.رواه اًمٌخ٤مري )1838
ُمـ أضمؾ اًمْمٕمػ قمغم قمٝمد اًمٜم ّ
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد ىمٌٚم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وهق ص٤مئؿ ومٚمؿ يٜمٝمٝم٤م ىم٤مل :
وأفمٜمف ىم٤مل  :وهق يريد أن َيرج إمم اًمّمالةُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )187/4
قمـ أيب جمٚمز ىم٤مل  :ضم٤مء رضمؾ إمم اسمـ قمٌ٤مس  -ؿمٞمخ  -يً٠مًمف قمـ اًم٘مٌٚم٦م وهق ص٤مئؿ  ،ومرظمص ًمف  ،ومج٤مءه
ؿم٤مب ومٜمٝم٤مهُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )185/4
قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل  :ىمٞمؾ ٓيب هريرة  :شم٘مٌؾ وأٟم٧م ص٤مئؿ ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ وأيمٗمحٝم٤م  ،يٕمٜمل يٗمتح وم٤مه إمم
ومِٞمٝم٤م ىم٤مل  :ىمٞمؾ ًمًٕمد سمـ ُم٤مًمؽ  :شم٘مٌؾ وأٟم٧م ص٤مئؿ ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ ! وآظمذ سمٛمت٤مقمٝم٤م.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )186185-/4
ىم٤مل ُمنوق :ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م ُم٤م َيؾ ًمٚمرضمؾ ُمـ اُمرأشمف ص٤مئام ؟ ىم٤مًم٧م  :يمؾ ؿمئ إٓ اجلامع.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )199/4
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :وأُم٤م اًمٙمحؾ واحل٘مٜم٦م وُم٤م ي٘مٓمر ذم إطمٚمٞمٚمف وُمداواة اعم٠مُمقُم٦م واجل٤مئٗم٦م ومٝمذا مم٤م شمٜم٤مزع ومٞمف أهؾ
اًمٕمٚمؿ وإفمٝمر أٟمَّف ٓ يٗمٓمر سمٌمء ُمـ ذًمؽ وم٤من اًمّمٞم٤مم ُمـ ديـ اعمًٚمٛملم اًمذي َيت٤مج إمم ُمٕمرومتف اخل٤مص
واًمٕم٤مم ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه إُمقر مم٤م طمرُمٝم٤م اهلل ورؾمقًمف ذم اًمّمٞم٤مم ويٗمًد اًمّمقم هب٤م ًمٙم٤من هذا مم٤م جي٥م قمغم
اًمرؾمقل سمٞم٤مٟمف وًمق ذيمر ذًمؽ ًمٕمٚمٛمف اًمّمح٤مسم٦م وسمٚمٖمقه إُم٦م يمام سمٚمٖمقا ؾم٤مئر ذقمف ومٚمام ل يٜم٘مؾ أطمدٌ ُِمـ أهؾ
ٌَّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ذًمؽ ٓ طمديث ً٤م صحٞمح ً٤م وٓ وٕمٞمٗم ً٤م وٓ ُمًٜمد ًا وٓ ُمرؾمالً ُقمٚمِؿ
اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٜم ِّ
أٟمَّف ل يذيمر ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ  ( .جمٛمقع اًمٗمت٤موى )234 -233 /25
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :أُم٤م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ومٛمنموقم٤من ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء( .اًمٗمت٤موى )256
ىم٤مل اسمـ هٌػمة :أمجٕمقا قمغم أٟمف شمُٙمره اًم٘مٌٚم٦م عمـ ٓ ي٠مُمـ ُمٜمٝم٤م أن شمثػم ؿمٝمقشمف(.اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مٟمك اًمّمح٤مح )219

ُ
ُ َ َّ
; -88ثبة ث١بْ فنً ف َٛادلسشَ ٚؽؼجبْ ٚاألؽٙش احلشَ

ُ

ِ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :أ ْوم َْم ُؾ
رير َة
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1246قم ْـ َأيب ُه َ
َ
٤من َ :ؿمٝمر اهللَِّ اعمحرم  ،و َأ ْوم َْم ُؾ اًمّم ِ
ُمْم َ
ُمًٚمؿ.
يْم ِ٦م َ :صال ُة اًم َّٚم ْٞم ِؾ ش رواه
الة َسم ْٕمد اًم َٗم ِر َ
اًمّم َٞم٤م ِم سم ْٕمدَ َر َ
َّ
َّ ُ َ
ِّ
ٌ
ُْ
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ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م  ،ىم٤م ًَم ْ٧م َ :ل َيٙم ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُّمقم ُِم ْـ َؿم ْٝم ٍر
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُـ ُّ
 -1247و َقم ْـ قم٤مئِم َ٦م َر َ
ْ
٤من َ ،وم٢مِٟمَّف يم٤م َن َي ُّمقم َؿم ْٕم ٌَ٤م َن يم َّٚمف  .وذم رواي٦م  :يمَ٤م َن َي ُّمق ُم َؿم ْٕم ٌَ َ
َأ ْيمثَ َر ُِم ْـ َؿم ْٕم ٌَ َ
٤من إَِّٓ َىمٚمِٞمالً
ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف
ٌ
ِ
ِِ ِ
ِ
قمٛمٝم٤م َ ،أ َّٟم ُف َأشمك َر َ
وؾم َّٚمؿ ُ ،صم َّؿ
ؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1248وقمـ جمٞمٌَ َ٦م اًم ٌَ٤مهٚم َّٞم٦م َقم ْـ َأسمِٞم َٝم٤م َأ ْو ِّ
ت َطم٤مًم ُف َو َه ْٞم َئتُف َ ،وم َ٘م َ٤مل  :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َأ َُم٤م شم ْٕم ِر ُومٜمِل ؟ َىم َ٤مل َ « :و َُم ْـ
اٟم َٓم َٚم َؼ َوم َ٠مشمَ٤م ُه سمٕمدَ َؾمٜمَ٦م َ ،و َىمد َشم َٖم َّػم ْ
ُٜم٧م طمًـ اهل ِ
ِِ
ِ
ِ
ٞمئ٦م ؟ ش
َأ َ
ٟم٧م ؟ ش َىم َ٤مل َ :أٟمَ٤م اًمٌَ٤مه ُّكم اًمذي ضمئتؽ قم٤م َم إَ َّول َ .ىم َ٤مل َ « :وم َام َهم َّ َػم َك  ،و َىمدْ يم َ َ َ َ َ
ِ
يمٚم٧م ـمٕم٤مُم ً٤م ُمٜمذ َوم٤مر ْىمت َُؽ إَِّٓ سم َٚم ْٞم ٍؾ َ .وم َ٘م٤مل َر ُؾم ُ
٧م
وؾم َّٚمؿَ « :قم ّذ ْسم َ
َىم َ٤مل ُ :م٤م َأ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمّم ِؼم  ،ويقُم ً٤م ُِم ْـ ِّ
ىمقةًَ ،ىم َ٤مل « :
يمؾ َؿمٝمر ش ىم٤مل ِ :ز ْدٟمـل  ،وم٢مِ َّن يب َّ
ٝمر َّ
َٗمً َؽ  ،ش ُصم َّؿ َىم َ٤مل ُ « :ص ْؿ َؿم َ
ٟم َ
ُص ْؿ َي ْ ِ
قُملم ش ىم٤مل ِ :ز ْدن  ،ىم٤مل ُ « :ص ْؿ صمال َصم َ٦م َأ َّي٤م ٍم ش َ
ىم٤مل ِ :ز ْدن  .ىم٤مل ُ :ص ْؿ ُِم َـ احلُ ُر ِم َواشم ُْر ْك ُ ،ص ْؿ
وىم٤مل سمِ َ٠مص٤مسمِ ِٕم ِف اًمثَّ ِ
ِ
ِ
الث َوم َْم َّٛم َٝم٤م ُ ،صم َّؿ َأ ْر َؾم َٚم َٝم٤م  .رواه أسمق
احلر ِم َواشم ُْر ُك ش َ َ
اشمر ْك ُ ،ص ْؿ ُم َـ ُ
احلرم َو ُ
ُم َـ ُ

ُ
ُمْم٤من .
اًمّم ِؼم ش َ :ر
ؿمٝمر َّ
داود  .و « ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر أٟمف يم٤من ييب ُمـ يّمقم قمـ ـمٕم٤مُمف ذم رضم٥م ،وي٘مقل :يمٚمقا ،وم٢مٟمام هق ؿمٝمر يم٤من يٕمٔمٛمف أهؾ

اجل٤مهٚمٞم٦م ( .اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق  -192/3وصححف إًمٌ٤من ذم اإلرواء )113/4
روى اسمـ ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :اظمتص اهلل شمٕم٤ممم أرسمٕم٦م أؿمٝمر ضمٕمٚمٝمـ طمرُم ً٤م،
وقمٔمؿ طمرُم٤مهتـ وضمٕمؾ اًمذٟم٥م ومٞمٝم٤م أقمٔمؿ ،وضمٕمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وإضمر أقمٔمؿ وظمص اهلل شمٕم٤ممم
إرسمٕم٦م احلرم سم٤مًمذيمر وهنك قمـ اًمٔمٚمؿ ومٞمٝم٤م شمنميٗم ً٤م هل٤م وإن يم٤من ُمٜمٝمٞم ً٤م قمٜمف ذم يمؾ زُم٤من.
( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن  -364/ 6وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )465/2
وىم٤مل ىمت٤مدة :إن اهلل اصٓمٗمك صٗم٤مي٤م ُمـ ظمٚم٘مف ،اصٓمٗمك ُمـ اعمالئٙم٦م رؾمالً ،وُمـ اًمٜم٤مس رؾمالً ،واصٓمٗمك
ُمـ اًمٙمالم ذيمره ،واصٓمٗمك ُمـ إرض اعمً٤مضمد ،واصٓمٗمك ُمـ اًمِمٝمقر رُمْم٤من ،وإؿمٝمر احلرم،
واصٓمٗمك ُمـ إي٤مم يقم اجلٛمٕم٦م ،واصٓمٗمك ُمـ اًمٚمٞم٤مزم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،ومٕمٔمٛمق ُم٤م قمٔمؿ اهلل ،إٟمام شمٕمٔمٞمؿ إُمقر
سمام قمٔمؿ اهلل سمف قمٜمد أهؾ اًمٗمٝمؿ وأهؾ اًمٕم٘مؾ (.شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ) 465/2
ىم٤مل قمٌد اهلل ُمقمم أؾمامء :أرؾمٚمتٜمل أؾمامء إمم اسمـ قمٛمر أٟمف سمٚمٖمٝم٤م أٟمؽ حترم أؿمٞم٤مء صمالصم٦م :اًم َٕم َٚمؿ ذم اًمثقب
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ذيمرت ُمـ صقم رضم٥م ومٙمٞمػ سمٛمـ يّمقم إسمد؟!
وُمٞمثرة إرضمقان وصقم رضم٥م يمٚمف! وم٘م٤مل :أُم٤م ُم٤م
َ
وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم اًمثقب وم٢من ؾمٛمٕم٧م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلُ(( :مـ ًمٌس احلرير ذم اًمدٟمٞم٤م ل يٚمًٌف ذم أظمرة)) ،أي أٟمف ٓ يرى صٞم٤مم رضم٥م إٓ عمـ
يّمقم اًمدهر ،وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ أمحد ( .اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف )167/3
ىم٤مل اًمثقري :إؿمٝمر احلرم أطم٥م إزم أن أصقم ومٞمٝم٤مً (.مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 124-123
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :صٞم٤مم همػم ؿمٝمر رُمْم٤من ٟم٤مومٚم٦م و شمٓمقع و اًمّمٞم٤مم ؾمٜم٦م و ومٕمؾ ظمػم و قمٛمؾ سمر ومٛمـ ؿم٤مء
اؾمت٘م َّٚمق ُمـ ؿم٤مء اؾمتٙمثر(.اًمتٛمٝمٞمد )21/164

َّ
< -88ثبة فنً اٌقٚ َٛغريٖ يف اٌؼؾش األٚي ِٓ ر ٞاحلدخ

ِ
 -1249قمـ ِ
اسمـ قم ٌَّ ٍ
رؾم ُ
ىم٤مل َ :
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م ُِم ْـ َأي٤م ٍم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
٤مس َر َ
اًمٕمٛم ُؾ اًمّم٤مًمح ومِٞمٝم٤م َأطم٥م إِمم اهللَِّ ُِمـ ِ
ِ
اًمٕمنم  ،ىم٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهللَِّ َوٓ
هذ ِه إَ َّي٤م ِم ش يٕمٜمل َ :أي٤م َم
ْ
َ ُّ
َّ ُ
ََ
رج سمِٜمَ ْٗم ًِ ِفَ ،وُم٤مًم ِ ِف َوم َٚمؿ َي ِ
ىم٤مل  « :وٓ اجلٝم٤م ُد ذم ؾمٌِ ِ
اجلٝم٤م ُد ذم ؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ ؟ َ
رضم ْع ُم ْـ
ٞمؾ اهللَِّ  ،إَِّٓ َر ُضم ٌؾ َظم َ
َ
ٍ
ري .
ذًمؽ سمِ ٌَمء ش رواه اًمٌخ٤م ُّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٓ :سم٠مس سم٘مْم٤مء رُمْم٤من ذم اًمٕمنمُ ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 324 / 2

ؼم
ٙمؼمان :ومٞمٙم ُ
ىم٤مل جم٤مهد :يم٤من أسمق هريرة ،واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ََي ُر َضم٤من أي٤مم اًمٕمنم إمم اًمًقق َوم ُٞم ِّ
اًمٜم٤مس ُمٕمٝمام ٓ ي٠مشمٞم٤من اًمًقق إٓ ًمذًمؽ( .أظمٌ٤مر ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل ) 19 / 3
ىم٤مل صدىم٦م سمـ يً٤مر :ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل :قمٛمرة ذم اًمٕمنم إول ُمـ ذي احلج٦م أطم٥م
إزم ُمـ أن أقمتٛمر ذم اًمٕمنم اًمٌقاىمل ومحدصم٧م سمف ٟم٤مومٕم ً٤م وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ قمٛمرة ومٞمٝم٤م هدي أو صٞم٤مم أطم٥م إًمٞمف ُمـ
قمٛمرة ًمٞمس ومٞمٝم٤م هدي وٓ صٞم٤ممُ ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 169 / 3
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م :يم٤من قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام يّمكم اًمٔمٝمر صمؿ يْمع اعمٜمؼم ومٞمجٚمس قمٚمٞمف
ذم اًمٕمنم يمٚمٝم٤م ومٞمام سملم اًمٕمٍم واًمٔمٝمر يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس احل٩م (.أظمٌ٤مر ُمٙم٦م ) 69 /3
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من ي٘م٤مل ذم أي٤مم اًمٕمنم :سمٙمؾ يقم أًمػ يقم ،ويقم قمروم٦م قمنمة
آٓف يقم ىم٤مل  -يٕمٜمل ذم اًمٗمْمؾ (.ؿمٕم٥م اإليامن ) 358 -3
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إول
سم٤مب ومْمؾ اًمّمقم وهمػمه ذم اًمٕمنم َّ

يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إذا دظمؾ أي٤مم اًمٕمنم اضمتٝمد اضمتٝم٤م ًدا ؿمديدً ا طمتك ُم٤م يٙم٤مد ي٘مدر قمٚمٞمف.
( ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك)354/3
ويم٤من ي٘مقل ٓ :شمٓمٗمئقا هضمٙمؿ ًمٞم٤مزم اًمٕمنم شمٕمجٌف اًمٕمٌ٤مدة وي٘مقل :أي٘مٔمقا ظمدُمٙمؿ يتًحرون ًمّمقم يقم
قمروم٦م ( .ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )326 /4
وقمـ جم٤مهد أٟمف يمره اًم٘مراءة ذم اًمٓمقاف أي٤مم اًمٕمنم ،ويم٤من يًتح٥م ومٞمف اًمتًٌٞمح ،واًمتٝمٚمٞمؾ ،واًمتٙمٌػم ،ول
يٙمـ يرى هب٤م سم٠مؾم ً٤م ىمٌؾ اًمٕمنم وٓ سمٕمده٤م ( .أظمٌ٤مر ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل ) 225 – 1
ىم٤مل ًمٞم٨م سمـ أيب ُؾم َٚمٞمْؿ:يم٤من جم٤مهد يّمقم اًمٕمنم ىم٤مل:ويم٤من قمٓم٤مء يتٙمٚمٗمٝم٤مُ(.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )399/ 2

يم٤من احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل يٙمره أن يتٓمقع سمّمٞم٤مم وقمٚمٞمف ىمْم٤مء ُمـ رُمْم٤من إٓ اًمٕمنم.
(ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )395 / 2
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :صٞم٤مم يقم ُمـ اًمٕمنم يٕمدل ؿمٝمريـ ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ج ) 591/8
وىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمقن :يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يّمقم اًمٕمنم قمنم ذي احلج٦م يمٚمف وم٢مذا ُم٣م اًمٕمنم وُمْم٧م
أي٤مم اًمتنميؼ أومٓمر شمًٕم٦م أي٤مم ُمثؾ ُم٤م ص٤ممُ ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 399 / 2
وقمـ إوزاقمل ىم٤مل :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٛمؾ ذم اًمٞمقم ُمـ أي٤مم اًمٕمنم يم٘مدر همزوة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يّم٤مم هن٤مره٤م
وَيرس ًمٞمٚمٝم٤م إٓ أن َيتص اُمرؤ سمِمٝم٤مدة ( .ؿمٕم٥م اإليامن ) 355 / 3
ويم٤من قمٞمًك سمـ قمكم سمـ قمٌداهلل اسمـ قمٌ٤مس يّمقم هذه اًمٕمنم (.اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ) 353 / 7
ىم٤مل أيب ُمٕمـ :رأي٧م ضم٤مسمر اسمـ زيد وأسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م اقمتٛمرا ذم اًمٕمنمُ ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 169 / 3
ويم٤من احل٤مومظ اسمـ قمً٤ميمر يٕمتٙمػ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وقمنم ذي احلج٦م (.شمذيمرة احلٗم٤مظ ) 1332/ 4
= -88ثبة فنً ف َٛ٠ َٛػشفخ ٚػبؽٛساء ٚربعٛػبء

ِ
 -1259قمـ َأيب ىمتَ٤مد َة ِ
ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ َ :قم ْـ َص ْق ِم ْيق ِم
ىم٤مل  :ؾمئِؾ
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤موٞم َ٦م واًمٌ ِ
َقمر َوم َ٦م ؟ ىم٤مل  « :يٙم ِّٗمر اًمًٜمَ َ٦م اعمَ ِ
ُمًٚمؿ .
٤مىمٞمَ َ٦م ش رواه
َ َ
ٌ
ُ َّ
َ
ِ
 -1251وقم ْـ ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َص٤م َم ْيق َم قم٤مؿمقرا َء
قمٌ٤مس
اسمـ
ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،أ َّن َرؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
 ،و َأُمر سمِ ِّمٞم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مُم ِف ٌ .
ََ َ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ُؾمئِ َؾ َقم ْـ ِص َٞم٤م ِم َي ْق ِم
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن
 -1252وقم ْـ َأيب َىمتَ٤مد َة
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
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سم٤مب ومْمؾ صقم يقم قمروم٦م وقم٤مؿمقراء

قم٤مؿم ِ
قراء َ ،وم َ٘م٤مل  « :ي َٙم ِّٗمر اًمًٜمَ َ٦م اعمَ ِ
ُ
٤مو َٞم َ٦م ش رواه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
ُ ُ َّ
ِ
اسمـ َقمٌ ٍ ِ
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ ،ىم َ٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ًَ « :مئِ ْـ
 -1253و َقم ِـ ِ َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
٤مس َر َ
ٞم٧م إِمم َىم٤مسمِ ٍؾ ٕصقُمـ اًمت ِ
َّ٤مؾم َع ش روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
َسم ِ٘م ُ
ُ َ َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل احلٙمؿ سمـ إقمرج :اٟمتٝمٞم٧م إمم اسمـ قمٌ٤مس وهق ُمتقؾمد رداءه رم زُمزم وم٘مٚم٧م أظمؼمٟمك قمـ يقم
قم٤مؿمقراء أى يقم هق أصقُمف وم٘م٤مل إذا رأي٧م هالل اعمحرم وم٤مقمدد صمؿ أصٌح ُمـ اًمت٤مؾمع ص٤مئام .ىم٤مل وم٘مٚم٧م
أهٙمذا يم٤من يّمقُمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٟمٕمؿ ) .ؾمٜمـ اًمؽمُمذى ) 3/285

قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أٟمف دقم٤م أظم٤مه قمٌٞمدَ اهلل يقم قمروم٦م إمم ـمٕم٤مم ىم٤مل  :إن ص٤مئؿ ىم٤مل :إٟمٙمؿ أئٛم ٌ٦م ُي٘متَدى سمٙمؿ ىمد
أهؾ ٍ
رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤م ِ
سمح ٍ
ُمرةُ -
سمٞم٧م
الب ذم هذا اًمٞمقم  ،ومنمب  -وىم٤مل َيٞمك ّ
ُي٘متَدى سمٙمؿ ( .اظمرضمف أمحد ) 3239
قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل  :صقُمقا اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ وظم٤مًمٗمقا اًمٞمٝمقد( .ؾمٜمـ اًمؽمُمذى ) 3/286
ىم٤مل أيب ٟم ِ
طمجج٧م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
َجٞمحُ :ؾمئؾ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ صقم قمروم٦م ؟ ىم٤مل :
ُ
وؾمٚمؿ ومٚمؿ يّمٛمف وُمع أيب سمٙمر ومٚمؿ يّمٛمف وُمع قمٛمر ومٚمؿ يّمٛمف وُمع قمثامن ومٚمؿ يّمٛمف وأٟم٤م ٓ أصقُمف وٓ
آ ُُم ُر سمف وٓ أهنك قمٜمف (.أظمرضمف أمحد) 5989
قمـ قمٓم٤مء ىم٤ملُ :مـ ص٤مم يقم قمروم٦م يم٤من ًمف يم٠مضمر أًمٗمل يقمً ( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 285
ىم٤مل قمٛمر سمـ اًمقرد :ىم٤مل زم قمٓم٤مء :إن اؾمتٓمٕم٧م أن ختٚمق سمٜمٗمًؽ قمِمٞم٦م قمروم٦م وم٤مومٕمؾ(.احلٚمٞم٦م)197/5
ىم٤مل اًمٜمقوي ُ :ي َٙم ِّٗم ُر يمؾ اًمذٟمقب اًمّمٖم٤مئر وشم٘مديره يٖمٗمر ذٟمقسمف يمٚمٝم٤م إٓ اًمٙمٌ٤مئر .صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل :صقم
يقم قمروم٦م يمٗم٤مرة ؾمٜمتلم ويقم قم٤مؿمقراء يمٗم٤مرة ؾمٜم٦م وإذا واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمالئٙم٦م ُهمٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ
ذٟمٌف .يمؾ واطمد ُمـ هذه اعمذيمقرات ص٤مًمح ًمٚمتٙمٗمػم وم٢من وضمد ُم٤م يٙمٗمره ُمـ اًمّمٖم٤مئر يمٗمره وإن ل يّم٤مدف
درضم٤مت وإن ص٤مدف يمٌػم ًة أو يمٌ٤مئر ول يّم٤مدف
ًٜم٤مت ورومٕم٧م ًمف سمف
صٖمػمة وٓ يمٌػمة يمتٌ٧م سمف طم
ٌ
ٌ
صٖم٤مئر رضمقٟم٤م أن ختٗمػ ُمـ اًمٙمٌ٤مئر(.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ج  6صقم يقم قمروم٦م)
> -88ثبة اعزسجبة ف َٛعزخ ِٓ أ٠بَ ِٓ ؽٛاي

يقب ِ
َ -1254قم ْـ َأيب َأ ِ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف و َؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َُ « :م ْـ َص٤م َم
َ
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سم٤مب سمٞم٤من ومْمؾ صقم اعمُ َح َّرم وؿمٕمٌ٤من

يم٤من ِ
ْم٤من ُصمؿ َأ َشم ٌَ َٕم ُف ِؾمتًّ٤م ُِم ْـ َؿم َّق ٍ
ال َ
يمّمٞمَ٤م ِم اًمدَّ ْه ِر ش روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
َر َُم َ َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف يم٤من إذا ذيمر قمٜمده صٞم٤مم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال ومٞم٘مقل واهلل ًم٘مد ريض اهلل سمّمٞم٤مم هذا

اًمِمٝمر قمـ اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م  (.ؾمٜمـ اًمؽمُمذى ) 293/3
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك :إن ص٤مم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال ُمتٗمرىم٦م ومٝمق ضم٤مئز ( .ؾمٜمـ اًمؽمُمذى ) 293/3
? -88ثبة اعزسجبة ف َٛاالثٕني ٚاخلّ١ظ

ِ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ُؾمئِ َؾ َقم ْـ َص ْق ِم َي ْق ِم
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1255قمـ َأيب َىمتَ٤م َد َة َر َ
ٞمف  ،ويقم سم ِٕمثْ ُ٧م َ ،أو ُأ ِٟمز َل قمكم ومِ ِ
ذًمؽ يقم وًمِدْ ُ ِ ِ
آ ْصمٜم ْ ِ
َلم َ
ُمًٚمؿ .
ٞمف ش رواه
ْ
ت وم َ َ ْ ٌ ُ
وم٘م٤مل ُ ٌ ْ َ َ « :
ٌ
َّ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل ُ « :شم ْٕم َر ُض
يض اهللَّ قمٜمف َ ،قم ْـ رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1256و َقم ْـ َأيب ُهر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ
إَ ْقم َام ُل ْيق َم آ َصم ْٜملم واخلَ ِ
اًمؽم ُِم ِذ ُّي َ
وىم٤مل :
ٛمٞمس َ ،وم ُ٠مطم ُّ
٤مئؿ ش َروا ُه ْ
٥م َأ ْن ُي ْٕم َر َض َقمٛمكم َو َأٟمَ٤م َص ٌ
ًٚمؿ ِ
سمٖمػم ِذ ِ
ٌ
اًمّم ْقم
يمر َّ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ  ،وروا ُه ُُم ٌ
ِ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ َيت ََح َّرى َص ْق َم
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :يم٤م َن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1257و َقم ْـ قم٤مئِم َ٦م َر َ
آ ْصمٜم ْ ِ
َلم َواخلَ ِٛم ِ
اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
ٞمس  .رواه
ُّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أيب قم٘مٌ٦م :يم٤من أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف يّمقم آصمٜملم واخلٛمٞمس ( .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 9239

قمـ ُمقمم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اٟمف اٟمٓمٚمؼ ُمع أؾم٤مُم٦م إمم وادي اًم٘مرى يٓمٚم٥م ُم٤مٓ ًمف ويم٤من يّمقم يقم آصمٜملم ويقم
اخلٛمٞمس وم٘م٤مل ًمف ُمقٓه  :ل شمّمقم يقم آصمٜملم واخلٛمٞمس وأٟم٧م ؿمٞمخ يمٌػم ىمدرىم٘م٧م ىم٤مل َّ :
إن رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يّمقم يقم آصمٜملم ويقم اخلٛمٞمس ومًئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل َّ
إن أقمامل اًمٜم٤مس
شمٕمرض يقم آصمٜملم ويقم اخلٛمٞمس ( .صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ) 2436
قمـ ُمٙمحقل:أٟمف يم٤من يّمقم يقم آصمٜملم واخلٛمٞمس ويم٤من ي٘مقل  :وًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم
آصمٜملم وسمٕم٨م يقم آصمٜملم وشمقذم يقم آصمٜملم وشمرومع أقمامل سمٜمل آدم يقم آصمٜملم واخلٛمٞمس.
( ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 13/1

 -224اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صقم آصمٜملم واخلٛمٞمس

وقمـ قم٤مصؿ قمـ زر قمـ قمٌد اهلل :أٟمف يم٤من يّمقم آصمٜملم واخلٛمٞمس ( .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ) 9236
ويم٤من إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل يٌٙمل إمم اُمرأشمف يقم اخلٛمٞمس و شمٌٙمل إًمٞمف و ي٘مقل  :اًمٞمقم شمٕمرض أقمامًمٜم٤م قمغم اهلل
قمز و ضمؾ ومٝمذا قمرض ظم٤مص ذم هذيـ اًمٞمقُملم همػم اًمٕمرض اًمٕم٤مم يمؾ يقم وم٢من ذًمؽ قمرض دائؿ سمٙمرة و
قمِمٞم٤مً ( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )13/1

َ
 -899ثبة اعزسجبة ف َٛثالثخ أ٠بَ ِٓ وً ؽٙش

إومْمؾ صقُمٝم٤م ذم أي٤مم اًمٌٞمض .وهل اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم واخل٤مُمس قمنم .وىمٞمؾ :اًمث٤من
قمنم واًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم ،واًمّمحٞمح اعمِمٝمقر هق إول.
ريض اهللَّ َقمٜمْف  ،ىم٤مل َ :أوص٤من ظمٚمِٞمكم ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  ،سمثَ ٍ
 -1258وقمـ َأيب هرير َة ِ
الث :
ُ
َ
ْ َ
ُ
ْ َ
َ
يمؾ َؿم ٍ
صٞمَ٤م ِم َصمال َصم َ٦م َأ َّي٤م ٍم ُِمـ ِّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمْمحك  ،و َأن ُأوشمِر َىمٌْ َؾ َأ ْن َأٟم٤م َم ٌ .
ٝمر َ ،و َريم َٕمتَل ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ سمِثالث ًَم ْـ
ىم٤مل َ :أ ْو َص٤من َطمٌِٞمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1259و َقم ْـ َأيب اًمدَ ْر َداء َر َ
سمّمٞم٤م ِم َصمال َصم٦م َأي٤م ٍم ُِمـ يم ُِّؾ َؿمٝمر  ،وص ِ
َأدقمٝمـ ُم٤م ِقم ِْم ُ٧م ِ :
اًمْمحك َ ،وسمِ َ٠م ْن ٓ َأٟمَ٤مم َطمتك ُأوشمِر  .روا ُه
الة
َ
ْ َ َ
َّ
َ ُ َّ
ُمًٚمؿ
ٌ

 -1269و َقمـ ِ
سمـ َقم ْٛم ِرو ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
ِ
ُ
ىم٤مل َ :
اًمٕم٤مص َريض اهللَّ قمٜم ُٝمام َ ،
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ىم٤مل
سمـ
َ ْ
يمؾ َؿم ٍ
صق ُم صمال َصم ِ٦م َأ َّي٤م ٍم ُم ْـ ِّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمده ِر ُيم ِّٚم ُف ش ٌ .
صق ُم ْ
ٝمر ْ
وؾم َّٚمؿ ْ « :
َ
يم٤من َر ُؾم ُ
ريض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َ :أ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
 -1261وقم ْـ ُُمٕم٤مذ َة اًم َٕمدَ ِو َّي ِ٦م َأ َّهن٤م َؾم َ٠م ًَم ْ٧م قم٤مئِم َ٦م
َ
وؾم َّٚمؿ يّمق ُم ُِمـ يم ُِّؾ َؿم ٍ
ٝمر صمالصم َ٦م َأ َّي٤م ٍم ؟ َىم٤م ًَم٧م َٟ :م َٕم ْؿ َ .وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ُ :م ْـ َأ ِّي َّ
اًمِم ْٝمر يمَ٤م َن َي ُّمق ُم ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ل
َ
َيٙمُـ ُي ٌَ٤مزم ُِم ْـ َأ ِّي َّ
ُمًٚمؿ .
اًمِم ْٝم ِر َي ُّمق ُم  .روا ُه
ٌ
ِ
ِ
ُ
يض اهللَّ قمٜم ُف َ ،ىم َ٤مل َ
وؾم َّٚمؿ«:إِذا ُص ْٛم َ٧م ُِم َـ
:ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1262وقم ْـ َأيب َذ ٍّر َر َ
ِ
ٌ
اًمِم ْٝم ِر َصمالصم ً٤م َ ،وم ُّم ْؿ َصم َ
َّ
وىم٤مل:طمدي٨م طمً ٌـ
ذي
نم َة َ ْ
نم َة شرواه اًمؽمُم ُّ
وَخ َس َقم ْ َ
نم َة َ ،و َأ ْرسم َع َقم ْ َ
الث َقم ْ َ
ِ
 -1263وقمـ ىمت٤مد َة سمـ ُِمٚمح َ ِ
يم٤من َر ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ي ْ٠م ُُم ُرٟمَ٤م
َ
ْ َ
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤من َر َ
ِ
اًمٌٞمض َ :صم َ
نم َة  .روا ُه َأ ُسمق داو َد .
سمِ ِّم َٞم٤م ِم َأ َّي٤م ِم
نم َة َ ،و َ ْ
َخ َس َقم ْ َ
قمنم َة  ،و َأ ْر َسم َع َقم ْ َ
الث ْ َ
ِ
اسمـ قمٌ ٍ ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ٓ ُي ْٗمٓمِ ُر َأ َّي٤م َم
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام  ،ىم٤مل  :يم٤م َن
 -1264وقم ْـ ِ َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مس َر َ
ي وٓ ؾم َٗم ٍر  .رواه اًمٜمً٤مئل سم٢مِ ٍ
ؾمٜم٤مد َطم ٍ
اًمٌِ ِ
ًـ .
ُ َ
ٞمض ذم َطم َ ٍ َ َ

ْ

 -225اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب َصقم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ؾمئؾ اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف :قمـ صقم إي٤مم اًمٌٞمض وم٘م٤مل  :يم٤من قمٛمر يّمقُمٝمـ.

( هتذي٥م أصم٤مر ًمٚمٓمؼمى ) 1219 - 856/2
ىم٤مل أسمق ذر رى اهلل قمٜمف ُ :مـ يم٤من ص٤مئام ُمـ اًمِمٝمر صمالصم٦م ومٚمٞمّمؿ اًمثالصم٦م اًمٌٞمض.
( هتذي٥م أصم٤مر ًمٚمٓمؼمى ) 1214-857/2

ً

َ
َ ْ َ َّ
 -890ثبة فنً ِٓ فيش فبئّب
ٚفنً اٌقبئُ اٌز٠ ٞإوً ػٕذٖ ٚ ،دػبء األوً ٌٍّأوٛي ػٕذٖ

ِ
ٍ
 -1265قمـ َز ِ
يد ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤ملَُ «:م ْـ َوم َّٓم َر
ْ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمـ ظم٤مًمد اجلُ َٝم ِّ
ٜمل َر َ
ٍ
ِ
ِ
ص٤مئ ًام َ ِ
رء ش.رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م
وىم٤مل:
اًمّم٤مئ ِؿ
أضمر َّ
ص ُم ْـ ْ
يم٤من ًَم ُف ُمثْ ُؾ َأ ْضم ِره َهم ْ َػم َأ َّٟم ُف ٓ َيٜمْ ُ٘م ُ
َ
صحٞمح .
طمً ٌـ
ٌ

ِ
ِ ِ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
دظم َؾ َقم َٚم ْٞمٝم٤م
يض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م َ ،أ َّن
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ
 -1266و َقم ْـ ُأ ِّم َ
قمام َر َة إَٟمّْم٤مر َّي٦م َر َ
ِ
ُ
٘م٤مل  « :يم ُِكم ش َوم٘م٤م ًَم٧م  :إِ ِّن ص٤مئٛم ٌ٦م َ ،
وم٘مدَّ َُم ْ٧م إِ ًَمٞمْ ِف َـم َٕم٤مُم ً٤م َ ،وم َ
وؾم َّٚمؿ « :
وم٘م٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مئؿ شم ِّ
ُّمكم َقم َٚم ْٞم ِف اعمَالئِ َٙم ُ٦م إِذا ُأيمِ َؾ ِقمٜمْدَ ُه طمتَّك َي ْٗم َر ُهمقا ش َو ُر َّسمام ىم٤مل َ « :طمتَّك َي ِْم ٌَ ُٕمقا ش روا ُه
إِ َّن َّ
اًمّم َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ُّ

ِ
 -1267و َقم ْـ َأ ٍ
وؾم َّٚمؿ َضم٤م َء إِمم َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ ُقم ٌَ٤م َد َة َريض اهللَّ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ قمٜم ُف َ ،أ َّن َّ
ٟمس َر َ
ِ
ِ
خٌ ٍز و َزي ٍ
٧م َ ،وم َ٠ميم ََؾ ُ ،صم َّؿ َ
اًمّم٤مئٛمق َن ،
وؾم َّٚمؿ َ « :أ ْوم َٓم َر قمٜمد ُيم ْؿ َّ
قمٜم ُف َ ،وم َج٤م َء سمِ ُ ْ َ ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُّ
و َأيم ََؾ َـمٕم٤مُمٙمُؿ إَسمرار وص َّٚم ْ٧م َقم َٚمٞمٙمُؿ اعمَالئِ َٙم ُ٦م ش رواه أسمق داود سم٢مِ ٍ
ؾمٜم٤مد صحٞمحٍ .
ُ
َ َ ْ َْ ُ َ َ
ْ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ويم٤من يمثػم ُمـ اًمًٚمػ ي١مصمر سمٗمٓمقره وهق ص٤مئؿُ ،مٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وداود اًمٓم٤مئل

وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ويم٤من اسمـ قمٛمر ٓ يٗمٓمر إٓ ُمع اًمٞمت٤مُمك واعمً٤ميملم .وضم٤مء ؾم٤مئؾ إمم
اإلُم٤مم أمحد ومدومع إًمٞمف رهمٞمٗملم يم٤من يٕمدمه٤م ًمٗمٓمر صمؿ ـمقى وأصٌح ص٤مئ ًام.ويم٤من اسمـ اعمٌ٤مرك يٓمٕمؿ إظمقاٟمف
ذم اًمًٗمر إًمقان ُمـ احلٚمقاء وهمػمه٤م وهق ص٤مئؿً(.مٓم٤مئػ اًمٕم٤مرف )189-188
ىم٤مل أسمق اًمًقار اًمٕمدوي  :يم٤من رضم٤مل ُمـ سمٜمل قمدي يّمٚمقن ذم هذا اعمًجد ُم٤م أومٓمر أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم ـمٕم٤مم

 -226اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ومْمؾ َُم ْـ َوم َّٓمر َص٤مئ ًام

ىمط وطمده ،إن وضمد ُمـ ي٠ميمؾ ُمٕمف أيمؾ و إٓ أظمرج ـمٕم٤مُمف إمم اعمًجد ،وم٠ميمٚمف ُمع اًمٜم٤مس وأيمؾ اًمٜم٤مس
ُمٕمفً ( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )189-188
يروطمٝمؿ وهؿ ي٠ميمٚمقنً ( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 168
ويم٤من احلًـ يٓمٕمؿ إظمقاٟمف وهق ص٤مئؿ شمٓمققم ً٤م ،وجيٚمس ِّ
يم٤من مح٤مد سمـ اسمك ؾمٚمٞمامن ُيٗم ّٓمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من َخًامئ٦م إٟمً٤من وأٟمف يم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ سمٕمد اًمٕمٞمد ًمٙمؾ واطمد
ُم٤مئ٦م درهؿ  ( .ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء ) 234/5
 -898ثبة فنً اإلػزىبف

ِ
قمـ ِ
ِ -1268
ُ
اسمـ ُقم َٛم َر َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َ ،
ىم٤مل َ :
نم
يم٤من
وؾم َّٚمؿ َيٕمتَٙمِ ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ػ اًم َٕم ْ َ
إَو ِ
اظم َر ُِم ْـ َر َُم َْم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤من ٌ .
َ
ػ اًمٕم ْنم إَو ِ
ِ
ِ
ِ
اظم َر
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن َي ْٕمتَٙم ُ َ َ َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ قمٜمْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜم َّ
 -1269وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
زواضم ُف ُِم ْـ سم ْٕم ِد ِه ٌ .
ُِم ْـ َر َُمْم٤م َن َ ،طمتَّك شم ََق َّوم٤م ُه اهللَّ شمٕم٤ممم ُ ،صم َّؿ ا ْقم َتٙم َ
َػ َأ ُ
ِ
 -1279و َقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
ػ ذم يم ُِّؾ
وؾم َّٚمؿ َي ْٕمتَٙمِ ُ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل  :يم٤م َن ُّ
َ٤من اًمٕم٤مم ا ًَّم ِذي ُىمٌ َض ومِ ِ
َػ ِقم ِ
َر َُم َْم َ
اًمٌخ٤مري.
نمي َـ َي ْقُم ً٤م  .رواه
ٞمف ا ْقمتَٙم َ
ُّ
ً
٤من َقم َنم َة أ َّي٤م ٍم َ ،وم َٚم ًام يم َ َ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ىم٤مل ُ :مـ اقمتٙمػ ومال يروم٨م ذم احلدي٨م وٓ يً٤مب ويِمٝمد اجلٛمٕم٦م واجلٜم٤مزة
وًمٞمقص أهٚمف إذا يم٤مٟم٧م ًمف طم٤مضم٦م وهق ىم٤مئؿ وٓ جيٚمس قمٜمدهؿُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 356/4

ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف  :اعمٕمتٙمػ ًمٞمس قمٚمٞمف صقم إٓ أن يِمؽمط ذًمؽ قمغم ٟمٗمًف ؟.
(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر  )414/3وىم٤مل أيْم٤م  ٓ :اقمتٙم٤مف إٓ ذم ُمًجد مج٤مقم٦مُ( .مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )346/4
قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل  :يم٤مٟمقا يًتحٌقن ًمٚمٛمٕمتٙمػ أن يِمؽمط هذه اخلّم٤مل  -وهـ ًمف وإن ل يِمؽمط
  :قمٞم٤مدة اعمريض  ،وٓ يدظمؾ ؾم٘مٗم٤م  ،وي٠ميت اجلٛمٕم٦م  ،ويِمٝمد اجلٜم٤مزة  ،وَيرج إمم احل٤مضم٦م ؟ىم٤مل إسمراهٞمؿ :وٓ يدظمؾ اعمٕمتٙمػ ؾم٘مٞمٗم٦م إٓ حل٤مضم٦م ؟ ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )424/3
قمـ قمروة وقمٛمرة أن قم٤مئِم٦م :يم٤مٟم٧م إذا اقمتٙمٗم٧م ذم اعمًجد شمٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من وٓ
متر سم٤معمريض ُمـ أهٚمٝم٤م ومتً٠مل قمٜمف وهل متٌم ٓ
شمدظمؾ سمٞمتٝم٤م إٓ حل٤مضم٦م اإلٟمً٤من اًمتل ٓسمد ُمٜمٝم٤م ويم٤مٟم٧م ّ
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شم٘مػ( .اًمتٛمٝمٞمد عم٤م رم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مٟمك )318/8
قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م :اًمًٜم٦م قمغم اعمٕمتٙمػ أن ٓ يٕمقد ُمريْم٤م وٓ يِمٝمد ضمٜم٤مزة وٓ يٛمس اُمرأة وٓ
يٌ٤مذه٤م وٓ َيرج حل٤مضم٦م إٓ عم٤م ٓ سمد ُمٜمف وٓ اقمتٙم٤مف إٓ سمّمقم وٓ اقمتٙم٤مف إٓ ذم ُمًجد ضم٤مُمع.
( رواه أسمق داود )2473
ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ٓ:اقمتٙم٤مف إٓ سمّمقم ُ(.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  8941سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح)
ُم٤م ورد أن اسمـ قمٌ٤مس يم٤من ٓ يرى قمغم اعمٕمتٙمػ صٞم٤م ًُم٤م إٓ أن جيٕمٚمف قمغم ٟمٗمًف(.اًمٌٞمٝم٘مك ) 319/4
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ٓ :اقمتٙم٤مف إٓ ذم ُمًجد دمٛمع ومٞمف اًمّمٚمقات (.أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ُمً٤مئٚمف قمـ أسمٞمف )673/2

ُؾمئؾ اسمـ قمٌ٤مس قمـ اُمرأة ضمٕمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمتٙمػ ذم ُمًجد ٟمٗمًٝم٤م ذم سمٞمتٝم٤م؟ وم٘م٤مل :سمدقم٦م وأسمٖمض
إقمامل إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمٌدع ٓ اقمتٙم٤مف إٓ ذم ُمًجد شم٘م٤مم ومٞمف اًمّمالة(.اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح ) 3/156
ىم٤مل اسمق ؾمٝمٞمؾ سمـ ُم٤مًمؽ :اضمتٛمٕم٧م أٟم٤م واسمـ ؿمٝم٤مب قمٜمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  ،ويم٤من قمغم اُمرأيت اقمتٙم٤مف
صمالث ذم اعمًجد احلرام وم٘م٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب ٓ يٙمقن اقمتٙم٤مف إٓ سمّمقم  .وم٘م٤مل ًمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أُمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ىم٤مل ٓ :ىم٤مل  :ومٛمـ أيب سمٙمر ؟ ىم٤مل  ، ٓ :ىم٤مل  :ومٛمـ قمٛمر ؟ ىم٤مل ، ٓ :
ىم٤مل  :ومٛمـ قمثامن ؟ ىم٤مل  . ٓ :ىم٤مل أسمقؾمٝمٞمؾ وم٤مٟمٍموم٧م ومٚم٘مٞم٧م ـم٤موؾم٤م  ،وقمٓم٤مء  ،ومً٠مًمتٝمام قمـ ذًمؽ .
وم٘م٤مل ـم٤موس :يم٤من اسمـ قمٌ٤مس ٓ يرى قمغم اعمٕمتٙمػ صٞم٤مُم٤م إٓ أن جيٕمٚمف قمغم ٟمٗمًف .ىم٤مل قمٓم٤مء :ذًمؽ رأيل
؟ ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )414/3
وروى قمٓم٤مء ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر إذا أراد أن يٕمتٙمػ ضب ظمٌ٤مء أو ومًٓم٤م ًـم٤م ،وم٘م٣م ومٞمف طم٤مضمتف ،وٓ ي٠ميت
أهٚمف ،وٓ يدظمؾ ؾم٘م ًٗم٤م( .اظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )99/3
قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل ٓ :اقمتٙم٤مف أىمؾ ُمـ يقم وًمٞمٚم٦م( .ذح اًمٕمٛمدة )712/2
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :اعمٕمتٙمػ ًمٞمس قمٚمٞمف صٞم٤مم إٓ أن يِمؽمط ذًمؽ قمغم ٟمٗمًفُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )3/87

قمـ أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ُ :مـ اقمتٙمػ ًمٞمٚم٦م يم٤من ًمف يم٠مضمره قمٛمرة وُمـ اقمتٙمػ ًمٞمٚمتلم يم٤من ًمف يم٠مضمر
قمٛمرشملم( .ذح اًمٕمٛمدة )712/2
قمـ يٕمغم سمـ أُمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف :إن ُٕمٙم٨م ذم اعمًجد اًمً٤مقم٦م ،وُم٤م أُمٙم٨م إٓ ٕقمتٙمػ.
( ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )346/4

ىم٤مل اًمزهري :قمجًٌ٤م ُمـ اًمٜم٤مس يمٞمػ شمريمقا آقمتٙم٤مف؟ ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٗمٕمؾ

 - 228اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ومْمؾ اإلقمتٙم٤مف

اًمٌمء ويؽميمف ،وُم٤م شمرك آقمتٙم٤مف طمتك ىمٌض( .اعمًٌقط  ،114/3وقمٛمدة اًم٘م٤مري )149/12
ىم٤مل اعمروذي  :ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل :إن رضمال ي٘مرئ ذم اعمًجد وهق يريد أن يٕمتٙمػ وًمٕمٚمف أن َيتؿ ذم يمؾ
يقم ؟ وم٘م٤مل  :إذا ومٕمؾ هذا يم٤من ًمٜمٗمًف وإذا ىمٕمد ذم اعمًجد يم٤من ًمف وًمٖمػمه ي٘مرئ أطم٥م إزم  .وؾمئؾ  :أيام
أطم٥م إًمٞمؽ آقمتٙم٤مف أو اخلروج إمم قمٌ٤مدان ؟ ىم٤مل ً :مٞمس يٕمدل اجلٝم٤مد قمٜمدي رء  .يٕمٜمل أن اخلروج
إمم قمٌ٤مدان أومْمؾ ُمـ آقمتٙم٤مف( .اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف ) 76/3
وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر :رويٜم٤م قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤من أٟمف يم٤من ي٘م٤ملُ :مثؾ اعمٕمتٙمػ يمٛمثؾ قمٌد أًم٘مك ٟمٗمًف سملم يدي
رسمف ،صمؿ ىم٤مل :ريب ٓ أسمرح َطمتَّك شمٖمٗمر زم ،ريب ٓ أسمرح َطمتَك شمرمحٜمل( .اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدى )69/7
قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  ،وىم٤مل اًمرضمؾ  :قمـ احلًـ ىم٤مًمقا يمٚمٝمؿ  ٓ :اقمتٙم٤مف إٓ ذم
ُمًجد مج٤مقم٦م ؟ وصح قمـ إسمراهٞمؿ وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وأيب ىمالسم٦م :إسم٤مطم٦م آقمتٙم٤مف ذم اعمً٤مضمد اًمتل ٓ
شمّمغم ومٞمٝم٤م اجلٛمٕم٦م  ،وهق ىمقًمٜم٤م ٕ ،ن يمؾ ُمًجد سمٜمل ًمٚمّمالة وم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة ومٞمف ضم٤مئزة ومٝمق ُمًجد مج٤مقم٦م
؟ قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل  ٓ :سم٠مس أن يٕمتٙمػ اًمرضمؾ ذم ُمًجد سمٞمتف ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )425/3
قمٙمقف
آقمتٙم٤مف اًمذي ُم٘مّمقد ُه وروطم ُف
ىم٤مل اسم ُـ اًم٘مٞمؿ ُ :مٌٞمٜم ً٤م اعم٘مّمقد ُمـ آقمتٙم٤مف :وذع هلؿ
ُ
ُ
ِ
ومج ِٕم َّٞم ُت ُف قمٚمٞمف واخلٚمق ُة سمف قمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مخلٚمؼ ،وآؿمت َٖم ُ٤مل سمف وطمده ؾمٌح٤مٟمف
اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم َ ْ
ِ
واإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف ذم ِّ
ُ
وظمٓمراشمف :ومٞمًتقزم قمٚمٞمف َ
سمدهل٤م ،ويّمػم
حمؾ مهقم اًم٘مٚم٥م،
ذيمره ،وطمٌُّف،
سمحٞم٨م يّمػم ُ
٘مرب ُمٜمف :ومٞمّمػم ُأٟم ًُْ ُف سم٤مهلل سمدًٓ
واخلٓمرات يم ُّٚمٝم٤م سمذيمره،
اهلؿ يم ُّٚمف سمف،
ُ
واًمتٗمٙمر ذم حتّمٞمؾ ُمراوٞمف ،وُم٤م ُي ِّ
ُ
ُّ

ِ
ِ
أٟمٞمس ًَمف ،وٓ ُم٤م ي ْٗم َر ُح سمف ؾمقاه:
قمـ أٟمًف سم٤مخلٚمؼَ :ومٞمُٕمدُّ ُه سمذًمؽ ُٕٟمًف سمف يق َم اًمقطمِم٦م ذم اًم٘مٌقر طملم ٓ َ
ِ
آقمتٙم٤مف إقمٔمؿ ( .زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) 86/2
ومٝمذا ُم٘مّمق ُد
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل :اقمتٙمٗم٧م رم ُمًجد احلك ،وم٠مرؾمؾ إزم قمٛمرو سمـ طمري٨م يدقمقٟمك،وهق اُمػم قمغم

اًمٙمقومف ومٚمؿ اشمف ،ومٕم٤مد  ،صمؿ قم٤مد وم٠مشمٞمتف وم٘م٤مل ُ :م٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٠مشمٞمٜم٤م ؟ ىمٚم٧م :إن يمٜم٧م ُمٕمتٙمٗم٤م ىم٤مل  :وُم٤م قمٚمٞمؽ
 ،إن اعمٕمتٙمػ يِمٝمد اجلٛمٕم٦م  ،ويٕمقد اعمريض ويٛمٌم ُمع اجلٜم٤مزة  ،وجيٞم٥م اإلُم٤مم .
(اًمتٛمٝمٞمد عم٤م رم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مٟمك وآؾم٤مٟمٞمد ) 331/8
ىم٤مل قم٤مُمر سمـ ُمّمٕم٥م  :اقمتٙمٗم٧م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم قمـ أظمٞمٝم٤م سمٕمد ُم٤م ُم٤مت ؟ وىم٤مل احلًـ سمـ طمل ُ:مـ
ُم٤مت وقمٚمٞمف اقمتٙم٤مف  :اقمتٙمػ قمٜمف وًمٞمف  ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم ) 433/3
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وزبة احلح
 -899ثبة ٚخٛة احلح ٚفنٍٗ

ِ
َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم  :وهللِ َقم َغم اًمٜم ِ ِ
اؾمتَ َٓم٤م َع إِ ًَم ْٞم ِف َؾمٌِٞمالً َو َُم ْـ َيم َٗم َر وم٢م َّن اهللَ َهمٜم ِ ٌّل َقم ِـ
َ
َ
َّ٤مس طم ُّ٩م اًم ٌَ ْٞم٧م َُم ِـ ْ
لم [ آل قمٛمران . ] 97 :
اًم َٕم٤معمَ ِ َ
ِ
ِ
ٛمر  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام  ،أ َّن َر ُؾم َ
اإلؾمال ُم
وؾم َّٚمؿ َ ،ىم٤مل ُ :سمٜم َل ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1271و َقم ِـ اسمـ ُقم َ
الة وإِيت ِ
َ٤مء َّ ِ
رؾمقل اهللَِّ  ،وإ َىم٤م ِم اًمّم ِ
َخ ٍ
ُ
وطم ِّ٩م
س َ :ؿمٝم٤م َد ِة َأ ْن ٓ إًمف إٓ اهللَّ و َأ َّن ُحم َ َّٛمد ًا
َقم َغم َ ْ
اًمزيمَ٤مةَ ،
َّ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
وص ْق ِم َر َُم َْم َ
قمٚمٞمف .
٤من ش ٌ
اًمٌ ْٞم٧م َ ،
ِ
ُ
 -1272وقم ْـ أيب ُه َر ْير َة  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘م َ٤مل :
ىم٤مل َ :ظم َٓم ٌَٜمَ٤م
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
َّ٤مس َّ
رؾمقل اهللَِّ ؟
رضم ٌؾ َ :أيم َُّؾ َقم٤م ٍم ي٤م
إن اهللَّ َىمدْ َوم َ
ومح ُّجقا ش وم َ٘م َ٤مل ُ
حل َّ٩م ُ
« َي٤م َأ ُّ ََي٤م اًمٜم ُ
رض َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا َ
ِ
٤مهل٤م َصمالصم ً٤م َ .وم َ٘م٤مل َر ُؾم ُ
ٙم٧م َطمتَّك َىم َ
قضمٌ٧م َوعمَ٤م
َوم ًَ َ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْق ُىم ْٚم ُ٧م َٟم َٕم ْؿ ًَم َ
قل اهللِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يم٤من َىمٌ َٚمٙمُؿ سم َٙمثْر ِة ؾم َ١م ِ
اهل ْؿ َ ،و ْ
اظمتِالومِ ِٝمؿ
اؾمـْتَ َٓم ْٕمت ُْؿ ش ُصم َّؿ ىم٤مل َ « :ذ ُرون ُم٤م شمر ْيم ُتٙم ُْؿ َ ،وم٢مٟم ََّام َه َٚم َؽ ُم ْـ َ ْ ْ َ ُ
ِ
ٝمؿ  ،وم٢مذا َأ َُم ْر ُشمٙم ُْؿ سمِ ٌَم ٍء َوم ْ٠مشمقا ُِمٜمْ ُف َُم٤م اؾمت َٓم ْٕمتُؿ َ ،وإذا َهنَٞمتُٙمُؿ َقمـ َر ٍء َومد ُقمق ُه ش  .روا ُه
َقمغم َأٟمٌِْٞم٤مئ ْ

ُمًٚمؿ
ٌ

ِ
ِ
ومْم ُؾ ؟ ىم٤مل  « :إيام ٌن سمِ٤مهللَِّ
وؾم َّٚمؿ َ :أ ُّي اًم َٕم َٛم ِؾ َأ َ
َ -1273وقمٜمْ ُف ىم٤مل ُ :ؾمئ َؾ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ور ُؾمقًم ِ ِفش ىمٞمؾ ُ :صم َّؿ ُم٤م َذا ؟ ىم٤مل ِ « :
اجل َٝم٤م ُد ذم َؾمٌِ ِ
ُمتٗمؼ
ور ش ٌ
ؼم ٌ
صمؿ ُم٤م َذا ؟ َىم٤مل َ « :طم ٌ٩م َُم ُ
ٞمؾ اهللَِّ ش ىمٞمؾ َّ :
َ
٤مطمٌف ومِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمف ُم ْٕم ِّمٞم٦م .
٥م َص ُ ُ
ور ُه َق ا ًَّمذي ٓ َي ْرشمَٙم ُ
ؼم ُ
قمٚمٞمف  .اعمَ ُ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ
رؾم َ
َ -1274و َقمٜمْ ُف َ
طم٩م َوم َٚمؿ ْير ُوم ْ٨م َ ،و َل
٘مقل ُ « :م ْـ َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ي ْٗم ًُ ْؼ  ،ر َضمع َيم َٞمق ِم و ًَمد ْشم ُف ُأ ُُّم ُف ش ٌ .
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،
َ
ىم٤مل  « :اًم ُٕم ْٛم َرة إمم اًم ُٕم ْٛم ِرة َيم َّٗم٤مر ٌة عم٤م سم ْٞمٜم ُٝمام ،
 -1275و َقمٜمْ ُف َأ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
ضمزا ٌء إَّٓ اجلَٜمَّ َ٦م ش ٌ .
ور ًَمٞمس ًم ُف َ
ُّ
ؼم ُ
واحل٩م اعمَ ُ
قل اهللَّ ٟ ،مَرى ِ
ِ
َ -1276و َقم ْـ َقم٤مئِ َِم َ٦م  ،ريض اهلل َقمٜم َْٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م َر ُؾم َ
اًمٕمٛمؾ ،
ومْم َؾ
اجل َٝم٤م َد َأ َ
ومْم ُؾ ِ ِ
أ َومال ٟم ِ
اًمٌخ٤مري .
ور ش روا ُه
ُج٤مهدُ ؟ َوم َ٘م َ٤مل ً « :مٙمِ ْـ َأ َ
ُّ
ؼم ٌ
اجل َٝم٤مد َ :طم ٌّ٩م ُم ُ
أن يٕمتِ َؼ اهللَّ ومِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ -1277و َقمٜمْ َٝم٤م أ َّن َر ُؾم َ
ٞمف
وؾم َّٚمؿ َ ،ىم َ٤مل ُ « :م٤م ُم ْـ َي ْق ٍم َأيمثَ َر ُم ْـ ْ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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قم ٌْد ًا ُِم َـ اًمٜم ِ
ُمًٚمؿ .
َّ٤مر ُِم ْـ َي ْق ِم َقم َر َوم َ٦م ش  .روا ُه
ٌ

ِ
وقمـ ِ
ِ
ٍ
ٛمر ٌة ذم
اسمـ
-1278
قمٌ٤مس  ،ريض اهللَّ ُ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :قم َ
قمٜمٝمام  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
٤من شم ِ
ر َُم َْم َ
قمٚمٞمف .
َٕمد ُل َقم ْٛم َر ًة َأ ْو َطم َّج ً٦م َُم ِٕمل ش ٌ
ِ ِِ
اُمر َأ ًة ىم٤م ًَم ْ٧م  :ي٤م َر ُؾم َ
يم٧م أيب
احل٩م َ ،أ ْد َر ْ
قل اهللَِّ  ،إ َّن َوم َ
ريْم َ٦م اهللَِّ قمغم قم ٌَ٤مده ذم ِّ
َ -1279و َقمٜمْ ُف أ َّن َ
ُمتٗمؼ ِ
َؿمٞمخ ً٤م يمٌَِػم ًا  ٓ ،يثٌ ُ٧م َقمغم اًمر ِ
قمٚمٞمف.
اطم َٚم ِ٦م َأ َوم ْ٠م ُطم ُّ٩م َقمٜم ُف ؟ ىم٤مل ٟ « :مٕمؿ ش ٌ .
َ ُ
َّ
ِ
 -1289وقمـ ًم ً٘م ِ
سمـ ٍ
ٞمط ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘م٤مل  :إ َّن أيب
قم٤مُمر  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،أ َّٟم ُف َأشمك اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞمؽ وا ْقم ِ
ِ
َؿم ٌ
ٛمر َة َ ،وٓ اًم َٔم َٕم َـ  ،ىم٤مل ُ « :طم َّ٩م َقم ْـ َأسمِ َ
تٛم ْرش.
ٌَػم ٓ يًتَٓمٞم ٌع َّ
احل٩م َ ،وٓ اًم ُٕم َ
ٞمخ يم ٌ

ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ صحٞمح .
واًمؽمُمذي وىم٤مل :
روا ُه َأسمق داو َد ،
ُّ

ِ
ِ
اًمً٤مئ٥م ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
 -1281و َقم ِـ
سمـ يزيدَ  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،ىم٤مل ُ :طم َّ٩م يب َُم َع رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
اًمٌخ٤مري .
لم  .رواه
اًمقدا ِع  ،و َأٟمَ٤م اسم ُـ َؾمٌ ِع ِؾمٜم ِ َ
ُّ
 ،ذم َطمج٦م َ
٤مس  ،ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َ ،أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ًَ ،م ِ٘مل ريمٌْ ً٤م سمِ٤مًمروطم ِ
قمـ ِ
َ -1282و ِ
اسمـ قم ٌَّ ٍ
٤مء ،
َّ ْ َ
َ
َ َ
َ ْ َ
َ َُ
رؾمقل اهللَِّ ش َومر َومٕم ِ
َوم َ٘م َ٤مل ِ « :
ُ
ُمـ اًم َ٘م ْق ُم ؟ ش َىم٤م ًُمقا  :اعمًٚمِ ُٛم َ
٧م ا ُْم َر َأ ٌة
ٟم٧م ؟ َىم َ٤مل « :
قن َ .ىم٤م ًُمقا ُ :م ْـ َأ َ
َ َ
ِ
ًٚمؿ .
َصٌِٞم ً٤م َوم َ٘م ْ
٤مًم٧م أهلَذا ٌّ
ضمر ش روا ُه ُُم ٌ
طم٩م ؟ َىم َ٤مل َٟ « :م َٕم ْؿ وًمؽ َأ ٌ
ِ
َ -1283و َقم ْـ أ ٍ
َ٤مٟم٧م
وؾم َّٚمؿ َطم َّ٩م قمغم َر ْطم ٍؾ َ ،ويم ْ
ٟمس  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،أ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
اًمٌخ٤مري .
زاُمٚم َت ُف  .رواه
ُّ
اعمج ِ
َ -1284و َقم ِـ ِ
اسمـ قم ٌَّ ٍ
٤مس  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،ىم َ٤مل  :يمَ٤مٟمَ٧م ُقم ُ
٤مز َأ ْؾمقاىم ً٤م ذم
ٙم٤مظ َو ِجمَٜمَّ ُ٦م َ ،وذو َ
٤مهٚمِٞم ِ٦م َوم َت َ٠م َّصمٛمقا أن يتَّجروا ذم اعمق ِ
ِ
َ٤مح أن َشم ٌْتَ ُٖمقا َومْمالً ُِمـ َر ِّسمٙمُؿ }
اؾم ِؿ َ ،ومٜم ََز ْ
ًم٧م ًَ {:مٞمْ َس َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُضمٜم ٌ
َ
اجلَ َّ
َ ُ
ُ
[اًمٌ٘مرة  ] 198 :ذم ُمق ِ
اًمٌخ٤مري.
اؾمؿ احلَ ِّ٩م  .روا ُه
ُّ
ََ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف  :وهلل قمغم اًمٜم٤مس طم٩م اًمٌٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال  .واًمًٌٞمؾ أن يّمح سمدن اًمٕمٌد
ويٙمقن ًمف صمٛمـ زاد وراطمٚم٦م ُمـ همػم أن جيحػ سمف  .ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُ :مـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف
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ؾمٌٞمال .ىم٤مل  :اًمزاد واًمراطمٚم٦م  .قمـ اسمـ اًمزسمػم ىمقًمف  :وهلل قمغم اًمٜم٤مس طم٩م اًمٌٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال.
ىم٤مل  :قمغم ىمدر اًم٘مقة  .قمـ اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف ُ :مـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال  ،.ىم٤مل  :اًمزاد واًمراطمٚم٦م  ،وم٢من يم٤من
ؿم٤مسم٤م صحٞمح٤م ًمٞمس ًمف ُم٤مل ومٕمٚمٞمف أن ي١ماضمر ٟمٗمًف سم٠ميمٚمف وهمٗمتف طمتك ي٘ميض طمجتف سمف  ،وم٘م٤مل ًمف ىم٤مئؾ  :يمٚمػ
اهلل اًمٜم٤مس أن يٛمِمقا إمم اًمٌٞم٧م ؟ وم٘م٤مل ً :مق أن ًمٌٕمْمٝمؿ ُمػماصم٤م سمٛمٙم٦م  ،أيم٤من شم٤مريمف ؟ واهلل ٟٓمٓمٚمؼ إًمٞمف وًمق
طمٌقا!! يمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمف احل٩م  .قمـ احلًـ ُ:مـ وضمد ؿمٞمئ٤م يٌٚمٖمف وم٘مد اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال  .قمٜمٕمٙمرُم٦م
ُمقمم اسمـ قمٌ٤مس ي٘مقل ذم هذه أي٦م  :وهلل قمغم اًمٜم٤مس طم٩م اًمٌٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال  ،ىم٤مل  :اًمًٌٞمؾ
اًمّمح٦م ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى ) 44/7
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ يمثػم  :عم٤م ومرغ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ احل٩م ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ ،وٟمزل سم٤مٕسمٓمح دقم٤م اهلل قمز وضمؾ

وؿمٙم٤م إًمٞمف أٟمف ىمد يمؼمت ؾمٜمف ،ووٕمٗم٧م ىمقشمف ،واٟمتنمت رقمٞمتف ،وظم٤مف ُمـ اًمت٘مّمػم ،وؾم٠مل اهلل أن
ي٘مٌْمف إًمٞمف ،وأن يٛم َّـ قمٚمٞمف سم٤مًمِمٝم٤مدة ذم سمٚمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( .اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )154/7
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ٕصح٤مسمف وهق سمٓمريؼ ُمٙم٦م :شمِمٕمثقن وشمٖمؼمون وشمتٗمٚمقن وشمْمحقن
ظمػما ُمـ هذا .يٕمٜمل احل٩مً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )257
وٓ شمريدون سمذًمؽ ؿمٞمئً٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ؾمٗمرا ً

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف ُ:مـ طم٩م هذا اًمٌٞم٧م ٓ يريد همػمه ظمرج ُمـ ذٟمقسمف يمٞمقم وًمدشمف أُمف.
( ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )189/4
قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل  :ـمٗم٧م وراء اسمـ قمٛمر واسمـ قمٌ٤مس  ،ومٚمؿ أؾمٛمع أطمدا ُمٜمٝمام يتٙمٚمؿ ذم اًمٓمقاف.
(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )4/299
ىم٤مل قمٛمر  :اًم٘مقا احل٤مج واًمٕمامر واًمٖمزاة ومٚمٞمدقمقا ًمٙمؿ ىمٌؾ أن يتدٟمًقاُ( .مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )191/4
قمـ ٟم٤مومع :أن اسمـ قمٛمر يم٤من يدقمق قمغم اًمّمٗم٤م :اًمٚمٝمؿ اقمّمٛمٜمل سمديٜمؽ ،وـمقاقمٞمتؽ ،وـمقاقمٞم٦م رؾمقًمؽ،
اًمٚمٝمؿ ضمٜمٌٜمل طمدودك ،اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ممـ َيٌؽ ،وَي٥م ُمالئٙمتؽ ،وَي٥م رؾمٚمؽ ،وَي٥م قمٌ٤مدك
اًمّم٤محللم :اًمٚمٝمؿ طم ٌٌٜمل إًمٞمؽ ،وإمم ُمالئٙمتؽ ،وإمم رؾمٚمؽ ،وإمم قمٌ٤مدك اًمّم٤محللم :اًمٚمٝمؿ ينن
ًمٚمٞمنى ،وضمٜمٌٜمل اًمٕمنى ،واهمٗمر زم ذم أظمرة وإومم ،واضمٕمٚمٜمل ُمـ أئٛم٦م اعمت٘ملم :اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ىمٚم٧م:
قن َأؾمت ِ
(ا ْد ُقم ِ
٥م ًَمٙم ُْؿ) ) هم٤مومر  .( 69وإٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد :اًمٚمٝمؿ إذ هديتٜمل ًمإلؾمالم ،ومال شمٜمزقمٜمل
َج ْ
ْ
ُمٜمف ،وٓ شمٜمزقمف ُمٜمل ،طمتك شم٘مٌْمٜمل وأٟم٤م قمٚمٞمف .يم٤من يدقمق هبذا اًمدقم٤مءُ ،مـ دقم٤مء ًمف ـمقيؾ :قمغم اًمّمٗم٤م
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واعمروة ،وسمٕمروم٤مت ،وسمجٛمع ،وسملم اجلٛمرشملم ،وذم اًمٓمقاف ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)389/1
قمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ جم٤مهد قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ٓسمـ قمٛمر :أي طم٤مج سمٞم٧م اهلل احلرام أومْمؾ وأقمٔمؿ أضمر ًا؟
ىم٤ملُ:مـ مجع صمالث ظمّم٤ملٟ :مٞم٦م ص٤مدىم٦م وقم٘مالً واومر ًا وٟمٗم٘م٦م ُمـ طمالل ومذيمرت ذًمؽ ٓسمـ قمٌ٤مس ،وم٘م٤مل:
صدق :وم٘مٚم٧م :إذا صدىم٧م ٟمٞمتف ويم٤مٟم٧م ٟمٗم٘متف ُمـ طمالل ومام ييه ىمٚم٦م قم٘مٚمف؟ وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م احلج٤مج ،ؾم٠مًمتٜمل
قمام ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م أـم٤مع اًمٕمٌد رسمف قمز وضمؾ سمٌمء
أومْمؾ ُمـ طمًـ اًمٕم٘مؾ وٓ ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم صقم قمٌد وٓ صالشمف ،وٓ طمجف ،وٓ قمٛمرشمف ،وٓ صدىمتف
وٓ ؿمٞمئ ً٤م مم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ أٟمقاع اًمؼم إذا ل يٕمٛمؾ سمٕم٘مؾ وًمق أن ضم٤مهالً وم٤مق اعمجتٝمديـ ذم اًمٕمٌ٤مدة يم٤من ُم٤م
يٗمًد أيمثر مم٤م يّمٚمح ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)394 -393/3
قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :أٟمف يم٤من يٚمٌل شمٚمٌٞم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويزيدً :مٌٞمؽ ًمٌٞمؽً ،مٌٞمؽ
وؾمٕمديؽً ،مٌٞمؽ واخلػم ذم يديؽ ،واًمرهمٌ٤مء واًمرهٌ٤مء إًمٞمؽ ،واًمٕمٛمؾ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )398/1
ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ قمٛمر ُ :م٤م أيمثر احل٤مج وم٘م٤مل  :اسمـ قمٛمر ُم٤م أىمٚمٝمؿ صمؿ رأى رضمال قمغم سمٕمػم قمغم رطمؾ رث
ظمٓم٤مُمف طمٌ٤مل وم٘م٤مل ً :مٕمؾ هذاً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )257
قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر :أٟمف يم٤من إذا اؾمتٚمؿ احلجر إؾمقد ىم٤مل :سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم(.احلٚمٞم٦م )398/1
وقمٜمف ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر يزاطمؿ قمغم اًمريمـ طمتك يرقمػ ( يًٌؼ ) صمؿ جيلء ومٞمٖمًٚمف (.احلٚمٞم٦م)398/1
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :أىمٌٚمٜم٤م ُمـ ُمٙم٦م ذم طم٩م أو قمٛمرة ومتٚم٘م٤مٟم٤م همٚمامن ُمـ إٟمّم٤مر يم٤مٟمقا يتٚم٘مقن أه٤مًمٞمٝمؿ إذا ىمدُمقا.
( ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 64
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامً :مق يٕمٚمؿ اعم٘مٞمٛمقن ُم٤م ًمٚمحج٤مج قمٚمٞمٝمؿ ُمـ احلؼ ٕشمقهؿ طملم ي٘مدُمقن
طمتك ي٘مٌٚمقا رواطمٚمٝمؿ ٕهنؿ وومد اهلل ذم مجٞمع اًمٜم٤مسً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 65
قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري أن رضمال ؾم٠مًمف قمـ احل٤مج وم٘م٤مل :إن احل٤مج يِمٗمع ذم أرسمع ُمئ٦م سمٞم٧م ُمـ ىمقُمف
ويٌ٤مرك ًمف ذم أرسمٕملم ُمـ أُمٝم٤مت اًمٌٕمػم اًمذي محٚمف وَيرج ُمـ ذٟمقسمف يمٞمقم وًمدشمف أُمف ىم٤مل :وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ي٤م
أسم٤م ُمقؾمك إن يمٜم٧م أقم٤مًم٩م احل٩م وىمد وٕمٗم٧م ويمؼمت ومٝمؾ ُمـ رء يٕمدل احل٩م ىم٤مل ًمف :هؾ شمًتٓمٞمع أن
شمٕمتؼ ؾمٌٕملم رىمٌ٦م ُم١مُمٜم٦م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ وم٢مُم٤م احلؾ واًمرطمٞمؾ ومال أضمد ًمف قمدٓ أو ىم٤مل ُمثال.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 5/6
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ىم٤مل يمٕم٥م  :احل٤مج واعمٕمتٛمر واعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وومد اهلل ؾم٠مًمقا وم٠مقمٓمقا ودقمقا وم٠مضمٞمٌقا.
(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف ) 191/4
قمـ احلًـ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إن ٕؾمتحل ُمـ ريب أن أًم٘م٤مه ،ول أُمش إمم سمٞمتف :ومٛمِمك قمنميـ ُمرة ُمـ
اعمديٜم٦م ،قمغم رضمٚمٞمف ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 37/2
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر :يم٤من أيب َي٩م سم٤مًمّمٌٞم٤من ومٞم٘م٤مل ًمف :أحت٩م سم٤مًمّمٌٞم٤من؟ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ أقمروٝمؿ هلل
شمٕم٤ممم(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )159/3
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري .وضم٤مءه رضمؾ ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،إن أريد احل٩م :ىم٤مل ٓ :شمّمح٥م ُمـ يٙمرم قمٚمٞمؽ،
وم٢من ؾم٤مويتف ذم اًمٜمٗم٘م٦م ،أض سمؽ :وإن شمٗمْمؾ قمٚمٞمؽ ،اؾمتذًمؽ ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء( 389/6
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :عم٤م أُمر إسمراهٞمؿ أن ي١مذن ذم اًمٜم٤مس سم٤محل٩م ىم٤مل:إن اهلل ىمد سمٜمك سمٞمت ً٤م وإٟمف ي٠مُمريمؿ أن
حتجقه :ىم٤مل :وم٠مضم٤مسمف يمؾ رء ُمـ اًمٌٜمٞم٤من ُمـ طمجر أو ؿمجر أو ُمدر ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 283/4
ىم٤مل ظمالد سمـ قمٌد اًمرمحـ ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أي احل٤مج أومْمؾ ىم٤مل ُمـ أـمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم ويمػ ًمً٤مٟمف
ىم٤مل :وأظمؼمٟم٤م اًمثقري ىم٤مل :ؾمٛمٕمٜم٤م أٟمف ُمـ سمر احل٩مُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 5/19
ىم٤مل هالل سمـ ظمٌ٤مب :ظمرضم٧م ُمع ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ويم٤من َيرج يمؾ ؾمٜم٦م ُمرشملمُ ،مرة ًمٚمح٩م ،وُمرة ًمٚمٕمٛمرة.
)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 275/4
ؾمئؾ ـم٤موس :احل٩م سمٕمد اًمٗمريْم٦م أومْمؾ أم اًمّمدىم٦م؟ وم٘م٤مل :أيـ احلؾ واًمرطمٞمؾ واًمًٝمر واًمٜمّم٥م
واًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م واًمّمالة قمٜمده واًمقىمقف سمٕمروم٦م ومجع ورُمل اجلامر؟ ُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 5/12
قمـ اسمـ ؿمقذب ىم٤مل :ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة ـم٤مووس سمٛمٙم٦م ،ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئ٦م :ومًٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن :رمحؽ
اهلل ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ،طم٩م أرسمٕملم طمج٦م  ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء -139/6طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء) 4/3
ىم٤مل َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد :ظمٓم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمٕمروم٤مت وم٘م٤مل :إٟمٙمؿ وومد همػم واطمد وإٟمٙمؿ ىمد ؿمخّمتؿ
ُمـ اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد وأٟمْمٞمتؿ اًمٔمٝمر وأرُمٚمتؿ وًمٞمس اًمً٤مسمؼ اًمٞمقم ُمـ ؾمٌؼ سمٕمػمه وٓ ومرؾمف وًمٙمـ اًمً٤مسمؼ
اًمٞمقم ُمـ همٗمر اهلل ًمف ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( 298 -297/5
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمث٘مٗمل :ؿمٝمدت ظمٓمٌ٦م اسمـ اًمزسمػم سم٤معمقؾمؿ ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ىمٌؾ اًمؽموي٦م سمٞمقم وهق حمرم
ومٚمٌك سم٠مطمًـ شمٚمٌٞم٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ىمط صمؿ محد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل :أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمٙمؿ ضمئتؿ ُمـ آوم٤مق ؿمتك وومقدا
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إمم اهلل قمز وضمؾ ومحؼ قمغم اهلل أن يٙمرم وومده ومٛمـ يم٤من ضم٤مء يٓمٚم٥م ُم٤م قمٜمد اهلل وم٢من ـم٤مًم٥م اهلل ٓ َيٞم٥م
ومّمدىمقا ىمقًمٙمؿ سمٗمٕمؾ وم٢من ُمالك اًم٘مقل اًمٗمٕمؾ واًمٜمٞم٦م اًمٜمٞم٦م اًم٘مٚمقب اًم٘مٚمقب اهلل اهلل ذم أي٤مُمٙمؿ هذه وم٤مهن٤م
أي٤مم شمٖمٗمر ومٞمٝم٤م اًمذٟمقب ضمئتؿ ُمـ آوم٤مق ؿمتك ذم همػم دم٤مرة وٓ ـمٚم٥م ُم٤مل وٓ دٟمٞم٤م شمرضمقن ُم٤م هٜم٤م صمؿ ًمٌك
وًمٌك اًمٜم٤مس ومام رأي٧م يقُم ً٤م ىمط يم٤من أيمثر سم٤ميمٞم ً٤م ُمـ ي١مُمئذ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 398/1
ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد ٓ :يزال اًمرضمؾ ي٠مشمٞمٜمل ،ومٞم٘مقل :ي٤م أسم٤م أُمٞم٦مُ ،م٤م شمرى ومٞمٛمـ يٓمقف هبذا اًمٌٞم٧مُ ،م٤مذا
ومٞمف ُمـ إضمر؟ وم٠مىمقل :اًمٚمٝمؿ همٗمر ًا :ىمد ؾم٠مًمٜمل قمـ هذا همػمك وم٘مٚم٧م :سمؾ ؾمٚمقن قمـ ُمـ ـم٤مف هبذا اًمٌٞم٧م
ؾمٌٕم ً٤م ُم٤م ىمد أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ومٞمف ُمـ اًمِمٙمر طمٞم٨م رزىمف اهلل ـمقاف ذًمؽ اًمًٌع ىم٤مل :صمؿ ي٘مقلٓ :
شمٙمقٟمقا يم٤مًمذي ي٘م٤مل ًمف :شمٕمٛمؾ يمذا ويمذا ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ إن أطمًٜمتؿ زم ُمـ إضمر(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء ) 155/8
ىم٤مل ـمٚمح٦م اًمٞم٤مُمل :يمٜم٤م ٟمتحدث أٟمف ُمـ ظمتؿ ًمف سم٢مطمدى صمالث إُم٤م ىم٤مل :وضمٌ٧م ًمف اجلٜم٦م وإُم٤م ىم٤مل :سمرئ ُمـ
طم٤مضم٤م وم٢مذا ىمدم ُمـ طمجتف ُم٤مت وُمـ
اًمٜم٤مرُ :مـ ص٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من وم٢مذا اٟم٘م٣م اًمِمٝمر ُم٤مت وُمـ ظمرج ًّ
ظمرج ُمٕمتٛمرا وم٢مذا ىمدم ُمـ قمٛمرشمف ُم٤متُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 5/9
ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ زيدٟ :مٔمرت ذم أقمامل اًمؼم ،وم٢مذا اًمّمالة دمٝمد اًمٌدن ،وٓ دمٝمد اعم٤مل ،واًمّمٞم٤مم ُمثؾ ذًمؽ،
واحل٩م جيٝمد اعم٤مل واًمٌدن :ومرأي٧م أن احل٩م أومْمؾ ُمـ ذًمؽ يمٚمف ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 87/3
قمـ أيب إدريس اخلقٓن ىم٤مل :أرسمع ذم أرسمع ٓ ُشم ْ٘مٌَ ُؾ ذم طم٩م وٓ قمٛمرة وٓ ضمٝم٤مد وٓ صدىم٦م ،اخلٞم٤مٟم ُ٦م
واًمنىم٦م واًم ُٖم ُ
ٚمقل وُم٤مل اًمٞمتٞمؿُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق ) 5/29
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر ىم٤مل :يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي َي٩م يمؾ ؾمٜم٦م ،ومامت أظمقه ،وأوص إًمٞمف ،وىمٌؾ
وصٞمتف ،وىم٤مم قمغم أيت٤مُمف ،وشمرك احل٩م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 14/9
قمـ احلًـ ىم٤مل :إذا ظمرج احل٤مج ومِمٞمٕمقهؿ وزودوهؿ اًمدقم٤مء وإذا ىمٗمٚمقا وم٤مًم٘مقهؿ وص٤مومحقهؿ ىمٌؾ أن
َي٤مًمٓمقا اًمذٟمقب وم٢من اًمؼميم٦م ذم أيدَيؿً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ) 65
ىم٤مل أيب إؾمح٤مق :طم٩م إؾمقد  -سمـ يزيد اًمٜمخٕمل  -صمامٟملمُ ،م٤م سملم طم٩م وقمٛمرة ( .احلٚمٞمف) 193/2
قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل :وهق ذم ضمٜم٤مزة حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م ـ ًم٘مد دظمؾ ُمٙم٦م صمامٟملم ُمرةُ ،م٤م سملم طمج٦م وقمٛمرة.
( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 6/5
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :طم٩م أيب َخس طمج٩م ُم٤مؿمٞم ً٤م ،واصمٜمتلم رايمٌ ً٤م وأٟمٗمؼ ذم سمٕمض طمج٤مشمف قمنميـ
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درمه ً٤م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 175/9
ىم٤مل ذيح اًم٘م٤ميض  :احل٤مج ىمٚمٞمؾ واًمريمٌ٤من يمثػم ُم٤م أيمثر ُمـ يٕمٛمؾ اخلػم وًمٙمـ ُم٤م أىمؾ اًمذيـ يريدون
وضمٝمفً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف)257
قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م  :يمٜم٤م ٟمتٚم٘مك احل٤مج سم٤مًم٘م٤مدؾمٞم٦م ومٜمّم٤مومحٝمؿ ىمٌؾ أن يٗم٤مرىمقاُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )191/4

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :ؿمٝمدت صمامٟملم ُمقىمٗم ً٤م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء( 288/7
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤ملً :م٘مد طمجج٧م أرسمٕملم طمج٦م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)164/2
قمـ أيب اؾمح٤مق ىم٤مل :طم٩م ُمنوق ،ومام سم٤مت إٓ ؾم٤مضمد ًا ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء( 95/2
قمـ هِم٤مم سمـ طمً٤من ىم٤مل :طم٩م أيقب اًمًختٞم٤من أرسمٕملم طمج٦م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء(5/3
قمـ أسمك إؾمح٤مق ىم٤مل :طم٩م ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ؾمتلم طمج٦م وقمٛمرة ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء( 148/4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أسمك سمردة ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسمك َيدث :أٟمف ؿمٝمد اسمـ قمٛمر رضمال يامٟمٞم٤م يٓمقف
سم٤مًمٌٞم٧م محؾ أُمف وراء فمٝمره ي٘مقل :إن هل٤م سمٕمػمه٤م اعمذًمؾ إن أذقمرت ريم٤مهب٤م ل أذقمر ،صمؿ ىم٤مل :ي٤م اسمـ قمٛمر

أشمران ضمزيتٝم٤م ،ىم٤مل ،ٓ :وٓ سمزومرة واطمدة ،صمؿ ـم٤مف اسمـ قمٛمر وم٠مشمك اعم٘م٤مم ومّمغم ريمٕمتلم صمؿ ىم٤مل :ي٤م اسمـ
أسمك ُمقؾمك إن يمؾ ريمٕمتلم شمٙمٗمران ُم٤م أُم٤مُمٝمؿ ( .إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مري سمرىمؿ)11
روى أن قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف صغم سمٛمٜمك أرسمع ريمٕم٤مت وم٘مٞمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف
وم٤مؾمؽمضمع صمؿ ىم٤مل :صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٜمك ريمٕمتلم وصٚمٞم٧م ُمع أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف
سمٛمٜمك ريمٕمتلم وصٚمٞم٧م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سمٛمٜمك ريمٕمتلم ومٚمٞم٧م طمٔمل ُمـ أرسمع ريمٕم٤مت
ُمت٘مٌٚمت٤من( .رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿُ - 1934مًٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ((695
عم٤م أي٘مـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ُمـ اهنزام اًمٕمدو :اؿمت٤مق إمم زي٤مرة ُمٙم٦م ،وإمم شم٠مدي٦م ومريْم٦م احل٩م ُمتخٗمٞم ً٤م ُمـ همػم
أن يًت٠مذن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف وم٠مُمر ضمٞمِمف سم٤مًمٕمقدة إمم احلػمة ،وشمٔم٤مهر سم٠مٟمف ؾم٤مئر ذم ُم١مظمرة اجلٞمش ،ومٌدأ
رطمٚمتف إمم ُمٙم٦م وُمٕمف قمدة ُمـ أصح٤مسمف خلٛمس سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ،ول يٙمـ ُمٕمف دًمٞمؾ ،وم٤مظمؽمق
اًمّمحراء ُمنقم ً٤م رهمؿ صٕمقسم٦م اًمٓمريؼ ،وعم٤م أدى ومريْم٦م احل٩م قم٤مد إمم احلػمة ذم أوائؾ ومّمؾ اًمرسمٞمع
ومٙم٤مٟم٧م همٞمٌتف قمغم اجلٜمد يًػمة ،ومام وصٚم٧م إمم احلػمة ُم١مظمرة اجلٞمش طمتك واوم٤مهؿ ظم٤مًمد ُمع ص٤مطم٥م
اًمً٤مىم٦م وم٘مدُم٤م ُمٕم ً٤م ،وظم٤مًمد وأصح٤مسمف حمٚم٘مقن ،وىمد يم٤من شمٙمتٛمف ؿمديد ًا طمتك إهنؿ فمٜمقا أٟمف يم٤من ذم هذه اعمدة
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سم٤مًمٗمراض ،ول يٕمٚمؿ أسمق سمٙمر سمح٩م ظم٤مًمد ُمع أٟمف يم٤من ذم احل٩م أيْم ً٤م ،همػم أٟمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ سمٚمٖمف اخلؼم ،وم٤مؾمت٤مء
ضمد ًا ،وقمت٥م قمٚمٞمف ،ويم٤مٟم٧م قم٘مقسمتف أن سومف إمم اًمِم٤مم ًمٞمٛمد مجقع اعمًٚمٛملم سم٤مًمػمُمقك ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمف يمت٤مسم ً٤م
هذا ٟمّمف :ه طمتك شم٠ميت مجقع اعمًٚمٛملم سم٤مًمػمُمقك وم٢مهنؿ ىمد ؿمجقا وأؿمجقا ،وإي٤مك أن شمٕمقد عمثؾ ُم٤م ومٕمٚم٧م
وم٢مٟمف ل يِم٩م اجلٛمقع ُمـ اًمٜم٤مس  -سمٕمقن اهلل  -ؿمج٤مك ،ول يٜمزع اًمِمجك ُمـ اًمٜم٤مس ٟمزقمؽ ،ومٚمٞمٝمٜمئؽ أسم٤م
ؾمٚمٞمامن اًمٜمٞم٦م واخلٓمقة ،وم٠ممتؿ يتٛمؿ اهلل قمٚمٞمؽ ،وٓ يدظمٚمٜمؽ قمج٥م ومتخن وختذل ،وإي٤مك أن شمدل سمٕمٛمؾ
وم٢من اهلل ًمف اعم َّـ وهق وزم اجلزاء ( .اعمٜمتٔمؿ  -111/4شم٤مريخ اًمٓمؼمى )329/2
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ سم٤مسم٤مه :ضمئ٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمٕمروم٦م ورأيتف ىمد ضب ومًٓم٤مـم ً٤م ذم احلرم وم٘مٚم٧م
ًمف :ل صٜمٕم٧م هذا؟ ىم٤مل:شمٙمقن صاليت ذم احلرم وم٢مذا ظمرضم٧م إمم أهكم يمٜم٧م ذم احلؾ).طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)299/1

ىم٤مل قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :صحٌ٧م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ومٚمام أراد أن يٚمٌل شمٖمػم وضمٝمف وارشمٕمدت ومرائّمف وم٘مٚم٧م:
ُم٤م ًمؽ ي٤مسمـ رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل :أردت أن ُأًم ٌِّل .ىمٚم٧م :ومام يقىمٗمؽ؟ ىم٤مل :أظم٤مف أن أؾمٛمع همػم
اجلقاب(.اًمتٌٍمة )129/2
ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م  :دظمؾ اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمٕمٌ٦م وم٢مذا هق سمً٤مل سمـ قمٌد اهلل  ،وم٘م٤مل :
ؾمٚمٜمل طم٤مضم٦م  .ىم٤مل  :إن أؾمتحٞمل ُمـ اهلل أن أؾم٠مل ذم سمٞمتف همػمه  .ومٚمام ظمرضم٤م ىم٤مل  :أن ومًٚمٜمل طم٤مضم٦م ،
وم٘م٤مل ًمف ؾم٤مل ُ :مـ طمقائ٩م اًمدٟمٞم٤م أم ُمـ طمقائ٩م أظمرة ؟ وم٘م٤مل ُ :مـ طمقائ٩م اًمدٟمٞم٤م  .ىم٤مل  :واهلل ُم٤م ؾم٠مًم٧م
اًمدٟمٞم٤م ُمـ يٛمٚمٙمٝم٤م  ،ومٙمٞمػ أؾم٠مهل٤م ُمـ ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م ( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )466/4
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟمف ىم٤مل ًمٚمٛمٝمدي  -اخلٚمٞمٗم٦م  :-يمؿ أٟمٗم٘م٧م ذم طمجتؽ؟ ىم٤ملُ :م٤م أدري ىم٤ملً :مٙمـ قمٛمر
سمـ اخلٓم٤مب يدري :أٟمٗمؼ ؾمت٦م قمنم ديٜم٤مر ًا :وم٤مؾمتٙمثره٤م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)377/6
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك :ضمئ٧م إمم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمِمٞم٦م قمروم٦م وهق ضم٤مث قمغم ريمٌتٞمف وقمٞمٜم٤مه هتٛمالن وم٘مٚم٧م ًمفُ :مـ
أؾمقأ هذا اجلٛمع طم٤مٓ؟ ىم٤مل :اًمذي يٓمـ أن اهلل ٓ يٖمٗمر هلؿ ً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )287
قمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل :وىمٗم٧م ُمع اًمٗمْمٞمؾ سمٕمروم٤مت ،ومٚمؿ أؾمٛمع ُمـ دقم٤مئف ؿمٞمئ ً٤م إٓ أٟمف واوٕم ً٤م يده
اًمٞمٛمٜمك قمغم ظمده ،وواوٕم ً٤م رأؾمف يٌٙمل سمٙم٤م ًء ظمٗمٞمٗم ً٤م ومٚمؿ يزل يمذًمؽ ،طمتك أوم٤مض اإلُم٤مم ،ومرومع رأؾمف إمم
اًمًامء :وم٘م٤مل :واؾمقأشم٤مه واهلل ُمٜمؽ أن قمٗمقت :صمالث ُمرات ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )8/88
وروي قمـ اًمٗمْمٞمؾ أٟمف ٟمٔمر إمم شمًٌٞمح اًمٜم٤مس وسمٙم٤مئٝمؿ قمِمٞم٦م قمروم٦م وم٘م٤مل :أرأيتؿ ًمق أن ه١مٓء ؾم٤مروا إمم
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رضمؾ ومً٠مًمقا داٟم٘م٤م ـ يٕمٜمل ؾمدس درهؿ ـ أيم٤من يردهؿ ىم٤مًمقا ٓ :ىم٤مل :واهلل ًمٚمٛمٖمٗمرة قمٜمد اهلل أهقن ُمـ
إضم٤مسم٦م رضمؾ هلؿ سمداٟمؼً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )287
قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل :ىم٤مل سمٕمض اعمتٕمٌديـ :يمٜم٧م ُمع ذي اًمٜمقن اعمٍمي سمٛمٙم٦م وم٘مٚم٧م ًمف :رمحؽ
اهلل ل ص٤مر اًمقىمقف سم٤مجلٌؾ ول يٍم سم٤مًمٙمٕمٌ٦م؟ ىم٤ملٕ :ن اًمٙمٕمٌ٦م سمٞم٧م اهلل ،واجلٌؾ سم٤مب اهلل ،ومٚمام ىمّمدوه
واومديـ ،أوىمٗمٝمؿ سم٤مًمٌ٤مب يتيقمقن :وم٘مٞمؾ ًمف :يرمحؽ اهلل ،وم٤مًمقىمقف سم٤معمِمٕمر احلرام ،يمٞمػ ص٤مر سم٤محلرم؟
ىم٤مل :عم٤م أذن هلؿ سم٤مًمدظمقل إًمٞمف ،أوىمٗمٝمؿ سم٤محلج٤مب اًمث٤من ،وهل اعمزدًمٗم٦م :ومٚمام ـم٤مل شميقمٝمؿ ،أُمرهؿ
سمت٘مري٥م ىمرسم٤مهنؿ ،ومتٓمٝمروا هب٤م ُمـ اًمذٟمقب اًمتل يم٤مٟم٧م هلؿ طمج٤مسم ً٤م دوٟمف ،وأذن سم٤مًمزي٤مرة إًمٞمف قمغم ـمٝم٤مرة:
ىمٞمؾ ًمف :ومٚمؿ يمره اًمّمقم أي٤مم اًمتنميؼ؟ ىم٤ملٕ :ن اًم٘مقم زاروا اهلل وهؿ ذم وٞم٤مومتف ،وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمْمٞمػ أن
يّمقم قمٜمد ُمـ أو٤مومف :ىمٞمؾ ًمف :يرمحؽ اهلل ،ومتٕمٚمؼ اًمرضمؾ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦مٕ ،ي ُمٕمٜمك؟ ىم٤مل :هق ُمثؾ
اًمرضمؾ ،شمٙمقن سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف ضمٜم٤مي٦م ،ومٞمتٕمٚمؼ سمثقسمف ،ويًتجدي ًمف ،ويتيع إًمٞمفً ،مٞمٝم٥م ًمف ضمرُمف
وضمٜم٤ميتف ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )379/9
ىم٤مل أمحد :رأي٧م أسم٤م ؾمٚمٞمامن اًمداران أراد أن يٚمٌل ومٖمٌم قمٚمٞمف ،ومٚمام أوم٤مق ،ىم٤مل :ي٤م أمحد ،سمٚمٖمٜمل أن اًمرضمؾ
إذا طم٩م طمٚمف وم٘م٤ملً :مٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ ،ىم٤مل ًمف اًمربً ٓ :مٌٞمؽ وٓ ؾمٕمديؽ طمتك شمرد ُم٤م ذم يديؽ ومام
ي١مُمٜمٜمل أ ن ي٘م٤مل زم هذا؟ صمؿ ًمٌك .ىم٤مل :وؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٞمامن ي٘مقلً :مٞمس اخت٤مذ احل٩م ُمـ سمْم٤مقم٦م أهؾ اًمقرع
ٓ ي٘م٣م ُمٜمف ديـ وٓ يِمؽمى ُمٜمف ُمّمحػ وُم٤م ومْمؾ يرد إمم اًمقرصم٦م (.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )263/9
قمـ اًمري٤مر ىم٤مل  :رأي٧م أمحد سمـ اعمٕمذل ذم اعمقىمػ  ،ذم يقم طمر ؿمديد  ،وىمد وحك ًمٚمِمٛمس  ،وم٘مٚم٧م
ًمف  :ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ  :هذا أُمر ىمد اظمتٚمػ ومٞمف  ،ومٚمق أظمذت سم٤مًمتقؾمٕم٦م  .وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل :
وحٞم٧م ًمف يمل أؾمتٔمؾ سمٔمٚمف إذا
ومقا أؾمٗم٤م إن يم٤من ؾمٕمٞمؽ سم٤مـمال

اًمٔمؾ أوحك ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مًمّم٤م
وي٤م طمنشم٤م إن يم٤من طمجؽ ٟم٤مىمّم٤م( .اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )143/3

وىمػ ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم وسمٙمر اعمزن سمٕمروم٦م وم٘م٤مل أطمدمه٤م :اًمٚمٝمؿ ٓ شمرد أهؾ اعمقىمػ ُمـ
أضمكم! وىم٤مل أظمرُ :م٤م أذومف ُمـ ُمقىمػ وأرضم٤مه ٕهٚمف ًمقٓ أن ومٞمٝمؿ .ي٤م ًمتقاوع اًمّم٤محللم! وي٤م ٕدهبؿ
ُمع رهبؿ وظمقومٝمؿ ُمع طمًـ ؾمػمهتؿ( .صٗمف اًمّمٗمقة )146/2
طم٩م صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ وُمٕمف ؾمٌٕم٦م دٟم٤مٟمػم ،وم٤مؿمؽمى هب٤م سمدٟمف ،وم٘مٞمؾ ًمفً :مٞمس ُمٕمؽ إٓ ؾمٌٕم٦م دٟم٤مٟمػم ،شمِمؽمي
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هب٤م سمدٟمف :ىم٤مل :إن ؾمٛمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ ي٘مقلً :مٙمؿ ومٞمٝم٤م ظمػم ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)169/3
ويم٤من حمٛمد سمـ واؾمع يّمكم ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ًمٞمٚم٦م أمجع ذم حمٛمٚمف ،يقُمئ إيامء ،وي٠مُمر طم٤مديف أن يرومع صقشمف
ظمٚمٗمف ،طمتك يِمٖمؾ قمٜمف سمًامع صقت احل٤مدي ومال يتٗمٓمـ ًمفً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )257
ويم٤من اعمٖمػمة سمـ احلٙمٞمؿ اًمّمٜمٕم٤من َي٩م ُمـ اًمٞمٛمـ ُم٤مؿمٞمً٤م ،ويم٤من ًمف ورد سم٤مًمٚمٞمؾ ي٘مرأ ومٞمف يمؾ ًمٞمٚم٦م صمٚم٨م
اًم٘مرآن ،ومٞم٘مػ ومٞمّمكم طمتك يٗمرغ ُمـ ورده ،صمؿ يٚمحؼ سم٤مًمريم٥م ُمتك حلؼ هبؿ ،ومرسمام ل يٚمح٘مٝمؿ إٓ ذم آظمر
اًمٜمٝم٤مرً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )257
قمـ ُمٕمٛمر ىم٤مل ؾمٛمٕم ٧م رضمال ي٘م٤مل سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ُمـ وًمد أم ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل إن رضمال شمقذم سمٛمٜمك ُمـ آظمر أي٤مم
اًمتنميؼ ومج٤مء رضمؾ وم٘م٤مل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم شمقذم سمـ أظمتٜم٤م أومت٘مؼمه ىم٤مل :وم٘م٤مل قمٛمر ُم٤م يٛمٜمٕمٜمل أن أدومـ رضمال
ل يذٟم٥م ُمٜمذ ُهمٗمر ًمفُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق)5/14
يم٤من قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك إذا قمزم قمغم احل٩م ي٘مقل ٕصح٤مسمفُ :مـ قمزم ُمٜمٙمؿ ذم هذا اًمٕم٤مم قمغم احل٩م ومٚمٞم٠مشمٜمل
سمٜمٗم٘متف طمتك أيمقن أٟم٤م أٟمٗمؼ قمٚمٞمف ،ومٙم٤من ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ٟمٗم٘م٤مهتؿ ويٙمت٥م قمغم يمؾ سة اؾمؿ ص٤مطمٌٝم٤م وجيٛمٝم٤م ذم
صٜمدوق صمؿ َيرج هبؿ ذم أوؾمع ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت واًمريمقب وطمًـ اخلٚمؼ واًمتٞمًػم قمٚمٞمٝمؿ وم٢مذا
ىمْمقا طمجتٝمؿ ومٞم٘مقل هلؿ :هؾ أوص٤ميمؿ أهٚمقيمؿ هبدي٦م؟ ومٞمِمؽمي ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م وص٤مه أهٚمف ُمـ
اهلداي٤م اعمٙمٞم٦م واًمٞمٛمٜمٞم٦م وهمػمه٤م وم٤مذا ضم٤مؤوا إمم اعمديٜم٦م اؿمؽمى هلؿ ُمٜمٝم٤م اهلداي٤م اعمدٟمٞم٦موم٢مذا رضمٕمقا إمم سمالدهؿ
سمٕم٨م ُمـ أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ إمم سمٞمقهتؿ وم٠مصٚمح٧م وسمٞمْم٧م أسمقاهب٤م ورُمؿ ؿمٕمثٝم٤م وم٢مذا وصٚمقا إمم اًمٌٚمد قمٛمؾ
وًمٞمٛم ٦م سمٕمد ىمدوُمٝمؿ ودقم٤مهؿ وم٠ميمٚمقا ويمً٤مهؿ صمؿ دقم٤م سمذًمؽ اًمّمٜمدوق ومٗمتحف وأظمرج ُمٜمف شمٚمؽ اًمٍمر صمؿ
ي٘مًؿ قمٚمٞمٝمؿ أن ي٠مظمذ يمؾ واطمد ٟمٗم٘متف اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمف ،ومٞم٠مظمذوهن٤م ويٜمٍمومقن إمم ُمٜم٤مزهلؿ وهؿ
ؿم٤ميمرون ٟم٤مذون ًمقاء اًمثٜم٤مء اجلٛمٞمؾ(.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف ج )19
يم٤من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر َي٩م وقمٚمٞمف ديـ وم٘مٞمؾ ًمف :أحت٩م وقمٚمٞمؽ ديـ؟ وم٘م٤مل :احل٩م أىم٣م ًمٚمديـ.
( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء(149/3/
ذيمروا ذم اًمت٤مريخ اًمٕمريب أن اًمؼمقمل اًمٞمامٟمك ذم طمجف إظمػمُ ،أ ِظم َذ حمٛمقًٓ قمغم مجؾ ،ومٚمام ىمٓمع اًمّمحراء
ه٥م اًمٜمًٞمؿ رـم ًٌ٤م قمٚمٞمالً
ُمٕمٓمرا سمرائح٦م
ُمع احل٩م اًمِم٤مُمل ،وأصٌح قمغم سمٕمد َخًلم ُمٞمالً ُمـ اعمديٜم٦مَّ ،
ً
إُم٤ميمـ اعم٘مدؾم٦م ،وم٤مزداد ؿمقىمف ًمٚمقصقلً :مٙمـ اعمرض أقم٤مىمف قمـ اعم٠مُمقل ،وم٠مٟمِم٠م ىمّمٞمدة ًَم َٗم َظ ُمع آظمر
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سمٞم٧م ُمٜمٝم٤م َٟم َٗم ًَف إظمػم ..ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
لم إِ َمم ُِمٜمًك سمِ ِ٘مٞم ِ
ي٤م ر ِ
٤مدي
اطمٚمِ َ
َ
َ َ
ِ
هشم ُْؿ َو َؾم َ٤مر َدًمِٞم ُٚمٙم ُْؿ َي٤م َو ْطم َِمتِل
ْ
َو َطم َر ُْمت ُُٛمق َضم ْٗمٜمِل اعمَْٜمَ٤م َم سمٌُِ ْٕم ِديم ُْؿ
اًمّم َٗم٤م
قح ِزم َُم٤م َسم ْ َ
لم َز ُْم َز َم َو َّ
َو َي ُٚم ُ
ِ ِ
َو َي ُ٘م ُ
اًمنى
قل ِزم َي٤م ٟمَ٤مئ ًام ضمدَّ ُّ َ
ُمـ ٟم ََ٤مل ُِمـ َقمر َوم ِ
٤مت َٟم ْٔم َر َة َؾم٤م َقم ٍ٦م
َ ْ
ْ َ
ٞم٧م َقم َغم ُِمٜمًك
شمَ٤مهللَِّ َُم٤م َأ ْطم َغم اعمٌَِْ َ

٤مؤ َه٤م
َو َّح ْقا َو َح٤م َي٤م ُصم َّؿ َؾم َ٤مل ِد َُم ُ
ات اًم ِّٚم َ٘م ِ
ٞمض َؿم٤مر ِ
ِ
٤مء
ًَمٌِ ًُقا صم َٞم َ
٤مب ا ًْمٌِ ِ َ
ْ٧م َو َص ْٚمت َُٝم ْؿ ِص ْٚمٜمِل ِهبِ ْؿ
َي٤م َر ِّب َأٟم َ
لم َومٌ ِّٚم ُٖم ِ
ِ
قاُمٜمِّل
َوم٢مِ َذا َو َص ْٚمت ُْؿ َؾم٤معم َ َ
اًمر ِطمٞم ِؿ ُُم َت َّٞم ٌؿ
ُىمق ًُمقا َهل ُ ْؿ َقم ٌْدُ َّ
َص َّغم َقم َٚمٞمْ َؽ اهللَُّ َي٤م َقم َٚم َؿ ْاهلُدَ ى

ٞمؾ ُوم َ١م ِ
اًمر ِطم ِ
ادي
َه َّٞم ْجت ُُٛمق َي ْق َم َّ
احل ِ
َّ
٤مدي
اًمِم ْق ُق َأ ْىم َٚم َ٘مٜمِل َو َص ْق ُ
ت َْ
لم اعمُْٜمْحٜمَك وا ًْمق ِ
ِِ
ادي
َي٤م َؾم٤ميمٜم َ َ َ َ
ت ُمٜمَ ِ
ِ
ِ
٤مد
قمٜمْدَ اعمَْ َ٘م٤م ِم َؾمٛم ْٕم ُ٧م َص ْق َ ُ
٥م ص ِ
٤مد
َقم َر َوم ُ
٤مت َ ْ
دم ُٚمق يم َُّؾ َىم ْٚم ٍ َ
ٟم ََ٤مل اًمنور وٟم ََ٤مل يم َُّؾ ُمرادِ
ُّ ُ َ َ
َُ
ٞمد َأسمر ِك إَ ْقمٞم٤مدِ
ِ ٍ
َ
ِذم ًَم ْٞم ِؾ قم ْ َ

ت ُوم َ١م ِ
ادي
َح ْر ُ
َو َأٟمَ٤م اعمُْتَ َّٞم ُؿ َىمدْ ٟم َ
و َأٟمَ٤م اعمُْ َٚمقع َىمدْ ًَمًٌِ ُ٧م ؾمق ِ
ادي
ْ َ َ
َّ ُ
َ
َومٌِح ِّ٘م ِٝمؿ ي٤م رب ُوم َّؽ ىمِٞم ِ
٤مدي
َ
َ ْ َ َ ِّ
اك ا ًْمق ِ
ادي
اًمًال َم ُأ َه ْٞم َؾ َذ َ َ
َّ
٤مب وإَو ِ
َو ُُم َٗم ِ
ٓد
٤مر ُق إَ ْطم ٌَ ِ َ ْ
ُم٤م ؾم٤مر ريمْ٥م َأو شمَرٟمَّؿ طم ِ
٤مد
َ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ
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َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َىم٤مشمِ ُٚمقا اعمُ ْ ِ
لم [ اًمتقسم٦م :
لم يمَ٤م َّوم ً٦م يم ََام ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمق َٟمٙم ُْؿ يمَ٤م َّوم ً٦م َوا ْقم َٚم ُٛمقا أ َّن اهللَ َُم َع اعمُت َِّ٘م َ
نميمِ َ
 ، ] 36وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم  :يمُتِ٥م َقم َٚمٞمٙمُؿ ِ
اًم٘مت َُ٤مل َو ُه َق يم ُْر ٌه ًَمٙم ُْؿ َو َقم ًَك َأ ْن َشمٙم َْر ُهقا َؿمٞمْئ ً٤م َو ُه َق َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ
َ
َ ْ ُ
ِ
ذ ًَمٙم ُْؿ َواهللُ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟمت ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن [ اًمٌ٘مرة  ، ] 216 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم :
َو َقم ًَك َأ ْن ُحت ٌُّقا َؿم ْٞمئ ً٤م َو ُه َق َ ٌّ

اٟم ِْٗمروا ِظم َٗم٤موم ً٤م وصمِ َ٘م٤مًٓ وضم ِ
٤مهدُ وا سم َ٠م ُْم َقاًمِٙم ُْؿ َوأ ْٟم ُٗم ًِٙم ُْؿ ذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ [ اًمتقسم٦م  ، ] 41 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم :
َ َ
َ
ُ
قن ِذم َؾمٌِ ِ
قن َو ُي ْ٘م َت ُٚم َ
ٞمؾ اهللِ َوم َٞم ْ٘م ُت ُٚم َ
جلٜمَّ َ٦م ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
َّ
قن
ؽمى ُِم َـ اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم أ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ سمِ َ٠م َّن َهل ُ ُؿ ا َ
إن اهللَ ْاؿم َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َو ْقمد ًا َقم َٚم ْٞم ِف َطم ّ٘م ً٤م ِذم اًمت َّْقر ِاة َواإلٟم ِ
ْج ِ
نموا سمِ ٌَٞمْ ِٕمٙم ُُؿ ا ًَّم ِذي
ٞمؾ َواًم ُ٘م ْرآن َو َُم ْـ َأ ْو َرم سمِ َٕم ْٝمده ُم َـ اهللِ َوم ْ
َ
٤مؾمتٌَْ ُ
سم٤ميٕمتُؿ سمِ ِف و َذًم ِ َؽ هق اًم َٗمق ُز اًمٕمٔمِٞمؿ [ اًمتقسم٦م  ، ] 111 :وىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم  َٓ :يًت َِقي اًم َ٘م ِ
٤مقمدُ و َن ُِم َـ
َ
َ َْ ْ َ
َْ
ُ َ ْ َ ُ
ِ
اهلؿ وأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝمؿ َوم َّْم َؾ اهللُ اعمُج ِ
اًمي ِر واعمُج ِ
ون ِذم َؾمٌِ ِ
لم َهم ْ ُػم ُأ ِ
٤مهدُ َ
٤مه ِدي َـ
اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ
ٞمؾ اهللِ سمِ َ٠م ُْم َق ْ َ
وزم َّ َ َ َ
ْ
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سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد

اهلؿ و َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝمؿ َقم َغم اًم َ٘م ِ
ِ
٤مقم ِديـ درضم ً٦م و ُيمالً وقمَدَ اهللُ احلًٜمَك و َوم َّْم َؾ اهللُ اعمُج ِ
٤مه ِدي َـ َقم َغم
َ
َ
َ
َ ََ َ َ
سمِ َ٠م ُْم َق ْ َ
ُْ
ْ
٤مقم ِديـ أضمر ًا َقمٔمِٞم ًام درضم ٍ
اًم َ٘م ِ
مح ً٦م َويمَ٤م َن اهللُ َهم ُٗمقر ًا َر ِطمٞم ًام [ اًمٜمً٤مء ، ] 96-95 :
٤مت ُِمٜمْ ُف َو َُم ْٖم ِٗم َر ًة َو َر ْ َ
ََ َ
َ ْ
أَي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َه ْؾ أ ُد ًُّمٙم ُْؿ َقم َغم ِ َدم َ٤مر ٍة ُشمٜم ِْجٞمٙم ُْؿ ُِم ْـ َقم َذ ٍ
اب أًمِٞم ٍؿ شم ُْ١م ُِمٜمُق َن سمِ٤مهللِ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م ُّ َ
ورؾمقًم ِ ِف و ُ َدم ِ
٤مهدُ و َن ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ سمِ َ٠م ُْم َقاًمِٙم ُْؿ َو َأ ْٟم ُٗم ًِٙم ُْؿ ذًمِٙم ُْؿ َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ إ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ
َ
ََ ُ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُذٟمُقسمٙمُؿ ويدْ ِظم ْٚمٙمُؿ ضمٜم ٍ
ٞمؿ
َّ٤مت َ ْ
ْ َ
َ ْ َُ
إهن َ ُ٤مر َو َُم ًَ٤ميم َـ َـمٞمِّ ٌَ ً٦م ذم َضمٜمَّ٤مت قمَدْ ن َذًم َؽ اًم َٗم ْق ُز اًم َٕمٔم ُ
دم ِري ُم ْـ َ ْحتت َٝم٤م ْ
نم اعمُ ِ
ِ
ِ
ي٥م َو َسم ِّ ِ
ٜملم [ اًمّمػ  . ] 13 -19 :وأي٤مت ذم
١مُم َ
ٍَم ُمـ اهللِ َو َومت ٌْح َىم ِر ٌ
َو ُأ ْظم َرى ُحت ٌُّ َ
قهنَ٤م ٟم ْ ٌ
اًمٌ٤مب يمثػم ٌة ُمِمٝمقر ٌة .
وأُم٤م إطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ اجلٝم٤مد وم٠ميمثر ُمـ أن حتٍم ،ومٛمـ ذًمؽ:
ِ
ِ
ُ
إقمامل
وؾم َّٚمؿ َ :أ ُّي
َ -1285قم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :ؾمئِ َؾ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ورؾمقًم ِ ِف ش ىمٞمؾ ُ :صم َّؿ َُم٤م َذا ؟ َىم َ٤مل  « :اجلٝم٤م ُد ذم ؾمٌِ ِ
أ ْوم َْم ُؾ ؟ َ
ٞمؾ اهللَِّ ش ِىمٞمؾ ُ :صم َّؿ ُم٤مذا ؟
ىم٤مل  « :إيام ٌن سم٤مهللَِّ َ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
ور ش ٌ
ؼم ٌ
ىم٤مل َ « :طم ٌّ٩م َُم ُ ُ
ٍ
 -1286و َقم ِـ ِ
٥م إمم اهللَِّ
أي اًم َٕم َٛمؾ َأ َطم ُّ
اسمـ َُم ًْ ُٕمقد  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م َر ُؾمقل اهللَِّ ُّ ،
ِ
َشم َٕم٤ممم ؟ َ
اًمقاًمدَ ْي ِـش ُىم ْٚم ُ٧م ُ :صم َّؿ َأ ُّي ؟ َىم َ٤مل «
اًمّمال ُة َقمغم َو ْىمت َٝم٤م ش ُىم ْٚم ُ٧م ُ :صم َّؿ َأي ؟ َىم َ٤مل  « :سمِ ُّر َ
ىم٤مل َّ « :
ُمتٗمؼ ِ
ِ
اجل َٝم٤م ُد ذم َؾم ِ
قمٚمٞمف .
ٌٞمؾ اهللَِّ ش ٌ .

ِ
َ -1287وقم ْـ أيب َذ ٍّر  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،ىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م  :ي٤م َر ُؾم َ
اًمٕمٛمؾ َأ ْوم َْم ُؾ؟ َىم َ٤مل « :
قل اهللَِّ َأ ُّي
تٗمؼ ِ
اإليام ُن سمِ٤مهللَِّ َ ،و ِ
قمٚمٞمف .
اجل َٝم٤م ُد ذم ؾمٌِٞمٚمِ ِف ش ُُ .م ٌ
َ
ِ
 -1288وقم ْـ َأٟم ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ًَ « :م َٖمدْ َو ٌة ذم ؾمٌِ ِ
َس  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،أ َّن َر ُؾم َ
ٞمؾ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
اهللَِّ ْ ،أو َر ْو َطم ٌ٦م َ ،ظم ْ ٌػم ُِمـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َو َُم٤م ومِٞمٝم٤م ش ٌ .
ٍ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
َ -1289و َقم ْـ أيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ِّ
ري  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :أشمك َر ُضم ٌؾ ُ
ْمؾ ؟ َىم٤مل ُ « :م ْ١م ُِمـ ُجي ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘م َ٤مل َ :أ ُّي اًمٜم ِ
٤مهدُ سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف وُم٤مًم ِ ِف ذم ؾمٌِ ِ
َّ٤مس َأ ْوم ُ
ٞمؾ اهللَِّ ش ىم٤مل ُ :صم َّؿ َُم ْـ ؟
ُ ٌ َ
َ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
اًمِم ِ
َىم َ٤مل ُُ « :م ْ١م ُِم ٌـ ذم ِؿم ْٕم ٍ
٥م ُِم َـ ِّ
قمٚمٞمف.
ذ ِه ٌ .
ٕم٤مب ي ْٕم ٌُدُ اهللَّ  ،و َيدَ ُع اًمٜم َ
َّ٤مس ُم ْـ َ ِّ
ِ
 -1299وقم ْـ ؾمٝمؾ ِ
سمـ ؾم ْٕم ٍد  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َ ،ىم َ٤مل ِ « :ر ٌ
سم٤مط
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
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ٌٞمؾ اهللَِّ َظمػم ُِمـ اًمدُّ ٟمْٞم٤م وُم٤م َقم َٚمٞمٝم٤م  ،وُمق ِوع ؾمق ِ
َي ْق ٍم ذم َؾم ِ
ط َأ َطم ِديم ُْؿ ُِم َـ اجلٜم َِّ٦م َظم ْ ٌػم ُمـ اًمدُّ ٟمْٞم٤م وُم٤م
َْ ُ َ ْ
ْ
ٌْ َ
ٌٞمؾ اهللَِّ شمَٕم٤ممم ِ ،
وطمٝم٤م اًمٕم ٌْدُ ذم َؾم ِ
ُمتٗمؼ
أو اًم َٖمدْ َو ُة َ ،ظم ْ ٌػم ُِم َـ اًمدُّ ٟمْٞم َ٤م َوُم٤م َقمٚم ْٞم َٝم٤م ش ٌ .
واًمر ْوطم ُ٦م ُير ُ
َقم َٚم ْٞمٝم٤م َّ ،
قمٚمٞمف .
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
 -1291و َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن  ،ريض اهللَّ َقمٜم ُف  ،ىم٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞم٤مُم ِف  ،وإ ْن َ ِ
٤مط يق ٍم و ًَمٞم َٚم ٍ٦م َظمػم ُِمـ ِصٞم٤م ِم َؿمٝم ٍر و ِىم ِ
قمٛم ُٚم ُف ا ًَّمذي يم٤من َي ْٕم َٛم ُؾ ،
َ
ْ
ٌ ْ
« ِر َسم ُ َ ْ َ ْ
ُم٤مت ومٞمف أضمري قمٚمٞمف َ
و ُأضم ِري َقم َٚمٞم ِف ِرز ُىمف ِ ،
وأُم َـ اًم َٗمت َ
ُمًٚمؿ .
َّ٤من ش روا ُه
ُ
َ ْ َ ْ
ٌ

ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :يم ُُّؾ
 -1292و َقم ْـ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن ُ
ومْم٤مًم َ٦م سمـ ُقمٌٞمد َ ،ر َ
اًم٘مٞم٤مُم ِ٦م  ،وي١مُمـ ومِت ِ
ٌٞمؾ اهللَِّ َ ،وم٢م َّٟمف يٜمَٛمك ًمف َقمٛم ُٚمف إمم يق ِم ِ
ُمٞم ٍ
َيت َُؿ قمغم َقمٛمٚمِ ِف إَّٓ اعمُراسمِ َط ذم َؾم ِ
ْٜم٦م اًم َ٘م ِؼم
٧م ُ ْ
ُ َّ ُ
ْ
ُ ُ َّ ُ َ ُ
َ ِّ
َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
واًمؽمُمذي و َىم َ٤مل :
ش  .رواه أسمق داو َد
ٌ
ُّ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قل :
َ -1293وقم ْـ ُقمثْ َام َن  ،ريض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾمٌٞمؾ اهللَّ َظمػم ُِمـ أ ًْم ِ
ػ َي ْق ٍم ومٞمام ؾمقا ُه ُِم َـ اعمَ ِ
ِ
اًمؽمُمذي َ
ٌ
« ُ
طمدي٨م
وىم٤مل :
ٜم٤مزل ش  .روا ُه
رسم٤مط َي ْق ٍم ذم
ُّ
ٌْ ْ
حٞمح .
طمًـ َص ٌ

ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ  « :شم ََْم َّٛم َـ
َ -1294و َقم ْـ أيب ُه َر َيرة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اهللَّ عمِـ َظمرج ذم ؾمٌٞمٚمِ ِف َُ ٓ ،يْرضمف إَّٓ ِضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمكم  ،وإيام ٌن يب وشمَّم ِد ٌيؼ سمرؾمكم َومٝمق َو ِ
٤مُم ٌـ ْ
أن
َُ
َ ْ
ُ ُ
ْ َ َ
ُ ُ
َ ٌ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ٞمٛم٦م َ ،وا ًَّمذي َٟم ْٗم ُس ُحم َ َّٛم ٍد
أ ْدظم َٚم ُف اجلَٜمَّ َ٦م ْ ،أو أ ْر ِضم َٕم ُف إمم َُمٜم ِْزًمف اًمذي َظم َر َج ُمٜمْ ُف سمام ٟم ََ٤مل ُم ْـ ْ
أضم ٍر ْ ،أو َهمٜم َ
اًم٘م ِ
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ إَّٓ ضم٤مء يقم ِ
ٞم٤مُم٦م َيم َٝم ْٞمئَتِ ِف ْيقم يمُٚمِؿًَ ،م ْق ُٟم ُف ًَم ْقن َدم ِ ،
ِ
ريح
سم َٞم ِد ِه ُم٤م ُِم ْـ َيم ْٚم ٍؿ ُيٙم َٚمؿ ذم
َي ُف ُ
َ ْ
ور ُ
ُِمً ٍؽ  ،وا ًَّمذي َٟم ْٗمس ُحمٛم ٍد سمِ ِ
ٛملم ُم٤م ىم َٕمدْ ُت ِظمالف ِ
ه َّي ٍ٦م َشم ْٖم ُزو ذم َؾم ِ
ٌٌٞمؾ
ٞمد ِه ًَم ْقٓ أ ْن َأ ُؿم َّؼ قمغم اعمُ ًْٚمِ َ
ُ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٝمؿ وٓ جيدُ َ
ويِم ُّؼ قم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ أن َيت َ
ون ؾم َٕم ً٦م ُ ،
َخٚمٗمقا قمٜمِّل َ ،واًمذي
اهللَّ أ َسمد ًا  ،وًمٙم ْـ ٓ أضمدٌ ؾم َٕم٦م وم َ٠م ْمح َٚم ْ
ٞمد ِه ًَ ،م ِ
ٟم ْٗمس ُحمَٛمد سمِ ِ
أهمزو ذم ؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ َ ،وم ُ٠م ْىمتَؾ ُ ،صم َّؿ أ ْهمزو َ ،وم ُ٠مىمتؾ ُ ،صم َّؿ أهمزو َ ،وم ُ٠مىمتؾ ش
ت أن
قد ْد ُ
َ
ُ
َّ

اًمٌخ٤مري سم ْٕمْم ُف  « .اًم َٙم ْٚم ُؿ ش  :اجلرح .
ًٚمؿ وروى
ُّ
روا ُه ُُم ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م ُِم ْـ َُمٙمٚمقم ُي ْٙم َٚم ُؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهللَّ إٓ َّ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1295وقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ُمتٗمؼ ِ
ٞم٤مُم٦م  ،و َيم ْٚمٛمف يدْ ُِمل  :اًمٚمق ُن ًمق ُن د ٍم واًمريح ِريح ُِمً ٍ
اًم٘م ِ
ضم٤مء يقم ِ
قمٚمٞمف .
ؽشٌ .
ْ
َُُ
ُ ُ ْ
ََْ َ
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ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ ،ىم َ٤مل ُ « :م ْـ ىم٤مشمؾ ذم َؾم ِ
ٌٞمؾ اهللَِّ
 -1296و َقم ْـ ُُمٕم٤مذ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
قاق ٟم ٍ
ِ
ُِم ْـ َرضمؾ ُُمًٚمِ ٍؿ ُوم َ
٢مهنَ٤م
وضمٌ٧م ًمف اجلَٜمَّ ُ٦م  ،و َُم ْـ ُضم ِر َح ُضم ْرطم ً٤م ذم
َ٤مىم٦م
ْ
ؾمٌٞمؾ اهللَّ ْأو ٟمٙم٥م ٟمَٙم ٌَ ً٦مَ ،وم َّ
ورَيٝم٤م يم٤معم ِ ِ
دملء يقم ِ
واًمؽمُمذي
ًؽش  .روا ُه أسمق داو َد ،
يم٠مهمز ِر ُم٤م يمَ٤مٟم ْ
َ٧م ًَ :م ْق ُهنَ٤م َّ
اًم٘مٞم٤مُم٦م َ
ُّ
اًمز ْقم َٗمرا ُن ُ ِ ،
ُ َْ َ
ٌ
صحٞمح .
طمً ٌـ
وىم٤مل :
ٌ
طمدي٨م َ
ِ
ِ
أص َح٤مب رؾم ِ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
 -1297وقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َُ :م َّر َر ُضم ٌؾ ُم ْـ ْ
ُ
ٍ
سمِمٕم٥م ِ
ِ
َّ٤مس َوم َ٠م َىم ْٛم ُ٧م ذم هذا
اقمتز ُ
ومٞمف ُقم َٞم ْٞمٜمَ ٌ٦م ُِمـ ُم٤مء َقم ْذ ٍسم٦م  ،وم َ٠مقمجٌت ُف َ ،وم َ٘م َ٤مل ًَ :مق َ
ًم٧م اًمٜم َ
وؾم َّٚمؿ ْ ،
َ
ِ
ذًمؽ ًمرؾم ِ
اًمِم ْٕم ِ
ِ
رؾم َ
ِّ
قل اهللَِّ َص ّغم
٥م  ،و ًَم ْـ
وؾم َّٚمؿ  ،ومذيمر َ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أؾمت ْ٠مذ َن ُ
أومٕمؾ َطمتك ْ
شمٗمٕمؾ  ،وم٢م َّن ُم٘م٤مم ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘م َ٤مل ْ ٓ « :
لم
أطمديم ُْؿ ذم
أومْم ُؾ ُِم ْـ صالشمِ ِف ذم سمٞمتِ ِف ؾمٌْ ِٕم َ
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ َ
ُ َ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ ُ ،م ْـ َىم٤مشم ََؾ ذم َؾم ِ
ِ
ٌٞمؾ اهللَِّ
اهمزوا ذم
قم٤مُم ً٤م  ،أٓ ُحت ٌُّق َن أ ْن َي ْٖم ِٗمر اهللَّ ًَمٙم ُْؿ و ُيدْ ِظمٚم َٙم ُؿ اجلٜمَّ َ٦م ؟ ُ
لم احلَ ْٚمٌت ْ ِ
اًمؽمُمذي َو َ
ٌ
َلم .
ىم٤مل :
ٌ٧م ًمف اجلَٜمَّ ُ٦م ش  .روا ُه
ُوم َق َاق ٟمَ٤م َىم٦م َو َضم ْ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ  .واًم ُٗم َق ُاقَُ :م٤م َسم ْ َ
ُّ
ِ
قل اهللَِّ ُ ،م٤م َي ْٕم ِد ُل ِ
اجل َٝم٤م َد ذم َؾم ِ
رؾم َ
ٌٞمؾ اهللَِّ ؟ َىم َ٤مل  ٓ « :شم ًَْتَٓمٞم ُٕمقٟمَف  ،ش
 -1298و َقمٜمْ ْف َىم َ٤مل ىم َٞمؾ  :ي٤م ُ

وم٠مقم٤مدوا قمٚمٞمف ُمرشملم أو صمالصم ً٤م يمؾ ذًمؽ ي٘مقل  ٓ « :شمًتٓمٞمٕمقن  ،ش ُ .صم َّؿ ىم٤مل ُ « :مثَؾ اعمج٤مهد ذم
ٍ
ِ
ِ ِ
صالة  ،وٓ صٞم٤م ٍم  ،طمتك َي ِ
رضم َع
ؽم ُِ :م ْـ
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ يمٛمثَؾ َّ
اًمّم٤مئ ِؿ اًم َ٘م٤مئ ِؿ اًم َ٘م٤مٟم٧م سمآي٤مت اهللَِّ ٓ َي ْٗم ُ ُ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف  .وهذا ُ
ًمٗمظ ُمًٚمِ ٍؿ .
اعمج٤مهدُ ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ ش ٌ
ِ
ٍ
رؾم َ
قمٛمؾ َي ْٕم ِد ُل اجل َٝم٤م َد ؟ ىم٤مل ٓ « :أضمد ُه ش
قل اهللَِّ ُد ًَّمٜمل َقمغم
وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري أ َّن رضمال َىم٤مل  :ي٤م ُ
ُصمؿ ىم٤مل  « :هؾ شمًَتَٓمِٞمع إذا َظمرج اعمُ ِ
ِ
ج٤مهدُ أن ُ
َٗمؽم  ،وشم َُّمق َم وٓ شمُٗمٓمِ َر ؟
َ َ
ُ
شمدظم َؾ َُمًجدَ ك ومتَ ُ٘مق َم وٓ شم ُ َ
َّ
ِ
ش َوم َ
ٞمع َذًمؽ ؟.
٘م٤مل  :و َُم ْـ يًتٓم ُ
ِ
ِ
 -1299وقمٜمْ ُف َّ
رضم ٌؾ ُمم ًِ ٌؽ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ُِ « :م ْـ َظم ِػم
ُمٕم٤مش اًمٜم٤مس َهلُؿ ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ومرؾم ِف ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ  ،يٓمِػم قمغم ُمتٜم ِ ِف ُيم َّٚمام ِ
َ٤من ِ
سمٕمٜم ِ
ؾمٛمع َهٞمٕم ً٦م ْ ،أو َوم َز َقم٦م َـم٤مر قمغم ُمتٜم ِ ِف َ ،يٌْت َِٖمل اًم٘متؾ أو
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ٕمػ أو ِ ٍ
اًمِم ِ
قت ُم َٔم٤م َّٟمف  ،أو رضم ٌؾ ذم ُهمٜمَٞم ٍ
ٛم٦م أو َؿمٕم َٗم ٍ٦م ُِمـ هذه ُّ
٘مٞمؿ
اعمَ َ
ْ
َ ُ
ُ
سمٓمـ واد ُمـ هذه إودي٦م ُي ُ

لم ًَمٞمْ َس ُمـ اًمٜمَّ ِ
ُمًٚمؿ .
٤مس إَّٓ ذم َظم ْ ٍػم ش روا ُه
اًمزيم٤م َة  ،وي ْٕم ٌُدُ ر َّسم ُف طمتَّك َي ْ٠مشمِٞمَف اًمٞمَ ِ٘م ُ
اًمّمال َة  ،و ُي ْ١ميت َّ
َّ
ٌ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،
َ
درضم٦م أقمدَّ َه٤م اهللَّ
ىم٤مل  « :إ َّن ذم اجلٜم َِّ٦م ُم٤م َئ َ٦م
 -1399و َقمٜمْ ُف  ،أ َّن
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
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ًمٚمٛمج ِ
رضمت ِ
اًمً َام ِء وإَ ْر ِ
ِ
٤مري .
٤مهدي َـ ذم
َلم يمام ْ َ
ض ش  .روا ُه اًمٌخ ُّ
ؾمٌٞمؾ اهللَّ ُم٤م ْسملم اًمدَّ َ
ُ َ
سملم َّ
ِ
ٍ
رؾم َ
ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ ،
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َُ « :م ْـ
 -1391و َقمـ أيب
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ريض سمِ٤مهللَِّ رسم٤م  ،وسم٤مإلؾمال ِم ديٜم ً٤م  ،وسمٛمحٛم ٍد رؾمقًٓ  ،وضمٌ٧م ًَمف اجلٜمَّ ُ٦م ش َومٕمج٥م هل٤م أسمق ؾم ٍ
ٕمٞمدَ ،وم َ٘م٤مل
َ
َ َ
َ َّ
َ
ُ َ
َ ُ َ َّ َ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
أقمدْ ه٤م َقم َ َّكم ي٤م َر َ
درضم ً٦م ذم اجلَٜم َِّ٦م ،
ؾمقل اهللَِّ َوم َ٠مقم٤م َد َه٤م َقم َٚم ْٞمف ُ ،صم َّؿ ىم٤مل َ « :و ُأ ْظمرى َي ْر َوم ُع اهللَّ ِهب٤م اًم َٕم ٌْدَ ُم٤م َئ َ٦م َ
ُم٤م سملم يم ُِّؾ درضمتَلم يمَام سملم اًمً ِ
ض ش ىم٤مل  :وُم٤م ِهل ي٤م رؾمقل اهللَّ ؟ ىم٤مل ِ « :
وإر ِ
اجلٝم٤م ُد ذم ؾمٌِٞمؾ
امء
َ
ََ َ
ْ
َّ
ْ

اهللَّ ِ ،
اجلٝم٤م ُد ذم َؾم ِ
ًٚمؿ .
ٌٞمؾ اهللَِّ ش  .روا ُه ُُم ٌ

ِ
 -1392و َقم ْـ أيب َسمٙم ِْر سمـ أيب ُُمقؾمك ْ
ي ِة
إؿم َٕم ِر ِّي َ ،ىم َ٤مل َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م أيب  ،ريض اهللَّ قمٜمْفَ ،و ُه َق َ
سمح ْ َ
حت َ٧م فمِال ِل اًمًٞم ِ
ِ
رؾم ُ
اًم َٕمدُ ِّو  ،ي٘مقل َ :
قف ش َوم٘م٤م َم
قاب اجلَٜم َِّ٦م َ ْ
ُّ ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن أ ْسم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
ِ
ث اهلٞم َئ ِ٦م َوم َ٘م َ٤مل  :ي٤م أسم٤م ُمقؾمك َأ َأٟمْ٧م ِ
َ
وؾم َّٚمؿ ي٘مقل هذا؟ ىم٤مل
ؾمٛم ْٕم َ٧م
َر ُضم ٌؾ َر ُّ َ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ َ ُ َ
ِِ
ِ
صمؿ َُم َِمك
رضمع إمم
َ
ٟ :مَٕمؿ َ ،وم َ
اًمًال َم ش ُصم َّؿ يم ََن ضم ْٗمـ َؾمٞمٗمف وم٠م ًْم٘م٤مه َّ ،
أصح٤مسمِف َ ،وم َ٘م٤مل  « :أىمرأ قم َٚم ْٞمٙم ُُؿ َّ

ُمًٚمؿ
وميب سمِ ِف طمتَّك ُىمتؾ ش  .روا ُه
سمًِ ْٞم ِٗم ِف إمم اًمٕمدُ ِّو َ
ٌ
 -1393وقمـ أيب َقمٌ ٍ ِ
اًمر ِ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ْ
محـ ْسم ِـ ُضمٌَ ْ ٍػم  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
س قمٌد َّ
ِ
َٛمًف اًمٜم َُّ٤مر ش  .روا ُه اًمٌخ٤مري .
ؼم ْت ىمدَ ُم٤م َقم ٌْ ٍد ذم
ؾمٌٞمؾ اهللَّ ومت َّ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م ا ْهم َ َّ
َ
ِ
َ -1394و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
يٚم٩م
وؾم َّٚمؿ ُ ٓ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
جيت َِٛم ُع َقم َغم َقمٌْ ٍد ُهمٌَ ٌ٤مر ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ
اًمٜم ََّ٤مر َر ُضم ٌؾ َسمٙمَك ُِم ْـ َظم ِْم ِٞم٦م اهللَِّ طمتَّك ي ُٕمق َد اًم َّٚمٌَـ ذم َّ
اًمي ِع َ ،وَٓ َ ْ
ٌ
َ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ودظم٤من ضم َٝمٜمَّؿ ش  ،رواه
ٌ
ُّ
ِ
٤مس ريض اهللَّ َقمٜمْٝمام َىم َ٤مل ِ :
 -1395وقمـ اسمـ قمٌَّ ٍ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل:
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َُ
«قمٞمٜم ِ
حت ُر ُس ذم ؾمٌِ ِ
اًمؽمُمذي
ٞمؾ اهللَِّش .رواه
وقملم سم٤مشمَ٧م ْ
قملم سمٙمَ٧م ُِم ْـ َظم ِْم ِٞم٦م اهللَِّ ْ ٌ
َ٤من ٓ َمت ًُّ ُٝم َام اًمٜم َُّ٤مر ٌ ْ :
ُّ
ْ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ
وىم٤مل :
ِ
٤مًمد ِ ،
سمـ َظم ٍ
 -1396وقمـ َز ِ
يد ِ
رؾم َ
ريض اهللَّ َقمٜمْف َّ ،
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ُ « :مـ ضم َّٝم َز
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ُمتٗمؼ ِ
َهم ِ
ِ
ػ َهم٤مزي ً٤م ذم َأ ْهٚمِ ِف َ
قمٚمٞمف .
٤مزي ً٤م ذم
همزا ش ٌ .
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ َوم َ٘مدْ َهم َزا  ،وُم ْـ َظم َٚم َ
سمخ ْػم َوم َ٘مدْ َ
ِ
رؾم ُ
َ -1397و َقم ْـ أيب ُأُم٤مُم٦م  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ  « :أ ْوم َْم ُؾ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل ُ
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اًمّمدَ ىم٤مت فمِ ُّؾ ُومً َٓم ٍ
ٍ
ومحؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهللَّش رواه
٤مط ذم ؾمٌٞمؾ اهللَّ و َُمٜمِٞمح ُ٦م ظم٤مد ٍم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أو َـمروىم ُف
َّ
ْ
اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
أٟمس  ،ريض اهللَّ قمٜمْف  ،أ َّن َوم ِ
 -1398وقم ْـ ٍ
أؾم َٚم َؿ ىم٤مل  :ي٤م رؾمقل اهللَِّ ِّإن ُأريد اًم َٖم ْزو و ًَم ْٞمس
تك ُمـ ْ
ً
ُمٕمك ُم٤م َأدمٝم ُز سمِ ِف  ،ىم٤مل ِ « :
ِ
َ
ائ٧م ُومالٟم ً٤م َ ،وم٢مٟمَّف َىمد يم٤م َن َدم َّٝم َز َوم َٛم ِر َض ش وم٠مشم٤مه َوم َ٘م٤ملَّ :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم
إن
َّ
زت سمِ ِف َ ،ىم َ٤مل  :ي٤م ُومال َٟم ُ٦م ،أ ْقمٓمِ ِ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ُي ْ٘م ِرئ َ
ٞمف ،اًمذي
اًمًال َم
وي٘مقل  :أقمٓمِٜمل اًمذي َدم َّٝم َ
َؽ َّ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
حتًٌِلم ُِمٜمْف َؿمٞمئ ً٤م  ،ومقاهللَِّ ٓ َ ْحتٌِز ُِمٜمْف َؿمٞمئ ً٤م َومٞمٌ٤مر َك ًَم ِؽ ومِ ِ
ُمًٚمؿ .
ٞمف  .رواه
ُيمٜم ُْ٧م َدم َّٝم ْز ُت سمِ ِف  ،وٓ َ ْ
َ
ُ ْ
ٌ
ْ ُ َ

ِ
 -1399وقمـ أيب ؾم ٍ
أن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َسم َ
ٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي  ،ريض اهللَُّ قمٜم ُف َّ ،
ٕم٨م إمم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
رضم َٚم ْ ِ
ُمًٚمؿ .
لم أطمدَ ُمه٤م  ،وإَ ْضم ُر سمٞمٜمَ ُٝمام ش روا ُه
َسمٜمل حلٞم٤م َن َ ،وم َ٘م َ٤مل ً « :م َٞمٜمْ ٌَٕم ْ٨م ُم ْـ يم ُِّؾ ُ
ٌ
خرج ُِمـ يم ُِّؾ رضمٚملم رضم ٌؾ ش ُصمؿ ىم٤مل ًم ِ ِ
ِ
ٍ
ػ اخل٤مرج ذم َأ ْهٚمِ ِف
ٚم٘م٤مقم ِد َ « :أ ُّيٙم ُْؿ َظم َٚم َ
ُ
وذم رواي٦م ًم ُف ً « :مٞم ْ ُ ْ ْ
َّ
سمخ ٍػم يم٤من ًمف ُِمثْ ُؾ ٟمِّم ِ
ِِ
ضمر ِ
ػ َأ ِ
اخل٤مرجِ ش .
ْ
ُ
وُم٤مًمف َ ْ
ِ
رضمؾ ُم٘مٜمَّع سمِ٤محل ِد ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ٌ ،
يد
-1319
ٌ
وقمـ اًمؼماء  ،ريض اهللَّ َقمٜمْـ ُف  ،ىم٤مل  :أشمك اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َ ،وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهللَِّ ُأ َىم٤مشمِ ُؾ أو ُأؾمٚمِؿ ؟ وم َ٘م٤مل ِ « :
٠مؾم َٚمؿ ُ ،صم َّؿ َىم٤مشم ََؾ َوم ُ٘متِ َؾ ،وم َ٘م٤مل
أؾمٚم ْؿ ُ ،صم َّؿ ىم٤مشم ْؾ ش َوم ْ
ْ
ْ ْ ُ
َ ُ
ُمتٗمؼ ِ
رؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ « :
قمٚمٞمف  ،وهذا ُ
ًمٗمظ اًمٌخ٤مري .
قمٛمؾ َىمٚمِٞمالً َو ُأ ِضمر يمَثػم ًا ش ٌ .
َ
ْ َ
ِ
 -1311و َقم ْـ أٟم ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ « :م٤م َأطمدٌ يدْ ُظم ُؾ اجلٜمَّ٦م
َس  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
إر ِ
ض ُم ْـ َر ٍء إَّٓ َّ
يتٛمٜمَّك أ ْن َي ْر ِضمع إمم اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م ،
َُي ُّ
اًمِمٝمٞمدُ َ ،
٥م أ ْن ْيرضم َع إمم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م و ًَمف ُم٤م قمغم ْ
تٗمؼ ِ
ٍ
ِ
قمنم ُمر ٍ
رواي٦م  « :عمَ ِ٤م َيرى ُِم ْـ َوم ْْم ِؾ َّ
قمٚمٞمف
اًمٙمراُم٦م ش  .وذم
ات  ،عمِ٤م يرى ُِم َـ
اًمِم َٝم٤م َد ِة ش ُُ .م ٌ
َوم ُٞم ْ٘مت ََؾ ْ َ َ َّ
 -1312و َقمـ ِ
سمـ َقمٛمرو ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
سمـ اًمٕم٤مص  ،ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َّ ،
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ْ
أن ُ
ًمٚمِم ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :ي ْٖم ِٗم ُر اهللَّ َّ
ُمًٚمؿ .
ٝمٞمد يم َُّؾ َؿم ْٞم ٍئ إَّٓ اًمدَّ ْي َـ ش رواه
ٌ
َ
ٍ
رواي٦م ًمف  « :اًم َ٘مت ُْؾ ذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ ُيٙم ِّٗم ُر يم َُّؾ َر ٍء إَّٓ اًمدَّ ْيـ ش .
وذم
ِ
ومٞمٝمؿ َوم َذيم ََر أ َّن
وؾم َّٚمؿ َىم٤م َم ْ
 -1313و َقم ْـ أيب ىمتَ٤م َد َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْف  ،أ َّن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

ِ
اجلٝم٤م َد ذم ؾمٌِ ِ
رضم ٌؾ َ ،وم َ٘م٤مل  :ي٤م َر ُؾمقل اهللَِّ َأر َأ ْي َ٧م ْ
إن
ٞمؾ اهللَِّ َ ،واإليام َن سمِ٤مهللَِّ َ ،أ ْوم َْم ُؾ إَ ْقم َامل َ ،وم َ٘م٤م َم ُ
ِ
ِ
٘م٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ أ ُشم َٙم َّٗم ُر قمٜمِّل َظمٓم٤مي٤مي ؟ َوم َ
ٟمٕمؿ إ ْن ُىمتِٚم٧م
ُىمتِ ْٚم ُ٧م ذم
وؾم َّٚمؿ ْ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
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ِ
ِ
ذم ؾمٌ ِ
رؾم ُ
٥م ُُم ٌ
وؾم َّٚمؿ:
ٞمؾ اهللَِّ َو َأٟم َ
ْ٧م ص٤مسمِ ٌر ُ ،حمْتً ٌ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
همػم ُُمدْ سمِ ٍر ش ُصم َّؿ َىم٤مل ُ
٘مٌؾ ْ ُ
ػ ُىم ْٚم َ٧م ؟ ش ىم٤مل َ :أر َأي َ٧م ْ ِ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم
« َيم ْٞم َ
إن ُىمت ْٚم ُ٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ َأ ُشم َٙم َّٗم ُر قمٜمِّل َظم َٓم٤م َي َ
ْ
٤مي ؟ َوم َ٘م َ٤مل ُ
ِ
ِ
٥م ُُ ،م ْ٘م ٌٌؾ َهم ْ ُػم ُُمدْ ٍسمر  ،إَّٓ اًمدَّ ْي َـ َ ،وم٢م َّن ِضم ْ ِؼم َيؾ قمٚمٞمف
َٕمؿ و َأٟم َ
ْ٧م ص٤مسمِ ٌر ُحمْتًَ ٌ
وؾم َّٚمؿ ٟ « :م ْ
اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اًمًال ُم ىم٤مل زم َ
ُمًٚمؿ
ذًمؽ ش  .روا ُه
ٌ
 -1314و َقم ْـ ٍ
رؾم َ
ىم٤مل َ :
ضم٤مسمر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
قل اهللَِّ ْ
ٚم٧م؟ ىم٤مل  « :ذم
إن ُىمتِ ُ
ىم٤مل َر ُضم ٌؾ  :أيـ أٟمَ٤م ي٤م ُ
اجلٜم َِّ٦م ش  .وم٠مًم٘مك َمتر ٍ
ات ُيم َّـ ذم َي ِد ِه ُ ،صم َّؿ ىم٤مشم ََؾ طمتَّك ُىمتِ َؾ  ،روا ُه ُمًٚمؿ .
ََ
َ
ِ
 -1315وقم ْـ أٟم ٍ
ٚمؼ َر ُؾم ُ
َس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف َطمتَّك
ىم٤مل ا ْٟم َٓم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
لم إمم َسم ٍ
در َ ،و َضم٤م َء اعمُ ِ
رؾم ُ
نميمق َن َ ،
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :ي ْ٘مدُم َّـ
اعمنميمِ َ
َؾمٌَ ُ٘مقا ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وم٘م٤مل ُ
أطمدٌ ُِمٜمْٙمُؿ إمم ٍ
ِ
ُقن أٟم٤م ُدو َٟم ُف ش َومدَ ٟمَ٤م اعمُ ِ
رء َطمتَّك أيم َ
وؾم َّٚمؿ « :
َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
نميمق َن وم َ٘م٤مل ُ
ْ
ٍ
٘مقل ُقم َٛم ْػم سم ُـ احلُ َام ِم إٟم َّْم ِ
ٛمقات َوإَ ْر ُض ش ىم٤مل َ :ي ُ
٤مر ُّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف
اًمً
ُ
ُىمق ُُمقا إمم َضمٜمَّ٦م َقم ْر ُو َٝم٤م َّ
ُ

وم٘م٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :سمخٍ َسمخٍ َ ،
ىم٤مل ٟ « :مَٕمؿ ش َ
وإرض ؟ َ
َ
قل اهللَّ
ٛمقات
اًمً
 :ي٤م
ُ
ُ
رؾمقل اهللَّ َضمٜمَّ ٌ٦م َقم ْر ُو َٝم٤م َّ
ِ
َي ِٛم ُٚم َؽ قمغم َىمقًم ِ َؽ َسم ٍخ ٍ
رؾمقل اهللَّ إَّٓ َرضم٤م َء أن
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م َ ْ
سمخ ؟ ش ىم٤م َل ٓ َواهللَِّ ي٤م ُ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٠مظمرج َمتر ٍ
ِ
ِ
أهٚمِ َٝم٤م ش َوم ْ
ات ُِم ْـ َىم َرٟمِ ِف َ ،وم َج َٕمؾ َي ْ٠ميم ُُؾ ُمٜمْ ُٝم َّـُ ،صم َّؿ َىم٤مل
أهٚمِٝم٤م  ،ىم٤مل َ « :وم٢مٟم ََّؽ ُم ْـ ْ
أيمُق َن ُم ْـ ْ
ََ
ِ ِ
حل َٞم٤م ٌة َـمقي َٚم ٌ٦م َ ،وم َر َُمك َسمام َُم َٕم ُف َُم َـ اًمت َّْٛم ِر ُ .صم َّؿ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ْؿ َطمتَّك ُىمتِ َؾ
ًَم ِئ ْـ أٟمَ٤م َطم ُ
ٞمٞم٧م طمتك آيمُؾ َمتَرايت هذه َّإهنَ٤م َ
ِ
واًمراء  :هق ُضم ْٕمٌَ ُ٦م اًمٜم َُِّم ِ
٤مب .
اًم٘مر َن ش سمٗمتح اًم٘م٤مف
 .روا ُه
ُمًٚمؿ َ « .
ٌ
 -1316وقمٜمف ىم٤مل  :ضم٤مء ٟم٤مس إمم اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ
أن ا ْسمٕم٨م ُمٕمٜمَ٤م رضم٤مًٓ ُي َٕم ِّٚمٛمقٟمَ٤م
َ
َ ٌ
ْ َ
ٌٕم٨م إ ًَمٞم ِٝمؿ ِ
لم رضمال ُِم َـ إٟم ِ
ّْم٤مر ُي َ٘م ُ٤مل هل ُ ُؿ  :اًم ُ٘م َّرا ُء ِ ،
اًم ُ٘م َ
طمرا ٌم ،
ؾمٌٕم َ
واًمًٜمَّ َ٦مَ ،وم َ ْ
ومٞمٝمؿ َظم٤مزم َ
رآن ُّ
رآن  ،ويتَدَ ارؾمق َٟمف سم٤مًم َّٚمٞم ِؾ يتٕم َّٚمٛمق َن  ،ويم٤مٟمُقا سم٤مًمٜمَّٝم٤مر جيٞمئق َن ِ
ِ
ي٘مرؤون اًم ُ٘م َ
اعمًج ِد
سم٤معم٤مء َ ،وم َٞمْمٕمقٟم ُف ذم
ُ
ُ
ُ ُ ْ
ُ
ٕهؾ اًمّم َّٗم ِ٦م وًمِٚم ُٗم ِ
،و ِ
ؽم َ
٘مراء  ،ومٌٕم َثٝمؿ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ون سمِ ِف اًم َّٓمٕم٤مم
ِ ُّ
ْ
َيتَٓمٌُقن َومٞمٌٞم ُٕمقٟمف  ،و َي ِْم َ ُ
قهؿ ىمٌؾ أ ْن يٌ ُٚم ُٖمقا اعمٙم٤م َن  ،وم َ٘م٤م ًُمقا  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ سم ِّٚمغ قمٜمَّ٤م ٟمٌَ َّٞمٜمَ٤م َأٟمَّ٤م َىمد ًَم ِ٘مٞمٜم َ
َ٤مك
وؾم َّٚمؿ  ،ومٕمروقا هلؿ وم٘مت ُٚم ُ
َ
ِ
رضم ٌؾ طمراُم ً٤م َ
ظم٤مل أٟمس ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِف َ ،ومٓمٕمٜمَ ُف سمِ ُرُمحٍ طمتك أ ْٟم َٗمذ ُه ،
َومروٞمٜمَ٤م قمٜم َْؽ وروٞم٧م َقمٜم٤م  ،و َأشمك ُ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن ْ
إظمقاٟمَٙمؿ َىمد ُىمتِ ُٚمقا
ورب اًم َٙم ْٕم ٌِ٦م  ،وم٘م٤مل
َوم َ٘م٤مل طمرا ٌم ُ :وم ْز ُ
ت ِّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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قمٜمؽ ِ
ٞمٜم٤مك َوم ِ
وإهنؿ ىم٤م ًُمقا  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ سم ِّٚمغ قمٜمَّ٤م ٟمٌٞمٜم٤م َأٟمَّ٤م َىمد ًَم ِ٘م َ
روٞمٜمَ٤م َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وهذا ًمٗمظ
ٞم٧م َقمٜمَّ٤م ش ٌ
ورو َ
ُمًٚمؿ .
قمـ ِىمت ِ
َ٤مل ٍ
اًمٜمي ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ِ
سمدر  ،وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهللَّ
أٟمس سم ُـ ْ
 -1317وقمٜم ُف ىم٤مل َ :هم٤مب َقم ِّٛمل ُ
ٌ٧م قمـ َّأو ِل ِىم ٍ
ت٤مل اعمُ ِ
َٚم٧م اعمُ ِ
أؿم َٝمدن ِىم َ
يملم ً ،مئِ ِـ اهللَّ ْ
ومٚمام يم٤م َن
ت٤مل ىم٤مشم َ
ِهم ُ
نميمِ َ
نم َ
لم ًَمػمي َّـ اهللَّ ُم٤م َأصٜمع َّ .
ِ
ِ
ِ
اٟمٙمِمػ اعمًُٚمِ ُٛم َ
أصح٤مسم ُف ؤ َأ ْسمر ُأ
أطم ٍد
َ
قن  ،وم٘م٤مل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِّإن َأقمتَذ ُر إ ًَمٞمؽ ممَّ٤م صٜمع َه ُ١مٓء ي ْٕمٜمل ْ
يق ُم ُ
إًمٞمؽ ِمم٤م صٜمع ه١م ِ
ٕم٤مذ وم٘م٤مل  :ي٤م ؾمٕمدُ سمـ ُم ٍ
نميملم ُصمؿ شم٘مدَّ م وم٤مؾمتَ٘مٌٚمف ؾمٕمدُ سمـ ُم ٍ
ٓء يٕمٜمل اعمُ
ٕم٤مذ اجلٜمَّ ُ٦م
َ ُ
َ َّ
ُ
َ ُ
ُ ُ
َ َّ
دون ُأ ٍ
أضمدُ ِرَيٝم٤م ُِمـ ِ
َّي ِّ ،إن ِ
ورب اًمٜم ْ ِ
َٓمٕم٧م ي٤م رؾمقل اهللَِّ َُم٤م صٜمَع  ،ىم٤مل
طمد  ،ىم٤مل ؾمٕمدٌ  :ومام اؾمت ُ
ََ
ِّ
لم ضسم ً٦م سم٤مًمً ِ
ٞمػ ْ ،أو َـمٕمٜم َ٦م ُسمر ُْم ٍح ْأو رُمٞم ً٦م سمًِٝم ٍؿ  ،ووضمدٟم٤م ُه ىمد ُىمتِ َؾ
أٟمس َ :ومقضمدْ ٟمَ٤م سمِ ِف سمِْمٕم ً٤م و َصمامٟمِ َ
ٌ
َّ
نميمق َن َ ،ومام قمر َومف أطمدٌ إٓ ُأظم ُتف سمٌِٜم٤مٟمِ ِف  .ىم٤مل أٟمس ُ :يمٜمَّ٤م ٟمَرى أو َٟم ُٔمـ َأ َّن ِ
وُمثَّ َؾ سمِ ِف اعمُ ِ
هذ ِه أي َ٦م
ُّ
ْ
ٌ
ُ
ُ
ٟم ََز ًَم ْ٧م ومِ ِ
ٞمف وذم َأؿمٌ ِ
٤مهدوا اهللَّ قمٚمٞمْ ِف َوم ِٛمٜمْ ُٝم ْؿ ُم ْـ َىم َ٣م ٟم َْح ٌَ ُف }
٤مه ِف ُِ { :م َـ اعمُ ْ١م ُِم َ
ٜملم ِر َضم ٌ٤مل صد ُىمقا ُم٤م َقم َ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،وىمد ؾم ٌَ َؼ ذم سم٤مب اعمُج٤مهدة .
إمم
آظمره٤م [ إطمزاب ٌ . ] 23 :
َ

ِ
رؾم ُ
ؾمٛمر َة ريض اهللَّ َقمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ  « :ر َأ ْي ُ٧م اًم َّٚمٞمْ َٚم َ٦م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
 -1318وقم ْـ ُ
رضمٚملم أشمَٞم٤من َ ،وم ِ
ِ
ّمٕمدا يب َّ
ومْمؾ َ ،ل ْ َأر َىم ُّط َأ ْطمً َـ ُمٜمٝم٤م ،ىم٤مٓ
أطمً ُـ َو َأ َ
اًمِمجر َة َ ،وم٠م ْد َظمالن َدار ًا هل ْ
ُ
ِ
ٍ
ِ ِ
ٍ
ـمقيؾ ومٞمف أٟمقاع اًمٕمٚمؿ ؾمٞم٠ميت
طمدي٨م
سمٕمض ُمـ
دار اًمِمٝمداء ش رواه اًمٌخ٤مري وهق ٌ
َ :أ َُّم٤م هذه اًمدَّ ار َوم ُ
ِ
اًمٙمذب ْ
إن ؿم٤م َء اهللَّ شمٕم٤ممم .
ذم سم٤مب حتري ِؿ

ِ
سمـ هاىم َ٦م  ،أشم ِ
 -1319وقم ْـ ٍ
َ٧م اًمٜمٌل
اًمرسمٞم ِع سمٜم َْ٧م َ َ
أٟمس ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُأم َّ
اًمؼماء وهل ُأ ُّم طم٤مرصم َ٦م ِ ُ َ
ِ
قل اهللَِّ أٓ ُحتدِّ ُصمٜمل َقم ْـ ِ
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م٤م ًَم٧م  :ي٤م َر ُؾم َ
طم٤مر َصم َ٦م َ ،ويم٤م َن ُىمتِؾ ْيق َم سمدْ ٍر َ ،وم٢م ْن يم٤م َن ذم
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ذًمؽ اضمتَٝمدْ ت قمٚمٞم ِف ذم اًمٌٙم ِ
َ٤مء  ،وم٘م٤مل  « :ي٤م ُأم ِ
طم٤مر َصم َ٦م َّإهنَ٤م ِضمٜم٤م ٌن ذم
جلٜم َِّ٦م َص َؼم ُ
ُ
ت َ ،وإن يم٤م َن َهم ْػم َ ْ َ ُ ْ
ا َ
جلٜم َِّ٦م َ ،و َّ
دو َس إَ ْقمغم ش  .رواه اًمٌخ٤مري .
اًمٗمر ْ
إن ا ْسمٜم ََؽ َأص٤مب ْ
ا َ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىمدْ
 -1329و َقم ْـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللَِّ ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام ىم٤مل  :ضمل َء سم٤ميب إمم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ػ قمـ و ِ ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ « :
وع َسم ْ َ
لم َيد ْيف َوم َذ َهٌْ ُ٧م َأيمِْم ُ ْ
ُُمثِّؾ سمِف َوم ُ١م َ
ضمٝمف َومٜمَٝم٤من َىم ْق ٌم وم٘م٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٧م ِ
ُم٤م َزا ًَم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اعمالئ َٙم ُ٦م شمُٔمِ ُّٚم ُف سمِ َ٠م ْضمٜم ِ َحتِٝم٤م ش ٌ .
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ِ
 -1321و َقمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمَٞم ٍ
ػ ريض اهللَّ قمٜم ُف َّ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ ؾم َ٠م َل
ُ ْ
ْ
أن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ُم٤مت قمغم ومِ ِ
اًمِم َٝم٤مد َة سمِ ِّمدْ ٍق سم َّٚمٖم ُف ُمٜم ِ
َ٤مز َل ُّ
اهللَّ شمٕم٤ممم َّ
راؿم ِف ش  .رواه ُمًٚمؿ .
اًمِم َٝمداء وإ ْن َ
ِ
 -1322وقم ْـ ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ ـم َٚم٥م َّ
اًمِم َٝم٤مد َة
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أٟمس ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
ص٤مدىم ً٤م ُأقمٓمٞمٝم٤م وًمق ل شم ُِّم ٌْ ُف ش  .رواه ُمًٚمؿ .
ِ
رؾم ُ
 -1323و َقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَُّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م َجيِدُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل ُ
ِ
ِ
ٌ
َّ
طمدي٨م طمً ٌـ
ُمس اًم َ٘م ْر َص ِ٦م ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
اًمِم ِٝمٞمدُ ُمـ َُم ِّس اًم٘مت ِْؾ إَّٓ يمام جيِدُ أطمدُ يم ُْؿ ُم ْـ ِّ

صحٞمح .
ٌ

ِ
ِ
سمٕمض
وؾم َّٚمؿ ذم َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1324وقم ْـ قم ٌْد اهللَِّ سمـ أيب أ ْو َرم ريض اهللَّ قمٜم ُْٝمام أ َّن ُ
٤مُم ِف اًمتل ًَم ِ٘مل ومِٞمٝم٤م اًمٕمدُ و اٟمتَٔمر طمتك ُم ِ
أي ِ
٤مًم٧م َّ
َّ٤مسٓ ،
ٛمس ُ ،صم َّؿ ىم٤مم ذم اًمٜمَّ٤مس وم٘م٤مل َ « :أ ُّ ََي٤م اًمٜم ُ
اًمِم ُ
َّ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
حت َ٧م فمِ ِ
الل
جلٜمَّ َ٦م َ ْ
َشمتَٛمٜم َّْقا ًم َ٘م٤م َء اًمٕمدُ ِّو َ ،وؾم ُٚمقا اهللَّ اًمٕم٤مومٞم َ٦م  ،وم٢مذا ًم٘مٞمت ُُٛم ُ
٤مصؼموا  ،واقم َٚم ُٛمقا أ َّن ا َ
قهؿ َوم ِ ُ
اًمً ِ
وه ِ
٤مز َم إَ ْطم َز ِ
اًمً ِ
ُمٝمؿ واٟم ٍُْمٟمَ٤م
ٞمقف ش صمؿ ىم٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ُُمٜم ِْز َل اًمٙمت٤مب ُ
ح٤مب َ ،
اب ْاه ِز ُ
وجم ِر َي َّ
ُّ
قم َٚم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٞمٝمؿ ش ٌ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :صمِٜم ِ
 -1325وقمـ ؾم ْٝم ِؾ ِ
رؾم ُ
َت٤من ٓ
َ
ْ َ
سمـ ؾمٕمد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ان  :اًمدُّ َقم٤مء ِقمٜمْد اًمٜمِّدَ ِاء ِ
ان  ،أو َىم َّٚمام شمُرد ِ
شمُرد ِ
وقمٜمد اًمٌ ْ٠م ِ
لم ُي ْٚم ِح ُؿ َسم ْٕم ُْم ُٝمؿ َسمٕمْم ً٤م ش  .رواه أسمق داود
س ِطم َ
ْ َ َّ
َ َّ
ُ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
ِ
 -1326و َقم ْـ ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ إذا َهم َزا ىم٤مل « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أٟمس ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :يم٤م َن ُ
ُ
قمْم ِدي وٟم َِّمػمي  ،سمِؽ َأ ُضم ُ
واًمؽمُمذي
أصقل  ،وسمِ َؽ ُأىم٤مشمِؾ ش روا ُه أسمق داود ،
قل  ،وسمِؽ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ أٟم٧م ُ
ُّ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :

ِ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن إذا َظم٤مف ىمقُم ً٤م ىم٤مل :
 -1327و َقمـ أيب ُُمقؾمك  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قر ِهؿ  ،و َٟم ُٕمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ُذ ِ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ إٟمَّ٤م ٟمَج َٕم ُٚم َؽ ذم ٟم ُُح ِ
ٍ
صحٞمح .
ور ِهؿ ش رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد
ِ
 -1328وقم ْـ ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :اخلَٞمْ ُؾ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ ُقم َٛمر  ،ريض اهللَّ قمٜمٝمام َ ،أ َّن ُ
اصٞمٝم٤م اخلػم إمم يق ِم ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ش ٌ
ْ
َُم ْٕم ُ٘مق ٌد ذم ٟم ََق َ
َ ُ
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ِ
 -1329وقمـ ُقمرو َة اًمٌ ِ ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :اخلَٞمْ ُؾ َُمٕم ُ٘مق ٌد
ْ ْ َ َ
٤مرىم ِّل  ،ريض اهللَّ قمتْ ُف  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ ِ
ِ
تٗمؼ قمٚمٞمف .
ضمر  ،واعمٖمٜم َُؿ ش ُ .م ٌ
ذم ٟمَقاص َ
ٞمٝم٤م اخلَ ُػم إمم ْيق ِم اًم٘مٞم٤م َُم٦م  :إَ ُ
ِ
ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
 -1339و َقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ ُ « :مـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َّمدي٘م ً٤م سمِق ْقم ِد ِه ِ َّ ،
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ  ،إيامٟم ً٤م سمِ٤مهللَِّ  ،وشم ِ
ِ
ورو َصم ُف  ،وسمق ًَم ُف ذم ُِم َٞمزاٟمِ ِف
اطم َت ٌَس َومرؾم ً٤م ذم
ور ْي ُف ْ
وم٢من ؿم ٌَٕم ُف َ
يقم ِ
اًمٌخ٤مري .
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ش رواه
ُّ
َ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ سمِٜمَ٤م َىم ٍ٦م
ُمً ُٕمقد  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل ضم٤م َء ُ
رضم ُؾ إمم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1331وقم ْـ أيب ْ
اًم٘م ِ
ًمؽ ِهب٤م يقم ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
رؾم ُ
ٞم٤مُم٦م
وؾم َّٚمؿ َ َ َ َ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َخم ْ ُٓمقُم٦م وم٘م٤مل  :هذه ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ  ،وم٘م٤مل ُ
ؾمٌ ُٕم ِامئ َِ٦م ٟم٤م َىم ٍ٦م ُيم ُّٚمٝم٤م خم ُٓمقُم ٌ٦م ش روا ُه ُمًٚمؿ .

ؾمد  ،وي٘م٤مل  :أسمق ِ
٘م٤مل  :أسمق َأ ٍ
مح ٍ
ُ
٤مد و ُي٘م٤مل  :أسمق ُؾمٕم٤مد  ،و ُي ُ
وي٘م٤مل  :أسمق
قم٤مُم ٍر،
 -1332وقمـ أيب ّ
س ُقم ْ٘مٌ ُ٦م ِ ِ
وي٘م٤مل  :أسمق إؾم ِ
قد  ،وي٘م٤مل  :أسمق َقمٌْ ٍ
ُ
ٜمل  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل :
َقم ْٛمرو ،
جل َٝم ِّ
سمـ قم٤مُم ٍر ا ُ
ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َو ُه َق َقمغم اعمِٜم ِْؼم ُ ،
رؾم َ
ي٘مقل َ « :و َأ ِقمدُّ وا هلُؿ ُم٤م اؾمتَ َٓم ْٕمتُؿ ُمـ ُىم َّق ٍة
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
اًمر ُْم ُل  ،أٓ َّ
اًمر ُْم ُل ش رواه ُمًٚمؿ .
اًمر ُْم ُل  ،أٓ إ َّن اًم ُ٘م َّق َة َّ
إن اًم ُ٘م َّق َة َّ
 ،أٓ إ َّن اًم ُ٘م َّق َة َّ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
روق َن ،
ي٘مقل  « :ؾم ُت ْٗمت َُح قم َٚمٞمٙمُؿ َأ ُ
 -1333و َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ويٙمٗمٞمٙمُؿ اهللَّ َ ،ومال ي ْٕم ِ
ج ْز َأ َطمدُ يم ُْؿ أ ْن ي ْٚم ُٝمق سمِ َ٠م ْؾم ُٝم ِٛم ِف ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
 -1334و ْقمٜم ُف َأ َّٟم ُف ىم٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
اًمر ُْم َل ُصم َّؿ شمر َيم ُف َ ،وم َٚمٞمس
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ ُقم ِّٚم َؿ َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُِمٜمَّ٤مْ ،أو وم َ٘مد َقمَم ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
 -1335وقمٜم ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
ي٘مقل  « :إ َّن اهللَّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
واًمراُمل سمِ ِف  ،و ُُمٜمٌِْ َٚم ُفَ ،و ْار ُُمقا
ُيدظم ُؾ سمِ٤مًمًٝم ِؿ َصمالصم َ٦م َٟم َٗم ٍر اجلٜمَّ َ٦م  :ص٤مٟمٕم ُف َيتً ُ
٥م ذم صٜمْٕمتف اخلػم َّ ،
وأن شمرُمقا َأطم٥م َ ِ
٢مهنَ٤م ٟمِٕمٛم ٌ٦م
ُمل سم ْٕمد ُم٤م ُقم ِّٚمٛم ُف رهمٌَ ً٦م قمٜمف َ .وم َّ
اًمر َ
إزم ُم ْـ أ ْن شم َْر َيم ٌُقا  .و َُم ْـ شم ََر َك َّ
واريمٌُقا َّ ُّ َ ُ ْ ،
ْ
شمَر َيم َٝم٤م ش ْأو ىم٤مل َ « :يم َٗم َر َه٤م ش روا ُه أسمق داو َد .

ِ
وؾم َّٚمؿ  ،قمغم َٟم َٗم ٍر
 -1336و َقم ْـ َؾم َٚمٛم َ٦م سمـ إيمق ِع  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َُ :م َّر اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يٜمت َِْم ُٚمقن  ،وم٘م٤مل ْ « :ار ُُمقا َسمٜمِل إِ ْؾمامقمٞمؾ َوم٢م َّن أ َسم٤ميمؿ يم٤من َر ِاُمٞم ً٤م ش رواه اًمٌخ٤مري .
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ِ
سمـ قمًٌ َ٦م  ،ريض اهللَّ َقمٜمْف ىم٤مل ِ :
وؾم َّٚمؿ ،
ؾمٛم ُ
ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٕم٧م ُ
قمٛمرو ِ َ
 -1337و َقم ْـ ْ
ؾمٌٞمؾ اهللَّ َومٝمق ًَمف ِقمدْ ُل ُحمر ٍ
ِ
ُ
رة ش  .روا ُه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مٓ :
ي٘مقلُ « :م ْـ َر َُمك سمًِٝم ٍؿ ذم
ُ ُ
َّ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
ٌ

 -1338و َقمـ أيب َيٞمك ُظمريؿ سمـ وم٤مشمِ ٍ
ؽ  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ يمُتِ٥م ًَمف ؾمٌٕم ِام ِئ٦م ِو ٍ
ِ
ٌ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ
ٕمػ ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
وؾم َّٚمؿَُ « :م ْـ َأ ْٟم َٗم َؼ َٟم َٗم َ٘م ً٦م ذم
َ ُ ُْ
َ
ِ
ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م ُِم ْـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1339وقم ْـ أيب َؾمٕمٞمد  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ُمتٗمؼ ِ
ٍ
ذًمؽ اًمٞمقم َو ْضم َٝم ُف َقم ِـ اًمٜم ِ
قمٌد يّمق ُم ْيقُم ً٤م ذم ؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ إَّٓ سم٤مقمد اهللَّ سمِ َ
قمٚمٞمف .
َّ٤مر ؾم ٌْ ِٕملم َظم ِريٗم ً٤م ش ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ  ،ىم٤مل َُ « :م ْـ ص٤م َم َي ْقُم ً٤م
 -1349وقم ْـ أيب ُأُم٤مُم َ٦م  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،قم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ٤مر َظمٜمْدَ ىم ً٤م يمَام سملم اًمً ِ
سملم اًمٜم ِ
وإر ِ
ٌ
وىم٤مل:طمدي٨م
ض ش روا ُه اًمؽمُمذي
امء
ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ َضم َٕم َؾ اهللَّ سمٞمٜمَ ُف َو ْ َ
ْ
َ ْ َّ

صحٞمح .
طمً ٌـ
ٌ

ِ
 -1341وقم ْـ أيب ُهريرة  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
ُم٤مت
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َ
ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُم٤مت َقمغم ُؿم ْٕمٌَ ٍ٦م ُم َـ اًمٜمِّ َٗم ِ
ث َٟم ْٗم ًَف سمِ َٖم ٍ
َ
َيدِّ ْ
ُمًٚمؿ .
٤مق ش روا ُه
زو َ ،
ول ْ َي ْٖم ُز َ ،و َل ْ ُ َ
ٌ
َ
ِ
 -1342و َقمـ ٍ
ضم٤مسمر  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ  ،ذم َهم َزاة وم٘م٤مل :
ىم٤مل  :يمٜمَّ٤م ُمع اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
رضش.
«إ َّن
سم٤معمديٜم٦م ًَم ِرضم٤مًٓ ُم٤م ِهشم ُْؿ َُمًػم ًا َ ،وٓ َىم َٓم ْٕمت ُْؿ وادي ً٤م إَّٓ يم٤مٟمُقا ُمٕمٙمُؿ  ،طم ًٌَ ُٝم ُؿ اعمَ ُ
ِ
ٍ
ٍ
رواي٦م  :إَّٓ َذيمُقيم ُْؿ ذم إَ ِ
رواي٦م َأٟم ٍ
َس
ضمر ش روا ُه اًمٌخ٤مري ُمـ
ًٝم ُؿ اًم ُٕم ْذ ُر ش  .وذم
وذم رواي٦م  « :طم ٌَ ُ
َ
ِ
رواي٦م ٍ
ضم٤مسمر واًمٚمٗمظ ًمف .
ُمًٚمؿ ُمـ
 ،وروا ُه
ٌ

ِ
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م٤مل  :ي٤م
 -1343وقم ْـ أيب ُُمقؾمك ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن أ ْقم َراسمٞمّ ً٤م َأشمك اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ
ِ
ِ ِ
رواي٦م :
واًمر ُضم ُؾ ُي٘م٤مشمِ ُؾ ًُمػمى ُمٙم٤مٟمُف؟ وذم
واًمر ُضم ُؾ ُي َ٘م٤مشم ُؾ ًم ُٞم ْذيم ََر َّ
اًمر ُضم ُؾ ُي َ٘م٤مشم ُؾ ًم ْٚم َٛم ْٖمت ِؿ َّ
رؾمقل اهللَّ َّ
ٍ
ُ
رواي٦م  :و ُي ُ
ُي ُ
رؾمقل اهللِّ َص ّغم
٘م٤مشمؾ َهم َْمٌ ً٤م َ ،وم ْٛم ْـ ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِّ ؟ َوم َ٘م َ٤مل
٘م٤مشمؾ َؿمج٤م َقم ً٦م و ُي َ٘م٤مشمِ ُؾ َمحِٞمَّ ً٦م .وذم
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َىم٤مشم ََؾ ًمتٙمُق َن يمَٚمِ َٛم ُ٦م اهللَّ ِه َل اًم ُٕم ْٚمٞم٤م َ ،وم ُٝم َق ذم
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ ش ٌ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1344وقم ْـ قمٌد اهللَِّ سمـ قمٛمرو ِ
رؾم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
سمـ اًمٕم٤مص  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام  ،ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
٤مز ٍي٦م  ،أو ِ ٍ
ٜمؿ وشم ًَْ َٚمؿ  ،إَّٓ يم٤مٟمُقا َىمدْ شم َٕم َّج ُٚمقا ُصم ُٚم َث ْل َأ ِ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م ُِم ْـ َهم ِ
ضمقر ِهؿ ،و َُم٤م
ه َّي٦م َشم ْٖم ُزو َ ،وم َت ْٖم ُ
ْ َ
َ
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هم٤مز ٍي٦م أو ِ ٍ ِ
ِ
ُمًٚمؿ .
ضمقر ُه ْؿ ش روا ُه
ه َّي٦م ُختْٗم ُؼ وشم ُ
ُم ْـ ِ ْ
ٌ
ُّم٤مب إَّٓ شم ََّؿ هلؿ ُأ ُ

ائذن زم ذم اًمً ِ
ٞم٤مطم٦م َ .وم َ
َ
 -1345وقم ْـ أيب ُأُم٤م َُم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن َر ُضمالً َ
رؾمقل اهللَّ َ
٘م٤مل
ىم٤مل :ي٤م
ِّ
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن ِؾمٞم٤مطم َ٦م ُأ َُّمتل ِ
ِ
ؾمٌٞمؾ اهللَِّ َ ،قم َّز َّ
وضمؾ ش روا ُه أسمق داود
اجلٝم٤م ُد ذم
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
سم٢مؾمٜم٤مد ضم ِّٞمد

ِ
ِ
قمٜمٝمام ِ ،
وؾم َّٚمؿ
قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1346و َقم ْـ قمٌد اهللَِّ سمـ َقم ْٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ،ريض اهللَّ َ
َٖمزو ٌة ش  .روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد .
ىم٤ملَ « :ىم ْٗم َٚم ٌ٦م يم ْ
ومراهم ِف  ،وُمٕمٜم٤مه َ :أٟمف يث٤مب ذم رضم ِ
اًمٖمز ِو سمٕمد ِ
ققم ِف سمٕمد
اًمرضمق ُع ُِم َـ ْ
ُ ُ
ُ ُ
اًمر ُضمق ُع  ،واعمراد ُّ :
« اًم َ٘مٗم َٚم ُ٦م ش ُّ :
ِ
ومراهم َف ُِم َـ اًم َٖم ْز ِو
ِ
ِ
 -1347وقمـ اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد و ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ َُم ْـ
ىم٤مل  :عمَّ٤م ىمد َم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َهم ِ
ِ
زوة َشمٌُ َ
اًمقدا ِع  .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد َص ٍ
حٞمح هبذا
اًمّمٌٞم٤من قمغم َصمٜمٞمِّ٦م َ
َّ٤مس َ ،ومتَ َٚم َّ٘م ْٞمتُ ُف ُمع ِّ
قك َشم َٚم َّ٘م٤مه اًمٜم ُ
اًمٚمٗمظ  ،ورواه اًمٌخ٤مري ىم٤مل َ :ذهٌٜمَ٤م ٟمتَٚم َّ٘مك رؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُمع اًمّمٌٞم ِ
٤من إمم َصمٜم ِ َّٞم ِ٦م
َ َ ِّ َ
َ
َْ
ُّ
ْ َ
ََ
اًمقدا ِع
َ

ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َُ « :م ْـ ل ي ْٖم ُز ْ ،أو
 -1348و َقم ْـ أيب ُأ َُم٤م َُم َ٦م ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًم٘م ِ
قم٦م َىمٌ َؾ يق ِم ِ
٤مر ٍ
أهٚمِ ِف سمِ َخ ٍػم أص٤م َسم ُف اهللَّ سمِ َ٘م ِ
ٞم٤مُم٦م ش  .روا ُه أسمق داود
َي ُٚم ْ
ُجي ِّٝم ْز َهم٤مزي ً٤م ْ ،أو َ ْ
ػ َهم٤مزي ً٤م ذم ْ
ْ ْ
ٍ
صحٞمح .
سم٢مؾمٜم٤مد
 -1349وقمـ أٟمس  ،ريض اهللَّ قمٜمْف  ،أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ِ « :
ضم٤مهدُ وا اعمُ ِ
يملم
نم َ
َ
ُ
ْ
ْ َ
سمِ َ٠مُمقاًمِٙمُؿ و َأ ْٟم ُٗم ًِٙمُؿ و َأ ِ
ًمًٜمَتِٙمُؿ ش  .روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
ْ
وي٘م٤مل  :أسمق طمٙمِٞم ٍؿ اًمٜمُ ْٕم َام ِن ِ
ُ
ت
 -1359و َقم ْـ أيب َقم ْٛمرو .
سمـ ُُم َ٘م ِّر ٍن ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :ؿم ِٝمدْ ُ
َّٝم٤مر َأ َّظمر ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ إذا َل ي َ٘م٤مشمِ ْؾ ُِم ْـ َّأو ِل اًمٜم ِ
ت٤مل َطمتَّك شم َُز َ
اًم٘م َ
َ
ول َّ
٥م
اًمِم ْٛم ُس َ ،
وهت َّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ْ
ِ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ
ٍَّم  .روا ُه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي  ،وىم٤مل :
ٌ
اًمر ُ
ِّ
ي٤مح  ،و َيٜمز َل اًمٜم ْ ُ
ِ
ىم٤مل َر ُ
ىم٤مل َ :
 -1351وقم ْـ أيب هر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شمت ََٛمٜم َّْقا
ؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
٤مص ِؼموا ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ًم َ٘م٤م َء اًم َٕمدُ ِّو  ،وم٢مذا ًَم٘مٞمت ُُٛمقهؿ َ ،وم ُ
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ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
احلر ُب
 -1352و َقمٜمْ ُف و َقم ْـ
ىم٤مل ْ « :
ضم٤مسمر  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
ُظمدْ َقم ٌ٦مش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف  :وىم٤مشمٚمقا اعمنميملم يم٤موم٦م .ي٘مقل  :مجٞمٕم٤م( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى) 242/14

قمـ اًمًدي :وىم٤مشمٚمقا اعمنميملم يم٤موم٦م يمام ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ يم٤موم٦م .أُم٤م .يم٤موم٦م .ومجٛمٞمع  ،وأُمريمؿ جمتٛمع.
(شمٗمًػم اًمٓمؼمى) 242/14
قمـ ُم٘م٤مشمؾ ذم ىمقًمف  :وىم٤مشمٚمقا اعمنميملم يم٤موم٦م .ىم٤مل ٟ :مًخ٧م هذه أي٦م يمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م رظمّم٦م .
( شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر) 347/7
(واقمٚمٛمقا أن اهلل ُمع اعمت٘ملم ) وم٢من ُمٕمٜم٤مه  :واقمٚمٛمقا أَي٤م اعم١مُمٜمقن سم٤مهلل  ،أٟمٙمؿ إن ىم٤مشمٚمتؿ اعمنميملم يم٤موم٦م ،
واشم٘مٞمتؿ اهلل وم٠مـمٕمتٛمقه وم ٞمام أُمريمؿ وهن٤ميمؿ  ،ول خت٤مًمٗمقا أُمره ومتٕمّمقه  ،يم٤من اهلل ُمٕمٙمؿ قمغم قمدويمؿ وقمدوه
ُمـ اعمنميملم  ،وُمـ يم٤من اهلل ُمٕمف ل يٖمٚمٌف رء ٕ ،ن اهلل ُمع ُمـ اشم٘م٤مه ومخ٤مومف وأـم٤مقمف ومٞمام يمٚمٗمف ُمـ أُمره
وهنٞمف( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )243/14
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم أي٦م ىم٤مل  :إن اهلل أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعم١مُمٜملم سمٛمٙم٦م سم٤مًمتقطمٞمد ،وإىم٤مم
اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وأن يٙمٗمقا أيدَيؿ قمـ اًم٘مت٤مل ،ومٚمام ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م ٟمزًم٧م ؾم٤مئر اًمٗمرائض ،وأذن
هلؿ ذم اًم٘مت٤مل ،ومٜمزًم٧م  :يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مت٤مل .يٕمٜمل  :ومرض قمٚمٞمٙمؿ ،وأذن هلؿ سمٕمدُم٤م يم٤من هن٤مهؿ قمٜمف ،وهق
يمره ًمٙمؿ يٕمٜمل اًم٘مت٤مل :وهق ُمِم٘م٦م ًمٙمؿ ،وقمًك أن شمٙمرهقا ؿمٞمئ٤م .يٕمٜمل  :اجلٝم٤مد وىمت٤مل اعمنميملم ،وهق
ظمػم ًمٙمؿ :وجيٕمؾ اهلل قم٤مىمٌتف ومتح٤م وهمٜمٞمٛم٦م وؿمٝم٤مدة ،وقمًك أن حتٌقا ؿمٞمئ٤م .يٕمٜمل  :اًم٘مٕمقد قمـ اجلٝم٤مد،
وهق ذ ًمٙمؿ :ومٞمجٕمؾ اهلل قم٤مىمٌتف ذا ،ومال شمّمٞمٌقا فمٗمرا وٓ همٜمٞمٛم٦م .قمـ أيب ُم٤مًمؽ ىم٤مل  :يمؾ رء ذم
اًم٘مرآن .قمًك .ومٝمق واضم٥م إٓ طمروملم  .طمرف ذم ؾمقرة اًمتحريؿ  :قمًك رسمف إن ـمٚم٘مٙمـ وذم .سمٜمل
إهائٞمؾ.قمًك رسمٙمؿ أن يرمحٙمؿ (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )594/2
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،ذم ىمقل اهلل :وقمًك أن شمٙمرهقا ؿمٞمئ٤م يٕمٜمل :اجلٝم٤مد ،ىمت٤مل اعمنميملم :وهق ظمػم ًمٙمؿ
وجيٕمؾ اهلل قم٤مىمٌتف ومتح٤م وهمٜمٞمٛم٦م وؿمٝم٤مدة .قمـ اًمْمح٤مك  ،ذم ىمقل اهلل :واهلل يٕمٚمؿ وأٟمتؿ ٓ شمٕمٚمٛمقن ىم٤مل:
يٕمٚمؿ ُمـ يمؾ أطمد ُم٤م ٓ شمٕمٚمٛمقن ( .شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )384/2
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قمـ احلًـ ىم٤مل  :سمٜمل اإلؾمالم قمغم قمنمة أريم٤من :اإلظمالص هلل وهل اًمٗمٓمرة ،واًمّمالة وهل اعمٚم٦م،
واًمزيم٤مة وهل اًمٓمٝمرة ،واًمّمٞم٤مم وهق اجلٜم٦م ،واحل٩م وهق اًمنميٕم٦م ،واجلٝم٤مد وهق اًمٕمزة ،وإُمر سم٤معمٕمروف
وهق احلج٦م ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وهق اًمقاىمٞم٦م ،واًمٓم٤مقم٦م وهل اًمٕمّمٛم٦م ،واجلامقم٦م وهل إًمٗم٦م.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )532/2
ىمرأ أسمق ـمٚمح٦م ؾمقرة سمراءة  ،وم٠مشمك قمغم هذه أي٦م  :اٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤مٓ وضم٤مهدوا سم٠مُمقاًمٙمؿ وأٟمٗمًٙمؿ ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل .وم٘م٤مل  :أرى رسمٜم٤م يًتٜمٗمرٟم٤م ؿمٞمقظم٤م وؿمٌ٤مسم٤م ضمٝمزون ي٤م سمٜمل  .وم٘م٤مل سمٜمقه  :يرمحؽ اهلل  ،ىمد همزوت
ُمع رؾمقل اهلل طمتك ُم٤مت  ،وُمع أيب سمٙمر طمتك ُم٤مت  ،وُمع قمٛمر طمتك ُم٤مت  ،ومٜمحـ ٟمٖمزو قمٜمؽ  .وم٠مسمك ،
ومريم٥م اًمٌحر ومامت  ،ومٚمؿ جيدوا ًمف ضمزيرة يدومٜمقه ومٞمٝم٤م إٓ سمٕمد شمًٕم٦م أي٤مم  ،ومٚمؿ يتٖمػم ومدومٜمقه هب٤م  .وىم٤مل
اًمًدي ىمقًمف  :اٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤مٓ .ي٘مقل  :همٜمٞم٤م ووم٘مػما  ،وىمقي٤م ووٕمٞمٗم٤م ومج٤مءه رضمؾ يقُمئذ  ،زقمٛمقا أٟمف
اعم٘مداد  ،ويم٤من قمٔمٞمام ؾمٛمٞمٜم٤م  ،ومِمٙم٤م إًمٞمف وؾم٠مًمف أن ي٠مذن ًمف  ،وم٠مسمك  ،ومٜمزًم٧م يقُمئذ .اٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤مٓ
.ومٚمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م اؿمتد قمغم اًمٜم٤مس ؿم٠مهن٤م ومٜمًخٝم٤م اهلل  ،وم٘م٤مل ً :مٞمس قمغم اًمْمٕمٗم٤مء وٓ قمغم اعمرى وٓ
قمغم اًمذيـ ٓ جيدون ُم٤م يٜمٗم٘مقن طمرج إذا ٟمّمحقا هلل ورؾمقًمف ) .اًمتقسم٦م

( . (91شمٗمًػم سمـ يمثػم )157-156/4

يم٤من أسمق أيقب إٟمّم٤مري واعم٘مداد سمـ إؾمقد ي٘مقٓن  :أُمرٟم٤م أن ٟمٜمٗمر قمغم يمؾ طم٤مل ويت٠موٓن  :اٟمٗمروا
ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤مٓ ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر) 389/7
ىمقًمف قمز وضمؾ :اٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤مٓ ومٞمف قمنمة شم٠مويالت :أطمده٤م :يٕمٜمل ؿمٌ٤مسم٤م وؿمٞمقظم٤م  ،ىم٤مًمف احلًـ
وقمٙمرُم٦م وجم٤مهد .واًمث٤من :ذم اًمٞمن واًمٕمن وم٘مراء وأهمٜمٞم٤مء  ،ىم٤مًمف أسمق ص٤مًمح .واًمث٤مًم٨مُ :مِم٤مهمٞمؾ وهمػم
ُمِم٤مهمٞمؾ  ،ىم٤مًمف احلٙمؿ .واًمراسمعٟ :مِم٤مـم٤م وهمػم ٟمِم٤مط  ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس وىمت٤مدة .واخل٤مُمس :ريمٌ٤مٟم٤م وُمِم٤مة ،
ىم٤مًمف أسمق قمٛمرو إوزاقمل .واًمً٤مدس :ذا صٜمٕم٦م وهمػم ذي صٜمٕم٦م  ،ىم٤مًمف اسمـ زيد .واًمً٤مسمع :ذا قمٞم٤مل وهمػم
ذي قمٞم٤مل  ،ىم٤مًمف زيد سمـ أؾمٚمؿ .واًمث٤مُمـ :أصح٤مء وهمػم أصح٤مء وُمرى  ،ىم٤مًمف ضمقيؼمواًمت٤مؾمع :قمغم ظمٗم٦م
اًمٌٕمػم وصم٘مٚمف  ،ىم٤مًمف قمكم سمـ قمٞمًك واًمٓمؼمي .واًمٕم٤مذ :ظمٗم٤موم٤م إمم اًمٓم٤مقم٦م وصم٘م٤مٓ قمـ اعمخ٤مًمٗم٦م .وَيتٛمؾ
طم٤مدي قمنم :ظمٗم٤موم٤م إمم اعمٌ٤مرزة  ،وصم٘م٤مٓ ذم اعمّم٤مسمرة .وضم٤مهدوا سم٠مُمقاًمٙمؿ وأٟمٗمًٙمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أُم٤م
اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ومٛمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت إٓ قمٜمد هجقم اًمٕمدو ومٞمّمػم ُمتٕمٞمٜم٤م .وأُم٤م سم٤معم٤مل ومٌزاده وراطمٚمتف إذا
ىمدر قمغم اجلٝم٤مد سمٜمٗمًف  ،وم٢من قمجز قمٜمف سمٜمٗمًف وم٘مد ذه٥م ىمقم إمم أن سمذل اعم٤مل يٚمزم سمدٓ قمـ ٟمٗمًف .وىم٤مل
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مجٝمقرهؿ ٓ :جي٥م ٕن اعم٤مل ذم اجلٝم٤مد شمٌع اًمٜمٗمس إٓ ؾمٝمؿ ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ اًمزيم٤مة .ذًمٙمؿ ظمػم ًمٙمؿ ومٞمف
وضمٝم٤من :أطمدمه٤م :أن اجلٝم٤مد ظمػم ًمٙمؿ ُمـ شمريمف إمم ُم٤م أسمٞمح ُمـ اًم٘مٕمقد قمٜمف .واًمث٤منُ :مٕمٜم٤مه أن اخلػم ذم
اجلٝم٤مد ٓ ذم شمريمف .إن يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن ومٞمف وضمٝم٤من :أطمدمه٤م :إن يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن صدق اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام وقمد سمف
ُمـ صمقاسمف وضمٜمتف .واًمث٤من :إن يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن أن اخلػم ذم اجلٝم٤مد .وَيتٛمؾ وضمٝم٤م صم٤مًمث٤م :إن يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن أن
اهلل شمٕم٤ممم يريد ًمٙمؿ اخلػم (.شمٗمًػم اعم٤موردى ) 366/2
قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ٟ :مزًم٧م هذه أي٦م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ذم اعمًجد  :إن اهلل
اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ أي٦م ،ومٙمؼم اًمٜم٤مس ذم اعمًجد ،وم٠مىمٌؾ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر صم٤مٟمٞم٤م ـمرذم ردائف قمغم
قم٤مشم٘مف ،وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل ،أٟمزًم٧م هذه أي٦م؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ  .وم٘م٤مل إٟمّم٤مري  :سمٞمع رسمٞمح ٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ
ٟمًت٘مٞمؾ قمـ احلًـ أٟمف يم٤من إذا ىمرأ هذه أي٦م  :إن اهلل اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ىم٤مل  :أٟمٗمس
هق ظمٚم٘مٝم٤م ،وأُمقال هقرزىمٝم٤م  .قمـ احلًـ ىم٤مل ُ :م٤م قمغم فمٝمر إرض ُم١مُمـ إٓ ىمد دظمؾ ذم هذه اًمٌٞمٕم٦م -
وذم ًمٗمظ  :اؾمٛمٕمقا إمم سمٞمٕم٦م سم٤ميع اهلل هب٤م يمؾ ُم١مُمـ  -إن اهلل اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ  .قمـ
اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :إن اهلل اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ سم٠من هلؿ اجلٜم٦م ىم٤مل  :صم٤مُمٜمٝمؿ واهلل وأهمغم
هلؿ  .قمـ ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل ُ :م٤م ُمـ ُمًٚمؿ إٓ وهلل شمٕم٤ممم ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ،ورم هب٤م أو ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م  :إن اهلل
اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم .أي٦م.
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف  :إن اهلل اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ سم٠من هلؿ اجلٜم٦م يٕمٜمل  :سم٤مجلٜم٦م.
ي٘م٤مشمٚمقن .يٕمٜمل  :ي٘م٤مشمٚمقن اعمنميملم ،ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٕمٜمل  :ذم ـم٤مقم٦م اهلل ،ومٞم٘متٚمقن يٕمٜمل  :اًمٕمدو  :وي٘متٚمقن
يٕمٜمل اعم١مُمٜملم ،وقمدا قمٚمٞمف طم٘م٤م يٕمٜمل  :يٜمجز ُم٤م وقمدهؿ ُمـ اجلٜم٦م ،ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن وُمـ
أورم سمٕمٝمده ُمـ اهلل ومٚمٞمس أطمد أورم سمٕمٝمده ُمـ اهلل ،وم٤مؾمتٌنموا سمٌٞمٕمٙمؿ اًمذي سم٤ميٕمتؿ سمف اًمرب شمٌ٤مرك
سم٢مىمراريمؿ سم٤مًمٕمٝمد اًمذي ذيمره ذم هذه أي٦م ،وذًمؽ يٕمٜمل  :اًمذي ذيمر ُمـ اًمثقاب ذم اجلٜم٦م ًمٚم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل،
هق اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ  ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ) 543 /7
قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م  ٓ :يًتقي اًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :
«ادع ومالٟم٤مش وذم ًمٗمظ « :ادع زيداش ومج٤مء وُمٕمف اًمدواة واًمٚمقح واًمٙمتػ ،وم٘م٤مل  :ايمت٥م  ٓ :يًتقي
اًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم واعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  .وظمٚمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اسمـ أم ُمٙمتقم ،وم٘م٤مل
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 :ي٤م رؾمقل اهلل ،إن ضير  .ومٜمزًم٧م ُمٙم٤مهن٤م  ٓ :يًتقي اًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم همػم أوزم اًمير
واعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  .قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل  ٓ :يًتقي اًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم قمـ سمدر
واخل٤مرضمقن إًمٞمٝم٤م.
قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ذم اسمـ أم ُمٙمتقم أرسمع آي٤مت ٓ يًتقي اًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم همػم أوزم اًمير
وٟمزل ومٞمف ً :مٞمس قمغم إقمٛمك طمرج وٟمزل ومٞمف  :وم٢مهن٤م ٓ شمٕمٛمك إسمّم٤مر أي٦م )احل٩م (46
وٟمزل ومٞمف  :قمٌس وشمقمم  .ومدقم٤م سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مدٟم٤مه وىمرسمف وىم٤مل  :أٟم٧م اًمذي قم٤مشمٌٜمل ومٞمؽ
ريب.قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم أي٦م ىم٤مل  ٓ :يًتقي ذم اًمٗمْمؾ اًم٘م٤مقمد قمـ اًمٕمدو واعمج٤مهد درضم٦م يٕمٜمل :
ومْمٞمٚم٦م ،ويمال يٕمٜمل اعمج٤مهد واًم٘م٤مقمد اعمٕمذور وومْمؾ اهلل اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ اًمذيـ ٓ قمذر هلؿ أضمرا
قمٔمٞمام درضم٤مت يٕمٜمل  :ومْم٤مئؾ ،ويم٤من اهلل همٗمقرا رطمٞمام سمٗمْمؾ ؾمٌٕملم درضم٦م .قمـ ىمت٤مدة :درضم٤مت ُمٜمف
وُمٖمٗمرة ورمح٦م ىم٤مل  :يم٤من ي٘م٤مل  :اإلؾمالم درضم٦م ،واهلجرة درضم٦م ذم اإلؾمالم ،واجلٝم٤مد ذم اهلجرة درضم٦م،
واًم٘متؾ ذم اجلٝم٤مد درضم٦م  .قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف  :درضم٤مت ُمٜمف وُمٖمٗمرة ورمح٦م ىم٤مل  :ذيمر ًمٜم٤م أن ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ
يم٤من ي٘مقل  :إن ًمٚم٘متٞمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؾم٧م ظمّم٤مل ُمـ ظمػم :أول دومٕم٦م ُمـ دُمف يٙمٗمر قمٜمف هب٤م ذٟمقسمف ،وَيغم
قمٚمٞمف طمٚم٦م اإليامن ،صمؿ يٗمقز ُمـ اًمٕمذاب صمؿ ي٠مُمـ ُمـ اًمٗمزع إيمؼم ،صمؿ يًٙمـ اجلٜم٦م ،ويزوج ُمـ احلقر
اًمٕملم .قمـ اسمـ حمػميز ذم ىمقًمف  :وومْمؾ اهلل اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ أضمرا قمٔمٞمام درضم٤مت .ىم٤مل :
اًمدرضم٤مت ؾمٌٕمقن درضم٦م ُم٤م سملم اًمدرضمتلم قمدو اًمٗمرس اجلقاد اعمْمٛمر ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م (.اًمدر اعمٜمثقر ) 634 - 628 /4

ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا هؾ أدًمٙمؿ قمغم دم٤مرة ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ٟ:مزًم٧م ذم قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن ;وذًمؽ أٟمف
ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً :مق أذٟم٧م زم ومٓمٚم٘م٧م ظمقًم٦م  ،وشمرهٌ٧م واظمتّمٞم٧م وطمرُم٧م اًمٚمحؿ
 ،وٓ أٟم٤مم سمٚمٞمؾ أسمدا  ،وٓ أومٓمر سمٜمٝم٤مر أسمدا ! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :إن ُمـ ؾمٜمتل اًمٜمٙم٤مح ،
وٓ رهٌ٤مٟمٞم٦م ذم اإلؾمالم  ،إٟمام رهٌ٤مٟمٞم٦م أُمتل اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،وظمّم٤مء أُمتل اًمّمقم وٓ حترُمقا ـمٞمٌ٤مت
ُم٤م أطمؾ اهلل ًمٙمؿ  .وُمـ ؾمٜمتل أٟم٤مم وأىمقم  ،وأومٓمر وأصقم  ،ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل  .وم٘م٤مل
قمثامن  :واهلل ًمقددت ي٤م ٟمٌل اهلل أي اًمتج٤مرات أطم٥م إمم اهلل وم٠مدمر ومٞمٝم٤م ; ومٜمزًم٧م  .وىمٞمؾ  :أدًمٙمؿ .أي
ؾم٠مدًمٙمؿ  .واًمتج٤مرة اجلٝم٤مد ; ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  :إن اهلل اؿمؽمى ُمـ اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ أي٦م .وهذا
ظمٓم٤مب جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم  .وىمٞمؾ ٕ :هؾ اًمٙمت٤مب.ىمقًمف شمٕم٤ممم  :وُمً٤ميمـ ـمٞمٌ٦م  .ظمرج أسمق احلًلم أضمري
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قمـ احلًـ ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م قمٛمران سمـ احلّملم وأسم٤م هريرة قمـ شمٗمًػم هذه أي٦م ( وُمً٤ميمـ ـمٞمٌ٦م ) وم٘م٤مٓ :
قمغم اخلٌػم ؾم٘مٓم٧م  ،ؾم٠مًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل  " :ىمٍم ُمـ ًم١مًم١مة ذم اجلٜم٦م ومٞمف
ؾمٌٕمقن دارا ُمـ ي٤مىمقشم٦م محراء ذم يمؾ دار ؾمٌٕمقن سمٞمت٤م ُمـ زسمرضمدة ظمياء  ،ذم يمؾ سمٞم٧م ؾمٌٕمقن هيرا ،
قمغم يمؾ هير ؾمٌٕمقن ومراؿم٤م ُمـ يمؾ ًمقن  ،قمغم يمؾ ومراش ؾمٌٕمقن اُمرأة ُمـ احلقر اًمٕملم  ،ذم يمؾ سمٞم٧م
ؾمٌٕمقن ُم٤مئدة  ،قمغم يمؾ ُم٤مئد ة ؾمٌٕمقن ًمقٟم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم  ،ذم يمؾ سمٞم٧م ؾمٌٕمقن وصٞمٗم٤م ووصٞمٗم٦م  ،ومٞمٕمٓمل اهلل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم اعم١مُمـ ُمـ اًم٘مقة ذم همداة واطمدة ُم٤م ي٠ميت قمغم ذًمؽ يمٚمف .ذم ضمٜم٤مت قمدن أي إىم٤مُم٦م وومتح ىمري٥م
.أي همٜمٞمٛم٦م ذم قم٤مضمؾ اًمدٟمٞم٤م ; وىمٞمؾ ومتح ُمٙم٦م .وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :يريد ومتح وم٤مرس واًمروم .
( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك ) 78/18
ىم٤مل ُضم ٌَػم سمـ ُٟم َٗمػم :ضمٚمًٜم٤م إمم اعم٘مداد سمـ إؾمقد سمدُمِمؼ وهق َيدِّ صمٜم٤م وهق قمغم شم٤مسمقت ُم٤م سمف قمٜمف ومْمؾ،
وم٘م٤مل ًمف رضمؾً :مق ىمٕمدشمؿ اًمٕم٤مم قمـ اًمٖمزو ؟ ىم٤مل :أسم٧م اًمٌحقث يٕمٜمل ؾمقرة اًمتقسم٦م ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم:
(اٟمٗمروا ظمٗم٤موم ً٤م وصم٘م٤مًٓ) (اًمتقسم٦م  )41ىم٤مل أسمق قمثامن :سمحث٧م اعمٜم٤موم٘ملم ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك ) 88/1
قمـ جم٤مهد ىم٤ملٟ :مزل ىمقًمف  ( :ل شم٘مقًمقن ُم٤م ٓ شمٗمٕمٚمقن إمم ىمقًمف  :صٗم٤م يم٠مهنؿ سمٜمٞم٤من ُمرصقص ) ذم ٟمٗمر ُمـ
إٟمّم٤مر ُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م  ،ىم٤مًمقا ذم جمٚمس ً :مق ٟمٕمٚمؿ أي إقمامل أطم٥م إمم اهلل ًمٕمٛمٚمٜم٤م سمف طمتك
ٟمٛمقت ومٚمام ٟمزل ومٞمٝمؿ  ،وم٘م٤مل اسمـ رواطم٦م  ٓ :أزال طمٌٞمً٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك أُمقت  .وم٘متؾ ؿمٝمٞمدا .
(اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك ) 4/1
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ذم أول ظمٓمٌ٦م ًمف سمٕمد شمقًمٞمف اخلالوم٦م ٓ :يدع ىمقم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إٓ

ضهبؿ اهلل سم٤مًمذل ( .شم٤مريخ اًمٓمؼمى )238/2
ٍ
ـم٤مًم٥م ىم٤ملُ :سمٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مرسمٕم٦م أؾمٞم٤مف :ؾمٞمػ ًمٚمٛمنميملم ( َوم٢مِ َذا
قمـ قمكم سمـ أيب
احلُ ُر ُم َوم٤م ْىمتُ ُٚمق ْا اعمُْ ْ ِ
اٟمً َٚم َخ إَ ْؿم ُٝم ُر ْ
لم) (اًمتقسم٦م  )5وؾمٞمػ ًمٙمٗم٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب
نميمِ َ
َ
ِ
ُقن ِدي َـ ْ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوَٓ َي ِديٜم َ
َي ِّر ُُم َ
( َىم٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
احلَ ِّؼ
ُقن سمِ٤مهللِّ َوَٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوَٓ ُ َ

اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون) (اًمتقسم٦م  )29وؾمٞمػ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم:
َ َ ُ ْ َ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمق ْا ِْ َ
ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُق ْا ا ًْمٙمت َ
(ضم ِ
لم َوا ْهم ُٚم ْظ َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ) (اًمتقسم٦م  )73وؾمٞمػ ًمٚمٌٖم٤مةَ ( :وم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّمتِل َشمٌْ ِٖمل َطمتَّك شم َِٗمل َء إِ َمم
٤مه ِد ا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر َواعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َ

َأ ُْم ِر اهللَِّ) (احلجرات (.)49شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )452/2
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ىم٤مٕسمق اًمدرداء :قمٛمؾ ص٤مًمح ىمٌؾ اًمٖمزو وم٢مٟمٙمؿ إٟمام شم٘م٤مشمٚمقن سم٠مقمامًمٙمؿ ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/6
وىم٤مل أيْم٤م  :اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٖمًؾ اًمدرن (اًمقؾمخ) واًم٘متؾ ىمتالن يمٗم٤مرة ودرضم٦م.
وىم٤مل اسمك هريرة :أيًتٓمٞمع أطمديمؿ أن ي٘مقم ومال يٗمؽم ويّمقم ومال يٗمٓمر ُم٤م يم٤من طمٞم٤م ؟ وم٘مٞمؾ ًمف  :ي٤م أسم٤م هريرة
وُمـ يٓمٞمؼ هذا ؟ وم٘م٤مل  :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إن يقم اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أومْمؾ ُمٜمف(.اجلٝم٤مد )1/7
ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف ٕ:ن أراسمط ًمٞمٚم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أطم٥م إزم ُمـ أن أواومؼ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمٜمد احلجر
إؾمقد (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )418/28
ِ
ِ
ؼم ِذم اهللَِّ َقم َغم
ىم٤مل قمٛمػم سمـ احلامم ريض اهلل قمٜمفَ :ريم ًْْم٤م إِ َمم اهللِ سمٖمػم َزاد إِ َّٓ اًمتُّ َ٘مك َو َقم َٛم َؾ اعمَ َٕم٤مد َو َّ
اًمّم ْ َ
ِ
ٍ
ِ ِ
واًمر َؿم٤مد( .اإلؾمتذيم٤مر )132/5
اًمؼم َّ
اجل َٝم٤مد َويم ُُّؾ َزاد ُقم ْر َو ُ٦م اًمٜمَّ َٗم٤مد َهم ْ َػم اًمتُّ َ٘م َك َو ِ ِّ
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :اًمٜم٤مس ذم اًمٖمزو ضمزءان  :ومجزء ظمرضمقا يٙمثرون ذيمر اهلل واًمتذيمػم سمف وجيتٜمٌقن
اًمٗمً٤مد ذم اعمًػم ويقاؾمقن اًمّم٤مطم٥م ويٜمٗم٘مقن يمرائؿ أُمقاهلؿ  ،ومٝمؿ أؿمد اهمتٌ٤مـم٤م سمام أٟمٗم٘مقا ُمـ أُمقاهلؿ
ُمٜمٝمؿ سمام اؾمتٗم٤مدوا ُمـ دٟمٞم٤مهؿ  ،وإذا يم٤مٟمقا ذم ُمقاـمـ اًم٘متؾ  ،اؾمتحٞمقا ُمـ اهلل ذم شمٚمؽ اعمقاـمـ أن يٓمٚمع
قمغم ريٌ٦م ذم ىمٚمقهبؿ أو ظمذٓن ًمٚمٛمًٚمٛملم  ،وم٢مذا ىمدروا قمغم اًمٖمٚمقل ـمٝمروا ُمٜمف ىمٚمقهبؿ  ،وأقمامهلؿ  .ومٚمؿ
يًتٓمع اًمِمٞمٓم٤من أن يٗمتٜمٝمؿ  ،وٓ يٙمٚمؿ ىمٚمقهبؿ ومٌٝمؿ يٕمز اهلل ديٜمف ويٙمٌ٧م قمدوه  .وأُم٤م اجلزء أظمر
ومخرضمقا ومٚمؿ يٙمثروا ذيمر اهلل وٓ اًمتذيمػم سمف ول جيتٜمٌقا اًمٗمً٤مد ول يقاؾمقا اًمّم٤مطم٥م ول يٜمٗم٘مقا أُمقاهلؿ
إٓ وهؿ يم٤مرهقن وُم٤م أٟمٗم٘مقا ُمـ أُمقاهلؿ رأوه ُمٖمرُم٤م  ،وطمزهنؿ سمف اًمِمٞمٓم٤من وم٢مذا يم٤مٟمقا قمٜمد ُمقاـمـ اًم٘مت٤مل
يم٤مٟمقا ُمع أظمر أظمر  ،واخل٤مذل اخل٤مذل واقمتّمٛمقا سمرءوس اجلٌؾ يٜمٔمرون ُم٤م يّمٜمع اًمٜم٤مس وم٢مذا ومتح اهلل
ًمٚمٛمًٚمٛملم  ،يم٤مٟمقا أؿمدهؿ خت٤مـمٌ٤م سم٤مًمٙمذب وم٢مذا ىمدروا قمغم اًمٖمٚمقل اضمؽمأوا ومٞمف قمغم اهلل وطمدصمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من
أهن٤م همٜمٞمٛم٦م إن أص٤مهبؿ رظم٤مء سمٓمروا  ،وإن أص٤مهبؿ طمٌس ومتٜمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٕمرض ومٚمٞمس هلؿ ُمـ أضمر
اعم١مُمٜملم رء همػم أن أضمً٤مدهؿ ُمع أضمً٤مدهؿ وُمًػمهؿ ُمع ُمًػمهؿ  ،دٟمٞم٤مهؿ وأقمامهلؿ ؿمتك طمتك
جيٛمٕمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ يٗمرق سمٞمٜمٝمؿ  ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/9
سمنم ومٞمٝم٤م سمٖمالم ،أطم٥م إزم ُمـ ًمٞمٚم٦م
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ُم٤م ُمـ ًمٞمٚم٦م َُيدَ ى إ ّزم ومٞمٝم٤م قمروؾم ً٤م أٟم٤م هل٤م حم٥م ،أو ُأ َّ
ؿمديدة اًمؼمد ،يمثػمة اجلٚمٞمد ذم هي٦م ُأص ٌِّح ومٞمٝم٤م اًمٕمدو ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/91
قمـ أسم٤م اعمثٜمك إُمٚمقيمل ىم٤مًمؽ :أٟمف ؾمٛمع قمتٌ٦م سمـ قمٌد اًمًٚمٛمل ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
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وؾمٚمؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :اًم٘متغم صمالصم٦م رضم٤مل  :رضمؾ ُم١مُمـ ضم٤مهد سمٜمٗمًف وُم٤مًمف
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك إذا ًم٘مل اًمٕمدو ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك ي٘متؾ  ،ذًمؽ اًمِمٝمٞمد اعمٛمتحـ ذم ظمٞمٛم٦م اهلل حت٧م قمرؿمف ٓ
يٗمْمٚمف اًمٜمٌٞمقن إٓ سمدرضم٦م اًمٜمٌقة ورضمؾ ُم١مُمـ ىمرف قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م ضم٤مهد سمٜمٗمًف وُم٤مًمف
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك إذا ًم٘مل اًمٕمدو ىم٤مشمؾ طمتك ي٘متؾ ومتٚمؽ ُمّمٛمّم٦م حم٧م ذٟمقسمف وظمٓم٤مي٤مه  ،إن اًمًٞمػ حم٤مء
ًمٚمخٓم٤مي٤م  ،وأدظمؾ ُمـ أي أسمقاب اجلٜم٦م ؿم٤مء  ،وم٢من هل٤م صمامٟمٞم٦م أسمقاب  ،وجلٝمٜمؿ ؾمٌٕم٦م أسمقاب  ،وسمٕمْمٝم٤م أؾمٗمؾ
ُمٜمٌٕمض ورضمؾ ُمٜم٤مومؼ ضم٤مهد سمٜمٗمًف وُم٤مًمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك إذا ًم٘مل اًمٕمدو ىم٤مشمؾ طمتك ي٘متؾ ومذًمؽ ذم اًمٜم٤مر
 .إن اًمًٞمػ ٓ يٛمحق اًمٜمٗم٤مق ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/8
ىم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ُ:مثؾ اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمثؾ رضمؾ يّمقم اًمٜمٝم٤مر وي٘مقم اًمٚمٞمؾ طمتك يرضمع ُمتك ُم٤م
رضمع ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/29
قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ىم٤مل  :يٜم٤مدي ُمٜم٤مد  :أيـ اعمٗمجٕمقن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،ومال ي٘مقم إٓ اعمج٤مهدون.
( اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/43
وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمتٌ٦م سمـ َومر ْىمد :ؾم٠مًم٧م اهلل قمز وضمؾ صمالصم ً٤م وم٠مقمٓم٤من اصمٜملم ،وأٟم٤م اٟمتٔمر اًمث٤مًمث٦م :ؾم٠مًمتف أن
ي٘مقيٜمل قمغم اًمّمالة ومرزىمٜمل ُمٜمٝم٤م ،وؾم٠مًمتف
ِّ
يزهدن ذم اًمدٟمٞم٤م ومام أسم٤مزم ُم٤م أىمٌؾ ُمٜمٝم٤م وُم٤م أدسمر ،وؾم٠مًمتف أن ِّ
اًمِمٝم٤مدة وم٠مٟم٤م أرضمقه٤م( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )2/112
وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ زي٤مد :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل – و ُذيمر ًمف أُمر اًمٕمدو – ومجٕمؾ يٌٙمل وي٘مقلُ :م٤م ُمـ أقمامل
اًمؼم أومْمؾ ُمٜمف .وىم٤مل قمٜمف همػمهً :مٞمس سمٕمد ًم٘م٤مء اًمٕمدو رء .وُمٌ٤مذة اًمٕمدو سمٜمٗمًف أومْمؾ إقمامل واًمذيـ
ي٘م٤مشمٚمقن اًمٕمدو هؿ اًمذيـ يدومٕمقن قمٜم٤مإلؾمالم وقمـ طمريٛمٝمؿ وم٠مي قمٛمؾ أومْمؾ ُمٜمف ؟ اًمٜم٤مس آُمٜمقن وهؿ
ظم٤مئٗمقن ،ىمدسمذًمقا ُمٝم٩م أٟمٗمًٝمؿ( .اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف )199/9
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم اًمٚمٞمثل ىم٤مل  :إذا اًمت٘مك اًمّمٗم٤من أهٌط اهلل احلقر اًمٕملم إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٢مذا
رأيٜم٤م اًمرضمؾ يرولم ُم٘مدُمف ىمٚمـ  :اًمٚمٝمؿ صمٌتف  .وم٢من ٟمٙمص اطمتجٌـ ُمٜمف وإن هق ىمتؾ ٟمزًمـ إًمٞمف ومٛمًحـ
قمـ وضمٝمف اًمؽماب وىمٚمـ  :اًمٚمٝمؿ قمٗمر ُمـ قمٗمره وشمرب ُمـ شمرسمف ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/21
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف  :ومّمٕمؼ ُمـ ذم اًمًٛمقات وُمـ ذم إرض إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل ىم٤مل هؿ اًمِمٝمداء
هؿ صمٜمٞم٦م اهلل طمقل اًمٕمرش ُمت٘مٚمديـ اًمًٞمقف ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/45
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قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة ىم٤مل  :يم٤من ي٘م٤مل ًمٙمؾ أُم٦م رهٌ٤مٟمٞم٦م  ،ورهٌ٤مٟمٞم٦م هذه إُم٦م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
( اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/16
ِ
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ َُم ْٕمدَ ان :يم٤مٟمقا ٓ ُي َٗم ِّْم ُٚم َ
اًمرسم٤مط ؿمٞمئً٤م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (214 /5
قن قمغم
وم٘مٚم٧م :هؾ ًمٚمرسم٤مط وىم٧م؟ ىم٤مل :أرسمٕمقن يقُم ً٤م.
ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ
ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر
ُ
ُ
وؾم٠مًم٧م إؾمح٤مق سمـ راهقيف ،وم٘م٤مل :أرسمٕمقن يقُم٤م هذا أيمثره ،واًمثالث عمـ ل َي٥م أن يٌٚمغ ذًمؽ
ىم٤مل:
ُ
طمًـُ ( .مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق سمـ راهقيف إلؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقؾم٩م (3873 /8
ىم٤مل أمحدٟ ٓ :مٕمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أسمقاب اًمؼم أومْمؾ ُمـ اًمًٌٞمؾ ( اجلٝم٤مد ) ( .اعمٖمٜمل )199/9
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  :وإذا يم٤من أصؾ اًم٘مت٤مل اعمنموع هق اجلٝم٤مد وُم٘مّمقده أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ،وأن شمٙمقن
يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٛمـ اُمتٜمع ُمـ هذا ىمقشمؾ سم٤مشمٗم٤مق  ،وأُم٤م ُمـ ل يٙمـ ُمـ أهؾ اعمامٟمٕم٦م واعم٘م٤مشمٚم٦م يم٤مًمٜمً٤مء
واًمّمٌٞم٤من واًمراه٥م واًمِمٞمخ اًمٙمٌػم وإقمٛمك واًمزُمٜمك وٟمحقهؿ ومال ي٘متؾ قمٜمد اجلٛمٝمقر إٓ أن ي٘م٤مشمؾ
سم٘مقًمف أو سمٗمٕمٚمف  ،وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ يرى ُم٘م٤مشمٚم٦م اجلٛمٞمع سمٛمجرد اًمٙمٗمر إٓ اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من ًمٙمقهنؿ ُم٤مٓ
(و َىم٤مشمِ ُٚمق ْا ِذم
ًمٚمٛمًٚمٛملم وإول هق اًمّمقاب ٕن اًم٘مت٤مل عمـ ي٘م٤مشمٚمٜم٤م إذا أردٟم٤م إفمٝم٤مر ديـ اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َ :
ِ
ِ
ِ
َؾمٌِ ِ
٥م اعمُْ ْٕمت َِدي َـ) وذم اًمًٜمـ قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف
ٞمؾ اهللِّ ا ًَّمذي َـ ُي َ٘م٤مشم ُٚمق َٟمٙم ُْؿ َوَٓ َشم ْٕمتَدُ و ْا إِ َّن اهللَّ َٓ َُي ِّ
ُمر قمغم اُمرأة ُم٘متقًم٦م ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف ىمد وىمػ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس .وم٘م٤ملُ :م٤م يم٤مٟم٧م هذه ًمت٘م٤مشمؾ.
(جمٛمقع اًمٗمت٤موى )354/28
ىم٤مل قمٛمػم سمـ احلامم ريض اهلل قمٜمف(:اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم )132/5
اد إِ َّٓ اًمتُّ َ٘مك و َقمٛم َؾ اعمَٕم ِ
َز ِ
٤مد
َريم ًْْم٤م إِ َمم اهللِ سمِ َٖم ْ ِػم
َ
َ َ
اد ُقمر َو ُ٦م اًمٜمَّ َٗم ِ
ٍ
ِ ِ
٤مد
ؼم ِذم اهللَِّ َقم َغم
َو َّ
اجل َٝم٤مد َويم ُُّؾ َز ْ
اًمّم ْ َ
اًمؼم واًمر َؿم ِ
٤مد
َهم ْ َػم اًمتُّ َ٘م َك َو ِ ِّ َّ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ّ
أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ سمٕم٨م ضمٞمقؿم ً٤م إمم اًمِم٤مم ،ومخرج يٛمٌم ُمع زيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،ويم٤من
أُمػم رسمع ذم شمٚمؽ إرسم٤مع ،ومزقمٛمقا أن زيد ىم٤مل ٕيب سمٙمر إُم٤م أن شمريم٥م وإُم٤م أن أٟمزل وم٘م٤مل أسمق سمٙمرُ:م٤م أٟم٧م
سمٜم٤مزل وُم٤م أٟم٤م سمرايم٥م إن أطمتً٥م ظمٓم٤مي هذه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل(.اعمقـم٠م  448/2رىمؿ )19
قمـ اًمزهري أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمرج قمغم جمٚمس ذم ُمًجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ
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يتذايمرون هي٦م هٚمٙم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ :هؿ قمامل اهلل  ،هٚمٙمقا ذم ؾمٌٞمٚمف وم٘مد وضم٥م أو وىمع
أضمرهؿ قمغم اهلل وي٘مقل ىم٤مئؾ  :اهلل أقمٚمؿ هبؿ هلؿ ُم٤م اطمتًٌقا  .ومٚمام رآهؿ قمٛمر ىم٤مل هلؿ ُ :م٤م يمٜمتؿ شمتحدصمقن
؟ ىم٤مًمقا  :يمٜم٤م ٟمتحدث ذم هذه اًمني٦م ومٞم٘مقل ىم٤مئؾ يمذا  ،وي٘مقل ىم٤مئؾ يمذا  ،وم٘م٤مل قمٛمر  :واهلل إن ُمـ اًمٜم٤مس
ٟم٤مؾم٤م ي٘م٤مشمٚمقن اسمتٖم٤مء اًمدٟمٞم٤م وإن ُمـ اًمٜم٤مس ٟم٤مؾم٤م ي٘م٤مشمٚمقن ري٤مء وؾمٛمٕم٦م وإن ُمـ اًمٜم٤مس ٟم٤مؾم٤م ي٘م٤مشمٚمقن إن
دمهٝمؿ اًم٘مت٤مل وٓ يًتٓمٞمٕمقن إٓ إي٤مه وإن ُمـ اًمٜم٤مس ٟم٤مؾم٤م ي٘م٤مشمٚمقن اسمتٖم٤مء وضمف اهلل أوًمئؽ اًمِمٝمداء ويمؾ
اُمرئ ُمٜمٝمؿ يٌٕم٨م قمغم اًمذي يٛمقت قمٚمٞمف وإهن٤م واهلل ُم٤م شمدري ٟمٗمس ُم٤م هق ُمٗمٕمقل هب٤م ً ،مٞمس هذا اًمرضمؾ
اًمذي ىمد شمٌلم ًمٜم٤م أٟمف ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر ( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )1/11
قمٛمرو سمـ اجلٛمقح ُمـ يمٌ٤مر إٟمّم٤مر أقمرج ويم٤من ذم أول اجلٞمش ىم٤مل ًمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إن
اهلل ىمد قمذرك ،وم٘م٤مل :واهلل إن ٕرضمق أن اؾمتِمٝمد وم٠مـم٠م سمٕمرضمتل هذه ذم اجلٜم٦م(.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )4/42
قمـ ضمرير سمـ طم٤مزم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقل :عم٤م طمي اًمٜم٤مس سم٤مب قمٛمر وومٞمٝمؿ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو وأسمق
ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب وشمٚمؽ اًمِمٞمقخ ُمـ ىمريش ،ومخرج آذٟمف ،ومجٕمؾ ي٠مذن ٕهؾ سمدرً ،مّمٝمٞم٥م وسمالل ،وأهؾ
سمدر ،ويم٤من واهلل سمدري ً٤م ،ويم٤من َيٌٝمؿ ويم٤من ىمد أوص هبؿ وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤منُ :م٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم ىمط ،إٟمف ي١مذن
هلذه اًمٕمٌٞمد وٟمحـ ضمٚمقس ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٜم٤م!! وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو وي٤م ًمف ُمـ رضمؾ ُم٤م يم٤من أقم٘مٚمف أَي٤م
اًم٘مقم ،إن واهلل ًم٘مد أرى اًمذي ذم وضمقهٙمؿ ،وم٢من يمٜمتؿ همْم٤مسم ً٤م وم٤مهمْمٌقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ ،دقمل اًم٘مقم
ودقمٞمتؿ وم٠مهقمقا وأسمٓم٠مشمؿ ،أُم٤م واهلل عمَ٤م ؾمٌ٘مقيمؿ سمف ُمـ اًمٗمْمؾ ومٞمام ٓ شمرون أؿمد قمٚمٞمٙمؿ ومقشم ً٤م ُمـ سم٤مسمٙمؿ
هذا اًمذي شمٜم٤مومًقهنؿ قمٚمٞمف ،صمؿ ىم٤مل :أَي٤م اًم٘مقم ،إن ه١مٓء اًم٘مقم ؾمٌ٘مقيمؿ سمام شمرون ومال ؾمٌٞمؾ ًمٙمؿ واهلل إمم
ُم٤م ؾمٌ٘مقيمؿ إًمٞمف ،واٟمٔمروا هذا اجلٝم٤مد وم٤مًمزُمقه قمًك أن يرزىمٙمؿ ؿمٝم٤مدة ،صمؿ ٟمٗمض صمقسمف ومٚمحؼ سم٤مًمِم٤مم،
وم٘م٤مل احلًـ :صدق واهلل ٓ جيٕمؾ اهلل قمٌد ًا أهع إًمٞمف يمٕمٌد أسمٓم٠م قمٜمف ( .اجلٝم٤مد )86 -85/1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ِؾمٜمَ ٍ
٤من :يمٜم٧م ُمع اسمـ اعمٌ٤مرك ،وُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمٓمرؾمقس ،ومّم٤مح اًمٜم٤مس :اًمٜمٗمػم .ومخرج
اًمؼماز ،ومخرج إًمٞمف رضمؾ ،ومِمد ِ
ِ
اًمٕم ْٚم ُ٩م
اسمـ اعمٌ٤مرك ،واًمٜم٤مس ،ومٚمام اصٓمػ اجلٛمٕم٤من ،ظمرج ُر ْوُم ّل ،ومٓمٚم٥م ِ َ
(ا ًْم ِٕم ْٚم٩م) سمِق ْز ِن ا ًْم ِٕمجؾ :ا ًْمق ِ
اطمدُ ُِم ْـ ُيم َّٗم ِ
٤مر ا ًْم َٕم َج ِؿ ) قمٚمٞمف وم٘متٚمف طمتك ىمتؾ ؾمت٦م ُمـ اعمًٚمٛملم وضمٕمؾ يتٌخؽم
َ
ْ
َ
سملم اًمّمٗملم يٓمٚم٥م اعمٌ٤مرزة وٓ َيرج إًمٞمف أطمد وم٤مًمتٗم٧م إِ َ َّزم اسمـ اعمٌ٤مرك ،وم٘م٤مل :ي٤م ومالن! إن ُىمتِ ْٚم ُ٧م وم٤مومٕمؾ
يمذا ويمذا .صمؿ طمرك داسمتف وسمرز ًم ِ ْٚم ِٕم ْٚم٩مِ ومٕم٤مًم٩م ُمٕمف ؾم٤مقم٦م وم٘متؾ ِ
اًمٕم ْٚم َ٩م وـمٚم٥م اعمٌ٤مرزة ومؼمز ًمف ِقم ْٚم ٌ٩م آظمر
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سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد

اًمؼم َاز ،ومٙم٠مهنؿ يمَ٤م ُقمقا قمٜمف ( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )498/8
وم٘متٚمف طمتك ىمتؾ ؾمت٦م ُقم ُٚمقجٍ وـمٚم٥م ِ َ
َ
; -89ثبة ث١بْ مجبػخ ِٓ اٌؾٙذاء يف ثٛاة ا٢خشح
ُ َ َّ
٠ٚغغٍ٠ٚ ْٛقٍ ٝػٍ ُٙ١خبالف اٌمز ً١يف زشة اٌىفبس

ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
 -1353قم ْـ أيب ُه َر ْير َة  ،ريض اهللَّ َقمٜم ٍْف َ ،
وؾم َّٚمؿ ُّ « :
اًمِم َٝمدَ ا ُء
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
ََخ ًَ ٌ٦م  :اعمَٓم ُٕم ُ
٤مطم٥م اهلَدْ م َو َّ
قمٚمٞمف .
اًمِمٝمٞمدُ ذم ؾمٌٞمؾ اهللَّ ش ٌ
قن َ ،واعمٌْ ُٓمق ُن  ،واًم َٖم ِر ُيؼ َ ،و َص ُ
ِ
ُ
ىم٤مل َ :
 -1354وقمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م٤م َشم ُٕمدُّ و َن اًمِمٝمدا َء ومِٞمٙمُؿ ؟ ىم٤م ًُمقا  :ي٤م
ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
رؾم ِ
قل اهللَِّ ُمـ ُىمتِؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهللَّ َوم ُٝمق ؿمٝمٞمدٌ  .ىم٤مل  « :إ َّن ُؿم َٝمدا َء ُأ َُّمتل إذ ًا ًَم٘مٚمِ ٌٞمؾ  ،ش ىم٤م ًُمقاَ :ومٛم ْـ ي٤م
ُ
ِ
ُم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ اهللَّ وم ُٝمق ؿمٝمٞمدٌ  ،وُم ْـ
رؾمقل اهللَّ ؟ ىم٤مل ُ « :م ْـ ُىمتِؾ ذم
ومٝمق َؿمٝمٞمدٌ  ،وُم ْـ َ
ؾمٌٞمؾ اهللَّ ُ
ُ
ِ
ُمًٚمؿ .
ريؼ َؿمٝمٞمدٌ ش روا ُه
ُم٤مت ذم
اًمٌٓمـ َوم ُٝمق َؿمٝمٞمدٌ  ،واًم َٖم ُ
ُم٤مت ذم اًم َّٓم٤م ُقمقن َوم ُٝمق َؿمٝمٞمدٌ  ،وُم ْـ َ
َ
ٌ
ِ
ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام  ،ىم٤مل  :ىم٤مل
 -1355وقمـ قمٌد اهللَِّ سمـ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ ُىمتِؾ ُدو َن ُم٤مًمِف َ ،وم ُٝمق ؿمٝمٞمدٌ ش ٌ
َ
اعمِمٝم ِ
طمد َ ِ
سمـ ُٟم َٗمٞم ٍؾ َ ،أ ِ
ِ
سمـ َز ْي ِد ِ
ؾمٕمٞمد ِ
قد َهل ْؿ سم٤مجلٜم َِّ٦م ،
 -1356وقم ْـ أيب إقمقر
اًمٕمنمة ْ ُ
سمـ قمٛمرو ِ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
ومٝمق
ي٘مقل ُ « :م ْـ ُىمتؾ ُدو َن ُم٤مًمف ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم ْؿ  ،ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
أهٚمِ ِف وم ُٝمق
َؿمٝمٞمدٌ  ،وُم ْـ ُىم َتؾ ُدو َن دُمف وم ُٝمق ؿمٝمٞمدٌ  ،وُمـ ُىمتؾ ُدو َن ديٜمف َومٝمق ؿمٝمٞمدٌ  ،وُم ْـ ُىمتؾ ُدو َن ْ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
ؿمٝمٞمدٌ ش  .رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل :
ٌ

ِ
 -1357وقم ْـ أيب ُهريرة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ
ىم٤مل  :ضم٤مء ُ
رضم ٌؾ إمم رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َوم َ٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهللَّ َأر َأي٧م ْ
إن ضم٤م َء َر ُضم ٌؾ ُي ِريدُ َأ ْظم َذ ُم٤مزم ؟ ىم٤مل َ « :ومال ُشم ْٕمٓمِ ِف َ
ُم٤مًمؽ ش ىم٤مل َ :أر َأ ْي َ٧م إ ْن
َىم٤مشمٚمٜمل ؟ ىم٤مل َ « :ىم٤مشمِ ْٚم ُف ش ىم٤مل َ :أر َأي٧م إن َىمت َٚمٜمل ؟ ىم٤مل َ « :وم٠مٟمْ٧م َؿمٝمٞمدٌ ش ىم٤مل َ :أر َأ ْي َ٧م إ ْن َىمتَ ْٚمتُ ُف ؟
ىم٤مل ُ « :ه َق ذم اًمٜم ِ
ُمًٚمؿ .
َّ٤مر ش روا ُه
ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ّ
أوًمٞم٤مئف وهق درع اهلل احلّمٞمٜم٦م
خل٤مص٦م
:إن اجلٝم٤مد سم٤مب ُمـ أسمقاب اجلٜمّ٦م ومتحف اهلل
ّ
وضمٜمّتف اًمقصمٞم٘م٦م ،ومٛمـ شمريمف رهمٌ٦م قمٜمف أًمًٌف اهلل صمقب ّ
اًمذل وؿمٛمٚمف اًمٌالء( .هن٩م اًمٌالهمف )67/1
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سم٤مب سمٞم٤من مج٤مقم٦م ُم َـ اًمِمٝمداء ذم صمقاب أظمرة

قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد :أذف اعمقت ُمقت اًمِمٝمداء( .اًمزهد هلٜم٤مد سمـ اًمنى طمدي٨م )945
وىمد يم٤من اسمـ قمٛمر إذا ؾم َّٚمؿ قمغم اسمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل ًمف( :اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م اسمـ ذي اجلٜم٤مطملم) .
(ومتح اًمٌ٤مرى )3582-93/7
قمـ ُمنوق ىم٤مل  :ؾم٠م ًْمٜم٤م قمٌدَ اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ هذه أي٦مَ ( :وٓ َ ْحت ًٌََ َّـ ا ًَّم ِذي َـ ُىمتِ ُٚمقا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ َأ ُْم َقاشمً٤م
َسم ْؾ َأ ْطمٞمَ٤م ٌء ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ ُي ْر َز ُىم َ
قن ) ( ال قمٛمران  )169ىم٤مل  :أُم٤م إٟم٤م ىمد ؾم٠مًمٜم٤م قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل  :أرواطمٝمؿ ذم
ضمقف ـمػم ظمي هل٤م ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمرش شمنح ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت صمؿ شم٠موي إمم شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مديؾ.
(صحٞمح ُمًٚمؿ )1887
ىم٤مل أيب سمـ يمٕم٥م :اًمِمٝمداء ذم ىمٌ٤مب ُمـ ري٤مض سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م يٌٕم٨م هلؿ طمقت وصمقر يٕمؽميم٤من ومٞمٚمٝمقن هبام
وم٢مذا اؿمتٝمقا اًمٖمداء قم٘مر أطمدمه٤م ص٤مطمٌف وم٠ميمٚمقا ُمـ حلٛمف جيدون ذم حلٛمف ـمٕمؿ يمؾ ـمٕم٤مم ذم اجلٜم٦م وذم حلؿ
احلقت ـمٕمؿ يمؾ ذاب( .اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك)1/69
قمـ اسمـ قمٌ٤مس وقمـ يمٕم٥م ىم٤مٓ  :ضمٜم٦م اعم٠موى ومٞمٝم٤م ـمػم ظمي شمرشمٕمل ومٞمٝم٤م أرواح اًمِمٝمداء( .اجلٝم٤مد )1/61

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :أٓ أظمؼميمؿ سم٠مومْمؾ اًمِمٝمداء قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزًم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ اًمذيـ
يٚم٘مقن اًمٕمدو وهؿ ذم اًمّمػ ،وم٢مذا واضمٝمقا قمدوهؿ ،ل يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم ً٤م ،وٓ ؿمامًٓ ،إٓ واوٕم ً٤م ؾمٞمٗمف قمغم
قم٤مشم٘مف :ي٘مقل ،اًمٚمٝمؿ ،إن اظمؽمشمؽ اًمٞمقم ،سمام أؾمٚمٗم٧م ذم إي٤مم اخل٤مًمٞم٦م :ومٞم٘متؾ قمغم ذًمؽ ،ومذًمؽ ُمـ
اًمِمٝمداء ،اًمذيـ يتٚمٌٓمقن ذم اًمٖمرف اًمٕمغم ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مؤا ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)298/1
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :عمَّ٤م دظمؾ اًمِمٝمداء اجلٜمف ور َأوا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمراُمف ىم٤مًمقا :ي٤م ًمٞم٧م إظمقاٟمَٜم٤م اًمذيـ ذم
سم٤مذوه٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ طمتك يًتِمٝمدوا ِ
ومٞمّمٞمٌقا ُم٤م
اًمدٟمٞم٤م يٕمٛمٚمقن ُم٤م قمرومٜم٤مة ُمـ اًمٙمراُمف وم٢مذا ؿمٝمدوااًم٘مت٤مل َ
أص٤مسمٜم٤م ُمـ اخلػم(.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )1/72
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم :عم٤م دمٝمز اًمٜم٤مس وهتٞمئقا ًمٚمخروج إمم ُم١مشم٦م :ىم٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم صحٌٙمؿ اهلل ودومع قمٜمٙمؿ

ىم٤مل  :قمٌداهلل سمـ رواطمف ًمٙمٜمٜمك أؾم٠مل اًمرمحـ ُمٕمٗمرة .وضسم٦م ذات ومرع شم٘مذف اًمزسمدا أو ـمٕمٜم٦م سمٞمدي طمران
جمٝمزة سمحرسم٦م شمٜمٗمذ إطمِم٤مء واًمٙمٌدا طمتك ي٘مقًمقا إذا ُمروا قمغم ضمدصمل أرؿمدك اهلل ُمـ هم٤مز وىمد رؿمدا ىم٤مل:
صمؿ ُمْمقا ،طمتك ٟمزًمقا أرض اًمِم٤مم ،ومٌٚمٖمٝمؿ أن هرىمؾ ىمد ٟمزل ُمـ أرض اًمٌٚم٘م٤مء ،ذم ُم٤مئ٦م أًمػ ُمـ اًمروم،
واٟمْمٛم٧م إًمٞمف اعمًتٕمرسم٦مُ ،مـ خلؿ ،وضمذام ،وسمٚم٘ملم ،وهبرا ،وسمغم ذم ُم٤مئ٦م أًمػ :وم٠مىم٤مُمقا ًمٞمٚمتلم يٜمٔمرون ذم
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أُمرهؿ ،وىم٤مًمقاٟ :مٙمت٥م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمخؼمه سمٕمدد قمدوٟم٤م :ىم٤مل :ومِمجع قمٌد اهلل سمـ
رواطم٦م اًمٜم٤مس صمؿ ىم٤مل :واهلل ي٤م ىمقم ،إن اًمذي شمٙمرهقنً ،مٚمذي ظمرضمتؿ ًمف ،شمٓمٚمٌقن اًمِمٝم٤مدة وُم٤م ٟم٘م٤مشمؾ
اًمٕمدو سمٕمدة وٓ ىمقة ،وٓ يمثرة ُم٤م ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ إٓ هبذا اًمديـ اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمف وم٤مٟمٓمٚم٘مقا وم٢مٟمام هل إطمدى
احلًٜمٞملم :إُم٤م فمٝمقر ،وإُم٤م ؿمٝم٤مدة :ىم٤مل :وم٘م٤مل اًمٜم٤مس :ىمد واهلل صدق اسمـ رواطم٦م ومٛم٣م اًمٜم٤مس.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )119/1
قمـ أيب وائؾ  -ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م  -ىم٤مل :ؾمٛمع قمٌد اهلل رضمالً ي٘مقل :أيـ اًمزاهدون ذم اًمدٟمٞم٤م ،اًمراهمٌقن
ذم أظمرة؟ وم٘م٤مل قمٌد اهلل :أوًمئؽ أصح٤مب اجل٤مسمٞم٦م :اؿمؽمط َخًامئ٦م ُمـ اعمًٚمٛملم أن ٓ يرضمٕمقا ،طمتك
ي٘متٚمقا :ومحٚم٘مقا رؤؾمٝمؿ ،وًم٘مقا اًمٕمدو ،وم٘متٚمقا :إٓ خمؼم قمٜمٝمؿ ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)135/1
قمـ أم ورىم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل اسمـ احل٤مرث إٟمّم٤مري ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يزوره٤م ،يًٛمٞمٝم٤م
اًمِمٝمٞمدة ،ويم٤مٟم٧م ىمد مجٕم٧م اًم٘مرآن ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم همزا سمدر ًا ،ىم٤مًم٧م ًمف :إئذن
زم ،وم٠مظمرج ُمٕمؽ ،وأداوي ضمرطم٤ميمؿ ،وأُمرض ُمرو٤ميمؿً ،مٕمؾ اهلل َيدي إمم اًمِمٝم٤مدة :ىم٤مل :إن اهلل قمز
وضمؾ ُمٝمد ًمؽ اًمِمٝم٤مدة ،ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمره٤م أن شم١مم أهؾ داره٤م ،طمتك قمدا قمٚمٞمٝم٤م
ضم٤مري٦م وهمالم هل٤م ،يم٤مٟم٧م ىمد دسمرهتام ،وم٘متاله٤م ذم إُم٤مرة قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :وم٘مٞمؾ ًمف :إن أم ورىم٦م ،ىمد
ىمتٚمٝم٤م همالُمٝم٤م وضم٤مريتٝم٤م :وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :صدق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل:
إٟمٓمٚم٘مقا ومزوروا اًمِمٝمٞمدة(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)63/2
ىم٤مل أيب قمٞمًك :عم٤م يم٤من يقم اًمزاوي٦م ،رأي٧م قمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م دقم٤م سمامء ،ومّمٌف قمغم رأؾمف ،ويم٤من ص٤مئ ًام،
ويم٤من يقُم ً٤م طم٤مر ًا ،وطمقًمف أصح٤مسمف :صمؿ يمن ضمٗمـ ؾمٞمٗمف ،وم٠مًم٘م٤مه :صمؿ ىم٤مل ٕصح٤مسمف :روطمقا سمٜم٤م إمم اجلٜم٦م:
ىم٤مل :ومٜم٤مدى قمٌد اعمٚمؽ سمـ اعمٝمٚم٥م أسم٤م ومراس :أٟم٧م آُمـ ،أٟم٧م آُمـ :ىم٤مل :ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،صمؿ ُم٣م،
وميب سمًٞمٗمف طمتك ىمتؾ :ىم٤مل :ومٚمام ىمتؾ دومـ ،ومٙم٤من اًمٜم٤مس ي٠مظمذون ُمـ شمراب ىمؼمه يم٠مٟمف ُمًؽ يٍموٟمف ذم
صمٞم٤مهبؿ ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)258/2
ىم٤مل اهلٞمثؿ سمـ قمٛمران :يمٜم٧م أضمٚمس إمم يقٟمس سمـ ُمٞمنة وهق أقمٛمك ومٙمٜم٧م أؾمٛمٕمف ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م
اًمِمٝم٤مدة وم٘متؾ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئ٦م قمٜمد دظمقل قمٌداهلل سمـ قمغم اًمٕمٌ٤مؾمك (ؾمٗم٤مح اًمدوًمف اًمٕمٌ٤مؾمٞمف )
وم٤محت٤م دُمِمؼ  ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )259/2
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ال ا ْىمت ََح َؿ اًم َٕم َ٘م ٌَ َ٦م َو َُم٤م َأ ْد َر َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم َ
اك َُم٤م اًم َٕم َ٘م ٌَ ُ٦م َوم ُّؽ َر َىم ٌَ ٍ٦م [ اًمٌٚمد.]13 -11 :
ِ
 -1358وقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،ىم٤مل  :ىم٤مل زم َر ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ
ؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
َأ ْقمت ََؼ ر َىمٌ ً٦م ُُم ًْٚمِٛم ً٦م َأ ْقمت ََؼ اهللَّ سمِٙم ُِّؾ ُقم ْْم ٍق ُِمٜمْ ُف ُقم ْْمق ًا ُِمٜمْ ُف ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر طمتك َوم ْر َضم ُف سمِ
قمٚمٞمف .
ٗمرضمف ش ٌ .
أي إ ْقم ِ
رؾم َ
 -1359و َقم ْـ أيب َذ ٍّر  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
أومْمؾ ؟ َىم٤مل « :
امل َ
قل اهللَّ ُّ ،
ىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م ُ
اإليام ُن سم٤مهللَّ ِ ،
اًمر َىم ِ
ِ
٤مب أ ْوم َْم ُؾ ؟ َ
ىم٤مل  « :أ ْٟم َٗم ًُ َٝم٤م ِقمٜمْد َأ ْهٚمِ َٝم٤م ،
واجلٝم٤م ُد ذم
ؾمٌٞمؾ اهللَّ ش َىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ُّ :
أي ِّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َو َأيمثَ ُر َه٤م َصم َٛمٜم ً٤م ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٛمر ذم ىمقًمف  :ومال اىمتحؿ اًمٕم٘مٌ٦م ىم٤مل  :ضمٌؾ زٓل ذم ضمٝمٜمؿ .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ومال اىمتحؿ اًمٕم٘مٌ٦م

ىم٤مل  :قم٘مٌ٦م سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر .قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ىم٤مل  :اًمٕم٘مٌ٦م ؾمٌٕمقن درضم٦م ذم ضمٝمٜمؿ .قمـ احلًـ ومال
اىمتحؿ اًمٕم٘مٌ٦م ىم٤مل  :ضمٝمٜمؿ وُم٤م أدراك ُم٤م اًمٕم٘مٌ٦م ىم٤مل  :ذيمر ًمٜم٤م أٟمف ًمٞمس ُمـ رضمؾ ُمًٚمؿ يٕمتؼ رىمٌ٦م ُمًٚمٛم٦م
إٓ يم٤مٟم٧م ومداءه ُمـ اًمٜم٤مر( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )447/15
ىم٤مل آظمٗمش  :ومٚمؿ ي٘متحؿ اًمٕم٘مٌ٦م إٓ ُمـ ومؽ رىمٌ٦م أو أـمٕمؿ .صمؿ ىم٤مل  :وُم٤م أدراك ُم٤م اًمٕم٘مٌ٦م وهذا ظمٓم٤مب
ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٕمٚمٛمف اىمتح٤مم اًمٕم٘مٌ٦م (.شمٗمًػم اعم٤موردى )278/6
وىم٤مل احلًـ وىمت٤مدة :قم٘مٌ٦م ؿمديدة ذم اًمٜم٤مر دون اجلن  ،وم٤مىمتحٛمقه٤م سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم .وىم٤مل جم٤مهد
واًمْمح٤مك واًمٙمٚمٌل :هل ساط ييب قمغم ضمٝمٜمؿ يمحد اًمًٞمػ ُمًػمة صمالصم٦م آٓف ؾمٜم٦م ؾمٝمال وصٕمقدا
وهٌقـم٤م وإن سمجٜمٌتٞمف يمالًمٞم٥م وظمٓم٤مـمٞمػ يم٠مهن٤م ؿمقك اًمًٕمدان ومٜم٤مج ُمًٚمؿ وٟم٤مج خمدوش وُمٙمردس ذم
اًمٜم٤مر ُمٜمٙمقس ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٛمر يم٤مًمؼمق اخل٤مـمػ وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمر يم٤مًمريح اًمٕم٤مصػ وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمر
يم٤مًمٗم٤مرس وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمر قمٚمٞمف يم٤مًمرضمؾ يٕمدو وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمر يم٤مًمرضمؾ يًػم وُمٜمٝمؿ ُمـ يزطمػ زطمٗم٤م
وُمٜمٝمؿ اًمزاًمقن وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمردس ذم اًمٜم٤مر (.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )432/8
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد ىم٤مل :يم٤من سمٞمٜمل وسملم إؾمقد وأُمٜم٤م همالم ؿمٝمد اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وأسمغم ومٞمٝم٤م
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وم٠مرادوا قمت٘مف ويمٜم٧م صٖمػما ومذيمر ذًمؽ إؾمقد ًمٕمٛمر وم٘م٤مل :أقمت٘مقا أٟمتؿ ويٙمقن قمٌد اًمرمحـ قمغم ٟمّمٞمٌف
طمتك يرهم٥م ذم ُمثؾ ُم٤م رهمٌتؿ ومٞمف أو ي٠مظمذ ٟمّمٞمٌف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ُمٙم٤من أقمت٘مقا أٟمتؿ :أقمت٘مقا ان
ؿمئتؿ ل َيتٚمٗم٤م ذم همػم ذًمؽ ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )193/6
أشمٞم٧م اسمـ قمٛمر ،وىمد أقمتؼ ممٚمقيمً٤م ًمف ،وم٠مظمذ ُمـ إرض قمق ًدا أو ؿمٞمئً٤م ،وم٘م٤ملُ :م٤مزم ومٞمف ُمـ
قمـ راذان ىم٤ملُ :
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلُ :مـ ًمٓمؿ ممٚمقيمف أو ضسمف ومٙمٗم٤مرشمف
إضمر َُم٤م َي ًْ َقى هذا..
ُ
أن يٕمت٘مف( .صحٞمح ُمًٚمؿ )1278/3
يمـ٤من طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ريض اهلل قمٜمف ي٘مػ سمٕمروم٦م وُمٕمف ُم٤مئ٦م سمدٟم٦م ُم٘مٚمدة  ،وُم٤مئ٦م رىمٌ٦م أي ُمـ اًمٕمـٌٞمد
إرىمـ٤مء ومٞمٕمـتؼ رىمٞم٘مـف ومٞمْمـ٩م اًمـٜم٤مس سم٤مًمـٌٙم٤مء واًمدقمـ٤مء وي٘مقًمـقن :رسمٜم٤م هـذا قمـٌدك ىمد أقمتؼ قمٌٞمدَ ه ،
وٟمحـ قمٌٞمدك وم٠مقمت٘مٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مرً( .مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )284/1

ْ َ
اإلزغبْ ئىل ادلٍّٛن
= -89ثبة فنً ِ

ُنميمُقا سمِ ِف َؿمٞمئ ً٤م وسمِ ِ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ْقم ٌُدُ وا اهللَ َوَٓ شم ْ ِ
إطم ًَ٤مٟم ً٤م َوسمِ ِذي اًم ُ٘م ْر َسمك َواًمٞمَتَ٤م َُمك
٤مًمقاًمدَ ْي ِـ ْ
ْ َ َ
ُ٥م واًمّم ِ
لم واجل ِ ِ
ِ
جل ِ
٥م سمِ٤مجلَٜم ِ
٤مطم ِ
اًمًٌِ ِ
َ٧م َأ ْي َام ُٟمٙم ُْؿ
ٞمؾ َو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
٤مر اجلُٜم ِ َ َّ
ْ٥م َوا ْسم ِـ َّ
٤مر ذي اًم ُ٘م ْر َسمك َوا َ
َواعمَ ًَ٤ميم ِ َ َ
[ اًمٜمً٤مء . ] 36 :
وقمٚمٞمف طم َّٚم ٌ٦م  ،و َقمغم ُهم ِ
ِ
ىم٤مل  :ر َأي ُ٧م أسم٤م َذر ِ ،
 -1369وقمـ اعمَ ْٕم ُرور سمـ ُؾمق ْي ٍد َ
الُم ِف
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ،
ُ
ْ
ٍّ
َ
ِ
ُِمثْ ُٚمٝم٤م َومً٠م ًْمتُف َقمـ ذًمؽ َ ،ومذيمر أٟمَّف ؾم٤مب رضمالً قمغم ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َٕم َّ َػم ُه
ْ
َ َّ َ ُ
َ َ ُ ْ
قمٝمد َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سم ُ٠مُم ِف َ ،وم َ٘م٤مل اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :إٟمَّؽ اُمر ٌؤ ومِٞمؽ ِ
إظمقا ُٟمٙم ُْؿ َ ،
ضم٤مهٚم َّٞم ٌ٦م ش ُ :ه ْؿ ْ
وظمق ًُمٙم ُْؿ ،
َ
ُْ
ْ َ
ِّ
ده ومٚمٞم ِ
َ٤من َأ ُظمقه َحت٧م ي ِ
ضمٕم َٚمٝمؿ اهللَّ َحت٧م ِ
ٓمٕمٛم ُف ِممَّ٤م َي ْ٠م ُ
أيديٙم ُْؿ َ ،وم َٛم ْـ يم َ
يمؾ َ ،و ًْم ُٞم ْٚمٌِ ًْ ُف ِممَّ٤م يٚم ٌَ ُس  ،وٓ
ُ
َ
ُ
َ ُ ُ
ِ
ُ،متٗمؼ قمٚمٞمف .
ُقهؿ ش
ٌ
قهؿ َوم َ٠مقمٞمٜم ُ
قهؿ َُم٤م َي ْٖمٚمٌُ ُٝم ْؿ  ،وم٢من َيم َّٚمٗمت ُُٛم ُ
ُشم َٙم ِّٚم ُٗم ُ

ِ
وؾم َّٚمؿ َ :
ىم٤مل  :إذا َأشمك أطمدَ يمؿ
رير َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1361و َقم ْـ أيب ُه َ
٤مدُمف سمِ َٓم ِ
ِ
٢من ل ُ ِ
لم ْأو ُأيم َٚم ً٦م ْأو ُأيم َٚمت ْ ِ
٘مٛمتَ ْ ِ
ٕم٤مُم ِف َ ،وم ْ
وزم
َظم ُ ُ
ْ
َلم َ ،وم٢م َّٟم ُف ِ َ
جيٚم ًْ ُف ُمٕم ُف َ ،ومٚم ُٞمٜم٤مو ًْم ُف ًُم٘مٛم ً٦م ْأو ًُم َ
ِ
ِ
٘مٛم ُ٦م .
قمالضم ُفشرواه اًمٌخ٤مري  « .إُيم َٚم ُ٦م ش سمْمؿ اهلٛمزة  :ه َل اًم ُّٚم َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١
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واقمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م وسم٤مًمقاًمديـ إطمً٤مٟم٤م ُمٕمٜم٤مه واؾمتقصقا سم٤مًمقاًمديـ إطمً٤مٟم٤م .وسمذي اًم٘مرسمك
هؿ ىمراسم٦م اًمٜمً٥م ُمـ ذوي إرطم٤مم .واًمٞمت٤مُمك مجع يتٞمؿ وهق ُمـ ُم٤مت أسمقه ل يٌٚمغ احلٚمؿ .واعمً٤ميملم مجع
ُمًٙملم وهق اًمذي ىمد ريمٌف ذل اًمٗم٤مىم٦م واحل٤مضم٦م ومٞمتٛمًٙمـ ًمذًمؽ .واجل٤مر ذي اًم٘مرسمك ومٞمف ىمقٓن :أطمدمه٤م:
سمٛمٕمٜمك ذي اًم٘مراسم٦م واًمرطمؿ وهؿ اًمذيـ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ ىمراسم٦م ٟمً٥م  ،وهذا ىمقل اسمـ قمٌ٤مس  ،وجم٤مهد .
واًمث٤من :يٕمٜمل اجل٤مر ذي اًم٘مرسمك سم٤مإلؾمالم .واجل٤مر اجلٜم٥م ومٞمف ىمقٓن :أطمدمه٤م :اجل٤مر اًمٌٕمٞمد ذم ٟمًٌف اًمذي
ًمٞمس سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ىمراسم٦م  ،وهق ىمقل اسمـ قمٌ٤مس وجم٤مهد .واًمث٤من :أٟمف اعمنمك اًمٌٕمٞمد ذم ديٜمف .واجلٜم٥م ذم
يمالم اًمٕمرب هق اًمٌٕمٞمد  ،وُمٜمف ؾمٛمل اجلٜم٥م ٓقمتزاًمف اًمّمالة طمتك يٖمتًؾ.واًمّم٤مطم٥م سم٤مجلٜم٥م ومٞمف صمالصم٦م
أىمقال :أطمده٤م :أٟمف اًمرومٞمؼ ذم اًمًٗمر  ،وهق ىمقل اسمـ قمٌ٤مس  ،وجم٤مهد  ،وىمت٤مدة .واًمث٤من :أهن٤م زوضم٦م اًمرضمؾ
اًمتل شمٙمقن ذم ضمٜمٌف  ،وهق ىمقل اسمـ ُمًٕمقد .واًمث٤مًم٨م :أٟمف اًمذي يٚمزُمؽ ويّمحٌؽ رضم٤مء ٟمٗمٕمؽ  ،وهق
ىمقل اسمـ زيد .واسمـ اًمًٌٞمؾ ومٞمف صمالصم٦م أىم٤مويؾ :أطمده٤م :أٟمف اعمً٤مومر اعمجت٤مز ُم٤مرا  ،وهذا ىمقل جم٤مهد  ،وىمت٤مدة
 ،واًمرسمٞمع .واًمث٤من :هق اًمذي يريد ؾمٗمرا وٓ جيد ٟمٗم٘م٦م  ،وهذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل .واًمث٤مًم٨م :أٟمف اًمْمٕمٞمػ ،
وهق ىمقل اًمْمح٤مك .واًمًٌٞمؾ اًمٓمريؼ  ،صمؿ ىمٞمؾ ًمّم٤مطم٥م اًمٓمريؼ :اسمـ اًمًٌٞمؾ(.شمٗمًػم اعم٤موردى )458/1

ىمقًمف شمٕم٤ممم  :وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مإلطمً٤من إمم اعمامًمٞمؽ(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )155/5
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أيب راومع اًمّم٤مئغ رمحف اهلل أٟمف ىم٤ملُ :مر يب قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وأٟم٤م أصقغ ،وأىمرأ اًم٘مرآن ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م

راومعٟٕ ،م٧م ظمػم ُمـ قمٛمر شم١مدي طمؼ اهلل ،وطمؼ ُمقاًمٞمؽ(.ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )386/6
ىم٤مل اسمـ قمٛمر :ىم٣م قمٛمر ذم أُمٝم٤مت إوٓد ( إُم٦م اًمتل محٚم٧م ُمـ ؾمٞمده٤م وأشم٧م سمقًمد) أن ٓ يٌٕمـ وٓ
يقهٌـ ،وٓ يقرصمـ ،يًتٛمتع هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُم٤م يم٤من طمٞم ًّ٤م ،وم٢مذا ُم٤مت قمت٘م٧م (.اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق )292/7
وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ رمحف اهلل :يم٤من قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يٕمدي اعمٛمٚمقك قمغم ؾمٞمده إذا اؾمتٕمداة.
(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )467/5
ىم٤مل أسمق هريرة:يم٤من قمٛمر إذا ُمر سم٤مًمٕمٌد ىم٤مل:ي٤م ومالن أسمنم سم٤مٕضمر ُمرشملم(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )12/8
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أيب حمذورة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م قمٜمد قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إذ ضم٤مء صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمجٗمٜم٦م
َيٛمٚمٝم٤م ٟمٗمر ذم قمٌ٤مءة ،ومقوٕمقه٤م سملم يدي قمٛمر ،ومدقم٤م قمٛمر ٟم٤مؾم٤م ُمً٤ميملم  ،وأرىم٤مء ُمـ أرىم٤مء اًمٜم٤مس طمقًمف
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وم٠ميمٚمقا ُمٕمف ،صمؿ ىم٤مل قمٜمد ذًمؽ :ومٕمؾ اهلل سم٘مقم يرهمٌقن قمـ أرىم٤مئٝمؿ أن ي٠ميمٚمقا ُمٕمٝمؿ ،وم٘م٤مل صٗمقان :أُم٤م
واهلل ُم٤م ٟمرهم٥م قمٜمٝمؿ ،وًمٙمٜم٤م ٟمًت٠مصمر قمٚمٞمٝمؿٟ ٓ ،مجد واهلل ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمٓمٞم٥م ُم٤م ٟم٠ميمؾ وٟمٓمٕمٛمٝمؿ.
(آدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى )291
وروي أن رضمالً أُمر همالُم ً٤م ًمف أن يًٜمق قمغم سمٕمػم ًمف ومٜم٤مم اًمٖمالم ومج٤مء سمِمٕمٚم٦م ُمـ ٟم٤مر وم٠مًم٘م٤مه ذم وضمٝمف ومؽمدى
اًمٖمالم ذم سمئر ومٚمام أصٌح أشمك قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ومرأى اًمذي ذم وضمٝمف وم٠مقمت٘مف(.إدب اعمٗمرد )68
وروي أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من يذه٥م إمم اًمٕمقازم يمؾ ؾمٌ٧م وم٢مذا وضمد قمٌد ًا ذم قمٛمؾ ٓ يٓمٞم٘مف ووع
قمٜمف ( .اعمقـم٠م عم٤مًمؽ )169/2
وروي قمـ أيب هريرة أٟمف ريم٥م سمٖمٚم٦م ذات يقم وم٠مردف همالُمف ظمٚمٗمف وم٘م٤مل ًمف ىم٤مئؾ ً :مق أٟمزًمتف يًٕمك ظمٚمػ
داسمتؽ وم٘م٤مل أسمق هريرة ٕ :ن يًٕمك ُمٕمل وٖمث٤من ُمـ ٟم٤مر َيرىم٤من ُمٜمل ُم٤م أطمرىم٤م أطم٥م إزم ُمـ أن يًٕمك
همالُمل ظمٚمٗمل( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )166/5
اهلٛمدان أٟمَّف رأى قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف قمغم سمٖمٚم٦م ،وظمٚمٗمف
قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل :أظمؼمن
ُّ
قمٚمٞمٝم٤م همالُمف ٟم٤مئؾ وهق ظمٚمٞمٗم٦م( .اًمزهد ٓمحد )158

َّ
َّ
ِٛاٌٗ١
ٚزك
اهلل
> -89ثبة فنً ادلٍّٛن اٌز٠ ٞإد ٞزك
ِ
ِ

ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل  :إ َّن اًم َٕم ٌْد إذا
َ -1362قمـ اسمـ ُقم َٛم َر  ،ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝمام َ ،أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ ِ ِ
ُمر ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
شملم ش ٌ
ٟم َ
َّمح ًمً ِّٞمده َ ،و َأ ْطم ًَ َـ قمٌ٤مد َة اهللَِّ َ ،وم َٚم ُف َأ ْضم ُر ُه َّ
ِ
ِ
رير َة  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ًمٚمٕمٌد
وؾم َّٚمؿ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1363و َقم ْـ أيب ُه َ
ِ
اعمٛم ُٚم ِ
ِ
َٗمس أيب ُه َر َيرة سمٞمَ ِد ِه ًَم ْقٓ اجل َٝم٤م ُد ذم َؾمٌِ ِ
قك اعمُ ّْم ِ
ٞمؾ اهللَِّ  ،واحلَ ُّ٩م ،وسمِ ُّر ُأ ُِّمل
ٚمح َأ ْضم َران ش  ،وا ًَّمذي ٟم ُ
ْ
ُمتٗمؼ ِ
قت وأٟمَ٤م مم ْ ٌ
قمٚمٞمف .
ٚمقك ٌ .
ٌٌ٧م أ ْن أ ُُم َ
ٕطم ُ
ْ ،
ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
قؾمك إَ ْؿم َٕم ِر ِّي  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1364و َقم ْـ أيب ُُم َ
قك اًمذي َُي ًِـ ِقمٌ٤مد َة رسم ِف  ،وي١مدي إمم ؾمٞم ِد ِه اًمذي ِ
ِ
اعمٛم ُٚم ُ
ٞمح ِ٦م  ،واًم َّٓم٤م َقم ِ٦م ،
قمٚمٞمف ُِم َـ ِّ
احلؼ  ،واًمٜمَّّم َ
َ ِّ
ْ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ِّ
« ْ
ًم ٌف أضمر ِ
اًمٌخ٤مري .
ان ش روا ُه
ُّ
ُ َْ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :صمالصم ٌ٦م هلؿ َأضم ِ
رؾم ُ
ران َ :ر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ُْ ْ
َ
ْ َ
 -1365و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
طمؼ ُمقاًم ِ ِ
اًمٙمت٤مب آُمـ سمٜمٌٞمف وآُمـ سمٛمح ٍ
ٛمد  ،واًمٕم ٌْدُ اعمَ ْٛم ُٚم ُ
َ٧م ًَم ُف
قك إذا أ َّدى َّ
ٞمف َ ،و َر ُضمؾ يم٤مٟم ْ
طمؼ اهللَِّ َ ،و َّ َ َ
َ ُ َ
َّ
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هلل
طمؼ ا ِ
سم٤مب ومْمؾ اعمٛمٚمقك اًمذي ي١مدي َّ

ِ
ِ
ُمتٗمؼ
ٞمٛمٝم٤م ُ ،صم َّؿ َأ ْقمت َ٘م َٝم٤م َومت ََز َّو َضم َٝم٤م َ ،وم َٚم ُف َأ ْضم َران ش ٌ
َأُم ٌ٦م َوم َ٠م َّدهب٤م َوم ْ
٠مطم ًَ َـ َشم ْ٠مدي ٌَٝم٤م َ ،وقم َّٚمٛمٝم٤م َوم َ٠م ْطم ًَ َـ َشم ْٕمٚم َ
َقم ِ
ٚمٞمف .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمقهريرة :واًمذي ٟمٗمس أيب هريرة سمٞمده ًمقٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واحل٩م ،وسمر أُمل ٕطمٌٌ٧م أن أُمقت

وأٟم٤م ممٚمقك(.اًمٌخ٤مرى  298 /5رىمؿ ) 2548
? -89ثبة فنً اٌؼجبدحِ يف اذلشج  ٛ٘ٚاالخزاله ٚاٌفنت ٚحن٘ٛب

ِ
 -1366قمـ ُم ِ
ٍ
يً٤مر  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ « :
ٕم٘م ِؾ سمـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ْ َ
اًمٕمٌ٤مد ُة ذم اهلرجِ ِ ٍ
ِ
ٚمؿ .
َ َ
إزم ش روا ُه ُُم ًْ ٌ
يمٝم ْجرة َ َّ
َْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل ُ :م٤م أطمد ُمـ اًمٜم٤مس شمدريمف اًمٗمتٜم٦م إِٓ أٟم٤م أظم٤مومٝم٤م قمٚمٞمف ،إٓ حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،وم٢من ؾمٛمٕم٧م

َ
شميك اًمٗمتٜم٦م( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )372/2
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلٓ:
قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملً :مقددت ان وضمدت ُمـ ي٘مقم زم ذم ُم٤مزم ومدظمٚم٧م سمٞمتل وم٤مهمٚم٘م٧م سم٤ميب ومٚمؿ
يدظمؾ قمكم اطمد اسمدا ول اظمرج امم اطمد طمتك احلؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )278/1
وىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف :إي٤ميمؿ واًمٗمتـ ٓ ،يِمخص إًمٞمٝم٤م أطمد ،ومقاهلل ُم٤م ؿمخص ومٞمٝم٤م أطمد إٓ ٟمًٗمتف
ُ
اًمًٞمؾ اًمدُم َـ إهن٤م ُمِمٌٝم٦م ُم٘مٌٚم٦م وشمٌُلم ُمدسمرة وم٢مذا رأيتٛمقه٤م وم٤مضمثٛمقا ذم سمٞمقشمٙمؿ ،ويمنوا
يمام يٜمًػ
ؾمٞمقومٙمؿ ،وىمٓمٕمقا أوشم٤مريمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )273/1
قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل :اًمٗمتٜم٦م ُويمٚم٧م سمثالصم٦م ىم٤مل سم٤مًمٜمحرير اًمذي ٓ ي٘مقم ًمف رء إٓ ىمٛمٕمف
سم٤مًمًٞمػ ىم٤مل وسم٤مخلٓمٞم٥م اًمذي يدقمق إًمٞمٝم٤م ىم٤مل وسم٤مًمًٞمد ىم٤مل وم٠مُم٤م إوٓن ومتٌٓمحٝمام قمغم وضمقهٝمام ( .يٕمٜمل
اًمٜمحرير واخلٓمٞم٥م اًمذي يدقمق إًمٞمٝم٤م يمام ؾمٛمٕم٧م شمٌٓمحٝمام قمغم وضمقهٝمام) ىم٤مل أُم٤م اًمًٞمد شمٌح٨م ًمتٌٚمق ُم٤م
قمٜمده .يٕمٜمل -أن اًمٗمتـ شم ِ
ُٔمٝمر اًمٜم٤مس قمغم طم٘م٤مئ٘مٝمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )274/1
ىم٤مل أسمق اًمدرداء:طمٌذا ُمقشم ً٤م قمغم اإلؾمالم ىمٌؾ اًمٗمتـ(.ضم٤مُمع آطم٤مدي٨م ًمٚمًٞمقـمك رىمؿ )9293
ىم٤مل ُمٓمرف :إِ َّن اًمٗمتٜمف َٓ دمئ طملم دمئ ًمتٝمدى وًمٙمـ ًمت٘م٤مرع اعم١مُمـ قمـ ٟمٗمًف(.ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )9854
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ِ
اًمٕمٌ٤مدة ذم اهلرج
سم٤مب ومْمؾ

ً:مٌث٧م ذم ِ
ومتٜم٦م ِ
اسمـ اًمزسمػم شمًٕم ً٤م أو ؾمٌٕم ً٤م ُم٤م ُأظمؼمت ومٞمٝم٤م سمخؼم ،وٓ
ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم
ُ
أؾمتخؼمت ومٞمٝم٤م قمـ َظم َؼم ( .اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )9856
ُ
ىمٚم٧م ًمٞمزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػمُ :م٤م يم٤من ُُم َٓم ِّرف يّمٜمع إذا ه٤مج ذم اًمٜم٤مس
سمِمػم سم ُـ قم٘مٌ٦م ىم٤مل ٌ :
وقمـ ُ
هٞم٩م؟ ىم٤مل :يٚمزم َىم ْٕمر سمٞمتف ،وٓ ي٘مرب هلؿ مجٕم٦م وٓ مج٤مقم٦م طمتك ِ
شمٜمجكم هلؿ قمام اٟمجٚم٧م.
َ

( اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )9857
وىم٤مل احلً ُـً :مق َّ
اًمٜم٤مس إذا اسمتٚمقا ُمـ ىمٌؾ ؾمٚمٓم٤مهنؿ َص َؼموا ُم٤م ًمٌثقا أن يٗمرج قمٜمٝمؿ ،وًمٙمٜمٝمؿ جيزقمقن
أن
َ
إمم اًمًٞمػ ومٞمقيمٚمقن إًمٞمف ،ومقاهلل ُم٤م ضم٤مؤوا سمٞمقم ظمػم ىمط(.اًمنميٕمف ًمالضمرى )374-373/1
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :إن اًمٗمتٜم٦م إذا أىمٌٚم٧م قمرومٝم٤م اًمٕم٤مل وإذا أدسمرت قمرومٝم٤م يمؾ ضم٤مهؾ.
( رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم)321/ 4
ىم٤مل ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م:إذا وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م وم٠مـمٗمئقه٤م سم٤مًمت٘مقى ىم٤مًمقا وُم٤م اًمت٘مقى ؟ ىم٤مل :أن شمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل قمغم
ٟمقر ُمـ اهلل شمرضمق صمقاب اهلل وأن شمؽمك ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمغم ٟمقر ُمـ اهلل خت٤مف قم٘م٤مب اهلل(.سمدائع اًمٗمقائد )96/2

ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜملُ :م٤م ىم٤مم أطمد سم٤مإلؾمالم سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ىم٤مم أمحد سمـ
طمٜمٌؾ! ىمٞمؾ :ي٤م أسم٤م احلًـ ،وٓ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ؟! .ىم٤مل :إن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ يم٤من ًمف أصح٤مب وأقمقان،
وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ل يٙمـ ًمف أقمقان وٓ اصح٤مب( .اظمرضمف اسمـ اجلقزى رم ُمٜم٤مىم٥م آُم٤مم امحد )149
ِ
روى ّ
ؼمه!.
أن إؾمق َد سمـ هي ٍع عمّ٤م وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٌٍمة َريم٥م اًمٌحر ومال ُيدرى ُم٤م ظم ُ
(ؾم١مآت آضمرى اسم٤م داود )274
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُهٌػمةُ:مـ أدرك اًمٗمتٜم٦م ومٚمٞمٙمن رضم َٚمف وم٢من اٟمجؼمت ومٚمٞمٙمن إظمرى(.اًمٗمتـ ًمٜمٕمٞمؿ)599
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :واًمٗمتٜم٦م إذا وىمٕم٧م قمجز اًمٕم٘مالء ومٞمٝم٤م قمـ دومع اًمًٗمٝم٤مء ومّم٤مر إيم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ
قم٤مضمزيـ قمـ إـمٗم٤مء اًمٗمتٜم٦م ويمػ أهٚمٝم٤م وهذا ؿم٠من اًمٗمتـ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم( :واشم٘مقا ومتٜم٦م ٓ شمّمٞمٌـ اًمذيـ
فمٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ ظم٤مص٦م) ( آٟمٗم٤مل  ) 25وإذا وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م ل يًٚمؿ ُمـ اًمتٚمقث هب٤م إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل.
(ُمٜمٝم٤مج اًمًٜمف اًمٜمٌقيف )343/4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ ظمٞم٤مر :أٟمف دظمؾ قمغم قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف وهق حمّمقر وم٘م٤مل :إٟمؽ إُم٤مم

وٟمتحرج؟ وم٘م٤مل :اًمّمالة أطمًـ ُم٤م يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس وم٢مذا أطمًـ
قم٤مُم٦م وٟمزل سمؽ ُم٤م ٟمرى ويّمكم ًمٜم٤م إُم٤مم ومتٜم٦م
َّ
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ِ
اًمٕمٌ٤مدة ذم اهلرج
سم٤مب ومْمؾ

اًمٜم٤مس وم٠مطمًـ ُمٕمٝمؿ ،وإذا أؾم٤مؤوا وم٤مضمتٜم٥م إؾم٤مءهتؿ (.اًمٌخ٤مري رىمؿ  - 695شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ ٓسمـ طمجر )293-292/2

ومٚمام ُىمتؾ قمثامن
ىم٤مل ـم٤مووس:عمّ٤م وىمٕم٧م ومتٜم٦م قمثامن ىم٤مل قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕمف ٕهٚمف:أوصم٘مقن سم٤محلديد ّ
وم٢من جمٜمقن ّ
ىم٤مل:ظم ّٚمقا قمٜمّل احلٛمد هلل اًمذي ؿمٗم٤من ُمـ اجلٜمقن وقم٤موم٤من ُمـ ىمتؾ قمثامنُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )459/11

ِ
ومٚمام
وقمـ محٞمد سم ُـ هالل ىم٤مل :أشمك ُُم َٓم ِّرف سمـ قمٌد اهلل زُم٤من اسمـ إؿمٕم٨م ٌ
ٟم٤مس يدقمقٟمف إمم ىمت٤مل احلج٤مج ّ
أيمثروا قمٚمٞمف ىم٤مل :أرأيتؿ هذا اًمذي شمدقمقن إًمٞمف هؾ يزيد قمغم أن يٙمقن ضمٝم٤مدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ ىم٤مًمقا،ٓ :
ٍ
ومْمؾ أصٞمٌف (.ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد )9859
ىم٤مل :وم٢من ٓ أظم٤مـمر سملم هٚمٙم٦م أىمع ومٞمٝم٤م ،وسملم
احلًـ اًمٌٍمي اًمذي اؿمتٝمر قمٜمف ُمٜم٤مصحتف ًمٚمث٤مئريـ سم٤مٓؿمتٖم٤مل سم٤مًمدقم٤مء ويمػ اًمٞمد قمـ اخلقض ذم اًمٗمتـ
اٟمٓمٚمؼ
اًمرسمٕمل ىم٤مل :عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م ومتٜم٦م اسمـ إؿمٕم٨م إذ ىم٤مشمؾ احلج٤مج سمـ يقؾمػ
َ
ومٕمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم َّ
قم٘مٌ ُ٦م سم ُـ قمٌد اًمٖم٤مومر وأسمق اجلقزاء وقمٌدُ اهلل سمـ هم٤مًم٥م ذم ٍ
ٟمٗمر ُِم ْـ ٟمٔمرائٝمؿ ومدظمٚمقا قمغم احلًـ وم٘م٤مًمقا :ي٤م أسم٤م
ؾمٕمٞمد ُم٤م شم٘مقل ذم ىمت٤مل هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمذي َؾم َٗم َؽ اًمدّ م احلرام وأظمذ اعم٤مل احلرام وشمرك اًمّمالة َو َوم َٕم َؾ
َو َوم َٕم َؾ؟ ىم٤مل :وذيمروا ُمـ أومٕم٤مل احلج٤مج وم٘م٤مل احلًـ :أرى أن ٓ شم٘م٤مشمٚمقه! وم٢مهن٤م ْ
إن شمٙمـ قم٘مقسم٦م ُمـ اهلل ومام
أٟمتؿ سمرادي قم٘مقسم٦م اهلل سم٠مؾمٞم٤مومٙمؿ وإن يٙمـ سمالء وم٤مصؼموا طمتك َيٙمؿ اهلل وهق ظمػم احل٤ميمٛملم ومخرضمقا ُمـ
قمٜمده وهؿ ي٘مقًمقنٟ :مٓمٞمع هذا اًمٕمٚم٩م! ىم٤مل :وهؿ ىمقم قمرسم٘م٤مل :وظمرضمقا ُمع اسمـ إؿمٕم٨م ىم٤مل :وم٘متٚمقا
ِ
أشمٞم٧م َقم َغم قم٘مٌ َ٦م ِ
اخلٜمدق وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م
سمـ قمٌد اًمٖم٤مومر وهق سي ٌع ذم
مجٞمٕم ً٤م ىم٤مل ُُم ّر ُة سم ُـ ُذسم٤مب أسمق اعمٕمذلُ :
اعمٕمذل ٓ دٟمٞم٤م وٓ آظمرة(.اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى) 164/9

َّ
 -8:9ثبة فنً اٌغّبزخِ يف اٌج١غ ٚاٌؾشاء
َّ
ٚاألخز ٚاٌؼيبء ٚ ،زغٓ اٌمنبء ٚاٌزمبمٚ ، ٟئسخبذ ادلى١بي ٚادل١ضاْ ٚ ،إٌٟٙ
ُ ْ
ػٓ اٌزيف١ف ٚ ،فنً ئٔظبس ادلٛعِش ٚادلؼغِش ٚاٌٛمغ ػٕٗ

ِ
ِ ِ
ٞمؿ [اًمٌ٘مرة ،] 215 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َي٤م َىم ْق ِم
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َُم٤م َشم ْٗم َٕم ُٚمقا ُم ْـ َظم ْ ٍػم َوم٢مِ َّن اهللََّ سمِف َقمٚم ٌ
َأو ُومقا اعمْ ِ ْٙمٞم َ٤مل واعمْ ِ َٞمز َ ِ ِ
٤مءهؿ [ هقد  ، ] 85 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ْي ٌؾ
َّ٤مس َأ ْؿم َٞم ُ
ان سمِ٤م ًْم٘م ًْط َوٓ َشم ٌْ َخ ًُقا اًمٜم َ
َ َ
ْ

ِ
لم ا ًَّم ِذي َـ إِ َذا ا ْيمتَ٤م ًُمقا َقم َغم اًمٜم ِ
ْن َ
ون َأٓ َي ُٔم ُّـ ُأو ًَم ِئ َؽ
ًم ِ ْٚم ُٛم َٓم ِّٗم ِٗم َ
قه ْؿ َأ ْو َو َزٟم ُ
َّ٤مس َي ًْت َْق ُومق َن َوإِ َذا يمَ٤م ًُم ُ
ُقه ْؿ َُي ُ
ِ
َأهنؿ ُمٌٕمق ُصم َ ِ
لم [ اعمٓمٗمٗملم . ] 6-1 :
َّ٤مس ًم ِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
قن ًم َٞم ْق ٍم َقمٔمٞم ٍؿ َي ْق َم َي ُ٘مق ُم اًمٜم ُ
َّ ُ ْ َ ْ ُ
ِ
 -1367و َقمـ أيب هريرة ِ ،
َ٘م٤مو٤م ُه َوم َ٠م ْهم َٚم َظ
وؾم َّٚمؿ يت َ
ُ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن ُ
ْ
رضمالً أشمك اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :د ُقمقه َوم٢م َّن ًمِّم ِ
ِ
٤مطم ِ
رؾم ُ
٥م احلَ ِّؼ ُم َ٘م٤مًٓ ش ُصم َّؿ
َ
ُ
َ
ْ َ
ًَم ُفَ ،وم َٝم َّؿ سمِف َأ ْصح٤م ُسم ُف َ ،وم َ٘م َ٤مل ُ
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سم٤مب ومْمؾ اًمً ِ
امطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء
َّ

رؾمقل اهللَِّ ٓ ٟم ِ
َ
َجدُ إَّٓ َأ ُْمثَؾ ُِم ْـ ِؾمٜم ِِّف  ،ىم٤مل َ « :أ ْقم ُٓمق ُه َوم َّ
٢من
َىم َ٤مل َ « :أ ْقم ُٓمقه ِؾمٜمًّ٤م ُِمثْ َؾ ِؾمٜم ِِّف ش ىم٤مًمقا  :ي٤م
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َظم ْ َػميمُؿ َأ ْطمًٜمُٙم ُْؿ َىم َْم٤م ًء ش ٌ

ِ
ِ
 -1368و َقم ْـ ٍ
ضم٤مسمر  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،أن َر ُؾم َ
رضمال
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :رطمؿ اهللَّ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

اًمٌخ٤مري .
َ٣م ش  .رواه
ُّ
َؾم ْٛمح ً٤م إذا َسم٤مع َ ،وإذا ْاؿم َؽمى َ ،وإذا ا ْىمت َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قل :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1369و َقم ْـ أيب َىمتَ٤م َد َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ب يق ِم ِ
ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َ ،وم ْٚم ُٞمٜمَ ِّٗم ْس َقم ْـ ُُم ْٕم ِ ٍ
ُمًٚمؿ .
ن ْأو َي َْم ْع َقمٜمْ ُف ش روا ُه
ه ُه َأ ْن ُيٜم َِّج َٞم ُف اهللَّ ُم ْـ يم َُر ِ َ ْ
ٌ
« َُم ْـ َ َّ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :يمَ٤م َن ٌ
 -1379وقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ ،
رضمؾ
أن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
تج٤موز قمٜمَّ٤م َوم ِ
ُي ِ
َج٤موز َقمٜمْ ُف ًَ ،م َّ
َّ٤مس َ ،ويمَ٤من َي ُ٘م ُ
ٚم٘مل اهللَّ
ٕمؾ اهللَّ أ ْن َي
قل ًم ِ َٗمتَ٤م ُه  :إذا َأ َشمٞمْ َ٧م ُُم ْٕم ِن ًا َومت
َ
ْ
داي ُـ اًمٜم َ
ُمتٗمؼ َقم ِ
ٚمٞمف .
َج٤مو َز قمٜمْ ُف ش ٌ
َومت َ
ِ
 -1371و َقمـ أيب ُمًٕم ٍ
قد اًمٌدْ ِر ِّي  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ :
ْ ُ
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
« ُطمقؾم٥م َر ُضم ٌؾ ِمم َّ ْـ يم َ
ر ٌء  ،إَّٓ َأ َّٟم ُف يمَ٤من ََيَ٤مًم ِ ُط اًمٜمَّ٤مس َ ،ويمَ٤م َن
َ٤من ىمٌٚمٙمؿ َوم َٚم ْؿ ُيقضمدْ ًَم ُف ُم َـ اخلَ ْػم َ َّ
ِ
ِ
أطمؼ سمِ َذ َ
ًمؽ ُِمٜمْ ُف ،
وضم َّؾ ٟ « :م َْح ُـ ُّ
٤مو ُزوا قمـ اعمُ ْٕم ِن  .ىم٤مل اهللَّ َّ ،
قمز َ
ُُمقه ًا َويمَ٤م َن ي ْ٠م ُُم ُر هم ْٚم َامٟمَف أن َيت ََج َ
ُمًٚمؿ .
٤مو ُزوا َقمٜمْ ُف ش رواه
َدم َ
ٌ

 -1372وقمـ طم َذي َٗم َ٦م  ،ريض اهللَّ قمٜمْف َ ،ىم َ٤مل ُ :أشمِك اهللَّ شمَٕم٤ممم سمِٕمٌد ُمـ ِقمٌ ِ
٤مد ِه آشم٤م ُه اهللَّ َُم٤مًٓ َ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف :
َ
َْ
ُ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
َّ٤مس
٤مرب آ َشم ْٞمتَٜمل ُم٤م ًَم َؽ َوم ُٙمٜمْ ُ٧م ُأسم٤ميِ ُع اًمٜم َ
ُم٤م َذا قمٛم ْٚم َ٧م ذم اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م ؟ َىم َ٤مل َ :وٓ َي ْٙمت ُُٛمق َن اهللَّ طمديث ً٤م َىم٤مل َ :ي ِّ
ن َقمغم اعمُ ِ ِ
طمؼ سمذا
َ ،ويم٤م َن ُِم ْـ ُظم ُٚم٘مل
قه ،و ُأٟمْٔمِ ُر اعمُ ْٕم ِن َ .وم َ٘م َ٤مل اهللَّ َشم َٕم٤ممم َ « :أٟمَ٤م َأ ُّ
ُ
اجلقاز  ،وم ُٙمٜم ُْ٧م َأ َشم َٞم ُ
ِ
قم٤مُمر  ،و َأسمق ُمًٕم ٍ
ٍ
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام :
قد
دم٤موزوا َقم ْـ قمٌْ ِدي ش وم٘م٤مل ُقم ْ٘مٌَ ُ٦م سم ُـ
ُِمٜم َْؽ ،
ُ
ُّ
َ ْ ُ
إٟمّم٤مري َ ،ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمًٚمؿ .
وؾم َّٚمؿ .روا ُه
ٌ
هٙمذا َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م ُه ُم ْـ ذم َرؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :مـ َأ ْٟم َٔمر
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
رير َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
 -1373وقم ْـ أيب ُه َ
ُمٕم ِن ًا أو و َوع ًَمف  ،أفم َّٚمف اهللَّ يقم ِ
حت َ٧م فمِ ِّؾ َقم ْر ِؿم ِف َي ْق َم ٓ فمِ َّؾ إَّٓ فمِ ُّٚم ُف ش .
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م َ ْ
ْ َ َ ُ
ُْ
ُ َْ َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
اًمؽمُمذي و َىم٤مل :
روا ُه
ٌ
ُّ

ِ
 -1274و َقم ْـ ٍ
ضم٤مسمر  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ ،
وؾم َّٚمؿ ْ ،اؿم َؽمى ُِمٜمْ ُف َسم ِٕمػم ًا َ ،وم َق َز َن ًَم ُف،
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أن َّ
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سم٤مب ومْمؾ اًمً ِ
امطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء
َّ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َوم َ٠م ْر َضم َحٌ .

وحمْرُم ُ٦م ا ًْم ِ
 -1375وقمـ أيب ص ْٗمقان ؾمق ِ
يد ِ
ٕمٌد ُّي َسم ًّزا
َ َ ُ ْ
ْ
سمـ َىم ْٞمس  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ضمٚم ٌْ ُ٧م َأٟمَ٤م َ َ
ِ
ِ
َ
سم٤مٕضم ِر ،
سمناويؾ َ ،و ِقمٜم ِْدي َو َّزا ٌن يز ُن
وؾم َّٚمؿ َ ،وم ًَ٤موُمٜمَ٤م
ْ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُم ْـ َه َجر َ ،ومج٤م َءٟمَ٤م اًمٜم ُّ
َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ًم ِ ْٚمق َّز ِ
ٌ
طمدي٨م
واًمؽمُمذي وىم٤مل :
ان ِ « :ز ْن َو َأ ْر ِضم ْح ش روا ُه أسمق داو َد ،
ُّ
َ
َ
ْ َ
صحٞمح
طمً ٌـ
ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر  :ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره خمؼما قمـ ىمٞمؾ ؿمٕمٞم٥م ًم٘مقُمف  :أوومقا اًمٜم٤مس اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان سم٤مًم٘مًط.

ي٘مقل  :سم٤مًمٕمدل وذًمؽ سم٠من شمقومقا أهؾ احل٘مقق اًمتل هل مم٤م يٙم٤مل أو يقزن طم٘مقىمٝمؿ قمغم ُم٤م وضم٥م هلؿ ُمـ
اًمتامم سمٖمػم سمخس وٓ ٟم٘مّمٕمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف:سم٤مًم٘مًط يٕمٜمل :سم٤مًمٕمدل .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف :وٓ
شمٌخًقا اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مءهؿ ىم٤مل ٓ :شمٔمٚمٛمقا اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مءهؿ .ىم٤مًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ذم ىمقًمف :وٓ
شمٌخًقا اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مءهؿ ىم٤مل ٓ:شمٜم٘مّمقهؿ يًٛمل ًمف ؿمٞمئ٤م صمؿ يٕمٓمٞمف همػم ذًمؽ(.اسمـ اسمك طم٤مشمؿ ) 2972/6

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :عم٤م ىمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م  ،يم٤مٟمقا ُمـ أظمٌ٨م اًمٜم٤مس يمٞمال وم٠مٟمزل
اًمٚمٝمقيؾ ًمٚمٛمٓمٗمٗملم .وم٠مطمًٜمقا اًمٙمٞمؾ .قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل  :أؿمٝمد أن يمؾ يمٞم٤مل ووزان ذم اًمٜم٤مر  ،وم٘مٞمؾ ًمف ذم
ذًمؽ  ،وم٘م٤مل  :إٟمف ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمد يزن يمام يتزن وٓ يٙمٞمؾ يمام يٙمت٤مل وىمد ىم٤مل اهلل  :ويؾ ًمٚمٛمٓمٗمٗملم  .قمـ
اسمـ قمٛمر أٟمف ىمرأ ويؾ ًمٚمٛمٓمٗمٗملم ومٌٙمك وىم٤مل  :هق اًمرضمؾ يًت٠مضمر اًمرضمؾ أو اًمٙمٞم٤مل وهق يٕمٚمؿ أٟمف َيٞمػ
ذم يمٞمٚمف ومقزره قمٚمٞمف .قمـ ُم٤مًمؽ :أٟمف ىمرأ ويؾ ًمٚمٛمٓمٗمٗملم وم٘م٤مل  ٓ :شمٓمٗمػ وٓ ختٚم٥م  ،وًمٙمـ أرؾمؾ
وص٥م قمٚمٞمف صٌ٤م  ،طمتك إذا اؾمتقرم أرؾمؾ يدك وٓ متًؽ  .وىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ سمـ اعم٤مضمِمقن :هنك رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ُمًح اًمٓمٗم٤مف  ،وىم٤مل  :إن اًمؼميم٦م ذم رأؾمف وىم٤مل اًمزضم٤مج :أي إذا ايمت٤مًمقا ُمـ
اًمٜم٤مس اؾمتقومقا قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمٞمؾ ; واعمٕمٜمك  :اًمذيـ إذا اؾمتقومقا أظمذوا اًمزي٤مدة  ،وإذا أوومقا أو وزٟمقا ًمٖمػمهؿ
ٟم٘مّمقا  ،ومال يروقن ًمٚمٜم٤مس ُم٤م يروقن ٕٟمٗمًٝمؿ ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك ) 215/19
ىم٤مل ؾمٚمامن  :إٟمام اًمّمالة ُمٙمٞم٤مل ومٛمـ أورم أورم ًمف وُمـ ـمٗمػ وم٘مد ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ىم٤مل اهلل ذم اعمٓمٗمٗملم.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )288/15
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سم٤مب ومْمؾ اًمً ِ
امطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء
َّ

وقمـ ىمت٤مدة ىم٤مل :أوف ي٤م اسمـ آدم اًمٙمٞمؾ يمام حت٥م أن يقرم ًمؽ  ،واقمدل يمام حت٥م أن يٕمدل ًمؽ .
قمـ اًمٗمْمٞمؾ:سمخس اعمٞمزان ؾمقاد اًمقضمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤مل أقمرايب ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان:ىمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مل
اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٓمٗمٗملم ! أراد سمذًمؽ أن اعمٓمٗمػ ىمد شمقضمف قمٚمٞمف اًمققمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ ذم أظمذ اًم٘مٚمٞمؾ ومام فمٜمؽ
سمٜمٗمًؽ وأٟم٧م شم٠مظمذ اًمٙمثػم وشم٠مظمذ أُمقال اعمًٚمٛملم سمال يمٞمؾ وٓ وزن(.اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازى ص )82
ىم٤مل اسمـ ضمٌػم:يقم ي٘مقم اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معملم  :يقم ي٘مقُمقن ُمـ ىمٌقرهؿ.ىم٤مل يزيد سمـ اًمرؿمؽ :ي٘مقُمقن
سملم يديف شمٕم٤ممم ًمٚم٘مْم٤مء(.شمٗمًػم اعم٤موردى )225/6
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من يٓمقف ذم اًمًقق وي٘مقل ٓ يٌع ذم ؾمقىمٜم٤م إٓ ُمـ يٗم٘مف وإٓ أيمؾ اًمرسم٤م ،ؿم٤مء أم

أسمك ( .رواة اًمؽمُمذي )487
ٍ
َ
اًمرسم٤م صمؿ ارشمٓمؿ  ،صمؿ ارشمٓمؿ .أي  :وىمع ذم اًمرسم٤م.
قمكم سم ُـ أيب
ـم٤مًم٥مَُ :م ِـ ادمر ىمٌؾ َأن يتٗم٘مف ارشمٓمؿ رم ّ
وىم٤مل ُّ
( ُمٖمٜمك اعمحت٤مج )2/22
ىم٤مل أسمق اًمدرداءُ :م٤م ينن أن أىمقم قمغم اًمدرج ُمـ سم٤مب اعمًجد ،وم٠مسمٞمع وأؿمؽمي ،وم٠مصٞم٥م يمؾ يقم صمالصمامئ٦م
ديٜم٤مر ،أؿمٝمد اًمّمالة يمٚمٝم٤م ذم اعمًجدُ :م٤م أىمقل :إن اهلل قمز وضمؾ ل َيؾ اًمٌٞمع ،وَيرم اًمرسم٤م وًمٙمـ :أطم٥م
أن أيمقن ُمـ اًمذيـ ٓ شمٚمٝمٞمٝمؿ دم٤مرة وٓ سمٞمع قمـ ذيمر اهلل (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )219-299/1
قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان ىم٤مل :اًمٕملم ُم٤مل ،واًمٜمٗمس ُم٤مل :وظمػم ُم٤مل اعمرء ُم٤م اٟمتٗمع سمف واسمتذًمف :وذ أُمقاًمٙمؿ ُم٤م
ٓ شمراه وٓ يراك ،وطمً٤مسمف قمٚمٞمؽ ،وٟمٗمٕمف ًمٖمػمك (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 211 /5
حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر :يم٤من ي٘م٤مل :إذا أراد اهلل سم٘مقم ظمػما أ ُّمر قمٚمٞمٝمؿ ظمٞم٤مرهؿ ،وضمٕمؾ أرزاىمٝمؿ سم٠ميدي
ىم٤مل ّ
ؾمٛمح٤مئٝمؿ ( .اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق )125
قمـ اًمرسمٞمع سمـ أيب راؿمد ىم٤مل :طم٤مل ذيمر اعمقت سمٞمٜمل وسملم يمثػم ُمـ اًمتج٤مرة (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء) 78/5
وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل):ديقان اًمِم٤مومٕمك ص )17
ِ
ويم ْـ ً
إهقال ضمٚمدً ا
رضمال قمغم
ٍ
سمخٞمؾ
اًمً َام َطم َ٦م ُِمـ
وٓ ُ
شمرج َّ
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

اًمً َام َطم ُ٦م واًمقوم٤م ُء
وؿمٞمٛمت َُؽ َّ
٤مر ًمِٚم ْٔم ِ
َومام ذم اًمٜمَّ ِ
ٛمآن َُم٤م ُء

ىم٤مل قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م :وضمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م يٌٞمع اًمزسمٞم٥م سم٤معمديٜم٦م ،وم٘م٤مل :يمٞمػ شمٌٞمع
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سم٤مب ومْمؾ اًمً ِ
امطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء
َّ

ي٤م طم٤مـم٥م؟ ،وم٘م٤ملُُ :مدّ يـ وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :شمٌت٤مقمقن سم٠مسمقاسمٜم٤م وأومٜمٞمتٜم٤م وأؾمقاىمٜم٤م وشم٘مٓمٕمقن ذم رىم٤مسمٜم٤م صمؿ شمٌٞمٕمقن
يمٞمػ ؿمئتؿ سمع ص٤مقم ً٤م وإٓ ومال شمٌع ذم ؾمقىمٜم٤م ،وإٓ ومًػموا ذم إرض واضمٚمٌقا صمؿ سمٞمٕمقا يمٞمػ
ؿمئتؿُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )14996
ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف :أشمك اهلل سمٕمٌد ُمـ قمٌ٤مده آشم٤مه اهلل ً
ُم٤مٓ ،وم٘م٤مل ًمفُ :م٤مذا قمٛمٚم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م؟ ىم٤مل وٓ
يٙمتٛمقن اهلل طمديثً٤م  -ىم٤مل :ي٤م رب آشمٞمتٜمل ُم٤مًمؽ ،ومٙمٜم٧م أسم٤ميع اًمٜمَّ٤مس ،ويم٤من ُمـ ظمٚم٘مل اجلقاز ،ومٙمٜم٧م
أشمٞمن قمغم اعمقه ،وأٟمٔمر اعمٕمن .وم٘م٤مل اهلل :أٟم٤م أطمؼ سمذا ُمٜمؽ ،دم٤موزوا قمـ قمٌدي.
َّ
( رواه اًمٌخ٤مري  ( )2977وُمًٚمؿ )1569
ًمّم٤مطمٌف.وُمر احلًـ سم٘مقم
ىم٤مل قمٌٞمس أيب قمٌٞمدة :يم٤من احلًـ إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤م ويم٤من ذم صمٛمٜمف يمن ضمؼمه
ّ
ي٘مقًمقنٟ :م٘مص داٟمؼ ( ؾمدس اًمدرهؿ ) وزي٤مدة داٟمؼ.وم٘م٤ملُ :م٤م هذا ٓ ديـ ّإٓ سمٛمروءة.
( اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق )125
يقٟمس اسمـ قمٌٞمد اهلل ُمـ اًمتج٤مر ومٙم٤من قمٜمده طمٚمؾ خمتٚمٗم٦م إصمامن ،ضب ىمٞمٛم٦م يمؾ طمٚم٦م ُمٜمٝم٤م أرسمٕمامئ٦م،
وضب يمؾ طمٚم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م ُم٤مئت٤من ،ومٛمر إمم اًمّمالة وظمٚمػ اسمـ أظمٞمف ذم اًمديم٤من ،ومج٤مء أقمرايب وـمٚم٥م طمٚم٦م
سم٠مرسمٕمامئ٦م ومٕمرض قمٚمٞمف ُمـ طمٚمؾ اعم٤مئتلم وم٤مؾمتحًٜمٝم٤م وروٞمٝم٤م ،وم٤مؿمؽماه٤م ومٛم٣م هب٤م وهل قمغم يديف،
وم٤مؾمت٘مٌٚمف يقٟمس ومٕمرف طمٚمتف ،وم٘م٤مل ًمألقمرايب :سمٙمؿ اؿمؽمي٧م؟ وم٘م٤مل سم٠مرسمٕمامئ٦م ،وم٘م٤مل ٓ :شمً٤موي أيمثر ُمـ
ُم٤مئتلم وم٤مرضمع طمتك شمرده٤م ،وم٘م٤مل :هذه شمً٤موي ذم سمٚمدٟم٤م َخًامئ٦م وأٟم٤م أرشمْمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل ًمف يقٟمس :اٟمٍمف
وم٢من اًمٜمّمح ذم اًمديـ ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمام ومٞمٝم٤م ،صمؿ رده إمم اًمديم٤من ورد قمٚمٞمف ُم٤مئتل درهؿ ،وظم٤مصؿ اسمـ أظمٞمف
ذم ذًمؽ وىم٤مشمٚمف وىم٤مل :أُم٤م اؾمتحٞمٞم٧م ،أُم٤م اشم٘مٞم٧م اهلل ،شمرسمح ُمثؾ اًمثٛمـ وشمؽمك اًمٜمّمح (.اإلطمٞم٤مء ) 428/
أىمٌؾ ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب طمً٤من سمـ أيب ؾمٜم٤من ،دم٤مر ًا ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ذم اًمٜمٝمر ،ومتٚم٘متٝمؿ ؾمٗمٞمٜم٦م حتٛمؾ إرز ،وم٤مؿمؽموا
ذًمؽ إرز يمٚمف :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :اضمٕمٚمقا حلً٤من ؾمٝم ًام يمًٝمؿ رضمؾ ُمٜم٤م ،ومٗمٕمٚمقا ،ومٌ٤مقمقا ذًمؽ إرز،
ومرسمحقا آٓف اًمدراهؿ ،وم٠مص٤مب يمؾ إٟمً٤من أًمٗم٤من :ومٕمٛمدوا إمم أًمٗمل طمً٤من ،ومجٕمٚمقه٤م ذم يمٞمس ،صمؿ أشمقه
هب٤م ،وم٠مظمؼموه سمخؼمه٤م :وم٘م٤مل هلؿ :أرأيتؿ ًمق سمٕمتؿ هذا إرز سمقوٞمٕم٦م ،يم٤مٟم٧م شمٚمزُمٜمل اًمقوٞمٕم٦م ُمٕمٙمؿ،
ىم٤مًمقا ،ٓ :ىم٤مل ٓ :طم٤مضم٦م زم هب٤م  (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 119 -118 /3
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اًمٕمٚمؿ -
ُ

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

ُ
وزبة اٌؼٍُِ
ُ
 -8:0ثبة فنً اٌؼٍُ

َىم َ٤مل اهللُ َشم َٕم َ٤ممم َ :و ُىم ْؾ َر ِّب ِز ْد ِن ِقم ْٚم َ ًام [ ـمف  ، ] 114 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ُ :ىم ْؾ َه ْؾ َي ًْتَقي ا ًَّم ِذي َـ َي ْٕم َٚم ُٛمق َن
قن [ اًمزُمر  ، ] 9 :وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم  :ير َوم ِع اهللُ ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ُِمٜمْٙمُؿ وا ًَّم ِذيـ ُأوشمُقا ِ
َوا ًَّم ِذي َـ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
اًمٕم ْٚم َؿ
َ
ْ َ
َ
َ َ
َْ
٤مت [ اعمج٤مدًم٦م  ] 11 :وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم  :إٟمَّام ََي َِْمك اهللَ ُِمـ ِقمٌ ِ
درضم ٍ
٤مد ِه اًم ُٕم َٚم َام ُء [ وم٤مـمر ] 28 :
ْ َ
َ
ََ َ
َ
ِ
 -1276و َقم ْـ ُُم ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ ُي ِرد اهللَّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٕم٤موي َ٦م  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
ِ
ظمػم ًا ُي َٗم ِّ٘م ْٝم ُف ذم اًمدِّ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يـ ش ٌ
سمِف ْ
ِ
ٍ
 -1377وقم ْـ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :طم ًَد
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمً ُٕمقد  ،ريض اهللَّ قمٜمْف َ ،ىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
اسمـ ْ
ِ
ِِ
إَّٓ ذم ا ْصمٜمَت ْ ِ
ومٝم َق َي ْ٘م ِيض ِ َهب٤م
ور ُضم ٌؾ آشم٤م ُه اهللَّ احلٙم َْٛم َ٦م ُ
َلم َ :ر ُضم ٌؾ آشمَ٤م ُه اهللَّ َُم٤مًٓ َومً َّٚمٓم ُف َقمغم ه َٚمٙمَتف ذم احلَ ِّؼ َ ،
ِ
 ،ويٕم ِّٚمٛمٝم٤م ش ُمتَّ َٗم ٌؼ َقم ِ
سم٤محلًد ا ًْم ِٖم ٌْ َٓم ُ٦م َ ،و ُه َق أ ْن يتَٛمٜمَّك ُمثْ َٚم ُف .
ٚمٞمف  .واعمرا ُد
ََُ َُ ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ َُ « :مثَ ُؾ َُم٤م سمٕم َثٜمِل
 -1378و َقم ْـ أيب ُُمقؾمك  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٧م اعمَ٤مء َوم َ٠م ْٟمٌت ِ
َ٧م ُِمٜمْٝم٤م َـم٤مئ َٗم ٌ٦م َـمٞمٌ ٌ٦م َىمٌِ َٚم ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ٧م
َ َ
ِّ َ
اهللَّ سمِف ُم َـ اهلُدى وا ًْمٕم ْٚم ِؿ يم ََٛمثَؾ َهم ْٞم٨م أص٤مب ْأرو ً٤م َ ،ومٙمَ٤مٟم ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ٤مسَ ،وم َ ِ
نم ُسمقا ُِمٜمْ َٝم٤م
أُمًٙمَ٧م اعمَ٤م َء َ ،ومٜمَ َٗم َع اهللَّ ِ َهب٤م اًمٜم َ
ا ًْم َٙمألَ َ ،وا ًْم ُٕم ِْم٥م ا ًْمٙمَث َػم َ ،ويمَ٤م َن ُمٜمْ َٝم٤م َ
أضم٤مد ُب َ
ٞمٕم٤من  ٓ ،مت ْ ًِ ُؽ َُم٤م ًء  ،و ُشمٜمٌِْ ُ٧م َيم ً
وز َر ُقمقا  ،و َأ َص٤مب َـم٤مئ َٗم ً٦م ُِمٜمْ َٝم٤م ُأ ْظمرى إٟمَّام ِهل ِىم ٌ
أل َ ،وم َ
ذًمؽ
َو َؾم َ٘م ْقا َ
ُمثَ ُؾ ُم ْـ َوم ُ٘م َف ذم ِد ِ
يـ اهللَِّ َ ،و َٟم َٗم َٕم ُف ُم٤م َسم َٕم َثٜمِل اهللَّ سمِ ِف َومٕمٚمِ َؿ َوقم َّٚم َؿَ ،و َُمثَ ُؾ ُم ْـ َل ْ َي ْر َوم ْع سمِ َ
ذًمؽ رأؾم ً٤م َ ،و َل ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َي ْ٘مٌَ ْؾ ُهدَ ى اهللَِّ ا ًَّمذي ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف ش ٌ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ًم ِ َٕم ًّكم  ،ريض اهللَّ
 -1379و َقم ْـ َؾم ْٝم ِؾ سمـ ؾمٕمد  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
قمٜمْف  « :ومق اهللَِّ ٕ ْن َي ِدي اهللَّ سمِ َؽ رضمالً ِ
واطمد ًا َظم ْ ٌػم َ
قمٚمٞمف.
مح ِر اًمٜمَّٕمؿ ش ٌ
ًمؽ ُمـ ُ ْ
ُ
ْ َ
ُ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
 -1389وقمـ قمٌد اهللَّ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

َٕمٛمد ًا َوم ْٚمٞمتٌَ َّق ْأ
إهائٞمؾ َوٓ َطم َ
ىم٤مل« :سم ِّٚم ُٖمقا َقمٜمِّل و ًَم ْق آ َي ً٦م َ ،
قمكم ُُمت ِّ
رج  ،وُم ْـ يم ََذب َ َّ
وطمدِّ ُصمقا قم ْـ سمٜمل ْ َ
َُم ْ٘م َٕمد ُه ُمـ اًمٜمَّ٤مر ش رواه اًمٌخ٤مري

ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،
ىم٤مل  .... « :و َُم ْـ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1381وقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،أ َّن ُ
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ُ

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

ـمري٘م ً٤م ي ْٚمت َِٛمس ومِ ِ
ُمًٚمؿ .
ٞمف ِقم ْٚم ًام  ،ؾم َّٝم َؾ اهللَّ ًَم ُف سمِ ِف َـم ِري٘م ً٤م إمم اجلَٜم َِّ٦م ش روا ُه
ؾم َٚمؽ ِ َ ُ
ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َُ « :م ْـ دقم٤م إمم
َ -1382و َقمٜم ُف  ،أيْم ً٤م  ،ريض اهللَّ قمٜمْف أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
هدى َ ِ
ذًمؽ ُمـ ُأ ُضم ِ
إضمر ُِم ُثؾ ُأ ِ
ص َ
ُمًٚمؿ.
قر ِهؿ َؿمٞمْئ ً٤م ش روا ُه
ضمقر ُم ْـ شمٌَِٕم ُف ٓ يٜمْ ُ٘م ُ
يم٤من ًم ُف ُم َـ ْ
ُ ً
ٌ
ِ
رؾم ُ
ُم٤مت ا ْسم ُـ آ َدم ا ْٟم َ٘م َٓمع َقمٛم ُٚم ُف إَّٓ ُِم ْـ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1383وقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
الث  :صد َىم ٍ٦م ضم٤مري٦م  ،أو ِقمٚم ٍؿ يٜمْتَ َٗمع سمِ ِف  ،أو و ٍ
َصم ٍ
ٍ
ُمًٚمؿ .
ص٤مًمح يدْ ُقمق ًَم ُف ش روا ُه
ًمد
ْ َ
ُ ُ
ْ
َ
ٌ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل  « :اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ُم ْٚم ُٕمق َٟم ٌ٦م ُ ،م ْٚم ُٕمق ٌن ُم٤م
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1384وقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ِ
ِ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ.
اًمؽمُمذي وىم٤مل :
يمر اهللَّ َشم َٕم٤ممم  ،وُم٤م وآَ ُه  ،و َقم٤معم ً٤م ْ ،أو ُُمتَٕم ِّٚم ًام ش روا ُه
ُّ
ومٞم َٝم٤م ،إَّٓ ذ َ
ىمقًم ُف « َو َُم٤م َوآ ُه ش أي  :ـم٤مقم ُ٦م اهللِّ .

ِ
َ -1385و َقم ْـ ٍ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
أٟمس  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
ظمرج ذم
وؾم َّٚمؿ َُ « :مـ َ
قل اهللَِّ َ ،ص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يرضمع ش رواه اًم ِ
٥م ِ
َـم َٚم ِ
اًمٕمٚم ِؿ  ،ومٝمق ذم َؾم ِ
ٌ
طمدي٨م َطمً ٌـ .
ذي وىم٤مل :
ؽمُم ُّ
ٌٞمؾ اهللَِّ طمتك ِ َ
ُ ْ
ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ًَ « :م ْـ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1386و َقم ْـ أيب َؾمٕمٞمد اخلدْ ِر ِّي  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،قم ْـ ُ
يِمٌع ُم ِ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
اًمؽمُمذي  ،و َىم َ٤مل :
١مُم ٌـ ُِم ْـ َظم ْ ٍػم طمتك يٙمقن ُُمٜمْ َت َٝم٤م ُه اجلَٜمَّ َ٦م ش  .روا ُه
ُّ
َ َ ُ
ِ
ومْم ُؾ ا ًْم ِ
 -1387و َقم ْـ أيب ُأ َُم٤مُم٦م  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ ،
ٕم٤مل
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ْ « :
أن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
وُمالئ َٙم َت ُف
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن اهللَّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمغم ا ًْمٕم٤مسمِد َيم َٗم ْْمكم قمغم َأ ْدٟمَ٤ميم ُْؿ ش ُصم َّؿ ىم٤مل ُ :
ِ
ِ
قت ًَمٞمُ َّم ُّٚمق َن َقمغم ُُمٕم ِّٚم ِٛمل اًمٜم ِ
َّ٤مس
ٛمقات
اًمً
وإرض طمتَّك اًمٜم َّْٛم َٚم َ٦م ذم ُضم ْح ِر َه٤م وطمتك احلُ َ
و َأ ْه َؾ َّ
اخلَ ْ ْػمش روا ُه اًمؽمُمذي َ
وىم٤مل َ :طم ٌ
دي٨م َطمً ٌـ .
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ،
َ -1388و َقم ْـ أيب اًمدَّ ْرداء  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
أضمٜم ِ َحتَ َٝم٤م
ي٘مقلُ « :م ْـ ؾمٚمؽ َـمري٘م ً٤م َي ٌْتَٖمل ومٞمف قم ْٚم ًام ؾم َّٝمؾ اهللَّ ًَمف َـمري٘م ً٤م إمم اجلٜم٦م َ ،وإ َّن اعمالئ َٙم َ٦م ًَمت ََْم ُع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إر ِ
ض طمتَّك
اًمً َٛمقات وُم ْـ ذم ْ
ًمٓم٤مًم٥م ا ًْمٕم ْٚم ِؿ ِرو ً٤م سمِام َي ّْمٜمَ ُع َ ،وإ َّن ا ًْمٕم٤مل ًَمٞمَ ًْتَ ْٖمٗم ُر ًَم ُف ُم ْـ ذم َّ
ٞمت٤من ذم ِ
ِ
اعم٤مء  ،و َوم ْْم ُؾ ا ًْمٕم ِ
٤مل قمغم ا ًْمٕم٤مسمِ ِد َيم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َ٘مٛمر َقمغم ؾم٤مئر ا ًْمٙم ََقايمِ ِ
احل ُ
٥م ،وإ َّن ا ًْم ُٕم َٚمام َء َو َر َصم ُ٦م
َ
إٟمٌِْ ِ
ِ
ِ
ٞم٤مء َّ
ور ُصمقا ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ َ ،ومٛم ْـ َأ َظم َذ ُه َأ َظم َذ سمِح ٍّظ َواومِ ٍر ش .
قر ُصمقا ديٜمَ٤مر ًا َوٓ د ْر َمه ً٤م وإٟمَّام َّ
وإن إٟمٌِْٞم٤م َء َل ْ ُي ِّ

واًمؽمُمذي .
روا ُه أسمق داود
ُّ

 - 276اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم
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سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

ِ
ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل :
-1389
ُمً ُٕمقد  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وقمـ اسمـ ْ
ؾمٛمع ُِمٜم٤م َؿمٞمئ ً٤م  ،ومٌ َّٚم َٖمف يمام ؾمٛمٕمف َومرب ُمٌ َّٚم ٍغ أوقمك ُِمـ ؾم ِ
«ٟم ََّي اهللَّ اُمرء ًا ِ
اًمؽمُمذي
٤مُمع ش  .روا ُه
ُّ
ْ
َ َ ُ ُ َّ ُ َ
َ ُ
ْ
ْ َ
ْ
َ
ٌ
حٞمح
وىم٤مل :
طمدي٨م َطمً ٌـ َص ٌ

ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ ُؾمئِؾ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1399وقمـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
اًم٘م ِ
قمـ ِقمٚم ٍؿ َوم َٙمتَٛمف ُ ،أ ِجلؿ يقم ِ
ٞم٤مُم٦م سمِٚمِج٤م ٍم ُِم ْـ ٟم ٍ
ٌ
طمدي٨م
َ٤مر ش  .روا ُه أسمق داود واًمؽمُمذي  ،وىم٤مل :
َُ
ْ
َ َ

طمً ٌـ.

ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ شمَٕم َّٚم َؿ ِقمٚم ًام ِمم٤م ُيٌ َت َٖمك سمِ ِف َو ْضم ُف اهللَِّ
 -1391وقمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًم٘م ِ
ف اجلٜم َِّ٦م يقم ِ
ِ
ٞم٤مُم٦م ش يٕمٜمل  :رَيٝم٤م ،
ٞم٥م سمِ ِف قمرو ً٤م ُِم َـ اًمدُّ ٟمْٞم٤م َل ْ جيِدْ َقم ْر َ
ْ
قمز َو َضم َّؾ ٓ َيتَٕم َّٚم ُٛم ُف إٓ ًمٞمّم َ
رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح
قمٌد اهللَّ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ َقمٜمٝمام ىم٤مل ِ :
 -1392وقمـ ِ
َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ
ٕم٧م
ؾمٛم ُ
ُ
ْ
َّ٤مس  ،وًمٙمِـ ي ْ٘مٌِ ُض ِ
َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ي٘مقل  « :إ َّن اهللَّ ٓ ي ْ٘مٌِض ِ
اًمٕم ْٚم َؿ سمِ َ٘م ٌْ ِ
اًمٕم ْٚمؿ اٟمْتِ َزاقم ً٤م يٜم ِْتز ُقم ُف ُِم َـ اًمٜم ِ
ض
ْ
ْ َ
ِ
َّ٤مس ُرؤوؾم ً٤م ُضم َّٝم٤مًٓ َومًئِ ُٚمقا  ،وم٠م ْومت َْقا سم َٖم ْ ِػم قمٚم ٍؿ َ ،وم َْم ُّٚمقا و َأ َو ُّٚمقا
اًم ُٕم َٚمامء طمتَّك إذا ل ْ ُيٌْ ِؼ قم٤معم ً٤م َّ ،اخت ََذ اًمٜم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

(وىمؾ رب زدن قمٚمام ) يٕمٜمل سم٤مًم٘مرآن وُمٕم٤مٟمٞمف  .وىمٞمؾ  :قمٚمام إمم ُم٤م قمٚمٛم٧م ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد إذا ىمرأ هذه

أي٦م ىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ رب زدن قمٚمام وإيامٟم٤م وي٘مٞمٜم٤م(.شمٗمًػماًمٌٖمقى)297/5
قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمغم ) هؾ يًتقي اًمذيـ يٕمٚمٛمقن واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن) ىم٤مل ٟ :محـ اًمذيـ يٕمٚمٛمقن
وقمدوٟم٤م اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن ىم٤مل َيٞمك :أن اًمذيـ يٕمٚمٛمقن هؿ اعم١مُمٜمقن يٕمٚمٛمقن أهنؿ ٓىمق رهبؿ  ،واًمذيـ
ٓيٕمٚمٛمقن هؿ اعمنميمقن اًمذيـ ضمٕمٚمقا هلل أٟمدادا .ىم٤مل ىمت٤مدة  :هؾ يًتقي اًمذيـ يٕمٚمٛمقن هذا ومٞمٕمٛمٚمقن سمف
واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن هذا ومال يٕمٛمٚمقن سمف ( .شمٗمًػم اعم٤موردى )117/5
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :يرومع اهلل اًمذيـ آُمٜمقا ُمٜمٙمؿ واًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ درضم٤مت ىم٤مل  :يرومع اهلل اًمذيـ
أوشمقا اًمٕمٚمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم قمغم اًمذيـ ل ي١مشمقا اًمٕمٚمؿ درضم٤مت  .قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ُ :م٤م ظمص اهلل اًمٕمٚمامء ذم
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ُ

رء ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ظمّمٝمؿ ذم هذه أي٦م :ومْمؾ اهلل اًمذيـ آُمٜمقا وأوشمقا اًمٕمٚمؿ قمغم اًمذيـ آُمٜمقا ول ي١مشمقا
اًمٕمٚمؿ ).شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)324/14
ىم٤مل احلًـ  :ىمرأ اسمـ ُمًٕمقد هذه أي٦م وىم٤مل  :أَي٤م اًمٜم٤مس اومٝمٛمقا هذه أي٦م وًمٜمرهمٌٜمٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ  ،وم٢من اهلل
شمٕم٤ممم ي٘مقل  :يرومع اهلل اًمذيـ آُمٜمقا ُمٜمٙمؿ واًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ درضم٤مت .اعم١مُمـ اًمٕم٤مل ومقق اًمذي ٓ يٕمٚمؿ
درضم٤مت (.شمٗمًػم اًمٌٖمقى ) 59/8
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :إٟمام َيِمك اهلل ُمـ قمٌ٤مده اًمٕمٚمامء .ىم٤مل  :اًمٕمٚمامء سم٤مهلل اًمذيـ َي٤مومقٟمف.
وىم٤مل ايْم٤م  :إٟمام َيِمك اهلل ُمـ قمٌ٤مده اًمٕمٚمامء ىم٤مل  :اًمذيـ يٕمٚمٛمقن أن اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير.
قمـ ص٤مًمح أيب اخلٚمٞمؾ ذم ىمقًمف  :إٟمام َيِمك اهلل ُمـ قمٌ٤مده اًمٕمٚمامء ىم٤مل  :أقمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل أؿمدهؿ ًمف ظمِمٞم٦م .قمـ
أيب طمٞم٤من اًمتٞمٛمل ،قمـ رضمؾ ىم٤مل  :يم٤من ي٘م٤مل  :اًمٕمٚمامء صمالصم٦م ،قم٤مل سم٤مهلل قم٤مل سم٠مُمر اهلل ،وقم٤مل سم٤مهلل ًمٞمس سمٕم٤مل
سم٠مُمر اهلل ،وقم٤مل سم٠مُمر اهلل ًمٞمس سمٕم٤مل سم٤مهلل ،وم٤مًمٕم٤مل سم٤مهلل وسم٠مُمر اهلل  :اًمذي َيِمك اهلل ويٕمٚمؿ احلدود واًمٗمرائض،
واًمٕم٤مل سم٤م هلل ًمٞمس سمٕم٤مل سم٠مُمر اهلل  :اًمذي َيِمك اهلل وٓ يٕمٚمؿ احلدود وٓ اًمٗمرائض ،واًمٕم٤مل سم٠مُمر اهلل ًمٞمس
سمٕم٤مل سم٤مهلل  :اًمذي يٕمٚمؿ احلدود واًمٗمرائض ،وٓ َيِمك اهلل .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل  :ووع قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب ًمٚمٜم٤مس صمامن قمنمة يمٚمٛم٦م طمٙمؿ يمٚمٝم٤م ،ىم٤مل ُ :م٤م قم٤مىمٌ٧م ُمـ قمَم اهلل ومٞمؽ سمٛمثؾ أن شمٓمٞمع اهلل ومٞمف،
ووع أُمر أظمٞمؽ قمغم أطمًٜمف طمتك جيٞمئؽ ُمٜمف ُم٤م يٖمٚمٌؽ وٓ شمٔمٜمـ سمٙمٚمٛم٦م ظمرضم٧م ُمـ ُمًٚمؿ ذا ،وأٟم٧م
دمد هل٤م ذم اخلػم حمٛمال ،وُمـ قمرض ٟمٗمًف ًمٚمتٝمٛم٦م ومال يٚمقُمـ ُمـ أؾم٤مء سمف اًمٔمـ ،وُمـ يمتؿ هه يم٤مٟم٧م
اخلػمة ذم يده وقمٚمٞمؽ سم٢مظمقان اًمّمدق شمٕمش ذم أيمٜم٤مومٝمؿ وم٢مهنؿ زيٜم٦م ذم اًمرظم٤مء قمدة ذم اًمٌالء،وقمٚمٞمؽ
سم٤مًمّمدق وإن ىمتٚمؽ ،وٓ شمٕمرض ومٞمام ٓ يٕمٜمل ،وٓ شمً٠مل قمام ل يٙمـ وم٢من ومٞمام يم٤من ؿمٖمال قمام ل يٙمـ وٓ
شمٓمٚمٌـ طم٤مضمتؽ إمم ُمـ ٓ َي٥م ٟمج٤مطمٝم٤م ًمؽ وٓ هت٤مون سم٤محلٚمػ اًمٙم٤مذب ومٞمٝمٚمٙمؽ اهلل وٓ شمّمح٥م
اًمٗمج٤مر ًمتٕمٚمؿ ُمـ ومجقرهؿ واقمتزل قمدوك واطمذر صدي٘مؽ إٓ إُملم وٓ أُملم إٓ ُمـ ظمٌم اهلل وختِمع
قمٜمد اًم٘مٌقروذل قمٜمد اًمٓم٤مقم٦م واؾمتٕمّمؿ قمٜمد اعمٕمّمٞم٦م واؾمتنم ذم أُمرك اًمذيـ َيِمقن اهلل وم٢من اهلل شمٕم٤ممم
ي٘مقل:إٟمام َيِمك اهلل ُمـ قمٌ٤مده اًمٕمٚمامء (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ) 283/12
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م :ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف :ي٤م سمٜمل ٓ ،شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمتٌ٤مهل سمف اًمٕمٚمامء ،ومت٤مري سمف اًمًٗمٝم٤مء،

وٓ شمرآئل سمف ذم اعمج٤مًمس وٓ شمدع اًمٕمٚمؿ زه٤مدة ومٞمف ورهمٌ٦م ذم اجلٝم٤مًم٦م ،وم٢مذا رأي٧م ىمقُم ً٤م يذيمرون اهلل،
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وم٤مضمٚمس ُمٕمٝمؿ ،وم٢من شمؽ قم٤معم ً٤م يٜمٗمٕمؽ قمٚمٛمؽ ،وإن شمؽ ضم٤مهالً يٕمٚمٛمقك وًمٕمؾ اهلل أن يٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ سمرمح٦م
ومٞمّمٞمٌؽ هب٤م ُمٕمٝمؿ وإذا رأي٧م ىمقُم ً٤م ٓ يذيمرون اهلل ومال دمٚمس ُمٕمٝمؿ ،وم٢مٟمؽ :إن شمؽ قم٤معم ً٤م ٓ ،يٜمٗمٕمؽ
قمٚمٛمؽ :وإن شمؽ ضم٤مهالً ،يزيدوك ضمٝمالً :وًمٕمؾ اهلل أن يٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ سمًخٓمف ومٞمّمٞمٌؽ هب٤م ُمٕمٝمؿ.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 63 -62/6
ىم٤مل اسمقسمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف  :أي ؾمامء شمٔمٚمٜمل وأي أرض شم٘مٚمٜمل إذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب اهلل سمٖمػم قمٚمؿ.
( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚم٦م ) 2/213
ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢من هلل ؾمٌح٤مٟمف رداء َيٌف ومٛمـ ـمٚم٥م سم٤مسم ً٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ
رداه اهلل قمز وضمؾ سمردائف وم٢من أذٟم٥م ذٟمٌ ً٤م اؾمتٕمتٌف صمالث ُمرات ًمئال يًٚمٌف رداءه ذًمؽ وإن شمٓم٤مول سمف ذًمؽ
اًمذٟم٥م طمتك يٛمقت (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ) 8/1
واًمًٙمٞمٜم٦م وشمقاوٕمقا عمـ شمٕم ّٚمٛمتؿ
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :شمٕم ّٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ وقم ّٚمٛمقه اًمٜمّ٤مس وشمٕم ّٚمٛمقا ًمف اًمقىم٤مر ّ
ُمٜمف وعمـ قم ّٚمٛمتٛمقه ،وٓ شمٙمقٟمقا ضمٌ٤مسمرة اًمٕمٚمامء ومال ي٘مقم ضمٝمٚمٙمؿ سمٕمٚمٛمٙمؿ( .ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ )135/1
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبُ:مقت أًمػ قم٤مسمد ىم٤مئؿ اًمٚمٞمؾ ص٤مئؿ اًمٜمٝم٤مر أهقن ُمـ ُمقت قم٤مل سمّمػم سمحالل اهلل
وطمراُمف (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )9/1
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمرضمؾ ُمـ أصح٤مسمف :ي٤م يمٛمٞمؾ :اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ اعم٤ملٕ ،ن اعم٤مل حترؾمف واًمٕمٚمؿ
ىم٤مل ّ
َيرؾمؽ ،واعم٤مل شمٗمٜمٞمف اًمٜمٗم٘م٦م ،واًمٕمٚمؿ يزيمق قمغم اإلٟمٗم٤مق ،واًمٕمٚمؿ طم٤ميمؿ واعم٤مل حمٙمقم قمٚمٞمف ُم٤مت ُظم َّزان
اعم٤مل وهؿ أطمٞم٤مء واًمٕمٚمامء سم٤مىمقن ُم٤مسم٘مل اًمدهر أقمٞم٤مهنؿ ُمٗم٘مقدة وآصم٤مرهؿ ذم اًم٘مٚمقب ُمقضمقدة.
( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚم٦م ) 57/1
وىم٤مل قمغم ايْم٤م :ي٤م محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اقمٛمٚمقا سمف وم٢مٟمام اًمٕم٤مل ُمـ َ
قمٛمٚمف ،وؾمٞمٙمقن أىمقا ٌم
قمٚمٛمف َ
قمٛمؾ سمام قمٚمؿ وواومؼ ُ
هيرهتؿ قمالٟمٞمتٝمؿ جيٚمًقن ِطمٚم٘م ً٤م يٌ٤مهل
قمٚمٛمٝمؿ وخت٤مًمػ
ُ
قمٛمٚمٝمؿ َ
َيٛمٚمقن اًمٕمٚمؿ ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ َي٤مًمػ ُ
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م طمتك ّ
إن اًمرضمؾ ًمٞمٖمْم٥م قمغم ضمٚمٞمًف أن جيٚمس إمم همػمه ويدَ َقمف أوًمئؽ ٓ يّمٕمد أقمامهلؿ ذم
جم٤مًمًٝمؿ شمٚمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم قمزوضمؾ (.شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء -157ؾمٜمـ اًمدارُمك)73/1
ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م  :يمٗمك سم٤مًمٕمٚمؿ ذوم ً٤م أن يدقمٞمف ُمـ َٓيًٜمف ويٗمرح سمف إذا ٟمًُ٥م إًمٞمف ويمٗمك سم٤مجلٝمؾ
ذ ُّم ً٤م أن يتؼمأ ُمٜمف ُمـ هق ومٞمف (.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) 41/1
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :شمذايمر اًمٕمٚمؿ سمٕمض ًمٞمٚم٦م أطم٥م إ ّزم ُمـ إطمٞم٤مئٝم٤م ُ (.مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) 1/178
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ُ:مٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اخلػم يًتٖمٗمر ًمف يمؾ رء طمتك احلقت ذم اًمٌحر(.اإلطمٞم٤مء )11/1
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل :اًمٕمٚمؿ أيمثر ُمـ أن َي٤مط سمف ومخذوا ُمٜمف أطمًٜمف.
(ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚم٦م )1/299
قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمـف ىم٤مل  :يمٞمػ أٟمتؿ إذا ًمًٌتٙمؿ ومتٜم ٌ٦م َيرم ومٞمٝم٤م اًمٙمٌػم ويرسمقا ومٞمٝم٤م
اًمّمٖمػم ويتخذه٤م اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م وم٢مذا همػمت ىم٤مًمقا  :همػمت اًمًٜم٦م ؟ ىم٤مًمقا  :وُمتك ذًمؽ ي٤م أسم٤م قمٌداًمرمحـ ؟ ىم٤مل
وم٘مٝم٤مؤيمؿ ويمثُرت ُأُمراؤيمؿ وىم ّٚم٧م ُأُمٜم٤مؤيمؿ واًمتُٛمً٧م اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة .
 :إذا يمثُر ىمراؤيمؿ وىم ّٚم٧م
ُ
(ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚم٦م ) 881/1
قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ُ:م٤م اؾمتٖمٜمك أطمد سم٤مهلل آ اطمت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس وُم٤م قمٛمؾ أطمد سمام قمٚمٛمف اهلل آ اطمت٤مج
اًمٜم٤مس إمم ُم٤م قمٜمده  (.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚم٦م ٓسمـ قمٌداًمؼم ) 19/2
روي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :أٟمف يم٤من ي٘مقل إذا رأى اًمِمٌ٤مب يٓمٚمٌقن اًمٕمٚمـؿُ :مرطمٌـ٤م سمٞمٜمـ٤مسمٞمع احلٙمٛمـ٦م
وُمّم٤مسمٞمح اًم ُٔم َٚمؿ ظمٚم٘م٤من اًمثٞم٤مب ضمدد اًم٘مٚمقب طمٌس اًمٌٞمقت رَي٤من يمؾ ىمٌٞمٚم٦م(.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ)113/1
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن يرومع ورومٕمف ُمقت رواشمف ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده
ًمٞمقدن رضم٤مل ىمتٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؿمٝمداء أن يٌٕمثٝمؿ اهلل قمٚمامء عم٤م يرون ُمـ يمراُمتٝمؿ وم٢من أطمدا ل يقًمد
قم٤معم٤م وإٟمام اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )8/1
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقدً :مٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة اًمرواي٦م ،إٟمام اًمٕمٚمؿ ظمِمٞم٦م اهلل(.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف)2/51
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :يمٗمك سمخِمٞم٦م اهلل قمٚمام ،ويمٗمك سم٤مٓهمؽمار سم٤مهلل ضمٝمال( .ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ )2/199
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  :اًمدراؾم٦م صالة(.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )1/53
ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمفََٕ :ن َأشمٕمٚمؿ ُمً٠مًمف أطم٥م إِ َ َّزم ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )9/1
وىم٤مل أيْم ً٤م :يمـ قم٤معم ً٤م أو ُمتٕمٚم ًام أو ُمًتٛمٕم ً٤م وٓ شمٙمـ اًمراسمع ومتٝمٚمؽ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )9/1
وىم٤مل ايْم٤مُ :مـ رأى أن اًمٖمدو إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمجٝم٤مد وم٘مد ٟم٘مص ذم رأيف وقم٘مٚمف( .آطمٞم٤مء )9/1
ىم٤مل اسمق هريرةٓ :ن اضمٚمس ؾم٤مقم٦م وم٤مشمٗم٘مف ذم ديٜمل اطم٥م ازم ُمـ اطمٞم٤مء ًمٞمٚم٦م امم اًمّمٌ٤مح.
(ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )1/178

 - 289اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

 يمت٤مب ِاًمٕمٚمؿ -
ُ

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

وقمـ أسمك ذر وأسمك هريرة رى اهلل قمٜمٝمام ىم٤مٓ  :سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ٟمتٕمٚمٛمف أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أًمػ ريمٕم٦م شمٓمققم ً٤م
وسم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ٟمٕم ِّٚم ُٛم ُف ُقم ِٛم َؾ سمف أو ل ُيٕمٛمؾ أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م شمٓمققم٤م.
( شمذيمرة اًمً٤مُمع واعمتٙمٚمؿ رم اداب اًمٕم٤مل واعمتٕمٚمؿ )72 - 69
ىم٤مل قم٘مٌف سمـ قم٤مُمر رى اهلل قمٜمف  :شمٕمٚمٛمقا ىمٌؾ اًمٔم٤مٟملم(.ذح اعمٝمذب )42/1
ىم٤مل اسمـ قمٛمر ًمرضمؾ ؾم٠مًمف قمـ اًمٕمٚمؿ  :وم٘م٤مل  :إن اًمٕمٚمؿ يمثػم وًمٙمـ إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمٚم٘مك اهلل ظمٗمٞمػ اًمٔمٝمر
ُمـ دُم٤مء اًمٜم٤مس َخٞمص اًمٌٓمـ ُمـ أُمقاهلؿ يم٤مف اًمٚمً٤من قمـ أقمراوٝمؿ ٓزُم ً٤م جلامقمتٝمؿ وم٤مومٕمؾ .
( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل )221 / 2
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ :شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ وم٢من شمٕمٚمٛمف هلل ظمِمٞم٦م وـمٚمٌف قمٌ٤مدة وُمدارؾمتف شمًٌٞمح واًمٌح٨م قمٜمف ضمٝم٤مد
وشمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ٓ يٕمٚمٛمف صدىم٦م وسمذًمف ٕهٚمف ىمرسم٦م ٕٟمف ُمٕم٤مل احلالل واحلرام وُمٜم٤مر ؾمٌؾ اجلٜم٦م وإٟمس ذم
اًمقطمِم٦م واًمّم٤مطم٥م ذم اًمٖمرسم٦م واًمدًمٞمؾ قمغم اًمناء واًمياء واًمًالح قمغم إقمداء واًم٘مرب قمٜمد اًمٖمرسم٤مء
واًمزيـ قمٜمد إظمالء  ،يرومع اهلل سمف أىمقاُم٤م ومٞمجٕمٚمٝمؿ ذم اخلػم ىم٤مدة ي٘متدى هبؿ وأئٛم٦م ذم اخلػم شم٘متٗمك آصم٤مرهؿ
وشمرُمؼ أقمامهلؿ ويٜمتٝمك إمم رأَيؿ شمرهم٥م اعمالئٙم٦م ذم ظمٚمتٝمؿ وسم٠مضمٜمحتٝم٤م متًحٝمؿ وذم صالهت٤م شمًتٖمٗمر هلؿ
طمتك يمؾ رـم٥م وي٤مسمس يًتٖمٗمر هلؿ طمتك احلٞمت٤من ذم اًمٌحر  ،وهقاُمف  ،وؾمٌ٤مع اًمؼم وأٟمٕم٤مُمف واًمًامء
وٟمجقُمٝم٤م  ،إن اًمٕمٚمؿ طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م ُمـ اجلٝمؾ وُمّم٤مسمٞمح إسمّم٤مر ذم اًمٔمٚمؿ وىمقة إسمدان ُمـ اًمْمٕمػ ،
يٌٚمغ سمف اًمٕمٌد ُمٜم٤مزل إسمرار وجم٤مًمس اعمٚمقك واًمدرضم٤مت اًمٕمغم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة واًمٗمٙمر ومٞمف يٕمدل
سم٤مًمّمٞم٤مم وُمدارؾمتف سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف يٓم٤مع اهلل وسمف يٕمٌد وسمف يٕمٛمؾ اخلػم وسمف شمقصؾ إرطم٤مم وسمف يٕمرف احلالل
واحلرام يٚمٝمٛمف اًمًٕمداء وَيرُمف إؿم٘مٞم٤مء (.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) 78 -77
ىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم :أدريم٧م قمنميـ وُم٤مئ٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ إٟمّم٤مر إذا
ُؾمئؾ أطمدهؿ قمـ رء ود أن أظم٤مه يمٗم٤مه ذًمؽ صمؿ ىمد آل آُمر إمم إىمدام أىمقام يدقمقن اًمٕمٚمؿ اًمٞمقم ي٘مدُمقن
قمغم اجلقاب ذم ُمً٤مئؾ ًمققمرو٧م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف جلٛمع أهؾ سمدر واؾمتِم٤مرهؿ.
( ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقى )395/1
ىم٤مل زيد اسمـ أيب اًمزرىم٤مء :ظمرج ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وٟمحـ قمغم سم٤مسمف ٟمتدارى ذم اًمٜمًخ :وم٘م٤مل :ي٤م ُمٕمنم
اًمِمٌ٤مب ،شمٕمجٚمقا سمريم٦م هذا اًمٕمٚمؿ ،وم٢مٟمٙمؿ ٓ شمدرونً ،مٕمٚمٙمؿ ٓ شمٌٚمٖمقن ُم٤م شم١مُمٚمقن ُمٜمفً :مٞمٗمد سمٕمْمٙمؿ
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ُ

سمٕمْم ً٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )379/6
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ اًمٕمرب :اـمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ ،وَيٙمؿ :وم٢من أظم٤مف أن َيرج ُمٜمٙمؿ ،ومٞمّمػم ذم
همػميمؿ :اـمٚمٌقه ،وَيٙمؿ ،وم٢مٟمف قمز وذف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة( .طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )368/6
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ وم٢مذا قمٚمٛمتٛمقه :وم٤ميمٔمٛمقا قمٚمٞمف وٓ ختٚمٓمقه سمْمحؽ وٓ ًمٕم٥م ومتٛمجف
اًم٘مٚمقب( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )368/6
وىم٤مل أيْم٤م :إٟمام اًمٕمٚمؿ قمٜمدٟم٤م:اًمرظمص قمـ اًمث٘م٦م وم٠مُم٤م اًمتِمديد:ومٙمؾ إٟمً٤من َيًٜمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 367/6

وىم٤مل ايْم٤م  :احلدي٨م :أيمثر ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وًمٞمس ُيدرك وومتٜم٦م احلدي٨م :أؿمد ُمـ ومتٜم٦م اًمذه٥م
واًمٗمْم٦م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )363/6
ىم٤مل أسمققمٌداهلل ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري  :يم٤مٟمقا ٓ َيرضمقن أسمٜم٤مءهؿ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك يت٠مدسمقا ويتٕمٌدوا
قمنميـ ؾمٜم٦م (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )316/6
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :اًمٕمٚمامء إذا قمٚمٛمقا قمٛمٚمقا وم٢مذا قمٛمٚمقا ُؿم ِٖمٚمق وم٢مذا ُؿمٖمٚمق ُوم٘مدوا وم٢مذا ُوم ِ٘مدوا ُـمٚمٌقا وم٢مذا
ُـمٚمٌقا ُهرسمقا  (.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌداًمؼم )8/2
وقمٜمف ىم٤ملُ :مـ ازداد قمٚم ًام :ازداد وضمٕم ً٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )363/6
وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ٟمٕمد اًمٞمقم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومْمالً ٕن إؿمٞم٤مء شمٜم٘مص وهق يزيد وًمقددت أن أٟمجق ُمـ قمٚمٛمل
يمٗم٤موم ً٤م ٓ :زم وٓ قمكم( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )369/6
قمـ اسمـ اعمٌ٤مرك ُ :ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  :ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أطم٥م إًمٞمؽ أو اًمٕمٛمؾ ؟ وم٘م٤مل :إٟمام يراد اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٛمؾ
ومال شمدع ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٛمؾ وٓ شمدع اًمٕمٛمؾ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )12/7
وىم٤مل ؾمٗمـٞم٤من اًمـثقري َ :يتػ اًمٕمـٚمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ  ،وم٢من أضمـ٤مسمف وإٓ ارحتؾ  (.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ )19/2
وقمٜمف ىم٤مل :إن هذا احلدي٨م قمزُ :مـ أراد سمف اًمدٟمٞم٤م ،ومدٟمٞم٤م :وُمـ أراد سمف أظمرة ،ومآظمرة(.احلٚمٞمف )366/6
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤ملً :مٞمس قمٛمؾ سمٕمض اًمٗمرائض أومْمؾ ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )363/6
قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :أيمثروا ُمـ إطم٤مدي٨م ،وم٢مهن٤م ؾمالح(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )364/6
قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :إٟمام ُومْمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم همػمهً :م ُٞمت٘مك سمف( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )337/8
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل :اًمرضمؾ إمم اًمٕمٚمؿ ،أطمقج ُمٜمف إمم اخلٌز واًمٚمحؿ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )65/7
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سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :قمـ ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل :أل شمًٛمع إمم ىمقًمف طملم سمدأ سمف؟ وم٘م٤مل:
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِْ َؽ) (حمٛمد )19
( َوم٤م ْقم َٚم ْؿ َأ َّٟم ُف ٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ) ( حمٛمد  . )19صمؿ أُمره سم٤مًمٕمٛمؾ وم٘م٤مل َ :
(و ْ
وهق ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ٓ يٖمٗمر إٓ هب٤م ُمـ ىم٤مهل٤م همٗمر ًمف وىم٤مل ُ ( :ىم ْؾ ًم ِ َّٚم ِذي َـ َيم َٗم ُروا إِ ْن َيٜمْتَ ُٝمقا ُي ْٖم َٗم ْر َهل ُ ْؿ
َ٤من اهللَُّ ُُم َٕم ِّذ َ ُهب ْؿ َو ُه ْؿ َي ًْتَ ْٖم ِٗم ُر َ
(و َُم٤م يم َ
ون) (إٟمٗم٤مل  )33يقطمدون
َُم٤م َىمدْ َؾم َٚم َ
ػ) ( إٟمٗم٤مل  )38وىم٤ملَ :
(اؾمتَ ْٖم ِٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
َ٤من َهم َّٗم٤مر ًا) (ٟمقح  )19ي٘مقل :وطمدوه واًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ أٓ شمراه ىم٤مل :
وىم٤ملْ :
(و َؾم ِ
(ا ْقم َٚم ُٛمقا َأٟم ََّام ْ
٤مر ُقمقا إِ َمم َُم ْٖم ِٗم َر ٍة ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َو َضمٜم ٍَّ٦م َقم ْر ُو َٝم٤م) (آل
احلَٞمَ٤م ُة اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م) (احلديد  )29إمم ىمقًمفَ :
(وا ْقم َٚم ُٛمقا َأٟم ََّام َأ ُْم َقا ًُمٙم ُْؿ َو َأ ْوٓ ُديم ُْؿ ومِتْٜمَ ٌ٦م) (إٟمٗم٤مل  )28صمؿ ىم٤مل  :وم٤مطمذروهؿ سمٕمد
قمٛمران  )133صمؿ ىم٤مل َ :
وىم٤مل( :واقم َٚمٛمقا َأٟمَّام َهمٜمِٛمتُؿ ُِمـ َ ٍ
َخ ًَ ُف) (إٟمٗم٤مل  .)41صمؿ أُمر سم٤مًمٕمٛمؾ سمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )285/7
رء َوم َ٠م َّن هللَِّ ُ ُ
َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْ
قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :اًمٕمٚمؿ :إن ل يٜمٗمٕمؽ ضك( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )277/7
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف :إن هذا اًمٕمٚمؿَ ٓ :يرج ُمـ وقم٤مء ىمط ،إٓ ص٤مر ذم دوٟمف( .احلٚمٞمف )289/7
وىم٤مل ايْم٤م  :أشمدرون ُم٤م ُمثؾ اًمٕمٚمؿ؟ ُمثؾ اًمٕمٚمؿُ :مثؾ دار اًمٙمٗمر ودار اإلؾمالم وم٢من شمرك أهؾ اإلؾمالم
اجلٝم٤مد :ضم٤مء أهؾ اًمٙمٗمر وم٠مظمذوا اإلؾمالم :وإن شمرك اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ:ص٤مر اًمٜم٤مس ضمٝم٤مًٓ(.احلٚمٞمف )289/7
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ٟمٔمر قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر :إمم أصح٤مب احلدي٨م و زطم٤مُمٝمؿ وم٘م٤مل  :ؿمٜمتؿ اًمٕمٚمؿ وذهٌتؿ
سمٜمقرهً ،مق أدريمٜم٤م وإي٤ميمؿ قمٛمر سمـ احلٓم٤مب ٕوضمٕمٜم٤م ضسم٤م (.ذف أصح٤مب احلدي٨م )122
قمـ أيب حمٛمد سمـ سمٜم٧م اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أيب ،وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٦م أي اًمٕمٚمؿ أـمٚم٥م؟ وم٘م٤مل :ي٤م سمٜمل أُم٤م اًمِمٕمر:
ومٞمْمع اًمرومٞمع ويرومع اخلًٞمس وأُم٤م اًمٜمحق :وم٢مذا سمٚمغ اًمٖم٤مي٦م :ص٤مر ُم١مدسم ً٤م :وأُم٤م اًمٗمرائض :وم٢مذا سمٚمغ ص٤مطمٌٝم٤م
ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م :ص٤مر ُمٕمٚمؿ طمً٤مب :وأُم٤م احلدي٨م :ومت٠ميت سمريمتف وظمػمه قمٜمد ومٜم٤مء اًمٕمٛمر وأُم٤م اًمٗم٘مف :ومٚمٚمِم٤مب
وًمٚمِمٞمخ وهق ؾمٞمد اًمٕمٚمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )125 -124/9
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م وىم٤مل ً :مٞمس سمٕمد اًمٗمرائض أومْمؾ ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،
وىم٤مل ُ :مـ أراد اًمدٟمٞم٤م ومٕمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ  ،وُمـ أراد أظمرة ومٕمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ  ،وىم٤مل ُ :مـ ٓ َي٥م اًمٕمٚمؿ ومال ظمػم
ومٞمف ومال يٙمـ سمٞمٜمؽ  ،وسمٞمٜمف ُمٕمروم٦م وٓ صداىم٦م وىم٤مل  :اًمٕمٚمؿ ُمروءة ُمـ ٓ ُمروءة ًمف  ،وىم٤مل  :إن ل يٙمـ
اًمٗم٘مٝم٤م ء اًمٕم٤مُمٚمقن أوًمٞم٤مء اهلل ومٚمٞمس هلل وزم وىم٤مل ُ :م٤م أطمد أورع خل٤مًم٘مف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وىم٤مل ُ :مـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن
قمٔمٛم٧م ىمٞمٛمتف وُمـ ٟمٔمر ذم اًمٗم٘مف ٟمٌؾ ىمدره  ،وُمـ ٟمٔمر ذم اًمٚمٖم٦م رق ـمٌٕمف  ،وُمـ ٟمٔمر ذم احلً٤مب ضمزل
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رأيف  ،وُمـ يمت٥م احلدي٨م ىمقي٧م طمجتف  ،وُمـ ل يّمـ ٟمٗمًف ل يٜمٗمٕمف قمٚمٛمف(.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )42/1

ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :مـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن قمٔمٛم٧م ىمٞمٛمتف ،وُمـ ٟمٔمر ذم اًمٗم٘مف ٟمٌؾ ُم٘مداره ،وُمـ شمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م رق ـمٌٕمف
وُمـ شمٕمٚمؿ احلً٤مب دمزل رأيف وُمـ يمت٥م احلدي٨م ىمقي٧م طمجتف وُمـ ل يّمـ ٟمٗمًف ل يٜمٗمٕمف قمٚمٛمف.
(شم٤مريخ سمٖمداد)267/7
قمـ اًمِم٤مومٕمك ىم٤مل :اًمٕمٚمؿ قمٚمامن :قمٚمؿ إسمدان ،وقمٚمؿ إدي٤من( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )142/9
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعمٌ٤مرك  :يم٤مد إدب يٙمقن صمٚمثل اًمٕمٚمؿ  (.صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزي )129/4
قمـ سمنم سمـ احل٤مرث ىم٤مل :ؾم٠مل رضمؾ اسمـ اعمٌ٤مرك قمـ طمدي٨م وهق يٛمٌم :وم٘م٤ملً :مٞمس هذا ُمـ شمقىمػم
اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل سمنم :وم٤مؾمتحًٜمتف ضمد ًا(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )166/8
قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ىم٤مل  :ىم٤مل زم خمٚمد سمـ احلًلم ٟ :محـ إمم يمثػم ُمـ إدب أطمقج ُمٜم٤م إمم يمثػم ُمـ
احلدي٨م  (.اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع)89/1
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك قمجٌ٧م عمـ ل يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ يمٞمػ شمدقمقه ٟمٗمًف إمم ُمٙمرُم ً٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )9/1
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعمٌ٤مرك  :أول اًمٕمٚمؿ اًمٜمٞم٦م صمؿ آؾمتامع صمؿ اًمٗمٝمؿ صمؿ احلٗمظ صمؿ اًمٕمٛمؾ صمؿ اًمٜمنم.
(ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )1/118
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يم٤من ُي٘م٤مل  :أول اًمٕمٚمؿ اًمّمٛم٧م صمؿ آؾمتامع ًمف صمؿ طمٗمٔمف صمؿ اًمٕمٛمؾ سمف صمؿ ٟمنمه
وشمٕمٚمٞمٛمف (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )363-362/6
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل  :إٟمام اًمٕم٤مل اًمذي إذا أشمٞمتف ذم سمٞمتف ومٚمؿ دمده ىمص قمٚمٞمؽ سمٞمتف ( يٕمٜمل وقمٔمؽ
سمٞمتف ،ومح٤مًمف وهٞمئتف يٜمٌٞم٤مٟمؽ قمـ ص٤مطمٌف) ىم٤مل :رأي٧م طمّمػمه ًمٚمّمالة ،وُمّمحٗمف ،وُمٓمٝمرشمف ذم ضم٤مٟم٥م
اًمٌٞم٧م ،شمرى أصمر أظمرة ).صٗم٦م اًمّمٗمقة ) 286/3
وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر  :ي٤م قم٤مل أٟم٧م قم٤مل شم٠ميمؾ سمٕمٚمٛمؽ وشمٗمخر سمٕمٚمٛمؽ ًمق يم٤من هذا اًمٕمٚمؿ ـمٚمٌتف هلل شمٕم٤ممم
ًمرؤي ومٞمؽ وذم قمٛمٚمؽ ( .صٗم٦م اًمّمٗمقة )378/2
ٌ
قمـ أيب ُمًٚمؿ اخلقٓن ىم٤مل :اًمٕمٚمامء صمالصم٦مٌ :
ورضمؾ َ
قم٤مش سمٕمٚمٛمف
اًمٜم٤مس ُمٕمف،
رضمؾ قم٤مش سمٕمٚمٛمف وقم٤مش سمف
ُ
ٌ
ورضمؾ قم٤مش اًمٜم٤مس سمٕمٚمٛمف وأهٚمؽ ٟمٗمًف ُ( .مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )55/14
ول يٕمش سمف أطمدٌ همػمه،
ىم٤مل اسمق ُمًٚمؿ اخلقٟٓمك ُ :مثؾ اًمٕمٚمامء ذم إرض ُمثؾ اًمٜمجقم ذم اًمًامء إذا سمدت ًمٚمٜم٤مس اهتدوا هب٤م واذا
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ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ حتػموا (.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )41/1
وىم٤مل احلًـ رمحف اهلل ً:مقٓ اًمٕمٚمامء ًمّم٤مر اًمٜم٤مس ُمثؾ اًمٌٝم٤مئؿ ( أي ) أهنؿ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ َيرضمقن اًمٜم٤مس ُمـ
طمد اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م إمم طمد اإلٟمً٤مٟمٞم٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )11/1
(ر َّسمٜمَ٤م آشمِٜمَ٤م ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َطم ًَٜمَ ً٦م َو ِذم ْأ ِظم َر ِة طمًٜم٦م) ( اًمٌ٘مرة  )291إن احلًٜم٦م ذم
وىم٤مل احلًـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ
اًمدٟمٞم٤م هل اًمٕمٚمؿ واًمٕمٌ٤مدة وذم أظمرة هل اجلٜم٦م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )8/1
ىم٤مل حمـٛمد سمـ ؾمػميـ :يم٤مٟمقا يتٕمٚمٛمقن اهلدي يمام يتٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ  (.اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي )89/1
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :اًمٕمٚمؿ ٟمقر ،جيٕمٚمف اهلل طمٞم٨م يِم٤مءً :مٞمس سمٙمثرة اًمرواي٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )319/6
اعمروذي :ىم٤مل زم أمحد ُ :م٤م يمتٌ٧م طمديث ً٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ وىمد قمٛمٚم٧م سمف طمتك ُمر يب
ىم٤مل ُّ
وأقمٓمٞم٧م
احلدي٨م  :أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اطمتجؿ وأقمٓمك أسم٤م ـمٞمٌ٦م احلج٤مم ديٜم٤مر ًا وم٤مطمتجٛم٧م
ُ
احلج٤مم ديٜم٤مر ًا (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )213/11
ّ
ىم٤مل أيب قمٌد اهلل إٟمٓم٤ميمل :إن شمٌحرت اًمٕمٚمقم ،وضمرسم٧م إصقل ،وأدُم٧م اًمٗمٙمر ،وأهلٛم٧م آقمتٌ٤مر،
وقمٜمٞم٧م سم٤مٕذيم٤مر ،وـم٤مًمٕم٧م احلٙمٛم٦م ،ودارؾم٧م اعمققمٔم٦م ،وشمدسمرت اًم٘مقل سم٤معمٕم٘مقل ،وسوم٧م اعمٕم٤من
سم٤مًمذهـ :ومٚمؿ أضمد ُمـ اًمٕمٚمؿ قمٚم ًام ،وٓ ًمٚمّمدر أؿمٗمك ،وٓ ًمٚمٝمؿ أشم٘مك ،وٓ ًمٚم٘مٚم٥م أطمٞمك ،وٓ ًمٚمخػم
أضمٚم٥م ،وٓ ًمٚمنم أذه٥م ،وٓ قمغم اًم٘مٚم٥م أهمٚم٥م ،وٓ سم٤مًمٕمٌد أوممُ :مـ قمٚمؿ ُمٕمروم٦م اعمٕمٌقد ،وشمقطمٞمده،
واإليامن واًمٞم٘ملم سمآظمرشمفً ،مٞمّمح اخلقف ُمـ قم٘م٤مسمف ،واًمرضم٤مء ًمثقاسمف ،واًمِمٙمر قمغم ٟمٕمٛمف :واًمٗمٙمرً :مٞمً٧م
هل٤م هم٤مي٦م ،واإلهل٤مم ٓ :هن٤مي٦م ًمف :وسمدٓٓت اًمٕم٘مقل :قمٚمٛم٧م اًمٕمزم وسم٘مقة اًمٕمزم :ي٘مٝمر اهلقى وإٟمام يقصؾ
إمم طم٘م٤مئؼ إظمٌ٤مر :سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م ،واًمتٗمٝمؿ ،واًمتدسمر ،ومٕمٜمد ذًمؽ يّمح اإلي٘م٤من ،وشمّمح إقمامل وإٓ يم٤مٟم٧م
أقمامل آرشمٞم٤مب ًمٞمس اعمٚمؽُ :مـ شم٤مسمع هقاه ،وٟم٤مل ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م :سمؾ اعمٚمؽُ :مـ ُمٚمؽ هقاه ،واؾمتّمٖمر ُمٚمؽ
اًمدٟمٞم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )289/9
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :ىمٚم٦م اعمٜمٓمؼ طمٙمٛم٦م ،ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمٛم٧م :وم٢مٟمف رقم٦م طمًٜم٦م وىمٚم٦م وزر وظمٗم٦م ُمـ اًمذٟمقب
وم٠مطمّمقا سم٤مب احلٙمؿ وم٢من سم٤مسمف اًمّمؼم وإن اهلل شمٕم٤ممم :يٌٖمض اًمْمح٤مك ُمـ همػم قمج٥م واعمِم٤مء إمم همػم أرب
وَي٥م اًمقازم اًمذي يٙمقن يمراع ٓ يٖمٗمؾ قمـ رقمٞمتف واقمٚمٛمقا :أن يمٚمٛم٦م احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعمًٚمؿ وقمٚمٞمٙمؿ
سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن يرومع وإن رومٕمف :ذه٤مب رواشمف( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )26/6
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ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م اًمِمٝمٞمد :ىم٤مل زم أيب ي٤م ُسمٜمل إي٧م اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء  ،وشمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وظمذ ُمـ أدهبؿ
وأظمالىمٝمؿ وهدَيؿ وم٢من ذاك اطم٥م إزم ًمؽ ُمـ يمثػم ُمـ احلدي٨م  ( .اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي )89/1
وقمـ أيب زيمري٤م َيٞمك سمـ حمٛمد اًمٕمٜمؼمي ىم٤مل :قمٚمؿ سمال أدب يمٜم٤مر سمال طمٓم٥م ،و أدب سمال قمٚمؿ يمجًؿ سمال
روح (.اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع)89/1
وقمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمزضم٤مج ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قم٤مصؿ ي٘مقلُ :مـ ـمٚم٥م هذا احلدي٨م وم٘مد ـمٚم٥م أقمغم
أُمقر اًمدٟمٞم٤م ،ومٞمج٥م أن يٙمقن ظمػم اًمٜم٤مس  ( .اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى )77-75/1
وىم٤مل حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري :إن ًمٚمٕمٚمؿ همقائؾ ومٛمـ همقائٚمف أن يؽمك اًمٕمٛمؾ سمف طمتك يذه٥م
وُمـ همقائٚمف اًمٜمًٞم٤من وُمـ همقائٚمف اًمٙمذب وهق ذ همقائٚمف  ( .ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ )198-197/1
وىم٤مل اإلُم٤مم قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ اًمِمٕمٌل :يمٜم٤م ٟمًتٕملم قمغم طمٗمظ احلدي٨م سم٤مًمٕمٛمؾ سمف  ،ويمٜم٤م ٟمًتٕملم قمغم
ـمٚمٌف سم٤مًمّمقم  (.اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م )258 -259-/2
وقمـ أيب ِىمال َسم٦م قمٌداهلل سمـ زيد اجلَزُمل ىم٤مل :ي٤م أيقب – يٕمٜمل اسمـ أيب متٞمٛم٦م اًمًختٞم٤من إذا أطمدث اهلل ًمؽ
ِ
وم٠مطمدث ًمف قمٌ٤مدة  ،وٓ يٙمـ مهؽ أن ُحتدث سمف  (.اجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م )881/1
قمٚمام
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف :يتِمٕم٥م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمف وإن يم٤من ص٤مطمٌف دٟمٞمئ٤م واًمٕمز وإن يم٤من ُمٝمٞمٜم٤م واًم٘مرب وإن
يم٤من ىمّمٞم٤م  ،واًمٖمٜمك وإن يم٤من وم٘مػما واًمٜمٌؾ وإن يم٤من طم٘مػما واعمٝم٤مسم٦م وإن يم٤من ووٞمٕم٤م واًمًالُم٦م وإن يم٤من
ؾمٗمٞمٝم٤م (.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )42/1
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف  :ىمرأت ذم سمٕمض اًمٙمت٥م  :اسمـ آدم ٓ ظمػم ًمؽ ذم أن شمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ شمٕمٚمؿ ول شمٕمٛمؾ سمام
قمٚمٛم٧م وم٢من ُمثؾ ذًمؽ يمرضمؾ اطمتٓم٥م طمٓمٌ٤م ومحزم طمزُم٦م ومذه٥م َيٛمٚمٝم٤م ومٕمجز قمٜمٝم٤م ومْمؿ إًمٞمٝم٤م أظمرى.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ص )71
وقمـ طمٌٞم٥م سمـ طمجر اًم٘مٞمز ىم٤مل يم٤من ُي٘م٤مل ُ :م٤م أطمًـ اإليامن ويزيٜمف اًمٕمٚمؿ وُم٤م أطمًـ اًمٕمٚمؿ ويزيٜمف
اًمٕمٛمؾ  ،وُم٤م أطمًـ اًمٕمٛمؾ ويزيٜمف اًمرومؼ  ،وُم٤م أوٞمػ رء إمم رء ُمثؾ طمٚمؿ إمم قمٚمؿ .
( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌداًمؼم )126/1
وىم٤مل َيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ:اًمٕمٚمامء أرطمؿ سم٠مُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ وأُمٝم٤مهتؿ ىمٞمؾ ويمٞمػ ذًمؽ
ىم٤مل ٕن آسم٤مءهؿ وأُمٝم٤مهتؿ َيٗمٔمقهنؿ ُمـ ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م وهؿ َيٗمٔمقهنؿ ُمـ ٟم٤مر أظمرة(.اإلطمٞم٤مء )11/1
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وىم٤مل إسمراهٞمؿ اخلقاص ً :مٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة اًمرواي٦م وإٟمام اًمٕم٤مل ُمـ اشمٌع اًمٕمٚمؿ واؾمتٕمٛمٚمف واىمتدى سم٤مًمًٜمـ
وان يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ  ،وؾمئؾ قمـ اًمٕم٤مومٞم٦م وم٘م٤مل اًمٕم٤مومٞم٦م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ديـ سمال سمدقم٦م وقمٛمؾ سمال آوم٦م وىمٚم٥م سمال
ؿمٖمؾ وٟمٗمس سمالؿمٝمقة  (.آقمتّم٤مم )97
أطمدث أطمدٌ ذم اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م إٓ َّ ؾمئؾ قمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مْ :
َ
واومؼ
ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌداهلل اًمتًؽمي رمحف اهللُ :م٤م
وم٢من َ
اًمًٜمَّ٦م َؾمٚمِ َؿ و إٓ ومٝمق اًمٕمٓم٥م( .ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ)1985 / 2
ُّ
ىم٤مل أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م :شمٕمٚمٛم٧م اًمٙمت٤مب واًم٘مرآن ،ومام ؿمٕمر يب أهكم ،وٓ رئل ذم صمقيب ُمداد(.احلٚمٞمف )217/2
ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخك ً:مقان رضمال قم٤مش ُم٤مئتك ؾمٜم٦م ٓ يٕمرف هذه آرسمع ل يٜمجق ُمٕمروم٦م اهلل وُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس
وُمٕمروم٦م اُمر اهلل وهنٞمف وُمٕمروم٦م قمدو اهلل وقمدو اًمٜمٗمس  (.ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء)314/9
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :يم٤من اًمرضمؾ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومال يٚمٌ٨م أن ُيرى ذًمؽ ذم ختِمٕمف وهديف وًمً٤مٟمف
ويده(.اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك  26رىمؿ )79
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل :إذا سمٚمٖمؽ رء ُمـ اخلػم وم٤مقمٛمؾ سمف وًمق ُمرة شمٙمـ ُمـ أهٚمف(.احلٚمٞمف )194/5
صٜم٤مقمتف إَّٓ ٍ
ِ
ٍ
أن َ
ىم٤مل ص٤مًمح سمـ ُمٝمران اًمِمٞمٌ٤من رمحف اهللُّ :
ي٘مدر ْ
سمآًم٦م ،و آًم ُ٦م
يٕمٛمؾ ذم
يمؾ ص٤مطم٥م صٜم٤مقم٦م ٓ ُ
اإلؾمالم اًمٕمٚمؿ( .ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من )216 / 2
ىم٤مل ُمًٕمر سمـ يمدام :اًمٕمٚمؿ :ذف إطمً٤مب يرومع اخلًٞمس ذم ٟمًٌف وُمـ ىمٕمد سمف طمًٌف :هنض سمف
أدسمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )214/7
ىم٤مل اًمزسمػم سمـ أيب سمٙمر يمت٥م إزم أيب سم٤مًمٕمراق قمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢مٟمؽ إن اومت٘مرت يم٤من ًمؽ ُم٤مًٓ وإن اؾمتٖمٜمٞم٧م
يم٤من ًمؽ مج٤مٓ(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )8/1
قمـ طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦مُ :م٤م ازداد قمٌد قمٚم ًام إٓ ازداد اًمٜم٤مس ُمٜمف ىمرسم ً٤م :رمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم(.احلٚمٞمف )74/6
ُ
واجلٝمؾ قمٚم ًامُ( .مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم )176 / 15
اًمٕمٚمؿ ضمٝمالً،
اًمً٤مقم ُ٦م طمتك يّمػم
ُ
ىم٤مل اًمِمٕمٌل ٓ :شم٘مق ُم َّ
وىم٤مل إطمٜمػ :يم٤مد اًمٕمٚمامء أن يٙمقٟمقا أرسم٤مسم ً٤م ويمؾ قمز ل يقـمد سمٕمٚمؿ وم٢ممم ذل ُمّمػمه( .اإلطمٞم٤مء )8/1
ىم٤مل ىمت٤مدة:سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ َيٗمٔمف اًمرضمؾ ًمّمالح ٟمٗمًف وصالح ُمـ سمٕمده أومْمؾ ُمـ قمٌ٤مدة طمقل.
(ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )1/57
ُ
واًمٕمٛمؾ سمٕمد.
وىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ أسمك صم٤مسم٧م  :ـمٚمٌٜم٤م هذا اًمٕمٚمؿ  ،وُم٤م ًمٜم٤م ومٞمف ٟمٞم٦م  ،صمؿ ضم٤مءت اًمٜمٞم ُ٦م
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(ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف)2/51
ىم٤مل قمٛمرو سمـ احل٤مرث :اًمنمف ذوم٤من ذف اًمٕمٚمؿ وذف اًمًٚمٓم٤من وذف اًمٕمٚمؿ اذومٝمام .
( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )352 / 6
قمـ اسمـ ُمٝمدي ىم٤مل :اًمرضمؾ إمم اًمٕمٚمؿ أطمقج ُمٜمف إمم إيمؾ واًمنمب(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)9/4
وىم٤مل قمٓم٤مء :جمٚمس قمٚمؿ يٙمٗمر ؾمٌٕملم جمٚمً ً٤م ُمـ جم٤مًمس اًمٚمٝمق(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )9/1
وىم٤مل قمٙمرُم٦م :إن هلذا اًمٕمٚمؿ صمٛمٜم ً٤م ىمٞمؾ وُم٤م هق ىم٤مل أن شمْمٕمف ومٞمٛمـ َيًـ محٚمف وٓ يْمٞمٕمف(.اإلطمٞم٤مء )11/1
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض:قم٤مل قم٤مُمؾ سمٕمٚمٛمف يدقمك يمٌػما ذم ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات(.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب)42/1

قمـ ويمٞمع ىم٤مل  :إذا أردت أن حتٗمظ احلدي٨م وم٤مقمٛمؾ سمف  (.قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ص )22
صح قمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل  :اًمٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م امم يمؾ ومْمٞمٚم٦م(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )99/6
قمـ ُمنوق ىم٤مل  :يمٗمك سم٤معمرء قمٚمام أن َيِمك اهلل ويمٗمك سم٤معمرء ضمٝمال أن يٕمج٥م سمٕمٛمٚمف.
(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك طمدي٨م رىمؿ )472/1- 749
ىم٤مل اسمـ اجلقزيُ :مـ أطم٥م أن يٙمقن ًمألٟمٌٞم٤مء وارصم ً٤م وذم ُمزارقمٝمؿ طم٤مرصم ً٤م ومٚمٞمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وهق قمٚمؿ
اًمديـ ومٗمل احلدي٨م(:اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء) وًمٞمحي جم٤مًمس اًمٕمٚمامء وم٢مهن٤م ري٤مض اجلٜم٦م وُمـ أطم٥م أن يٕمٚمؿ
ُم٤م ٟمّمٞمٌف ُمـ قمٜم٤مي٦م اهلل ومٚمٞمٜمٔمر ُم٤م ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمٗم٘مف ذم ديـ اهلل ومٗمل احلدي٨م ُ( :مـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم
اًمديـ) وُمـ ؾم٠مل قمـ ـمريؼ شمٌٚمٖمف اجلٜم٦م ومٚمٞمٛمش إمم جمٚمس اًمٕمٚمؿ ومٗمل احلدي٨م ُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘م٤م يٚمتٛمس
ومٞمٝم٤م قمٚمام ؾمٚمؽ اهلل سمف ـمري٘م٤م إمم اجلٜم٦م وُمـ أطم٥م أٓ يٜم٘مٓمع قمٛمٚمف سمٕمد ُمقشمف ومٚمٞمٜمنم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتدويـ
واًمتٕمٚمٞمؿ ومٗمل احلدي٨م:إذا ُم٤مت اإلٟمً٤من اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث صدىم٦م ضم٤مري٦م أو قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف أو وًمد
ص٤مًمح يدقمق ًمف(.اًمتذيمرة رم اًمققمظ )57-55/1
ىم٤مل اسمق هالل اًمٕمًٙمرى :وًمٕمٛمري أن ؿمٞمئ ً٤م يٜمزل اعمٛمٚمقك ُمٜمزًم٦م اعمٚمقك وَيؾ اًمت٤مسمع حمؾ اعمتٌقع وَيٙمؿ سمف
اًمًقىم٦م قمغم اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ حل٘مٞمؼ أن يٜم٤مومس ومٞمف وَيًد ص٤مطمٌف قمٚمٞمف وجيتٝمد ذم ـمٚمٌف أؿمد آضمتٝم٤مد وأُمرا
َيدم ومٞمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر جم٤مهدا وجم٤مهد هق اسمـ ضمؼم أطمد مم٤مًمٞمؽ ُمٙم٦م وقمٌد اهلل قمٌد اهلل ذم ومْمٚمف وزهده
وورقمف وؿمٝمرة اؾمٛمف أسمقه ذم ذومف وُمٙم٤مٟمف ُمـ اًمّمحٞم٦م صمؿ ُمـ رشمٌ٦م اخلالوم٦م وُمٚمٙمف إرض ذوم٤م وهمرسم٤م
وـم٤مقم٦م أهؾ اإلؾمالم واًمٙمٗمر ًمف ـمققم٤م ويمره٤م حلري أن يرهم٥م ومٞمف اًمٕم٤مىمؾ وَي٤مومظ قمٚمٞمف اًمٚمٌٞم٥م .

(احل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ )53/1
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اهلٛمذان ذم وصػ اًمٕمٚمؿ:اًمٕمٚمؿ ر ٌء سمٕمٞمد اعمرام ٓ ،يّم٤مد سم٤مًمًٝم٤مم ،وٓ ُي٘مًؿ سم٤مٕزٓم،
ىم٤مل سمديع اًمزُم٤من
ُّ
وإقمامم.وزرع ٓ يزيمق
وٓ ُيرى ذم اعمٜم٤مم ،وٓ ُيْمٌط سم٤مًمٚمج٤مم ،وٓ ُيٙمت٥م ًم ِّٚمث٤مم ،وٓ يقرث قمـ أسم٤مء
ٌ
روطم٤م
ضمقا ص٤مومٞمً٤م ،وُمـ اجلٝمد ً
ُمٓمرا صٞمًٌِّ٤م ،وُمـ اًمٓمٌع ًّ
َّإٓ ُمتك ص٤مدف ُمـ احلزم ًصمرى ـمٞمًٌِّ٤م ،وُمـ اًمتقومٞمؼ ً
٤م.وهمرض ٓ يّم٤مب َّإٓ سم٤مومؽماش اعمدر ،واؾمتٜم٤مد احلجر ،ور ِّد اًمْمجر،
دائام ،وُمـ اًمّمؼم ؾم٘مٞمً٤م ٟم٤موم ًٕم
ٌ
ً
ِ
وريمقب اخلٓمر ،وإدُم٤من اًمًٝمر ،واصٓمح٤مب اًمًٗمر ،ويمثرة اًمٜمٔمر ،وإقمامل اًمٗمٙمَر(.ضمقاهر إدب ًمٚمٝم٤مؿمٛمل )194
وىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م يٗم٤مظمر إهمٜمٞم٤مء اجلٝم٤مل:
روٞمٜم٤م ىمًٛم٦م اجلٌ٤مر ومٞمٜم٤م

قمٚمؿ وًمٚمجٝم٤مل ُم٤مل
ًمٜم٤م ٌ

وم٢من اعم٤مل يٗمٜمك قمـ ىمري٥م

وإن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ًمف زوال

ىم٤مل َّ
اًمٕمالُم٦م طم٤مومظ احلٙمٛمل :رمحف اهلل( :طم٤مؿمٞم٦م احلٙمٛمل) قمغم (روو٦م اًمٕم٘مالء ٓسمـ طم ٌَّ٤من )47
ِ
ُأ ْذ ٌن َو َأ ْقم َر َب َقمٜمْ ُف ٟمَ٤مـمِ ٌؼ سمِ َٗم ِؿ
اؾمت ََٛم َٕم ْ٧م
اًمٕم ْٚم ُؿ َأ ْهم َغم َو َأ ْطم َغم َُم٤م ًَم ُف ْ
وزم ِ
ِ
٤مؾم َٕم ْقا إِ ًَم ْٞم ِف َي٤م ُأ ِ
اهل َٛم ِؿ
اًمٕم ْٚم ُؿ َهم٤م َيتُ ُف اًم ُ٘م ّْم َقى َو ُر ْشم ٌَتُ ُف ا ًْمــ َٕم ْٚمٞم٤مء
َوم ْ
ِ
ف َُم ْٓم ُٚم ٍ
هللِ َأيم َْر ُم َُم ْـ َي ْٛم ٌِم َقم َغم َىمدَ ِم
قب َو َـم٤مًمٌُِ ُف
ذ ُ
اًمٕم ْٚم ُؿ َأ ْ َ
ِ
اًمً َٕم٤م َد ِة َواجلُ َّٝم ُ٤مل ِذم اًم ُّٔم َٚم ِؿ
لم َي ًْت َِيض ُء سمِ ِف
ُقر ُُمٌِ ٌ
َأ ْه ُؾ َّ
اًمٕم ْٚم ُؿ ٟم ٌ
٤مة ًم ِ ْٚم ِٕمٌ ِ
اًمٕم ْٚمؿ َأ ْقم َغم طمٞم ٍ
ِ
٤مد يم ََام
َ
َ َ
ُ

ِ
ٍم َ
ون
َٓ َؾم ْٛم َع َٓ َقم ْ٘م َؾ َسم ْؾ َٓ ُيٌْ ُ
َوم٤مجلَ ْٝم ُؾ َأ ْص ُؾ َو َال ِل اخلَ ْٚم ِؼ َىم٤مـمٌَِ ً٦م
ِ
اه ْؿ َُم ْع َؾم َٕم٤م َد ِهتِ ْؿ
َواًمٕم ْٚم ُؿ َأ ْص ُؾ ُهدَ ُ
ف سمِ٤مجلَ ْٝم ِؾ َواحلُ ْز ُن اًم َّٓم ِق ُيؾ سمِ ِف
َواخلَ ْق ُ
ِ
اًمٕم ْٚم ُؿ ـ َواهللِ ـ ُِم َػم ُ
اث اًمٜمُّ ٌُ َّق ِة َٓ
ِٕ َّٟم ُف إِ ْر ُ
ث َطم ٍّؼ َد ِائ ٍؿ أ َسمدً ا
اًمٕم ْٚمؿ ي٤م ص٤محِ يًتَ ْٖم ِٗمر ًمِّم ِ
ِ
٤مطمٌِ ِف
ُ َ َ َ ْ ْ َ
اك شمًَتَ ْٖم ِٗمر ِ
احلٞمت ُ
َ٤من ِذم ُجلَ٩مٍ
يم ََذ َ ْ ُ
َوإِ َّن َأ ْضمٜم ِ َح َ٦م إَ ُْم َال ِك َشم ٌْ ًُ ُٓم َٝم٤م

ات سمِ َج ْٝمٚمِ ِٝم ِؿ
َأ ْه ُؾ اجلَ َٝم٤م ًَم ِ٦م َأ ُْم َق ٌ
ف يم ٌُّؾ سمِ َذٟمٌِْ ِٝم ِؿ
اًمً ِٕم ِػم ُُم ْٕم َ ِؽم ٌ
َو ِذم َ
َو َأ ْص ُؾ ِؿم ْ٘م َق ِهتِ ْؿ ُـم ًّرا َو ُفم ْٚم ِٛم ِٝم ِؿ
َوم َال ي ِْم ُّؾ و َٓ ي ِْم َ٘مك َذوو ِ
احل َٙم ِؿ
ُ
َ َ
َ
وزم ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ ُمٜم ِْٗمٞم ِ
َو َقم ْـ ُأ ِ
٤من َوم٤م ْقمت َِّم ِؿ
َ َّ
ُِم َػم َ
اث ُي ِْمٌِ ُٝم ُف ُـمق َسمك عمُ ِ ْ٘مت ًَِ ِؿ
اإل ْومٜم ِ
َو َُم٤م ِؾم َقا ُه إِ َمم ِ
َ٤مء َواًم َٕمدَ ِم
َأه ُؾ اًمًامو ِ
لم ُِم ْـ عمَ ِؿ
ات َوإَ َر ِو َ
ْ
َّ َ َ
ُِم َـ اًمٌِ َح ِ
اًمْم ْق ِء َواًم ُّٔم َٚم ِؿ
٤مر ًَم ُف ِذم َّ
ًم ِ َٓم٤مًمٌِِ ِ
ٞمف ِر ًو٤م ُِمٜم ُْٝم ْؿ سمِ ُّمٜم ِْٕم ِٝم ِؿ
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ُقن َـم ِر َيؼ ِ
اًمً٤مًمِٙم َ
اًمٕم ْٚم ِؿ ُي ًْٚمِ ُٙم ُٝم ْؿ
َو َّ
اًمٕم ْٚمؿ واًمق ِ
٤مُمع ِ
و ِ
اقمل ًم ِ َٞم ْح َٗم َٔم ُف
َ َ َ
اًمً ُ
َ َّ
َوم َٞم٤م ٟم ََْم َ٤مر َشم ُف إِ ْذ يم َ
َ٤من ُُمت َِّّم ًٗم٤م سمِ َذا
٤مك ِذم َوم ْْم ِؾ َأه ِؾ ِ
َيم َٗم َ
اًمٕم ْٚم ِؿ َأٟم ُْرومِ ُٕمقا
ْ
َويم َ
َ٤من َوم ْْم ُؾ َأسمِٞمٜمَ٤م ِذم اًم َ٘م ِدي ِؿ َقم َغم
يم ََذ َ
ػ َل ْ َشم ْٔم َٝم ْر َوم ِْمٞم َٚمتُ ُف
قؾم ُ
اك ُي ُ
٤مع يمَٚمِٞم ِؿ اهللِ ًم ِ ْٚم َخ ِ ِ
ي
َو َُم٤م ا ِّشمٌَ ُ
ُمع َوم ْْمٚمِ ِف سمِ ِرؾم َ٤مٓ ِ
ت ِ
اإل ًَم ِف ًَم ُف
َ ْ
َ
٤مًمٕم ْٚم ِؿ طم ِ
و َىمدَّ م اعمُّم َٓم َٗمك سمِ ِ
٤مُم َٚم ُف
َ
َ َ ْ

٤ممهق َأ ْن َهمدَ ْوا ًم ِ ْٚم َق ْطم ِل َأ ْو ِقم َٞم ً٦م
َيم َٗم ُ ُ
ٍما سمِ َخ ِْم َٞمتِ ِف
َو َظم َّّم ُٝم ْؿ َر ُّسمٜمَ٤م َسم ْ ً
ت َؿم َٝم٤م َد ُ ُهت ْؿ
َو َُم ْع َؿم َٝم٤م َدشمِ ِف َضم٤م َء ْ
َو َي ِْم َٝمدُ َ
أه ِؾ اجلَ َٝم٤م ًَم ِ٦م
ون َقم َغم ْ
قن َقم َغم اًمٕمٌ ِ
َواًم َٕم٤معمُ ِ َ
٤مد َوم ْْم ُٚم ُٝم ُٛمق
ُ َّ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ َو َأ ْه ُ
ـؾ
ُه ُؿ اهلُدَ ا ُة إِ َمم َأ ْهدَ ى َّ
َص اًمٙمِت ِ
َ٤مب َو ِذم
َو َوم ْْم ُٚم ُٝم ْؿ َضم٤م َء ِذم ٟم ِّ

 يمت٤مب ِاًمٕمٚمؿ -
ُ

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

اجلٜمَ ِ
إِ َمم ِ
٤من َـم ِري ً٘م٤م َسم ِ
٤مر ُئ اًمٜم ًََّ ِؿ
ِ
َ٤مذا إِ َّي٤م ُه ِذم إُ َُم ِؿ
ُُم َ١م ِّد ًي٤م ٟم ً
سمِدَ ْقم َق ِة َظم ْ ِػم اخلَ ْٚم ِؼ ُيم ِّٚم ِٝم ِؿ

ُِمـ َأضمٚمِ ِف درضم ٍ
٤مت َوم ْق َق َهم ْ ِػم ِه ِؿ
ْ ْ ََ َ
ـ٠مُم َال ِك سمِ ِ
٤مًمٕم ْٚم ِؿ ُِم ْـ َشم ْٕمٚمِٞم ِؿ َر ِّهبِ ِؿ
ا ًْم َ ْ
اًمٕم ْٚم ِؿ و ِْ
لم سمِ َٖم ِػم ِ
ِ ِ
احل َٙم ِؿ
َ
ًم ْٚم َٕم٤معمَ َ ْ

ا ًْمـٛمٕم ِ
روف إِ َّٓ ًم ِ ِٕم ْٚم ٍؿ َقمٜمْ ُف ُُمٜمٌَْ ِٝم ِؿ
َ ْ
َو َُم ْق ِقم ٍد َو َؾم َام ٍع ُِمٜمْ ُف ًم ِ ْٚمٙمَٚمِ ِؿ
َأ ْقمٔمِ ْؿ سمِ َذًم ِ َؽ َشم ْ٘م ِد ًيام ًم ِ ِذي َىمدَ ِم
ِ
أي ُِمٜمْ ُف ِذم ُصدُ ِ
ور ِه ِؿ
َو َأ ْو َح٧م ُ
َو َقم ْ٘م َؾ َأ ُْمث٤مًم ِ ِف ِذم َأ ْصدَ ِق اًمٙمَٚمِ ِؿ
اؾمت ََج٤م ُسمقا َو َأ ْه ُؾ اجلَ ْٝم ِؾ ِذم َص َٛم ِؿ
َطم ْٞم ُ٨م ْ
اضمت ََٛم ُٕمقا ِذم َي ْق ِم َطم ْ ِ
نم ِه ِؿ
ـٛم ْق َمم إِ َذا ْ
سمِ٤م ًْم َ

يمَ٤مًمٌَدْ ِر َوم ْْم ًال َقم َغم اًمدُّ ِّر ِّي َوم٤م ْهمتَٜم ِ ِؿ

اجلَ ْٝم ِؾ َقم ْـ َهدْ َِيِ ْؿ َو ُّٚمقا ِجلَ ْٝمٚمِ ِٝم ِؿ
ا ًْمـح ِد ِ
ي٨م َأ ْؿم َٝم َر ُِم ْـ ٟم ٍ
َ٤مر َقم َغم َقم َٚم ِؿ
َ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ال سمؼمك ِ
ٟمًٞم٧م آي ً٦م ل أضمد أطمد ًا  ،يذيمرٟمٞمٝم٤م إٓ رضم ً
رطمٚم٧م
اًمٖمامد ،
ُ
ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمفً :مق ُأ ُ
إًمٞمف (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) 342/2
ىم٤مل قمٙمرُم٦م :يم٤من اسمـ قمٌ٤مس جيٕمؾ ذم رضمكم اًمٙمٌؾ( اًم٘مٞمد ) ويٕمٚمٛمٜمل اًم٘مرآن واًمًٜمـ(احلٚمٞم٦م )326/3
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمزي٤مت ىم٤مل :يمٜم٤م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ومج٤مءت اُمرأة ،ومِمٙم٧م إًمٞمف اسمٜمٝم٤م :وىم٤مًم٧م:
ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،أضمٞمئؽ سمف شمٕمٔمف؟ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،ضمٞمئل سمف :ومج٤مءت سمف ،ومققمٔمف ؾمٗمٞم٤من سمام ؿم٤مء اهلل ،وم٤مٟمٍمف
اًمٗمتك :ومٕم٤مدت اعمرأة سمٕمد ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،وم٘م٤مًم٧م :ضمزاك اهلل ظمػم ًا ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل :وذيمرت سمٕمض ُم٤م حت٥م ُمـ
أُمر اسمٜمٝم٤م :صمؿ ضم٤مءت سمٕمد طملم وم٘م٤مًم٧م :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،اسمٜمل ُم٤م يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ ويّمقم اًمٜمٝم٤مر وٓ ي٠ميمؾ وٓ
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 يمت٤مب ِاًمٕمٚمؿ -
ُ

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

ينمب وم٘م٤مل:وَيؽُ ،مؿ ذاك؟ ىم٤مًم٧م :يٓمٚم٥م احلدي٨م وم٘م٤مل :اطمتًٌٞمف قمٜمد اهلل(.احلٚمٞمف )66 - 65/7
قمـ احلًلم سمـ احلًـ احلٜم٤مط ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ومرىمد ًا إُم٤مم ُمًجد اًمٌٍمة ـ ي٘مقل :دظمٚمقا قمغم ؾمٗمٞم٤من
اًمثقري ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف ،ومحدصمف رضمؾ سمحدي٨م ،وم٠مقمجٌف ،وضب يده إمم حت٧م ومراؿمف ،وم٠مظمرج
أًمقاطم ً٤م ًمف ،ومٙمت٥م ذًمؽ احلدي٨م :وم٘م٤مًمقا ًمف :قمغم هذه احل٤مل ُمٜمؽ ،وم٘م٤مل :إٟمف طمًـ ،وم٘مد ؾمٛمٕم٧م طمًٜم ً٤م،
وإن ُم٧م ،وم٘مد يمتٌ٧م طمًٜم ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )64/7
ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد قمٌد اًمرطمٞمؿ احل٤مضمل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ ـم٤مهر ي٘مقل :سمٚم٧م اًمدم ذم ـمٚم٥م احلدي٨م ُمرشملمُ ،مرة
سمٌٖمداد ،وأظمرى سمٛمٙم٦م ،يمٜم٧م أُمٌم طم٤مومٞم٤م ذم احلر ،ومٚمح٘مٜمل ذًمؽ ،وُم٤م ريمٌ٧م داسم٦م ىمط ذم ـمٚم٥م احلدي٨م،
ويمٜم٧م أمحؾ يمتٌل قمغم فمٝمري ،وُم٤م ؾم٠مًم٧م ذم طم٤مل اًمٓمٚم٥م أطمدا ،يمٜم٧م أقمٞمش قمغم ُم٤م ي٠ميت.
( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )363/19
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ :يمٜم٤م سمٛمٍم ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر ،ل ٟم٠ميمؾ ومٞمٝم٤م ُمرىم٦م ،يمؾ هن٤مرٟم٤م ُم٘مًؿ عمج٤مًمس
اًمِمٞمقخ ،وسم٤مًمٚمٞمؾ :اًمٜمًخ واعم٘م٤مسمٚم٦م ىم٤مل :وم٠مشمٞمٜم٤م يقُم٤م أٟم٤م ورومٞمؼ زم ؿمٞمخ٤م ،وم٘م٤مًمقا :هق قمٚمٞمؾ ،ومرأيٜم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م
ؾمٛمٙم٦م أقمجٌتٜم٤م ،وم٤مؿمؽميٜم٤مه٤م  ،ومٚمام سٟم٤م إمم اًمٌٞم٧م ،طمي وىم٧م جمٚمس ،ومٚمؿ يٛمٙمٜم٤م إصالطمف ،وُمْمٞمٜم٤م إمم
اعم جٚمس ،ومٚمؿ ٟمزل طمتك أشمك قمٚمٞمف صمالصم٦م أي٤مم ،ويم٤مد أن يتٖمػم ،وم٠ميمٚمٜم٤مه ٟمٞمئ٤م ،ل يٙمـ ًمٜم٤م ومراغ أن ٟمٕمٓمٞمف ُمـ
يِمقيف .صمؿ ىم٤مل ٓ :يًتٓم٤مع اًمٕمٚمؿ سمراطم٦م اجلًد( شمذيمرة احلٗم٤مظ )839/3
يم َ
َ٤من داود اًمٓم٤مئك رمحف اهلل  :ينمب اًمٗمتٞم٧م وٓ ي٠ميمؾ اخلٌز وم٘مٞمؾ ًمف رم ذًمؽ وم٘م٤مل  :سملم ُمْمغ اخلٌز
وذب اًمٗمتٞم٧م ىمرأة َخًلم آيف (.اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ)346/1
سم٤مًمٌٍمة ذم ِ
ِ
ٍ
ؾمٛمٕم٧م أيب ُ
أؿمٝمرَ ،ويم َ
َ٤من ذم
ؾمٜم٦م أرسم َع قمنم َة وُم٤مئتلم صمامٟمٞم َ٦م
ٞم٧م
َىم َ٤مل اسم ُـ أيب َطم٤مشمؿ
ي٘مقلَ :سم ِ٘م ُ
ُ
ٞم٧م سمال ٍ
ِ
ٟمٗمز ْ
وُمْمٞم٧م
ٟمٗم٘م٦م،
ُ
صمٞم٤مب َسمدَ ن ؿمٞمئ ً٤م سمٕمدَ رء َطمتك سم٘م ُ
ىمٞمؿ ؾمٜم ً٦م وم٤مٟم٘مٓم َع َٟم َٗم َ٘متلَ ،وم َج ُ
ٕمٚم٧م أسمٞم ُع َ
أن ُأ َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ظم٤مل،
ورضمٕم٧م إمم سمٞم٧م
وم٤مٟمٍمف رومٞم٘مل
اعمً٤مء
ُمٜمٝمؿ إمم
اعمِمٞمخ٦م وأؾمٛم ُع
صديؼ زم إمم
أـمقف َُم َع
َ
ُ
ُ
ْ
أـمقف َُم َٕم ُف ذم ؾمام ِع
ومجٕمٚم٧م
قمكم رومٞم٘مل،
صمؿ
ٕمٚم٧م
ُ
ُ
ُ
َوم َج ُ
ُ
أذب اعم٤م َء ُمـ اجلقعّ .
أصٌح٧م ُمـ اًمٖمد ،وهمدا ّ
وم٤مٟمٍمف قمٜمل واٟمٍموم٧م ضم٤مئٕم ً٤م ،ومٚمام يم َ ِ
ٍ
ِ
قمكم َوم َ٘م َ٤ملُُ :م ّر سمِٜمَ٤م إمم
ؿمديد،
احلدي٨م قمغم ضمق ٍع
َ
ّ
َ٤من ُم ْـ اًمٖمد َهمدَ ا ّ
ِ
ىمٚم٧م ٓ :أيمت َ
يقُم٤من َُم٤م
ُٛمؽ أُمري ىمد َُم َ٣م
ىمٚم٧م :أٟم٤م
ٌ
وٕمٞمػ ٓ ،يٛمٙمٜمٜمل َىم َ٤ملَُ :م٤م َو ْٕم ُٗم َؽ؟ُ ،
اعمِم٤ميخِ ُ ،
ِ
ـمٕمٛم٧م ومٞمٝمام ؿمٞمئ ً٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل :ىمدْ سم٘مل ُمٕمل ديٜم٤مر وم٠مٟم٤م ِ
ُ
أظمر ذم اًمٙمِراء،
اًمٜمّمػ
وٟمجٕمؾ
سمٜمّمٗمف،
أواؾمٞمؽ
َ
ُ
َ
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 يمت٤مب ِاًمٕمٚمؿ -
ُ

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ
ُ

ِ
اًمٜمّمػ ِديٜم٤مر ( .اجلرح واًمتٕمديؾ ص)363
وىمٌْم٧م ُمٜمف
اًمٌٍمة
ومخرضمٜم٤م ُمـ
َ
ُ
ِ
ُ
اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة ُمـ ٟمقُمف  ،ومٞمقىمد اًمناج ويٙمت٥م
يًتٞم٘مظ ذم
اًمٌخ٤مري
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :وىمد يم٤من
ُّ
اًمٗم٤مئدة متر سمخ٤مـمره  ،صمؿ يٓمٗمئ هاضمف  ،صمؿ ي٘مقم ُمرة أظمرى وأظمرى  ،طمتك يم٤من يتٕمدد ُمٜمف ذًمؽ ىمريٌ ً٤م ُمـ
قمنميـ ُمرة (.اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )31/11
ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ رمحف اهلل :أوم٣م سمامًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم أن ٟم٘مض ؾم٘مػ سمٞمتف ومٌ٤مع ظمِمٌف.
(شم٤مريخ سمٖمداد )13/2
ىم٤مل قمٌٞمد سمـ يٕمٞمش شمقذم ؾمٜم٦م ( 228هـ) رمحف اهلل :أىمٛم٧م صمالصملم ؾمٜم٦م ُم٤م أيمٚم٧م سمٞمدي يٕمٜمل سم٤مًمٚمٞمؾ يم٤مٟم٧م
أظمتل شمٚم٘مٛمٜمل وأٟم٤م أيمت٥م (.اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع )178/2
ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر سمـ ٟمٗمٞمؾ (شمقذم 234هـ) رمحف اهلل ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ وَيٞمك سمـ ُمٕملم ومً٠مًمٜمل َيٞمك
ىمرأت قمغم ُمٕم٘مؾ سمـ قمٌٞمد اهلل قمـ قمٓم٤مء :أدٟمك وىم٧م احل٤مئض يقم ؟
وهق يٕم٤مٟم٘مٜمل ! وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر
َ
وم٘م٤مل ًمف :أسم٤م قمٌد اهلل يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمٌؾً :مق ضمٚمً٧م ! ىم٤مل :أيمره أن يٛمقت أو يٗم٤مرق اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أن
أؾمٛمع ! (.شم٤مريخ دُمِمؼ )353/32
وىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعمٌ٤مرك :ـمٚمٌ٧م إدب صمالصملم ؾمٜم٦م وـمٚمٌ٧م اًمٕمٚمؿ قمنميـ ؾمٜم٦م ويم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن إدب
ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ (هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ٓسمـ اجلزري )446/1
قمـ قمٞمًك سمـ مح٤مدة زهمٌ٦م ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ي٘مقل :وىمد أذف قمغم أصح٤مب احلدي٨م ومرأى
ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل ُ :م٤م هذا ؟ أٟمتؿ إمم يًػم ُمـ إدب أطمقج ُمٜمٙمؿ إمم يمثػم ُمـ اًمٕمٚمؿ .
( ذف أصح٤مب احلدي٨م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )122
وىم٤مل ؾم٤مل سمـ أيب اجلٕمد :اؿمؽمان ُمقٓي سمثٚمثامئ٦م درهؿ وأقمت٘مٜمل وم٘مٚم٧م سم٠مي رء أطمؽمف وم٤مطمؽموم٧م
سم٤مًمٕمٚمؿ ومام مت٧م زم ؾمٜم٦م طمتك أشم٤من أُمػم اعمديٜم٦م زائر ًا ومٚمؿ آذن ًمف(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )8/1
ِ
اًمٜمحقوم٠مٟمٗم٘م٧م صمامٟملم أًمػ درهؿ طمتك طمذىمتف!(.اًمًػم )578/19
سم٤مب ُمـ
ُ
قمكم ٌ
ىم٤مل ظمٚمػ سمـ هِم٤ممُ :أؿمٙمؾ َّ
ُ
وزبة محذ اهلل رؼبىل ٚؽىشٖ
ُ
 -8:8ثبة فنً احلّذ ٚاٌؾىش

ون َأ ْذيمُريمُؿ و ْاؿمٙمُروا ِزم وٓ َشم ْٙم ُٗمر ِ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم٤م ْذيمُر ِ
ون [ اًمٌ٘مرة  ] 152 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ًَ :م ِئ ْـ
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
ُ
َؿمٙم َْرشم ُْؿ َٕ ِزيدَ َّٟمٙم ُْؿ [ إسمراهٞمؿ  ] 7 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ُىم ِؾ احلَ ْٛمدُ هللِ [ اإلهاء  ] 111 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم :

سم٤مب ومْمؾ احلٛمد
يمت٤مب محد اهلل شمٕم٤ممم وؿمٙمره ُ -
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ِ
آظمر د ْقمقاهؿ ِ
لم [ يقٟمس . ] 19 :
أن احلَ ْٛمدُ هللِ َر ِّب اًم َٕم٤معمَ ِ َ
َو ُ َ َ ُ ْ

ِ
وؾم َّٚمؿ ُأ ِيت ًَمٞمْٚم َ٦م ُأ ْ ِ
ه َي سمِ ِف سمِ َ٘مدَ َطم ْلم
 -1393وقمـ أيب ُه َر ْيرة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ُ
َخر و ًَمٌـ  ،ومٜم َٔم َر إ ًَم ْٞم ِٝمام وم َ٠م َ
احلٛمدُ هللَِّ ا ًَّمذي
ظمذ اًم َّٚمٌ َـ َ ،وم َ٘م َ٤مل
ُِمـ َ ْ
وؾم َّٚمؿ ْ « :
ضمؼميؾ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ه َ ِ ِ
ًمق َ
قت ُأ َُّمت َُؽ ش رواه ُمًٚمؿ .
ت اخلَ ْٛم َر َهم ْ
أظم ْذ َ
َ
داك ًمٚمٗم ْٓمرة ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :يم ُُّؾ أ ُْم ٍر ِذي سم٤مل ٓ ُي ٌْد ُأ ومٞمف سمـــ  :احلٛمد
 -1394وقمٜمْ ُف قم ْـ رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٌ
وهمػم ُه .
طمً ٌـ  ،روا ُه أسمق داود
هللَّ َوم ُٝم َق أ ْىم ُٓمع ش
طمدي٨م َ
ُ

ِ
رؾم َ
إؿمٕمري ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ ،
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إذا
 -1395و َقمـ أيب ُُمقؾمك
َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ِ
ُم٤مت و ًَمدُ اًمٕمٌ ِد ىم٤مل اهللَّ شمٕم٤ممم ِ
َٕمؿ َ ،وم ُ
ٞم٘مقل  :ىمٌْمتُؿ َصمٛمر َة
َ
عمالئٙمَتِ ِف َ :ىم ْ
ْ
ٌْمت ُْؿ و ًَمدَ قمٌْدي ؟ ومٞم٘مق ًُمقن ٟ :م ْ
ُوم َ١م ِ
ومٞم٘مقل َ :وم َام َذا ىم٤مل َقم ٌْدي ؟ ومٞم٘مقًمقن  :محِ َ
ؽم َضمع َ ،ومٞم ُ٘م ُ
ُ
قل اهللَّ شمَٕم٤ممم
اد ِه ؟ ومٞم٘مقًمقن َٟ :م َٕم ْؿ ،
واؾم َ ْ
دك ْ
ِ
ِ ِ
احلٛم ِد ش روا ُه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
وؾم ُّٛمق ُه َسم ْٞم َ٧م ْ
 :ا ْسمٜمُقا ًم َٕم ٌْدي سم ْٞمت ً٤م ذم اجلٜمَّ٦م َ ،
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن اهللَّ ًَمػميض ِ
رؾم ُ
قمـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1396وقم ّْـ أٟم ََس ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
اًمنم َسم َ٦م َوم َٞم ْح َٛمدُ ُه َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ش روا ُه ُمًٚمؿ .
اًمٕم ٌْد َي ْ٠ميم ُُؾ إ ْيم َٚم َ٦م َوم َٞم ْح َٛمدُ ُه َقمٚم ْٞم َٝم٤م َ ،و َي ْنمب َّ ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف  :وم٤مذيمرون أذيمريمؿ ىم٤مل  :اذيمرون سمٓم٤مقمتل أذيمريمؿ سمٛمٖمٗمريت.
قمـ قمٙمرُم٦م :وم٤مذيمرون أذيمريمؿ ىم٤مل  :ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ي٘مقل اهلل  :ذيمري ًمٙمؿ ظمػم ُمـ ذيمريمؿ زم.
قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ  ،أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل  :ي٤م رب  ،أظمؼمن يمٞمػ أؿمٙمرك؟ ىم٤مل  :شمذيمرن وٓ
شمٜمً٤من  ،وم٢مذا ذيمرشمٜمل وم٘مد ؿمٙمرشمٜمل ،وإذا ٟمًٞمتٜمل وم٘مد يمٗمرشمٜمل .ىمقًمف شمٕم٤ممم :واؿمٙمروا زم وٓ شمٙمٗمرون .
قمـ أيب اجلٚمد ىم٤مل  :ىمرأت ذم ُمً٤مءًم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم  ،أٟمف ىم٤مل  :ي٤م رب  ،يمٞمػ زم أن أؿمٙمريمقأصٖمر
ٟمٕمٛم٦م ووٕمتٝم٤م قمٜمدي ُمـ ٟمٕمٛمؽ ٓ جي٤مزي هب٤م قمٛمكم يمٚمف؟ وم٠مشم٤مه اًمقطمل  :أن ي٤م ُمقؾمك ،أن ؿمٙمرشمٜمل.
قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف  ،أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف  :أؾم٠مًمؽ مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ذم إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م،
واًمِمٙمر ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمرى وسمٕمد اًمرو٤م .قمـ أيب طم٤مزم ،أن رضمال ىم٤مل ًمف ُ :م٤م ؿمٙمر اًمٕمٞمٜملم ؟ ىم٤مل :

سم٤مب ومْمؾ احلٛمد
يمت٤مب محد اهلل شمٕم٤ممم وؿمٙمره ُ -
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إن رأي٧م هبام ظمػما أقمٚمٜمتف ،وإن رأي٧م هبام ذا ؾمؽمشمف  .ىم٤مل  :ومام ؿمٙمر إذٟملم ؟ ىم٤مل  :إن ؾمٛمٕم٧م هبام
ظمػما وقمٞمتف ،وإن ؾمٛمٕم٧م هبام ذا أظمٗمٞمتف  ،ىم٤مل  :ومام ؿمٙمر اًمٞمديـ ؟ ىم٤مل  ٓ :شم٠مظمذ هبام ُم٤م ًمٞمس هلام ،وٓ
متٜمع طم٘م٤م هلل قمز وضمؾ هق ومٞمٝمام  .ىم٤مل  :ومام ؿمٙمر اًمٌٓمـ ؟ ىم٤مل  :أن يٙمقن أؾمٗمٚمف ـمٕم٤مُم٤م ،وأقماله قمٚمام  ،ىم٤مل
 :ومام ؿمٙمر اًمٗمرج؟ ىم٤مل  :يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  :إٓ قمغم أزواضمٝمؿ أو ُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامهنؿ إمم ىمقًمف  :وم٠موًمئؽ
هؿ اًمٕم٤مدون ىم٤مل  :ومام ؿمٙمر اًمرضمٚملم ؟ ىم٤مل  :إن رأي٧م طمٞم٤م همٌٓمتف اؾمتٕمٛمٚم٧م قمٛمٚمف هبام  ،وإن رأي٧م ُمٞمت٤م
ُم٘متف يمٗمٗمتٝمام قمـ قمٛمٚمف ،وأٟم٧م ؿم٤ميمر هلل قمز وضمؾ  .وم٠مُم٤م ُمـ ؿمٙمر سمٚمً٤مٟمف ،ول يِمٙمر سمجٛمٞمع أقمْم٤مئف،
ومٛمثٚمف يمٛمثؾ رضمؾ ًمف يمً٤مء ،وم٠مظمذ سمٓمرومف ول يٚمًٌف ،ومٚمؿ يٜمٗمٕمف ذًمؽ ُمـ احلر واًمؼمد واًمثٚم٩م واعمٓمر.
ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل :إن اهلل قمز وضمؾ أٟمٕمؿ قمغم اًمٕمٌ٤مد قمغم ىمدره ،ويمٚمٗمٝمؿ اًمِمٙمر قمغم ىمدرهؿ.
(شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر )69 -38/2
قمـ اًمرسمٞمع ذم ىمقًمف  :وإذ شم٠مذن رسمٙمؿ ًمئـ ؿمٙمرشمؿ ٕزيدٟمٙمؿ .ىم٤مل  :أظمؼمهؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم قمـ رسمف
قمز وضمؾ أهنؿ إن ؿمٙمروا اًمٜمٕمٛم٦م زادهؿ ُمـ ومْمٚمف وأوؾمع هلؿ ذم اًمرزق وأفمٝمرهؿ قمغم اًمٕم٤معملم .قمـ ىمت٤مدة
ذم ىمقًمف :وإذ شم٠مذن رسمٙمؿ ًمئـ ؿمٙمرشمؿ ٕزيدٟمٙمؿ .ىم٤مل  :طمؼ قمغم اهلل أن يٕمٓمل ُمـ ؾم٠مًمف ويزيد ُمـ ؿمٙمره
واهلل ُمٜمٕمؿ َي٥م اًمِم٤ميمريـ وم٤مؿمٙمروا هلل ٟمٕمٛمف  .ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم :عم٤م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من
اًمثقري ٓ :أىمقم طم تك حتدصمٜمل ىم٤مل ًمف :أٟم٤م أطمدصمؽ وُم٤م يمثرة احلدي٨م ًمؽ سمخػم ي٤م ؾمٗمٞم٤من إذا أٟمٕمؿ اهلل
قمٚمٞمؽ سمٜمٕمٛم٦م وم٠مطمٌٌ٧م سم٘م٤مئٝم٤م ودواُمٝم٤م وم٠ميمثر ُمـ احلٛمد واًمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل ذم يمت٤مسمف:
( ًَمئِ ْـ َؿمٙم َْرشم ُْؿ ََٕ ِزيدَ َّٟمٙم ُْؿ) (إسمراهٞمؿ  )7وإذا اؾمتٌٓم٠مت اًمرزق وم٠ميمثر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم
َ٤من َهم َّٗم٤مر ًا ُير ِؾم ِؾ اًمًامء َقم َٚمٞمْٙمُؿ ُِمدْ رار ًا َو ُيٛم ِد ْديمُؿ سمِ َ٠مُم َق ٍ
(اؾمتَ ْٖم ِٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ
ال َو َسمٜم ِ َ
لم َو َ ْ
ْ ْ
ْ
ْ َ
َّ َ َ
ْ
يمت٤مسمفْ :

ٍ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َأ ْهنَ٤مر ًا) (ٟمقح )12 -19ي٤م ؾمٗمٞم٤من إذا طمزسمؽ أُمر ُمـ ؾمٚمٓم٤من أو همػمه وم٠ميمثر ُمـٓ :
َضمٜمَّ٤مت َو َ ْ

طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل وم٢مهن٤م ُمٗمت٤مح اًمٗمرج ويمٜمز ُمـ يمٜمقز اجلٜم٦م ومٕم٘مد ؾمٗمٞم٤من سمٞمده وىم٤مل :صمالث وأي صمالث؟
ىم٤مل ضمٕمٗمر :قم٘مٚمٝم٤م واهلل أسمق قمٌد اهلل وًمٞمٜمٗمٕمٜمف اهلل هب٤م (.شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر )494/8
قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل  :إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىم٤مًمقا  :اختذ اهلل وًمدا  .وىم٤مًم٧م اًمٕمرب ً :مٌٞمؽ ٓ
ذيؽ ًمؽ ،إٓ ذيٙم٤م هق ًمؽ ،متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ  .وىم٤مل اًمّم٤مسمئقن واعمجقس ً :مقٓ أوًمٞم٤مء اهلل ًمذل .
وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م  :وىمؾ احلٛمد هلل اًمذي ل يتخذ وًمدا (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )479/9
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قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل  :أظمؼمت أن ىمقًمف  :ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ إذا ُمر هبؿ اًمٓم٤مئر يِمتٝمقٟمف ىم٤مًمقا  :ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ
 .ذًمؽ دقم٤مؤهؿ سمف ،ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اعمٚمؽ سمام اؿمتٝمقا ،وم٢مذا ضم٤مء اعمٚمؽ سمام يِمتٝمقن ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومػمدون قمٚمٞمف،
ومذًمؽ ىمقًمف  :وحتٞمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ؾمالم وم٢مذا أيمٚمقا ىمدر طم٤مضمتٝمؿ ىم٤مًمقا  :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
ومذًمؽ ىمقًمف  :وآظمر دقمقاهؿ أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .قمـ اسمـ أيب اهلذيؾ ىم٤مل  :احلٛمد هلل أول اًمٙمالم
وآظمر اًمٙمالم صمؿ شمال:وآظمر دقمقاهؿ أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)635/7
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمغم يمٚمٛمف
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف :ىمد قمٚمٛمٜم٤م ؾمٌح٤من اهلل وٓ اًمف آ اهلل ومام احلٛمد هلل ؟ ىم٤مل ّ
روٞمٝم٤م اهلل ًمٜمٗمًف( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم )292/1
قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف  :أٟمف ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ مهذان إن اًمٜمٕمٛم٦م ُمقصقًم٦م سم٤مًمِمٙمر واًمِمٙمر
يتٕمٚمؼ سم٤معمزيد ومه٤م ُم٘مروٟم٤من ذم ىمرن ومٚمـ يٜم٘مٓمع اعمزيد ُمـ اهلل طمتك يٜم٘مٓمع اًمِمٙمر ُمـ اًمٕمٌد.
( قمدة اًمّم٤مسمريـ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )123
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف  :احلٛمد هلل يمٚمٛمف اًمِمٙمر واذا ىم٤مل اًمٕمٌد احلٛمد هلل ىم٤مل ؿمٙمرٟمك قمٌدى .
(شمٗمًػم اسمـ يمثػم )293/1
وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  :ىمٞمدوا ٟمٕمؿ اهلل سمِمٙمر اهلل (.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )13/1
قمـ قمٛمرو سمـ اًمًٙمـ ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ ُمـ أهؾ سمٖمداد :وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م حمٛمد،
أظمؼمن قمـ ىمقل ُمٓمرفٕ :ن أقم٤مرم ،وم٠مؿمٙمر :أطم٥م إزمُ :مـ أن أسمتغم ،وم٠مصؼم :أهق أطم٥م إًمٞمؽ ،أم ىمقل
أظمٞمف أ يب اًمٕمالء :اًمٚمٝمؿ ،روٞم٧م ًمٜمٗمز ُم٤م روٞم٧م زم؟ ىم٤مل :ومًٙم٧م ؾمٙمت٦م :صمؿ ىم٤مل :ىمقل ُمٓمرف :أطم٥م
إزم :وم٘م٤مل اًمرضمؾ :يمٞمػ ،وىمد ريض هذا ًمٜمٗمًف ُم٤م روٞمف اهلل ًمف؟ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من :إن ىمرأت اًم٘مرآن ،ومقضمدت
ِ
(ص  .)39ووضمدت صٗم٦م أيقب ُمع اًمٌالء
اب) ّ
صٗم٦م ؾمٚمٞمامن ُمع اًمٕم٤مومٞم٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤مٟ( :م ْٕم َؿ ا ًْم َٕمٌْدُ إِ َّٟم ُف َأ َّو ٌ
ِ
(ص  . )44وم٤مؾمتقت اًمّمٗمت٤من ،وهذا ُمٕم٤مرم ،وهذا ُمٌتغم :ومقضمدت
اب) ّ
اًمذي يم٤من ومٞمفٟ( :م ْٕم َؿ ا ًْم َٕمٌْدُ إِ َّٟم ُف َأ َّو ٌ
اًمِمٙمر ىمد ىم٤مم ُم٘م٤مم اًمّمؼم :ومٚمام اقمتدٓ :يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م ُمع اًمِمٙمر ،أطم٥م إزمُ ،مـ اًمٌالء ُمع اًمّمؼم.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )213/212/2
ىم٤مل أيب قمٌد ا هلل اًمرازي :ىم٤مل زم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل إن ُمـ ؿمٙمر اهلل قمغم اًمٜمٕمٛم٦م :أن حتٛمده
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قمٚمٞمٝم٤م ،وشمًتٕملم هب٤م قمغم ـم٤مقمتف ومام ؿمٙمر اهلل ُمـ اؾمتٕم٤من سمٜمٕمٛمتف قمغم ُمٕمّمٞمتف(.احلٚمٞمف )278/7
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :اًمِم٤ميمر اًمذي يٕمٚمؿ أن اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم :أقمٓم٤مه إي٤مه٤مً ،مٞمٜمٔمر :يمٞمػ يِمٙمر،
ويمٞمػ يّمؼم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )287/7
ىم٤مل ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع :يمـ ًمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽ ذم ديٜمؽ ،أؿمٙمر ُمٜمؽ ًمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽ ذم دٟمٞم٤مك.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )188/6
ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد ٓ :يزال اًمرضمؾ ي٠مشمٞمٜمل ،ومٞم٘مقل :ي٤م أسم٤م أُمٞم٦م ُم٤م شمرى ومٞمٛمـ يٓمقف هبذا اًمٌٞم٧م ُم٤مذا ومٞمف
ُمـ إضمر؟ وم٠مىمقل :اًمٚمٝمؿ همٗمر ًا ىمد ؾم٠مًمٜمل قمـ هذا همػمك :وم٘مٚم٧م :سمؾ ؾمٚمقن قمـ ُمـ ـم٤مف هبذا اًمٌٞم٧م
ؾمٌٕم ً٤مُ ،م٤م ىمد أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ومٞمف ُمـ اًمِمٙمر طمٞم٨م رزىمف اهلل ـمقاف ذًمؽ اًمًٌع ىم٤مل :صمؿ ي٘مقلٓ :
شمٙمقٟمقا يم٤مًمذي ي٘م٤مل ًمف :شمٕمٛمؾ يمذا ويمذا ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ إن أطمًٜمتؿ زم ُمـ إضمر( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )155/8
يم٤من قمكم سمـ طمًلم سمٛمٜمك ومٔمٝمر ُمـ دقم٤مئف أن ىم٤مل  :يمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمٛمتٝم٤م قمكم ىمؾ ًمؽ قمٜمده٤م ؿمٙمري ،
ويمؿ ُمـ سمٚمٞم٦م اسمتٚمٞمتٜمل هب٤م ىمؾ ًمؽ قمٜمده٤م صؼمى  ،ومٞم٤م ُمـ ىمؾ ؿمٙمري قمٜمد ٟمٕمٛمتف ومٚمؿ َيرُمٜمل  ،وي٤م ُمـ ىمؾ
صؼمي قمٜمد سمالئف ومٚمؿ َيذًمٜمل  ،وي٤م ُمـ رآن قمغم اًمذٟمقب اًمٕمٔم٤مم ومٚمؿ يٗمْمحٜمل ول َيتؽ ؾمؽمي  ،وي٤م ذا
اعمٕمروف اًمذي ٓ يٜم٘ميض  ،وي٤م ذا اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ٓ حتقل وٓ شمزول  ،صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد واهمٗمر
ًمٜم٤م وارمحٜم٤م(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م  19/1رىمؿ )41
ىم٤مل رضمؾ ٕيب طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مرُ :م٤م ؿمٙمر اًمٕمٞمٜملم؟ وم٘م٤مل :إن رأي٧م هبام ظمػم ًا ،أقمٚمٜمتف :وإن رأي٧م هبام
ذ ًا ،ؾمؽمشمف :ىم٤مل :ومام ؿمٙمر إذٟملم؟ ىم٤مل :إن ؾمٛمٕم٧م هبؿ ظمػم ًا ،وقمٞمتف :وإن ؾمٛمٕم٧م هبام ذ ًا ،دومٜمتف:
ىم٤ملُ :م٤م ؿمٙمر اًمٞمديـ؟ ىم٤مل ٓ :شم٠مظمذ هبام ُم٤م ًمٞمس ًمؽ ،وٓ متٜمع طم٘م ً٤م هلل هق ومٞمٝمام :ىم٤مل :وُم٤م ؿمٙمر اًمٌٓمـ؟
(وا ًَّم ِذي َـ ُه ْؿ
ىم٤مل :أن يٙمقن أؾمٗمٚمف ـمٕم٤مُم ً٤م ،وأقماله قمٚم ًام :ىم٤مل؟ وُم٤م ؿمٙمر اًمٗمرج؟ ىم٤مل :يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :
قن .إِ َّٓ َقم َغم َأ ْز َو ِ
ًم ِ ُٗمر ِ
َ٧م َأ ْي َام ُهن ُ ْؿ) .إمم ىمقًمف ( َوم ُ٠مو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ ا ًْم َٕم٤م ُد َ
وضم ِٝم ْؿ َطم٤مومِ ُٔم َ
ون)
اضم ِٝم ْؿ َأ ْو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
ُ
(اعم١مُمٜمقن .)7-5ىم٤مل :ومام ؿمٙمر اًمرضمٚملم؟ ىم٤مل :إن رأي٧م ُمٞمت ً٤م همٌٓمتف ،اؾمتٕمٛمٚم٧م هبام قمٛمٚمف :وإن رأي٧م
ُمٞمت ً٤م ُم٘متف ،يمٗمٗمتٝمام قمـ قمٛمٚمف :وأٟم٧م ؿم٤ميمر هلل قمز وضمؾ :وم٠مُم٤م ُمـ يِمٙمر سمٚمً٤مٟمف ،ول يِمٙمر سمجٛمٞمع
أقمْم٤مئف :ومٛمثٚمف :يمٛمثؾ رضمؾ ًمف يمً٤مء ،وم٠مظمذ سمٓمرومف ،ول يٚمًٌف :ومٚمؿ يٜمٗمٕمف ذًمؽ ُمـ احلر واًمؼمد ،واًمثٚم٩م
واعمٓمر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )243/3
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ىم٤مل اسمـ اعمٜمٙمدر ٕيب طم٤مزم :ي٤م أسم٤م طم٤مزم ُم٤م أيمثر ُمـ يٚم٘م٤من ومٞمدقمق زم سم٤مخلػم ُم٤م أقمرومٝمؿ وُم٤م صٜمٕم٧م إًمٞمٝمؿ
ظمػم ًا ىمط ىم٤مل ًمف أسمق طم٤مزم ٓ :شمٔمـ أن ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمؽ وًمٙمـ اٟمٔمر اًمذي ذًمؽ ُمـ ىمٌٚمف وم٤مؿمٙمره وىمرأ اسمـ
ِ ِ
ِ
ِ
مح ُـ ُو ّد ًا)(ُمريؿ(.)96احلٚمٞمف )233/3
اًمر ْ َ
زيد(:إِ َّن ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َو َقمٛم ُٚمقا َّ
اًمّم٤محلَ٤مت َؾمٞمَ ْج َٕم ُؾ َهل ُ ُؿ َّ
ىم٤مل أيب طم٤مزم رمحف اهلل  :إذا رأي٧م اهلل قمز وضمؾ ؾم٤مسمغ ٟمٕمٛمف قمٚمٞمؽ وأٟم٧م شمٕمّمٞمف وم٤مطمذره.
(اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )15/1
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل  :إذا أٟمٕمؿ اهلل قمغم ىمقم ؾم٠مهلؿ اًمِمٙمر وم٢مذا ؿمٙمروه يم٤من ىم٤مدر ًا قمغم أن يزيدهؿ
وإذا يمٗمروه يم٤من ىم٤مدر ًا قمغم أن يٌٕم٨م ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٝمؿ قمذاسم٤م(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )59
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل  :إن اهلل ًمٞمٛمتع سم٤مًمٜمٕمٛم٦م ُم٤م ؿم٤مء وم٢مذا ل يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ىمٚمٌٝم٤م قمذاسم٤م.
(اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )18
قمـ احلًـ  ،ىم٤مل  :أيمثروا ذيمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م  ،وم٢من ذيمره٤م ؿمٙمر(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )16/1
قمـ يقؾمػ سمـ أؾمٌ٤مط ىم٤مل :يمٜم٧م سم٤مًمٙمقوم٦م أـمٌع اًمٚمٌـ ذم سمٜمل إمحر ،ومج٤مء ؾمٗمٞم٤من ،وم٘مٕمد إزم ،ومحدصمٜمل:
صمؿ ىم٤مل :ي٤م يقؾمػ ٓ ،شمِمٙمر إٓ ُمـ قمرف ُمقوع اًمِمٙمر ىمٚم٧م :وُم٤م ُمقوع اًمِمٙمر ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ وم٘م٤مل
زم :إذا أوًمٞمتؽ ُمٕمرووم٤م ومٙمٜم٧م أٟم٤م أه سمف ُمٜمؽ ،وأٟم٤م ُمٜمؽ أؿمد اؾمتحٞم٤مء وم٠مؿمٙمر وإٓ ومال(.احلٚمٞمف )54/7
ىم٤مل وه٥م :اقمٛمؾ ذم ٟمقاطمل اًمديـ اًمثالث وم٢من ًمٚمديـ ٟمقاطمل صمالصم٤م هـ مج٤مع إقمامل اًمّم٤محل٦م عمـ أراد
مجع اًمّم٤محل٤مت أوهلـ  :شمٕمٛمؾ ؿمٙمرا هلل سم٤مٕٟمٕمؿ اًمٙمثػمة اًمٖم٤مدي٤مت اًمرائح٤مت اًمٔم٤مهرات اًمٌ٤مـمٜم٤مت
احلديث٤مت اًم٘مديامت ومٞمٕمٛمؾ اعم١مُمـ ؿمٙمرا هلـ ورضم٤مء مت٤مُمٝمـ واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمديـ  :رهمٌ٦م ذم اجلٜم٦م
اًمتل ًمٞمس هل٤م صمٛمـ وًمٞمس هل٤م ُمثؾ وٓ يزهد ومٞمٝم٤م إٓ ؾمٗمٞمف واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م  :شمٕمٛمؾ ومرارا ُمـ اًمٜم٤مر اًمتل ًمٞمس
قمٚمٞمٝم٤م صؼم وٓ ٕطمد هب٤م ـم٤مىم٦م وٓ يدان وًمٞمً٧م ُمّمٞمٌتٝم٤م يم٤معمّمٞمٌ٤مت وٓ طمزهن٤م يم٤محلزن ٟمٌ٠مه٤م قمٔمٞمؿ
وؿم٠مهن٤م ؿمديد وظمزَي٤م ومٔمٞمع وٓ يٖمٗمؾ قمـ اًمٗمرار واًمتٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م إٓ ؾمٗمٞمف أمحؼ ظم٤مه ىمد ظمن اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ذًمؽ هق اخلنان اعمٌلم  ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ص ) 66 -65
ؾمئؾ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ،وىمٞمؾ ًمفُ :م٤م يٜمٌٖمل أن جيٕمؾ قمٔم٦م ؿمٙمرٟم٤م ًمف؟ ىم٤مل :زي٤مدة آظمرشمٙمؿ ،وٟم٘مّم٤من
دٟمٞم٤ميمؿ :وذًمؽ  :أن زي٤مدة آظمرشمٙمؿ ٓ شمٙمقن ،إٓ سمٜم٘مّم٤من دٟمٞم٤ميمؿ :وزي٤مدة دٟمٞم٤ميمؿ ٓ شمٙمقن ،إٓ سمٜم٘مّم٤من
آظمرشمٙمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )167/8
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ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد  :ىم٤مل رضمؾ ٕيب متٞمٛم٦م  :يمٞمػ أصٌح٧م ؟ ىم٤مل  :أصٌح٧م سملم ٟمٕمٛمتلم ٓ أدري أَيام
أومْمؾ ؟  :ذٟمقب ؾمؽمه٤م اهلل ومال يًتٓمٞمع أن يٕمػمن هب٤م أطمد وُمقدة ىمذومٝم٤م اهلل ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد ول يٌٚمٖمٝم٤م
قمٛمكم(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )18/1
ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل :اخلػم اًمذي ٓ ذ ومٞمف :اًمِمٙمر ُمع اًمٕم٤مومٞم٦م ومٙمؿ ُمـ ُمٜمٕمؿ قمٚمٞمف همػم ؿم٤ميمر ويمؿ ُمـ
ُمٌتغم همػم ص٤مسمر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )254/4
ىم٤مل ُمًٚمؿ اًمٌٓملم رمحف اهلل  :ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم :اًمِمٙمر أومْمؾ ،أم اًمّمؼم؟ ىم٤مل :اًمّمؼم واًمٕم٤مومٞم٦م ،أطم٥م
إزم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )282/4
قمـ حمٛمدسمـ ًمقط رمحف اهلل :يم٤من ي٘م٤مل :اًمِمٙمر شمرك اعمٕمّمٞمف(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )19/1
ىم٤مل اًمِمٕمٌل رمحف اهلل  :اًمِمٙمر ٟمّمػ اإليامن واًمٞم٘ملم اإليامن يمٚمف(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )57
ىم٤مل اسمق ىمالسمف رمحف اهلل ٓ:شمييمؿ دٟمٞم٤م اذا ؿمٙمرمتقه٤م (.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )59
ىم٤مل اسمق ؾمٚمٞمامن اًمقاؾمٓمك رمحف اهلل  :ذيمر اًمٜمٕمٛمف يقرث احل٥م هلل(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )21
وىم٤مل خمٚمد سمـ احلًلم رمحف اهلل  :يم٤من ي٘م٤مل  :اًمِمٙمر شمرك اعمٕم٤مِص(.اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )19
اًمّم ْٚم٧م:
ىم٤مل ُأ َُم َّٞم ُ٦م سم ُـ َأ ِيب َّ
ًَم َؽ ْ
احلَ ْٛمدُ َواًمٜمَّ ْٕم َام ُء واعمُْ ُ
ٚمؽ َر ُّسمٜمَـ٤م
ش اًمًٛم ِ
ِ
ـ٤مء ُُم َٝمٞمْ ِٛمـ ٌـ
َُمٚمٞمْ ٌؽ َقم َغم َقم ْر ِ َّ َ

َومال َر َء َأ ْقم َغم ُِمٜم َْؽ َجم ْدً ا َو َأ ْجم َدُ
ًم ِ ِٕم َّزشمِ ِف َشم ْٕمٜمُـق ا ًْم ُق ُضمـق ُه َوشم ًَْ ُجـدُ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ اسمـ ضم٤مسمر :أن أسم٤م قمٌد رب قمٌٞمدة سمـ ُمٝم٤مضمر يم٤من ُمـ أيمثر أهؾ دُمِمؼ ُم٤مًٓ ،ومخرج إمم أذرسمٞمج٤من ذم
دم٤مرة ،وم٠مُمًك إمم ضم٤مٟم٥م ُمرقمك وهنر ،ومٜمزل سمف ،ىم٤مل أسمق قمٌد رب :ومًٛمٕم٧م صقشم ً٤م يٙمثر محد اهلل ذم ٟم٤مطمٞم٦م
ُمـ اعمخرج ،وم٤مشمٌٕمتف ،ومقاومٞم٧م رضمال ذم طمٗمػم ُمـ إرض ُمٚمٗمقوم٤م ذم طمّمػم ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،وم٘مٚم٧مُ :مـ
أٟم٧م ي٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل :رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ،ىم٤مل :ىمٚم٧مُ :م٤م طم٤مًمتؽ هذه؟ ىم٤ملٟ :مٕمٛم٦م جي٥م قمكم محد اهلل ومٞمٝم٤م،
ىم٤مل :ىمٚم٧م :ويمٞمػ ،وإٟمام أٟم٧م ذم طمّمػم؟ ىم٤مل :وُم٤مزم ٓ أمحد اهلل أن ظمٚم٘مٜمل وم٠مطمًـ ظمٚم٘مل ،وضمٕمؾ
ُمقًمدي وُمٜمِمئل ذم اإلؾمالم ،وأًمًٌٜمل اًمٕم٤مومٞم٦م ذم أريم٤من ،وؾمؽم قمكم ُم٤م أيمره ذيمره أو ٟمنمه ،ومٛمـ أقمٔمؿ
ٟمٕمٛم٦م ممـ أُمًك ذم ُمثؾ ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :رمحؽ اهلل إن رأي٧م أن شم٘مقم ُمٕمل إمم اعمٜمزل وم٠مٟم٤م ٟمزول قمغم
اًمٜمٝمر هٝمٜم٤م ،ىم٤مل :وعمف؟ ىم٤مل :ىمٚم٧مً :متّمٞم٥م ُمـ اًمٓمٕم٤مم وًمٜمٕمٓمٞمؽ ُم٤م يٖمٜمٞمؽ ُمـ ًمٌس احلّمػم ىم٤ملُ :م٤م يب
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طم٤مضم٦م ىم٤مل اًمقًمٞمد :ومحًٌ٧م أٟمف ىم٤مل :إن زم ذم أيمؾ اًمٕمِم٥م يمٗم٤مي٦م قمام ىم٤مل أسمق قمٌد رب وم٤مٟمٍموم٧م ،وىمد
شم٘م٤مست إزم ٟمٗمز وُم٘متٝم٤م ،إذ أن ل أظمٚمػ سمدُمِمؼ رضمالً ذم اًمٖمٜمك يٙم٤مصمرن ،وأٟم٤م أًمتٛمس اًمزي٤مدة ومٞمف،
اًمٚمٝمؿ إن أشمقب إًمٞمؽ ُمـ ؾمقء ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ،ىم٤مل :ومٌ٧م ول يٕمٚمؿ إظمقان سمام ىمد أمجٕم٧م سمف ،ومٚمام يم٤من ُمـ
اًمًحر ،رطمٚمقا يمٜمحق ُمـ رطمٚمتٝمؿ ومٞمام ُم٣م ،وىمدُمقا إزم داسمتل ،ومريمٌتٝم٤م وسومتٝم٤م إمم دُمِمؼ ،رضم٤مء ُم٤م أٟم٤م
سمّم٤مدق اًمتقسم٦م إن أٟم٤م ُمْمٞم٧م ذم ُمتجري ،ومً٠مًمٜمل اًم٘مقم ،وم٠مظمؼمهتؿ ،وقم٤مشمٌقن قمغم اعميض ،وم٠مسمٞم٧م ،ىم٤مل:
ىم٤مل اسمـ ضم٤مسمر :ومٚمام ىمدم شمّمدق سمّم٤مُم٧م ُم٤مًمف ودمٝمز سمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىم٤مل اسمـ ضم٤مسمر :ومحدصمٜمل سمٕمض إظمقان
ىم٤ملُ :م٤م يمً٧م ص٤مطم٥م قمٌ٤مء يداٟمؼ ذم قمٌ٤مءة أقمٓمٞمتف ؾمت٦م وهق ي٘مقل ؾمٌٕم٦م ومٚمام أيمثرت ،ىم٤مل :ممـ أٟم٧م؟
ىمٚم٧مُ :مـ أهؾ دُمِمؼ ىم٤ملُ :م٤م شمِمٌف ؿمٞمخ ً٤م وومد قمكم أُمس ي٘م٤مل ًمف أسمق قمٌد رب ،اؿمؽمى ُمٜمل ؾمٌٕمامئ٦م يمً٤مء
سمًٌٕم٦م ؾمٌٕم٦م ُم٤م ؾم٠مًمٜمل أن أوع ًمف درمه٤م وؾم٠مًمٜمل أن أمحٚمٝم٤م ًمف ومٌٕمث٧م أقمقان ومام زال يٗمرىمٝم٤م سملم وم٘مراء
اجلٞمش ومام دظمؾ إمم ُمٜمزًمف ُمٜمٝم٤م سمٙمً٤مء(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )161-169/5
ىم٤مل ُمْم٤مرب سمـ طمزن :سمٞمٜم٤م أٟم٤م أؾمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ إذا رضمؾ يٙمؼم ،وم٠محل٘متف سمٕمػمي ،ىمٚم٧مُ :مـ هذا اعمٙمؼم؟
وم٘م٤مل :أسمق هر ( أسمق هريرة ) وم٘مٚم٧مُ :م٤م هذا اًمتٙمٌػم؟ ىم٤مل :ؿمٙمر ،ىمٚم٧م قمغم ُمف؟ ىم٤مل :قمغم أن يمٜم٧م أضمػم ًا
ًمؼمة سمٜم٧م همزوان سمٕم٘مٌ٦م رضمكم وـمٕم٤مم سمٓمٜمل ،ويم٤من اًم٘مقم إذا ريمٌقا ،ؾم٘م٧م هبؿ وإذا ٟمزًمقا ،ظمدُمتٝمؿ
ومزوضمٜمٞمٝم٤م اهلل ومٝمل اُمرأيت وأٟم٤م :إذا ريم٥م اًم٘مقم ريمٌ٧م وإذا ٟمزًمقا ُظمدُم٧م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )389/1
ُمر أسمق ُمٕم٤موي٦م إؾمقد يقُم ً٤م ،ومقضمد َخس قمنمة طمٌ٦م ومقل يٕمٜمل :سم٤مىمال ُمًٚمقىم ً٤م :ىم٤مل :ومٚم٘مٓمٝم٤م ،صمؿ ومم
وضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م ،ومحٛمد اهلل ،وأصمٜمك قمٚمٞمف :صمؿ ىم٤مل :أي رب ارزىمٜمل ؿمٙمر ُم٤م رزىمتٜمل وم٢من ًمق محدشمؽ ُمـ
يقم ظمٚم٘م٧م اًمدٟمٞم٤م إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م ُم٤م أدي٧م ؿمٙمر هذا اًمٞمقم(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )272/8
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف ُُ :مٓمرت ُمٙم٦م ُمٓمر ًا ،هتدُم٧م ُمٜمف اًمٌٞمقت ،وم٠مقمتؼ اسمـ رواد ضم٤مري٦م :ؿمٙمر ًا هلل ،إذ قم٤موم٤مه
ُمـ ذًمؽ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )191/8
قمـ ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل :أشمٞمٜم٤م اجلريري ويم٤من ُمـ ُمِم٤ميخ أهؾ اًمٌٍمة ـ ويم٤من ىمدم ُمـ احل٩م :ومجٕمؾ
ي٘مقل :أسمالٟم٤م اهلل ذم ؾمٗمرٟم٤م يمذا ،وأسمالٟم٤م ذم ؾمٗمرٟم٤م يمذا :صمؿ ىم٤مل :يم٤من ي٘م٤مل :إن شمٕمداد اًمٜمٕمؿ ُمـ
اًمِمٙمر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )299/6
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمقح :ىم٤مل رضمؾ زم ذم سمٕمض اًمًقاطمؾ وأٟم٤م ىمرأشمف ذم سمٕمض أضمزاء اًمرسمٞمع :يمؿ قم٤مُمٚمتف

سم٤مب ومْمؾ احلٛمد
يمت٤مب محد اهلل شمٕم٤ممم وؿمٙمره ُ -
 - 299اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم ُ -
شمٌ٤مرك اؾمٛمف .سمام يٙمره ومٕم٤مُمٚمؽ سمام حت٥م؟ ىمٚم٧مُ :م٤م أطميص ذًمؽ يمثرة ىم٤مل :ومٝمؾ ىمّمدت إًمٞمف ذم أُمر يمرسمؽ
ومخذًمؽ؟ ىمٚم٧م ٓ :واهلل وًمٙمٜمف أطمًـ إزم ،وأقم٤مٟمٜمل :ىم٤مل :ومٝمؾ ؾم٠مًمتف ؿمٞمئ ً٤م ىمط ومام أقمٓم٤مك؟ ىمٚم٧م :وهؾ
ُمٜمٕمٜمل ؿمٞمئ ً٤م ؾم٠مًمتف؟ ُم٤م ؾم٠مًمتف ؿمٞمئ ً٤م ىمط إٓ أقمٓم٤من وٓ اؾمتٕمٜم٧م سمف إٓ أقم٤مٟمٜمل ىم٤مل :أرأي٧م ًمق أن سمٕمض سمٜمل
آدم :ومٕمؾ سمؽ سمٕمض هذه اخلالل ُم٤م يم٤من ضمزاؤه قمٜمدك؟ ىمٚم٧مُ :م٤م يمٜم٧م أىمدر ًمف قمغم ُمٙم٤موم٠مة وٓ ضمزاء ىم٤مل:
ومرسمؽ شمٕم٤ممم أطمؼ وأطمرى :أن شمدأب ٟمٗمًؽ ذم أداء ؿمٙمر ٟمٕمٛمف قمٚمٞمؽ وهق ىمدي ًام وطمديث ً٤م َيًـ إًمٞمؽ واهلل
ًمِمٙمره أين ُمـ ُمٙم٤موم٠مة قمٌ٤مده إٟمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم :ريض سم٤محلٛمد ُمـ اًمٕمٌ٤مد ؿمٙمر ًا(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )299 - 298/6

ُ
وزبة اٌقالح ػٍ ٝسعٛي اهلل فٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ
 -8:9ثبة فنً اٌقالح ػٍ ٝسعٛي اهلل فٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ

إن اهللَ َو َُمالَئِ َٙمتَ ُف ُي َّم ُّٚم َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َّ :
ٌَّل َي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َص ُّٚمقا َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم ِّٚم ُٛمقا شم ًَْٚمِٞم ًام
قن َقم َغم اًمٜم ِّ
[ إطمزاب ] 56 :
ِ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
 -1397وقم ْـ قمٌد اهللَّ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام أ َّٟم ُف ؾمٛمع ُ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
ال ًة َّ ،
قل ُ « :مـ َّ
قمكم ص َ
قمنم ًا ش روا ُه ُمًٚمؿ .
صغم اهللَّ قم َٚم ّٞم ِف ِ َهب٤م ْ
َ
صغم َّ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :أ ْومم اًمٜم ِ
َّ٤مس
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
 -1398وقمـ اسمـ ْ
يب يقم ا ًْم ِ٘م ِ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
ٞم٤مُم٦م َأ ْيمثَ ُر ُهؿ َقم َّكم صال ًة ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ْ َ
ِ
ُ
 -1399وقمـ أوس سمـ أوس  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن ُِمـ
ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
َأ ْوم ِ ِ
قمكم ش وم٘م٤مًمقا  :ي٤م
قمكم ُِم َـ
اًمّمالة ومٞمف  ،وم٢م َّن َصال َشمٙم ُْؿ ُم ْٕم ُر َ
وو ٌ٦م َ َّ
ْمؾ أ َّي٤مُمٙم ُْؿ َي ْق َم اجلُ ُٛمٕم٦م َ ،وم َ٠ميمْث ُروا َّ
ٞم٧م َ
ُٕمرض صال ُشمٜمَ٤م قمٚم ْٞم َؽ وىمدْ َأر ُْم َ٧م ؟ُ ،
،ىم٤مل«:إ َّن اهللَّ َطمرم قمغم
رؾمقل اهللَّ  ،و َيم ْٞم َ
ي٘مقل َ :سمٚمِ َ
ػ شم ُ
ض أضمً٤مد إٟمٌِْ ِ
ٍ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحِ .
ٞم٤مء ش  .روا ُه أسمق داود
إر ِ ْ
ْ
ِ
رؾم ُ
ْػ
وؾم َّٚمؿ َ « :ر ِهمؿ أٟم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1499وقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
ِ
قمكم ش روا ُه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
ُ
رضم ٍؾ ُذيم ْر ُت قمٜمْدَ ُه َوم َٚم ْؿ ُي َّم ِّؾ َ َّ
ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
 -1491وقمٜم ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
دمٕم ُٚمقا َىم ْ ِؼمي ِقمٞمد ًا ،
وؾم َّٚمؿ ْ َ ٓ « :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َوص ُّٚمقا َقم َ َّكم َ ،وم َّ
٢من َصال َشمٙم ُْؿ َشمٌْ ُٚم ُٖمٜمل طمٞمْ ُ٨م ُيمٜمْت ُْؿ ش روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
ِ
ِ
رؾم َ
قمكم
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1492وقمٜم ُف أ َّن ُ
قمكم إَّٓ ر َّد اهللَّ َ َّ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ «:م٤م ُم ْـ أطمد ُيً ِّٚم ُؿ َ َّ
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ت٤مب اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل
يم ُ

ِ
ٍ
صحٞمح .
اًمًال َم  .روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد
ُروطمل َطمتَّك ُأر َّد َقمٚمٞمف َّ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  «:ا ًْم ِ
ِ
رؾم ُ
ت
ٌخ ُٞمؾ ُمـ ُذيمِ ْر ُ
َ
ْ َ
قمكم ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل :ىم٤مل ُ
 -1493وقمـ ٍّ
ِ
قمكم ش روا ُه اًمؽمُمذي َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
وىم٤مل :
ٌ
قمٜمْدَ ُه َ ،وم َٚمؿ ُي َّم ِّؾ َ َّ
ِ
سمـ ُقمٌٞم ٍد  ،ريض اهللَّ َقمٜمْف  ،ىم٤مل ِ :
ُ
وؾم َّٚمؿ َر ُضمالً
ؾمٛمع
ُ
 -1494وقم ْـ َوم َْم٤م ًَم َ٦م ِ َ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ُ
يدْ ُقمق ذم صالشمِ ِف َل ْ ُي َٛم ِّج ِد اهللَّ شمَٕم٤ممم َ ،و َل ْ ُي ِّ
رؾمقل اهللَّ
وؾم َّٚمؿ  ،وم٘م٤مل
ّمؾ َقمغم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
صغم أطمدُ يمُؿ ومٚمٞمٌد ْأ سمِتَح ِٛم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمد
ْ
صمؿ د َقم٤م ُه وم٘م٤مل ًم ُف ْأو ًم َٖم ْ ِػمه  :إذا َّ َ ْ ْ
وؾم َّٚمؿ َ « :قمج َؾ هذا ش َّ ،
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُصم َّؿ يدْ ُقمق َسمٕمدُ سمِام ؿم٤م َء ش .روا ُه
ر ِّسمف ُؾم ٌْح٤م َٟم ُف واًم َّثٜمَ٤مء قمٚمٞمف ُ ،صم َّؿ ُيّمكم َقمغم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمًـ
أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مٓ :
ٌ

جر َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :ظمرج قم َٚم ْٞمٜمَ٤م اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
 -1495وقمـ أيب حمٛمد يمَٕم٥م سمـ ُقم َ

ػ ٟم َُّم ِّكم قم َٚم ْٞم َؽ ؟ ىم٤مل ُ « :ىمق ًُمقا :
وؾم َّٚمؿ وم ُ٘م ْٚمٜم٤م  :ي٤م رؾمقل اهللَّ َ ،ىمدْ قمٚمِ ْٛمٜمَ٤م َيم ْٞمػ ٟمًُ ِّٚم ُؿ قمٚم ْٞم َؽ َوم َٙم ْٞم َ
َ
اهٞمؿ  ،إٟم َ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اًمٚمٝم َّؿ ِ
سم٤مر ْك
َّؽ محٞمدٌ جمٞمدٌ ُ .
ٝمؿ َص ِّؾ قمغم ُحم َّٛمد َ ،و َقمغم آل ُحم َّٛمد يم ََام َص َّٚمٞمْ َ٧م َقمغم آل إ ْسم َر َ
اًم َّٚم َّ
ُ.متٗمؼ ِ
آل إسم ِ
َقمغم ُحمَٛمد َ ،و َقمغم ِ
قمٚمٞمف
راهٞمؿ  ،إٟم ََّؽ محٞمدٌ جمٞمدٌ ش
ٌ
آل ُحم َ َّٛمد  ،يمَام َسم٤مريم َ
ْ٧م قمغم ِ ْ
َّ
ِ
رؾم ُ
ري  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،
وؾم َّٚمؿ ،
ُمً ُٕمقد ا ًْمٌدْ ِّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل َ :أشم٤مٟم َ٤م ُ
 -1496وقم ْـ أيب ْ
ٍ
ِ
َوٟم َْح ُـ ذم َجمْٚمِس ؾمٕمد ِ
سمـ ُقم ٌَ٤م َد َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
أُمرٟمَ٤م اهللَّ أ ْن ٟم ِّ
ُّمكم قم َٚم ْٞم َؽ ي٤م
وم٘م٤مل ًم ُف َسمِم ُػم ْسم ُـ ؾمٕمد َ :
ِ
ُ
َ
وؾم َّٚمؿ  ،طمتك َمتٜمَّ ْٞمٜمَ٤م أ َّٟمف ل ْ َي ًْ َ٠م ًْم ُف
َ٧م
رؾمقل اهللَِّ َ ،وم َٙمٞمْ َ
ػ ٟم َُّّمكم قم َٚمٞمْ َؽ ؟ َومًٙم َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
صؾ َقمغم ُحمَٛم ٍد َ ،و َقمغم ِ
ٝمؿ ِّ
ُ
آل ُحم َّٛم ٍد  ،يمام
صمؿ ىم٤مل
َّ
وؾم َّٚمؿ  ،ىمق ًُمقا  :اًم َّٚم َّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ ،
ْ٧م َقمغم آل إسم ِ
صٚمٞم َ٧م قمغم آل إسم ِ
سم٤مر ْك َقمغم ُحمَٛمد  ،و َقمغم ِ
راهٞمؿ َ ،و ِ
راهٞمؿ َ ،
إٟمؽ
آل ُحم َّٛمد  ،يمام َسم٤مريم َ
ْ
ْ
ْ
َّ

ُمًٚمؿ .
محِٞمدٌ ِجمٞمدٌ  ،واًمًالم يمام ىمد َقمٚمِٛمتؿ ش روا ُه
ٌ
ِ
 -1497و َقمـ أيب ُ َ ٍ
دي  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،
ػ ٟم َُّم ِّكم َقم َٚم ْٞم َؽ ؟
ىم٤مل َ :ىم٤م ًُمقا ي٤م رؾمقل اهللَّ َيم ْٞم َ
اًمً٤مقم ِّ
ْ
مح ْٞمد َّ
ِِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ْ
ىم٤مل  « :ىمق ًُمقا  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِّ
َ
وسم٤مرك َقمغم
ٞمؿ ،
صؾ قمغم ُحم ِّٛمد  ،و َقمغم ْأزواضمف َو ُذ ِّر َّيتف  ،يمام َص َّٚمٞمْ َ٧م قمغم إ ْسمراه َ
ُمتٗمؼ ِ
ِِ
ِ ِ
ٍ
يم٧م قمغم إسم ِ
راهٞمؿ  ،إٟم َ
قمٚمٞمف .
َّؽ محِٞمدٌ ِجمٞمدٌ ش ٌ
سم٤مر َ
ْ
ُحم َ َّٛمد  ،و َقمغم َأ ْز َواضمف و ُذ ِّر َّيتف  ،يمام َ
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يمت٤مب اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل
ُ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  :أن صالة اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اعمٖمٗمرة ًمف  ،وصالة اعمالئٙم٦م آؾمتٖمٗم٤مر ًمف .ىم٤مل احلًـ :أن

صالة اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف رمحتف  ،وصالة اعمالئٙم٦م اًمدقم٤مء ًمف( .شمٗمًػم اعم٤موردى )422/4
قمـ اسمـ قمٌ٤مس :يّمٚمقن يؼميمقن .قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل  :صالة اهلل قمٚمٞمف  :صمٜم٤مؤه قمٚمٞمف قمٜمد اعمالئٙم٦م ،وصالة
اعمالئٙم٦م قمٚمٞمف  :اًمدقم٤مء ًمف .قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ،أن سمٜمل إهائٞمؾ ىم٤مًمقا عمقؾمك  :هؾ يّمكم رسمؽ؟ ومٜم٤مداه رسمف  :ي٤م
ُمقؾمك ؾم٠مًمقك  :هؾ يّمكم رسمؽ؟ وم٘مؾ ٟ :مٕمؿ ،أٟم٤م أصكم وُمالئٙمتل قمغم أٟمٌٞم٤مئل ورؾمكم  .وم٠مٟمزل اهلل قمغم
ٟمٌٞمف  :إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل  .قمـ اسمـ ضمري٩م ذم ىمقًمف  :إن اهلل وُمالئٙمتف أي٦م ،ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م
ضمٕمؾ اًمٜم٤مس َيٜمقٟمف هبذه أي٦م ،وىم٤مل أيب سمـ يمٕم٥م ُ :م٤م أٟمزل اهلل ومٞمؽ ظمػما إٓ ظمٚمٓمٜم٤م سمف ُمٕمؽ ،إٓ هذه
أي٦م ،ومٜمزًم٧م  :وسمنم اعم١مُمٜملم  .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم أي٦م ىم٤مل  :إن صٚمقات اهلل قمغم اًمٜمٌل هل ُمٖمٗمرشمف ،إن
اهلل ٓ يّمكم وًمٙمـ يٖمٗمر ،وأُم٤م صالة اًمٜم٤مس قمغم اًمٜمٌل ومٝمل آؾمتٖمٗم٤مر.
قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ىم٤مل  :اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أحمؼ ًمٚمخٓم٤مي٤م ُمـ اعم٤مء ًمٚمٜم٤مر ،واًمًالم
قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ ُمـ قمتؼ اًمرىم٤مب وطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ ُمـ
ُمٝم٩م إٟمٗمس  .أو ىم٤مل ُ :مـ ضب اًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل  :إذا صٚمٞمتؿ قمغم اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مطمًٜمقا اًمّمالة قمٚمٞمف :وم٢مٟمٙمؿ ٓ شمدرون ًمٕمؾ ذًمؽ يٕمرض قمٚمٞمف ،ىم٤مًمقا  :ومٕمٚمٛمٜم٤م ،ىم٤مل
 :ىمقًمقا  :اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ صٚمقاشمؽ ورمحتؽ وسمريم٤مشمؽ قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ،وإُم٤مم اعمت٘ملم ،وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم
حمٛمد قمٌدك ورؾمقًمؽ إُم٤مم اخلػم ،وىم٤مئد اخلػم ،ورؾمقل اًمرمح٦م ،اًمٚمٝمؿ اسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا يٖمٌٓمف سمف
إوًمقن وأظمرون ،اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد ،يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ ،إٟمؽ
محٞمد جمٞمد .قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  :زيٜمقا جم٤مًمًٙمؿ سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  :ي٤م
زيد سمـ وه٥م ٓ شمدع إذا يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م أن شمّمكم قمغم اًمٜمٌل أًمػ ُمرة شم٘مقل  :اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم اًمٜمٌل
إُمل (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)134 -117/12
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف:اًمدقم٤مء ُمقىمقف سملم اًمًامء وإرض ٓ يّمٕمد ُمٜمف رء طمتك شمّمكم

قمغم ٟمٌٞمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ( .اًمؽمُمذى )486
وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف  :يم٤من واهلل أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أُمقاًمٜم٤م وأوٓدٟم٤م وآسم٤مئٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م وُمـ اعم٤مء اًمٌ٤مرد قمغم
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يمت٤مب اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل
ُ

اًمٔمٛم٠م(.اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك )2/22
ّمغم قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وآل حمٛمد.
ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف :يمؾ دقم٤مء حمجقب طمتك ُي َّ
(رواه اًمٓمؼمان رم إوؾمط وطمًٜمف إًمٌ٤من)
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :إذا أراد أطمديمؿ أن يً٠مل ومٚمٞمٌدأ سم٤معمدح واًمثٜم٤مء قمغم اهلل سمام هق أهٚمف صمؿ ًمٞمّمؾ قمغم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ًمٞمً٠مل سمٕمد وم٢مٟمف أضمدر أن يٜمجحُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )19642 -441/1
ىم٤مل أٟمس رى اهلل قمٜمف :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُي٘مٌؾ وُم٤م قمغم آرض ؿمخص أطم٥م إِ ًَمٞمٜم٤م
ُمٜمفُ (.مًٜمد امحد )12117
ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رى اهلل قمٜمف  :وًمق ؾمئٚم٧م أن أصٗمف َُم٤م أـم٘م٧م ٟٓمك ل ايمـ أُمألقمٞمٜمك ُمٜمف.
(ُمًٚمؿ 112/1رىمؿ )121
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ٓ :شمٙمقن صالة إٓ سم٘مراءة وشمِم ّٝمد ،وصالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ( .ضمالء إومٝم٤مم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ)
ىم٤مل زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف :قمالُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م يمثرة اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  (.اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٞمٛمل)
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقريً :مقل يٙمـ ًمّم٤مطم٥م احلدي٨م وم٤مئدة إٓ اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٢مٟمف يّمكم قمٚمٞمف ُم٤م دام ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب ( .همذاء إًمٌ٤مب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب ًمٚمًٗم٤مريٜمك )1/25
ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداران ُ :مـ أراد أن يً٠مل اهلل طم٤مضمتف ومٚمٞمٌدأ سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  ،وًمٞمً٠مل طم٤مضمتف ،
وًمٞمختؿ سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل وم٢من اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ُم٘مٌقًم٦م  ،واهلل أيمرم أن يرد ُم٤م سمٞمٜمٝمام.
( همذاء إًمٌ٤مب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب ًمٚمًٗم٤مريٜمك )1/24
ىم٤مل أسمق إسمراهٞمؿ اًمتجٞمٌل:واضم٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ ُمتك ذيمره أو ذيمر قمٜمده أن َيْمع وَيِمع ويتقىمر ويًٙمـ
ُمـ طمريمتف وي٠مظمذ ذم هٞمٌتف وإضمالًمف سمام يم٤من ي٠مظمذ سمف ٟمٗمًف ًمق يم٤من سملم يديف ويت٠مدب سمام أدسمٜم٤م اهلل سمف.
(اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك )2/491
وىم٤مل قمدوه ُ :م٤م رأي٧م ُمـ اًمٜم٤مس أطمد ًا َي٥م أطمد ًا يمح٥م أصح٤مب حمٛمد حمٛمد ًا(.اًمِمٗم٤م )2/23
ويم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يتحدث ومٞمْمحؽ وم٢مذا ضم٤مء احلدي٨م ظمِمع( .اًمِمٗم٤م )2/493
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يمت٤مب اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل
ُ

ىم٤مل زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم :قمالُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م يمثرة اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ( .اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )55/2
ويم٤من آقمٛمش :إذا أراد أن َيدث وهق قمغم همػم ووقء شمٞمٛمؿ( .اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك )2/494

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل :إذا ُمر اعمّمكم سمآي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢من يم٤من ذم
ٟمٗمؾ صغم قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.ضمالء آومٝم٤مم )355
ىم٤مل اسمـ ؾمٜم٤من :ؾمٛمٕم٧م قمٌ٤مس اًمٕمٜمؼمي وقمكم اسمـ اعمديٜمل ي٘مقٓنُ :م٤م شمريمٜم٤م اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ذم يمؾ طمدي٨م ؾمٛمٕمٜم٤مه  (.ضمالء آومٝم٤مم )338
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل :اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمدقم٤مء ُمثؾ اًمٗم٤محتف ًمٚمّمالة :ومٛمٗمت٤مح
اًمّمالة اًمٓمٝمقر  (.ضمالء إومٝم٤مم )
ُمـــ أي َـ أسمدأ واحلدي٨م همرام

وم٤مًمِمٕمر ي٘مٍم واًمٙمالم يمالم

ٍ
ِحمٛمـــــــد ؟
ُمـــ أي َـ أسمدأ ُذم ُمديح

اًمِمٕمر يٜمّمٗم ُف وٓ إىمال ُم
ٓ
ُ

ص٤مطم٥م اخلٚمؼ ِاًمرومٞمع ِقمغم اعمدى
هق
ُ

ًمٚمٛمًٚمٛملم مهـــــــ٤م ُم
هق ىم٤مئدٌ
َ

ٍ
ُمٜم٤مومـــــــــس
هق ؾمٞمدُ إظمالق ِدون

ُمٚمٝمؿ هق ىم٤مئدٌ ُم٘مــــــدا ُم
هق
ٌ

ِ
ُمــــــ٤مذا ُ
احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك
ٟم٘مقل قمـ

ومٛمحٛمدٌ ًمٚمٕم٤معملم إُمــــــــــ٤م ُم
ِ
شمتٙمن إىمــــال ُم
وصٗمف
ذم
ُ

ِ
ُمـــــــ٤مذا ُ
احلٌٞمـ٥م اعمجتٌك
ٟم٘مقل قمـ
ِ
ِ
راح حمٚم٘مــــــــ ً٤م
ذم ؾمدرة اعمٚمٙمقت َ
ٟمقر اهلــــــــدى
ي٤م ؾمٞمدَ اًمث٘مٚملم ِي٤م َ

ِ
آي٤مشمـــــــــــــــــف
اهلل أصمٜمك قمٚمٞمؽ ذم

يًٕمد سمٚم٘م٤مء اهلل واًمٙمالم
ُمــــــ٤مذا ُ
أىمقل ختق ُٟمٜمُل إىمالم
ِ
آي٤مشمــــــــف إومحـــــــ٤مم
واعمدح ذم
ُ

ِ
ٌن ُ
ًمٚمحٌٞم٥م ومْمـــــــــــــــ٤مئالً
شمرشمؾ
ٍ
ؾمتٔمؾ ٟمؼماؾم ً٤م ِ
ُ
ُمقطمـــــــــــد
ًمٙمؾ

وم٠مٟم٧م ٟمقر وهدى وؾمالم

صغم قمٚمٞمؽ اهلل ي٤مٟمقر اًمـــــٝمـــدى

ُ
إومالك وإضمــــــرام
ُمـــــ٤م دارت

َ
ي٤مظمػم اًمــقرى
قمٚمٞمؽ اهلل
صغم
َ

اًمً٤مقم٤مت وإيـ٤م ُم (.قم٤ميض اًم٘مرٟمك – سمتٍمف)
ُم٤م ُمرت
ُ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وإطمــــزاب وإٟمٕمـــــ٤م ُم
واًمٗمتـــح
ُ
ُ

ىم٤مل طمٗمص سمـ قمٌد اهلل سم٤مردسمٞمؾ :اؿمتٝمٞم٧م أن أرطمؾ إمم أيب زرقم٦م اًمرازي ،ومٚمؿ ي٘مدر زم ،ومدظمٚم٧م اًمري
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يمت٤مب اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل
ُ

سمٕمد ُمقشمف ،ومرأيتف ذم اًمٜمقم يّمكم ذم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م سم٤معمالئٙم٦م ،وم٘مٚم٧م :قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمٙمريؿ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ.
ىمٚم٧م :سمِ َؿ ٟمٚم٧م هذا؟ ىم٤مل :يمتٌ٧م سمٞمدي أًمػ أًمػ طمدي٨م أىمقل ومٞمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :مـ صغم قمكم صالة اهلل قمٚمٞمف قمنم ًا( .شم٤مريخ سمٖمداد )336/19
يم٤من صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ إذا ُذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمك ،ومال يزال يٌٙمل طمتك ي٘مقم اًمٜم٤مس قمٜمف
ويؽميمقة  ( .اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ًمٚم٘م٤مى قمٞم٤مض )2/492
ىم٤مل قم ٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام طمدصمٜمل سمٕمض إظمقان ممـ أصمؼ هبؿ ىم٤مل :رأي٧م رضمال ُمـ أهؾ
احلدي٨م ذم اعمٜم٤مم ،وم٘مٚم٧مُ :م٤مذا ومٕمؾ اهلل سمؽ؟ ىم٤مل :رمحٜمل أو همٗمر زم ىمٚم٧م :وسمؿ ذًمؽ؟ ىم٤مل :إن يمٜم٧م إذا
أشمٞم٧م قمغم اؾمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمتٌ٧م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(.ضمالء آومٝم٤مم )337
ِّ
 -8::ثبة فنً اٌزوش ٚاحلث ػٍٗ١

ِ
ًمذيمْر اهلل أيمْؼم [ اًمٕمٜمٙمٌقت  ، ] 45 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم٤م ْذيمُر ِ
ون أ ْذيم ُْريم ُْؿ
ُ
َُ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ُ
ِ
ِ
ِ
جل ْٝم ِر ُِم َـ اًم َ٘م ْق ِل
َيقم ً٤م َوظمٞم َٗم ً٦م َو ُدو َن ا َ
[ اًمٌ٘مرة  ، ] 152 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ْذيم ُْر َر َّسم َؽ ذم َٟم ْٗمً َؽ شم َ ُّ
وأص ِ
لم [ إقمراف  ، ] 295 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ْذيم ُُروا اهللَ يمَثِ َػم ًا
سمِ٤مًم ُٖمدُ ِّو
٤مل َوَٓ َشم ُٙم ْـ ُِم َـ اًم َٖم٤مومِٚمِ َ
َ
لم واعمًُٚمِام ِ
ِِ
ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُحق َن [ اجلٛمٕم٦م  ، ] 19 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َّ :
ت … إِ َمم َىم ْقًمف َشم َٕم َ٤ممم :
إن اعمُ ًْٚمٛم َ َ ْ َ
ِ
اًمذايمِ ِريـ اهللَ يمَثِػم ًا و َّ ِ ِ
َو َّ
أضم َر ًا َقمٔمِٞم ًام [ إطمزاب  ، ] 35 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم
اًمذايم َرات َأقمَدَّ اهللُ َهل ُ ْؿ َُم ْٖمٗم َر ًة َو ْ
َ
َ
 :ي٤م َأَي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ا ْذيمُروا اهللَ ِذيمْر ًا يمَثِػم ًا وؾمٌحقه سمٙمْر ًة و ِ
أصٞمالً [ إطمزاب  ] 42 -41 :أي٦م
َ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ
ُ
َ َ
َ ُّ َ
وأي٤مت ذم اًمٌ٤مب يمثػم ٌة ُمٕمٚمقُم ٌ٦م .
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :يمَٚمِٛمت ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
 -1498و َقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
َ٤من
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ْمح ِـُ :ؾم ٌْح٤من اهللَِّ َوسمِ َح ْٛم ِد ِهُ ،ؾمٌح٤م َن اهللَّ
َظمٗمٞم َٗمتَ٤من َقمغم اًم ِّٚمً٤من َ ،صم٘مٞمِ َٚمت٤من ذم اعم َٞمزان َ ،طمٌِٞم ٌَتَ٤من إمم َّ
ٗمؼ ِ
قمٚمٞمف.
اًمٕمٔمٞم ِؿشُمت ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ ٕ « :ن َأ ُىم َ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
 -1499و َقمٜمْ ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
قل ؾم ٌْح٤م َن اهللَِّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 ،واحلٛمدُ هللَِّ  ،وٓ إ ًَمف إَّٓ اهللَّ  ،واهللَّ أ ْيمؼم َ ،أطم٥م إزم ِمم٤م َـم َٚمٕم٧م ِ
قمٚمٞمف َّ
اًمِم ْٛم ُس ش رواه ُمًٚمؿ
ُّ َّ َّ َ
َ
ُ
َ َْ
ِ
ىم٤مل ُ « :م ْـ ىم٤مل ٓ إًمف إَّٓ اهللَّ َو ْطمدَ ُه ٓ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
 -1419وقمٜم ُف َّ
ذ َ
يؽ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ٍ
َ٧م ًَم ُف قمَدْ ل َقمنم ر َىم ٍ
ًَم ُفً ،م ُف اعمُ ُ
٤مب
ٚمؽ َ ،وًم ُف احلَ ْٛمدُ َ ،و ُه َق َقمغم يم ُِّؾ َرء َىم ِد ٌير  ،ذم يق ٍم ُِم٤مئ َ٦م َُم َّر ٍة يم٤مٟم ْ
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اًمِمٞم َٓم ِ
٤من يق َُم ُف َ
ويمُتٌَِ ْ٧م ًَم ُف ُِم٤م َئ ُ٦م َطم ًَ ٍٜم٦م َ ،و ُ ِحمٞم٧م قمٜم ُف ُِم٤مئ٦م ؾمٞمِّئَ ٍ٦م  ،ويم٤مٟم٧م ًمف ِطمرز ًا ُِم َـ َّ
ذًمؽ طمتك
ِ
ت َأطمدٌ سمِ َ٠م َ ِ
ٛمز  ،ول ي ْ٠م ِ
ي ِ
وىم٤مل ُ« :مـ َ
رضم ٌؾ َقم ِٛم َؾ َأيمثَر ُِمٜمف ش َ ،
ىم٤مل ُؾم ٌْ َح َ
٤من اهللَِّ
ومْمؾ ممَّ٤م ضم٤م َء سمِف إَّٓ ُ
ُ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
َ٧م ُِمثْ َؾ َز َسم ِد اًمٌَ ْحر ش ٌ
سمحٛم ِد ِه  ،ذم ْيقم ُِم٤م َئ َ٦م َُم َّر ٍة ُ ،طم َّٓم ْ٧م َظم َٓم٤مي٤م ُه  ،وإ ْن يمَ٤مٟم ْ
َو ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ َ
ىم٤مل
أيقب
 -1411و َقم ْـ أيب
إٟمّم ِّ
َ
َ
٤مري ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمنم ُمر ٍ
ٍ ِ
وطمد ُه ٓ َ ِ
ذ َ
ات :
ٓ إًمف إَّٓ اهللَّ ْ
احلٛمدُ َو ُهق قمغم يم ُِّؾ َرء َىمد ٌير َّ ْ ،
يؽ ًم ُف ًَ ،م ُف اعمُ ْٚم ُؽ  ،و ًَم ُف ْ
امقم َٞمؾ ش ُمتٗمؼ ِ
س ُِمـ وًمِد إؾم ِ
يم٤من يم ََٛم ْـ َأ ْقمت ََؼ ْأرسمٕم َ٦م َأٟم ُٗم ٍ
قمٚمٞمف .
َ
ْ
ِ
ُ
ىم٤مل َ :
 -1412وقم ْـ أيب َذ ٍّر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
ؼم َك
ىم٤مل زم
وؾم َّٚمؿ  « :أٓ ُأ ْظم ِ ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أطم٥م اًمٙمَال ِم إمم اهللَّ ُ :ؾمٌْ َ
طم٥م اًمٙمَال ِم إمم اهللَِّ ؟ َّ
وسمح ْٛم ِد ِه ش رواه ُمًٚمؿ .
ح٤من اهللَّ َ
إن َّ
سمِ َ٠م ِّ
ِ
ٍ
رؾم ُ
ُم٤مًمؽ ْ
وؾم َّٚمؿ :
 -1413و َقم ْـ أيب
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
إؿم َٕم ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
«اًم ُّٓمٝمقر َؿم ْٓمر اإليامن  ،واحلٛمدُ هللَِّ َمتألُ اعمِٞمزا َن  ،وؾمٌح٤م َن اهللَِّ واحلٛمدُ هللَّ مت ِ
لم
من أو َمتْألُ ُم٤م َسم ْ َ
ُ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ ُ
اًمًٛم ِ
وإر ِ
ض ش روا ُه ُمًٚمؿ .
قات
ْ
َّ َ
٤مص ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ضم٤مء َأ ْقمرايب إمم رؾم ِ
 -1414و َقم ْـ ؾم ْٕم ِد ِ
سمـ أيب و َّىم ٍ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
ُ
َ َ
ىم٤مل ُ « :ىمؾ ٓ إًمف إَّٓ اهللَّ وطمدَ ُه ٓ ِ
وم٘م٤مل  :قم ِّٚم ْٛمٜمل يمَالُم ً٤م َأ ُىمق ًُم ُف َ .
وؾم َّٚمؿ َ
ذ َ
ْؼم يمٌَِػم ًا ،
يؽ ًم ُف  ،اهللَّ َأيم َ ُ
َ
وؾم ٌْ َ
طمقل َوٓ ُىم َّق َة إَّٓ سم٤مهللَِّ اًم َٕمزيز احلٙمٞم ِؿ ش  ،ىم٤مل :
رب اًمٕم٤معم ِ َ
لم  ،وٓ ْ
ح٤من اهللَّ ِّ
واحلٛمدُ هللَِّ يمَثػم ًا ُ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
وار ُز ْىمٜمل ش رواه ُمًٚمؿ .
وارمحٜملْ .
واهدن ْ ،
َومٝم١مٓء ًم َر ِّيب َ ،ومام زم ؟ ىم٤مل ُ « :ىمؾ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهمٗم ْر زم ْ
ِ
صمقسم٤من ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :يم٤من َر ُؾم ُ
َ
ٍْمف ُِم ْـ
 -1415وقم ْـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا اٟم َ َ
ْ٧م اًمًالم ِ ،
ِِ
ِ
وُم َ
اجلالل واإليمرام
ْ٧م َي٤مذا
اًمًال ُم  ،شمٌ٤مريم َ
ٜمؽ َّ
اؾمتَٖم َٗمر َصمالصم ً٤م  ،وىم٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأٟم َ َّ ُ
صالشمف ْ
ِ
ش ِىمٞمؾ ًمألَوزاقمل وهق َأطمد ر ِ
ٗمر اهللَّ َ ،أ ْؾم َت ْٖم ِٗم ُر
واة احلدي٨م َ :
ْ
يمٞمػ آؾمتٖم َٗم ُ٤مر ؟ ىم٤مل  :شم٘مقل َ :أ ْؾمتَ ْٖم ُ
ُ َ َ ُ
اهللَّ  .روا ُه ُمًٚمؿ .

ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤من إذا َومر َغ ُِم َـ
 -1416و َقمـ اعمُٖمػمة سمـ ُؿم ْٕمٌ َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وطمدَ ُه ٓ َ ِ
اًمّمالة وؾم َّٚمؿ َ
ذ َ
وه َق َقمغم يم ُِّؾ َر ٍء
يؽ ًَم ُف ً ،م ُف اعمُ ْٚم ُؽ و ًَم ُف احلَ ْٛمدُ ُ ،
ىم٤مل  ٓ « :إًم َف إَّٓ اهللَّ ْ
َّ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
قمٚمٞمف
ٓمل عم٤م َُمٜمَ ْٕم َ٧م  ،وٓ يٜمْ َٗم ُع ذا اجلَدِّ ُِمٜم َْؽ اجلدُّ ش ٌ
دير  .اًم َّٚم ُٝم َّؿ ٓ ُم٤مٟم َع عم٤م أ ْقم َٓمٞمْ َ٧م َ ،وٓ ُُم ْٕم َ
َىم ٌ

 - 396اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

ِّ
واحل٨م قمٚمٞمف
سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر

ٍ
طملم ُي ًَ ِّٚم ُؿ :
اًمز َسم ْ ِػم ريض اهللَّ شمٕم٤ممم قمٜمْ ُٝمام َأ َّٟم ُف يم٤من ي ُ٘مقل ُد ُسم َر يم َِّؾ
صالةَ ،
 -1417و َقم ْـ قمٌد اهللَّ سمـ ُّ
ٍ
ذيؽ ًم ُف ًم ُف ُ
َ
طمق َل َوٓ ُىم َّق َة
ٓ إ ًَمف إَّٓ اهللَّ َو ْطمدَ ُه ٓ
اعمٚمؽ وًم ُف احلَ ْٛمدُ ُ ،
دير ْ ٓ .
وه َق َقمغم يم ُِّؾ رء َىم ٌ
اًمٗمْم ُؾ َو ًَم ُف اًم َّثٜمَ٤م ُء احلًَ ُـ  ٓ ،إًمف إَّٓ اهللَّ
إَّٓ سمِ٤مهللَّ  ٓ ،إًمف إَّٓ اهللَّ َ ،وٓ َٟم ْٕمٌُدُ إَّٓ إ َّي٤م ُه ً ،م ُف اًمٜمٕمٛم ُ٦م  ،و ًَم ُف ْ
ِ
ُ
َ٤مومرون َ
وؾم َّٚمؿ ُ ََي ِّٚم ُؾ
اًمز َسم ْػم  :ويمَ٤من
.ىم٤مل ا ْسم ُـ ُّ
خمُ ْٚمِ ِّم َ
لم ًَم ُف اًمدِّ ي َـ ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وًمق يم َِره اًمٙم ُ
ِهبِـ دسمر يم ُِّؾ ص ٍ
الة ُمٙمتقسم٦م  ،رواه ُمًٚمؿ .
َ
َّ ُ ُ َ
ِ
 -1418وقم ْـ أيب ُهرير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن ُوم َ٘مراء اعمُ ِ
ٝم٤مضم ِري َـ َأشم َْقا َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ َ

قر سم٤مًمدَّ رضم ِ
أه ُؾ اًمدُّ ُصم ِ
٤مت اًم ُٕمغم َ ،واًمٜم ِِّٕمٞم ِؿ اعمُ٘مٞم ِؿ ُ :ي َّم ُّٚم َ
قن يمَام ٟم ِّ
يّمق ُُمق َن يمام
وم٘م٤م ًُمقاَ :ذه٥م ْ
ُّمكم َ ،و ُ
َ
ِ
ون  ،و ُجي ِ
ٟم َُّمقم  ،وهلؿ َوم ْْم ٌؾ ُِم ْـ أُم ٍ
ون  ،ويت ََّمدَّ ُىمقن َ .
٤مهدُ َ
َيج َ
وم٘م٤مل « :أٓ
قن  ،و َي ْٕمتَٛم ُر َ َ
قال ُّ :
ْ
ُ
ُ
ْمؾ ُِمٜمْٙم ُْؿ إَّٓ
ُقن َأ َطمدٌ َأ ْوم َ
قمٚمٛمٙم ُْؿ َؿم ْٞمئ ً٤م شمُدْ ِريمُق َن سمِ ِف َُم ْـ ؾم ٌَ َ٘مٙم ُْؿ  ،وشمًٌَِ ُ٘مق َن سمِ ِف ُم ْـ َسم ْٕمديم ُْؿ  .وٓ َيٙم ُ
ُأ ُ
قن َ ،
َؼم َ
وحتْٛمدُ َ
َُم ْـ َصٜمَ ِع ُِم َثؾ ُم٤م َصٜمَ ْٕمتُؿ ؟ ش ىم٤م ًُمقا َ :سم َغم ي٤م رؾمقل اهللَّ  ،ىم٤مل « :شمًٌُِّ ُح َ
ون ،
ون و ُشمٙم ِّ ُ
ٍ
اًمراوي قم ْـ أيب ُه َر ْير َة  ،ل َّ ؾمئِؾ قم ْـ يم ْٞم ِٗم ِٞم٦م ِذيم ِْره َّـ ،
ػ يم ُِّؾ
ظم ْٚم َ
صالة صمالصم ً٤م و َصم َ
الصملم ش ىم٤مل أ ُسمق ص٤مًمحٍ َّ
ُمتٗمؼ
ىم٤مل  :ي٘مقل ُ :ؾمٌْح٤من اهللَّ ،
ؼم  ،طمتَّك يٙمُق َن ُِمٜمْ ُٝم َّـ ُيم ِّٚمٝم َّـ صمالصم ً٤م وصمالصملم ٌ .
واحلٛمدُ هللَّ  ،واهللَّ أ ْيم ُ
ْ

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  ،وم٘م٤مًمقا :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٚمؿ ذم روايتف َ :ومرضمع ُوم َ٘مرا ُء اعمُ َٝم٤مضم ِري َـ إمم ُ
قمٚمٞمف وزاد ُُم ًْ ٌ
ِ
ِ
وم٘م٤مل َر ُؾم ُ
أهؾ إ ُْمقال سمِام وم َٕم ْٚمٜمَ٤م  ،ومٗم َٕم ُٚمقا ُِمثْٚم ُف ؟ َ
إظمقاٟمُٜم٤م ُ
ؾمٛمع ْ
وؾم َّٚمؿ َ « :
ذًمؽ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ِ
سمٗمتح اًمدَّ ِ
وإؾمٙم٤من اًمث٤مء اعمث َّٚمثَ ِ٦م ش وهق ُ
قر ش مجع َد ْصم ٍر « ِ
اعم٤مل
ال
َوم ْْم ُؾ اهللَّ ُي ْ١مشمٞمف ُم ْـ يِم٤م ُء ش  « .اًمدُّ ُصم ُ
اًمٙمثػم .
ُ

ٍ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
صالة َصمالصم ً٤م
ىم٤مل َُ « :م ْـ َؾم ٌَّ َح اهللَّ ذم ُد ُسم ِر يم ُِّؾ
 -1419وقمٜمْ ُف قم ْـ َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ِ
وطمدَ ه ٓ
َؼم اهللَّ َصمالصم ً٤م َو َصم َ
و َصم َ
الصملم وىم٤مل َمت٤م َم اعم٤مئَ٦م  ٓ :إًم َف إَّٓ اهللَّ ْ
الصملم َ ،ومحدَ اهللَّ َصمالصم ً٤م و َصمالصملم  ،ويم َّ َ
ٍ
َ٧م ُِمثْ َؾ َز ِ
سمد
رت ظم َٓم٤مي٤م ُه وإن يمَ٤مٟم ْ
وهق قمغم يم ُِّؾ َرء َىم ِد ٌير ُ ،هم ِٗم ْ
احلٛمد ُ ،
َذيؽ ًم ُف ًَ ،م ُف اعمُ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ
ا ًْم ٌَ ْح َر ش روا ُه ُمًٚمؿ .

ِ
 -1429وقم ْـ يم ْٕم ِ
٤مت
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُُ « :مٕم ِّ٘م ٌَ ٌ
٥م سمـ ُقم ْرو َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقم ْـ رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
صالة ُمٙمت ٍ
ٍ
ٓ ََيِٞم٥م َىم٤مئِ ُٚمٝمـ َأو َوم ِ
لم
٤مقم ُٚم ُٝم َّـ ُد ُسم َر يم ُِّؾ
ٞمح ً٦م َ ،و َصمالصم ً٤م َو َصمالصمِ َ
ُقسم٦م َ :صمالصم ً٤م و َصم َ
الصملم شم ًٌَِْ َ
ُ َّ
ُ
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لم شمَٙمٌِػم ًة ش رواه ُمًٚمؿ .
حت ِٛمٞمدَ ًة َ ،و َأ ْر َسمٕم ً٤م و َصمالصمِ َ
َْ
ِ
ِ
َٕمق ُذ ُد ُسمر
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن َيت َّ
 -1421وقم ْـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض قمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قات ِهب ِ
اًمّم َٚم ِ
١مٓء اًمٙمٚمِامت  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِّإن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم َـ اجلُ ٌْ ِـ وا ًْمٌُ ِ
خؾ َو َأقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ أ ْن ُأ َر َّد إمم
َّ
ْأر َذل اًم ُٕم ُٛم ِر َوأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ومِتْٜم َِ٦م اًمدُّ ٟمْٞم٤م  ،و َأقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ومِتْٜم َِ٦م اًم َ٘مؼم ش رواه اًمٌخ٤مري.

ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َأ َظم َذ سم َٞم ِد ِه وىم٤مل َ « :ي٤م ُُم َٕم٤م ُذ ،
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1422وقم ْـ ُمٕم٤مذ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
قل  :اًم َّٚمٝمؿ ِ
ٞمؽ ي٤م ُمٕم٤م ُذ ٓ شمَد َقمـ ذم دسم ِر يم ُِّؾ ص ٍ
ِ
ِ
الة شم ُ٘م ُ
أقمٜمِّل قمغم
َ
َّ ُ ُ
َواهللَِّ ِّإن ُٕطم ٌُّ َؽ ش وم٘م٤مل ُ « :أوص َ َ
ُ َّ
وؿمٙم ِْر َك َ ،و ُطم ِ
ٍ
ِذيم ِْر َك ُ ،
صحٞمح .
ًـ ِقمٌ٤مدشمِ َؽ ش  .روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد
ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إذا شم ََِم َّٝمد
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1423قم ْـ أيب ُهر ْيرة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن ُ
ضمٝمٜم ََّؿ َ ،و ُِم ْـ َقم َذ ِ
قمذ ِ
ٚمٞمًت َِٕمذ سمِ٤مهللَّ ُِم ْـ ْأر َسمع  ،ي ُ
٘مقل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِّإن أ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ َ
اب اًم َ٘م ِؼم،
اب َ
َأطمدُ يم ُْؿ َوم ْ
ْٜم٦م اعمحٞم٤م واعمَ ِ
و ُِمـ ومِت ِ
امت َ ،و ُِم ْـ َذ ومِتْٜم َِ٦م اعمَ ًِٞمح اًمدَّ َّضم ِ
٤مل ش  .رواه ُمًٚمؿ .
َْ
َ ْ
ِّ
يٙمقن ُِمـ ِ
قل اهللَِّ إذا ىم٤مم إمم اًمّم ِ
آظمر ُم٤م ُ
 -1424وقم ْـ َقم ِ ٍّكم ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :يم٤م َن َر ُؾم ُ
ي٘مقل
الة
ُ ْ
َّ
سملم اًمت ََِّمٝم ِد واًمتًَّٚمِٞمؿ  « :اًم َّٚمٝمؿ ِ
ت و َُم٤م أ ْقم َٚمٜم ُْ٧م  ،وُم٤م
ه ْر ُ
ُم٧م وُم٤م َأ َّظم ْر ُ
اهمٗم ْر زم ُم٤م َىمدَّ ُ
َ
ُّ
َّ
ْ
ت  ،وُم٤م َأ ْ َ
ْ٧م ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ٧م اعمُ َ١م ِّظم ُر  ٓ ،إًمف إَّٓ أٟم َ
ْ٧م اعمُ َ٘مدِّ ُم َ ،وأٟم َ
ٚمؿ سمِ ِف ُِمٜمِّل  ،أٟم َ
َأ ْه ْوم ُ٧م  ،وُم٤م َأ َ
ٟم٧م َأ ْقم ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُيٙمْثِ ُر أ ْن َ
ي٘مقل ذم
 -1425وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :يم٤م َن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
ُققم ِف وؾمج ِ
ريم ِ
قمٚمٞمف .
قد ِه ُ :ؾمٌْ َح٤مٟم ََؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّسمٜمَ٤م َوسمِ َح ْٛمدك  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِٗم ْر زم ش ٌ
َ ُ ُ
ُ
ِِ
ِِ
ِ
وؾم َّٚمؿ يم٤م َن َي ُ٘م ُ
َ -1426و َقمٜمْ َٝم٤م أ َّن َر ُؾم َ
قح
قل ذم ُريمققمف وؾمجقده ُ « :ؾم ٌُّ ٌ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
اًمروحِ ش رواه ُمًٚمؿ .
وس ُّ
ىمدُّ ٌ
رب اعمالئٙم٦م َو ُّ
ِ
 -1427و َقم ِـ اسمـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس ريض اهللَّ قمٜم ُْٝمام َّ
اًمريمق ُع
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :وم َ٠م َُّم٤م ُّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ِ
٤مضمت َِٝمدُ وا ذم اًمدُّ قم٤مء َوم َ٘م ِٛم ُّـ ْ
أن ُي ًْت ََج٤مب ًَمٙم ُْؿ ش رواه ُمًٚمؿ.
اًمً ُجق ُد َوم ْ
اًمر َّب  ،وأ َُّم٤م ُّ
َوم َٕم ِّٔمٛمقا ومٞمف َّ
ِ
رؾم َ
أىمرب ُم٤م
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل « :
ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1428وقمـ أيب هرير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن ُ
َيٙمق ُن اًمٕمٌْدُ ُِمـ ر ِّسم ِف َو َهق ؾم٤مضمدٌ َ ،وم َ٠ميمثِ ُروا اًمدُّ قم٤م َء ش روا ُه ُمًٚمؿ .
قد ِه اًم َّٚمٝمؿ ِ
قل ذم ؾمج ِ
ِ
يم٤من ي ُ٘م ُ
وؾم َّٚمؿ َ
اهمٗم ْر زم َذٟمٌل ُيم َّٚم ُف :
ُ ُ
ُ َّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1429وقمٜم ُف أ َّن ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
هه ش روا ُه ُمًٚمؿ .
د َّىمف وضم َّٚم ُف  ،و َأ َّوًمف َوآظم َر ُه  ،وقمالٟمٞمتف َو َّ

ِ
ات ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ،
وؾم َّٚمؿ َذ َ
 -1439وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْٝم٤م ىم٤م ًَم ْ٧م  :اومتَ٘مدْ ُ
ت اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ
ِ
ُ
ي٘مقل ُ « :ؾمٌْ َح َ
رواي٦م :
ْ٧م ش وذم
٤مٟمؽ
َومت ََح ًَّ ًْ ُ٧مَ ،وم٢م َذا ُهق رايم ٌع ْأو َؾم٤مضمدٌ
وسمحٛمد َك  ٓ ،إًم َف إَّٓ أٟم َ
ِ
ِ
ِ
قسمت٤من َ ،و ُه َق َي ُ٘م ُ
قل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِّإن َأ ُقمق ُذ
وه َق ذم اعمَ ًْ ِج ِد  ،ومه٤م ُمٜم ُّْم
َومق َىم َٕم٧م َيدي قمغم َسم ْٓم ِـ َىمدُمٞمف ُ ،
٤مك ُِمـ ؾم َ ِ
َ
ْ٧م يمام
وسمٛمٕم٤موم٤مشمِ َؽ ُِم ْـ ُقم٘مقسمتِ َؽ َ ،و َأ ُقمق ُذ سمِؽ ُِمٜم َْؽ ُ ٓ ،أ ْطم ِيص َصمٜمَ٤م ًء
قمٚمٞمؽ َأٟم َ
سمِ َ
خٓم َؽ ُ ،
رو َ ْ َ
أصمٜمٞم٧م قمغم َٟم ْٗم ًِ َؽ ش روا ُه ُمًٚمؿ .
َ
ِ
ِ
 -1431وقمـ ِ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ
ؾمٕمد سمـ أيب
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وىم٤مص ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م قمٜمْد ُ
يمؾ يق ٍم َأًمػ طمًٜمَ٦م  ،ش َومً َ٠م ًَمف ؾم٤مئِ ٌؾ ُِمـ ضم َٚم ِ
ِ
وم٘م٤ملَ « :أ ِ
يمٞمػ
ً٤مئ ِف َ :
ْ ُ
َ ُ
َ
٥م ذم ِّ ْ
يٕمج ُز َأطمدُ يمؿ أ ْن يٙمًْ َ
ٍ
ِ
ِ
ًمػ َطمًٜم ٍَ٦م ؟ َ
أًمػ َظمٓمِٞمئَ ٍ٦م
َي ُّط قمٜمْ ُف ُ
َ٥م ًم ُف َأ ُ
٥م َأ َ
ىم٤مل ُ « :ي ًَ ٌِّ ُح ُم٤مئ َ٦م شم ًٌَِْٞمح٦م َ ،وم ُٞمٙمت ُ
يٙمً ُ
طمًٜمَ٦م ْ ،أو ُ َ
ًمػ َ
ش رواه ُمًٚمؿ
ِ
٤من  :وروا ُه ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م ،وأسمق قمقا َٟم َ٦م ،
ىم٤مل احلُٛمٞمد ُّي  :يمذا هق ذم يمت٤مب ُمًٚمؿ ْ « :أو ُ َ
َي ُّط ش ىم٤مل ْ َ :
اًمؼم َىم ُّ
وَيٞمك اًم َ٘م َّٓم٤م ُن َ ،قمـ ُمقؾمك اًمذي رواه ُمًٚمؿ ُِمـ ِضمٝمتِ ِف وم٘م٤م ًُمقا  « :و َُي ُّط ش سمِ َٖم ِػم َأ ٍ
ًمػ .
َ َ
َ َ
ْ
ْ ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
ىم٤مل ُ « :ي ّْمٌِ ُح َقمغم يم ُِّؾ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1432وقم ْـ أيب َذ ٍّر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
طمديمُؿ صدَ ىم ٌ٦م  :ومٙم ُُّؾ شمًٌَِ ٍ
ؾمالُمك ُِمـ َأ ِ
حت ِٛمٞمدَ ٍة َصدَ َىم ٌ٦م َ ،ويم ُُّؾ َ ْهتٚمِٞم َٚم ٍ٦م َصدَ َىم ٌ٦م  ،ويم ُُّؾ
ٞمح٦م صد َىم ٌ٦م  ،ويم ُُّؾ َ ْ
ْ َ
ْ
ْ
ُ َ
ِ
ٍ
ذًمؽ ريمْٕمت ِ
جي ِزي ُء ُِم ْـ َ
َ٤من
َشمٙمٌِْػمة صد َىم ٌ٦م َ ،و َأ ُْم ٌر سمِ٤معم ْٕم ُروف َصد َىم ٌ٦م َ ،و َهن ْ ٌل َقم ِـ اعمُٜمٙم َِر صد َىم ٌ٦م َ .و ُ ْ
اًمْم َحك ش رواه ُمًٚمؿ .
َي ْر َيم ُٕم ُٝمام ُم َـ ُّ

ِ
ِ ِ
اعم١مُمٜملم ضمقي ِري َ٦م ِ
وؾم َّٚمؿ
سمٜم٧م
 -1433و َقم ْـ ُأ ِّم
َ ُ َْ َ
احل٤مرث ريض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َظم ِ ِ ِ
ِ
وهل َضم٤مًمًِ ٌ٦م
ٙمر ًة ِطم َ
ُمً ِجد َه٤م ُ ،صم َّؿ َرضمع َسم ْٕمد َأ ْن َأ ْوحك َ
لم َص َّغم ُّ
َ
اًمّم ٌْ َح وه َل ذم ْ
رج ُم ْـ قمٜمْد َه٤م ُسم َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ :
َٕمؿ َ :وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وم٤مر ْىمت َُؽ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ؟ ش ىم٤م ًَم ْ٧م ٟ :م ْ
وم٘م٤مل ُ « :م٤مز ًْم٧م قمغم احل٤مل اًمتل َ
ِ
الث ُمر ٍ
« ًَم َ٘مدْ ُىم ْٚم ُ٧م سمٕم ِد ِك أرسمع يم ٍ
:ؾم ٌْ َح٤م َن اهللَِّ
ات ًَ ،م ْق ُو ِزٟم ْ
َ٧م َسمام ُىم ْٚم٧م ُُمٜم ُْذ ا ًْم َٞمق ِم ًَم َق َزٟم ُ
َْ
ْتٝم َّـ ُ
َٚمامت َصم َ َّ
َْ َ َ
ٍ
وسمحٛم ِد ِه قمَدَ د َظم ْٚم ِ٘م ِف و ِر َو٤مء َٟم ْٗم ًِ ِف  ،و ِز َٟم َ٦م ِ ِ ِ
رواي٦م ًم ُفُ :ؾمٌْح٤م َن
َٚمامشمِف شرواه ُمًٚمؿ.وذم
َ
َ
َ
قمرؿمف  ،وُمداد يم َ
ْ
َ
ْ
اهللَِّ قمد َد َظم ْٚم ِ٘م ِف ُ ،ؾمٌْ َح٤م َن اهللَِّ ِر َو٤م َء َٟم ْٗم ًِ ِف ُ ،ؾمٌْح٤م َن اهللَِّ ِز َٟم َ٦م َقم ْر ِؿم ِف ُ ،ؾمٌْ َح٤م َن اهللَِّ ُِمداد يمَٚمامشمِ ِف ش .
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ِّ
واحل٨م قمٚمٞمف
سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر

ؽ يم ٍ
رواي٦م اًمؽمُمذي  « :أٓ ُأقم ِّٚمٛم ِ
ِ
َٚمامت َشم ُ٘مقًمِٞمٜمَٝم٤م ؟ ُؾمٌْح٤م َن اهللَِّ قمَدَ َد ظم ْٚم ِ٘م ِف ُ ،ؾم ٌْح٤م َن اهللَِّ َقمد َد
وذم
ُ
َظم ْٚم ِ٘م ِف ُ ،ؾم ٌْح٤م َن اهللَّ قمدد َظم ْٚم ِ٘م ِف ُؾم ٌْح٤م َن اهللَّ رو٤م َٟم ْٗم ًِ ِف ُ ،ؾم ٌْح٤من اهللَِّ رو٤م َٟم ْٗم ًِ ِفُ ،ؾم ٌْح٤م َن اهللَّ رو٤م
٤من اهللَّ ِز َٟم َ٦م ِ ٍ
٤من اهللَّ ِز َٟم َ٦م ِ ٍ
٤من اهللَّ ِز َٟم َ٦م ِ ٍ
ِ ِ
ٌح َ
ٌح َ
ٌح َ
ٌح َ
٤من اهللَِّ ُِمدا َد
قمرؿمف ُ ،ؾم َ
قمرؿمف ُ ،ؾم َ
قمرؿمف ُ ،ؾم َ
َٟم ْٗمًف ُ ،ؾم َ
ْ
ْ
ْ

ِِ
ِ
ِِ
ٌح٤م َن اهللَِّ ُِمدا َد يمَٚمامشمِف ش .
ٌح٤م َن اهللَِّ ُمدا َد يمَٚمامشمف ُ ،ؾم َ
يمَٚمامشمف ُ ،ؾم َ

ِ
وؾم َّٚمؿ  ،ىم٤مل :
قؾمك
ِّ
إؿمٕمري  ،ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1434وقم ْـ أيب ُُم َ
«ُمثَ ُؾ اًمذي يذيمُر رسمف واًمذي ٓ يذيمُره ُ ،مثَؾ احلل واعمَٞم ِ
٧م ش روا ُه اًمٌخ٤مري .
ِّ ِّ
َ ُ َّ ُ َ
ُُ َ
َ
ٞم٧م اًمذي ٓ ي ْذيمَر اهللَّ ومِ ِ
ٞمف  ،واًمٌ ِ
٧م ا ًَّمذي ي ْذيمَر اهللَّ ومِ ِ
ورواه ُمًٚمؿ وم٘م٤مل ُ«:مثَ ُؾ اًمٌٞم ِ
ٞمف َُ ،مثَ ُؾ احلَ ِّل
َ َ
َْ
ُ ُ
ُ ُ
َ
واعمَٞم ِ
٧م ش .
ِّ
ِ
ىم٤مل  « :ي ُ٘م ُ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
قل اهللَّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1435وقم ْـ أيب ُهرير َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،أ َّن ُ
شمَٕم٤ممم َ :أٟمَ٤م ِقمٜمْدَ َفمـ قمٌدي يب  ،وأٟم٤م ُمٕمف إذا َذيمَرن َوم٢من َذيمرن ذم َٟم ْٗم ِ
ًف َ ،ذيم َْر ُشم ُف ذم ٟمَٗمز  ،وإ ْن َذيم ََرن
َ ُ
ِّ
َ
َ
َّٗمؼ ِ
ُمإل  ،ذيمَر ُشم ُف ذم ٍ
ذم ٍ
قمٚمٞمف .
ُمإل َظم ْ ٍػم ُمٜمْ ُٝم ْؿ ش ُمت ٌ
ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
 -1436و َقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
ؾمٌؼ اعمُ َٗم ِّر ُدو َن ش ىم٤مًمقا  :و َُم٤م اعمُ َٗم ِّر ُدو َن
وؾم َّٚمؿ َ « :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمذايمِ ُرو َن اهللَّ يمَثػم ًا َّ
رؾمقل اهللَِّ ؟ ىم٤مل َّ « :
رات ش رواه ُمًٚمؿ .
واًمذايمِ ُ
ي٤م ُ
قر  :اًمتَِّمديدُ .
قر ا ًَّمذي َىم٤م ًَم ُف اجلٛم ُٝم ُ
روي  « :اعمُ َٗم ِّر ُدو َن ش سمتِمديد اًمراء وختٗمٞمٗمٝم٤م  ،واعمَ ِْم ُٝم ُ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
 -1437وقمـ ضم٤مسمر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
ي٘مقل َ « :أ ْوم َْم ُؾ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ِ
اًمذ ِ
ٌ
ِّ
طمدي٨م طمً ٌـ .
ذي وىم٤مل :
يمر  ٓ :إًمف إَّٓ اهللَّ ش  .روا ُه اًمؽمُم ُّ
ِ
 -1438وقم ْـ قمٌد اهللَّ سمـ ُسم ْ ٍ
رؾم َ
اإلؾمال ِم َىمدْ
قل اهللَِّ  ،إ َّن َذائع ْ
ن ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن َر ُضمالً ىم٤مل  :ي٤م ُ
قمكم َ ،وم٠مظمؼمن سمِ ٍ
أشمِم ٌَّ ُ٨م ِسمف ىم٤مل َ ٓ « :ي ُ
زال ًم ِ ًَ٤مٟم َ
ٌمء َ
ُؽ َر ْـمٌ ً٤م ُِم ْـ ِذيم ِْر اهللَِّ ش روا ُه اًمؽمُمذي
َيمثُ ْ
ْ
رت َ َّ
ٌ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ .
وىم٤مل :

 -1439وقم ْـ ٍ
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜم ُف َ ،قم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف و َؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :م ْـ ىم٤مل ُ :ؾم ٌْ َ
ح٤من اهللَِّ
وسمح ِ
ؾم٧م ًم ُف ٟم ْ
جلٜم َِّ٦م ش  .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمً ٌـ .
ٛمد ِه ُ ،هم ِر ْ
َ
َخ َٚم ٌ٦م ذم ا َ
ِ
ٍ
ٞم٧م
وؾم َّٚمؿ « ًَم ِ٘م ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
 -1449وقمـ اسمـ ْ
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ِّ
واحل٨م قمٚمٞمف
سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر

ِ
ِ
ه َي يب وم٘م٤مل  :ي٤م ُحم َّٛمدُ ِ
وؾم َّٚمؿ ًَمٞمْ َٚم َ٦م ُأ ْ ِ
ظمؼم ُه ْؿ
اًمًالم  ،و َأ ِ ْ
أىمري ْء ُأ َُّمت ََؽ ُمٜمِّل َّ
إسمراهٞمؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
ِ
ِ
ِ
واحلٛمدُ هللَّ  ،وٓ إًمف إَّٓ
اًمؽم ِسم٦م ْ ،
اؾمٝم٤م ُ :ؾم ٌْح٤م َن اهللَّ ،
ْ
وأهن٤م ىمٞمٕم٤م ٌن وأ َّن هم َر َ
قمذسم ُ٦م اعم٤مء َّ ،
أ َّن اجلٜمَّ َ٦م َـم ِّٞمٌ ُ٦م ُّ ُ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
ْؼم ش  .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
اهللَّ واهللَّ أيم َ ُ
 -1441وقمـ َأيب اًمدِّ ِ
ِ
ُ
ىم٤مل َ :
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ َ « :أٓ
ىم٤مل
رداء ،
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
خ ِػم َأ ْقمامًمِٙمُؿ  ،و َأ ْزيمَ٤مه٤م ِقمٜمد ُمٚمٞمٙمِٙمؿ  ،و َأر ِ
ومٕمٝم٤م ذم َدرضم٤مشمِٙمؿ َ ،
وظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ْٟم َٗم٤مق
َ
ْ
ُأ َٟمٌِّ ُئٙمُؿ سمِ َ ْ َ
ِ
ِ
اًمذ َه ِ
َّ
واًمٗمْم ِ٦م َ ،
وييسمقا َأ ْقمٜمَ٤مىمٙمُؿ؟ش ىم٤مًمقا
٘مقا قمدُ َّويمؿ َ ،ومتَي ُسمقا َأ ْقمٜمَ٤م َىم ُٝمؿ ،
٥م
َّ
وظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ ُم ْـ َأ ْن َشم ْٚم ْ
َ :سمغم  ،ىم٤ملِ «:ذيمُر اهللَِّ شمَٕم٤ممم ش  .روا ُه اًمؽمُمذي َ ،
احل٤ميمؿ َأسمق قمٌد اهللَِّ  :إِؾمٜم٤مده صحٞمح
ىم٤مل
ُ

ِ
ِ
 -1442وقمـ ؾم ْٕم ِد ِ
سمـ َأيب و َّىم ٍ
وؾم َّٚمؿ قمغم
٤مص ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّٟم ُف َد َظمؾ ُمع رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ن َقمٚم ْٞم ِؽ ُِم ْـ هذا َأ ْو َأ ْوم َْم ُؾ
َقى َأ ْو
ا ُْمر َأ ٍة ْ َ
يدَي٤م ٟم ً
طمَم شمًُ ٌِّ ُح سمِف وم٘م٤مل َ « :أٓ ُأ ْظم ِ ُ
ؼمك سمام ُهق َأ ْي ُ
ً
وسملم ْ َ
ح٤من اهللَِّ قمدد ُم٤م َظم َٚم َؼ ذم اًمً ِ
امء َ ،و ُؾمٌْح٤م َن اهللَِّ قمد َد ُم٤م َظم َٚم َؼ ذم إَ ْر ِ
ش َ
وم٘م٤مل ُ « :ؾمٌْ َ
ض ُ ،ؾمٌح٤م َن اهللَِّ
َّ
َ َ
ِ
سملم ذًمؽ  ،وؾم ٌْ َ
ؼم ُِمثْ َؾ َ
ذًمؽ  ،واحلَ ْٛمد هللَِّ ُِمثْؾ ذًمؽ ،
قمد َد ُم٤م ْ َ
ح٤من اهللَِّ قمدد ُم٤م ُه َق َظم٤مًم ٌؼ  .واهللَّ َأ ْيم ُ
ٌ
وٓ إًِمف إِٓ اهللَّ ُِمثْؾ َ
طمدي٨م
طمقل وٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سم٤مهللَّ ُِمثْ َؾ ذًمؽ ش .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ذًمؽ  ،وٓ ْ
طمً ٌـ .

ِ
رؾم ُ
 -1443وقم ْـ َأيب ُُمقؾمك ريض اهللَّ قمٜمْف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ َ « :أٓ َأ ُد ًُّمؽ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل زم ُ
قمغم َيمٜم ٍْز ُِم ْـ ُيمٜم ِ
ُمتٗمؼ
ُقز اجلٜم َِّ٦م ؟ ش وم٘مٚم٧م  :سمغم ي٤م رؾمقل اهللَّ  ،ىم٤مل  ٓ « :طمقل وٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللَِّ ش ٌ
قمٚمٞمف .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قمٌد اهلل سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل :ىم٤مل زم اسمـ قمٌ٤مس :هؾ شمدري ُم٤م ىمقًمف  :وًمذيمر اهلل أيمؼم .ىم٤مل  :ىمٚم٧م ٟ :مٕمؿ ،
ىم٤مل  :ومام هق ؟ ىم٤مل  :ىمٚم٧م  :اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة  ،وىمراءة اًم٘مرآن وٟمحق ذًمؽ  ،ىم٤مل :

ًم٘مد ىمٚم٧م ىمقٓ قمجٌ٤م وُم٤م هق يمذًمؽ  ،وًمٙمٜمف إٟمام ي٘مقل  :ذيمر اهلل إي٤ميمؿ قمٜمدُم٤م أُمر سمف أو هنك قمٜمف  ،إذا
ذيمرمتقه ( أيمؼم ) ُمـ ذيمريمؿ إي٤مه( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )42/29
ون َأ ْذيمُريمُؿ و ْاؿمٙمُرو ْا ِزم وَٓ َشم ْٙم ُٗمر ِ
ىم٤مل قمز وضمؾَ ( :وم٤م ْذيمُر ِ
ون ) ( ؾمقرة اًمٌ٘مرة .)152
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
ُ
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمام  :ذيمر اهلل إي٤ميمؿ أيمؼم ُمـ ذيمريمؿ ًمف( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم )464/1
قمـ اًمًديَ ( :وم٤م ْذيمُر ِ
ون َأ ْذيم ُْريم ُْؿ) ىم٤ملً :مٞمس ُمـ قمٌد َيذيمر اهلل إٓ ذيمره اهلل ٓ .يذيمره ُم١مُمـ إٓ ذيمره
ُ
سمر ٍ
مح٦م ،وٓ يذيمره يم٤مومر إٓ ذيمره سمٕمذاب(.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )211/ 3
َ
قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم  ،ذم ىمقل اهلل :واذيمر رسمؽ ذم ٟمٗمًؽ ىم٤مل :ي٘مقل اهلل :إذا ذيمرن قمٌدي ذم ٟمٗمًف ذيمرشمف
ذم ٟمٗمز ،وإذا ذيمرن قمٌدي وطمده ذيمرشمف وطمدي ،وإذا ذيمرن ذم ُمإل ذيمرشمف ذم أطمًـ ُمٜمٝمؿ وأيمرم .قمـ
ىمت٤مدة ،ىمقًمف :واذيمر رسمؽ ذم ٟمٗمًؽ شميقم٤م وظمٞمٗم٦م أُمر اهلل سمذيمره وهنك قمـ اًمٖمٗمٚم٦م .ىم٤مل :اسمـ زيد  ،ذم
ىمقًمف :ودون اجلٝمر ُمـ اًم٘مقل ٓ دمٝمر سمذًمؽ .قمـ ىمت٤مدة ،ىمقًمف :سم٤مًمٖمدو ىم٤مل :أُم٤م سم٤مًمٖمدو ومّمالة اًمّمٌح.
قمـ ىمت٤مدة ،وأص٤مل ىم٤مل :سم٤مًمٕمٌم .قمـ اسمـ زيد  ،قمـ أسمٞمف أؾمٚمؿ ،ىم٤مل :وٓ شمٙمـ ُمـ اًمٖم٤مومٚملم ىم٤ملُ :مع
اًمٖم٤مومٚملم(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1648/5
قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ،ىم٤ملُ :م٤م ُمـ رء أطم٥م إمم اهلل ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن واًمذيمر ،وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م أُمر اًمٜم٤مس
سم٤مًمّمالة واًم٘مت٤مل ،أٓ شمرون أٟمف ىمد أُمر اًمٜم٤مس سم٤مًمذيمر قمٜمد اًم٘مت٤مل؟ وم٘م٤مل :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا ًم٘مٞمتؿ ومئ٦م
وم٤مصمٌتقا واذيمروا اهلل يمثػما ًمٕمٚمٙمؿ شمٗمٚمحقن  .قمـ قمٓم٤مء  ،ىم٤مل :وضم٥م اإلٟمّم٤مت واًمذيمر قمٜمد اًمزطمػ صمؿ
شمال :إذا ًم٘مٞمتؿ ومئ٦م وم٤مصمٌتقا واذيمروا اهلل يمثػما ىمٚم٧م :جيٝمرون سم٤مًمذيمر؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م  ،أٟمف
يم٤من ي٘مقل ذم هذه أي٦م ً:مٕمٚمٙمؿ شمٗمٚمحقن ي٘مقلً :مٕمٚمٙمؿ شمٗمٚمحقن همدا إذا ًم٘مٞمتٛمقن.
( شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1711/5
قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م  :ىمٚم٧م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ :م٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمذيمر ذم اًم٘مرآن يمام يذيمر اًمرضم٤مل؟ ومٚمؿ
يرقمٜمل ُمٜمف ذات يقم إٓ ٟمداؤه قمغم اعمٜمؼم وهق ي٘مقل  :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس إن اهلل ي٘مقل  :إن اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت
إمم آظمر أي٦م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف  :إن اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت .يٕمٜمل  :اعمخٚمّملم هلل ُمـ اًمرضم٤مل،
واعمخٚمّم٤مت ُمـ اًمٜمً٤مء ،واعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت يٕمٜمل  :اعمّمدىملم واعمّمدىم٤مت ،واًم٘م٤مٟمتلم واًم٘م٤مٟمت٤مت يٕمٜمل :
اعمٓمٞمٕملم واعمٓمٞمٕم٤مت ،واًمّم٤مدىملم واًمّم٤مدىم٤مت يٕمٜمل  :اًمّم٤مدىملم ذم إيامهنؿ ،واًمّم٤مسمريـ واًمّم٤مسمرات يٕمٜمل
 :قمغم أُمر اهلل ،واخل٤مؿمٕملم يٕمٜمل  :اعمتقاوٕملم هلل ذم اًمّمالةُ ،مـ ٓ يٕمرف ُمـ قمـ يٛمٞمٜمف وٓ ُمـ قمـ
يً٤مره وٓ يٚمتٗم٧م ُمـ اخلِمقع هلل ،واخل٤مؿمٕم٤مت يٕمٜمل  :اعمتقاوٕم٤مت ُمـ اًمٜمً٤مء ،واًمّم٤مئٛملم واًمّم٤مئامت
ىم٤مل ُ :مـ ص٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ومٝمق ُمـ أهؾ هذه أي٦م ،واحل٤مومٔملم ومروضمٝمؿ
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واحل٤مومٔم٤مت .ىم٤مل  :يٕمٜمل  :ومروضمٝمؿ قمـ اًمٗمقاطمش  .صمؿ أظمؼم سمثقاهبؿ وم٘م٤مل  :أقمد اهلل هلؿ يٕمٜمل  :عمـ ذيمر
ذم هذه أي٦مُ ،مٖمٗمرة  .يٕمٜمل ً :مذٟمقهبؿ ،وأضمرا قمٔمٞمام .يٕمٜمل  :ضمزاء واومرا ذم اجلٜم٦م ( .اًمدراعمٜمثقر )48/12

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :اذيمروا اهلل ذيمرا يمثػما .ي٘مقل  ٓ :يٗمرض قمغم قمٌ٤مده ومريْم٦م إٓ ضمٕمؾ هل٤م طمدا
ُمٕمٚمقُم٤م ،صمؿ قمذر أهٚمٝم٤م ذم طم٤مل قمذر ،همػم اًمذيمر وم٢من اهلل ل جيٕمؾ ًمف طمدا يٜمتٝمك إًمٞمف ،ول يٕمذر أطمدا ذم
شمريمف إٓ ُمٖمٚمقسم٤م قمغم قم٘مٚمف ) .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )66/12
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهللّ قمٜمف:ذه٥م ّ
اًمذايمرون اهللّ سم٤مخلػم يم ّٚمف( .اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )86/2
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهللّ قمٜمف  ٓ:شمِمٖمٚمقا أٟمٗمًٙمؿ سمذيمر اًمٜم٤مس وم٢مٟمف سمالء وقمٚمٞمٙمؿ سمذيمر اهلل وم٢مٟمف
رمح٦م( .ذم اًمٖمٞمٌف واًمٜمٛمٞمٛمف )61
ىم٤مل قمثامن سمـ قمٗم٤من ً :مق ان ىمٚمقسمٜم٤م ـمٝمرت ل َمت ْؾ ُمـ ذيمر اهلل(.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )249/7
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامِ ،ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :و ُِمـ َذ اًمٜمَّ َّٗم٤م َصم ِ
٤مت ِذم ا ًْم ُٕم َ٘م ِد) (اًمٗمٚمؼ)4
َ ْ ِّ
َىم َ٤مل :اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مصمؿ قمغم ىمٚم٥م اسمـ ادمَ ،وم٢مِ َذا ؾمٝمك وهمٗمؾ وؾمقسَ ،وم٢مِ َذا ذيمر اهلل ظمٜمس.
(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )135/7
ّ
قمز
ىم٤مل قمٌد اهللّ سمـ ُمًٕمقد ريض اهللّ
ُمر سمؽ أطمد ذيمر اهللّ ّ
قمٜمف:إن اجلٌؾ ًمٞمٜم٤مدي اجلٌؾ سم٤مؾمٛمف ي٤م ومالن هؾ ّ
ّ
وضمؾ؟ وم٢مذا ىم٤مل ٟمٕمؿ اؾمتٌنم(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  1/453رىمؿ )691
ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهللّ قمٜمف :إن أهؾ اًمًامء ًمٞمؽماءون سمٞمقت أهؾ إرض اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم
يمام شمؽماءى اًمٜمجقم(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )296/1
وىم٤مل أسمق اًمدرداءً :مٙمؾ رء ضمالء وإن ضمالء اًم٘مٚمقب ذيمر اهلل قمز وضمؾ( .ؿمٕم٥م آيامن )63/2
وىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهللّ قمٜمف :اًمذيـ ٓ شمزال أًمًٜمتٝمؿ رـمٌ٦م ُمـ ذيمر اهلل يدظمؾ أطمدهؿ اجلٜم٦م وهق
يْمحؽ( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )2/514
يمت٥م ؾمٚمامن إمم أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف  :أُم٤م سمٕمد  :وم٢من أوصٞمؽ سمذيمر اهلل قمز وضمؾ وم٢مٟمف دواء وأهن٤مك
قمـ ذيمر اًمٜم٤مس وم٢مٟمف داء (.ذم اًمٖمٞمٌف واًمٜمٛمٞمٛمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م ) 62
ىمٞمؾ ٓسمك اًمدرداء إن ُم٤مئ٦م ٟمًٛم٦م ُمـ ُم٤مل رضمؾ يمثػم :إن رضمالً أقمتؼ ُم٤مئ٦م ٟمًٛم٦م وهذا قمٛمؾ قمٔمٞمؿ وم٘م٤مًمقا
أومْمؾ ُمـ ذًمؽ إيامن ُمٚمزوم سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وأٓ يزال ًمً٤من أطمديمؿ رـمٌ ً٤م ُمـ ذيمر اهلل .
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(ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )2/514
ىم٤مل اسمـ قمٛمر :أظمؼمن أهؾ اًمٙمت٤مب أن هذه إُم٦م حت٥م اًمذيمر يمام حت٥م احلامُم٦م ويمره٤م  ،وهلؿ أهع إمم
ذيمر اهلل ُمـ اإلسمؾ إمم ورده٤م يقم فمٛمئٝم٤م  .ىمٚمقب اعمحٌلم ٓ شمٓمٛمئـ إٓ سمذيمره وأرواح اعمِمت٤مىملم ٓ شمًٙمـ
إٓ سمرؤيتف (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )529/2
ىم٤مل اسمققمٌٞمدة سمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ُ:م٤مدام ىمٚم٥م اًمرضمؾ يذيمر اهلل  ،ومٝمق ذم صالة  ،وإن يم٤من ذم اًمًقق
وإن طمرك سمف ؿمٗمتٞمف ومٝمق أومْمؾ (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )2/523
ىم٤مل أسمق سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اهلل قمٜمفً :مق أن رضمال ذم طمجره دٟم٤مٟمػم يٕمٓمٞمٝم٤م وآظمر يذيمر اهلل قمز و ضمؾ ًمٙم٤من
اًمذايمر أومْمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)2/33
وىم٤مل يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ُ :مـ أيمثر ذيمر اهلل سمرئ ُمـ اًمٜمٗم٤مق( .اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )98/2
ىم٤مل ُمٕم٤مذسمـ ضمٌؾُ :م٤مقمٛمؾ اًمٕمٌد قمٛمال أٟمجك ًمف ُمـ قمذاب اهللُ ،مـ ذيمراهلل (.ؿمٕم٥م اإليامن )3/394
ىم٤مل احلًـ رمحف اهللُ :مـ ذيمراهلل رم اًمًقق يم٤من ًمف ُمـ آضمر سمٕمدد يمؾ ومّمٞمح ومٞمٝم٤م ،وأقمجٛمك ،ىم٤مل
اعمٌ٤مرك ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقرى :اًمٗمّمٞمح آٟمً٤من ،وأٓقمجؿ اًمٌٝمٞمٛمف( .ؿمٕم٥م اإليامن )1/412
ىم٤مل احلًـ :اًمذيمر ذيمران ذيمر اهلل قمز وضمؾ سملم ٟمٗمًؽ وسملم اهلل قمز وضمؾ ُم٤م أطمًٜمف وأقمٔمؿ أضمره
وأومْمؾ ُمـ ذًمؽ ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمد ُم٤م طمرم اهلل قمز وضمؾ(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )295/1
وىم٤مل احلًـ :اطم٥م قمٌ٤مد اهلل امم اهلل ايمثرهؿ ًمف ذيمرا واشم٘م٤مهؿ ىمٚمٌ٤م(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )2/515
وىم٤مل ذو اًمٜمقن اعمٍمى رمحف اهلل ُ :مـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذيمرا قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٟمًك ذم ضمٜم٥م ذيمره رء وطمٗمظ
اهلل قمٚمٞمف يمؾ رء ويم٤من ًمف قمقو٤م ُمـ يمؾ رء( .اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )171/2
ىم٤مل ذو اًمٜمقن ُ:م٤م ـم٤مسم٧م اًمدٟمٞم٤م إٓ سمذيمره وٓ ـم٤مسم٧م أظمرة إٓ سمٕمٗمقه وٓ ـم٤مسم٧م اجلٜم٦م إٓ سمرؤيتف .
(ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )521/2
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م إذا اضمتٛمع ىمقم يذيمرون اهلل شمٕم٤ممم اقمتزل اًمِمٞمٓم٤من واًمدٟمٞم٤م ومٞم٘مقل اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمدٟمٞم٤م أٓ
شمريـ ُم٤م يّمٜمٕمقن ومت٘مقل اًمدٟمٞم٤م دقمٝمؿ وم٢مهنؿ إذا شمٗمرىمقا أظمذت سم٠مقمٜم٤مىمٝمؿ إًمٞمؽ(.اإلطمٞم٤مء )296/1
وقمـ اجلٜمٞمد ىم٤مل:ؾمٛمٕم٧م اًمنى ي٘مقل ُ :مٙمتقب ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل أٟمزهل٤م اهلل شمٕم٤ممم  :إذا يم٤من اًمٖم٤مًم٥م
قمكم قمٌدي ذيمري قمِم٘مٜمل وقمِم٘متف  ( .اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م )259 – 257 / 1
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ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ رمحف اهلل :أىمٚمقا اًمٙمالم إٓ سمتًع شمًٌٞمح وشمٙمٌػم وهتٚمٞمؾ وحتٛمٞمد وؾم١ماًمؽ اخلػم
وشمٕمقذك ُمـ اًمنم وأُمرك سم٤معمٕمروف وهنٞمؽ قمـ اعمٜمٙمر وىمراءة اًم٘مرآن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )2/199
قمـ ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل :يم٤من قمغم أيب ديـ ،ومٙم٤من يًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم :وم٘مٞمؾ ًمف :ؾمؾ اهلل ي٘ميض قمٜمؽ
اًمديـ :ىم٤مل :إذا همٗمر زم ،ىم٣م قمٜمل اًمديـ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )3/32
يم٤من اسمق ُمًٚمؿ اخلقٟٓمك :يمثػم اًمذيمر ومرآه سمٕمض اًمٜم٤مس وم٠مٟمٙمر طم٤مًمف وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف :أجمٜمقن ص٤مطمٌٙمؿ ؟
ومًٛمٕمف اسمق ُمًٚمؿ وم٘م٤مل ٓ :ي٤م أظمل وًمٙمـ هذا دواء اجلٜمقن( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )521/2
ىم٤مل زهػم اًمٌ٤ميب  :إن هلل قمٌ٤مدا ذيمروه ومخرضم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ إقمٔم٤مُم٤م واؿمتٞم٤مىم٤م وىمقم ذيمروه ومقضمٚم٧م ىمٚمقهبؿ
ومرىم٤م وهٞمٌ٦م  ،ومٚمق طمرىمقا سم٤مًمٜم٤مر ل جيدوا ُمس اًمٜم٤مر وآظمرون ذيمروه ذم اًمِمت٤مء وسمرده وم٤مرومْمقا قمرىم٤م ُمـ
ظمقومف وىمقم ذيمروه ومح٤مًم٧م أًمقاهنؿ همؼما وىمقم ذيمروه ومجٗم٧م أقمٞمٜمٝمؿ ؾمٝمرا(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )529/2

يم٤من أسمق طمٗمص اًمٜمٞمً٤مسمقري إذا ذيمر اهلل شمٖمػمت قمٚمٞمف طم٤مًمف طمتك يرى مجٞمع ذًمؽ ُمـ قمٜمده  ،ويم٤من ي٘مقل :
ُم٤م أفمـ حم٘م٤م يذيمر اهلل قمـ همػم همٗمٚم٦م  ،صمؿ يٌ٘مك طمٞم٤م إٓ إٟمٌٞم٤مء  ،وم٢مهنؿ أيدوا سم٘مقة اًمٜمٌقة وظمقاص إوًمٞم٤مء
سم٘مقة وٓيتٝمؿ ( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) 529/2
ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراٟمك رمحف اهلل  :إن ذم اجلٜم٦م ىمٞمٕم٤مٟم ً٤م  ،وم٢مذا أظمذ اًمذايمر ذم اًمذيمر أظمذت اعمالئٙم٦م ذم
ؽم ص٤مطمٌل.
همرس إؿمج٤مر ومٞمٝم٤م  ،ومرسمام ي٘مػ سمٕمض اعمالئٙم٦م  ،ومٞم٘م٤مل ًمف  :ل وىمٗم٧م ؟ ومٞم٘مقل َ :وم َ َ
(اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/192
وؾمئؾ أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح قمـ اًم٘مدر اًمذي يّمػم سمف ُمـ اًمذايمريـ يمثػما واًمذايمرات ،وم٘م٤مل :إذا وافم٥م
قمغم إذيم٤مر اعم٠مصمقرة اعمثٌت٦م صٌ٤مطم٤م وُمً٤مء ذم إوىم٤مت وإطمقال اعمختٚمٗم٦م ًمٞمال وهن٤مرا يم٤من ُمـ اًمذايمريـ
اهلل يمثػما واًمذايمرات ،واهلل أقمٚمؿ (.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )19
ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من  :إن أقمٚمؿ ُمتك يذيمرن ريب قمز وضمؾ ومٗمزقمقا ُمٜمف وىم٤مًمقا :يمٞمػ شمٕمٚمؿ ذًمؽ وم٘م٤مل :إذا
ذيمرشمف ذيمرن(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )294/1
وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ اٟمس قمـ سمٕمض اصح٤مسمف :قمالُمف طم٥م اهلل يمثره ذيمره وم٤مٟمؽ اذا اطمٌٌ٧م ؿمٞمئ٤م آ ايمثرت ُمـ
ذيمرة(.جمٛمقع رؾم٤مئؾ اسمـ رضم٥م )339/3
وىم٤مل اسمراهٞمؿ سمـ اجلٜمٞمد يم٤من ي٘م٤مل ُمـ قمالُمف اعمح٥م هلل دوام اًمذيمر سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من وىمٚمام وًمع اعمرء سمذيمر

 - 315اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

ِّ
واحل٨م قمٚمٞمف
سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر

اهلل قمزوضمؾ آ اوم٤مد ُمٜمف طم٥م اهلل(.اعمحٌف هلل ؾمٌح٤مٟمف سمـ اجلٜمٞمد اخلتكم )1/18
ىم٤مل جم٤مهدُ :مـ اؾمتٓم٤مع أٓ يٌٞم٧م إٓـم٤مهرا ذايمرا ُمًتٖمٗمرا ومٚمٞمٗمٕمؾ وم٢من آرواح شمٌٕم٨م قمغم ُم٤م ىمٌْم٧م
قمٚمٞمف(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ)198/1
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ :سمٚمٖمٜم٤م إن اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل قمٌدي اذيمرن سمٕمد اًمّمٌح ؾم٤مقم٦م وسمٕمد اًمٕمٍم ؾم٤مقم٦م أيمٗمؽ ُم٤م
سمٞمٜمٝمام(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ)295/1
ىمٞمؾ عمحٛمد سمـ اًمٜمي :أُم٤م شمًتقطمش وطمدك ؟ ىم٤مل  :يمٞمػ أؾمتقطمش وهق ي٘مقل  :أٟم٤م ضمٚمٞمس ُمـ
ذيمرن(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )522/2
وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرُ :م٤مشمٚمذذ اعمتٚمذذون سمٛمثؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )529/2
وىم٤م ل اًمثقريً :مٙمؾ رء قم٘مقسم٦م ،وقم٘مقسم٦م اًمٕم٤مرف سم٤مهلل اٟم٘مٓم٤مقمف قمـ اًمذيمر(.اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/192
وىم٤مل أسمق قمثامن ُ :مـ ل يذق وطمِم٦م اًمٖمٗمٚم٦م ل جيد ـمٕمؿ أٟمس اًمذيمر(.اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/192
اًمرب شمٕم٤ممم(.اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/192
وىم٤مل ؾمٝمؾُ :م٤م أقمرف ُمٕمّمٞم٦م أىمٌح ُمـ ٟمًٞم٤من ّ
ىم٤مل حمٛمد سمـ يقٟمسُ :م٤م رأي٧م ًمٚم٘مٚم٥م أٟمٗمع ُمـ ذيمر اًمّم٤محللم(.خمتٍم صٗمف اًمّمٗمقة )7
ىم٤مل ُمٞمٛمقن اًمٌٍمى :إذا أراد اهلل سمٕمٌده ظمػم ًا طمٌ٥م إًمٞمف ذيمره(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )197/3
ىم٤مل احلٚمٞمٛمل :اعمراد سم٤مًمذيمر ًمٞمس هق اًمذيمر سم٤مًمٚمً٤من وطمده ،وًمٙمٜمف مج٤مع اًمٚمً٤من واًم٘مٚم٥م .واًمذيمر سم٤مًم٘مٚم٥م
أومْمؾ ُمـ اًمذيمر سم٤مًمٚمً٤منٕ :ن اًمذيمر سم٤مًمٚمً٤من ٓ يردع قمـ رء ،واًمذيمر سم٤مًم٘مٚم٥م يردع قمـ اًمت٘مّمػم ذم
اًمٓم٤مقم٤مت ،واًمتٝم٤موم٧م ذم اعمٕم٤مِص واًمًٞمئ٤مت  (.ذح صحٞمح ُمًٚمؿ(
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمّ٦مّ :
اًمًٛمؽ إذا وم٤مرق اعم٤مء.
ًمٚمًٛمؽ ،ومٙمٞمػ يٙمقن طم٤مل ّ
اًمذيمر ًمٚم٘مٚم٥م ُمثؾ اعم٤مء ّ
(اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م )42
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل :اًمذيمر سم٤مب اعمحٌ٦م وؿم٤مرقمٝم٤م إقمٔمؿ وساـمٝم٤م إىمقم(.اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م )62
وىم٤مل رمحف اهلل :حمٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمرومتف ودوام ذيمره واًمًٙمقن إًمٞمف واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إًمٞمف وإومراده سم٤محل٥م
واخلقف واًمرضم٤مء واًمتقيمؾ واعمٕم٤مُمٚم٦م سمحٞم٨م يٙمقن هق وطمده اعمًتقزم قمغم مهقم اًمٕمٌد وقمزُم٤مشمف وإراداشمف،
هق ضمٜم٦م اًمدٟمٞم٤م واًمٜمٕمٞمؿ اًمذي ٓ يِمٌٝمف ٟمٕمٞمؿ ،وهق ىمرة قملم اعمحٌلم وطمٞم٤مة اًمٕم٤مروملم(.اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م )79
وىم٤مل أيْم ً٤م :صمٌ٧م أن هم٤مي٦م اخلٚمؼ وإُمر أن يذيمر وأن يِمٙمر ،يذيمر ومال يٜمًك ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ،وهق
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ؾمٌح٤مٟمف ذايمر عمـ ذيمره ،ؿم٤ميمر عمـ ؿمٙمره( .اًمٗمقائد )176
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وأومْمؾ اًمذيمر وأٟمٗمٕمف ُم٤م واـم٠م ومٞمف اًم٘مٚم٥م اًمٚمً٤من ،ويم٤من ُمـ إذيم٤مر اًمٜمٌقي٦م ،وؿمٝمد
( شمٗمٙمر ) اًمذايمر ُمٕم٤مٟمٞمف وُم٘م٤مصدة ( اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )272
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :اًمذيمر قمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من وهل همػم ُم١مىمت٦م سمؾ هؿ ي١مُمرون سمذيمر ُمٕمٌقدهؿ وحمٌقهبؿ
ذم يمؾ طم٤مل ىمٞم٤مُم٤م وقمغم ضمٜمقهبؿ ،وم٤مًم٘مٚمقب سمقر وظمراب وهق قمامرهت٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م ُ ( .مدارج اًمً٤مًمٙملم)
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م :
ويمـ ذايمر ًا هلل ذم ّ
يمؾ طمــَـــ٤مًمٍ٦م

دواُم ً٤م ُمدى إٟمٗم٤مس ومٞمؽ اًمتل دمري

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك :
َ٤من ومِـل ِذيم ِْر رسم ِ
ِ
ٞمح٤م إِ َذا َُم٤م يم َ
ـف
َ ِّ
َومّم ً

َوومِ َٞمام ِؾم َقا ُه ِذم ا ًْم َق َرى يم َ
َ٤من َأ ْقم َج َام

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٙمرُم٦م أن أسم٤م هريرة يم٤من يًٌح ذم يمؾ يقم اصمٜمتل قمنمة أًمػ شمًٌٞمح٦م وي٘مقل :أؾمٌح سم٘مدر

ذٟمٌل(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )517/2
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمى :سمٞمٜم٤م رضمؾ رأى ذم اعمٜم٤مم أن ُمٜم٤مدي٤م يٜم٤مدي ُمـ اًمًامء  :أَي٤م اًمٜم٤مس ظمذوا ؾمالح
ومزقمٙمؿ ومٕمٛمد اًمٜم٤مس وم٠مظمذوا اًمًالح طمتك أن اًمرضمؾ ًمٞمجلء وُم٤م ُمٕمف إٓ قمّم٤م ومٜم٤مدى ُمـ اًمًامء ً :مٞمس
هذا ؾمالح ومزقمٙمؿ وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ أهؾ إرض وُم٤م ؾمالح ومزقمٜم٤م ؟ ىم٤مل  ٓ :إًمف إٓ اهلل وؾمٌح٤من اهلل واهلل
أيمؼم واحلٛمد هلل( .ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )1/437
ؾمئؾ قمٛمػم سمـ ه٤مٟمئ ُم٤مٟمراك آ وًمً٤مٟمؽ يتحرك  .ومٙمؿ ُمرة شمذيمر رسمؽ رم اًمٞمقم  .ىم٤مل ُم٤مئف اًمػ آ ُم٤م
ختٓمئ اًمٞمد ُمـ اًمٕمدد(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )517/2
ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان  :يم٤من يًٌح رم اًمٞمقم ارسمٕملم اًمػ شمًٌٞمحف همػم ُم٤م ي٘مرا ُمـ اًم٘مران  .وعم٤م ُم٤مت ووٕمقة قمغم
اعمٖمًٚمف ومقضمدوا اصٌٕمف يِمػم سم٤مًمتًٌٞمح (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء (.)5/219ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )4/549
وىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد :يم٤مٟم٧م قمٜمدٟم٤م اُمرأة سمٛمٙم٦م شمًٌح يمؾ يقم اصمٜمل قمنمة أًمػ شمًٌٞمح٦م  ،ومامشم٧م
ومٚمام سمٚمٖم٧م اًم٘مؼم  ،اظمتٚمً٧م ُمـ أيدي اًمرضم٤مل  .ويم٤من احلًـ اًمٌٍمي يمثػما ُم٤م ي٘مقل إذا ل َيدث ول يٙمـ
ًمف ؿمٖمؾ  :ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ومذيمر ذًمؽ ًمٌٕمض وم٘مٝم٤مء ُمٙم٦م وم٘م٤مل  :إن ص٤مطمٌٙمؿ ًمٗم٘مٞمف ُم٤م ىم٤مهل٤م أطمد ؾمٌع
ُمرات إٓ سمٜمل ًمف سمٞم٧م ذم اجلٜم٦م  .ويم٤من قم٤مُم٦م يمالم اسمـ ؾمػميـ :ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ  ،ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده
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ِّ
واحل٨م قمٚمٞمف
سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر

 .يم٤من اعمٖمػمة سمـ طمٙمٞمؿ اًمّمٜمٕم٤من إذا هدأت اًمٕمٞمقن ٟ ،مزل إمم اًمٌحر  ،وىم٤مم ذم اعم٤مء يذيمر اهلل ُمع دواب
اًمٌحر ٟ .م٤مم سمٕمْمٝمؿ قمٜمد إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ىم٤مل  :ومٙمٜم٧م يمٚمام اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ وضمدشمف يذيمر اهلل ،
وم٠مهمتؿ  ،صمؿ أقمزي ٟمٗمز هبذه أي٦م

):ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء( (اعم٤مئدة  (.)54ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )518

ىم٤مل اجلريري :يم٤من ُمـ سملم أصح٤مسمٜم٤م رضمؾ يٙمثر أن ي٘مقل :اهلل ..اهلل ..ومقىمع يقُم ً٤م قمغم رأؾمف ضمذع وم٤مٟمِم٩م
رأؾمف وؾم٘مط اًمدم ،وم٤ميمتُت٥م قمغم إرض :اهلل ..اهلل(.اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/192
صغم أسمق يزيد اًمٔمٝمر  ،ومٚمام أراد أن يٙمؼم  ،ل ي٘مدر إضمالٓ ٓؾمؿ اهلل  ،وارشمٕمدت ومرائّمف طمتك ؾمٛمٕم٧م
ىمٕم٘مٕم٦م قمٔم٤مُمف ( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )529/2
وىمػ أسمق زيد ًمٞمٚم٦م إمم اًمّمٌ٤مح جيتٝمد أن ي٘مقل  ٓ :إًمف إٓ اهلل  ،ومام ىمدر إضمالٓ وهٞمٌ٦م  ،ومٚمام يم٤من قمٜمد
اًمّمٌ٤مح ٟمزل  ،ومٌ٤مل اًمدم ( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )529/2

ً

ً
ً
َّ
; -8:ثبة روش اٌٍٗ رؼبىل لبئّب ٚلبػذا ِٚنيدؼب
ً
ً ُ ً
ٚحمذثب ٚخٕجب ٚزبئنب ئال اٌمشآْ فال حيً جلٕت ٚال زبئل

٤مر ٔي ٍ
ضو ْ ِ ِ
ِ
وزم إَ ًْمٌَ ِ
٤مت ُٕ ِ
٤مب
اظمتالَف اًم َّٚمٞمْ ِؾ َواًمٜم ََّٝم ِ َ
إر ِ َ
اًمً َ
اموات َو ْ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن ذم َظم ْٚم ِؼ َّ
ا ًَّم ِذي َـ َي ْذيم ُُرو َن اهللَ ِىم َٞم٤مُم ً٤م َو ُىم ُٕمقد ًا َو َقم َغم ُضمٜم ِ
ُقهبِ ْؿ [ آل قمٛمران . ] 191 ، 199 :
ِ
رؾم ُ
ريض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم٧م َ :
وؾم َّٚمؿ يذيم ُُر اهللَّ شمَٕم٤ممم
 -1444وقم ْـ قم٤مئِم٦م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يم٤من ُ
َ
قمغم يم ُِّؾ َأطمٞم٤مٟمِ ِف  .رواه ُمًٚمؿ
ِ
 -1445وقمـ اسمـ قم ٌَّ ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ً « :مق َأ َّن َأ َطمديم ُْؿ إِذا
٤مس ريض اهللَّ قمٜمْٝمام قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمِمٞم َٓم٤م َن َوضمٜم ِ
َأشمَك َأه َٚم ُف َ
اًمِم َ
ِّ٥م َّ
ىم٤مل:سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َضمٜمٌِّْٜمَ٤م َّ
ُم٤مرز ْىم َتٜمَ٤م َ ،وم ُ٘م ِيض سم ْٞمٜم ُٝمام و ًَمدٌ ،ل
ٞمٓم٤من
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يي ُهش ٌ
ُ ّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :أشم٧م ىمريش اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًمقا ُ :م٤م ضم٤مءيمؿ ُمقؾمك ُمـ أي٤مت؟ ىم٤مًمقا  :قمّم٤مه ويده سمٞمْم٤مء
ًمٚمٜم٤مفمريـ ،وأشمقا اًمٜمّم٤مرى وم٘م٤مًمقا  :يمٞمػ يم٤من قمٞمًك ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا  :يم٤من يؼمئ إيمٛمف وإسمرص ،وَيٞمل
اعمقشمك ،وم٠مشمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا  :ادع ًمٜم٤م رسمؽ جيٕمؾ ًمٜم٤م اًمّمٗم٤م ذهٌ٤م ،ومدقم٤م رسمف ومٜمزًم٧م :إن
ذم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض واظمتالف اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ٔي٤مت ٕوزم إًمٌ٤مب ومٚمٞمتٗمٙمروا ومٞمٝم٤م.
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(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )178/4
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ُمٕمٜمك أي٦م أٟمف ىم٤مل :اعمراد يذيمرون اهلل ذم أدسم٤مر اًمّمٚمقات وهمدو ًا وقمِمٞم ً٤م

وذم اعمْم٤مضمع ويم َّٚمام اؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمف ويم َّٚمام همدا أو راح ُمـ َُمٜمْزًمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم( .إذيم٤مر )21
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ) :وم٤مذيمروا اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقسمٙمؿ ) ) اًمٜمً٤مء  ) 193سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر
ذم اًمؼم واًمٌحر وذم اًمًٗمر واحلي واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر واًمّمح٦م واًمً٘مؿ واًمن واًمٕمالٟمٞم٦م وقمغم يمؾ طم٤مل.
(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك  -415/1شمٗمًػم اسمـ يمثػم )3/593
قمـ ىمت٤مدة (:اًمذيـ يذيمرون اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ ( ىم٤مل :هذه طم٤مٓشمؽ يمٚمٝم٤م ي٤م اسمـ آدم ،اذيمر
اهلل وأٟم٧م ىم٤مئؿ وم٢من ل شمًتٓمع وم٤مذيمره ضم٤مًمً٤م وم٢من ل شمًتٓمع وم٤مذيمره وأٟم٧م قمغم ضمٜمٌؽ ،ين ُمـ اهلل
وختٗمٞمػ(.ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مٟمك )263/1
ىم٤مل جم٤مهد ٓ :يٙمقن قمٌد ُمـ اًمذايمريـ اهلل يمثػما طمتك يذيمر اهلل ىم٤مئام وىم٤مقمدا وُمْمٓمجٕم٤م( .إذيم٤مر )19
ىم٤مل قمٓم٤مءُ :مـ صغم اًمّمٚمقات اخلٛمس سمح٘مقىمٝم٤م ومٝمق داظمؾ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ( واًمذايمريـ اهلل يمثػما
واًمذايمرات)(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )21
ىم٤مل ذو اًمٜمقن رمحف اهلل ُ :مـ اؿمتٖمؾ ىمٚم ٌُف وًمً٤مٟمُف ِّ
ٟمقر آؿمتٞم٤مق إًمٞمف.
سم٤مًمذيمر  ،ىمذف اهلل ذم ىمٚمٌف َ
(ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ) 516
ىم٤مل إَ ْوزاقملً :مٞمس ؾم٤مقم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمدٟمٞم٤م إٓ وهل ُمٕمروو٦م قمغم اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يق ًُم٤م ومٞمق ًُم٤م،
وؾم٤مقم ً٦م ومً٤مقم ً٦م ،وٓ متر سمف ؾم٤مقم٦م ل يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م إٓ شم٘م َّٓم َٕم ْ٧م ٟمٗمًف قمٚمٞمٝم٤م طمنات ،ومٙمٞمػ إذا ُمرت
سمف ؾم٤مقم٦م ُمع ؾم٤مقم٦م ويقم ُمع يقم وًمٞمٚم٦م ُمع ًمٞمٚم٦م؟!( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )142/ 6
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل :وم٤معمحٌ٦م ؿمجرة ذم اًم٘مٚم٥م قمروىمٝم٤م اًمذل ًمٚمٛمحٌقب ،وؾم٤مىمٝم٤م ُمٕمرومتف ،وأهمّم٤مهن٤م
ظمِمٞمتف ،وورىمٝم٤م احلٞم٤مء ُمٜمف ،وصمٛمرهت٤م ـم٤مقمتف ،وُم٤مدهت٤م اًمتل شمً٘مٞمٝم٤م ذيمره ،ومٛمتك ظمال احل٥م قمـ رء ُمـ
ذًمؽ يم٤من ٟم٤مىمّم ً٤م(.رووف اعمحٌلم )499/1
ىم٤مل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م رمحف اهلل :أن اًمٕمٌد يًتٓمٞمع أن يتٚمٛمس أصمر طم٥م اهلل ذم ىمٚمٌف ذم ُمقاـمـ قمديدة ُمٜمٝم٤م.
اعمقـمـ إول  :قمٜمد أظمذ اعمْمجع طمٞم٨م ٓ يٜم٤مم إٓ قمغم ذيمر ُمـ َيٌف وؿمٖمؾ ىمٚمٌف سمف.
اعمقـمـ اًمث٤من  :قمٜمد اٟمتٌ٤مهف ُمـ اًمٜمقم  ،وم٠مول رء يًٌؼ إمم ىمٚمٌف ذيمر حمٌقسمف.
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اعمقـمـ اًمث٤مًم٨م  :قمٜمد دظمقًمف ذم اًمّمالة وم٢مهن٤م ُ
حمؽ إطمقال وُمٞمزان اإليامن ومال رء أهؿ قمٜمد اعم١مُمـ ُمـ
وهمؿ طمتك حتي اًمّمالة ومتجد ىمٚمٌف ىمد اٟمٗمًح واٟمنمح واؾمؽماح يمام ىم٤مل اًمٜمٌل
اًمّمالة يم٠مٟمف ذم ؾمجـ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٌالل  :أرطمٜم٤م هب٤م ي٤م سمالل.
اعمقـمـ اًمراسمع  :قمٜمد اًمِمدائد وإهقال وم٢من اًم٘مٚم٥م ذم هذا اعمقـمـ ٓ يذيمر إٓ أطم٥م إؿمٞم٤مء إًمٞمف وٓ
َيرب إٓ إمم حمٌقسمف إقمٔمؿ قمٜمده (.اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روى أن قمٚمٞم ً٤م ريض اهلل قمٜمف صغم ذم آظمر أي٤مُمف صالة اًمٗمجر ،صمؿ سمٕمد أن اٟمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمّمالة سم٘مل ذم
ُمّماله يذيمر اهلل طمتك ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ،وفمٝمر ٟمقره٤م قمغم اجلدران ،وم٠مظمذ سمٚمحٞمتف ريض اهلل قمٜمف وسمدأ

يٌٙمل ،صمؿ ىم٤مل :واهلل! ًم٘مد رأي٧م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومام رأي٧م ؿمٞمئ ً٤م يِمٌٝمٝمؿ ،يم٤مٟمقا
يّمٌحقن ؿمٕمث ً٤م صٗمر ًا همؼم ًا سملم أقمٞمٜمٝمؿ يم٠مُمث٤مل ريم٥م اعمٕمزى ُمـ اًمٌٙم٤مء ،ىمد سم٤مشمقا هلل ؾمجد ًا وىمٞم٤مُم ً٤م
يراوطمقن سملم أىمداُمٝمؿ وضمٌ٤مهٝمؿ ،وم٢مذا ـمٚمع اًمٗمجر ذيمروا اهلل ومامدوا يمام يٛمٞمد اًمِمجر ذم يقم اًمريح،
ومهٚم٧م أقمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٌٙم٤مء(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء – صٗمف اًمّمٗمقة )
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :إن ٕىمرأ طمزيب وأٟم٤م ُمْمٓمجٕم٦م قمغم اًمنير( .إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )21
ضمٕمٗمر اخلٚمدي ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر اعمٓمققمل ي٘مقل يم٤من وردي ذم ؿمٌٞمٌتل ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م أىمرأ ومٞمف
( ىمؾ هق اهلل أطمد ) إطمدى وصمالصملم أًمػ ُمرة أو إطمدى وأرسمٕملم أًمػ ُمرة ؿمؽ ضمٕمٗمر.
(ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚمف رىمؿ )415/1 -1986
ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد اهل٤مؿمٛمل َيٙمل قمـ أيب قمٌد اهلل سمـ ظمٗمٞمػ وأظمؼمٟمٞمف ذم يمت٤مسمف ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤م
ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مٟمك يمؿ ُمرة رأي٧م اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم اعمٜم٤مم ؟ وم٘م٤مل يمثػم وم٘مٚم٧م اًمػ ُمرة ؟وم٘م٤مل ٓ .
ىمٚم٧م شمًٕمامئف ُمرة ؟ ىم٤مل ٓ .ىمٚم٧م ومثامٟمامئف ُمرة ؟ ىمٚم٧م ٓ.ىمٚم٧م ومًٌٕمامئف ُمرة ؟وم٘م٤مل سمٞمدة هٙمذا اى ىمريٌ٤م
ُمٜمف ويم٤من ًمٙمؾ يقم ًمف ظمتٛمف ُمع اًمزوال واعم١مذٟمقن ي١مذٟمقن ًمٚمٔمٝمر اذا ظمتؿ ومّمٕمد همرومتف يقُم٤م ًمٚمتٓمٝمر
ويم٤من ىمد يمػ سمٍمة ومقىمع رم اعمًتحؿ واٟمٙمن رضمٚمف ول يٙمـ سم٤مًم٘مقى ومٞمّمٞمح ومت٠مظمر رضمققمف ًمٚمٛمًجد
طمتك يم٤مدت اًمّمالة يٗمقت وىمتٝم٤م ومتٕمرف اعم١مذٟمقن واعمج٤مورون طم٤مًمف ومّمٕمدوا امم همرومتف ومقضمدوة ىمد
اٟمٙمن رضمٚمف وم٠مصٚمحقا ُمـ ؿم٠مٟمف وٟمٔمٗمقة وٟمزًمقا سمف طمتك صغم ومٛمٜمٕمتف قمٚمتف ُمـ زي٤مرة اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ رم شمٚمؽ اًمًٜمف ومخرج سمٕمض اصح٤مسمف زائرا ًمٚمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومدومع اًمٞمف رىمٕمف وأُمرة ان
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سم٤مب ذيمر اهللَّ شمٕم٤ممم ىم٤مئ ًام وىم٤مقمد ًا وُمْمٓمجٕم ً٤م

يٚم٘مٞمٝم٤م رم اًم٘مؼم وم٤مومت٘مد ص٤مطمٌف اًمرىمٕمف ُمـ ضمٞمٌف ومرأى اًمٜمٌك ُمـ ًمٞمٚمتف رم ٟمقُمف وىم٤مل ًمف ي٤م اسم٤م ضمٕمٗمر ىمد
وصٚم٧م اًمرىمٕمف وىمد قمذرٟم٤مك ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء392/4طمدي٨م ) 15728
< -8:ثبة ِب ٠م ٌٗٛػٕذ ٔٚ ِٗٛاعز١مبظِٗ

ِ
ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام ىم٤مٓ َ :
وؾم َّٚمؿ إِذا َأ َوى
يم٤من
 -1446قمـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م  ،و َأيب َذ ٍّر
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
قت ش وإِذا اؾمتٞم َ٘م َظ ىم٤مل  « :احلٛمدُ هللَِّ ِ
راؿم ِف ىم٤مل  « :سمِ ِ
إِمم ومِ ِ
اًمذي َأ ْطم َٞم٤مٟمَ٤م سمٕمد َُم٤م
٤مؾمٛم َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْطمٞمَ٤م َو َأ ُُم ُ
ْ
ْ
ِ
ُِّمقر ش رواه اًمؽمُمذي .
َأُم٤م َشمٜمَ٤م َوإًِم ْٞمف اًمٜم ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف ُ :مـ اجلٝمؾ اًمٜمقم ذم أول اًمٜمٝم٤مر ُمـ همػم ؾمٝمر ،واًمْمحؽ ُمـ همػم

قمج٥م ،واًم٘م٤مئٚم٦م شمزيد ذم اًمٕم٘مؾ( .هبجف اعمج٤مًمس واٟمس اعمج٤مًمس)1/191
ٟم٤مئام .شمٕمٜمل .اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمًحر قمٜمدي إٓ ً
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمف ُ :م٤م أًمٗم٤مه َ
( رواه اًمٌخ٤مريُ -1133مًٚمؿ )1318
ومًئؾ أٟمس
قمـ أٟمس رى اهلل قمٜمف ٓ :شمٜم٤مُمقا قمـ ـمٚم٥م أرزاىمٙمؿ ومٞمام سملم صالة اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُ
قمـ ذًمؽ ،وم٘م٤مل :شمًٌح وهتٚمؾ وشمٙمؼم وشمًتٖمٗمر ؾمٌٕملم ُمرة ،ومٕمٜمد ذًمؽ يٜمزل اًمرزق اًمٓمٞم٥م ،أو ىم٤مل:
٘مًؿ ( .رواة اًمديٚمٛمك  -اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م )157/2
ُي ّ
قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس أٟمف ىم٤مل :سمٚمٖمٜم٤م أن إرض شمٕم٩م إمم اهلل ُمـ ٟمقُم٦م اًمٕم٤مل سمٕمد صالة اًمّمٌح .
(ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )47/11
يم٤من ـم٤موس ي٘مقل ٕ :ن ختتٚمػ اًمًٞم٤مط قمغم فمٝمري أطم٥م إزم ُمـ أن أٟم٤مم يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥م.
( اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك)2/193
قمـ ُمٙمحقل  :أٟمف يم٤من يٙمره اًمٜمقم سمٕمد اًمٕمٍم  ،وَي٤مف قمغم ص٤مطمٌف ُمـ اًمقؾمقاس ُ(.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )339/5

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :يٙمره أن يٜم٤مم سمٕمد اًمٕمٍم َُي٤مف قمغم قم٘مٚمف( .همذاء إًمٌ٤مب ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب )278/2

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؿمؼمُم٦مٟ :مقم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر يٕمدل ذسم٦م دواء ،يٕمٜمل ذم اًمّمٞمػ( .هبجف اعمج٤مًمس )1/191
ويم٤من هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ي٘مقل ًمقًمده ٓ :شمّمٓمٌح سم٤مًمٜمقم وم٢مٟمف ؿم١مم وٟمٙمد (.اعمًتٓمرف )2/193
ىم٤مل احلًـ :يّمٌح اعم١مُمـ طمزيٜمً٤م ويٛمز طمزيٜمً٤م ويٜم٘مٚم٥م ذم اًمٜمقم ويٙمٗمٞمف ُم٤م يٙمٗمل اًمٕمٜمٞمزة (اًمٙمػ ُمـ

 -321اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف قمٜمد ٟمقُمف واؾمتٞم٘م٤مفمِف

اًمتٛمر واًمنمسمف ُمـ اعم٤مء )( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )132/2
وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ :ظمّمٚمت٤من شم٘مًٞم٤من اًم٘مٚم٥م ،يمثرة اًمٜمقم ويمثرة إيمؾ(.ـمٌ٘م٤مت اًمّمقومٞمف ص )13
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ُمر يق ًُم٤م سم٤مسمٜمف وهق ٟم٤مئؿ ٟمقُم٦م اًمْمحك ومقيمزه سمرضمٚمف وىم٤مل ًمف :ىمؿ ٓ أٟم٤مم
وقمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أٟمف َّ
اهلل قمٞمٜمؽ أشمٜم٤مم ذم ؾم٤مقم٦م ي٘مًؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م اًمرزق سملم اًمٕمٌ٤مد؟ أو ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مًم٧م اًمٕمرب :إهن٤م
ُمٙمًٚم٦م ُمٝمزًم٦م ُمٜمًٞم٦م ًمٚمح٤مضم٦م(.اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف )2/193
ٟم٤مئام ٟمقُم٦م اًمّمٌح٦م وم٘م٤مل ًمف :ىمؿ أشمٜم٤مم ذم اًمً٤مقم٦م اًمتل شم٘مًؿ ومٞمٝم٤م
وروى أن اسمـ قمٌ٤مس رأى اسمٜمً٤م ًمف ً
إرزاق؟( .زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )241/ 4

ِّ ْ
َ
= -8:ثبة فنً زٍِكِ اٌزوش
َّ
َّ
ٚإٌذة ئىل ِالصِزٙب ٚإٌ ٟٙػٓ ِفبسلزٙب ٌغري ػزس

ِ
ِ
ٌم ُيريدُ َ
ؼم َٟم ْٗم ًَ َؽ َُم َع ا ًَّم ِذي َـ َيدْ ُقم َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم :
ون َو ْضم َٝم ُف َوَٓ َشم ْٕمدُ
ْ
واص ِ ْ
قن َر َّ ُهب ْؿ سمِ٤مًم َٖمدَ اة َواًم َٕم ِّ
َقم ْٞم َ
ٜم٤مك َقمٜمْ ُٝم ْؿ [ اًمٙمٝمػ . ] 28 :

ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
 -1447وقم ْـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ  « :إِ َّن هللَِّ شمَٕم٤ممم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
اًمذيم ِْر  ،وم٢مِذا َوضمدُ وا َىم ْقُم ً٤م يذيم ُُرو َن اهللَّ َقم َّز َو َّ
ُمالئ َٙم ً٦م َي ُٓمق ُومق َن ذم اًم ُّٓم ُرق َي ْٚمت َِٛم ًُق َن َأ ْه َؾ ِّ
ضمؾ ،شمَـٜمَ٤م َد ْوا
ِ ِ
ِ
اًمً َامء اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َ ،وم َٞمً َ٠مهلُؿ َر ُّ ُهبؿ َو ُه َق َأ ْقمٚمؿ ُ :م٤م
قهنؿ سمِ َ٠م ْضمٜم َحتٝمؿ إِمم َّ
َ :ه ُٚم ُّٛمقا إِمم طم٤مضمتٙم ُْؿ َ ،وم َٞم ُح ُّٗم َ
ي٘مقل ِقمٌ ِ
ُ
٤مدي ؟ ىم٤مل َ :ي ُ٘مق ًُم َ
ومٞم٘مقل  :هؾ
َي َٛمدُ وٟم ََؽ  ،و ُي َٛم ِّجدُ وٟم ََؽ ،
ُ َ
قن ُ :يً ٌِّ ُحقٟم ََؽ َو ُيٙم َِّؼموٟم ََؽ  ،و ْ
ر َأ ْون ؟ ومٞم٘مقًمقن  ٓ :واهللَِّ ُم٤م ر َأ ْو َك َ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قل َ :يم ْٞم َ
ػ ًمق َر َأ ْون؟ ،ىم٤مل  :ي ُ٘مق ًُمقن ًمق َر َأ ْو َك يم٤مٟمُقا َأ َؿمدَّ
ًمؽ ِقمٌ٤م َد ًة  ،و َأ َؿمدَّ َ ِ
ًمؽ شم ًٌَِْٞمح ً٤م َ .ومٞمَ ُ٘م ُ
قل  :ومامذا َيً َ٠م ًُمق َن ؟ ىم٤مل َ :ي ُ٘م َ
يمثر َ
َ
قًمقن :
ًمؽ متْجٞمد ًا  ،و َأ َ
ي٤مرب َُم٤م ر َأ ْو َه٤م َ .ىم َ٤مل َ :ي ُ٘م ُ
ي٘مقل َ :وهؾ َر َأ ْو َه٤م ؟ َ
ىم٤مل ُ :
يً َ٠م ًُمقٟم ََؽ اجلٜمَّ َ٦م َ .
قل
ىم٤مل َ :ي ُ٘مق ًُمق َن َ ٓ :واهللَّ
ِّ
ػ ًمق َر َأ ْو َه٤م ؟ ،ىم٤ملَ :ي ُ٘مق ًُمق َن ً :مق َأ َّهنُؿ ر َأ ْوه٤م يمَ٤مٟمُقا َأ َؿمدَّ قم َٚمٞمْ َٝم٤م ِطم ْرص ً٤م َ ،و َأ َؿمدَّ هلَ٤م َـم َٚمٌ ً٤م ،
َ :وم َٙم ْٞم َ
َو َأ ْقم َٔمؿ ومِٞمٝم٤م ر ْهمٌ٦مَ .ىم َ٤مل َ :وم ِٛم َّؿ َي َت َٕم َّق ُذو َن ؟ َىم َ٤مل  :ي٘مق ًُمقن َيت َٕم َّق ُذو َن ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر  ،ىم٤مل َ :ومٞم ُ٘م ُ
وهؾ
قل َ :
ىم٤مل :ي٘مقًمق َن ٓ :واهللَِّ ُم٤م ر َأ ْو َه٤م َ .ومٞم ُ٘م ُ
َر َأ ْو َه٤م ؟ َ
قل َ :يم ْٞمػ ًمق َر ْأوه٤م ؟ ،ىم٤مل  :ي ُ٘مق ًُمقن ً :مق َر َأ ْو َه٤م
ت هلؿ َ ،ىم َ٤مل  :ي ُ٘م ُ
يم٤مٟمقا َأ َؿمدَّ ُمٜمٝم٤م ومِرار ًا  ،و َأ َؿمدَّ هل٤م خمَ َ٤م َوم٦م َ .ىم َ٤مل  :ومٞم ُ٘م ُ
قل
قل َ :وم ُ٠م ْؿمٝمدُ يمؿ َأ ِّن َىمد َهم َٗم ْر ُ
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سم٤مب ومْمؾ ِطم َٚم ِؼ ِّ
اًمذيمْر

ِ
ِ
َُم َٚم ٌؽ ُِم َـ اعمالئِٙم َِ٦م  :ومِٞمٝمؿ ُوم ٌ
٤مضم ٍ٦م ،ىم٤مل ُ :ه ُؿ اجلُ َٚم ًَ٤م ُء ٓ َي ِْم َ٘مك ِهبؿ
الن ًَمٞمْس ُمٜمٝمؿ  ،إِٟم ََّام ضم٤م َء حل َ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ضمٚمِٞمً ُٝمؿ ش ٌ
ريض اهللَّ قمٜمْف َقم ِـ اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِ َّن هللَِّ ُم ِ
رواي٦م عمًٚمِ ٍؿ قمـ َأيب هرير َة ِ
ٍ
الئ َٙم ً٦م
وذم
ُ
ِّ َ
ُ
ْ
َ
ْ َ
ِ ِ ِ ِ
اًمذ ِ
َؾم َّٞم٤مر ًة ُوم ًْمال َء يتَ َت ٌَّ ُٕمق َن جم٤مًمِس ِّ
وطمػ سم ْٕم ُْم ُٝمؿ
ُمٕمٝمؿ ،
َّ
يمر َ ،وم٢مِذا وضمدُ وا َجمٚمً ً٤م ومٞمف ذيم ٌْر َ ،ىمٕمدُ وا ُ
وصٕمدوا إِمم اًمً ِ
ِ
ِ
سم ْٕمْم ً٤م سمِ َ٠م ْضمٜم ِ َحتِ ِٝمؿ طمتَّك َي ْٛم ُ
امء
رضمقا
ألوا ُم٤م سمٞمْٜمَ ُٝم ْؿ َو َسم ْ َ
اًمًامء اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م َ ،وم٢مِذا َشم َٗم َّر ُىمقا َقم ُ
َّ
لم َّ
ٜمد ِقم ٍ
وضمؾ وهق َأ ْقم َٚمؿ ُِ :مـ َأيـ ِضم ْئتُؿ ؟ َومٞم ُ٘مق ًُمقنِ :ضم ْئٜمَ٤م ُِمـ ِقم ِ
ٌ٤مد ًَم َؽ ذم إَ ْر ِ
ض:
ْ
ْ َ
ْ ْ َ
ٞمً َ٠مهل ُ ُؿ اهللَُّ َقم َّز َّ ُ َ
ُ
َ ،وم ْ
َي َٛمدُ وٟم ََؽ َ ،و َي ًْ َ٠م ًُمقٟم َ
يً َ٠م ًُمقن ؟ َىم٤م ًُمقا :
ُي ُ
َؼموٟم ََؽ َ ،و ُ ََي ِّٚم ُٚمقٟم ََؽ َ ،و ْ
َؽ  .ىم٤مل  :وُم٤مذا ْ
ًٌحقٟم ََؽ ،و ُيٙم ِّ ُ
ػ ًمق ر َأ ْوا ضمٜمَّتل ؟
رب  :ىم٤مل  :وم َٙمٞمْ َ
َي ًْ َ٠م ًُمقٟم ََؽ ضمٜمَّت ََؽ  .ىم٤مل َ :
وه ْؾ َر َأ ْوا ضمٜمَّتل ؟ ىم٤م ًُمقا َ ، ٓ :أ ْي ِّ
ِ
ِ
ِ
ي٤مرب  .ىم٤مل َ :و َه ْؾ َر َأ ْوا ٟم ِ
َجػمون ؟ ىم٤مًمقا ُ :م ْـ ٟم ِ
َ٤مري ؟
َ٤مر َك
ِّ
ويًتَج ُػموٟم ََؽ ىم٤مل  :وُم َّؿ ْ
ىم٤م ًُمقا ْ :
يًت ُ
ػ ًَم ْق َر َأ ْوا ٟم ِ
ت هل ُ ْؿ ،
ىم٤مًمقا  ، ٓ :ىم٤مل َ :وم َٙمٞمْ َ
ويًتَ ْٖم ِٗمروٟم ََؽ  ،ومٞم٘مقل َ :ىمدْ هم َٗم ْر ُ
َ٤مري ؟ ،ىم٤م ًُمقا ْ :
ِ
ومٞمٝمؿ ُومال ٌن قم ٌْدٌ َظم َّٓم٤م ٌء إِٟم ََّام َُم َّر ،
َج٤مروا  .ىم٤مل َ :ومٞم ُ٘مقًمق َن ِّ :
رب ْ
اؾمت ُ
ضمر ُهتؿ ممَّ٤م ْ
و َأقم َٓم ْٞم ُت ُٝم ْؿ ُم٤م َؾم َ٠م ًُمقا  ،و َأ ْ

ِ
ٞمً ُٝم ْؿ ش .
ُمٕمٝم ْؿ  ،ومٞم٘مقل  :وًم ُف هم َٗم ْر ُ
َومج َٚمس ُ
ت ُ ،ه ْؿ اًم َ٘م ْق ُم ٓ َي ِْم َ٘مك ِهبِ ْؿ َضمٚم ُ
ِ
ٍ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :ي ْ٘م ُٕمدُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1448وقمٜم ُف قم ْـ َأيب ؾمٕمٞمد ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام ىم٤مٓ َ :ىم َ٤مل ُ
ِ
ِ
يذيم ُُر َ
َىم ْق ٌم ْ
اًمًٙمِٞمٜمَ٦م  ،وذيم ََر ُهؿ اهللَّ
اًمر ْمح ُ٦م وٟم ََز ًَم ْ٧م قم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َّ
ون اهللََّ إَِّٓ طم َّٗمتْ ُٝم ُؿ اعمالئٙم٦م  ،وهمِمٞمت ُٝم ُؿ َّ
ومِٞمٛمـ ِقمٜمْدَ ُه ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ث سمـ َقمق ٍ
احل٤مر ِ
 -1449وقمـ َأيب ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ سم ْٞمٜمَام
ف
واىم ٍد
ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ
ج ِد  ،واًمٜمَّ٤مس ُمٕمف  ،إِذ َأ ْىم ٌَؾ َصمال َصم ُ٦م َٟم َٗم ٍر  ،وم َ٠م ْىمٌؾ ا ْصمٜم ِ
ُهق َضم٤مًم ِ ٌس ذم اعمً ِ
ِ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
َ٤من إِمم
َ
ُ
ُ
ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ .وم َ٠م َُّم٤م َأطمدُ ُمه٤م ومر َأى ُوم ْر َضم ً٦م ذم
وؾم َّٚمؿ و َذ َه٥م واطمدٌ َ ،ومق َىم َٗم٤م قمغم رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
ُ
ومج َٚم َس ومٞمٝم٤م و َأ َُّم٤م َ
رؾمقل اهللَِّ
أظم ُر َ ،وم َج َٚمس َظم ْٚم َٗم ُٝم ْؿ  ،و َأ َُّم٤م
احل ْٚم َ٘م٦م َ ،
اًمث٤مًم٨م َوم َ٠مدسمر ذاهٌ ً٤م َ .وم َّٚمام َوم َر َغ ُ
ِ
ظمؼميمؿ قمـ اًمٜمَّ َٗم ِر اًم َّثال َصم ِ٦م َ ،أ َُّم٤م َأطمدُ هؿ َ ،وم َ٠موى إِمم اهللَِّ ومآواه اهللَّ و َأ َُّم٤م
وؾم َّٚمؿ ىم٤ملَ :أٓ ُأ ِ ُ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مؾمت َْحٞمل وم٤مؾمتحٞمل اهللَُّ ُِمٜمْ ُف َو َأ َُّم٤م
رض  ،وم َ٠م ْقمرض اهللَُّ قمٜمْ ُف ش ٌ
أظمر  ،وم َ٠م ْقم َ
ُ
أظمر َوم ْ
ُ
ِ
ُمٕم٤مو َي٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
قمغم َطم ْٚم َ٘م ٍ٦م ذم
ري ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :ظمرج
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اعمً ِ
ج ِد  ،وم٘م٤مل ُ :م٤م َأ ْضم َٚمًٙم ُْؿ ؟ ىم٤م ًُمقا  :ضم َٚم ًْٜمَ٤م ٟم َْذيم ُُر اهللَّ َ .ىم َ٤مل  :آهللَِّ ُم٤م َأ ْضم َٚمًٙمُؿ إَِّٓ َذ َ
اك ؟ ىم٤مًمقا ُ :م٤م
ْ
اك  ،ىم٤مل َ :أُم٤م إِ ِّن َل َأؾمت َْحٚمِ ْٗمٙمُؿ ُهتٛم ً٦م ًَمٙمُؿ وُم٤م يم٤م َن َأطمدٌ سمٛمٜم ِْز ًَمتل ُِم ْـ رؾم ِ
َأ ْضم َٚمًٜمَ٤م إَِّٓ َذ َ
قل اهللَِّ َص ّغم
ُ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َّ
ظمرج َ
قمغم َطم ْٚم َ٘م ٍ٦م ُِمـ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أىمؾ قمٜمْ ُف َطمديث ً٤م ُمٜمِّل  :إِ َّن ُ
اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

ُم٤مهدَ اٟمَ٤م ًم ِ ِ
وٟمحٛمدُ ُه َ
إل ْؾمال ِم  ،وُم َّـ
قمغم َ
َأصح٤مسمِف وم٘م٤مل ُ « :م٤م َأ ْضم َٚمًٙم ُْؿ ؟ ش ىم٤مًمقا  :ضم َٚم ًْٜمَ٤م ٟمَذيم ُُر اهللَّ ْ ،
َ ِ
اك ؟ ىم٤مًمقا  :واهللَّ ُم٤م َأ ْضم َٚمًٜم٤م إَِّٓ َذ َ
سمِ ِف قمٚم ْٞمٜم٤م َ .ىم٤مل  « :آهللَِّ ُم٤م َأ ْضم َٚمًٙم ُْؿ إَِّٓ َذ َ
اك َ .
ىم٤مل  « :أُم٤م إ ِّن َل ْ
ضمؼم ُيؾ َوم َ٠م ْظمؼمن َأ َّن اهللَّ ي ِ
َأؾمت َْحٚمِ ْٗمٙمُؿ ُهتٛم ً٦م ًمٙمُؿ  ،وًمِٙمٜمَّ ُف َأ ِ
شم٤من ِ
ُمًٚمؿ .
ٌ٤مهل سمِٙم ُُؿ اعمالئ َٙم َ٦م ش روا ُه
ُ
ٌ
ْ
ْ
ْ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل ٟ :مزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ذم سمٕمض أسمٞم٤مشمف
:واصؼم ٟمٗمًؽ ُمع اًمذيـ يدقمقن رهبؿ سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم .ومخرج يٚمتٛمًٝمؿ ،ومقضمد ىمقُم٤م يذيمرون اهلل:
ومٞمٝمؿ صم٤مئر اًمرأس وضم٤مف اجلٚمد ،وذو اًمثقب اًمقاطمد ،ومٚمام رآهؿ ضمٚمس ُمٕمٝمؿ وىم٤مل  :احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ
ذم أُمتل ُمـ أُمرن أن أصؼم ٟمٗمز ُمٕمٝمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف ُ :مع اًمذيـ يدقمقن رهبؿ .ىم٤مل  :يٕمٌدون

رهبؿ  .وىمقًمف  :وٓ شمٕمد قمٞمٜم٤مك قمٜمٝمؿ .ي٘مقل  ٓ :شمتٕمدهؿ إمم همػمهؿ (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )528/9
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل :ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف :ي٤م سمٜمل اظمؽم اعمج٤مًمس قمغم قمٞمٜمؽ ،وم٢مذا رأي٧م اعمجٚمس يذيمر اهلل ومٞمف :وم٤مضمٚمس ُمٕمٝمؿ،

وم٢مٟمؽ إن يمٜم٧م قم٤معم٤م :يٜمٗمٕمؽ قمٚمٛمؽ ،وإن يمٜم٧م همٌٞم ً٤م :يٕمٚمٛمقٟمؽ ،وإن يٓمٚمع اهلل قمز وضمؾ :سمرمح٦م شمّمٌؽ
ُمٕمٝمؿ :ي٤م سمٜمل :شمٌ٤مقمد ٓ ،دمٚمس ذم اعمجٚمس اًمذي ٓ يذيمر اهلل قمز وضمؾ ومٞمف :وم٢مٟمؽ إن يمٜم٧م قم٤معم ً٤مٓ :
يٜمٗمٕمؽ قمٚمٛمؽ ،وإن شمؽ همٌٞم ً٤م :يزيدوك همٌ٤مء ،وإن يٓمٚمع اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٙمؿ سمٕمد ذًمؽ سمًخط :يّمٌؽ
ُمٕمٝمؿ :وٓ شمٖمٌٓمـ اُمرأ رطم٥م اًمذراقملم ،يًٗمؽ دُم٤مء اعم١مُمٜملم :وم٢من ًمف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ىم٤مشمالً ٓ يٛمقت.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 55/ 9
قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤ملُ :مـ ضمٚمس جمٚمس ذيمر :يمٗمر اهلل قمٜمف سمذًمؽ اعمجٚمس :قمنمة جم٤مًمس ُمـ جم٤مًمس
اًمٌ٤مـمؾ :وإن يم٤من ذم ؾمٌٞمؾ اهلل :يمٗمر اهلل سمذًمؽ اعمجٚمس :ؾمٌٕمامئ٦م جمٚمس ُمـ جم٤مًمس اًمٌ٤مـمؾ ىم٤مل أسمق هزان:
ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مءُ :م٤م جمٚمس اًمذيمر؟ ىم٤مل :جمٚمس احلالل ،واحلرام ،ويمٞمػ شمّمكم ،ويمٞمػ شمّمقم ،ويمٞمػ شمٜمٙمح،
ويمٞمػ شمٓمٚمؼ ،وشمٌٞمع ،وشمِمؽمي(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)313/3
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ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقردُ :م٤م اضمتٛمع ىمقم ذم جمٚمس أو ُمأل :إٓ يم٤من أوٓهؿ سم٤مهلل :اًمذي يٗمتتح سمذيمر اهلل ،طمتك
يٗمٞمْمقا ذم ذيمره :وُم٤م اضمتٛمع ىمقم ذم جمٚمس أو ُمأل ،إٓ يم٤من أسمٕمدهؿ ُمـ اهلل :اًمذي يٗمتتح سم٤مًمنم ،طمتك
َيقوقا ومٞمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )154 -153/8
ىم٤مل اسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٓم٤مء ِ
:أدن ىمٚمٌـؽ ُمـ جمـ٤مًمًـ٦م اًمذايمريــ ًمٕمٚمف يٜمتٌـف ُمـ همـٗمـٚمـتف وأىمـؿ ؿمخّمـؽ
ذم ظمـدُمـ٦م اًمّمـ٤محلـلم ًمٕمٚمف يتـٕمقد سمٌـريمتـٝم٤م ـمـ٤مقمـ٦م رب اًمٕم٤معملم(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )393/19
ىم٤مل أيب مجٞمٚم٦م :يم٤من اسمـ أيب زيمري٤م ٓ يذيمر ذم جمٚمًف أطمد ي٘مقل :إن ذيمرشمؿ اهلل أقمٜم٤ميمؿ وإن ذيمرشمؿ اًمٜم٤مس
شمريمٜم٤ميمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/5
ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦مُ :م٤م ضمٚمس ىمقم جمٚمس ًمٖمق ،ومختٛمقا سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر :إٓ يمت٥م جمٚمًٝمؿ ذًمؽ اؾمتٖمٗم٤مرا
يمٚمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )73/6
ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد :ضم٤مًمًقا أهؾ اًمديـ وم٢من ل دمدوهؿ :ومج٤مًمًقا أهؾ اعمروءات وم٢مهنؿ ٓ يرومثقن ذم
جم٤مًمًٝمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )169/6
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل :يمٜم٤م ٟم٠ميت أم اًمدرداء ،ومٜمذيمر اهلل قمٜمده٤م ىم٤مل :وم٤مشمٙم٠مت ذات يقم ،وم٘مٞمؾ هل٤مً :مٕمٚمٜم٤م
أن ٟمٙمقن ىمد أُمٚمٚمٜم٤مك ي٤م أم اًمدردآء؟ ومجٚمً٧م ،وم٘م٤مًم٧م :أزقمٛمتؿ أٟمٙمؿ ىمد أُمٚمٚمتٛمقن؟ ىمد ـمٚمٌ٧م اًمٕمٌ٤مدة
سمٙمؾ ؿمئ ،ومام وضمدت ؿمٞمئ ً٤م أؿمٗمك ًمّمدري ،وٓ أطمرى أن أدرك ُم٤م أريدُ :مـ جم٤مًمً٦م أهؾ اًمذيمر.

(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )241/4
قمـ َيك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤مـم٥م قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :ضمٚمًٜم٤م إمم يمٕم٥م إطمٌ٤مر ذم اعمًجد وهق َيدث ،ومج٤مء
قمٛمر ،ومجٚمس ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مقم ،ومٜم٤مداه :وم٘م٤مل :وَيؽ ي٤م يمٕم٥م ،ظمقومٜم٤م ىم٤مل :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ،إن اًمٜم٤مر
ًمت٘مرب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،هل٤م زومػم وؿمٝمٞمؼ طمتك إذا أدٟمٞم٧م وىمرسم٧م :زومرت زومرة :ومام ظمٚمؼ اهلل ُمـ ٟمٌل ،وٓ
صديؼ ،وٓ ؿمٝمٞمد :إٓ ضمث٤م ًمريمٌتٞمف ؾم٤مىمٓم ً٤م ،طمتك ي٘مقل يمؾ ٟمٌل ،وصديؼ ،وؿمٝمٞمد :اًمٚمٝمؿ ٓ ،أيمٚمٗمؽ
اًمٞمقم إٓ ٟمٗمز :وًمق يم٤من ًمؽ ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب قمٛمؾ ؾمٌٕملم ٟمٌٞم ً٤مً :مٔمٜمٜم٧م أن ٓ شمٜمجق .ىم٤مل قمٛمر :واهلل ،إن
إُمر ًمِمديد (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )271/5
يم٤من رضمؾ ُمـ وًمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد جيٚمس ذم جمٚمس اسمـ اًمًامك ،ومٙم٤من يٓمٞمؾ اًمًٙمقت :وم٘م٤مل ًمف اسمـ
اًمًامك ذات يقم :ي٤م ومتك ،أٓ ختقض ومٞمام َيقض ومٞمف اًم٘مقم ُمـ احلدي٨م؟ وم٘م٤مل :إٟمام ىمٕمدت ٕؾمٛمع،
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سم٤مب ومْمؾ ِطم َٚم ِؼ ِّ
اًمذيمْر

وأٟمّم٧م ٕومٝمؿ :وُم٤م يم٤من ُمـ احلدي٨م ًمٖمػم اهلل :ومٕم٤مىمٌتف اًمٜمدم :وم٘م٤مل :ظمرضم٧م واهلل ُمـ ُمٕمدن.
( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) 299/8
> -8:ثبة اٌزوش ػٕذ اٌقجبذ ٚادلغبء

ِ
ِ
ِ
أص ِ
٤مل َوٓ َ
َي َقم ً٤م َوظمٞم َٗم ً٦م َو ُدو َن اجلَ ْٝم ِر ُم َـ اًم َ٘م ْق ِل سمِ٤مًم ُٖمدُ ِّو َو َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ْذيم ُْر َر َّسم َؽ ذم َٟم ْٗمً َؽ شم َ ُّ
ِ
مجع ِ
أص ٍ
لم [ إقمراف َ ] 295 :ىم َ٤مل ُ
لم
ٞمؾ َ ،و ُه َق َُم٤م َسم ْ َ
َشم ُٙم ْـ ُِم َـ اًم َٖم٤مومِٚمِ َ
أص ُ٤مل )) ُ ْ َ :
أهؾ اًم ُّٚم َٖم٦م َ (( :
اًم َٕم ْ ِ
ٍم َواعمَ ْٖم ِر ِ
اًمِم ْٛم ِ
ب  .وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َؾم ٌِّ ْح سمِ َح ْٛم ِد َر ِّسم َؽ َىم ٌْ َؾ ُـم ُٚمق ِع َّ
وهب٤م [ـمف :
س َو َىم ٌْ َؾ ُهم ُر ِ َ
 . ]139وىم٤مل شمٕم٤ممم  :وؾمٌح سمِحٛم ِد رسم َؽ سمِ٤م ًْمٕم ٌِم و ِ
إ ْسمٙم ِ
َ٤مر [ هم٤مومرَ ، ]55 :ىم َ٤مل ُ
أهؾ اًم ُّٚم َٖم ِ٦م
َ ِّ َ
َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ
وهب٤م  .وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم ِ :ذم سمٞم ٍ
ِ
لم َز َو ِ
اًمِم ْٛم ِ
ال َّ
قت َأ ِذ َن اهللُ أ ْن شم ُْر َوم َع َو ُي ْذيم ََر ومِٞم َٝم٤م
ٌم )) َُ :م٤م َسم ْ َ
ُُ
َ
س و ُهم ُر ِ َ
(( اًم َٕم ُّ

ِ
أص ِ
٤مل ِر َضم ٌ٤مل ٓ ُشم ْٚم ِٝم ِ
دم َ٤مر ٌة َوَٓ َسم ْٞم ٌع َقم ْـ ِذيم ِْر اهللِ أي٦م [ اًمٜمقر :
ٞمٝم ْؿ ِ َ
اؾم ُٛم ُف ُي ًٌِّْ ُح ًَم ُف ومٞم َٝم٤م سم٤مًم ُٖمدُ ِّو َو َ
ْ
ِ
اإلذ ِ
ِ
 . ] 37 -36وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :إٟمَّ٤م َؾم َّ
اق [ ص . ] 18 :
ٌم َو ْ َ
خ ْرٟمَ٤م اجل ٌَ َ٤مل َُم َٕم ُف ُي ًَ ٌِّ ْح َـ سم٤مًم َٕم ِّ
ِ
ُ
 -1451وقم ْـ َأيب هريرة ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :
لم
ىم٤مل
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ ىم٤مل ِطم َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

ت َأطمدٌ يقم ِ
رة َل ي ْ٠م ِ
وسمحٛمد ِه ُِم٤م َئ َ٦م ُم ٍ
ِ
وطملم ي ِ
ومْم ِؾ ِمم٤م َضم٤م َء سمِ ِف  ،إِٓ َّ
ٛمز ُ :ؾمٌْح٤م َن اهللَِّ
ُي ّْمٌِ ُح
اًم٘مٞم٤مُم٦م سم َ٠م َ
ْ
َ ُ
َ
َأطمدٌ ىم٤مل ُِم َثؾ َُم٤م ىم٤مل َأ ْو َزا َد ش روا ُه ُمًٚمؿ .
ِ
ٞم٧م ُِم ْـ
رؾمقل اهللَِّ ُم٤م ًَم ِ٘م ُ
 -1452و َقمٜم ُف ىم٤مل  :ضم٤م َء ُ
وؾم َّٚمؿ  ،وم٘م٤مل  :ي٤م ُ
رضم ٌؾ إِمم اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
رب ًَمد َهمتٜمل ِ
َقم ْ٘م ٍ
ذ ُم٤م
اًمٌ٤مرطم َ٦م  ،ىم٤مل َ « :أُم٤م ًَمق ُىم َ
ٚم٧م ِطم َ
لم أ ُْمًٞم٧م  :أ ُقمق ُذ سمِٙمَٚمامت اهللَِّ اًمتَّ٤م َُّم٤مت ُم ْـ َ ِّ

َيك ش رواه ُمًٚمؿ .
َظم َٚم َؼ ل شم ُ َّ

ِ
ٌحٜمَ٤م وسمِ َؽ
وؾم َّٚمؿ َأٟمَّف يم٤من ي٘مقل إِ َذا َأ ْص ٌَ َح  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ سمِ َؽ َأ ْص ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1453وقمٜمْ ُف قمـ ِّ
قر ش وإِذا َأ ُْمًك ىم٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ سمِ َؽ َأ ُْم ًَ ْٞمٜمَ٤م ،وسمِ َؽ
ُمً ْٞمٜمَ٤م وسمِ َؽ ٟم َْحٞم٤م  ،وسمِ َؽ ٟم َُٛم ُ
قت َ ،وإِ ًَمٞمْ َؽ اًمٜم ُُِّم ُ
َأ َ
قت وإِ ًَم ْٞم َؽ اعمَ ِّمػم ش  .رواه َأسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
ٟمٛم ُ
ٟم َْحٞم٤م  ،وسمِؽ ُ
قل اهللَِّ ُمر ِن سمِٙمَٚمام ٍ
 -1454وقمٜم ُف َأ َّن َأسم٤م َسم ٍ
ريض اهللَّ قمٜمف  ،ىم٤مل َ :ي٤م َر ُؾم َ
ت َأ ُىم ُ
قهل ُ َّـ إِ َذا
اًمّمدِّ َيؼ ،
ٙمر ِّ
َ
ُْ
َ
وإرض َقم٤مل اًم َٖمٞم٥م و َّ ِ
ٞم٧م  ،ىم٤مل ُ :ىم ْؾ  « :اًم َّٚمٝمؿ َوم٤مـمِر اًمًٛم ِ
رب
قات
َأ ْصٌَ ْح ُ٧م وإِ َذا َأ ُْم ًَ ُ
اًمِم َٝم٤مدة َّ ،
ِ َ ْ َ
َ َّ َ
ُ َّ
ٍ
٤من و ِذ ِ
ِ
ٟم٧م َ ،أ ُقمق ُذ َ
وذ َّ
يمف ش ىم٤مل :
يم ُِّؾ َرء َو َُمٚمِٞم َٙم ُف َ .أ ْؿم َٝمدُ َأن َٓ إًِمف إَِّٓ َأ َ
اًمِم ْٞم َٓم َ ْ
ذ ٟمَٗمز َ ِّ
سمؽ ُم ْـ َ ِّ

 -326اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم
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ت ُم ْْم ِ
ٌح َ٧م َ ،وإِذا َأ ُْم ًَٞمْ َ٧م  ،وإِذا َأ ْ
ج َٕم َؽ ش رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل :
« ُىم ْٚمٝم٤م إِذا َأ ْص ْ
ظمذ َ َ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
ٌ

ِ
 -1455و َقمـ اسمـ ُمًٕم ٍ
قد ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ إِ َذا َأُمًك ىم٤مل :
ْ َ ْ ُ
ٟمٌل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل  :يم٤م َن ُّ
يؽ ًَمف ش َ
وطمدَ ُه َٓ َذ َ
َأ ُْم ًَ ْٞمٜمَ٤م و َأ ُْمًك اعمُ ُ
ىم٤مل اًمروايَ :أ َرا ُه ىم٤مل
ٚمؽ هللَِّ ،
واحلٛمدُ هللَِّ  َٓ ،إًِم َف إَِّٓ اهللَّ ْ
ْ
ىمدير  ،رب َأؾم َ٠م ًُم َؽ َظمػم ُم٤م ذم ِ
ٍ ِ
ِ
وه َق َقمغم ِّ
ومٞمٝم َّـ ً « :م ُف اعمُ ُ
هذ ِه اًم َّٚمٞم َٚم ِ٦م َ ،و َظم ْ َػم َُم٤م
احلٛمدُ ُ
َْ َ
ِّ ْ
يمؾ َرء ٌ
ٚمؽ َو ًَمف ْ
وذ ُم٤م سمٕمدَ ه٤م  ،رب َأقمق ُذ سمِ َؽ ُمـ اًمٙمًَ ِؾ  ،وؾم ِ
ِ
ِ ِ
قء
ِّ ُ
ْ َ
َ ُ
َ
ذ َُم٤م ذم هذه اًم َّٚم ْٞم َٚم٦م َ ِّ
َسم ْٕمدَ َه٤م  ،و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َ ِّ
اب ذم اًمٜمَّ٤مر َ ،و َقم َذ ٍ
قمذ ٍ
اًمٙمِ ْ ِؼم  ،أقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َ
ٌحٜمَ٤م
ٌح ىم٤مل ذًمؽ َأ ْيْم ً٤م َ « :أ ْص ْ
اب ذم اًم٘مؼم ش َوإِ َذا َأ ْص َ

َو َأ ْص ٌَ َح اعمُ ْٚمؽ هللَِّ شرواه ُمًٚمؿ .
اخل ِ
 -1456وقمـ ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
٤مء اعمُ ْٕم َج َٛم ِ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل زم َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم
سمـ ُظم ٌَ ْٞم٥م َ
سمْم ِّؿ ْ َ
ْ
الث ُمر ٍ
ِ
ات
هق اهللَّ َأ َطمدٌ ،
لم ُمت ْ ِز َو ِطم َ
واعمٕمق َذشم َْلم ِطم َ
ِّ
وؾم َّٚمؿ  « :ا ْىمر ْأ ُ :ىم ْؾ َ
لم شمُّمٌِ ُح َ ،صم َ َ َّ
اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٞمؽ ُِم ْـ ِّ
ٌ
َشمٙم ِْٗم َ
طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
ر ٍء ش .روا ُه َأسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل :
يمؾ َ ْ
ِ
ىم٤مل َر ُ
ىم٤مل َ :
ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
 -1457وقم ْـ ُقمثْ َام َن ْسم ِـ َقم َٗم َ
وؾم َّٚمؿَُ «:م٤م ُِم ْـ
٤من
ؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
يمؾ يق ٍم وُمً ٍ
ِ
ٍ
ِ
٤مء ِّ
َقم ٌْ ٍد َي ُ٘م ُ
قل ذم َص ٌَ ِ
إرض وٓ
اؾم ِٛم ِف رء ذم
ي َُمع ْ
٤مح ِّ َ ْ َ َ
يمؾ ًَم ْٞم َٚم٦م :سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ ا ًَّمذي َٓ َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
واًمؽمُمذي
ٞمؿ ،
ي ُه َر ٌءشرواه أسمق داود ِّ ،
اًمًٛمٞم ُع ا ًْمٕمٚم ُ
ذم اًمًامء َو ُه َق َّ
صمالث َُم َّرات  ،إَّٓ َل ْ َي ُ َّ
وىم٤مل:طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

وؾمٌح سمحٛمد رسمؽ ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس وىمٌؾ اًمٖمروب أي٦م.وهذا وإن يم٤من ظمٓم٤مسم٤م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

وؾمٚمؿ ومٝمق قم٤مم ًمف وُٕمتف .وذم هذا اًمتًٌٞمح وضمٝم٤من :أطمدمه٤م :أٟمف شمًٌٞمحف سم٤مًم٘مقل شمٜمزَي٤م ىمٌؾ ـمٚمقع
اًمِمٛمس وىمٌؾ اًمٖمروب ىم٤مًمف أسمق إطمقص .اًمث٤من :أهن٤م اًمّمالة وُمٕمٜم٤مه ومّمؾ سم٠مُمر رسمؽ ىمٌؾ ـمٚمقع
اًمِمٛمس يٕمٜمل صالة اًمّمٌح وىمٌؾ اًمٖمروب يٕمٜمل صالة اًمٕمٍم ىم٤مًمف أسمق ص٤مًمح (.اعم٤موردى )357/5
قمـ اًمْمح٤مك :وؾمٌح سمحٛمد رسمؽ سم٤مًمٕمٌم واإلسمٙم٤مر ىم٤مل  :صؾ ًمرسمؽ سم٤مًمٕمٌم واإلسمٙم٤مر يٕمٜمل  :اًمّمٚمقات
اعمٙمتقسم٤مت .قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف  :سم٤مًمٕمٌم واإلسمٙم٤مر ىم٤مل  :صالة اًمٗمجر واًمٕمٍم( .اًمدر اعمٜمثقر )48/13
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قمـ اسمـ قمٌ٤مس :ذم سمٞمقت أذن اهلل أن شمرومع ىم٤مل  :هل اعمً٤مضمد شمٙمرم ،وهنل قمـ اًمٚمٖمق ومٞمٝم٤م ،ويذيمر ومٞمٝم٤م
اؾمٛمف يتغم ومٞمٝم٤م يمت٤مسمف ،يًٌح :يّمكم ًمف ومٞمٝم٤م ،سم٤مًمٖمدو صالة اًمٖمداة ،وأص٤مل :صالة اًمٕمٍم ،ومه٤م أول ُم٤م
ومرض اهلل ُمـ اًمّمالة ،وم٠مطم٥م أن يذيمرمه٤م ويذيمر هبام قمٌ٤مده .قمـ ىمت٤مدة :ذم سمٞمقت أذن اهلل أن شمرومع ىم٤مل :
هل اعمً٤مضمد ،أذن اهلل ذم سمٜم٤مئٝم٤م ورومٕمٝم٤م ،وأُمر سمٕمامرهت٤م وشمٓمٝمػمه٤م .قمـ اسمـ قمٛمر  ،أن قمٛمر يم٤من جيٛمر
اعمًجد ذم يمؾ مجٕم٦م .قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل ُ :مـ صغم ومٌزق دم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ،ضم٤مءت سمزىمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم وضمٝمف.
قمـ أيب هريرة ىم٤مل :إن اعمًجد ًمٞمٜمزوي ُمـ اعمخ٤مط أو اًمٜمخ٤مُم٦م يمام شمٜمزوي اجلٚمدة ُمـ اًمٜم٤مر .قمـ اسمـ قمٌ٤مس
أٟمف ىم٤مل ًمرضمؾ أظمرج طمّم٤مة ُمـ اعمًجد  :رده٤م وإٓ ظم٤مصٛمتؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .قمـ جم٤مهد ىم٤مل  :إذا
أظمرضم٧م احلّم٤مة ُمـ اعمًجد ص٤مطم٧م أو ؾمٌح٧م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر ىم٤مل  :احلّم٤مة إذا ظمرضم٧م ُمـ
اعمًجد شمّمٞمح طمتك شمرد إمم ُمقوٕمٝم٤م قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ُ :مـ أذاط اًمً٤مقم٦م أن شمتخذ اعمً٤مضمد ـمرىم٤م .
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )82 -73/11
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :سم٤مًمٕمٌم واإلذاق .ىم٤مل  :يمٜم٧م أُمر هبذه أي٦م ٓ أدري ُم٤م هل طمتك طمدصمتٜمل أم
ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومدقم٤م سمقوقء ومتقو٠م صمؿ صغم
اًمْمحك وم٘م٤مل  :ي٤م أم ه٤مٟمئ هذه صالة اإلذاق  .سم٤مًمٕمٌم واإلذاق .ىم٤مل اًمٙمٚمٌل :همدوة وقمِمٞم٦م .
واإلذاق :هق أن شمنمق اًمِمٛمس ويتٜم٤مهك وقءه٤م وومنه اسمـ قمٌ٤مس :سمّمالة اًمْمحك ) .اًمٌٖمقى )77/7
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح أٟمف ىم٤مل :اقمقذ سمٙمٚمامت اهلل ُمـ ذ ُم٤م ظمٚمؼ يم٤من أهٚمٜم٤م شمٕمٚمٛمقه٤م ومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقهن٤م

يمؾ ًمٞمٚم٦م ومٚمدهم٧م ضم٤مري٦م ُمٜمٝمؿ ومٚمؿ دمد هل٤م وضمٕم٤م(.وم٘مف إدقمٞمف وإذيم٤مر)14 -12/3
ىم٤مل جم٤مهد ُ :م٤م ُمـ قمٌد إٓ ًمف َُم َٚمؽ ُمقيمؾ َيٗمٔمف ذم ٟمقُمف وي٘مٔمتف ُمـ اجلـ واإلٟمس واهلقام ومام ُمٜمٝم٤م رء
ي٠مشمٞمف يريده إٓ ىم٤مل اعمٚمؽ  :وراءك إٓ رء ي٠مذن اهلل ومٞمف ومٞمّمٞمٌف ( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم)438/4
? -8:ثبة ِب ٠م ٌٗٛػٕذ إٌَٛ

٤مر ٔي ٍ
ضو ْ ِ ِ
ِ
وزم إَ ًْمٌَ ِ
٤مت ُٕ ِ
٤مب
اظمتالَف اًم َّٚمٞمْ ِؾ َواًمٜم ََّٝم ِ َ
اموات وإَ ْر ِ َ
اًمً َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن ذم َظم ْٚم ِؼ َّ
ون ذم َظم ْٚم ِؼ اًمًام ِ
ون اهللَ ِىم َٞم٤مُم ً٤م َو ُىم ُٕمقد ًا َو َقم َغم ُضمٜم ِ
وات َوإَ ْر ِ
ُقهب ْؿ َو َيتَ َٗمٙم َُّر َ
ا ًَّم ِذي َـ َي ْذيم ُُر َ
ض [ آل
َّ َ
قمٛمران  ] 191 - 199 :أي٤مت .
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
يم٤من إِ َذا َأ َوى إِ َمم
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ذر ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َأ َّن ُ
 -1458وقم ْـ ُطمذيٗم َ٦م و َأيب ٍّ
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ومِر ِ
اؿم ِف َ
قت ش  .رواه اًمٌخ٤مري .
سم٤مؾم ِٛم َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْطمٞمَ٤م َو َأ ُُم ُ
ىم٤مل ْ « :
َ

ِ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
ريض اهللَّ
ىم٤مل ًمف َوًم ِ َٗم٤مـمِٛم َ٦م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمكم ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ
 -1459و َقم ْـ ٍّ
قمٜمٝمام « :إِ َذا َأويتُام إِمم ومِ ِ
راؿمٙمُام َ ،أ ْو إِ َذا َأ َظم ْذ ُمت٤م ُم َْم ِ
لم َ ،و َؾم ٌِّ َح٤م َصمالصم ً٤م
٤مضم َٕمٙمُام َومٙم َِّؼما َصمالصم ً٤م َو َصمالصمِ َ
َ َ
َْ َ
ٍ
ٍ
ِ
َّٙمٌػم َأرسمٕم ً٤م
ٞمح َأ َرسمٕم ً٤م َو َصمالصمِ َ
لم َ ،و ْ َ
و َصمالصمِ َ
امحدَ ا َصمالصم ً٤م َو َصمالصملم ش وذم رواي٦م  « :اًمت ًٌَِّْ ُ
لم ش وذم رواي٦م  « :اًمت ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
لم ش ٌ
َو َصمالصمِ َ

ِ
ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َأ َوى
يض اهللَّ قمٜم ُف  ،ىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1469وقمـ َأيب ُهرير َة َر َ
راؿمف ِ
ِ
ِ ِ ِ
سمداظم َٚم ِ٦م إِ َز ِار ِه وم٢مِ َّٟم ُف َٓ َيدْ ِري َُم٤م َظم َٚم َٗم ُف َقم َٚم ْٞم ِف ُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
٤مؾم ِٛم َؽ
َأ َطمدُ يمُؿ إِمم ومراؿمف َ ،وم ْٚم َٞمٜمْ ُٗمض وم َ ُ
قل  :سمِ ْ
حت َٗم ُظ سمِف
َر ِّيب َو َو ْٕم ُ٧م َضمٜمٌْل َ ،وسمِ َؽ َأ ْر َوم ُٕم ُف  ،إِ ْن َأ ُْم ًَٙم َ
٤مطم َٗم ْٔم َٝم٤م سمِ َام َ ْ
ْ٧م َٟم ْٗم ِز َوم ْ٤مر َ ْ
محٝم٤م  ،وإِ ْن َأ ْر َؾم ْٚم َت َٝم٤م َ ،وم ْ
ِقمٌ٤مد َك اًمّم ِ
ٗمؼ قمٚمٞمف .
لم ش ُمت ٌ
٤محل َ
َّ
َ
ِ
ُمْمج َٕم ُف
وؾم َّٚمؿ يم٤من إِ َذا َأ َظم َذ ْ
 -1461وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْٝم٤م َ ،أ َّن رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َٟم َٗم َ٨م ذم يدَ ي ِف  ،و َىمر َأ سم٤معمُْٕمق ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ذات و َُمًح ِهب َام َضم ًَدَ ُه ٌ ،
َ ِّ
ْ َ َ
اؿم ِف يم َُّؾ ًَمٞم ٍ
وذم رواي٦م هلام َ :أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن إِ َذا َأوى إِمم ومِر ِ
مجع َيم َّٗمٞمْ ِف ُصم َّؿ ٟم َٗم َ
٨م
ٚم٦م َ
ْ
َّ َ
َ
ْ َ
ِ
رب اًمٜم ِ
َّ٤مس ُ ،صم َّؿ َُم ًَ َح ِهبِ َام
ومٞمٝمام َوم َ٘مر َأ ومٞمٝمام ُ :ىم ْؾ ُه َق اهللَّ َأ َطمدٌ  ،و ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ سمِ َر ِّب اًمٗم َٚم ِؼ َ ،و ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ سمِ ِّ
ِ
ضمً ِد ِه  ،ي ٌْدَ ُأ ِهبام َقم َغم َر ْأ ِؾم ِف َو ِ
وضمٝم ِف  ،وُم٤م َأ َ
ذًمؽ َصمال َ
ىمٌؾ ُِم ْـ َضم ًَ ِد ِه َ ،ي ْٗم َٕم ُؾ َ
ُمرات
اؾم َ
َث َّ
تٓم٤مع ُمـ َ
ُم٤م ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .ىم٤مل َأ ُ
هؾ اًم ُّٚم َٖم ِ٦م  « :اًمٜمَّ ْٗم ُ٨م ش ٟم ٌ
ٞمػ سمِالَ ِر ٍيؼ .
َٗمخ ًَمٓمِ ٌ
ٌ
ِ
ِ
سمـ ِ
ؼم ِاء ِ
َ -1462و ِ
قم٤مز ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ْٝمام َ ،ىم َ٤مل  :ىم٤مل زم ُ
يض اهللَّ قمٜم َ
قمـ اًم َ
ب َ ،ر َ
ِ
ووقء َك ًمِٚمّم ِ
الة ُ ،صمؿ ْ ِ
يٛم ِـ ْ ،
وىمؾ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
«إِ َذا َأشم َ
َٞم٧م َُم ْْم َج َٕم َؽ َومت َّ
َّ
او َٓمج ْع َقمغم ؿم ِّ٘م َؽ إَ َ
َّ
َقو ْ٠م ُ َ
و٧م َأُمري إِ ًَم ْٞم َؽ َ ،و َأ َجلَ ْ٠م ُت َفم ِ
َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م ِٟمٗمز إِ ًَم َ
ٝمري إِ ًَم ْٞم َؽ ،
ٞمؽ َ ،و َو َّضم ْٝم ُ٧م َو ْضم ِٝمل إِ ًَم ْٞم َؽ َ .و َوم َّق ُ
اًمذي َأ َٟمز ًْم٧م  ،وسمِٜمٌَِٞم َؽ ِ
آُمٜم٧م سمِٙمِتَ٤مسمِ َؽ ِ
وره ٌَ ً٦م إِ ًَمٞمْ َؽ َُ ٓ ،مٚمج َ٠م وٓ َُمٜمجل ُِمٜم َْؽ إَِّٓ إِ َ
اًمذي
ًمٞمؽ
ُ
رهمٌ ً٦م ْ
َ ِّ

َّٗمؼ ِ
ٓمرة  ،واضمٕمٚمٝمـ ِ
اًمٗم ِ
ٚم٧م  ،وم٢مِ ْن ُِم َّ٧م ُِ .م َّ٧م قمغم ِ
آظم َر ُم٤م َشم ُ٘م ُ
قمٚمٞمف .
قل ش ُُمت ٌ
رؾم َ
ْ َ ُ َّ
َأ َ
َ٤من إذا َأوى إِمم ومِر ِ
ِ
 -1463و َقمـ َأٟم ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ يم َ
اؿم ِف َىم٤مل :
َ
َ ْ
َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َس َر َ
ِ
ُمًٚمؿ .
يم٤مذم ًَم ُف وٓ ُُم ْ١م ِو َي ش روا ُه
ٌ
ومٙمؿ مم َّ ْـ ٓ َ
احلٛمدُ هللَِّ ا ًَّمذي َأ ْـم َٕمٛمٜمَ٤م وؾم َ٘م٤مٟم٤م  ،ويم َٗم٤مٟمَ٤م وآواٟمَ٤م ْ ،
« ْ
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سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف قمٜمد اًمٜمقم

ِ
 -1464وقمـ طمذي َٗم َ٦م ِ ،
وؾم َّٚمؿ يم َ
َ٤من إِذا َأ َراد َأ ْن ْير ُىمدَ ،
ْ ُ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن ُ
َ
ِ
اسمؽ يقم َشمٌ ُ ِ
قل  « :اًم َّٚم ِ
حت َ٧م َظمدِّ ِه ُ ،صم َّؿ ي ُ٘م ُ
ذي
ووع َيد ُه اًم ُٞمٛمٜمَك َ ْ
َ
ٕم٨م قمٌ٤م َد َك ش روا ُه اًمؽمُم ُّ
ٝمؿ ىمٜمل َقم َذ َ ْ َ ْ
َّ
ٌ
طمدي٨م َطمً ٌـ .
وىم٤مل :
الث ُمر ٍ
واي٦م طم ْٗمّم َ٦م  ،ر ِيض اهللَّ قمٜمْٝم٤م  ،و ِ
ورواه َأسمق داود ُِمـ ِر ِ
ومٞمف َأ َّٟم ُف يم َ
ات .
ُ َ
َ ْ
ََ ُ
َ٤من ي ُ٘مقًم ُف َصم َ َ َّ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ أيب ُمًٕمقد :اًمذيـ يذيمرون اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ ىم٤مل :إٟمام هذه ذم اًمّمالة إذا ل شمًتٓمع ىم٤مئام
وم٘م٤مقمدا ،وإن ل شمًتٓمع ىم٤مقمدا ومٕمغم ضمٜم٥م .قمـ جم٤مهد  ،ىم٤مل ٓ :يٙمقن اًمٕمٌد ُمـ اًمذايمريـ يمثػما طمتك يذيمر
اهلل ىم٤مئام وىم٤مقمدا وُمْمجٕم٤م صمؿ ىمرأ ؾمٗمٞم٤من :اًمذيـ يذيمرون اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ.

( شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ )842/3
قمـ اسمـ ضمري٩م ىمقًمف  :اًمذيـ يذيمرون اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا  .أي٦م ىم٤مل  :هق ذيمر اهلل ذم اًمّمالة وذم همػم
اًمّمالة وىمراءة اًم٘مرآن .قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف  :اًمذيـ يذيمرون اهلل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ  .وهذه طم٤مٓشمؽ
يمٚمٝم٤م ي٤م اسمـ آدم وم٤مذيمره وأٟم٧م قمغم ضمٜمٌؽ ينا ُمـ اهلل وختٗمٞمٗم٤م  ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى ) 475/7
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمغم ريض اهلل قمٜمفَُ :م٤م شمريمتف ( اى اًمتًٌٞمح ىمٌؾ اًمٜمقم ) ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف ُمـ اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٞمؾ
ًمف :وٓ ًمٞمٚمف صٗملم؟ ىم٤مل :وٓ ًمٞمٚمف صٗملم ( .رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( )5362وُمًٚمؿ سمرىمؿ ()2727
ىم٤مل جم٤مهد :ىم٤مل زم اسمـ قمٌ٤مس  ٓ :شمٌٞمتـ إٓ قمغم ووقء وم٢من إرواح شمٌٕم٨م قمغم ُم٤م ىمٌْم٧م قمٚمٞمف.

( ومتح اًمٌ٤مرى ) 119/11
ُمراشم٥م اًمٜم َّْق ِم :ىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل :اقمٚمؿ أن ًمٚمٜمقم ُمراشم٥م وم٤مًمٜمقم اًمٕمٛمٞمؼ ٓ يّمؾ اإلٟمً٤من إًمٞمف إٓ سمتدري٩م .
 أول اًمٜمقم اًمٜمٕم٤مس ،وهق أن َيت٤مج اإلٟمً٤من إمم اًمٜمقم. صمؿ ي٠ميت اًمقؾمـ (سمٗمتح اًمقاو واًمًلم) وهق صم٘مؾ اًمٜمٕم٤مس. صمؿ اًمؽمٟمٞمؼ وهق خم٤مًمٓم٦م اًمٜمٕم٤مس سم٤مًمٕملم. صمؿ اًمٙم ََرى واًم ُٖمٛمض وهق أن يٙمقن اإلٟمً٤من سملم اًمٜم٤مئؿ واًمٞم٘مٔم٤من. -صمؿ اًمتٖمٗمٞمؼ وهق اًمٜمقم وأٟم٧م شمًٛمع يمالم اًم٘مقم.
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 صمؿ اإلهمٗم٤مء وهق اًمٜمقم اخلٗمٞمػ. صمؿ اًمتٝمقيؿ ِواًمٖم َرار واًمتٝمج٤مع وهق اًمٜمقم اًم٘مٚمٞمؾ.
 صمؿ اًمرىم٤مد وهق اًمٜمقم اًمٓمقيؾ. صمؿ اهلجقد واهلجقع واهلٌقغ وهق اًمٜمقم اًمٖمرق. صمؿ اًمتًٌٞمخ وهق أؿمد اًمٜمقم ( . .وم٘مف اًمٚمٖمف  - 697/1صٌح آقمِمك ًمٚم٘مٚم٘مِمٜمدى )193/1ذم شمذيمرة اجلالل اًمًٞمقـمل  :اًمٜمقم ذم أول اًمٜمٝم٤مر َقمٞمْ ُٚمق ًَم ٌ٦م وهق اًمٗم٘مر وقمٜمد اًمْمحك َوم ْٞم ُٚمق ًَم ٌ٦م وهق اًمٗمتقر
وطملم اًمزوال َىمٞمْ ُٚمق ًَم ٌ٦م وهل اًمزي٤مدة ذم اًمٕم٘مؾ وسمٕمد اًمزوال َطم ْٞم ُٚمق ًَم ٌ٦م أي َ :يٞمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمّمالة  ،وذم آظمر
اًمٜمٝم٤مر َهم ْٞم ُٚمق ًَم ٌ٦م أي  :يقرث اهلالك(.طم٤مؿمٞمف اًمٌٞمجرُمك )118/3
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  :وأٟمٗمع اًمٜمقم ُ:م٤ميم٤من قمٜمد ؿمدة احل٤مضم٦م إًمٞمف  :وٟمقم أول اًمٚمٞمؾ أمحد وأٟمٗمع ُمـ آظمره ،وٟمقم
وؾمط اًمٜمٝم٤مر أٟمٗمع ُمـ ـمرومٞمف  ،ويمٚمام ىمرب اًمٜمقم ُمـ اًمٓمروملم ىمؾ ٟمٗمٕمف ويمثر ضره  ،وٓ ؾمٞمام ٟمقم اًمٕمٍم
واًمٜمقم أول اًمٜمٝم٤مر إٓ ًمًٝمران  .إمم أن ىم٤مل  :وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٠مقمدل اًمٜمقم وأٟمٗمٕمف ٟ :مقم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إول
وؾمدؾمف إظمػم  ،وهق ُم٘مدار صمامن ؾم٤مقم٤مت  :وهذا أقمدل اًمٜمقم قمٜمدإـمٌ٤مء وُم٤م زاد قمٚمٞمف أو ٟم٘مص ُمٜمف أ َّصمر
قمٜمدهؿ ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م اٟمحرا ًوم٤م سمحًٌفُ ( .مدارج اًمً٤مًمٙملم )459/1
 – 8;9ثبة فنً اٌذػبء

قن َأؾمت ِ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم و َىم َ٤مل ر ُّسمٙمُؿ ا ْد ُقم ِ
٥م ًَمٙم ُْؿ [هم٤مومر  ، ] 69 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ا ْد ُقمقا َر َّسمٙم ُْؿ
َج ْ
ْ
َ ُ
شم ََيقم ً٤م و ُظم ْٗمٞم ً٦م إ َّٟمف ٓ َُيِ٥م اعمُٕمت َِديـ [ إقمراف  [55 :وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم  :وإذا ؾم٠م ًَم َؽ ِقمٌ ِ
وم٢من
٤مدي َقمٜمِّل ِّ
َ
َ
ُّ ْ َ
ُّ َ َ ُ
َ َ
ِ
ٓمر إِ َذا
ٞم٥م َد ْقم َق َة اًمدَّ ا ِع إِ َذا َد َقم٤من أي٦م [ اًمٌ٘مرة ، ] 186 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :أ َُّم ْـ ُجيِ ُ
ري٥م ُأ ِضم ُ
َىم ٌ
ٞم٥م اعمُ ْْم َّ
اًمًق َء [ اًمٜمٛمؾ .] 62 :
َد َقم٤م ُه َو َيٙم ِِْم ُ
ػ ُّ
ِ
امن سم ِـ ٍ ِ
ِ
هق
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :اًمدُّ قم٤م ُء َ
َ -1465وقمـ اًمٜمُّ ْٕم ْ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمِمػم ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َ ،قم ِـ اًمٜم ِّ
ِ
اًمٕمٌَ٤مد ُة ش  .رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مٓ طمدي٨م طمًـ صحٞمح .
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م
وؾم َّٚمؿ َي ًْتَح ُّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :يمَ٤من ُ
 -1466و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ِ
ذًمؽ  .رواه َأسمق داود سم٢مِ ٍ
ِ
ِ ِ
ؾمٜم٤مد ضم ِّٞمد .
اجلقاُم َع ُم َـ اًمدُّ قم٤مء  ،و َيدَ ُع ُم٤م ؾمقى َ َ َ
ِ
ِ
 -1467و َقم ْـ َأٟم ٍ
وؾم َّٚمؿ  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ آشمِٜمَ٤م
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َس َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :يم٤م َن َأ ْيمثَ ُر ُد َقم٤مء ِّ
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َّ٤مر ش ُمتَّ َٗم ٌؼ ِ
ِ
ِ ِ
قمٚمٞمف .
ذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َطم ًَٜمَ ً٦م  ،وذم أظمرة َطمًٜمَ ً٦م َ ،وىمٜمَ٤م َقم َ
ذاب اًمٜم ِ ُ
َ٤من َأٟمَس إِذا َأراد َأ ْن يدقمق سمِدقمق ٍة دقم٤م هب٤م ،وإِذا َأراد َأن يدقمق سمدُ قم ٍ
ِِ
ِ
٤مء َدقم٤م
َ
َ َ َ ُ
َ ََ
َ
َ َُ
زاد ُُمًٚم ٌؿ ذم ِروايتف َىم٤مل :ويم َ ٌ
َ
َهب٤م ومٞمف .

ِ
ٍ
 -1468و َقمـ ِ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن َي ُ٘م ُ
قل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِن
ُمً ُٕمقد َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ْ

٤مف  ،واًمٖمٜمَك ش روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ اهلُدَ ى َ ،واًمتُّ َ٘مك َ ،واًمٕم َٗم َ
سمـ َأ ْؿمٞمؿ ِ ،
 -1469و َقم ْـ ِ ِ
اًمر ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،
ىم٤مل  :يم َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ
ضمؾ إِذا َأ ْؾم َٚم َؿ َقم َّٚم َٛم ُف اًمٜم ُّ
َ٤من َّ
ـم٤مرق ِ َ َ
َ
قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ اًمّمال َة ُ ،صمؿ َأُمره َأ ْن يدقمق هب١م ِ
ت  « :اًم َّٚمٝمؿ ِ
ٓء اًمٙمَٚمِام ِ
واه ِدن ،
اهمٗم ْر زم َ ،و ْار ْ
َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
محٜمل ْ ،
َّ
ُ َّ
َ
َ ْ َ
ِ
ُمًٚمؿ .
وار ُزىمٜمل ش روا ُه
ٌ
وقم٤مومٜمل ْ ،
ِ
ِ
ٍ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َو َأشم٤م ُه َر ُضم ٌؾ َ ،وم َ٘م َ٤مل  :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ .
وذم ِروا َي٦م ًَم ُف َقم ْـ ـم٤مرق َأ َّٟم ُف َؾمٛم َع اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ػ َأ ُىم ُ
محٜمل َ ،و َقم٤مومِٜمل َ ،و ْار ُزىمٜمل َ ،وم٢مِ َّن
يم ْٞم َ
لم َأ ْؾم َ٠م ُل َر ِّيب ؟ َىم َ٤مل ُ « :ىم ْؾ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِٗم ْر زم َو ْار َ ْ
قل ِطم َ
ِ
٤مك و ِ
آظم َرشم َ
َؽ ش
َه ُ١مٓء َ ْ
دم َٛم ُع ًَم َؽ ُد ْٟم َٞم َ َ
قل اًم َّٚم ِ
َ -1479و َقم ْـ َقمٌْ ِد اهللَِّ ِ
ِ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ ،ىم َ٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
ـف َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
اًمٕم٤مص
سمـ قمٛمرو سمـ
َ
ف اًم ُ٘م ُٚم ِ
ف ُىمٚمق َسمٜمَ٤م َقم َغم َـم٤م َقمتِ َؽ ش َر َوا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
س ْ
ٍم َ
َ
قب ِّ
وؾم َّٚمؿ  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ُُم َ ِّ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :شم َٕم َّق ُذوا سمِ٤مهللَِّ ُِم ْـ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1471و َقم ْـ َأيب ُهر َير َة َر َ
قء ا ًْم َ٘مْم ِ
٤مء  ،وؾم ِ
الء  ،ودر ِك َّ ِ
ضمٝم ِد ا ًْمٌ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مء َ ،و َؿمامشم َِ٦م إَقمْدَ ِاء ش ٌ
َ
َ ْ َ
اًمِم َ٘م َ ُ
َ ََ
ىم٤مل ؾم ْٗمٞم٤م ُن َ :أ ُؿم ُّؽ َأ ِّن ِزد ُت و ِ
ٍ
اطمدَ ًة ُِمٜمٝم٤م .
ْ َ
وذم ِر َواي٦م َ ُ َ :
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
َ -1472و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
ٝمؿ َأ ْصٚمِ ْح زم ِديٜمل ا ًَّمذي ُه َق
قل  « :اًم َّٚم َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضم ِ
ٕمؾ
ٞمٝم٤م َُم َٕم٤مر َ ،و َأ ْصٚم ْح زم آظم َريت ا ًَّمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مديَ ،و ْ
٤مي اًمتل وم َ
قم ّْم َٛم ُ٦م َأ ُْم ِري  ،و َأ ْصٚم ْح ِزم ُد ْٟم َٞم َ
راطم ً٦م زم ُِم ْـ يم ُِّؾ َ ٍ
ذ ش َر َوا ُه ُمًٚمِ ٌؿ .
اضم َٕم ِؾ
َ
اعمقت َ
احلٞمَ٤م َة ِزي٤م َد ًة زم ذم يم ُِّؾ َظم ْ ٍػم َ ،و ْ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :ىم٤مل زم َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :ىم ْؾ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1473وقم ْـ قمكم َر َ
ٍ
ِ
اًمًدَ ا َد ش روا ُه ُمًٚمؿ .
ْاهدن َ ،وؾمدِّ ْدن ش َ
.وذم ِر َواي٦م  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّن َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ْاهلُدى َ ،و َّ
ِ
 -1474و َقمـ َأٟم ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ َ :ي ُ٘م ُ
رؾم ُ
قل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِٟمِّـل
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :يمَ٤م َن ُ
َس َر َ
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ِ
اب ْ ِ
خ ِؾ َو َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ َقم َذ ِ
ٕمج ِز واًمٙم ًََ ِؾ َواجلُ ٌْ ِـ َواهل َ َر ِم َوا ًْمٌُ ْ
اًم٘مؼم َو َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ
َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم َـ ا ًْم ْ
ت ش  .وذم ِر ٍ
ومِتْٜم َِ٦م اعمَحٞم٤م واعمَام ِ
واي٦م َ « :و َو َٚم ِع اًمدَّ ْي ِـ َو َهم َٚم ٌَ ِ٦م اًمر َضم ِ
٤مل ش َر َوا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
ِّ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ :قم ِّٚمٛمٜمل
َ -1475وقمـ َأيب سمٙم ٍْر ِّ
يض اهللَّ َقمٜمْف َ ،أٟمَّف َىم َ٤مل ًم َرؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمّمدِّ يؼ َر َ
ِ
ٟمقب إَِّٓ
ٝمؿ إِ ِّن َفم َٚم ْٛم ُ٧م َٟم ْٗم ِز ُفم ْٚم ًام يمثِػم ًا َ ،وٓ َي ْٖم ِٗمر ُّ
اًمذ َ
ُد َقم٤م ًء َأد ُقمق سمِف ذم َصاليت َ ،ىم َ٤مل ُ :ىم ْؾ  :اًم َّٚم َّ
ْ٧م ا ًْم َٖمٗمقر اًمر ِطمٞمؿ ش ُمتَّ َٗم ٌؼ ِ
ارمحٜمل  ،إِٟم َ
قمٚمٞمف .
َّؽ َأٟم َ
َأٟم َ
ْ٧م َ ،وم٤م ْهم ِٗمر زم ُم ْٖم ِٗم َر ًة ُِمـ ِقمٜم ِْد َك َ ،و َ ْ
َّ
وروي « يمٌَِػم ًا ش سمِ ِ
ِ
ٍ
٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م وسمِ٤مًمٌ٤م ِء اعمقطمدة ،
وذم ِرواي٦م َ « :وذم سم ْٞمتل ش َو ُر ِوي ُ « :فم ْٚم ًام يمَثػم ًا ش ِ َ
ِ
جي َٛم َع َسم ْٞمٜم َُٝم َام َ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل  :يمَثػم ًا يمٌَػم ًا .
َوم َٞمٜمٌْٖمل َأن ُ ْ
َ٤من يدقمق هبذا اًمدُّ قم ِ
ِ
٤مء
َ
وؾم َّٚمؿ َأٟمَّف يم َ َ ُ َ
ريض اهللَّ َقمٜمْف َ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1476و َقمـ َأيب َ
ُمقؾمك َ َ
ْ٧م َأقم َٚمؿ سمِ ِف ُِمٜمِّل  ،اًم َّٚمٝمؿ ِ
ِ
ِ
ِ
اهمٗم ْر زم
هاذم ذم َأ ُْمري  ،وُم٤م َأٟم َ
َّ
« :اًم َّٚم َّ
ٝمؿ ا ْهمٗمر زم َظمٓمٞمئَتل وضم ْٝمكم  ،وإ ْ َ
ِ
قمٛم ِدي َ ،و ُّ
يمؾ ذًم ِ َؽ ِقمٜم ِْدي  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِٗم ْر زم َُم٤م َىمدَّ ُْم ُ٧م َو َُم٤م َأ َّظم ْر ُت َ ،وُم٤م
ضمدِّ ي َو َه ْززم َ ،و َظم َٓمئل َو ْ
ْ٧م َقمغم ِّ
ر ٍء
ْ٧م اعمُ َ١م ِّظم ُرَ ،و َأٟم َ
ْ٧م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ ِف ُِمٜمِّل َ ،أٟمْ٧م اعم َ٘مدِّ ُم َ ،و َأٟم َ
ت َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜم ُْ٧م َ ،و َُم٤م َأٟم َ
َأ ْه ْر ُ
يمؾ َ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
َىم ِد ٌير ش ٌ
ِ
ِ
ِ
َ٤من ي ُ٘م ُ
وؾم َّٚمؿ يم َ
قل ذم ُد َقم٤مئِ ِف  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
يض اهللَّ َقم َ
ٜمٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1477وقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ر َوا ُه ُُم ًْٚمِؿ .
ذ ُم٤م َل ْ َأ ْقم َٛم ْؾ ش َ
ذ ُم٤م قمٛم ْٚم ُ٧م وُم ْـ َ ِّ
إ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َ ِّ
ِ
ِ
اسمـ ُقمٛمر ر ِيض اهللَّ َقمٜمْٝمام َىم َ٤مل ِ َ :
ِ
وؾم َّٚمؿ «
ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يم٤من ُم ْـ ُدقم٤مء ُ
 -1478و َقم ِـ ِ َ َ َ
ال ٟمِٕمٛمتِ َؽ  ،و َ َحتق ِل َقم٤مومِٞمتِ َؽ و ُومج٤مء ِة ٟمِ ْ٘مٛمتِ َؽ  ،ومجٞم ِع َ ِ
ِ
ِ
روا ُه
ؾمخٓم َؽ ش َ
َ
َ
َ
َ ُّ
َ َ
ٝمؿ إِ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َز َو ْ َ
اًم َّٚم َّ
ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
ِ
َ -1479و َقم ْـ َز ْي ِد ِ
وؾم َّٚمؿ ي َ٘م ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
قل :
سمـ َأ ْر َىمؿ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
خ ِؾ واهلرم  ،و َقم َذاب ا ًْم َ٘مؼم  ،اًم َّٚمٝمؿ ِ
ِ
آت َٟم ْٗم ِز
« ُ
ُ َّ
ْ
اًمٚمٝم َّؿ إِ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم َـ اًم َٕم ْج ِز َواًمٙم ًََ ِؾ  ،واًمٌُ ْ َ َ
ْ٧م َظمػم ُمـ َزيمَّ٤مه٤م َ ،أٟم َ ِ
ُمقَٓ َه٤م  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ِقمٚم ٍؿ ٓ َيٜمْ َٗم ُع ،
َشم ْ٘م َق َاه٤م َ ،و َز ِّيم َٝم٤م َأٟم َ
َ
ْ٧م وًم ُّٞم َٝم٤م َو ْ
ُ َ ْ
وُمـ د ْقم ٍ
ِ
ِ
وُم ْـ َىم ْٚم ٍ
٥م َٓ َي َِْم ُع َ ،و ُِم ْـ َٟم ْٗم ٍ
تج٤مب هلَ٤م ش روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
قة ٓ ُي ًْ
ُ
س ٓ شمَِمٌَ ُع َ ْ ،
ِ
اسمـ قمٌ ٍ ِ
َ -1489و ِ
َ٤من َي ُ٘م ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ ،أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ يم َ
قل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
قمـ ِ َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مس َر َ
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٤مص ْٛم ُ٧م  ،وإِ ًَمٞمْ َؽ َطم٤ميم َْٛم ُ٧م .
ًَم َؽ َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م َ ،وسمِ َؽ آ َُمٜم ُْ٧م  ،وقم َٚمٞمْ َؽ شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َ ،وإِ ًَمٞمْ َؽ َأ َٟمٌْ ُ٧م َوسمِ َؽ َظم َ
ْ٧م اعمُ َ١م ِّظم ُر  ٓ ،إِ ًَم َف إِٓ َّ
ْ٧م اعمُ َ٘مدِّ ُم َ ،و َأٟم َ
ت و َُم٤م َأقم َٚمٜم ُْ٧م َ ،أٟم َ
ت َ ،و َُم٤م َأ ْه ْر ُ
وم٤م ْهم ِٗم ْر زم ُم٤م َىمدَّ ُْم ُ٧م  ،وُم٤م َأ َّظم ْر ُ
قل وٓ ىمق َة إَِّٓ سمِ٤مهللَِّ ش ُمت َٗم ُؼ قم ِ
اًمر َو ِاة  « :وٓ َطم َ
ٚمٞمف .
َأٟم َ
َّ
ْ٧م ش  .زا َد سم ْٕم ُض ُّ

َ٤من يدقمق هب١م ِ
ٓء اًمٙمَٚمِام ِ
ِ
ِ
ِ
ت:
ُ
وؾم َّٚمؿ يم َ َ
َ
يض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1481و َقمـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
اب اًمٜم َِّ٤مر  ،و ُِمـ َذ ِ
«اًم َّٚمٝمؿ إِن َأقمق ُذ سمِ َؽ ُِمـ ومِ ِ
تٜم٦م اًمٜم ِ
َّ٤مر  ،و َقم َذ ِ
اًمٖمٜمَك َواًم َٗم ْ٘مر ش .
َ
ُ َّ
ِّ
واًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح  ،وهذا ُ
ًمٗمظ َأيب داود .
داود ،
ُّ
َر َوا ُه َأسمق َ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل  :يم َ
ٌَّل
َ٤من اًمٜم ُّ
 -1482و َقمـ زي٤مد ْسمـ قمال َىم َ٦م قمـ ِّ
قمٛمف  ،وهق ُىمٓم ٌَ ُ٦م سم ُـ ُم٤مًمؽ َ ،ر َ
ظمالق  ،وإقمام ِل وإَه ِ
قل  « :اًم َّٚمٝمؿ إِ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِمـ ُمٜمْٙمَر ِ
ِ
ات إَ ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قاء ش
ْ
َْ
َ
َّ
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ
روا ُه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
سمـ ُ َ ٍ ِ
َؾ ِ
 -1483و َقمـ ؿمٙم ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م َر َ
ؾمقل اهللَِّ َ :قم ِّٚم ْٛمٜمل ُدقم٤م ًءَ .ىم َ٤مل ُ « :ىم ْؾ :
مح ْٞمد َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ َ ِ
ذ
ذ َ
ذ َىمٚمٌل َ ،وُمـ َ ِّ
ًمً٤من َ ،وُمـ َ ِّ
سمٍمي َ ،وُمـ َ ِّ
ذ َؾم ْٛمٕمل َ ،وُمـ َ ِّ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ إن أقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َ ِّ
واًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
ُمٜمِٞمِّل ش روا ُه أسمق داو َد ،
ُّ
ِ
 -1484و َقمـ َأ ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن َي ُ٘م ُ
ٝمؿ إِ ِّن َأ ُقم ُق ُذ
َ
قل  « :اًم َّٚم َّ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٟمس َر َ
ُقن  ،واجل َذا ِم  ،ود ِء إَؾم٘م٤م ِم ش رواه َأسمق داود سم٢مِ ٍ
ِ
ص  ،واجلٜم ِ
ؾمٜم٤مد صحٞمحٍ .
َ َ ُ
ْ
ّ
ُ
ؼم ِ َ ُ
سمِ َؽ ُم َـ ا ًْم َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :يم٤م َن َر ُؾم ُ
ٝمؿ
٘مقل  :اًم َّٚم َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1485و َقم ْـ َأيب ُه َر ْي َر َة َر َ
اخلٞم٤مٟم َِ٦م َ ،وم٢مِهن٤م سم ْئً ِ
اًمْمجٞمع  ،و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُمـ ِ
٧م اًمٌِٓم٤م َٟم ُ٦م ش .روا ُه
إِ ِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم َـ اجلُق ِع  ،وم٢مِ َّٟم ُف سمِ ْئ َس َّ
ُ َ
َّ َ َ
أسمق داود سم٢مِ ٍ
ؾمٜم٤مد صحٞمحٍ .
َ

ِ
قمجزت َقمـ يمت٤مسمتل َ .وم َ٠م ِقمٜمِّل َ .
ىم٤مل :
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،أ َّن ُُمٙمَ٤مشمٌَ ً٤م ضم٤مء ُه َ ،وم َ٘م َ٤مل إِن
ُ
قمكم َر َ
َ -1486وقمـ ٍّ
ِ
َأٓ ُأ َقم ِّٚمٛم َؽ يمَٚمِ ٍ
وؾم َّٚمؿ ًَمق يم٤م َن َقم َٚمٞمْ َؽ ُِمثْ ُؾ ٍ
امت َقم َّٚم َٛمٜمٞمٝم َّـ َر ُؾم ُ
ضمٌؾ َد ْيٜم ً٤م َأ َّدا ُه اهللَُّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ
ٝمؿ ايم ِْٗمٜمل سمحالًم ِ َؽ َقمـ َطم َر ِاُم َؽ َ ،وا ْهمٜمِٜمل سمِ َٗمْمٚمِ َؽ َقم َّٛمـ ِؾم َق َ
اًمؽمُمذي
اكش.روا ُه
ُّ
قمٜم َْؽ ؟ ُىم ْؾ  « :اًم َّٚم َّ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
ِ
سمـ احلُ ِ
 -1487و َقم ْـ ِقم ْٛمرا َن ِ
وؾم َّٚمؿ قم َّٚمؿ َأسم٤م ُه ُطمّمٞمْٜم ً٤م
ّملم َريض اهللَّ قمٜم ُْٝم َام َ ،أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمؽمُمذي و َىم َ٤مل :
ذ ٟمٗمز ش  .روا ُه
ُّ
يمَٚمٛمت َْلم يد ُقمق هبام  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأهل ْٛمٜمل ُر ْؿمدي  ،و َأقمذن ُمـ َ ِّ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .

٥م ِ
٤مس ِ
سمـ َقمٌْ ِد اعمُ َّٓمٚمِ ِ
ْمؾ اًمٕمٌَّ ِ
َ -1488و َقمـ َأيب اًم َٗم ِ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف  ،ىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤مرؾمقل اهللَِّ :
ئ٧م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :ي٤م
َقم ِّٚم ْٛمٜمل َؿم ْٞمئ ً٤م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُف اهللَّ َشم َٕم٤ممم َ ،ىم َ٤مل َ « :ؾم ُٚمقا اهللَّ اًمٕم٤مومِٞم َ٦م ش َ .ومٛم َٙمثْ ُ٧م َأ َّي٤مُم ً٤مُ ،صم َّؿ ِضم ُ
٤مس ي٤م قمؿ ر ِ
ر َ
ؾمقل اهللَِّ َ ،ؾم ُٚمقا اهللَّ اًمٕم٤مومٞم َ٦م
ؾمقل اهللَّ  :قم ِّٚم ْٛمٜمل َؿم ْٞمئ ً٤م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُف اهللَّ شمٕم٤ممم َ ،ىم َ٤مل زم َ « :ي٤م قمٌَّ ُ
َّ َ
ِ ِ
ٌ
حٞمح .
اًمؽمُمذي و َىم َ٤مل :
.روا ُه
طمدي٨م طمً ٌـ َص ٌ
ُّ
ذم اًمدُّ ٟمْٞم٤م وأظمرة ش َ
٥م َىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ُٕم ؾم َٚمٛم َ٦م  ،ر ِيض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م  ،ي٤م ُأم ِ
طمقؿم ٍ
اعم١مُمٜمِلم َُم٤م يم َ
 -1489وقم ْـ َؿم ْٝم ِر ْسم ِـ َ
َ٤من َأ ْيمثَ ُر
َ
َّ
ِّ َ َ َ
ِ
ِِ
٤مء رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ إِذا يم٤م َن ِقمٜم ِ
٘مٚم٥م اًم ُ٘م ِ
ْدك ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م َ :
ٚمقب
يم٤من َأ ْيمثَ ُر ُدقم٤مئف  « :ي٤م ُُم َ
َ
ْ َ
ُد َقم ُ
اًمؽمُمذي  ،وىم٤مل َطم ٌ
َصم ٌِّ ْ٧م ىم ْٚمٌل َ
دي٨م طمً ٌـ .
قمغم ِديٜم ِ َؽ ش َروا ُه
ُّ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُ
وؾم َّٚمؿ  « :يم٤م َن ُِمـ
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1499وقمـ أيب اًمدَّ رداء َر َ
ِ
ِ
ِ
اًمٕمٛمؾ اًمذي
ٝمؿ إِ ِّن َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ُطم ٌَّ َؽ َ ،و ُطم َّ
٥م ُمـ َُي ٌُّ َؽ َ ،و َ
وؾم َّٚمؿ  « :اًم َّٚم َّ
ُدقم٤مء َد ُاو َد َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
اًمؽمُمذي
روا ُه
ُّ
٥م إِ َ َّزم ُمـ ٟمَٗمز  ،و َأ ْهكم  ،وُمـ اعم٤مء اًمٌ٤مرد ش َ
اضمٕمؾ ُطمٌَّ َؽ َأ َطم َّ
ُيٌَ ِّٚم ُٖمٜمل ُطم ٌَّ َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
َو َىم َ٤مل :

ِ
َس ِ
 -1491وقمـ َأٟم ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :أًم ِ ُّٔمقا سمِٞم٤مذا
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :ىم٤مل ُ
َ
واي٦م رسمٞمٕم َ٦م ِ ِ
اإليمرا ِم ش .رواه اًمؽمُمذي ورواه اًمٜمًَّ٤مئل ُِمـ ِر ِ
اجل ِ
الل َو ِ
يب َ .ىم َ٤مل احل٤ميمؿ
اًمّمح٤م ِّ
سمـ قم٤مُم ٍر َّ
َ ُ َ ُّ
َ
اإلؾمٜم ِ
ٌ
َ٤مد .
طمدي٨م
:
ُ
صحٞمح ِ ْ
ِ
اعمٕمجٛم٦م ُمٕمٜمَ٤مه  :ا ًْم َزُمقا ِ
ِ
هذ ِه اًمدَّ ْقم َق ِة و َأيمْثِ ُروا ُِمٜمٝم٤م .
اًمٔم٤مء
« َأًم ِ ُّٔمقا ش سمٙمن ا ًَّمالم وشمِمديد
ْ
ُ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ سمِدُ قم ٍ
٤مء يم ٍ
رؾم ُ
َثػم  ،ل
 -1492وقمـ َأيب ُأُم٤مُم َ٦م
َ
َ
َ ْ َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤م َل َ :دقم٤م ُ
َ
قل اهللَِّ دقمقت سمِدُ ٍ
ٟم َْح َٗم ْظ ُِمٜمْ ُف َؿم ْٞمئ ً٤م ُ ،ىم ْٚمٜم٤م ي٤م َر ُؾم َ
قم٤مء يمَثِ ٍػم ل ٟم َْح َٗمظ ُمٜمْ ُف َؿمٞمْئ ً٤م  ،وم َ٘م َ٤مل َ « :أٓ َأ ُد ًُّمٙمُؿ قمغم
ًمؽ ُيم َّٚم ُف ؟ َشم ُ٘م ُ
جي َٛم ُع َذ َ
قل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّن َأ ْؾم َ٠م ًُمؽ ُِمـ َظم ِػم ُم٤م ؾم َ٠م ًَم َؽ ُِمٜمْ ُف ٟمٌ ُّٞم َؽ ُحم َ َّٛمدٌ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ُم٤م َ ْ
ِ
ِ
ْ٧م اعمُ ًْتَ َٕم٤م ُن ،
وؾم َّٚمؿ َ ،و َأٟم َ
اؾمتَٕم٤م َذ ُمٜمْ ُف ٟمٌَٞمُّ َؽ ُحم َّٛمدٌ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ذ ُم٤م ْ
َ
وؾم َّٚمؿ و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُمـ َ ِّ
ٌ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ .
اًمؽمُمذي و َىم َ٤مل :
وقمٚمٞمْ َؽ اًمٌال ُغ وٓ َطم ْق َل وٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤مهللَِّ ش روا ُه
ُّ
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ِ
ِ
قد ِ ،
 -1493و َقمـ اسم ِـ ُمًٕم ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ :
ْ ْ ُ
َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل  :يمَ٤م َن ُمـ ُد َقم٤مء َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
قضم ِ
اًم َّٚم ُٝمؿ إِ ِّن َأؾم َ٠م ًُم َؽ ُم ِ
ٞمٛم َ٦م ُِمـ يم ُِّؾ سمِ ٍر
رمحتِ َؽ َو َ
ٌ٤مت ْ
واًمًال َُم َ٦م ُمـ يم ُِّؾ إِصم ٍؿ  ،واًم َٖمٜم َ
ائؿ ُمٖمٗمرشم َؽ َّ ،
قمز َ
ُ
ْ
َّ
جلٜم َِّ٦م َواًمٜمَّج٤م َة ُِم َـ اًمٜم ِ
ٌ
صحٞمح قمغم ذط
:طمدي٨م
َّ٤مر ش .روا ُه احل٤ميمِؿ أسمق قمٌد اهللَِّ وىم٤مل
ٌ
َواًم َٗم ْق َز سم٤م َ
ُمًٚمِ ٍؿ .

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف ادقمقن أؾمتج٥م ًمٙمؿ ىم٤مل  :وطمدون أهمٗمر ًمٙمؿ .قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل ذم ىمقًمف :
ادقمقن أؾمتج٥م ًمٙمؿ ىم٤مل  :اقمٌدون .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :أومْمؾ اًمٕمٌ٤مدة اًمدقم٤مء وىمرأ.وىم٤مل رسمٙمؿ
ادقمقن أؾمتج٥م ًمٙمؿ أي٦م .قمـ احلًـ ذم ىمقًمف ادقمقن أؾمتج٥م ًمٙمؿ  ،ىم٤مل  :اقمٛمٚمقا وأسمنموا وم٢مٟمف طمؼ
قمغم اهلل أن يًتجٞم٥م ًمٚمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ويزيدهؿ ُمـ ومْمٚمف .قمـ يمٕم٥م أٟمف شمال هذه أي٦م
وم٘م٤مل ُ :م٤م أقمٓمل أطمد ُمـ إُمؿ ُم٤م أقمٓمٞم٧م هذه إُم٦م إٓ ٟمٌل ويمذًمؽ اًمرضمؾ اعمجتٌك ي٘م٤مل ًمف  :ؾمؾ
شمٕمٓمف .قمـ يمٕم٥م ىم٤مل  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم عمقؾمك  :ىمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ٓ يًتٕمجٚمقن إذا دقمقن ،وٓ يٌخٚمقن أًمٞمس
يٕمٚمٛمقن أن أسمٖمض اًمٌخؾ ومٙمٞمػ أيمقن سمخٞمال ي٤م ُمقؾمك ٓ ختػ ُمٜمل سمخال أن شمً٠مًمٜمل قمٔمٞمام ،وٓ
شمًتحٞمل أن شمً٠مًمٜمل صٖمػما اـمٚم٥م إزم اًمدىم٦م واـمٚم٥م إزم اًمٕمٚمػ ًمِم٤مشمؽ ،ي٤م ُمقؾمك أُم٤م قمٚمٛم٧م أن ظمٚم٘م٧م
اخلردًم٦م ومام ومقىمٝم٤م وأن ل أظمٚمؼ ؿمٞمئ٤م إٓ وىمد قمٚمٛم٧م أن اخلٚمؼ َيت٤مضمقن إًمٞمف ،وُمـ ؾم٠مًمٜمل ُمً٠مًم٦م وهق
يٕمٚمؿ أن ىم٤مدر أقمٓمل وأُمٜمع أقمٓمٞمتف ُمً٠مًمتف ُمع اعمٖمٗمرة وم٢من محدن طملم أقمٓمٞمف وطملم أُمٜمٕمف أؾمٙمٜمتف دار
احل٤مُمديـ ،وأيام قمٌد ل يً٠مًمٜمل ُمً٠مًم٦م صمؿ أقمٓمٞمتف يم٤من أؿمد قمٚمٞمف قمٜمد احلً٤مب صمؿ إذا أقمٓمٞمتف ول يِمٙمرن
قمذسمتف قمٜمد احلً٤مب .ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم  :إن ٕؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم طمقائجل ذم صاليت ،طمتك أؾم٠مًمف اعمٚمح
ٕهكم .قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ىم٤مل  :شمٕمٌد رضمؾ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ومٙم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف  :رب أضمزن سمٕمٛمكم ومامت
وم٠مدظمؾ اجلٜم٦م ،ومٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م ؾمٌٕملم قم٤مُم٤م ،ومٚمام ووم٧م ىمٞمؾ ًمف  :اظمرج وم٘مد اؾمتقومٞم٧م قمٛمٚمؽ ،وم٘مٚم٥م أُمره أي
رء يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م أوصمؼ ذم ٟمٗمًف ومٚمؿ جيد ؿمٞمئ٤م أوصمؼ ذم ٟمٗمًف ُمـ دقم٤مء اهلل واًمرهمٌ٦م إًمٞمف وم٠مىمٌؾ ي٘مقل ذم
دقم٤مئف  :رب ؾمٛمٕمتؽ وأٟم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأٟم٧م شم٘مٞمؾ اًمٕمثرات وم٠مىمؾ اًمٞمقم قمثريت ،ومؽمك ذم اجلٜم٦م .
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )72 -67/13
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قمـ اسمـ قمٌ٤مس :ادقمقا رسمٙمؿ شميقم٤م وظمٗمٞم٦م ىم٤مل  :اًمن إٟمف ٓ َي٥م اعمٕمتديـ ذم اًمدقم٤مء وٓ ذم همػمه .قمـ
ىمت٤مدة ىم٤مل  :اًمتيع  :قمالٟمٞم٦م واخلٗمٞم٦م  :ه .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف  :ادقمقا رسمٙمؿ شميقم٤م يٕمٜمل :
ُمًتٙمٞمٜم٤م وظمٗمٞم٦م يٕمٜمل :ذم ظمٗمض وؾمٙمقن ذم طم٤مضم٤مشمٙمؿ ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٟمف ٓ َي٥م اعمٕمتديـ ي٘مقل
 ٓ :شمدقمقا قمغم اعم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م سم٤مًمنم  :اًمٚمٝمؿ اظمزه  ،واًمٕمٜمف  ،وٟمحق ذًمؽ  :وم٢من ذًمؽ قمدوان.
) شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )426/6
)ادقمقا رسمٙمؿ شميقم٤م ( شمذًمال واؾمتٙم٤مٟم٦م  ( ،وظمٗمٞم٦م ) أي ها  .ىم٤مل احلًـ :سملم دقمقة اًمن ودقمقة
اًمٕمالٟمٞم٦م ؾمٌٕمقن وٕمٗم٤م  ،وًم٘مد يم٤من اعمًٚمٛمقن جيتٝمدون ذم اًمدقم٤مء وُم٤م يًٛمع هلؿ صقت  ،وإن يم٤من إٓ
مهً٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ  ،وذًمؽ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل  :ادقمقا رسمٙمؿ شميقم٤م وظمٗمٞم٦م  ،وإن اهلل ذيمر قمٌدا
ص٤محل٤م وريض ومٕمٚمف وم٘م٤مل  :إذ ٟم٤مدى رسمف ٟمداء ظمٗمٞم٤م ُ ( .مريؿ  . ( 3إٟمف ٓ َي٥م اعمٕمتديـ .ىمٞمؾ  :اعمٕمتديـ ذم
اًمدقم٤مء  ،وىم٤مل أسمق جمٚمز :هؿ اًمذيـ يً٠مًمقن ُمٜم٤مزل إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .قمـ أيب ٟمٕم٤مُم٦م أن قمٌد اهلل سمـ
ُمٖمٗمؾ ؾمٛمع اسمٜمف ي٘مقل  :اًمٚمٝمؿ إن أؾم٠مًمؽ اًم٘مٍم إسمٞمض قمـ يٛملم اجلٜم٦م إذا دظمٚمتٝم٤م  ،وم٘م٤مل  :ي٤م سمٜمل ؾمؾ
اهلل اجلٜم٦م وشمٕمقذ ُمـ اًمٜم٤مر وم٢من ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  :إٟمف ؾمٞمٙمقن ذم هذه إُم٦م
ىمقم يٕمتدون ذم اًمٓمٝمقر واًمدقم٤مء (.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )357/3
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :ىم٤مل َيقد أهؾ اعمديٜم٦م :ي٤م حمٛمد يمٞمػ يًٛمع رسمٜم٤م دقم٤مءٟم٤م وأٟم٧م شمزقمؿ أن سمٞمٜمٜم٤م وسملم
اًمًامء ُمًػمة َخًامئ٦م قم٤مم وإن همٚمظ يمؾ ؾمامء ُمثؾ ذًمؽ ومٜمزًم٧م هذه أي٦م  ،وىم٤مل اًمْمح٤مك :ؾم٠مل سمٕمض
اًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا أىمري٥م رسمٜم٤م ومٜمٜم٤مضمٞمف أم سمٕمٞمد ومٜمٜم٤مديف وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  :وإذا
ؾم٠مًمؽ قمٌ٤مدي قمٜمل وم٢من ىمري٥م .ومٞمف إوامر يم٠مٟمف ىم٤مل وم٘مؾ هلؿ إن ىمري٥م ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ٓ َيٗمك قمكم رء يمام
ىم٤مل" وٟمحـ أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد(.ق  ( .)16شمٗمًػماًمٌٖمقى ) 295/1
ىمقًمف شمٕم٤ممم:أضمٞم٥م دقمقة اًمداع إذا دقم٤من شم٠مويالن :أطمدمه٤مُ :مٕمٜم٤مه أؾمٛمع دقمقة اًمداقمل إذا دقم٤من ومٕمؼم قمـ
اًمًامع سم٤مإلضم٤مسم٦م ٕن اًمًامع ُم٘مدُم٦م اإلضم٤مسم٦م .واًمث٤من :أٟمف أراد إضم٤مسم٦م اًمداقمل إمم ُم٤م ؾم٠مل وٓ َيٚمق ؾم١مال
اًمداقمل أن يٙمقن ُمقاوم٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م أو خم٤مًمٗم٤م هل٤م وم٢من يم٤من خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م ل دمز اإلضم٤مسم٦م إًمٞمف وإن يم٤من
ُمقاوم٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م ومال َيٚمق طم٤مل اًمداقمل ُمـ أطمد أُمريـ :إُم٤م أن يٙمقن ُمًتٙمٛمال ذوط اًمٓمٚم٥م أو
ُم٘مّمقرا ومٞمٝم٤م :وم٢من اؾمتٙمٛمٚمٝم٤م ضم٤مزت إضم٤مسمتف وذم وضمقهب٤م ىمقٓن :أطمدمه٤م :أهن٤م واضمٌ٦م ٕهن٤م دمري جمرى
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صمقاب إقمامل ٕن اًمدقم٤مء قمٌ٤مدة صمقاهب٤م اإلضم٤مسم٦م .واًمث٤من :أهن٤م همػم واضمٌ٦م ٕهن٤م رهمٌ٦م وـمٚم٥م ومّم٤مرت
اإلضم٤مسم٦م إًمٞمٝم٤م شمٗمْمال .وإن يم٤من ُم٘مّمقرا ذم ذوط اًمٓمٚم٥م ل دم٥م إضم٤مسمتف(.شمٗمًػم اعم٤موردى) 243/1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  :أُمـ جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه .ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :هق ذو اًميورة اعمجٝمقد  .وىم٤مل اًمًدي :
اًمذي ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة  .وىم٤مل ذو اًمٜمقن :هق اًمذي ىمٓمع اًمٕمالئؼ قمام دون اهلل  .وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر وأسمق
قمثامن اًمٜمٞمً٤مسمقري :هق اعمٗمٚمس  .وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل :هق اًمذي إذا رومع يديف إمم اهلل داقمٞم٤م ل يٙمـ ًمف
وؾمٞمٚم٦م ُمـ ـم٤مقم٦م ىمدُمٝم٤م  .وضم٤مء رضمؾ إمم ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وم٘م٤مل  :أٟم٤م أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل أن شمدقمق زم وم٠مٟم٤م ُمْمٓمر ;
ىم٤مل  :إذا وم٤مؾم٠مًمف وم٢مٟمف جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )297/13
قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد اهلل أن أسم٤م سمٙمر يم٤من ي٘مقل  :اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ظمػم قمٛمري أظمػمه وظمػم قمٛمكم ظمقامتف
وظمػم أي٤مُمل يقم أًم٘م٤مكُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )81/7
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل  :اًمٚمٝمؿ اقمّمٛمٜمل سمحٌٚمؽ وارزىمٜمل ُمـ ومْمٚمؽ واضمٕمٚمٜمل
أطمٗمظ أُمركُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )81/7
هؿ اًمدقم٤مء ،وم٢مذا أهلٛم٧م
هؿ اإلضم٤مسم٦م وًمٙمـ ّ
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل :إن ٓ أمحؾ ّ
اًمدقم٤مء وم٢من اإلضم٤مسم٦م ُمٕمف ( .اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞمف ) 229
وىم٤مل ايْم٤م :سم٤مًمقرع قمام طمرم اهلل ي٘مٌؾ اهلل اًمدقم٤مء واًمتًٌٞمح ( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )276/1
ىم٤مل أيب اًمدرداء :ادع اهلل ذم يقم هائؽً ،مٕمٚمف يًتجٞم٥م ًمؽ ذم يقم ضائؽ (.احلٚمٞمف )1/225
قمـ احلًـ أن أسم٤م اًمدرداء رى اهلل قمٜمف يم٤من ي٘مقلِ :ضمدوا سم٤مًمد قم٤مء ،وم٢مٟمف ُمـ يٙمثر ىمرع اًمٌ٤مب يقؿمؽ أن
يٗمتح ًمف(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/ 1142
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :إن اهلل ٓ ي٘مٌؾ إٓ اًمٜم٤مظمٚم٦م ( اًمٗمْمالت ) ُمـ اًمدقم٤مء ،إن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مٌؾ ُمـ
صمٌ٧م اًم٘مٚم٥م(.ؿمٕم٥م اإليامن )51-59/2
ُمًٛمع ،وٓ ُمراء ،وٓ ٓقم٥م ،وٓ ٓه ،إٓ ُمـ دقم٤م َ
قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،أٟمف يم٤من ي٘مقل :ي٤م سم٤مدي ٓ سمداء ًمؽ ي٤م دائؿ ٓ ٟمٗم٤مذ ًمؽ ،ي٤م طمل حتل اعمقشمك أٟم٧م اًم٘م٤مئؿ
قمغم يمؾ ٟمٗمس سمام يمًٌ٧م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )254/4
ًمٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من ٓ يٜمجق ومٞمف إٓ ُمـ دقم٤م سمدقم٤مء يمدقم٤مء اًمٖمريِؼ.
ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف :
َّ
(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/49
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وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :دقمقة اعمًٚمؿ ُمًتج٤مسم٦م ُم٤م ل يدع سمٔمٚمؿ أو ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ أو ي٘مقل :ىمد
دقمقت ومٚمؿ أضم٥مُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )7/133
ىم٤مل أيب ذر :يٙمٗمل ُمـ اًمدقم٤مء ُمع اًمؼم يمام يٙمٗمل اًمٓمٕم٤مم ُمـ اعمٚمح ُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )7/49
ىم٤مل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرؾمك ريض اهلل قمٜمف  :إن اًمٕمٌد إذا يم٤من يدقمق اهلل ذم اًمناء ومٜمزًم٧م سمف اًمياء ومدقم٤م ىم٤مًم٧م
اعمالئٙم٦م :صقت ُمٕمروف ُمـ آدُمل وٕمٞمػ .ومٞمِمٗمٕمقن ًمف .وإذا يم٤من ٓ يدقمق اهلل ذم اًمناء ،ومٜمزًم٧م سمف
اًمياء ومدقم٤م ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م :صقت ُمٜمٙمر ُمـ آدُمل وٕمٞمػ ،ومال يِمٗمٕمقن ًمف(.صٗمف اًمّمٗمقة )259/1
قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل :أٟمف يم٤من ي١مشمك سم٤مًمٓمٕم٤مم إمم اعمًجد ،ومرسمام اؾمت٘مٌٚمقه سمف ذم اًمٓمريؼ ومٞمٓمٕمٛمف
اعمً٤ميملم ،ومٞم٘مقًمقن :سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ،ومٞم٘مقل :وسم٤مرك ،وي٘مقل :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م :إذا
شمّمدىمتؿ ودقمك ًمٙمؿ ،ومردوا ،طمتك يٌ٘مك ًمٙمؿ أضمر ُم٤م شمّمدىمتؿ سمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )192/4
وقمٜمف ىم٤مل :يم٤مٟمقا جيتٝمدون ذم اًمدقم٤مء وٓ شمًٛمع إٓ مهً٤مُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )7/199
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌفُ :مثؾ اًمذي يدقمق سمٖمػم قمٛمؾ ُمثؾ اًمذي يرُمل سمٖمػم وشمرُ( .مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )7/39

وقمٜمف ىم٤ملُ :مـ هه أن يًتجٞم٥م اهلل دقمقشمف ومٚمٞمٓم٥م ـمٕمٛمتف (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )1/275
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد :يم٤من ُمـ دقم٤مء ـم٤مووس :اًمٚمٝمؿ ،اطمرُمٜمل يمثرة اعم٤مل واًمقًمد ،وارزىمٜمل اإليامن
واًمٕمٛمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )9/4
ىم٤مل ـم٤مووس :يٙمٗمل اًمّمدق ُمـ اًمدقم٤مء ،يمام يٙمٗمل اًمٓمٕم٤مم ُمـ اعمٚمح ( .ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك)54/2
ىم٤مل رضمؾ ًمٓم٤مووس :ادع اهلل ًمٜم٤م :ىم٤ملُ :م٤م أضمد ذم ىمٚمٌل ظمِمٞم٦م وم٠مدقمقا ًمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )4/4
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ،أٟمف يم٤من ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،إٟمؽ شمٕمٚمؿ أن اجلٜم٦م ٓ شمزن قمٜمدي ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م ،إذا أٟم٧م
آٟمًتٜمل سمذيمرك ،ورزىمتٜمل طمٌؽ ،وؾمٝمٚم٧م قمكم ـم٤مقمتؽ ،وم٠مقمط اجلٜم٦م عمـ ؿمئ٧م(.احلٚمٞمف )35/8
وقمٜمف ىم٤مل :شمريد شمدقمق؟ يمؾ احلالل ،وادع سمام ؿمئ٧م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )34/8
ويم٤من قم٤مُم٦م دقم٤مء إسمراهٞمؿ :اًمٚمٝمؿ ،اٟم٘مٚمٜمل ُمـ ذل ُمٕمّمٞمتؽ ،إمم قمز ـم٤مقمتؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )32/8
قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ،أٟمف يم٤من ي٘مقلُ :م٤م ُمـ أرسمٕملم ،يٛمدون يدهؿ إمم اهلل يً٠مًمقٟمف ٓ ،يً٠مًمقٟمف فمٚم ًام ،وٓ
ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ :إٓ أقمٓم٤مهؿ اهلل ُم٤م ؾم٠مًمقه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )378/5
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :يم٤من داود قمٚمٞمف اًمًالم يًت٘مٌؾ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،ظمٚمّمٜمل اًمٞمقم ُمـ يمؾ
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ُمّمٞمٌ٦م ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء إمم إرض ،اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمؾ زم ؾمٝمام ذم يمؾ طمًٜم٦م ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء إمم إرض،
صمالث ُمرات(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )26/6
قمـ ص٤مًمح اعمري ،أٟمف يم٤من يدقمقا :اًمٚمٝمؿ ،ارزىمٜم٤م صؼم ًا قمغم ـم٤مقمتؽ ،وارزىمٜم٤م صؼم ًا قمٜمد قمزائؿ آُمقر.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )171/6
وقمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل زم ذم ُمٜم٤مُمل ىم٤مئؾ :إذا أطمٌٌ٧م أن يًتج٤مب ًمؽ ،وم٘مؾ :اًمٚمٝمؿ ،إن أؾم٠مًمؽ سم٤مؾمٛمؽ
اعمخزون ،اعمٙمٜمقن ،اعمٌ٤مرك ،اًمٓمٝمر ،اًمٓم٤مهر ،اعمٓمٝمر ،اعم٘مدس :ىم٤مل :ومام دقمقت سمف ذم رء ،إٓ شمٕمروم٧م
اإلضم٤مسم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )168/6
وقمٜمف ،أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ ،إن أؾم٠مًمؽ ظمقوم ً٤م همػم ٟم٤مهض ،وٓ ىم٤مـمع ظمقوم ً٤م طم٤مضمز ًا قمـ
ُمٕمّمٞمتؽُ ،م٘مقي ً٤م قمغم ـم٤مقمتؽ :وأؾم٠مًمؽ صؼم ًا قمغم ـم٤مقمتؽ ،وصؼم ًا قمـ ُمٕمّمٞمتؽ(.احلٚمٞمف )168/6
قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ ً٤م ُمـ ؿمٞمقظمٜم٤م ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ـ وهق قمغم اعمٜمؼم سمٕمروم٦م .
وهق ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ زد ذم إطمً٤من حمًٜمٝمؿ ،وراضمع عمًٞمئٝمؿ اًمتقسم٦م ،وطمط ُمـ ورائٝمؿ سم٤مًمرمح٦م :ىم٤مل :وأوُم٠م
سمٞمده إمم اًمٜم٤مس(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )53/5
قمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُم٤م ٓ أطميص ،ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ،
اًمٚمٝمؿ ،ؾمٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إمم ظمػم ،اًمٚمٝمؿ ،ارزىمٜم٤م اًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )392/6
ىم٤مل حمٛمد سمـ يزيد سمـ ظمٜمٞمس :يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل يمثػم ًا :اًمٚمٝمؿ أسمرم هلذه إُم٦م أُمر ًا رؿمٞمد ًا ،يٕمز ومٞمف
وًمٞمؽ ،ويذل ومٞمف قمدوك ،ويٕمٛمؾ ومٞمف سمٓم٤مقمتؽ ورو٤مك ،صمؿ يتٜمٗمس ،وي٘مقل :يمؿ ُمـ ُم١مُمـ ىمد ُم٤مت
سمٖمٞمٔمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )81/7
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اهلٌ٤مري :إقمتؾ ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ،وم٤مطمتٌس قمٚمٞمف اًمٌقل :وم٘م٤مل :سمحٌل إي٤مك عم٤م اـمٚم٘متف:
ىم٤مل :ومٌ٤مل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )199/8
ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد :إن ُمـ اًمدقم٤مء اًمذي ٓ يرد :أن يّمغم اًمٕمٌد اصمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م ،ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م سم٠مم
اًم٘مرآن وآي٦م اًمٙمرد ،وىمؾ هق اهلل أطمد ،وم٢مذا ومرغ ،ظمر ؾم٤مضمد ًا ،صمؿ ىم٤مل :ؾمٌح٤من اًمذي ًمٌس اًمٕمز وىم٤مل سمف،
ؾمٌح٤من اًمذي شمٕمٓمػ سم٤معمجد وشمٙمرم سمف ،ؾمٌح٤من اًمذي أطمَم يمؾ رء سمٕمٚمٛمف ،ؾمٌح٤من اًمذي ٓ يٜمٌٖمل
اًمتًٌٞمح إٓ ًمف ،ؾمٌح٤من ذي اعمـ واًمٗمْمؾ ،ؾمٌح٤من ذي اًمٕمز واًمٙمرم ،ؾمٌح٤من ذي اًمٓمقل :أؾم٠مًمؽ سمٛمٕم٤مىمد
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قمزك ُمـ قمرؿمؽ ،وُمٜمتٝمك اًمرمح٦م ُمـ يمت٤مسمؽ ،وسم٤مؾمٛمؽ إقمٔمؿ ،وضمدك إقمغم ،وسمٙمٚمامشمؽ اًمت٤مُم٤مت،
اًمتل ٓ جي٤موزهـ سمر وٓ وم٤مضمر :أن شمّمكم قمغم حمٛمد ،وقمغم آل حمٛمد :صمؿ يً٠مل اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ًمٞمس سمٛمٕمّمٞم٦م.
ىم٤مل وهٞم٥م :وسمٚمٖمٜم٤م ،أٟمف يم٤من ي٘م٤مل ٓ :شمٕمٚمٛمقه٤م ؾمٗمٝم٤مءيمؿ ،ومٞمتٕم٤موٟمقا قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/8
قمـ وهٞم٥م سمـ اًمقرد ىم٤مل :سمٚمٖمٜم٤م ،أن قمٓم٤مء ىم٤مل :ضم٤مءن ـم٤مووس اًمٞمامن سمٙمالم حمؼم ُمـ اًم٘مقل :وم٘م٤مل :ي٤م
قمٓم٤مء ،إي٤مك أن شمٓمٚم٥م طمقائجؽ ،إمم ُمـ همٚمؼ دوٟمؽ أسمقاسمف ،وضمٕمؾ دوهن٤م طمج٤مسمف :وقمٚمٞمؽ سمٛمـ أُمرك أن
شمً٠مًمف ،ووقمدك اإلضم٤مسم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )141/8
ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م أو قمـ قم ٌدة سمـ أيب ًمٌ٤مسم٦م :يم٤من ي٘مقل إذا أُمًك :احلٛمد هلل اًمذي ذه٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر وضم٤مء
سم٤مًمٚمٞمؾ ؾمٙمٜم ً٤م ٟمٕمٛم٦م ُمٜمف وومْمالً اًمٚمٝمؿ إضمٕمٚمٜم٤م ًمؽ ُمـ اًمِم٤ميمريـ احلٛمد هلل اًمذي قم٤موم٤من ذم يقُمل هذا ومرب
ُمٌتغم ىمد اسمتكم ومٞمام ُم٣م ُمـ قمٛمري اًمٚمٝمؿ ،قم٤مومٜمل ومٞمام سم٘مل ُمٜمف ،وذم أظمرة ،وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر :وإذا
أصٌح ،ىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ :إٓ أٟمف ي٘مقل :وضم٤مء سم٤مًمٜمٝم٤مر ُمٌٍم ًا(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )73/6
قمـ طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م ،أٟمف يم٤من ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،إن أقمقذ سمؽ ُمـ ذ اًمِمٞمٓم٤من ،وُمـ ذ ُم٤م دمري سمف إىمالم:
وأقمقذ سمؽ أن دمٕمٚمٜمل قمؼمة ًمٖمػمي ،وأقمقذ سمؽ أن دمٕمؾ همػمي أؾمٕمد سمام آشمٞمتٜمل ُمٜمل ،وأقمقذ سمؽ أن
أشم٘م قت سمٌمء ُمـ ُمٕمّمٞمتؽ قمٜمد ض يٜمزل يب ،وأقمقذ سمؽ أن أشمزيـ ًمٚمٜم٤مس سمٌمء يِمٞمٜمٜمل قمٜمدك ،وأقمقذ
سمؽ أن أىمقل ىمقًٓ ٓ أسمتٖمل سمف همػم وضمٝمؽ :اًمٚمٝمؿ ،اهمٗمر زم ،وم٢مٟمؽ يب قم٤مل ،وٓ شمٕمذسمٜمل ،وم٢مٟمؽ قمكم ىم٤مدر.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )74 -73/6
ؾمٛمٕم٧م ذا اًمٜمقن ي٘مقل :شمٙمٚمٛم٧م ظمدع اًمدٟمٞم٤م قمغم أًمًٜم٦م اًمٕمٚمامء ،وأُم٤مشم٧م
قمـ يقؾمػ سمـ احلًلم ىم٤مل:
ُ
ىمٚمقب اًم٘مراء ومتـ اًمدٟمٞم٤م :ومٚمً٧م شمرى إٓ ضم٤مهالً ُمتحػم ًا ،أو قم٤معم ً٤م ُمٗمتقٟم ً٤م :ومٞم٤م ُمـ ضمٕمؾ ؾمٛمٕمل وقم٤مء ًمٕمٚمؿ
قمج٤مئٌف ،وىمٚمٌل ُمٜمٌٕم ً٤م ًمذيمره :وي٤م ُمـ ُم َّـ قمكم سمٛمقاهٌف :اضمٕمٚمٜمل سمحٌٚمؽ ُمٕمتّم ًام ،وسمجقدك ُمتٛمًٙم ً٤م،
وسمحٌ٤مًمؽ ُمتّمالً ،وأيمٛمؾ ٟمٕمٛمتؽ قمٜمدي :سمدوام ُمٕمرومتؽ ذم ىمٚمٌل ،يمام أيمٛمٚم٧م ظمٚم٘مك :وؾمددٟمك ًمٚمتك
شمٌٚمٖمٜمك إًمٞمؽ ،واضمٕمؾ ذًمؽ ُمْمٛمقُم ً٤م إمم ٟمٕمامئؽ قمٜمدي ،واهدن ًمٚمِمٙمر :طمتك أقمٚمؿ ُمٙم٤من اًمزي٤مدة ُمٜمؽ
ذم ىمٚمٌل :وٓ شمٜمزع حمٌتؽ ُمـ ىمٚمٌل ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام ،واجلامل ،واًمٜمقر ،واًمٌٝم٤مء :واحلٛمد هلل أوًٓ
وآظمر ًا(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )241/19
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ىم٤مل ذا اًمٜمقن اعمٍمي :ىم٤مل احلًـُ :م٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ ُمٜمع اإلضم٤مسم٦م ،إٟمام أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ ُمٜمع اًمدقم٤مء.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )347/9
ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ذم دقم٤مئف :ي٤م سم٤مقم٨م ،ي٤م وارث ٓ شمدقمٜمل ومرد ًا وأٟم٧م ظمػم اًمقارصملم(.احلٚمٞمف )322/2
قمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م هم٤مًمٌ ً٤م اًم٘مٓم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ ،إرطمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م همرسمتٜم٤م ،وارطمؿ ًمٜمزول
اعمقت ُمٍمقمٜم٤م ،وآٟمس ذم اًم٘مٌقر وطمِمتٜم٤م ،وارطمؿ سمًط أيديٜم٤م ،وومٖمر أومقاهٜم٤م ،وُمٜمنم وضمقهٜم٤م ،وارطمؿ
وىمقومٜم٤م سملم يديؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )183/6
ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد :وقمزشمؽ ٓ أقمٚمؿ عمحٌتؽ ومرطم ً٤م دون ًم٘م٤مئؽ واإلؿمتٗم٤مء ُمـ اًمٜمٔمر إمم ضمالل
وضمٝمؽ ذم دار يمراُمتؽ ومٞم٤م ُمـ أطمؾ اًمّم٤مدىملم دار اًمٙمراُم٦م ،وأورث اًمٌ٤مـمٚملم ُمٜم٤مزل اًمٜمداُم٦م :اضمٕمٚمٜمل
وُمـ طمينُ ،مـ أومْمؾ أوًمٞم٤مئؽ زًمٗم ً٤م ،وأقمٔمٛمٝمؿ ُمٜمزًم٦م وىمرسم٦م :شمٗمْمالً ُمٜمؽ قمكم وقمغم إظمقان ،يقم
دمزي اًمّم٤مدىملم سمّمدىمٝمؿ ضمٜم٤مت ،ىمٓمقومٝم٤م داٟمٞم٦م ُمتدًمٞم٦م ،قمٚمٞمٝمؿ صمٛمره٤م( .احلٚمٞمف )157-156/6
قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد ىم٤مل :اإلضم٤مسم٦م ُم٘مروٟم٦م سم٤مإلظمالص ٓ ومرىم٦م سمٞمٜمٝمام(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )162/6
قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمداران ىم٤مل :أص٤مب قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد اًمٗم٤مًم٩م ،ومً٠مل اهلل أن يٓمٚم٘مف ذم وىم٧م اًمقوقء:
وم٢مذا أراد أن يتقو٠م ،اٟمٓمٚمؼ :وإذا رضمع إمم هيره ،قم٤مد قمٚمٞمف اًمٗم٤مًم٩م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )155/6
قمـ أمحد ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب ؾمٚمٞمامن اًمداران :جيقز ًمٚمرضمؾ أن ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمٚمٜمل صدي٘م ً٤م؟ ىم٤مل :إن قمرف
ذم ٟمٗمًف ُمـ ظمّم٤مهلؿ ؿمٞمئ ً٤م ،وإٓ ومال يتٕمد ،وم٢من ُمـ اًمدقم٤مء شمٕمدي ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )265/9
ىم٤مل قم٤مصؿ :ؾمٛمٕم٧م ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م  -أسمق وائؾ  -ي٘مقل وهق ؾم٤مضمد :رب اهمٗمر زم ،رب اقمػ قمٜمل ،إن
شمٕمػ قمٜمل ،ومٓمقٓ ُمـ ومْمٚمؽ ،وإن شمٕمذسمٜمل ،همػم فم٤مل زم ،وٓ ُمًٌقق :ىم٤مل :صمؿ يٌٙمل ،طمتك أؾمٛمع ٟمحٞمٌف
ُمـ وراء اعمًجد(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )192/4
ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م  :اًمٚمٝمؿ ،إن يمٜم٧م يمتٌتٜم٤م قمٜمدك أؿم٘مٞم٤مء ،وم٤محمٜم٤م ،وايمتٌٜم٤م ؾمٕمداء :وإن يمٜم٧م يمتٌتٜم٤م
ؾمٕمداء ،وم٠مصمٌتٜم٤م :وم٢مٟمؽ متحق ُم٤م شمِم٤مء ،وشمثٌ٧م ،وقمٜمدك أم اًمٙمت٤مب(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )194 -193/4
يم٤من قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل ي٘مقل :رب ،ارطمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م همرسمتل ،وذم اًم٘مؼم وطمديت ،وـمقل ُم٘م٤مُمل همد ًا سملم
يديؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )224/6
ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل :واًمزاهد واًمراهم٥م :يمرضمٚملم ،يريد أطمدمه٤م اعمنمق ،وأظمر يريد اعمٖمرب ،هؾ يتٗم٘م٤من
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قمغم أُمر واطمد ،وسمٖمٞمتٝمام خم٤مًمٗم٦م ،هقامه٤م ؿمتك؟ دقم٤مء اًمراهم٥م :اًمٚمٝمؿ ،ارزىمٜمل ُم٤مٓ ،ووًمدا ،وظمػما،
واٟمٍمن قمغم أقمدائل ،وادومع قمٜمل ذورهؿ ،وطمًدهؿ ،وسمٖمٞمٝمؿ ،وسمالءهؿ ،وومٜمتٝمؿ :آُملم .ودقم٤مء
اًمزاهد :اًمٚمٝمؿ ،ارزىمٜمل قمٚمؿ اخل٤مئٗملم ،وظمقف اًمٕم٤مُمٚملم ،وي٘ملم اعمتقيمٚملم ،وشمقيمؾ اعمقىمٜملم ،وؿمٙمر
اًمّم٤مسمريـ ،وصؼم اًمِم٤ميمريـ ،وإظمٌ٤مت اعمٖمٚمٌلم ،وإٟم٤مسم٦م اعمخٌتلم ،وزهد اًمّم٤مدىملم ،وأحل٘مٜمل سم٤مًمِمٝمداء،
وإطمٞم٤مء اعمرزوىملم :آُملم رب اًمٕم٤معملم .هذا دقم٤مؤه ،هؾ ُمـ رء ُمـ دقم٤مء اًمراهم٥م َيٞمط سمف؟ ٓ واهلل،
هذا ـمريؼ ،وذاك ـمريؼ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )79/8
ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد :ضم٤مء رضمؾ إمم أيب حمٛمد  -طمٌٞم٥م اًمٗم٤مرد ،-ومِمٙمك إًمٞمف ديٜم ً٤م قمٚمٞمف :وم٘م٤مل :اذه٥م
واؾمت٘مرض ،وأٟم٤م أوٛمـ :ىم٤مل :وم٠مشمك رضمالً ،وم٤مىمؽمض ُمٜمف َخًامئ٦م درهؿ ،ووٛمٜمٝم٤م أسمق حمٛمد :صمؿ ضم٤مء
اًمرضمؾ ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م حمٛمد ،درامهل ىمد أضن طمًٌٝم٤م :وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،همد ًا :ومتقو٠م أسمق حمٛمد ،ودظمؾ
اعمًجد ،ودقم٤م اهلل شمٕم٤ممم :وضم٤مء اًمرضمؾ ،وم٘م٤مل ًمف :اذه٥م ،وم٢من وضمدت ذم اعمًجد ؿمٞمئ ً٤م ومخذه :ىم٤مل:
ومذه٥م ،وم٢مذا ذم اعمًجد سة ومٞمٝم٤م َخًامئ٦م درهؿ ،ومذه٥م ،ومقضمده٤م شمزيد قمغم َخًامئ٦م :ومرضمع إًمٞمف ،وم٘م٤مل:
ي٤م أسم٤م حمٛمد ،شمٚمؽ اًمدراهؿ شمزيد :وم٘م٤مل :إن يم٤مٟمك راؾمخ٧م ضمرب ؾمخ٧م ،إذه٥م ،هل ًمؽ ـ يٕمٜملُ :مـ
وزهن٤م ومقزهن٤م راضمح٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/6
ىم٤مل أيب اجلٚمد طمٞمالن سمـ ومروة :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ زُم٤من ي٠مُمؾ ومٞمف اًمٙمٌػم ويٛمقت ومٞمف اًمّمٖمػم وٓ يٕمتؼ ومٞمف
اعمحررون وذم ذًمؽ اًمزُم٤من أىمقام يرضمقن وٓ َي٤مومقن هٜم٤مًمؽ يدقمقن ومال يًتج٤مب هلؿ وذم ذًمؽ اًمزُم٤من
أىمقام ىمٚمقهبؿ ىمٚمقب اًمذئ٤مب ٓ يؽمامحقن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )58/6
قمـ قمثامن سمـ أيب ؾمقدة ىم٤مل :إذا اٟمٍمف اًم٘مقم قمـ اعم٘مؼمة سمٕمد أن يٗمرغ ُمـ اعمٞم٧م ،يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن :اًمٚمٝمؿ
ُمـ ىمدُمتف ُمٜم٤م ،وم٘مدُمف إمم ُم٘مدم صدق :وُمـ أظمرشمف ُمٜم٤م ،وم٠مظمره إمم ُم١مظمر صدق :اًمٚمٝمؿ ٓ ،حترُمٜم٤م أضمره،
وٓ شمْمٚمٜم٤م سمٕمده(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )199/6
ىم٤مل أيب ىمرة :يم٤من سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ي٘مقل:اًمٚمٝمؿ أٟم٧م شمٕمٓمٞمٜمل ُمـ همػم أن أؾم٠مًمؽ ومٙمٞمػ حترُمٜمل وأٟم٤م
أؾم٠مًمؽ؟ اًمٚمٝمؿ إن أؾم٠مًمؽ أن شمًٙمـ قمٔمٛمتؽ ىمٚمٌل وأن شمً٘مٞمٜمل ذسم٦م ُمـ يم٠مس طمٌؽ.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )186/19
ويم٤من َيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي ي٘مقل :إهلل أؾم٠مًمؽ شمذًمال ،وم٠مقمٓمٜمل شمٗمْمال .وي٘مقل :يمٞمػ أُمتٜمع سم٤مًمذٟم٥م ُمـ
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اًمدقم٤مء ،وٓ أراك متتٜمع سم٤مًمذٟم٥م ُمـ اًمٕمٓم٤مء .وي٘مقل ٓ :شمًتٌٓمئـ اإلضم٤مسم٦م إذا دقمقت ،وىمد ؾمددت ـمرىمٝم٤م
سم٤مًمذٟمقب(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/54
ىم٤مل حمٛمد سمـ طم٤مُمد :ىمٚم٧م ٕيب سمٙمر اًمقراق :قمٚمٛمٜمل ؿمٞمئ٤م ي٘مرسمٜمل إمم اهلل شمٕم٤ممم وي٘مرسمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس وم٘م٤مل:
أُم٤م اًمذي ي٘مرسمؽ إمم اهلل ومٛمً٠مًمتف ،وأُم٤م اًمذي ي٘مرسمؽ ُمـ اًمٜم٤مس ومؽمك ُمً٠مًمتٝمؿ( .ؿمٕم٥م آيامن )2/35
قمـ ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمؾ أطم٥م ؾم٤مقم٤مت اًمدٟمٞم٤م إًمٞمٜم٤م :ؾم٤مقم٤مت ذيمرك ،وقمٌ٤مدشمؽ ،واضمٕمؾ
أسمٖمض ؾم٤مقم٤مهت٤م إًمٞمٜم٤م :أيمٚمٜم٤م ،وذسمٜم٤م ،وٟمقُمٜم٤م (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )127/3
وقمـ أيب سمٙمر اًمِمٌكم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ا ْد ُقمقٟمِك َأؾمت ِ
٥م ًَمٙم ُْؿ) (هم٤مومر  )69ىم٤مل :ادقمقن سمال همٗمٚم٦م ،أؾمتج٥م
َج ْ
ْ
ًمٙمؿ سمال ُمٝمٚم٦م (.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/54
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل :يم٤من ي٘م٤مل :إذا سمدأ اًمرضمؾ سم٤مًمثٜم٤مء ىمٌؾ اًمدقم٤مء وم٘مد وضم٥م ،وإذا سمدأ سم٤مًمدقم٤مء ىمٌؾ اًمثٜم٤مء
يم٤من قمغم رضم٤مءُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )7/24
قر ٍق اًمٕمجكم ىم٤ملُ :م٤م وضمدت ًمٚمٛم١مُمـ ُمثال إٓ يمٛمثؾ رضمؾ ذم اًمٌحر قمغم ظمِمٌ٦م ،ومٝمق يدقمق :ي٤م
وقمـ ُُم ِّ
رب ،ي٤م ربً ،مٕمؾ اهلل قمز وضمؾ أن يٜمجٞمف ( .ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/39
ىم٤مل اًمني اًمً٘مٓمل :يمـ ُمثؾ اًمّمٌل ،إذا اؿمتٝمك قمغم أسمقيف ؿمٝمقة ومٚمؿ يٛمٙمٜم٤مه ،وم٘مٕمد يٌٙمل قمٚمٞمٝم٤م ،ومٙمـ
أٟم٧م ُمثٚمف ،وم٢مذا ؾم٠مًم٧م رسمؽ ومٚمؿ يٕمٓمٙمف ،وم٤مىمٕمد وم٤مسمؽ قمٚمٞمف (.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/53
ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓ :شمؽميمقا اًمدقم٤مء وٓ يٛمٜمٕمٙمؿ ُمٜمف ُم٤م شمٕمٚمٛمقن ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ،وم٘مد اؾمتج٤مب اهلل إلسمٚمٞمس وهق
ذ اخلٚمؼ ،ىم٤ملَ ( :ىم َ٤مل َأٟمٔمِ ْرٟمِك إِ َمم يٌٕمثقن )(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/53
قمـ ضم٤مسمر سمـ زيد ىم٤مل :إذا ضمئ٧م اجلٛمٕم٦م ،وم٘مػ قمغم اًمٌ٤مب ،وىمؾ :اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمٚمٜمل أوضمف ُمـ شمقضمف إًمٞمؽ،
وأىمرب ُمـ شم٘مرب إًمٞمؽ ،وأٟمجح ُمـ دقم٤مك ،وـمٚم٥م إًمٞمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )88/3
قمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ :أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف :أؿمٙمق إًمٞمؽ طم٤مضم٦مَ ٓ ،يًـ سمثٝم٤م إٓ إًمٞمؽ ،وأؾمتٖمٗمر ُمٜمٝم٤م،
وأشمقب إًمٞمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )199/2
قمـ قمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م ،أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ ،إٟم٤م ٟمِمٙمق إًمٞمؽ ؾمٗمف أطمالُمٜم٤م ،وٟم٘مص قمٛمٚمٜم٤م،
واىمؽماب آضم٤مًمٜم٤م ،وذه٤مب اًمّم٤محللم ُمٜم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )257/2
قمـ سمالل سمـ ؾمٕمد ،أٟمف ىم٤مل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ ،إن أقمقذ سمؽ ُمـ زيغ اًم٘مٚمقب ،وشمٌٕم٤مت اًمذٟمقب ،وُمـ
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ُمردي٤مت إقمامل ،وُمْمالت اًمٗمتـ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )229/5
قمـ قمٌد إقمغم اًمتٞمٛمل ،أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم ؾمجقده :رب ،زدن ظمِمققم ً٤م ،يمام زاد أقمداؤك ًمؽ ٟمٗمقر ًا ،وٓ
شمٙمٌـ وضمقهٜم٤م ذم اًمٜم٤مر سمٕمد اًمًجقد ًمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )88/5
قمـ قمٛمر سمـ ذر ىم٤ملً :م٘مٞمٜمل اًمرسمٞمع سمـ أيب راؿمد ذم اًمًدة ذم اًمًقق ،وم٠مظمذ سمٞمدي ،ومٜمح٤من :وىم٤مل :ي٤م أسم٤م
ذرُ ،مـ ؾم٠مل اهلل رو٤مه ،وم٘مد ؾم٠مًمف أُمر ًا قمٔمٞم ًام(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )76/5
ىم٤مل اسمـ ؿمؼمُم٦م :ؾم٠مل يمرز سمـ وسمرة رسمف أن يٕمٓمٞمف إؾمٛمف إقمٔمؿ ،قمغم أن ٓ يً٠مل سمف ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م،
وم٠مقمٓم٤مه اهلل ذًمؽ :ومً٠مل أن ي٘مقى طمتك َيتؿ اًم٘مرآن ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م صمالث ظمتامت( .احلٚمٞمف )79/5
قمـ قمكم سمـ احلًلم ،أٟمف يم٤من ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،إن أقمقذ سمؽ أن حتًـ ذم ًمقائع اًمٕمٞمقن قمالٟمٞمتل ،وشم٘مٌح ذم
ظمٗمٞم٤مت اًمٕمٞمقن هيريت :اًمٚمٝمؿ ،يمام أؾم٠مت وأطمًٜم٧م إزم ،وم٢مذا قمدت ومٕمد إزم( .احلٚمٞمف )134/3
قمـ اسمـ أيب مجٞمٚم٦م ىم٤مل :ودع رضمؾ رضم٤مء سمـ طمٞمقة ،وم٘م٤مل :طمٗمٔمؽ اهلل ي٤م أسم٤م اعم٘مدام :وم٘م٤مل :ي٤م اسمـ أظملٓ ،
شمًؾ قمـ طمٗمٔمف ،وًمٙمـ ىمؾَ :يٗمظ اإليامن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )173/5
ىم٤مل هرم سمـ طمٞم٤من :اًمٚمٝمؿ إن أقمقذ سمؽ ُمـ ذ زُم٤من مترد ومٞمف صٖمػمهؿ وشمآُمر ومٞمف يمٌػمهؿ وشم٘مرب ومٞمف
آضم٤مهلؿ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )129/2
قمـ أيب إدريس قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ يم٤من ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمؾ ٟمٔمري قمؼم ًا ،وصٛمتل شمٗمٙمر ًا ،وُمٜمٓم٘مل
ذيمر ًا ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )122/5
ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ رؾمتؿ :يمٜم٧م أىمرأ قمغم قمٛمرو سمـ ُمرة ومٙمٜم٧م أؾمٛمٕمف يمثػم ًا ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمٚمٜمل ممـ يٕم٘مؾ
قمٜمؽ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )95/5
ىم٤مل ظمٞمثٛم٦م :إذا ـمٚمٌ٧م ؿمٞمئ ً٤م ،ومقضمدشمف ،ومًؾ اهلل اجلٜم٦م :ومٚمٕمٚمف يٙمقن يقُمؽ اًمذي يًتج٤مب ًمؽ ومٞمف.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )119/4
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن :اًمٚمٝمؿ إن أؾم٠مًمؽ اًمًالم واإلؾمالم ،وإُمـ واإليامن واهلدى واًمٞم٘ملم وإضمر ذم
أظمرة وإومم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/4
ىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م :اضمٕمٚمقا طمقائجٙمؿ اًماليت هتٛمٙمؿ ذم اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م وم٢من اًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م،
يمٗمْمٚمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )253/4
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قمـ مه٤مم ىم٤مل :اٟمتٝمٞم٧م إمم ُمٕمْمد أسمق زيد اًمٕمجكم وهق ؾم٤مضمد وم٠مشمٞمتف وهق ي٘مقل اًمٚمٝمؿ اؿمٗمٜمل ُمـ اًمٜمقم
سم٤مًمٞمًػم صمؿ ُم٣م ذم صالشمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )159/4
ويم٤من ُمـ دقم٤مء ُمٕمروف اًمٙمرظمل  ٓ :دمٕمٚمٜم٤م سملم اًمٜم٤مس ُمٖمروريـ ،وٓ سم٤مًمًؽم ُمٗمتقٟملم ،اضمٕمٚمٜم٤م ممـ ي١مُمـ
سمٚم٘م٤مك ،ويرى سم٘مْم٤مءك ،وي٘مٜمع سمٕمٓم٤مئؽ ،وَيِم٤مك طمؼ ظمِمٞمتؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )361/8
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز :يم٤من دقم٤مء داود قمٚمٞمف اًمًالم :ؾمٌح٤من ُمًتخرج اًمِمٙمر سم٤مًمٕمٓم٤مء وُمًتخرج
اًمٌالء سم٤مًمدقم٤مء(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )125/6
ىم٤مل اسمـ وه٥م :ؾمئؾ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ اًمرضمؾ يدقمق ومٞم٘مقل :ي٤م ؾمٞمدي وم٘م٤مل :يٕمجٌٜمل أن يدقمق سمدقم٤مء
إٟمٌٞم٤مء رسمٜم٤م رسمٜم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )329/6
ىم٤مل رسم٤مح اًم٘مٞمز :سم٤مت قمٜمدي قمتٌ٦م اًمٖمالم ،ومًٛمٕمتف ي٘مقل ذم ؾمجقده :اًمٚمٝمؿ ،اطمنم قمتٌ٦م سملم طمقاصؾ
اًمٓمػم ،وسمٓمقن اًمًٌ٤مع(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )227-226/6
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكمٟ :مدقمق اهلل ومٞمام ٟمح٥م ،وم٢مذا وىمع اًمذي ٟمٙمره ،ل ٟمخ٤مًمػ اهلل قمز وضمؾ ومٞمام أطم٥م.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )187/3
ىم٤مل هالل سمـ يً٤مف :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٌد اعمًٚمؿ إذا دقم٤م رسمف ومٚمؿ يًتج٥م ًمف يمتٌ٧م ًمف طمًٜم٦م .
(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )2/49
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل:إذا دقمك أطمديمؿ ومٚمٞمٌدأ سمٜمٗمًف وم٢مٟمف ٓ يدري أي اًمدقم٤مء يًتج٤مب ًمف(.احلٚمٞمف )228/4

وقمـ طمٌٞم٥م أيب حمٛمد ىم٤مل :اًمؽمي٤مق اعمجرب اًمدقم٤مء  (.جم٤مسمق اًمدقمقة ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م)121
وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل :إن اًمرضمؾ ًُمػمومع سمدقم٤مء وًمده ُمـ سمٕمدهُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )7/119
ىم٤مل إوزاقمل :أومْمؾ اًمدقم٤مء اإلحل٤مح قمغم اهلل قمز وضمؾ واًمتيع إًمٞمف (.ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك)38/2
ىم٤مل ىمت٤مدة :ؾم٠مل قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس رسمف :أن َيقن قمٚمٞمف اًمٓمٝمقر ذم اًمِمت٤مء ويم٤من ي١مشمك سم٤معم٤مء وًمف سمخ٤مر.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )92/2
قمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ،أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ري٤مئل وؾمٛمٕمتل(.احلٚمٞمف )16/5
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان :دقم٤مء اإلضم٤مسم٦م ،أو ُمـ أراد اإلضم٤مسم٦م :إذا ؾمجد ىمٚم٥م يديف صمؿ دقم٤م(.احلٚمٞمف )213/5
قمـ اسمـ حمػميز أٟمف ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إن أؾم٠مًمؽ ذيمر ًا ظم٤مُمالً(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/5
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قمـ أيب طم٤مزم ،ىم٤ملٟٕ :م٤م ُمـ أن أُمٜمع اًمدقم٤مء ،أظمقف ُمٜمل ُمـ أن أُمٜمع اإلضم٤مسم٦م(.احلٚمٞمف )288/7
يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يدقمق  :اًمٚمٝمؿ ،إن أؾم٠مًمؽ صدق اًمتقيمؾ قمٚمٞمؽ ،وطمًـ اًمٔمـ سمؽ( .احلٚمٞمف )88/3
قمـ يقؾمػ سمـ أؾمٌ٤مط ىم٤ملُ :مـ دقم٤م ًمٔم٤مل سم٤مًمٌ٘م٤مء ،وم٘مد أطم٥م أن يٕميص اهلل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )249/8
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م(:اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ًمٚمديٜمقرى )
وإٟمـل ٕدقمق اهلل وإُمر وٞمؼ

قمكم ومٛمـ٤م يٜمٗمؽ أن يتٗمرضم٤م
ّ

ورب ومتك و٤مىم٧م قمٚمٞمف وضمقهف

خمرضم٤م
أص٤مب ًمف ذم دقمقة اهلل ً

ىم٤مل ص٤مًمح قمٌداًم٘مدوس :
وإذا رُمٞم٧م ُمـ اًمزُم٤من سمِمدة

وأص٤مسمؽ إُمر إؿمؼ إصٕم٥م

وم٤موـرع ًمرسمؽ إٟمف أدٟمك عمـ

يـدقمقه ُمـ طمٌؾ اًمقريد أىمرب

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل :إن اهلل شمٕم٤ممم :أظمرج رضمالً ُمـ اجلٜم٦م ،ورضمالً ُمـ اًمٜم٤مر ،ومقىمٗمٝمام سملم يديف :صمؿ ىم٤مل
ًمّم٤مطم٥م اجلٜم٦م :قمٌدي ،يمٞمػ رأي٧م ُم٘مٞمٚمؽ ذم اجلٜم٦م؟ ومٞم٘مقل :ظمػم ُم٘مٞمؾ ىم٤مًمف اًم٘م٤مئٚمقن :ومذيمر ُمـ
أزواضمٝم٤م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ :صمؿ ىم٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمٜم٤مر :قمٌدي ،يمٞمػ رأي٧م ُم٘مٞمٚمؽ ذم اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل :ذ
ُم٘مٞمؾ ىم٤مًمف اًم٘م٤مئٚمقن :وذيمر قم٘م٤مرهب٤م ،وطمٞم٤مهت٤م ،وزٟم٤مسمػمه٤م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أًمقان اًمٕمذاب :وم٘م٤مل ًمف رسمف قمز
وضمؾ :قمٌديُ ،م٤مذا شمٕمٓمٞمٜمل إن أقمٗمٞمتؽ ُمـ اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل اًمٕمٌد :إهلل ،وُم٤م قمٜمدي ُم٤م أقمٓمٞمؽ؟ وم٘م٤مل ًمف
اًمربً :مق يم٤من ًمؽ ضمٌؾ ُمـ ذه٥م ،أيمٜم٧م شمٕمٓمٞمٜمل ،وم٠مقمٗمٞمؽ ُمـ اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ وم٘م٤مل ًمف اًمرب :يمذسم٧م،
ًم٘مد ؾم٠مًمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م أين ُمـ ضمٌؾ ُمـ ذه٥م :ؾم٠مًمتؽ أن شمدقمقن وم٠مؾمتجٞم٥م ًمؽ ،وأن شمًتٖمٗمرن وم٠مهمٗمر
ًمؽ ،وشمً٠مًمٜمل وم٠مقمٓمٞمؽ :ومٙمٜم٧م شمتقمم ذاهٌ٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )349/3
قمـ اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع طم٤مضم٥م ه٤مرون اًمرؿمٞمد ىم٤مل :دظمٚم٧م قمغم اًمرؿمٞمد ،أُمػم اعم١مُمٜملم :وم٢مذا سملم يديف
صٞم٤مرة ؾمٞمقف ،وأٟمقاع ُمـ اًمٕمذاب :وم٘م٤مل زم :ي٤م ومْمؾ ،ىمٚم٧مً :مٌٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :ىم٤مل :قمكم هبذا
احلج٤مزي يٕمٜمل :اًمِم٤مومٕمل وم٘مٚم٧م :إٟم٤م هلل ،وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،ذه٥م هذا اًمرضمؾ :ىم٤مل :وم٠مشمٞم٧م اًمِم٤مومٕمل،
وم٘مٚم٧م ًمف :أضم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم :وم٘م٤مل :أصكم ريمٕمتلم ،ومّمغم ،صمؿ ريم٥م سمٖمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمف ،ومٍمٟم٤م ُمٕم ً٤م إمم دار
اًمرؿمٞمد ،ومٚمام دظمٚمٜم٤م اًمدهٚمٞمز إول ،طمرك اًمِم٤مومٕمل ؿمٗمتٞمف ،ومٚمام دظمٚمٜم٤م اًمدهٚمٞمز اًمث٤من ،طمرك ؿمٗمتٞمف ،ومٚمام
وصٚمٜم٤م سمحية اًمرؿمٞمد ،ىم٤مم إًمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤معمًؽمي٥م ًمف ،وم٠مضمٚمًف ُمقوٕمف ،وىمٕمد سملم يديف يٕمتذر
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إًمٞمف :وظم٤مص٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ىمٞم٤مم ،يٜمٔمرون إمم ُم٤م أقمد ًمف ُمـ أٟمقاع اًمٕمذاب ،وإذا هق ضم٤مًمس سملم يديف:
ومتحدصمقا ـمقيالً ،صمؿ أذن ًمف سم٤مٟٓمٍماف :وم٘م٤مل زم :ي٤م ومْمؾ ،ىمٚم٧مً :مٌٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :وم٘م٤مل :امحؾ سملم
يديف سمدرة ،ومحٛمٚم٧م ،ومٚمام هشم٤م إمم اًمدهٚمٞمز إول ،ىمٚم٧م :ؾم٠مًمتؽ سم٤مًمذي صػم همْمٌف قمٚمٞمؽ رو٤م ،إٓ ُم٤م
قمرومتٜمل ُم٤م ىمٚم٧م ذم وضمف أُمػم اعم١مُمٜملم طمتك ريض :وم٘م٤مل زم :ي٤م ومْمؾ ،ىمٚم٧مً :مٌٞمؽ أَي٤م اًمًٞمد اًمٗم٘مٞمف :ىم٤مل:
ظمذ ُمٜمل ،واطمٗمظ قمٜملَ :
(ؿم ِٝمدَ اهللَُّ َأ َّٟم ُف ٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق) (آل قمٛمران  )18أي٦م .اًمٚمٝمؿ ،إن أقمقذ سمٜمقر
ىمدؾمؽ ،وسمؼميم٦م ـمٝم٤مرشمؽ ،وسمٕمٔمٛم٦م ضمالًمؽُ ،مـ يمؾ قم٤مه٦م وآوم٦م ،وـم٤مرق اجلـ واإلٟمس ،إٓ ـم٤مرىم٤م يٓمرق
سمخػم ُمٜمؽ ،ي٤م رمحـ :اًمٚمٝمؿ ،سمؽ ُمالذي ىمٌؾ أن أًمقذ ،وسمؽ همٞم٤مصمل ىمٌؾ أن أهمقث ،ي٤م ُمـ ذًم٧م ًمف رىم٤مب
ذيمرك ؿمٕم٤مري ،وصمٜم٤مؤك دصم٤مري :أٟم٤م ذم طمرزكً ،مٞمكم وهن٤مري،
اًمٗمراقمٜم٦م ،وظمْمٕم٧م ًمف ُمٖم٤مًمٞمظ اجلٌ٤مسمرةُ ،
وٟمقُمل وىمراري ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م :اضب قمغم هادىم٤مت طمٗمٔمؽ ،وىمٜمل ،واهمٜمٜمل سمخػم ُمٜمؽ ي٤م
رمحـ :ىم٤مل اًمٗمْمؾ :ومٙمتٌتٝم٤م ذم ذيم٦م ىمٌ٤مئل ،ويم٤من اًمرؿمٞمد يمثػم اًمٖمْم٥م قمكم ،ومٙم٤من يمٚمام هؿ أن يٖمْم٥م،
أطمريمٝمام ذم وضمٝمف ،ومػمى :ومٝمذا ُم٤م أدريم٧م ُمـ سمريم٦م اًمِم٤مومٕمل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )79 -78/9
قمـ وه٥م اسمـ ُمٜمٌف ىم٤مل  :يم٤من ىمٌٚمٙمؿ رضمؾ شمٕمٌد زُم٤مٟم٤م صمؿ ـمٚم٥م إمم اهلل قمز وضمؾ طم٤مضم٦م وص٤مم ؾمٌٕملم
ؾمٌت٤م ي٠ميمؾ يمؾ ؾمٌ٧م إطمدى قمنمة مترة ىم٤مل  :ومٓمٚم٥م إمم اهلل طم٤مضم٦م ومٚمؿ يٕمٓمٝم٤م ىم٤مل  :وم٠مىمٌؾ قمغم ٟمٗمًف وم٘م٤مل
 :أيتٝم٤م اًمٜمٗمس ُمـ ىمٌٚمؽ أشمٞم٧م ً ،مق يم٤من قمٜمدك ظمػم ٕقمٓمٞم٧م طم٤مضمتؽ وًمٙمـ ًمٞمس قمٜمدك ظمػم  ،ومٜمزل إًمٞمف
ؾم٤مقمتئذ ُمٚمؽ  ،وم٘م٤مل  :ي٤م اسمـ آدم ؾم٤مقمتؽ هذه اًمتل أزري٧م ومٞمٝم٤م قمغم ٟمٗمًؽ ظمػم ُمـ قمٌ٤مدشمؽ يمٚمٝم٤م اًمتل
ُمْم٧م وىمد أقمٓم٤مك اهلل طم٤مضمتؽ اًمتل ؾم٠مًم٧م  (.اًمزهد ٓمحد )621
ظمرج ٟم٤مس همزاة ذم اًمّم٤مئٗم٦م  ،ومٞمٝمؿ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر  ،ومٌٞمٜم٤مهؿ يًػمون ذم اًمً٤مىم٦م  ،ىم٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ :
أؿمتٝمل ضمٌٜم٤م رـمٌ٤م  ،ىم٤مل حمٛمد  :وم٤مؾمتٓمٕمٛمف اهلل وم٢مٟمف ىم٤مدر ومدقم٤م اًم٘مقم ومٚمؿ يًػموا إٓ ؿمٞمئ٤م طمتك وضمدوا
ُمٙمتال  ،وم٢مذا هق ضمٌـ رـم٥م  ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ً :مق يم٤من هلذا قمًؾ  ،وم٘م٤مل  :اًمذي أـمٕمٛمٙمٛمقه ىم٤مدر قمغم ذًمؽ
 .ومدقمقا ومً٤مروا ىمٚمٞمال ومقضمدوا وم٤مىمرة قمًؾ قمغم اًمٓمريؼ  ،ومٜمزًمقا وم٠ميمٚمقا اجلٌـ واًمٕمًؾ .ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ
قمٌد اهلل اًمٞمامُمل :اؾمتقدع حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر وديٕم٦م وم٤مطمت٤مج وم٠مٟمٗم٘مٝم٤م  .ومج٤مء ص٤مطمٌٝم٤م ومٓمٚمٌٝم٤م  ،ومتقو٠م وصغم
ودقم٤م  ،وم٘م٤مل  :ي٤م ؾم٤مد اهلقاء سم٤مًمًامء  ،وي٤م يم٤مسمس إرض قمغم اعم٤مء  ،وي٤م واطمد ىمٌؾ يمؾ أطمد وسمٕمد يمؾ أطمد
 ،أد قمٜمل أُم٤مٟمتل  ،ومًٛمع ىم٤مئال ي٘مقل  :ظمذ هذه وم٠مد هب٤م قمـ أُم٤مٟمتؽ  ،واىمٍم ذم اخلٓمٌ٦م  ،وم٢مٟمؽ ًمـ شمران .
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رواه٤م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م قمـ ؾمقيد  ،وىمٞمؾ  :يم٤مٟم٧م ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ىم٤مل  :وم٢مذا سمٍمة ذم ٟمٕمٚمف  ،وم٠مداه٤م إمم ص٤مطمٌٝم٤م.
( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )369/5
يم٤من صٚمف سمـ اؿمٞمؿ رم هيف ومذهٌ٧م سمٖمٚم٦م صٚم٦م سمث٘مٚمٝم٤م وم٠مظمذ يّمكم ،وم٘مٞمؾ :إن اًمٜم٤مس ىمد ذهٌقا ،وم٘م٤مل :إٟمام
قمكم سمٖمٚمتل وصم٘مٚمٝم٤م ،ىم٤مل :ومج٤مءت طمتك
مه٤م ظمٗمٞمٗمت٤من ،ىم٤مل :ومدقم٤م صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إن أىمًؿ قمٚمٞمؽ أن شمرد َّ
وىمٗم٧م سملم يديف(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )485
قمـ داود سمـ أيب هٜمد  ،ىم٤مل  :عم٤م أظمذ احلج٤مج ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل ُ :م٤م أران إٓ ُم٘متقٓ وؾم٠مظمؼميمؿ  :إن
يمٜم٧م أٟم٤م وص٤مطمٌ٤من زم دقمقٟم٤م طملم وضمدٟم٤م طمالوة اًمدقم٤مء  ،صمؿ ؾم٠مًمٜم٤م اهلل اًمِمٝم٤مدة  ،ومٙمال ص٤مطمٌل رزىمٝم٤م
وأٟم٤م أٟمتٔمره٤م  .ىم٤مل  :ومٙم٠مٟمف رأى أن اإلضم٤مسم٦م قمٜمد طمالوة اًمدقم٤مء( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )349/4
ىم٤مل قمٌداًمقاطمد سمـ زيد :ظمرضم٧م ذم سمٕمض همزوايت ذم اًمٌحر وُمٕمل همالم زم ًمف ومْمؾ ومامت اًمٖمالم ومدومٜمتف
ذم ضمزيرة ومٜمٌذشمف إرض صمالث ُمرات ذم صمالصم٦م ُمقاوع ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ وىمقف ٟمتٗمٙمر ُم٤م ٟمّمٜمع ًمف إذ اٟم٘مْم٧م
اًمٜمًقر واًمٕم٘مٌ٤من ومٛمزىمقه طمتك ل يٌؼ ُمٜمف رء ومٚمام ىمدُمٜم٤م اًمٌٍمة أشمٞم٧م أم اًمٖمالم وم٘مٚم٧م هل٤م ُ :م٤م يم٤من طم٤مل
اسمٜمؽ ؟ ىم٤مًم٧م  :ظمػما يمٜم٧م أؾمٛمٕمف ي٘مقل  :اًمٚمٝمؿ اطمنمن ُمـ طمقاصؾ اًمٓمػم .
( جم٤مسمق اًمدقمقة ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ  65ص )194
ىم٤مل ُمقؾمك سمـ ـمريػ :ريم٥م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ اًمٌحر وم٠مظمذهتؿ ريح قم٤مصػ وم٠مذومقا قمغم اهلٚمٙم٦م ومٚمػ
إسمراهٞمؿ رأؾمف ذم قمٌ٤مءة وٟم٤مم .وم٘م٤مًمقا ًمفُ :م٤م شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمِمدة؟ وم٘م٤ملً :مٞمس ذا ؿمدة .ىم٤مًمقاُ :م٤م
اًمِمدة؟ ىم٤مل :احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مس .صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ أريتٜم٤م ىمدرشمؽ وم٠مرٟم٤م قمٗمقك .ومّم٤مر اًمٌحر يم٠مٟمف ىمدح
زي٧م(.صٗمف اًمّمٗمقة )388/4
ىم٤مل قمٌد اجلٌ٤مر سمـ يمثػم  :ىمٞمؾ إلسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ :هق هذا اًمًٌع ىمد فمٝمر ًمٜم٤م وم٘م٤مل  :أرٟمٞمف ىم٤مل  :ومٚمام ٟمٔمر
إًمٞمف ٟم٤مداه  :ي٤م ىمًقرة ( ُمـ أؾمامء آؾمد ) إن يمٜم٧م أُمرت ومٞمٜم٤م سمٌمء وم٤مُمض عم٤م أُمرت سمف وإٓ ومٕمقدك قمغم
سمدئؽ ىم٤مل  :وميب سمذٟمٌف وومم ذاهٌ٤م ىم٤مل  :ومٕمجٌٜم٤م ُمٜمف طملم وم٘مف يمالُمف صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل :
ىمقًمقا  :اًمٚمٝمؿ اطمرؾمٜم٤م سمٕمٞمٜمؽ اًمتل ٓ شمٜم٤مم اًمٚمٝمؿ وايمٜمٗمٜم٤م سمٙمٜمٗمؽ اًمذي ٓ يرام اًمٚمٝمؿ وارمحٜم٤م سم٘مدرشمؽ
قمٚمٞمٜم٤م  ،وٓ هنٚمؽ وأٟم٧م اًمرضم٤مء ىم٤مل ظمٚمػ  :وم٠مٟم٤م أؾم٤مومر ُمٜمذ ٟمٞمػ وَخًلم ؾمٜم٦م وم٠مىمقهل٤م ل ي٠مشمٜمل ًمص ىمط
ول أر إٓ ظمػما ىمط  ) .شم٤مريخ دُمِمؼ )319/6
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ىم٤مل احلًـ سمـ طمً٤من :يمٜم٤م ذم جمٚمس ص٤مًمح اعمري :وم٠مظمذ ذم اًمدقم٤مء ،ومٛمر رضمؾ خمٜم٨م ،ومقىمػ يًٛمع
اًمدقم٤مء ،وواومؼ ص٤محل ً٤م ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ،اهمٗمر ٕىمً٤مٟم٤م ىمٚمٌ ً٤م ،وأمجدٟم٤م قمٞمٜم ً٤م ،وأطمدصمٜم٤م سم٤مًمذٟمقب قمٝمدا ومًٛمع
اعمخٜم٨م ،ومامت :ومرؤى ذم اعمٜم٤مم ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م ومٕمؾ اهلل سمؽ .ىم٤مل :همٗمر اهلل زم .ىمٞمؾ :سمامذا؟ ىم٤مل :سمدقم٤مء ص٤مًمح
اعمري :ل يٙمـ ذم اًم٘مقم أطمد أطمدث قمٝمد ًا سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمٜمل ،ومقاوم٘م٧م دقمقشمف اإلضم٤مسم٦م ،ومٖمٗمر زم.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )166 -165/6
ىم٤مل ضمٕمٗمر :يمٜم٤م ٟمٜمٍمف ُمـ جمٚمس صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من ومٜم٠ميت طمٌٞمٌ ً٤م أسم٤م حمٛمد ،ومٞمح٨م قمغم اًمّمدىم٦م وم٢مذا وىمٕم٧م ىم٤مم
ومتٕمٚمؼ سم٘مرن ُمٕمٚمؼ ذم سمٞمتف صمؿ ي٘مقل :ه٤م ىمد شمٖمذي٧م وـم٤مسم٧م ٟمٗمز ومٚمٞمس ذم احلل همالم ُمثكم إٓ همالم ىمد
شمٖمذى ىمٌكم ؾمٌح٤مٟمؽ وطمٜم٤مٟمٞمؽ ظمٚم٘م٧م ومًقي٧م وىمدرت ومٝمدي٧م وأقمٓمٞم٧م وم٠مهمٜمٞم٧م ،وأىمٜمٞم٧م وقم٤مومٞم٧م
وقمٗمقت وأقمٓمٞم٧م ومٚمؽ احلٛمد قمغم ُم٤م أقمٓمٞم٧م محد ًا يمثػم ًا ـمٞمٌ ً٤م ُمٌ٤مريم ً٤م محد ًا ٓ يٜم٘مٓمع أوٓه وٓ يٜمٗمد أظمراه
محد ًا أٟم٧م ُمٜمتٝم٤مه ومتٙمقن اجلٜم٦م قم٘مٌ٤مه أٟم٧م اًمٙمريؿ إقمغم وأٟم٧م ضمزيؾ اًمٕمٓم٤مء وأٟم٧م أهؾ اًمٜمٕمامء وأٟم٧م وزم
احلًٜم٤مت وأٟم٧م ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ٓ َيٗمٞمؽ ؾم٤مئؾ وٓ يٜم٘مّمؽ ٟم٤مئؾ وٓ يٌٚمغ ُمدطمؽ ىمقل ىم٤مئؾ ؾمجد
وضمٝمل ًمقضمٝمؽ اًمٙمريؿ صمؿ َير ومٞمًجد( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )154/6
قمـ قم٤مُمر ىم٤مل :يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م ُمع زي٤مد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،وم٠ميت سمرضمؾ َيٛمؾ ُم٤م ٟمِمؽ ذم ىمتٚمف ،ىم٤مل :ومرأيتف طمرك
ؿمٗمتٞمف سمٌمء ُم٤م ٟمدري ُم٤م هق ،ومخغم ؾمٌٞمٚمف ،وم٠مىمٌؾ إًمٞمف سمٕمض اًم٘مقم وم٘م٤ملً :م٘مد ضملء سمؽ وُم٤م ٟمِمؽ ذم
ىمتٚمؽ ،ومرأيتؽ طمريم٧م ؿمٗمتٞمؽ سمٌمء ُم٤م ٟمدري ُم٤م هق ،ومخغم ؾمٌٞمٚمؽ ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :اًمٚمٝمؿ رب إسمراهٞمؿ
ورب إؾمح٤مق ،ورب يٕم٘مقب ورب ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ ،وُمٜمزل اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر
واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،ادرأ قمٜمل ذ زي٤مدُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ  -29178اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماٟمك رىمؿ )1965

ٞم٥م اعمُْ ْْم َٓم َّر إِ َذا َد َقم٤م ُه) ىم٤مل :أن رضمالً يم٤من يٙم٤مري أي
وذيمر اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ( :أ َُّم ْـ ُجيِ ُ
«ي١مضمرش قمغم سمٖمؾ ًمف ُمـ دُمِمؼ إمم سمٚمد اًمزسمدان وم٘م٤مل :ريم٥م ُمٕمل ذات ُمرة رضمؾ ومٛمررٟم٤م قمغم سمٕمض
اًمٓمريؼ قمغم ـمريؼ همػم ُمًٚمقيم٦م وم٘م٤مل زم ظمذ ذم هذه وم٢مهن٤م أىمرب وم٘مٚم٧م ٓ :ظمؼمة زم ومٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل :سمؾ هل
أىمرب ومًٚمٙمٜم٤مه٤م وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم ُمٙم٤من وقمر وواد قمٛمٞمؼ وومٞمف ىمتغم يمثػمة ،وم٘م٤مل زم :أُمًؽ رأس اًمٌٖمؾ طمتك
أٟمزل ومٜمزل وشمِمٛمر ومجع قمٚمٞمف صمٞم٤مسمف وؾمؾ ؾمٙمٞمٜمً٤م ُمٕمف وىمّمدن ومٗمررت ُمـ سملم يديف وشمٌٕمٜمل ومٜم٤مؿمدشمف اهلل
وىمٚم٧م ظمذ اًمٌٖمؾ سمام قمٚمٞمف وم٘م٤مل هق زم وإٟمام أريد ىمتٚمؽ ومخقومتف اهلل واًمٕم٘مقسم٦م ومٚمؿ ي٘مٌؾ :وم٤مؾمتًٚمٛم٧م سملم
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قمكم اًم٘مرآن ومٚمؿ
يديف وىمٚم٧م :إن رأي٧م أن شمؽميمٜمل طمتك أصكم ريمٕمتلم وم٘م٤مل :قمجؾ وم٘مٛم٧م أصكم وم٠مرشم٩م َّ
ُمتحػما وهق ي٘مقل هٞمف اومرغ وم٠مضمرى اهلل قمغم ًمً٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم:
َيين ُمٜمف طمرف واطمد ومٌ٘مٞم٧م واىم ًٗم٤م
ً
اًمًق َء) وم٢مذا أٟم٤م سمٗم٤مرس ىمد أىمٌؾ ُمـ ومؿ اًمقادي وسمٞمده طمرسم٦م ومرُمك
ٞم٥م اعمُْ ْْم َٓم َّر إِ َذا َد َقم٤م ُه َو َيٙم ِِْم ُ
( َأ َُّم ْـ ُجيِ ُ
ػ ُّ
هب٤م اًمرضمؾ ومام أظمٓم٠مت وم١ماده ومخر سي ًٕم٤م ومتٕمٚم٘م٧م سم٤مًمٗم٤مرس وىمٚم٧م سم٤مهلل ُمـ أٟم٧م وم٘م٤مل أٟم٤م رؾمقل اًمذي
جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه ويٙمِمػ اًمًقء ىم٤مل وم٠مظمذت اًمٌٖمؾ واحلٛمؾ  (.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )294/6
وذيمر سمٕمض اعمٗمنون ذم شمرمج٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًـ أم أمحد اًمٕمجٚمٞم٦م ىم٤مًم٧م :هزم اًمٙمٗم٤مر يق ًُم٤م اعمًٚمٛملم ذم
همزاة ومقىمػ ضمقاد ضمٞمد سمّم٤مطمٌف ويم٤من ُمـ ذوي اًمٞمً٤مر (أي إهمٜمٞم٤مء) وُمـ اًمّمٚمح٤مء وم٘م٤مل ًمٚمجقاد ُم٤مًمؽ
ويٚمؽ إٟمام يمٜم٧م أقمدك عمثؾ هذا اًمٞمقم وم٘م٤مل ًمف اجلقاد :وُم٤مزم ٓ أىمٍم وأٟم٧م شمٙمؾ اًمٕمٚمقوم٦م إمم اًمًقاس
قمكم قمٝمد اهلل أن ٓ أقمٚمٗمؽ سمٕمد هذا اًمٞمقم إٓ ذم طمجري
ومٞمٔمٚمٛمقن وٓ يٓمٛمٕمقٟمٜمل إٓ اًم٘مٚمٞمؾ وم٘م٤مل ًمؽ َّ
ومجرى اجلقاد قمٜمد ذًمؽ وٟمج٤م ص٤مطمٌف ويم٤من ٓ يٕمٚمٗمف سمٕمد ذًمؽ إٓ ذم طمجره واؿمتٝمر أُمره سملم اًمٜم٤مس
وضمٕمٚمقا ي٘مّمدوٟمف ًمٞمًٛمٕمقا ُمٜمف ذًمؽ وسمٚمغ ُمٚمؽ اًمروم أُمره وم٘م٤مل ُم٤مشمْم٤مم سمٚمدة يٙمقن هذا اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م
واطمت٤مل ًمٞمحّمٚمف ذم سمٚمده ومٌٕم٨م إًمٞمف رضمالً ُمـ اعمرشمديـ قمٜمده ومٚمام اٟمتٝمك إًمٞمف أفمٝمر ًمف أٟمف ىمد طمًٜم٧م ٟمٞمتف ذم
ؿمخّم٤م آظمر ُمـ ضمٝم٦م
اإلؾمالم وىمقُمف طمتك اؾمتقصمؼ صمؿ ظمرضم٤م يق ًُم٤م يٛمِمٞم٤من قمغم ضمٜم٥م اًمً٤مطمؾ وىمد واقمد
ً
ُمٚمؽ اًمروم ًمٞمتً٤مقمدا قمغم أهه ومٚمام ايمتٜمٗم٤مه ًمٞم٠مظمذاه رومع ـمرومف إمم اًمًامء وىم٤مل (:اًمٚمٝمؿ إٟمف إٟمام ظمدقمٜمل
سمؽ وم٤ميمٗمٜمٞمٝمام سمام ؿمئ٧م ) ىم٤مل ومخرج ؾمٌٕم٤من وم٠مظمذامه٤م ورضمع اًمرضمؾ ؾم٤معمً٤م ( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم)295/6
قمـ أيب اًمرىم٤مد ىم٤مل :ظمرضم٧م ُمع ُمقٓي وأٟم٤م همالم ،ومدومٕم٧م إمم طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف وهق ي٘مقل :إن يم٤من
اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمّمػم هب٤م ُمٜم٤موم٘م ً٤م ،وإن ٕؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ
أطمديمؿ ذم اعم٘مٕمد اًمقاطمد أرسمع ُمراتً ،مت٠مُمرن سم٤معمٕمروف وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر ،وًمتحْمـ قمغم اخلػم ،أو
ًمٞمًحتٙمؿ اهلل مجٞمٕم ً٤م سمٕمذاب ،أو ًمٞم٠مُمرن قمٚمٞمٙمؿ ذاريمؿ ،صمؿ يدقمق ظمٞم٤مريمؿ ومال يًتج٤مب ًمٙمؿ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )279/1
ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ إسمراهٞمؿ ُ :مر إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ذم أؾمقاق اًمٌٍمة وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس إًمٞمف وم٘م٤مًمقا ًمف  :ي٤م أسم٤م
إؾمح٤مق إن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ) ادقمقن أؾمتج٥م ًمٙمؿ ؾمقرة هم٤مومر) ( آي٦م  ) 69وٟمحـ ٟمدقمقه ُمٜمذ
دهر ومال يًتجٞم٥م ًمٜم٤م ىم٤مل  :وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ  :ي٤م أهؾ اًمٌٍمة ُم٤مشم٧م ىمٚمقسمٙمؿ ذم قمنمة أؿمٞم٤مء أوهل٤م  :قمرومتؿ
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اهلل ول شم١مدوا طم٘مف اًمث٤من  :ىمرأشمؿ يمت٤مب اهلل ول شمٕمٛمٚمقا سمف واًمث٤مًم٨م  :ادقمٞمتؿ طم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وشمريمتؿ ؾمٜمتف واًمراسمع  :ادقمٞمتؿ قمداوة اًمِمٞمٓم٤من وواوم٘متٛمقه واخل٤مُمس  :ىمٚمتؿ ٟمح٥م اجلٜم٦م ول شمٕمٛمٚمقا
هل٤م واًمً٤مدس  :ىمٚمتؿ ٟمخ٤مف اًمٜم٤مر ورهٜمتؿ أٟمٗمًٙمؿ هب٤م واًمً٤مسمع  :ىمٚمتؿ إن اعمقت طمؼ ول شمًتٕمدوا ًمف
واًمث٤مُمـ  :اؿمتٖمٚمتؿ سمٕمٞمقب إظمقاٟمٙمؿ وٟمٌذشمؿ قمٞمقسمٙمؿ واًمت٤مؾمع  :أيمٚمتؿ ٟمٕمٛم٦م رسمٙمؿ ول شمِمٙمروه٤م واًمٕم٤مذ
 :دومٜمتؿ ُمقشم٤ميمؿ ول شمٕمتؼموا هبؿ  (.احلٚمٞمف هتذيٌٞمف )482/2
قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمقرع ىم٤مل :أشمٞمٜم٤م قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل ( ويم٤من قم٤مسمد ًا ) ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ،ومجٕمؾ ي٘مقل :ويؾ ًمٕمٓم٤مء،
ًمٞم٧م قم ٓم٤مء ل شمٚمده أُمف :وقمٚمٞمف ُمدرقم٦م ،ومٚمؿ يزل يمذًمؽ ،طمتك اصٗمرت اًمِمٛمس :ومذيمرٟم٤م سمٕمد ُمٜم٤مزًمٜم٤م،
وم٘مٛمٜم٤م ،وشمريمٜم٤مه :ويم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف :اًمٚمٝمؿ ارطمؿ همرسمتل ذم اًمدٟمٞم٤م ،وارطمؿ ُمٍمقمل قمٜمد اعمقت ،وارطمؿ
وطمديت ذم ىمؼمي ،وارطمؿ ىمٞم٤مُمل سملم يديؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )217/6
قمـ ؾمٕمٞمد اجلريري ىم٤مل :عم٤م ؾمػم قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد ىمٞمس إمم اًمِم٤مم ،ؿمٞمٕمف إظمقاٟمف ،ومٚمام يم٤من سمٔمٝمر
اعمرسمد :ىم٤مل :إن داع وم٠مُمٜمقا ،ىم٤مًمقا :ه٤مت ،ومٚم٘مد يمٜم٤م ٟمًتٌٓملء هذا ُمٜمؽ :وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿُ ،مـ ور يب،
ويمذب قمكم ،وأظمرضمٜمل ُمـ ُمٍمي ،وومرق سمٞمٜمل وسملم إظمقان :اًمٚمٝمؿ ،أيمثر ُم٤مًمف ووًمده ،وأصح ضمًٛمف،
وأـمؾ قمٛمره(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )291/6
قمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ ُمٕم٘مؾ أٟمف ؾمٛمع وه٥م سمـ ُمٜمٌف ي٘مقل  :إن اسمـ ُمٚمؽ ريم٥م ذم ىمقُمف وهق ؿم٤مرب ومٍمع
ُمـ ومرؾمف ومدق قمٜم٘مف ومٖمْم٥م أسمقه وطمٚمػ أن ي٘متؾ أهؾ شمٚمؽ اًم٘مري٦م وـم٠م سم٤مٕومٞم٤مل واخلٞمؾ واًمرضم٤مل
ومتقضمف إًمٞمٝمؿ وؾم٘مك إومٞم٤مل واخلٞمؾ واًمرضم٤مل اخلٛمر وم٘م٤مل  :ـمئقهؿ سم٤مٕومٞم٤مل ومام أظمٓم٠مت إومٞم٤مل ومٚمتٓم٠م
اخلٞمؾ وُم٤م أظمٓم٠مت اخلٞمؾ ومٚمتٓم٠م اًمرضم٤مل  .ومٚمام رأى ذًمؽ أهؾ اًم٘مري٦م ظمرضمقا سم٠ممجٕمٝمؿ ومٕمجقا إمم اهلل
يدقمقٟمف  ،ومٌٞمٜمام هؿ ذم ذًمؽ إذ ٟمزل وم٤مرس ُمـ اًمًامء ومقىمٝمؿ ومقىمع سمٞمٜمٝمؿ ومٜمٗمرت إومٞم٤مل ومٕمٓمٗم٧م قمغم
اخلٞمؾ وقمٓمٗم٧م اخلٞمؾ قمغم اًمرضم٤مل وم٘متؾ هق وُمـ ُمٕمف وـم٠م سم٤مٕومٞم٤مل واخلٞمؾ ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ص ) 66
ُّ
 -8;0ثبة فنً اٌذػبء ثظٙش اٌغ١ت

ْ
سم٤مإليام ِن
وإلظم َقاٟمِٜمَ٤م ا ًَّم ِذي َـ َؾمٌَ ُ٘مقٟمَ٤م
َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :وا ًَّم ِذي َـ َضم٤مءوا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُمق َن َر َّسمٜمَ٤م ا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمَ٤م
َ
واعم١م ُِمٜم ِ
[ احلنم ، ]19:وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم :واؾمتَ ْٖم ِٗمر ًمِذٟمٌِْ َؽ وًم ِ ْٚمٛم ِ
َ٤مت [ حمٛمد ، ] 19:وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم
لم ْ
١مُمٜم ِ َ
َ
َ ُ
ْ ْ
ِ
اهٞمؿ  :رسمٜم٤م ا ْهم ِٗمر ِزم وًمِقاًمِدَ ي وًم ِ ْٚمٛم ِ
ِ
ْ
٤مب [ إسمراهٞمؿ ] 41 :
١مُمٜم ِ َ
لم َيق َم َي ُ٘مق ُم احل ًَ ُ
َ َّ
َ َ َّ َ ُ
ْ
إظم ٌَ٤مر ًا َقمـ إ ْسم َر َ
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ِ
 -1494و َقمـ َأيب اًمدَّ رد ِاء ر ِيض اهللَّ قمٜمْف َأ َّٟمف ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ؾمٛم َع َر ُؾم َ
قل ُ « :م٤م ُِمـ
ُ ُ
َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ َ
ٚمؽ و ًَم َؽ ِ
قمٌ ٍد ُمًٚمِ ٍؿ يد ُقمق َٕ ِظم ِ
ٞمف سمِ َٔم ِ
ٝمر اًم َٖم ْٞم ِ
٥م إَِّٓ َىم َ٤مل اعمَ ُ
سمٛمثْ ٍؾ ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ ُ ْ َ
قل  « :دقمق ُة ِ
اعمرء اعمًُٚمِ ِؿ َٕ ِ
ِ
يم٤من ي ُ٘م ُ
وؾم َّٚمؿ َ
ظمٞمف سمِ َٔم ْٝم ِر
َ ْ
ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1495و َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
٥م ُمًتَج٤مسم ٌ٦م ِ ،قمٜمْد ر ْأ ِؾم ِف ُم َٚم ٌؽ ُمقيم ٌَّؾ يم َّٚمام دقم٤م َٕ ِظم ِ
ٍ
لم  ،و ًَم َؽ
ٞمف
سمخػم َىم٤مل اعمَ َٚم ُؽ اعمُقيم َُّؾ سمِ ِف ِ :آُم َ
اًم َٖم ْٞم ِ ُ ْ َ
َ
ُ
ِ
سمٛمثْ ٍؾ ش رواه ُمًٚمؿ .

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

) واؾمتٖمٗمر ًمذٟمٌؽ ( َيتٛمؾ وضمٝملم :أطمدمه٤م :يٕمٜمل اؾمتٖمٗمر اهلل أن ي٘مع ُمٜمؽ ذٟم٥م .اًمث٤من :اؾمتٖمٗمر اهلل
ًمٞمٕمّمٛمؽ ُمـ اًمذٟمقب .وًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت أي اؾمتٖمٗمر هلؿ ذٟمقهبؿ  ( .شمٗمًػم اعم٤موردى ) 399/ 5
( واؾمتٖمٗمر ًمذٟمٌؽ ) أُمر سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ُمع أٟمف ُمٖمٗمقر ًمف ًمتًتـ سمف أُمتف (شمٗمًػم اًمٌٖمقى ) 268/7
رسمٜم٤م اهمٗمر زم وًمقاًمدي وًمٚمٛم١مُمٜملم ىمٞمؾ  :اؾمتٖمٗمر إسمراهٞمؿ ًمقاًمديف ىمٌؾ أن يثٌ٧م قمٜمده أهنام قمدوان هلل .
ىم٤مل اًم٘مِمػمي :وٓ يٌٕمد أن شمٙمقن أُمف ُمًٚمٛم٦م ٕن اهلل ذيمر قمذره ذم اؾمتٖمٗم٤مره ٕسمٞمف دون أُمف  .ىمٚم٧م :
وقمغم هذا ىمراءة ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،رب اهمٗمر زم وًمقاًمدي يٕمٜمل  .أسم٤مه  .وىمٞمؾ  :اؾمتٖمٗمر هلام ـمٛمٕم٤م ذم إيامهنام .
وىمٞمؾ  :اؾمتٖمٗمر هلام سمنمط أن يًٚمام  .وىمٞمؾ  :أراد آدم وطمقاء .وىمد روي أن اًمٕمٌد إذا ىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم
وًمقاًمدي ويم٤من أسمقاه ىمد ُم٤مشم٤م يم٤مومريـ اٟمٍموم٧م اعمٖمٗمرة إمم آدم وطمقاء ٕهنام واًمدا اخلٚمؼ أمجع  .وىمٞمؾ  :إٟمف
أراد وًمديف إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق .ويم٤من إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ي٘مرأ  :وًمقًمدي .يٕمٜمل اسمٜمٞمف  ،ويمذًمؽ ىمرأ َيٞمك سمـ
يٕمٛمر ذيمره اعم٤موردي واًمٜمح٤مس وًمٚمٛم١مُمٜملم ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ُ:مـ أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .وىمٞمؾ :
ًمٚمٛم١مُمٜملم يمٚمٝمؿ وهق أفمٝمر( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )339/9
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل همْمٞمػ سمـ احل٤مرثُ :مررت سمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف وُمٕمف ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف وم٠مدريمٜمل رضمؾ ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل :ي٤م

ومتك ادع اهلل زم سمخػم سم٤مرك اهلل ومٞمؽ وم٘مٚم٧م :وُمـ أٟم٧م رمحؽ اهلل ىم٤مل :أٟم٤م أسمق ذر وم٘مٚم٧م ًمف :يٖمٗمر اهلل ًمؽ
أٟم٧م أطمؼ ىم٤مل :إن ؾمٛمٕم٧م قمٛمر ي٘مقلٟ :مٕمؿ اًمٖمالم وؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :إن
اهلل قمز وضمؾ ووع احلؼ قمغم ًمً٤من قمٛمر ي٘مقل سمف ىم٤مل اويس اًم٘مرٟمك :اًمدقم٤مء سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م اومْمؾ ُمـ
اًمزي٤مرة واًمٚم٘م٤مءُ(.مًٜمد امحد رىمؿ )21932
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وىم٤مل اسمق اًمدرداء  :واًمٕمٌد اعمًٚمؿ يٖمٗمر ًمف وهق ٟم٤مئؿ وم٘مٚم٧م  :ي٤م أسم٤م اًمدرداء  ،يمٞمػ يٖمٗمر ًمف وهق ٟم٤مئؿ ؟ ىم٤مل
 :ي٘مقم أظمقه ُمـ اًمٚمٞمؾ ومٞمتٝمجد ومٞمدقمق اهلل قمز وضمؾ ومٞمًتجٞم٥م ًمف  ،ويدقمق ٕظمٞمف ومٞمًتجٞم٥م ًمف
ومٞمف) .إدب اعمٗمرد رىمؿ )286
ىم٤مل إصٛمٕمل :عم٤م ص٤مف ىمتٞمٌ٦م سمـ ُمًٚمؿ ًم٘مت٤مل اًمؽمك وه٤مًمف أُمرهؿ ؾم٠مل قمـ حمٛمد سمـ واؾمع؟ وٟمحًٌف
ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل وم٘مٞمؾ  :هق ذاك ذم اعمٞمٛمٜم٦م ضم٤مُمح سم٘مقؾمف يٌّمٌص سم٠مصٌٕمف ٟمحق اًمًامء يدقمق هب٤م وم٘م٤مل :شمٚمؽ
إصٌع أطم٥م إ ّزم ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ؾمٞمػ ؿمٝمػم وؿم٤مب ـمرير وُمـ قمٌ٤مد اهلل ُمـ ًمق أىمًؿ قمغم اهلل ٕسمره
أؿمٕم٨م أهمؼم ُمدومقع سم٤مٕسمقاب ٓ ي١مسمف ًمف ًمٙمـ دقم٤مءه ُمًتج٤مب وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
أسمٖمقن اًمْمٕمٗم٤مء وم٢مٟمام شمرزىمقن وشمٜمٍمون سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ ( .رواه أسمق داود) 2594
 -8;8ثبة يف ِغبئً ِٓ اٌذػبء

ِ
 -1496قمـ ُأؾم٤مُم َ٦م سم ِـ زي ٍد ِ
رؾم ُ
ىم٤مل َ :
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ ُصٜم ِ َع
َ ْ ْ
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
َ
٤مقمٚمِ ِف  :ضمزاك اهللَّ َظمػم ًا َ ،وم َ٘مد َأسم َٚم َغ ذم اًم َّثٜم ِ
وم٘م٤مل ًم ِ َٗم ِ
وف َ ،
َ٤مء ش .
َإ ًَم ْٞم ِف ُم ْٕم ُر ٌ
َ
ْ
ْ
ِ
رواه اًمؽمُمذي و َىم َ٤مل َ :طم ِد ٌ
ٞمح .
ي٨م طمً ٌـ َصح ٌ
ِ
ٍ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شمَد ُقمقا َقمغم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْف ىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
َ -1497و َقمـ َضم٤مسمر َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م
َأ ْٟم ُٗمًٙمُؿ َ ،وٓ شمدْ ُقمقا َقمغم َأوٓديمُؿ  ،وٓ شمَدْ ُقمقا قمغم َأ ُْم َقاًمٙمُؿ  ٓ ،شمُقاوم ُ٘مقا ُم َـ اهللَِّ ؾم٤مقم٦م ُيً َ٠م ُل وم َ
َجٞم٥م ًَمٙمُؿ ش رواه ُمًٚمؿ .
َقمٓم٤م ًء  ،وم َٞم ًْت َ

ِ
 -1498وقمـ َأيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن َر َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :أ ْىم َر ُب ُم٤م َيٙمُق ُن
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اًم َٕمٌْدُ ُِمـ ر ِّسم ِف َو ُه َق ؾم ِ
٤مضمدٌ َ ،وم َ٠ميمْثِ ُروا اًمدُّ َقم٤م َء ش رواه ُمًٚمؿ .
َ
ِ
جؾ  :ي ُ٘م ُ
٤مب َٕ َطم ِديمُؿ ُم٤م َل ي ْٕم ْ
قل َىمد
تج ُ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ :ي ًْ َ
َ -1499و َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َج٥م زم ش ٌ .
َد ُ
يًت ْ
قمقت َر ِّيب َ ،ومٚمؿ ْ
ِ ِ
وذم ِرواي ٍ٦م عمًُٚمِ ٍؿ َ ٓ « :يز ُال يًتَج ِ ِ
ٞمٕم٦م ر ِطم ٍؿ ُ ،م٤م َل َيًت ْٕم ِ
ج ْؾ ش ِىم َٞمؾ
ُْ َ ُ
ْ ْ
٤مب ًمٚم َٕم ٌْد َُم٤م َل يد ُع سم٢مِصم ٍؿ َ ،أ ْو َىمٓم َ
َ َ ْ
ت َوم َٚمؿ َأر َيًت ِ
آؾمتِ ْٕم َج ُ٤مل ؟ َىم َ٤مل َ « :ي ُ٘م ُ
رؾم َ
ٞم٥م زم ،
قل َ :ىمدْ د َقم ْق ُت َ ،و َىمدْ َد َقم ْق ُ
َج ُ
َ ْ
قل اهللَِّ َُم٤م ْ
 :ي٤م ُ
ِ
ن ِقمٜمْد ذًمؽ  ،و َيدَ ُع اًمدُّ َقم٤م َء ش .
َوم َٞم ًْت َْح ُ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َ :أي اًمدُّ قم ِ
َ -1599و َقم ْـ َأيب ُأُم٤مُم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل ِ :ىم َٞمؾ ًمِرؾم ِ
٤مء
َ
ُّ
َ
َ ْ َ
َ ُ
َ َ َ
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ات اعم ْٙمت ِ
أظم ِر  ،ودسمر اًمّم َٚمق ِ
ف اًم َّٚمٞم ِؾ ِ
ُقسم٤مت ش رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م
وىم٤مل :
َ ُ ُ َ َّ َ
ضمق َ ْ
ٛمع؟ َىم َ٤مل ْ « :
َأ ْؾم ُ
طمً ٌـ

ِ
ِ ِ ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َُ « :م٤م َقمغم
َ -1591و َقم ْـ ُقمٌَ٤م َد َة ْسم ِـ َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اًمّم٤مُم٧م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
ض ُمًٚمِؿ يدْ قمق اهللَّ شمَٕم٤ممم سمِدَ قمق ٍة إَِّٓ آشمَ٤مه اهللَّ إِي٤مه٤م َ ،أو سف قمٜمْف ُِمـ اًمً ِ
قء ُِمثْ َٚم َٝم٤م ُ .م٤م َل يدْ ُع
إَ ْر ِ ُ ْ ٌ َ ُ
َّ َ
ُ
َْ
ُ َ ُّ
ْ َ َ
سم٢مِ ْصمؿ َ ،أو َىمٓمِٞمٕم ِ٦م ِ
رطم ٍؿ ش َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ ُِم َـ اًم َ٘م ْق ِم  :إِذ ًا ُٟمٙمْثِ ُر َ .ىم َ٤مل  « :اهللَّ َأ ْيمثَ ُرش.
َ
ْ

ؾمٕمٞم ٍد و َزاد ومِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل َطم ِد ٌ
ٞمفَ « :أ ْو
ٞمح َ :و َروا ُه احل٤ميم ُؿ ُم ْـ ِرواي٦م َأيب ِ َ
ي٨م َطمً ٌـ َصح ٌ
َيدَّ ظمر ًم ُف ُِم َـ إَ ْضم ِر ُِمثْ َٚمٝم٤م ش.
ِ
 -1592و َقم ِـ ا ْسم ِـ َقمٌَّ ٍ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤من ي ُ٘م ُ
قل ِقمٜمْد
رؾمق َل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مس ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َأ َّن ُ
ِ
ِ
اًمٙمر ِ
ٞمؿ  ٓ ،إًِمف إَِّٓ اهللَّ َر ُّب اًم َٕم ْر ِ
ش اًمٕمٔمِٞم ِؿ  ٓ ،إِ ًَم َف إَِّٓ اهللَّ َر ُّب
ٞمؿ احلٚم ُ
ب  ٓ « :إِ ًَمف إَِّٓ اهللَّ اًمٕمٔم ُ
ْ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ور ُّب
اًمٕمرش اًمٙمري ِؿ ش ٌ
اًمًٛمقات ُّ ،
ورب إَ ْرض َ ،
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل احل٤مرث سمـ ؾمقيد :ىم٤مل قمٌد اهلل  :إذا يم٤من قمغم أطمديمؿ إُم٤مم َي٤مف شمٖمٓمرؾمف وفمٚمٛمف ومٚمٞم٘مؾ  :اًمٚمٝمؿ رب
اًمًاموات ورب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ يمـ زم ضم٤مرا ُمـ ومالن وأطمزاسمف وأؿمٞم٤مقمف يٗمرـمقا قمكم وأن يٓمٖمقا قمز

ضم٤مرك وضمؾ صمٜم٤مؤك وٓ إًمف همػمك إٓ أن أسم٤م ُمٕم٤موي٦م زاد ومٞمف  :ىم٤مل إقمٛمش:ومذيمرشمف إلسمراهٞمؿ ومحدث قمـ
قمٌد اهلل سمٛمثٚمف وزاد ومٞمف ُمـ ذ اجلـ واإلٟمسُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  25/7رىمؿ )4197
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :إذا يم٤من قمغم أطمديمؿ إُم٤مم َي٤مف شمٖمٓمرؾمف وفمٚمٛمف  ،ومٚمٞمتقو٠م  ،وًمٞمّمؾ ريمٕمتلم صمؿ
ًمٞم٘مؾ ذم دسمر صالشمف اًمٚمٝمؿ رب اًمًٛمقات اًمًٌع  ،ورب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ  ،يمـ زم ضم٤مرا ُمـ ومالن سمـ ومالن
 ،وأطمزاسمف ُمـ اجلـ واإلٟمس أن يٗمرـمقا قمكم  ،وأن يٓمٖمقا  ،قمز ضم٤مرك  ،وضمؾ صمٜم٤مؤك  ،وٓ إًمف إٓ أٟم٧م.
( إدب اعمٗمرد ) 372/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :إذا أشمٞم٧م ؾمٚمٓم٤مٟم٤م ُمٝمٞمٌ٤م خت٤مف أن يًٓمق قمٚمٞمؽ وم٘مؾ  :اهلل أيمؼم  ،اهلل أقمز ُمـ ظمٚم٘مف
مجٞمٕم٤م  ،اهلل أقمز مم٤م أظم٤مف وأطمذر  ،أقمقذ سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق اعمٛمًؽ اًمًاموات اًمًٌع أن ي٘مٕمـ قمغم
إرض إٓ سم٢مذٟمف ُ ،مـ ذ قمٌدك ومالن وضمٜمقده وأشمٌ٤مقمف وأؿمٞم٤مقمف ُمـ اجلـ واإلٟمس  ،اًمٚمٝمؿ يمـ زم ضم٤مرا
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ُمـ ذهؿ  ،ضمؾ صمٜم٤مؤك وقمز ضم٤مرك وشمٌ٤مرك اؾمٛمؽ وٓ إًمف همػمك صمالث ُمرات.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  25/7رىمؿ )4197
قمـ أيب جمٚمز ىم٤ملُ :مـ ظم٤مف ُمـ أُمػم فمٚمام ،وم٘م٤مل :روٞم٧م سم٤مهلل رسم٤م ،وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م ،وسمٛمحٛمد صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٟمٌٞم٤م ،وسم٤مًم٘مرآن طمٙمام وإُم٤مُم٤م أٟمج٤مه اهلل ُمٜمف ( .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) 2239
قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد ىم٤مل  :يم٤من اًمرضمؾ إذا يم٤من ُمـ ظم٤مص٦م اًمِمٕمٌل أظمؼمه هبذا اًمدقم٤مء  :اًمٚمٝمؿ إًمف ضمؼميؾ
وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وإًمف إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق قم٤مومٜمل وٓ شمًٚمٓمـ أطمدا ُمـ ظمٚم٘مؽ قمكم سمٌمء ٓ
ـم٤مىم٦م زم سمف وذيمر أن رضمال أشمك أُمػما وم٘م٤مهل٤م وم٠مرؾمٚمفُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ )29189
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل  :ىم٤مل رضمؾ قمٜمد قمٛمر قمٜمف اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ وم٘م٤مل قمٛمر ُم٤م هذا اًمدقم٤مء اًمذي
شمدقمق سمف ىم٤مل إن ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل( :و َىمٚمِ ٌٞمؾ ُِمـ ِقمٌ ِ
٤مد َي َّ
ُقر) ( ؾمٌ٠م  )13وم٠مٟم٤م أدقمق اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمـ
ْ َ
َ
اًمِمٙم ُ
ذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ وم٘م٤مل قمٛمر :يمؾ اًمٜم٤مس أقمٚمؿ ُمـ قمٛمرُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )332/19
قمـ احلًـ سمـ احلًـ أن قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر زوج اسمٜمتف ،ومخال هب٤م وم٘م٤مل :إذا ٟمزل سمؽ اعمقت ،أو أُمر ُمـ
أُمقر ا ًمدٟمٞم٤م ومٔمٞمع ،وم٤مؾمت٘مٌٚمٞمف سم٠من شم٘مقزم ٓ :إًمف إٓ اهلل احلٚمٞمؿ اًمٙمريؿ ،ؾمٌح٤من اهلل رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ،
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ىم٤مل احلًـ سمـ احلًـ :ومٌٕم٨م إزم احلج٤مج وم٘مٚمتٝمـ ،ومٚمام ىمٛم٧م سملم يديف ىم٤مل :واهلل
ًم٘مد أرؾمٚم٧م إًمٞمؽ ،وأٟم٤م أريد أن أضب قمٜم٘مؽ ،وًم٘مد ست وُم٤م ُمـ أهؾ سمٞم٧م أطمد أيمرم قمكم ُمٜمؽ،
ؾمٚمٜمل طم٤مضمتؽُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ )29179
 -8;9ثبة وشاِبد األ١ٌٚبء ٚفنٍُٙ

ُقن ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َويمَ٤مٟمُقا َي َّت ُ٘م َ
َي َزٟم َ
قن َهل ُ ُؿ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :أٓ إ َّن ْأوًم ِ َٞم٤م َء اهللِ َٓ َظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ ُه ْؿ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اًمٌ ْنمى ذم ا ِ
ٞمؿ [ يقٟمس -62 :
حلٞمَ٤مة اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م َو ِذم أظم َرة َٓ َشمٌْد َيؾ ًمٙمَٚم َامت اهلل َذًم َؽ ُه َق اًم َٗم ْق ُز اًم َٕمٔم ُ
َ
ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اذ ِيب [ ُمريؿ :
 ، ] 64وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ُه ِّزي إ ًَمٞمْؽ سمِج ْذ ِع اًمٜم َّْخ َٚم٦م شم ًَُ٤مىم ْط َقم َٚمٞمْؽ ُر َـمٌ ً٤م َضمٜمٞمّ ً٤م ومٙمُكم َو ْ َ
 ، ] 26 ، 25وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم ُ :يم َّٚمام د َظم َؾ َقم َٚمٞمٝم٤م َز ِ ِ
اب َو َضمدَ ِقمٜمْدَ َه٤م ِر ْزىم ً٤م َىم َ٤مل َي٤م َُم ْر َي ُؿ َأٟمَّك ًَم ِؽ
يمر ّي٤م اعم ْح َر َ
َْ
َ َ
َ
َه َذا ىم٤مًم٧م ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللِ إ َّن اهللَ َي ْر ُز ُق َُم ْـ َي َِم٤م ُء سمِ َٖم ْ ِػم ِطم ًَ ٍ
٤مب [ آل قمٛمران َ ، ] 37 :و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم :
ِ
ِ
ِ
قه ْؿ َو َُم٤م َي ْٕم ٌُدُ َ ِ
محتِ ِف َو ُ ََي ِّٞمل ْء ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ
ْنم ًَمٙم ُْؿ َر ُّسمٙم ُْؿ ُِم ْـ َر ْ َ
َوإذ ا ْقمت ََز ًْمت ُُٛم ُ
ون إَّٓ اهللَ َوم ْ٠م ُووا إ َمم اًم َٙم ْٝمػ َيٜم ُ ْ
ات اًمٞمَ ِٛم ِ
أ ُْم ِريم ُْؿ ُِم ْر َوم٘م ً٤م َوشم ََرى َّ
ات
لم َوإِ َذا َهم َر َسم ْ٧م َشم ْ٘م ِر ُو ُٝم ْؿ َذ َ
اًمِم ْٛم َس إِ َذا َـم َٚم َٕم ْ٧م شم ََز َاو ُر َقم ْـ يم َْٝم ِٗم ِٝم ْؿ َذ َ
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ِّ
اًمِم َام ِل [ اًمٙمٝمػ . ] 17-16 :
ٍ ِ
اًمر ْمحـ ِ
اًمّمدِّ ِيؼ ريض اهللَّ قمٜم ُْٝمام َّ
اًمّم َّٗم ِ٦م يم٤مٟمُقا
أصح٤مب ُّ
أن ْ
سمـ أيب سمٙمر ِّ
 -1593وقم ْـ أيب ُحم َ َّٛمد َقم ٌْد َّ
ِ
يم٤من ِقمٜمْدَ ُه َـمٕم٤م ُم اصمٜم ِ
َلم َ ،وم ْٚم ْ
ُمر ًة « ُم ْـ َ
ُأٟمَ٤مؾم ً٤م ُوم َ٘م َرا َء َّ
٥م سمِثَ٤مًم٨م ،
ٞمذ َه ْ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َّ
وأن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
س وسمًِ ِ
وُمـ يمَ٤م َن ِقمٜمْده ـمٕم٤مم أرسمٕم ٍ٦م َ ،وم ْٚمٞم ْذه٥م َ ِ
٤مد ٍ
س ش ْأو يمَام َىم َ٤مل  ،وأ َّن أ َسم٤م َسمٙم ٍْر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف
َ َ ْ
ُ ََْ
ُ
َ ْ
سمخ٤مُم ٍ َ
ِ
ٍ
نم ٍة َ ،وأ َّن أ َسم٤م َسمٙم ٍْر َشم َٕم َِّمك ِقمٜمْد اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ
ضم٤م َء سم َثال َصم٦م َ ،وا ْٟم َٓم َٚم َؼ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ سمِ َٕم َ
صغم ِ
ِ
اًمٕم َِم٤م َء ُ ،صم َّؿ َر َضم َع َ ،وم َج٤م َء َسم ْٕمدَ ُم٤م َُم َ٣م ُمـ اًم َّٚم ِ
وؾم َّٚمؿ ُّ ،صم َّؿ ًَمٌِ َ٨م َطمتَّك َّ
ٞمؾ َُم٤م ؿم٤م َء اهللَّ .
َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َىم٤م ًَم ْ٧م اُمر َأ ُشمف ُ :م٤م طمًٌ َؽ َقمـ ْ ِ
أسمقا َطمتَّك َ ِ
دمل َء َوىمدْ
ٝمؿ ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م ْ :
ْ
َْ ُ
أوٞم٤موم َؽ ؟ َىم َ٤مل َ :أو ُم٤م َقم َِّمٞمت ْ
َ
٥م َو َىم٤م َل ُ :يم ُٚمقا َهٜمِٞمئ ً٤م ،
قمر ُوقا َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ َىم٤مل َ :وم َذ َهٌْ ُ٧م أٟمَ٤م َ ،وم٤مظمتٌ ْ٠م ُ
ت َ ،وم َ٘م َ٤مل َ :ي٤م ُهمٜمْثَ ُر  ،ومجدَّ َع َو َؾم َّ
َ
ظمذ ُمـ ًُم ْ٘م ٍ
ٛم٦م إَّٓ رسم٤م ُِم ْـ َأ ْؾم َٗمٚمِ َٝم٤م أ ْيمثَ ُر ُِمٜمْ َٝم٤م طم َّتك َؿمٌِ ُٕمقا
وايؿ اهللَِّ ُم٤م ُيمٜمَّ٤م َٟم ْ٠م ُ ْ
ٕمٛم ُف أ َسمد ًا  ،ىم٤مل ُ :
واهللَّ ٓ َأ ْـم ُ
ذًمؽ َ ،ومٜمَ َٔم َر إ ًَمٞمْ َٝم٤م أ ُسمق سمٙم ٍْر َوم َ٘م٤مل ٓ ُْم َر َأشمِ ِف َ :ي٤م ُأ ْظم َ٧م سمٜمل ومِ َر ٍ
َ٧م َىمٌْ َؾ َ
اس َُم٤م َهذا
ت أيمثَ َر ِممَّ٤م يمَ٤مٟم ْ
وص َ٤مر ْ
َ ،
الث ُمر ٍ
ًمؽ سمِ َث ِ
؟ َىم٤م ًَم ْ٧م َ ٓ :و ُىم ّر ِة َقمٞمٜمل هلل أ َن َأيمثَ ُر ُِمٜمْ َٝم٤م َىم ٌْ َؾ َذ َ
ات َ ،وم َ٠ميمَؾ ُِمٜمْ َٝم٤م أ ُسمق سمٙم ٍْر َو َىم٤مل  :إٟم ََّام
َّ
ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
يم َ
َ٤من َ
ذًمؽ ُِم َـ َّ
وؾم َّٚمؿ
٤من َ ،يٕمٜمل َيٛمٞمٜمَ ُف ُ ،صم َّؿ َأيم ََؾ ُِمٜم َٝم٤م ًمٍ٘مٛم ً٦م ُ ،صم َّؿ َ َ
مح َٚم َٝم٤م إمم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمنم َر ُضمالً َُ ،م َع يم ُِّؾ
َوم َ٠م ْص ٌَ َح٧م ِقمٜمْدَ ُه  .ويم٤م َن َسم ْٞمٜمٜمَ٤م و َسم ْ َ
لم َىمق ٍم قم ْٝمدٌ َ ،وم َٛم َ٣م َ
إضم ُؾ َ ،وم َت َٗم َّرىمٜمَ٤م اصمٜمل َ َ
ِ
ػ أ ُسمق َسمٙم ٍْر ٓ
مج ُٕمق َن  .وذم روا َي٦م َ :وم َح َٚم َ
َ٤مس  ،اهللَّ أ ْقم َٚمؿ يم َْؿ َُم َع يم ُِّؾ َر ُضم ٍؾ َوم َ٠م َيم ُٚمقا ُِمٜمْ َٝم٤م َأ ْ َ
َر ُضم ٍؾ ُمٜمْ ُٝمؿ ُأٟم ٌ
ي ْٓمٕمٛمف َ ،ومح َٚم َٗم ِ
ٞمػ ِ
٤مف أن ٓ َيٓم َٕم َٛمف ْ ،أو يٓم َٕم ُٛمقه َطمتَّك
أو إَ ْوٞمَ ُ
اًمْم ُ
٧م اعمر َأ ُة ٓ َشم ْٓم ِٕم َٛمف َ ،وم َح َٚم َ
ػ ِّ
َ
َ ُ
ِ ِ ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤من َ ،ومدَ قم٤م سم٤مًم َّٓمٕم٤م ِم َوم َ٠ميم ََؾ َو َأ َيم ُٚمقا َ ،وم َج َٕم ُٚمقا ٓ َي ْر َوم ُٕمق َن ًُم ْ٘م َٛم ً٦م
َيٓم َٕمٛمف َ ،وم َ٘م َ٤مل أ ُسمق َسمٙم ٍْر  :هذه ُم َـ َّ ْ
إَّٓ ر َسم ْ٧م ُِم ْـ َأ ْؾم َٗمٚمِ َٝم٤م َأ ْيمثَ َر ُِمٜمْ َٝم٤م َ ،وم َ٘م٤ملَ :ي٤م ُأ ْظم َ٧م َسمٜمل ومِ َراس ُ ،م٤م َهذا ؟ َوم٘م٤م ًَم ْ٧م َ :و ُىم َّر ِة َقمٞمْٜمل إهنَ٤م أ َن
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ومذيم ََر َأٟمَّف َأيم ََؾ ُِمٜم َٝم٤م .
َٕ ْيمثَ ُر ُمٜم َْٝم٤م َىم ٌْ َؾ أ ْن َٟم ْ٠ميم َُؾ َ ،وم َ٠م َيم ُٚمقا  ،و َسم َٕم َ٨م َهب٤م إمم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

ِ ِ
ٍ
مح ِـ ُ :دوٟم ََؽ َأ ْوٞم٤م َوم َؽ َ ،وم ِّ٢من ُُمٜمْ َٓمٚمِ ٌؼ إمم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
اًمر ْ َ
وذم رواي٦م  :إ َّن أ َسم٤م َسمٙم ٍْر َىم َ٤مل ًم َٕم ٌْد َّ
ِ ِ
ِ
محـ َ ،وم َ٠مشمَ٤مهؿ َسمام ِقمٜمْد ُه َ .وم َ٘م٤مل  :ا ْـم َٕم ُٛمقا ،
اًمر َ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم٤م ْوم ُر ْغ ُم ْـ ىم ُ
راهؿ َىم ٌْ َؾ أ ْن أضمل َء َ ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ قم ٌْدُ َّ
َ
ِِ
رب َُمٜم ِْز ًَمٜم٤م َ ،ىم٤مل :
وم َ٘م٤م ًُمقا  :أ ْي َـ َر ُّب َُم ِٜمز ًَمٜمَ٤م ؟ ىم٤مل  :اـمٕمٛمقا َ ،ىم٤م ًُمقا َُ :م٤م ٟم َْح ُـ سمآيمٚملم طمتَك َجيِٞمكء ُ
ا ْىمٌَ ُٚمقا َقمٜمَّ٤م ِىم َرايمُؿ  ،وم٢مٟمَّف إ ْن َضم٤م َء َ
لم ُِمٜمْ ُف َ ،وم َ٠م َسم ْقا َ ،وم َٕم َر ْوم ُ٧م أٟمَّف َجيِد َقم َ َّكم َ ،وم َٚم َّام ضم٤م َء
ول ْ َشم ْٓم َٕم ُٛمقا ًَمٜمَٚم َ٘م َ َّ
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سم٤مب يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وومْمٚمٝمؿ

٘م٤مل ُ :م٤مصٜمٕمتؿ ؟ وم َ٠م ْظم َؼمو ُه َ ،
َشمٜم ََّحٞمْ ُ٧م َقمٜمْ ُف َ ،وم َ
َ٧م صمؿ ىم٤مل  :ي٤م قمٌد اًمرمحـ.
مح ِـ َوم ًَٙم ُّ
اًمر َ
وم٘م٤مل َي٤م َقم ٌْدَ َّ
ضم٧م َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ْ :
ًَٛم ُع صقيت عم٤م ِضمئْ َ٧م َ ،وم َ
ؾمؾ
خ َر ُ
ومًٙم٧م َ ،وم َ٘م َ٤مل  :ي٤م ُهمٜمثَ ُر َأ ْىم ًَ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞم َؽ إن ُيمٜم َْ٧م شم َ
دق  ،أشمَ٤مٟمَ٤م سمِ ِف َ .وم َ٘م َ٤مل :إٟم ََّام ا ْٟمتَ َٔم ْر ُمتقن َواهللَّ ٓ َأـم َٕم ُٛمف اًم َّٚمٞمْ َٚم َ٦م َ ،وم َ
َأ ْو َٞم٤مومِ َؽ َ ،وم َ٘م٤م ًُمقا َ :ص َ
٘م٤مل ا َ
ٔظمرون :
قن قمٜمَّ٤م ِىمرايمُؿ ؟ ه ِ
َواهللَِّ ٓ ٟمَٓم َٕم ُٛمف َطمتَّك شمَٓمٕمٛمف َ ،وم َ٘م َ٤مل َ :و ْي َٚمٙمُؿ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ٓ َشم ْ٘م ٌَ ُٚم َ
٤مت َـم َٕم٤م َُم َؽ َ ،ومج٤م َء سمِ ِف
َ
َ

اًمِمٞم َٓم ِ
َ ،وم َق َو َع َيدَ ه َ ،وم َ٘م َ٤مل :سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ  ،إومم ُِم َـ َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤من َوم َ٠ميم ََؾ َو َأ َيم ُٚمقا ٌ .
ٟمقن ؾم٤ميمِ ٍٜم٦م ُ ،صمؿ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُمْمٛمقُم٦م  ،صمؿ ٍ
ُمثٚمث٦م وهق  :اًم َٖمٌل اجل ٍ
٤مه ُؾ  ،وىمقًمف
صم٤مء
ُمٕمجٛم٦م
ىمقًمف ُ « :همٜمْثَر ش سمٖملم
ُّ َ
َّ
ِ
٥م .
أي َ :ي ْٖم َْم ُ
قمكم ش هق سمٙمن اجلٞم ِؿ ْ ،
 « :ومجدَّ ع ش أي َؿمتَٛمف َواجلَدْ ع  :اًم َ٘مٓمع  .ىمقًمف  « :جيدُ َّ
ِ
 -1594وقم ْـ أيب ُه َر ْي َرة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م َ٘مدْ يمَ٤من ومِٞمام
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
َ٤مس حمدَّ صمق َن  ،وم٢من َي ُؽ ذم ُأ َُّمتل َأ َطمدٌ  ،وم٢م َّٟم ُف ُقم َٛم ُر ش رواه اًمٌخ٤مري  ،ورواه ُمًٚمؿ
َىم ٌْ َٚمٙم ُْؿ ُم َـ إُُم ِؿ ٟم ٌ
ِ
ىم٤مل اسم ُـ َو ْه ٍ
رواي٦م قم٤مئِم َ٦م  ،وذم ِروايتِٝمام َ
٥م  « :حمدَّ ُصمق َن ش َأي ُُ :مٚم َٝم ُٛمقن.
ُمـ

أه ُؾ اًمٙمُق َوم ِ٦م َؾم ْٕمد ًا َ ،ي ْٕمٜمِل  :ا ْسم ِـ أيب
ؾمٛم َر َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ .ىم َ٤مل َ :ؿمٙمَ٤م ْ
 -1595وقم ْـ َضم٤مسمِر سمـ ُ
٤مص  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،إمم ُقم َٛم َر ِ
سمـ اخلَ َّٓم ِ
َو َّىم ٍ
قمامر ًا ،
٤مب  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،وم َ
اؾمتَ ْٕم َٛم َؾ َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َّ
ٕمز ًَمف َو ْ
ح٤مق  ،إ َّن ه١م ِ
ِ
َوم َِمٙمَقا طمتَّك ذيمَروا َأ َّٟمف ٓ ُ ِ
ٓء ْيز ُقم ُٛم َ
إؾم َ
قن
ُ
ُ
ْ َ
ْ
رؾم َؾ إ ًَم ْٞمف َ ،وم َ٘م َ٤مل :ي٤م َأسم٤م ْ
َيً ُـ ُي َّم ِّكم َ ،وم ْ٠م َ
ُ
ِ
ِ
ِ
أٟم َ
وؾم َّٚمؿ
َّؽ ٓ ُ ْحتً ُـ شم َُّم ِّكمَ .وم َ٘م َ٤مل  :أ َُّم٤م َأٟمَ٤م واهللَِّ َوم ِّ٢من ُيمٜم ُْ٧م ُأ َص ِّكم ِهب ْؿ َصال َة َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمٕم َِم ِ
ٓ َأ ْظم ِرم َقمٜمْٝم٤م ُأص ِّكم صال َة ِ
ػ ذم إُ ْظم َر ْ ِ
٤مء َوم َ٠م ْر ُيمدُ ذم إُو ًَم َٞم َ ِ
يلم  ،ىم٤مل َ :ذًم ِ َؽ اًم َٔم ُّـ َ
سمؽ
لم َ ،و ُأ ِظم ُّ
َ
ُ َ َ
ح٤مق  ،و َأ َ
إؾم َ
رضم٤مًٓ َإمم اًمٙمُق َوم ِ٦م َي ًْ َ٠م ُل َقمٜمْ ُف َأ ْه َؾ اًمٙمُق َوم ِ٦م َ ،وم َٚم ْؿ َيدَ ْع َُم ًْ ِجد ًا
رؾمؾ َُم َٕم ُف َر ُضمالً َأ ْو َ
َي٤م أ َسم٤م ْ
ُقن َُم ْٕم ُرووم ً٤مَ ،طمتَّك َد َظم َؾ َُم ًْ ِجد ًا ًمٌَِٜمل َقمٌْ ٍ
إَّٓ َؾم َ٠م َل َقمٜمْ ُف َ ،و ُي ْثٜم َ
س َ ،وم َ٘م٤م َم َر ُضم ٌؾ ُِمٜمْ ُٝم ْؿ ُ ،ي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف ُأؾم٤مُم ُ٦م
ِ
يًػم سمِ ِ ِ
ِ
٤مًمًق َّي ِ٦م
٤مًمن ّي٦م وٓ َي ْ٘مً ُؿ سمِ َّ
سم ُـ َىمتَ٤م َد َة ُ ،ي َٙمٜمَّك أسم٤م َؾم ْٕمدَ ةََ ،وم َ٘م َ٤مل َ :أ َُم٤م إ ْذ ٟم ََِمدْ َشمٜمَ٤م َوم٢م َّن َؾم ْٕمد ًا يم٤م َن ٓ ُ َّ
دك هذا يم ِ
وٓ يٕم ِد ُل ذم اًم َ٘م ِْمٞم ِ٦م َىم َ٤مل ؾمٕمدٌ َ :أُم٤م واهللَِّ ٕد ُقمق َّن سمِثَ ٍ
َ٤من قم ٌْ َ
الث  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إ ْن يم َ
َ٤مذسم ً٤م َىم٤مم ِر َيآ ًء
ْ َ
َ َ
ْ
َّ
َ ْ
 ،وؾمٛمٕم ً٦م َ ،وم َ٠مـمِ ْؾ ُقمٛمره  ،و َأـمِ ْؾ َوم ْ٘مره  ،و َقمر ْوف ِ
ذًمؽ إذا ُؾمئِ َؾ َي ُ٘م ُ
ًمٚمٗمت َِـ َ ،ويم َ
َ٤من َسم ْٕمدَ َ
قل َ :ؿم ْٞم ٌخ يمٌَِ ٌػم
َ ُ َ ِّ ُ
َُُ َ
ُ ْ َ
اًمر ِ
أص٤مسمتْٜمل َد ْقمق ُة ؾم ْٕم ٍد َ .ىم َ٤مل َقم ٌْدُ اعمٚمِ ِؽ سم ُـ ُقم ْ ٍ
اوي قم ْـ َضم ِ
٤مسمر ِ
سمـ َؾم ُٛم َر َة َوم َ٠مٟم٤م َر َأ ْي ُت ُف َسم ْٕمدَ
َُم ْٗمتُقن َ
ٛمػم َّ

ُمتٗمؼ ِ
ًمٚمجقاري ذم اًم ُّٓم ِ
َىمدْ ؾم َ٘مط َطم ِ
ِ
قمٚمٞمف
٤مضمٌَ٤م ُه َقمغم قمٞمْٜمٞمْ ِف ُِم َـ اًمٙمِ َ ِؼم َوإ َّٟم ُف ًَم َٞمتَ َٕم َّر ُض
رق َومٞم ْٖم ِٛم ُز ُه َّـٌ .
َ
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ِ
اًمزسمػم َّ ِ
٤مصٛمتْ ُف
قمٛمرو ْسم ِـ ُٟم َٗمٞمْ ِؾ  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َظم َ
أن ؾمٕمٞمدَ سم َـ َز ْيد ْسم ِـ ْ
 -1596وقم ْـ ُقم ْر َو َة سمـ ُّ ْ
ْأر َوى سمِٜم ُْ٧م ْأو ٍ
س إمم َُم ْر َو َ
حلٙمَؿ َ ،وا َّد َقم ْ٧م أ َّٟم ُف َأ َظم َذ َؿم ْٞمئ ً٤م ُِم ْـ ْأر ِو َٝم٤م َ ،وم َ٘م َ٤مل َؾم ِٕمٞمدٌ  :أٟمَ٤م ُيمٜمْ ُ٧م
ان ْسم ِـ ا َ
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ،؟ َىم َ٤مل ُ :م٤مذا ِ
آظم ُذ ُِمـ أر ِوٝم٤م َؿمٞمئ ً٤م سمٕمدَ اًمذي ِ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُِم ْـ رؾم ِ
ُ
ؾمٛم ْٕم َ٧م
َ
ْ ْ
َ
ْ َ
َ ُ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
وؾم َّٚمؿ ؟ َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل َُ « :م ْـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُم ْـ َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
إر ِ
أؾم َ٠م ًُم َؽ َسمٞمِّٜمَ ً٦م سم ْٕمد هذا ،
ض ُفم ْٚم ًام ُ ،ـم ِّق َىم ُف إمم ؾمٌْ ِع
َ
ُمر َوا ٌن ْ ٓ :
أرولم ش َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ْ
َأ َظم َذ ؿم ْؼم ًا ُم َـ ْ
٥م
َ٧م يم٤مذسمِ ً٦م َ ،وم َ٠م ْقم ِؿ
سمٍمه٤م َ ،وا ْىم ُت ْٚم َٝم٤م ذم ْأر ِو َٝم٤م َ ،ىم َ٤مل َ :وم َام ُم٤مشم ْ
َوم َ٘م٤مل ؾمٕمٞمدٌ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إ ْن يم٤مٟم ْ
َ
َ٧م َطمتَّك َذ َه َ
سمٍمه٤م  ،وسمٞمٜمَام ِهل متٌم ذم أر ِوٝم٤م إذ و َىمٕم ْ٧م ذم طم ْٗم ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
شم٧م ٌ .
رة َوم َام ْ
َ َ ُ َ
ُ
َ َ
ْ َ
ْ
ْ
ِ
ٍ ِ
رآه٤م َقم ْٛمٞم٤م َء َشم ْٚمت َِٛم ُس اجلُدُ َر َشم ُ٘م ُ
قل
سمٛم ْٕمٜمَ٤م ُه و َأ َّٟم ُف َ
وذم رواي٦م عمًٚم ٍؿ قم ْـ ُحم َّٛمد سمـ َز ْيد سمـ قمٌد اهللَّ سمـ ُقم َٛمر َ
ٍ
َ٧م َىم ْؼم َه٤م
ٕم٧م ومِٞمٝم٤م َويم٤مٟم ْ
٤مص َٛمتْ ُف ومِٞم َٝم٤م َومق َىم ْ
ُمر ْت َقمغم سمِئْ ٍر ذم اًمدَّ ِار اًمتل َظم َ
َ :
أص٤م َسمتْٜمل د ْقم َق ُة ؾم ًٕمٞمد َ ،و َأ َّهن٤م َّ
 -1597و َقمـ ضم٤مسمِ ِر ِ ِ
ت ُأ ُطمدٌ َدقم٤من أيب ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ َوم َ٘م٤مل :
ي ْ
َ ْ َ
سمـ قم ٌْد اهللَِّ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َىم٤مل  :عمَّ٤م َطم َ َ
ِ
ِ
أص ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،و ِّإن ٓ َأشم ُْر ُك سم ْٕم ِدي
َُم٤م ُأ َران إَّٓ َُم ْ٘متُقٓ ذم َّأول َُم ْـ ُي ْ٘مت َُؾ ُم ْـ ْ
ح٤مب اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
واؾمت َْق ِ
قمكم َد ْيٜم ً٤م َوم٤م ْىم ِ
أقمز َقم َ َّكم ُِمٜم َْؽ َهم ْ ِػم َٟم ْٗم ِ
ص
َّ
ضْ ،
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
س ُ
وؾم َّٚمؿ  ،وإ َّن َ َّ
ِ
ِ
سمِ َ٠م َظم َقاشمِ َؽ َظم ْػم ًا  :وم َ٠م ْص ٌَ ْحٜمَ٤م َ ،ومٙمَ٤م َن َّأول َىمتِ ٍ
ٞمؾ  ،و َد َومٜم ُْ٧م َُمٕم ُف َ
٥م ٟمٗمز أ ْن أشم ُْريم ُف
آظم َر ذم َىم ْ ِؼمه ُ ،صم َّؿ َل ْ شمَٓم ْ
٤مؾمت ْ
ُمع َ
َخ َرضمتف سم ْٕمدَ ِؾمت َِّ٦م ْ
أؿم ُٝم ٍر َ ،وم٢مذا ُهق َيم َٞم ْق ِم َو َو ْٕم ُت ُف َهم ْػم ُأ ُذٟمِ ِف َ ،وم َج َٕمٚمتُ ُف ذم َىم ْ ٍؼم َقمغم ٍطمدَ ٍة .
آظم َر َ ،وم ْ

رواه اًمٌخ٤مري
ِ
َس ريض اهللَّ َقمٜمْف أ َّن رضم َٚم ِ ِ
أص ِ
َ -1598و َقم ْـ أٟم ٍ
وؾم َّٚمؿ َظم َرضم٤م ُِم ْـ
لم ُم ْـ ْ
ح٤مب اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
٤مطم ِ
اومؽم َىم٤م ،
لم ْ َ
وؾم َّٚمؿ ذم ًَمٞمْ َٚم٦م ُُم ْٔمٚم َٛم َ٦م و َُمٕم ُٝم َام ُمثْ ُؾ اعم ّْمٌَ َ
سملم أيدَيِام َ ،وم َٚم َّام َ َ
قمٜمْد اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
أه َٚم ُف  .رواه اًمٌخ٤مري ُِم ْـ ٍ
اًمر ُضم َٚم ْ ِ
ص٤مر َُم َع ِّ
لم
يمؾ واطمد ُمٜمٝمام َواطمدٌ َطمتك أشمَك ْ
ـمرق  ،وذم سم ْٕمْمٝم٤م أ َّن َّ
ُ
َ
ُأؾم ْٞمدُ سم ُـ ُطم ٍ
ْمػم  ،وقمٌَّ٤م ُد سم ُـ سمِ ْ ٍ
نم ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝمام .

ِ
ٕم٨م َر ُؾم ُ
 -1599وقم ْـ أيب ُه َر ْير َة  ،ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل َ :سم َ
نم َة
قل اهللِِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ َقم َ َ
٤مصؿ سمـ صم٤مسمِ ٍ
ٍ
ِ
إٟمّم٤مري  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ ،وم٤مٟم َٓم َٚم ُ٘مقا طمتَّك إذا
٧م
ْ
َّ
رهط َقم ْٞمٜم ً٤م َه َّي ً٦م  ،وأ َُّم َر قمٚم ْٞم ِٝمؿ َقم َ َ
ِ
سملم ُقم ًْٗم٤م َن وُم َّٙم َ٦م ُ ،ذيمِ ُروا َِحل ِّل ُم ْـ ُه َذ ْي ٍؾ ُي ُ
هلؿ سم َ٘مري٥م
يم٤مٟمُقا سم٤مهلَدْ ِاة َ ْ ،
٘م٤مل هل ُ ْؿ  :سمٜمُقا حل َٞم٤م َن َ ،ومٜمَ َٗم ُروا ْ
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ُمـ ُِم٤مئِ ِ٦م رضم ٍؾ را ٍم َوم٤م ْىمتَّمقا آ َصم٤مر ُهؿ َ ،وم َٚمام أطمس هبِؿ ِ
َ
٠مطم٤مط
قم٤مص ٌؿ َؤأصح٤م ُسم ُف  ،جلَ٠موا إمم َُم ْق ِو ٍع َ ،وم
ُّ
ْ
َّ َ َّ ْ
َ ْ
ُ َ
هبؿ اًم َ٘م ْق ُم َ ،وم َ٘م٤م ًُمقا اٟمْزًمقا َ ،وم َ٠م ْقم ُٓمقا سم٠م ْي ِديٙم ُْؿ وًمٙمُؿ اًم َٕم ْٝمدُ واعم ِ َ
ٞمث٤مق أ ْن ٓ َٟم ْ٘متُؾ ُِمٜمْٙمُؿ أطمد ًا َ ،وم َ٘م َ٤مل
ُ
قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م  :أَي٤م اًم٘مقم َ ،أُم٤م َأٟمَ٤م ومال َأٟم ِْز ُل َقم َغم ِذ ِ
ُم٦م يم ٍ
اًمٚمٝمؿ ْ
ؼم َقمٜمَّ٤م ٟمٌَِٞمَّ َؽ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
َ٤مومر .
أظم ِ ْ
َّ
ُ َّ

اًمٕمٝمد واعم ِ ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َومرُمق ُهؿ سمِ٤مًمٜمٌَّ ِؾ َوم َ٘متَ ُٚمقا َقم ِ
٥م ،
٤مص ًام  ،وٟم ََزل إ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َصمال َصم ُ٦م َٟم َٗم ٍر قمغم
ٞمث٤مق ُ ،مٜم ُْٝم ْؿ ُظمٌ ْٞم ٌ
َْ ْ ْ
َ
ِِ
ِ
ِِ
ور ُضم ٌؾ َ
قه ْؿ ِهب٤م َ ،ىم٤مل
َ
ومرسم ُٓم ُ
ٝمؿ َ ،
اؾمت َْٛم َٙمٜمُقا ُمٜم ُْٝم ْؿ أ ْـم َٚم ُ٘مقا ْأوشمَ٤مر ىمً ِّٞم ْ
آظم ُر َ ،وم َٚم َّام ْ
وز ْيدُ سم ُـ اًمدَّ صمٜم٦م َ
ِ
ِ
اًمر ُ
جرو ُه
ٙمؿ إ َّن زم هب١مٓء ُأ ْؾمق ًة ُ ،يريدُ اًم َ٘متْغم َ ،وم ُّ
ضمؾ اًمثَّ٤مًم ُ٨م  :هذا َّأو ُل اًم َٖمدْ ِر واهللَِّ ٓ أصح ٌُ ْ
َّ
٥م َ ،وز ْي ِد ِ
سمخ ٌَ ْٞم ٍ
وقم٤مجلقه َ ،وم٠ميب أ ْن َي ّْمح ٌَ ُٝم ْؿ َ ،وم َ٘متَ ُٚمق ُه  ،وا ْٟم َٓم َٚم ُ٘مقا ُ
سمـ اًمدَّ صمِٜم َِ٦م  ،طمتك َسم٤م ُقم ُ
قمه٤م سمٛم َّٙم َ٦م
سمـ َقمٌ ِد ُمٜم ٍ
ث ِ ِ
احل٤مر ِ
سمٕمد و ْىم ِ
ِ
ٕم٦م ٍ
َ
ٞم٥م ُه َق َىمتَؾ
َ٤مف ُظمٌَ ْٞمٌ ً٤م ،
َ٤مع َسمٜمُق
ويم٤من ُظم ٌَ ُ
سمدر َ ،وم٤مسمت َ
َْ َ
اسمـ قم٤مُم ِر سمـ ْٟمق َوم ِؾ ِ ْ َ
ض سمٜم ِ
ِِ
ث يقم سمدْ ٍر  ،وم َٚمٌِ َ٨م ُظمٌٞم٥م ِقمٜمْدهؿ ِ
حل ِ
َٕم٤مر ُِم ْـ سم ْٕم ِ
َ٤مت
أؾمػم ًا َطمتك ْ َ
ُ
ْ ٌ
٤مر َ َ ْ َ َ
٤مؾمت َ
أمج ُٕمقا قمغم َىمتْٚمف َ ،وم ْ
ا َ

ث ُمقؾمك يً ِ
ِ ِ
تحدُّ َهب٤م َوم َ٠م َقم َ٤مر ْشم ُف َ ،ومدَ َر َج ُسمٜم َُّل هلَ٤م َو ِهل َهم٤مومِٚم ٌ٦م َطمتك َأشمَ٤م ُه َ ،وم َق َضمدْ شمُف ُجمْٚمِ ًَ ُف َقمغم
احل٤مر ُ َ َ ْ
ِ ِ
ِْملم أن أ ْىمتُ َٚم ُف ُم٤م ُيمٜم ُْ٧م ٕ ْومٕمؾ ذ َ
ًمؽ ،
قؾمك سمِٞمده َ ،وم َٗم ِز ْ
٥م َ ،وم َ٘م٤مل َ :أخت ْ َ
قم٧م َوم ْز َقم ً٦م َقم َر َوم َٝم٤م ُظم ٌَ ْٞم ٌ
َومخذه َواعمُ َ
ٜم٥م ذم ِ
َىم٤م ًَم ْ٧م  :واهللَِّ ُم٤م رأي ُ٧م ِ
ٌٞم٥م  ،ومقاهللَِّ ًَم َ٘مدْ َوضمدْ ُشم ُف ْيقُم ً٤م ي َ٠ميم ُُؾ ِىم ْٓمٗم ً٤م ُِم ْـ ِقم ٍ
أؾمػم ًا َظم ْػم ًا ُِم ْـ ُظم ٍ
يد ِه ،
ْ
َ
ِ
ِ
َ٧م شم ُ٘م ُ
قل :إ َّٟم ُف ًَم ٌ
رضمقا سمِ ِف
صمٛم َر ٍة َ ،ويمَ٤مٟم ْ
رزق َرز َىم ُف اهللَّ ُظم ٌَٞمٌ ً٤م َ ،وم َٚم َّام َظم ُ
سمٛم َّٙم َ٦م ُم ْـ َ
وإ َّٟم ُف عمُق َصم ٌؼ سمِ٤محلديد َوُم٤م َ
ِ
ِ
ِ
ومؽميمُق ُه َ ،ومريم َع َر ْيم َٕمت ْ ِ
ٌٞم٥م  :د ُقمقن ُأصكم ريمٕمت ْ ِ
َلمَ ،
وم٘م٤مل :
ُم َـ احلَر ِم ًمٞم ْ٘متُ ُٚمق ُه ذم احل ِّؾ َ ،ىم٤مل هلُؿ ُظم ُ
َلم َ َ ،
ضمزع ًَم ِزد ُت  :اًم َّٚمٝمؿ ِ
أن َحت ًٌَُقا َّ
واهللَِّ ًَم ْقٓ ْ
ُٚمٝمؿ َسمدَ د ًا  ،وٓ ُشمٌْ ِؼ ُِمٜمْ ُٝمؿ
ُ َّ ْ
أن ُم٤ميب َ ٌ ْ
ٝمؿ قمدد ًا  ،وا ْىمت ْ
أطمّم ْ

أطمد ًا  .وىم٤مل:
أي ضمٜم ٍ
ْ٥م يم َ
ُمٍم ِقمل
طملم ُأ ْىم ُتؾ ُُم ًْٚمِ ًام
وم َٚم ًْ ُ٧م ُأسم٤مزم َ
قمغم ِّ
َ٤من هللَِّ ْ
وذًم ِ َؽ ذم َذ ِ
٤مر ْك َقم َغم ْأو ِ
ُي ٌَ ِ
ات اإل ًَم ِف وإ ْن َ
ص٤مل ِؿم ْٚم ٍق ُمم َ َّز ِع
يِم ْ٠م
ِ
ِ ِ
ِ
اًمّمال َة ْ
وؾم َّٚمؿ .
صؼم ًا َّ
ويم٤م َن ُظمٌٞمْ ٌ
وأظم َؼم يٕمٜمل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٥م ُهق َؾم َّـ ًمٙم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿ ُىمت َؾ ْ
قم٤مصؿ سمـ ٍ
ش إمم ِ
َ٤مس ُِم ْـ ُىمر ْي ٍ
طملم ُطمدِّ ُصمقا أ َّٟم ُف ُىمتِؾ أ ْن
أص َح٤مسم ُف ْيق َم ُأ ِصٞم ٌُقا
صم٤مسم٧م َ
ُ
ظمؼمه ْؿ  ،وسم َٕم َ٨م ٟم ٌ
ْ
رف  .ويمَ٤م َن ىمتَؾ رضمالً ُِمـ ُقم َٔم ِ
ٕم٨م اهللَّ ًمِٕم ِ
امئ ِٝم ْؿ  ،ومٌَ َ
٤مص ٍؿ ُِمثْ َؾ اًم ُّٔم َّٚم ِ٦م ُِم َـ اًمدَّ ْسم ِر ،
سمٌم ٍء ُِمٜمْ ُف ُي ْٕم ُ
ُي ْ١مشمَقا َ
َ
ْ
َ ُ
َوم َح َٛمتْ ُف ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِٝم ْؿ َ ،وم َٚم ْؿ ي ْ٘م ِد ُروا ْ
أن َي ْ٘م َٓم ُٕمقا ُِمٜم ُف َؿمٞمْئ ً٤م  .رواه اًمٌخ٤مري .
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ٙمن ِ
ىمق ًُم ُف  :اهلَدْ َا ُة َُ :م ْق ِو ٌع َ ،واًم ُّٔم َّٚم ُ٦م  :اًمًح٤مب  ،واًمدَّ ْسم ُر  :اًمٜم َّْح ُؾ  .و َىم ْق ًُم ُف  « :ا ْىمتُ ْٚم ُٝم ْؿ سمِدَ د ًا ش سمِ ِ
اًمٌ٤مء
ِ
ٍ
ِ
ـؿ ِطم َّمّم ً٤م
َ
وومتحٝم٤م  ،ومٛمـ يمن  ،ىم٤مل هق مج ٍع سمِدَّ ة سمٙمن اًمٌ٤مء  ،وهق اًمٜمّمٞم٥م  ،وُمٕمٜم٤مه ا ْىمتُ ْٚم ُٝم ْ
واطمد ًا سمٕمدَ و ِ
لم ذم اًم َ٘مت ِْؾ ِ
ٙمؾ ِ
ُُمٜمْ َ٘م ًِ َٛم ً٦م ًم ِ ِّ
اطمد
واطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ
ٟمّمٞم٥م  ،وُمـ َومتَح َ ،ىم َ٤مل َُ :م ْٕمٜمَ٤م ُه ُُ :م َت َٗم ِّر ِىم َ
َْ َ
ٌ
ُِمـ اًمتٌّ ِد ِ
يد .
َ ْ
ِ
ٌ ِ
ِ
ُ
طمدي٨م اًم ُٖمالم
ُمقاوٕمٝم٤م ُِم ْـ هذا اًمٙمت٤مب ُِمٜمٝم٤م
ٞمح ُ٦م ؾمٌ٘م٧م ذم
وذم اًمٌ٤مب
أطم٤مدي٨م يمَث َػم ٌة صح َ
٤مطمر ِ
ِ
ِ
أصح ِ
ُ
وُمٜمْ َٝم٤م َطم ُ
اًمذي َ
دي٨م ُضم َر ٍ
٤مب اًمٖم٤مر اًمذيـ َأ ْـمٌ َ٘م ْ٧م
وطمدي٨م
ي٩م ،
َ
اًمراه َ
واًمً َ
٥م َّ
يم٤من ي٠ميت َّ

ي٘مقل  :اؾم ِؼ ِ
ِ
طمدي٘م٦م ٍ
ُ
اًمّم ْ
وهمػم
ومالن ،
خر ُة ،
ٝمؿ َّ
اًمًح٤مب ُ ْ
اًمر ُضم ِؾ اًمذي َؾمٛم َع َصقشم ً٤م ذم َّ
وطمدي٨م َّ
قم َٚم ْٞم ُ
ُ
ذًمؽ واًمدَّ ٓئِ ُؾ ذم اًمٌ٤مب يمثػم ٌة َُم ِْم ُٝمقر ٌة  ،وسمِ٤مهللَِّ اًمت َّْقومِ ُٞمؼ .

ِ
ٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َي ُ٘م ُ
قل ًم ِ ٌَم ٍء ُّ
ىمط ِّ :إن
 -1519و َقمـ ا ْسم ِـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام ىم٤مل ُ :م٤م ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُقم َ
ٕ ُفمٜمَّ ُف يمَذا إَّٓ يمَ٤م َن يم ََام َي ُٔم ُّـ  ،روا ُه اًمٌُ َخ٤مري .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل  ٓ:ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ َيزٟمقن يٕمٜمل :ذم أظمرة ،وٓ هؿ َيزٟمقن يٕمٜمل:
ٓ َيزٟمقن ًمٚمٛمقت(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1965/6
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ( :أٓ إن أوًمٞم٤مء اهلل ٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ َيزٟمقن ) ىم٤مل :هؿ اًمذيـ إذا رؤوا يذيمر اهلل
ًمرؤيتٝمؿ  .قمـ وه٥م ىم٤مل  :ىم٤مل احلقاريقن  :ي٤م قمٞمًك ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل اًمذيـ ٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ
َيزٟمقن؟ ىم٤مل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  :اًمذيـ ٟمٔمروا إمم سم٤مـمـ اًمدٟمٞم٤م طملم ٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم فم٤مهره٤م،
واًمذيـ ٟمٔمروا إمم آضمؾ اًمدٟمٞم٤م طملم ٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم قم٤مضمٚمٝم٤م ،وأُم٤مشمقا ُمٜمٝم٤م ُم٤م َيِمقن أن يٛمٞمتٝمؿ ،وشمريمقا ُم٤م
قمٚمٛمقا أن ؾمٞمؽميمٝمؿ ،ومّم٤مر اؾمتٙمث٤مرهؿ ُمٜمٝم٤م اؾمت٘مالٓ ،وذيمرهؿ إي٤مه٤م ومقاشم٤م ،وومرطمٝمؿ سمام أص٤مسمقا ُمٜمٝم٤م
طمزٟم٤م ،وُم٤م قم٤مروٝمؿ ُمـ ٟم٤مئٚمٝم٤م رومْمقه ،وُم٤م قم٤مروٝمؿ ُمـ رومٕمتٝم٤م سمٖمػم احلؼ ،ووٕمقه ،ظمٚم٘م٧م اًمدٟمٞم٤م
قمٜمدهؿ ومٚمٞمس جيددوهن٤م ،وظمرسم٧م سمٞمٜمٝمؿ ومٚمٞمس يٕمٛمروهن٤م ،وُم٤مشم٧م ذم صدورهؿ ومٚمٞمس َيٞمقهن٤مَ ،يدُمقهن٤م
ومٞمٌٜمقن هب٤م آظمرهتؿ ،ويٌٞمٕمقهن٤م ومٞمِمؽمون هب٤م ُم٤م يٌ٘مك هلؿ ،رومْمقه٤م ومٙم٤مٟمقا سمرومْمٝم٤م هؿ اًمٗمرطملم ،سم٤مقمقه٤م
ومٙم٤مٟمقا سمٌٞمٕمٝم٤م هؿ اعمرسمحلم ،وٟمٔمروا إمم أهٚمٝم٤م سقمك ىمد ظمٚم٧م ومٞمٝمؿ اعمثالت ،وم٠مطمٌقا ذيمر اعمقت ،وشمريمقا
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ذيمر احلٞم٤مةَ ،يٌقن اهلل شمٕم٤ممم ،ويًتْمٞمئقن سمٜمقره ويْمٞمئقن سمف ،هلؿ ظمؼم قمجٞم٥م وقمٜمدهؿ اخلؼم اًمٕمجٞم٥م،
هبؿ ىم٤مم اًمٙمت٤مب ،وسمف ىم٤مُمقا ،وهبؿ ٟمٓمؼ اًمٙمت٤مب ،وسمف ٟمٓم٘مقا ،وهبؿ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب ،وسمف قمٚمٛمقاً ،مٞمًقا يرون
ٟم٤مئال ُمع ُم٤م ٟم٤مًمقا ،وٓ أُم٤من دون ُم٤م يرضمقن ،وٓ ظمقوم٤م دون ُم٤م َيذرون ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )673/7
قمـ قمٓم٤مء سمـ يً٤مر قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ ُمٍم  ،قمـ أيب اًمدرداء ذم ىمقًمف ) :هلؿ اًمٌنمى ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم
أظمرة) ىم٤مل  :ؾم٠مل رضمؾ أسم٤م اًمدرداء قمـ هذه أي٦م  ،وم٘م٤مل ً :م٘مد ؾم٠مًم٧م قمـ رء ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدا ؾم٠مل
قمٜمف سمٕمد ر ضمؾ ؾم٠مل قمٜمف رؾمقل اهلل  ،وم٘م٤مل  :هل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م يراه٤م اًمرضمؾ اعمًٚمؿ أو شمرى ًمف  ،سمنماه ذم
احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  ،وسمنماه ذم أظمرة اجلٜم٦م .قمـ أيب هريرة أٟمف ىم٤مل  :اًمرؤي٤م احلًٜم٦م سمنمى ُمـ اهلل  ،وهل ُمـ
اعمٌنمات (.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )281/4
قمـ اسمـ زيد ذم ىمقًمف  :وهزي إًمٞمؽ سمجذع اًمٜمخٚم٦م ىم٤مل  :طمريمٞمٝم٤م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :رـمٌ٤م ضمٜمٞم٤م ىم٤مل
 :ـمري٤م .قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ىم٤مل ً :مٞمس ًمٚمٜمٗمً٤مء ظمػم ُمـ اًمرـم٥م أو اًمتٛمر وىم٤مل  :إن اهلل ىم٤مل  :وهزي
إًمٞمؽ سمجذع اًمٜمخٚم٦م شمً٤مىمط قمٚمٞمؽ رـمٌ٤م ضمٜمٞم٤م  .قمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ ىم٤مل ً :مٞمس ًمٚمٜمٗمً٤مء قمٜمدي دواء ُمثؾ
اًمرـم٥م ،وٓ ًمٚمٛمريض ُمثؾ اًمٕمًؾ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)62 - 69/19
(رـمٌ٤م ضمٜمٞم٤م ) أٟمف اًمٓمري سمٖمٌ٤مره .وىمٞمؾ ل يٙمـ ًمٚمٜمخٚم٦م رأس ويم٤من ذم اًمِمت٤مء ومجٕمٚمف اهلل آي٦م .ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ
وم٤مظميت وهل شمٜمٔمر صمؿ محٚم٧م وهل شمٜمٔمر صمؿ ٟمْمج٧م وهل شمٜمٔمر .ىمقًمف شمٕم٤ممم :ومٙمكم يٕمٜمل ُمـ اًمرـم٥م
اجلٜمل .واذيب يٕمٜمل ُمـ اًمني .وىمري قمٞمٜم٤م يٕمٜمل سم٤مًمقًمد  ،وومٞمف صمالصم٦م أوضمف :أطمده٤م :ضم٤مء ي٘مر قمٞمٜمؽ
هورا  ،ىم٤مًمف إصٛمٕمل ٕ ،ن دُمٕم٦م اًمنور سم٤مردة ودُمٕم٦م احلزن طم٤مرة(.شمٗمًػم اعم٤موردى )367/3
قمـ اسمـ قمٌ٤مس  :ويمٗمٚمٝم٤م زيمري٤م .ىم٤مل  :ضمٕمٚمٝم٤م ُمٕمف ذم حمراسمف .قمـ اسمـ قمٌ٤مس وضمد قمٜمده٤م رزىم٤م .ىم٤مل :
ُمٙمتال ومٞمف قمٜم٥م ذم همػم طمٞمٜمف قمـ جم٤مهد :وضمد قمٜمده٤م رزىم٤م ىم٤مل وم٤ميمٝم٦م اًمّمٞمػ ذم اًمِمت٤مء ووم٤ميمٝم٦م اًمِمت٤مء ذم
اًمّمٞمػ .قمـ اًمْمح٤مك :أٟمك ًمؽ هذا .ي٘مقل ُ :مـ أشم٤مك هبذا؟ (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر) 524/3
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف :ي٤م ُمريؿ أٟمك ًمؽ هذا ىم٤مًم٧م  :هق ُمـ قمٜمد اهلل وم٢مٟمف وضمد قمٜمده٤م اًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٖمْم٦م طملم
ٓ شمقضمد اًمٗم٤ميمٝم٦م قمٜمد أطمد ،ويم٤من زيمري٤م ي٘مقل :ي٤م ُمريؿ أٟمك ًمؽ هذا ؟ ىم٤مًم٧م :هق ُمـ قمٜمد اهلل إن اهلل
يرزق ُمـ يِم٤مء سمٖمػم طمً٤مب (.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )649/3
قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤من ذم ىمقًمف  :وإذ اقمتزًمتٛمقهؿ وُم٤م يٕمٌدون إٓ اهلل  .ىم٤مل  :يم٤من ىمقم اًمٗمتٞم٦م يٕمٌدون اهلل،
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ويٕمٌدون ُمٕمف آهل٦م ؿمتك ،وم٤مقمتزًم٧م اًمٗمتٞم٦م قمٌ٤مدة شمٚمؽ أهل٦م ،ول شمٕمتزل قمٌ٤مدة اهلل .قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف :
وم٠مووا إمم اًمٙمٝمػ .ىم٤مل يم٤من يمٝمٗمٝمؿ سملم ضمٌٚملم قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف  :وم٠مووا إمم اًمٙمٝمػ .ىم٤مل  :يم٤من يمٝمٗمٝمؿ
سملم ضمٌٚملم ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ) 597/9
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :شمزاور .ىم٤مل  :متٞمؾ  .وذم ىمقًمف  :شم٘مروٝمؿ .ىم٤مل  :شمؽميمٝمؿ  .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم
ذم ىمقًمف  :وهؿ ذم ومجقة ُمٜمف .ىم٤مل  :يٕمٜمل سم٤مًمٗمجقة اخلٚمقة ُمـ إرض ويٕمٜمل سم٤مخلٚمقة اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إرض
 .قمـ ىمت٤مدة وحتًٌٝمؿ :ي٤م حمٛمد أي٘م٤مفم٤م وهؿ رىمقد .ي٘مقل  :ذم رىمدهتؿ إومم وٟم٘مٚمٌٝمؿ ذات اًمٞمٛملم وذات
اًمِمامل .ىم٤مل  :وهذا اًمت٘مٚمٞم٥م ذم رىمدهتؿ إومم يم٤مٟمقا ي٘مٚمٌقن ذم يمؾ قم٤مم ُمرة .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف :
وٟم٘مٚمٌٝمؿ ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل .ىم٤مل  :ؾمت٦م أؿمٝمر قمغم ذي اجلٜم٥م ،وؾمت٦م أؿمٝمر قمغم ذي اجلٜم٥م .قمـ
جم٤مهد ذم ىمقًمف  :ويمٚمٌٝمؿ .ىم٤مل  :اؾمؿ يمٚمٌٝمؿ ىمٓمٛمقر .قمـ اسمـ ضمري٩م ذم ىمقًمف  :ويمٚمٌٝمؿ سم٤مؾمط ذراقمٞمف
سم٤مًمقصٞمد .ىم٤مل  :يٛمًؽ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مب اًمٙمٝمػ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)598/9
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىمٞمؾ ٕيب حمٛمد اعمرشمٕمش :ومالن يٛمٌم قمغم اعم٤مء! ىم٤مل :قمٜمدي أن ُمـ ُمٙمّٜمف اهلل ُمـ خم٤مًمٗم٦م هقاه ومٝمق أقمٔمؿ

ممـ يٛمٌم قمغم اعم٤مء!( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (231/15
ىم٤مل أسمق قمكم اجلقزضم٤من :يمـ ـم٤مًمٌ٤م ًمالؾمت٘م٤مُم٦م ٓ ـم٤مًمٌ ً٤م ًمٚمٙمراُم٦م :وم٢من ٟمٗمًؽ ُمتحريم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٙمراُم٦م
ورسمؽ يٓمٚم٥م ُمٜمؽ آؾمت٘م٤مُم٦م (.ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويف ًمٚمدُمِم٘مك )748/2
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :إٟمام هم٤مي٦م اًمٙمراُم٦م ًمزوم آؾمت٘م٤مُم٦م  ،ومٚمؿ يٙمرم اهلل قمٌدا سمٛمثؾ أن يٕمٞمٜمف قمغم ُم٤م َيٌف ويرو٤مه
ويزيده مم٤م ي٘مرسمف إًمٞمف ويرومع سمف درضمتف (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى)298/ 11
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وُمـ أصقل أهـؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  :اًمتّمديؼ سمٙمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وُم٤م ُجيري اهلل قمغم أيدَيؿ
ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدات ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم واعمٙم٤مؿمٗم٤مت ،وأٟمقاع اًم٘مدرة واًمت٠مصمػمات ،يم٤معم٠مصمقر قمـ ؾم٤مًمػ إُمؿ
ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ وهمػمه٤م ،وقمـ صدر هذه إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وؾم٤مئر ىمرون إُم٦م ،وهل
ُمقضمقدة ومٞمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( .جمٛمقع اًمٗمت٤موى )156/3
خمٚمّم٤م ذم أقمامل اًمديـ يٕمٛمٚمٝم٤م هلل يم٤من ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل اعمت٘ملم أهؾ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ يمام
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :ومٛمـ يم٤من ً
ُقن ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َويمَ٤مٟمُقا َيتَّ ُ٘م َ
َي َزٟم َ
نمى ِذم
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ):أٓ إِ َّن َأ ْوًمِٞمَ٤م َء اهللَِّ ٓ َظم ْق ٌ
ف َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َوٓ ُه ْؿ َ ْ
قن َهل ُ ُؿ ا ًْمٌُ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ ِ
ٞمؿ) (يقٟمس  (.)64 -62اًمٗمت٤موى )8/1
احلَٞمَ٤مة اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م َو ِذم أظم َرة ٓ َشمٌْد َيؾ ًمٙمَٚم َامت اهللَِّ َذًم َؽ ُه َق ا ًْم َٗم ْق ُز ا ًْم َٕمٔم ُ
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وىم٤مل رمحف اهلل :وأوًمٞم٤مء اهلل هؿ اًمذيـ يتٌٕمقن رو٤مه سمٗمٕمؾ اعم٠مُمقر وشمرك اعمحٔمقر واًمّمؼم قمغم اعم٘مدور.
(جمٛمقع اًمٗمت٤موى )85/1
وىم٤مل رمحف اهلل  :يمؾ ُمـ آُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف واشم٘مك اهلل ومٝمق ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل(.جمٛمع اًمٗمت٤موى )417/3
آالثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف:

ىمّم٦م اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف  :عم٤م ذه٥م سمثالصم٦م أوٞم٤مف ُمٕمف إمم سمٞمتف وضمٕمؾ ٓ ي٠ميمؾ ًم٘مٛم٦م إٓ رسمك ُمـ

أؾمٗمٚمٝم٤م أيمثر ُمٜمٝم٤م ومِمٌٕمقا وص٤مرت أيم ثر مم٤م هل ىمٌؾ ذًمؽ ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م أسمق سمٙمر واُمرأشمف وم٢مذا هل أيمثر مم٤م
يم٤مٟم٧م ومرومٕمٝم٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضم٤مء إًمٞمف أىمقام يمثػمون وم٠ميمٚمقا ُمٜمٝم٤م وؿمٌٕمقا.
(اًمٌخ٤مرى )14421-692
يم٤من قمٛمر ىمد أُمر ؾم٤مري٦م قمغم ضمٞمش ًمٚمٛمًٚمٛملم إمم سمالد وم٤مرس ،وم٤مؿمتد قمغم قمًٙمره احل٤مل قمغم سم٤مب هن٤موٟمد
ويمثرت اجلٛمقع ،ويم٤مد اعمًٚمٛمقن يٜمٝمزُمقن ،وقمٛمر ريض اهلل قمٜمف سم٤معمديٜم٦م ومّمٕمد اعمٜمؼم وظمٓم٥م ,صمؿ
اؾمتٖم٤مث ذم إصمٜم٤مء ظمٓمٌتف سم٠مقمغم صقشمف :ي٤مؾم٤مريف اجلٌؾ ! ي٤مؾم٤مريف اجلٌؾُ ،مـ اؾمؽمقمك اًمذئ٥م اًمٖمٜمؿ وم٘مد
فمٚمؿ ،وم٠مؾمٛمع اهلل ؾم٤مري٦م وضمٞمِمف أمجٕملم،صقت قمٛمر ومٚمجئقا إمم اجلٌؾ وىم٤مًمقا  :هذا صقت
أُمػم اعم١مُمٜملم ،ومٜمجقا واٟمتٍموا (.ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م )326 /2
قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ىم٤مل عم٤م ؾم٘مط ضمدار سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز
يقُمئذ قمغم اعمديٜم٦م اٟمٙمِمػ ىمدم ُمـ اًم٘مٌقر اًمتل ذم اًمٌٞم٧م وم٠مص٤مهب٤م رء ومدُمٞم٧م ومٗمزع ُمـ ذًمؽ قمٛمر سمـ
اًمٕمزيز ومزقم٤م ؿم ديدا ومدظمؾ قمروة اًمٌٞم٧م وم٢مذا اًم٘مدم ىمدم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤مل ًمٕمٛمر ٓ شمٗمزع هل ىمدم قمٛمر
سمـ اخلٓم٤مب وم٠مُمر سم٤مجلدار ومٌٜمل ورد قمغم طم٤مًمف  ( .اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )121
قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف هق وأوٓده احلًـ واحلًلم ؾمٛمٕمقا ىم٤مئال ي٘مقل ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ:
ي٤مُمـ جيٞم٥م دقم٤م اعمْمٓمر ذم اًمٔمٚمؿ

ي٤م يم٤مؿمػ اًمي واًمٌٚمقى ُمع اًمً٘مؿ

ىمد ٟم٤مم وومدك طمقل اًمٌٞم٧م واٟمتٌٝمقا

وقملم ضمقدك ي٤مىمٞمقم ل شمٜمــــؿ

ه٥م زم سمجقدك ومْمؾ اًمٕمٗمق قمـ

زًمكم ي٤م ُمـ إًمٞمف رضم٤مء اخلٚمؼ ذم احلرم

إن يم٤من قمٗمقك ٓيرضمقه ذو ظمٓم٠م

ومٛمـ جيقد قمغم اًمٕم٤مصلم سم٤مًمٜمــٕمؿ

وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف ًمقًمده  :اـمٚم٥م زم هذا اًم٘م٤مئؾ؟ وم٠مشم٤مه وم٠مىمٌؾ جير ؿم٘مف طمتك وىمػ سملم يديف وم٘م٤مل :
ىمد ؾمٛمٕم٧م ظمٓم٤مسمؽ ومام ىمّمتؽ؟ وم٘م٤مل  :أٟمك يمٜم٧م رضمال ُمِمٖمقٓ سم٤مًمٓمرب واًمٕمّمٞم٤من ،ويم٤من واًمدي
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يٕمٔمٜمل وي٘مقل إن هلل ؾمٓمقات وٟم٘مامت وُم٤م هل ُمـ اًمٔم٤معملم سمٌٕمٞمد ومٚمام أًمح قمغم ذم اعمققمٔم٦م ضسمتف ومحٚمػ
ًمٞمدقمقن قمكم وي٠ميت ُمٙم٦م ُمًتٖمٞمث٤م إمم اهلل ومٗمٕمؾ ودقم٤م ومٚمؿ يتؿ دقم٤مءه طمتك ضمػ ؿم٘مل إيٛمـ ومٜمدُم٧م قمغم
ُم٤ميم٤من ُمٜمك وداريتف وأروٞمتف إمم إن وٛمـ زم إن يدقمق زم طمٞم٨م دقم٤م قمغم وم٘مدُم٧م إًمٞمف ٟم٤مىم٦م وم٠مريمٌتف
ومٜمٗمرت اًمٜم٤مىم٦م ورُم٧م سمف سملم صخرشملم ومامت وم٘م٤مل ًمف قمغم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م :ريض اهلل قمٜمؽ إن يم٤من أسمقك
ريض قمٜمؽ وم٘م٤مل اهلل يمذًمؽ وم٘م٤مم قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  :وصغم قمدة ريمٕم٤مت ودقم٤م سمدقمقات أهه٤م إمم اهلل
قمز وضمؾ صمؿ ىم٤مل  :ي٤م ُمٌ٤مرك ،ىمؿ وم٘م٤مم وُمٌم وقم٤مد إمم اًمّمح٦م يمام يم٤من صمؿ ىم٤مل ً :مقٓ اٟمؽ طمٚمٗم٧م أن أسم٤مك
ريض قمٜمؽ ُم٤م دقمقت ًمؽ ( .ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ) 328/2
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب صٕمّمٕم٦م أٟمف سمٚمٖمف أن قمٛمرو سمـ اجلٛمقح وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مريلم صمؿ
اًمًٚمٛمٞملم يم٤من ىمد طمٗمر اًمًٞمؾ ىمؼممه٤م ويم٤من ىمؼممه٤م ُم٤م يكم اًمًٞمؾ ويم٤مٟم٤م ذم ىمؼم واطمد ومه٤م ممـ اؾمتِمٝمد يقم
أطمد ومحٗمر قمٜمٝمام ًمٞمٖمػما ُمـ ُمٙم٤مهنام ومقضمدا ل يتٖمػما يم٠مهنام ُم٤مشم٤م سم٤مُٕمس ويم٤من أطمدمه٤م ىمد ضمرح ومقوع يده
قمغم ضمرطمف ومدومـ وهق يمذًمؽ وم٠مُمٞمٓم٧م يده قمـ ضمرطمف صمؿ أرؾمٚم٧م ومرضمٕم٧م يمام يم٤مٟم٧م ويم٤من سملم أطمد
وسملم يقم طمٗمر قمٜمٝمام ؾم٧م وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م ( اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )121
قمـ اعمثٜمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل عم٤م ٟمزًم٧م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م اًمٌٍمة أشم٤مه٤م رضمؾ وم٘م٤مل إن رأي٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد
اهلل ذم اعمٜم٤مم وم٘م٤مل ىمؾ ًمٕم٤مئِم٦م حتقًمٜمل ُمـ هذا اعمٙم٤من وم٢من اًمؼمد ىمد آذان ومريمٌ٧م ذم ُمقاًمٞمٝم٤م وطمِمٛمٝم٤م
وميسمقا قمٚمٞمف سمٜم٤مء واؾمتث٤مروه ومٚمؿ يتٖمػم ُمٜمف إٓ ؿمٕمرات ذم إطمدى ؿمؼ حلٞمتف أو ىم٤مل رأؾمف طمقل إمم
ُمقوٕمف ويم٤من سمٞمٜمٝمام سمْمع وصمامٟمقن ؾمٜم٦م و قمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من قمـ أُمف ىم٤مًم٧م رأي٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد
اهلل عم٤م طمقل ُمـ ُمٙم٤مٟمف ومرأي٧م اًمٙم٤مومقر ذم قمٞمٜمٞمف ول يتٖمػم ُمٜمف رء إٓ قم٘مٞمّم٦م ُم٤مًم٧م ُمـ ُمٙم٤مهن٤م.
( اهقال اًم٘مٌقر ٓسمـ رضم٥م )121
ومٚمام ُدومـ
صمؿ ل ُي َر ظم٤مرضم ً٤م ُمٜمف ّ
ـم٤مئر ل ُي َر قمغم ظمٚم٘متف ومدظمؾ ٟمٕمش اسمـ قمٌ٤مس ّ
ُم٤مت اسمـ قمٌ٤مس سم٤مًمٓم٤مئػ ومج٤مء ٌ
شمٚمٞم٧م هذه أي٦م قمغم ؿمٗمػم اًم٘مؼم ٓ ُيدرى ُمـ شماله٤م( :ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م ارضمٕمل امم رسمؽ راوٞم٦م
ُمروٞم٦م) (.ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء)358/3
ويم٤من ؾمٚمامن وأسمق اًمدرداء رى اهلل قمٜمٝمام ي٠ميمالن ذم صحٗم٦م ومًٌح٧م اًمّمحٗم٦م أو ؾمٌح ُم٤م ومٞمٝم٤م.
(اًمٌخ٤مرى )14429 - 465
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ويم٤من قمٛمرو سمـ قم٘مٌ٦م سمـ ومرىمد يّمكم يقُم٤م ذم ؿمدة احلر وم٠مفمٚمتف همامُم٦م ويم٤من اًمًٌٕمل محٞمف وهق يرقمك
ريم٤مب أصح٤مسمف ٕٟمف يم٤من يِمؽمط قمغم أصح٤مسمف ذم اًمٖمزو أٟمف َيدُمٝمؿ (.شم٤مريخ دُمِمؼ )24/356
ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة :يم٤من ُمٓمرف إذا دظمؾ سمٞمتف ؾمٌح٧م ُمٕمف آٟمٞم٦م سمٞمتف (.اًمزهد ٓمحد رىمؿ ِ)1362
ىم٤مل ىمت٤مدة :يم٤من ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل وص٤مطم٥م ًمف هي٤م ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م وم٢مذا ـمرف ؾمقط أطمدمه٤م قمٜمده وقء
وم٘م٤مل ًمّم٤مطمٌف  :إٟم٤م ًمق طمدصمٜم٤م اًمٜم٤مس هبذا يمذسمقٟم٤م وم٘م٤مل ُمٓمرف :اعمٙمذب أيمذب ي٘مقل :اعمٙمذب سمٜمٕمٛم٦م
أيمذب  ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 295/2
وعم٤م ُم٤مت إطمٜمػ سمـ ىمٞمس وىمٕم٧م ىمٚمٜمًقة رضمؾ ذم ىمؼمه وم٠مهقى ًمٞم٠مظمذه٤م ومقضمد اًم٘مؼم ىمد ومًح ومٞمف ُمد
اًمٌٍم (.شم٤مريخ دُمِمؼ )24/356
يم٤من إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل :ي٘مٞمؿ اًمِمٝمر واًمِمٝمريـ ٓ ي٠ميمؾ ؿمٞمئ٤م وظمرج يٛمت٤مر ٕهٚمف ـمٕم٤مُم٤م ومٚمؿ ي٘مدر قمٚمٞمف ومٛمر
سمًٝمٚم٦م محراء وم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م صمؿ رضمع إمم أهٚمف ومٗمتحٝم٤م وم٢مذا هل طمٜمٓم٦م محراء ومٙم٤من إذا زرع ُمٜمٝم٤م خترج اًمًٜمٌٚم٦م
ُمـ أصٚمٝم٤م إمم ومرقمٝم٤م طمٌ٤م ُمؽمايمٌ٤م(.يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء اًمالًمٙم٤مئك )225
ىم٤مل قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد :سمٞمٜمام ؾمٕمد يٛمٌم إذ ُمر سمرضمؾ وهق يِمتؿ قمٚم ًّٞم٤م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ،وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد :إٟمؽ
شمِمتؿ ىمق ًُم٤م ىمد ؾمٌؼ هلؿ ُمـ اهلل ُم٤م ؾمٌؼ ،ومقاهلل ًمتٙمٗمـ قمـ ؿمتٛمٝمؿ أو ٕدقمقن اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمؽ ،وم٘م٤مل:
ختقومٜمك يم٠مٟمؽ ٟمٌل! وم٘م٤مل ؾمٕمد :اًمٚمٝمؿ إن هذا يِمتؿ أىمقا ًُم٤م ؾمٌؼ هلؿ ُمٜمؽ ُم٤م ؾمٌؼ وم٤مضمٕمٚمف اًمٞمقم ٟمٙم٤مًٓ،
ومج٤مءت سمختٞمف وم٠مومرج اًمٜم٤مس هل٤م ومتخٌٓمتف ،ومرأي٧م اًمٜم٤مس يتٌٕمقن ؾمٕمدً ا وي٘مقًمقن :اؾمتج٤مب اهلل ًمؽ ي٤م أسم٤م
إؾمح٤مق(.اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك )149/1
ىمّم٦م ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:ريمٌ٧م ؾمٗمٞمٜم٦م رم اًمٌحر وم٤مٟمٙمنت ومريمٌ٧م ًمقطم٤م
ُمٜمٝم٤م ومٓمرطمٜمل ذم أمج٦م ومٞمٝم٤م أؾمد وم٠مىمٌؾ إؾمد يتٛمٓمك وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م احل٤مرث أٟم٤م ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٓم٠مـم٠م رأؾمف وضمٕمؾ يدومٕمٜمل سمجٜمٌف طمتك أظمرضمٜمل ُمـ إمج٦م ويدومٕمٜمل أُم٤مُمف صمؿ ُمِمك
ُمٕمل طمتك أىم٤مُمٜمل قمغم اًمٓمريؼ صمؿ مهٝمؿ وضسمٜمل سمذٟمٌف ومرأي٧م أٟمف يقدقمٜمل ،ومٙم٤من ذًمؽ آظمر قمٝمدى سمف.
(اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ )2/675
واًمٕمالء سمـ احليُمل يم٤من قم٤مُمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٌحريـ ويم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئف ي٤م
قمٚمٞمؿ ي٤م طمٚمٞمؿ ي٤م قمكم ي٤م قمٔمٞمؿ ومٞمًتج٤مب ًمف ودقم٤م اهلل سم٠من يً٘مقا ويتقوئقا عم٤م قمدُمقا اعم٤مء واًمً٘م٤مء ُ
وم٠مضمٞم٥م
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ودقم٤م اهلل عم٤م اقمؽموٝمؿ اًمٌحر ول ي٘مدروا قمغم اعمرور سمخٞمقهلؿ ومٛمروا يمٚمٝمؿ قمغم اعم٤مء ُم٤م اسمتٚم٧م هوج
ظمٞمقهلؿ ،ودقم٤م اهلل أن ٓ يروا ضمًٛمف إذا ُم٤مت ومٚمؿ جيدوه ذم اًمٚمحد( .جمٛمع اًمزوائد )9/379
أؾمٞمد سمـ طمْمػم ي٘مرأ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ومٜمزل ُمـ اًمًامء ُمثؾ اًمٔمٚم٦م ومٞمٝم٤م أُمث٤مل اًمنج وهل اعمالئٙم٦م ٟمزًم٧م
ًم٘مراءشمف ( .اًمٌخ٤مرى )14418-5918
ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة وم٠مظمؼمن أيب ىم٤مل عم٤م ُىمتؾ اًمذيـ سمٌئر ُمٕمقٟم٦م و ُأه قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري ىم٤مل ًمف قم٤مُمر
سمـ اًمٓمٗمٞمؾ ُمـ هذا وم٠مؿم٤مر إمم ىمتٞمؾ وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م هذا قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة وم٘م٤مل ًم٘مد رأيتف سمٕمد ُم٤م ُىمتؾ
رومع إمم اًمًامء طمتك إن ٕٟمٔمر إمم اًمًامء سمٞمٜمف وسملم إرض صمؿ ووع( .اًمٌخ٤مرى )4993
ىم٤مل قمثامن سمـ اًم٘م٤مؾمؿ :عم٤م ه٤مضمرت أم أيٛمـ أُمً٧م سم٤معمٜمٍمف دون اًمروطم٤مء ومٕمٓمِم٧م وًمٞمس ُمٕمٝم٤م ُم٤مء
وهل ص٤مئٛم٦م ومجٝمده٤م اًمٕمٓمش ومدزم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمًامء دًمق ُمـ ُم٤مء سمرؿم٤مء أسمٞمض وم٠مظمذشمف ومنمسم٧م ُمٜمف طمتك
روي٧م ومٙم٤مٟم٧م شم٘مقلُ :م٤م أص٤مسمٜمل سمٕمد ذًمؽ قمٓمش وًم٘مد شمٕمرو٧م ًمٚمٕمٓمش سم٤مًمّمقم ذم اهلقاضمر ومام
قمٓمِم٧م سمٕمد شمٚمؽ اًمنمسم٦م وإن يمٜم٧م ٕصقم ذم اًمٞمقم احل٤مر ومام أقمٓمش( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )224/2
واًمؼم اء سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من إذا أىمًؿ قمغم اهلل أسمر ىمًٛمف ،ويم٤مٟم٧م احلرب إذا اؿمتد قمغم اعمًٚمٛملم ذم اجلٝم٤مد
ي٘مقًمقن ي٤م سمراء اىمًؿ قمغم رسمؽ ومٞم٘مقل :ي٤م رب أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ عم٤م ُمٜمحتٜم٤م أيمت٤مومٝمؿ يٜمٝمزم اًمٕمدو ومٚمام يم٤من يقم
اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ىم٤مل :أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ ي٤م رب عم٤م ُمٜمحتٜم٤م أيمت٤مومٝمؿ وضمٕمٚمتٜمل أول ؿمٝمٞمد ،ومٛمٜمحقا أيمت٤مومٝمؿ وىمتؾ
اًمؼماء ؿمٝمٞمد ًا ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 1/7
قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ىم٤مل  :ؿمٝمدت ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف  ،سم٤محلػمة أيت سمِ ًُؿ وم٘م٤مل ُ :م٤م هذا ؟
ىم٤مًمقا ُ :ؾمؿ ؾم٤مقم٦م ىم٤مل :سمًؿ اهلل  ،صمؿ ازدرده – يٕمٜمل اسمتٚمٕمف ول يّمٌف ؾمقء.
( ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م498/6 .رىمؿ طمدي٨م )94
ىم٤مل اسمـ يمثػم :يم٤من قمٙم٤مؿمف سمـ حمّمـ ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م وومْمالئٝمؿ  ،ه٤مضمر وؿمٝمد سمدرا  ،وأسمغم يقُمئذ
سمالء طمًٜم٤م واٟمٙمن ؾمٞمٗمف  ،وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُمئذ قمرضمقٟم٤م  ،ومٕم٤مد ذم يده ؾمٞمٗم٤م
أسمٞمض احلديد ؿمديد اعمتـ ويم٤من ذًمؽ اًمًٞمػ يًٛمك اًمٕمقن  .وؿمٝمد أطمدا واخلٜمدق وُم٤م سمٕمده٤م.
( اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )338 /6
ويم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦م شمًٚمؿ قمغم قمٛمران سمـ طمّملم(.اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )4/289
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قمـ صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مٟمك  :يمٜم٧م ُمع أٟمس ومج٤مء ىمٝمرُم٤مٟمف وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م محزة قمٓمِم٧م أروٜم٤م ىم٤مل  :وم٘م٤مم أٟمس ومتقو٤م
وظمرج إمم اًمؼمي٦م ومّمغم ريمٕمتلم صمؿ دقم٤م ومرأي٧م اًمًح٤مب يٚمتئؿ ىم٤مل  :صمؿ ُمٓمرت طمتك ُمألت يمؾ ؿمكء
ومٚمام ؾمٙمـ اعمٓمر سمٕم٨م أٟمس سمٕمض أهٚمف وم٘م٤مل  :اٟمٔمر أيـ سمٚمٖم٧م اًمًامء ؟ ومٜمٔمر ومٚمؿ شمٕمد أروف إٓ يًػما و
ذًمؽ رم اًمّمٞمػ( .ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م)11/7
قمكم ُمٜم٦م ودقم٤م اهلل قمز وضمؾ وم٠مطمٞم٤م
صٚم٦م سمـ أؿمٞمؿ ُم٤مت ومرؾمف وهق ذم اًمٖمزو وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ ٓ دمٕمؾ عمخٚمقق َّ
ومرؾمف ،ومٚمام وصؾ إمم سمٞمتف ىم٤مل :ي٤م سمٜمل ظمذ هضمف وم٢مٟمف قم٤مري٦م وم٠مظمذ هضمف ومامت اًمٗمرس.
(دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مك )6/49
وضم٤مء إؾمد وهق يّمكم ذم همٞمْم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ ومٚمام ؾمٚمؿ ىم٤مل ًمف اـمٚم٥م اًمرزق ُمـ همػم هذا اعمقوع ومقمم إؾمد
وًمف زئػم( .دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مك )6/49
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمرُمؾ ىم٤مل  :ىمدُم٧م اعمديٜم٦م ومذه٥م يب متٞمؿ اًمداري ريض اهلل قمٜمف إمم ـمٕم٤مُمف وم٠ميمٚم٧م أيمالً
ؿمديد ًا ،وُم٤م ؿمٌٕم٧م ُمـ ؿمدة اجلقع  ،وم٘مد يمٜم٧م أىمٛم٧م ذم اعمًجد صمالصم ً٤م ٓ أـمٕمؿ ؿمٞمئ ً٤م  ،ومٌٞمٜمام ٟمحـ ذات
يقم إذ ظمرضم٧م ٟم٤مر سم٤محلرة  ،ومج٤مء قمٛمر إمم متٞمؿ ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘م٤مل  :ىمؿ إمم هذه اًمٜم٤مر وم٘م٤مل  :ي٤م أُمػم
اعم١مُمٜملم ُ ..مـ أٟم٤م ؟ وُم٤م أٟم٤م ؟ ومٚمؿ يزل سمف طمتك ىم٤مم ُمٕمف ىم٤مل  :وشمٌٕمتٝمام وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إمم اًمٜم٤مر ىم٤مل  :ومجٕمؾ
َيقؿمٝم٤م سمٞمده هٙمذا طمتك دظمٚم٧م اًمِمٕم٥م  ،ودظمؾ متٞمؿ ظمٚمٗمٝم٤م وضمٕمؾ قمٛمر ي٘مقل ً :مٞمس ُمـ رأى يمٛمـ ل
ير !!  (.دٓئؾ اًمٜمٌقة ٕيب ٟمٕمٞمؿ )132
وشمٖمٞم٥م احلًـ اًمٌٍمي قمـ احلج٤مج اًمٔم٤مل اعمِمٝمقر ومدظمٚمقا قمٚمٞمف ؾم٧م ُمرات ومدقم٤م اهلل قمز وضمؾ ومٚمؿ
يروه ،ودقم٤م قمغم سمٕمض اخلقارج يم٤من ي١مذيف ومخر ُمٞمت ً٤م( .دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مك )6/49
اسمق ُمًٚمؿ اخلقٓن اًمذي ٌأًم٘مل ذم اًمٜم٤مر :وم٢مٟمف ُمِمك هق وُمـ ُمٕمف ُمـ اًمٕمًٙمر قمغم دضمٚم٦م وهل شمرُمك
سم٤مخلِم٥م ُمـ ُمده٤م صمؿ اًمتٗم٧م إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل :شمٗم٘مدون ُمـ ُمت٤مقمٙمؿ ؿمٞمئ٤م طمتك أدقمق اهلل قمز وضمؾ ومٞمف
وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :وم٘مدت خمالة وم٘م٤مل اشمٌٕمٜمل ومتٌٕمف ومقضمده٤م ىمد شمٕمٚم٘م٧م سمٌمء وم٠مظمذه٤م( .احلٚمٞمف )5/121
وـمٚمٌف إؾمقد اًمٕمٜمز عم٤م ادقمك اًمٜمٌقة وم٘م٤مل ًمف :أشمِمٝمد أن رؾمقل اهلل .ىم٤مل ُم٤م أؾمٛمع ىم٤مل أشمِمٝمد أن حمٛمد ًا
رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ وم٠مُمر سمٜم٤مر وم٠مًم٘مل ومٞمٝم٤م ومقضمدوه ىم٤مئام يّمكم ومٞمٝم٤م وىمد ص٤مرت قمٚمٞمف سمردا وؾمالُم٤م :وىمدم
اعمديٜم٦م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مضمٚمًف قمٛمر سمٞمٜمف وسملم أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝمام وىم٤مل
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احلٛمد هلل اًمذي ل يٛمتٜمل طمتك أرى ُمـ أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُومٕمؾ سمف يمام ومٕمؾ سم٢مسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ
اهلل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )2/128
قمـ أيب ُمًٚمؿ اخلقٓن  :أن اُمرأة ظمٌٌ٧م قمٚمٞمف اُمرأشمف ومدقم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومذه٥م سمٍمه٤م ىم٤مل  :وم٠مشمتف وم٘م٤مًم٧م  :ي٤م أسم٤م
ُمًٚمؿ إن ىمد يمٜم٧م ومٕمٚم٧م وومٕمٚم٧م وٓ أقمقد عمثٚمٝم٤م وم٘م٤مل  :اًمٚمٝمؿ إن يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م وم٤مردد قمٚمٞمٝم٤م سمٍمه٤م ىم٤مل
 :وم٠مسمٍمت(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )121/5
قمـ سمالل سمـ يمٕم٥م اًمٕمٙمل ىم٤مل  :رسمام ىم٤مل اًمّمٌٞم٤من ٕيب ُمًٚمؿ اخلقٓن إذا ُمر اًمٔمٌل  :ادع اهلل َيٌس قمٚمٞمٜم٤م
ي٠مظمذوه ِ
ُ
سم٠ميدَيؿ (.شم٤مريخ دُمِمؼ)215/27
هذا اًمٔمٌل  ،ومٞمدقمق اهلل ومٞمحًٌف طمتّك
ويم٤من قم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس ي٠مظمذ قمٓم٤مءه ومٞمجٕمٚمف ذم ـمرف ردائف ومال يٚم٘م٤مه أطمد ُمـ اعمً٤ميملم يً٠مًمف إٓ أقمٓم٤مه
وم٢مذا دظمؾ قمغم أهٚمف رُمك هبؿ إًمٞمٝمؿ ومٞمٕمدوهن٤م ومٞمجدوهن٤م ؾمقاء يمام أقمٓمٞمٝم٤م (.شم٤مريخ دُمِمؼ )29/ 26
وُمر سم٘م٤مومٚم٦م ىمد طمًٌٝمؿ إؾمد ومج٤مء طمتك ُمس سمثٞم٤مسمف إؾمد صمؿ ووع رضمٚمف قمغم قمٜم٘مف وىم٤مل :إٟمام أٟم٧م
يمٚم٥م ُمـ يمالب اًمرمحـ وإن أؾمتحل أن أظم٤مف ؿمٞمئ٤م همػمه وُمرت اًم٘م٤مومٚم٦م .ودقم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن َيقن قمٚمٞمف
اًمٓمٝمقر ذم اًمِمت٤مء ومٙم٤من ي١مشمك سم٤معم٤مء ًمف سمخ٤مر( .دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مك )6/49
ودقم٤م رسمف أن يٛمٜمع ىمٚمٌف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وهق ذم اًمّمالة ومٚمؿ ي٘مدر قمٚمٞمف( .دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مك )6/49
وعم٤م ُم٤مت أويس اًم٘مرن وضمدوا ذم صمٞم٤مسمف أيمٗم٤مٟم ً٤م ل شمٙمـ ُمٕمف ُمـ ىمٌؾ ووضمدوا ًمف ىمؼم ًا حمٗمقر ًا ذم حلد ُمـ
صخر ومدومٜمقه ومٞمف ويمٗمٜمقه ذم شمٚمؽ إصمقاب(.شم٤مريخ دُمِمؼ )24/356
سمٜم٤من أسمق احلًـ اًمزاهد يم٤من قم٤مسمدا ييب سمف اعمثؾ ذم وىمتف دظمؾ قمغم اسمـ ـمقًمقن طم٤ميمؿ ُمٍم وأُمره
جيقع إؾمد ويدظمؾ قمٚمٞمف ومٚمام أدظمؾ اىمٌؾ قمٚمٞمف إؾمد وحلًف صمؿ
سم٤معمٕمروف ومٖمْم٥م وأُمر سمًجٜمف وان ُ ّ
شمريمف ىمٞمؾ ًمف ُ :م٤مًمذي يم٤من ذم ىمٚمٌؽ طملم ؿمٛمؽ إؾمد؟ ىم٤مل :يمٜم٧م أشمٗمٙمر ذم ؾم١مر اًمًٌ٤مع وًمٕم٤مهب٤م؟
واطمت٤مل قمٚمٞمف أسمق قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض طمتك ضسمف ؾمٌع درر وم٘م٤مل  :طمًٌؽ اهلل سمٙمؾ درة ؾمٜمف ومحًٌف اسمـ
ـمقًمقن ؾمٌع ؾمٜملم  ( .شم٤مريخ سمٖمداد )191/7
ىم٤مل ٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ  :عم٤م همًؾ أسمق ضمٕمٗمر يزيد سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع اًم٘م٤مرئ سمٕمد ووم٤مشمف ٟمٔمروا ُم٤م سملم ٟمحره إمم وم١ماده
ُمثؾ ورىم٦م اعمّمحػ ىم٤مل  :ومام ؿمؽ ُمـ طميه أٟمف ٟمقر اًم٘مرآن ( .هتذي٥م اًمٙمامل )291/33
ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ :يمٜم٧م ذم زرع زم إذ أىمٌٚم٧م ؾمح٤مسم٦م شمزهل ىم٤مل  :ومًٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م صقشم٤م  :أُمٓمري زرع ومالن ىم٤مل :
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وم٠مشمٞم٧م اًمرضمؾ ىم٤مل  :ومً٠مًمتف ُم٤م شمّمٜمع سمزرقمؽ ؟ ىم٤مل  :أسمذر صمٚمثف وآيمؾ صمٚمثف وأشمّمدق سمثٚمثف.
(ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م )94/7
قمـ اجلريري ىم٤مل  :يم٤من قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ جم٤مب اًمدقمقة  .ومٙم٤مٟم٧م متر سمف اًمًح٤مسم٦م ومٞم٘مقل  :اًمٚمٝمؿ ٓ دمقز
يمذا ويمذا طمتك متٓمر ومام دمقز ذًمؽ اعمقوع طمتك متٓمر(.شم٤مريخ دُمِمؼ)161/ 29
اًمرـم٥م ُمـ ؿمجر اًمٌٚمقط(.شم٤مريخ دُمِمؼ)326/ 6
ىم٤مل احل٤مرث سمـ اًمٜمٕمامن :يم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ جيتٜمل ُ
وقمـ َيٞمك سمـ يمثػم اًمٌٍمي ىم٤مل  :اؿمؽمى يمَٝمٛمس سمـ احلًـ دىمٞم٘م٤م سمدرهؿ وم٠ميمؾ ُمٜمف ومٚمام ـم٤مل قمٚمٞمف يمَ٤مًمف
وم٢مذا هق يمام ووٕمف( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )317/6
يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ذم أي٤مم احلرة يًٛمع إذان ُمـ ىمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوىم٤مت
اًمّمٚمقات ويم٤من اعمًجد ىمد ظمال ومٚمؿ يٌؼ همػمه ( .دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مك )6/49
وزبة األِٛس ادلٕ ٟٙػٕٙب
 -8;:ثبة ربش ُ٠اٌغ١جخ ٚاألِش حبفظ اٌٍغبْ

أن ي ْ٠ميم َُؾ َحلؿ َأ ِظم ِ
ِ
ٞمف َُمٞمْت ً٤م َومٙم َِر ْهت ُُٛمق ُه َوا َّشم ُ٘مقا
َ٥م َسم ُ
٥م َأ َطمدُ يم ُْؿ ْ َ
ٕمْمٙم ُْؿ َسم ْٕمْم ً٤م َأ َُي ُّ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َوَٓ َي ْٖمت ْ
َْ
ِ
ػ َُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِ ِف ِقم ْٚم ٌؿ َّ
اهللَ َّ
اًمً ْٛم َع
ٞمؿ [احلجرات  ، ] 12 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ َشم ْ٘م ُ
إن اهللَ شم ََّق ٌ
إن َّ
اب َرطم ٌ
ٍم َواًم ُٗم١ما َد يم ُُّؾ ُأوًمئِ َؽ يمَ٤م َن َقمٜمْ ُف َُم ًْئُقًٓ[اإلهاء  ، ] 36 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َُ :م٤م َي ْٚم ِٗم ُظ ُِم ْـ َىم ْق ٍل إَِّٓ
َواًم ٌَ َ َ
ِ ِ
ٞم٥م قمَتٞمدٌ [ق .]18 :
ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
ت ومِ ِ
ا ْقم َٚمؿ أ َّٟمف يٜمٌْ ِٖمل ًمِٙم ُِّؾ ُم َٙم َّٚم ٍ
ػ ْ
ٞمف اعمَ ّْم َٚم َح ُ٦م  ،و َُمتَك
َي َٗم َظ ًم ِ ًَ٤م َٟم ُف َقم ْـ َمجٞم ِع اًمٙمَال ِم إَِّٓ َيمالَُم ً٤م َفم َٝم َر ْ
ْ ُ َ َ
أن َ ْ
ُ
ِ
وم٤مًمًٜمَّ ُ٦م اإل ُْم ًَ ُ
٤مح إِ َمم َطم َرا ٍم َأ ْو
٤مك َقمٜمْ ُف َّٟ َٕ ،م ُف َىمدْ َيٜم َْج ُّر اًم َٙمالَ ُم اعمٌَُ ُ
اؾمت ََقى اًم َٙمالَ ُم َوشم َْر ُيم ُف ِذم اعمَ ّْم َٚم َح٦م ُّ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
واًمً َ
ر ٌء .
َُمٙم ُْروه  ،و َذًم َؽ يمَث ٌػم ذم اًم َٕم٤م َدة َّ ،
ال َُم ُ٦م ٓ َي ْٕمد ُهلَ٤م َ ْ

ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َُ « :م ْـ يم َ
َ٤من ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ٤مهللَِّ
َ -1511وقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
واًمٞمق ِم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أظم ِر َومٚمٞم ُ٘م ْؾ َظم ْػم ًا ْ ،أو ًم َٞم ّْم ُٛم ْ٧م ش ٌ
َ َْ
دي٨م َ ِ
حل ُ
ت
يح ذم َأ َّٟم ُف َيٜمٌْٖمل أن ٓ ي َت َٙم َّٚمؿ إَّٓ إذا يمَ٤من اًمٙمَال ُم َظم ْػم ًا َ ،و ُهق ا ًَّمذي َفم َٝم َر ْ
س ٌ
َوهذا ا َ
قر اعمَّم َٚم ِ
ح٦م َ ،ومال َيتَ َٙم َّٚم ُؿ .
ٚمحتُ ُف َ ،و َُمتك َؿم َّؽ ذم ُفم ُٝم ِ ْ
ُمّم َ
ْ
قؾمك ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م َر ُؾم َ
لم أ ْوم َْم ُؾ؟ ىم٤مل َُ « :م ْـ
أي اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
قل اهللَِّ ُّ
 -1512و َقم ْـ أيب ُُم َ
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َؾمٚمِ َؿ اعمُ ًْٚمِ ُٛم َ
قن ُِمـ ًم ِ ًَ٤مٟمِ ِف َو َي ِد ِه ش ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
َ -1513و َقم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ِ
سمـ ؾم ْٕم ٍد َىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
سملم
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َي ْْم َٛم ْـ زم ُم٤م ْ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
جلٜمَّ٦م ش ٌ .
سملم ِر ْضم َٚمٞمْ ِف ْ
حلٞمَٞمْ ِف َو َُم٤م ْ َ
أوٛم ْـ ًم ُف ا َ
َْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل  :إ َّن ا ًْم َٕم ٌْد
َ -1514و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّٟم ُف َؾمٛم َع اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ ِ
ًَمٞمتَ َٙم َّٚمؿ سمِ٤مًمٙمَٚمِ ِ
ٌَلم ومٞم َٝم٤م َي ِز ُّل َهب٤م إمم اًمٜم ِ
سملم ْ ِ
اعمنم ِق واعم ْٖم ِر ِ
قمٚمٞمف .
بشٌ .
َّ٤مر أ ْسم َٕمدَ ِممَّ٤م ْ َ
ٛم٦م َُم٤م َيت َّ ُ
َ ُ
لم ش َي َت َٗمٙم َُّر َّأهنَ٤م َظم ْ ٌػم أ ْم ٓ .
وُمٕمٜمك َ « :ي َت ٌَ َّ ُ

 -1515و َقمٜمْف قمـ اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إ َّن ا ًْمٕمٌدَ ًَمٞمتَ َٙم َّٚمؿ سمِ٤مًم َٙمٚمِ ِ
ٛم٦م ُِمـ ِر ْوق ِ
ان اهللَِّ
َ
ْ
َ
َ ُ
َْ َ ُ
ْ َ
خ ِ
ٚم٘مل هل٤م سم٤مًٓ ير َومٕمف اهللَّ هب٤م در ٍ
َشمٕم٤ممم ُم٤م ي ِ
ضم٤مت َ ،و َّ
إن ا ًْمٕم ٌْدَ ًَم َٞمتَٙم َّٚم ُؿ سم٤م ًْمٙمَٚمِ َٛم ِ٦م ُِم ْـ َؾم َ
ط اهللَِّ شمَٕم٤ممم ٓ
َ َ َْ ُ ُ
َ َ ُ
َ ََ
ُي ْٚم٘مل هلَ٤م سم٤مًٓ َيِقي َهب٤م ذم َضم َٝمٜمَّؿ ش رواه اًمٌخ٤مري .
ِ
ِ
محـ سمِالل ِ
اًمر ِ
زن ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
 -1516و َقم ْـ أيب َقم ٌْد َّ
سمـ احل٤مرث اعمُ ِّ
إن اًمرضم َؾ ًمٞمتَ َٙم َّٚمؿ سم٤م ًْمٙمَٚمِٛم ِ٦م ُِمـ ِر ْو ِ
وؾم َّٚمؿ َ
قان اهللَِّ شمَٕم٤ممم ُم٤م يمَ٤م َن َي ُٔم ُّـ ْ
أن َشم ٌْ ُٚم َغ َُم٤م سم َٚم َٖم ْ٧م
ْ
َ
ىم٤مل ُ َ ُ َّ َّ « :
َ
خ ِ
إن اًمرضم َؾ ًَمٞم َت َٙم َّٚمؿ سم٤مًمٙمَٚمِ ِ
ط اهللَّ َُم٤م يم َ
ٛم٦م ُِم ْـ َؾم َ
َ٤من ي ُٔم ُّـ أن
ي ْٙمت ُ
ُ٥م اهللَّ اهللَّ َهب٤م ِر ْو َقا َٟم ُف إمم َي ْق ِم ي ْٚم َ٘م٤م ُه َ ،و َّ َّ ُ َ ُ
ُ٥م اهللَّ ًَم ُف َهب٤م َؾم َ
خ َٓم ُف إمم َي ْق ِم ي ْٚم َ٘م٤م ُه ش.روا ُه ُم٤مًمؽ ذم « اعمُق َّـم٢مِ ش واًمؽمُمذي وىم٤مل
َشم ٌْ ُٚم َغ ُم٤م سم َٚم َٖم ْ٧م ي ْٙمت ُ
ٌ
صحٞمح .
:طمدي٨م طمً ٌـ
ٌ

 -1517و َقمـ ؾم ْٗمٞم٤من ِ ِ
رؾم َ
قل اهللَِّ َطمدِّ صمٜمل سم٠م ُْم ٍر أ ْقمت َِّم ُؿ سمِ ِف
سمـ قم ٌْد اهللَِّ ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م ُ
ْ ُ
ىم٤مل ُ « :ىم ْؾ ريب اهللَّ ُ ،صمؿ ِ
َ٤مف َقم َكم ؟ َوم َ٠م َظم َذ سمِٚمًِ ِ
َ
٤من َٟم ْٗم ًِ ِف ،
رؾمقل اهللَِّ ُم٤م َأ ْظم ُ
ِّ
َ
اؾمتَ٘م ْؿ ش ُىم ْٚم ُ٧م  :ي٤م ُ
َّ ْ
قف َُم٤م َخت ُ َّ
ٌ
صحٞمح .
طمدي٨م طمً ٌـ
ُصم َّؿ َىم٤مل  « :هذا ش  .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ٌ

ِ
َ -1518و َقمـ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ ٓ « :شمٙمْثِ ُروا
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ ُقم َٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
َٕم٤ممم َىم ًْق ٌة ًم ِ ْٚم َ٘م ْٚم ِ
٥م  ،وإ َّن أ ْسم َٕمدَ اًمٜم ِ
اًمٙمَال َم سم َٖم ْ ِػم ِذيم ِْر اهللَِّ َ ،وم٢م َّن َيمثْ َرة اًمٙمَال ِم سمِ َٖم ْ ِػم ِذيم ِْر اهللَّ شم َ
َّ٤مس ُِم َـ اهللَِّ
ٚم٥م اًم َ٘م٤مد ش  .رواه اًمؽمُمذي
اًم َ٘م ُ

ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َو َىم٤م ُه اهللَّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريرة ريض اهللَّ َقمٜم ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل ُ
 -1519وقم ْـ أيب ُه َ
ِ
اًمؽم ُِمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمً ٌـ.
لم ِر ْضم َٚمٞمْ ِف َد َظم َؾ اجلٜمَّ َ٦م ش َر َواه ِّ
وذ َُم٤م َسم ْ َ
ذ َُم٤م ْ َ
سملم َحلْٞمٞمْف َّ َ ،
َ َّ
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سمـ ِ
َ -1529و َقم ْـ ُقم ْ٘مٌ َ٦م ِ
قم٤مُم ٍر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م َرؾمقل اهللَِّ َُم٤م اًمٜمَّج٤م ُة ؟ َىم٤مل  « :أ ُْم ًِ ْؽ
َقم َٚمٞم َؽ ًمًِ٤مٟم ََؽ  ،و ًْمٞمًٕم َؽ سمٞمت َُؽ  ،واسم ِ
ؽ قمغم َظمٓمِٞم َئتِ َؽ ش رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
ْ
َ ََ ْ ْ
ْ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إذا َأ ْصٌح
 -1521وقمـ أيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ا ْسم ُـ آدم َ ،وم٢م َّن إ ْقم َْم٤م َء ُيم َّٚم َٝم٤م ُشم َٙم ِّٗم ُر اًم ِّٚمً٤م َن َ ،شم ُ٘م ُ
اؾمتَ َ٘م ْٛم َ٧م
قل  :اشم ِِّؼ اهللَّ ومٞمٜمَ٤م َ ،وم٢مٟمَّام ٟمح ُـ سمِ َؽ َ :وم٢من ْ
ِ
ضمجٜمَ٤م ش رواه اًمؽمُمذي ُمٕمٜمك « ُشم َٙم ِّٗم ُر اًم ِّٚم ًَ٤من ش َ :أي شم َِذ ُّل َ
وختْْم ُع ًَم ُف .
اؾمت َ٘م ْٛمٜم٤م وإن ا ْقمقضمج٧م ا ْقم َق ْ
َ
رؾمقل اهللَِّ أظمؼمن سمِ َٕم َٛم ٍؾ ُيدْ ِظم ُٚمٜمل اجلَٜمَّ٦م ،
 -1522وقم ْـ ُُمٕم٤مذ ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م ُ

َّ٤مر ؟ َىم٤مل ًَ « :م٘مدْ ؾم َ٠م ًْم َ٧م قمـ َقمٔمِٞم ٍؿ  ،وإ َّٟمف ًَمٞم ًِػم َقمغم ُمـ ينه اهللَّ َشمٕم٤ممم قم َٚم ِ
ويٌ ِ
٤مقمدُ ن قمـ اًمٜم ِ
ٞمف َ :شم ْٕم ٌُد
َ
ْ َ َّ َ ُ
ْ
َُ
َ
ُ َ ٌ
ِ
ِ
رُمْم َ
وحت ُّ٩م اًم ٌَٞمْ َ٧م إن اؾمتٓمٕم٧م إِ ًَمٞمْ ِف
٤من َ ُ
وشمّمق ُم َ
اًمّمال َة  ،وشمُ١ميت َّ
اًمزيمَ٤م َة ُ ،
ٞمؿ َّ
اهللَّ ٓ شم ُْنم ُك سمِف َؿم ْٞمئ ً٤م وشمُ٘م ُ
َؾمٌِ ْٞمالًُ ،صم َّؿ َىم٤مل  « :أٓ أ ُد ًُّمؽ َقمغم أ ْسم ِ
اًمّمدَ ىم ٌ٦م شم ْٓم ِٗمل ُء اخلَٓمِٞمئ٦م يمام ُي ْٓم ِٗمل ُء اعمَ٤م ُء
اًمّم ْق ُم ُضمٜمَّ ٌ٦م َّ
قاب اخلَ ْ ِػم ؟ َّ
اًمٜمَّ٤مر وصال ُة اًمرضم ِؾ ُمـ ضمق ِ
ف اًم َّٚمٞمْ ِؾ ش ُصمؿ شمَال { :شمتج٤مرم ُضمٜمُقهبؿ َقم ِـ اعمَ َْم ِ
٤مضم ِع }طمتَّك سم َٚم َغ {
ْ ْ
َّ ُ
ُْ
َّ
ي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن }

وة ؾم ِ
ِ ِ
ِِ
ؼم َك سمِ َر ِ
ٚم٧م َ :سمغم ي٤م
ٜم٤مُم ِف ش ُىم ُ
أس إ ُْم ِر  ،وقمٛمقده  ،وذ ْر َ
[ اًمًجدة ُ . ] 16 :صم َّؿ ىم٤مل « :أٓ ُأ ْظم ِ ُ
رؾمقل اهللَِّ َ :ىم َ٤مل  « :ر ْأس إُم ِر اإلؾمالم  ،و َقمٛمقده اًمّمال ُة  .وذرو ُة ِ
ؾمٜم٤مُم ِف ِ
اجل َٝم٤م ُد ش ُصم َّؿ ىم٤مل  « :أٓ
ُ ُ ُ َّ
ُ
ْ ُ
ْ
ُأ ْظم ِؼم َك سمـ ِِٛم ِ
ظمذ سمِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف َ
ذًمؽ يمٚمف ؟ش ُىم ْٚم ُ٧م َ :سمغم ي٤م ر ُؾم َ
قل اهللَِّ َ .وم َ٠م َ
الك َ
ُػ قم َٚم ْٞم َؽ هذا ش
ىم٤مل  « :يم َّ
ُ
ِ
ِ
َّ٤مس ذم اًمٜمَّ ِ
رؾم َ
قل اهللَِّ وإٟمَّ٤م عمُ َ١م َ
٤مر
اظمذون َسمام َٟمتَٙم َّٚم ُؿ سمِف ؟ وم َ٘م٤مل َ :صمٙمٚمت َْؽ ُأ ُُّم َؽ َ ،
ُ٥م اًمٜم َ
وه ْؾ َيٙم ُّ
ُىم ْٚم ُ٧م :ي٤م ُ
قه ِٝمؿ إَّٓ طمّم ِ٤مئدُ أ ًْم ًِٜمَتِ ِٝمؿ ؟ ش .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ِ :
قمغم وضم ِ
طمد ٌ
صحٞمح  ،وىمد ؾمٌؼ
ي٨م طمً ٌـ
ٌ
َ
َ ُ
ْ

ذطمف
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :أشمَدْ ُرو َن ُم٤م
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1523وقم ْـ أيب ُه َرير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف أ َّن ُ
٤مك سمام يٙمْره ش ِىمٞمؾ َ :أومرأي َ٧م إن يم٤من ذم ِ
ِ
ِ
يمر َك َأ َظم َ
أظمل
ْ
َُ
ورؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿ  .ىم٤مل  « :ذ ُ
اًمٖمٞمٌ ُ٦م؟ش َىم٤م ًُمقا  :اهللَّ ُ
وإن َل يٙمُـ ومِ ِ
ٞمف ُم٤م شم ُ٘م ُ ِ
قل ؟ َىم َ٤مل  « :إ ْن يم٤م َن ومِ ِ
ٞمف ُم٤م َشم ُ٘م ُ
ُم٤م َأ ُىم ُ
قل َوم َ٘مدْ هب َّت ُف ش رواه ُمًٚمؿ .
قل َوم َ٘مد ا ْهم َت ٌْتف ْ ْ ،
ِ
 -1524وقم ْـ أيب سمٙمْر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ذم ُظم ْٓمٌتِ ِف ْيقم اًمٜمَّحر
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أن ُ
راوٙمُؿ طمرام َقم َٚمٞمٙمُؿ يمَحرُم٦م ِ
طمج ِ٦م اًمق َدا ِع َّ « :
يقُمٙمُؿ هذا ،
إن ِدُم٤م َءيمُؿ  ،وأ ُْمقا ًَمٙمؿ وأ ْقم َ
ٌ ْ
ٛمٜمك ذم َّ
ُْ
سمِ ً
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ذم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ؿمٝمريم ُْؿ هذا  ،ذم سم َٚم ِديمُؿ هذا  ،أٓ َه ْؾ سم َّٚم ْٖم٧م ش ٌ
ريض اهللَّ قمٜمْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :ىم ْٚم ُ٧م ًمٚمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ طمًٌؽ ُِمـ ِ
قم٤مئِم٦م ِ
 -1525وقمـ ِ
صٗمٞمَّ٦م
ْ
ْ ُ
َ
ْ
ْ َ
ِ
واة  :شمٕمٜمل َىم ِّمػم ٌة  ،وم٘م٤مل ً « :م َ٘مدْ ُىم ْٚم ِ
يمذا ويم ََذا َىم٤مل سمٕم ُض اًمر ِ
اًمٌحر عمَ َزضمتْف ،
٧م يمَٚمِٛم ً٦م ًمق ُُم ّ
زضم٧م سمامء ْ
ْ
ْ
ُّ
ِ
٥م أن طم َٙم ْٞم ُ٧م إٟمًْ٤مٟم ً٤م وإ َّن زم يمذا َويم ََذا ش رواه أسمق داود ،
ش َىم٤م ًَم ْ٧م  :وطم َٙم ْٞم ُ٧م ًمف إٟمً٤مٟم ً٤م وم٘م٤مل ُ « :م٤م أطم ُّ
ٌ
ُمز َضمتْ ُف ش َظم٤مًمٓمتف خمُ َ٤م ًَمٓم٦م َيت َٖم َّ ُػم َهب٤م َـم ْٕم ُٛم ُف ْ ،أو
طمدي٨م طمً ٌـ
واًمؽمُمذي وىم٤مل :
صحٞمح وُمٕمٜمك َ « :
ٌ
قمـ ِ
ِر ِ ِ ِ
اًمز ِ
اًمٖمٞم ٌَ ِ٦م َ ،ىم٤مل اهللَُّ شمَٕم٤ممم  { :وُم٤م يٜمْٓمِ ُؼ ِ
واضم ِر ِ
وهذا ُِم ْـ َ
قمـ
أسمٚمغ َّ
َي ُف ًمِمدة ٟمتٜمٝم٤م وىمٌحٝم٤م َ ،
ُ
يقطمك } [ اًمٜمجؿ . ] 4 :
اهلَقى  ،إن ُه َق إٓ و ْطم ٌّل َ

ِ
َ -1526و َقم ْـ أٟم ٍ
رؾم ُ
َس ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
ت
ُمرر ُ
وؾم َّٚمؿ  « :عمَّ٤م ُقم ِر َج يب ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ِ
ٍ
ُح٤مس ََي ِٛم ُِم َ
ه١مٓء َي٤م ِضم ْ ِؼميؾ ؟
ور ُهؿ َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ُ :م ْـ
سمِ َ٘م ْق ٍم هل ُ ْؿ أ ْفم َٗم ٌ٤مر ُِمـ ٟم
وضم َ
قن َهب٤م ُ
قه ُٝم ُؿ َو ُصدُ َ
ِ
ِ
ه١مٓء ا ًَّم ِذي َـ َي ْ٠م ُيم ُٚمق َن ُحلُقم اًمٜم ِ
ٝمؿ  ،ش روا ُه أسمق داود.
َىم٤مل :
َّ٤مس  ،و َي َ٘م ُٕمقن ذم أ ْقمراو ْ
ِ
 -1527وقمـ أيب ُهر ْيرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :يم ُُّؾ اعمًُٚمِ ِؿ َقمغم
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
اعمًُٚمِ ِؿ طمرام  :دُمف ِ
وقم ْر ُو ُف َو َُم٤م ًُم ُف ش روا ُه ُمًٚمؿ .
َ ٌ َُُ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف:وٓ يٖمت٥م سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م أَي٥م أطمديمؿ أن ي٠ميمؾ حلؿ أظمٞمف ُمٞمت٤م .ىم٤مل  :طمرم اهلل قمغم
اعم١مُمـ أن يٖمت٤مب اعم١مُمـ سمٌمء  ،يمام طمرم اعمٞمت٦م .قمـ ىمت٤مدة :أَي٥م أطمديمؿ أن ي٠ميمؾ حلؿ أظمٞمف ُمٞمت٤م

ومٙمرهتٛمقه  .ي٘مقل  :يمام أٟم٧م يم٤مره ًمق وضمدت ضمٞمٗم٦م ُمدودة أن شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م  ،ومٙمذًمؽ وم٤ميمره همٞمٌتف وهق طمل.
قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل  :يمٜم٤م ٟمحدث أن اًمٖمٞمٌ٦م أن شمذيمر أظم٤مك سمام يِمٞمٜمف  ،وشمٕمٞمٌف سمام ومٞمف  ،وإن يمذسم٧م قمٚمٞمف ومذًمؽ
اًمٌٝمت٤من(.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )398/22
وٓ يٖمت٥م سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م واًمٖمٞمٌ٦م :ذيمر اًمٕمٞم٥م سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م  ،ىم٤مل احلًـ :اًمٖمٞمٌ٦م صمالصم٦م يمٚمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل:
اًمٖمٞمٌ٦م واإلومؽ واًمٌٝمت٤من  ،وم٠مُم٤م اًمٖمٞمٌ٦م  ،وم٠من شم٘مقل ومٞم٠مظمٞمؽ ُم٤م هق ومٞمف .وأُم٤م اإلومؽ  ،وم٠من شم٘مقل ومٞمف ُم٤م سمٚمٖمؽ
قمٜمف .وأُم٤م اًمٌٝمت٤من وم٠من شم٘مقل ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف(.شمٗمًػم اعم٤موردى )335/5
مه َز ٍة عمَُّ َز ٍة ) (اهلٛمزة  )1ىم٤مل :اًمذي ي٠ميمؾ حلقم اًمٜمَّ٤مس ،واًم ُّٚمٛمزة:
قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ : (:و ْي ٌؾ ًِّمٙم ُِّؾ ُ َ
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اًم َّٓم َّٕم٤من ( .اًمزهد ًمقيمٞمع )2912
ِ
مه َز ٍة) يٕمٜمل اًمٓمٕم٤من اعمٖمت٤مب اًمذي إذا هم٤مب قمٜمف اًمرضمؾ اهمت٤مسمف ُمـ ظمٚمٗمف.
ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾَ :
(و ْي ٌؾ ًمٙم ُِّؾ ُ َ
( شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ )837 /4
َىم َ٤مل ىمت٤مدةَ :يٛمزة ويٚمٛمزة سمٚمً٤مٟمف وقمٞمٜمف وي٠ميمؾ حلقم اًمٜم٤مس ويٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم )481/8
َ٤من َقمٜمْ ُف َُم ًْئُقٓ ً
ٍم َواًم ُٗم١ما َد يم ُُّؾ ُأوًمئِ َؽ يم َ
ػ َُم٤م ًَمٞمْ َس ًَم َؽ سمِ ِف ِقم ْٚم ٌؿ َّ
:وَٓ َشم ْ٘م ُ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ
إن َّ
اًمً ْٛم َع َواًمٌَ َ َ
(اإلهاء ً ) 36مٚمٜم٤مس ومٞمٝم٤م َخً٦م أىمقال  :إول  ٓ :شمًٛمع وٓ شمر ُم٤م ٓ َيؾ ؾمامقمف وٓ رؤيتف  .اًمث٤من :
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  ٓ:شمتٌع ُم٤م ٓ شمٕمٚمؿ وٓ يٕمٜمٞمؽ  .اًمث٤مًم٨م  :ىم٤مل ىمت٤مدة  ٓ:شم٘مؾ رأي٧م ُم٤م ل أر  ،وٓ ؾمٛمٕم٧م
ُم٤م ل أؾمٛمع  .اًمراسمع  :ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م :هق ؿمٝم٤مدة اًمزور  .اخل٤مُمس  :ىمٞمؾ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُ:مٕمٜم٤مه ٓ
شم٘مػ ٓ شم٘مؾ( .اطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمرسمك )291/3
قمـ قمٙمرُم٦م ذم ىمقًمف  :إن اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٗم١ماد يمؾ أوًمئؽ يم٤من قمٜمف ُمً١موٓ .ي٘مقل  :ؾمٛمٕمف وسمٍمه
يِمٝمد قمٚمٞمف .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :يمؾ أوًمئؽ يم٤من قمٜمف ُمً١موٓ .ىم٤مل  :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘م٤مل  :أيمذًمؽ يم٤من
أم ٓ( .شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر )346/9
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف ُ :م٤م يٚمٗمظ ُمـ ىمقل أي٦م  .ىم٤مل  :يٙمت٥م يمؾ ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف ُمـ ظمػم أو ذ ،طمتك إٟمف
ًمٞمٙمت٥م ىمقًمف  :أيمٚم٧م وذسم٧م ،ذهٌ٧م ضمئ٧م رأي٧م  .طمتك إذا يم٤من يقم اخلٛمٞمس قمرض ىمقًمف وقمٛمٚمف وم٠مىمر
ُمٜمف ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ ظمػم أو ذ وأًم٘مك ؾم٤مئره ومذًمؽ ىمقًمف  :يٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ويثٌ٧م) .اًمرقمد )39
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف ُ :م٤م يٚمٗمظ ُمـ ىمقل أي٦م  .ىم٤مل  :يم٤مشم٥م احلًٜم٤مت قمـ يٛمٞمٜمف يٙمت٥م طمًٜم٤مشمف ويم٤مشم٥م
اًمًٞمئ٤مت قمـ يً٤مره ،وم٢مذا قمٛمؾ طمًٜم٦م يمت٥م ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم قمنما ،وإذا قمٛمؾ ؾمٞمئ٦م ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم
ًمّم٤مطم٥م اًمِمامل  :دقمف طمتك يًٌح أو يًتٖمٗمر  .وم٢مذا يم٤من يقم اخلٛمٞمس يمت٥م ُم٤م جيري سمف :اخلػم واًمنم
ويٚم٘مل ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ،صمؿ يٕمرض قمغم أم اًمٙمت٤مب ومٞمجده سمجٛمٚمتف ومٞمف .قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف  :رىمٞم٥م قمتٞمد
ىم٤مل  :رصٞمد .قمـ أيب قمٛمران اجلقن ىم٤مل  :سمٚمٖمٜم٤م أن اعمالئٙم٦م شمّمػ سمٙمتٌٝم٤م إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ قمِمٞم٦م سمٕمد
اًمٕمٍم ،ومٞمٜم٤مدى اعمٚمؽ  :أًمؼ شمٚمؽ اًمّمحٞمٗم٦م  .ويٜم٤مدى اعمٚمؽ أظمر  :أًمؼ شمٚمؽ اًمّمحٞمٗم٦م  .ومٞم٘مقًمقن  :رسمٜم٤م
ىم٤مًمقا ظمػما وطمٗمٔمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ  .ومٞم٘مقل  :إهنؿ ل يريدوا سمف وضمٝمل ،وإن ٓ أىمٌؾ إٓ ُم٤م أريد سمف وضمٝمل .
ويٜم٤مدى اعمٚمؽ أظمر :ايمت٥م ًمٗمالن سمـ ومالن يمذا ويمذا  .ومٞم٘مقل :ي٤م رب إٟمف ل يٕمٛمٚمف .ومٞم٘مقل :إٟمف ٟمقاه.
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(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )622/13
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :إذا أردت أن شمذيمر قمٞمقب ص٤مطمٌؽ وم٤مذيمرقمٞمقسمؽ (.اإلطمٞم٤مء)143/3

وىم٤مل ايْم٤م :اذيمر أظم٤مك إذا هم٤مب قمٜمؽ سمام حت٥م أن يذيمرك سمف ،ودع ُمٜمف ُم٤م حت٥م أن يدع ُمٜمؽ.
(اًمٕم٘مد اًمٗمريد )336 -335/2
ً
ظمّم٤مٓ صمال ًصم٤م:
ىم٤مل اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ٓسمٜمف قمٌد اهلل :ي٤م سمٜمك ،أرى أُمػم اعم١مُمٜملم يدٟمٞمؽ ،وم٤مطمٗمظ ُمٜمك
ٓ شمٖمت٥م ُمـ ًمف ه ،وٓ يًٛمٕمـ ُمٜمؽ يمذ ًسم٤م ،وٓ شمٖمت٤مسمـ قمٜمده أطمدً اُ(.مٙم٤مرم إظمالق )297/2
ِ
ٍ
سمٕمٞم٥م هق ومٞمؽ وطمتك شمٌدأ
اإليامن طمتك ٓ شمٕمٞم٥م اًمٜم٤مس
وىم٤مل احلًـ :اسم َـ آدم إٟمؽ ًمـ شمّمٞم٥م طم٘مٞم٘مف

ومٕمٚم٧م ذًمؽ يم٤من ؿمٖمٚمؽ ذم ظم٤مصف ٟمٗمًؽ وأطمٌ٥م اًمٕمٌ٤مدِ
سمّمالحِ ذًمؽ اًمٕمٞم٥م ومتّمٚمحف ُمـ ٟمٗمًؽ وم٢مذا
َ
إمم اهلل ُمـ يم٤من هٙمذا(.اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )329 /3
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :واهلل ًمٚمٖمٞمٌ٦م أهع ذم ديـ اعم١مُمـ ُمـ إيمٚم٦م ذم ضمًدة  (.اإلطمٞم٤مء )152/3
قمـ ضمرير سمـ طم٤مزم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ؾمػميـ وىم٤مل زم :رأي٧م ذًمؽ اًمرضمؾ إؾمقد؟ صمؿ ىم٤مل :أؾمتٖمٗمر
اهللُ :م٤م أراٟم٤م إٓ ىمد اهمتٌٜم٤مه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )268/2
ذيمرا خلٓم٤مي٤م اًمٜم٤مس(.اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )86/6
ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ :إن أيمثر اًمٜم٤مس ظمٓم٤مي٤م أيمثرهؿ ً

وقمـ اسمـ ؾمػميـ :أٟمَّف ذيمر ِ
اًمٖمٞمٌ٦م وم٘م٤مل :أل شمر إمم ضمٞمٗم٦م ظمياء ُمٜمتٜم٦م؟(.اًمزهد ًمقيمٞمع )299

ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمديً :مقٓ أن أيمره أن يٕمَم اهللً ،متٛمٜمٞم٧م أن ٓ يٌ٘مك أطمد ذم اعمٍم إٓ اهمت٤مسمٜمل أي
رء أهٜم٠م ُمـ طمًٜم٤مت جيده٤م اًمرضمؾ ذم صحٞمٗمتف ل يٕمٛمؾ هب٤م؟!(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك)395 /5
قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل :إذا فمٝمرت اًمٖمٞمٌ٦م :ارشمٗمٕم٧م إظمقة ذم اهلل :إٟمام ُمثٚمٙمؿ ذم ذًمؽ اًمزُم٤منُ :مثؾ
رء ُمٓمكم سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،داظمٚمف ظمِم٥م ،وظم٤مرضمف طمًـ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )69/8
قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :اؾمٛمٕمقا ُم٤م ي٘م٤مل ًمٙمؿ ،وم٢مٟمف أٟمٗمع ًمٙمؿ ُمـ احلدي٨مً :مق أن رضم ً
ال أص٤مب ُمـ ُم٤مل
رضمؾ ؿمٞمئ ً٤م ،ومتقرع قمٜمف سمٕمد ُمقشمف ،ومج٤مء سمف إمم ورصمتفً ،مٙمٜم٤م ٟمرى ذًمؽ يمٗم٤مرة ًمف :وًمق أن رضمالً أص٤مب ُمـ
قمرض رضمؾ ؿمٞمئ ً٤م ،ومتقرع قمٜمف سمٕمد ُمقشمف ،ومج٤مء إمم ورصمتف ،وإمم مجٞمع أهؾ إرض ،ومجٕمٚمقه ذم طمؾُ :م٤م
يم٤من ذم طمؾ ،ومٕمرض اعم١مُمـ أؿمد ُمـ ُم٤مًمف :اوم٘مٝمقا ُم٤م ي٘م٤مل ًمٙمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )278/7
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :اًمٖمٞمٌ٦م أؿمد ُمـ اًمدّ يـ ،اًمدّ يـ :ي٘م٣م ،واًمٖمٞمٌ٦م ٓ :شم٘م٣م ( .احلٚمٞمف )275/7
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ويم٤من ؿمٕمٌ٦م ي٠ميت قمٛمران سمـ ضمدير ومٞم٘مقل :شمٕم٤مل ي٤م قمٛمران ٟمٖمت٤مب ذم اهلل ؾم٤مقم٦م ٟمذيمر ُمً٤موئ أصح٤مب
احلدي٨م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )152/7
ىم٤مل ؿمٕمٌ٦م ٓ :يزال اعمرء ذم ومًح٦م ُمـ ديٜمفُ ،م٤مل يٓمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )151/7
وىم٤مل أيْم ً٤م :يم٤من اًمرضمؾ يٛمقت ول يٓمٚم٥م ؿمٞمئ ً٤م ُمـ هذا ،وم٠مهمٌٓمف ،يٕمٜمل احلدي٨م ( .احلٚمٞمف )153/7
قمـ سمنم سمـ احل٤مرث وىمد ؾمئؾ قمـ ُمـ يٖمت٤مب اًمٜم٤مس :يٙمقن قمدًٓ؟ ىم٤مل ٓ :إذا يم٤من ُمِمٝمقر ًا سمذًمؽ ومٝمق
اًمقوٞمع ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )344/8
قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤ملُ :مـ ُقمرف سم٤مًمٙمذب :ل جيز صدىمف ،وُمـ ُقمرف سم٤مًمّمدق أئتٛمـ قمغم طمديثف ،وُمـ
أيمثر اًمٖمٞمٌ٦م واًمٌٖمْم٤مء :ل يقصمؼ ُمٜمف سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ،وُمـ قمرف سم٤مًمٗمجقر واخلديٕم٦م :ل يقصمؼ إًمٞمف ذم اعمحٌ٦م ،وُمـ
اٟمتحؾ ومقق ىمدره :ضمحد ىمدره ،وٓ َيًـ ومٞمف ُم٤م ي٘مٌح ذم همػمه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )63/4
ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز جلٚمً٤مئفُ :مـ صحٌٜمل ُمٜمٙمؿ ومٚمٞمّمحٌٜمل سمخٛمس ظمّم٤مل :يدًمٜمل ُمـ اًمٕمدل إمم ُم٤م
ٓ أهتدي ًمف ،ويٙمقن زم قمغم اخلػم قمقٟم٤م ،ويٌٚمٖمٜمل طم٤مضم٦م ُمـ ٓ يًتٓمٞمع إسمالهمٝم٤م ،وٓ يٖمت٤مب قمٜمدي أطمد ًا،
وي١مدي إُم٤مٟم٦م اًمتل محٚمٝم٤م ُمٜمل وُمـ اًمٜم٤مس ،وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ ومحٞمٝمالً سمف ،وإٓ ومٝمق ذم طمرج ُمـ صحٌتل
واًمدظمقل قمكم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )336/5
قمـ أمحد سمـ قم٤مصؿ ىم٤مل :وٓ يٙمً٥م سم٤مًمٖمٞمٌ٦م شمٕمجٞمؾ صمٜم٤مء ،وٓ يٌٚمغ سمف رئ٤مؾم٦م ،وٓ يّمؾ سمف إمم ُمزي٦م ذم
دٟمٞم٤مُ ،مـ ُمٓمٕمؿ ،أو ُمٚمٌس ،وٓ ُم٤مل :وهق قمٜمد اًمٕم٘مالء ُمٜم٘مقص ،وقمٜمد اًمٕم٤مُم٦م ؾمٗمٞمف ،وقمٜمد إُمٜم٤مء
ظم٤مئـ ،وقمٜمد اجلٝم٤مل ُمذُمقم :وٓ َيتٛمٚمف ذم ٟم٘مص ،إٓ ُمـ يم٤من ذم ُمثؾ طم٤مًمف ،وُم٤م وضمدت ذم اًمنم ٟمققم٤م
أيمثر ُمٜمف ضر ًا ،ذم اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ ،وٓ أىمؾ ٟمٗمٕم ً٤م ،وٓ أفمٝمر ضمٝمالً ،وٓ أقمٔمؿ وزر ًا ُمـ ُمٙمتًٌٞمف:
يٌٖمْمف قمٚمٞمف اعمت٘مقن ،وَيذره اًمٗم٤مؾم٘مقن ،وَيجره اًمٕم٤مىمٚمقن .واًمٖمٞمٌ٦م :اؾمؿ ًمثالصم٦م ُمٕم٤من ،وراسمٕمٝم٤م يمٌػمة،
شمٜمٌ٧م قمٞم٥م همػمك ذم اًم٘مٚم٥م ،ومتٙمره أن شمتٙمٚمؿ سمف ظمقف قم٤مدي٦م :واعمٕمٜمك اًمث٤من :أن شمذيمر سم٤مًمٚمً٤من ،وشمٙمره
أن شمذيمر اؾمؿ اًمرضمؾ سمٕمٞمٜمف :واًمث٤مًم٨مُ :مٕمٜم٤مه ذم اًم٘مٚم٥م ،واًمٕمٗمق وذيمر اًمٖمٞمٌ٦م سم٤مًمٚمً٤من :وم٠مُم٤م إفمٝم٤مرك اؾمؿ
اًمرضمؾ وم٤مًمٖمٞمٌ٦م اعمٍمطم٦م اًمتل ل يٌؼ ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ،وٓ قمغم ضمٚمً٤مئف :وم٢مذا صح ذًمؽ ذم اًمٕمٌد ،رىمل
ُمٜمف إمم درطم٦م اًمٌٝمت٤من ،ومذيمر ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ،ومّم٤مر ُمٌ٤مهت ً٤مُ ،مٖمت٤مسم ً٤مٟ ،مامُم ً٤م ،يم٤مذسم ً٤م ،سم٤مهمٞم ً٤م ،ل يٛمتٜمع ُمـ ظمّمٚم٦م
ُمـ هذه اخلّم٤مل اًمتل ذيمرهت٤م :وذًمؽ يمٚمف :جم٤مٟم٥م ًمٚمٞم٘ملمُ ،مثٌ٧م ًمٚمِمؽ .واقمٚمؿ :أن خمرج اًمٖمٞمٌ٦مُ :مـ

 - 376اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم
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شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ،وُمـ ؿمدة رى ص٤مطمٌٝم٤م قمـ ٟمٗمًف :وإٟمام اهمتٌتف سمام ل شمر ومٞمؽ ُمثٚمف أو ؿمٙمٚمف ،ول يٖمت٥م
سمٌمء ،إٓ ُم٤م اطمتٛمٚم٧م ًمٜمٗمًؽ ُمـ اًمٕمٞم٥م أيمثر مم٤م اهمتٌ٧م ،إن يمٜم٧م ضم٤مهالً سمٙمثرة قمٞمقب ٟمٗمًؽ ،أو يمٜم٧م
قم٤مروم ً٤م هب٤م ،وإٟمام ي٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمؽ ُمـ هق ُمثٚمؽ :وًمق قمٚمٛم٧م :أن ومٞمؽ ُمـ اًمٜم٘مّم٤من أيمثر مم٤م شمريد أن شمٜم٘مص سمف،
حلجزك ذًمؽ قمـ همٞمٌ٦م همػمك ،وٓؾمتحٞمٞم٧م أن شمٖمت٤مب همػمك سمام ومٞمؽ ُمـ اًمٕمٞمقب :إذا قمروم٧م وأٟم٧م ُمٍم
قمٚمٞمٝم٤م ،ومجرُمؽ أقمٔمؿ ُمـ ضمرم همػمك ،وإٟمام يً٤مقمدك قمغم اًم٘مٌقل ُمٜمؽُ :مـ هق أقمٛمك ىمٚمٌ ً٤م ُمٜمؽ سمٛمٕمروم٦م
قمٞمقب ٟمٗمًف ،وًمقٓ ذًمؽ ،عم٤م اضمؽمأت قمغم ذيمر قمٞم٥م همػمك قمٜمده .وم٤مطمذر اًمٖمٞمٌ٦م ،يمام حتذر قمٔمٞمؿ اًمٌالء:
وم٢من اًمٖمٞمٌ٦م إذا صمٌت٧م ذم اًم٘مٚم٥م ،وأذن ص٤مطمٌٝم٤م ذم اطمتامهل٤م سم٤مًمرى ًمًٙمقهن٤م ،طمتك شمقؾمع ٕظمقاهت٤م ُمٕمٝم٤م ذم
اعمًٙمـ :وأظمقاهت٤م :اًمٜمٛمٞمٛم٦م ،واًمٌٖمل ،وؾمقء اًمٔمـ ،واًمٌٝمت٤من اًمٕمٔمٞمؿ ،واًمٙمذب :وم٤مطمذره٤م ،وم٢مهن٤م ُمزري٦م
ذم اًمدٟمٞم٤م سمّم٤مطمٌٝم٤م ،وخمزي٦م ًمف ذم أظمرةٕ ،ن اًمٖمٞمٌ٦م طمرام ذم اًمتٜمزيؾ .ومٛمـ صح٧م ومٞمف اًمٖمٞمٌ٦م :صح ومٞمف
اًمٙمذب ،واًمٌٝمت٤من :وذًمؽ ٕهنام جم٤مٟمٌ٤من ًمإليامنٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم طمرم ُمـ اعم١مُمـ قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ:م٤مًمف ،ودُمف  ،وأن ئمـ سمف فمـ اًمًقء :وإٟمام اًمٔمـ ذم اًم٘مٚم٥م ،دون اإلفمٝم٤مر ،ومٙمٞمػ سمٛمـ ئمٝمر
ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٚمً٤من ُم٤م يٕم٤مرض سمف قمٞم٥م همػمه ،سمام يٕمرف ُمـ قمٞمقب ٟمٗمًف :ومٝمق رى ُمٜمف سمٕمٞمقهب٤م ،وم٢من
مه٧م اًمٜمٗمس سمٕمٞمقب همػمه٤م :ومرده٤م إمم قمٞمقب ٟمٗمًؽٟٕ ،مؽ إن ًم٘مٞم٧م قم٤معم ً٤م ٟم٤مصح ً٤م ،وم٤مؾمتنمشمف ذم أُمر ذم
أي ا عمقاوع أٟمزل وأؾمٙمـ ،ىم٤مل :اذه٥م ،واشمؼ اهلل طمٞم٨م ُم٤م يمٜم٧م ،وأَخؾ أُمرك :ىم٤مل :ومجٕمٚم٧م أؾمتزيده،
ومال يزيدن( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )293-291/9
ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل إٟمٓم٤ميمل :أذ ُمٙمٜم٦م اًمرضمؾ اًمٌذاء وهق :اًمقىمٞمٕم٦م ُمٜمف ،وهل اًمٖمٞمٌ٦م وذًمؽ أٟمف ٓ يٜم٤مل
سمذًمؽ ُمٜمٗمٕم٦م ،ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة ،سمؾ يٌٖمْمف قمٚمٞمف اعمت٘مقن ،وَيجره اًمٖم٤مومٚمقن ،ودمتٜمٌف اعمالئٙم٦م،
وشمٗمرح سمف اًمِمٞم٤مـملم :وي٘م٤مل :إهن٤م شمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ ،وشمٜم٘مض اًمقوقء ،وحتٌط إقمامل ،وشمقضم٥م اعم٘م٧م:
واًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م ىمريٜمت٤من ،خمرضمٝمام ُمـ ـمريؼ اًمٌٖمل ،واًمٜمامم ىم٤مشمؾ ،واعمٖمت٤مب آيمؾ اعمٞمت٦م ،واًمٌ٤مهمل ُمًتٙمؼم:
صمالصمتٝمؿ واطمد ،وواطمدهؿ صمالصم٦م :وم٢مذا قمقد ٟمٗمًف ذًمؽ :رومٕمف إمم درضم٦م اًمٌٝمت٤من ،ومٞمّمػمُ :مٖمت٤مسم ً٤مُ ،مٌ٤مهت ً٤م،
يمذاسم ً٤م :وم٢مذا صمٌ٧م ومٞمف اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من :ص٤مر جم٤مٟمٌ ً٤م ًمإليامن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )291/9
قمز َّ
ظمػما زهده ذم اًمدٟمٞم٤م ووم٘مٝمف ذم اًمدِّ يـ وسمٍمه
ىم٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل :إذا أراد اهلل َّ
وضمؾ سمٕمٌد ً
اًمرضمؾ ٓ :إًمف إٓ اهلل وم٠مظمِمك قمٚمٞمف اًمٜم٤مر ىمٞمؾ :ويمٞمػ
قمٞمقسمف ىم٤ملُ :صم َّؿ اًمتٗم٧م اًمٗمْمٞمؾ إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل :رسمام ىم٤مل َّ
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يمت٤مب إُمقر اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

ذاك؟! ىم٤مل :يٖمت٤مب سملم يديف رضمؾ ومٞمٕمجٌف ومٞم٘مقل ٓ :إًمف إٓ اهلل وًمٞمس هذا ُمقوٕمٝم٤م إٟمام هذا ُمقوع أن
يٜمّمح ًمف ذم ٟمٗمًف ،وي٘مقل ًمف :اشمؼ اهلل(.اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )86/6
قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل :إذا سمٚمٖمؽ قمـ أظمٞمؽ ُم٤م يًقءك ،ومال شمٖمتؿ ،وم٢مٟمف إن يم٤من يمام ي٘مقل ،يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م
قمجٚم٧م ،وإن يم٤من قمغم همػم ُم٤م شم٘مقل ،يم٤مٟم٧م طمًٜم٦م ل شمٕمٛمٚمٝم٤م(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )264 /6
وروي قمـ احلًـ اًمٌٍمى أن رضمالً ىم٤مل ًمف :إن ومالٟم٤م ىمد اهمت٤مسمؽ ،ومٌٕم٨م إًمٞمف رـمٌ ً٤م قمغم ـمٌؼ ،وىم٤مل :ىمد
أهدي٧م إزم ُمـ طمًٜم٤مشمِؽ ،وم٠مردت أن أيم٤مومئؽ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مقمذرن وم٢من ٓ أىمدر أن أيم٤مومئؽ قمغم
سمٚمٖمٜمل أٟمؽ
َ
اًمتامم ( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ)154 /3
ىم٤مل َيل سمـ ُمٕم٤مذ ً:مٞمٙمـ طمظ اعم١مُمـ ُمٜمؽ صمالصم٤م :ان ل شمٜمٗمٕمف ومال شميه وان ل شمٗمرطمف ومال شمٖمٛمف وان ل
متدطمف ومال شمذُمف( .شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم )1/178
ىم٤مل َيٞمك سمـ أيب يمثػم :يّمقم اًمرضمؾ قمـ احلالل اًمٓمٞم٥م ويٗمٓمر قمغم احلرام اخلٌٞم٨م حلؿ أظمٞمف يٕمٜمل:
يٖمت٤مسمف ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )69/3
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مركً :مق يمٜم٧م ُمٖمت٤م ًسم٤م أطمدً ا ٓهمتٌ٧م واًمدى ٕهنام أطمؼ سمحًٜم٤ميت(.ذح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل (245/9

وىم٤مل أسمق قم٤مصؿُ :م٤م اهمتٌ٧م أطمدً ا ُمٜمذ قمٚمٛم٧م أن اًمٖمٞمٌ٦م شمي سم٠مهٚمٝم٤م(.شم٤مريخ دُمِمؼ )363/24
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل :أىمؾ ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مس ،شم٘مؾ همٞمٌتؽ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )8/7
ىم٤مل اًمٜمقوي :سمٚمٖمٜم٤م أن ىمس سمـ ؾم٤مقمدة وأيمثؿ سمـ صٞمٗمل اضمتٛمٕم٤م وم٘م٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف  :يمؿ وضمدت ذم
اسمـ آدم ُمـ اًمٕمٞمقب ؟ وم٘م٤مل :هل أيمثر ُمـ أن حتَم واًمذي أطمّمٞمتف صمامٟمٞم٦م آٓف قمٞم٥م ومقضمدت ظمّمٚم٦م إن
اؾمتٕمٛمٚمتٝم٤م ؾمؽمت اًمٕمٞمقب يمٚمٝم٤م ىم٤مل ُ :م٤م هل ؟ ىم٤مل  :طمٗمظ اًمٚمً٤من !(.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )
ىم٤مل اًمِم٤مقمر(:رووف اًمٕم٘مالء وٟمزهف اًمٗمْمالء ص )128
شمٚمتٛمس ُِمـ ُمً٤موي اًمٜمَّ ِ
َ
ؽما ُِمـ ُمً٤مويٙم٤م
٤مس ُم٤م ؾمؽموا
ٓ
ْ
ومٞمٝمتؽ اهلل ؾم ً
واذيمر حم٤مؾم َـ ُم٤م ومٞمٝمؿ إذا ذيمروا
ْ

شمٕم٥م أطمدً ا ُمٜمٝمؿ سمام ومٞمٙم٤م
وٓ ْ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل رضمؾ رأي٧م اسمـ قمٌ٤مس آظمذ ًا سمثٛمرة ًمً٤مٟمف وهق ي٘مقل وَيؽ ىمؾ ظمػم ًا شمٖمٜمؿ واؾمٙم٧م قمـ ٍ
ذ شمًٚمؿ.
ىم٤مل وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ ي٤م اسمـ قمٌ٤مس ُم٤مزم أراك آظمذ ًا سمثٛمرة ًمً٤مٟمؽ وشم٘مقل يمذا ويمذا ؟ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس سمٚمٖمٜمل
رء أطمٜمؼ ُمٜمف قمغم ًمً٤مٟمف ،يٕمٜمل ٓ يٖمْم٥م قمغم ٍ
أن اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمس هق قمغم ٍ
رء ُمـ ضمقارطمف أؿمد
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ُمـ همْمٌف قمغم ًمً٤مٟمف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)328 /1
وقمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف ،أٟمف ُمر قمغم سمٖمؾ ُمٞم٧م ،وم٘م٤مل ًمٌٕمض أصح٤مسمفٕ :ن ي٠ميمؾ اًمرضمؾ ُمـ
هذا طمتك يٛمأل سمٓمٜمف ،ظمػم ًمف ُمـ أن ي٠ميمؾ حلؿ رضمؾ ُمًٚمؿ( .اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذرى )239/3
ٍ
وىم٤مص وسملم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد يمال ٌم ،ومذه٥م
وقمـ َيٞمك سمـ احلّملم قمـ ـم٤مرق ىم٤مل :دار سملم ؾمٕمد سمـ أيب
ظم٤مًمد قمٜمد ٍ
ٍ
ٌ
ؾمٕمد ،وم٘م٤مل ؾمٕمدٌ ُ :مف َّ
إن ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م ل يٌٚمغ ديٜمٜم٤م .أي قمداوة وذ.
رضمؾ ًمٞم٘مع ذم
(قمٞمقن إظمٌ٤مر ًمٚمديٜمقرى ) 16/2
قمـ احلًـ اًمٌٍمي أن ً
رضمال ىم٤مل ًمف :إٟمؽ شمٖمت٤مسمٜمل وم٘م٤ملُ :م٤م سمٚمغ ىمدرك قمٜمدي أن ُأطمٙمٛمؽ ذم طمًٜم٤ميت.
( إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى ) 349
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمثٜمك :ؾمٛمٕم٧م سمنم سمـ احل٤مرث ي٘مقل يم٤من رضمؾ جي٤مًمس إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ وم٤مهمت٤مب قمٜمده
رضمال وم٘م٤مل ٓ شمٗمٕمؾ وهن٤مه ومٕم٤مد وم٘م٤مل ًمف اذه٥م وص٤مح سمف صمؿ ىم٤مل قمجٌ٧م ًمٜم٤م يمٞمػ ٟمٛمٓمر صمؿ ىم٤مل سمنم
وأقمج٥م أُم٤م أٟمف إٟمام اطمتٌس اعمٓمر عم٤م شمٕمٚمٛمقن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )39/8
وىمٞمؾُ :دقمل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ إمم دقمقة ،ومحي ،ومذيمروا ً
رضمال ل ي٠مهتؿ ،وم٘م٤مًمقا :إٟمَّف صم٘مٞمؾ .وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ:
إٟمَّام ومٕمؾ يب هذا ٟمٗمز ،طمٞم٨م طميت ُمقو ًٕم٤م ُيٖمت٤مب ومٞمف اًمٜم٤مس .ومخرج ،ول ي٠ميمؾ صمالصم٦م أي٤مم.
(اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )194
ىم٤مل احل٤مرث اًمٕمٙمكم :يمٜم٧م آظمذ ًا سمٞمد إسمراهٞمؿ ،ومذيمرت رضمالً ،ومتٜم٘مّمتف :ومٚمام دٟمقٟم٤م ُمـ سم٤مب اعمًجد ،اٟمتزع
يده ُمـ يدي ،وىم٤مل :إذه٥م ومتقو٠م :ىمد يم٤من ي ُٕمدون هذا هجرا(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )227/4
وىم٤مل وه٥مٟ :مذرت ان يمٚمام اهمتٌ٧م اٟمً٤مٟم٤م ان اصقم يقُم٤م وم٤مضمٝمدن ومٙمٜم٧م اهمت٤مب واصقم ومٜمقي٧م ان يمٚمام
اهمتٌ٧م اٟمً٤مٟم٤م ان اشمّمدق سمدرهؿ ومٛمـ طم٥م اًمدراهؿ شمريم٧م اًمٖمٞمٌف (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )8/15
ىمٞمؾ ًمٚمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ طملم أص٤مسمف اًمٗم٤مًم٩مً :مق شمداوي٧م :وم٘م٤ملً :م٘مد قمٚمٛم٧م أن اًمدواء طمؼ ،وًمٙمـ ذيمرت
قم٤مد ًا ،وصمٛمقد ًا ،وأصح٤مب اًمرس ،وىمروٟم ً٤م سملم ذًمؽ يمثػم ًا ،يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ إوضم٤مع ،ويم٤مٟم٧م هلؿ إـمٌ٤مء ،ومال
اعمداوى سم٘مل ،وٓ اعمداوي :وم٘مٞمؾ ًمف :أٓ شمذيمر اًمٜم٤مس؟ ىم٤ملُ :م٤م أٟم٤م قمـ ٟمٗمز سمراض ،وم٤مشمٗمرغ ُمـ ذُمٝم٤م إمم
ذم اًمٜم٤مس :إن اًمٜم٤مس ظم٤مومقا اهلل شمٕم٤ممم ذم ذٟمقب اًمٜم٤مس ،وأُمٜمقا قمغم ذٟمقهبؿ :وىمٞمؾ ًمف :يمٞمػ أصٌح٧م؟
ىم٤مل :أصٌحٜم٤م ُمذٟمٌلمٟ ،م٠ميمؾ أرزاىمٜم٤م ،وٟمٜمتٔمر آضم٤مًمٜم٤م (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )197-196/2
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ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد سمـ ه٤مٟمئ :يمٜم٧م قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ىمد اهمتٌتؽ
وم٤مضمٕمٚمٜمل ذم طمؾ ىم٤مل :أٟم٧م ذم طمؾ إن ل شمٕمد وم٘مٚم٧م ًمف :أدمٕمٚمف ذم طمؾ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل وىمد اهمت٤مسمؽ؟ ىم٤مل :أل
شمرن اؿمؽمـم٧م قمٚمٞمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )174/9
رضمؾ قمٛمرو سمـ ٍ
وأشمك ٌ
ُمرصمد ومً٠مًمف أن يٙمٚمؿ ًمف أُمػم اعم١مُمٜملم ومققمده أن يٗمٕمؾ ومٚمام ىم٤مم ىم٤مل سمٕمض ُمـ طمي:
إٟمف ًمٞمس ُمًتح ًّ٘م٤م عم٤م وقمدشمف .وم٘م٤مل قمٛمرو :إن يمٜم٧م صدىم٧م ذم وصٗمؽ إي٤مه وم٘مد يمذسم٧م ذم ادقم٤مئؽ ُمقدشمٜم٤م
ٕٟمَّف إن يم٤من ُمًتح ًّ٘م٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمد ُمقوٕمٝم٤م وإن ل يٙمـ ُمًتح ًّ٘م٤م ومام زدت قمغم أن أقمٚمٛمتٜم٤م َّ
أن ًمٜم٤م سمٛمٖمٞمٌٜم٤م
قمٜمؽ ُمثؾ اًمذي طميت سمف ُمـ هم٤مب ُمـ إظمقاٟمٜم٤م( .اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )56/3
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ احلّملم:يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م قمٜمد اي٤مس سمـ ُمٕم٤مويف ومٛمر رضمؾ ومٜمٚم٧م ُمٜمف وم٘م٤مل :اؾمٙم٧م صمؿ ىم٤مل زم
ؾمٗمٞم٤من هؾ همزوت ُمع اًمروم؟ ىمٚم٧م ٓ ىم٤مل همزوت اًمؽمك؟ ىمٚم٧م ٓ ىم٤مل ؾمٚمؿ ُمٜمؽ اًمروم وؾمٚمؿ ُمٜمؽ
اًمؽمك ول يًٚمؿ ُمٜمؽ اظمقك اعمًٚمؿ ىم٤مل:ومام قمدت امم ذًمؽ سمٕمد(.شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم )178/1
ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ إطمقل :ضمٚمً٧م إمم ىمت٤مدة ،ومذيمر قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ومقىمع ومٞمف وٟم٤مل ُمٜمف :وم٘مٚم٧م ًمف :أسم٤م
اخلٓم٤مب ،أٓ أرى اًمٕمٚمامء ي٘مع سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض؟ وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م أطمٞمقل أٓ شمدري أن اًمرضمؾ إذا اسمتدع سمدقم٦م،
ومٞمٜمٌٖمل هل٤م أن شمذيمر ،طمتك َيذر؟(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )335/2
قمـ وٛمرة اًمِمٞمٌ٤من ىم٤مل :يم٤من قمٌد اهلل سمـ اًمديٚمٛمل ُمـ أسمٍم اًمٜم٤مس إلظمقاٟمف :ومذيمر اسمـ حمػميز ذم جمٚمس
هق ومٞمف ،وم٘م٤مل رضمؾ :يم٤من سمخٞمالً :ومٖمْم٥م اسمـ اًمديٚمٛمل ،وىم٤مل :يم٤من ضمقاد ًا ،طمٞم٨م َي٥م اهلل ،سمخٞمالً ،طمٞم٨م
حتٌقن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )263/2
قمـ زائدة سمـ ىمداُم٦م ىم٤مل :ىمٚم٧م عمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر اًمٞمقم اًمذي أصقم ومٞمف أىمع ذم إُمراء ،ىم٤مل ،ٓ :ىمٚم٧م:
وم٠مىمع ومٞمٛمـ يتٜم٤مول أسم٤م سمٙمر وقمٛمر؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )141/5
وىم٤مل رضمؾ ًمٚم ُٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إن ومالٟمً٤م يٖمت٤مسمٜمل ،وم٘م٤مل :ىمد ضمٚم٥م ًمؽ اخلػم ضمٚم ًٌ٤م(.احلٚمٞم٦م )198 /8
قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل :ىم٤مل زم حمٛمد سمـ احلًـ :ص٤مطمٌٜم٤م أقمٚمؿ أم ص٤مطمٌٙمؿ؟ ىمٚم٧م :شمريد اعمٙم٤مسمرة أو
اإلٟمّم٤مف؟ وم٘م٤مل :سمؾ اإلٟمّم٤مف ىمٚم٧م :ومام احلج٦م قمٜمديمؿ؟ ىم٤مل :اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس ،ىم٤مل:
ىمٚم٧م :أٟمِمدك سم٤مهلل أص٤مطمٌٜم٤م أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل أم ص٤مطمٌٙمؿ؟ ىم٤مل :ص٤مطمٌٙمؿ ىمٚم٧م :ومّم٤مطمٌٙمؿ أقمٚمؿ
سم٠مىم٤مويؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أم ص٤مطمٌٜم٤م؟ ىم٤مل :وم٘م٤مل :ص٤مطمٌٙمؿ ،ىمٚم٧م :ومٌ٘مل
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اًم٘مٞم٤مس ىم٤مل ٓ :ىمٚم٧م :ومٜمحـ ٟمدقمل اًم٘مٞم٤مس أيمثر مم٤م شمدقمقن أٟمتؿ وإٟمام اًم٘مٞم٤مس قمغم إصقل يٕمرف
اًم٘مٞم٤مس ىم٤مل :ويريد سمّم٤مطمٌف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )329/6
يمت٥م اؿمٝم٥م سمـ قمٌد اًمٕمزيز :امم رضمؾ يم٤من ي٘مع ومٞمف :اُم٤م سمٕمد ...وم٤مٟمف ل يٛمٜمٕمٜمل ان ايمت٥م اًمٞمؽ ان شمتزايد مم٤م
اٟم٧م ومٞمف آ يمراهٞم٦م ان اقمٞمٜمؽ قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل.واقمٚمؿ ان ارشمع ذم طمًٜم٤مشمؽ يمام شمرقمك اًمِم٤مة
اخلي(.شمرشمٞم٥م اعمدارك )459 /1
وىمٞمؾ ًمٕمٛمرو سمـ قمٌٞمدً :م٘مد وىمع ومٞمؽ ومالن طمتك رمحٜم٤مك ىم٤مل :إي٤مه وم٤مرمحقا(.اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )336 /16

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب زيمري٤مُ :مٙمث٧م اصمٜمتك قمنم ؾمٜمف احتٗمظ ُمـ ًمً٤مٟمك (.اًمزهد ٓسمك قم٤مصؿ )39
;; -8ثبة ربش ُ٠مسبع اٌغ١جخ
ِّ
َّ
ٚاإلٔىبس ػٍ ٝلبئٍٙب
ٚأِش ِٓ مسغ غ١جخ حمشِخ ثشد٘ب ِ ،
فاْ ػدض أ ٚمل ٠مجً ِٕٗ فبسق رٌه اجملٍظ ئْ أِىٕٗ

َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وإِ َذا َؾم ِٛم ُٕمقا اًم َّٚم ْٖم َق َأ ْقم َر ُوقا َقمٜمْ ُف [ اًم٘مّمص  ] 55 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :وا ًَّمذي َـ ُه ْؿ َقم ِـ
ٍم َوا ًْم ُٗم َ١ما َد يم ُُّؾ ُأو ًَمئِ َؽ يمَ٤م َن َقمٜمْ ُف
اًم َّٚم ْٖم ِق ُُم ْٕم ِر ُوق َن [ اعم١مُمٜمقن  ] 3 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :إِ َّن َّ
اًمً ْٛم َع َوا ًْم ٌَ َ َ
ُقو َ
قن ذم آ َي٤مشمِٜم٤م َوم٠م ْقم ِر ْض َقمٜم ُْٝم ْؿ َطمتَّك
َُم ًْ ُ١موًٓ [ اإلهاء  ] 36 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وإِ َذا َر َأ ْي َ٧م ا ًَّم ِذي َـ ََي ُ
ُقوقا ذم طم ِد ٍ
اًمِمٞمْٓم٤م ُن َومالَ َشم ْ٘م ُٕمدْ َسم ْٕمدَ ِّ
ي٨م َهم ْ ِػم ِه وإ َُّم٤م ُيٜم ًِْ َٞمٜم ََّؽ َّ
لم [ إٟمٕم٤مم
اًمذيم َْرى َُم َع اًم َ٘مق ِم اًم َّٔم٤معم ِ َ
ََي ُ
َ

. ] 68 :
 -1528وقمـ أيب اًمدَّ ر ِ
ِ
داء ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ِ
ىم٤مل ُ « :م ْـ ر َّد َقم ْـ ِقم ْر ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ض
ْ
قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ْ
ٝمف اًمٜمَّ٤مر يقم ِ
أظمٞمف ،رد اهللَّ قمـ وضم ِ
ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ش رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
ْ ْ
َّ
َ ْ َ
ؽ ريض اهللَُّ قمٜمْف ذم ِ
سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
اعمِم ِ
 -1529وقم ْـ ِقم ْتٌَ٤م َن ِ
طمديثِ ِف اًم َّٓم ِ
قيؾ ْ
ٝمقر ا ًَّمذي شم٘مدَّ م ذم سم٤مب
ُ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُي ِّ
ّمكم َوم٘م٤مل  « :أ ْي َـ ُم٤مًم ِ ُؽ سم ُـ اًمدُّ ْظم ُِم ِؿ ؟ ش َوم َ٘م٤مل
اًمرضم٤مء َىم َ٤مل  :ىم٤م َم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شم ُ٘م ْؾ َ
رضمؾَ :
ذًمؽ  ،أٓ شمَراه
ذًمؽ ُُمٜم٤موم ٌؼ ٓ َُي ُّ
ورؾمق ًَم ُف َ ،وم َ٘م٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٥م اهللَّ ُ
وضمف اهللَّ  ،وإن اهللَّ ىمدْ َطم َّر َم قمغم اًمٜم ِ
َّ٤مر ُم ْـ ىم٤مل  ٓ :إًمف إَّٓ اهللَّ
ىمد َىم٤مل  ٓ :إًم َف إَّٓ اهللً ُيريدُ سمذًمؽ ْ

ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ِ « .
وقم ُ
ي ٌْت َِٖمل سمِ َ
وٛمٝم٤م ،
وضم َف اهللَّ ش ٌ
تٌ٤من ش سمٙمن اًمٕملم قمغم اعمِمٝمقر ُ ،
ذًمؽ ْ
وطمٙمل ُّ
ِ
ووؿ اًمِملم
اخل٤مء
وسمٕمده٤م شم٤مء ُمثٜم٤م ٌة ُِم ْـ ومقق ُ ،صم َّؿ سم٤مء ُمقطمد ٌة  .و « اًمدُّ ْظم ُِم ُؿ ش سمْمؿ اًمدال وإؾمٙم٤من
ِّ
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سم٤مب حتريؿ ؾمامع اًمٖمٞمٌ٦م

اعمٕمجٛمتلم .
ِ
ُم٤مًمؽ ريض اهللَّ َقمٜمْف ذم ِ
ٍ
٥م ِ
 -1539و َقم ْـ يم ْٕم ِ
طمديثِ ِف اًم َّٓم ِ
ؾمٌؼ ذم سم٤مب
سمـ
شمق َسمتِ ِف وىمد َ
ىمّم٦م ْ
قيؾ ذم َّ
ُ
ِ
ِ
وهق َضم٤مًم ِ ٌس ذم اًم َ٘م ْقم سمِتٌُ َ
٥م سم ُـ
وؾم َّٚمؿ ُ
قك ُ « :م٤م ومٕمؾ َيم ْٕم ُ
اًمت َّْقسم٦م  .ىم٤مل  :ىم٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
رؾم َ
ُم٤مًمؽ ؟ ش َ
قل اهللَّ طمًٌ ُف ُسم ْردا ُه  ،واًمٜمَّ َٔم ُر ذم ِقم ْٓمٗم ْٞم ِف  .وم َ٘م٤مل ًَم ُف ُمٕم٤م ُذ
وم٘م٤مل ُ
رضم ٌؾ ُم ْـ َسمٜمل ؾمٚم َٛم َ٦م  :ي٤م ُ
ِ
ِ
سم ُـ ٍ
رؾم ُ
رؾم َ
قل
ظمػم ًا َ ،ومًٙم َ
َ٧م ُ
قل اهللَِّ ُم٤م َقمٚم ْٛمٜم٤م قم َٚمٞمْف إَّٓ ْ
ضمٌؾ ريض اهللَّ قمٜمْف  :سمِئس ُم٤م ُىم ْٚم َ٧م  ،واهللَِّ ي٤م ُ
ِ
ِ
سمٜمٗمًف .
وؾم َّٚمؿ ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف ِ « .قم ْٓم َٗم٤م ُه ش ضم٤مٟمٌِ٤م ُه  ،وهق إؿم٤مر ٌة إمم إقمج٤مسمف
اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ جم٤مهد :وإذا ؾمٛمٕمقا اًمٚمٖمق أقمروقا قمٜمف أي٦م  .ىم٤مل  :أٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أؾمٚمٛمقا ،ومٙم٤من أٟم٤مس ُمـ
اًمٞمٝمقد إذا ُمروا قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌقهؿ ،وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م ومٞمٝمؿ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )489/11
ىم٤مل اًمٙمٚمٌل  .أهنؿ أٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ل يٙمقٟمقا َيقدا وٓ ٟمّم٤مرى ويم٤مٟمقا قمغم ديـ أٟمٌٞم٤مء اهلل ويم٤مٟمقا
يٜمتٔمرون سمٕمث٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمام ؾمٛمٕمقا سمٔمٝمقره سمٛمٙم٦م ىمّمدوه  ،ومٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن
وأؾمٚمٛمقا  .ويم٤من أسمق ضمٝمؾ وُمـ ُمٕمف ُمـ يمٗم٤مر ىمريش يٚم٘مقهنؿ ومٞم٘مقًمقن هلؿ  :أف ًمٙمؿ ُمـ ىمقم ُمٜمٔمقر
إًمٞمٙمؿ شمٌٕمتؿ همالُم٤م ىمد يمرهف ىمقُمف وهؿ أقمٚمؿ سمف ُمٜمٙمؿ ،وم٢مذا ىم٤مًمقا ذًمؽ هلؿ أقمروقا قمٜمٝمؿ.
(شمٗمًػم اعم٤موردى )259/4
ىمقًمف قمز وضمؾ  :واًمذيـ هؿ قمـ اًمٚمٖمق ُمٕمروقن .ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس :قمـ اًمنمك وىم٤مل احلًـ :
قمـ اعمٕم٤مِص  .وىم٤مل اًمزضم٤مج :قمـ يمؾ سم٤مـمؾ وهلق وُم٤م ٓ َيؾ ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ  .وىمٞمؾ  :هق ُمٕم٤مرو٦م
اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمِمتؿ واًمً٥م  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  :وإذا ُمروا سم٤مًمٚمٖمق ُمروا يمراُم٤م ).اًمٗمرىم٤من  )72أي  :إذا ؾمٛمٕمقا
اًمٙمالم اًم٘مٌٞمح أيمرُمقا أٟمٗمًٝمؿ قمـ اًمدظمقل ومٞمف(.شمٗمًػم اًمٌٖمقى) قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف  :وإذا رأي٧م اًمذيـ
َيقوقن ذم آي٤مشمٜم٤م .وىمقًمف  :اًمذيـ ومرىمقا ديٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤م( .إٟمٕم٤مم  ( 159وىمقًمف  :وٓ شمٙمقٟمقا
يم٤مًمذيـ شمٗمرىمقا واظمتٚمٗمقا ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهؿ اًمٌٞمٜم٤مت ) .آل قمٛمران  ( 195وىمقًمف  :أن أىمٞمٛمقا اًمديـ وٓ
شمتٗمرىمقا ومٞمف( .ؾمقرة اًمِمقرى  ( 13وٟمحق هذا ذم اًم٘مرآن  ،ىم٤مل  :أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سم٤مجلامقم٦م  ،وهن٤مهؿ قمـ
آظمتالف واًمٗمرىم٦م  ،وأظمؼمهؿ أٟمف إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ سم٤معمراء واخلّمقُم٤مت ذم ديـ اهلل .
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قمـ جم٤مهد ىمقًمف  :وإذا رأي٧م اًمذيـ َيقوقن ذم آي٤مشمٜم٤م .ىم٤مل  :يًتٝمزئقن هب٤م  .ىم٤مل  :هنل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مٕمد ُمٕمٝمؿ إٓ أن يٜمًك  ،وم٢مذا ذيمر ومٚمٞم٘مؿ  .ومذًمؽ ىمقًمف  :وإذا رأي٧م اًمذيـ َيقوقن
ذم آي٤مشمٜم٤م وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ طمتك َيقوقا ذم طمدي٨م همػمه وإُم٤م يٜمًٞمٜمؽ اًمِمٞمٓم٤من ومال شم٘مٕمد سمٕمد اًمذيمرى ُمع
اًم٘مقم اًمٔم٤معملم  .ىم٤مل اسمـ ضمري٩م :يم٤من اعمنميمقن جيٚمًقن إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيٌقن أن
يًٛمٕمقا ُمٜمف  ،وم٢مذا ؾمٛمٕمقا اؾمتٝمزءوا  ،ومٜمزًم٧م  :وإذا رأي٧م اًمذيـ َيقوقن ذم آي٤مشمٜم٤م وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ .أي٦م
( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )438/11
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أيب وائؾ أن قمٛمر ىم٤ملُ :م٤م يٛمٜمٕمٙمؿ إذا رأيتؿ اًمًٗمٞمف َيرق أقمراض اًمٜم٤مس أن شمٕمرسمقا قمٚمٞمف؟ ىم٤مًمقا:

ٟمخ٤مف ًمً٤مٟمف ىم٤مل :ذاك أدٟمك أن ٓ شمٙمقٟمقا ؿمٝمداء(.ذم اًمٖمٞمٌف واًمٜمٛمٞمٛمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م) 33
قمـ يٕمغم سمـ قمٌٞمد ىم٤مل :يمٜم٤م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري ،وم٠مشم٤مٟم٤م رضمؾ ي٘م٤مل ًمف :أسمق قمٌد اهلل اًمًالل ،وم٘م٤مل
ًمًٗمٞم٤من :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل! احلدي٨م اًمذي روي أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٌٖمض أهؾ سمٞم٧م اًمٚمحٛمٞملم أهؿ اًمذيـ
يٙمثرون أيمؾ اًمٚمحؿ؟ وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من ٓ :وًمٙمٜمٝمؿ اًمذيـ يٙمثرون أيمؾ حلقم اًمٜم٤مس.
( اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )25 - 24/ 4
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك  :ىمٚم٧م ًمًٗمٞم٤من اًمثقري  :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م أسمٕمد أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمـ اًمٖمٞمٌ٦م ُم٤م ؾمٛمٕمتف
يٖمت٤مب قمدو ًا ًمف ىمط وم٘م٤مل  :هق أقم٘مؾ ُمـ أن يًٚمط قمغم طمًٜم٤مشمف ُم٤م ُيذهٌٝم٤م(.شم٤مريخ سمٖمداد )11/363
قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤مُمل ؾمٛمٕم٧م سمـ أم قمٌد ي٘مقلُ :مـ اهمتٞم٥م قمٜمده ُم١مُمـ ومٜمٍمه ضمزاه اهلل هب٤م
ظمػم ًا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وُمـ اهمتٞم٥م قمٜمده ُم١مُمـ ومٚمؿ يٜمٍمه ضمزاه اهلل هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذا وُم٤م اًمت٘مؿ
أطمد ًم٘مٛم٦م ذ ًا ُمـ اهمتٞم٤مب ُم١مُمـ إن ىم٤مل ومٞمف ُم٤م يٕمٚمؿ وم٘مد اهمت٤مسمف وإن ىم٤مل ومٞمف سمام ٓ يٕمٚمؿ وم٘مد هبتف.
(إدب اعمٗمرد )321-329
ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿً :مق أن ص٤مطم٥م ظمػم ضمٚمس إًمٞمؽ ًمٙمٜم٧م شمتحرز ُمٜمف ويمالُمؽ يٕمرض قمغم اهلل ومال شمتحرز
ُمٜمف(.ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء)487/11
ويم٤من ُمٞمٛمقن سمـ ؾمٞم٤مه ٓ يٖمت٤مب وٓ يدع أطمد ًا يٖمت٤مب يٜمٝم٤مه وم٢من اٟمتٝمك وإٓ ىم٤مم(.ذم اًمٖمٞمٌف واًمٜمٛمٞمٛمف )164

يم٤من قمٌد اهلل اخلٞم٤مر ي٘مقل ذم جمٚمًف  :اًمٚمٝمؿ ؾمٚمٛمٜم٤م ،وؾمٚمؿ اعم١مُمٜملم ُمٜم٤م( .شمذيمرة احلٗم٤مظ )139/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :
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ىم٤مل ُمقمم ًمٕمٛمرو سمـ قمتٌ٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من :رآن قمٛمرو سمـ قمتٌ٦م وأٟم٤م ُمع رضمؾ وهق ي٘مع ذم آظمر وم٘م٤مل :مم
ويٚمؽ ول ي٘مٚمٝم٤م زم ىمٌٚمٝم٤م وٓ سمٕمده٤م ٟمزه ؾمٛمٕمؽ قمـ اؾمتامع اخلٜم٤م ( ومحش اًمٙمالم ) يمام شمٜمزه ًمً٤مٟمؽ قمـ
اًم٘مقل سمف :وم٢من اعمًتٛمع ذيؽ اًم٘م٤مئؾ وإٟمام ٟمٔمر إمم ذ ُم٤م ذم وقم٤مئف وم٠مومرهمف ذم وقم٤مئؽ وًمق رددت يمٚمٛم٦م
ؾمٗمٞمف ذم ومٞمف ًمًٕمد هب٤م راده٤م يمام ؿم٘مل هب٤م ىم٤مئٚمٝم٤م(.ذم اًمٖمٞمٌف واًمٜمٛمٞمٛمف ) 163
ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمرو سمـ قمٌٞمد  :إن إؾمقاري ُم٤مزال يذيمرك ذم ىمّمّمف ٍ
سمنم ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو  :ي٤م هذا ُ ،م٤م
رقمٞم٧م طمؼ جم٤مًمً٦م اًمرضمؾ طمٞم٨م ٟم٘مٚم٧م إًمٞمٜم٤م طمديثف  ،وٓ أدي٧م طم٘مل طملم أقمٚمٛمتٜمل قمـ أظمل ُم٤م أيمره ،
وًمٙمـ أقمٚمٛمف أن اعمقت ي ُٕمٛمٜم٤م واًم٘مؼم يْمٛمٜم٤م واًم٘مٞم٤مُم٦م دمٛمٕمٜم٤م  ،واهلل شمٕم٤ممم َيٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م وهق ظمػم
احل٤ميمٛملم(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )3/157
ورومع سمٕمض اًمًٕم٤مة إمم اًمّم٤مطم٥م سمـ قم ٌَّ٤مد رىمٕم٦م ٟم ٌَّف ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤مل يتٞمؿ َيٛمٚمف قمغم أظمذه ًمٙمثرشمف ،ومقىمع قمغم
فمٝمره٤م :اًمًٕم٤مي٦م ىمٌٞمح٦م وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م ،وم٢من يمٜم٧م أضمريتٝم٤م جمرى اًمٜمّمح ومخناٟمؽ ومٞمٝم٤م أومْمؾ ُمـ
اًمرسمح ،وُمٕم٤مذ اهلل أن ٟم٘مٌؾ ُمٝمتقيمً٤م ذم ُمًتقر وًمقٓ أٟمَّؽ ذم ظمٗم٤مرة ؿمٞمٌتؽ ًم٘م٤مسمٚمٜم٤مك سمام ي٘متْمٞمف ومٕمٚمؽ ذم
ُمثٚمؽ ومتقق ي٤م ُمٚمٕمقن اًمٕمٞم٥م َّ
وم٢من اهلل أقمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م ،اعم ِّٞم٧م رمحف اهلل واًمٞمتٞمؿ ضمؼمه اهلل واعم٤مل صمٛمره اهلل،
واًمً٤مقمل ًمٕمٜمف اهلل (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )3/157
ىم٤مل ضمٌػم سمـ قمٌد اهلل  :ؿمٝمدت وه٥م اسمـ ُمٜمٌف وضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل  :إن ومالٟم ً٤م ي٘مع ُمٜمؽ وم٘م٤مل وه٥م  :أُم٤م
وضمد اًمِمٞمٓم٤من أطمد ًا يًتخػ سمف همػمك ؟ ومام يم٤من سم٠مهع ُمـ أن ضم٤مء اًمرضمؾ ومرومع جمٚمًف وأيمرُمف.
(اًمقرع ٓمحد )197
قمـ أيب رزيـ ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٗمْمٞمؾ سمـ سمزوان ،وم٘م٤مل :إن ومالٟمً٤م ي٘مع ومٞمؽ .وم٘م٤ملٕ :همٞمٔمـ ُمـ أُمره،
يٖمٗمر اهلل زم وًمف .ىمٞمؾُ :مـ أُمره؟ ىم٤مل :اًمِمٞمٓم٤من (.اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ٓسمـ اعمٌ٤مرك )234/1
ىم٤مل إصٛمٕمل :اهمت٤مب ٌ
رضمؾ رضمالً قمٜمد ىمتٞمٌ٦م سمـ ُمًٚمؿ وم٘م٤مل ًمف ىمتٞمٌ٦م :أُمًؽ أَي٤م اًمرضمؾ ،ومقاهلل ًم٘مد
ٍ
سمٛمْمٖم٦م ـم٤معم٤م ًمٗمٔمٝم٤م اًمٙمرام (.اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ)395/5
شمٚمٛمٔم٧م
قمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل :طميت ُمٕمرووم ً٤م اًمٙمرظمل وقمٜمده رضمؾ يذيمر رضمالً وضمٕمؾ يٖمت٤مسمف وضمٕمؾ
ُمٕمروف ي٘مقل ًمف :أذيمر اًم٘مٓمـ إذا ووٕمقه قمكم قمٞمٜمٞمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )364/8
ىم٤مل سمنم سمـ ُمٜمّمقر  :يمٜم٤م قمٜمد أيقب اًمًختٞم٤من ومٖمٚمٓمٜم٤م وشمٙمٚمٛمٜم٤م وم٘م٤مل ًمٜم٤م:يمٗمقا ًمق أردت أن أظمؼميمؿ سمٙمؾ
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رء شمٙمٚمٛم٧م سمف اًمٞمقم ًمٗمٕمٚم٧م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )8/3

ُ
<; -8ثبة ث١بْ ِب ٠جبذ ِٓ اٌغ١جخ

اقمٚمؿ أن اًمٖمٞمٌ٦م شمٌ٤مح ًمٖمرض صحٞمح ذقمل ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف إٓ هب٤م وهق ؾمت٦م أؾمٌ٤مب:
إول :اًمتٔمٚمؿ ومٞمجقز ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يتٔمٚمؿ إمم اًمًٚمٓم٤من واًم٘م٤ميض وهمػممه٤م ممـ ًمف وٓي٦م أو ىمدرة
قمغم إٟمّم٤مومف ُمـ فم٤معمف ،ومٞم٘مقل :فمٚمٛمٜمل ومالن سمٙمذا.
اًمث٤من :آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ورد اًمٕم٤مِص إمم اًمّمقاب ،ومٞم٘مقل عمـ يرضمق ىمدرشمف قمغم إزاًم٦م
اعمٜمٙمر :ومالن يٕمٛمؾ يمذا وم٤مزضمره قمٜمف ،وٟمحق ذًمؽ ،ويٙمقن ُم٘مّمقده اًمتقصؾ إمم إزاًم٦م اعمٜمٙمر ،وم٢من ل
ي٘مّمد ذًمؽ يم٤من طمراُم ً٤م.
اًمث٤مًم٨م :آؾمتٗمت٤مء ،ومٞم٘مقل ًمٚمٛمٗمتل :فمٚمٛمٜمل أيب أو أظمل أو زوضمل أو ومالن سمٙمذا ومٝمؾ ًمف ذًمؽ؟ وُم٤م
ـمري٘مل ذم اخلالص ُمٜمف وحتّمٞمؾ طم٘مل ودومع اًمٔمٚمؿ؟ وٟمحق ذًمؽ ومٝمذا ضم٤مئز ًمٚمح٤مضم٦م ،وًمٙمـ
إطمقط وإومْم ؾ أن ي٘مقلُ :م٤م شم٘مقل ذم رضمؾ أو ؿمخص أو زوج يم٤من ُمـ أُمره يمذا؟ وم٢مٟمف َيّمؾ
سمف اًمٖمرض ُمـ همػم شمٕمٞملم ،وُمع ذًمؽ وم٤مًمتٕمٞملم ضم٤مئز يمام ؾمٜمذيمره ذم طمدي٨م هٜمد (اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ
 )1532إن ؿم٤مء اهللَّ شمٕم٤ممم.
اًمراسمع :حتذير اعمًٚمٛملم ُمـ اًمنم وٟمّمٞمحتٝمؿ ،وذًمؽ ُمـ وضمقهُ :مٜمٝم٤م ضمرح اعمجروطملم ُمـ اًمرواة
واًمِمٝمقد ،وذًمؽ ضم٤مئز سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم سمؾ واضم٥م ًمٚمح٤مضم٦م .وُمٜمٝم٤م اعمِم٤مورة ذم ُمّم٤مهرة إٟمً٤من أو
اعمِم٤مور أن ٓ َيٗمل طم٤مًمف سمؾ
ُمِم٤مريمتف أو إيداقمف أو ُمٕم٤مُمٚمتف أو همػم ذًمؽ أو جم٤مورشمف ،وجي٥م قمغم
َ
يذيمر اعمً٤موئ اًمتل ومٞمف سمٜمٞم٦م اًمٜمّمٞمح٦م .وُمٜمٝم٤م إذا رأى ُمتٗم٘مٝم ً٤م يؽمدد إمم ُمٌتدع أو وم٤مؾمؼ ي٠مظمذ قمٜمف
اًمٕمٚمؿ وظم٤مف أن يتير اعمتٗم٘مف سمذًمؽ ،ومٕمٚمٞمف ٟمّمٞمحتف سمٌٞم٤من طم٤مًمف سمنمط أن ي٘مّمد اًمٜمّمٞمح٦م ،وهذا
مم٤م ُيٖمٚمط ومٞمف ،وىمد َيٛمؾ اعمتٙمٚمؿ سمذًمؽ احلًد ويٚم ٌِّس اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ذًمؽ وَيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ٟمّمٞمح٦م
ومٚم ُٞمتَٗمٓمـ ًمذًمؽ .وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن ًمف وٓي٦م ٓ ي٘مقم هب٤م قمغم وضمٝمٝم٤م ،إُم٤م سم٠من ٓ يٙمقن ص٤محل ً٤م هل٤م وإُم٤م
سم٠من يٙمقن وم٤مؾم٘م ً٤م أو ُمٖمٗمالً وٟمحق ذًمؽ ،ومٞمج٥م ذيمر ذًمؽ عمـ ًمف قمٚمٞمف وٓي٦م قم٤مُم٦م ًمٞمزيٚمف ويقزم ُمـ
يّمٚمح أو يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمٜمف ًمٞمٕم٤مُمٚمف سمٛم٘مت٣م طم٤مًمف وٓ يٖمؽم سمف وأن يًٕمك ذم أن َيثف قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م أو
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يًتٌدل سمف.
اخل٤مُمس :أن يٙمقن جم٤مهر ًا سمٗمً٘مف أو سمدقمتف يم٤معمج٤مهر سمنمب اخلٛمر ،وُمّم٤مدرة اًمٜم٤مس وأظمذ اعمٙمس
وضمٌ٤مي٦م إُمقال فمٚم ًام وشمقزم إُمقر اًمٌ٤مـمٚم٦م ،ومٞمجقز ذيمره سمام جي٤مهر سمف ،وَيرم ذيمره سمٖمػمه ُمـ
اًمٕمٞمقب إٓ أن يٙمقن جلقازه ؾمٌ٥م آظمر مم٤م ذيمرٟم٤مه.
اًمً٤مدس :اًمتٕمريػ وم٢مذا يم٤من اإلٟمً٤من ُمٕمرووم ً٤م سمٚم٘م٥م يم٤مٕقمٛمش وإقمرج وإصؿ وإقمٛمك
وإطمقل وهمػمهؿ ضم٤مز شمٕمريٗمٝمؿ سمذًمؽ ،وَيرم إـمالىمف قمغم ضمٝم٦م اًمتٜم٘مص ،وًمق أُمٙمـ شمٕمريٗمف سمٖمػم
ذًمؽ يم٤من أومم.
ومٝمذه ؾمت٦م أؾمٌ٤مب ذيمره٤م اًمٕمٚمامء وأيمثره٤م جمٛمع قمٚمٞمف .ودٓئٚمٝم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة:
ومٛمـ ذًمؽ:
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ وم َ٘م َ٤مل « :
َ -1531قم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م أن َر ُضمالً اؾمت ْ٠م َذن َقمغم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
قاز ِ
ائذٟمُقا ًمف ،سمئس أظمق ِ
اطمت ََّ٩م ِسمف اًمٌخ٤مري ذم َضم ِ
ِ
همٞمٌ٦م ِ
َ
وأهؾ
اًمٗمً٤مد
أهؾ
اًمٕمِم َػم ِة ؟ ش ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ْ .
ُ
اًمر ِ
ي٥م
ِّ

ِ
يٕمر َوم ِ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م٤م َأ ُفمـ ُومالٟم ً٤م و ُومالٟم ً٤م ِ
رؾم ُ
٤من ُِم ْـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1532وقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم َ٤مل ُ
واة هذا احل ِد ِ
اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕم ٍد أطمدُ ر ِ
ان اًمرضم ِ
هذ ِ
ي٨م َ :
الن يمَ٤مٟمَ٤م ُِم َـ
اًمٌخ٤مري  .ىم٤مل
ديٜمٜم٤م َؿم ْٞمئ ً٤م ش رواه
َّ ُ
ُ ُ ْ
ُّ
َ
ُ
لم .
اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ِ
 -1533وقمـ َوم٤مـمِٛم َ٦م سمٜم ِ
ْ٧م َىم ْٞم ٍ
وؾم َّٚمؿ  ،وم٘مٚم٧م :
ْ
س ريض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :أشم ْٞم ُ٧م اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :أ َُّم٤م ُُم َٕم ِ
إ َّن أسم٤م اجلَ ْٝم ِؿ و ُُم ِ
٤موي ُ٦م َ ،وم ُّم ْٕم ُٚم ٌ
قك ٓ
ٕم٤موي َ٦م َظمٓمٌ٤من ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يْم ُع اًم َٕمّم٤م قم ْـ قم٤مشمِ ِ٘م ِف ش ٌ
جل ْٝم ِؿ ومال َ
ُم٤مل ًمف  ،وأ َُّم٤م أسمق ا َ
رواي٦م عمًٚم ٍؿ  « :وأُم٤م أسمق اجلٝم ِؿ ومياب ًمٚمٜم ِ
ٍ
ًِّ٤مء ش وهق شمٗمًػم ًمرواي٦م َ ٓ « :ي َْم ُع اًم َٕمّم٤م َقم ْـ
وذم
َّ ُ َ ْ َ َّ ُ
ِِ ِ
ِ
إؾمٗم٤مر .
يمثػم
قم٤مشم٘مف ش وىمٞمؾ ُ :مٕمٜم٤مه ُ :
ِ
ِ
 -1534وقمـ ز ْيد ِ
وؾم َّٚمؿ ذم
سمـ ْأر َىم َؿ ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل َ :ظم ْ
رضمٜمَ٤م ُمع رؾمقل اهللِِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾم َٗم ٍر أص٤مب اًمٜمَّ٤مس ِ
ومٞمف ِؿمد ٌة  ،وم٘م٤مل قمٌدُ اهللَّ سم ُـ أيب ُ ٓ :شمٜم ِْٗم ُ٘مقا قمغم ُم ْـ ِقمٜمْد رؾم ِ
قل اهللَّ طمتك يٜمْ َٗم ُّْمقا
ُ
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ِ
ُّ ِ
وىم٤مل ًَ :م ِئـ رضمٕمٜمَ٤م إمم ِ
اعمديٜم َِ٦م ًم ُٞم ِ
وؾم َّٚمؿ،
خرضم َّـ
ْ
ْ
إقمز ُمٜمْٝم٤م إ َذ َّل َ ،وم َ٠م َشمٞمْ ُ٧م رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وم٠مرؾمؾ إمم قمٌد اهللَّ سمـ أيب َوم٤مضم َتٝمد ِ
َ
َ
ؼم ُشم ُف سمِ َ
رؾمقل اهللَّ
ذًمؽ ،
يٛمٞمٜمَ ُف ُ :م٤م َوم َٕمؾ  ،وم٘م٤مًمقا  :يم ََذب زيدٌ
ْ َ
َوم َ٠م ْظم ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،ومق َىمع ذم َٟم ْٗم ِز ِممَّ٤م ىم٤مًمق ُه ِؿمدَّ ٌة طمتك أٟم َْزل اهللَّ شمٕم٤ممم شم َّْم ِدي٘مل { :إذا ضم٤م َءك
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم ُٝم ْؿ ٌ .
وؾم َّٚمؿ ً ،م َٞم ًْت ْٖمٗم َر هلؿ وم َٚم َّق ْوا ُر ُؤ َ
اعمُٜمَ٤موم ُ٘مقن } صمؿ دقم٤مهؿ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مًم٧م  :ىم٤مًم٧م ِهٜمْدُ ا ُْمر َأ ُة أيب ُؾم ْٗمٞم٤م َن ًمٚمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
 -1535وقم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م
ْ
أظم ْذ ُ ِ
ِ
ٞمح و ًَم ْٞمس ُي ْٕمٓمِٞمٜمل ُم٤م َيٙم ِْٗمٞمٜمل وو ًَم ِدي إَّٓ ُم٤م َ
وهق ٓ
ت ُمٜمف َ ،
رضم ٌؾ َؿمح ُ
وؾم َّٚمؿ  :إ َّن أسم٤م ُؾمٗمٞم٤م َن ُ
َ
ٞمؽ وو ًَمدَ ِك سم٤معمٕمر ِ
يٕم َٚمؿ ؟ ىم٤مل ُ « :ظم ِذي ُم٤م يٙم ِْٗم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وف ش ٌ
َ
ُْ
ْ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤من( :ؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مٟمك )194/4

اًمذم ًمٞمس سمٖمٞمٌ٦م ذم ؾمت٦م
ٍ
وُمًتٗم٧م وُمـ
وعمٔمٝمر ومً٘م ً٤م

ُمتٔمٚمؿ وُمٕمرف وحمذر
ـمٚم٥م اإلقم٤مٟم٦م ذم إزاًم٦م ُمٜمٙمر

ىم٤مل احلًـِ ٓ :همٞمٌ٦م ًمثالصم٦م :وم٤مؾمؼ جم٤مهر سم٤مًمٗمًؼ وذي سمدقم٦م وإُم٤مم ضم٤مئر(.اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ )197/4
وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي :أشمرهمٌقن قمـ ذيمر اًمٗم٤مضمر اذيمروه سمام ومٞمف يمل َيذره اًمٜم٤مس(.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )286/15

ىم٤مل أسمق ص٤مًمح اًمٗمراء :طمٙمٞم٧م ًمٞمقؾمػ سمـ أؾمٌ٤مط قمـ ويمٞمع ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أُمر اًمٗمتـ وم٘م٤مل :ذاك يِمٌف أؾمت٤مذه
( يٕمٜمل ) احلًـ سمـ طمل وم٘مٚم٧م ًمٞمقؾمػُ :م٤م خت٤مف أن شمٙمقن هذه همٞمٌ٦م ؟ وم٘م٤مل :ل ي٤م أمحؼ! أٟم٤م ظمػم هل١مٓء
ُمـ آسم٤مئٝمؿ وأُمٝم٤مهتؿ ،أٟم٤م أهنك اًمٜم٤مس أن يٕمٛمٚمقا سمام أطمدصمقا ومتتٌٕمٝمؿ أوزارهؿ ،وُمـ أـمراهؿ يم٤من
أض(.ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )186/7
ىم٤مل اخلالل:أظمؼمن طمرب ؾمٛمٕم٧م أمحد ي٘مقل :إذا يم٤من اًمرضمؾ ُمٕمٚمٜم ً٤م سمٗمً٘مف ومٚمٞمً٧م ًمف همٞمٌ٦م.
( أداب اًمنمقمٞم٦م )276 / 1
=; -8ثبة ربش ُ٠إٌّّ١خ
اإلفغبد
ٔ ٟ٘ٚمً اٌىالَ ثني إٌبط ػٍ ٝخٙخ ِ

ٍ
ِ ِ
ِ ِ
مه ٍ
ٞم٥م
٤مز َُم َِّم٤مء سمِٜمَٛمٞم ٍؿ [ ن  ] 11 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َُ :م٤م َي ْٚمٗم ُظ ُم ْـ َىم ْق ٍل إَِّٓ ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َّ َ :
[ ق . ] 18 :
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ِ
رؾم ُ
طمذ ْي َٗم َ٦م ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
 -1536و َقم ْـ َ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :يدْ ُظم ُؾ اجلٜم َ٦م
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َّٟمام ٌمش ٌ

ِ
 -1537و َقم ْـ اسمـ َقم ٍ
ٌ٤مس ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝم َام َّ
ُمر سمِ َ٘مؼم ْي ِـ وم٘م٤مل :
وؾم َّٚمؿ َّ :
أن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أظمر
ٞمٛم ِ٦م ،وأ َُّم٤م
ٌَػم  :أ َُّم٤م َ
ُ
مه٤م َ ،ومٙمَ٤م َن يٛمٌم سم٤مًمٜمَّٛم َ
أطمدُ َ
« َّإهن ُ َام ُي َٕم َّذسم٤من َ ،و َُم٤م ُي َٕم َّذ َسم٤من ذم يمٌَػم َ ،سمغم إ َّٟم ُف يم ٌ
َ٤من ٓ ِ
َومٙم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،وهذا ًمٗمظ إطمدى رواي٤مت اًمٌخ٤مري .
َؽم ُِم ْـ سمقًمِف ش ٌ
يًت ُ
ْ
ىم٤مل اًمٕم َٚمامء ُ :مٕمٜمَك« :وُم٤م يٕم َّذسم ِ
٤من ذم يم ٍ
أي يمٌػم ذم َز ْقم ِٛمٝمام َ
وىمٞمؾ :يمٌَِ ٌػم شم َْر ُيم ُف َقم َٚمٞمٝمام.
ٌَػمش ْ
َُ َ
َ ُ ُ ْ
ِ
 -1538وقمـ اسمـ ُمًٕم ٍ
قد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :أٓ ُأ َٟم ٌِّئٙمُؿ ُم٤م
ْ ُ
أن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سملم اًمٜم ِ
َّ٤مس ش رواه ُمًٚمؿ .
اًم َٕم ْْم ُف ؟ هل اًمٜم َِّٛمٞمٛم ُ٦م  ،اًم َ٘م٤م ًَم ُ٦م ْ َ
ِ
ِ
ِ
« اًمٕم ْْمف ش  :سم َٗمتْح اًمٕملم اعمُٝمٛم َٚم ِ٦م  ،وإؾمٙم٤من َّ ِ
ِ
وروي « :
َ ُ
اًمْم٤مد اعمُ ْٕم َج َٛم٦م  ،وسم٤مهل٤مء قمغم وزن اًمقضمفُ ،
ْ
ْ َ
وهل ِ :
٤مد اعمُٕمجٛم ِ٦م َقمغم و ْز ِن ِ
اًمْم ِ
ِ
اًمٕمدَ ِة ِ ،
ٙمن اًم َٕم ْ ِ
اًمٕم َْم ُ٦م ش سمِ ْ ِ
اًمٙمذ ُب واًم ٌُٝمت٤م ُن  ،و َقمغم
لم و َومتْحِ َّ
َ
ْ َ َ
ُمّمدر  ،ي٘م٤مل َ :قم َْم َٝم ُف َقم ْْمٝم ً٤م  ،أي  :رُم٤م ُه سم٤مًم َٕم ْْم ِف .
اًمرواي٦م إومم  :اًم َٕم ْْم ُف
ٌ
ِّ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىمقًمف  :مه٤مز  .يٕمٜمل آهمتٞم٤مب  .قمـ ىمت٤مدة :مه٤مز .ي٠ميمؾ حلقم اعمًٚمٛملمُ .مِم٤مء سمٜمٛمٞمؿ  :يٜم٘مؾ
إطم٤مدي٨م ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس إمم سمٕمض .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُ :مِم٤مء سمٜمٛمٞمؿ  :يٛمٌم سم٤مًمٙمذب.

(شمٗمًػم اًمٓمؼمى )535/23
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخل َّٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اطمذر ىم٤مشمؾ اًمثَّالصم٦م ،ىم٤مل :ويٚمؽ ُمـ ىم٤مشمؾ
َّ
اًمٙمذاب،
اًمرضمؾ سمحدي٨م هذا
اًمرضمؾ ي٠ميت اإلُم٤مم سم٤محلدي٨م اًمٙمذب ،ومٞم٘متؾ اإلُم٤مم ذًمؽ َّ
اًمثَّالصم٦م؟ ىم٤ملَّ :
ًمٞمٙمقن ىمد ىمتؾ ٟمٗمًف ،وص٤مطمٌف ،وإُم٤مُمفُ(.مً٤مؤى إظمالق )197
ىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري رى اهلل قمٜمف  ٓ :يًٕمك ( اى يٛمِمك سم٤مًمٜمٛمٞمٛمف ) قمغم اًمٜم٤مس إٓ وًمد سمٖمل.

(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )9/53
وؾمٕمك رضمؾ إمم سمالل سمـ أيب سمردة سمرضمؾ ،ويم٤من أُمػم اًمٌٍمة ،وم٘م٤مل ًمف :اٟمٍمف طمتك أيمِمػ قمٜمؽ.
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ومٙمِمػ قمٜمف ،وم٢مذا هق ًمٖمػم رؿمده ،يٕمٜمل وًمد زٟم٤م( .آقمالم سمٗمقائد قمٛمدة آطمٙم٤مم ٓسمـ اعمٚم٘مـ )1/147
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعمٌ٤مرك :هق وًمد اًمزٟم٤م اًمذي ٓ يٙمتؿ احلدي٨م(.شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم ص127رىمؿ )429
أن ىمٌقل اًمًٕم٤مي٦م ذ ُمـ اًمًٕم٤مي٦م ّ
ىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػمٟ :محـ ٟمرى ّ
ٕن اًمًٕم٤مي٦م دًٓم٦م واًم٘مٌقل إضم٤مزة،
وًمٞمس ُمـ دل قمغم رء وم٠مظمؼم سمف يمٛمـ ىمٌٚمف وأضم٤مزه ،وم٤مشم٘مقا اًمً٤مقمل ومٚمق يم٤من ص٤مدىم٤م ذم ىمقًمف ًمٙم٤من ًمئٞمام ذم
صدىمف طمٞم٨م ل َيٗمظ احلرُم٦م ول يًؽم اًمٕمقرة واًمًٕم٤ميف هك اًمٜمٛمٞمٛمف آ أهن٤م اذا يم٤مٟم٧م امم ُمـ َي٤مف ضم٤مٟمٌف
ؾمٛمٞم٧م ؾمٕم٤ميف (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )167/3
وىم٤مل أسمق ُمقؾمك قمٛمران سمـ ُمقؾمك اعم١مدب :وومد قمغم أٟمقذوان طمٙمٞمؿ اهلٜمد ،وومٞمٚمًقف اًمروم ،وم٘م٤مل
وىمقرا ،وذم اًم٘مقل ُمت٠مٟم ًٞم٤م ،وذم
ًمٚمٝمٜمدي :شمٙمٚمؿ .وم٘م٤مل :ي٤م ظمػم اًمٜم٤مسُ ،مـ أًم٘مك ؾمخ ًّٞم٤م ،وقمٜمد اًمٖمْم٥م
ً
اًمرومٕم٦م ُمتقاو ًٕم٤م ،وقمغم يمؾ ذي رطمؿ ُمِمٗم ً٘م٤م .وىم٤مم اًمروُمل ،وم٘م٤ملُ :مـ يم٤من ً
سمخٞمال ورث قمدوه ُم٤مًمف ،وُمـ
ِ
َّ
ٞمٛم٦م يٛمقشمقن وم٘مراء ،ومٛمـ ل يرطمؿ ُؾم ِّٚمط
ىمؾ ؿمٙمره ل يٜمؾ اًمٜمج٤مح ،وأهؾ اًمٙمذب ُمذُمقُمقن ،وأهؾ اًمٜمَّٛم َ
قمٚمٞمف ُمـ ٓ يرمحفُ(.مً٤مؤى إظمالق ًمٚمخرائٓمك )167
ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م :ىمدُم٧م ُمـ ُمٙم٦م ومٚم٘مٞمٜمل اًمِمٕمٌل وم٘م٤مل زم ي٤م أسم٤م زيد أـمرومٜم٤م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل ىمٚم٧مٓ :
إٓ أن ؾمٛمٕم٧م قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ؾم٤مسمط ي٘مقل ٓ :يًٙمـ ُمٙم٦م ؾم٤مومؽ دم وٓآيمؾ رسم٤م وٓ ُمِم٤مء
سمٜمٛمٞمؿ ىم٤مل  :ومٕمجٌ٧م ُمٜمف طملم قمدل اًمٜمٛمٞمٛم٦م سمًٗمؽ اًمدم وأيمؾ اًمرسم٤م ىم٤مل :وم٘م٤مل اًمِمٕمٌل :وُم٤م شمٕمج٥م ُمـ
ذًمؽ وهؾ شمًُٗمؽ اًمدُم٤مء وشمًُتحؾ اعمح٤مرم إٓ سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م؟) .اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ)63/3
شمٕمجؾ ُمقؾمك إمم ر ّسمف رأى رضمال حت٧م اًمٕمرش ومٖمٌٓمف سمٛمٙم٤مٟمف ومً٠مل ر ّسمف
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن
إزدي :عمّ٤م ّ
ّ
أن َيؼمه سم٤مؾمٛمف ومٚمؿ َيؼمه ،وىم٤مل ًمٙمٜمّل أطمدّ صمؽ قمـ قمٛمٚمف سمثالث ظمّم٤مل :يم٤من ٓ َيًد اًمٜمّ٤مس قمغم ُم٤م
يٕمؼ واًمديف ،وٓ يٛمٌم سم٤مًمٜمّٛمٞمٛم٦مُ (.مً٤موئ إظمالق ًمٚمخرائٓمل )94
آشم٤مهؿ اهللّ ُمـ ومْمٚمف ،وٓ ّ
ٍ
ٌ
ٌ
أصمالث :صم ٌ
وىم٤مل ىمت٤مدة :ذيمر ًمٜم٤م َّ
وصمٚم٨م ُمـ
وصمٚم٨م ُمـ اًمٌقل،
ٚم٨م ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م،
أن قمذاب اًم٘مؼم صمالصم٦م
ِ
ٞمٛم٦م(.اًمزواضمر قمـ اىمؽماف ًمٙمٌ٤مئر ًمٚمٝمٞمثٛمك )2/18
اًمٜمَّٛم َ
اًمن وىمٌقل ىمقل
ىمٞمؾ عمحٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل :أي ظمّم٤مل اعم١مُمـ أووع ًمف؟ وم٘م٤مل :يمثرة اًمٙمالم وإومِم٤مء ِّ
ِّ
يمؾ أطمد (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )3/157
ىم٤مل َيك سمـ ايمثؿ :اًمٜمامم ذ ُمـ اًمً٤مطمر ويٕمٛمؾ اًمٜمامم رم ؾم٤مقمف ُم٤م ٓيٕمٛمؾ اًمً٤مطمر رم ؿمٝمر.

(شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم )89
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ىم٤مل ايمثؿ سمـ صٗمك  :آذٓء ارسمٕمف اًمٜمامم واًمٙمذاب واعمديقن واًمٞمتٞمؿ(.شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم )89
ٟمؿ قمٚمٞمؽ(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )3/156
ٟمؿ إًمٞمؽ َّ
ىم٤مل احلًـُ :مـ َّ
ىم٤مل اسمـ ىمداُمف  :ويمؾ ُمـ ٟم٘مٚم٧م إًمٞمف اًمٜمٛمٞمٛم٦م ُمثؾ أن ي٘م٤مل ًمف  :ىم٤مل ومٞمؽ ومالن يمذا ويمذا أو ومٕمؾ ذم طم٘مؽ
يمذا وٟمحق ذًمؽ ومٕمٚمٞمف ؾمت٦م أؿمٞم٤مء:
إول  :أن ٓ يّمدق اًمٜم٤مىمؾٕ ،ن اًمٜمامم وم٤مؾمؼ ُمردود اًمِمٝم٤مدة.
اًمث٤مٟمك  :أن يٜمٝم٤مه قمـ ذًمؽ ويٜمّمحف.
اًمث٤مًم٨م :أن يٌٖمْمف ذم اهلل ،وم٢مٟمف سمٖمٞمض قمٜمد اهلل.
اًمراسمع  :أن ٓ ئمـ سم٠مظمٞمف اًمٖم٤مئ٥م اًمًقء.
اخل٤مُمس :أن ٓ َيٛمٚمف ُم٤م طمٙمك ًمف قمغم اًمتجًس واًمٌح٨م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم(:وٓدمًًقا) ( احلجرات)12
اًمً٤مدس  :أن ٓ يرى ًمٜمٗمًف ُم٤م هنك اًمٜمامم قمٜمف ومال َيٙمك ٟمٛمٞمٛمتف(.خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ )179
ىم٤مل اًمِم٤مقمر  (:رووف اًمٕم٘مالء ٓسمـ طمٌ٤من اًمًٌتك ص )177
ِ
اًمٜم٤مس ل شم١مُم ْـ قم٘م٤مر ُسمف
ٟمؿ ذم
ُمـ َّ

ِ
اًمّمديؼ ول شم١مُم ْـ أوم٤مقمٞمف
قمغم

ِ
ِ
يم٤مًمًٞمؾ
سم٤مًمٚمٞمؾ ٓ يدري سمف أطمدٌ
ِ
ُ
يٜم٘مْمف
اًمقيؾ
ًمٚمٕمٝمد ُمٜمف يمٞمػ ُ

ُمـ أيـ ضم٤مء وٓ ُمـ أيـ ي٠مشمٞمف
ُ
واًمقيؾ ًمٚمق ِّد ُمٜمف يمٞمػ ُيٗمٜمٞمف

َْ
>; -8ثبة إٌ ٟٙػٓ ٔمً احلذ٠ثِ ٚوالَ إٌبط
ٌ َ َ
ْ ُ
ئىل ٚالح األِٛسِ ئرا مل رذع ئٌ ٗ١زبخخ وخٛفِ ِفغذحٍ ٚحن٘ٛب

َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم  :وَٓ َشمٕم٤موٟمُقا َقم َغم اإل ْصم ِؿ واًمٕمدْ ِ
وان [ اعم٤مئدة . ] 2 :
َ ُ
َ َ َ
َ

وذم اًمٌ٤مب إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م ذم اًمٌ٤مب ىمٌٚمف.
ِ
 -1539وقمـ اسمـ ُمًٕم ٍ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
قد ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
وؾم َّٚمؿ ُ ٓ «:ي ٌَ ِّٚم ْٖمٜمل
َ ْ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
أطمدٌ ُمـ أصح٤ميب قمـ ٍ
اًمّمدْ ِر شرواه أسمق داود
٥م أ ْن َأ ْظم ُر َج إًِم ْٞمٙم ُْؿ وأٟم٤م
ؾمٚمٞمؿ َّ
أطمد َؿمٞمْئ ً٤م َ ،وم ِّ٢من ُأطم ُّ
ْ َ
ْ
ُ
واًمؽمُمذي .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

(وٓ شمٕم٤موٟمقا قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ) ىمٞمؾ  :اإلصمؿ  :اًمٙمٗمر واًمٕمدوان  :اًمٔمٚمؿ وىمٞمؾ  :اإلصمؿ  :اعمٕمّمٞم٦م ،
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ِ
احلدي٨م ويمالم اًمٜم٤مس
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ َٟم ْ٘مؾ

واًمٕمدوان  :اًمٌدقم٦م ).شمٗمًػماًمٌٖمقى )19/3
قمـ اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ىم٤مل  :اإلصمؿ طمقاز اًم٘مٚمقب ،وم٢مذا طمز ذم ىمٚم٥م أطمديمؿ رء ومٚمٞمدقمف.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)171/5
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ؾمئؾ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل:أي ظمّم٤مل اعم١مُمـ أووع (أي أطم٘مر) ًمف؟ ىم٤مل :يمثرة اًمٙمالم وإومِم٤مء اًمن

وىمٌقل ىمقل يمؾ أطمد(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )157 /3
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روى قمـ قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م  :ان رضمال ؾمٕمك اًمٞمف سمرضمؾ وم٘م٤مل ًمف :ي٤م هذا ٟمحـ ٟمً٠مل قمام ىمٚم٧م وم٤من يمٜم٧م

ص٤مدىم٤م ُم٘متٜم٤مك وان يمٜم٧م يم٤مذسم٤م قم٤مىمٌٜم٤مك وان ؿمئ٧م أن ٟم٘مٞمٚمؽ اىمٚمٜم٤مك وم٘م٤مل :اىمٚمٜمك ي٤م اُمػم اعم١مُمٜملم.
(شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم )89
ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٌداهلل سمـ قمٛمر ويم٤من اُمػما سمٚمٖمٜمك ان ومالٟم٤م اقمٚمؿ آُمػم أٟمك ذيمرشمف سمًقء ىم٤مل:ىمد يم٤من ذًمؽ
:وم٠مظمؼمٟمك سمام ىم٤مل ًمؽ طمتك افمٝمر يمذسمف قمٜمدك ؟ىم٤ملُ :م٤م اطم٥م ان اؿمتؿ ٟمٗمًك سمٚمً٤مٟمك وطمًٌك اٟمك ل
اصدىمف ومٞمام ىم٤مل واىمٓمع قمٜمؽ اًمقص٤مل  (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )166/3
وروي َّ
ضم٤مًمً٤م وقمٜمده اًمزهري ،ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل ًمف ؾمٚمٞمامن :سمٚمٖمٜمل أٟمَّؽ
أن ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ يم٤من
ً
وىمٕم٧م َّذم ،وىمٚم٧م يمذا ويمذا .وم٘م٤مل اًمرضمؾُ :م٤م ومٕمٚم٧م وٓ ىمٚم٧م .وم٘م٤مل ؾمٚمٞمامن :إن اًمذي أظمؼمن ص٤مدق،
وم٘م٤مل ًمف اًمزهري ٓ :يٙمقن اًمٜمَّامم ص٤مد ًىم٤م .وم٘م٤مل ؾمٚمٞمامن :صدىم٧مُ ،صم َّؿ ىم٤مل ًمٚمرضمؾ :اذه٥م سمًالم.
(إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )3/156
ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمٜمامم ٟم٘مؾ إًمٞمف يمالم اًمٜم٤مس ومٞمف :إن ؿمئ٧م ٟمٔمرٟم٤م ذم أُمرك وم٢من يمٜم٧م يم٤مذسم ً٤م وم٠مٟم٧م ُمـ
أهؾ هذه أي٦م (ي٤م َأَي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا إِن ضم٤مءيمُؿ َوم ِ
٤مؾم ٌؼ سمِٜمَ ٌَ٠مٍ َومتَ ٌَ َّٞمٜمُقا) ( احلجرات  ) 6وإن يمٜم٧م ص٤مدىم ً٤م وم٠مٟم٧م
َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
(مه ٍ
٤مز َُّم َِّم٤مء سمِٜم َِٛمٞم ٍؿ) ( اًم٘مٚمؿ  )11وإن ؿمئ٧م قمٗمقٟم٤م قمٜمؽ (.اإلطمٞم٤مء )156/3
ُمـ أهؾ هذه أي٦م َ َّ
ىم٤مل قمٜمؼم ُمقمم اًمٗمْمؾ سمـ أيب قمٞم٤مش :يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م ُمع وه٥م سمـ ُمٜمٌف وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل إن ُمررت سمٗمالن
سمرطم٧م ُمـ قمٜمده طمتك ضم٤مءه ذًمؽ
وهق يِمتٛمؽ ومٖمْم٥م وم٘م٤ملُ :م٤م وضمد اًمِمٞمٓم٤من رؾمقٓ همػمك ! ومام
ُ
ُ
اًمِم٤مشمؿ ومًٚمؿ قمغم وه٥م ومرد قمٚمٞمف وُمد يده وص٤مومحف وأضمٚمًف امم ضمٜمٌف (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )71/4
اًمرضمؾ
ُ
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?; -8ثبة رَ ر ٞاٌٛخٙني

َخ ُٗمق َن ُِم َـ اًمٜم ِ
قن ُِم َـ اهللِ َو ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ إ ْذ ُيٌَ ِّٞمت َ
َخ ُٗم َ
َّ٤مس َوَٓ َي ًْت ْ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي ًْت ْ
ُقن َُم٤م ٓ َي ْر َى ُِم َـ
اًم َ٘م ِ
قل ويم َ
َ٤من اهللُ سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚمق َن ُحمٞمٓم ً٤م [ .اًمٜمً٤مء ]198 :
ِ
رؾم ُ
ىم٤مل َ :
 -1549وقمـ أيب ُهرير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ َ « :دمدُ و َن
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل ُ
اجل٤مهٚمٞم ِ٦م ظمٞم٤مرهؿ ذم اإلؾمال ِم إذا َوم ُ٘مٝمقا  ،ودمدُ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞم٤مر اًمٜم ِ
َّ٤مس ذم هذا
ٞم٤مر ُهؿ ذم
ُ ُ
ُ
َّ
اًمٜم َ
ون ظم َ
ْ
َّ٤مس ُمٕم٤مد َن  :ظم ُ
ِ
ِ
اًمِم ِ
٠من أؿمدَّ ُهؿ ًمف يم ِ
اًمقضم ْ ِ
ذ اًمٜم ِ
َراهٞم ً٦م َ ،
َّ
ه١مٓء سمِ َق ْضم ِف ش
قضم ِف َو
ٝملم اًمذي ي٠ميت ه١مٓء سمِ ْ
َّ٤مس ذا ْ
ْ ُ
ودمدُ و َن َ َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ
أن ٟمَ٤مؾم٤م َىم٤م ًُمقا جلدِّ ِه ِ
ٍ
ِ
قمٌد اهللَّ ِ
سمـ ُقم ْٛمرو ريض اهللَّ قمٜمْٝمام  :إٟمَّ٤م ٟمَدْ ُظم ُؾ َقم َغم
َ
 -1541وقم ْـ حمٛمد سمـ َز ْيد َّ ً
خالف ُم٤م ٟمتٙم َّٚمؿ إ َذا َظمرضمٜمَ٤م ُِمـ ِقم ِ
ِ
ومٜم٘مقل هل ُ ْؿ سمِ
ُ
ٜمد ِه ْؿ ىم٤مل ُ :يمٜمً٤م ٟم ُٕمدُّ هذا ٟمِ َٗم٤مىم ً٤م َقمغم َقم ْٝم ِد
َؾمالـمِٞمٜمٜم٤م
ْ
َ ْ
ُ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  .رواه اًمٌخ٤مري .
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قمٌد اهلل ىم٤ملُ :مـ صغم صالة قمٜمد اًمٜم٤مس ٓ يّمكم ُمثٚمٝم٤م إذا ظمال ،ومٝمل اؾمتٝم٤مٟم٦م ،اؾمتٝم٤من هب٤م وسمف ،صمؿ

شمال هذه أي٦م  :يًتخٗمقن ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يًتخٗمقن ُمـ اهلل وهق ُمٕمٝمؿ إذ يٌٞمتقن ُم٤م ٓ يرى ُمـ اًم٘مقل
ويم٤من اهلل سمام يٕمٛمٚمقن حمٞمٓم٤م  .قمـ اسمـ قمٌ٤مس :صمؿ ىم٤مل ًمٚمذيـ أشمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمال
ُمًتخٗملم سم٤مًمٙمذب :يًتخٗمقن ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يًتخٗمقن ُمـ اهلل وهق ُمٕمٝمؿ  .قمـ أيب رزيـ :إذ يٌٞمتقن ُم٤م
ٓ يرى ُمـ اًم٘مقل ىم٤مل :إذ ي١مًمٗمقن ُم٤م ٓ يرى ُمـ اًم٘مقل .قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ىمقًمف :سمام يٕمٛمٚمقن حمٞمٓم٤م
ي٘مقل :أطم٤مط قمٚمٛمف سم٠مقمامهلؿ .وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :أٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم( .شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1961/4
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م أٟمّف ىم٤مل :سم٤مع رضمؾ همالُم٤م وم٘م٤مل ًمٚمٛمِمؽميً :مٞمس ومٞمف قمٞم٥م إّٓ أٟمف ّٟمامم وم٤مؾمتخٗمف
اعمِمؽمي ،وم٤مؿمؽماه قمغم ذًمؽ اًمٕمٞم٥م ،ومٛمٙم٨م اًمٖمالم قمٜمده أي٤مُم٤م صمؿ ىم٤مل ًمزوضم٦م ُمقٓه :إن زوضمؽ ٓ َيٌؽ

و هق يريد أن يتنى قمٚمٞمؽ أومؽميديـ أن يٕمٓمػ قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل هل٤م :ظمذي اعمقس واطمٚم٘مل
ؿمٕمرات ُمـ سم٤مـمـ حلٞمتف إذا ٟم٤مم ،صمؿ ضم٤مء إمم اًمزوج وىم٤مل :إن اُمرأشمؽ خت٤مدٟم٧م (يٕمٜمل اختذت ظم ً
ٚمٞمال) وهل
ىم٤مشمٚمتؽ أشمريد أن يتٌلم ًمؽ ذًمؽ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ىم٤مل :ومتٜم٤موم هل٤م ،ومتٜم٤موم اًمرضمؾ ومج٤مءت اُمرأشمف سمٛمقس ًمتحٚمؼ
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اًمِمٕمرات ومٔمـ اًمزوج ّأهن٤م شمريد ىمتٚمف ،وم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م اعمقس وم٘متٚمٝم٤م ،ومج٤مء أوًمٞم٤مؤه٤م وم٘متٚمقه ،ومج٤مء أوًمٞم٤مء
اًمرضمؾ ووىمع اًم٘مت٤مل سملم اًمٗمري٘ملم(.شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم ًمٚمًٛمرىمٜمدى )89
 -8<9ثبة ربش ُ٠اٌىزة

ػ ُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِ ِف ِقم ْٚمؿ [ اإلهاء  . ] 36 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ُ :م٤م َي ْٚم ِٗم ُظ ُِم ْـ َىم ٍ
قل
َ
ٌ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ َشم ْ٘م ُ َ
ِ ِ
ٞم٥م َقمتِٞمدٌ [ ق . ] 18 :
إَِّٓ ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
ِ
 -1542وقم ْـ ِ
رؾم ُ
اسمـ ُمًٕمقد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
اًمّمدْ َق
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن ِّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
ِ
ؼم َْي ِدي إمم اجلٜم َِّ٦م َّ ،
ؼم َو َّ
َ٥م ِقمٜمْدَ اهللَِّ ِصدّ ي٘م ً٤م ،وإ َّن
اًمر ُضمؾ ًمٞمَ ّْمدُ ُق طمتَّك ُيٙمت َ
وإن َّ
إن اًم ِّ
َْيدي إمم ا ًْم ِ ِّ
ِ
ِ
قر َي ِدي إمم ِ
ِ
اًمٜم٤مر  ،وإن اًمر َ
ْت٥م قمٜمْدَ اهللَِّ
ضمؾ
ًمٞمٙمذب َطمتك ُيٙم َ
َ
ا ًْمٙمَذ َب َ َْيدي إمم اًم ُٗم ُجقر وإ َّن اًم ُٗم ُج َ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
يم ََّذاسم ً٤م ش ٌ
ِ
 -1543وقمـ ِ
سمـ َقم ْٛمرو ِ
قمٌد اهللَِّ ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل :
سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام  ،أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ٤مٟم٧م ومِ ِ
َ٤مٟم٧م ِ
« َأرسمع ُمـ ُيمـ ومِ ِ
ٞمف َظم ّْمٚم ٌ٦م ُِم ْـ ٟمِ ٍ
ٗم٤مق
ومٞمف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِمٜمْ ُٝم َّـ  ،يم ْ
ٞمف  ،يم٤من ُُمٜم٤مومِ٘م ً٤م ظم٤مًمِّم ً٤م  ،وُم ْـ يم ْ
ْ ٌ ْ َّ
٤من َ ،وإذا طمدَّ َ
اؤمت ِ َـ َظم َ
طمتَّك َيد َقم َٝم٤م  :إذا ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ومج َر ش ٌ
ث يم ََذ َب  ،وإذا َ
٤مصؿ َ
قم٤مهدَ َهمدَ َر  ،وإذا َظم َ
ِ
ِ
ِ
اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ش .
سمٜمحقه ذم « سم٤مب
طمدي٨م أيب ُه َر ْي َر َة
ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمع
وىمد َ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ ،
حت َّٚم َؿ سمِ ُح ْٚم ٍؿ
 -1544وقمـ اسمـ
ىم٤مل َُ « :م ْـ َ َ
قمٌ٤مس ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

ِ
ِ
أن َي ْٕم ِ٘مدَ ْسملم َؿم ِٕم ِ
وه ْؿ ًم ُف ِ
يم٤مر ُه َ
ػ ْ
قن،
ل ْ َير ُه ُ ،يم ِّٚم َ
اؾمت ََٛمع إمم طمدي٨م َىم ْقم ُ
ػمشملم  ،و ًَم ْـ ي ْٗم َٕم َؾ  ،وُم ِـ ْ
ِ ِ
ِ
ػ ْ
وح َوًم ْٞمس
صقر ُصقر ًة ُ ،قم ِّذ َب َو ُيم ِّٚم َ
اًمر َ
٥م ذم ُأ ُذ َٟم ْٞمف أٟم ُُؽ َي ْق َم اًم٘مٞم٤م َُم٦م  ،و َُم ْـ َّ
ُص َّ
أن يٜم ُٗم َخ ومٞمٝم٤م ُّ
سمِ ٍ
ٜم٤مومخ ش
ِِ
رواه اًمٌخ٤مري َ « .حت َّٚمؿ ش أي َ :
يم٤مذب و « أٟمؽ ش
ورأى يمَذا ويمَذا  ،وهق
ٌ
ىم٤مل أٟم ُف َطمٚمؿ ذم ٟم َْقُمف َ
ِ
ِ
اعمذاب .
٤مص
سم٤معمدِّ
ُ
اًمر َص ُ
ووؿ اًمٜمقن وختٗمٞمػ اًمٙم٤مف  :وهق َّ
ِّ
ىم٤مل  :ىم٤مل اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :أ ْومرى ِ
 -1545وقمـ ِ
ٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َ
اًمٗم َرى أ ْن
َ
َ
ْ َ
اسمـ ُقم َ
اًمرضم ُؾ قمٞمْٜمَٞمْ ِف ُم٤م َل ْ شم ََري٤م ش روا ُه اًمٌخ٤مري  .وُمٕمٜم٤مه ُ :
رأي٧م ومٞمام ل يره .
ي٘مقل ُ :
ُي ِر َي ُ
ِ
 -1546وقمـ َؾم ُٛم َر َة ِ
سمـ ُضمٜمْدُ ٍ
رؾم ُ
ب ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ ِمم٤م
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل  :يم٤م َن ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُيٙمْثِ ُر أ ْن َ
ص.
ص قمٚمٞمف ُم ْـ َؿم٤م َء اهللَّ أ ْن ي ُ٘م َّ
ي٘مقل ٕصح٤مسمف َ « :ه ْؾ َر َأى أطمدٌّ ُمٜمٙم ُْؿ ُمـ رؤي٤م؟ش ومٞم ُ٘م ُّ
ٍ
ِ
وإن اٟمْٓم َٚم ْ٘م ُ٧م ُمٕم ُٝمام  ،وإٟمَّ٤م
وإهنُام ىم٤مٓ زم  :اٟم َٓم ْ
ٚمؼ ِّ ،
َوإ َّٟم ُف ىم٤مل ًمٜم٤م ذات َهمدَ اة  « :إ َّٟم ُف أشمَ٤من اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م آشمٞم٤من َّ ،
أ َشمٞمٜمَ٤م َقمغم رضم ٍؾ ُم ْْم َٓم ِجع  ،وإِ َذا َآ َظمر َىم٤مئِؿ َقم َٚمٞم ِف سمِّم ْ ٍ
سم٤مًمّم ْ
خ َر ِة ًم ِ َر ْأ ِؾم ِف َ ،ومٞمثْ َٚم ُغ
خ َرة  ،وإِ َذا ُه َق َ َْيقي َّ
ُ ٌ ْ َ
ٌ
ْ
ُ ُ
ـذ ُه  ،ومال َي ِ
٤مهٜمَ٤م  .ومٞمتٌ ُع احلَ َج َر ومٞم ْ٠م ُظم ُ
رضم ُع إ ًَم ْٞمف َطمتَّك َي ِّم َّح َر ْأ ُؾم ُف يمام يم٤من ،
حل َج ُر َه ُ
َر ْأؾم ُف َ ،وم َٞمتَدَ ْهد ُه ا َ
ِ
ُصم َّؿ َي ُٕمق ُد َقم َٚمٞمْ ِف َ ،ومٞم ْٗم ُ
هذان ؟ ىم٤مٓ
ىمٚم٧م هلام ُ :ؾمٌْح٤م َن اهللَِّ ُ ،م٤م
ٕمؾ ِسمف ُِمثْ َؾ ُم٤م َوم َٕمؾ اعمَ َّر َة إومم،ش ىم٤مل ُ :
قب ُِمـ طم ٍ
ِ
زم  :ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼ ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼ ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘مٜم٤م .وم َ٠مشم ْٞمٜمَ٤م َقمغم َر ُضمؾ ُُم ًْ َت ْٚم ٍؼ ًم َ٘م َٗم٤مه َوإذا َ
ديد ،
ىم٤مئؿ قمٚمٞمف سم َٙم ُّٚم ٍ ْ َ
آظم ُر ٌ
وإذا هق ي ْ٠مشمك أطمد ِؿم َّ٘مل وضم ِٝم ِف ومٞم َنم ِذ ِؿمدْ َىمف إمم َىمٗم٤مه  ،وُمٜم ِ
ْخر ُه إمم َىم َٗم٤م ُه َوقمٞمٜمَ ُف إمم َىمٗم٤م ُه ُ ،صم َّؿ
ُ
ُ
ْ َ ْ
َ
ُ َ َ
ُ ْ ُ
ِ
ِ
أظمر َوم َٞم ْٗم َٕمؾ ِسمف ُمثْ َؾ ُم٤م َ
ومٕمؾ سم٤مجل٤مٟم٥م إول َ ،ومام َي ْٗم ُر ُغ ُِم ْـ َ
ذًمؽ اجل٤مٟم٥م طمتَّك
اجل٤مٟم٥م
َحقل إمم
يت َّ
ِ
ِ
يم٤من ُ ،صم َّؿ َي ُٕمق ُد قمٚم ْٞم ِف َ ،وم َٞم ْٗم َٕمؾ ُِمثْ َؾ ُم٤م َوم َ
٥م يمام َ
يّم َّح َ
ىمٚم٧م:
ٕمؾ ذم اعمَ َّر ِة إومم  .ىم٤مل ُ :
ذًمؽ اجل٤مٟم ُ
ِ
٤من اهللَّ ُ ،م٤م هذان ؟ ىم٤مٓ زم  :اٟمْٓمٚمِ ْؼ ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼ َ ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘مٜمَ٤م َ .وم٠م َشم ْٞمٜم٤م َقمغم ُِمثْؾ اًمتَّٜم ِ
ُؾمٌْ َح َ
٥م أٟم ُف ىم٤مل
ُّقر َوم َ٠م ْطمً ُ

ِ
ٌ ِ
ومٞمف َوم٢مِ َذا ومِ ِ
قات َ ،وم٤م َّـم َٚمٕمٜم٤م ِ
ِ
٥م ُِم ْـ
ٞمف
وأص ٌ
ٞمٝمؿ َهل َ ٌ
ْ
 :وم٢مذا ومٞمف ًَم َٖم ٌط ْ ،
رضم٤مل وٟمً٤مء ُقم َرا ٌة  ،وإذا ُه ْؿ ي٠مشم ْ
ِ
َأؾم ِ ِ
َ٤مه ْؿ َ
ه١مٓء ؟ ىم٤مٓ زم  :ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼ ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼ
ىمٚم٧م ُم٤م
٥م َو ْق َو ُ١موا ُ ،
ٗمؾ ُمٜمْ ُٝم ْؿ  ،وم٢مذا أشم ُ
ذًمؽ اًم َّٚم َٝم ُ
ْ
هنر ِ
َ ،وم٤م ْٟم َٓمٚم ْ٘مٜمَ٤مَ .وم َ٠مشم ْٞمٜمَ٤م قمغم ٍ
طمً ٌْ ُ٧م َأٟم ُف يم٤م َن ي ُ٘م ُ
قل َ « :أ ْمح ُر ُِمثْ ُؾ اًمدَّ ِم  ،وإذا ذم اًمٜمَّ ْٝم ِر َر ُضم ٌؾ ؾم٤مسمِ ٌح
مج َع ِقمٜمدَ ُه ِطمج٤مر ًة يمَثِ َػمة  ،وإذا َ
اًمً٤مسمِ ُح يًٌح ُم٤م َي ًْ ٌَ ُح،
رضم ٌؾ َىمد َ َ
ٌح َ ،وإذا قمغم َؿم ِّط اًمٜمَّ ْٝم ِر ُ
َي ًْ ُ
ذًمؽ َّ
مجع ِقمٜمْده ِ
يت َ
احلج٤مر َة َ ،ومٞمَ ْٗم َٖم ُر ًم َف وم٤م ُه َ ،ومٞمُ ْٚم ِ٘م ُٛم ُف طمجر ًا َ ،وم َٞمٜمْ َٓمٚمِ ُؼ َومٞمَ ًٌَْ ُح ُ ،صم َّؿ
ُ
ذًمؽ اًمذي َىمدْ َ َ
ُصم َّؿ َي٠م ْ
ير ِضمع ِ
ِ
هذان ؟ ىم٤مٓ زم  :اٟمْٓمٚمِ ْؼ
إًمٞمف ُ ،يم َّٚم َام رضمع إًم ْٞم ِف َ ،وم َٖمر وم٤م ُه ًم ُف َ ،وم٠م ًْم٘مٛم ُف َطم َجر ًا  ،ىمٚم٧م هلام ُ :م٤م
َْ ُ
ٍ
يمريِف اعمَر ِآة  ،أو يم َ٠م ِ
اٟمٓمٚمِؼ  ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم٘مٜم٤م َ .وم َ٠م َشم ْٞمٜمَ٤م قمغم َر ُضم ٍؾ ِ
رضمالً َُم ْر َأى  ،وم٢مذا هق ِقمٜمدَ ه
يمره ُم٤م أٟم٧م َراء ُ
ْ
َ
ْ

ىمٚم٧م هلام ُ :م٤م هذا ؟ ىم٤مٓ زم  :ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼ اٟمْٓمٚمِ ْؼ َ ،وم٤م ْٟم َٓمٚم٘مٜم٤م َ .وم٠مشمَٞمٜم٤م قمغم رو ٍ
ٟم٤مر ُّ
و٦م
يًٕمك َطم ْق َهلَ٤م ُ
ْ
َيِمٝم٤م َو ْ
ٌ
ٌ
وو ِ٦م َر ٌ
ُُم ْٕمت ََّٛم ٍ٦م ومِٞمٝم٤م ُِم ْـ ِّ
رأؾم ُف ُـمقًٓ ذم
ضمؾ
اًمر َ
اًمرسمٞم ِع  ،وإذا ْ َ
ـمقيؾ ٓ أيم٤م ُد أرى َ
سملم فم ْٝم ِري َّ
يمؾ ٟم َْق ِر َّ
ِ
ِ
ِ
اًمرضمؾ ُم ْـ أيمثر وًمدان ُم٤م َر َأ ْي ُت ُٝم ْؿ ُّ
ه١مٓء ؟ ىم٤مٓ زم :
ٚم٧مُ :م٤م هذا ؟ وُم٤م
طمق َل
ىمط ُ ،ىم ُ
اًمًامء  ،وإذا ْ
َّ
ِ
ٍ ِ
ِ
ٞمٛم٦م َل ْ أر َد ْوطم ً٦م ُّ
أطمً َـ  ،ىم٤مٓ زم :
ىمط
اٟم َٓم ْ
أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م  ،وٓ ْ
َ
ٚمؼ ا ْٟم َٓمٚم ْؼ َوم َ٤م ْٟم َٓمٚم٘مٜم٤م َ .وم٠مشم ْٞمٜمَ٤م إمم َد ْوطم٦م قمٔم َ
وًمٌـ َّ ٍ
ُمد ٍ
ار َق ومٞمٝم٤مَ ،وم٤مرشمَ٘مٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م  ،إمم ِ
ٍ
يٜم٦م َُم ٌْٜم ِ َّٞم ٍ٦م سمِ َٚمٌِ ٍـ َذ ٍ
٤مؾمتٗمت َْحٜمَ٤م،
ه٥م
ومْم٦م  ،وم٠مشمَٞمٜمَ٤م سم٤مب اعمَديٜم٦م َوم ْ
ْ
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ًـ ُم٤م أٟم٧م ٍ
ِ
ِ
يم٠مطم ِ
ٌ
راء َ ،
ٓمر ُِمٜمٝمؿ يم َ٠م ْىمٌحِ ُم٤م
ٚمٜم٤مه٤م َ ،ومتَ َٚم َّ٘م٤مٟمَ٤م
تح ًَمٜم٤مَ ،ومدَ َظم َ
رضم٤مل َؿم ْٓم ٌر ُمـ َظم ْٚم٘م ِٝمؿ ْ
َوم ُٗم َ
وؿم ٌ
أٟم٧م ِ
راء  ،ىم٤مٓ هلؿ  :اذهٌقا وم َ٘م ُٕمقا ذم ذًمؽ اًمٜمًّ ْٝمر  ،وإذا ُه َق َهن ٌر َ ِ
اعمحض ذم
جي ِري يم٠من ُم٤م َء ُه
َ
ُ
ُمٕمؽم ٌض ْ
اًمٌٞم٤مض َ ،
ومذه ٌُقا ومقىم ُٕمقا ومٞمف ُ ،صم َّؿ رضم ُٕمقا إًمٞمٜم٤م ىمد َذ َه٥م َ
ّم٤مروا ذم أطمًـ
اًمًق ُء َقمٜمٝم ْؿ َ ،وم ُ
ذًمؽ ُّ
ِ
ٍ
ومًام َ ِ
اًمرسم٤مسم٦م
سمٍمي ُصٕمد ًا  ،وم٢مذا ىمٍم ُم ُثؾ َّ
ُصقرة .ىم٤مل  :ىم٤مٓ زم  :هذه َضمٜمَّ ُ٦م قمدْ ن  ،وهذاك ُمٜمز ًُم َؽ َ ،
ِ
اًمٌٞمْم٤مء  .ىم٤مٓ زم  :هذاك ِ
ىمٚم٧م هلام  :سم٤مرك اهللَّ ومٞمٙمُامَ ،ومذران ُ
وم٠مدظم ْٚمف  .ىم٤مٓ  :أُم٤م أن ومال ،
ُمٜمز ًُم َؽ ُ .
ي٧م ُُمٜم ُْذ اًم َّٚمٞمٚم٦م قمجٌ ً٤م ؟ ومام هذا اًمذي رأي٧م ؟ ىم٤مٓ زم  :إٟمَ٤م
وأٟم٧م داظم ُٚم ُف  .ىمٚم٧م هلُام َ :وم ِّ٢من ر َأ ُ
َ
اًمر ُضم ُؾ ُ
ي٠مظم ُذ اًم ُ٘م ْرآ َن
ٜمخؼمك .أ َُّم٤م
إو ُل اًمذي أشم َ
اًمرضم ُؾ َّ
ُ
حل َج ِر  ،وم٢م َّٟم ُف َّ
رأؾم ُف سم٤م َ
َٞم٧م َقمٚمٞمف ُيث َٚم ُغ ُ
َؾم ِ ُ
َٞم٧م َقمٚمٞم ِف ينمذ ِؿمدْ ُىمف إمم َىمٗم٤مه  ،وُمٜم ِ
ِ
ِ
ْخ ُره إمم
ومػم ُوم ُْمف  ،ويٜم٤م ُم قمـ َّ
ُ َ
اًمّمالة اًمٙمتُقسم٦م  .وأ َُّم٤م اًمذي أشم َ ْ ُ ْ ُ
اًمر ُ
َ
ضم٤مل
ٞمٙمذب اًمٙمذسم َ٦م شمٌ ُٚم ُغ
اًمر ُضم ُؾ َي ْٖمدو ُِم ْـ َسم ْٞمتِف َوم
ُ
أوم٤مق  .وأ َُّم٤م ِّ
َىمٗم٤م ُه  ،و َقم ْٞمٜم ُف إمم ىمٗم٤م ُه  ،وم٢مٟمف َّ
واًمٜمًِّ٤مء اًمٕمرا ُة اًمذيـ هؿ ذم ُِمثؾ سمِ ِ
ٜم٤مء اًم َّتٜم ِ
اًمرضم ُؾ ا ًَّمذي أ َشمٞمْ٧م قمٚم ْٞم ِف
اًمزٟم٤م ُة َّ
وم٢مهنؿ ُّ
واًمزوان  .وأُم٤م ُ
ُ ُ
ُّقر َّ ،
ُ ْ
احلج٤مرة  ،وم٢م َّٟمف آيمِ ُؾ اًمرسم٤م .وأُم٤م اًمرضم ُؾ اًمٙمَريف اعمَ ِ
يًٌح ذم اًمٜمَٝم ِر  ،وي ْٚم٘مؿ ِ
رآة اًمذي قمٜمدَ اًمٜم ِ
َي ُِّمٝم٤م
ُ
َّ َّ ُ
ُ
ْ
ْ َُ
َّ٤مر َ ُ
ِّ
ُ
قيؾ ا ًَّمذي ذم اًمرو ِ
اًمر ُضم ُؾ اًم َّٓم ُ
ُ
و٦م  ،وم٢مٟمف إسمراهٞمؿ  ،وأُم٤م
ويًٕمك َطم ْق َهل٤م وم٢م َّٟم ُف ُم٤مًم ِ ُؽ
َّ ْ
ظم٤مزن َضمٝمٜم ََّؿ .وأُم٤م َّ
ْ
٤من  « :وًمِد قمغم ِ
ُم٤مت قمغم ِ
اًمٗم ْٓمر ِة ش وذم رواي٦م اًمؼم َىم ِ
ِ
طمقًمف ُّ ،
اًمق ُ
اًمٗم ْٓم َر ِة ش .
ومٙمؾ ُُم ْقًمقد َ
ُ
ًمدان اًمذي َـ ْ
َْ
َ

ِ
اعمًٚمٛملم  :ي٤م رؾمقل اهللَّ  ،وأوٓ ُد ِ
ُ
وؾم َّٚمؿ :
يملم ؟ وم٘م٤مل
وم٘م٤مل سمٕمض
اعمنم َ
َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اعمنميملم ش  .وأُم٤م اًم٘مقم اًمذيـ يم٤مٟمقا ؿمٓمر ُمٜمٝمؿ طمًـ وؿمٓمر ُمٜمٝمؿ ىمٌٞمح وم٢مهنؿ ىمقم
«وأوٓ ُد
َ
ظمٚمٓمقا قمٛم ً
ال ص٤محل ً٤م وآظمر ؾمٞمئ ً٤م دم٤موز اهلل قمٜمٝمؿ  .رواه اًمٌخ٤مري
ض ُم٘مدَّ ِ
رضم َٚملم أشمَٞم٤من ْ
ؾم٦م ش صمؿ ذيمَره  .وىم٤مل « :
وذم رواي٦م ًمف « :
ُ
رأي٧م اًم َّٚمٞم َٚم َ٦م ُ
وم٠مظمرضم٤من إمم ْأر ِ ُ
َ٘م٥م ُمثؾ اًمتٜم ِ
وم٤مٟم َٓم َٚم ْ٘مٜمَ٤م إمم ٟم ٍ
وأؾم َٗم ُٚم ُف َواؾم ٌع َ ،يت ََق َّىمدُ َحتت ُف ٟم٤مر ًا ،وم٢مذا ار َشم َٗمٕم٧م ْار َشم َٗم ُٕمقا
ُّقر  ،أ ْقمال ُه َو ِّٞم ٌؼ ْ
ٌ
رضم٤مل وٟمً٤مء قمرا ٌة  .وومٞمٝم٤م  :طمتك أشمَٞمٜمَ٤م
َخدت َ ،ر َضمٕمقا ومٞمٝم٤م  ،وومٞمٝم٤م
َطمتك يم٤م ُدوا أ ْن ََي ُْرضمقا  ،وإذا َ َ
وسملم ِ
ىم٤مئؿ قمغم وؾمط اًمٜم ِ
َّٝمر  ،وقمغم ِّ
يديف
رضم ٌؾ َ ْ ،
ؿمط اًمٜمَّٝمر ُ
قمغم َهن ٍر ُمـ َدم  ،ول يِمؽ ومٞمف ُ
رضم ٌؾ ٌ
اًمر ُضم ُؾ سمِ ٍ
اًمر ُضم ُؾ اًمذي ذم اًمٜم ِ
حجر ذم ومِٞمف  ،ومر َّد ُه طمٞمْ ُ
٨م
َّٝمر َ ،وم٢مذا أراد أ ْن َي ُْر َج  ،ر َُمك َّ
طمج٤مر ٌة  ،وم٠مىمٌؾ َّ
ٍ
َ
ومجٕمؾ ُيم َّٚم َام ضم٤م َء ْ
ومػم ِضم ُع يمام يم٤م َن .وومٞم َٝم٤م  « :ومّمٕمدا يب
يم٤م َن ،
ًمٞمخرج َضم َٕم َؾ َي ْرُمل ذم ومٞمف سمحجر ْ ،
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ٌ
رضم٤مل ُؿمٞمُ ٌ
َّ
قخ َو َؿمٌ٤مب ش  .وومِٞم َٝم٤م  « :ا ًَّمذي رأ ْيت ُف
أطمً َـ ُمٜم َْٝم٤م  ،ومٞمٝم٤م
اًمِم َجر َة َ ،وم٠م ْدظمالن دار ًا َل ْ أر َىم ُّط ْ
ث سم٤م ًْم ِ
ِ
ٙمذسم٦م َومت ُْح ُ
اب َُ ،يدِّ ُ
ومٞمّمٜمَ ُع ِسمف ُم٤م رأ ْي َ٧م إمم ْيقم
ٛمؾ قمٜمْ َف طمتَّك َشم ٌْ ُٚم َغ أوم٤مقْ ،
ُي َِم ُّؼ ؿمدْ ُىم ُف ومٙم ََّذ ٌ
ِ ِ
ول ْ ي ْٕم ْ
رآن  ،ومٜم٤مم قمٜم ُف سمِ٤مًم َّٚمٞمْ ِؾ َ ،
ومرضم ُؾ قم َّٚمٛم ُف اهللَّ ا ًْم ُ٘م َ
ٛمؾ
رأؾم ُف ُ
ا ًْم٘مٞم٤مُم٦م ش  .وومٞمٝم٤م  « :ا ًَّمذي رأ ْيت ُف ُي ِْمدَ ُخ ُ
ٕمؾ سمِف إمم يقم ا ًْم ِ٘م ِ
ومٞمف سمِ٤مًمٜم ََّٝم ِ
دار قم٤م َُّم ِ٦م اعمُ
٤مر  ،وم ُٞم ْٗم ُ
ٞم٤مُم٦م ش  .واًمدَّ ُار إومم اًمتل َ
١مُمٜملم  ،وأ َُّم٤م هذه
َ
دظم ْٚم َ٧م ُ

اًمِمٝم ِ
ُ
ومرومٕم٧م ر ْأد  ،وم٢مذا ومقىمل ُِم ُثؾ
رأؾمؽ ،
داء  ،وأٟم٤م ِضم ْؼم ُيؾ  ،وهذا ُِم
ُ
اًمدَّ ُار ومدَ ُار ُّ َ
وم٤مرومع َ
ٞمٙم٤مئٞمؾ ْ ،
ِ
اًمً ِ
ح٤مب  ،ىم٤مَٓ :
ًَتٙمٛم ْٚم ُف ،
ىمٚم٧م َ :دقم٤من أ ْد ُظم ْؾ ُمٜمززم  ،ىم٤مٓ  :إ َّٟم ُف َسم٘مل ًَم َؽ ُقم ُٛم ٌر َل شم
ذاك ُمٜمز ًُم َؽ ُ ،
َّ
اؾمتَٙمْٛمٚمتف  ،أشمٞم٧م ُمٜم ِْز ًَم َؽ ش رواه اًمٌخ٤مري .
وم َٚم ْق ْ
ِ
ِ
ُ
َدهده ش
واًمٖملم اعمٕمجٛم٦م  ،أي :
ي٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م
ىمقًمف َ « :يثْ َٚمغ َر ْأؾم ُف ش وهق
يِمدظم ُف و َي ُِم ُّ٘مف  .ىمقًمفَ « :يت ْ

قب ش سمٗمتح اًمٙم٤مف  ،ووؿ اًمالم اعمِمددة  ،وهق ُمٕمروف  .ىمقًمف « :
أي :
يتدطمرج  ،و « اًم َٙم ُّٚم ُ
ُ
ِ
وق َوقؤوا ش وهق سمْم٤مديـ ُمٕمجٛمتلم  ،أي ص٤مطمقا  .ىمقًمف « :
ذ ش أي ُ :ي َ٘م َّٓم ُع  .ىمقًمف ْ « :
ومٞمُ َنم ُ
ِ
ِ
اعمرآة ش هق سمٗمتح اعمٞمؿ  ،أي  :اعمٜمْ َٔمر  .ىمقًمف
يٗمتح  .ىمقًمف« :
ومٞم ْٗم َٖم ُر ش هق سم٤مًمٗم٤مء واًمٖملم اعمٕمجٛم٦م  ،أي ُ :
ِ
رو َو ٍ٦م
َي ُِّمٝم٤م ش هق سمٗمتح اًمٞم٤مء ووؿ احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمِملم اعمٕمجٛم٦م  ،أي  :يقىمده٤م  ،ىمقًمف ْ « :
ُ «:
ِ
واومٞم٦م اًمٜمٌَّ٤مت ـمقي َٚمتف َ .ىمق ًُم ُف :
ُُم ْٕم َت َّٛم ِ٦م ش هق سمْمؿ اعمٞمؿ وإؾمٙم٤من اًمٕملم وومتح اًمت٤مء وشمِمديد اعمٞمؿ  ،أي :
ِ
وسم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ِ :
وهل َّ
جر ُة ا ًْمٙمٌػم ُة  ،ىمق ًُم ُف :
دو َطم ٌ٦م ش وهل سمٗمتح اًمدال  ،وإؾمٙم٤من اًمقاو
« ْ
اًمِم َ
ِ
وه َق اًم َّٚمٌَ ُـ  .ىمق ًُم ُف َ « :وم ًَام
احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م
«اعمَ ْح ُض ش هق سمٗمتح اعمٞمؿ وإؾمٙم٤من
َّ
وسم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م ُ :
سمٍمي ش أي  :ار َشم َٗمع  « .وصٕمد ًا ش  :سمْمؿ اًمّم٤مد واًمٕملم  :أي ُ :مرشم َِٗمٕم ً٤م « .واًمرسم٤مسم ُ٦م ش  :سمٗمتح ِ
ِ
اًمراء
َ ُ ُ
ْ َ
َ َّ
ْ ُْ
ِ
اًمًح٤مسم٦م .
وسم٤مًمٌ٤مء اعمقطمدة ُُمٙمررة  ،وهل َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ىمٞمس :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف ي٘مقل إِي٤ميمؿ واًمٙمذب وم٤من اًمٙمذب جم٤مٟم٥م

ِ
اإليامنُ(.مً٤مؤى إظمالق )128
ىم٤مل أيب هريرة :يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف  :أومٚمح ُمٜمٙمؿ ُمـ ُطمٗمظ ُمـ اهلقى واًمٖمْم٥م
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واًمٓمٛمع ووومؼ إمم اًمّمدق ذم احلدي٨م وم٢مٟمف جيره إمم اخلػم ُمـ يٙمذب يٗمجر وُمـ شمٗمجر َيٚمؽ إي٤ميمؿ
واًمٗمجقر ُم٤م ومجقر ُمـ ظمٚمؼ ُمـ اًمؽماب وإمم اًمؽماب يٕمقد اًمٞمقم طمل وهمدا ُمٞم٧م اقمٛمٚمقا قمٛمؾ يقم سمٞمقم
واضمتٜمٌقا دقمقة اعمٔمٚمقم وقمدوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اعمقشمك(.يمٜمز اًمٕمامل )186/16
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق وان ىمتٚمؽ وىم٤مل :ىمد يٌٚمغ اًمّم٤مدق سمّمدىمفُ ،م٤م ٓ يٌٚمٖمف اًمٙم٤مذب
سم٤مطمتٞم٤مًمف(.اًمٌٚمداٟمٞم٤مت ًمٚمًخ٤موى )251/1
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م :اقمٔمؿ اخلٓم٤مي٤م قمٜمد اهلل اًمٚمً٤من اًمٙمذوب وذ اًمٜمداُمف ٟمداُمف يقم اًم٘مٞم٤مُمف.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )146/3
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  :اًمٙمذاب يم٤مًمناب(.ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردى )273
يٕمػ اهلل قمٜمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )1/138
يٕمػ ُ
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :أقمٔمؿ اخلٓم٤مي٤م اًمٙمذب وُمـ َّ
أيْم٤م أٟمف ىم٤مل :اًمٙمذب ٓ يّمٚمح ُمٜمف ضمدٌّ وٓ هزلُ(.مًٜمد اإلُم٤مم امحد )3896
وروي قمٜمف ً
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :إن اًمرضمؾ ًمٞمّمدق ويتحرى اًمّمدق طمتك ُم٤م يٙمقن ًمٚمٗمجقر ذم ىمٚمٌف ُمقوع إسمرة
يًت٘مر ومٞمف ،وإٟمف ًمٞمٙمذب ويتحرى اًمٙمذب طمتك ُم٤م يٙمقن ًمٚمّمدق ذم ىمٚمٌف ُمقوع إسمرة يًت٘مر ومٞمف.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ )149/ 13 -26113
ٟمؿ وم٘مد ؾمحر.
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف  :اًمٙمذب ومجقر واًمٜمٛمٞمٛمف
ؾمحر ومٛمـ يمذب وم٘مد ومجر وُمـ َّ
ٌ
(قمٞمقن إظمٌ٤مر )38/2
ىم٤مل أيب اًمدرداء :ويؾ عمـ يمذب وقمؼ ،وٟم٘مض اًمٕمٝمد اعمقصمؼ :ومام سمر ،وٓ صدق (.احلٚمٞمف )223/1
قمكم يمذسم ً٤م
قمكم يمذسم ً٤م ًمٙمذسم٧م قمٜمف أي يٜم٘مٚمقا َّ
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف:ومق اهلل ًمقٓ احلٞم٤مء ُمـ أن ي٠مصمروا َّ
ًمٙمذسم٧م قمغم هرىمؾ عم٤م ؾم٠مًمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (.رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ– يمت٤مب اًمٜمٌك امم
هرىمؾ) ىم٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص رى اهلل قمٜمف  :اعم١مُمـ يٓمٌع قمغم اخلالل يمٚمٝم٤م همػم اخلٞم٤مٟم٦م واًمٙمذب.
( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )197/19
ذيػ وٓ يمذب ٌ
قم٤مىمؾ وٓ اهمت٤مب ُم١مُم ٌـ ويم٤مٟمقا َيٚمٗمقن ومٞمحٜمثقن وي٘مقًمقن ومال
ىم٤مل إطمٜمػُ :م٤م ظم٤من
ٌ
يٙمذسمقن(.شم٤مريخ دُمِمؼ)343/24
أيْم٤م :اصمٜم٤من ٓ جيتٛمٕم٤من أسمدً ا :اًمٙمذب واعمروءة(.قمٞمقن إظمٌ٤مر ٓسمـ ىمتٞمٌ٦م )38/2
وىم٤مل ً
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ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمًٙمقن :وىمع سملم ُمقال ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وسملم ُمقال ًمًٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ ُمٜم٤مزقم٦م ومذيمر
ذًمؽ ؾمٚمٞمامن ًمٕمٛمر ومٌٞمٜمام هق يٙمٚمٛمف إذ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن ًمٕمٛمر :يمذسم٧م وم٘م٤مل قمٛمرُ :م٤م يمذسم٧م ُمذ قمٚمٛم٧م أن
اًمٙمذب ؿملم قمغم أهٚمف (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )343/5
قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤ملُ :مـ قمرف سم٤مًمٙمذب :ل جيز صدىمف ،وُمـ قمرف سم٤مًمّمدق أئتٛمـ قمغم طمديثف ،وُمـ
أيمثر اًمٖمٞمٌ٦م واًمٌٖمْم٤مء :ل يقصمؼ ُمٜمف سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ،وُمـ قمرف سم٤مًمٗمجقر واخلديٕم٦م :ل يقصمؼ إًمٞمف ذم اعمحٌ٦م ،وُمـ
اٟمتحؾ ومقق ىمدره :ضمحد ىمدره ،وٓ َيًـ ومٞمف ُم٤م ي٘مٌح ذم همػمه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )63/4
قمـ اسمـ حمػميز ىم٤مل :يمٚمٙمؿ يٚم٘مك اهلل همد ًا ،وًم٘مٌف يمذسمتف :وذًمؽ ،أن أطمديمؿً :مق يم٤مٟم٧م أصٌٕمف ُمـ ذه٥م
يِمػم هب٤م ،وإن يم٤من هب٤م ؿمٚمؾ :جلٕمؾ يقارَي٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/5
قمـ إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤ملُ :م٤م أطم٥م أن أيمذب يمذسم٦م ٓ ،يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل :وٓ أواظمذ هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
وإن زم ُمٗمروطم ً٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )123/3
ىم٤مل اًمِمٕمٌل :قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق طمٞم٨م شمرى أٟمف ييك وم٢مٟمف يٜمٗمٕمؽ ،واضمتٜم٥م اًمٙمذب طمٞم٨م شمرى أٟمف يٜمٗمٕمؽ
وم٢مٟمف ييك(.ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ)261
ؾمٛمع ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف رضمالً يٕمتذر وم٘م٤مل ٓ :شمٙمثر آقمتذار إمم أظمٞمؽ أظم٤مف أن يٌٚمغ سمؽ اًمٙمذب.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )17/5
ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :م٤م يمذسم٧م ىمط وًمق يمذسم٧م يمذسم٧م ذم هذا ـ رء ُمدح سمف أهؾ اعمديٜم٦م ،أو ُم٤مًمؽ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )134/9
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :إن ٕفمـً ،مق أن رضمالً هؿ سم٤مًمٙمذب ،قمرف ذًمؽ ذم وضمٝمف(.احلٚمٞمف )379/6
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر:اًمّمدق واًمٙمذب يٕمؽميم٤من رم اًم٘مٚم٥م طمتك َيرج اطمدمه٤م ص٤مطمٌف(.اإلطمٞم٤مء )146/3
قمـ طمذيٗم٦م سمـ ىمت٤مدة ىم٤ملٕ :ن أدع هلل يمذسم٦م :أطم٥م إزم ُمـ أن أطم٩م طمج٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )269/8
ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ :اًمٙمالم أوؾمع ُمـ أن يٙمذب ومٞمف فمريػ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )264/2
قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل :اًمٙمذب :يٗمٓمر اًمّم٤مئؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )227/4
قمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ ،أن أسم٤م اجلقزاء ل يٙمذب ىمط(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )79/3
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :إي٤مك واًمٙمذب وم٢مٟمف يٗمًد قمٚمٞمؽ شمّمقر اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ويٗمًد قمٚمٞمؽ
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سم٤مب حتريؿ اًمٙمذب

شمّمقيره٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس( .اًمٗمقائد )135
ىم٤مل اًمِم٤مقمر (:اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك ص )258
ِ
اًمًقء أو ُمـ ِ
أو ِ
ِ
إدب
ىمٚم٦م
قم٤مدة
يٙمذب اعمر ُء إِٓ ُمـ ُمٝم٤مٟمتِف
ٓ
ُ
يمذسم٦م ِ
ُمـ ِ
ٍ
ِ
اعمرء ذم ضمدٍّ وذم ِ
ضمٞمٗم٦م ٍ
ًمٕم٥م
رائح٦م
ظمػم
ٌٕمض
ًَم ُ
يمٚم٥م ُ
 -8<0ثبة ث١بْ ِب جيٛص ِٓ اٌىزة

قال سمنم ٍ
إطم ِ
أن ا ًْمٙمَذبَ ،و ْ
ْإ ْقم َٚم ْؿ َّ
وط ىمد ْأو َو ْحت َُٝم٤م ذم
أص ُٚم ُف ُحم َّرُم ً٤م ،وم َٞم ُج ُ
قز ذم سم ْٕمض ْ
إن يمَ٤م َن ْ
ُ
قد حمْٛم ٍ
اعم٘م٤مصد َ ،ومٙم ُُّؾ ُم ْ٘مّم ٍ
ِ
يمت٤مب« :إ ْذ ِ
ٍَم ذًمؽ َّ
يم٤مرش ُ
حتّمٞم ُٚم ُف
أن اًمٙمال َم وؾمٞمٚم ٌ٦م إمم
قد ُي ْٛمٙمِـ ْ
َ ُ
ُ
وخمْت َ ُ
سم٤مًمٙمذب ضم٤مز ا ًْم ِ
ب ََيرم ا ًْم ِ
ِ
ِ
وإن َل ْ ُيٛمٙمِ ْـ حتّمٞمٚمف إَّٓ
ٙمذ ُب ومٞمفْ ،
حت ِّم ُٞمؾ
ٙمذ ُبُ .صم َّؿ إن يم٤م َن َ ْ
سم َٖم ْػم ا ًْمٙمَذ ِ ْ ُ ُ
ِ
واضمٌ ً٤م  ،يم٤من اًمٙم َِذ ُب ِ
قد ُمٌ٤مطم ً٤م يمَ٤م َن ا ًْمٙم َِذ ُب ُمٌ٤مطم ً٤م  ،وإ ْن يم٤م َن ِ
واضمٌ ً٤م  ،وم٢مذا ْ
ٚمؿ
اظمتَٗمل ُُم ًْ ٌ
ُ
ذًمؽ اعم ْ٘م ُّم ُ
وأظمٗمل ُم٤م ًَمف ِ ،
أظم َذ ُم٤مًمِف َ ،
ُِمـ فم٤ملٍ يريد َىمت َٚمف ْ ،أو ْ
َذب سم٢مظمٗم٤مئِف  ،ويمذا
وؾمئؾ إٟمً٤م ٌن قمٜمف  ،وضم٥م اًمٙم ُ
ُ
يم٤من ِقمٜمده وديٕم٦م  ،وأراد ِ
وإطم ُ
فم٤مل ٌ َ
ًمق َ
قط ذم هذا ُيم ِّٚمف أ ْن ُي َق ِّري
أظمذه٤م ،وضم٥م ا ًْمٙم َِذ ُب سم٢مظمٗم٤مئٝم٤م ،
ْ
ُ
يم٤من ِ
 ،وُمٕمٜمَك اًمتَّق ِر ِي٦م  :أن ي ْ٘م ِّمد سمِٕمٌ٤مرشمِف ُم ْ٘مّمقد ًا صحٞمح ً٤م ًمٞمس هق ِ
يم٤مذسم ً٤م سم٤مًمٜم ًِّّ ٌِ٦م إ ًَمٞمْ ِف  ،وإ ْن َ
يم٤مذسم ً٤م
ْ َ
َ
َ َ ُ
ْ
ْ

َرك اًمتَّق ِري َ٦م وأ ْـم َٚمؼ ِقمٌ٤مر َة ِ
فم٤مه ِر اًم ًّٚم ِ
ذم ِ
اًمٙمذ ِ
ٗمظ  ،وسمِ٤مًمٜم ًِّْ ٌِ٦م إمم ُم٤م يٗم َٝمٛم ُف اعمُ َ
ب  ،ومٚم ْٞمس
َ
٥م و ًَم ْق شم َ ْ
خ٤م َـم ُ
قاز اًمٙم َِذب ذم هذا احل٤مل ِ
ِ
سمج ِ
واؾمت َّ
سمحدي٨م أ ِّم ُيم ْٚمثق ٍم ريض اهللَّ
َدل ا ًْم ُٕم َٚمام ُء َ
َ
حرا ٍم ذم هذا احلَ٤مل ْ .
سمِ َ
ِ
ِ
سملم اًمٜم ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
َّ٤مس ،
ّمٚمح ْ َ
اب ا ًَّمذي ُي ُ
ي٘مقل ًَ « :م ْٞمس اًمٙم ََّذ ُ
قمٜمْ َٝم٤م َّأهن٤م َؾمٛم َٕم ْ٧م رؾمقل اهللْ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ومٞمٜمٛمل َظم ْػم ًا أو ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ي٘مقل َظم ْػم ًا ش ٌ
ٍ
ص ذم َر ٍء ِممَّ٤م ي ُ٘م ُ
زاد ُمًٚمؿ ذم رواي٦م  « :ىم٤مًم٧م  :أ ُّم ُيم ْٚم ُثق ٍم َ :
صمالث
َّ٤مس إَّٓ ذم
قل اًمٜم ُ
ول أ ْؾمٛم ْٕم ُف ُي ْر ِّظم ُ
ِ
الح ْسملم اًمٜم ِ
َ
زو َضم َٝم٤م .
َّ٤مس ،
َ :شم ْٕمٜمل  :احلَ ْر َب ،
اعمر َأة ْ
واإلص َ
ْ
اًمر ُضم َؾ ا ُْم َر َأ َشم ُف  ،وطمدي٨م ْ
وطمدي٨م َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف  :إِذاطمدصمتٙمؿ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومألن أظمر ُمـ
اًمًامء أطم٥م إِمم ُمـ أن أيمذب قمٚمٞمف  ،واذاطمدصمتٙمؿ ومٞمام سمٞمٜمك وسمٞمٜمٙمؿ وم٤من احلرب ظمدقمف.
( اًمٌخ٤مري ( )3611وُمًٚمؿ ()1966
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سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م جيقز ُمـ اًمٙمذب

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران :اًمٙمذب ذم سمٕمض اعمقاـمـ ظمػم ُمـ اًمّمدق أري٧م ًمق أن رضمال ؾمٕمل ظمٚمػ إٟمً٤من
سم٤مًمًٞمػ ًمٞم٘متٚمف ومدظمؾ دار وم٤مٟمتٝمل إًمٞمؽ وم٘م٤مل أرأي٧م ومالٟم٤م ؟ ُم٤م يمٜم٧م ىم٤مئال ؟ أًمً٧م شم٘مقل  :ل أره ؟ وُم٤م
شمّمدق سمف  .وهذا اًمٙمذب اًمقاضم٥م (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )137/3
ويم٤من اًمٜمخٕمل ٓ ي٘مقل ٓسمٜمتف :أؿمؽمي ًمؽ ؾمٙمرا ،سمؾ ي٘مقل :أرأي٧م ًمق اؿمؽمي٧م ًمؽ ؾمٙمرا؟ وم٢مٟمف رسمام ٓ
يتٗمؼ ًمف ذًمؽ(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )149/3
ىم٤مل اًمٜمخٕمل رمحف اهلل  :إذا سمٚمغ اًمرضمؾ قمٜمؽ ؿمئ ىمٚمتف وم٘مؾ  :اهلل يٕمٚمؿ (.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )389
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

يم٤من ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ قم٤مُمال ًمٕمٛمر رى اهلل قمٜمف ومٚمام رضمع ىم٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف ُم٤م ضمئ٧م سمف مم٤م ي٠مشمك سمف اًمٕمامل امم

اهٚمف ؟ وُم٤م يم٤من ىمد اشم٤مه٤م سمِمئ .وم٘م٤مل هل٤م يم٤من قمٜمدى و٤مهمط .ىم٤مًم٧م :يمٜم٧م أُمٞمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٜمد أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ومٌٕم٨م قمٛمر ُمٕمؽ و٤مهمٓم٤م؟ وىم٤مُم٧م سمذًمؽ سملم ٟمً٤مئٝم٤م واؿمتٙم٧م
ومٚمام سمٚمٖمف ذًمؽ دقم٤م ُمٕم٤مذا وىم٤مل :سمٕمث٧م ُمٕمؽ و٤مهمٓم٤م؟ ىم٤مل :ل أضمد ُم٤م أقمتذر سمف إًمٞمٝم٤م إٓ ذًمؽ،
قمٛمرَّ ،
ومْم حؽ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وأقمٓم٤مه ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل اروٝم٤م سمف  .وُمٕمٜمك ىمقًمف و٤مهمٓم٤م :يٕمٜمل رىمٞمٌ٤م وأراد سمف اهلل
شمٕم٤ممم(.يمٜمز اًمٕمامل )13/555
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :إن ذم ُمٕم٤مريض اًمٙمالم ( اًمت َّْقر َي ُ٦م سم٤مًمٌمء قمـ اًمٌمء) وهك ُم٤م يٖمٜمل اًمرضمؾ قمـ
اًمٙمذب( .اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )19/199
قمـ قمٌداهلل سمـ قمتٌف ىم٤مل  :دظمٚم٧م ُمع أسمك قمغم قمٛمرسمـ قمٌداًمٕمزيز ومخرضم٧م وقمغم صمقب ومجٕمؾ اًمٜم٤مس
ي٘مقًمقن  :هذا يمً٤ميمف اُمػم اعم١مُمٜملم ؟ ومٙمٜم٧م أىمقل  :ضمزى اهلل أُمػماعم١مُمٜملم ظمػما وم٘م٤مل مم أسمك  :ي٤مسمٜمك اشمؼ
اًمٙمذب وُم٤م أؿمٌٝمف ومٜمٝم٤مه قمـ ذًمؽ ٕن ومٞمف شم٘مريرا هلؿ قمـ فمـ يم٤مذب ٕضمؾ همرض اعمٗم٤مظمرة وهذا همرض
سم٤مـمؾ ٓ وم٤مئدة ومٞمف( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )149/3
وىمد ؾم٠مل رضمؾ قمـ اعمروزى وهق رم دار اإلُم٤مم امحدسمـ طمٜمٌؾ ومٙمرة اخلروج اًمٞمف ومقوع أمحد إصٌٕمف رم
يمٗمف وم٘م٤مل ً :مٞمس اعمروزى ه٤مهٜم٤م وُم٤ميّمٜمع اعمروزى ه٤مهٜم٤م ؟  (.إقمالم اعمقىمٕملم)151 /3
ويم٤من إسمراهٞمؿ إذا ـمٚمٌف ُمـ يٙمره أن َيرج إًمٞمف وهق ذم اًمدار .ىم٤مل ًمٚمج٤مري٦م :ىمقزم ًمف أـمٚمٌف ذم اعمًجد وٓ
شم٘مقزم ًمف ًمٞمس هٝمٜم٤م يمٞمال يٙمقن يمذسم٤م( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )149/3
ويم٤من اًمِمٕمٌك اذا ـمٚم٥م رم اعمٜمزل وهق يٙمرهف ظمط دائرة وىم٤مل ًمٚمج٤مريف وٕمك آصٌع ومٞمٝم٤م وىمقمم ًمٞمس
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ه٤مهٜم٤م ( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )149/3

ُّ
َّ
 -8<8ثبة احلث ػٍ ٝاٌزثجذ فّ١ب ٠مٚ ٌٗٛحيىٗ١

ػ ُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِ ِف ِقم ْٚمؿ [ اإلهاء  ] 36 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ُ :م٤م َي ْٚم ِٗم ُظ ُِم ْـ َىم ٍ
قل
َ
ٌ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ َشم ْ٘م ُ َ
ِ ِ
ٞم٥م َقمتِٞمدٌ [ ق . ] 18 :
إَِّٓ ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
 -1547وقمـ أيب هريرة ريض اهللَّ قمٜمْف أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :يمٗمل سم٤معمَ ِ
رء يم َِذسم ً٤م ْ
أن
َّ َ
ُ
ُ ْ
ْ
َ ْ َ
َيدِّ َ
ث سمِٙم ُِّؾ ُم٤م ؾمٛم ِع ش رواه ُمًٚمؿ .
َُ

ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ طمدَّ ث قمٜمِّل
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾمٛمرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
 -1548وقمـ ُ
يمذب َ ،ومٝمق أطمدُ اًمٙم ِ
ِ
ِ ٍ
َ٤مذسملم ش رواه ُمًٚمؿ .
سمِ َحدي٨م َيرى أ َّٟم ُف ٌ ُ
ضمٜم٤مح إ ْن
قمكم
ٌ
ض َة ومٝمؾ َ َّ
 -1549وقم ْـ أؾمام َء ريض اهللَّ قمٜمْٝم٤م أن ا ُْمرأة ىم٤م ًَم ْ٧م  :ي٤م َر ُؾمقل اهللَّ إ َّن زم َّ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :اعمُتِمٌِّ ُع سمِام ًمـؿ ُي ْٕم َط
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
همػم اًمذي ُيٕمٓمٞمٜمل ؟ وم٘م٤مل ُّ
شمَِمٌ ْٕم ُ٧م ُمـ زوضمل ْ َ
يمَالسمِس َصم ْق َيب ُز ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ور ش ٌ
ّمؾ ًمف ِ
ٔمٝمر أٟمف َطم َ
ٔمٝمر َّ
ومْمٞمٚم ٌ٦م
اًمِمٌع وًمٞمس سمِمٌٕم٤من  ،وُمٕمٜم٤مه٤م ُهٜم٤م  :أ َّٟم ُف ُي ُ
اعمُتِم ٌِّ ُع  :هق اًمذي ُي ُ
ً٧م ِ
زور ش أي ِ :ذي ُز ٍ
طم٤مصٚم٦م  « .وٓسمِس َصم ْقيب ٍ
ور  ،وهق اًمذي َيز ِّو ُر قمغم اًمٜمَّ٤مس  ،سم٠من َيت ََز َّيك
وًم ْٞم ْ
وة ً ،مٞم ْٖمؽم سمِ ِف اًمٜمَّ٤مس وًمٞمس هق سمِتِٚمؽ اًمّم ِ
اًمٕمٚمؿ أو اًمثر ِ
هد أو ِ
اًمز ِ
ٗم٦م  ،وىمٞمؾ َهم ْ ُػم ذًمؽ واهللَّ
زي أهؾ ُّ
ِّ
ُ ْ
سمِ ِّ
َّ
ْ
أقمٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف  :سمحً٥م اعمرء ُمـ اًمٙمذب أن َيدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع.

( ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )11-19/1
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م رى اهلل قمٜمف  :ي٤م سمرده٤م قمغم اًمٙمٌد!! أن شم٘مقل عم٤م ٓ شمٕمٚمؿ اهلل أقمٚمؿ.
(شم٤مريخ دُمِمؼ)519/42
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمفُ :مـ قمٚمؿ ومٚمٞم٘مؾ وُمـ ل يٕمٚمؿ ومٚمٞم٘مؾ :اهلل أقمٚمؿ وم٢من ُمـ اًمٕمٚمؿ أن ي٘مقل عم٤م ٓ
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سم٤مب َّ
احل٨م قمغم اًمت ُّثٌ٧م ومٞمام ي٘مقًمف وَيٙمٞمف

يٕمٚمؿ ٓ :أقمٚمؿ وم٢من اهلل ىم٤مل ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ ) :ىم ْؾ َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ
لم ) ( ص (.) 86اًمٌخ٤مرى ُ( )4774مًٚمؿ )2798
اعمُْ َت َٙم ِّٚم ِٗم َ
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف ُ :م٤م أٟم٧م سمٛمحدث ىمقُم ً٤م طمديث ً٤م ٓ شمٌٚمٖمف قم٘مقهلؿ إٓ يم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ
ومتٜم٦مُ ( .م٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )11-19/1
ىم٤مل اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمف  :اًمٕمٚمؿ صمالصم ٌ٦م  :يمت٤مب ٟم٤مـمؼ اًم٘مرآن وؾمٜم٦م ُم٤موٞم٦م احلدي٨م اًمث٤مسم٧م وٓ أدري.
(قمٞمقن إظمٌ٤مر )139/5
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي  ٓ :يٙمقن اًمرضمؾ إُم٤مُم ً٤م ي٘متدى سمف طمتك ُيٛمًؽ قمـ سمٕمض ُم٤م ؾمٛمع.
(ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ)11-19/1
ت أٟمٍمف يمؾ يق ٍم سم٠مًمقاطمل ُمألى قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ ٍ
أٟمس ومٞمام ُي ًْ٠مل ،وي٘مقلٓ:
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف ً:مق أر ُّد ُ
أدري ،اٟمٍموم٧م هب٤م(.اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )93/1
قمـ اسمـ وه٥م ىم٤مل :ىم٤مل زم ُم٤مًمؽ:اقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس يًٚمؿ رضمؾ طمدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع ،وٓ يٙمقن إُم٤مُم ً٤م أسمد ًا
وهق َيدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمعُ (.م٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )11-19/1
ىم٤مل اسمق اًمذي٤مل رمحف اهلل  :شمٕمٚمؿ ٓ :أدري ،وٓ شمٕمٚمؿ :أدري؟ وم٢مٟمؽ إن ىمٚم٧م ٓ :أدري ،قمٚمٛمقك طمتك
شمدري ،وإن ىمٚم٧م :أدري ،ؾم٠مًمقك طمتك ٓ شمدري (.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )119/2
ىم٤مل اسمـ هح :وىمد ص٤مر ٓ أدري قمٜمد أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م هذا قمٞمًٌ٤م!(.اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي)93/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م ىم٤مل  :ضم٤مءت اجلدة إمم أيب سمٙمر ومً٠مًمتف ُمػماصمٝم٤م  ،وم٘م٤مل ُ :م٤م ًمؽ ذم يمت٤مب اهلل رء
وُم٤م قمٚمٛم٧م ًمؽ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٞمئ٤م وم٤مرضمٕمل طمتك أؾم٠مل اًمٜم٤مس  ،ومً٠مل اًمٜم٤مس ،
وم٘م٤مل اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م  :طميت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٓم٤مه٤م اًمًدس  ،وم٘م٤مل  :هؾ ُمٕمؽ
همػمك ؟ وم٘م٤مم حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري وم٘م٤مل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م  ،وم٠مٟمٗمذه هل٤م أسمق سمٙمر ىم٤مل  :صمؿ
ضم٤مءت اجلدة إظمرى إمم قمٛمر ومً٠مًمتف ُمػماصمٝم٤م  ،وم٘م٤مل ُ :م٤م ًمؽ ذم يمت٤مب اهلل رء وًمٙمـ هق ذاك اًمًدس
وم٢من اضمتٛمٕمتام ومٝمق سمٞمٜمٙمام  ،وأيٙمام ظمٚم٧م سمف ومٝمق هل٤م ٟ( .مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )71/6
روى أن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري اؾمت٠مذن قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ومٚمؿ ي١مذن ًمف ،ويم٠مٟمف يم٤من
ُمِمٖمقًٓ ،ومرضمع أسمق ُمقؾمك ،ومٗمرغ قمٛمر ،وم٘م٤مل :أل أؾمٛمع صقت قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس؟ ائذٟمقا ًمف ،ىمٞمؾ :ىمد
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سم٤مب َّ
احل٨م قمغم اًمت ُّثٌ٧م ومٞمام ي٘مقًمف وَيٙمٞمف

رضمع ،ومدقم٤مه وم٘م٤مل :يمٜم٤م ٟم١مُمر سمذًمؽ ،وم٘م٤مل :شم٠مشمٞمٜمل قمغم ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م ،وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم جمٚمس إٟمّم٤مر ومً٠مهلؿ،
وم٘م٤مًمقا ٓ :يِمٝمد قمغم هذا إٓ أصٖمرٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد اخلدريُ ،
ومذه٥م سم٠ميب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وم٘م٤مل قمٛمر :أظمٗمل
هذا قمكم ُمـ أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ أهل٤من اًمّمٗمؼ سم٤مٕؾمقاق ،يٕمٜمل اخلروج إمم
اًمتج٤مرة(.شمٗمًػم اسمـ يمثػم  -36/6اًمٌخ٤مرى )1956
ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدى :يمٜم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل ًمف :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ضمئتؽ ُمـ ُمًػمة
محٚمٜمل أهؾ سمٚمدي ُمً٠مًم٦م أؾم٠مًمؽ قمٜمٝم٤م .ىم٤مل :ومًؾ .ومً٠مًمف اًمرضمؾ قمـ اعمً٠مًم٦م وم٘م٤مل ٓ :أطمًٜمٝم٤م
ؾمت٦م أؿمٝمر ّ
ىم٤مل :ومٌٝم٧م اًمرضمؾ يم٠مٟمف ىمد ضم٤مء إمم َُمـ يٕمٚمؿ يمؾ رء .وم٘م٤مل :أي رء أىمقل ٕهؾ سمٚمدي إذا رضمٕم٧م
إًمٞمٝمؿ؟! ىم٤مل :شم٘مقل هلؿ :ىم٤مل ُم٤مًمؽ ٓ :أطمًـ (.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌداًمؼم )117/2
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم:ؾم٠مًمٜمل إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل :إن أراك ىمد يمٚمٗم٧م سمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وم٤مىمرأ قمكم ؾمقرة
وومن طمتك أٟمٔمر ومٞمام قمٚمٛم٧م.ىم٤مل :ومٗمٕمٚم٧م .وم٘م٤مل زم:اطمٗمظ قمكم ُم٤م أىمقل ًمؽ:إي٤مك واًمِمٜم٤مقم٦م ذم احلدي٨م
وم٢مٟمف ىمٚمام محٚمٝم٤م أطمد إٓ ذل ذم ٟمٗمًف ويمذب ذم طمديثفُ (.م٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )11-19/1
 -8<9ثبة ث١بْ غٍظ ربش ُ٠ؽٙبدح اٌضٚس

اًمز ِ
ػ َُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِ ِف ِقم ْٚم ٌؿ
ور [ احل٩م  ، ] 39 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ َشم ْ٘م ُ
اضمتَٜمٌِقا َىم ْق َل ُّ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ْ
ِ ِ
ِ ِ
ٞم٥م َقمتِٞمدٌ [ ق  ، ] 18 :وىم٤مل
[ اإلهاء  ، ] 36 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َُ :م٤م َي ْٚمٗم ُظ ُم ْـ َىم ْق ٍل إَِّٓ ًَمدَ ْيف َرىم ٌ
َشمٕم َ٤ممم  :إ َّن رسم َؽ ًمٌ٤معمِرص ِ
ور
٤مد [ اًمٗمجر  ، ] 16 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ًَّم ِذي َـ َٓ َي ِْم َٝمدُ و َن ُّ
ْ َ
َ َّ
َ
اًمز َ
[ اًمٗمرىم٤من . ] 72 :
ِ
ُ
 -1559وقمـ أيب سمٙمْر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ  « :أٓ ُأٟم ٌِّئٙمُؿ
ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ
اإلذاك سم٤مهللَّ  ،و ُقم ُ٘م ُ
قق اًمقاًمِد ْي ِـ ش ويم٤من ُُمتَّٙمِئ٤م
سم٠ميمؼم اًمٙمٌَ٤مئِر ؟ ُىمٚمٜمَ٤م َ :سم َغم ي٤م رؾمقل اهللَِّ َ .ىم َ٤مل « :
ِ
اًمز ِ
اًمزور ش ومام زال ُيٙم َِّر ُر َه٤م طمتك ىمٚمٜم٤م ًَ :م ْٞمتَ ُف ؾمٙمَ٧م ُ .متٗمؼ
ور  ،وؿمٝم٤مد ُة
َومج َٚمس  ،وم٘م٤مل  « :أٓ و َىم ْق ُل ُّ
قمٚمٞمف .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

(واضمتٜمٌقا ىمقل اًمزور ) يٕمٜمل  :اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من  .وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد:ؿمٝم٤مدة اًمزور( .شمٗمًػم اًمٌٖمقى
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سم٤مب سمٞم٤من همٚمظ حتريؿ ؿمٝم٤مدة اًمزور

)383/5
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :واًمذيـ ٓ يِمٝمدون اًمزور ىم٤مل  :إن اًمزور يم٤من صٜمام سم٤معمديٜم٦م ،يٚمٕمٌقن طمقًمف يمؾ
ؾمٌٕم٦م أي٤مم ،ويم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ُمروا سمف ُمروا يمراُم٤م ٓ يٜمٔمرون إًمٞمف .قمـ
اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :واًمذيـ ٓ يِمٝمدون اًمزور ىم٤مل  :أقمٞم٤مد اعمنميملم ن ىمت٤مدة :واًمذيـ ٓ يِمٝمدون اًمزور
أي٦م  .ىم٤مل  ٓ :يً٤مقمدون أهؾ اًمٌ٤مـمؾ قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ ،وٓ يامًمئقهنؿ ومٞمف .قمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م  :واًمذيـ ٓ
يِمٝمدون اًمزور ىم٤مل  :اًمٖمٜم٤مء واًمٚمٝمق( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )277/11
ىم٤مل اسمٜمٕمٌ٤مس:ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم(واضمتٜمٌقا ىمقل اًمزور) يٕمٜمل:آومؽماء قمغم اهلل واًمتٙمذي٥م (.اًمٓمؼمى )112/17

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ إطمقص سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمف  :أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أُمر سمِم٤مهد اًمزور أن ّ
يًقد
يًخؿ وضمٝمف أي ّ
ويٓم٤مف سمف ذم اًم٘مٌ٤مئؾ وي٘م٤مل  :إن هذا ؿم٤مهد زور ومال شم٘مٌٚمقا ؿمٝم٤مدشمفُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )327/8
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد  :شمٕمدل ؿمٝم٤مدة اًمزور سم٤مًمنمك وىمرأ (وم٤مضمتٜمٌقا اًمرضمس ُمـ آوصم٤من واضمتٜمٌقا ىمقل

اًمزور ) (احل٩م ( .)49صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذرى )283/2
اًمن ّي(:مح٤مؾم٦م اًمٔمروم٤مء ًمٚمزوزن)39-1
ىم٤مل أسمق ّ
ُم٤م ًمٚم ُٕم ِ
دول أران اهلل مج َٕم ُٝم ُؿ
ىمق ٌم إذا طم٤مرسمقا يم٤مٟم٧م أؾمٜمّتُٝمؿ

٤مر َُم ًْ ِ
ٌؼ ُمـ ضمحٞمؿ اًمٜمّ ِ
ذم ُُم ْٓم ٍ
ٕمقر
اًمِم ِ
ِ
سملم اًمٜمَّ ِ
َسم َّ٨م َّ
سم٤مًمزور
٤مس
ٝم٤مدة َ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل :ىمدم رضمؾ ُمـ اًمٕمراق قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل:

ضمئتؽ ُٕمر ُم٤م ًمف رأس وٓ ذٟم٥م ،وم٘م٤مل قمٛمر وُم٤م ذاك؟ ىم٤مل :ؿمٝم٤مدة اًمزور فمٝمرت سم٠مروٜم٤م ،ىم٤مل :وىمد يم٤من
ذًمؽ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ،وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :واهلل ٓ ي١مه رضمؾ ذم اإلؾمالم سمٖمػم اًمٕمدول.
(اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )166/19
قمـ ذيح اًم٘م٤ميض أٟمف قم٤مىم٥م ؿم٤مهد اًمزور سم٤مًميب واًمتِمٝمػم  .وم٘مد روى قمٜمف أسمق طمّملم أٟمف يم٤من إذا أيت
سمف يٓمقف سمف ذم أهؾ ُمًجده وؾمقىمف وي٘مقل :إٟم٤م ىمد زيٗمٜم٤م ؿمٝم٤مدة هذا.
(اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك ح )29497-29495-29492-29491
قمـ اجل ٕمد سمـ ذيمقان أن ذَي٤م أيت سمِم٤مهد زور  ،ومٜمزع قمامُمتف  ،وظمٗم٘مف سم٤مًمدرة ظمٗم٘م٤مت  ،وسمٕم٨م سمف إمم
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سم٤مب سمٞم٤من همٚمظ حتريؿ ؿمٝم٤مدة اًمزور

اعمًجد يمل يٕمرومف اًمٜم٤مسُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )532/5
ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٌد اًمٙمريؿ :ؿمٝمدت قمٌد اعمٚمؽ سمـ يٕمغم قمغم اًم٘مْم٤مء ُمروا سمِم٤مهد زور واًمذي ؿمٝمد ًمف:
ومتحدث اًمٜم٤مس :أٟمف أُمر سمحٚمؼ ٟمّمػ رؤؾمٝمؿ ،ومحؿ وضمقهٝمؿ ،وـم٤مف هبؿ ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )51/9
قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع قمـ أيب طمّملم ىم٤مل يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م إذا أظمذ ؿم٤مهد اًمزور وم٢من يم٤من قمرسمٞم٤م سمٕم٨م سمف
إمم ُمًجد ىمقُمف وإن يم٤من ُمقمم سمٕم٨م سمف إمم ؾمقىمف وم٘م٤مل إٟم٤م وضمدٟم٤م هذا ؿم٤مهد زور وإٟم٤م ٓ ٟمجٞمز ؿمٝم٤مدشمف
(ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  326-8رىمؿ )15399
ىم٤مل قمٌد اًمٙمريؿ اجلزري :ؿمٝمد ىمقم قمٜمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم هالل رُمْم٤من ،وم٤مهتٛمٝمؿ وميهبؿ
ؾمٌٕملم ،وأسمٓمؾ ؿمٝم٤مدهتؿ (اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  367-5رىمؿ)5
يِمٝمدْ ًمف ،ويمت٥م إًمٞمف عم٤م قم٤مد إمم ِ
سمٞمتف ٓ :شم ُٚم ْٛمٜمل قمغم
َ
اؾمتِمٝمدَ اسم ُـ اًم ُٗمرات ذم أي٤مم وزارشمف قمغم سمـ قمٞمًك ومٚمؿ ْ َ ُ
ِ
ِ
وأطم ِر سمِ َٛم ْـ
ُٟمٙمُقِص قمـ ٟم ٍُْمشمؽ سمِمٝم٤مدة ُزور وم٢مٟمَّف ٓ اشمِّٗم٤مق قمغم ٟمٗم٤مق .وٓ ووم٤مء ًمذي َُم ْلم واظمتالقْ .
احلؼ ذم ُمنشمِؽ إذا رى ،أن يتٕمدَّ ى إمم اًمٌ٤مـمؾ ذم ُمً٤مءشمِؽ إذا ِ
همْم٥م .واًمًالم.
شمٕمدَّ ى َّ
َ َ
َ
َّ
(ٟمثر اًمدر ٕيب ؾمٕمد ُمٜمّمقر سمـ احلًلم أيب )66 - 5

َ
َ ْ
 -8<:ثبة ربشٌ ُ٠ؼٓ ئٔغبْ ثؼ ٕٗ١أ ٚداثخ

ِ
اًمْم ِ
 -1551قمـ أيب زي ٍد ِ
ِ
صم٤مسم٧م ِ
وقان
اًمر
ح٤مك
سمـ َّ
إٟمّم٤مري ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،وهق ُمـ ْ
ِّ
ْ
أهؾ سم ْٞمٕم٦م ِّ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ « :مـ طم َٚمػ َقمغم ِ
يٛم ٍ
لم سمِٛم َّٚم ٍ٦م ْ ٍ
رؾم ُ
اإلؾمال ِم يم٤مذسم ً٤م ُُم َت َٕم ِّٛمد ًا،
َ
َ
همػم ْ
ْ َ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ٍ
ِ ِ
ِ
رضم ٍؾ ٟم َْذ ٌر ومِٞمام ٓ َيٛمٚمِٙم ُف ،
وم ُٝمق يمام َىم َ٤مل  ،وُم ْـ َىمتَؾ ٟمَٗمً ُف سمٌمء ُ ،قم ِّذب سمِف ْيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َ ،وًم ْٞمس قمغم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وًمٕم ُـ اعمُ ْ١م ُِم ِـ َيم َ٘متْٚمِ ِف ش ٌ

أن رؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  ٓ « :يٜم ِ
ٌْٖمل
َ
ْ َ
 -1552وقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف َّ ُ
ًم ِ ِّمدِّ ٍيؼ أ ْن يٙمُق َن ًَم َّٕم٤مٟم ً٤م ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
رؾم ُ
 -1553وقم ْـ أيب اًمدَّ ر َد ِاء ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :يٙمُق ُن
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل ُ
اًم َّٚمٕم٤مٟمُقن ُؿمٗمٕم٤مء  ،وٓ ُؿمٝمدَ اء يقم ِ
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ش رواه ُمًٚمؿ .
َّ
َ َ ْ َ
َ َ
ِ
 -1554و َقم ْـ َؾم ُٛم َر َة ْسم ِـ ُضمٜمْدُ ٍ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
ب ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ ٓ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
سمٚمٕمٜم٦م اهللَّ  ،وٓ سمِٖمْمٌِ ِف  ،وٓ سمِ٤مًمٜم ِ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ
َّ٤مر ش رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مٓ :
شمَالقمٜمُقا
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سم٤مب حتريؿ ًَم ْٕمـ إٟمً٤من سم َٕمٞمٜمف أو داسم٦م

صحٞمح
ٌ

قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ًَ « :مٞمس ِ
ٍ
رؾم ُ
اعم١مُم ُـ
ْ
َ
ْ َ
 -1555وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ش  ،وٓ ِ
٤من وٓ اًم َٗم ِ
٤من  ،وٓ اًم َّٚمٕم ِ
سمِ٤مًم َّٓمٕم ِ
٤مطم ِ
اًمٌذ ِّي ش رواه اًمؽمُمذي َ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ .
وىم٤مل :
َّ
َّ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  :إ َّن اًمٕم ٌْد إذا
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1556وقم ْـ أيب اًمدَّ ْرداء ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
ِ ِ
إر ِ
ض  ،ومتُٖم َٚم ُؼ
اًمًامء  ،وم ُت ْٖم َٚم ُؼ أ ْسم ُ
وهن٤م ُ ،صم َّؿ َهتٌِ ُط إمم ْ
اًمًامء ُد َ
قاب َّ
ًَمٕم َـ َؿم ْٞمئ ً٤م  ،صٕمدت اًم َّٚم ْٕمٜم ُ٦م إمم َّ
َ٠مظم ُذ يٛمٞمٜم ً٤م ِ
وؿمامٓ  ،وم٢مذا ل َ ِ
وهن٤م ُّ ،صم َّؿ شم ُ
دمدْ ُمً٤مهم ً٤م رضمٕم٧م إمم اًمذي ًُم ِٕم َـ  ،وم٢م ْن يم٤من أه ً
ال
أسمقاهب٤م ُد َ
ُ
ْ
ًمِذًمؽ  ،وإَّٓ
رضمٕم٧م إمم ىم٤مئِٚمِٝم٤م ش رواه أسمق داود .
ْ
ِ
سمـ احلُ ْ ِ
ان ِ
رؾم ُ
 -1557وقم ْـ ِقم ْٛم َر َ
وؾم َّٚمؿ ذم
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ّملم ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام ىم٤مل  :سمٞمٜمَام ُ
ِ
ِ
أؾم َٗم ِ
ِ
ذًمؽ َر ُؾم ُ
ومْمج َر ْت َوم َٚم َٕمٜمَ ْت َٝم٤م َ ،ومًٛمع َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ
إٟمّم٤مر َقمغم ٟمَ٤م َىم ٍ٦م ،
٤مر ِه  ،واُمر َأ ٌة ُِم َـ
سمٕمض ْ
وم٘م٤مل ُ « :ظمذوا ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ود ُقمقه٤م  ،وم٢مهن٤م ُمٚمٕمق َٟم ٌ ُ٦م ش َ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ٛمرا ُن  :وم َٙم َ٠م ِّن َأر َاه٤م أ َن متٌم
ُ
ىم٤مل قم َ
َّ
َقم َٚمٞمْف َ
َّ٤مس ُم٤م ِ
ذم اًمٜم ِ
يٕمر ُض هلَ٤م أطمدٌ  .رواه ُمًٚمؿ .

ِ
إؾمٚمٛم ِّل ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :سمٞمٜمام ضم٤مري ٌ٦م قمغم ٟم٤م َىم ٍ٦م قم َٚمٞمٝم٤م
 -1558وقمـ أيب ّسمر َز َة ٟمَْم َٚم َ٦م ْسم ِـ ُقمٌٞمْ ٍد
ِ
وم٘م٤مًم٧م َ :طم ْؾ ،
هبؿ اجلَ ٌُؾ ،
ت
ْ
ٍم ْ
ُ
وؾم َّٚمؿ وشمَْم٤م َي َؼ ُ
سم٤مًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِّ
سمٕمض ُمتَ٤مع اًم َ٘م ْق ِم  ،إ ْذ َسم ُ َ
اًم َّٚمٝمؿ اًمٕمٜمْٝم٤م وم٘م٤مل اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شم ِ
ُّم٤مطم ٌْٜم٤م ٟمَ٤م َىم ٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م ًم ْٕمٜم ٌ٦م ش رواه ُمًٚمؿ .
ُّ َ
ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ىمقًمف ْ « :
اإلسمؾ.
وهل يمٚمِٛم ٌ٦م ًَمز ْضم ِر
طمؾ ش سمٗمتح احل٤مء اعمُٝمٛمٚم٦م  ،وإؾمٙم٤من اًمالَّم َ ،
إؿمٙم٤مل ومٞمف  ،سمؾ اعمُراد اًمٜمَّٝمل أ ْن شم ِ
وا ْقم َٚمؿ أ َّن هذا احلدي٨م ىمد ُي ًْت َِْم ُ
ٙمؾ ُم ْٕمٜمَ٤م ُه َ ،وٓ ْ
ُّم٤مطم ٌَ ُٝم ُؿ شمِٚمؽ
ُ
ُ
ِ
ِ
اًمٜمَّ٤م َىم ُ٦م  ،وًمٞمس ومٞمف هنل قمـ سمٞم ِٕمٝم٤م و َذسم ِ
ح َٝم٤م َو ُريم ِ
وؾم َّٚمؿ ْسمؾ يم ُُّؾ
ْ
ْ
ُقهب٤م ذم َهم ْ ِػم ُص ْحٌ٦م اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٌ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ ِهب٤م َّ ٕ ،ن
ذًمؽ َوُم٤م َ
ٍَّموم٤مت ضم٤مئ ٌز ٓ ُمٜمْع ُمٜمْف  ،إَّٓ ُم ْـ ُُمّم٤مطم ٌَتف َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾمقا ُه ُم َـ اًمت ُّ
ٕمض ُِمٜمْٝم٤م  ،ومٌ ِ٘مل ِ
هذ ِه اًمتٍَّم ِ
ِ
اًمٌ٤مىمل قمغم ُم٤م يم َ
َ٤من  .واهللَّ أ ْقم َٚم ُؿ.
وم٤مت ُيم ِّٚم َٝم٤م ْ
ومٛمٜمع ْسم ٌ
َ
يم٤مٟم٧م ضم٤مئزة ُ
ُّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إذا رأيتؿ أظم٤ميمؿ ىم٤مرف ذٟمٌ ً٤م ومال شمٙمقٟمقا أقمقاٟم ً٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف،
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سم٤مب حتريؿ ًَم ْٕمـ إٟمً٤من سم َٕمٞمٜمف أو داسم٦م

شم٘مقًمقن :اًمٚمٝمؿ اظمزه ،اًمٚمٝمؿ اًمٕمٜمف ،وًمٙمـ ؾمٚمقا اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،وم٢مٟم٤م أصح٤مب حمٛمد يمٜم٤م ٓ ٟم٘مقل ذم أطمد ًا ؿمٞمئ ً٤م،
طمتك ٟمٕمٚمؿ قمغم ُم٤م يٛمقت ،وم٢من ظمتؿ ًمف سمخػم ،قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ىمد أص٤مب ظمػم ًا ،وإن ظمتؿ ًمف سمنم ،ظمٗمٜم٤م قمٚمٞمف
قمٛمٚمف ُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )189/11
ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع :يمٜم٤م إذا رأيٜم٤م اًمرضمؾ يٚمٕمـ أظم٤مه رأيٜم٤م أٟمف ىمد أشمك سم٤مسم٤م ُمـ اًمٙمٌ٤مئر.
( صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )39/3
ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمفُ :م٤م شمالقمـ ىمقم ىمط  ،إٓ طمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٕمٜم٦م(.صحٞمح إدب اعمٗمرد )242
ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿً :مق أن ص٤مطم٥م ظمؼم ضمٚمس إًمٞمؽ ًمٞمٙمت٥م يمالُمؽ ٓ -طمؽمزت ُمٜمف ،ويمالُمؽ يٕمرض
قمغم اهلل ضمؾ وقمال ومال حتؽمز  (.صٗمف اًمّمٗمقة )349/2
ىمٞمؾٓ :محد اسمـ طمٜمٌؾ أي١مظمذ احلدي٨م قمـ يزيد وم٘م٤مل ٓ :وٓ يمراُمف أوًمٞمس هق ومٕمؾ سم٠مهؾ اعمديٜمف ُم٤مومٕمؾ؟
وىمٞمؾ ًمف :إن أىمقاُم٤م ي٘مقًمقن :إٟم٤م ٟمح٥م يزيد وم٘م٤مل :وهؾ َي٥م يزيد ُمـ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم آظمر؟ وم٘مٞمؾ
ًمف:أو ٓ شمٚمٕمٜمف؟ وم٘م٤ملُ :متك رأي٧م أسم٤مك يٚمٕمـ أطمد( .إداب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/269
ىم٤مل قمٌٞمداهلل سمـ امحداحلٜمٌغم :ؾمٛمٕم٧م امحدسمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل قمغم اجلٝمٛمٞمفً :مٕمٜمف اهلل ،ويم٤من احلًـ يٚمٕمـ
احلج٤مج ،وأمحد ي٘مقل :احلج٤مج رضمؾ ؾمقء (.إداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح )279/1
ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي :دظمٚم٧م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف وقمٜمده رضمؾ يً٠مًمف قمـ اًم٘مرآن
واًم٘مدر وم٘م٤مل ً :مٕمٚمؽ ُمـ أصح٤مب قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ًمٕمـ اهلل قمٛمرو وم٢مٟمف اسمتدع هذه اًمٌدقم٦م ُمـ اًمٙمالم.
( خمتٍم احلج٦م قمغم شم٤مرج اعمحج٦م ٕيب اًمٗمتح اعم٘مدد) 198 -197
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وروي أن أسم٤م اًمدرداء ُمر قمغم رضمؾ ىمد أص٤مب ذٟمٌ ً٤م ومٙم٤مٟمقا يًٌقٟمف ،وم٘م٤مل هلؿ أسمق اًمدرداء :أرأيتؿ ًمق

وضمدمتقه ذم سمئر أل شمٙمقٟمقا ُمًتخرضمٞمف؟ ىم٤مًمقا :سمغم .ىم٤مل :ومال شمًٌقا أظم٤ميمؿ وامحدوا اهلل اًمذي قم٤موم٤ميمؿ.
ىم٤مًمقا :أومال ٟمٌٖمْمف؟ ىم٤مل:إٟمام أسمٖمْمف قمٛمٚمف ،وم٢مذا شمريمف ومٝمق أظملُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق)189/11
ىم٤مل ؾمٕمٞمدسمـ ضمٌػمُ :مر اسمـ قمٛمر سمٗمتٞم٤من ُمـ ىمريش ىمد ٟمّمٌقا ـمػما وهؿ يرُمقٟمف وىمدضمٕمٚمقا ًمّم٤مطم٥م اًمٓمػم
يمؾ ظم٤مـمئف ُمـ ٟمٌٚمٝمؿ ومٚمام رأوا اسمـ قمٛمر شمٗمرىمقا وم٘م٤مل اسمـ قمٛمرُ :مـ ومٕمؾ هذا ؟ ًمٕمـ اهلل ُمـ ومٕمؾ هذا.ان
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ ُمـ اختذؿمٞمئ٤م ومٞمف اًمروح همرو٤م ( .صحٞمح ُمًٚمؿ رىمؿ )1958
قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل :يم٤من قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان يرؾمؾ إمم أم اًمدرداء ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومتٌٞم٧م قمٜمد ٟمً٤مئف
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ويً٠مهل٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمام أن يم٤من ذات ًمٞمٚم٦م ىم٤مم قمٌد اعمٚمؽ ُمـ اًمٚمٞمؾ ومدقم٤م ظم٤مدُمف ومٙم٠مٟمف
أسمٓم٠م قمٚمٞمف ومٚمٕمٜمف ومٚمام أصٌح ىم٤مًم٧م ًمف أم اًمدرداء :ؾمٛمٕمتؽ اًمٚمٞمٚم٦م ًمٕمٜم٧م ظم٤مدُمؽ طملم دقمقشمف ؾمٛمٕم٧م أسم٤م
اًمدرداء ي٘مقل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ :يٙمقن اًمٚمٕم٤مٟمقن ؿمٗمٕم٤مء وٓ ؿمٝمداء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
( صحٞمح ُمًٚمؿ طمدي٨م )4839
ىم٤مل ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م :ؾمٛمٕم٧م أم ؾمٚمٛم٦م طملم ضم٤مء ٟمٕمل احلًلم ًمٕمٜم٧م أهؾ اًمٕمراق وىم٤مًم٧م :ىمتٚمقه ىمتٚمٝمؿ
اهلل قمز وضمؾ ،قمزوة وذًمقة ًمٕمٜمٝمؿ اهلل( .اًمٕمقاصؿ و اًم٘مقاؾمؿ رم اًمذب قمـ ؾمٜمف اسمك اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـ اًمقزير )8/93

ُ َ ّ
َ ْ
;< -8ثبة خٛاص ٌؼٓ ثؼل أفسبة ادلؼبف ٟغري ادلؼِٕ١ني

لم [ هقد  ، ] 18 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم َ٠م َّذ َن ُُم َ١م ِّذ ٌن َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َأ ْن ًَم ْٕمٜمَ ُ٦م
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :أَٓ ًَم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللِ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
لم [ إقمراف . ] 44 :
اهللِ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
اص َٚم َ٦م واعمًُت ِ
و َصمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحِ أن رؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ً « :مٕمـ اهللَّ اًمق ِ
َقصٚم َ٦م ش وأ َّٟم ُف
َ
َ َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ َ
ُ
ِ
أي :
إرض ش ْ
ُمٜم٤مر ْ
اًمرسم٤م ش وأ َّٟم ُف ًَم َٕم َـ اعمُ َّم ِّقريـ  ،وأٟمَّف ىم٤مل ً « :مٕم َـ اهللَّ َُم ْـ َهم َّػم َ
ىم٤ملً « :م َٕم َـ اهللَّ آيم َؾ ِّ
اًمً ِ
٤مر َق َي ِ
اًمٌٞمْم٦م ش وأٟم ُف ىم٤مل ًَ « :مٕم َـ اهللَّ َُم ْـ ًمٕمـ واًمِد ْي ِف ش «
ن ُق َ
ُطمدُ وده٤م  ،وأ َّٟم ُف ىم٤مل ًَ « :مٕم َـ اهللَّ َّ

ث ومِٞمٝم٤م طمدصم ً٤م أو آوى ِ
َو ًَم َٕم َـ اهللَّ َُم ْـ ذسمح ًم ِ ْ ِ
أطمدَ َ
حمدصم ً٤م َ ،ومٕمٚم ّٞم ِف ًَم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللَِّ
ْ
ٖمػم اهللَّ ش وأٟم ُف ىم٤مل ُ « :م ْـ ْ
واعمالئِٙم َِ٦م واًمٜم ِ
لم ش وأ َّٟم ُف َ
ور ُؾمق ًَم ُف ش
أمج ِٕم َ
َّ٤مس ْ
ىم٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ اًمٕم ْـ ِر ْقمالً ،و َذيمقا َن َو ُقمّمٞمَّ َ٦م َ ،
قمّمقا اهللَّ َ
و ِ
ب وأٟمَّف ىم٤مل ًَ « :مٕم َـ اهللَّ اًمٞمٝمق َد اخت َُذوا ُىمٌقر أٟمٌ َٞم٤مئِٝمؿ ُمً ِ
صمالث ىمٌ٤مئِؾ ُِم َـ اًم َٕم َر ِ
ُ
٤مضمدَ ش وأ َّٟم ُف «
هذ ِه
َ
َ
َ
٤مت ُِمـ اًمٜمًِّ ِ
ضم٤مل سمِ٤مًمٜم ِ
واعمتِمٌٝم ِ
٤مء سم٤مًمر ِ
لم ُِم َـ اًمر ِ
ًَمٕمـ اعمُ ِ
ضم٤مل ش .
ًِّ٤مء ،
تِمٌٝم َ
َ ِّ َ
ِّ
َ َ
ِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
مه٤م ،
َو َمجٞم ُع هذه إًمٗم٤مظ ذم اًمّمحٞمحِ  ،سم ْٕم ُْم َٝم٤م ذم صحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚم ٍؿ  ،وسم ْٕم ُْمٝم٤م ذم أطمد َ
ِ
آظمتّم٤مر سمِ
وؾم٠مذيمر ُُمٕم َٔم َٛم َٝم٤م ذم أسمقاهب٤م ُِم ْـ هذا اًمٙمت٤مب  ،إن ؿم٤م َء اهللَّ
٤مإلؿم٤مرة إًم ْٞم َٝم٤م ،
ت
وإٟمَّام َىمّمدْ ُ
َ
ُ
شمٕم٤ممم .
آ٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝاال٠بد اٌمشآٔ: ٗ١

ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران  :إن اًمرضمؾ ًمٞمّمكم ويٚمٕمـ ٟمٗمًف ذم ىمراءشمف ،ومٞم٘مقل :أٓ ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم  .وإٟمف
ًمٔم٤مل  ( .شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ )1482/5
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سم٤مب ضمقاز ًَم ْٕمـ سمٕمض أصح٤مب اعمٕم٤مِص

ويروى أن ـم٤موؾم٤م دظمؾ قمغم هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ وم٘م٤مل ًمف  :اشمؼ اهلل واطمذر يقم إذان  .وم٘م٤مل  :وُم٤م يقم
إذان ؟ ىم٤مل  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  :وم٠مذن ُم١مذن سمٞمٜمٝمؿ أن ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم ومّمٕمؼ هِم٤مم  .وم٘م٤مل ـم٤موس :
هذا ذل اًمّمٗم٦م ومٙمٞمػ ذل اعمٕم٤ميٜم٦م  ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )189/7
وم٠مذن ُم١مذن سمٞمٜمٝمؿ ٟم٤مدى ُمٜم٤مد ،وهق ُمٚمؽ يًٛمع أهؾ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم .
( شمٗمًػم اًمٜمًٗمك )579/1
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم رى اهلل قمٜمف  :اًمٚمٝمؿ اًمٕمـ يمؾ ُمٌٖمض ًمٜم٤م ىم٤مل  :ويمؾ حم٥م ًمٜم٤م هم٤مل

ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )597/7

وم٘مد ًمٕمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام اًم٘مدريف وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ ( .ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمَّ٦م )796/2
وًمٕمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمٜمٝمام إزارىمف واخلقارج يمٚمٝم٤م.
(ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمف واجلامقم٦م ًَّمال ًَمٙم٤مئل)1233/4
قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل  :ؾمٛمٕم٧م أيب ورومع يديف طمتك يرى سمٞم٤مض إسمٓمٞمف وىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ اًمٕمـ ىمتٚم٦م قمثامن
ذم اًمؼم واًمٌحر واًمًٝمؾ واجلٌؾ صمالصم ً٤م يردده ( .أظمٌ٤مر اعمديٜمف )279/2

َ ّ
<< -8ثبة ربش ُ٠عت ادلغٍُ ثغري زك

ّ

ِ
ِ ِ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :وا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُذ َ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبت٤مٟم ً٤م وإ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م
ون اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم واعمُْ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌُقا َ ،وم َ٘مد ْ
[ إطمزاب . ] 58 :
ِ
ٍ
وقمـ ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ِ « :ؾمٌ٤مب
-1559
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ َُمًٕمقد ريض اهللَّ َقمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ًقق ِ ،
اعمُ ًْٚمِ ِؿ ُوم ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وىمتَ٤م ًُم ُف ُيم ْٗم ٌر ش ٌ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ُ
ي٘مقل َ ٓ « :يرُمل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ذر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّٟم ُف ؾمٛمع ُ
 -1569وقم ْـ أيب ٍّ
ِ
٤مًمٗمً ِؼ أو اًم ُٙم ْٗم ِر  ،إَّٓ ارشمدت ِ
ِ
َ
اًمٌخ٤مري .
يمذًمؽ ش رواه
ص٤مطم ٌُ ُف
قمٚمٞمف  ،إ ْن ل ْ َيٙمُـ
ُّ
ُ
رضم ٌؾ َر ُضمالً سمِ ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
ًَ٤مسم٤من َُم٤م
ىم٤مل  « :اعمُت
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1561وقم ْـ أيب ُه َرير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
َىم٤مٓ َومٕمغم اًمٌ ِ
٤مدي ُِمٜم ُْٝمام طمتَّك َي ْٕمت َِدي اعمٔم ُٚمق ُم ش رواه ُمًٚمؿ .
َ َ
ِ
رضم ٍؾ َىمدْ َ ِ
ذب َ
 -1562وقمٜم ُف َ
ىم٤مل  « :اض ُسمق ُه ش ىم٤مل أسمق
وؾم َّٚمؿ سمِ ُ
ىم٤مل ُ :أ َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يت ُّ
ِ
اًمْم٤مرب سمِ ِ
ِ
واًمْم ِ
ف  ،ىم٤مل سمٕمض اًم َ٘مقم
اٟمٍم َ
٤مرب سمِٜم ْٕمٚمِف َّ ،
ٞمد ِه َّ ،
واًمْم ُ
ُه َر ْي َرة َ :ومٛمٜمَّ٤م َّ ُ
٤مر ُب سمثقسمف  ،وم َٚم َّام َ
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طمؼ
٥م اعمًٚمؿ سمٖمػم ّ
سم٤مب حتريؿ َؾم ّ

أظمزاك اهللَّ  ،ىم٤مل  ٓ « :شم ُ٘مق ًُمقا هذا  ٓ ،شم ُِٕمٞمٜمُقا ِ
َ
اًمِمٞم َٓم َ
قمٚمٞمف َّ
٤من ش رواه اًمٌخ٤مري .
:
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
 -1563وقمٜمْ ُف َ
٤مًمزٟم٤م ُي٘م٤م ُم
قل ُ « :مـ َىم َذف مم ْ ُٚمق َيم ُف سمِ ِّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
قمٚمٞمف احلدُّ يقم ِ
ٍ
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م  ،إَّٓ أ ْن َيٙمُق َن يمام َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ىم٤مل ش ٌ
َ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق قمروة رضمؾ ُمـ وًمد اًمزسمػم :يمٜم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ ،ومذيمروا رضمالً يٜمت٘مص أصح٤مب رؾمقل اهلل قمٚمٞمف
قل اهللَِّ َوا ًَّم ِذي َـ ُم َٕم ُف َأ ِؿمدَّ اء طمتك سمٚمغ ُ :ي ْٕم ِ
وؾمٚمـؿ ،وم٘مرأ ُم٤مًمؽ هذه أي٦م ( ُّحم َ َّٛمدٌ َّر ُؾم ُ
اع ًم ِ َٞم ِٖم َ
ٞمظ ِهبِ ُؿ
٥م ُّ
اًمز َّر َ
ج ُ
َ

اًم ُٙم ْٗم٤مر) ) اًمٗمتح  ) 29وم٘م٤مل ُم٤مًمؽُ :مـ أصٌح ذم ىمٚمٌف همٞمظ قمغم أطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد أص٤مسمتف أي٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )327/6
قمـ رزيـ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م :إن ٟم٤مؾم ً٤م يتٜم٤موًمقن أصح٤مب
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ،وم٘م٤مًم٧م :و ُم٤م شمٕمجٌقن ُمـ هذا؟ اٟم٘مٓمع قمٜمٝمؿ اًمٕمٛمؾ
وم٠مطم٥م اهلل أن ٓ يٜم٘مٓمع قمٜمٝمؿ إضمر(.ضم٤مُمع إصقل )499 - 498/9
ومٚمٛم٘م٤مم أطمدهؿ ؾم٤مقم٦م
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ٓ :شمًٌقا أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ
يٕمٜمل ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م(.آسم٤مٟمف ٓسمـ سمٓمف )119
قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ٕيب قمٌد اهلل اجلدزم :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أيً٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ومٞمٙمؿ ،ىمٚم٧م :أٟمك يً٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ىم٤مًم٧م :أًمٞمس يً٥م قمكم و ُمـ َيٌف ،و
ىمد يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيٌف( .جمٛمع اًمزوائد )139/9
ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب أسمزى ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيبُ :م٤م شم٘مقل ذم رضمؾ يً٥م أسم٤م سمٙمر؟ ىم٤مل :ي٘متؾ ،ىمٚم٧م:
ؾم٥م قمٛمر؟ ىم٤مل :ي٘متؾ( .هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )133 -132/6
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو إوزاقملُ :مـ ؿمتؿ أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف وم٘مد ارشمد قمـ ديٜمف وأسم٤مح
دُمف (.ذح اإلسم٤مٟم٦م )162
ىم٤مل أيب جمٚمز :ؾم٥م اإلُم٤مم :احل٤مًم٘مف ٓ أىمقل :طم٤مًم٘م٦م اًمِمٕمر وًمٙمـ طم٤مًم٘م٦م اًمديـ ( .اًمتٛمٝمٞمد )78/1
ؾم٥م ىمقم أُمػمهؿ إٓ ُطمرُمقا ظمػمه (.اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌداًمؼم )21/287
وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕملُ :م٤م ّ
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طمؼ
٥م اعمًٚمؿ سمٖمػم ّ
سم٤مب حتريؿ َؾم ّ

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس  :اًمذي يِمتؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ًمف ؾمٝمؿ أو ىم٤مل ٟمّمٞم٥م
ذم اإلؾمالم( .ذح اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م )162
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م سمٙمر أو قمٛمر أو
وىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤مممُ :مـ ؿمتؿ أطمد ًا ُمـ أصح٤مب ّ
قمثامن أو ُمٕم٤موي٦م أو قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،وم٢من ىم٤مل يم٤مٟمقا قمغم والل ويمٗمر ُىمتؾ( .اًمِمٗم٤م )1197/2
ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ:مـ ؾم٥م قم٤مئِم٦م ُىمتؾ ىمٞمؾ ًمف :ل؟ ىم٤ملُ:مـ رُم٤مه٤م وم٘مد ظم٤مًمػ اًم٘مرآن(.اًمِمٗم٤م )1199/2
وؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمٛمـ يِمتؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقم٤مئِم٦م ،وم٘م٤ملُ :م٤م أراه قمغم اإلؾمالم ،وؾمئؾ قمٛمـ يِمتؿ
قمثامن ،وم٘م٤مل رمحف اهلل :هذه زٟمدىم٦م(.اًمًٜمف ًمٚمخالل )493/3
ىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمرازي رمحف اهلل شمٕم٤ممم :إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٜمت٘مص أطمدً ا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ :وذًمؽ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمؼ ،واًم٘مرآن طمؼ ،وُم٤م ضم٤مء سمف
طمؼ ،وإٟمام أدى إًمٞمٜم٤م ذًمؽ يمٚمف اًمّمح٤مسم ُ٦م ،وه١مٓء يريدون أن جيرطمقا ؿمٝمقدٟم٤مً :مٞمٌٓمٚمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،
واجلرح هبؿ أومم ،وهؿ زٟم٤مدىم٦م(.ومتح اعمٖمٞم٨م )191/3
أؾم٥م احلج٤مج وأذيمر ُمً٤موئف وم٘م٤مل أسمق وائؾ :وُم٤م يدريؽ !
ىم٤مل اًمزرسم٘م٤من :يمٜم٧م قمٜمد أيب وائؾ ،ومجٕمٚم٧م ّ
ًمٕم ّٚمف ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ اهمٗمرزم ومٖمٗمر ًمف ! (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )165/4
وىم٤مل قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقدُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م أسم٤م وائؾ ؿم٘مٞمؼ اسمـ ؾمٚمٛم٦م ؾم٥م إٟمً٤مٟم ً٤م ىمط وٓ هبٞمٛم٦م(.اًمًػم )163/4

وىم٤مل اعمثٜمك سمـ اًمّمٌ٤محً :مٌ٨م وه٥م سمـ ُمٜمٌف أرسمٕملم ؾمٜم٦م ل يً٥م ؿمٞمئ ً٤م ومٞمف روح (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )547/4

وىم٤مل اًمِم٤مقمر):اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌدرسمف )142/2
ِ
إظمالق ضمٝمدي
أطم٥م ُمٙم٤مر َم
ُّ
ِ
ِ
اًمٜم٤مس ِطم ًٚمام
ؾمٌ٤مب
وأصٗمح قمـ
ُ

أضمٞم٥م وأن ُأضم٤مسم٤م
وأيمر ُه أن
َ
ِ
اًمًٌ٤مسم٤م
وذ
اًمٜم٤مس َُمـ َ
َيقى ِّ
ُّ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ؾم٥م قمثامن ،وم٘م٤ملُ :م٤م محٚمؽ قمغم أن ؾمٌٌتف؟ ىم٤مل:
ىم٤مل احل٤مرث سمـ قمتٌ٦م :إن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُأيت سمرضمؾ َّ
ِ
ومجٚمد صمالصملم ؾمقـم٤م( .اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )569 /1
ُأ ْسمٖم ُْمف ،ىم٤مل :وإن أسمٖمْم٧م رضمالً ؾمٌٌتف؟! ىم٤مل وم٠مُمر سمف ُ
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنةُ :م٤م رأي٧م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ضب إٟمً٤مٟمً٤م ىمط إٓ إٟمً٤مٟمً٤م ؿمتؿ ُمٕم٤موي٦م وميسمف
اؾمقاـم٤م ( .اإلؾمتٞمٕم٤مب )1422/3
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طمؼ
٥م إُمقات سمٖمػم ِّ
سم٤مب حتريؿ َؾم ّ

ِّ
َ ّ
=< -8ثبة ربش ُ٠عت األِٛاد ثغري زك ِٚقٍسخ ؽشػ١خ

هل اًمتحذير ُمـ اإلىمتداء سمف ذم سمدقمتف وومً٘مف وٟمحق ذًمؽ ومٞمف أي٦م وإطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م ذم اًمٌ٤مب
ىمٌٚمف.
ِ
 -1564وقمـ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شم ًَُ ٌُّقا
قم٤مئِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مًم٧م  :ىم٤مل ُ
٢مهن ُ ْؿ ىمد أ ْوم َْم ْقا إمم ُم٤م َىمدَّ ُمقا ش رواه اًمٌخ٤مري .
َ
إُمقاتَ ،وم َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ىمٓمٌ٦م سمـ ُم٤مًمؽ  :ؾم٥م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ريض اهلل قمٜمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مم إًمٞمف زيد سمـ
أرىمؿ ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل :ي٤م ُمٖمػمة  ،أل شمٕمٚمؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ ؾم٥م إُمقات؟

ومٚمؿ شمً٥م قمٚمٞم٤م وىمد ُم٤مت؟ُ (.مًتدرك احل٤ميمؿ )385/1
قمـ قمٓم٤مء :شمقومٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م سمنف ومخرضم٧م ُمع اسمـ قمٌ٤مس إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل  :إذا رومٕمتؿ ٟمٕمِمٝم٤م ومال شمزًمزًمقه٤م
وٓ شمزقمزقمقه٤م(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )245/2
>< -8ثبة إٌ ٟٙػٓ اإل٠زاء

ِ
ِ ِ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبتَ٤مٟم ً٤م َوإ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :وا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُذو َن اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم واعمُ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌُقا َوم َ٘مد ْ
[ إطمزاب . ] 58 :
 -1565وقمـ ِ
قمٌد اهللَّ ِ
ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
سمـ َقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ْ
وؾم َّٚمؿ « :اعمًُٚمِؿ ُمـ ؾمٚمِؿ اعمًُٚمِٛمق َن ُِمـ ًمًِ٤مٟمِ ِف ِ
ويد ِه  ،واعمُ َٝم ِ
ُمتٗمؼ
٤مضم ُر ُم ْـ َه َجر ُم٤م َهنَك اهللَّ قمٜمْ ُف ش ٌ
ْ َ
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ
َ
قمٚمٞمف .
ِ
زح قمـ اًمٜم ِ
ُ
 -1566وقمٜم ُف َ
َّ٤مر ،
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ
ىم٤مل  :ىم٤مل
أطم٥م أن ُي َز ْطم َ
َّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
أظم ِر  ،و ًْمٞم ِ
١مُمـ سم٤مهللِ واًمٞمق ِم ِ
ِ
ِِ ِ
٠مت إمم اًمٜم ِ
٥م ْ
أن ُي ْ١م َيت
و َيدْ َظمؾ اجلٜمَّ َ٦م  ،ومٚمتَ٠مشمف ُمٜم َّٞمتُ ُف ُ
َّ٤مس اًمذي َُي ُّ
َ َ
َْ
وه َق ُي ُ
ـم٤مقم٦م و ِ
ِ
إًمٞم ِف ش رواه ُمًٚمؿ  .وهق سمٕم ُض طم ٍ
ٓة إ ُُم ِ
ٍ
قر.
ؾمٌؼ ذم سم٤مب
دي٨م
ـمقيؾ َ
ُ
َ
ُ ْ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :
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ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  :اضمٕمؾ يمٌػم اعمًٚمٛملم قمٜمدك أسم٤م وصٖمػمهؿ اسمٜم٤م وأوؾمٓمٝمؿ أظم٤م وم٠مي
أوًمئؽ حت٥م أن شمزء إًمٞمف ؟(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )294
اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ:اًمٜمّ٤مس رضمالنُ :م١مُمـ ومال شم١مذه ،وضم٤مهؾ ومال دم٤مهٚمف(.اداب اًمٕمنمة )15
ىم٤مل ّ
عم٤م ىمدم طم٤مشمؿ إصؿ إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل ًمف :أمحد سمٕمد سمِم٤مؿمتف سمف :أظمؼمن يمٞمػ اًمتخٚمص إمم اًمًالُم٦م؟
وم٘م٤مل ًمف طم٤مشمؿ :سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء وم٘م٤مل أمحدُ :م٤م هل؟ ىم٤مل :شمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤مًمؽ ،وٓ شم٠مظمذ ُم٤مهلؿ ،وشم٘ميض طم٘مقىمٝمؿ،
وٓ شمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٘مْم٤مء طم٘مقىمؽ ،وشمّمؼم قمغم أذاهؿ وٓ شم١مذهؿ .وم٘م٤مل أمحد :إهن٤م ًمّمٕمٌ٦م ىم٤مل طم٤مشمؿ :وًمٞمتؽ
شمًٚمؿ (.ؾمقء اخلٚمؼ عمحٛمد سمـ اسمراهٞمؿ احلٛمد )1/13
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :اخلػم ذم َخً٦م :همٜمك اًمٜمٗمس ،ويمػ إذى ،ويمً٥م احلالل ،واًمت٘مقى ،واًمث٘م٦م سم٤مهلل.
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )97/19
وقمـ طمريز سمـ قمثامن ىم٤مل ٓ :شمٕم٤مدي أطمد ًا طمتك شمٕمٚمؿ ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل ،وم٢من يم٤من حمًٜم ً٤م وم٢من اهلل ٓ يًٚمٛمف
َ
وم٠موؿمؽ سمٕمٛمٚمف أن يٙمٗمٞمٙمف (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )81/7
ًمٕمداوشمؽ ،وإن يم٤من ُمًٞمئ ً٤م
ىم٤مل اسمق اًمٕمت٤مهٞمف ( :ديقان اسمق اًمٕمت٤مهٞمف )279
ٓ ِ
هلؿ
متش ذم اًمٜمَّ٤مس َّإٓ رمح ً٦م ُ
يمؾ ٍ
ىمقى ِّ
طم٘مد أٟم٧م ُُم ْْم ِٛم ُره
واىمٓم ْع َ
صالح ًمف
قمام ٓ
َ
ْ
وارهم٥م سمٜمٗمًؽ َّ
وإن يٙم ْـ أطمدٌ أوٓك ص٤محل ً٦م
وٓ ِّ
ػ ُُمًٞمئً٤م قمـ إؾم٤مءشمِف
شمٙمِم ْ

ِ
سم٢مٟمّم٤مف
وٓ شمٕم٤مُم ْٚمٝمؿ َّإٓ
زل ذو ز ًَّم ٍ٦م أو إن هٗم٤م ِ
إن َّ
ه٤مف
ِ
ِ
وإًمٓم٤مف
٤مس ُِمـ سمِ ٍّر
وأوؾم ِع اًمٜمَّ َ
ِ
ومٙم٤مومِ ِف َ
سم٠موٕم٤مف
ومقق ُم٤م أومم
ِ
وصؾ َ
طمٌ٤مل أظمٞمؽ اًم٘م٤مـم ِع اجل٤مذم

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ؾم٥م رضمؾ أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل ًمف ُ :م٤م ؾمؽم اهلل قمٜمؽ أيمثر (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )171/3
وعم٤م ؿمتؿ اًمرسمٞمع سمـ ظمٞمثؿ ىم٤مل :ي٤م هذا ىمد ؾمٛمع اهلل يمالُمؽ وإن دون اجلٜم٦م قم٘مٌ٦م إن ىمٓمٕمتٝم٤م ل يين ُم٤م

شم٘مقل وإن ل أىمٓمٕمٝم٤م وم٠مٟم٤م ذ مم٤م شم٘مقل(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )171/3
عم٤م ؿمتؿ ؾمٚمامن ىم٤مل :إن ظمٗم٧م ُمقازيٜمل وم٠مٟم٤م ذ مم٤م شم٘مقل وإن صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمل ل يين ُم٤م شم٘مقل.
(إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )171/3
وي٘مقل اًمًدي :أشمٞم٧م يمرسمالء شم٤مضمر ًا ،ومٕمٛمؾ ًمٜم٤م ٌ
ـمل ـمٕم٤مُم ً٤م ،ومتٕمِمٞمٜم٤م قمٜمده ،ومذيمرٟم٤م ىمتؾ احلًلم،
ؿمٞمخ ُمـ ٍّ
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وم٘مٚم٧مُ :م٤م ؿم٤مرك أطمد ذم ىمتٚمف إٓ ُم٤مت ُمٞمت٦م ؾمقء ،وم٘م٤ملُ :م٤م َ
أيمذ َسمٙمؿ ،أٟم٤م ممـ ؿم٤مرك ذم ذًمؽ ،ومٚمؿ ٟمؼمح
طمتك دٟم٤م ُمـ اًمناج وهق يت٘مد سمٜمٗمط ،ومذه٥م َيرج اًمٗمتٞمٚم٦م سم٠مصٌٕمف ،وم٠مظمذت اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م ،ومذه٥م يٓمٗمئٝم٤م
سمري٘مف ،ومٕمٚم٘م٧م اًمٜم٤مر ذم حلٞمتف ،وم َٕمدا وم٠مًم٘مك ٟمٗمًف ذم اعم٤مء ،ومرأيتف ذم اعم٤مء يم٠مٟمف ُمحٛم٦م(.اًمًػم )313/3
وشمٖمقط رضمؾ ُمـ سمٜمل أؾمد قمغم ىمؼم احلًلم-ريض اهلل قمٜمف -وم٠مص٤مب أهؾ ذًمؽ اًمٌٞم٧م ٌ
ظمٌؾ وضمٜمقن،
وسمرص ووم٘مر وضمذام ،هذا ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )317/3
وقمـ قمكم سمـ زيد ىم٤مل :ىم٤مل زم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :ىمؾ ًم٘م٤مئدك ي٘مقم ومٞمٜمٔمر إمم وضمف هذا اًمرضمؾ وإمم ضمًده،
وم٘م٤مم وضم٤مء وم٘م٤مل:رأي٧م وضمف زٟمجل وضمًده أسمٞمض وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد :إن هذا ؾم٥م ه١مٓء ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمٚمٞمًّ٤م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ومٜمٝمٞمتف وم٠مسمك ومدقمقت اهلل قمٚمٞمف ىمٚم٧م :إن يم٤من يم٤مذسم ً٤م ومًقد اهلل وضمٝمف ومخرضم٧م سمقضمٝمف
ىمرطم٦م وم٤مؾمقد وضمٝمف(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )242/4
وؾم٥م رضمؾ اًمِمٕمٌل وم٘م٤مل :إن يمٜم٧م ص٤مدىم ً٤م ومٖمٗمر اهلل زم وإن يمٜم٧م يم٤مذسم ً٤م ومٖمٗمر اهلل ًمؽ(.اإلطمٞم٤مء )171/3
?< -8ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌزجبغل ٚاٌزمبىغ ٚاٌزذاثش

ٜملم ِ
أذ ًَّم ٍ٦م َقم َغم اعمُ ِ
إظمق ٌة [ احلجرات  ، ] 19 :وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم ِ :
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إٟم ََّام اعمُ ْ١م ُِمٜم َ
أقم َّز ٍة َقم َغم
١مُم َ
َ
ُقن ْ َ
قل اهللِ َوا ًَّمذي َـ َُم َٕم ُف َأ ِؿمدَّ ا ُء َقم َغم اًم ُٙم َّٗم ِ
اًمٙمَ٤مومِري َـ [ اعم٤مئدة  ، ] 54 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ُ :حم َ َّٛمدٌ َر ُؾم ُ
مح٤م ُء
٤مر ُر َ َ
َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿ [ اًمٗمتح . ] 29 :

ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  ٓ « :شمٌَ٤م َهم ُْمقا  ،وٓ
أٟمس ريض اهللَّ َقمٜم ُف أ َّن
 -1567وقم ْـ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ
أظم٤مه َوم َ
حت٤مؾمدُ وا ،وَٓ شمَدا َسم ُروا  ،وٓ َشم َ٘م٤مـم ُٕمقا َ ،ويمُقٟمُقا ِقمٌ٤م َد اهللَِّ إظمقاٟم ً٤م  ،وٓ ََيِ ُّؾ ُعم ِ ًْٚمِ ٍؿ أ ْن َْي ُج َر َ
قق
ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
صمالث ش ٌ

ِ
أن َر ُؾم َ
 -1568وقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َّ
قاب
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :شم ْٗمت َُح أ ْسم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اجلَٜم َِّ٦م َي ْق َم آصمٜم ْ ِ
َلم و َي ْق َم اخلَ ِٛمٞمس َ ،وم ُٞم ْٖم َٗم ُر ًمِٙم ُِّؾ قمٌْ ٍد ٓ ُي ْ ِ
لم
رضمالً يم٤مٟمَ٧م سمٞمْٜم ُف و َسم ْ َ
نم ُك سمِ٤مهللَِّ َؿمٞمئ ً٤م  ،إَّٓ ُ
ِ
أظمٞمف َؿم ْحٜم٤م ُء ُ
ومٞم٘م٤مل  :أٟمْٔمِ ُروا هذ ْي ِـ طمتَّك يّم َٓمٚمِح٤م  ،أ ْٟمٔمِ ُروا َ
هذ ْي ِـ طمتَّك َيّم َٓمٚمِح٤م  ،ش رواه ُمًٚمؿ .
ٍ
ٞمس َواصمٜم ْ ِ
امل ذم يم ُِّؾ يق ِم ََخ ٍ
رواي٦م ًمف ُ « :شم ْٕم َر ُض إ ْقم ُ
ٟمح َق ُه .
وذم
َلم ش و َذيمَر ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  :إٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة أي ذم اًمديـ واحلرُم٦م ٓ ذم اًمٜمً٥م  ،وهلذا ىمٞمؾ  :أظمقة اًمديـ أصمٌ٧م ُمـ
أظمقة اًمٜمً٥م وم٢من أظمقة اًمٜمً٥م شمٜم٘مٓمع سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمديـ وأظمقة اًمديـ ٓ شمٜم٘مٓمع سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٜمً٥م.
( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )293/16
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ُمـ يرشمد ُمٜمٙمؿ قمـ ديٜمف ومًقف ي٠ميت اهلل سم٘مقم َيٌٝمؿ وَيٌقٟمف
ىم٤مل  :هذاوقمٞمد ُمـ اهلل أٟمف ُمـ ارشمد ُمٜمٝمؿ ؾمٞمًتٌدل هبؿ ظمػما ُمٜمٝمؿ ،وذم ىمقًمف  :أذًم٦م ىم٤مل  :رمح٤مء .قمـ
قمكم ذم ىمقًمف  :أذًم٦م قمغم اعم١مُمٜملم ىم٤مل  :أهؾ رىم٦م قمغم أهؾ ديٜمٝمؿ ،أقمزة قمغم اًمٙم٤مومريـ ىم٤مل  :أهؾ همٚمٔم٦م قمغم
ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ قمـ اسمـ ضمري٩م ذم ىمقًمف  :أذًم٦م قمغم اعم١مُمٜملم ىم٤مل  :رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ ،أقمزة قمغم اًمٙم٤مومريـ
ىم٤مل  :أؿمداء قمٚمٞمٝمؿ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)356/5
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :يمت٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم َيقد ظمٞمؼم  :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ
حمٛمد رؾمقل اهلل ص٤مطم٥م ُمقؾمك وأظمٞمف اعمّمدق عم٤م ضم٤مء سمف ُمقؾمك أٓ إن اهلل ىمد ىم٤مل ًمٙمؿ ي٤م ُمٕمنم أهؾ
اًمتقراة وإٟمٙمؿ ًمتجدون ذًمؽ ذم يمت٤مسمٙمؿ حمٛمد رؾمقل اهلل واًمذيـ ُمٕمف أؿمداء قمغم اًمٙمٗم٤مر رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ إمم
آظمر اًمًقرة( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)521/13
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  :يمٗمك سمؽ فمٚم ًام أٓ شمزال خم٤مص ًام ،ويمٗمك سمؽ إصم ًام أٓ شمزال مم٤مري٤م .

(هبجف اعمج٤مًمس )2/429
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ رى اهلل قمٜمف  :إذا يم٤من ًمؽ أخ ذم اهللّ ومال مت٤مره  ،وٓ شمً٤مره احلدي٨م( .هبجف اعمج٤مًمس )1/94

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ طمًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ  :اعمراء رائد اًمٖمْم٥م وم٠مظمزى اهلل قم٘مالً ي٠مشمٞمؽ
سم٤مًمٖمْم٥م(.هبجف اعمج٤مًمس )1/93
ىم٤مل حمّٛمد سمـ قمغم سمـ طمًلم  :اخلّمقُم٦م متحؼ اًمديـ وشمٜمٌ٧م اًمِمحٜم٤مء ذم صدور اًمرضم٤مل.
(هبجف اعمج٤مًمس )1/93
ّ
،وَيؾ اًمٕم٘مدة اًمقصمٞم٘م٦م  ،وأىمؾ
ىمٞمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ طمًلم ُ :م٤م شم٘مقل ذم اعمراء ؟ ىم٤مل  :يٗمًد اًمّمداىم٦م اًم٘مديٛم٦م
ُم٤م ومٞمف أن يٙمقن دريث٦م ًمٚمٛمٖم٤مًمٌف واعمٖم٤مًمٌف أُمتـ أؾمٌ٤مب اًم٘مٓمٞمٕمف(.هبجف اعمج٤مًمس )1/93
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتّٞمٛمك  :إي٤ميمؿ واعمخ٤مصامت ذم اًمديـ وم٢مهن٤م حتٌط إقمامل( .هبجف اعمج٤مًمس )1/93
ىمٞمؾ ًمٚمحٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م اًمٙمقذمُ :م٤م اوٓمر اًمٜم٤مس إمم هذه إهقاء؟ ىم٤مل  :اخلّمقُم٤مت.
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( أظمٓم٤مء رم ادب اعمح٤مدصمف واعمج٤مًمًف)187
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل  (:أظمٓم٤مء رم ادب اعمح٤مدصمف واعمج٤مًمً٦م )188
اجلقاب ًمٌَِ ِ
ُمٗمت٤مح
اًمنم
إن
ىمٚم٧م هلؿ
ؾمٙم٧م وىمد
ىم٤مًمقا
ظمقصٛم٧م ُ
َ
َّ
ُ
َ
٤مب َّ ِّ
ضم٤مهؾ أو ٍ
ٍ
إصالح
وومٞمف أيْم ً٤م ًمّمقن اًمٕمرض
ذف
أمحؼ
واًمّمٛم٧م قمـ
ٌ
ُ
أُم٤م شمرى ُإ ْؾمدَ ُختِمك وهل ص٤مُمت ٌ٦م

ٟمٌ٤مح
واًمٙمٚم٥م َُيِمك ًمٕمٛمري وهق ُ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ زيد سمـ اؾمٚمؿ ىم٤مل :دظمؾ قمغم اسمـ أسمك دضم٤مٟمف وهق ُمريض ويم٤من وضمٝمف يتٝمٚمؾ ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م ًمقضمٝمؽ

يتٝمٚمؾ؟ وم٘م٤ملُ :م٤مُمـ قمٛمغم ؿمئ أوصمؼ قمٜمدى ُمـ اصمٜمتلم :أُم٤م إِطمدامه٤م ومٙمٜم٧م ٓأشمٙمٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمٜمك وأُم٤م
آظمرى ومٙم٤من ىمٚمٌك ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٚمٞمام( .ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل )2/459
ضم٤مء رضمؾ إمم احلًـ وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد شمٕم٤مل طمتك أظم٤مصٛمؽ ذم اًمديـ وم٘م٤مل احلًـ  :أُم٤م أٟم٤م وم٘مد
أسمٍمت ديٜمل وم٢من يمٜم٧م أوٚمٚم٧م ديٜمؽ وم٤مًمتٛمًف( .اإلسم٤مٟمف ٓسمـ سمٓمف )599
ىم٤مل يقٟمس اًمّمدذم ُ :م٤م رأي٧م أقم٘مؾ ُمـ اًمِم٤مومٕملٟ ،م٤مفمرشمف يق ًُم٤م ذم ُمً٠مًم٦م صمؿ اومؽمىمٜم٤م ،وًم٘مٞمٜمل ،وم٠مظمذ سمٞمدي،
صمؿ ىم٤مل :ي٤م أسم٤م ُمقؾمك ،أٓ يًت٘مٞمؿ أن ٟمٙمقن إظمقاٟمً٤م ،وإن ل ٟمتٗمؼ ذم ُمً٠مًم٦م واطمدة؟(.اًمًػم )19/16
وقمذب قمذا ًسم٤م ؿمديدً اً ،مٙمٜمف سمٕمد شمٚمؽ اعمحٜم٦م يّم َٗمح قمـ ِّ
إُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  :وىمد أوذي وؾمجـ ِّ
يمؾ ُمـ
أؾم٤مء إًمٞمف إ َّسم٤من ؾمجٜمف وضمٕمؾ َّ
يمؾ َُمـ ؾمٕمك ذم أُمره ذم ِطم ٍّؾ إٓ أهؾ اًمٌدقم٦م ويم٤من يتٚمق ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :
( و ًْمٞمٕم ُٗمقا و ًْمٞمّم َٗمحقا َأ َٓ ُ ِ
قن َأ ْن َي ْٖم ِٗم َر اهللَُّ ًَمٙم ُْؿ ) ( اًمٜمقر ) 22وي٘مقلُ :م٤مذا يٜمٗمٕمؽ أن َّ
حتٌُّ َ
يٕمذب أظمقك
َ َ ْ ُ
َ َْ
اعمًٚمؿ ذم ؾمٌٞمٚمؽ؟ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ (:وم َٛم ْـ َقم َٗم٤م َو َأ ْص َٚم َح َوم َ٠م ْضم ُر ُه َقم َغم اهللَِّ ) (اًمِمقرى  )49ويٜم٤مدى يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦مً :م َٞم ُ٘م ْؿ َُمـ أضمره قمغم اهلل ومال ي٘مقم إٓ َُمـ قمٗم٤م( .اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )349 /19
وي٘مقل اإلُم٤مم أمحد أيْم ً٤م :ل يٕمؼم اجلن إمم ظمراؾم٤من ُمثؾ إؾمح٤مق وإن يم٤من َي٤مًمٗمٜم٤م ذم أؿمٞم٤مء ،وم٢من اًمٜم٤مس ل
يزل َي٤مًمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل)371/11
 -8=9ثبة ربش ُ٠احلغذ
٘ ٛسبٕ ٟصٚاي ٔؼّخ ػٓ فبزجٙب عٛاء وبٔذ ٔؼّخ د ٓ٠أ ٚدٔ١ب

َي ًُدُ َ
َ٤مه ُؿ اهللُ ُِم ْـ َوم ْْمٚمِ ِف [ اًمٜمً٤مء ] 54 :
َّ٤مس َقم َغم َُم٤م آشم ُ
ون اًمٜم َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :أ ْم َ ْ
وومٞمف طمدي٨م أٟمس اًمً٤مسمؼ ذم اًمٌ٤مب ىمٌٚمف (اٟمٔمر احلدي٨م رىمؿ . )1564
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ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل  « :إ َّي٤ميم ُْؿ واحلًدَ ،
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1569و َقم ْـ أيب ُه َريرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن َّ
ِ
٥م ش رواه أسمق داود .
احلًٜم٤مت يمَام َشم ْ٠ميم ُُؾ اًمٜم ًُ٤مر
وم٢م َّن احلًدَ ي٠ميم ُُؾ
احلٓم٥م ْ ،أو ىم٤مل اًم ُٕم ِْم َ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :ىم٤مل أهؾ اًمٙمت٤مب  :زقمؿ حمٛمد أٟمف أويت ُم٤م أويت ذم شمقاوع وًمف شمًع ٟمًقة ،وًمٞمس مهف
إٓ اًمٜمٙم٤مح ،وم٠مي ُمٚمؽ أومْمؾ ُمـ هذا؟ وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م  :أم َيًدون اًمٜم٤مس إمم ىمقًمف ُ :مٚمٙم٤م قمٔمٞمام
يٕمٜمل ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)488/4
ىمقًمف شمٕم٤ممم :أم َيًدون اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م آشم٤مهؿ اهلل ُمـ ومْمٚمف يٕمٜمل اًمٞمٝمقد .وذم اًمٜم٤مس اًمذيـ قمٜم٤مهؿ صمالصم٦م
أىم٤مويؾ :أطمده٤م :أهنؿ اًمٕمرب  ،وهق ىمقل ىمت٤مدة .واًمث٤من :أٟمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مص٦م  ،وهق ىمقل
اسمـ قمٌ٤مس وجم٤مهد واًمْمح٤مك واًمًدي وقمٙمرُم٦م .واًمث٤مًم٨م :أهنؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف
وهق ىمقل سمٕمض اعمت٠مظمريـ .وذم اًمٗمْمؾ اعمحًقد قمٚمٞمف ىمقٓن :أطمدمه٤م :اًمٜمٌقة طمًدوا اًمٕمرب قمغم أن
يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ وهق ىمقل احلًـ وىمت٤مدة .اًمث٤من :أٟمف إسم٤مطمتف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٙم٤مح ُمـ ؿم٤مء ُمـ
اًمٜمً٤مء ُمـ همػم قمدد وهق ىمقل اسمـ قمٌ٤مس واًمْمح٤مك واًمًدي( .شمٗمًػم اعم٤موردى )497/1
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م رى اهلل قمٜمف  :يمؾ إٟمً٤من أىمدر قمغم أن أروٞمف إٓ احل٤مؾمد وم٢مٟمف ٓ يروٞمف إٓ زوال اًمٜمٕمٛم٦م.
(شم٤مريخ دُمِمؼ )299/59
وىم٤مل ُمٕم٤مويف رى اهلل قمٜمف ً :مٞمس رم ظمّم٤مل اًمنم أقمدل ُمـ احلًد ي٘متؾ احل٤مؾمد ىمٌؾ ان يّمؾ إمم

اعمحًقد( .اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/72
فم٤مًمـام أؿمٌف سمٛمٔمٚمقم ُِمـ احل٤مؾمد همؿ دائؿ وٟمٗمس ُمتت٤مسمع.وىمٞمؾ :إذا
وقمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزُ :م٤م رأي٧م
ً
رأى احل٤مؾمد ٟمٕمٛم ً٦م ُهبِ٧م وإذا رأى قمثر ًة ؿمٛم٧م(.سمري٘مف حمٛمقديف ٓسمك ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمك )365/3
ىم٤مل اسمـ ؾمػميـُ:م٤م طمًدت أطمدً ا قمغم رء ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م ٕٟمَّف إن يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٙمٞمػ أطمًده قمغم
اًمدٟمٞم٤م وهل طم٘مػمة ذم اجلٜم٦م؟! وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،ومٙمٞمػ أطمًده قمغم أُمر اًمدٟمٞم٤م ،وهق يّمػم إمم
اًمٜم٤مر؟(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )189/3
وهمؿ ٓ
فم٤مًمـام أؿمٌف سمٛمٔمٚمقم ُمـ طم٤مؾمدٟ ،مٗمس دائؿ ،وطمزن ٓزم،
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍميُ :م٤م رأي٧م
ٌّ
ً
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يٜمٗمد(.اًمٕم٘مد اًمٗمريد )179/2
ىم٤مل اسمـ اعمٕمتز :احل٤مؾمد ُمٖمت٤مظ قمغم ُمـ ٓ ذٟم٥م ًمف ويٌخؾ سمام ٓ يٛمٚمٙمف ،ويٓمٚم٥م ُم٤م ٓ جيده.
(همرر اخلّم٤مئص اًمقاوحف ًمٚمقـمقاط)693
إن ذوي اًمؽمايمٞم٥م اخلٌٞمث٦م يٌٖمْمقن ًمِمدة احلًد َّ
ىم٤مل اسمـ طمزمَّ :
يمؾ ُمـ أطمًـ إًمٞمٝمؿ إذا رأوه ذم أقمغم ُمـ
أطمقاهلؿ( .إظمالق واًمًػم .)42
قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :اًمٖمؾ هق احلًد ومام ظمرج ُمٜمف ومٝمق اًمنم ،وُم٤م سم٘مل ُمٜمف ومٝمق اًمٖمؾ :وًمٞمس يًٚمؿ
أطمد أن يٙمقن ومٞمف رء ُمـ احلًد :ويم٤من ي٘م٤مل :اجلٝم٤مد قمنمة :ومجٝم٤مد اًمٕمدو واطمد ،وضمٝم٤مدك ٟمٗمًؽ
شمًٕم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )184/7
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :إن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مًؿ اعمحٌ٦م يمام ي٘مًؿ اًمرزق ويمؾ ذا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وإي٤ميمؿ واحلًد
وم٢مٟمف ًمٞمس ًمف دواء ُمـ قم٤مُمؾ اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمّمدق أورصمف اهلل قمز وضمؾ احلٙمٛم٦م( .احلٚمٞمف )99/8
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :احلًد ،إٟمام يٙمقن ُمـ ًم١مم اًمٕمٜمٍم ،وشمٕم٤مدي اًمٓمٌ٤مئع ،واظمتالف اًمؽميمٞم٥م ،وومً٤مد ُمزاج
اًمٌٜمٞم٦م ،ووٕمػ قم٘مد اًمٕم٘مؾ :احل٤مؾمد :ـمقيؾ احلنات ،قم٤مدم اًمدرضم٤مت(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )147/9
ىم٤مل اخلٓم٤مب سمـ ٟمٛمػم اًمًٕمدي :احل٤مؾمد جمٜمقن ٕٟمَّف َيًد احلًـ واًم٘مٌٞمح( .اًمرؾم٤مئؾ ًمٚمج٤مطمظ )1/345
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك :احلٛمد هلل اًمذي ل جيٕمؾ ذم ىمٚم٥م أُمػمي ُم٤م ضمٕمٚمف ذم ىمٚم٥م طم٤مؾمدي(.اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/72

قمـ طم٤مشمؿ إصؿ ىم٤مل :أصؾ اعمّمٞمٌ٦م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :اًمٙمؼم ،واحلرص ،واحلًد(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )79/8
ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ جم٤مٟمٌ٦م احلًد قمغم إطمقال يم ِّٚمٝم٤م ،وم٢من أهقن ظمّم٤مل احلًد هق شمرك
اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء وإرادة ود ُم٤م طمٙمؿ اهلل ضمؾ وقمال ًمٕمٌ٤مده ،صمؿ اٟمٓمقاء اًمْمٛمػم قمغم إرادة زوال اًمٜمٕمؿ قمـ
اعمًٚمؿ واحل٤مؾمد ٓ هتدأ روطمف وٓ يًؽميح سمدٟمف إٓ قمٜمد رؤي٦م زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ أظمٞمف وهٞمٝم٤مت أن يً٤مقمد
اًم٘مْم٤مء ُم٤م ًمٚمحً٤مد ذم إطمِم٤مء (.رووف اًمٕم٘مالء)133
وىم٤مل يمذًمؽ :احلًد ُمـ أظمالق اًمٚمئ٤مم وشمريمف ُمـ أومٕم٤مل اًمٙمرام وًمٙمؾ طمريؼ ُمٓمٗمئ وٟم٤مر احلًد ٓ شمُٓمٗم٠م.
( رووف اًمٕم٘مالء )134
ىم٤مل اجل٤مطمظ :وُمتك رأي٧م طم٤مؾمدً ا يّمقب إًمٞمؽ رأ ًي٤م إن يمٜم٧م ُمّمٞم ًٌ٤م ،أو يرؿمدك إمم صقاب إن يمٜم٧م
خمٓم ًئ٤م ،أو أومّمح ًمؽ سم٤مخلػم ذم همٞمٌتف قمٜمؽ ،أو ىمٍم ُمـ همٞمٌتف ًمؽ؟ ومٝمق اًمٙمٚم٥م اًمٙمَٚمِ٥م ،واًمٜمٛمر اًمٜم َِّٛمر،
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واًمًؿ اًم َ٘م ِِم٥م ،واًمٗمحؾ اًم َ٘مٓمِؿ واًمًٞمؾ اًم َٕم ِرُم٢من ُمٚمؽ ىمتؾ وؾمٌك ،وإن ُُمٚمِؽ قمَم وسمٖمك .طمٞم٤مشمؽ
ُّ
ويٙمذب ومٞمؽ َّ
ُمقشمف ،وُمقشمؽ قمرؾمف وهوره .يّمدِّ ق قمٚمٞمؽ َّ
ِّ
يمؾ قمدل ُمريضَ ٓ .ي٥م
يمؾ ؿم٤مهد زور،
ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمـ يٌٖمْمؽ ،وٓ يٌٖمض إٓ ُمـ َيٌؽ .قمدوك سمٓم٤مٟم٦م وصدي٘مؽ قمالٟمٞم٦م...أطمًـ ُم٤م شمٙمقن
ً
ُم٤مٓ ،وأيمثر ُم٤م شمٙمقن ً
طم٤مٓ أىمؾ ُم٤م شمٙمقن ً
قمٜمده ً
والٓ .وأومرح ُم٤م يٙمقن سمؽ
قمٞم٤مٓ ،وأقمٔمؿ ُم٤م شمٙمقن
أىمرب ُم٤م شمٙمقن سم٤معمّمٞمٌ٦م قمٝمدً ا ،وأسمٕمد ُم٤م شمٙمقن ُمـ اًمٜم٤مس محدً ا ،وم٢مذا يم٤من إُمر قمغم هذا ومٛمج٤مورة اعمقشمك،
اًمزُمٜمك وآضمتٜم٤من سم٤مجلدران ،وُمٍم اعمٍمان ،وأيمؾ اًم٘مردان أهقن ُمـ ُمٕم٤مذشمف وآشمّم٤مل
وخم٤مًمٓم٦م َّ
سمحٌٚمف(.اًمرؾم٤مئؾ ًمٚمج٤مطمظ )21-17/3
ىم٤مل اجلرضم٤من :يمؿ ُمـ ومْمٞمٚم٦م ًمق ل شمًتؽمه٤م اعمح٤مؾمد ل شمؼمح ذم اًمّمدور يم٤مُمٜم٦م وُمٜم٘مٌ٦م ًمقل شمزقمجٝم٤م
اعمٜم٤مومً٦م ًمٌ٘مٞم٧م قمغم طم٤مهل٤م ؾم٤ميمٜم٦م! ًمٙمٜمٝم٤م سمرزت ومتٜم٤موًمتٝم٤م أًمًـ احلًد دمٚمقه٤م ،وهل شمٔمـ أهن٤م متحقه٤م،
وشمِمٝمره٤م وهل حت٤مول أن شمًؽمه٤م :طمتك قمثر هب٤م ُمـ يٕمرف طم٘مٝم٤م ،واهتدى إًمٞمٝم٤م ُمـ هق أومم هب٤م ،ومٔمٝمرت
قمغم ًمً٤مٟمف ذم أطمًـ ُمٕمرض ،وايمتً٧م ُمـ ومْمٚمف أزيـ ُمٚمٌس :ومٕم٤مدت سمٕمد اخلٛمقل ٟم٤مهب٦م ،وسمٕمد اًمذسمقل
طمؼ ص٤مطمٌٝم٤م ومرومٕم٧م ُمـ ىمدره ) َو َقم ًَك
ومٜمقه٧م سمذيمره وىمدرت قمغم ىمْم٤مء ِّ
ٟم٤مضة ومتٙمٜم٧م ُمـ ِّسمر واًمده٤م َّ
َأن َشمٙم َْر ُهق ْا َؿمٞمْ ًئ٤م َو ُه َق َظم ْ ٌػم ًَّمٙم ُْؿ)( .اًمٌ٘مرة (.)216اًمقؾم٤مـمف سملم اعمتٜمٌك وظمّمقُمف )2 -1
ىم٤مل أسمق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي :يّمؾ إمم احل٤مؾمد َخس قم٘مقسم٤مت ىمٌؾ أن يّمؾ طمًده إمم اعمحًقد :أوٓه٤م:
همؿ ٓ يٜم٘مٓمع .اًمث٤مٟمٞم٦مُ :مّمٞمٌ٦م ٓ ُي١مضمر قمٚمٞمٝم٤م .اًمث٤مًمث٦مُ :مذ َُّم٦م ٓ َُيٛمد قمٚمٞمٝم٤م .اًمراسمٕم٦م :ؾمخط اًمرب.
ٌّ
اخل٤مُمً٦م :يٖمٚمؼ قمٜمف سم٤مب اًمتقومٞمؼ(.اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك )221
ىم٤مل اسمـ اعمٕمتز (:اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف ٓسمـ محدون )219/2
ُم٤م قم٤مسمٜمل إٓ احلًقد

وشمٚمؽ ُمـ ِ
ظمػم اعمٕم٤مي٥م

وم٘مدت احل٤مؾمديــ
وإذا
ُ

وم٘مدت ذم اًمدٟمٞم٤م اعمٓم٤مي٥م
ُ

وىم٤مل اعمٕم٤مرم سمـ زيمري٤م اًمٜمٝمروان(:همرر اخلّم٤مئص اًمقاوحف ًمٚمقـمقاط )693
أٓ ْ
ىمؾ عمـ يم٤من زم طم٤مؾمدً ا

إدب
أشمدري قمغم ُمـ أؾم٠مت
ْ

أؾم٠مت قمغم اهلل ذم ومٕمٚمِف
َ

وه٥م
شمرض زم ُم٤م
ٕٟمَّؽ ل َ
ْ

وم٠مظمزاك قمٜمف سم٠من زادن

اًمٓمٚم٥م
وؾمدَّ قمٚمٞمؽ وضمق َه
ْ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  :ىمدم قمروة سمـ اًمزسمػم قمغم اًمقًمٞمد سمـ قمٌداعمٚمؽ وُمٕمف اسمٜمف حمٛمد  ،ويم٤من ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس
وضمٝم٤م  ،ومدظمؾ يقُم٤م قمغم اًمقًمٞمد ذم صمٞم٤مب وؿمك وًمف همديرشم٤من وهق ييب سمٞمده وم٘م٤مل اًمقًمٞمد  :هٙمذا شمٙمقن
ومتٞم٤من ىمريش  ،ومٕم٤مٟمف ( أي أص٤مسمف سمٕمٞمٜمف  :طمًده ) ومخرج ُمـ قمٜمده ُمتقؾمٜم٤م ومقىمع ذم اصٓمٌؾ اًمدواب ومٚمؿ
شمزل اًمدواب شمٓم٠مه سم٠مرضمٚمٝم٤م طمتك ُم٤مت  ( .قمدة اًمّم٤مسمريـ ص )77
ىم٤مل اعمٜم٤موي :ىم٤مًمقا ىمد شمّمٞم٥م اإلٟمً٤من قملم ٟمٗمًف ىم٤مل اًمٖمً٤من ٟ :مٔمر ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداعمٚمؽ ذم اعمرآة
وم٠مقمجٌتف ٟمٗمًف وم٘م٤مل  :يم٤من حمٛمد ٟمٌٞم٤م ويم٤من أسمق سمٙمر صدي٘م٤م وقمٛمر وم٤مروىم٤م وقمثامن طمٌٞمٌ٤م وُمٕم٤موي٦م طمٚمٞمام
ويزيد صٌقرا وقمٌد اعمٚمؽ ؾم٤مئً٤م واًمقًمٞمد ضمٌ٤مرا وأٟم٤م اعمٚمؽ اًمِم٤مب ومام دار قمٚمٞمف اًمِمٝمر طمتك ُم٤مت .
( ومٞمض اًم٘مدير) 376 / 2
وىم٤مل أيْم٤م  :وريم٥م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص يقُم٤م ومٜمٔمرت إًمٞمف اُمرأة وم٘م٤مًم٧م  :إن أُمػميمؿ هذا ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف أهْمؿ
اًمٙمِمحلم(أي  :دىمٞمؼ اخلٍميـ) ومرضمع إمم ُمٜمزًمف ومً٘مط  ،ومٌٚمٖمف ُم٤م ىم٤مًم٧م اعمرأة  ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م ومٖمًٚم٧م ًم٦م.
( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌك ) 226 / 9
ىم٤مل اًمٌٖمقي :وىمٞمؾ  :يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم سمٜمل أؾمد طمتك أن اًمٜم٤مىم٦م واًمٌ٘مرة اًمًٛمٞمٜم٦م متر سم٠مطمدهؿ ومٞمٕم٤ميٜمٝم٤م صمؿ
ي٘مقل:ي٤م ضم٤مري٦م ظمذي اعمٙمتؾ واًمدرهؿ وم٠مشمٞمٜم٤م سمٌمء ُمـ حلؿ هذه ومام شمؼمح طمتك شم٘مع سم٤معمقت ومتٜمحر.
(شمٗمًػم اًمٌٖمقى )292/8
ىم٤مل اجل٤مطمظ  :ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ ىمري٥م  :يم٤من قمٜمدٟم٤م رضمالن يٕمٞمٜم٤من اًمٜم٤مس  ،ومٛمر أطمدمه٤م
سمحقض ُمـ طمج٤مرة  ،وم٘م٤مل  :شم٤مهلل ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم ُمثٚمف ىمط ! ومتٓم٤مير احلقض ومٚم٘متلم وم٠مظمذه أهٚمف ومْمٌٌقه
( وٌٌقه  :أ ًمًٌتف احلديد ) سم٤محلديد ومٛمر قمٚمٞمف صم٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل  :وأسمٞمؽ ًم٘مٚمام أضرت أهٚمؽ ومٞمؽ !  ،ومتٓم٤مير
أرسمع ومٚمؼ وأُم٤م أظمر  :وم٢مٟمف ؾمٛمع صقت سمقل ُمـ وراء طم٤مئط وم٘م٤مل  :إٟمؽ ًمنم اًمِمخ٥م ! وم٘م٤مًمقا ًمف  :إٟمف
ومالن اسمٜمؽ  ،ىم٤مل  :واٟم٘مٓم٤مع فمٝمراه ! ىم٤مًمقا إٟمف ٓ سم٠مس قمٚمٞمف ىم٤مل  ٓ :يٌقل واهلل سمٕمده٤م أسمدا ! ىم٤مل  :ومام سم٤مل
طمتك ُم٤مت ( .يمت٤مب احلٞمقان )142 / 2
شمريم٧م احلًد
ىم٤مل إصٛمٕمل :رأي٧م أقمراسمٞم ً٤م أشمك قمٚمٞمف ُم٤مئ٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م وم٘مٚم٧م ًمفُ :م٤م أـمقل قمٛمرك وم٘م٤مل:
ُ
ومٌ٘مٞم٧م(.اًمرؾم٤مًمف اًم٘مِمػميف )1/72
ىم٤مل إصٛمٕمل  :رأي٧م رضمال قمٞمقٟم٤م ؾمٛمع سم٘مرة حتٚم٥م وم٠مقمجٌف ؿمخٌٝم٤م وم٘م٤مل  :أيتٝمـ؟ وم٘م٤مًمقا اًمٗمالٟمٞم٦م ًمٌ٘مرة
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أظمرى يقرون قمٜمٝم٤م  ،ومٝمٚمٙمت٤م مجٞمٕم٤م  ،اعمقرى هب٤م واعمقرى قمٜمٝم٤م .ىم٤مل إصٛمٕمل  :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل  :إذا رأي٧م
اًمٌمء يٕمجٌٜمل وضمدت طمرارة خترج ُمـ قمٞمٜمل  ( .اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن – ) 227 / 9
ّ
 -8=0ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌزدغظ
ُ ُ
َ
َ
ّ
ٚاٌزغّغ ٌىالَ ِٓ ٠ىشٖ اعزّبػٗ

لم
دم ًَّ ًُقا [ احلجرات  ، ] 12 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُذو َن اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ َ َ
ِ
ِ ِ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبتَ٤مٟم ً٤م َوإ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م [ إطمزاب . ] 58 :
َواعمُ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًٌََُقا َوم َ٘مد ْ

ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إ ًي٤ميم ُْؿ واًم َّٔم َّـ ،
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1579وقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف أ َّن ُ
وم٢من اًم َّٔمـ أيمذب ِ
احلد َ
٤مؾمدُ وا  ،وٓ شمٌَ٤م َهم ُْمقا،
ي٨م  ،وٓ َحت ًَّ ًُقا  ،وٓ َدم ًَّ ًُقا وٓ شمٜم٤م َوم ًُقا وٓ َ
ُ
َّ
حت َ
أظمق اعمُ ًْٚمِ ِؿ  ٓ ،ئمٚمِ ُٛم ُف  ،وٓ ُ
إظمقاٟم ً٤م يمَام أُمريم ُْؿ  .اعمُ ًْٚمِ ُؿ ُ
روا  ،ويمُقٟمُقا ِقمٌ٤مد اهللَِّ ْ
َيذ ًُم ُف وٓ
وٓ شمَدا َسم ُ
ٍ ِ
َّ٘مقى ه ُٝمٜم٤م ش و ُيِمػم إمم َصدْ ِره « سمِ ْح ِ
َي ِ٘مر أظم٤م ُه
هٝمٜم٤م  ،اًمت َ
٘مر ُه  ،اًمتَّ٘مقى ُ
اًمنم أن ْ
ْ
َي ُ
ً٥م اُمريء ُمـ َّ ِّ
وقمر ُوف  ،وُم٤م ًُمف ،إ َّن اهللَّ ٓ يٜمْ ُٔمر إمم أضم ِ
ِ
ِ
ِ
ً٤مديم ُْؿَ ،وٓ
ْ
َ ُ
طمرا ٌم  :د ُُم ُف َ ُ ْ ،
اعمًٚمؿ  ،يم ُُّؾ اعمًُٚم ِؿ قمغم اعمُ ًْٚم ِؿ َ
إمم ُص َق ِريم ُْؿ  ،وأقمامًمٙمؿ وًمٙم ْـ َيٜمْ ُٔم ُر إمم ُىم ُٚمقسمِٙم ُْؿش.
حت ًَّ ًُقا وٓ َشمٜم ُ
َ٤مضمِمقا ويمُقٟمُقا ِقمٌَ٤م َد
٤مؾمدُ وا َ ،وٓ َشمٌَ٤م َهم ُْمقا َ ،وٓ َ َدم ًَّ ًُقا وٓ َ
وذم رواي٦م َ ٓ « :حت َ
ٍ
اهللَِّ ْ
رواي٦م َ ٓ « :شم َ٘م٤م َـم ُٕمقا َ ،وٓ شمَدَ ا َسم ُروا َ ،وٓ َشم ٌَ٤م َهم ُْمقا وٓ حتَ٤مؾمدُ وا َ ،ويمُقٟمُقا ِقم ٌَ٤م َد
إظم َقاٟم ً٤م ش  .وذم
٤مضمروا َوٓ َيٌِ ْع َسم ْٕم ُْم ُٙم ِؿ قمغم سمٞمع َسم ْٕم ٍ
اهللَِّ ْ
ضش.
إظم َقاٟم ً٤م ش  .وذم رواي٦م َ َ ٓ « :هت َ
رواه ُمًٚمؿ ِّ :
سمٙمؾ هذه اًمرواي٤مت  ،وروى اًمٌخ٤مري أيمثَ َره٤م .
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ىم٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
 -1571و َقم ْـ ُُم َٕم٤موي َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
قل  « :إٟم ََّؽ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ت أ ْن شم ِ
إن اشمٌَّٕم َ٧م َقمق ِ
ٌ
طمدي٨م صحٞمح .روا ُه أسمق داود
ُٗمًدَ ُه َؿ ش
أومًدْ َ ُهت ْؿ ْ ،أو يمِدْ َ
رات اعمُ ًْٚمِ َ
ْ
ْ
ٛملم َ
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
ِ
ٍ
وقمـ ِ
ِ
ُمًٕمقد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّٟم ُف ُأشمِ َك سمِ َر ُضم ٍؾ َوم َ
٘مٞمؾ ًَم ُف َ :
حل َٞمتُ ُف ََخر ًا ،
اسمـ
-1572
هذا ُومال ٌن َشم ْ٘م ُٓم ُر ْ
وم٘م٤مل  :إٟمَّ٤م َىمدْ ُهنٞمٜمَ٤م ِ
قمـ اًمت ََّج ًُّ ِ
َ
َ٠مظم ْذ سمِ ِف َ ،طم ٌ
س  ،وًمٙمِ ْـ إن ئم َٝم ْر ًَمٜمَ٤م َر ٌء ٟ ،م ُ
صحٞمح .
دي٨م َطم ًَ ٌـ
ٌ
ٜم٤مد َقمغم َذ ِ
رواه أسمق داود سم٢مؾم ٍ
ط اًمٌخ٤مري وُمًٚم ٍؿ .
ْ
ْ
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اًمتجًس
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
ّ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

وٓ دمًًقا ومٞمف وضمٝم٤من :أطمدمه٤م :هق أن يتٌع قمثرات اعم١مُمـ  ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس وجم٤مهد وىمت٤مدة اًمث٤من :هق
اًمٌح٨م قمام ظمٗمل طمتك ئمٝمر ،ىم٤مًمف إوزاقمل .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف :وٓ دمًًقا ىم٤مل :هنك اهلل اعم١مُمـ
أن يتٌع قمقرات أظمٞمف اعم١مُمـ( .شمٗمًػم اسمك طم٤مشمؿ )3259/19
دم ًَّ ًُقا .ىم٤مل:ظمذوا ُم٤م فمٝمر ًمٙمؿ ،ودقمقا ُم٤م ؾمؽم اهلل (.اًمٓمؼمي )394 /22
ىم٤مل جم٤مهد ذم ىمقًمف َ :وٓ َ َ
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل :وُمٕمٜمك أي٦م ظمذوا ُم٤م فمٝمر وٓ شمتٌٕمقا قمقرات اعمًٚمٛملم أي ٓ يٌح٨م أطمديمؿ
قمـ قمٞم٥م أظمٞمف طمتك يٓمٚمع قمٚمٞمف سمٕمد أن ؾمؽمه اهلل (.اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران )333/16
وىم٤مل ىمت٤مدة ذم شمٗمًػمه٤م :هؾ شمدرون ُم٤م اًمتجًس أو اًمتجًٞمس؟! هق أن شمتٌع ،أو شمٌتٖمل قمٞم٥م أظمٞمؽ
هه(.ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمى )22/394
ًمتٓمٚمع قمغم ِّ
طمؼ هق ،أم سم٤مـمؾ؟
أيْم٤م :ىم٤مل :طمتك أٟمٔمر ذم ذًمؽ وأؾم٠مل قمٜمف ،طمتك أقمرف ٌّ
وىم٤مل اسمـ زيد ذم شمٗمًػمه٤م ً
دمًً٤م ،ىم٤مل :يتجًس يمام يتجًس اًمٙمالب( .ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمى )22/395
ىم٤مل :ومًامه اهلل
ً
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل احلًـ ٓ :شمً٠مل قمـ قمٛمؾ أظمٞمؽ احلًـ واًمًٞمئ ،وم٢مٟمَّف ُمـ اًمتجًس(.رووف اًمٕم٘مالء )1/125
ىم٤مل إوزاقمل :اًمتجًس اًمٌح٨م قمـ اًمٌمء ،واًمتحًس آؾمتامع إمم طمدي٨م اًم٘مقم وهؿ ًمف يم٤مرهقن أو
يتًٛمع قمغم أسمقاهبؿ  (.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )213 /4

ىم٤مل اسمـ يمثػم :واًمتجًس هم٤مًمٌ ً٤م يٓمٚمؼ ذم اًمنم وُمٜمف اجل٤مؾمقس وأُم٤م اًمتحًس ومٞمٙمقن هم٤مًمٌ ً٤م ذم اخلػم يمام
قمز َّ
سمٜمل اذهٌقا ومتحًًقا ُمـ يقؾمػ وأظمٞمف وٓ شمٞم٠مؾمقا ُمـ روح اهللّ).
ىم٤مل َّ
وضمؾ إظمٌ٤مر ًا قمـ يٕم٘مقب( :ي٤م َّ
( شمٗمًػم اسمـ يمثػم )379/7
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمًٌتك :اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ ُمٌ٤ميٜم٦م اًمٕمقام ذم إظمالق وإومٕم٤مل ،سمٚمزوم شمرك اًمتجًس
قمـ قمٞمقب اًمٜم٤مسَّ :
ـمؿ ُمٙمٜمقٟمف قمغم ُم٤م
ٕن ُمـ سمح٨م قمـ ُمٙمٜمقن همػمه سمح٨م قمـ ُمٙمٜمقن ٟمٗمًف ،ورسمام َّ
سمح٨م ُمـ ُمٙمٜمقن همػمه ،ويمٞمػ يًتحًـ ُمًٚمؿ صمٚم٥م ُمًٚمؿ سم٤مًمٌمء اًمذي هق ومٞمف(.رووف اًمٕم٘مالء )1/128

وىم٤مل ايْم٤م :اًمتجًس ُمـ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق يمام أن طمًـ اًمٔمـ ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن(.رووف اًمٕم٘مالء )1/126
وىم٤مل ايْم٤م :اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ ًمزوم اًمًالُم٦م سمؽمك اًمتجًس قمـ قمٞمقب اًمٜم٤مس ُمع آؿمتٖم٤مل سم٢مصالح
قمٞمقب ٟمٗمًف َّ
وم٢من ُمـ اؿمتٖمؾ سمٕمٞمقسمف قمـ قمٞمقب همػمه أراح سمدٟمف ول يتٕم٥م ىمٚمٌف( .رووف اًمٕم٘مالء)125/1
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ىم٤مل اًمِم٤مقمر (:رووف اًمٕم٘مالء )128
ِ
اًمٜم٤مس ُم٤م ؾمؽموا
شمٚمتٛمس ُِمـ ُمً٤موي
ٓ
ْ
واذيمر حم٤مؾم َـ ُم٤م ومٞمٝمؿ إذا ذيمروا
ْ

اًمتجًس
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
ّ

َ
ؽما ُِمـ ُمً٤مويٙم٤م
ومٞمٝمتؽ ُ
اًمٜم٤مس ؾم ً
ِ
٥م أطمدً ا قمٞمًٌ٤م سمام ومٞمٙم٤م
وٓ شمٕم ْ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ صمقر اًمٙمٜمدي أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يم٤من يٕمس سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ومًٛمع صقت رضمؾ ذم
سمٞم٧م يتٖمٜمك ومتًقر قمٚمٞمف ومقضمد قمٜمده اُمرأة وقمٜمده َخر وم٘م٤مل :ي٤م قمدو اهلل أفمٜمٜم٧م أن اهلل يًؽمك وأٟم٧م قمغم
ُمٕمّمٞمتف وم٘م٤مل :وأٟم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ شمٕمجؾ قمغم أن أيمقن قمّمٞم٧م اهلل واطمدة وم٘مد قمّمٞم٧م اهلل ذم صمالث

ىم٤مل اهلل (:وٓ دمًًقا ) وىمد دمًً٧م وىم٤مل( :وأشمقا اًمٌٞمقت ُمـ أسمقاهب٤م) وىمد شمًقرت قمكم ودظمٚم٧م قمكم
سمٖمػم إذن وىم٤مل اهلل (ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقشم٤م همػم سمٞمقشمٙمؿ طمتك شمًت٠مٟمًقا وشمًٚمٛمقا قمغم أهٚمٝم٤م) ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل
قمٜمف :ومٝمؾ قمٜمدك ُمـ ظمػم إن قمٗمقت قمٜمؽ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ومٕمٗم٤م قمٜمف وظمرج وشمريمفُ (.مٙم٤مرم إظمالق )419
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمف أٟمف طمرس ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٞمٚم٦م اعمديٜم٦م ومٌٞمٜمام هؿ يٛمِمقن ؿم٥م
هلؿ هاج ذم سمٞم٧م وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ي١مُمقٟمف ومٚمام دٟمقا ُمٜمف إذا سم٤مب جم٤مف قمغم ىمقم هلؿ ومٞمف أصقات ُمرشمٗمٕم٦م وًمٖمط
وم٘م٤مل قمٛمر وأظمذ سمٞمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف :أشمدري سمٞم٧م ُمـ هذا ؟ ىم٘م٤مل:ذا سمٞم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ
وهؿ أن ذب ومام شمرى ؟ ىم٤مل  :أرى أن ىمد أشمٞمٜم٤م ُم٤م هنك اهلل قمٜمف ىم٤مل اهلل  :وٓ دمًًقا وم٘مد دمًًٜم٤م
وم٤مٟمٍمف قمٜمٝمؿ وشمريمٝمؿ ُ(.مٙم٤مرم إظمالق ًمٚمخرائٓمك )398
ىم٤مل اسمقىمالسمف :طمدث قمٛمر أن أسم٤م حمجـ اًمث٘مٗمل ينمب اخلٛمر ُمع أصح٤مب ًمف ذم سمٞمتف وم٤مٟمٓمٚمؼ قمٛمر طمتك
دظمؾ قمٚمٞمف وم٢مذا ًمٞمس قمٜمده إٓ رضمؾ وم٘م٤مل أسمق حمجـ :إن هذا ٓ َيؾ ًمؽ .ىمد هن٤مك اهلل قمـ اًمتجًس
ومخرج قمٛمر وشمريمفُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )232/19
ىم٤مل اًمِمٕمٌك  :إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘مد رضمال ُمـ أصح٤مسمف وم٘م٤مل ٓسمـ قمقف :اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إمم ُمٜمزل ومالن
ومٜمٜمٔمر وم٠مشمٞم٤م ُمٜمزًمف ومقضمدا سم٤مسمف ُمٗمتقطم٤م وهق ضم٤مًمس واُمرأشمف شمّم٥م ًمف ذم إٟم٤مء ومتٜم٤موًمف إي٤مه وم٘م٤مل قمٛمر ٓسمـ
قمقف :هذا اًمذي ؿمٖمٚمف قمٜم٤م وم٘م٤مل اسمـ قمقف ًمٕمٛمر وُم٤م يدريؽ ُم٤م ذم اإلٟم٤مء ؟ وم٘م٤مل قمٛمر :إٟم٤م ٟمخ٤مف أن
يٙمقن هذا اًمتجًس ىم٤مل :سمؾ هق اًمتجًس ىم٤مل :وُم٤م اًمتقسم٦م ُمـ هذا ؟ ىم٤مل ٓ :شمٕمٚمٛمف سمام أـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ
أُمره وٓ يٙمقٟمـ ذم ٟمٗمًؽ إٓ ظمػم صمؿ اٟمٍموم٤م(.اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمك )567/7
َخرا وم٘م٤مل قمٌد اهلل :إٟم٤م ىمد هنٞمٜم٤م قمـ اًمتجًس
ُأ ِ َ
يت اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف وم٘مٞمؾ :هذا ومالن شم٘مٓمر حلٞمتف ً
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اًمتجًس
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
ّ

وًمٙمـ إن ئمٝمر ًمٜم٤م رء ٟم٠مظمذ سمفُ( .مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )86/9

ّ
 -8=8ثبة إٌ ٟٙػٓ عٛء اٌظٓ ثبدلغٍّني ِٓ غري مشٚسح

ِ
اضمتَٜم ِ ٌُقا يمَثِػم ًا ُِم َـ اًم َّٔم ِّـ إ َّن َسم ْٕم َض اًم َّٔم ِّـ إ ْصم ٌؿ [ احلجرات ] 12 :
أَي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ْ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م ُّ َ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إ َّي٤ميم ُْؿ َواًم َّٔم َّـ ،
 -1573وقم ْـ أيب ُه َرير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أيمذب احل ِد ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ي٨م ش ٌ
وم٢م َّن اًم َّٔم َّـ َ ُ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخل َّٓم٤مب ريض اهلل قمٜمفُّ ٓ :
َيؾ ُٓمرئ ُمًٚمؿ يًٛمع ُمـ أظمٞمف يمٚمٛم٦م ئم ُّـ هب٤م ؾمق ًءا ،وهق جيد
أيْم٤م ٓ :يٜمتٗمع سمٜمٗمًف ُمـ ٓ يٜمتٗمع سمٔمٜمف( .إداب اًمنمقمٞمف )1/47
خمرضم٤م .وىم٤مل ً
هل٤م ذم رء ُمـ اخلػم ً
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف :إذا اؾمتقمم اًمّمالح قمغم اًمزُم٤من وأهٚمف ،صمؿ أؾم٤مء رضمؾ اًمٔمـ سمرضمؾ
ل شمٔمٝمر ُمٜمف ظمزي٦م وم٘مد فمٚمؿ(.رسمٞمع إسمرار ًمٚمزخمنمى )257/3
اًمرضم٤مل
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمفُ :مـ قمٚمؿ ُمـ أظمٞمف ُمروءة مجٞمٚم٦م ومال يًٛمٕم َّـ ومٞمف ُم٘م٤مٓت ِّ

وُمـ َطم ًُٜم٧م قمالٟمٞمتف ومٜمحـ ًمنيرشمف أرضمك(.ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل )261/9
أيْم٤مً :مٞمس ُمـ اًمٕمدل اًم٘مْم٤مء قمغم اًمث٘م٦م سم٤مًمٔمـ(.رسمٞمع إسمرار ًمٚمزخمنمى)257/3
وقمٜمف ً
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسَّ :
إن اهلل ىمد طمرم قمغم اعم١مُمـ ُمـ اعم١مُمـ دُمف وُم٤مًمف وقمروف ،وأن ئم َّـ سمف فم َّـ اًمًقء.
(إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )177/2
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :إُم٤مٟم٦م ظمػم ُمـ اخل٤مشمؿ واخل٤مشمؿ ظمػم ُمـ فمـ اًمًقء(.اعمحرر اًمقضمٞمز)134/5
وىم٤مل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد :إن ٕقمد همراف ىمدري خم٤موم٦م اًمٔمـ(.اعمحرر اًمقضمٞمز)134/5
اًمرضمؾ ذم صالة اًمٕمِم٤مء وصالة اًمٗمجر أؾم٠مٟم٤م سمف اًم َّٔم َّـ.
قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :يمٜمَّ٤م إذا وم٘مدٟم٤م َّ
(ُمًتدرك احل٤ميمؿ رىمؿ ) 764
ىم٤مل وهٞم٥م :أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يم٤من ي٘مقل :أطمًـ سمّم٤مطمٌؽ اًمٔمـ ُم٤م ل يٖمٚمٌؽ(.احلٚمٞم٦م)145/8
قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل :ىم٤مل زم أيب :ي٤م سمٜمل ،إذا ؾمٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م ُمـ اُمرئ ُمًٚمؿ ،ومال حتٛمٚمٝم٤م قمغم رء
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ُمـ اًمنمُ ،م٤م وضمدت هل٤م حمٛمالً ُمـ اخلػم  (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)278/5
قمـ ؾمٝمؾ سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل :يم٤من سمٙمر سمـ قمٌد اهلل إذا رأى ؿمٞمخ ً٤م ،ىم٤مل :هذا ظمػم ُمٜمل ،قمٌد اهلل ىمٌكم :وإذا رأى
ؿم٤مسم ً٤م ،ىم٤مل :هذا ظمػم ُمٜمل ،ارشمٙمٌ٧م ُمـ اًمذٟمقب أيمثر مم٤م ارشمٙم٥م :ويم٤من ي٘مقل :قمٚمٞمٙمؿ سم٠مُمر :إن أصٌتؿ
أضمرشمؿ ،وإن أظمٓم٠مشمؿ ل شم٠مصمٛمقا ،وإي٤ميمؿ ،ويمؾ أُمر :إن أصٌتؿ ل شم١مضمروا ،وإن أظمٓم٠مشمؿ أصمٛمتؿ :ىمٞمؾ ُم٤م هق؟
ىم٤مل :ؾمقء اًمٔمـ سم٤مًمٜم٤مس ،وم٢مٟمٙمؿً :مق أصٌتؿ ،ل شم١مضمروا :وإن أظمٓم٠مشمؿ ،أصمٛمتؿ( .احلٚمٞم٦م )2/226
وىم٤مل اعمٝمٚم٥م :ىمد أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن فم ُّـ اعم١مُمـ سم٤معم١مُمـ طمًٜمً٤م أسمدً ا ،إذ ي٘مقل:
( ًَم ْقٓ إِ ْذ َؾم ِٛم ْٕمت ُُٛمق ُه َفم َّـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
لم ) (اًمٜمقر  )12وم٢مذا ضمٕمؾ
ُقن َواعمُْ ْ١م ُِمٜمَ ُ
٤مت سمِ َ٠مٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َظم ْ ًػما َو َىم٤م ًُمقا َه َذا إِ ْوم ٌؽ ُُّمٌِ ٌ
اهلل ؾمقء اًم َّٔمـ سم٤معم١مُمٜملم إومٙمً٤م ُمٌٞمٜمً٤م ،وم٘مد أًمزم أن يٙمقن ُطم ًْـ اًم َّٔمـ هبؿ صد ًىم٤م سمٞمٜمً٤م.
(ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل )261/9
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل :يمت٥م إ َّزم سمٕمض إظمقان ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل :أن وع أُمر أظمٞمؽ قمغم
ذا ،وأٟم٧م دمد هل٤م ذم اخلػم
أطمًٜمفُ ،م٤م ل ي٠مشمؽ ُم٤م يٖمٚمٌؽ ،وٓ شمٔمٜمَّـ سمٙمٚمٛم٦م ظمرضم٧م ُمـ اُمرئ ُمًٚمؿ ًّ
ً
حمٛمال(.اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم)291/8
ىم٤مل اسمق ىمالسمف قمٌداهلل سمـ زيد اجلرُمك :إذا سمٚمٖمؽ قمـ أظمٞمؽ رء شمٙمرهف وم٤مًمتٛمس ًمف اًمٕمذر ضمٝمدك :وم٢من ل
دمد ًمف قمذر ًا وم٘مؾ ذم ٟمٗمًؽَّ :
ًمٕمؾ ٕظمل قمذر ًا ٓ أقمٚمٛمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )285/2
ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب سمـ اًمقرد أسمق أُمٞم٦م ًمرضمؾ :إن اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ يدظمؾ أطمد ُمـ هذا اًمٌ٤مب إٓ أطمًٜم٧م
اًمٔمـ سمف وم٤مومٕمؾ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)156/8
ىم٤مل ىمت٤مدة  :إن اًمٔمـ اصمٜم٤من :فمـ ُيٜمجك ،وفمـ ُيردى(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )353/15
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م :يم٤من أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م َيتؿ قمغم سم٘مٞم٦م ـمٕم٤مُمف :خم٤موم٦م ؾمقء اًمٔمـ سمخ٤مدُمف( .اعمحرر اًمقضمٞمز)134/5
قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أُمٞم٦م ىم٤مل :صمالث ٓ يٕمجزن اسمـ آدم ،اًمٓمػمة ،وؾمقء اًمٔمـ واحلًد .ىم٤مل :ومٞمٜمجٞمؽ ُمـ
ؾمقء اًمٔمـ أن ٓ شمتٙمٚمؿ سمف ،ويٜمجٞمؽ ُمـ احلًد أن ٓ شمٌٖمل أظم٤مك ؾمق ًءا ،ويٜمجٞمؽ ُمـ اًمٓمػمة أن ٓ شمٕمٛمؾ
هب٤م(.ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل )261/9
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :فمـ اًمًقء سم٤مٕٟمٌٞم٤مء يمُٗمر( .ايمامل اعمٕمٚمؿ)63/7
ىم٤مل اًمٖمزازم :ؾمقء اًمٔمـ همٞمٌ٦م سم٤مًم٘مٚم٥م(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )177/2
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ىم٤مل اخلٓم٤ميب:اًمٔمـ ُمٜمِم٠م أيمثر اًمٙمذب(.قمٛمدة اًم٘م٤مرى ًمٌدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك )232/23
وىم٤مل احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل :اطم ِؿ اًم٘مٚم٥م قمـ ؾمقء اًمٔمـ سمحًـ اًمت٠مويؾ(.رؾم٤مًمف اعمًؽمؿمديـ )89/1
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤ملُ :مـ اًمٕمج٥م أن ئمـ سم٠مهؾ اًمنم اخلػم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)52/7
ىم٤مل أسمق اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل (:ديقان اعمتٜمٌك ص )469
ومٕمؾ ِ
ِ
إذا ؾم٤مء ُ
شمقه ِؿ
ؾم٤مءت فمٜمقٟمُف
اعمرء
ْ
وصدَّ ق ُم٤م يٕمت٤م ُده ُمـ ُّ
ِ
وأصٌح ذم ٍ
ِّ
اًمِمؽ ُمٔمٚم ِؿ
ًمٞمؾ ُمـ
سم٘مقل ُقمداشمِف
وقم٤مدى حمٌِّٞمف
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ سمالل اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل:ي٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٢مظمراج رضمٚملم ُمـ اًمٜم٤مر :ىم٤مل :ومٞمخرضم٤من سمًالؾمٚمٝمام واهمالهلام
ومٞمقىمٗم٤من سملم يديف :ومٞم٘مقل :يمٞمػ وضمدمت٤م ُم٘مٞمٚمٙمام وُمّمػميمام؟ ومٞم٘مقٓن :ذ ُم٘مٞمؾ ،وأؾمقأ ُمّمػم :ومٞم٘مقل:
سمام ىمدُم٧م أيديٙمام ،وُم٤م أٟم٤م سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد :ومٞم٠مُمر هبام إمم اًمٜم٤مر :وم٠مُم٤م أطمدمه٤م :ومٞمٛميض سمًالؾمٚمف وأهمالًمف طمتك
ي٘متحٛمٝم٤م ،وأُم٤م أظمر :ومٞمٛميض وهق يتٚمٗم٧م ،ومٞم٠مُمر سمردمه٤م ،ومٞم٘مقل ًمٚمذي همدا سمًالؾمٚمف وأهمالًمف طمتك
اىمتحٛمٝم٤مُ :م٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م ،وىمد اظمتؼمهت٤م؟ ومٞم٘مقل :ي٤م رب ،ىمد ذىم٧م ُمـ وسم٤مل ُمٕمّمٞمتؽ ُم٤م ل أيمـ

أشمٕمرض ًمًخٓمؽ صم٤مٟمٞم ً٤م :وي٘مقل ًمٚمذي ُم٣م وهق يتٚمٗم٧مُ :م٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م؟ ىم٤مل :ل يٙمـ هذا
فمٜمل سمؽ ي٤م رب :ىم٤مل :ومام يم٤من فمٜمؽ؟ ىم٤مل :يم٤من فمٜمل طمٞم٨م أظمرضمتٜمل ُمٜمٝم٤م ،أٟمؽ ٓ شمٕمٞمدن إًمٞمٝم٤م :ىم٤مل:
إن قمٜمد فمٜمؽ يب ،وأُمر سمٍمومٝمام إمم اجلٜم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )226/5
قمـ قمٛمػم سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل :دظمٚم٧م أٟم٤م ورضمؾ قمغم احلًـ سمـ قمكم ٟمٕمقده :وم٘م٤مل صمؿ دظمؾ ،صمؿ ظمرج إًمٞمٜم٤م:
وم٘م٤مل: :ي٤م ومالن ،ؾمٚمٜمل :ىم٤مل ٓ :واهللٟ ٓ ،مً٠مًمؽ طمتك يٕم٤مومٞمؽ اهلل ،صمؿ ٟمً٠مًمؽ :ىم٤مل :شمً٠مًمٜمل :وم٘م٤مل :سمؾ
يٕم٤مومٞمؽ اهلل ،صمؿ أؾم٠مًمؽ :ىم٤مل ًم٘مد أًم٘مٞم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ يمٌدي ،وأن ؾم٘مٞم٧م اًمًؿ ُمرار ًا ،ومٚمؿ أؾمؼ ُمثؾ هذه
اعمرة :صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمد ،وهق جيقد سمٜمٗمًف ،واحلًلم قمٜمد رأؾمف :وىم٤مل :ي٤م أظملُ ،مـ شمتٝمؿ؟ ىم٤مل:
ل؟ ًمت٘متٚمف؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل :إن يٙمـ اًمذي أفمـ ،وم٤مهلل أؿمد سم٠مؾم ً٤م وأؿمد شمٜمٙمٞمالً ،وإٓ يٙمـ ،ومام أطم٥م أن
ي٘متؾ يب سمريء :صمؿ ىم٣م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)38/2
 -8=9ثبة ربش ُ٠اززمبس ادلغٍّني

خ ْر َىم ْق ٌم ُِم ْـ َىمق ٍم َقم ًَك ْ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َٓ َي ًْ َ
أن َيٙمُقٟمُقا َظم ْػم ًا ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوَٓ ٟمِ ًَ٤م ٌء ُِم ْـ
ٟمًِ ٍ
٤مء َقم ًَك أ ْن َي ُٙم َّـ َظم ْػم ًا ُِمٜم ُْٝم َّـ َوَٓ َشم ْٚم ِٛم ُزوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ َوَٓ َشمٜمَ٤م َسم ُزوا سمِ٤مٕ ًْم َ٘م ِ
٤مب سمِ ْئ َس آ ْؾم ُؿ اًم ُٗم ًُ ُ
قق َسم ْٕمدَ
َ
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سم٤مب حتريؿ اطمت٘م٤مر اعمًٚمٛملم

ِ
ِ
ِ
ِ
عمز ٍة
مه َز ٍة َ
اإل ْي َامن َو َُم ْـ َل ْ َيت ْ
ُ٥م َوم ُ٠مو ًَمئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم٤معمُق َن [ احلجرات  ] 11 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و ٌيؾ ًمٙم ُِّؾ ُ َ
[ اهلٛمزة . ] 1 :
٥م اُم ِر ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
 -1574وقم ْـ أيب ُه َريرة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
يء
ىم٤مل « سمِ َح ًْ ِ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
أظم٤م ُه اعمُ ًْٚمِ َؿ ش رواه ُمًٚمؿ  ،وىمد ؾمٌؼ ِ
َي ِ٘م َر َ
ىمريٌ ً٤م سمٓمقًمف .
اًمنم أن ْ
ُم َـ َّ ِّ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
جلٜمَّ َ٦م
ىم٤مل َ ٓ « :يدْ ُظم ُؾ ا َ
 -1575و َقمـ ا ْسم ِـ ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜم ُف  ،قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ُم ْـ يمَ٤م َن ذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ يمِ ْ ٍؼم  ،ش َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ َّ :
٥م أ ْن َيٙمُق َن َصم ْق ُسم ُف َطمًٜم ً٤م  ،و َٟم ْٕم ُٚم ُف
اًمر ُضم َؾ َُي ُّ
إن َّ
ِ
ِ ِ
حل ِّؼ  ،و َهم ْٛم ُط اًمٜم ِ
َطم ًَٜمَ ً٦م  ،وم٘م٤مل َّ « :
َّ٤مس ش رواه ُمًٚمؿ .
إن اهللَّ َمج ٌٞمؾ َُي ُّ
ؼم َسم َٓم ُر ا َ
٥م اجلَ َامل  ،اًمٙم ْ ُ
وُمٕمٜمَك « سمٓمر احل ِّؼ ش  :د ْومٕمف  « ،و َهمٛم ُٓمٝمؿ ش ِ :
٤مره ْؿ  ،و َىمدْ َؾمٌَ َؼ سمٞم٤م ُٟم ُف ْأو َوح ُِم ْـ َهذا ذم سم٤مب
اطمت َ٘م ُ
ْ
ْ ُ
َ
َ َْ
َ
اًمٙمِ ِؼم .

ِ
ب سمـ ِ
 -1576وقمـ ُضمٜمْدُ ِ
وؾم َّٚمؿ َ « :
ُ
ىم٤مل َ :
قمٌد اهللَّ ريض اهللَّ قمٜم ُف َ
ىم٤مل
ىم٤مل
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
أهمٗمر ًم ُٗم ٍ
ٍ
قمكم ْ
الن ِّإن
أن ٓ َ
َر ُضم ٌؾ  :واهللَِّ ٓ َي ْٖمٗم ُر اهللَّ ًم ُٗمالن َ ،وم َ٘م َ٤مل اهللَّ َقم َّز َو َضم َّؾ َُ :م ْـ ذا ا ًَّمذي َيتَ َ٠م َّمم َّ
قمٛم َٚم َؽ ش رواه ُمًٚمؿ
َىمد َهم َٗم ْر ُت ًَم ُف َ ،و َأ ْطمٌَ ْٓم ُ٧م َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسٟ :مزًم٧م ذم صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس وذًمؽ أٟمف يم٤من ذم أذٟمف وىمر  ،ومٙم٤من إذا أشمك رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد ؾمٌ٘مقه سم٤معمجٚمس أوؾمٕمقا ًمف طمتك جيٚمس إمم ضمٜمٌف  ،ومٞمًٛمع ُم٤م ي٘مقل  ،وم٠مىمٌؾ ذات
يقم وىمد وم٤مشمتف ريمٕم٦م ُمـ صالة اًمٗمجر ،ومٚمام اٟمٍمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمالة أظمذ أصح٤مسمف
جم٤مًمًٝمؿ  ،ومْمـ يمؾ رضمؾ سمٛمجٚمًف ومال يٙم٤مد يقؾمع أطمد ٕطمد  ،ومٙم٤من اًمرضمؾ إذا ضم٤مء ومٚمؿ جيد جمٚمً٤م
جيٚمس ومٞمف ىم٤مم ىم٤مئام يمام هق  ،ومٚمام ومرغ صم٤مسم٧م ُمـ اًمّمالة أىمٌؾ ٟمحق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتخٓمك

رىم٤مب اًمٜم٤مس  ،وي٘مقل  :شمٗمًحقا شمٗمًحقا  ،ومجٕمٚمقا يتٗمًحقن ًمف طمتك اٟمتٝمك إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وسمٞمٜمف وسمٞمٜمف رضمؾ  ،وم٘م٤مل ًمف  :شمٗمًح  ،وم٘م٤مل اًمرضمؾ  :ىمد أصٌ٧م جمٚمً٤م وم٤مضمٚمس  ،ومجٚمس صم٤مسم٧م
ظمٚمٗمف ُمٖمْمٌ٤م  ،ومٚمام اٟمجٚم٧م اًمٔمٚمٛم٦م همٛمز صم٤مسم٧م اًمرضمؾ  ،وم٘م٤مل ُ :مـ هذا ؟ ىم٤مل  :أٟم٤م ومالن  ،وم٘م٤مل صم٤مسم٧م :اسمـ
ومالٟم٦م  ،وذيمر أُم٤م ًمف يم٤من يٕمػم هب٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  ،ومٜمٙمس اًمرضمؾ رأؾمف واؾمتحٞم٤م  ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م .
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وىم٤مل اًمْمح٤مك ٟ:مزًم٧م ذم وومد سمٜمل متٞمؿ اًمذيـ ذيمرٟم٤مهؿ  ،يم٤مٟمقا يًتٝمزءون سمٗم٘مراء أصح٤مب اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثؾ قمامر وظمٌ٤مب وسمالل وصٝمٞم٥م وؾمٚمامن وؾم٤مل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م  ،عم٤م رأوا ُمـ رصم٤مصم٦م
طم٤مهلؿ  ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمذيـ آُمٜمقا ُمٜمٝمؿ ) :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ يًخر ىمقم ُمـ ىمقم)  .أي رضم٤مل ُمـ
رضم٤مل  .واًم٘مقم  :اؾمؿ جيٛمع اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء  ،وىمد َيتص سمجٛمع اًمرضم٤مل )قمًك أن يٙمقٟمقا ظمػما ُمٜمٝمؿ
وٓ ٟمً٤مء ُمـ ٟمً٤مء قمًك أن يٙمـ ظمػما ُمٜمٝمـ )  .روي قمـ أٟمس أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ٟمً٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم قمػمن أم ؾمٚمٛم٦م سم٤مًم٘مٍم وقمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ
أظمٓم٥م  ،ىم٤مل هل٤م اًمٜمً٤مء َ :يقدي٦م سمٜم٧م َيقديلم ( .وٓ شمٚمٛمزوا أٟمٗمًٙمؿ) .أي ٓ يٕم٥م سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م وٓ
يٓمٕمـ سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض ).وٓ شمٜم٤مسمزوا سم٤مًٕم٘م٤مب) اًمتٜم٤مسمز  :اًمتٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٜمٌز وهق اًمٚم٘م٥م وهق أن يدقمك
اإلٟمً٤من سمٖمػم ُم٤م ؾمٛمل سمف (.شمٗمًػم اًمٌٖمقى) 343/7
قمـ طمّم لم ؾم٠مًم٧م قمٙمرُم٦م قمـ ىمقًمف (وٓ شمٜم٤مسمزوا سم٤مًٓم٘م٤مب ) ىم٤مل  :هق ىمقل اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ ي٤م وم٤مؾمؼ .ي٤م
ُمٜم٤مومؼ .ي٤م يم٤مومر(.اجل٤مُمع ًمِمٕم٥م اإليامن )193/9
قمـ ُم٘م٤مشمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ يًخر ىمقم ُمـ ىمقم ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ذم ىمقم ُمـ سمٜمل متٞمؿ
اؾمتٝمزأوا ُمـ سمالل وؾمٚمامن وقمامر وظمٌ٤مب وصٝمٞم٥م ،واسمـ ومٝمػمة وؾم٤مل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م .
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ،وجم٤مهد ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وىمت٤مدة ،وُم٘م٤مشمؾ سمـ َطمٞمَّ٤منَ ) :وٓ َشم ْٚم ِٛم ُزوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ (

(اًمدر اعمٜمثقر )561/13

أي ٓ :يٓمٕمـ سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض ( .شمٗمًػم سمـ يمثػم )376/7
قمـ اسمـ قمٌ٤مس :وٓ شمٜم٤مسمزوا سم٤مًٕم٘م٤مب سمئس آؾمؿ اًمٗمًقق سمٕمد اإليامن  .أي٦م ىم٤مل  :اًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب أن
يٙمقن اًمرضمؾ قمٛمؾ اًمًٞمئ٤مت صمؿ شم٤مب ُمٜمٝم٤م  ،وراضمع احلؼ  ،ومٜمٝمك اهلل أن يٕمػم سمام ؾمٚمػ ُمـ قمٛمٚمف قمـ ىمت٤مدة
ىمقًمف  :وٓ شمٜم٤مسمزوا سم٤مًٕم٘م٤مب  .ي٘مقل اًمرضمؾ  ٓ :شم٘مؾ ٕظمٞمؽ اعمًٚمؿ  :ذاك وم٤مؾمؼ ذاك ُمٜم٤مومؼ هنك اهلل
اعمًٚمؿ قمـ ذًمؽ وىمدم ومٞمف ىم٤مل اسمـ زيد وىمرأ  :سمئس آؾمؿ اًمٗمًقق سمٕمد اإليامن .ىم٤مل  :سمئس آؾمؿ
اًمٗمًقق طملم شمًٛمٞمف سم٤مًمٗمًؼ سمٕمد اإلؾمالم وهق قمغم اإلؾمالم .ىم٤مل اسمـ زيد ذم ىمقًمف:وُمـ ل يت٥م وم٠موًمئؽ
هؿ اًمٔم٤معمقن .ىم٤مل  :وُمـ ل يت٥م ُمـ ذًمؽ اًمٗمًقق وم٠موًمئؽ هؿ اًمٔم٤معمقن( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )392 -399/22

قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمف  :ويؾ ًمٙمؾ مهزة عمزة ىم٤مل  :هق اعمِم٤مء سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م اعمٗمرق سملم اجلٛمع اعمٖمري
سملم اإلظمقان .وىم٤مل ايْم٤م  :ويؾ ًمٙمؾ مهزة ىم٤مل  :ـمٕم٤من عمزة ىم٤مل ُ :مٖمت٤مب.

 - 428اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب حتريؿ اطمت٘م٤مر اعمًٚمٛملم

وقمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ويؾ ًمٙمؾ مهزة عمزة ىم٤مل َ :يٛمزه ذم وضمٝمف ويٚمٛمزه ُمـ ظمٚمٗمف( .اًمدر اعمٜمثقر )646/15
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريً :مق رأي٧م ً
رضمال يروع ؿم٤مة ذم اًمٓمريؼ ومًخرت ُمٜمف ،ظمٗم٧م أن ٓ أُمقت طمتك
أروٕمٝم٤مُ( .مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )399/8
قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :اًمٌالء ُمقيمؾ سم٤مًم٘مقلً ،مق ؾمخرت ُمـ يمٚم٥م خلِمٞم٧م أن أطمقل يمٚمٌ٤م.

(ُمّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )399/8
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾً :مق رأي٧م ً
قمٜمزا ومًخرت ُمٜمف ،ظمِمٞم٧م أن أيمقن ُمثٚمف( .اًمزهد ًمقيمٞمع )589
رضمال يروع ً
ىم٤مل إؾمقد :يمٜم٤م قمٜمد قم٤مئِم٦م ومً٘مط ومًٓم٤مط قمغم إٟمً٤من ومْمحٙمقا وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ٓ :ؾمخر ؾمٛمٕم٧م
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ُ :م٤م ُمـ ُمًٚمؿ يِم٤مك ؿمقيم٦م ومام ومقىمٝم٤م إٓ رومٕمف اهلل هب٤م درضم٦م وطمط
قمٜمف هب٤م ظمٓمٞمئ٦م ( .اسمقداود اًمٓمٞم٤مًمًك اعمًٜمد )3/55
ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل :إن يمؾ ُمـ اومتخر قمغم إظمقاٟمف واطمت٘مر أطمدً ا ُمـ أىمراٟمف وأظمداٟمف او ؾمخر أو اؾمتٝمزأ سم٠مطمد
ُمـ اعم١مُمٜملم ،وم٘مد سم٤مء سم٤مإلصمؿ واًمقزر اعمٌلم(.همذاء آًمٌ٤مب ًمٚمًٗم٤مريٜمك )134
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :إن ٕرى اًمٌمء أيمرهف :ومام يٛمٜمٕمٜمل أن أشمٙمٚمؿ ومٞمف إٓ خم٤موم٦م أن أسمتغم سمٛمثٚمف.
(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )118/9
ىم٤مل اًم٘مرـمٌلُ :مـ ًم٘م٥م أظم٤مه أو ؾمخر ُمٜمف ومٝمق وم٤مؾمؼ(.اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران)328/16
ظمػما ُمٜمٙمقأومْمؾ وأىمرب(.اًمزواضمر )2/8
ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ٓ:حتت٘مر همػمك قمًك أن يٙمقن قمٜمد اهلل ً
ىم٤مل أسمق اًمٗمتح اًمًٌُتل:
ٓ يًت ِ
َأ َسمدً ا َوإِ ْن يم َ
َ٤من ا ًْم َٕمدُ ُّو َوئِٞمال
َخ َّٗم َّـ ا ًْم َٗمتَك سمِ َٕمدُ ِّو ِه
َْ
قض ِ
إِ َّن ا ًْم َ٘م َذى ي ِ
١مذي ا ًْم ُٕم ُٞم َ
اًمٗمٞمالً (.مٌ٤مب آًمٌ٤مب ًمٚمٜمٞمً٤مسمقرى )215/1
قن َىمٚمِٞم ُٚم ُف
َو ًَم ُر َّسم َام َضم َر َح ا ًْم ٌَ ُٕم ُ
ُ
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أؾمػم سمـ ضم٤مسمر أن أهؾ اًمٙمقوم٦م وومدوا إمم قمٛمر وومٞمٝمؿ رضمؾ ممـ يم٤من يًخر سم٠مويس ،وم٘م٤مل قمٛمر :هؾ

هٝمٜم٤م أطمد ُمـ اًم٘مرٟمٞملم؟ ومج٤مء ذًمؽ اًمرضمؾ وم٘م٤مل قمٛمر :إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ىم٤مل :إن
رضمال ي٠مشمٞمٙمؿ ُمـ اًمٞمٛمـ ي٘م٤مل ًمف أويس ٓ ،يدع سم٤مًمٞمٛمـ همػم أم ًمف ،ىمد يم٤من سمف سمٞم٤مض ومدقم٤م اهلل وم٠مذهٌف قمٜمف،
إٓ ُمقوع اًمديٜم٤مر أو اًمدرهؿ ،ومٛمـ ًم٘مٞمف ُمٜمٙمؿ ومٚمٞمًتٖمٗمر ًمٙمؿ( .صحٞمح ُمًٚمؿ )188/7
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قن ْ
إظم َق ٌة [ احلجرات  ]19 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن ا ًَّم ِذي َـ َُيِ ٌُّ َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إٟم ََّام اعمُ ْ١م ُِمٜمُق َن ْ
أن شم َِِمٞم َع
ِ
ِ
ِ
وأظم َر ِة [ اًمٜمقر . ] 19 :
ًمٞمؿ ذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م
اًم َٗم٤مطم َِم ُ٦م ذم ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َهل ُ ْؿ َقم ٌ
ذاب َأ ٌ
ِ
 -1577وقم ْـ َواصمِٚم َ٦م ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ٓ « :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
إؾم َ٘م ِع ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم َ٤مل  :ىم٤مل ُ
سمـ ْ
مح ُف اهللَُّ َويٌتَٚمِ َ
ُشم ْٔم ِٝم ِر َّ
ٞمؽ ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمً ٌـ .
اًمِم َامشمَ٦م ٕظمٞمؽ َوم ْػم ْ
ِ
ِ
اًمً٤مسمؼ ذم سم٤مب اًمت ََّج ًُّ ِ
ُ
طمرا ٌم ش احلدي٨م
طمدي٨م أيب هرير َة
وذم اًمٌ٤مب
ُ
س  « :يم ُُّؾ اعمُ ًْٚم ِؿ قمغم اعمُ ًْٚم ِؿ َ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ اًمٙمٚمٌل :عم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ؿمٛمت٧م سمف ٟمً٤مء يمٜمدة وطميُمقت وظمْمٌـ

أيدَيـ وأفمٝمرن اًمنور عمقشمف وضسمـ سم٤مًمدومقف وم٘م٤مل ؿم٤مقمر ُمٜمٝمؿ:
وظمْمٌـ أيدَيـ سم٤مًمٕمال
أفمٝمرن ُِمـ ُمقت اًمٜمٌك ؿمامشمف
أسمٚمغ أسم٤م سمٙمر إذا ُم٤م ضمئتف

أن اًمٌٖم٤مي٤م رُمـ ذ ُمرام.

وم٤مىمٓمع هدي٧م أيمٗمٝمـ سمّم٤مرم

يم٤مًمؼمق أوُمض ُمـ ُمتقن همامم( .قمٞمقن إظمٌ٤مر )133/3

ٍ
سمزًمؾ أقمرومف ،طمتك
ىم٤مل اسمـ اجلقزي :وُمثؾ هذا يمثػم ،وُم٤م ٟمزًم٧م يب آومف وٓ همؿ وٓ وٞمؼ صدر إٓ
ً
شم٠مويال ومٞمف سمٕمد وم٠مرى اًمٕم٘مقسم٦م( .إداب اًمنمقمٞمف )341/1
سم٤مًمٌمء اًمٗمالن ورسمام شم٠موًم٧م
يٛمٙمٜمٜمل أن أىمقل :هذا َّ
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم :ضم٤مء أسمق ُمقؾمك إمم احلًـ سمـ قمكم يٕمقده وم٘م٤مل ًمف قمغم :أقم٤مئدً ا ضمئ٧م أم
ىم٤مل قمٌد َّ
ؿم٤مُمتً٤م؟ ىم٤مل ٓ :سمؾ قم٤مئدً ا .ىم٤مل :وم٘م٤مل ًمف قمغم :إن يمٜم٧م ضمئ٧م قم٤مئدً ا وم٢مٟمك ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ي٘مقل إذا قم٤مد اًمرضمؾ أظم٤مه اعمًٚمؿُ ،مِمك ذم ظمراومف اجلٜمف طمتك جيٚمس ،وم٢من ضمٚمس همٛمرشمف اًمرمحف ،وم٢من
يم٤من همدوة صغم قمٚمٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ طمتك يٛمز ،وإن يم٤من ُمً٤م ًء َّ
صغم قمٚمٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ طمتك
يّمٌح(.اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم)427/7
وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ :قمػمت ً
رضمال سم٤مإلومالس ،وم٠مومٚمً٧م( .إداب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح )341/1
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َّ ْ
;= -8ثبة ربش ُ٠اٌيؼٓ يف األٔغبة اٌثبثزخ يف ظب٘ش اٌؾشع

ِ
ِ ِ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :وا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُذ َ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبت٤مٟم ً٤م وإ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م
ون اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم واعمُ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًٌََُقا َوم َ٘مد ْ
[ إطمزاب . ] 58 :
ِ
رؾم ُ
َ -1578و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ  « :ا ْصمٜمَتَ٤من ذم
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
مه٤م ِهبِؿ ُيم ْٗم ٌر  :اًم َّٓم ْٕم ُـ ذم اًمٜم ًََّ ِ
اًمٜم ِ
٥م  ،واًمٜمِّٞمَ٤مطم ُ٦م قمغم اعمَّٞم٧م ش رواه ُمًٚمؿ .
َّ٤مس ُ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ أٟمف ؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم  :شمٕمٚمٛمقا أٟمً٤مسمٙمؿ صمؿ ِصٚمقا
أرطم٤مُمٙمؿ واهلل إٟمف ًمٞمٙمقن سملم اًمرضمؾ وسملم أظمٞمف اًمٌمء وًمق يٕمٚمؿ اًمذي سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ُمـ داظمٚم٦م اًمرطمؿ :

ٕوزقمف ذًمؽ قمـ اٟمتٝم٤ميمف( .إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى )72
ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمثٛمك  :اًمٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمتًٕمقن سمٕمد اعم٤مئتلم شمؼمؤ اإلٟمً٤من ُمـ ٟمًٌف أو ُمـ واًمده
واٟمتً٤مسمف إمم همػم أسمٞمف ُمع قمٚمٛمف سمٌٓمالن ذًمؽ(.اًمزواضمر )641/2
ىم٤مل اسمـ اجلقزي :اًمٓمٕمـ ذم إٟمً٤مب ومٝمق ٟمقع اًم٘مذف ( .يمِمػ اعمِمٙمؾ )397/2
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل  :أُم٤م اًمٜمدب واًمٜمٞم٤مطم٦م وًمٓمؿ اخلد وؿمؼ اجلٞم٥م وَخش اًمقضمف وٟمنم اًمِمٕمر واًمدقم٤مء
سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر  ،ومٙمٚمٝم٤م حمرُم٦م سم٤مشمٗم٤مق إصح٤مب  ،وسح اجلٛمٝمقر سم٤مًمتحريؿ .وىمد ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م اإلمج٤مع ذم
ذًمؽ (.ذح اعمٝمذب )281/5
<= -8ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌغؼ ٚاخلِذاع

ِ
ِ ِ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبت٤مٟم ً٤م وإ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :وا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُذو َن اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم واعمُ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌُقا َوم َ٘مد ْ
[ إطمزاب . ] 58 :
ِ
َ -1579و َقم ْـ أيب ُه َرير َة ريض اهللَّ َقمٜمف أ َّن َر ُؾم َ
مح َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ « :م ْـ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
الح َ ،وم َٚم ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م  ،و َُم ْـ َهم َِّمٜمَ٤م َ ،وم َٚمٞمْ َس ُِمٜمَّ٤م ش رواه ُمًٚمؿ .
اًمً َ
ِّ
ِ
ٍ
رواي٦م ًَمف َّ
ؼم ِة َـمٕم٤م ٍم َ ،وم٠م ْد َظم َؾ يد ُه ومٞمٝم٤م َومٜم٤م ًَم ْ٧م
وذم
ُمر َقمغم ُص ْ َ
وؾم َّٚمؿ َّ
أن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
اًمً َام ُء َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَّ َىم َ٤مل « :أ َومال
٥م اًم َّٓم َٕم٤م ِم ؟ ش َىم َ٤مل َ
أص٤مسمِ ُٕم ُف َسم َٚمالً َ ،وم َ٘م َ٤مل َُ :م٤م َه َذا ي٤م َص٤مطم َ
َ
أص٤مسم ْت ُف َّ
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َضمٕم ْٚمتَف َوم ْق َق اًم َّٓم َٕم٤م ِم َطمتِّك َيرا ُه اًمٜمَّ٤مس َُم ْـ َهم َِّمٜمَ٤م َوم َٚم ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م ش .
ِ
َ -1589و َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َ ٓ « :شمٜم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َ٤مضمِمقا ش ٌ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َ -1581و َقم ْـ ِ
وؾم َّٚمؿ َهنَك قمـ اًمٜم ََّج ِ
ُمتٗمؼ
اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام أ َّن
شٌ .
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َّ
قمٚمٞمف.
ِ
ِ
ِ
ْدع ذم اًمٌُٞمُق ِع ؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل
وؾم َّٚمؿ أ َّٟم ُف َُي ُ
 -1582و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ذيم ََر َر ُضم ٌؾ ًم َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ سم٤م َي ْٕم َ٧م َ ،وم ُ٘م ْؾ ٓ ِظمال َسم َ٦م ش ٌ
اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمٕمجٛم٦م ُمٙمًقرة ٍ ،
ٍ
وسم٤مء ُمقطمدة  :وهل ِ
ٍ
« ِ
اخلديٕم ُ٦م .
سمخ٤مء
اخلالسم ُ٦م ش
ِ
َ -1583و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜم ُف َىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َظمٌَّ٥م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
زوضم٦م اُم ِر ٍ
يء ْ ،أو مم ْ ُٚمق َيم ُف َ ،وم َٚم ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م ش روا ُه أسمق داود .
َ ْ َ ْ
ٍ
ٍ
أي  :أومًدَ ُه وظمد َقم ُف .
« ظمٌ٥م ش سمخ٤مء ُمٕمجٛم٦م  ،صمؿ سم٤مء ُمقطمدة ُمٙمررة ْ :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل شمٕم٤ممم  ( :ويؾ ًمٚمٛمٓمٗمٗملم اًمذيـ إذا ايمت٤مًمقا قمغم اًمٜم٤مس يًتقومقن وإذا يم٤مًمقهؿ أو وزٟمقهؿ َينون أٓ
ئمـ أوًمئؽ أهنؿ ُمٌٕمقصمقن ًمٞمقم قمٔمٞمؿ يقم ي٘مقم اًمٜم٤مي ًمرب اًمٕم٤معملم ) ( .اعمٓمٗمٗملم )1
ىم٤مل إُم٤مم اًمًدى  :ىمدم رؾمقل اهلل صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م وهب٤م رضمؾ ي٘م٤مل ًمف أسمق ضمٝمٞمٜم٦م وُمٕمف
ص٤مقم٤من يٙمٞمؾ سم٠مطمدمه٤م ويٙمت٤مل سم٤مٔظمر  ،وم٠مٟمزل اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ هذه أي٦م(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )215/19

قمـ اسمـ قمٌ٤مس  :إٟمٙمؿ ُمٕم٤مذ إقم٤مضمؿ وًمٞمتؿ أُمريـ هبام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ  :اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان  .وظمص
إقم٤مضمؿ ٕهنؿ يم٤مٟمقا جيٛمٕمقن اًمٙمٞمؾ واًمقزن مجٞمٕم٤م ويم٤مٟم٤م ُمٗمرىملم ذم احلرُملم(.اًم٘مرـمٌك )216/19
ِ
ٍ
ٟمّمح عمًتِمػمه وم٢مذا همِمف
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ
قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ٓ :يزال اًمرضمؾ يزداد ذم صح٦م رأيف ُم٤م َ
ٟمّمحف ورأيف( .اًمذريٕم٦م إمم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م ًمٚمراهم٥م إصٌٝم٤من )211
ؾمٚمٌف اهلل
َ
قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل  :اعمٓمٗمػ  :اًمرضمؾ يًت٠مضمر اعمٙمٞم٤مل وهق يٕمٚمؿ أٟمف َيٞمػ ذم يمٞمٚمف ومقزره قمٚمٞمف.
(شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )215/19
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قمكم.
ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤منَ :ي٤مدقمقن اهلل يم٠مٟمام َي٤مدقمقن آدُمٞم٤مً ،مق أشمقا إُمر قمٞم٤مٟم٤م يم٤من أهقن ّ
(ومتح اًمٌ٤مرى  336/12رىمؿ )6964
سم٤مـمؾ ٓ ّ
ىم٤مل اسمـ أيب أورم :اًمٜمَّ٤مضمش آيمؾ ر ًسم٤م ظم٤مئـ ،وهق ِظمدَ اع ٌ
َيؾ (.اًمٌخ٤مرى )417/4
أن ًمإلٟمً٤من أظمالىم٤م وأوص٤موم٤م يمثػمةً ،مٙمـ شمٜمحٍم ُمث٤مرات ّ
ىم٤مل اًمٖمزا ّزم :اقمٚمؿ ّ
اًمذٟمقب ذم أرسمع صٗم٤مت:
واًمٕمز وـمٚم٥م آؾمتٕمالء،
وطم٥م اعمدح واًمثّٜم٤مء،
اًمرسمقسمٞمّ٦م ،وُمٜمٝم٤م َيدث اًمٙمؼم واًمٗمخر
ّ
ّ
أطمده٤م :صٗم٤مت ّ
وٟمحق ذًمؽ وهذه ذٟمقب ُمٝمٚمٙم٤مت ،وسمٕمض اًمٜمّ٤مس يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م ،ومال يٕمدّ ه٤م ذٟمقسم٤م.
ّ
واًمٖمش واًمٜمّٗم٤مق وإُمر
اًم ّث٤مٟمٞم٦م :صٗم٤مت ؿمٞمٓم٤مٟمٞمّ٦م ،وُمٜمٝم٤م يتِم ّٕم٥م احلًد واًمٌٖمل واحلٞمؾ واخلداع واعمٙمر،
سم٤مًمٗمً٤مد وٟمحق ذًمؽ.
اًمنم واحلرص قمغم ىمْم٤مء ؿمٝمقة اًمٌٓمـ واًمٗمرج ،ومٞمتِم ّٕم٥م ُمـ
اًم ّث٤مًمث٦مّ :
اًمّمٗم٤مت اًمٌٝمٞمٛم ّٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م يتِم ّٕم٥م ّ ّ
واًمنىم٦م ،وأظمذ احلٓم٤مم ٕضمؾ ّ
اًمِمٝمقات.
ذًمؽ ّ
اًمزٟمك واًم ّٚمقاـم٦م ّ
واًميب ،وأظمذ
ّٝمجؿ قمغم اًمٜمّ٤مس سم٤مًم٘متؾ ّ
اًمًٌٕم ّٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م يتِم ّٕم٥م اًمٖمْم٥م واحل٘مد واًمت ّ
اًمراسمٕم٦مّ :
اًمّمٗم٤مت ّ
ّ
شمدرج ذم اًمٗمٓمرة.
إُمقال ،وهذه ّ
اًمّمٗم٤مت هل٤م ّ
اًمًقء ،وسمٕمْمٝم٤م
ومٝمذه أ ُّمٝم٤مت اعمٜم٤مسمع إمم اجلقارح ،ومٌٕمْمٝم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ،يم٤مًمٙمٗمر واًمٌدقم٦م واًمٜمّٗم٤مق ،وإوامر ّ
اًمًٛمع ،وسمٕمْمٝم٤م ذم اًم ّٚمً٤من ،وسمٕمْمٝم٤م ذم اًمٌٓمـ واًمٗمرج ،وسمٕمْمٝم٤م ذم اًمٞمديـ
ذم اًمٕملم ،وسمٕمْمٝم٤م ذم ّ
واًمرضمٚملم ،وسمٕمْمٝم٤م قمغم مجٞمع اًمٌدن (.خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ ٓسمـ ىمداُم٦م (252
ّ
وىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ِّ
سم٤مًمٖمش أٟم٧م ُُم َٕم َّر ٌض
ي٤م سم٤مئ ًٕم٤م
ٍ
ْ
حمر ٍم
طمالل
ومٙمؾ ُِمـ
ْ
وارشمدع قمـ َّ

ِ
اًمِمٙمقى
ًمدقمقة ُمٔمٚمق ٍم إمم ؾم٤مُم ِع
َ
ومٚمً٧م قمغم ِ
شم٘مقى
ٟم٤مر اجلحٞم ِؿ همدً ا َ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمـ َُم ْذق (ظمٚمط) اًمٚمٌـ سم٤معم٤مء ومخرج ذات ًمٞمٚم٦م ذم
هنك ُ
ٍ
متذ ِىملم (ختٚمٓملم) اًمٚمٌـ ،وم٘م٤مًم٧م اجل٤مري٦م :يمٞمػ ُ
ٓسمٜم٦م هل٤م :أٓ ُ
أُمذ ُق وىمد
طمقار اعمديٜم٦م وم٢مذا سم٤مُمرأة شم٘مقل
ُمذق اًمٜم٤مس ُ
هنك أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ اعمَ ْذق؟! وم٘م٤مًم٧م إم :ىمد َ
وم٤مُمذىمل ،ومام يدري أُمػم اعم١مُمٜملم؟! وم٘م٤مًم٧م
اًمٗمت٤مةْ :
يمٜم٧م ٕومٕمٚمف وىمد هنك قمٜمف ،ومقىمٕم٧م ُم٘م٤مًمتُٝم٤م ُِمـ قمٛمر ،ومٚمام
قمٛمر ٓ يٕمٚمؿ ،وم٢مًم ُف قمٛمر يٕمٚمؿُ ،م٤م ُ
إن يم٤من ُ
ووصٗمٝم٤م ًمف ومذه٥م
أصٌح دقم٤م
قم٤مصام اسمٜمف ،وم٘م٤مل :ي٤م سمٜمل ،اذه٥م إمم ُمقوع يمذا ويمذا وم٤مؾم٠مل قمـ اجل٤مري٦م َ
ً
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ِ
ٍ
سمٗم٤مرس
يت
قمٛمرَ :
٥م ي٤م سمٜمل ومتزوضمٝم٤م ومام أطمراه٤م أن شم٠م َ
اذه ْ
قم٤مصؿ وم٢مذا هل ضم٤مري٦م ُمـ سمٜمل هالل وم٘م٤مل ًمف ُ
ٌ
ومتزوضمٝم٤م
يًقد اًمٕمرب! ومتزوضمٝم٤م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر ومقًمدت ًمف أم قم٤مصؿ سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب َّ
ُ
قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز اخلٚمٞمٗم َ٦م اًمٕم٤مدل.
قمٌدُ اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ ومرزىمف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م َ
(ؾمػمة قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ٓسمـ قمٌداحلٙمؿ ص )29 -19
قمكم ريض اهلل قمٜمف  :قمغم رضمؾ وهق يزن اًمزقمٗمران وىمد أرضمح  ،وم٠ميمٗم٠م اعمٞمزان صمؿ ىم٤مل
ىم٤مل قمٌد ظمػم ُ :مر ّ
أىمؿ اًمقزن سم٤مًم٘مًط صمؿ أرضمح سمٕمد ذًمؽ ُم٤م ؿمئ٧م (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )217/19
ىم٤مل قمقن سمـ قمٌداهلل سمـ قمتٌ٦م :يم٤من َضمرير سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم إذا أىم٤مم ؾمٚمٕم ً٦م ( يريد سمٞمٕمٝم٤م ) سمٍم قمٞمقهب٤م
ظمػمه ،وم٘م٤مل :إن ؿمئ٧م ومخذ ،وإن ؿمئ٧م وم٤مشمرك ،وم٘مٞمؾ ًمف :يرمحؽ اهلل :إٟمؽ إذا ومٕمٚم٧م هذا
(ًمٚمٛمِمؽمي) صمؿ َّ
ل يٜمٗمذ ًمؽ اًمٌٞمع ،وم٘م٤مل :إٟم٤م سم٤م َي ْٕمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٜمُّّمحِ ٕهؾ اإلؾمالم.
(ُمٕمجؿ اًمٓمؼمان اًمٙمٌػم  359 / 2رىمؿ )359
اؿمؽمي٧م ٟم٤مىم ً٦م ُِمـ دار واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ،ومٚمام ظمرضم٧م هب٤م أدريمٜمل واصمٚم٦م وهق جير إزاره،
ىم٤مل أسمق ؾمٌ٤معٍ:
ُ
لم ًمؽ ُم٤م ومٞمٝم٤م؟ ىمٚم٧م :وُم٤م ومٞمٝم٤م :إهن٤م ًمًٛمٞمٜم ٌ٦م فم٤مهرة
وم٘م٤مل :ي٤م قمٌد اهلل،
َ
اؿمؽمي٧م؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ،ىم٤ملُ :سم ِّ َ
ِ
وم٤مردم ْٕمٝم٤م ،وم٘م٤مل ص٤مطم ٌُٝم٤م:
أردت هب٤م احل٩م ،ىم٤مل:
حلام؟ ىمٚم٧م:
ؾمٗمرا أو
اًمّمح٦م؟ ىم٤مل:
ُ
َ
َ
أردت هب٤م ً
أردت هب٤م ً
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلٓ :
قمكم ،ىم٤مل :وم٢من
ُم٤م
ُ
َ
أردت إٓ هذا أصٚمحؽ اهللُ شمُٗمًد َّ
ٍ
ُّ
سملم ُم٤م ومٞمف ،وٓ َيؾ عمَـ قمٚمِؿ ذًمؽ إٓ سمٞمَّٜمفُ( .مًتدرك احل٤ميمؿ 2 / 2رىمؿ )2157
َيؾ ٕطمد أن يٌٞمع ؿمٞمئً٤م إٓ َّ
َ
ذيؽ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م هق اًمذي ي٘مقم سمنماء اًمٌْم٤مقم٦م ،ومٌٕم٨م إًمٞمف
طمٗمص سمـ قمٌداًمرمحـ
يم٤من
ُ
ذم روم٘م٦م سمٛمت٤مع ،وأقم َٚمٛمف أن ذم ِ
ومٌلم هذا اًمٕمٞم٥م ،ومٌ٤مع طمٗمص اعمت٤مع وٟمز أن
صمقب يمذا ويمذا قمٞمًٌ٤م ،وم٢مذا سمِٕمتَف ِّ
سمثٛم ِ
ـ اعمت٤مع يمٚمف(.شم٤مريخ سمٖمداد )358 / 13
ُي ِّ َ
ٌلم اًمٕمٞم٥م ،ول يٕم َٚم ِؿ َُمـ اؿمؽماه ،ومٚمام قمٚمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمذًمؽ ،شمّمدَّ ق َ
يمٜم٧م َأزيد وم٠مٟمٗم٘مف ًمٙم٤من يم٤مؾمدً ا،
قمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز رمحف اهلل أن قم٤مُمالً ًمف سم٤مع َؾمٌِ ًّٞم٤م ،وم٘م٤مل ًمفً :مقٓ أن ُ
ٟمجش ٓ ُّ
وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :هذا ٌ
َيؾ ومٌٕم٨م ُمٜم٤مد ًي٤م ُيٜم٤مدي :إن اًمٌٞمع ُمردو ٌد ،وأن اًمٌٞمع ٓ َيؾ.
(ومتح اًمٌ٤مري)416 /49
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر :دظمٚم٧م قمغم ضم٤مر زم وىمد ٟمزل سمف اعمقت وهق ي٘مقل  :ضمٌٚملم ُمـ ٟم٤مر ضمٌٚملم ُمـ
ٟم٤مر ىمٚم٧م ُ :م٤م شم٘مقل ؟ ىم٤مل  :ي٤م أسم٤م َيٞمك يم٤من زم ُمٙمٞم٤مٓن أيمٞمؾ سم٠مطمدمه٤م وأيمت٤مل سم٤مٔظمر  .ىم٤مل ُم٤مًمؽ :
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وم٘مٛم٧م ومجٕمٚم٧م أضب أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ! .وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م َيٞمك يمٚمام ضسم٧م أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ازداد إُمر
قمٔمام وؿمدة  ،ومامت ذم ُمروف! ! (.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )279
قمـ احلٙمؿ سمـ إقمراج ىم٤مل  :ضمٚم٥م رضمؾ ظمِمٌ٤م  ،ومٓمٚمٌف زي٤مد أُمػم اًمٌٍمة ـ وم٠ميب أن يٌٞمٕمف ومٖمّمٌف إي٤مه
وسمٜمل صٗم٦م ُمًجد اًمٌٍمة ىم٤مل  :ومٚمؿ يّمؾ أسمق سمٙمر ومٞمٝم٤م طمتك ىمٚمٕم٧م !! (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )7/3
سم٤مع اسم ُـ ؾمػميـ ؿم٤م ًة وم٘م٤مل ًمٚمٛمِمؽمي :أسمرأ إًمٞمؽ ُِمـ ٍ
ػ ِسمر ْضمٚمٝم٤م(.اإلطمٞم٤مء )77/ 2
قمٞم٥م ومٞمٝم٤م أهن٤م شم٘مٚم٥م اًمٕم َٚم َ
سم٤مع احلًـ سمـ ص٤مًمحٍ ضم٤مري ً٦م ،وم٘م٤مل ًمٚمٛمِمؽمي :إهن٤م ُمر ًة قمٜمدٟم٤م شمٜمخٛم٧م د ًُم٤م(.آطمٞم٤مء )77/2
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ ُمًٕمر  :ضم٤مء جمٛمع اًمتٞمٛمك سمِم٤مة يٌٞمٕمٝم٤م وم٘م٤مل :إن أطمً٥م أو أفمـ ذم ًمٌٜمٝم٤م ُمٚمقطم٦م.
(اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )175
ىم٤مل ٟم٤مومع  :يم٤من اسمـ قمٛمر يٛمر سم٤مًمٌ٤مئع ومٞم٘مقل  :اشمؼ اهلل وأوف اًمٙمٞمؾ واًمقزن  ،وم٢من اعمٓمٗمٗملم يقىمٗمقن طمتك
أن اًمٕمرق ًمٞمٚمجٛمٝمؿ إمم أشمّم٤مف آذاهنؿ ؿمئ٧م (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )217/19
َ
== -8ثبة ربش ُ٠اٌغذس

َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم  :ي٤م َأَي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َأو ُومقا سم٤م ًْمٕم ُ٘م ِ
قد [ اعم٤مئدة  ، ] 1 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َأ ْو ُومقا سمِ٤مًم َٕم ْٝم ِد إ َّن
ُ
ْ
َ
َ َ
َ ُّ َ
اًم َٕم ْٝمدَ يمَ٤م َن َُمً ُئقًٓ [ اإلهاء . ] 34 :
ِ
ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1584و َقم ْـ قم ٌْد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛمرو ْسم ِـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام أ َّن ُ
يم٤مٟم٧م ومٞمف َظمّم َٚم ٌ٦م ُِمٜمْٝمـ  ،يم٤م َن ومِ ِ
َىم َ٤مل  « :أرسمع ُمـ ُيمـ ِ
ومٞمف َ ،
ٞمف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِم َـ
يم٤من ُُمٜمَ٤مومِ٘م ً٤م ظم٤مًمّم ً٤م َ ،و َُم ْـ
ْ
ُ َّ
ْ
ْ ٌ َ ْ َّ
اًمٜم ِ
ظم٤من  ،وإذا طمدَّ َ
ِّٗم٤مق طمتَّك يدقمٝم٤م  :إذا أؤمت ِ َـ َ
٤مصؿ َومجر ش .
ث يم ََذب  ،وإذا َ
قم٤مهدَ َهمدَ ر  ،وإذا َظم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ
 -1585وقمـ اسمـ ُمًٕم ٍ
قد ِ ،
ٛمر  ،وأٟم ٍ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
س ريض اهللَّ ُ
ْ ُ
قمٜمٝم ْؿ َىم٤م ًُمقا َ :ىم َ٤مل ُّ
واسمـ ُقم َ
ٞم٤مُم٦م  ،ي َ٘م ُ٤مل ِ :
اًم٘م ِ
٤مد ٍر ًمِقاء يقم ِ
وؾم َّٚمؿً « :مِٙم ُِّؾ َهم ِ
هذ ِه َهمدْ ر ُة ُوم ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
الن ش ٌ
ُ
َ
َ ٌ ْ َ
َ
أن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ً :مِٙم ُِّؾ َهم ِ
 -1586و َقمـ أيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد اخلُدْ ِري ريض اهللَّ َقمٜم ُف َّ
٤مد ٍر
َ
َ ْ
ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
ًمِقاء ِقمٜمدَ ِ
ٔمؿ َهمدْ ر ًا ُِم ْـ أُمػم قم٤م َُّم ٍ٦م ش رواه
إؾمتف َي ْق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُي ْر َوم ُع ًَم ُف سمِ٘مدْ ِر همدْ ِره  ،أٓ وٓ َهم٤مدر أ ْقم ُ
ْ
ٌ
ُمًٚمؿ .
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ :ىم َ٤مل اهللَّ شمٕم٤ممم َصمال َصم ٌ٦م
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ِ ِ
َ٠مضمر
رضم ٌؾ سم٤مع ُطمر ًا وم َ٠ميمؾ صمٛمٜمَ ُف ُ ،
أٟم٤م َظم ّْم ُٛم ُٝم ْؿ ْيق َم اًم٘مٞمَ٤م َُم٦م َ :ر ُضم ٌؾ أقم َٓمك يب ُصم ْؿ َهمدَ َر َ ،و ُ
ورضم ٌؾ اؾمت َ
أضمػم ًا َ ،وم٤مؾمتَقذم ُِمٜمف ِ ِ َ ،
ِ
أضم َر ُه ش رواه اًمٌخ٤مري .
ول ْ ُي ْٕمٓمف ْ
ُ
ْ ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :أوومقا سم٤مًمٕم٘مقد يٕمٜمل  :سم٤مًمٕمٝمقدُ ،م٤م أطمؾ اهلل وُم٤م طمرم ،وُم٤م ومرض وُم٤م طمد ذم
اًم٘مرآن يمٚمف ٓ ،شمٖمدروا ،وٓشمٜمٙمثقا .قمـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ىم٤مل  :سمٚمٖمٜم٤م ذم ىمقًمف  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا أوومقا
سم٤مًمٕم٘مقد ي٘مقل  :أوومقا سم٤مًمٕمٝمقد ،يٕمٜمل اًمٕمٝمد اًمذي يم٤من قمٝمد إًمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرآن ،ومٞمام أُمرهؿ ُمـ ـم٤مقمتف أن
يٕمٛمٚمقا هب٤م ،وهنٞمف اًمذي هن٤مهؿ قمٜمف ،وسم٤مًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمنميملم ،وومٞمام يٙمقن ُمـ اًمٕمٝمقد سملم
اًمٜم٤مس( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )169/5
(إن اًمٕمٝمد يم٤من ُمًئقٓ ( ىم٤مل اًمًدي :يم٤من ُمٓمٚمقسم٤م وىمٞمؾ  :اًمٕمٝمد يً٠مل قمـ ص٤مطم٥م اًمٕمٝمد ومٞم٘م٤مل  :ومٞمام
ٟم٘مْم٧م يم٤معم١مودة شمً٠مل ومٞمؿ ىمتٚم٧م؟(.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )93/5
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف :اًمقوم٤مء شمقأم اًمّمدق ،وٓ أقمٚمؿ ُضمٜمَّ٦م أوىمك ُمٜمف ،وُم٤م يٖمدر ُمـ قمٚمؿ يمٞمػ اعمرضمع.
َٞمً٤م وٟمًٌٝمؿ أهؾ اجلٝمؾ ومٞمف إمم طمًـ احلٞمٚم٦مُ .م٤م هلؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ
وًم٘مد أصٌحٜم٤م ذم زُم٤من اختذ أيمثر أهٚمف اًمٖمدر يم ً
اهلل؟ ىمد يرى احلقل اًم٘مٚم٥م وضمف احلٞمٚم٦م ،ودوهن٤م ُم٤مٟمع ُمـ اهلل وهنٞمف ،ومٞمدقمٝم٤م رأي قملم سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م،
ويٜمتٝمز ومرصتٝم٤م ُمـ ٓ ظمرجي٦م ًمف ذم اًمديـ ( .رسمٞمع إسمرار ًمٚمزخمنمى )5/399

وىم٤مل أي ًْم٤م :إذا يم٤من اًمٖمدر ـمٌ ًٕم٤م ،وم٤مًمث٘م٦م سمٙمؾ أطمد قمجز(.اعمًتٓمرف ًمألسمِمٞمٝمك )134
(ضب اهللَُّ ُمثَالً ًِّم َّٚم ِذيـ َيم َٗمروا اُِمر َأ َة ُٟمقحٍ واُِمر َأ َة ًُم ٍ
حت َ٧م َقمٌْدَ ْي ِـ ُِم ْـ
قط يمَ٤م َٟمتَ٤م َ ْ
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ َ َ :
َ َْ
َ ُ َْ
َ
َ٤ممه٤م َوم َٚمؿ ي ْٖمٜمِٞم٤م َقمٜمْٝمام ُِمـ اهللَِّ َؿمٞمئً٤م وىمِ َٞمؾ اد ُظمال اًمٜمَّ٤مر ُمع اًمدَّ ِ
٤مدٟمَ٤م ص ِ
ِقمٌ ِ
٤محلَ ْ ِ
لم) (اًمتحريؿ )19
اظمٚمِ َ
َ َ َ
ْ
ْ َ
لم َوم َخ٤م َٟمت ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ
َ
َ
يم٤مٟم٧م ظمٞم٤مٟمتٝمام أهنام يم٤مٟمت٤م قمغم همػم ديٜمٝمام ومٙم٤مٟم٧م اُمرأة ٟمقح شمٓمٚمع قمغم ه ٟمقح وم٢مذا آُمـ ُمع ٟمقح أطمد
أظمؼمت اجلٌ٤مسمرة ُمـ ىمقم ٟمقح سمف ،وأُم٤م اُمرأة ًمقط ومٙم٤مٟم٧م إذا أو٤مف ًمقط أطمدا أظمؼمت سمف أهؾ اعمديٜم٦م ممـ
يٕمٛمؾ اًمًقء  (.شمٗمًػم اًمٓمؼمي )
رضمال ً
قمدي سمـ طم٤مشمؿ  :أشمٞمٜم٤م قمٛمر ذم وومد ،ومجٕمؾ يدقمق ً
ويًٛمٞمٝمؿ .وم٘مٚم٧م :أُم٤م شمٕمرومٜمل ي٤م أُمػم
رضمال
ىم٤مل
ُّ
ِّ
اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل :سمغم .أؾمٚمٛم٧م إذ يمٗمروا ،وأىمٌٚم٧م إذ أدسمروا ،ووومٞم٧م إذ همدروا ،وقمروم٧م إذ أٟمٙمروا.
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قمدي :ومال أسم٤مزم إ ًذا(.اًمٌخ٤مرى )4394
وم٘م٤مل
ُّ
ويم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقلَُ :مـ ظمدقمٜم٤م سم٤مهلل اٟمخدقمٜم٤م ًمف(.شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر)133/31
ىم٤مل إسمِمٞمٝمل :ويمؿ أوىمع اًم٘مدر ذم اعمٝم٤مًمؽ ُمـ هم٤مدر ،وو٤مىم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمقارد اهلٚمٙم٤مت ومًٞمح٤مت
اعمّم٤مدر ،وـمقىمف همدره ـمقق ظمزي ،ومٝمق قمغم ومٙمِّف همػم ىم٤مدر(اعمًتٓمرف ًمألسمِمٞمٝمك )216
ىم٤مل أيْم٤م :أى ؾمقء أىمٌح ُمـ همدر يًقق إمم اًمٜمٗم٤مق وأى قم٤مر أومْمح ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد إذا قمدت ُمً٤موئ
آظمالق ( .اعمًتٓمرف رم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف )217
ىم٤مل ُمروان سمـ أيب اجلٜمقب ذم أسمٞم٤مت يذيمر ومٞمٝم٤م أُمر اسمـ اًمزي٤مت:
وىمٞمؾ زم اًمزي٤مت ٓىمك مح٤مُمف

وم٘مٚم٧م أشم٤من اهلل سم٤مًمٗمتح واًمٜمٍم

ًم٘مد طمٗمر اًمزي٤مت سم٤مًمٖمدر طمٗمرة

وم٠مًم٘م٤مه ومٞمٝم٤م ٟمقاه ُمـ اًمٖمدر(.شم٤مريخ سمٖمداد)153/13

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وًمـام طمٚمػ حمٛمد إُملم ًمٚمٛم٠مُمقن ذم سمٞم٧م اهلل احلرام ومه٤م وًم َّٞم٤م قمٝمد ـم٤مًمٌف ضمٕمٗمر سمـ َيٞمك أن ي٘مقل:
َّ

اًمرسمٞمع :ىم٤مل زم إُملم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمٜمد
ُمرات .ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ َّ
ظمذًمٜمل اهلل إن ظمذًمتف .وم٘م٤مل ذًمؽ صمالث َّ
ظمروضمف ُمـ سمٞم٧م اهلل :ي٤م أسم٤م اًمٕمٌَّ٤مس أضمد ٟمٗمز َّ
أقمز اهلل إُمػم؟ ىم٤مل:
يتؿ .وم٘مٚم٧م ًمف ول ذًمؽ َّ
أن أُمري ٓ ُّ
يتؿ أُمره( .اعمًتٓمرف ًمألسمِمٞمٝمك )218
ِّ
ٕن يمٜم٧م أطمٚمػ وأٟم٤م أٟمقي اًمٖمدر .ويم٤من يمذًمؽ ل َّ
ىم٤مل حمٛمد سمـ زي٤مد :ؾم٠مًم٧م إسمراهٞمؿ اخلقاص قمـ أقمج٥م ُم٤م رآه ذم اًمٌ٤مدي٦م وم٘م٤مل :يمٜم٧م ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم ذم
اًمٌ٤مدي٦م ومٜمٛم٧م قمغم طمجر وم٢مذا أٟم٤م سمِمٞمٓم٤من ىمد ضم٤مء وىم٤مل :ىمؿ ُمـ ه٤م هٜم٤م .وم٘مٚم٧م :اذه٥م .وم٘م٤مل :إن أرومًؽ
ومتٝمٚمؽ .وم٘مٚم٧م :اومٕمؾ ُم٤م ؿمئ٧م ومرومًٜمل ومقىمٕم٧م رضمٚمف قمكم يم٠مهن٤م ظمرىم٦م .وم٘م٤مل :أٟم٧م وزم اهلل ُمـ أٟم٧م؟
ىمٚم٧م  :أٟم٤م إسمراهٞمؿ اخلقاص .ىم٤مل :صدىم٧م ،صمؿ ىم٤مل :ي٤م إسمراهٞمؿ ُمٕمل طمالل وطمرام ،وم٠مُم٤م احلالل ومرُم٤من ُمـ
اجلٌؾ اعمٌ٤مح ،وأُم٤م احلرام ومحٞمت٤من ُمررت قمغم صٞم٤مديـ ،ومه٤م يّمٓم٤مدان ،ومتخ٤موٟم٤م وم٠مظمذت اخلٞم٤مٟم٦م ،ومٙمؾ
أٟم٧م احلالل ،ودع احلرام (.شم٤مريخ سمٖمداد)285/5
ىم٤مل ُمروان ًمٕمٌد احلٛمٞمد اًمٙم٤مشم٥م قمٜمد زوال أُمرهِ :س إمم ه١مٓء اًم٘مقم يٕمٜمل سمٜمل اًمٕمٌ٤مس وم٢من أرضمق أن
شمٜمٗمٕمٜمل ذم خمٚمٗمل وم٘م٤مل :ويمٞمػ زم سمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس مجٞم ًٕم٤م َّ
أن هذا رأيؽ؟ يمٚمٝمؿ ي٘مقًمقن إن ىمد همدرت سمؽ.
وأٟمِمد :وهمدري فم٤مهر ٓ ؿمؽ ومٞمف .عمٌٍمة وقمذري سم٤معمٖمٞم٥م :وعم٤م أشمك سمف اعمٜمّمقر ىم٤مل ًمف :اؾمتٌ٘مٜمل وم٢من
ومرد اًمدهر سم٤مًمٌالهم٦م .وم٘مٓمع يديف ورضمٚمٞمف ،صمؿ ضب قمٜم٘مف ( .رسمٞمع إسمرار )142/4
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قمـ يقؾمػ سمـ ُم٤مهؽ اعمٙم ّّل ،ىم٤مل :يمٜم٧م أيمت٥م ًمٗمالن ٟمٗم٘م٦م أيت٤مم يم٤من وًم ّٞمٝمؿ ،ومٖم٤مًمٓمقه سم٠مًمػ درهؿ ،وم٠م ّداه٤م
إًمٞمٝمؿ ،وم٠مدريم٧م هلؿ ُمـ ُم٤مهلؿ ُمثٚمٞمٝم٤م ىم٤مل :ىمٚم٧م :أىمٌض إًمػ ا ًّمذي ذهٌقا سمف ُمٜمؽ؟ ىم٤مل ٓ :طمدّ صمٜمل أيب
أٟمّف ؾمٛمع رؾمقل اهللّ ّ
صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل :أ ّد إُم٤مٟم٦م إمم ُمـ ائتٛمٜمؽ وٓ ختـ ُمـ ظم٤مٟمؽ.
( أسمق داود )3534
ّ

>= -8ثبة إٌ ٟٙػٓ ادلٓ ثبٌؼي١خ ٚحن٘ٛب

َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م َأ َُّي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ ُشم ٌْٓمِ ُٚمقا َصدَ َىم٤مشمِٙم ُْؿ سمِ٤معمَ ِّـ َوإ َذى [ اًمٌ٘مرة  ، ] 264 :وىم٤مل
َشم َٕم َ٤ممم  :ا ًَّم ِذي َـ ُيٜم ِْٗم ُ٘مق َن أ ُْم َق َاهل ُ ْؿ ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ ُصم َّؿ َٓ ُيتٌِْ ُٕم َ
أذى [اًمٌ٘مرة ] 262 :
قن َُم٤م أ ْٟم َٗم ُ٘مقا َُمٜمّ ً٤م َوَٓ ً
ِ
 -1588وقم ْـ أيب َذ ٍّر ريض اهللَّ قمٜم ُف ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :صمالصم ٌ٦م ٓ ُيٙم ِّٚم ُٛم ُٝم ْؿ اهللَّ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمـ ِّ
ِ
اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،وٓ َيٜمْ ُٔم ُر إًمٞمْ ِٝم ْؿ  ،وٓ ُي َزيم ِ
ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ
أًمٞمؿ ش ىم٤مل َ :وم٘مرأه٤م
ِّٞمٝم ْؿ َوهل ُ ْؿ
ْيق َم
ٌ
قمذاب ٌ
ٍ
ِ
َ
وؾم َّٚمؿ َصم َ
ذر َ :ظم٤م ُسمقا َ
رؾمقل اهللَّ  ،ىم٤مل اعمًٌُِ ُؾ ،
وظم ِنوا ُم ْـ ُه ْؿ ي٤م
الث َُم َّرات  .ىم٤مل أسمق ٍّ
َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ
سم٤محل ِ
َّ٤من ،واعمُٜم ِْٗم ُؼ ؾمٚمٕمتف ِ
ٚمػ اًمٙم ِ
ُ
واعمَٜم ُ
اعمًٌؾ إزار ُه ش ي ْٕمٜمل :
رواي٦م ًمف « :
َ٤مذب ش رواه ُمًٚمؿ  .وذم
ُ
ًمٚمخٞم ِ
اعمًٌِ ُؾ َإزار ُه و َصم ْق َسم ُف أؾم َٗم َؾ ُِم ِـ اًم َٙم ْٕم ٌَ ْ ِ
الء.
لم ُ َ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف ىم٤مل ٓ :يدظمؾ اجلٜم٦م ُمدُمـ َخر وٓ قم٤مق ،وٓ ُمٜم٤من .ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ومِمؼ
ذًمؽ قمكم; ٕن اعمًٚمٛملم يّمٞمٌقن ذٟمقسم٤م طمتك وضمدت ذم يمت٤مب اهلل ذم اعمٜم٤من ٓ شمٌٓمٚمقا صدىم٤مشمٙمؿ سم٤معمـ
وإذى( .شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )518/2
ـ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وإذى ًمّم٤مطمٌٝم٤م (.اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من )269
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف :رم شمٗمًػم آيف  :سم٤معم ّ

وىمد ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمٝمام رم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ( :و َٓ َمتْٜمُ ْـ شم ًَْتَٙمْثِ ْر ) أٟمف ٓ يٕمٓمك قمٓمٞمف يٚمتٛمس

هب٤م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م(.ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )245/1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ( :اًمذيـ يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل)ىم٤مل اًمٙمٚمٌل ٟ :مزًم٧م هذه أي٦م ذم قمثامن سمـ قمٗم٤من وقمٌد
اًم رمحـ سمـ قمقف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ضم٤مء قمٌد اًمرمحـ سم٠مرسمٕم٦م آٓف درهؿ صدىم٦م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل يم٤مٟم٧م قمٜمدي صمامٟمٞم٦م آٓف وم٠مُمًٙم٧م ُمٜمٝم٤م ًمٜمٗمز وقمٞم٤مزم أرسمٕم٦م آٓف درهؿ
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وأرسمٕم٦م آٓف أىمروتٝم٤م ريب وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :سم٤مرك اهلل ومٞمام أُمًٙم٧م ًمؽ وومٞمام
أقمٓمٞم٧م وأُم٤م قمثامن ومجٝمز ضمٞمش اعمًٚمٛملم ذم همزوة شمٌقك سم٠مًمػ سمٕمػم سم٠مىمت٤مهب٤م وأطمالؾمٝم٤م ومٜمزًم٧م ومٞمٝمام هذه
أي٦م .وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة :ضم٤مء قمثامن ريض اهلل قمٜمف سم٠مًمػ ديٜم٤مر ذم ضمٞمش اًمٕمنة ومّمٌٝم٤م ذم
طمجر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرأي٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدظمؾ ومٞمٝم٤م يده وي٘مٚمٌٝم٤م وي٘مقل:
ُم٤م ض اسمـ قمٗم٤من ُم٤م قمٛمؾ سمٕمد اًمٞمقم .وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ( اًمذيـ يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ( ذم ـم٤مقم٦م اهلل
)صمؿ ٓ يتٌٕمقن ُم٤م أٟمٗم٘مقا ُمٜم٤م ( وهق أن يٛمـ قمٚمٞمف سمٕمٓم٤مئف ومٞم٘مقل  :أقمٓمٞمتؽ يمذا ويٕمد ٟمٕمٛمف قمٚمٞمف ومٞمٙمدره٤م (
وٓ أذى ) أن يٕمػمه ومٞم٘مقل  :إمم يمؿ شمً٠مل ويمؿ شم١مذيٜمل؟ وىمٞمؾ ُمـ إذى هق أن يذيمر إٟمٗم٤مىمف قمٚمٞمف قمٜمد ُمـ
ٓ َي٥م وىمقومف قمٚمٞمف.
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤منُ( :مٜم٤م وٓ أذى( أن ي٘مقل ىمد أقمٓمٞمتؽ وأقمٓمٞم٧م ومام ؿمٙمرت ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ
أؾمٚمؿ  :يم٤من أيب ي٘مقل  :إذا أقمٓمٞم٧م رضمال ؿمٞمئ٤م ورأي٧م أن ؾمالُمؽ يث٘مؾ قمٚمٞمف ومٙمػ ؾمالُمؽ قمٜمف ومحٔمر
اهلل قمغم قمٌ٤مده اعمـ سم٤مًمّمٜمٞمٕم٦م واظمتص سمف صٗم٦م ًمٜمٗمًف ٕٟمف ُمـ اًمٕمٌ٤مد شمٕمٞمػم وشمٙمدير وُمـ اهلل إومْم٤مل وشمذيمػم
( هلؿ أضمرهؿ ) أي صمقاهبؿ ( قمٜمد رهبؿ وٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ َيزٟمقن ) .شمٗمًػم اًمٌٖمقى )326/1
قمـ اًمْمح٤مك ذم أي٦م ىم٤مل ُ :مـ أٟمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م صمؿ ُم َّـ هب٤م أو آذى اًمذي أقمٓم٤مه اًمٜمٗم٘م٦م طمٌط أضمره  ،وميب اهلل
ُمثٚمف يمٛمثؾ صٗمقان قمٚمٞمف شمراب وم٠مص٤مسمف واسمؾ ومٚمؿ يدع ُمـ اًمؽماب ؿمٞمئ ً٤م  ،ومٙمذًمؽ يٛمحؼ اهلل أضمر اًمذي
يٕمٓمل صدىمتف صمؿ يٛم ّـ هب٤م يمام يٛمحؼ اعمٓمر ذًمؽ اًمؽماب(.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)242
قمـ اًمًدي ذم أي٦م ىم٤مل اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم ٓ ( :شمٌٓمٚمقا صدىم٤مشمٙمؿ سم٤معمـ وإذى ) ومتٌٓمؾ يمام سمٓمٚم٧م صدىم٦م
اًمري٤مء ويمذًمؽ هذا اًمذي يٜمٗمؼ ُم٤مًمف رئ٤مء اًمٜم٤مس ذه٥م اًمري٤مء سمٜمٗم٘متف يمام ذه٥م هذا اعمٓمر سمؽماب هذا
اًمّمٗم٤م (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)242
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل  :وٓ يٙمقن اعم ّـ هم٤مًم ًٌ٤م إٓ ُمـ اًمٌخؾ ،واًمٙمؼم ،واًمٕمج٥م وٟمًٞم٤من ُمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام
أٟمٕمؿ قمٚمٞمف(.قمٛمدة اًم٘م٤مرى )427/8

ىم٤مل جم٤مهد ٓ:يدظمؾ اجلٜم٦م قم٤مق وٓ ُمٜم٤من وٓ ُمدُمـ َخر وٓ ُمـ أشمك ذات حمرم وٓ ُمرشمدا أقمراسمٞم ً٤م سمٕمد
هجرة ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )399/3
ويم٤من احلًـ اًمٌٍمى رم شم٠مويؾ ذًمؽ ي٘مقلٓ :متٜمـ سمٕمٛمٚمؽ شمًتٙمثر قمغم رسمؽ(.ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )245/1
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قمـ قمٛمرو سمـ طمري٨م ىم٤مل  :إن اًمرضمؾ يٖمزو وٓ ينق وٓ يزن وٓ يٖمؾ ٓ يرضمع سم٤مًمٙمٗم٤مف ىمٞمؾ ًمف :
عم٤مذا؟ وم٘م٤مل  :إن اًمرضمؾ ًمٞمخرج وم٢مذا أص٤مسمف ُمـ سمالء اهلل اًمذي ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف ًمٕمـ وؾم٥م إُم٤مُمف وًمٕمـ ؾم٤مقم٦م
همزا وىم٤مل  ٓ :أقمقد ًمٖمزوة ُمٕمف أسمد ًا ومٝمذا قمٚمٞمف وًمٞمس ًمف ُ ،مثؾ اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يتٌٕمٝم٤م ُمٜم ً٤م وأذى  ،وم٘مد
ضب اهلل ُمثٚمٝم٤م ذم اًم٘مرآن ( ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمٌٓمٚمقا صدىم٤مشمٙمؿ سم٤معمـ وإذى ) طمتك ظمتؿ
أي٦م(.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )243
ؾمٛمع اسمـ ؾمػميـ رضمال ي٘مقل ًمرضمؾ :وومٕمٚم٧م اًمٞمؽ وومٕمٚم٧م! وم٘م٤مهلل :اؾمٙم٧م ومالظمػم رم اعمٕمروف اذا
أطمَم(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك)312/3
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أيب زيمري٤م :سمٚمٖمٜمل أن اًمرضمؾ إذا راءى سمٌمء ُمـ قمٛمٚمف أطمٌط ُم٤م يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ.
( ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  379/12رىمؿ ) 36396
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:
ٓ حتٛمٚم َّـ ُمـ إٟم٤مم

سم٠من يٛمٜمقا قمٚمٞمؽ ُمٜم٦م

و اظمؽم ًمٜمٗمًؽ طم َٔمٝم٤م

ؼم ُضمٜم٦م
واصؼم وم٢من اًمّم َ

ِ
اًمرضم٤مل قمغم اًم٘مٚمقب
ُمٜم ُـ

أؿمدُ ُمـ وىم ِع إؾمٜم٦م

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ضم٤مء أقمرايب إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف  ،وم٘م٤مل  :ي٤م قمٛمر اخلػم ضمزي٧م اجلٜم٦م ايمس سمٜمٞم٤ميت وأُمٝمٜمف
أىمًؿ سم٤مهلل ًمتٗمٕمٚمٜمف وم٘م٤مل ًمف قمٛمر  :وم٢من ل أومٕمؾ يٙمقن ُم٤مذا ؟ ىم٤مل  :إذا أسم٤م طمٗمص ٕذهٌٜمف ىم٤مل  :وم٢مذا ذهٌ٧م
يٙمقن ُم٤مذا ؟ ىم٤مل  :شمٙمقن قمـ طم٤مزم ًمتً٠مًمٜمف يقم شمٙمقن إقمٓمٞم٤مت يٛمٜمف واًمقاىمػ اعمًئقل سمٞمٜمٝمٜمف إُم٤م إمم ٟم٤مر
وإُم٤م ضمٜم٦م ىم٤مل  :ومٌٙمك قمٛمر طمتك اظمْمٚم٧م حلٞمتف  ،صمؿ ىم٤مل  :ي٤م همالم أقمٓمف ىمٛمٞميص هذا ًمذًمؽ اًمٞمقم ٓ

ًمِمٕمره أُم٤م واهلل ُم٤م أُمٚمؽ همػمه (.أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )245/1
قمٌد اهلل اعمدن ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل ّ
أن رضمالً دظمؾ قمغم ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ُ :مررت سم٤معمديٜم٦م وم٢مذا أسمق هريرة ضم٤مًمس ذم
اعمًجد  ،طمقًمف طمٚم٘م٦م َيدّ صمٝمؿ وم٘م٤مل  :طمدّ صمٜمل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ صمؿ اؾمتٕمؼم ومٌٙمك وم٘م٤مل  :طمدّ صمٜمل ظمٚمٞمكم أسمق
اًم٘م٤مؾمؿ صمؿ اؾمتٕمؼم ومٌٙمك وم٘م٤مل  :طمدّ صمٜمل ظمٚمٞمكم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ صمؿ سم٤مدره اًمرضمؾ وم٘م٤مل ّ :إن رضمؾ همري٥م ًمً٧م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمؾ ذًمؽ ختٜم٘مؽ اًمٕمؼمة وم٠مظمؼمن هذا
ُمـ أهؾ اًمٌٚمد وىمد أردت أن حتدّ ث قمـ ّ
اًمذي أردت أن حتدّ ث سمف  ،ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  :إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي١مشمك
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ظمقًمٜم٤مك ؟ وم٘م٤مل  :أٟمٗم٘م٧م وأقمٓمٞم٧م  ،وم٘م٤مل  :أردت أن
ظمقًمف ُم٤مًٓ ومٞم٘م٤مل يمٞمػ صٜمٕم٧م ومٞمام ّ
سمرضمؾ ىمد يم٤من ّ
ي٘م٤مل ومالن ؾمخل وم٘مد ىمٞمؾ ًمؽ ومامذا ُيٖمٜمك قمٜمؽ( .اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من )263
وىم٤مًم٧م اُمرأة ًمزيد سمـ أؾمٚمؿ:ي٤م أسم٤م أؾم٤مُمف ،شمدًمٜمك قمغم رضمؾ َيرج رم ؾمٌٞمؾ اهلل طم٘م٤م ،وم٤مهنؿ َٓيرضمقن آ
ًمٞم٠ميمٚمقا اًمٗمقايمف ،قمٜمدى ضمٕمٌف وأؾمٝمؿ ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل هل٤مٓ :سم٤مرك اهلل ًمؽ رم ضمٕمٌتؽ وٓرم أؾمٝمٛمؽ وم٘مد آذيتٝمؿ
ىمٌؾ أن شمٕمٓمٞمٝمؿ (.شمٗمًػم اًمٓمؼمي)519 / 5
?= -8ثبة إٌ ٟٙػٓ االفزخبس ٚاٌجغٟ

َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ :وم َ
اًمًٌِ ُٞمؾ َقم َغم
ال شم َُزيمُّقا أ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُه َق أ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ِـ ا َّشم َ٘مك [ اًمٜمجؿ ] 32 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :إٟم ََّام َّ
ِ
ِ
ِ
َّ٤مس َو َيٌْ ُٖمق َن ذم إَ ْر ِ
ًمٞمؿ [ اًمِمقرى . ] 42 :
ض سمِ َٖم ْ ِػم احلَ ِّؼ ُأ ْو ًَمئ َؽ َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
ا ًَّمذي َـ َي ْٔمٚم ُٛمق َن اًمٜم َ
اب َأ ٌ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إن اهللَّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1589و َقم ْـ قمٞم٤مض ْسم ِـ مح٤مر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َىم٤مل ُ
أطمد  ،وٓ ي ْٗمخر أطمدٌ قمغم ٍ
شمَٕم٤ممم أوطمك إزم أن شمقاوٕمقا طمتك ٓ يٌ ِٖمل أطمدٌ قمغم ٍ
أطمد ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ َ َ
ُ َ
ْ َ
َ
َّ
ِ
ىم٤مل ُ
ٖمل  :اًمتَّ َٕمدِّ ي وآؾمتِٓم٤مًم ُ٦م .
أهؾ اًمٚمٖم٦م  :اًم ٌَ ُ
ِ
اًمر ُضم ُؾ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :إذا ىم٤مل َّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1599وقمـ أيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
أه َٚم ُٙم ُٝم ْؿ ش رواه ُمًٚمؿ .
ومٝمق ْ
َّ٤مس ُ ،
 :ه َٚم َؽ اًمٜم ُ

ِ
ور ِوي سمِٜمَّمٌِ َٝم٤م .وهذا اًمٜمَّٝمل عم ْـ ىم َ٤مل َ
اًمرواي ُ٦م ْ
قمجٌ ً٤م
اعمِم ُٝمقر ُة ْ « :
ذًمؽ ْ
أهٚم ُٙم ُٝم ْؿ ش سمِروم ِع اًمٙم٤مف ُ ،
ِّ
ًمٚمٜم٤مس ِ ،
ِ
ٝمؿ  ،وم َٝم َذا ُهق احلرام  ،وأُم٤م ُم ْـ ىم٤مًم ُف عم٤م يرى ذم اًمٜم٤مس ُِمـ
سمِٜم ْٗم ًِ ِف  ،وشمّم٤م ُهمر ًا
وارشمٗم٤مقم ً٤م قم َٚمٞمْ ْ
ْ
ِ
ص ذم أ ُْمر ديٜم ِ ِٝمؿ  ،و َىم٤مًم ُف َحت ُّزٟم ً٤م قم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ  ،وقمغم اًمدِّ ِ
ٟم ْ٘م ٍ
وومّمٚمق ُه ،
يـ  ،ومال سم٠مس سمف َ .هٙمَذا َوم َّن ُه اًم ُٕمٚمام ُء َّ

ِ
ِ
ِ
ُ:م٤مًمؽ اسم ُـ ٍ
ُ
واحلٛمٞمد ُّي وآظمرو َن وىمد ْأو َو ْحتف ذم
يب،
إئٛم٦م إ ْقمالم
ومم ْـ ىم٤م ًَمف ُِم َـ
أٟمس ،واخلَ َّٓم٤م ُّ
يمت٤مب « إ ْذيم ِ
َ٤مر ش
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىم٤مًمف اسمـ ؿمقذب .ومال شمزيمقا أٟمٗمًٙمؿ  :يٕمٜمل ٓ مت٤مدطمقا .ىم٤مل اسمـ ضمري٩م  ٓ:شمٕمٛمٚمقا سم٤معمٕم٤مِص وشم٘مقًمقا
ٟمٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٦م .هق أقمٚمؿ سمٛمـ اشم٘مك ىم٤مل احلًـ :ىمد قمٚمؿ اهلل يمؾ ٟمٗمس ُم٤م هل قم٤مُمٚم٦م وُم٤م هل ص٤مٟمٕم٦م وإمم
ُم٤م هل ص٤مئرة (.شمٗمًػم اعم٤موردى )491/5
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ىمقًمف قمز وضمؾ :إٟمام اًمًٌٞمؾ قمغم اًمذيـ ئمٚمٛمقن اًمٜم٤مس ومٞمف ىمقٓن :أطمدمه٤م :ئمٚمٛمقن اًمٜم٤مس سمٕمدواهنؿ
قمٚمٞمٝمؿ وهق ىمقل يمثػم ُمٜمٝمؿ .اًمث٤من :ئمٚمٛمقهنؿ سم٤مًمنمك اعمخ٤مًمػ ًمديٜمٝمؿ ،ىم٤مًمف اسمـ ضمري٩م .ويٌٖمقن ذم
إرض سمٖمػم احلؼ ومٞمف صمالصم٦م أوضمف :أطمده٤م :أٟمف سمٖمٞمٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس وإُمقال ،وهق ىمقل إيمثريـ .
اًمث٤من :قمٛمٚمٝمؿ سم٤معمٕم٤مِص ،ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ .اًمث٤مًم٨م :هق ُم٤م يرضمقه يمٗم٤مر ىمريش أن يٙمقن سمٛمٙم٦م همػم اإلؾمالم ديٜم٤م
 ،ىم٤مًمف أسمق ُم٤مًمؽ (.شمٗمًػم اعم٤موردى )299/5
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤ملً :مق أن ضمٌالً سمٖمك قمغم ضمٌؾً ،مدك اًمٌ٤مهمل.قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر :طمدصمٜمل ومالن :أن قم٤مُمر
سمـ قمٌد اهلل ُمر ذم اًمرطمٌ٦م وإذا ذُمل ئمٚمؿ :وم٠مًم٘مك قم٤مُمر رداءه صمؿ ىم٤مل ٓ :أرى ذُم٦م اهلل حت٘مر وأٟم٤م طمل
وم٤مؾمتٜم٘مذه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )91/2
ىم٤مل اهلٞمثؿ سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل  :ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم  :إن ًمٚمِمٞمٓم٤من ُمّم٤مزم وومخقظم٤م وإن
ُمـ ُمّم٤مزم اًمِمٞمٓم٤من وومخقظمف اًمٌٓمر سم٠مٟمٕمؿ اهلل واًمٗمخر سم٢مقمٓم٤مء اهلل واًمٙمؼمي٤مء قمغم قمٌ٤مد اهلل واشمٌ٤مع اهلقى ذم
همػم ذات اهلل قمز وضمؾ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )339/3
وىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمكمُ :م٤م دظمؾ ىمٚم٥م اُمرئ رء ُمـ اًمٙمِ ْؼم ىمط ،إٓ ٟم٘مص ُمـ قم٘مٚمف سم٘مدر ُم٤م دظمؾ
ُمـ ذًمؽ أو يمثر (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )339/3
ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمًٗم٤مريٜمل :يمؾ ُمـ اومتخر قمغم إظمقاٟمف واطمت٘مر أطمد ًا ُمـ أىمراٟمف وإظمقاٟمف أو ؾمخر أو اؾمتٝمزأ
سم٠مطمد ُمـ اعم١مُمٜملم  ،وم٘مد سم٤مء سم٤مإلصمؿ واًمقزر اعمٌلم  (.همذاء إًمٌ٤مب )134/1
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :هنك ؾمٌح٤مٟمف قمغم ًمً٤من رؾمقًمف قمـ ٟمققمل آؾمتٓم٤مًم٦م قمغم اخلٚمؼ :وهل اًمٗمخر واًمٌٖمل ٕن
اعمًتٓمٞمؾ إن اؾمتٓم٤مل سمحؼ وم٘مد اومتخر وإن يم٤من سمٖمػم طمؼ وم٘مد سمٖمل(.اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ )164 /1
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  :وآومتخ٤مر ٟمققم٤من :حمٛمقد وُمذُمقم ،وم٤معمذُمقم إفمٝم٤مر ُمرشمٌتف قمغم أسمٜم٤مء ضمٜمًف شمرومٕم٤م قمٚمٞمٝمؿ،
واعمحٛمقد إفمٝم٤مر إطمقال اًمًٜمٞم٦م واعم٘م٤مُم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ٓ قمغم وضمف اًمٗمخر سمؾ قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمٜمٕمٛم٦م
واًمٗمرح هب٤م وذيمره٤م واًمتحدث هب٤م واًمؽمهمٞم٥م ومٞمٝم٤م وذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مصد ذم إفمٝم٤مره٤م يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وٓ ومخر وأٟم٤م أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف إرض يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ومخر وأٟم٤م أول ؿم٤مومع
وأول ُمِمٗمع وٓ ومخر وىم٤مل ؾمٕمد :أٟم٤م أول ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُ ( .مدارج اًمً٤مًمٙملم )
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :عم٤م اومتخر أهؾ اًمٙمت٤مب سم٠مهنؿ ي١مشمقن أضمرهؿ ُمرشملم ،أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف هذه أي٦م
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ذم طمؼ هذه إُم٦م ( :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل وآُمٜمقا سمرؾمقًمف ي١مشمٙمؿ يمٗمٚملم)  ،أي  :وٕمٗملم
(ُمـ رمحتف) ،وزادهؿ (وجيٕمؾ ًمٙمؿ ٟمقرا متِمقن سمف ويٖمٗمر ًمٙمؿ) ( )28 - 57ومٗمْمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمقر واعمٖمٗمرة.
( شمٗمًػم سمـ يمثػم )32/8
ىم٤مل اسمـ احل٤مجُ :مـ أراد اًمرومٕم٦م ومٚمٞمتقاوع هلل شمٕم٤ممم وم٢من اًمٕمزة ٓ شم٘مع إٓ سم٘مدر اًمٜمزول أٓ شمرى أن اعم٤مء عم٤م
ٟمزل إمم أصؾ اًمِمجرة صٕمد إمم أقماله٤م ومٙم٠من ؾم٤مئ ً
ال ؾم٠مًمفُ :م٤م صٕمد سمؽ هٜم٤م أقمٜمل ذم رأس اًمِمجرة وأٟم٧م
حت٧م أصٚمٝم٤م؟ ومٙم٠من ًمً٤من طم٤مًمف ي٘مقلُ :مـ شمقاوع هلل رومٕمف ( .اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج )122 /2
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف (:-ديقان اإلُم٤مم قمغم ص )15
ِ
َومال شم ِ
ُ
٥م
اإلٟمً٤من إٓ سمِديٜم ِ ِف
ًَم َٕم ْٛم ُر َك ُم٤م
ؽمك اًمتَ٘مقى اشمٙم٤مًٓ قمغم اًمٜم ًََ ْ
ُ
و َىمدْ و َوع ِ
ؾمٚمامن ِ
وم٤مر ٍ
َ
٥م
س
َوم َ٘مدْ َر َوم َع اإلؾمال ُم
اًمنم َ
اًمنم ُك َ
يػ أسم٤م َهل َ ْ
َ َ َ
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :اومتخر احلٞم٤من ُمـ إوس و اخلزرج وم٘م٤مل إوس ُ :مٜم٤م همًٞمؾ اعمالئٙم٦م طمٜمٔمٚم٦م اسمـ

اًمراه٥م و ُمٜم٤م ُمـ اهتز ًمف قمرش اًمرمحـ و ُمٜم٤م ُمـ محتف اًمدسمر قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م سمـ إومٚمح و ُمٜم٤م ُمـ أضمٞمزت
ؿمٝم٤مدشمف سمِمٝم٤مدة رضمٚملم ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م  ،ىم٤مل :وم٘م٤مل اخلزرضمٞمقن ُ :مٜم٤م أرسمٕم٦م مجٕمقا اًم٘مرآن ل جيٛمٕمف أطمد
همػمهؿ  :زيد سمـ صم٤مسم٧م و أسمق زيد و أيب سمـ يمٕم٥م و ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ (.شم٤مريخ دُمِمؼ )323/7
 -8>9ثبة ربش ُ٠اذلدشاْ ثني ادلغٍّني فٛق ثالثخ أ٠بَ
ئال ٌجذػخ يف ادلٙدٛس أ ٚرظب٘شٍ ثفغكٍ أ ٚحن ٛرٌه

أظم َق ْيٙم ُْؿ [ احلجرات ، ] 19 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم :إٟم ََّام اعمُ ْ١م ُِمٜم َ
لم َ
ُقن ْ
إظم َق ٌة َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْ َ
َشمٕم٤موٟمُقا َقم َغم اإل ْصم ِؿ واًمٕمدْ و ِ
ان [ اعم٤مئدة . ] 2 :
َ ُ َ
َ َ
ِ
 -1591وقم ْـ أٟم ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شم َ٘م٤م َـم ُٕمقا  ،وٓ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َس ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
إظمقاٟم ً٤م  .وٓ َيِ ُّؾ عمُ ًْٚمِ ٍؿ ْ
أن َْي ُج َر َ
شمٌ٤مهمْمقا  ،وٓ حت٤مؾمدُ وا  ،ويمُقٟمُقا ِقمٌ٤م َد اهللَِّ ْ
أظم٤م ُه
شمَداسمروا  ،وٓ
ُ
قق َصم ٍ
َوم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
الث ش ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َ ٓ « :يِ ُّؾ عمُ ًْٚمِ ٍؿ
 -1592وقم ْـ أيب
َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أيقب ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
أظم٤مه ومق َق َصم ِ
ٞم٤مل  :يٚمت َِ٘م ِ
الث ًَم ٍ
ٕمر ُض هذا و ُي ِ
ٞم٤من  ،وم ُٞم ِ
ٕمر ُض هذا َ ،
وظم ْ ُػم ُمه٤م ا ًَّم ِذي ي ٌْدأ
أ ْن َ َْي ُج َر َ ُ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
سم٤مًمًال ِم ش ٌ
َّ
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ِ
رؾم ُ
رض
وؾم َّٚمؿ ُ « :شم ْٕم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1593وقم ْـ أيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜمْف َىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
ومٞمٖمٗمر اهللَّ ًمِٙم ُِّؾ اُم ٍ
وَخٞمس ِ ،
ريء ٓ ُي ْ ِ
إ ْقم ُ
امل ذم يم ُِّؾ اصمٜملم َ
سملم
نم ُك سمِ٤مهللَِّ َؿم ْٞمئ ً٤م  ،إٓ ا ُْمر ًءا يمَ٤مٟم ْ
َ٧م سم ْٞمٜمَ ُف و ْ َ
ْ
أظم ِ
ِ
هذ ِ
ٞمف َؿم ْحٜم٤م ُء  ،ومٞم ُ٘م ُ
قل  :اشم ُْريمُقا َ
يّمٓمٚمِح٤م ش رواه ُمًٚمؿ .
يـ طمتَّك ْ
ِ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قل َّ « :
إن
 -1594و َقم ْـ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
اًمِمٞم َٓم٤م َن َىمدْ يئس أ ْن يٕمٌده اعمُّم ُّٚمقن ذم ضم ِ
ِ
اًمٕمرب وًمٙمِـ ذم اًمت َّْح ِر ِ
يش سم ْٞمٜمٝمؿ ش رواه ُمًٚمؿ .
زيرة
َ
َُْ ُ
َ
َّ ْ

وشمٖمٞمػم ُىم ُٚم ِ
« اًمت َْح ِر ُ
قهبؿ و َشم َ٘م٤م ُـم ُٕمٝمؿ .
يش ش اإلومً٤م ُد
ُ

ِ
ِ
عمًٚمِ ٍؿ
وؾم َّٚمؿ « ٓ َي ُّؾ ْ
 -1595وقم ْـ أيب هريرة ريض اهللَّ َقمٜمْف َىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
دظمؾ اًمٜمَ٤مر ش  .رواه أسمق داود سم٢مؾم ٍ
ٍ
أظم٤مه ومق َق َصم ٍ
صمالث ومامت َ
أ ْن َْي ُج َر َ
ٜم٤مد قمغم
الث  ،ومٛم ْـ َهجر َوم ْق َق
ُ
ْ
ْ
ذ ِ
ط اًمٌخ٤مري .
ْ
ٍ
ِ
اًمّم ِ
ظمر ٍ
ح٤ميب ريض اهللَّ
اًمًٚمٛمل َّ
إؾمٚمٛمل  ،و ُي َ٘م ُ٤مل ُّ
اش طمدْ َرد سمـ أيب طمدْ رد ْ
 -1596و َقم ْـ أيب َ
قل ُ « :مـ هجر أظم٤مه ؾمٜمَ ً٦م َومٝمق يمًَ ْٗم ِؽ ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
دُم ِف ش .رواه أسمق
ْ َ
ُ
ُ َ
َقمٜمْ ُف أ َّٟم ُف َؾمٛم َع اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ََ ٓ « :يِ ُّؾ عمُ ْ١م ُِم ٍـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1597وقم ْـ أيب ُه َر ْير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ت سمِ ِف َصم ٌ
اًمًالم ،وم َ٘م ِد
ُمر ْ
الث َ ،وم ْٚم َٞم ْٚم َ٘م ُف  ،و ًْم ُٞم ًَ ِّٚم ْؿ َقم َٚم ْٞمف َ ،وم٢من َر َّد قمٚمٞمف َّ
أ ْن َْي ُج َر ُُم ْ١مُمٜم ً٤م َوم ْق َق َصمالث َ ،وم٢م ْن َّ
وظمرج اعمًُ ِّٚمؿ ٍُمـ اهلج ِ
ِ
رةش.
ْ
إضم ِر  ،وإ ْن َل ْ َي ُر َّد َقم َٚمٞمْف َ ،وم َ٘مدْ سم٤م َء سم٤مإلصم ِؿ َ َ َ ،
ؽميمَ٤م ذم ْ
ُ
ْاؿم َ َ
هذا ذم ٍ
ِ
ٍ
اهلج َر ُة هللَِّ شمَٕم٤ممم َوم َٚم ْٞمس ُِم ْـ َ
رء .
روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ  .ىم٤مل أسمق داود  :إذا يمَ٤مٟمَ٧م ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل سمـ ُمًٕمقدُ :م٤م اهتجر رضمالن ذم اإلؾمالم ّإٓ ظمرج أطمدمه٤م ُمٜمفُ (.مً٤موىء إظمالق ( 196
ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :اًمتداسمر اًمتّم٤مرمُ(.مً٤مؤى إظمالق وُمذُمقُمٝم٤م ٓسمك سمٙمر اًمِم٤مُمرى )247
ىم٤مم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ذم اًمٜم٤مس  ،وم٘م٤مل  :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس ! شمقسمقا إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ ذٟمقسمٙمؿ شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م  ،وم٢من
قمٌدا ٓ يٚم٘مك اهلل قمز وضمؾ شم٤مئٌ٤م ُمـ ذٟمٌف  ،إٓ يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل قمز وضمؾ أن يٖمٗمر ًمف ُ ،مـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ ،
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ومٚمٞم٘مْمف  ،وم٢من اًمٕمٌد ُمرهتـ سمديٜمف  ،وُمـ أصٌح ُمٜمٙمؿ ُمٝم٤مضمرا أظم٤مه ومٚمٞمٚم٘مف ومٚمٞمّم٤مومحف  ،وٓ يٜمٌٖمل عمًٚمؿ
أن َيجر أظم٤مه ذم اهلل أيمثر ُمـ صمالث  ،واًمذٟم٥م قمٔمٞمؿ  ،إٟمٙمؿ أَي٤م اعمًٚمٛمقن ىمد ومجٕمتؿ سمرضمؾ ُم٤م أزقمؿ أن
رأي٧م قمٌدا أسمر صدرا  ،وٓ أسمٕمد ُمـ اًمٖم٤مئٚم٦م  ،وٓ أؿمد طمٌ٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م  ،وٓ أٟمّمح ًمٚمٕم٤مُم٦م ُمٜمف  ،ومؽممحقا قمٚمٞمف
رمحف اهلل  ،واطميوا اًمّمالة قمٚمٞمف ( .اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ طمدي٨م )3399
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسُ :م٤م ىم َّٚم٧م أصم٤مر ذم ىمقم َّإٓ َيمثُ َرت ومٞمٝمؿ إهقاء ،وإذا ىم َّٚم٧م اًمٕمٚمامء فمٝمر ذم اًمٜمَّ٤مس
اجلَ َٗم٤مء(.اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى )383/1
شم٘مل ،وٓ
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :إ َّي٤مك وجم٤مًمً٦م أهؾ اجلَ َٗم٤مء وٓ شمّمح٥م َّإٓ ُم١مُمٜمً٤م وٓ ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُمؽ َّإٓ ٌّ
شمّم٤مطم٥م اًمٗم٤مضمر وٓ دم٤مًمًف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )47/7
ىم٤مل قمٛمران اًم٘مّمػم :إي٤ميمؿ واعمٜم٤مزقم٦م واخلّمقُم٦م وإي٤ميمؿ وه١مٓء اًمذيـ ي٘مقًمقن :أرأي٧م أرأي٧م.
( اسمـ سمٓم٦م ذم اًمٙمؼمى) 495
ىم٤مل قمامر :خم٤مصٛم٦م مجٞمٚم٦م أطم٥م إ ّزم ُمـ ُمق ّدة قمغم طم٘مد  (.ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي)
ىم٤مل َيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ :طم٘مٞم٘م٦م اعمح ٌَّ٦م ٓ يزيده٤م اًمؼم ،وٓ يٜم٘مّمٝم٤م اجلَٗم٤مء( .حم٤مضات إدسم٤مء )411/2
قمكم ضمٗم٤مء ُمثٚمؽ،
اًمناج ،ىم٤مل :يمت٥م إ َّزم اسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤م ُِمـ سمٖمداد :ي٤م أظمل! ٌ
قمـ َّ
قمزيز َّ
حمٛمد سمـ إؾمح٤مق َّ َّ
وُم٤م أٟم٧م َّإٓ يمام ىمٞمؾ :أدمٗمق ظمٚمٞمال ل َيٜمؽ ُمقدة  ....قمزيز قمٚمٞمٜم٤م ان ٟمراك يمذًمؽ .
(اإلرؿم٤مد رم ُمٕمرومف قمٚمامء احلدي٨م ًمٚمخٚمٞمغم )329/3
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن َيجر أظم٤مه ومقق صمالث ،إٓ أن يٙمقن َي٤مف ُمـ
ُمٙم٤معمتف وصٚمتف ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمف ديٜمف ،أو يقًمد سمف قمغم ٟمٗمًف ُمية ذم ديٜمف أو دٟمٞم٤مه ،وم٢من يم٤من يمذًمؽ وم٘مد
رظمص ًمف جم٤مٟمٌتف ورب سم مجٞمؾ ظمػم ُمـ خم٤مًمٓم٦م ُم١مذي٦م (.اًمتٛمٝمٞمد )127/6
ٟمّمف :وم٠مُم٤م
وىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكمُ :مٌٞمٜم٤م ضمقاز اًمزي٤مدة ذم اهلجر قمـ صمالصم٦م أي٤مم ذم اهلجر ٕضمؾ اًمديـُ ،م٤م ُّ
ٕضمؾ اًمديـ ومتجقز اًمزي٤مدة قمغم اًمثالصم٦مٟ ،مص قمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد واؾمتدل سم٘مّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا وأُمر
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هبجراهنؿ ،عم٤م ظم٤مف ُمٜمٝمؿ اًمٜمٗم٤مق وأسم٤مح هجران أهؾ اًمٌدع اعمٖمٚمٔم٦م
واًمدقم٤مة إمم إهقاء(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )331
ىم٤مل اعمروذي ىمٚم٧م ٕ :يب قمٌد اهلل امحد سمـ طمٜمٌؾ اـمٚمٕمٜم٤م ُمـ رضمؾ قمغم ومجقر  ،وهق يت٘مدم يّمكم سم٤مًمٜم٤مس
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أظمرج ُمـ ظمٚمٗمف ىم٤مل  :اظمرج ُمـ ظمٚمٗمف ظمروضم٤م ٓ شمٗمحش قمٚمٞمف وىم٤مل اسمـ ُمٜمّمقر ٕيب قمٌد اهلل  :إذا قمٚمؿ
ُمـ اًمرضمؾ اًمٗمجقر أٟمخؼم سمف اًمٜم٤مس ؟ ىم٤مل  ٓ :سمؾ يًؽم قمٚمٞمف إٓ أن يٙمقن داقمٞم٦م ويتقضمف أن ذم ُمٕمٜمك
اًمداقمٞم٦م ُمـ اؿمتٝمر وقمرف سم٤مًمنم واًمٗمً٤مد يٜمٙمر قمٚمٞمف وإن أه اعمٕمّمٞم٦م(.أداب اًمنمقمٞم٦م )233/1
ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح :يً ّـ هجر ُمـ ضمٝمر سم٤معمٕم٤مِص اًمٗمٕمٚمٞمّ٦م واًم٘مقًمٞمّ٦م وآقمت٘م٤مد ّي٦م(.أداب اًمنمقمٞم٦م )229/1
ىم٤مل هالل سمـ اًمٕمالء اًمر ِّىمل(:اًمٌّم٤مئر واًمذظم٤مئر ٓسمك طمٞم٤من اًمتقطمٞمدى )472/1
ِ
ِ
قمٗمقت ول أطم٘مدْ قمغم ٍ
اًمٕمداوات
همؿ
أطمد
ًمـام
ُ
ُ
أرطم٧م ٟمٗمز ُمـ ِّ
َّ
اًمنم قمٜمِّل سم٤مًمتَّحٞم ِ
٤مت
قمدوي قمٜمد رؤيتِف
َّ
ِّإن أطمٞمِّل ِّ
ٕدوم َع َّ َّ
يم٠مٟمَّف ىمد ُمال ىمٚمٌل حمٌ ِ
ِ
٤مت
سمٖمْمف
فمٝمر اًمٌِ ْنم
ًمإلٟمً٤من ُأ ُ
َّ
و ُأ ُ
٤مس دا ٌء ودا ُء اًمٜمَّ ِ
ىمرهب ُؿ
واًمٜمَّ ُ
٤مس ُ
ًمً٧م أقمر ُومف
ومٚمً٧م
أؾمٚمؿ ممَّـ ُ
ُ
ُ

وذم اجل َٗم ِ
٤مء هلؿ ىمٓمع إظمق ِ
ات
َّ
ُ
َ
أهؾ اعمقد ِ
ِ
ات
ومٙمٞمػ
أؾمٚمؿ ُمـ ِ َّ
ُ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وُمـ ذًمؽ هجر أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف عم ِ ًْ َٓمح سمـ أصم٤مصمف ًمٙمالُمف ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ وشمرك اًمٜمٗم٘م٦م
ِ
لم َواعمُْ َٝم ِ
٤مضم ِري َـ
ًمً َٕم ِ٦م َأن ُي ْ١مشمُقا ُأ ْو ِزم ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َواعمَْ ًَ٤ميمِ َ
قمٚمٞمف طمتك ٟمزًم٧م أي٦م َ
(وٓ َي ْ٠مشم َِؾ ُأ ْو ًُمقا ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ُمٜمٙم ُْؿ َوا َّ
ِ
ِ
ٞمؾ اهللَِّ و ًْمٞمٕم ُٗمقا و ًْمٞمّم َٗمحقا َأٓ ُ ِ
ِذم َؾمٌِ ِ
حتٌُّ َ
ٞمؿ) ( اًمٜمقر  )22ومؽمك أسمق
َ َ ْ ُ
َ َْ
قر َّرطم ٌ
قن َأن َي ْٖمٗم َر اهللَُّ ًَمٙم ُْؿ َواهللَُّ َهم ُٗم ٌ
سمٙمر هجره وأقم٤مد قمٚمٞمف اًمٜمٗم٘م٦م وىم٤مل :سمغم واهلل إن أطم٥م أن يٖمٗمر اهلل زم(.ومتح اًمٌ٤مرى )455/8
هجر قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :زي٤مد سمـ طمدير عم٤م رأى قمٚمٞمف ـمٞمٚمً٤مٟمً٤م وؿم٤مرسمف قم٤مومٞم ً٦م ،إذ ؾمٚمؿ زي٤مد ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف
قمٛمر اًمًالم طمتك ظمٚمع اًمٓمٞمٚمً٤من وىمص ؿم٤مرسمف( .رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م)
قمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م إٟمّم٤مري اًمٜم٘مٞم٥م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،همزا ُمع ُمٕم٤موي٦م
أرض اًمروم  ،ومٜمٔمر إمم اًمٜم٤مس وهؿ يتٌ٤ميٕمقن يمن اًمذه٥م سم٤مًمدٟم٤مٟمػم  ،ويمن اًمٗمْم٦م سم٤مًمدراهؿ  ،وم٘م٤مل  :ي٤م
أَي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ شم٠ميمٚمقن اًمرسم٤م  ،ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  ٓ :شمٌت٤مقمقا اًمذه٥م
سم٤مًمذه٥م إٓ ُمثال سمٛمثؾ ٓ زي٤مدة سمٞمٜمٝمام وٓ ٟمٔمرة وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م  :ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد ٓ أرى اًمرسم٤م ذم هذا إٓ ُم٤م
يم٤من ُمـ ٟمٔمرة  ،وم٘م٤مل قمٌ٤مدة  :أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وحتدصمٜمل قمـ رأيؽ ًمئـ
أظمرضمٜمل اهلل ٓ أؾم٤ميمٜمؽ سم٠مرض ًمؽ قمكم ومٞمٝم٤م إُمرة  ،ومٚمام ىمٗمؾ حلؼ سم٤معمديٜم٦م وم٘م٤مل ًمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُ :م٤م
أىمدُمؽ ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد ؟ وم٘مص قمٚمٞمف اًم٘مّم٦م وُم٤م ىم٤مل ُمـ ُمً٤ميمٜمتف وم٘م٤مل  :ارضمع ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد إمم أروؽ وم٘مٌح
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اهلل أرو٤م ًمً٧م ومٞمٝم٤م وأُمث٤مًمؽ ويمت٥م إمم ُمٕم٤موي٦م  ٓ :إُمرة ًمؽ قمٚمٞمف وامحؾ اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ىم٤مل وم٢مٟمف هق
إُمر( .ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف رىمؿ طمدي٨م )18
يم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف يٕمت٘مؾ أصح٤مب اًمٜمرد همدوة وٟمحقه٤م ويٜمٝمك قمـ اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ.
(إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى )
هجر قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ر ً
ضمال رآه يْمحؽ ذم ضمٜم٤مزة ،وم٘م٤مل :واهلل ٓ أيمٚمٛمؽ أسمدً ا.
(إداب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ) 231/1
يم٤من ٕٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اُمرأة ذم ظمٚم٘مٝم٤م ؾمقء ومٙم٤من َيجره٤م اًمًٜم٦م وإؿمٝمر  ،ومتتٕمٚمؼ سمثقسمف ومت٘مقل  :أٟمِمدك
سم٤مهلل ي٤م اسمـ ُم٤مًمؽ أٟمِمدك سم٤مهلل ي٤م اسمـ ُم٤مًمؽ ومام يٙمٚمٛمٝم٤م( .إداب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح ) 231/1
قمـ قمقف سمـ احل٤مرث سمـ اًمٓمٗمٞمؾ وهق اسمـ أظمل قم٤مئِم٦م ُٕمٝم٤م :أن قم٤مئِم٦م سم٤مقم٧م رسم٤مقمٝم٤م وم٘م٤مل اسمـ اًمزسمػم:
ٕطمجرن قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :هلل قمكم أن ٓ أيمٚمؿ اسمـ اًمزسمػم ،طمتك أوم٤مرق اًمدٟمٞم٤م :ومٓم٤مًم٧م
هجرهت٤م ،وم٤مؾمتِمٗمع اسمـ اًمزسمػم سمٙمؾ أطمد وم٠مسم٧م أن شمٙمٚمٛمف :وم٘م٤مًم٧م :واهلل ٓ آصمؿ ومٞمف أسمد ًا ومٚمام ـم٤مًم٧م هجرهت٤م،
يمٚمؿ اعمًقر سمـ خمرُم٦م وقمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمقد قم٤مئِم٦م ومدظمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٝمؿ اسمـ اًمزسمػم وم٤مقمتٜم٘مٝم٤م اسمـ اًمزسمػم
ومٌٙمك وسمٙم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م سمٙم٤م ًء يمثػم ًا ،وٟم٤مؿمده٤م اسمـ اًمزسمػم اهلل واًمرطمؿ :ومٚمام أيمثروا قمٚمٞمٝم٤م،
يمٚمٛمتف ،صمؿ سمٕمث٧م إمم اًمٞمٛمـ ،وم٤مسمتٞمع هل٤م أرسمٕملم رىمٌ٦م ،وم٠مقمت٘متٝم٤م .ىم٤مل قمقف :صمؿ ؾمٛمٕم٧م سمٕمد ذًمؽ شمذيمر
ٟمذوره٤م ذًمؽ ،ومتٌٙمل ،طمتك شمٌؾ دُمققمٝم٤م َخ٤مره٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )49/2
قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :أهن٤م سمٚمٖمٝم٤م أن أهؾ سمٞم٧م ذم داره٤م -يم٤مٟمقا ؾمٙم٤مٟم ً٤م ومٞمٝم٤م -قمٜمدهؿ ٟمرد وم٠مرؾمٚم٧م
إًمٞمٝمؿ ً :مئـ ل ُخترضمقه٤م ٕظمرضمٜمٙمؿ ُمـ داري وأٟمٙمرت ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ  ( .إدب اعمٗمرد رىمؿ )1247
قمـ أيب احلًـ اعمدائٜمل ىم٤مل :ضمرى سملم احلًـ سمـ قمكم وأظمٞمف احلًلم يمالم طمتك هت٤مضمرا ومٚمام أشمك قمغم
احلًـ صمالصم٦م أي٤مم ُمـ هجر أظمٞمف وم٠مىمٌؾ إمم احلًلم وهق ضم٤مًمس وم٠ميم٥م قمغم رأؾمف وم٘مٌٚمف ،ومٚمام ضمٚمس احلًـ
ىم٤مل ًمف احلًلم :إن اًمذي ُمٜمٕمٜمل ُمـ اسمتدائؽ واًم٘مٞم٤مم إًمٞمؽ أٟمؽ أطمؼ سم٤مًمٗمْمؾ ُمٜمل ومٙمره٧م أن أٟم٤مزقمؽ ُم٤م
أٟم٧م أطمؼ سمف(.اخلرائٓمل ذم ُمً٤موي إظمالق)299
قمـ يمٕم٥م سمـ قمٚم٘مٛم٦م أٟمف ؾمٛمع أسم٤م اهلٞمثؿ يذيمر أٟمف ؾمٛمع دطمٞمٜم٤م يم٤مشم٥م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ىم٤مل  :يم٤من زم ضمػمان
ينمسمقن اخلٛمر ومٜمٝمٞمتٝمؿ ومٚمؿ يٜمتٝمقا  ،وم٘مٚم٧م ًمٕم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر  :إن ضمػماٟمٜم٤م ه١مٓء ينمسمقن اخلٛمر  ،وإن
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هنٞمتٝمؿ ومٚمؿ يٜمتٝمقا وم٠مٟم٤م داع هلؿ اًمنمط  ،وم٘م٤مل  :دقمٝمؿ  ،صمؿ رضمٕم٧م إمم قم٘مٌ٦م ُمرة أظمرى وم٘مٚم٧م  :إن
ضمػماٟمٜم٤م ىمد أسمقا أن يٜمتٝمقا قمـ ذب اخلٛمر  ،وأٟم٤م داع هلؿ اًمنمط  ،وم٘م٤مل  :وَيؽ دقمٝمؿ وم٢من ؾمٛمٕم٧م
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومذيمر ًمف طمدي٨م اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ُ :مـ رأى قمقرة ومًؽمه٤م
يم٤من يمٛمـ أطمٞم٤م ُمقءودة (.رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد وأسمق داود واحل٤ميمؿ (

َ
 -8>0ثبة إٌ ٟٙػٓ رٕبخ ٟاثٕني د ْٚاٌثبٌث
ثغري ئرٔٗ ئال حلبخخٍ  ٛ٘ٚأْ ر١سذثب ثٍغبٍْ ال ٠فّٗٙ

ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤من [ اعمج٤مدًم٦م ] 19 :
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إٟم ََّام اًمٜم َّْج َقى ُم َـ َّ ْ

ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :إذا يمَ٤مٟمُقا
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1598وقمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ قمٜم ُْٝم َام أ َّن ُ
ون اًم َّث٤مًم ِ ِ
َصمال َصم ً٦مَ ،ومال يتَٜمَ٤مضمك ا ْصمٜم ِ
َ٤من ُد َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٨م ش ٌ
َ َ
يي َكش.
ورواه أسمق داود َوزاد َ :ىم َ٤مل أ ُسمق ص٤مًمح ُ :ىم ْٚم ُ٧م ٓ ْسم ِـ ُقم َ
ٛمر  :وم٠مرسمٕم٦م ؟ َىم َ٤مل ُّ ٓ :
ٛمر ِقمٜمد ِ
سمـ ِديٜم ٍ
ورواه ُم٤مًمؽ ذم « اعمُقـم٠م ش  :قم ْـ قم ٌْ ِد اهللَِّ ِ
دار ظم٤مًم ِ ِد سمـ ُقم٘مٌَ َ٦م
َ٤مر َىم َ٤مل ُ :يمٜم ُْ٧م أٟمَ٤م َوا ْسم ُـ ُقم َ
رضم ٌؾ ُيريدُ أ ْن ُيٜم ِ
َ٤مضم َٞم ُف  ،و ًَم ْٞمس ُمع ِ
رضمالً
ٛمر ُ
اسمـ ُقمٛمر َ
اًمًق ِق َ ،ومج٤م َء ُ
أطمدٌ َهم ْػميَ ،ومدقم٤م اسم ُـ ُقم َ
اًمتل ذم ُّ
َ٠مظمرا َؿمٞمئ ً٤م ِ ِّ ،
٨م ا ًَّمذي دقم٤م  :اؾمت ِ
آظمر طمتَّك ُيمٜمَّ٤م أرسمٕم ً٦م  ،وم٘م٤مل زم وًمٚمرضم ِؾ اًمثَّ٤مًم ِ ِ
رؾم َ
قل اهللَّ
ْ
َ
َّ ُ
ََْ
وم٢من َؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ْ
َ٤من دو َن و ٍ
ِ
قل  ٓ « :ي َتٜمَ٤مضمك ا ْصمٜم ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
اطمد ش .
َ
َ َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ٍ
َ -1599وقمـ ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إذا ُيمٜمْت ُْؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜم ُف أ َّن ُ
اسمـ ْ
ختتَٚمِ ُٓمقا سم٤مًمٜم ِ ِ
َصمالصم٦مَ ،ومال ي َتٜمَ٤مضمك ا ْصمٜم ِ
َ٤من ُد َ
ون َ
أضمؾ أ َّن َذ َ
أظم ِر طمتَّك ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ًمؽ َُي ِز ُٟم ُف ش ٌ
َّ٤مس ُ ،م ْـ ْ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا سمٕم٨م هي٦م وأهمزاه٤م اًمت٘مك اعمٜم٤موم٘مقن وم٠مٟمٖمْمقا
رءوؾمٝمؿ إمم اعمًٚمٛملم وي٘مقًمقن :ىمتؾ اًم٘مقم وإذا رأوا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٜم٤مضمقا وأفمٝمروا
احلزن ومٌٚمغ ذًمؽ ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمـ اعمًٚمٛملم وم٠مٟمزل اهلل:ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا شمٜم٤مضمٞمتؿ
ومال شمتٜم٤مضمقا سم٤مإلصمؿ واًمٕمدوان أي٦م .قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل :يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن يتٜم٤مضمقن سمٞمٜمٝمؿ ومٙم٤من ذًمؽ يٖمٞمظ اعم١مُمٜملم
ويٙمؼمقمٚمٞمٝمؿ وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ:إٟمام اًمٜمجقى ُمـ اًمِمٞمٓم٤من أي٦م(.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)321/14
قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم٤مزم( :أل شمر إمم اًمذيـ هنقا قمـ اًمٜمجقى صمؿ يٕمقدون عم٤م هنقا قمٜمف)(اعمج٤مدًم٦م )8
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ىم٤مل :اًمٞمٝمقد ويمذا ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من وزاد :يم٤من سملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسملم اًمٞمٝمقد ُمقادقم٦م
ويم٤مٟمقا إذا ُمر هبؿ اًمرضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٚمًقا يتٜم٤مضمقن سمٞمٜمٝمؿ طمتك ئمـ
اعم١مُمـ أهنؿ يتٜم٤مضمقن سم٘متٚمف ،أو سمام يٙمره اعم١مُمـ ،وم٢مذا رأى اعم١مُمـ ذًمؽ ظمِمٞمٝمؿ ومؽمك ـمري٘مف قمٚمٞمٝمؿ،
ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمٜمجقى ومٚمؿ يٜمتٝمقا وقم٤مدوا إمم اًمٜمجقى وم٠مٟمزل اهلل أل شمر إمم اًمذيـ
هنقا قمـ اًمٜمجقى صمؿ يٕمقدون عم٤م هنقا قمٜمف(.شمٗمًػم اسمـ يمثػم )543
ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممُ( :م٤م يٙمقن ُمـ ٟمجقى صمالصم٦م ) (اعمج٤مدًم٦م  )7أي ُمـ هر صمالصم٦م يٕمٜمل
اعمً٤مرة ،أي ُم٤م ُمـ رء يٜم٤مضمل سمف اًمرضمؾ ص٤مطمٌٞمف إٓ وهق راسمٕمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ(.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )55/8
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل  :ذم هذه إطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ شمٜم٤مضمل اصمٜملم سمحية صم٤مًم٨م ويمذا صمالصمف وأيمثرهؿ
سمحية واطمد وهق هنل حتريؿ ،ومٞمحرم قمغم اجلامقم٦م اعمٜم٤مضم٤مة دون واطمد ُمٜمٝمؿ إٓ أن ي٠مذنَ .أُم٤م إِ َذا يمَ٤مٟمقا

ارسمٕمف ومتٜم٤مضمك اصمٜم٤من دون اصمٜملم ومال سم٠مس سمِ ْ ِ
٤مإلمج٤مع ( .ذح ُمًٚمؿ )
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف:

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :عم٤م ضم٤مءه رضمؾ يريد أن يدظمؾ سمٞمٜمف وسملم رضمؾ آظمر ًمٙمزه ذم صدره وىم٤مل

ًمف :أل شمًٛمع أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :إذا يم٤من اصمٜم٤من يتٜم٤مضمٞم٤من ومال شمدظمؾ سمٞمٜمٝمام.
(شم٤مريخ دُمِمؼ )289/21
ىم٤مل ؾمٕمٞمد اعم٘مؼميُ :مررت قمغم اسمـ قمٛمر وُمٕمف رضمؾ يتحدث ،وم٘مٛم٧م إًمٞمٝمام ،ومٚمٓمؿ ذم صدري ،وم٘م٤مل :إذا
وضمدت اصمٜملم يتحدصم٤من ومال شم٘مؿ ُمٕمٝمام ،وٓ دمٚمس ُمٕمٝمام طمتك شمًت٠مذهنام ،وم٘مٚم٧م :أصٚمحؽ اهلل ي٤م أسم٤م قمٌد
اًمرمحـ ،إٟمام رضمقت أن أؾمٛمع ُمٜمٙمام ظمػما (.إدب اعمٗمر ًمٚمٌخ٤مرى ص ) 889

َ ْ
 -8>8ثبة إٌ ٟٙػٓ رؼز٠ت اٌؼجذ ٚاٌذاثخ
ٚادلشأح ٚاٌٌٛذ ثغري عجت ؽشػ ٟأ ٚصائذ ػٍ ٝلذس األدة

َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم  :وسمِ ِ
إطمً٤مٟم ً٤م َوسمِذي اًم ُ٘م ْر َسمك واًم َٞمتَ٤م َُمك َواعمَ ًَ٤ميمِ ِ
٤مر ِذي اًم ُ٘م ْر َسمك َواجلَ ِ
جل ِ
٤مر
٤مًمقاًمدَ ْي ِـ ْ
َ َ
َ
لم َوا َ
ِ
ُ٥م واًمّم ِ
جلٜم ِ
٤مطم ِ
جلٜم ِ
اًمً ِ
٥م َُم ْـ يم َ
َ٧م َأ ْيام ُٟمٙم ُْؿ َّ
َ٤من ُخمْت٤مًٓ َوم ُ
خقر ًا
ٌٞمؾ َو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
إن اهللَ َٓ َُي ُّ
َّ
ْ٥م وا ْسم ِـ َّ
٥م سم٤م َ
ا ُ
[ اًمٜمً٤مء أي٦م . ] 36 :
اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمْٝمام أ ّْن رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ُ « :قم ِّذ ِ
قمـ ِ
َ -1699و ِ
سم٧م ا ُْم َرأ ٌة
َ
ُ
ْ َ
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َ٧م َ ،ومدَ ظم َٚم ْ٧م ومِٞم َٝم٤م اًمٜم ََّ٤مر ٓ ِه َل أ ْـمٕمٛمت َْٝم٤م وؾم َ٘متْٝم٤م  ،إذ هل طم ًٌَتْ َٝم٤م وٓ ِهل
ذم ِه َّر ٍة طمًٌتٝم٤م َطمتَّك ُم٤مشم ْ
شم ََريم ْت َٝم٤م شمَ٠ميم ُُؾ ُِم ْـ َظم َِم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مش إرض ش ٌ
ِ
ِ
إر ِ
« َظم َِم ُ
وطمنم ُاهت٤م .
اعمٕمجٛم٦م ،
ض ش سمٗمتح اخل٤مء
وسم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م اعمٙمررة  :وهل َهقا ُُّمٝم٤م َ
٤مش ْ

ش َىمدْ ٟمّمٌقا َـمػم ًا وهؿ يرُمق َٟمف و َىمدْ ضمٕم ُٚمقا ًم ِ
 -1691وقمٜمْف أ َّٟمف ُمر ِسمٗم ْتٞم ٍ
ِ
٤من ُِم ْـ ُىمر ْي ٍ
ّم٤مطم٥م اًم َّٓم ْ ِػم
ُ ْ ْ ُ ُ
ُ
ُ ُ َّ َ
ْ
ِ ٍ ِ
ِ
ٛمر شم َٗم َّر ُىمقا َوم َ٘م َ٤مل اسم ُـ ُقم َٛم َر ُ :م ْـ َوم َٕم َؾ هذا ؟ ًَمٕم َـ اهللَّ َُمـ َوم َ
ٕمؾ
يم َُّؾ َظم٤مـمئ٦م ُم ْـ َٟمٌْٚم ِٝم ْؿ َ ،وم َٚم َّام ُ
رأوا اسم َـ ُقم َ
ِ ِ
ِ
رؾم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وح َهمرو ً٤م ٌ .
اًمر ُ
وؾم َّٚمؿ ًَم َٕم َـ ُمـ َّاخت ََذ َؿم ْٞمئ ً٤م ومٞمف ُّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
هذا  ،إ َّن ُ
ِ
واًمٌمء ا ًَّمذي يرُمك إ ًَم ِ
ٞمف .
وهق اهل َ ُ
ٖمر ُض ش  :سمٗمتح اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م  ،واًمراء ُ
ُْ َ
دف ُ َّ ،
« ا ًْم َ
ِ
 -1692و َقم ْـ أٟم ٍ
رؾم ُ
٤مئؿ .
ؼم ا ًْم ٌَ َٝم ُ
وؾم َّٚمؿ أ َّن شم ُّْم َ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َس ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :هنَك ُ
ٌس ًم ْٚم َ٘مت ِْؾ .
ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،و َُم ْٕمٜمَ٤مه ْ ُ :حت َ
ٍ ِ
ٍ
َ -1693و َقم ْـ أيب َقم ٍّكم ُؾم َق ْي ِد ِ
٘مر ٍن
سمـ ُُم َ٘م ِّرن ريض اهللَُّ قمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل ًَ :م َ٘مدْ َرأ ْيتُٜمل ؾم٤مسمِ َع ؾم ٌْ َٕم٦م ُم ْـ سمٜمل ُُم ِّ
ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ أ ْن ُٟم ْٕمتِ َ٘مٝم٤م.
َُم٤مًمٜمَ٤م َظم٤مد ٌم إَّٓ واطمد ٌة ًَمٓمٛمٝم٤م ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٖمرٟمَ٤م وم٠م َُمرٟمَ٤م ُ
أص ُ
إظم ٍ
ٍ
رواي٦م  « :ؾم٤مسمِع ْ
قة زم ش .
رواه ُمًٚمؿ  .وذم
قطَ ،وم ِ
أضب همالُم ً٤م زم سم٤مًمً ِ
قد اًمٌدْ ِري ِ
 -1694وقمـ أيب ُمًٕم ٍ
ًٛم ْٕم ُ٧م
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل ُ :يمٜم ُْ٧م ْ ِ ُ
ِّ
َ ْ ُ
ْ
َّ
َ
ِ
قد ش َوم َٚمؿ أ ْومٝمؿ اًمّمق َ ِ
صقشم ً٤م ُِمـ َظمٚمٗمل  « :اقم َٚمؿ أسم٤م ُمًٕم ٍ
رؾم ُ
قل
ْ َ ْ َّ ْ
ْ َ ْ ُ
ْ
ت ُم َـ ا ًْم َٖمْم٥مَ ،وم َٚم َّام دٟمَ٤م ُمٜمِّل إذا ُهق ُ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َوم٢مذا ُهق َي ُ٘م ُ
در قم َٚمٞمْ َؽ ُِمٜم َْؽ َقمغم هذا اًم ُٖمال ِم
ُمً ُٕمقد أ َّن اهللَّ أ ْىم ُ
قل  « :اقم َٚم ْؿ أسم٤م ْ
اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ط ُِمـ ِ
ٍ
يدي ُِم ْـ ه ْٞمٌتِ ِف .
ش َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ْ ٓ :
اًمً ْق ُ ْ
أض ُب مم ُٚمقيم ً٤م سم ْٕمدَ ُه أسمد ًا  .وذم َ
رواي٦م َ :وم ًَ َ٘م َط َّ
رواي٦م  :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :ي٤م رؾمقل اهللَّ هق طمر ًم ِ ِ
ٍ
ًمق َل ْ َشم ْٗم َٕم ْؾًَ ،م َٚم َٗم َحت َْؽ اًمٜم َُّ٤مر ،
وذم
قضمف اهللَّ شمٕم٤ممم َوم َ٘م٤مل  « :أ َُم٤م ْ
ُ ُ ٌّ ْ
َ ُ
ِ
تؽ اًمٜمَّ٤مر ش رواه ُمًٚمؿ ِ .
ْأو عمَ ًَّ َ
اًمرواي٤مت .
هبذ ِه
ُ
ِ
َ -1695و ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ُ « :م ْـ ضب ُهمالُم ً٤م ًمف
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمـ ا ْسم ِـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام أ َّن َّ
َطمد ًا ل ي٠مشمِ ِف  ،أو ًَم َٓم َٛم ُف  ،وم٢من َيم َّٗم٤مر َشم ُف أن ُي ْٕمتِ َ٘م ُف ش رواه ُمًٚمؿ .
ِ
ِ
سم٤مًمِم٤م ِم قمغم أٟم ٍ
ُمر َّ
إٟمٌ٤مط ،
َ٤مس ُِم َـ
 -1696وقمـ ه َِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزا ٍم ريض اهللَُّ قمٜمْ ُٝمام أ َّٟم ُف َّ
اًمِمٛمس  ،وص٥م قمغم ر ُؤ ِ
ِ
اًمز ْي ُ٧م َ ،وم َ٘م٤مل ُ :م٤م َهذا ؟ ًىمٞمؾ ُ :ي َٕم َّذ ُسم َ
قن ذم اخلَ ِ
راج ،
وؾم ِٝمؿ َّ
ُ َّ
ُ
ٞمٛمقا ذم َّ ْ
وىمدْ ُأىم ُ
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ِ
ِ
اجل ِ
وذم ِر ٍ
واي٦م ُ :طمٌِ ًُقا ذم ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
زي٦م َ .وم َ٘م٤مل ِه َِم٤م ٌم ْ :
قل
َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أؿم َٝمدُ ًمًٛم ْٕم ُ٧م ُ
قن اًمٜمَّ٤مس ذم اًمدُّ ٟمْٞم٤م ش َومدَ َظمؾ قمغم ِ
ٕمذب ِ
ٕمذ ُسم َ
اًمذي َـ ُي ِّ
إُم ِػم  ،ومحدَّ َصم ُف َ ،وم٠مُمر ِهبؿ ُ
ومخ ُّٚمقا .
 « :إن اهللَّ ُي ِّ ُ

٤مط ش اًمٗمال َُّطم َ
رواه ُمًٚمؿ « إٟمٌَ ُ
قن ُِم َـ اًمٕمج ِؿ.

ِ
ِ
وقمـ ِ
ِ
اسمـ قم ٌَّ ٍ
رؾم ُ
قؾمق َم
-1697
وؾم َّٚمؿ مح٤مر ًا ُْم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َىم٤مل  :رأى ُ
أؾمٛمف إٓ أ ْىمَم َر ٍء ُِمـ اًمقضم ِف  ،وأُمر سمِ ِ
ِ
اًمقضم ِف  ،وم َ٠م ْٟمٙمَر َ
ح َام ِر ِه َ ،ومٙم ُِق َي ذم
ْ
َ
ذًمؽ ؟ َوم َ٘م٤مل َ :واهللَِّ ٓ ُ ُ
ْ
َ َ

ِ
ضم٤مقمر َشمٞم ِف  ،ومٝمق أو ُل ُمـ يمقى اجل ِ
ِ
ِ ِ
٤مقمرشم ْ ِ
طمقل اًمدُّ ُسمر .
َلم  .رواه ُمًٚمؿ « اجل٤مقمرشمَ٤من ش ٟ :مَ٤مطمٞمتَ٤م اًمقريم َْلم ْ
َّ َ ْ
ْ
َ
ِ
 -1698و َقمٜمْف أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ :مر قم َٚم ِ
وضم ِٝمف وم َ٘م٤مل ً :مٕمـ اهللَّ
ٞمف ِ َ
مح ٌ٤مر ىمد ُوؾمؿ ذم ْ
َّ َ
ُ
َ َّ
ْ َ
ا ًَّمذي وؾمٛم ُف ش رواه ُمًٚمؿ .

ِ
ِ
ِ
اًمي ِ
رؾم ُ
اًمقؾم ِؿ ذم
اًمقضمف
ب ذم
وقمـ ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
:هنك ُ
وذم رواي٦م عمًٚمؿ أيْم ً٤م َ
وؾم َّٚمؿ قمـ َّ ْ
ِ
اًمقضمف .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( :واًمالئل خت٤مومقن ٟمِمقزهـ ومٕمٔمقهـ واهجروهـ ذم اعمْم٤مضمع واضسمقهـ وم٢من

أـمٕمٜمٙمؿ ومال شمٌٖمقا قمٚمٞمٝمـ ؾمٌٞمال إن اهلل يم٤من قمٚمٞم ً٤م يمٌػم ًا) (.اًمٜمً٤مء  ) 34ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل :أُمر اهلل أن
يٌدأ اًمٜمً٤مء سم٤معمققمٔم٦م أوٓ ،صمؿ سم٤مهلجر وم٢من ل يٜمجٕم٤م وم٤مًميب ،وم٢مٟمف هق اًمذي يّمٚمحٝم٤م ًمف وَيٛمٚمٝم٤م قمغم
شمقومٞم٦م طم٘مف .واًميب ذم هذه أي٦م هق ضب إدب همػم اعمؼمح ،وهق اًمذي ٓ يٙمن قمٔمام وٓ يِملم
ضم٤مرطم٦م يم٤مًمٚمٙمزة وٟمحقه٤م وم٢من اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمّمالح ٓ همػم(.اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران ج )5
ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل سمـ إقمرايب :ىم٤مًم٧م إقمراب  :أيمرُمقا اإلسمؾ إٓ ذم صمالث  :سمٞم٧م يٌٜمك أو دم يرىمك أو
وٞمػ ي٘مرى(.إصالح اعم٤مل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )71
ُمٝمر اًمٙمريٛم٦م ،ورىمقء اًمدم ( يٕمٜمك اًمديف ) وؾمٗمـ اًمؼم.
وم٢مهن٤م ُ
ىم٤مل أيمثؿ سمـ صٞمٗمل :أيمرُمقا اإلسمؾ ّ
(إصالح اعم٤مل ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )77
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وقمـ قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف :أن رضمال طمدّ ؿمٗمرة وأظمذ ؿم٤مة
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سم٤مًمدرة ،وىم٤مل :أشمٕمذب اًمروح ؟! أٓ ومٕمٚم٧م هذا ىمٌؾ أن شم٠مظمذه٤م ؟.
ًمٞمذسمحٝم٤م ،وميسمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ّ
(ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل )281 – 289 /9
:ؾم٘مٝم٤م ٓ أم ًمؽ إمم اعمقت
قمـ اسمـ ؾمػميـ :أن قمٛمر رأى رضمالً جير ؿم٤مة ًمٞمذسمحٝم٤م وميسمف
سم٤مًمدرة وىم٤مل ُ
ّ
ؾمقىم ً٤م مجٞمالً (.ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى)
سم٤مًمدرة
شمرضمؾ وًمٌس صمٞم٤مسم ً٤م طمً٤مٟم ً٤م وميسمف قمٛمر
ىم٤مل قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد :دظمؾ اسم ٌـ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٚمٞمف وىمد ّ
ّ
وم٠مطمٌٌ٧م أن
طمتك أسمٙم٤مه وم٘م٤مًم٧م ًمف طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مِ :ل َ ضسمتف ؟ ىم٤مل ً :م٘مد رأيتف ىمد أقمجٌتف ٟمٗمًف
ُ
ُأ َص ِّٖمره٤م إًمٞمفُ (.مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 416 / 19رىمؿ )19547
قمـ ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل أن قمٛمر يم٤من يدظمؾ يده ذم دسمرة اًمٌٕمػم و ي٘مقل  :إن خل٤مئػ أن أؾم٤مًمؽ قمام
سمؽ (.شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء)124/1
ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ دار:رأي٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ضب مج٤مٓ وىم٤مل ل حتٛمؾ قمغم سمٕمػمك ُم٤مٓ يٓمٞمؼ؟.
(ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد)127/7
ىم٤مل زي٤مد سمـ ضمٌػم :رأي٧م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أشمك قمغم رضمؾ أٟم٤مخ سمدٟمتف يٜمحره٤م .ىم٤مل :اسمٕمثٝم٤م ىمٞم٤مُم ً٤م
ُم٘مٞمد ًة ؾمٜم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  (.صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح )391 /4
قمـ وه٥م سمـ يمٞمً٤من أن اسمـ قمٛمر رأى راقمل همٜمؿ ذم ُمٙم٤من ىمٌٞمح و ىمد رأى اسمـ قمٛمر ُمٙم٤مٟم٤م أُمثؾ ُمٜمف وم٘م٤مل
اسمـ قمٛمر  :وَيؽ ي٤م راقمل طمقهل٤م  ،وم٢من ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  :يمؾ راع ُمً١مول قمـ
رقمٞمتف).رواه أمحد رىمؿ ) 5869
قمـ ُمٕم٤مويف سمـ ىمرة :يم٤من ٕيب اًمدرداء مجؾ ي٘م٤مل ًمف  ( :دُمقن ) ومٙم٤من إذا اؾمتٕم٤مروه ُمٜمف ىم٤مل  ٓ :حتٛمٚمقا
قمٚمٞمف إٓ يمذا و يمذا وم٢مٟمف ٓ يٓمٞمؼ أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٚمام طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤مل  :ي٤م دُمقن ٓ خت٤مصٛمٜمل همدا قمٜمد
ريب وم٢من ل أيمـ أمحؾ قمٚمٞمؽ إٓ ُم٤م شمٓمٞمؼ (.رواه أسمق احلًـ إَخٞمٛمل ذم طمديثف ) 1/ 63
ىم٤مل هِم٤مم سمـ زيد :دظم ْٚم ُ٧م ُمع ٍ
أٟمس قمغم احلٙمؿ سمـ أيقب ومرأى همٚمامٟم ً٤م أو ومتٞم٤مٟم ً٤م ٟم ََّمٌقا دضم٤مضم ً٦م يرُمقهن٤م.
ؼم اًمٌٝم٤مئؿ (.اًمٌخ٤مريُ - 5513مًٚمؿ  1549/3طمدي٨م )58
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن شم ُّْم َ َ
وم٘م٤مل أٟمس:هنك ُّ

ىم٤مل أيب قمثامن اًمث٘مٗمل :يم٤من ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز همالم يٕمٛمؾ قمغم سمٖمؾ ًمف ي٠مشمٞمف سمدرهؿ يمؾ يقم ومج٤مء يقُم٤م
سمدرهؿ وٟمّمػ ،وم٘م٤مل :أُم٤م سمدا ًمؽ ؟ ىم٤ملٟ :مٗم٘م٧م اًمًقق ىم٤مل ،ٓ :وًمٙمٜمؽ أشمٕمٌ٧م اًمٌٖمؾ ! أمجف
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمٕمذي٥م اًم َٕم ٌْد واًمداسم٦م

(أي أرطمف) صمالصم٦م أي٤مم(.اًمزهد ٓمحد)1/59/19
ويم٤من قمكم سمـ احلًُلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ َيرج قمغم راطمٚمتف إمم ُمٙم٦م ،ويرضمع ٓ ي٘مرقمٝم٤م ( .اًمًػم )388/4
 -8>9ثبة ربش ُ٠اٌزؼز٠ت ثبٌٕبس
يف وً زٛ١اْ زىت إٌٍّخ ٚحن٘ٛب

قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ذم ٍ
رؾم ُ
سمٕم٨م َوم٘م٤مل :
َ
ْ َ
 -1699قم ْـ أيب ُهر ْيرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :سمٕمثٜم٤م ُ
«إن وضمدْ شمُؿ ُومالٟم ً٤م و ُومالٟم ً٤م ش ًمِرضم َٚم ِ ِ
قمه٤م سم٤مًمٜم ِ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َص ّغم
مه٤م « ْ
َّ٤مر ش ُصم َّؿ َىم٤مل ُ
وم٠مطم ِر ُىم ُ َ
ؾمام ُ َ
لم ُم ْـ ُىمريش َّ
ُ ْ
ِ
حتر ُىمقا ُومالٟم ً٤م و ُومالٟم ً٤م  ،وإ َّن اًمٜمَّ٤مر ٓ
ُٙمؿ أن ُ ْ
وؾم َّٚمؿ ِطم َ
أُمرشم ْ
لم أر ْدٟم٤م اخلُ ُروج ِّ « :إن ُيمٜم ُْ٧م ْ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمه٤م َوم٤م ْىمتُ ُٚم ُ
وضمدْ ُمت ُ
قمه٤م ش رواه اًمٌخ٤مري .
ذب ِ َهب٤م إٓ اهللَّ َ ،وم٢م ْن َ
ُي َٕم ُ
ِ
ٍ
ِ
 -1619وقمـ ِ
وؾم َّٚمؿ ذم ؾم َٗمر ،
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م ُمع ُ
اسمـ ْ
محر ًة ُمٕمٝم٤م َومر َظم ِ
٤من َ ،وم َ٠م ْ
٤مءت احلُ َّٛمر ُة َشم ْٕم ِر ُش ومج٤م َء اًمٜمٌل
ظمذٟمَ٤م َوم ْرظم ْٞمٝم٤م َ ،وم َج ْ
َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ حلَ٤مضمتِ ِف َ ،ومرأ ْيٜمَ٤م ُ َّ
ََ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ده٤م إًم ْٞم َٝم٤م ش َورأى َىم ْر َي َ٦م ٟم َْٛم ٍؾ َىمدْ
وؾم َّٚمؿ وم٘م٤مل ُ « :م ْـ َومجع هذه سمِق ًَمد َه٤م ؟ ُر ُّدوا َو ًَم َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
طمر ْىمٜمَ٤مه٤مَ ،وم٘م٤مل ُ « :مـ طمر َق ِ
أن ُي َٕم ِّذب سم٤مًمٜم ِ
هذ ِه ؟ ش ُىم ْٚمٜمَ٤م ٟ :م َْح ُـ َ .ىم َ٤مل  « :إ َّٟم ُف ٓ يٜمْ ٌَ ِٖمل ْ
رب
َّ َ
َّ٤مر إَّٓ ُّ
َ ْ َّ
اًمٜم ِ
ُمق ِو ُع اًمٜم َّْٛم ِؾ َُمع اًمٜم ِ
َّٛمؾ .
َّ٤مر ش  .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح  .ىمقًمف َ « :ىم ْري َ٦م ٟم َْٛم ٍؾ ش ُمٕمٜم٤م ُه ْ :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ مح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل  :إذا آذاك اًمٜمٛمؾ وم٤مىمتٚمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )269/6
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر  :رأي٧م أسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م رأى ٟمٛمال قمغم سمً٤مط وم٘متٚمٝمـُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )269/6
قمـ ـم٤مووس ىم٤مل  :إٟم٤م ًمٜمٖمرق اًمٜمٛمؾ سم٤معم٤مء يٕمٜمل إذا آذشمٜم٤مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )269/6
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ هِم٤مم سمـ قمروة :قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يم٤من ذم سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ر َّدة ،ومٌٕم٨م أسمق سمٙمر إًمٞمٝمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ومجٛمع
رضم٤مًٓ ُمٜمٝمؿ ذم احلٔم٤مئر ،صمؿ أطمرىمٝمؿ ،وم٘م٤مل قمٛمر ٕيب سمٙمر :أشمدع رضمالً ِّ
يٕمذب سمٕمذاب اهلل؟ ىم٤مل :واهلل ٓ
ِ
أؿمٞمؿ ؾمٞمٗم ً٤م ؾمٚمف اهلل قمغم قمدوه ،طمتك يٙمقن اهلل هق يِمٞمٛمف ،وأُمرة ومٛم٣م ُمـ وضمٝمف ذًمؽ امم ُمًٞمٚمٛمف.
( ُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م رىمؿُ -33725مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق رىمؿ)9412
قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م :أن قمٚمٞمًّ٤م سمٚمٖمف أن ىمق ًُم٤م ارشمدوا قمـ اإلؾمالم ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ وم٠مـمٕمٛمٝمؿ صمؿ دقم٤مهؿ إمم
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سم٤مب حتريؿ اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر

اإلؾمالم وم٠مسمقا ومحٗمر طمٗمػمة صمؿ أشمك هبؿ وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ ورُم٤مهؿ ومٞمٝم٤م صمؿ أًم٘مك قمٚمٞمٝمؿ احلٓم٥م وم٠مطمرىمٝمؿ
صمؿ ىم٤مل صدق اهلل ورؾمقًمف(.ومتح اًمٌ٤مرى )279/ 12
وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :ىمد رويٜم٤م ُمـ وضمقه أن قمٚمٞمًّ٤م إٟمام أطمرىمٝمؿ سمٕمد ىمتٚمٝمؿ .قمـ قمثامن سمـ أيب قمثامن
قمكم وم٘م٤مًمقا ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أٟم٧م هق! ىم٤مل ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًمقا أٟم٧م هق!
إٟمّم٤مري ىم٤مل ضم٤مء ٟم٤مس ُمـ اًمِمٞمٕم٦م إمم ٍّ
ىم٤مل :ويٚمٙمؿ ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًمقا :أٟم٧م رسمٜم٤م .ىم٤مل :ويٚمٙمؿ ارضمٕمقا ومتقسمقاَ :
وم٠م َسمقا وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ ،صمؿ ىم٤مل :ي٤م ىمٜمؼم
ائتٜمل سمحزم احلٓم٥م ومحٗمر هلؿ ذم إرض اظمدو ًدا وم٠مطمرىمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر صمؿ ىم٤مل:
عم٤م رأي٧م إُمر أُمرا ُمٜمٙمر

أضمج٧م ٟم٤مري ودقمقت ىمٜمؼما( .اًمتٛمٝمٞمد ) 318 - 317/5

قمـ قمٙمرُم٦م صمؿ أن قمٚم ًّٞم٤م ريض اهلل قمٜمف طمرق ىمق ًُم٤م ومٌٚمغ اسم َـ قمٌ٤مس وم٘م٤ملً :مق يمٜم٧م أٟم٤م ل أطمرىمٝمؿ ٕن اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ :شمٕمذسمقا سمٕمذاب اهلل وًم٘متٚمتٝمؿ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :مـ سمدل
ديٜمف وم٤مىمتٚمقه( .صحٞمح اًمٌخ٤مرى رىمؿ)3917

ّ
 -8>:ثبة ربشِ ُ٠يً غىن حبك ىٍجٗ فبزجٗ

ِ
أهٚمِ َٝم٤م [ اًمٜمً٤مء  ، ] 58 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم٢من
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن اهللَ َي٠م ُُم ُريم ُْؿ أ ْن شم َُ١م ُّدوا إ َُم٤مٟمَ٤مت إِ َمم ْ
َأ ُِم َـ َسم ْٕم ُْمٙم ُْؿ َسم ْٕمْم ً٤م وم ْٚم ُٞم َ١م ِّد ا ًَّم ِذي ْاؤ ُمت ِ َـ أ َُم٤م َٟمتَ ُف [ اًمٌ٘مرة . ] 283 :
ِ
رير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْٓم ُؾ اًم َٖمٜم ِ ِّل
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1611و َقم ْـ أيب ُه َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َُ .م ْٕمٜمَك « ُأشمٌِ َع ش ُأ ِطم َٞمؾ .
أطمدُ يم ُُؿ َقمغم َُم ًكم ٍء َوم ْٚم َٞم ْت ٌَ ُع ش ٌ
ُفم ْٚم ٌؿَ ،وإ َذا ُأشمٌِ َع َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىم٤مل اًمِمٕمٌل  ٓ :سم٠مس إذا أُمٜمتف أٓ شمٙمت٥م وٓ شمِمٝمد ًم٘مقًمف  :وم٢من أُمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م (.اًمدر اعمٜمثقر )419/3

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل :وم٢من أُمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م ي٘مقل :وم٢من يم٤من اًمذي قمٚمٞمف احلؼ أُمٞمٜم٤م قمٜمد
ص٤مطم٥م احلؼ ،ومال يرهتـً ،مث٘متف ،وطمًـ فمٜمف .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل :ومٚمٞم١مد اًمذي اؤمتـ أُم٤مٟمتف
ي٘مقلً :مٞم١مد احلؼ اًمذي قمٚمٞمف إمم ص٤مطمٌف .ىمقًمف :وًمٞمتؼ اهلل رسمف  :قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل :ظمقف اهلل اًمذي
قمٚمٞمف احلؼ ،وم٘م٤مل :وًمٞمتؼ اهلل رسمف(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )571/2
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل :رآن قمٛمر وأٟم٤م ُمت٘مٜمّع وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م ظم٤مًمد ،إن ًم٘مامن يم٤من ي٘مقل :اًم٘مٜم٤مع سم٤مًمٚمٞمؾ ريٌ٦م
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سمحؼ ـمٚمٌف ص٤مطمٌف
سم٤مب حتريؿ ُمٓمؾ همٜمك ّ

وسم٤مًمٜمٝم٤مر ُمذ ًّم٦م .وم٘مٚم٧م .إن ًم٘مامن ل يٙمـ قمٚمٞمف دي ٌـ (.قمٞمقن إظمٌ٤مر ٓسمـ ىمتٞمٌف )198/1
ىم٤مل ؾمحٜمقن سمـ ؾمٕمٞمد :إذا ُمٓمؾ اًمٖمٜمل سمديـ قمٚمٞمف ل دمز ؿمٝم٤مدشمف ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ؾمامه
فم٤معم٤م( .اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم )279/29
وم٘م٤مل اسمـ وه٥م  :ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم٤م قمـ شمٗمًػم طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ :مـ أشمٌع قمغم ُمكمء
ومٚمٞمتٌع ىم٤مل ُم٤مًمؽ  :هذا أُمر شمرهمٞم٥م وًمٞمس سم٤مًمذي ُيٚمزُمف اًمًٚمٓم٤من اًمٜم٤مس ويٜمٌٖمل ًمف أن يٓمٞمع رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(.اًمتٛمٝمٞمد عم٤م رم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مٟمك وآؾم٤مٟمٞمد )299/18
ىم٤مل أسمق اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل :ووصٗمف سم٤مًمٔمٚمؿ إذا يم٤من همٜمٞم٤م ظم٤مص٦م ول يّمٗمف سمذًمؽ ُمع اًمٕمن(.اعمٜمت٘مك )66/5
ىم٤مل قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهللّ :اًمدّ يـ راي٦م اهللّ ذم أروف وم٢مذا أراد أن يذل قمٌد ًا ضمٕمٚمٝم٤م ـمقىم ً٤م ذم قمٜم٘مف.
( قمٞمقن إظمٌ٤مر ٓسمـ ىمتٞمٌف )198/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

إصٛمٕمل ،ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ ُمـ سمٜمل خمزوم إمم احل٤مرث سمـ قمٌد اهللّ اسمـ ٟمقومؾ وهق ي٘ميض قمـ أظمٞمف
قمـ
ّ
ديٜم٤م وم٘م٤مل :إن زم قمغم أظمٞمؽ طم٘م ً٤م .ىم٤مل :صم ٌّ٧م طم ّ٘مؽ شمٕمٓمف .ىم٤مل :أومٛمـ ُمالءة أظمٞمؽ وووم٤مئف ٟمدّ قمل قمٚمٞمف ُم٤م
ًمٞمس ًمٜم٤م؟ وم٘م٤مل :أُمـ صدىمؽ وسمرك ٟم٘مٌؾ ىمقًمؽ سمٖمػم ٍ
سمٞمٜم٦م؟ (.قمٞمقن إظمٌ٤مر )198/1
ّ
قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم أن رضم ً
وُمتجر،
ال يم٤من يٌ٤ميع اًمٜم٤مس ويدايٜمٝمؿ  ،ويم٤من ًمف يم٤مشم٥م
ٌ
ومٞم٠مشمٞمف اعمٕمن واعمًتٜمٔمر ومٞم٘مقل ًمٙم٤مشمٌف :أيمكمء وآؾمتٜمٔمر ودم٤موز ًمٞمقم يتج٤موز اهللّ قمٜم٤م ومٞمف .ومامت ٓيٕمٛمؾ
قمٛمالً همػمه ومٖمٗمر اهللّ ًمف (.قمٞمقن إظمٌ٤مر ٓسمـ ىمتٞمٌف )199/1
يمت٥م أسمق قمٌّ٤مد اعمٝم ّٚمٌل إمم صديؼ ًمف ٍ
ّ
وم٤مقمتؾ قمٚمٞمف سم٤مًمتٕمذر ووٞمؼ احل٤مل ومٙمت٥م إًمٞمف اسمـ
ُمٙمثر يًتًٚمٗمف ُم٤مًٓ،
قم ٌّ٤مد :إن يمٜم٧م يم٤مذسم ً٤م ومجٕمٚمؽ اهللّ ص٤مدىم ً٤م وإن يمٜم٧م ُمٚمقُم ً٤م ومجٕمٚمؽ اهللّ ُمٕمذور ًا(.قمٞمقن إظمٌ٤مر )199/1
اإلٔغبْ يف ٘جخ مل ٠غٍّٙب ئىل ادلٛ٘ٛة ٌٗ
;> -8ثبة وشا٘خ ػٛد ِ
ً
ٚيف ٘جخ ٘ٚجٙب ٌٌٛذٖ ٚعٍّٙب أ٠ ٚغٍّٙب ٚوشا٘١خ ؽشائٗ ؽ١ئب رقذق ثٗ ِٓ
اٌز ٞرقذق ػٍ ٗ١أ ٚأخشخٗ ػٓ صوبح أ ٚوفبسح ٚحن٘ٛب ٚال ثأط ثؾشائٗ ِٓ ؽخـ
آخش لذ أزمً ئٌٗ١

ِ
َ -1612قم ِـ ِ
اسمـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس ريض اهللَّ قمٜم ُْٝمام أن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :ا ًَّم ِذي ي ُٕمق ُد
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ذم ِهٌ ِ
تف يمَ٤مًمٙم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َٚم٥م يرضم ُع ذم َىم ْٞمئِ ِف ش ٌ
َ
ٍ
رواي٦م ُ « :مثَ ُؾ ا ًَّمذي َي ِ
ثؾ اًم َٙم ْٚم ِ
رضم ُع ذم صد َىمتِ ِف  ،يم ََٛم ِ
٥م َي٘مل ُء ُّ ،صم َّؿ ي ُٕمق ُد ذم َىم ْٞمئِ ِف َوم َٞم٠م ُيم ُٚم ُف ش .
وذم
َ
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سم٤مب يمراه٦م قمقد ِ
اإلٟمً٤من ذم هٌ٦م

ِ
ٍ
يم٤مًمٕم٤مئد ذم َىم ْٞمئِ ِف ش .
رواي٦م  « :اًمٕم٤مئِدُ ذم ِهٌَتِ ِف
وذم
َ -1613و َقم ْـ ُقم َٛم َر سمـ اخلَ َّٓم ِ
مح ْٚم ُ٧م َقمغم َوم َر ٍ
ِ
ؾمٌٞمؾ اهللَّ وم َ٠م َو٤م َقم ُف ا ًَّمذي
س ذم
٤مب ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ َ :
ِ
أؿم َؽم َي ُف  ،و َفمٜمَٜم ُْ٧م أ َّٟم ُف َيٌٞم ُٕم ُف سمِ ُر ْظم ِ
يم َ
٠مردت أ ْن ْ
وؾم َّٚمؿ
٠مًم٧م
ومً ُ
َ٤من ِقمٜمْدَ ه َ ،وم ُ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َّ
صَ ،
َوم َ٘م َ٤مل  ٓ « :شم َ ِ
َِمؽم ِه َوٓ َشم ُٕمدْ ذم صدَ َىمتِ َؽ وإن أ ْقم َٓم٤م َيم ُف سمِ ِد ْر َه ٍؿ َ ،وم٢م َّن ا ًْم َٕم٤مئد ذم َصدَ َىمتِ ِف يمَ٤م ًْم َٕم٤مئِ ِد ذم ىم ْٞم ِئ ِف

ٌٞمؾ اهللَّ ش ُمٕمٜمَ٤مه  :شمَّمدَّ ْىم ُ٧م سمِ ِف َقمغم سمٕمض اعمُ ِ
مح ْٚم ُ٧م َقمغم َوم ٍ
رس ذم َؾم ِ
ج٤مه ِدي َـ.
ش ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .ىمقًمف َ « :
ْ
ْ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُ :مـ وه٥م هٌ٦م ًمّمٚم٦م رطمؿ أو قمغم وضمف صدىم٦م وم٢مٟمف ٓ يرضمع ومٞمٝم٤م وُمـ وه٥م هٌ٦م
يرى أٟمف إٟمام أراد هب٤م اًمثقاب ومٝمق قمغم هٌتف يرضمع ومٞمٝم٤م إذا ل يرض ُمٜمٝم٤مُ(.مقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ) 573 /1
قمـ أيب قمقاٟم٦م قمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل ىم٤مل إسمراهٞمؿ إذا وهٌ٧م اُمرأة ًمزوضمٝم٤م أو وه٥م اًمزوج ُٓمرأشمف وم٤مهلٌ٦م ضم٤مئزة
وًمٞمس ًمقاطمد ُمٜمٝمام أن يرضمع ذم هٌتف وُمـ ـمريؼ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ اًمزوج واعمرأة سمٛمٜمزًم٦م ذي
اًمرطمؿ إذا وه٥م أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف ل يٙمـ ًمف أن يرضمع وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٓ يرضمٕم٤من.

و قمـ اسمـ ؾمػميـ يم٤من ذيح إذا ضم٤مءشمف اُمرأة وهٌ٧م ًمزوضمٝم٤م هٌ٦م صمؿ رضمٕم٧م ومٞمٝم٤م ي٘مقل ًمف سمٞمٜمتؽ أهن٤م
وهٌتؽ ـمٞمٌ٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ همػم يمره وٓ هقان وإٓ ومٞمٛمٞمٜمٝم٤م ُم٤م وهٌ٧م سمٓمٞم٥م ٟمٗمًٝم٤م إٓ سمٕمد يمره وهق إن
اٟمتٝمك ومٝمذا ي٘متيض أهن٤م ًمٞمس هل٤م اًمرضمقع إٓ هبذا اًمنمط .وروى قمـ ؿمٕمٌ٦م :ذم رضمؾ وه٥م ًمرضمؾ ديٜم٤م ًمف
قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٞمس ًمف أن يرضمع ومٞمف(.قمٛمدة اًم٘م٤مرى ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى)115/29
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مًم٧م أؾمامء ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد واسمـ أيب َقمتِٞمؼَ :و ِر ْصم٧م قمـ أظمتل قم٤مئِم٦م سم٤مًمٖم٤مسم٦م وىمد أقمٓم٤من سمف ُمٕم٤موي٦م ُمئ٦م
أًمػ ،ومٝمق ًمٙمام( .قمٛمدة اًم٘م٤مرى ذح اًمٌخ٤مرى )143/29
قمـ ؿمٕمٌ٦م ىم٤مل :ىم٤مل زم احلٙمؿ :أشم٤من اسمـ أيب ًمٞمغم يٕمٜمل :حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ ومً٠مًمٜمل قمـ رضمؾ يم٤من ًمف قمغم
رضمؾ ديـ ومقهٌف ًمف َأ ًَمف أن َي ِ
رضمع ومٞمف؟ ىمٚم٧م ،ٓ :ىم٤مل ؿمٕمٌ٦م :ومً٠مًم٧م مح٤م ًدا وم٘م٤مل :سمغمً ،مف أن يرضمع
ومٞمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف)76/7
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سم٤مب شم٠ميمٞمد حتريؿ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ

<> -8ثبة رأو١ذ ربشِ ُ٠بي اٌ١زُ١

قن ِذم ُسم ُٓم ِ ِ
قهن ْؿ ٟمَ٤مر ًا َو َؾمٞمَ ّْم َٚم َ
إن ا ًَّم ِذي َـ َي٠م ُيم ُٚمق َن أ ُْم َق َال اًم َٞمتَ٤م َُمك ُفم ْٚم ًام إٟم ََّام َي٠م ُيم ُٚم َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َّ :
قن َؾم ِٕمػم ًا
ِ
ِ ِ
أطم ًَ ُـ [ إٟمٕم٤مم  ] 152 :وىم٤مل
[ اًمٜمً٤مء  ] 19 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وَٓ َشم ْ٘م َر ُسمقا َُم َ٤مل اًم َٞمتٞم ِؿ إَِّٓ سم٤م ًَّمتل ه َل ْ
ِ
قه ْؿ َوم ْ
٢مظم َقا ُٟمٙم ُْؿ واهللُ َي ْٕم َٚم ُؿ اعمُ ْٗم ًِدَ
إصال ٌَح َهل ُ ْؿ َظم ْ ٌػم َوإ ْن ُختَ٤مًم ُٓم ُ
َشم َٕم َ٤ممم َ :و َي ًْ٠م ًُمقٟم ََؽ َقم ِـ اًم َٞمتَ٤م َُمك ُىم ْؾ ْ
ُِم َـ اعمُ ّْمٚمِحِ [ اًمٌ٘مرة . ] 229 :
ِ
ِ
اًمً ٌْ َع
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ْ « :
اضمتَٜم ٌُقا َّ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1614وقمـ أيب ُهر ْيرة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜم ِّ
اعمُقسمِ َ٘م ِ
اًمً ْح ُر َو َىمت ُْؾ اًمٜمَّ ْٗم ِ
٤مت َ ،ىم٤م ًُمقا  :ي٤م َر ُؾم َ
طمر َم اهللَُّ
س اًمتل َّ
اًمنمك سمِ٤مهللَِّ َ ،و ِّ
قل اهللَّ و َُم٤م ُهـ ؟ ىم٤مل ْ ِّ :
َ٤مت اعمُ ِ
ىمذف اعمُحّمٜم ٍ
َّقزم يقم َّ ِ
ِ
١مُمٜمَ٤مت
إَّٓ سمِ ِّ
اًمز ْطمػ  ،و ُ ْ
اًمر َسم٤م َ ،وأيم ُْؾ ُم٤مل اًمٞمتٞم ِؿ  .واًمت ِّ ْ َ
٤محلؼ َ ،وأيم ُْؾ ِّ
اًمٖم٤مومِ ِ
َ٤مت .
الت ش ٌ
٤مت ش اعمُ ْٝمٚمٙم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  « .اعمُقسمِ َ٘م ُ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىمقًمف شمٕم٤ممم  :إن اًمذيـ ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٞمت٤مُمك فمٚمام :ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ٟ:مزًم٧م ذم رضمؾ ُمـ سمٜمل همٓمٗم٤من ،
ي٘م٤مل ًمف ُمرصمد سمـ زيد وزم ُم٤مل اسمـ أظمٞمف وهق يتٞمؿ صٖمػم وم٠ميمٚمف  ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف  :إن اًمذيـ ي٠ميمٚمقن
أُمقال اًمٞمت٤مُمك فمٚمام .طمراُم٤م سمٖمػم طمؼ  ،إٟمام ي٠ميمٚمقن ذم سمٓمقهنؿ ٟم٤مرا .أظمؼم قمـ ُمآًمف  ،أي قم٤مىمٌتف شمٙمقن
يمذًمؽ .وؾمٞمّمٚمقن ؾمٕمػما .أي  :يدظمٚمقهن٤م (.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )
قمـ اًمًدي ذم أي٦م ىم٤مل  :إذا ىم٤مم اًمرضمؾ ي٠ميمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ فمٚمام يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهل٥م اًمٜم٤مر َيرج ُمـ ومٞمف
وُمـ ُمً٤مُمٕمف وُمـ أذٟمٞمف وأٟمٗمف وقمٞمٜمٞمف يٕمرومف ُمـ رآه سم٠ميمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل ُ :مـ
أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وم٢مٟمف ي١مظمذ سمٛمِمٗمره يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٛمأل ومقه مجرا ومٞم٘م٤مل ًمف  :يمؾ يمام أيمٚمتف ذم اًمدٟمٞم٤م صمؿ يدظمؾ
اًمًٕمػم اًمٙمؼمى.قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل :اًمًٕمػم واد ُمـ ومٞمح ذم ضمٝمٜمؿ(.اًمدر اعمٜمثقر )251/4
ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر :يٕمٜمل ضمؾ صمٜم٤مؤه سم٘مقًمف (:وٓ شم٘مرسمقا ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ) وٓ شم٘مرسمقا ُم٤مًمف إٓ
سمام ومٞمف صالطمف وشمثٛمػمه .ىم٤مل رسمٞمٕم٦م وزيد سمـ أؾمٚمؿ وُم٤مًمؽ وقم٤مُمر  :طمتك يٌٚمغ أؿمده  :يٕمٜمل احلٚمؿ.
( شمٗمًػم اًمٓمؼمى -آٟمٕم٤مم )152 -
(و َٓ َشم ْ٘م َر ُسمقا َُم َ٤مل ا ًْمٞمَتِٞم ِؿ) ٕن اًمٓمٛمع ومٞمف ًم٘مٚم٦م ُمراقمٞمف ووٕمػ ُم٤مًمٙمف
وىم٤مل اسمـ اجلقزي رمحف اهلل :ىمقًمف َ :
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أىمقى ،وذم ىمقًمف (إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ) أرسمٕم٦م أىمقال :أطمده٤م  :أٟمف أيمؾ اًمقِص اعمّمٚمح ًمٚمامل سم٤معمٕمروف
وومؼ طم٤مضمتف  ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس واسمـ زيد .صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًمتج٤مرة ومٞمف  ،ىم٤مًمف ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وجم٤مهد واًمْمح٤مك
واًمًدي .اًمث٤مًم٨م  :طمٗمٔمف ًمف إمم وىم٧م شمًٚمٞمٛمف إًمٞمف  ،ىم٤مًمف اسمـ اًمً٤مئ٥م .اًمراسمع  :أٟمف طمٗمٔمف قمٚمٞمف وشمثٛمػمه
ًمف ،ىم٤مًمف اًمزضم٤مج( .شمٗمًػم زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزى )149/3
وًمٚمٛمٗمنيـ ذم إؿمد صمامٟمٞم٦م أىمقال :أطمده٤م :أٟمف صمالث وصمالصمقن ؾمٜم٦م رواه اسمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قمٌ٤مس.
واًمث٤منُ :م٤م سملم صمامن قمنمة إمم صمالصملم ؾمٜم٦م ىم٤مًمف أسمق ص٤مًمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس  .واًمث٤مًم٨م :أرسمٕمقن ؾمٜم٦م روي
قمـ قم٤مئِم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم .واًمراسمع :صمامن قمنمة ؾمٜم٦م ىم٤مًمف ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وُم٘م٤مشمؾ .واخل٤مُمسَ :خس
وقمنمون ؾمٜم٦م ىم٤مًمف قمٙمرُم٦م .واًمً٤مدس :أرسمع وصمالصمقن ؾمٜم٦م ىم٤مًمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  .واًمً٤مسمع :صمالصمقن ؾمٜم٦م
ىم٤مًمف اًمًدي وىم٤مل صمؿ ضم٤مء سمٕمدهذه أي٦م طمتك سمٚمٖمقا اًمٜمٙم٤مح ومٙم٠مٟمف يِمػم إمم اًمٜمًخ  .واًمث٤مُمـ :سمٚمقغ احلٚمؿ
ىم٤مًمف زيد سمـ أؾمٚمؿ واًمِمٕمٌل وَيٞمك سمـ يٕمٛمر ورسمٞمٕم٦م وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وهق اًمّمحٞمح.
(شمٗمًػم زاد اعمًػم )159 -149/3
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :عم٤م أٟمزل اهلل  :وٓ شم٘مرسمقا ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ و إن اًمذيـ ي٠ميمٚمقن أُمقال
اًمٞمت٤مُمك أي٦م  :اٟمٓمٚمؼ ُمـ يم٤من قمٜمده يتٞمؿ ،ومٕمزل ـمٕم٤مُمف ُمـ ـمٕم٤مُمف ،وذاسمف ُمـ ذاسمف ،ومجٕمؾ يٗمْمؾ ًمف
اًمٌمء ُمـ ـمٕم٤مُمف ،ومٞمجٌس ًمف طمتك ي٠ميمٚمف أويٗمًد ومػمُمل سمف ،وم٤مؿمتد قمٚمٞمٝمؿ ،ومذيمروا ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مٟمزل اهلل  :ويً٠مًمقٟمؽ قمـ اًمٞمت٤مُمك ىمؾ إصالح هلؿ ظمػم وإن خت٤مًمٓمقهؿ وم٢مظمقاٟمٙمؿ .
ومخٚمٓمقا ـمٕم٤مُمٝمؿ سمٓمٕم٤مُمٝمؿ ،وذاهبؿ سمنماهبؿ .قمـ اسمـ قمٌ٤مس :وإن خت٤مًمٓمقهؿ .ىم٤مل  :اعمخ٤مًمٓم٦م أن
ينمب ُمـ ًمٌٜمؽ وشمنمب ُمـ ًمٌٜمف ،وي٠ميمؾ ذم ىمّمٕمتؽ ،وشم٠ميمؾ ذم ىمّمٕمتف ،وي٠ميمؾ ُمـ صمٛمرشمؽ وشم٠ميمؾ ُمـ
صمٛمرشمف ،واهلل يٕمٚمؿ اعمٗمًد ُمـ اعمّمٚمح .ىم٤مل  :يٕمٚمؿ ُمـ يتٕمٛمد أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ،وُمـ يتحرج ُمٜمف ،وٓ ي٠مًمق
قمـ إصالطمف ،وًمق ؿم٤مء اهلل ٕقمٜمتٙمؿ .ي٘مقل ً :مق ؿم٤مء ُم٤م أطمؾ ًمٙمؿ ُم٤م أصٌتؿ مم٤م ٓ شمتٕمٛمدون .قمـ اسمـ
زيد ذم ىمقًمف  :واهلل يٕمٚمؿ اعمٗمًد ُمـ اعمّمٚمح .ىم٤مل  :اهلل يٕمٚمؿ طملم ختٚمط ُم٤مًمؽ سمامًمف ،أشمريد أن شمّمٚمح ُم٤مًمف
أو شمٗمًده ومت٠ميمٚمف سمٖمػم طمؼ ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )561-558/2
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وىم٤مل داود قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف إهلل ُم٤م ضمزاء ُمـ أؾمٜمد اًمٞمتٞمؿ وإرُمٚم٦م اسمتٖم٤مء وضمٝمؽ ىم٤مل ضمزاؤه أن

أفمٚمف ذم فمكم يقم ٓ فمؾ إٓ فمكم ُمٕمٜم٤مه فمؾ قمرر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك ) 65
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ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :ادمروا ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م اًمّمدىم٦مُ(.مقـم٠م ُم٤مًمؽ ص  153رىمؿ )589
وىم٤مل رضمؾ ٕيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف :أوصٜمل سمقصٞم٦م ىم٤مل ارطمؿ اًمٞمتٞمؿ وأدٟمف ُمٜمؽ وأـمٕمٛمف ُمـ ـمٕم٤مُمؽ
وم٢من ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل أشم٤مه رضمؾ يِمتٙمل ىمًقة ىمٚمٌف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل إن أردت أن يٚملم ىمٚمٌؽ وم٠مدن اًمٞمتٞمؿ
ُمٜمؽ واُمًح رأؾمف وأـمٕمٛمف ُمـ ـمٕم٤مُمؽ وم٢من ذًمؽ يٚملم ىمٚمٌؽ وشم٘مدر قمغم طم٤مضمتؽ (.اًمٙمٌ٤مئر  )65ىم٤مل
أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مدم رؾمقل اهلل ظمػم اًمٌٞمقت سمٞم٧م ومٞمف يتٞمؿ َيًـ إًمٞمف وذ اًمٌٞمقت سمٞم٧م ومٞمف يتٞمؿ يً٤مء إًمٞمف
وأطم٥م قمٌ٤مد اهلل إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اصٓمٜمع صٜمٕم٤م إمم يتٞمؿ أو أرُمٚم٦م( .اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك ) 65
=> -8ثبة رغٍ١ظ ربش ُ٠اٌشثب

اًمِم ْٞم َٓم ُ
اًمر َسم٤م ٓ َي ُ٘مق ُُم َ
َىم َ٤مل اهللُ َشم َٕم َ٤ممم  :ا ًَّم ِذي َـ َي٠م ُيم ُٚم َ
قن إَِّٓ يم ََام َي ُ٘مق ُم ا ًَّم ِذي َيت َ
َخ ٌَّ ُٓم ُف َّ
٤من ُِم َـ اعمَ ِّس َذًم ِ َؽ
قن ِّ
ِ
اًمر َسم٤م َوم َٛم ْـ َضم٤مء ُه َُم ْق ِقم َٔم ٌ٦م ُِم ْـ َر ِّسم ِف وم٤م ْٟم َت َٝمك َوم َٚم ُف َُم٤م
اًمر َسم٤م َو َ
أطم َّؾ اهللُ اًمٌَٞمْ َع َو َطم َّر َم ِّ
سم٠مهن ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا إٟم ََّام اًمٌَٞمْ ُع ُمثْ ُؾ ِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
اًمر َسم٤م َو ُي ْر ِيب
َؾم َٚم َ
أص َح ُ
ػ َو َأ ُْم ُر ُه إِ َمم اهللِ َو َُم ْـ َقم٤م َد َوم٠موًمئ َؽ ْ
٤مب اًمٜم َِّ٤مر ُه ْؿ ومٞم َٝم٤م َظم٤مًمدُ و َن َي ْٛم َح ُؼ اهللُ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمر َسم٤م [ اًمٌ٘مرة :
َّ
اًمّمدَ َىم٤مت  -إِ َمم َىم ْقًمف َشم َٕم َ٤ممم َ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ا َّشم ُ٘مقا اهللَ َو َذ ُروا َُم٤م َسم٘م َل ُم َـ ِّ
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وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمثػمة ذم اًمّمحٞمح ُمِمٝمقرةُ :مٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة اًمً٤مسمؼ ذم اًمٌ٤مب ىمٌٚمف (اٟمٔمر
احلدي٨م رىمؿ . )1699
ِ
ِ
ٍ
َ -1615و َقمـ ِ
رؾم ُ
اًمرسم َ٤م
وؾم َّٚمؿ آيم َؾ ِّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اسمـ َُم ًْٕمقد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل ًَ « :م َٕم َـ ُ
وُمقيمِٚم ُفش رواه ُمًٚمؿ  .زاد اًمؽمُمذي وهمػمه َ « :و َؿم٤مهديف َ ،ويمَ٤مشمٌَ ُف ش .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :اًمذيـ ي٠ميمٚمقن اًمرسم٤م ٓ ي٘مقُمقن إٓ يمام ي٘مقم اًمذي يتخٌٓمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اعمس ىم٤مل
 :يٕمرومقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمذًمؽ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًم٘مٞم٤مم إٓ يمام ي٘مقم اعمتخٌط اعمٜمخٜمؼ ،ذًمؽ سم٠مهنؿ ىم٤مًمقا إٟمام اًمٌٞمع
ُمثؾ اًمرسم٤م .ويمذسمقا قمغم اهلل  :وأطمؾ اهلل اًمٌٞمع وطمرم اًمرسم٤م  ،وُمـ قم٤مد وم٠ميمؾ اًمرسم٤م .وم٠موًمئؽ أصح٤مب اًمٜم٤مر
هؿ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدون .وذم ىمقًمف  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل وذروا ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمرسم٤م أي٦م  .ىم٤مل  :سمٚمٖمٜم٤م أن
هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف ُمـ صم٘مٞمػ ،وسمٜمل اعمٖمػمة ُمـ سمٜمل خمزوم  :يم٤من سمٜمق اعمٖمػمة يرسمقن
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ًمث٘مٞمػ  ،ومٚمام أفمٝمر اهلل رؾمقًمف قمغم ُمٙم٦م وووع يقُمئذ اًمرسم٤م يمٚمف ،ويم٤من أهؾ اًمٓم٤مئػ ىمد ص٤محلقا قمغم أن
هلؿ رسم٤مهؿ  ،وُم٤م يم٤من قمٚمٞمٝمؿ ُمـ رسم٤م ومٝمق ُمقوقع  ،ويمت٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم آظمر
صحٞمٗمتٝمؿ  :أن هلؿ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ،أن ٓ ي٠ميمٚمقا اًمرسم٤م وٓ ي١ميمٚمقه .وم٠مشمك سمٜمق
قمٛمرو سمـ قمٛمػم سمٌٜمل اعمٖمػمة إمم قمت٤مب سمـ أؾمٞمد -وهق قمغم ُمٙم٦م -وم٘م٤مل سمٜمق اعمٖمػمة ُ:م٤م ضمٕمٚمٜم٤م أؿم٘مك
اًمٜم٤مس سم٤مًمرسم٤م وووع قمـ اًمٜم٤مس همػمٟم٤م ؟ وم٘م٤مل سمٜمق قمٛمرو سمـ قمٛمػم.صقحلٜم٤م قمغم أن ًمٜم٤م رسم٤مٟم٤م  .ومٙمت٥م قمت٤مب
سمـ أؾمٞمد ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ومٜمزًم٧م هذه أي٦م  :وم٢من ل شمٗمٕمٚمقا وم٠مذٟمقا سمحرب  .قمـ
قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل  :اًمرسم٤م اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن طمقسم٤م ،أصٖمره٤م طمقسم٤م يمٛمـ أشمك أُمف ذم اإلؾمالم ،ودرهؿ ذم
اًمرسم٤م أ ؿمد ُمـ سمْمع وصمالصملم زٟمٞم٦م  .ىم٤مل  :وي١مذن ًمٚمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمؼم واًمٗم٤مضمر ذم اًم٘مٞم٤مم إٓ أيمٚم٦م اًمرسم٤م ،
وم٢مهنؿ ٓ ي٘مقُمقن إٓ يمام ي٘مقم اًمذي يتخٌٓمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اعمس  (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)362/3
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :وم٠مذٟمقا سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف ) أي اؾمتٞم٘مٜمقا سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف.
وىم٤مل ايْم٤م:رم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :وم٤من ل شمٗمٕمٚمقا وم٤مذٟمقا سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف ) ومٛمـ يم٤من ُم٘مٞمام قمغم اًمرسم٤م ٓ يٜمزع
قمٜمف ومحؼ قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم أن يًتتٞمٌف وم٢من ٟمزع وإٓ ضب قمٜم٘مف .وىم٤مل ايْم٤م :ي٘م٤مل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٔيمؾ
اًمرسم٤م :ظمذ ؾمالطمؽ ًمٚمحرب وىمرأ (:ا ًَّم ِذي َـ َي ْ٠م ُيم ُٚم َ
اًمر َسم٤م ) (اًمٌ٘مرة (.)275شمٗمًػم سمـ يمثػم )716/1
قن ِّ
قمـ اًمًدي :ومٛمـ ضم٤مءه ُمققمٔم٦م ُمـ رسمف أُم٤م اعمققمٔم٦م :وم٤مًم٘مرآن.قمـ ؾمٗمٞم٤من ذم هذه أي٦م ىم٤مل :وم٤مٟمتٝمك ىم٤مل:
شم٤مب .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل :ومٚمف ُم٤م ؾمٚمػ يٕمٜمل :ومٚمف ُم٤م يم٤من أيمؾ ُمـ اًمرسم٤م ىمٌؾ اًمتحريؿ .ىم٤مل
ؾمٗمٞم٤من :ؾمٛمٕمٜم٤م ذم ىمقًمف ُ:م٤م ؾمٚمػ ىم٤ملُ :مٖمٗمقرا ًمف .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف :وأُمره إمم اهلل يٕمٜمل :سمٕمد
اًمتحريؿ ،وسمٕمد شمريمف ،إن ؿم٤مء قمّمٛمف ،وإن ؿم٤مء ل يٗمٕمؾ .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل :وُمـ قم٤مد يٕمٜمل:
ذم اًمرسم٤م سمٕمد اًمتحريؿ ،وم٤مؾمتحٚمف; ًم٘مقهلؿ :إٟمام اًمٌٞمع ُمثؾ اًمرسم٤م  .قمـ ؾمٕمٞمد ذم ىمقًمف :وم٠موًمئؽ أصح٤مب اًمٜم٤مر
هؿ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدون يٕمٜمل ٓ :يٛمقشمقن(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )547/2
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل ٓ :شمٌٞمٕمقا اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م إٓ ُمثال سمٛمثؾ

وٓ شمِمٗمقا سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض وٓ شمٌٞمٕمقا اًمقرق سم٤مًمقرق إٓ ُمثال سمٛمثؾ وٓ شمِمٗمقا سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ،وٓ
شمٌٞمٕمقا اًمقرق سم٤مًمذه٥م أطمدمه٤م هم٤مئ٥م وأظمر ٟم٤مضمز ،وإن اؾمتٜمٔمرك إمم أن يٚم٩م سمٞمتف ومال شمٜمٔمره ،إن أظم٤مف
قمٚمٞمٙمؿ اًمرُم٤مء واًمرُم٤مء :هق اًمرسم٤م(.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )596/9
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ىم٤مٓ احلًـ واسمـ ؾمػميـ أهنام :واهلل إن ه١مٓء اًمّمٞم٤مروم٦م ٕيمٚم٦م اًمرسم٤م وإهنؿ ىمد أذٟمقا سمحرب ُمـ اهلل
ورؾمقًمف وًمق يم٤من قمغم اًمٜم٤مس إُم٤مم قم٤مدل ٓؾمتت٤مهبؿ وم٢من شم٤مسمقا وإٓ ووع ومٞمٝمؿ اًمًالح .
وىم٤مل ىمت٤مدة:أوقمدهؿ اهلل سم٤مًم٘متؾ يمام شمًٛمٕمقن  ،ومجٕمٚمٝمؿ َهب َر ًضم٤م ( اًمٌمء اعمٌ٤مح ) أيٜمام صم٘مٗمقا َوم٢مِ َّي٤ميم ُْؿ َو َُم٤م
َظم٤م ًَم َط هذه اًمٌٞمقع ُمـ اًمرسم٤م وم٢من اهلل ىمد أوؾمع احلالل وأـم٤مسمف ومال شمٚمجئٜمٙمؿ إمم ُمٕمّمٞمتف وم٤مىم٦م.
(شمٗمًػم سمـ يمثػم )717-716/1
ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :أن اًمتقرق أصؾ اًمرسم٤م .وم٢من اهلل طمرم أظمذ دراهؿ سمدراهؿ أيمثر ُمٜمٝم٤م إمم
أضمؾ :عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ ضر اعمحت٤مج وأيمؾ ُم٤مًمف سم٤مًمٌ٤مـمؾ(.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )434/29
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مرٕ:ن أزن صمالصم٤م وصمالصملم زٟمٞم٦م أطم٥م إزم ُمـ أن آيمؾ درهؿ رسم٤م يٕمٚمؿ اهلل أن أيمٚمتف طملم
أيمٚمتف رسم٤م اسمك ُ(.مّمٜمػ سمـ ؿمٞمٌف )588/6
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم شمٗمًػم هذه أي٦م :يٌٕم٨م آيمؾ اًمرسم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م جمٜمقٟم ً٤م َيٜمؼ.وقمـ ىمت٤مدة ىمقًمف :وشمٚمؽ
قمالُم٦م أهؾ اًمرسم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سمٕمثقا وهبؿ ظمٌؾ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ( .ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من )193 / 3
ؾمئؾ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد :ل طمرم اهلل اًمرسم٤م؟ ىم٤ملً :مئال يتامٟمع اًمٜم٤مس اعمٕمروف( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )194/3
ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ اٟمس :أوقمد اهلل آيمؾ اًمرسم٤م سم٤مًم٘متؾ(.شمٗمًػم سمـ يمثػم )717/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :يم٤من رضمؾ ًمف قمغم رضمؾ قمنمون درمه٤م ومجٕمؾ َيدي إًمٞمف وضمٕمؾ يمٚمام أهدى إًمٞمف هدي٦م

سم٤مقمٝم٤م طمتك سمٚمغ صمٛمٜمٝم٤م صمالصم٦م قمنم درمه٤م وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس ٓ :شم٠مظمذ ُمٜمف إٓ ؾمٌٕم٦م دراهؿ.
( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )349/5
ىم٤مل ُم٤مًمؽ :سمٚمٖمٜمل أن رضمال أشمك اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘م٤مل :إن أؾمٚمٗم٧م رضمال ؾمٚمٗم٤م ،واؿمؽمـم٧م قمٚمٞمف
أومْمؾ مم٤م أؾمٚمٗمتف ،وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :ومذًمؽ اًمرسم٤م .ىم٤مل ومٙمٞمػ شم٠مُمرن ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ؟ وم٘م٤مل قمٌد اهلل
سمـ قمٛمر.اًمًٚمػ قمغم صمالصم٦م وضمقه :ؾمٚمػ شمًٚمٗمف شمريد سمف وضمف اهلل ومٚمؽ وضمف اهلل شمٕم٤ممم ،وؾمٚمػ شمًٚمٗمف
شمريد سمف وضمف ص٤مطمٌؽ ومٚمؽ وضمف ص٤مطمٌؽ ،وؾمٚمػ شمًٚمٗمف ًمت٠مظمذ ظمٌٞمث٤م سمٓمٞم٥م ومذًمؽ اًمرسم٤م .ىم٤مل :ومٙمٞمػ
شم٠مُمرن ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ؟ ىم٤مل :أرى أن شمِمؼ اًمّمحٞمٗم٦م وم٢من أقمٓم٤مك ُمثؾ اًمذي أؾمٚمٗمتف ىمٌٚمتف ،وإن أقمٓم٤مك
دون اًمذي أؾمٚمٗمتف وم٠مظمذشمف أضمرت ،وإن أقمٓم٤مك أومْمؾ مم٤م أؾمٚمٗمتف ـمٞمٌ٦م سمف ٟمٗمًف ومذًمؽ ؿمٙمر ؿمٙمره ًمؽ،
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وًمؽ أضمر ُم٤م أٟمٔمرشمف(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مك )19719
ىم٤مل جم٤مهد أٟمف :اؾمتًٚمػ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ُمـ رضمؾ دراهؿ صمؿ ىمْم٤مه دراهؿ ظمػما ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل اًمرضمؾ ي٤م أسم٤م
قمٌد اًمرمحـ هذه ظمػم ُمـ درامهل اًمتل أؾمٚمٗمتؽ وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىمد قمٚمٛم٧م ذًمؽ وًمٙمـ ٟمٗمز سمذًمؽ
ـمٞمٌ٦م( .اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك)19726 -352/5
قمـ سمـ ؾمػميـ ىم٤مل ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ ُمًٕمقد  :إن اؾمتًٚمٗم٧م ُمـ رضمؾ َخًامئ٦م قمغم أن أقمػمه فمٝمر ومرد
وم٘م٤مل قمٌد اهلل ُم٤م أص٤مب ُمٜمف ومٝمق رسم٤م( .اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )351/5
وؾم٠مًم٧م أم وًمد زيد سمـ أرىمؿ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مًم٧م :إن سمٕم٧م ُمـ زيد همالُم٤م إمم اًمٕمٓم٤مء سمثامٟمامئ٦م درهؿ،
صمؿ اسمتٕمتف سمًتامئ٦م ،وم٘م٤مًم٧م هل٤م قم٤مئِم٦م سمئس ُم٤م اؿمؽمي٧م ،وسمئس ُم٤م سمٕم٧م .أظمؼمي زيدا أٟمف أسمٓمؾ ضمٝم٤مده ُمع
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ أن يتقب .ىم٤مًم٧م ي٤م أم اعم١مُمٜملم أرأي٧م إن ل أضمد إٓ رأس ُم٤مزم وم٘م٤مًم٧م
قم٤مئِم٦م ومٛمـ ضم٤مءه ُمققمٔم٦م ُمـ رسمف وم٤مٟمتٝمك ومٚمف ُم٤م ؾمٚمػ ( اًمٌ٘مرة (. ) 275جمٛمقع اًمٗمت٤موى )436/29
َ
ُمروان ذم سمٞمٕمٝم٤م وم٠مذن هلؿ ،ومدظمؾ أسمق
اًمتج٤مر
قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر  :أن صٙم٤مك اًمتج٤مر ظمرضم٧م وم٤مؾمت٠مذن
ُ
هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف :أذٟم٧م ذم سمٞمع اًمرسم٤م وىمد هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يِمؽمي
اًمٓمٕم٤مم صمؿ يٌ٤مع طمتك ُيًتقرم ىم٤مل ؾمٚمٞمامن :ومرأي٧م ُمروان سمٕم٨م احلرس ومجٕمٚمقا يٜمتزقمقن اًمّمٙم٤مك ُمـ
أيدي ُمـ ٓ يتحرج ُمٜمٝمؿُ(.مًٜمد اإلُم٤مم أمحد )7347-156 / 16
قمٜمٛمحٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل:روى أن أسم٤م ىمت٤مدة يم٤من ًمف ديـ قمغم رضمؾ ويم٤من ي٠مشمٞمف يت٘م٤مو٤مه ومٞمختٌئ ُمٜمف
ومج٤مء ذات يقم ومخرج صٌل ومً٠مًمف قمٜمف  ،وم٘م٤مل ٟ :مٕمؿ هق ذم اًمٌٞم٧م ي٠ميمؾ ظمزيرة ومٜم٤مداه  :ي٤م ومالن اظمرج وم٘مد
أظمؼمت أٟمؽ ه٤مهٜم٤م ومخرج إًمٞمف وم٘م٤مل ُ :م٤م يٖمٞمٌؽ قمٜمل ؟ وم٘م٤مل  :إن ُمٕمن وًمٞمس قمٜمدي  .ىم٤مل  :آهلل إٟمؽ
ُمٕمن ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ  .ومٌٙمك أسمق ىمت٤مدة صمؿ ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلُ:مـ ٟمٗمس قمـ
همريٛمف أو حم٤م قمٜمف يم٤من ذم فمؾ اًمٕمرش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.رواة ُمًٚمؿ – ُمًٜمد امحد رىمؿ )22923
قمـ قمٌٞمد أيب ص٤مًمح ُمقمم اًمًٗم٤مح ىم٤مل :سمٕم٧م سمزا زم ُمـ أهؾ دار ٟمخٚم٦م إمم أضمؾ ،صمؿ أردت اخلروج إمم
اًمٙمقوم٦م ومٕمروقا قمكم أن أوع قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمثٛمـ ويٜم٘مدون ومً٠مًم٧م زيد سمـ صم٤مسم٧م وم٘م٤مل ٓ :آُمرك أن شم٠ميمؾ
هذا وٓ شمقيمٚمف( .اإلؾمتذيم٤مر )256/29
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>> -8ثبة ربش ُ٠اٌش٠بء

لم ًَم ُف اًمدِّ ي َـ ُطمٜمَ َٗم٤م َء [ اًمٌٞمٜم٦م  ، ] 5 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ٓ :
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إَِّٓ ًم ِ َٞم ْٕمٌُدُ وا اهللَ خمُ ْٚمِ ِّم َ
ُشم ٌْٓمِ ُٚمقا َصدَ َىم٤مشمِٙم ُْؿ سمِ٤معمَ ِّـ َوإَ َذى يم٤م ًَّم ِذي ُيٜم ِْٗم ُؼ َُم٤م ًَم ُف ِرئَ٤م َء اًمٜم ِ
َّ٤مس [ اًمٌ٘مرة  ، ] 264 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم :

َّ٤مس َوَٓ َي ْذيم ُُرو َن اهللَ إَِّٓ َىمٚمِٞم ً
ال [ اًمٜمً٤مء . ] 142 :
ُي َراءو َن اًمٜم َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
َ -1616و َقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
أذ َك ِ
اًمنم ِك ُ ،م ْـ َقم َ
ومٞمف َُم ِٕمك َهم ْ ِػمى  ،شمَر ْيمتُ ُف
ٛمؾ َقم َٛمال ْ
اًمنميمَ٤مء َقم ِـ ِّ
« َىم َ٤مل اهللَّ شم َٕم٤ممم  :أٟمَ٤م أ ْهمٜمك ُّ َ
ِ
وذ َيم ُف ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ
ِ
 -1617و َقمٜمْف َىم َ٤مل ِ :
قل  « :إ َّن َّأو َل اًمٜم ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
َّ٤مس ُي ْ٘م َ٣م ْيق َم
َ ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ٕمر َوم ُف ٟمِ ْٕم َٛمتَ ُف َ ،وم َٕمر َوم َٝم٤م َ ،
٧م
ىم٤مل َ :وم َام َقم ِٛم ْٚم َ٧م ومِٞمٝم٤م ؟ َىم َ٤مل َ :ىم٤م َشم ْٚم ُ
ا ًْم٘مٞم٤م َُم٦م َقمٚم ْٞمف ُ
اؾمت ُِْم ِٝمدَ َ ،وم ُ٠مشم َك سمِف َ ،وم َّ
رضم ٌؾ ْ
ىم٤مل يم ََذ ْسم٧م َ ،وًمٙمِٜم ََّؽ َىم٤مشم ْٚم َ٧م ٕ َن ُي َ
تَ :
ومِ َ
٘م٤مل َضم ِريء َ ،وم َ٘مدْ ِىم َٞمؾ ُ ،صم َّؿ ُأ ُِم َر سمِ ِف
اؾمت ُِْم ِٝمدْ ُ
ٞمؽ َطمتَّك ْ
ِ
٥م َقمغم َو ْضم ِٝم ِف َطمتَّك ُأ ًْم ِ٘م َك ذم اًمٜم ِ
َّ٤مر َ .و َر ُضمؾ شمَٕم َّٚمؿ ا ًْم ِٕم ّٚم َؿ و َقم َّٚم َٛم ُف  ،و َىم َرأ ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َ ،وم٠مشمِ َك سمِ ِف َ ،وم َٕم َّر َوم ُف
َوم ًُح َ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م ؟ َ
ٟمِ َٕمٛم ُف َوم َٕم َر َوم َٝم٤م َ .
ٞمؽ ا ًْم ُ٘م َ
أت ومِ َ
رآن َ ،ىم َ٤مل :
ىم٤مل  :شمَٕم َّٚم ْٛم ُ٧م ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ َو َقم َّٚم ْٛم ُت ُف َ ،و َىم َر ُ
ىم٤مل َ :ومام قمٛم ْٚم َ٧م وم َ
ٞم٘م٤مل  :هق َىم ِ
أت ا ًْم٘مرآن ًم ِ َ
٤مرى ٌء َ ،وم َ٘مدْ ِىم َٞمؾ ُ ،صم َّؿ ِأُم َر ،
يم ََذ ْسم َ٧م  ،وًمٙمِٜمَّؽ َشم َٕم َّٚم ْٛم٧م ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ َو َقم َّٚم ْٛمتُ ُف  ،و َىم َر ُ

َّ٤مر  ،ورضم ٌؾ وؾمع اهللَّ َقم َٚمٞم ِف  ،وأ ْقم َٓم٤مه ُِمـ أصٜم ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مف اعمَ٤مل َ ،وم ُ٠مشمِك
ْ
ْ َ
َّ َ
٥م َقمغم َو ْضم ِٝمف َطمتَّك ُأ ًْم٘م َك ذم اًمٜم ِ َ َ ُ
َوم ًُح َ
شمريم٧م ُِمـ ؾم ٍ ِ
ِ
٥م أ ْن ُيٜمْ َٗم َؼ ومٞم َٝم٤م إَّٓ
ٟمٕمٛم ُف َ ،وم َٕم َر َوم َٝم٤م  .ىم٤مل َ :وم َام َقم ِٛم ْٚم٧م ومٞمٝم٤م ؟ ىم٤مل ُ :م٤م
ُ
ٌٞمؾ ُحت ُّ
َ
ٕمر َوم ُف َ
سمِف َوم َّ
ِ
ِ ِ
أ ْٟم َٗم ْ٘م ُ٧م ومٞمٝم٤م ًَمؽ َ .ىم َ٤مل  :يم ََذ ْسم َ٧م  ،وًمٙمِٜم ََّؽ َوم َٕم ْٚم َ٧م ًمٞمُ َ٘م َ٤مل  :هق َضم َقا ٌد َوم َ٘مدْ َ
٥م َقم َغم
ىمٞمؾ ُ ،صم َّؿ أُم َر سمِف َوم ًُح َ
ِ
ِ
٤مع َطم ٌ
٤مذق
أى ُ :ؿم َج ٌ
اًمرا َء وسم٤معمدِّ ّ
ْ
وضم ِٝمف ُصم َّؿ أ ًْم٘م َك ذم اًمٜم٤مر ش رواه ُمًٚمؿ َ « .ضم ِريء ش سمٗمتح اجلٞمؿ ويمن َّ
َ -1618و َقم ْـ ِ
اسمـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام أ َّن ٟمَ٤مؾم ً٤م َىم٤م ًُمقا ًَم ُف  :إٟمَّ٤م ٟمَدْ ُظم ُؾ َقمغم َؾمالـمِٞمٜمٜم٤م َومٜمَ ُ٘م ُ
قل هل ُ ْؿ
ِ
ِ ِ
هؿ ؟ َ
ىم٤مل ا ْسم ُـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام ُ :يمٜمَّ٤م َٟم ُٕمدُّ هذا ٟمِ َٗم٤مىم ً٤م َقمغم
سمِخالف َُم٤م َٟم َت َٙم َّٚم ُؿ إذا َظم َر ْضمٜمَ٤م ُم ْـ قمٜمْد ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  .رواه اًمٌخ٤مري .
َقم ْٝمد َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
 -1619وقم ْـ ُضمٜمْدُ ب سمـ َقم ٌْ ِد اهللَّ ِ
ٞم٤من ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :
سمـ ُؾم ْٗم َ
وؾم َّٚمؿ :
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل ُّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف َ .و َروا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ أيْم ً٤م ُِم ْـ ِر َوا َي ِ٦م ا ْسم ِـ
« َُمـ َؾم َّٛم َع َؾم َّٛم َع اهللَّ سمِ ِف  ،و َُم ْـ ُي َر َا ِئك اهللَّ ُي َر ِئك سمِ ِف ش ٌ
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َقمٌَّ ٍ
٤مس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام .
ِ
« ؾمٛمع ش سمت َِْم ِد ِ
يد اعمِٞم ِؿ َ ،و َُم ْٕمٜمَ٤م ُه ْ :
أي َ :وم َْم َح ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م
قمٛم َٚم ُف ًمٚمٜمَّ٤مس ر َي٤م ًء « َؾم َّٛم َع اهللَّ سمِف ش ْ
َ َّ َ
أؿم َٝم َر َ
ِ
ِ
ِ
أي َُ :م ْـ َأ ْفم َٝم َر ًمٚمٜم ِ
أي :
٤مًمح ًمٞمَ ْٕم ُٔم َؿ قمٜم ُ
ْده ْؿ « َرا َءى اهللَّ سمِف ش ْ
اًمّم َ
َّ٤مس ا ًْم َٕم َٛمؾ َّ
 ،و َُم ْٕمٜمك ُ « :م ْـ َرا َءى ش ْ
أ ْفم َٝم َر َ ِ
ه َير َشم ُف َقمغم ُرؤوس اخلَالئِ ِؼ .

ِ
 -1629و َقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َشم َٕم َّٚمؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
جلٜم َِّ٦م
ٞم٥م سمِ ِف َقم َرو ً٤م ُِم َـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َ ،ل ْ َجيِدْ َقم ْر َ
قم ْٚم ًام ممَّ٤م ُي ٌْ َت َٖمك سمِف َو ْضم ُف اهللَِّ َقم َّز َو َضم َّؾ ٓ َي َت َٕم َّٚم ُٛم ُف إَّٓ ًم ُٞمّم َ
فا َ
ٍ
ِ ِ
ُ
وإطم٤مدي٨م ذم اًمٌ٤مب يمثػم ٌة ُمِمٝمقر ٌة .
سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحٍ .
َي َٝم٤م  .رواه أسمق داود
َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م ش َي ْٕمٜمك ِ :ر َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ ىمت٤مدة ،ىمقًمف  :يراءون اًمٜم٤مس وإٟمف واهلل ًمقٓ اًمٜم٤مس ُم٤م صغم اعمٜم٤مومؼُ ،م٤م يّمكم إٓ ري٤مء وؾمٛمٕم٦م .قمـ
احلًـ ىم٤مل :ىمرأ هذه يراءون اًمٜم٤مس وٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞمال ىم٤مل احلًـ :ومقاهلل ًمق يم٤من ذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ
ُمٜمٝمؿ هلل ًم٘مٌٚمف ،وًمٙمـ يم٤من ذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ري٤مء (.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1996/4
قمـ جم٤مهد ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ  ( :واًمذيـ يٛمٙمرون اًمًٞمئ٤مت هلؿ قمذاب ؿمديد وُمٙمر أوًمئؽ هق يٌقر )
ىم٤مل  :هؿ اعمراؤون( .ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )369/14
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ (:وٓ ُي ْ ِ
نم ْك سمِ ِٕمٌَ٤م َد ِة َر ِّسم ِف َأ َطمد ًا) (اًمٙمٝمػ  .)119ىم٤مل ٓ :يرائل سمٕمٌ٤مدة
رسمف أطمد ًا ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)288/4
قمٛمؾ اًم٘مقم ِ
صمقاب قمٛمٚمؽ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،وإٟمَّام ُ
اًمري٤مء ْ
ًممظمرة ،ىمٞمؾ ًمف:
أن شمٓم َٚم٥م َ
وروي أ َّن ًم٘مامن ىم٤مل ٓسمٜمفِّ :
ُ
إفمٝم٤مره ُمـ اًمٕمٛمؾ ومال
ومام دواء اًمري٤مء؟ ىم٤مل :يمتْامن اًم َٕمٛمؾ ىمٞمؾ ًمف :ومٙمٞمػ ُيٙمتؿ اًمٕمٛمؾ؟ ىم٤ملُ :م٤م ُيم ِّٚم ْٗم٧م
َ
ِ
٥م أٓ شمُٓمٚمِع قمٚمٞمف إٓ اهلل (.اًم٘مرـمٌل )182/5
شمدظمؾ ومٞمف إٓ سم٤مإلظمالص وُم٤م ل شمُٙم َّٚمػ
إفمٝم٤مره ُأطم ُّ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :إقمامل قمغم أرسمٕم٦م وضمقه  :قم٤مُمؾ ص٤مًمح ذم ؾمٌٞمؾ هدى يريد سمف اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمس ًمف ذم

أظمرة رء ذًمؽ سم٠من اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل ُ( :مـ يم٤من يريد احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م ٟمقف إًمٞمٝمؿ أقمامهلؿ)
(هقد  )15وقم٤مُمؾ ري٤مء ًمٞمس ًمف صمقاب ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ اًمقيؾ وقم٤مُمؾ ص٤مًمح ذم ؾمٌٞمؾ هدى يٌتٖمل سمف
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وضمف اهلل واًمدار أظمرة ومٚمف اجلٜم٦م ذم أظمرة ُمع ُم٤م يٕم٤من سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وقم٤مُمؾ ظمٓم٤مي٤م وذٟمقب صمقاسمف قم٘مقسم٦م
اهلل إٓ أن يٖمٗمر اهلل ًمف وم٢مٟمف أهؾ اًمت٘مقى وأهؾ اعمٖمٗمرة (.اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك  229 /4رىمؿ )1672
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمفً:مٚمٛمرائل صمالث قمالُم٤مت ،يٙمًؾ إذا يم٤من وطمده ،ويٜمِمط إذا يم٤من ذم
اًمٜم٤مس ،ويزيد ذم اًمٕمٛمؾ إذا أصمٜمل قمٚمٞمف ،ويٜم٘مص إذا ذم  (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )296/3
يًٛمع
قمـ إي٤مس اًمٌجكم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمًٕمقد ي٘مقلُ :مـ راءى ذم اًمدٟمٞم٤م ،راء اهلل سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وُمـ ّ
يًٛمع اهلل سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وُمـ يتٓم٤مول شمٕمٔم ًام ،يْمٕمف اهلل :وُمـ يتقاوع ختِمٕم ً٤م ،يرومٕمف اهلل.
ذم اًمدٟمٞم٤مّ ،
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )138/1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :اصمٜمت٤من ُمٜمجٞمت٤من واصمٜمت٤من ُمٝمٚمٙمت٤من  ،وم٤معمٜمجٞمت٤من :اًمٜمٞم٦م واًمٜمٝمك وم٤مًمٜمٞم٦م
أن شمٜمقي أن شمٓمٞمع اهلل ومٞمام يًت٘مٌؾ  ،واًمٜمٝمك أن شمٜمٝمك ٟمٗمًؽ قمام طمرم اهلل قمز وضمؾ  ،واعمٝمٚمٙمت٤من :اًمٕمج٥م،
واًم٘مٜمقط(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )7/298
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث ىم٤مل  :ضم٤مء رسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ إمم قمٚم٘مٛم٦م  ،ومذيمر ؿمٞمئ٤م  ،وم٘م٤مل  :إن اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ
إٓ اًمٜم٤مظمٚم٦م يٕمٜمل حمض ىمٚمٌف  ،ومٕمج٥م سمف رسمٞمع وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد ًمٕمٚم٘مٛم٦م  :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمًٕمقد
ُمًٛمع وٓ ُمراء وٓ ٓقم٥م وٓ داع إٓ داقمٞم٤م دقم٤مء صمٌت٤م ُمـ ىمٚمٌف.
ي٘مقل  :إن اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ ّ
(اًمزهد ًمٜمٕمٞمؿ رىمؿ ) 88
اًمٕمٚمؿ اًمٜمًٞم٤من ،وآوم٦م ِ
ًمٙمؾ رء آوم٦م ،وآوم٦م ِ
ىم٤مل قمٌداهللَّ سمـ قمٌَّ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامِّ :
اًمٕمٌ٤مدة اًمٙمًؾ ،وآوم٦م
اًمري٤مء ،وآوم٦م اإلؾمالم اهلَقى.
اًمًخ٤مء اًمتٌذير ،وآوم٦م اجلامل اخلُٞمالء ،وآوم٦م اًمدِّ يـ ِّ
اًمتِّج٤مرة اًمٙمذب وآوم٦م َّ
( ىمقت اًم٘مٚمقب)196/1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ُ :مـ راءى سمٌمء ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ قمٛمؾ ويمٚمف اهلل إًمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،وىم٤مل  :اٟمٔمر هؾ يٖمٜمل
قمٜمؽ ؿمٞمئ٤م؟(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )363/14
ىم٤مل اًمزسمػم اسمـ اًمٕمقام ُ:مـ أؾمتٓم٤مع أن يٙمقن ًمف ظمٌٞمئ٦م ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح ومٚمٞمٗمٕمؾ( .اًمزهدٕيب داود )119
قمـ قمكم سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض أٟمف ىم٤مل ُ :م٤م أطمغم يمالم أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل اًمٗمْمٞمؾ
طمكم ؟ ىم٤مل  ٓ :ي٤م أسم٧م ىم٤مل ٕ :هنؿ أرادوا سمف اهلل شمٌ٤مرك و شمٕم٤ممم( .ؿمٕم٥م اإليامن رىمؿ )1798
 :ي٤م سمٜمل وشمدري ل َ

يم٤من اًم ُٗمْمٞمؾ سمـ قم َّٞم٤مض ي٘مقل :أدريمٜم٤م اًمٜم٤مس وهؿ يراؤون سمام يٕمٛمٚمقن ومّم٤مروا أن يرؤون سمام ٓ
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يٕمٛمٚمقن(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )297-296/3
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل :ظمػم اًمٕمٛمؾ أظمٗم٤مة ،أُمٜمٕمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،وأسمٕمده ُمـ اًمري٤مء.
( إظمالص اًمٜمٞم٦م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م)28/1
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل ُ :مـ وىمك َخً٤م وم٘مد وىمل ذ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة .اًمٕمج٥م واًمري٤مء واًمٙمؼم
واإلزراء واًمِمٝمقة (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )8/95
وقمٜمف ىم٤ملُ :مـ اؾمتقطمش ُمـ اًمقطمدة ،واؾمت٠مٟمس سم٤مًمٜم٤مس ،ل يًٚمؿ ُمـ اًمري٤مء (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)199/ 8
ىم٤مل طمًلم سمـ اًمرسمٞمع  :ؾمٛمٕم٧م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل  :ويؾ عمـ ًمٞمس هلل( .ؿمٕم٥م اإليامن )436/14
اعمحٛمدَ ة (.إوًمٞم٤مء ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )69/1
طم٥م ْ
اًمري٤مء ُّ
ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل ْ :
أصؾ ِّ
ىم٤مل اسمـ قمٌداًمًالم :اًمري٤مء أن َ
واًمًٛمٕم٦م أن َُي ِٗمل قمٛم َٚمف هلل ،صمؿ َُيدِّ ث سمف اًمٜم٤مس.
يٕمٛمؾ ًمٖمػم اهللُّ ،
( ومتح اًمٌ٤مري )336/18
يم٤من ٌ
فم٤مهره :طمتك ٓ شمُٜمٙمر اًمٕم٤م َُّم٦م واًمٕمٚمامء ُِمـ فم٤مهره ؿمٞم ًئ٤م وسم٤مـمٜمف
ؾمٝمؾ ي٘مقل :اعمرائل طم ًّ٘م٤م اًمذي َُي ًِّـ
َ
ظمراب (.يمت٤مب ىمقت اًم٘مٚمقب ص)71
وإن حمٛمد سمـ ِ
وىمراء اعمٚمقكَّ ،
واؾمع
وىمراء اًمدٟمٞم٤مَّ ،
ىمراء اًمرمحـَّ ،
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل  :اًم ُ٘م َّراء صمالصم٦مَّ :
ِ
ىمراء اًمرمحـ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )483/2
ُمـ َّ
أذف ُِمـ ؾمٛمتؽ سم٤مًمٜمٝم٤مرَّ :
ٕن اًمًٛم٧م
اًمً ْٛم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ ،وم٢مٟمف ْ
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٌ٤مرك ُّ
اًمّمقري :أ ْفم ِٝمر َّ
ًمرب اًمٕم٤معملم (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )483/2
وؾم ْٛم٧م اًمٚمٞمؾ ِّ
سم٤مًمٜمٝم٤مر ًمٚمٛمخٚمقىملمَ ،
ِ
قمدت ومٞمف،
شمٌ٧م إًمٞمؽ ُمٜمف ،صمؿ
ُمٓمرف سمـ قمٌداهلل:
ُ
اًمٚمٝمؿ إن أؾمتٖمٗمرك مم٤م ُ
َّ
ىم٤مل اسمـ ُقمٞمٞمٜم٦م :يم٤من ُمـ دقم٤مء ِّ
وأؾمتٖمٗمرك مم٤م ضمٕمٚمتُف ًمؽ قمغم ٟمٗمز ،صمؿ ل َأ ِ
أردت سمف وضم َٝمؽ،
زقمٛم٧م أن
ف ًمؽ سمف ،وأؾمتٖمٗمرك ممَّ٤م
ُ
ُ
قمٚمٛم٧م (.أظمرضمف أمحدُ سمرىمؿ ()17966
ومخ٤مًمط ىم ْٚمٌل ُمٜمف ُم٤م ىمد
َ
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل َ ٓ:ي ِ
اًمري٤م َء إٓ خمٚمِص ُ (.سمًت٤من اًمٕم٤مروملم ًمٚمٜمقوي )18/1
ٕمرف ِّ
ِ
ُ
أومْمؾ ُمـ فم٤مهرهؿ،
صمالصم٦م ُمٜم٤مزل :إوًمٞم٤مء ،وهؿ اًمذيـ سم٤مـمِٜمُٝمؿ
اًمٌقؾمٜمجل :اًمٜم٤مس قمغم
ىم٤مل أسمق احلًـ
ُّ
ِ
أهارهؿ ،وٓ
ههؿ وقمالٟمٞمتُٝمؿ ؾمقاء ،واجلُ َّٝم٤مل وهؿ اًمذيـ قمالٟمٞمتُٝمؿ خت٤مًمِػ
َ
واًمٕمٚمامء وهؿ اًمذيـ ُّ
ّم٤مف ُِمـ همػمهؿ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )436/4
ُيٜمّمٗمقن ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ،و َيٓمٚمٌقن اإلٟم
َ
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ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ :اًمري٤مء قمغم صمالصم٦م أوضمف :وضمف اًمٌ٤مـمـ ،ووضمٝم٤من اًمٔم٤مهر :وم٠مُم٤م اًمٔم٤مهر :وم٤مإلهاف،
واًمٗمً٤مد ،وم٢مٟمف ضمقز ًمؽ أن حتٙمؿ :أن هذا ري٤مء ٓ ؿمؽ ومٞمف ،وم٢مٟمف ٓ جيقز ذم ديـ اهلل :اإلهاف ،واًمٗمً٤مد:
وأُم٤م اًمٌ٤مـمـ :وم٢مذا رأي٧م اًمرضمؾ يّمقم ،ويتّمدق ،وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمؽ أن حتٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمري٤مء :وم٢مٟمف ٓ :يٕمٚمؿ
ذًمؽ إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)76/8
ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿ ٓ :أدري أَيام أؿمد قمغم اًمٜم٤مس اشم٘م٤مء اًمٕمج٥م أو اًمري٤مء اًمٕمج٥م داظمؾ ومٞمؽ واًمري٤مء
يدظمؾ قمٚمٞمؽ اًمٕمج٥م أؿمد قمٚمٞمؽ ُمـ اًمري٤مء وُمثٚمٝمام أن يٙمقن ُمٕمؽ ذم اًمٌٞم٧م يمٚم٥م قم٘مقر ويمٚم٥م آظمر
ظم٤مرج اًمٌٞم٧م وم٠مَيام أؿمد قمٚمٞمؽ اًمذي ُمٕمؽ أو اخل٤مرج؟ وم٤مًمداظمؾ اًمٕمج٥م واخل٤مرج اًمري٤مء(.احلٚمٞم٦م )76/8

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :إي٤مك وُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ قمٛمٚمؽ وم٢مٟمام يٗمًد قمٚمٞمؽ قمٛمٚمؽ اًمري٤مء ،وم٢من ل يٙمـ ري٤مء
وم٢مقمج٤مسمؽ سمٜمٗمًؽ طمتك َيٞمؾ إًمٞمؽ أٟمؽ أومْمؾ ُمـ أخ ًمؽ ،وقمًك أن ٓ شمّمٞم٥م ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمثؾ اًمذي
يّمٞم٥م وًمٕمٚمف أن يٙمقن هق أورع ُمٜمؽ قمام طمرم اهلل وأزيمك ُمٜمؽ قمٛمال ،وم٢من ل شمٙمـ ُمٕمجٌ٤م سمٜمٗمًؽ وم٢مي٤مك
أن حت٥م حمٛمدة اًمٜم٤مس وحمٛمدهتؿ أن حت٥م أن يٙمرُمقك سمٕمٛمٚمؽ ويروا ًمؽ سمف ذوم٤م وُمٜمزًم٦م ذم صدورهؿ أو
طم٤مضم٦م شمٓمٚمٌٝم٤م إًمٞمٝمؿ ذم أُمقر يمثػمة ،وم٢مٟمام شمريد سمٕمٛمٚمؽ زقمٛم٧م وضمف اًمدار أظمرة ٓ شمريد سمف همػمه ومٙمٗمك
سمٙمثرة ذيمر اعمقت ُمزهدا ذم اًمدٟمٞم٤م وُمرهمٌ٤م ذم أظمرة ويمٗمك سمٓمقل إُمؾ ىمٚم٦م ظمقف وضمرأة قمغم اعمٕم٤مِص،
ويمٗمك سم٤محلنة واًمٜمداُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م عمـ يم٤من يٕمٚمؿ وٓ يٕمٛمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )391/6
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :سمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٌد يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ه ًا ،ومال يزال سمف اًمِمٞمٓم٤من ،طمتك يٖمٚمٌف ،ومٞمٙمت٥م ذم
اًمٕمالٟمٞم٦م ،صمؿ ٓ يزال اًمِمٞمٓم٤من سمف ،طمتك َي٥م أن َُيٛمد قمٚمٞمفُ ،ومٞمٜمًخ ُمـ اًمٕمالٟمٞم٦م ،ومٞمثٌ٧م ذم اًمري٤مء.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)31-39/ 7
قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :يم٤من رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ يقُم ً٤م ضم٤مًمً ً٤م ،ومٖمٓمك رأؾمف ،صمؿ اوٓمجع ومٌٙمك :وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م
يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل :ري٤مء فم٤مهر ،وؿمٝمقة ظمٗمٞمف (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)259/3
َ
أهع ذم هالك اًمٕمٌد وٓ أدو َم
أطمٌط ًمألقمامل وٓ أومًدَ ًمٚم٘مٚمقب وٓ
ىم٤مل اًمني اًمً٘مٓملُ :م٤م رأي٧م ؿمٞمئ ً٤م
َ
ِ
ِ
وٟمٔمر ِه
اًمٕمٌد ًمٜمٗمًف،
أىمرب ًمٚمٛم٘م٧م وٓ أًمز َم عمحٌ٦م اًمري٤مء واًمٕمج٥م واًمري٤مؾم٦م ُمـ ىمٚم٦م ُمٕمروم٦م
ًمألطمزان وٓ
َ
ذم قمٞمقب اًمٜم٤مس ! ٓؾمٞمام إن يم٤من ُمِمٝمقرا ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٕمٌ٤مدة واُمتد ًمف اًمّمٞم٧م طمتك سمٚمغ ُمـ اًمثٜم٤مء ُم٤م ل يٙمـ
ي١مُمٚمف وشمرسمص ذم إُم٤ميمـ اخلٗمٞم٦م سمٜمٗمًف وهادي٥م اهلقى وذم دمرَيف ذم اًمٜم٤مس وُمدطمف ومٞمٝمؿ.
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( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمٚمِمٕمراٟمك ص) 73
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٌ٤مرك اًمّمقري :أقمامل اًمّم٤مدىملم هلل سم٤مًم٘مٚمقب وأقمامل اعمرائلم سم٤مجلقارح ًمٚمٜم٤مس :ومٛمـ
صدق ،ومٚمٞم٘مػ ُمقىمػ اًمٕمٛمؾ هللً ،مٕمٚمؿ اهلل سمفً ٓ ،مٕمٚمؿ اًمٜم٤مس عمٙم٤من قمٛمٚمف(.احلٚمٞم٦م )298/9
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف ،أٟمف يم٤من يّمػ اًمري٤مء ،وي٘مقلُ :م٤م يم٤من ُمـ ٟمٗمًؽ ،وروٞمتف
ٟمٗمًؽ هل٤م ،وم٢مٟمف ُمـ ٟمٗمًؽ ،وم٤مهنٝم٤م :وُم٤م يم٤من ُمـ ٟمٗمًؽ ،ومٙمرهتف ٟمٗمًؽ ،وم٢مٟمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،ومتٕمقذ سم٤مهلل.
( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)221/3
ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث :ؾمٛمٕم٧م ظم٤مًمد ًا اًمٓمح٤من وهق يذيمر إي٤ميمؿ وهائر اًمنمك ىمٚم٧م :ويمٞمػ هائر
اًمنمك؟ ىم٤مل :أن يّمكم أطمديمؿ ،ومٞمٓمقل ذم ريمققمف وؾمجقده طمتك يٚمح٘مف احلدو(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)343/8
ؾم٠مل رضمؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،وم٘م٤مل :إن أطمدٟم٤م يّمٓمٜمع اعمٕمروف َي٥م أن َيٛمد وي١مضمر ،وم٘م٤مل ًمف :أحت٥م أن
مت٘م٧م؟ ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل :وم٢مذا قمٛمٚم٧م هلل قمٛمالً وم٠مظمٚمّمف (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ)483/2
ىم٤مل يزيد سمـ ُمٞمنة :اًمٌٙم٤مء ُمـ ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مءُ :مـ اًمٗمرح ،واحلزن ،واًمٗمزع ،واًمقضمع ،واًمري٤مء ،واًمِمٙمر،
وسمٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل :ومذًمؽ اًمذي شمٓمٗمئ اًمدُمٕم٦م ُمٜمف أُمث٤مل اجلٌ٤مل ُمـ اًمٜم٤مر( .احلٚمٞم٦م )235/5
ىم٤مل إقمٛمش رمحف اهلل :يمٜم٧م قمٜمد إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وهق ي٘مرأ ذم اعمّمحػ ،وم٤مؾمت٠مذن قمٚمٞمف رضمؾ ،ومٖمٓمك
اعمّمحػ ،وىم٤مل ٓ :يران هذا أن أىمرأ ومٞمف يمؾ ؾم٤مقم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )222/4
قمـ قمٛمران اًم٘مّمػم ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل أن ذم ضمٝمٜمؿ وادي٤م شمتٕمقذ ُمٜمف ضمٝمٜمؿ يمؾ يقم أرسمع ُم٤مئ٦م ُمرة أقمد ذًمؽ
ًمٚمٛمرائلم ُمـ اًم٘مرائلم(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )375/14
ىم٤مل ذو اًمٜمقن :أُم٤م إٟمف ُمـ احلٛمؼ اًمتامس اإلظمقان سمٖمػم اًمقوم٤مء وـمٚم٥م أظمرة سم٤مًمري٤مء وُمقدة اًمٜمً٤مء
سم٤مًمٖمٚمٔم٦م(.ؿمٕم٥م اإليامن )465/14
ىم٤مل احل٤مرث سمـ ىمٞمس :إذا أشم٤مك اًمِمٞمٓم٤من وأٟم٧م شمّمكم ،وم٘م٤مل :إٟمؽ ُمراء :ومزده ـمقًٓ (.احلٚمٞم٦م )132/4
قمـ سمنم ىم٤مل :أيمتؿ طمًٜم٤مشمؽ ،يمام شمٙمتؿ ؾمٞمئ٤مشمؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )346/8
ىم٤مل قمٌدة سمـ أيب ًمٌ٤مسم٦م رمحف اهلل :إن أىمرب اًمٜم٤مس ُمـ اًمري٤مء آُمٜمٝمؿ ًمف (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)113/6
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مُ :مـ شمزيـ ًمٚمٜم٤مس سمٌمء يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف همػم ذًمؽ :ؿم٤مٟمف اهلل (.احلٚمٞم٦م )271/7
قمـ يقؾمػ سمـ أؾمٌ٤مط ىم٤مل ٓ :ي٘مٌؾ اهلل قمٛمالً ومٞمف ُمث٘م٤مل طمٌ٦م ُمـ ري٤مء ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)249/8
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قمـ ويمٞمع ىم٤ملُ :مـ ؾمٌٝمؿ أو ىمذومٝمؿ ،ومٝمق ـمرف ُمـ اًمري٤مء (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)269/8
قمـ إوزاقمل قمـ قمٌدة ،ىم٤مل :إن أىمرب اًمٜم٤مس ُمـ اًمري٤مء :آُمٜمٝمؿ ًمف (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)113/6
ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤منُ :م٤م صدق اهلل قمٌد إٓ ه ُه أن ٓ يِمٕمر سمٛمٙم٤مٟمف(.اًمتقاوع واخلٛمقل )61
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك رمحف اهلل َ ٓ:يٕمرف اًمري٤مء إٓ خمٚمِص (.سمًت٤من اًمٕم٤مروملمً :مٚمٜمقوي)18/1
قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م  :ىم٤مل زم أصح٤مب حمٛمد ٓ شمٕمٛمؾ ًمٖمػم اهلل ومٞمٙمٚمؽ إمم ُمـ قمٛمٚم٧م ًمف .
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  278 /8رىمؿ)36533
ىم٤مل احلًـ ٓ :يزال اًمٕمٌد سمخػم إذا ىم٤مل ىم٤مل هلل وإذا قمٛمؾ يٕمٛمؾ هلل(.اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )17/1
٤من قمٔمٞمامن ،إن ل يتداريمٝمام اًمٕمٌدُ شمراُمٞم٤م سمف إمم اًمت َٚم ِ
ُمرو ِ
إن اًم٘مٚم٥م ِ
ىم٤مل اسمـ اًم٘م ِّٞمؿ ُ :صم َّؿ َّ
ػ وٓ سمد
يٕمرض ًمف َ
َ
اًمري٤مء واًمٙمِ ْؼمُ (.مدارج اًمً٤مًمٙملم )54/1
ومه٤مِّ :
ىم٤مل أسمق احلًـ اًمتُّٝم ِ
٤مُمل:
َ
َصمقب اًمري ِ
َومـ٢مِ َذا ا ًْمتَح ْٗم َ٧م سمِ ِ
َّـؽ َقم ِ
ـف َوم٢مِٟم َ
٤مر
حتتَـ ُف
٤مء َي ِِم ُّ
ـػ َقم َّٛمـ٤م َ ْ
َ
ْ ُ ِّ َ
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ؿمداد سمـ أوس أٟمف ظمرج ُمٕمف يقُم ً٤م إمم اًمًقق ،صمؿ اٟمٍمف ،وم٤موٓمجع ،وشمًجك سمثقسمف ،صمؿ سمٙمك:
وم٠ميمثر ُم٤م ىم٤مل :أٟم٤م اًمٖمري٥م ٓ ،يٌٕمد اإلؾمالم :ومٚمام ذه٥م ذًمؽ قمٜمف ،ىمٚم٧م ًمفً :م٘مد صٜمٕم٧م اًمٞمقم ؿمٞمئ ً٤مُ ،م٤م
رأيتؽ شمّمٜمٕمف :ىم٤مل :أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ :اًمنمك ،واًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م :ىمٚم٧م ًمف :أسمٕمد اإلؾمالم خت٤مف قمٚمٞمٜم٤م
اًمنمك؟ ىم٤مل :صمٙمٚمتؽ أُمؽ ي٤م حمٛمقد ،أو ُم٤م ُمـ ذك إٓ أن دمٕمؾ ُمع اهلل إهل٤م آظمر ( .احلٚمٞم٦م )279 -269/1

قمـ ؿمداد سمـ أوس أٟمف ىم٤مل عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة :إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ :اًمري٤مء ،واًمِمٝمقة اخلٗمٞم٦م.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)268/1
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌفً :م٘مل رضمؾ راهٌ ً٤م وم٘م٤مل :ي٤م راه٥م ،يمٞمػ صالشمؽ؟ ىم٤مل اًمراه٥مُ :م٤م أطمً٥م أطمد ًا
ؾمٛمع سمذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وم٠مشمك قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م ٓ يّمكم ومٞمٝم٤م ىم٤مل :ومٙمٞمػ ذيمرك اعمقت؟ ىم٤ملُ :م٤م أرومع ىمدُم ً٤م ،وٓ
أوع أظمرى ،إٓ رأي٧م أن ُمٞم٧م ىم٤مل اًمراه٥م :يمٞمػ صالشمؽ أَي٤م اًمرضمؾ؟ ىم٤مل :إن ٕصكم وأسمٙمل ،طمتك
يٜمٌ٧م اًمٕمِم٥م ُمـ دُمقع قمٞمٜمل ىم٤مل اًمراه٥م :أُم٤م إٟمؽ :إن سم٧م شمْمحؽ وأٟم٧م ُمٕمؽمف سمخٓمٞمئتؽ :ظمػم ًمؽ
ُمـ أن شمٌٙمل وأٟم٧م ُمرائل سمٕمٛمٚمؽ وم٠من اعمرائلُ ٓ :يرومع ًمف قمٛمؾ ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)28/74
ىم٤مل قمٌد اهلل :صحٌ٧م حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ ٟمٞمٗم ً٤م وقمنميـ ؾمٜم٦م ،ل أره يّمكم طمٞم٨م أراه ريمٕمتلم ُمـ اًمتٓمقع ،إٓ
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يقم اجلٛمٕم٦م :وٓ يًٌح ،وٓ ي٘مرأ طمٞم٨م أراه :ول يٙمـ أطمد أقمٚمؿ سمنه وقمالٟمٞمتف ُمٜمل :وؾمٛمٕمتف َيٚمػ يمذا
يمذا ُمرة :أن ًمق ىمدرت أن أشمٓمقع طمٞم٨م ٓ يران ُمٚمٙم٤ميً ،مٗمٕمٚم٧م ،وًمٙمـ ٓ ،أؾمتٓمٞمع ذًمؽ ـ ظمقوم٤م ُمـ
اًمري٤مء ـٕ ،ن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :اًمٞمًػم ُمـ اًمري٤مء ذكش .صمؿ أظمذ طمجر ًا صٖمػم ًا ،ومقوٕمف
قمغم يمٗمف ،وم٘م٤مل :أًمٞمس هذا طمجر ًا؟ ىمٚم٧م :سمغم ،ىم٤مل :أوًمٞمس هذا اجلٌؾ طمجر ًا؟ ىمٚم٧م :سمغم ،ىم٤مل :وم٤مإلؾمؿ
ي٘مع قمغم اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم ،أٟمف طمجر :ومٙمذًمؽ اًمري٤مء ،ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه ذك (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)243/9
قمـ احلًـ أٟمف ىم٤مل  :إن يم٤من اًمرضمؾ ًم٘مد مجع اًم٘مرآن وُم٤م يِمٕمر سمف اًمٜم٤مس وإن يم٤من اًمرضمؾ ًم٘مد وم٘مف اًمٗم٘مف
اًمٙمثػم وُم٤م يِمٕمر سمف اًمٜم٤مس  .وإن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمّمكم اًمّمالة اًمٓمقيٚم٦م ذم سمٞمتف وقمٜمده اًمزوار وُم٤م يِمٕمرون سمف
وًم٘مد أدريم٧م أىمقاُم ً٤م ُم٤م يم٤من قمغم إرض ُمـ قمٛمؾ ي٘مدرون أن يٕمٛمٚمقه ذم اًمن ومٞمٙمقن قمالٟمٞم٦م أسمد ًا ً .م٘مد
يم٤من اعمًٛمٚمقن جيتٝمدون ذم اًمدقم٤مء وُم٤م يًٛمع هلؿ صقت إٟمٙم٤من إٓ مهً ً٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ  .وذًمؽ أن اهلل
شمٕم٤ممم ي٘مقل  ( :ادقمقا رسمٙمؿ شميقم٤م وظمٗمٞم٦م ) ( .اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )45/1
ىم٤مل احلًـ :ان يم٤من اًمرضمؾ يتٕمٌد قمنميـ ؾمٜمف وٓ يِمٕمر سمف ضم٤مرة واطمدهؿ يّمغم ًمٞمٚمف او سمٕمض ًمٞمٚمف
ومٞمّمٌح وىمد اؾمتٓم٤مل قمغم ضم٤مرة وان يم٤من اًم٘مقم ًمٞمجتٛمٕمقن ومٞمتذايمرون ومتجئ اًمرضمؾ قمؼمشمف ومػمده٤م ُم٤م
اؾمتٓم٤مع وم٤من همٚم٥م ىم٤مم قمٜمٝمؿ (.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )268/9
ىم٤مل مح٤مد سمـ زيد رمحف اهلل :رضمٕمٜم٤م ُمـ ضمٜم٤مزة ومدظمٚمٜم٤م قمغم قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل ومٚمام رآٟم٤م يم٠مٟمف ظم٤مف أن يدظمٚمف
رء أي ًمٙمثرشمٜم٤م ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ ٓ مت٘متٜم٤م أو اًمٚمٝمؿ ٓ مت٘متٜمل صمؿ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ زيد اًمٕمٌدي ي٘مقل:
ُمر رضمؾ ومجٚمس وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمف ظمػما ومٚمام ضم٤موزهؿ ىم٤مم وىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إن يم٤من ه١مٓء ٓ يٕمرومقن وم٠مٟم٧م
شمٕمرومٜمل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )224/6
قمـ َيٞمك سمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞمٌ٤من ورضم٤مء ىم٤مًٓ :مٌس اسمـ حمػميز صمقسملم ُمـ ٟمً٩م أهٚمف وم٘م٤مل ًمف ظم٤مًمد سمـ
دريؽ :إن أيمره أن يزهدوك ويٌخٚمقك وم٘م٤مل :أقمقذ سم٤مهلل أن أزيمل ٟمٗمز أو أزيمل أطمدا ىم٤مل  :وم٠مُمر
وم٤مؿمؽمى ًمف صمقسملم أسمٞمْملم ُمٍميلم ومٚمًٌٝمام(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)139/5
ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ ُمٜمّمقر :يم٤من سمنم يّمكم يقُم ً٤م ،وم٠مـم٤مل اًمّمالة ،ورأى رضمالً يٜمٔمر إًمٞمف ،ومٗمٓمـ ًمف سمنم :وم٘م٤مل
ًمٚمرضمؾ ٓ :يٕمجٌؽ ُم٤م رأي٧م ُمٜمل وم٢من إسمٚمٞمس ىمد قمٌد اهلل ُمع اعمالئٙم٦م يمذا ويمذا ( .احلٚمٞم٦م )241/6
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي رمحف اهلل :يمٜم٧م أضمٚمس يقم اجلٛمٕم٦م ذم ُمًجد اجل٤مُمع ومٞمجٚمس إزم اًمٜم٤مس ،وم٢مذا
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يم٤مٟمقا يمثػما ومرطم٧م وإذا ىمٚمقا طمزٟم٧م ،ومً٠مًم٧م سمنم سمـ ُمٜمّمقر وم٘م٤مل :هذا جمٚمس ؾمقء ٓ ،شمٕمد إًمٞمف ،ىم٤مل:
ومام قمدت إًمٞمف (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )9/12
يم٤من قمٛمرو سمـ ىمٞمس إذا سمٙمك طمقل وضمٝمف إمم احل٤مئط وي٘مقل ٕصح٤مسمف :إن هذا زيم٤مم (.احلٚمٞم٦م )193/5

?> -8ثبة ِب ٠ز ُ٘ٛأٔٗ س٠بء ١ٌٚظ ثش٠بء
ِ
ِ ِ
ِ
اًمر ُضم َؾ
وؾم َّٚمؿ َ :أر َأ ْي َ٧م َّ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1621قم ْـ أيب َذ ٍّر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :ىمٞمؾ ًم ُ
ِ
ِ
ٕمٛمؾ ُِم َـ ْ ِ
ٛمؾ ا ًْم َ
اًمذى ي ْٕم ُ
نمى اعمُ ْ١م ُِم ِـ ش  ،رواه
َيٛمدُ ه اًمٜم ُ
اخلػم  ،و ْ
َّ٤مس قمٚمٞمف ؟ ىم٤مل  « :شم ْٚم َؽ قم٤مضم ُؾ ُسم ْ َ
ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
ٕضمؾ اًمٜم٤مس ِري٤مء واًمٕمٛمؾ ٕضمؾ اًمٜم٤مس ذك واإلظمالص أن
ىم٤مل اًم ُٗم َْمٞمؾ سمـ ِقمٞم٤مضْ :شمرك اًمٕمٛمؾ
يٕم٤موم َٞمؽ اهلل ُمٜمٝمام(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )184/9
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مركً :مق أن رضمٚملم اصٓمحٌ٤م ذم اًمٓمريؼ ،وم٠مراد أطمدمه٤م أن يّمكم ريمٕمتلم ،ومؽميمٝمام
ٕضمؾ ص٤مطمٌف ،يم٤من ذًمؽ ري٤مء :وإن صالمه٤م ُمـ أضمؾ ص٤مطمٌف ،ومٝمق ذك (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)71/8
قمـ سمديؾ اًمٕم٘مٞمغم ىم٤مل ُ:مـ اراد سمٕمٛمٚمف وضمف اهلل اىمٌؾ اهلل سمقضمٝمف واىمٌؾ سم٘مٚمقب اًمٕمٌ٤مد اًمٞمف وُمـ اراد سمٕمٛمٚمف
همػم اهلل شمٕم٤ممم سف قمٜمف وضمٝمف وسف ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد قمٜمف (طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )62/3
ىم٤مل اسمك قمقن:يم٤من اهؾ اخلػم اذا اًمت٘مقا يقص سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م صمالث واذا هم٤مسمقا يمت٥م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ُ :مـ
قمٛمؾ ٓظمرشمف يمٗم٤مة اهلل دٟمٞم٤مة وُمـ اصٚمح ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل يمٗم٤مة اهلل اًمٜم٤مس .وُمـ اصٚمح هيرشمف اصٚمح اهلل
قمالٟمٞمتف ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف 165/7طمدي٨م )34785
ىم٤مل اسمـ اجلقزى :واعمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم إذا شم٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ أوىمع ذم اًم٘مٚمقب ىمٌقل اًمٕم٤مُمؾ وُمدطمف ومٞمٙمقن ُم٤م
أوىمع ذم اًم٘مٚمقب ُمٌنما سم٤مًم٘مٌقل يمام أٟمف إذا أطم٥م قمٌدا طمٌٌف إمم ظمٚم٘مف وهؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض.

(يمِمػ اعمِمٙمؾ)245
 -8?9ثبة ربش ُ٠إٌظش ئىل ادلشأح األخٕج١خ
ٚاألِشد احلغٓ ٌغري زبخخ ؽشػ١خ

ِ
لم َي ُٖم ُّْمقا ُِم ْـ أ ْسم َّم ِ
٤مر ِه ْؿ [ اًمٜمقر  ، ] 39 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َّ :
اًمً ْٛم َع
ٚمٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
إن َّ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ُ :ىم ْؾ ًم ُ
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َواًم ٌَ ٍَم واًم ُٗم١ما َد يم ُُّؾ ُأوًمئِ َؽ يمَ٤م َن َقمٜمْ ُف َُم ًْئُقًٓ [ اإلهاء  ، ] 36 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :ي ْٕم َٚم ُؿ َظم ِ٤مئٜم َ٦م إَ ْقم ُ ِ
لم
َ
سمؽ ًَمٌِ٤معمِرص ِ
ِ
ور [ هم٤مومر  ، ] 19 :وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن َر َ
٤مد [ اًمٗمجر . ] 14 :
ْ َ
َو َُم٤م ُختْٗمل ُّ
اًمّمدُ ُ
ِ
ِ
َ -1622و َقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ِ
٥م قمغم ا ْسم ِـ آدم
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  :يمُت َ
قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ٤ممه٤م اًمٜمَّ َٔمر  ،وإُ ُذٟم ِ
ِ
اًمزٟمَ٤م ُُمدْ ِر ٌك َ
َ٤من ِزٟم ُ
َ٤ممه٤م آؾمتِام ُع  ،واًم ِّٚم ًَ٤م ُن
ٟم َِّمٞم ٌُ ُف ُِم َـ ِّ
ُ
ذًمؽ ٓ حم٤م ًَم َ٦م  :ا ًْم َٕم ْٞمٜمَ٤من ِزٟم ُ َ
َ٤مه٤م اخلُ َٓم٤م  ،وا ًْم َ٘م ْٚم٥م َ َْي َقى َو َيتَٛمٜمَّك  ،و ُي َّمدِّ ُق ذًم َؽ
واًمر ْضم ُؾ ِزٟم َ
ِزٟمَ٤م ُه ا ًْمٙمَال ُم َ ،وا ًْمٞمدُ ِزٟم َ
َ٤مه٤م ا ًْمٌَ ْٓم ُش َّ ،

ٍَم ٌة .
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وهذا ًَم ْٗم ُظ ُمًٚم ٍؿ  ،ورواي ُ٦م ا ًْم ٌُ
ٗمر ُج ْأو ُيٙم َِّذ ُسم ُف ش ٌ .
ِّ
ا ًْم ْ
خ٤مري ُخمْت َ َ
ِ
ِ ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إ َّي٤ميم ُْؿ
 -1623وقم ْـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قس ذم اًم ُّٓمر َىم ِ
واجلُ ُٚم ِ
رؾم ُ
ث ومٞمٝم٤م َ .وم َ
٤مت  ،ش َىم٤م ًُمقا َ :ي َ٤مر ُؾمقل اهللَّ ُم٤م ًَمٜمَ٤م ُِم ْـ جم٤مًم ِ ًِٜم٤م ُسمدٌّ َٟ :مت ََحدَّ ُ
قل اهللَِّ
٘م٤مل ُ
ُ
ِ
اعمجٚمِ َس  ،وم َ٠م ْقم ُٓمقا اًم َّٓم ِر َيؼ َطم َّ٘م ُف ش َىم٤م ًُمقا  :و َُم٤م َطم ُّؼ اًم َّٓم ِريؼ
وؾم َّٚمؿ  « :وم٢مذا أ َسم ْٞمت ُْؿ إَّٓ ْ
َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َّٝمك ِ
َي َ٤مر ُؾم َ
قمـ
قل اهللَّ ؟ َىم َ٤مل َ « :هم َّض اًمٌٍم  ،ويم ُّ
اًمًال ِم  ،وإ ُْم ُر سمِ٤معمَ ْٕم ُروف واًمٜم ُ
َػ إ َذى  ،ور ُّد َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اعمُٜمْٙم َِر ش ٌ
ِ ِ
ِ
 -1624و َقم ْـ أيب ـم ْٚمح َ٦م ز ْي ِد ِ
َتحدَّ ُ
ث ومٞمٝم٤م َوم َج٤م َء
ى اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :يمٜمَّ٤م ُىم ُٕمقد ًا سم٤مٕومٜمٞم٦م ٟم َ
سمـ ؾم ْٝم ٍؾ َر َ
س اًمّمٕم ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
دات ؟ ش َوم ُ٘مٚمٜم٤م  :إٟمَّام
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م٤م َم قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مل ُ « :م٤مًمٙم ُْؿ َوعمَج٤مًم ِ ُّ ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ
ِ
َذايمر  ،وٟمتحدَّ ُ
ور ُّد
ث  .ىم٤مل  « :إُم٤م ٓ َوم٠م ُّدوا َطم َّ٘م َٝم٤م َ :هم ُّض
اًمٌٍم َ ،
َىمٕمدٟمَ٤م ًم َٖمػم ُم٤م َسم٠مس َ :ىمٕمدْ ٟمَ٤م َٟمت ُ
سمْمؿ اًمّم ِ
واًمٕملم  .أي  :اًم ُّٓمر َىم٤مت .
٤مد
اًمّم
ُ
ٕمدات ش َ ِّ َّ
وطم ًْ ُـ اًمٙمَالم ش رواه ُمًٚمؿ « ُّ
اًمًالم ُ
ْ
َّ
ِ
ِ
َ -1625و َقم ْـ َضم ِرير ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ؾم٠م ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
اًمٗمج٠مة
وؾم َّٚمؿ َقم ْـ َٟم َٔم ِر
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

َوم َ٘م٤ملِ ْ « :
سمٍمك ش رواه ُمًٚمؿ .
اس ْ
ف َ َ

قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ
َ -1626وقم ْـ أم ؾم َٚمٛم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :يمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ رؾم ِ
وقمٜمْدَ ُه
َ
ْ َ
َ ُ
ِّ َ
ِ
وذًمؽ سمٕمدَ أ ْن ُأ ُِمرٟمَ٤م سمِ ِ
٤محل ِ
وؾم َّٚمؿ « :
َُمٞمٛمقٟم ُفَ ،وم َ٠م ْىمٌَ َؾ اسم ُـ أ ُّم ُمٙمتُقم ،
َ ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ج٤مب َوم َ٘م َ٤مل ُّ
ْ
ِ
اطمت ِ
َجٌ٤م ُِمٜمْ ُف ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م  :ي٤م َر ُؾم َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ
ْ
ٍمٟمَ٤م  ،وٓ ي ْٕم ِر ُومٜمَ٤م ؟ وم َ٘م٤مل ُّ
قل اهللَِّ أ ًَم ْٞمس ُه َق أ ْقم َٛمك ُ ٓ :ي ٌْ ُ
ان أ ْٟمتُام أ ًَمًتُام شم ِ
َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ « :أ َومٕمٛمٞم٤مو ِ
ٌٍُماٟمِ ِف ؟ ش رواه أسمق داود واًمؽمُمذي و َىم َ٤مل َ :طم ِد ٌ
ي٨م طمً ٌـ
َْ َ
ْ
ْ َ
ِ
ٞمح.
َصح ٌ
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ِ
ٍ
اًمر ُضم ُؾ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ ٓ « :يٜمْ ُٔم ُر َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1627وقم ْـ أيب َؾمٕمٞمد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
صمقب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ ذم ٍ
واطم ٍد  ،وٓ
اًمر ُضم ِؾ َ ،وٓ اعمَ ْرأ ُة إمم ْ
إمم ْ
اًمر ُضم ُؾ إمم َّ
قمق َرة اعمَ ْرأة  ،وٓ ُي ْٗم٣م َّ
قمقرة َّ
ِ
ُشم ْٗم ِ٣م اعمَ ْرأ ُة إمم اعمَ ْر ِأة ذم اًم َّث ْق ِ
اًمقاطم ِد ش رواه ُمًٚمؿ .
ب
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل ُ :مر رضمؾ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ـمريؼ ُمـ ـمرىم٤مت
اعمديٜم٦م ومٜمٔمر إمم اُمرأة وٟمٔمرت إًمٞمف ،ومقؾمقس هلام اًمِمٞمٓم٤من  :أٟمف ل يٜمٔمر أطمدمه٤م إمم أظمر إٓ إقمج٤مسم٤م سمف،
وم ٌٞمٜم٤م اًمرضمؾ يٛمٌم إمم ضمٜم٥م طم٤مئط وهق يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ،إذ اؾمت٘مٌٚمف احل٤مئط ومِمؼ أٟمٗمف ،وم٘م٤مل  :واهلل ٓ أهمًؾ
اًمدم طمتك آيت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مقمٚمٛمف أُمري وم٠مشم٤مه وم٘مص قمٚمٞمف ىمّمتف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :هذا قم٘مقسم٦م ذٟمٌؽ وأٟمزل اهلل  :ىمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم يٖمْمقا ُمـ أسمّم٤مرهؿ أي٦مقمـ اسمـ قمٌ٤مس :ىمؾ
ًمٚمٛم١مُمٜملم يٖمْمقا ُمـ أسمّم٤مرهؿ ىم٤مل ُ :مـ ؿمٝمقاهتؿ مم٤م يٙمره اهلل .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :ىمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم
يٖمْمقا ُمـ أسمّم٤مرهؿ يٕمٜمل َ :يٗمٔمقا أسمّم٤مرهؿ قمام ٓ َيؾ هلؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف ،وَيٗمٔمقا ومروضمٝمؿ قمـ
اًمٗمقاطمش ،ذًمؽ أزيمك هلؿ يٕمٜمل همض اًمٌٍم وطمٗمظ اًمٗمرج( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )17/11
قمـ اسمـ قمٌ٤مسَ (:ي ْٕم َٚم ُؿ َظم٤مئِٜمَ َ٦م ْإَ ْقم ُ ِ
لم ) (هم٤مومر  .)19ىم٤مل :إذا أٟم٧م ٟمٔمرت إًمٞمٝم٤م :شمريد اخلٞم٤مٟم٦م أم ٓ
ِ
ور) (هم٤مومر  )199اذا أٟم٧م ىمدرت قمٚمٞمٝم٤م :شمزن هب٤م أم ٓ ىم٤مل :صمؿ ؾمٙم٧م إقمٛمش وم٘م٤مل:
( َو َُم٤م ُختْٗمل ُّ
اًمّمدُ ُ
أٓ أظمؼمك سم٤مًمتل شمٚمٞمٝم٤م؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :سمغم ىم٤مل :واهلل ي٘ميض سم٤محلؼ ،ىم٤مدر أن جيزي سم٤محلًٜم٦م احلًٜم٦م وسم٤مًمًٞمئ٦م
اًمًٞمئ٦م إن اهلل هق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )323/1
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمرضمؾ ذم صمالث ُمٜم٤مزل :ذم سمٍمه وىمٚمٌف و َذيم َِر ِه .وُمـ اعمرأة
ذم صمالث ُمٜم٤مزل :ذم سمٍمه٤م وىمٚمٌٝم٤م وقمجزه٤م (.اًمزهد ًمقيمٞمع )485
قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد :طمٗمظ اًمٌٍم أؿمد ُمـ طمٗمظ اًمٚمً٤من(.اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )61

قمـ َصٗم ّٞم٦م سمٜم٧م ؿمٞمٌ٦م أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقل :عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦مَ ( :و ًْم َٞم ْ ِ
ي ْسم َـ سمِ ُخ ُٛم ِر ِه َّـ
َقم َغم ُضمٞمُ ِ
قهبِ َّـ ) أظمذن ُأ ُزرهـ َوم َِم َ٘م٘مٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ احلقار ،وم٤مظمتٛمرن هب٤م (.اًمٌخ٤مرى سمرىمؿ)4481
همض سمٍمه قمـ اًمٜمٔمر احلرامُ ،ز ِّوج ُمـ احلقر اًمٕملم طمٞم٨م أطم٥م ،وُمـ
ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمفَُ :مـ َّ
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اـمٚمع ومقق سمٞمقت اًمٜم٤مس ،طمنمه اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أقمٛمك (.رؾم٤مًم٦م اعمًُؽمؿمديـ ًمٚمٛمح٤مؾمٌك )119
٥م إِ َ َّزم ُمـ َأن
ىم٤مل ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف ٕ:ن َأ ُُمقت ُصمؿ ُأٟمنم ُ ،صمؿ َأ ُُمقت ُصمؿ ُأٟمنمُ ،صمؿ َأ ُُمقت ُصم َّؿ ُأٟمنم َأ َطم ُّ
اًمرضمؾ َأويراه٤م ُمٜمِّل(.اًمزهد ٕمحد )192
َأ َرى َقمقرة َّ
ىم٤مل اٟمس ريض اهلل قمٜمف  :إذا ُمرت سمؽ أُمرأة ومٖمٛمض قمٞمٜمٞمؽ طمتك دم٤موزك(.اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )72
ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُ:مـ شمْمٞمٞمع إُم٤مٟم٦م اًمٜمٔمر ذم احلجرات و اًمدور(.اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )71
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمرةٟ :مٔمرت إمم اُمرأة ،وم٠مقمجٌتٜمل ومٙمػ سمٍمي وم٠مرضمق أن يٙمقن ذًمؽ يمٗم٤مرة(.احلٚمٞمف )95/5

وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ُأطم٥م أن سمّمػم :إن أذيمر أن ٟمٔمرت ٟمٔمرة ،وأٟم٤م ؿم٤مب(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )95/5
شمٕم٤ممم(:و ُظمٚمِ َؼ ْ ِ
اإلٟم ًَْ ُ
٤من
ىم٤مل حمٛمد سمـ يزيد سمـ ظمٜمٞمس اعمٙمل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ؾمئؾ قمـ ىمقًمف
َ
َو ِٕمٞمٗم ً٤م) (اًمٜمً٤مء ُ . ) 288م٤م وٕمٗمف؟ ىم٤مل :اعمرأة متر سم٤مًمرضمؾ ،ومال يٛمٚمؽ ٟمٗمًف قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وٓ هق
يٜمتٗمع هب٤م وم٠مي رء أوٕمػ ُمـ هذا؟ (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )68/7
ظمرج طمً٤من إمم اًمٕمٞمد وم٘مٞمؾ ًمف عم٤م رضمع :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م رأيٜم٤م قمٞمد ًا أيمثر ٟمً٤مء ُمٜمف ىم٤ملُ :م٤م شمٚم٘متٜمل اُمرأة
طمتك رضمٕم٧م  (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )115/3
قمـ أيب قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ احلٙمؿ ـ شمٚمٛمٞمذ ذي اًمٜمقن ـ ىم٤ملُ :ؾمئؾ ذو اًمٜمقنُ :م٤م ؾمٌ٥م اًمذٟم٥م؟ ىم٤مل إقم٘مؾ،
وَيؽ ُم٤م شم٘مقل ،وم٢مهن٤م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمّمدي٘ملم :ؾمٌ٥م اًمذٟم٥م :اًمٜمٔمرة ،وُمـ اًمٜمٔمرة اخلٓمرة :وم٢من شمداريم٧م
اخلٓمرة سم٤مًمرضمقع إمم اهلل ،ذهٌ٧م :وإن ل شمذيمره٤م :اُمتزضم٧م سم٤مًمقؾم٤موس ،ومتتقًمد ُمٜمٝم٤م اًمِمٝمقة :ويمؾ ذًمؽ
سمٕمد :سم٤مـمـ ل ئمٝمر قمغم اجلقارح :وم٢من شمذيمرت اًمِمٝمقة ،وإٓ شمقًمد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٚم٥م :وم٢من شمداريم٧م اًمٓمٚم٥م،
وإٓ شمقًمد ُمٜمف اًمٕم٘مؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 345/9
ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقردٕ :ن أدع اًمٖمٞمٌ٦م أطم٥م إزمُ :مـ أن يٙمقن زم اًمدٟمٞم٤م ُمٜمذ ُظمٚم٘م٧م إمم أن شمٗمٜمك وم٠مضمٕمٚمٝم٤م ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل وٕن أهمض سمٍمي :أطم٥م إزم ُمـ أن شمٙمقن زم اًمدٟمٞم٤م ُمٜمذ ُظمٚم٘م٧م إمم أن شمٗمٜمك وم٠مضمٕمٚمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ
ِ ِِ
لم ي ُٖم ُّْمقا ُِمـ َأسمّم ِ ِ
وضم ُٝم ْؿ)( اًمٜمقر (.)39احلٚمٞمف )153/8
َي َٗم ُٔمقا ُوم ُر َ
ْ ْ َ
اهلل صمؿ شمالُ ( :ىم ْؾ ًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ َ
٤مره ْؿ َو َ ْ
قمـ أيب قمّمٛم٦م ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد ذي اًمٜمقن ،وسملم يديف ومتك طمًـ يٛمكم قمٚمٞمف ؿمٞمئ ً٤م :ىم٤مل :ومٛمرت اُمرأة ذات
مج٤مل وظمٚمؼ ،ىم٤مل :ومجٕمؾ اًمٗمتك يً٤مرق اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ،ىم٤مل :ومٗمٓمـ ذو اًمٜمقن :ومٚمقى قمٜمؼ اًمٗمتك وأٟمِم٤مء
ي٘مقل  :دع اعمّمقهم٤مت ُمـ ُم٤مء وـملم

واؿمٖمؾ هقاك سمحقر قملم( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )375/9
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قمـ سمنم سمـ احل٤مرث ىم٤مل :اًمٜمٔمر إمم إمحؼ :ؾمخٜم٦م قملم ،واًمٜمٔمر إمم اًمٌخٞمؾ :ي٘مز اًم٘مٚم٥م :وُمـ ل َيتٛمؾ
اًمٖمؿ وإذى :ل ي٘مدر أن يدظمؾ ومٞمام َي٥م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )359/8
قمـ ُمقؾمك اجلٝمٜمل ىم٤مل  :يمٜم٧م ُمع ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ـمريؼ  ،وم٤مؾمت٘مٌٚمٜم٤م اُمرأة ومٜمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤م  ،صمؿ إن
ؾمٕمٞمدا همض سمٍمه وٟمٔمرت أٟم٤م وم٘م٤مل آومم ًمؽ واًمث٤مٟمٞمف قمٚمٞمؽ (.اًمزهد هلٜم٤مد )4/26
ىم٤مل طم٤مشمؿ  :اًمِمٝمقة صمالث ؿمٝمقات  :ؿمٝمقة ذم إيمؾ  ،و ؿمٝمقة ذم اًمٙمالم  ،وؿمٝمقة ذم اًمٜمٔمر  ،وم٤مطمٗمظ
إيمؾ سم٤مًمث٘م٦م  ،و اًمٚمً٤من سم٤مًمّمدق واًمٜمٔمر سم٤مًمٕمؼمة(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )5712/5
اًمق َّراقُ :مـ همض سمٍمه قمـ ُحم َّرم ،أورصمف اهلل قمز وضمؾ سمذًمؽ طمٙمٛم٦م قمغم ًمً٤مٟمف َيتدي
ىم٤مل أسمق احلًلم َ
هب٤م ،وَيدي هب٤م إمم ـمريؼ ُمرو٤مشمف(.ذم اهلقى ٓسمـ اجلقزى )141
ي٘مقل أسمق اًمٗمقارس ؿم٤مه سمـ ؿمج٤مع اًمٙمرُم٤منُ :مـ َهم َّض سمٍمه قمـ اعمح٤مرم ،وأُمًؽ ٟمٗمًف قمـ اًمِمٝمقات،
اًمًٜم٦م ،و َقم َّق َد ٟمٗمًف أيمؾ احلالل ،ل ختٓمئ ًمف ومراؾم٦م.
و َقم َّٛم َر سم٤مـمٜمَف سمِدوام اعمراىمٌ٦م ،وفم٤مهره سم٤مشمٌ٤مع ُّ
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )237/19
ىم٤مل أسمق قمكم اًمروذسم٤مري :ؾمٛمٕم٧م ضمٜمٞمد ًا ي٘مقل :ضم٤مء رضمؾ إمم أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ وُمٕمف
همالم طمًـ اًمقضمف وم٘م٤مل ًمف ُ :مـ هذا؟ ىم٤مل :اسمٜمل وم٘م٤مل أمحد ٓ :دملء سمف ُمٕمؽ ُمرة أظمرى ومٚمام ىم٤مم ىمٞمؾ ًمف:
أيد اهلل اًمِمٞمخ إٟمف رضمؾ ُمًتقر واسمٜمف أومْمؾ ُمٜمف .وم٘م٤مل أمحد :اًمذي ىمّمدٟم٤م إًمٞمف ُمـ هذا اًمٌ٤مب ًمٞمس يٛمٜمع
ُمٜمف ؾمؽممه٤م ،قمغم هذا رأيٜم٤م أؿمٞم٤مظمٜم٤م وسمف ظمؼموٟم٤م قمـ أؾمالومٝمؿ( .شم٤مريخ سمٖمداد)239/5
قمـ أمحد سمـ ص٤مًمح أٟمف يم٤من ٓ َيدث إٓ ذا حلٞم٦م وٓ يؽمك أُمرد ( ًمٞمس قمٜمدة ؿمٕمر رم وضمٝمف ) َيي جمٚمًف
ومٚمام محؾ أسمق داود اًمًجًت٤من اسمٜمف إًمٞمف ًمٞمًٛمع ُمٜمف ،ويم٤من إذ ذاك أُمرد أٟمٙمر أمحد سمـ ص٤مًمح قمغم أيب داود
إطمْم٤مره اسمٜمف اعمجٚمس وم٘م٤مل ًمف أسمق داود :وهق وإن يم٤من أُمرد أطمٗمظ ُمـ أصح٤مب اًمٚمحك وم٤مُمتحٜمف سمام أردت
ومً٠مًمف قمـ أؿمٞم٤مء أضم٤مسمف سمـ أيب داود قمـ مجٞمٕمٝم٤م ،ومحدصمف طمٞمٜمئذ ،ول َيدث أُمرد همػمه.
(شم٤مريخ سمٖمداد)291/4
وىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م:إذا رأيتؿ اًمرضمؾ يديؿ اًمٜمٔمر إمم همالم أُمرد وم٤مهتٛمقه (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )374 / 15
وـمر
ويم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل ٓ يدع أُمرد جي٤مًمًف ( .وإُمرد :
ّ
اًمِم٤مب اًمذي سمٚمغ ظمروج حلٞمتف ّ
ؿم٤مرسمف ول شمٌد حلٞمتف ) (.جمٛمقع اًمٗمت٤موي )374/15
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ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :يٛمٜمع دظمقل اعمرد جمٚمًف ًمٚمًامع وم٤مطمت٤مل هِم٤مم ـ يٕمٜمل اسمـ قمامر ـ ومدظمؾ ذم همامر
اًمٜم٤مس ُمًتؽما هبؿ وهق أُمرد  ،ومًٛمع ُمٜمف ؾمت٦م قمنم طمديث٤م  ،وم٠مظمؼم سمذًمؽ ُم٤مًمؽ وميسمف ؾمت٦م قمنم ؾمقـم٤م
وم٘م٤مل هِم٤مم ًمٞمتٜمل ؾمٛمٕم٧م ُم٤مئ٦م طمدي٨م وضسمٜمل ُم٤مئ٦م ؾمقط ( .جمٛمقع اًمٗمت٤موي )374/15
قمـ اًمٕمالء سمـ زي٤مد ٓ :شمتٌع سمٍمك رداء اعمرأة وم٢من اًمٜمٔمر جيٕمؾ ؿمٝمقة ذم اًم٘مٚم٥م( .اًمزهد ٓمحد )311
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ىم٤مل  :يمثرة اًمٜمٔمر إمم اًمٌ٤مـمؾ شمذه٥م سمٛمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًم٘مٚم٥م(.احلٚمٞمف )8/2
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف :إذا ص٤مم اإلٟمً٤من :زاغ سمٍمه :وم٢مذا أومٓمر قمغم طمالوة :قم٤مد سمٍمه( .احلٚمٞمف )51/4
ىم٤مل احلًـ سمـ جم٤مهد:همض اًمٌٍم قمـ حم٤مرم اهلل يقرث طم٥م اهلل (.ذم اهلقى ٓسمـ اجلقزى )141
وىم٤مل ُمٕمروف اًمٙمَرظمل :همْمقا أسمّم٤مريمؿ وًمق قمـ ؿم٤مة أٟمثك (.ذم اهلقى )84
وىم٤مل داود اًمٓم٤مئل :يم٤مٟمقا يٙمرهقن ومْمقل اًمٜمٔمر(.اًمقرع ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )69
قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل :يمؾ ٟمٔمرة َيقاه٤م اًم٘مٚم٥م ٓظمػم ومٞمٝم٤م (.اًمزهد هلٜم٤مد )4/27
يٕمقوف اهللُ
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :واهلل شمٕم٤ممم جيزي اًمٕمٌد قمغم قمٛمٚمف سمام هق ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف ُّ
ومٖمض سمٍمه قمام ُطم ِّرم ِّ
قمٚمٞمف ُمـ ضمٜمًف سمام هق ظمػم ُمٜمف ،ومٞمٓمٚمؼ ٟمقر سمّمػمشمف ويٗمتح قمٚمٞمف سم٤مب اًمٕمٛمؾ واعمٕمروم٦م واًمٙمِمقف وٟمحق
ذًمؽ مم٤م ُيٜم٤مل سمٌّمػمة اًم٘مٚم٥م (.اًمٗمت٤موى)21/ 258 -257
ىم٤مل اًمِم٤مقمر ( :اجلقاب اًمٙم٤مذم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ص)164
يمؾ احلقادث ُمٌداه٤م ُمـ اًمٜمٔمر

وُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مر ُمـ ُمًتّمٖمر اًمنمر

يمؿ ٟمٔمرة ومتٙم٧م ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م

ومتؽ اًمًٝم٤مم سمال ىمقس وٓ وشمر

واعمرء ُم٤م دام ذا قملم ي٘مٚمٌٝم٤م

ذم أقملم اًمٖمٞمد ُمقىمقف قمغم اخلٓمر

ين ُم٘مٚمتف ُم٤م ض ُمٝمجتف

ٓ ُمرطمٌ٤م سمنور قم٤مد سم٤مًمير

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري :أن ومتك ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل ًمف صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ :أؾمٚمؿ ،ومٙم٤من َيدم

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمثف ذم طم٤مضم٦م ،ومٛمر سمٌ٤مب رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ،ومرأى اُمرأة إٟمّم٤مري شمٖمتًؾ،
ومٙمرر اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م :وظم٤مف أن يٜمزل اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومخرج ه٤مرسم ً٤م قمغم وضمٝمف،
وم٠مشمك ضمٌ٤مًٓ سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ،ومقجلٝم٤م :ومٗم٘مده رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرسمٕملم يقُم ً٤م ،وهل إي٤مم
اًمتل ىم٤مًمقا :ودقمف رسمف وىمغم :صمؿ إن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :ي٤م
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حمٛمد ،إن رسمؽ ي٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم ،وي٘مقل :إن اهل٤مرب ُمـ أُمتؽ سملم هذه اجلٌ٤مل ،يتٕمقذ يب ُمـ ٟم٤مري:
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ي٤م قمٛمر ،وي٤م ؾمٚمامن ،اٟمٓمٚم٘م٤م ،وم٠مشمٞم٤من سمثٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ومخرضم٤م ذم
أٟم٘م٤مب اعمديٜم٦م ،ومٚم٘مٞمٝمام راع ُمـ رقم٤مء اعمديٜم٦م ،ي٘م٤مل ًمف :روم٤مىم٦م :وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :ي٤م روم٤مىم٦م ،هؾ ًمؽ قمٚمؿ سمِم٤مب
سملم هذه اجلٌ٤مل ،وم٘م٤مل ًمف روم٤مىم٦مً :مٕمٚمؽ شمريد اهل٤مرب ُمـ ضمٝمٜمؿ ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :وُم٤م قمٚمٛمؽ أٟمف ه٤مرب ُمـ
ضمٝمٜمؿ؟ ىم٤ملٟٕ :مف إذا يم٤من ضمقف اًمٚمٞمؾ ،ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ُمـ هذه اجلٌ٤مل ،واوٕم ً٤م يده قمغم رأؾمف ،وهق ي٘مقل :ي٤م
ًمٞمتؽ ىمٌْم٧م روطمل ذم إرواح ،وضمًدي ذم إضمً٤مد ،ول دمردن ذم ومّمؾ اًم٘مْم٤مء ،ىم٤مل قمٛمر :إي٤مه
ٟمريد :ىم٤مل :وم٤مٟمٓمٚمؼ هبؿ روم٤مىم٦م ،ومٚمام يم٤من ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ :ظمرج قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سملم شمٚمؽ اجلٌ٤مل ،واوٕم ً٤م يده
قمغم أم رأؾمف ،وهق ي٘مقل :ي٤م ًمٞمتؽ ىمٌْم٧م روطمل ذم إرواح ،وضمًدي ذم إضمً٤مد ،ول دمردن ًمٗمّمؾ
اًم٘مْم٤مء :ىم٤مل :ومٕمدا قمٚمٞمف قمٛمر ،وم٤مطمتْمٜمف ،وم٘م٤مل :إُم٤من ،اخلالص ُمـ اًمٜم٤مر :وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :أٟم٤م قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب ،وم٘م٤مل :ي٤م قمٛمر ،هؾ قمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذٟمٌل؟ ىم٤مل ٓ :قمٚمؿ زم ،إٓ أٟمف ذيمرك
سم٤مُٕمس ،ومٌٙمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مرؾمٚمٜمل أٟم٤م وؾمٚمامن ذم ـمٚمٌؽ :وم٘م٤مل :ي٤م قمٛمرٓ ،
شمدظمٚمٜمل قمٚمٞمف ،إٓ وهق يّمكم ،وسمالل ي٘مقل :ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ،ىم٤مل :أومٕمؾ :وم٠مىمٌال سمف إمم اعمديٜم٦م ،ومقاوم٘مقا
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ذم صالة اًمٖمداة ،ومٌدر قمٛمر وؾمٚمامن اًمّمػ ،ومام ؾمٛمع ىمراءة رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ظمر ُمٖمِمٞم ً٤م قمٚمٞمف :ومٚمام ؾمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :ي٤م قمٛمر ،وي٤م
ؾمٚمامنُ ،م٤م ومٕمؾ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ؟ ىم٤مٓ :هق ذا ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ىم٤مئ ًام ،وم٘م٤مل« :صمٕمٚمٌ٦مش ىم٤ملً :مٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ،ومٜمٔمر إًمٞمف ،وم٘م٤مل ُ:م٤م همٞمٌؽ قمٜمل؟ ىم٤مل :ذٟمٌل ي٤م رؾمقل اهلل،
ىم٤مل :أومال أدًمؽ قمغم آي٦م شمٙمٗمر اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م؟ ىم٤مل :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ،ىم٤مل :ىمؾ« :رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م
طمًٜم٦م ،وذم أظمرة طمًٜم٦م ،وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مرش :ىم٤مل :ىم٤مل :ذٟمٌل أقمٔمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «سمؾ يمالم اهلل أقمٔمؿش صمؿ أُمره رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٟٓمٍماف إمم ُمٜمزًمف،
ومٛمرض صمامٟمٞم٦م أي٤مم :ومج٤مء ؾمٚمامن إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،هؾ ًمؽ ذم صمٕمٚمٌ٦م
ٟم٠مشمف عم٤م سمف ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «ىمقُمقا سمٜم٤م إًمٞمفش ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمف ،أظمذ رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأؾمف ،ومقوٕمف ذم طمجره ،وم٠مزال رأؾمف قمـ طمجر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ل أزًم٧م رأؾمؽ قمـ طمجري؟ش ىم٤مل :إٟمف ُمـ اًمذٟمقب ُممن :ىم٤ملُ« :م٤م
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دمد؟ش ىم٤مل :أضمد ُمثؾ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ سملم ضمٚمدي وقمٔمٛمل ،ىم٤مل« :ومام شمِمتٝمل؟ش ىم٤ملُ :مٖمٗمرة ريب :ىم٤مل :ومٜمزل
ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :إن رسمؽ ي٘مرئ قمٚمٞمؽ اًمًالم ،وي٘مقلً :مق
أن قم ٌدي هذا ًم٘مٞمٜمل سم٘مراب إرض ظمٓمٞمئ٦مً ،م٘مٞمتف سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ« :أومال أقمٚمٛمف ذًمؽش ىم٤مل :سمغم :وم٠مقمٚمٛمف رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ ،ومّم٤مح صٞمح٦م،
ومامت :وم٠مُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٖمًٚمف ،ويمٗمٜمف ،وصغم قمٚمٞمف :ومجٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ يٛمٌم قمغم أـمراف أٟم٤مُمٚمف :وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،رأيٜم٤مك متٌم قمغم أـمراف أٟم٤مُمٚمؽ :ىم٤مل :واًمذي
سمٕمثٜمل سم٤محلؼ ٟمٌٞم ً٤م ُم٤م ىمدرت أن أوع رضمكم قمغم إرضُ ،مـ يمثرة أضمٜمح٦م ُمـ ٟمزل ًمتِمٞمٞمٕمف ُمـ اعمالئٙم٦م.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )9/331-329
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب اهلذيؾ :دظمؾ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف قمغم ُمريض يٕمقده وُمٕمف ىمقم ،وذم
اًمٌٞم٧م اُمرأة ،ومجٕمؾ رضمؾ ُمـ اًم٘مقم يٜمٔمر إمم اعمرأة ،وم٘م٤مل قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف ً :مق اٟمٗم٘م٠مت قمٞمٜمؽ يم٤من
ظمػما ًمؽ (.ذم اهلقى )87
قمـ قمتٌ٦م سمـ همزوان اًمرىم٤مر ىم٤مل :ىم٤مل زم أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريُ :م٤مزم أرى قمٞمٜمؽ ٟم٤مومرة؟ وم٘مٚم٧م :إن اًمتٗم٧م
اًمتٗم٤مشم٦م ،ومرأي٧م ضم٤مري٦م ًمٌٕمض اجلٞمش ،ومٚمحٔمتٝم٤م حلٔم٦م ،ومّمٙمٙمتٝم٤م صٙم٦م ،ومٜمٗمرت ،ومّم٤مرت إمم ُم٤م شمرى:
وم٘م٤مل :إؾمتٖمٗمر رسمؽ ،فمٚمٛم٧م قمٞمٜمؽ :إن هل٤م أول ٟمٔمرة ،وقمٚمٞمؽ ُم٤م سمٕمده٤م(.احلٚمٞمف )261/1
 -8?0ثبة ربش ُ٠اخلٍٛح ثبإلخٕج١خ

قه َّـ ُِم ْـ َو َر ِاء ِطم ٍ
ج٤مب[ إطمزاب . ] 53 :
وم٤مؾم٠م ًُم ُ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وإِ َذا َؾم َ٠م ًْمت ُُٛم ُ
قه َّـ َُمتَ٤مقم ً٤م ْ
ِ
 -1628و َقمـ ُقم ْ٘مٌ َ٦م سمـ َقم ِ
٤مُم ٍر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :إ َّي٤ميم ُْؿ
َ ْ َ ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قل قم َغم اًمٜمًِّ ِ
٤مء ش َ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ ُِم َـ إٟم َّْم ِ
ىم٤مل ْ « :
احل ْٛم َق ؟ َ
٤مر أ َومرأ ْي َ٧م ْ
ُمتٗمؼ
ت ،ش ٌ
احل ْٛم ُق اعمَ ْق ُ
َواًمدُّ ُظم َ َ
َ
ِ ِ
قمٚمٞمف ْ .
قمٛم ِف .
ي٥م َّ
ٛمق ش « َىم ِر ُ
احلَ ُ
اًمز ْوجِ يم٠مظمٞمف  ،واسمـ أظمٞمف  ،وا ْسم ِـ ِّ
ِ
َ -1629و َقمـ ِ
اسمـ قم ٌَّ ٍ
َي ُٚم َق َّن
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ْ َ ٓ « :
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مس ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام أ َّن ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أطمدُ يم ُْؿ سمِ٤م ُْمر ٍأة إَّٓ َُم َع ِذي َحم ْ َر ٍم ش ٌ
 -1639وقمـ سمريد َة ريض اهللَّ قمٜمْف َىم َ٤مل َ :ىم٤مل رؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :طمرُم ُ٦م ٟمِ ِ
ً٤مء
َ
ُ
ُ ْ
ُْ
َ ْ َ
ُ
أُمٝم٤مهتؿ ُ ،م٤م ُِمـ رضمؾ ُِمـ ا ًْم َ٘م ِ
٤مقم ِديـ يمَحر ِ
قمغم ا ًْم َ٘م ِ
اعمُ ِ
ِ
ج٤مه ِدي َـ َ
رضم ً
ال ُِم َـ اعمُج٤مهدي َـ
ُم٦م
َي ُٚم ُ
٤مقم ِديـ ْ
ػ ُ
ْ
ْ ُ
ْ
َ ُْ
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ٞم٤مُم٦م َ ،وم ُ ِ
ٞمٝمؿ إَّٓ و َىمػ ًمف يقم ا ًْم ِ٘م ِ
ذم أهٚمِ ِف َ ،ومٞمَ ُخق ُٟم ُف ومِ ِ
طمًٜم٤مشمِ ِف ُم٤م َؿم٤م َء َطمتَّك َيريض ش ُصم َّؿ ا ًْمتَٗم٧م
َُْ
ٞم٠مظم ُذ ُمـ َ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م َ٤مل ُ « :م٤م َفمٜمُّٙم ُْؿ ؟ ش روا ُه ُمًٚمؿ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
إًم ْٞمٜمَ٤م ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل  :ومْمؾ اًمٜم٤مس قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٠مرسمع  :سمذيمره إؾم٤مرى يقم سمدر :أُمر سم٘متٚمٝمؿ وم٠مٟمزل
اهلل ً :مقٓ يمت٤مب ُمـ اهلل ؾمٌؼ أي٦م ( إٟمٗم٤مل  ) 68وسمذيمره احلج٤مب أُمر ٟمً٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أن َيتجٌـ ،وم٘م٤مًم٧م ًمف زيٜم٥م  :وإٟمؽ ًمتٖم٤مر قمٚمٞمٜم٤م ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب واًمقطمل يٜمزل ذم سمٞمقشمٜم٤م  .وم٠مٟمزل اهلل  :وإذا
ؾم٠مًمتٛمقهـ ُمت٤مقم٤م وم٤مؾم٠مًمقهـ ُمـ وراء طمج٤مب  ،وسمدقمقة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :اًمٚمٝمؿ أيد اإلؾمالم
سمٕمٛمر ،وسمرأيف ذم أيب سمٙمر يم٤من أول اًمٜم٤مس سم٤ميٕمف .قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف  :وإذا ؾم٠مًمتٛمقهـ ُمت٤مقم٤م ىم٤مل :طم٤مضم٦م.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)111/12
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر :يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يٜمٝمك أن ُيدظمؾ اعمًجد ُمـ سم٤مب اًمٜمً٤مء.

( رواه أسمق داود )464
قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :ىم٤مل هنك قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن يٓمقف اًمرضم٤مل ُمع اًمٜمً٤مء ىم٤مل :ومرأى رضمال ُمٕمٝمـ
وميسمف سم٤مًمدرة( .اًمٗم٤ميمٝمك -457قمٛمدة اًم٘م٤مرى ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى )374 /9
ىم٤مل اًمٜمقوي  :وأُم٤م اذا ظمال إضمٜمٌل سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م ُمـ همػم صم٤مًم٨م ُمٕمٝمام ومٝمق طمرام سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء ويمذا ًمق يم٤من
ُمٕمٝمام ُمـ ٓ يًتحك ُمٜمف ًمّمٖمره يم٤مسمـ ؾمٜمتلم وصمالث وٟمحق ذًمؽ وم٢من وضمقده يم٤مًمٕمدم(.اعمجٛمقع )199/9

 -8?8ثبة ربش ُ٠رؾجٗ اٌشخبي ثبٌٕغبء
ٚإٌغبء ثبٌشخبي يف ٌجبط ٚزشوخ ٚغري رٌه

ِ
 -1631قمـ ِ
اسمـ قم ٌَّ ٍ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ اعمُ َ
خٜمَّثلم ُِم َـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مس ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َىم َ٤مل ًَ :م َٕم َـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ اعمُتَِم ٌِّٝملم ُِمـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمرضم٤مل ،واعمُ َؽم ِّضمالت ُمـ اًمٜمًِّ٤مء  .وذم رواي٦م ًَ :مٕم َـ ُ
ِّ
٤مًمٜمً٤مء  ،واعمُتَِمٌٝم٤مت ُِمـ اًمٜمًِّ ِ
ِ
٤مء سمِ٤مًمر ِ
اًمر ِ
ضم٤مل سمِ
ضم٤مل  .رواه اًمٌخ٤مري .
ِّ َ
ِّ
َ
ِّ
ِ
رؾم ُ
ٌس
اًمر ُضمؾ ي ْٚم ُ
وؾم َّٚمؿ َّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1632وقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف ىم٤مل ًَ :مٕم َـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ  .رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
واعمرأة َشم ْٚمٌِ ُس ًم ًٌْ َ٦م َّ
اعمرأة ْ ،
ًم ًٌْ َ٦م ْ
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سم٤مب حتريؿ شمِمٌف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜمً٤مء

قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ « :صٜمْ َٗم ِ
أهؾ اًمٜم ِ
٤من ُِم ْـ ِ
رؾم ُ
َّ٤مر ل ْ َأر ُمه٤م َ :ىم ْق ٌم
َ
ْ َ
 -1633وقمٜمْف َىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
يم٤مؾمٞم٤مت ِ
َ٤مب ا ًْمٌ َ٘م ِر َي ْ ِ
ٞم٤مط يم٠م ْذٟم ِ
ي َ
ُمٕمٝمؿ ِؾم ٌ
الت،
سمقن ِهب٤م اًمٜمَّ٤مس  ،وٟمًِ٤مء
ٞمالت َُم٤مئِ ٌ
ي٤مت ُمم ِ ٌ
قم٤مر ٌ
ٌ
٧م اعم٤مئِ َٚم ِ٦م ٓ يدْ ٌظمٚمـ اجلٜمَّ َ٦م  ،وٓ جيِدْ َن ِرَيٝم٤م  ،وإ َّن ِرَيٝم٤م ًَمٞمقضمدُ ُِمـ ِ
خ ِ
ر ُؤوؾمٝمـ يمَ٠مؾمٜم ِ ِ
ٛم٦م ا ًْمٌُ ْ
ُمً َػم ِة
ْ
ََ ُ َ
ََ
َ
َ
ُ ُ ُ َّ ْ
َ
يمذا ويم ََذا ش رواه ُمًٚمؿ .
ي٤مت ش ُِمـ ُؿمٙم ِْره٤م و ِىمٞمؾ ُ :مٕمٜم٤مه  :شمً ُؽم سمٕمض ِ
أي ُِ :م ْـ ٟم ْٕم َٛم ِ٦م اهللَّ « ِ
سمدهن٤م ،
قم٤مر ٌ
ُ ْ ُ ْ
َ َ
ُمٕمٜمك « يم٤مؾمٞم٤مت ش ْ
ػ ًَمق َن ِ
ِ
ِ
ِ
سمدهنَ٤م  .وُم ْٕمٜمك «
و َشمٙم ِِْم ُ
ػ سم ْٕم َْم ُف إ ْفمٝم٤مر ًا ِجلامهل٤م وٟمحقه  .وىمٞمؾ َ :شم ْٚمٌِ ُس َصم ْقسم ً٤م رىمٞم٘م ً٤م يّم ُ ْ
ِ
ػمه َّـ ومِ ْٕم َٚم ُٝم َّـ
ٚمز ُُم ُٝم َّـ ِطم ْٗم ُٔم ُف  « ،مم ِ ٌ
ُم٤مئ ٌ
الت ش ىمٞمؾ َ :قمـ ـم٤مقم٦م اهللَّ شمٕم٤ممم وُم٤م َي َ
أيُ :يٕم ِّٚم ْٛم َـ َهم ُ
ٞمالت ش ْ
ٞمالت ٕ ْيمتَ٤مومِٝمـ ِ ،
ٌَخؽمات ُ،مم ِ ٍ
اعمذُمقم  ،وىمٞمؾ ِ
لم ُُمت ْ
يٛمت َِِم ْٓم َـ اعم ِ ِْم َٓم َ٦م
وىم َٞمؾ ُ :م٤مئِ ٌ
ُم٤مئ ٌ
الت َي ْٛم ِِم َ
َّ
الت ْ
ْ ُ
ٛمِم ْٓمـ َهمػمهـ شمِ ْٚم َؽ اعم ِ ِْم َٓم َ٦م  « .ر ُؤوؾمٝمـ يمَ٠مؾمٜم ِ ِ
ٛم٦م
وهك ُِم ِْم َٓم ُ٦م ا ًْمٌ َٖم٤مي٤م  .و « ُمم ٌ
ٞمالت ش ُ :ي ِّ َ ْ ُ َّ
ُ ُ ُ َّ ْ
اعمَ ْٞمال َء َ :
ٍ
ِ
٧م ش أي  :يٙمؼمهن٤م ويٕم ِّٔمٛمٜمٝم٤م سم َٚم ِّ ِ
خ ِ
ا ًْم ٌُ ْ
َحقه .
ػ قم َامُم٦م ْأو قمّم٤مسم٦م أو ٟم ْ
ْ ُ ِّ ْ َ ُ ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ؾمئؾ أسمق هريرة قمـ رىم٦م صمٞم٤مب اًمٜمً٤مء وم٘م٤مل :اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت اًمٜم٤مقمامت اًمِم٘مٞم٤مت  ( .اًم٘مرـمٌك )215 / 14

وىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمفُ :م٤م يٛمٜمع اعمرأة اعمًٚمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م هل٤م طم٤مضم٦م أن خترج ذم أـمامره٤م أو أـمامر ضم٤مرهت٤م،
ُمًتخٗمٞم٦م ٓ يٕمٚمؿ هب٤م أطمد طمتك شمرضمع إمم سمٞمتٝم٤م( .اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )215 /14
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وىمد دظمؾ ٟمًقة ُمـ سمٜمل متٞمؿ قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمٚمٞمٝمـ صمٞم٤مب رىم٤مق وم٘م٤مًم٧مْ :
إن يمٜمت ّـ ُم١مُمٜم٤مت
ومٝمذا ًمٞمس سمٚمٌ٤مس اعم١مُمٜم٤مت ،وإن يمٜمتـ همػم ُم١مُمٜم٤مت ومتٛمتٕمـ سمف ( .اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )215 / 14

و ُأدظمٚم٧م اُمرأة قمروس قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م َخ٤مر ىمٌٓمل ُمٕمّمٗمر ومٚمام رأهت٤م ىم٤مًم٧م :ل شمـ١مُمـ
سمًـــقرة اًمٜمـــقر اُمـــرأ ٌة شمٚمـــٌس هـــذا (.اجلـــ٤مُمع ٕطمٙمـــ٤مم اًم٘مـــرآن ًمٚم٘مرـمٌـــل )215 / 14
قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أٟمف رأى اُمرأة ُمت٘مٚمدة ىمقؾم ً٤م وهل متٌم ُمِمٞم٦م اًمرضمؾ وم٘م٤ملُ :مـ هـذه؟
وم٘م٤مل هذه أم ؾمٕمٞمد سمٜم٧م أيب ضمٝمؾ وم٘م٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلً :مٞمس ُمٜم٤م ُمـ شمِمٌف
سم٤مًمرضم٤مل ُمـ اًمٜمً٤مءٟ(.مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )137/2
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمِمٞمٓم٤من واًمٙمٗم٤مر

 -8?9ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌزؾجٗ ثبٌؾ١يبْ ٚاٌىفبس

ِ
 -1634قم ْـ ٍ
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شم ْ٠م ُيم ُٚمقا سمِ ِّ
٤مًمِم َام ِل ،
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
َوم٢م َّن َّ
نم ُب سمِ ِِمامًم ِ ِف ش رواه ُمًٚمؿ .
٤من ي٠ميمُؾ و َي ْ َ
ِ
 -1635و َقمـ ِ
أن َر ُؾم َ
اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َّ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ ٓ « :ي ْ٠م ُيم َٚم َّـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أطمدُ ُيم ْؿ سمِ ِِمامًم ِ ِف َ ،وٓ َي ْنم َسم َّـ ِ َهب٤م َ .وم َّ
٢من َّ
ينم ُب ِ َهب٤م ش روا ُه ُمًٚمؿ .
اًمِمٞمْ َٓم٤م َن َي ْ٠ميم ُُؾ سمِ ِِمامًم ِ ِف َو ْ
ِ
ٞمٝمقد
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  :إ َّن ا ًْم ُ
 -1636و َقم ْـ أيب ُه َر َير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
أس إ ْسم ِ
واًمر ِ
ٞمض
ٗمقه ْؿ ش ٌ
واًمٜمَّّم٤مرى ٓ َي ّْمٌِ ُٖمق َن َ ،وم َخ٤مًم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .اعمُ َرا ُد  :ظم َْم ُ
٤مب َؿم ْٕم ِر اًم ِّٚم ْحٞم٦م َّ
رة أو ُ ْ ٍ
ٍ
ْٝمل َقمٜمْ ُف يمَام َؾمٜم َْذيم ُُر ذم ا ًْمٌ٤مب سم ْٕمدَ ُه  ،إن ؿم٤مء اهللَّ شمٕم٤ممم .
سمِ ُّم ْٗم ْ
اًمًقا ُد َ ،ومٛمٜم ُّ
محرة  ،وأ َُّم٤م َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
ِ
اؾم َٛم ُٕمقا
ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦مَ ( :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َراقمٜمَ٤م َو ُىمق ًُمقا اٟم ُٔم ْرٟمَ٤م َو ْ
ِ
ِ ِ
ٞمؿ ) ( اًمٌ٘مرة  )194هنك اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم أن يتِمٌٝمقا سم٤مًمٙم٤مومريـ ذم ُم٘م٤مهلؿ
َوًم ْٚمٙمَ٤موم ِري َـ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
وومٕم٤مهلؿ وذًمؽ َّ
أن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا يٖمػمون ُمـ اًمٙمالم ُم٤م ومٞمف شمقري٦م عم٤م ي٘مّمدوٟمف ُمـ اًمتٜم٘مٞمص .

( شمٗمًػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم )2/5
ىم٤مل ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم :دظمؾ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ،قمغم اُمرأة ُمـ أمحس ،ي٘م٤مل هل٤م زيٜم٥م ومرآه٤م
ٓ شمتٙمٚمؿ ،وم٘م٤مل ُم٤م هل٤م ٓ شمتٙمٚمؿ؟ .ىم٤مًمقا :طمج٧م ُمّمٛمتف ،وم٘م٤مل هل٤م شمٙمٚمٛمل ،وم٢من هذا ٓ َيؾ ،هذا قمٛمؾ
اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومتٙمٚمٛم٧م وم٘م٤مًم٧م ُمـ أٟم٧م؟ ىم٤مل اُمرؤ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ىم٤مًم٧م :أي اعمٝم٤مضمريـ؟ ىم٤ملُ :مـ ىمريش
ىم٤مًم٧مُ :مـ أي ىمريش؟ ىم٤مل :إٟمؽ ًمً١مول وىم٤مل :أٟم٤م أسمق سمٙمر ىم٤مًم٧مُ :م٤م سم٘م٤مؤٟم٤م قمغم هذا إُمر اًمّم٤مًمح اًمذي
ضم٤مء اهلل سمف سمٕمد اجل٤مهٚمٞم٦م؟ ىم٤مل :سم٘م٤مؤيمؿ قمٚمٞمف ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م ًمٙمؿ أئٛمتٙمؿ ىم٤مًم٧م :وُم٤م إئٛم٦م؟ ىم٤مل :أُم٤م يم٤من
ًم٘مقُمؽ رؤوس وأذاف ي٠مُمروهنؿ ومٞمٓمٞمٕمقهنؿ؟ ىم٤مًم٧م :سمغم ىم٤مل :ومٝمؿ أوًمئؽ قمغم اًمٜم٤مس.
(اًمٌخ٤مرى رىمؿ )3834
قمٛمرسمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف اؿمؽمط قمغم أهؾ اًمذُم٦م وواوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م أن ٟمقىمر اعمًٚمٛملم،
وٟم٘مقم هلؿ ُمـ جم٤مًمًٜم٤م إن أرادوا اجلٚمقس ،وٓ ٟمتِمٌف هبؿ ذم ؿمئ ُمـ ُمالسمًٝمؿ :ىمٚمٜمًقة أو قمامُم٦م أو ٟمٕمٚملم
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمِمٞمٓم٤من واًمٙمٗم٤مر

أو ومرق ؿمٕمر ،وٓ ٟمتٙمٚمؿ سمٙمالُمٝمؿ ،وٓ ٟمٙمتٜمل سمٙمٜم٤مهؿ ،وٓ ٟمريم٥م اًمنوج ،وٓ ٟمت٘مٚمد اًمًٞمقف ،وٓ
ٟمتخذ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمًالح ،وٓ ٟمحٛمٚمف ،وٓ ٟمٜم٘مش ظمقاشمٞمٛمٜم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وٓ ٟمٌٞمع اخلٛمقر ،وأن ٟمجز ُم٘م٤مدم
رؤوؾمٜم٤م ،وأن ٟمٚمزم زيٜم٤م طمٞمثام يمٜم٤م وأن ٟمِمد اًمزٟم٤مٟمػم قمغم أوؾم٤مـمٜم٤م وأن ٓ ٟمٔمٝمر اًمّمٚمٞم٥م قمغم يمٜم٤مئًٜم٤م  .امم
آظمر اًمنموط(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )292/9
ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :إي٤ميمؿ ورـم٤مٟم٦م إقم٤مضمؿ ،وأن شمدظمٚمقا قمغم اعمنميملم يقم قمٞمدهؿ ذم يمٜم٤مئًٝمؿ وم٢من
اًمًخٓم٦م شمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )234/9
ىم٤مل قمٛمر :إي٤ميمؿ وزي إقم٤مضمؿ (.رواة سمـ طمٌ٤من )268/12
روى أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يمت٥م :أن ٓ شمٙم٤مشمٌقا أهؾ اًمذُم٦م ،ومٞمجري سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝمؿ اعمقدة ،وٓ شمُٙمٜمقهؿ
وأذًمقهؿ وٓ شمٔمٚمٛمقهؿ (.اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ )367/1
وىم٤مل قمٛمر أيْم ً٤م  :اضمتٜمٌقا أقمداء اهلل ذم أقمٞم٤مدهؿ(.اطمٙم٤مم اهؾ اًمذُمف ) 1247/3
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝم٤م  :صقُمقا اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ  ،ظم٤مًمٗمقا اًمٞمٝمقدً(.مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف )54
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ :خروا وضمقه ُمقشم٤ميمؿ وٓ شمِمٌٝمقا سم٤مًمٞمٝمقد.
(اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك )183/11
قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٙمره أن جيٕمؾ اعمّمغم يده ذم ظم٤مسشمف وشم٘مقل :إن اًمٞمٝمقد شمٗمٕمٚمف.
(رواة اًمٌخ٤مرى )3458
قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف رأى رضمالً ضم٤مًمً ً٤م ُمٕمتٛمد ًا سمٞمده قمغم إرض وم٘م٤مل :إٟمؽ ضمٚمً٧م ضمٚمً٦م ىمقم
ُقم ِّذسمقاُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق197/2رىمؿ )3956
ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف :إن شمًقي٦م اًم٘مٌقرُمـ اًمًٜم٦م وىمد رومٕم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومال شمِمٌٝمقا
هبؿ(.اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك)352/19
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أٟمف ىم٤ملُ :مـ سمٜمل سمٌالد اعمنميملم وصٜمع ٟمػموزهؿ وُمٝمرضم٤مهنؿ طمتك
يٛمقت طمنم ُمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مك )235/9
ىم٤مل أيب قمٌد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل :اًمدٟمٞم٤م شمدقمق إمم ومتٜم٦م واًمِمٞمٓم٤من يدقمق إمم ظمٓمٞمئ٦م وًم٘م٤مء اهلل :ظمػم ُمـ اإلىم٤مُم٦م
ُمٕمٝمام( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)129/5
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ِِ
ِ
 -1637قم ْـ ٍ
اًمّمدِّ ِيؼ ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام يقم
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜم ُف َىم٤مل ُ :أشمك سم٤ميب ُىمح٤م َوم َ٦م واًمد أيب سمٙم ٍْر ِّ
ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :هم ِّ ُػموا َهذا
ومت ِْح ُم َّٙم َ٦م
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ورأؾم ُف وحلٞمتُ ُف يم٤مًم َّث َٖم٤م َُم٦م سمٞم٤مو ً٤م َ ،وم َ٘م َ٤مل ُ
ُ
اًمًقا َد ش رواه ُمًٚمؿ.
ْ
واضمتَٜم ٌُقا َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل :اًمٙمتؿ واحلٜم٤مء جيٕمؾ اًمِمٕمر سملم إمحر وإؾمقد (.زاد اعمٕم٤مد )336 / 4
وممـ ضم٤مء قمٜمف اخلْم٤مب سم٤محلٜم٤مء واًمٙمتؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

( )3929وُمًٚمؿ ( )2341ويمذا قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ)2341ويمذا حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م
وهق اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف (.يمام رواه قمٜمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )245/8
ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـُ :ؾمئؾ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ ظمْم٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ان رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ل يٙمـ ؿم٤مب آ يًػما وًمٙمـ اسم٤م سمٙمر وقمٛمر سمٕمدة ظمْمٌ٤م سم٤محلٜم٤مء واًمٙمتؿ .
(ُمًٜمد اإلُم٤مم امحد )169/3
ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٕمد :راي٧م قمثامن سمـ قمٗم٤من وهق يٌٜمك اًمزوراء قمغم سمٖمٚمف ؿمٝمٌ٤مء ُمّمٗمرا حلٞمتف.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )252/8
ىم٤مل أيب اؾمح٤مق اهلٛمداٟمك :رأي٧م قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أسمٞمض اًمراس واًمٚمحٞم٦م( .اًمٓمؼمي ذم اًمتٝمذي٥م )932
قمـ ؾمقادة سمـ طمٜمٔمٚمف ىم٤مل :راي٧م قمٚمٞم٤م أصٗمر اًمٚمحٞمف(.هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى )836
قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل  :قمٚمٞمٙمؿ هبذا اخلْم٤مب إؾمقد  ،وم٢مٟمف أهٞم٥م ًمٙمؿ ذم صدور
أقمدائٙمؿ  ،وأقمٓمػ ًمٜمًـ٤مئٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ(.رواة اسمـ اجلقزى رم اًمِمٞم٥م واخلْم٤مب )
ىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم :رأي٧م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌف َيْم٥م سم٤مًمّمٗمرة ( .هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى )853
قمـ قمٌد اعمٚمؽ ىم٤مل  :رأي٧م ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجغم واعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌف يّمٌٖم٤من حل٤ممه٤م سم٤مًمّمٗمرة .ول يثٌ٧م
قمٜمٝمام اخلْم٤مب سم٤مًمًقاد (.هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى )854
قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل  :ؾم٠مًمتف قمـ اخلْم٤مب سم٤مًمًقاد؟ وم٘م٤ملَُ :م٤م رأي٧م أطمدا ُمـ
اًمّمٗمرة .
أصح٤مب اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ َيْم٥م سم٤مًمًقاد  ،اٟمام يم٤من ظمْم٤مهبؿ سم٤محلٜم٤مء وهذة ُّ
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( هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى )846
قمـ أيقب ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وؾمئؾ قمـ اخلْم٤مب سم٤مًمقؾمٛمف ومٙمرهف وم٘م٤مل  :يٙمًق اهلل اًمٕمٌد رم
وضمٝمف اًمٜمقر  ،صمؿ يٓمٗمئف سم٤مًمًقاد ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )252/8
قمـ قمامر قمـ قمكم سمـ احلًلم أٟمف رأى أهٚمف َيْمٌقن سم٤محلٜم٤مء واًمٙمتؿ (.اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )217/5
واًمث٤مسم٧م قمـ قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اخلْم٤مب سم٤محلٜم٤مء  ،أو هب٤م ُمع اًمٙمتؿ أو سم٤مًمّمٗمرة وُمٜمٝمؿ همػم ُمـ
شم٘مدم ذيمره  :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وأسمق أُم٤مُم٦م واسمـ أيب أورم
وقمٌد اهلل سمـ سمن واسمـ قمٛمر وأسمق هريرة وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ .وُمـ اًمت٤مسمٕملم  :أسمق وائؾ
وأسمق اجلقزاء وأسمق ٟمية وىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم وؿمٌٞمؾ سمـ قمقف واًم٘م٤مؾمؿ وزيد سمـ وه٥م وـم٤موس
وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل .ويمره همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ اخلْم٤مب سم٤مًمًقاد وهق اعمٕمروف قمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ  :قمٓم٤مء
وجم٤مهد وُمٙمحقل واًمِمٕمٌل وإؾمقد وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل .
(هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى ُ -853-843مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )253-244/8
قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده  :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف رأى قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وىمد
ؾمقد ؿم ْٞمٌف  ،ومٝمق ُمثؾ ضمٜم٤مح اًمٖمراب  .وم٘م٤مل ُ :م٤م هذا ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ؟ وم٘مـ٤مل  :أُمـػم اعم١مُمٜملم ُأ ِطم٥م أن شمُرى
ّ
َّذم َسم ِ٘مٞمَّ٦م  .ومٚمؿ َيٜمْٝمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمـ ذًمؽ ول ُي ِٕم ٌْف قمٚمٞمف.
(اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمٜمٞمً٤مسمقرى رىمؿ )557/3 – 5985
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :اظمتْمٌقا سم٤مًمًقاد :وم٢مٟمف آٟمس ًمٚمٜمً٤مء وهٞمٌ٦م ًمٚمٕمدو(.هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى )833
قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م :أن قمثامن سمـ قمٗم٤من يم٤من َيْم٥م سم٤مًمًقاد(.هتذي٥م آصم٤مر ًمٚمٓمؼمى )853
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  :أن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص يم٤من َيْم٥م سم٤مًمًقاد(.جمٛمع اًمزوائد )162/5
ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ أيب اهلذيؾ :رأي٧م ضمرير سمـ قمٌد اهلل ََيْْم٥م رأؾمف وحلٞمتف سم٤مًمًقاد.
(اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك 291/2رىمؿ ) 2299
قمـ أيب قمِم٤مٟم٦م اعمٕم٤مومري أٟمف ىم٤مل  :رأي٧م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر َيْم٥م سم٤مًمًقاد وي٘مقل ٟمًقد اقماله٤م وشم٠مسمك
اصقهل٤م(.اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م وآصم٤مر ٓسمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ  25915ص )5/184
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ سمرزج ىم٤مل  :رأي٧م احلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام اسمٜمل وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م:
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َيْمٌ٤من سم٤مًمًقاد ويم٤من احلًلم يدع اًمٕمٜمٗم٘مف (.اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك رىمؿ )2787
قمـ قمٌ٤مس سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٌد سمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :إن أول ُمـ ظمْم٥م سم٤مًمًقاد اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ظمرج قمغم
اًمٜم٤مس ويم٤من قمٝمدهؿ أٟمف أسمٞمض اًمِمٕمر ومٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمٜمف( .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 5 /5رىمؿ )6967
ىم٤مل ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي :رأي٧م أسمٜم٤مء صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمٌٖمقن سم٤مًمًقاد ُمٜمٝمؿ قمٛمرو سمـ
قمثامن سمـ قمٗم٤من(.اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد)
اراء اعمذاه٥م رم اًمّمٌغ ( سم٤مٓؾمقد ) :
ٌ
وىمقل قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م.
اًمٙمراه٦م  .وهق ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م
اًمتحريؿ  :وهق ىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م َص ّقسمف اًمٜمقوي رمحف اهلل ومج٤مقم٦م.
اجلقاز  :وهق ىمقل قمٜمد احلٜمٗمٞمـ٦م.
وإصح وإَىمقى ذم اعمً٠مًم٦م  :اجلقاز ُمع اًمٙمراه٦م دون حتريؿ  .وسمف ىم٤مل اجلٛمٝمقر وإيمثر .
ىم٤مل اًمٜمقوى :وُمذهٌٜم٤م اؾمتحٌ٤مب ظمْم٤مب اًمِمٞم٥م ًمٚمرضمؾ واعمرأة سمّمٗمرة أومحرة  ،وَيرم ظمْم٤مسمف سم٤مًمًقاد
قمغم آصح وىمٞمؾ  :يٙمرة يمراهف شمٜمزيف واعمخت٤مر اًمتحريؿ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(:واضمتٜمٌقا اًمًقاد )
هذا ُمذهٌٜم٤م(.ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )294/7
;? -8ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌمضع  ٛ٘ٚزٍك ثؼل اٌشأط
د ْٚثؼل ٚ ،ئثبزخ زٍمٗ وٍٗ ٌٍشخً د ْٚادلشأح

ِ
وؾم َّٚمؿ ِ
رؾم ُ
قمـ اًم َ٘مزعُِ .متٗمؼ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1638قمـ اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜم ُٝمام َىم َ٤ملَ :هنَك ُ
قمٚمٞمف.
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ صٌِٞم ً٤م َىمدْ طمٚمِ َؼ سمٕم ُض َؿمٕمر ِ
 -1639و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :رأى َر ُؾم ُ
رأؾم ِف وشم ُِر َك
ْ
ْ
ُ
َ
ْ َ
ِ
اطمٚمِ ُ٘مق ُه ُيم َّٚم ُف أو اشم ُْريمُق ُه ُيم َّٚم ُف ش .
سم ْٕم ُْم ُفَ ،ومٜم ََٝم َ
٤مه ْؿ َقم ْـ َذًم َؽ َو َىم٤مل ْ « :
رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحٍ قمغم َذ ِ
ط اًم ٌُ َخ ِ
ُمًٚمِؿ .
ُ
٤مري َو ْ
ْ
ِ
 -1649وقم ْـ قم ٌْ ِد اهللَّ ِ
وؾم َّٚمؿ أ ُْم َٝمؾ َآل ضم ْٕم َٗم ٍر
سمـ ضم ْٕم َٗمر ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝمام أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمف َصمالصم ً٤م ُ ،صمؿ أشمَ٤مهؿ َوم َ٘م َ٤مل َ ٓ « :شمٌٙمُقا قمغم ِ
أظمك َسم ْٕمدَ ا ًْمٞمقم ش ُصم َّؿ َىم٤مل  « :ا ْد ُقمقا زم َسمٜم ِ َّل
ْ
َّ ُ ْ
ِ
أظمك ش ِ
ومجك َء سمِٜمَ٤م َيم َ٠مٟمَّٜم٤م أ ْوم ُر ٌخ َوم َ٘م٤مل  « :ا ْد ُقمقا زم احلال ََّق ش َوم َ٠مُمر ُه َ ،وم َح َٚم َؼ ُر ُؤوؾمٜمَ٤م  .رواه أسمق داود
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مزع

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم َذ ِ
ٍ
ط اًمٌخ٤مري و ُُم ًْٚمِ ٍؿ .
ْ
ِ
ِ
أن ْ ِ
وؾم َّٚمؿ ْ
أؾم َٝم٤م .
حتٚم َؼ اعمَرأ ُة َر َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1641و َقمـ َقم ٍّغم ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :هنَك ُ
روا ُه اًمٜمًِّ٤مئك .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أٟمف دظمؾ قمٚمٞمف همالم وًمف ىمّمت٤من ومٛمًح رأؾمف وسمرك قمٚمٞمف وىم٤مل :اطمٚم٘مقا

هذيـ أو ىمّمقمه٤م وم٢من هذا زي اًمٞمٝمقد(.ؾمٜمـ اسمق داود)4197
قمـ هِم٤مم ىم٤مل :رأي٧م اسمـ قمٛمر وضم٤مسمر ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمج٦مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )187/5
وذم رواي٦م أظمرى :رأي٧م ٓسمـ قمٛمر ُمج٦م ُمٗمروىم٦م شميب ُمٜمٙمٌٞمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )185/5
قمـ يقؾمػ سمـ ُم٤مهؽ ىم٤مل رأي٧م سمـ قمٛمر طمٚمؼ رأؾمف قمغم اعمروة صمؿ ىم٤مل ًمٚمحالق إن ؿمٕمري يمثػم وإٟمف ىمد
آذان وًمً٧م أـمكم أومتحٚم٘مف ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل وم٘م٤مم ومجٕمؾ َيٚمؼ صدره واذأب اًمٜم٤مس يٜمٔمرون إًمٞمف وم٘م٤مل ي٤م
أَي٤م اًمٜم٤مس إن هذا ًمٞمس سمًٜم٦م وًمٙمـ ؿمٕمري يم٤من ي١مذيٜمل ( .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )155/4
يمام يم٤من ًمٕمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ُمج٦م إمم اًمٕمٜمؼ ويم٤من يٗمرقُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )185/5
ىم٤مل اإلُم٤مم اعمروزى :ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل يٕمٜمل :اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ طمٚمؼ اًم٘مٗم٤م ىم٤مل هق ُمـ ومٕمؾ
اعمجقس ُمـ شمِمٌف سم٘مق ٍم ومٝمق ُمٜمٝمؿ(.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )125/1
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :وأُم٤م طمٚمؼ سمٕمْمف وشمرك سمٕمْمف ،ومٝمق ُمراشم٥م ،أؿمده٤م :أن َيٚمؼ وؾمٓمف ويؽمك ضمقاٟمٌف:
يمام شمٗمٕمؾ ؿمامُمًف اًمٜمّم٤مرى ،ويٚمٞمف :أن َيٚمؼ ضمقاٟمٌف ويدع وؾمٓمف :يمام يٗمٕمؾ يمثػم ُمـ اًمًٗمٚمف وأؾم٘م٤مط
اًمٜم٤مس ،ويٚمٞمف :أن َيٚمؼ ُم٘مدم رأؾمف ويؽمك ُم١مظمرة ،وهذه اًمّمقر اًمثالث داظمٚم٦م ذم اًم٘مزع اًمذي هنك قمٜمف
ٍ
سمٕمض(.أطمٙم٤مم اهؾ اًمذُمف )751/2
وسمٕمْمٝم٤م أىمٌح ُمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ُ
وسملم أن احلٙمٛم٦م ذم
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل :أمجع اًمٕمٚمامء قمغم يمراهٞم٦م اًم٘مزع إٓ أن يٙمقن عمداواة أو طمج٤مُم٦م ّ
يمراهٞمتف أٟمف شمِمقيف ًمٚمخٚمؼ(.اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوى )199/14

َ
<? -8ثبة ربشٚ ُ٠فً اٌؾؼش ٚاٌٛؽُ ٚاٌٛؽش  ٛ٘ٚربذ٠ذ األعٕبْ

ىم٤مل شمٕم٤ممم  :إِ ْن يدْ ُقمق َن ُِمـ دوٟمِ ِف إِٓ إِٟمَ٤مصم ً٤م وإِ ْن يدْ ُقمق َن إِٓ َؿمٞم َٓم٤مٟم ً٤م ُم ِريد ًا ًَمٕمٜمَف اهللُ و َىم َ٤مل َٕ َّ ِ
خت َذ َّن ُِم ْـ
َ
َ ُ
ْ
َ َ
ْ ُ
َ
َ
ِقمٌ ِ
٤مد َك ٟم َِّمٞمٌ ً٤م َُم ْٗم ُروو ً٤م َوُٕ ِو َّٚمٜم َُّٝم ْؿ َوُٕ َُمٜمِّ َٞمٜمَّ ُٝم ْؿ َؤ ُُم َر َّهن ُ ْؿ َوم َٚم ُٞم ٌَتِّ ُٙم َّـ آ َذا َن إَ ْٟم َٕم٤م ِم َؤ ُُم َر َّهن ُ ْؿ َوم َٚم ُٞم َٖم ِّ ُػم َّن
َ
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واًمقذ
سم٤مب حتريؿ وصؾ اًمِمٕمر واًمقؿمؿ َ

َظم ْٚم َؼ اهللِ [ اًمٜمً٤مء . ] 119-117 :
ِ
ِ
٤مًم٧م  :ي٤م َر ُؾم َ
قل
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أؾم َام َء ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م أ َّن ا ُْمر َأ ًة ؾم٠مًم٧م َّ
 -1642و َقم ْـ ْ
وإن َزوضمتُٝم٤م  ،أ َوم َ٠م ِص ُؾ ومِ ِ
اهللَّ َّ ِ
أص٤م َسمت َْٝم٤م ْ
ٞمف ؟ وم٘م٤مل ًَ « :م َٕم َـ اهللَّ
احلَ ّْمٌ ُ٦م
ومتٛمر َق َؿم ْٕم ُر َه٤م ْ َّ ِّ ،
إن ا ْسمٜمَتل َ
َّ
ٍ
اًمقاص َٚم َ٦م  ،واعمًُ ِ
ِ
ا ًْم ِ
تقص َٚم َ٦م ش .
رواي٦م « :
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وذم
قاصٚم٦م واعمَْقصقًم٦م ش ٌ
ْ
َىمق َهل٤م َ « :ومتَٛمر َق ش هق سم٤مًمر ِاء  ،وُمٕمٜم٤مه  :ا ْٟمت ََنم وؾم َ٘م َط  « ،وا ًْمق ِ
ره٤م  ،أو
اصٚم٦م ش  :اًمتل شم َِّم ُؾ َؿم ْٕم َ
َ
َ َ َ
َّ
َّ
ْ َ
سمِمٕم ٍر آظمر  « .واعمَقصقًم٦م ش  :اًمتل يقص ُؾ َؿمٕمر َه٤م  « .واعمًُت ِ
َقص َٚم ُ٦م ش  :اًمتل شم ًَْ َ٠م ُل ُم ْـ
ُ َ
ْ ُ
َؿم ْٕمر همػمه٤م َ ْ
ُْ
َي ْٗم َٕم ُؾ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ذًمؽ َهلَ٤م  .و َقم ْـ قم٤مئِم٦م ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م ٟم َْح ُق ُه ٌ ،
ِ
ِ
طم٩م َ
قمغم اعمِٜم َْؼم َو َشمٜمَ٤مول
اًمر ْمحـ أ َّٟم ُف ؾمٛمع ُُمٕم٤مو َي َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف قم٤م َم َّ
َ -1643و َقم ْـ مح ْٞمد سمـ قم ٌْد َّ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ
ُىم َّّم ً٦م ُِم ْـ َؿم ْٕم ٍر يمَ٤مٟم ْ
د َوم َ٘م َ٤مل  :ي٤م ْ
أهؾ اعمَديٜمَ٦م أ ْي َـ ُقم َٚم َامؤيم ُْؿ ؟  ،ؾمٛم ْٕم ُ٧م َّ
َ٧م ذم يد َطمر ٍّ
ِ
وؾم َّٚمؿ َيٜم َْٝمك قم ْـ ُِمثْ ِؾ َه ِذ ِه وي ُ٘م ُ
ُمتٗمؼ
٤مؤ ُه ْؿ ش ٌ
قل  « :إٟم ََّام َه َٚمٙم ْ
لم َّاخت ََذ َه٤م ٟمِ ًَ ُ
إه ِائٞمؾ ِطم َ
َقم َٚمٞمْف َ
َ٧م سمٜمُق ْ َ
قمٚمٞمف
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ًَمٕمـ ا ًْم ِ
 -1644و َقم ِـ ِ
رؾم َ
قاص َٚم َ٦م
َ َ
َ
ْ َ
اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
اؿمٛم٦م واعمًُت ِ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َقؿمٛم٦م ٌ .
َواعمُ ًْتقص َٚم َ٦م  ،وا ًْم َق َ
قاؿم ِ
قد ريض قمٜمْف َىم٤مل ً :مٕمـ اهللَّ ا ًْم ِ
اسمـ ُمًٕم ٍ
امت واعمًُتَقؿمامت واعمُتَٜم َِّٛمّم٤مت ،
َ
ُ
 -1645وقمـ ِ َ ُ
واعمُتَٗم ِّٚمج٤مت ًمِٚمحًـ  ،اعمُ َٖمػم ِ
ات َظم ْٚم ِؼ اهللَّ َ ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ًَم ُف ا ُْمر َأ ٌة ذم َ
ذًمؽ َ .وم َ٘م َ٤مل :وُم٤م زم ٓ أ ًْم َٕم ُـ َُم ْـ ًَم َٕم َـ
ِّ
ُ ْ
ِ
اًمر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
قل َوم ُخ ُذو ُه
وؾم َّٚمؿ َو ُهق ذم يمت٤مب اهللَّ ؟ َ ،ىم َ٤مل اهللَّ شمَٕم٤ممم َ { :و َُم٤م آشمَ٤ميم ُُؿ َّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  « .اعمُتَ َٗم ِّٚمج ُ٦م ش  :هل اًمتل شمؼمد ُِمـ أؾمٜم ِ
َ٤مهنَ٤م
َوُم٤م َهنَ٤ميم ُْؿ َقمٜمْ ُف َوم٤م ْٟم َت ُٝمقا } [ احلنم ٌ . ] 7 :
ُُْ ْ ْ
ًم ِ َٞمتٌَ٤مقمدَ سم ْٕم ُْمٝم٤م ُِم ْـ سم ْٕم ٍ
ـر  ،واًمٜم َِّ٤مُم َّم ُ٦م ِ :هل اًمتل َشم ْ٠م ُظم ُذ ُِم ْـ َؿم ْٕم ِر
ض َىمٚمٞمالً ُ َ
وحت ًِّٜم َُٝم٤م ُ
وه َق ا ًْم َق ْؿم ُ
ِ ِ
َٜمٛمّم ُ٦م  :اًمتل شمَ٠م ُُم ُر ُم ْـ ي ْٗم َٕم ُؾ ِ َهب٤م َذًم ِ َؽ .
ٞمـر َطمًٜم ً٤م  ،واعمُت ِّ
طمـ٤مضم٥م َهم ْ ِػم َه٤م  ،وشم َُر ِّىم ُ٘م ُف ًمٞمـّم َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ّأهن٤م ىم٤مًم٧مً :مٞمً٧م اًمقاصٚم٦م اًمتل شمٕمٜمقن ،وٓ سم٠مس أن َشم ْٕم َرى اعمرأة قمـ ّ
اًمِمٕمر
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ومتّمؾ ىمرٟم ً٤م ُمـ ىمروهن٤م سمّمقف أؾمقد ،وإٟمّام اًمقاصٚم٦م اًمتل شمٙمقن سمٖم ّٞم ً٤م ذم ؿمٌٞمٌتٝم٤م ،وم٢مذا أؾمٜمّ٧م وصٚمتٝم٤م
سم٤مًم٘مٞم٤مدة(.ذح اًمًٞمقـمك ًمًٜمـ اًمٜمً٤مئك )148/6
ىم٤مًم٧م يمريٛم٦م سمٜم٧م مه٤مم ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م شم٘مقل ي٤م ُمٕمنم اًمٜمً٤مء إي٤ميمـ وىمنم اًمقضمفُ(.مًٜمد امحد )219/6
اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء رم احلٙمؿ اًمنمقمك ًمٚمقؿمؿ :
اعمذه٥م إول :أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمقؿمؿ طمرام(.يمِمػ اًم٘مٜم٤مع )81/1
وقمدة سمٕمض اعم٤مًمٙمٞمف ُمـ اًمٙمٌ٤مئر يٚمٕمـ وم٤مقمٚمف(.اًمٗمقايمف اًمدواٟمك )214/2
واًمِم٤مومٕمٞمف ُمـ اًمٙمٌ٤مئر يٚمٕمـ وم٤مقمٚمف (.طم٤مؿمٞمف اًمٕمدوى )459/2
واؾمتثٜمك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلرُمف طم٤مًمتلم:
آومم  :اًمقؿمؿ اذا شمٕملم ـمري٘م٤م ًمٚمتداوى ُمـ ُمرض وم٤مٟمف جيقز ٓ :ن اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات
اًمث٤مٟمٞمف  :اذايم٤من اًمقؿمؿ ـمري٘م٤م شمتزيـ سمف اعمرأة ًمزوضمٝم٤م سم٤مذٟمف
وم٘مدروى قمـ قم٤مئِمف ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ أٟمف جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمتزيـ هب٤م ًمزوضمٝم٤م(.طم٤مؿمٞمف اًمٕمدوى )459/2
اعمذه٥م اًمث٤مٟمك  :يرى أصح٤مسمف أن اًمقؿمؿ يم٤مٓظمتْم٤مب أو اًمّمٌغ سم٤معمتٜمجس وم٤مذا همًؾ صمالصم٤م ـمٝمر وهق
ُمذه٥م آطمٜم٤مف  (.رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر )339/1
احلٙمؿ اًمنمقمل ًمتٗمٚمٞم٩م إؾمٜم٤من:
اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن شمٗمٚمٞم٩م آؾمٜم٤من ٔضمؾ احلًُـ طمرام اُم٤م ًمقاطمتٞم٩م اًمٞمف ًمٕمالج أوقمٞم٥م رم اًمًـ وٟمحقة
ومال سم٠مس سمف .قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ًمٕمـ اهلل اًمقاؿمامت واعمًتقؿمامت واًمٜم٤مُمّم٤مت واعمتٜمٛمّم٤مت واعمتٗمٚمج٤مت
ًمٚمحًـ اعمٖمػمات ظمٚمؼ اهلل ىم٤مل ومٌٚمغ ذًمؽ اُمرأة ُمـ سمٜمل أؾمد ي٘م٤مل هل٤م أم يٕم٘مقب ويم٤مٟم٧م شم٘مرأ اًم٘مرآن وم٠مشمتف
وم٘م٤مًم٧م ُم٤م طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ أٟمؽ ًمٕمٜم٧م اًمقاؿمامت واعمًتقؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت واعمتٗمٚمج٤مت ًمٚمحًـ
اعمٖمػمات ظمٚمؼ اهلل وم٘م٤مل قمٌد اهلل وُم٤م زم ٓ أًمٕمـ ُمـ ًمٕمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ذم يمت٤مب اهلل
وم٘م٤مًم٧م اعمرأة ًم٘مد ىمرأت ُم٤م سملم ًمقطمل اعمّمحػ ومام وضمدشمف وم٘م٤مل ًمئـ يمٜم٧م ىمرأشمٞمف ًم٘مد وضمدشمٞمف ىم٤مل اهلل قمز
وضمؾ وُم٤م آشم٤ميمؿ اًمرؾمقل ومخذوه وُم٤م هن٤ميمؿ قمٜمف وم٤مٟمتٝمقا وم٘م٤مًم٧م اعمرأة وم٢من أرى ؿمٞمئ٤م ُمـ هذا قمغم قمغم
اُمرأشمؽ أن ىم٤مل اذهٌل وم٤مٟمٔمر ي ىم٤مل ومدظمٚم٧م قمغم اُمرأة قمٌد اهلل ومٚمؿ شمر ؿمٞمئ٤م ومج٤مءت إًمٞمف وم٘م٤مًم٧م ُم٤م
رأي٧م ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل أُم٤م ًمق يم٤من ذًمؽ ل ٟمج٤مُمٕمف (.رواه اًمٌخ٤مري ( )4886وُمًٚمؿ ()2125
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احلٙمؿ اًمنمقمك ًمٚمٜمٛمص :
قمـ سمٙمرة سمٜم٧م قم٘مٌ٦م  :أهن٤م دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م وهل ضم٤مًمً٦م ذم ُمٕمّمٗمرة ومً٠مًمتٝم٤م قمـ احلٜم٤مء ،وم٘م٤مًم٧م :ؿمجرة
ـمٞمٌ٦م وُم٤مء ـمٝمقر .وؾم٠مًمتٝم٤م قمـ احلٗم٤مف  -شمٕمٜمل إزاًم٦م ؿمٕمر ُمـ اًمقضمف  -وم٘م٤مًم٧م هل٤م :إن يم٤من ًمؽ زوج
وم٤مؾمتٓمٕم٧م أن شمٜمزقمل ُم٘مٚمتٞمؽ ومتّمٜمٕمٞمٝمام أطمًـ مم٤م مه٤م وم٤مومٕمكم (.اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )79/8
قمـ قم٤مئِمف رى اهلل قمٜمٝم٤م قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل ىم٤مل  :وؾم٠مًمتٝم٤م اُمرأيت قمـ اعمرأة حتػ ضمٌٞمٜمٝم٤م؟ ىم٤مًم٧م
اُمٞمٓمل قمٜمؽ إذى ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ُ(.مًٜمد سمـ اجلٕمد )156/1
ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب سمـ اعمٌ٤مرك إٟمامـمل  :إذا أظمذت اعمرأة ُمـ وضمٝمٝم٤م ٕضمؾ زوضمٝم٤م سمٕمد رؤيتف إي٤مه٤م ومال
سم٠مس  ،وإٟمام يذم إذا ومٕمٚمتف ىمٌؾ أن يراه٤م ; ٕن ومٞمف شمدًمٞمً٤م  .صمؿ ذيمر قمـ أم طمٚمٞمٚم٦م ىم٤مًم٧م  :ؿمٝمدت اُمرأة
ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘مقًملم ذم ىمنم اًمقضمف ؟ ىم٤مًم٧م إن يم٤من رء وًمدت وهق هب٤م ومال َيؾ هل٤م
وٓ آُمره٤م وٓ أهن٤مه٤م  ،وإن يم٤من رء طمدث ومال سم٠مس شمٕمٛمد إمم ديٌ٤مضم٦م يمً٤مه٤م ومتٜمحٞمٝم٤م ُمـ وضمٝمٝم٤م ٓ
آُمره٤م وٓ أهن٤مه٤م  ( .همذاء آًمٌ٤مب ًمٚمًٗم٤مريٜمك )432/1
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل :اًمٜم٤مُمّم٦م  :هل اًمتل شمزيؾ اًمِمٕمر ُمـ اًمقضمف  ،واعمتٜمٛمّم٦م  :اًمتك شمٓمٚم٥م ومٕمؾ ذًمؽ هب٤م
 ،وهذا اًمٗمٕمؾ طمرام إٓ إذا ٟمٌت٧م ًمٚمٛمرأة حلٞم٦م أو ؿمقارب ومال حترم إزاًمتٝم٤م سمؾ يًتح٥م قمٜمدٟم٤م .
) ذح اًمٜمقوي ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ )196 / 14
أراء اعمذاه٥م :
اعمذه٥م إول:
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ـق ِار ُب َوم َ
ـر ُم
حل َٞم ٌ٦م َأ ْو َؿم َ
َي ُر ُم َقم َغم اعمَْ ْر َأة اًم َّتٜمْٛم ُ
ـال َ ْحت ُ
ٞمص َّإٓ سمِ٢مِ ْذن َز ْوجٍ َ ،أ ْو َؾم ِّٞمد ،وًمق َٟم ٌَ َ٧م ًم ْٚم َٛم ْر َأة ْ
يرى َأٟمَّف َ ْ
٥م ،وإًمٞمف ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ( رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمختـ٤مر  ).373/6واًمِمـ٤مومٕمٞم٦م ( أؾمـٜمك
َإزا ًَم ُت ُف َسم ْؾ شم ًُْت ََح ُّ
ِ
اعمٓم٤مًم٥م َ )173/1حت ُر ُم إزاًم ُ٦م َؿم ِ
احلقاضم ِ
٥م ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمٞمف  :واًمٜمٛمص قمٜمدهؿ آظمذ ُمـ ؿمـٕمر
ٕمر
اًمقضمف واحل٤مضم٥م واؾمتثٜمقا ُمـ ذًمؽ ُم٤م اذا اذن هل٤م اًمزوج  ( .حتٗمف اعمحت٤مج ًمٚمٝمٞمتٛمك )182/2
ووضمف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ( اإلٟمّم٤مف  )125/1واحلٜم٤مسمٚمف  :ىمٞمدوا اًمٜمٛمص سم٤مًمٜمتػ وضمٕمٚمقة جلٛمٞمع اًمقضمف ٓ
احل٤مضمٌلم وم٘مط ( .يمِمػ اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقشمك ) 81/1
احل ِ
اجلَ ٌْ َٝم ِ٦م َوم َج٤مئِ ٌزَ ،و ِقمٜمْدَ ا ًْم ٌَ ْٕم ِ
٤مضم ِ
ذيمر اخل٤مدُملَ :أ َُّم٤م َأ ْظم ُذ َؿم ْٕم ِر ْ
ػ ِهل َ َذا
٥م ًم ِ ِّٚمزيٜم َِ٦م ًَمٙمِٜمَّ ُف خمُ َ٤مًم ِ ٌ
جي ُ
قز َأ ْظم ُذ َؿم ْٕم ِر ْ َ
ض َُ
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احل ِد ِ
ي٨م ( سمري٘م٦م حمٛمقدي٦م )172/4
َْ
ِ
قز سمِ َٓم َٚم ِ
حت ًِٞمٜمُ ُف سمِت َْح ِٛم ٍػم َوٟم َْح ِق ِه (.اًمٗمروع )136/1
َص َقم َٚم ْٞم ِٝم َام َو َ ْ
جي ُ
٥م َز ْوجٍ َو َهلَ٤م َطم ْٚم ُ٘م ُف َو َطم ُّٗم ُف ٟم َّ
َو ِذم ا ًْم ُٖمٜمْ َٞم٦م َ ُ
اعمذه٥م اًمث٤من:
َي ُر ُم اًمٜمٛمص ،وهق ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م( .اًمٗمقايمف اًمدوان َ )314/2وىمقل قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م
ٟمص قمغم أٟمف َٓ َ ْ
( اإلٟمّم٤مف  )125/1ومحٚمف سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م قمغم اًمٙمراه٦م ( اإلٟمّم٤مف )125/1
ِ
احل ِ
٤مضم ِ
٥م َطمتَّك َي ِّم َػم َدىمِٞم ً٘م٤م َطم ًَٜمً٤م ،وم٤معمُْ ْٕمت ََٛمد َضم َق ُاز َطم ْٚم ِؼ َمجِٞم ِع َؿم ْٕم ِر
ٞمص ُه َق َٟمت ُ
ومذيمر اعم٤مًمٙمٞم٦م :اًمتَّٜمْٛم ُ
ْػ َؿم ْٕم ِر ْ َ
اعمَْ ْر َأة َُم٤م قمَدَ ا َؿم ْٕم َر َر ْأ ِؾم َٝم٤م  (.طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوى )459/2
اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م:
يرى َأٟمَّف ََيرم َقم َغم اعمَْر َأ ِة اًمتَّٜم ِْٛمٞمص ُمٓمٚم٘م ً٤م وهق اًمّم ِ
حٞمحِ ُِم ْـ َُم ْذ َه ِ
٥م احلٜم٤مسمٚم٦م( .يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )81/1
َّ
ُ
ْ
ُْ ُ
ْػ َّ
اًمِم ْٕم ِر ُِم ْـ ا ًْم َق ْضم ِف َ -ومٙم ُُّؾ َُم ْـ َوم َٕم َٚم ْ٧م َذًم ِ َؽ ِذم َٟم ْٗم ًِ َٝم٤مَ ،أ ْو ِذم َهم ْ ِػم َه٤م
ص ُه َق َٟمت ُ
وٟمص اًمٔم٤مهري٦م :اًمٜم َّْٛم ُ
َ٤مت ُِم ْـ اهللَِّ قمز وضمؾ  ( .اعمحغم سم٤مٔصم٤مر )398/2
َوم َٛم ْٚم ُٕمقٟم ٌ
=? -8ثبة إٌ ٟٙػٓ ٔزف اٌؾ١ت ِٓ اٌٍس١خ ٚاٌشأط ٚغريّ٘ب
ٚػٓ ٔزف األِشد ؽؼش حل١زٗ ػٕذ أٚي ىٍٛػٗ

ِ
٥م  ،قمـ ِ
أسمٞمف  ،قم ْـ َضمدِّ ِه ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ِ ،
 -1646قم ْـ َقم ْٛم ِرو ِ
سمـ ُؿم َٕم ْٞم ٍ
وؾم َّٚمؿ
قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ِ
ِ
َىم َ٤مل َ َٓ « :شمٜمْتِ ُٗمقا َّ
واًمٜمً٤مئ ُّل
واًمؽم ُِم ِذ ُّي ،
اًمِمٞمْ َ
ُقر اعمُ ًْٚم ِؿ ْيق َم ا ًْم٘مٞم٤مُم٦م ش روا ُه أسمق داو َد ِّ ْ
٥م َ ،وم٢م َّٟم ُف ٟم ُ
ٌ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ
سم َ٠م َؾم٤مٟمِٞمدَ طمًٜم ٍَ٦م َ ،ىم َ٤مل اًمؽمُمذي ُ :هق
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ «:مـ ِ
ِ
رؾم ُ
قمٛمؾ
ْ
َ
ْ َ
 -1647وقم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم َ٤مل ُ
قمٛمالً ًَمٞمس ِ
قمٚمٞمف أ ُْم ُرٟمَ٤م وم ُٝمق َر ُّد ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :يم٤من اًمرضمؾ يٌٚمغ اهلرم ول يِم٥م ويم٤من ذم اًم٘مقم واًمد ووًمد ومال يٕمرف آسمـ
ُمـ إب  ،وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم  :ي٤م رب اضمٕمؾ زم ؿمٞمئ٤م أقمرف سمف وم٠مصٌح رأؾمف وحلٞمتف أسمٞمْملم
أزهريـ أٟمقريـ(.همذاء آًمٌ٤مب ذح ُمٜمٔمقُمف آداب )191/2
وقمـ قمكم ريض ااهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل :أول ُمـ ضمزع إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ عم٤م رأى اًمِمٞم٥م ذم قم٤مروف ىم٤مل :ي٤م رب ُم٤م
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ٟمتػ اًمِمٞم٥م

هذه اًمِمقه٦م اًمتل ؿمقه٧م ظمٚمٞمٚمؽ؟ وم٠موطمك ااهلل إًمٞمف ي٤م إسمراهٞمؿ هذا هسم٤مل اًمقىم٤مر هذا ٟمقر اإلؾمالم
وقمزيت وضمالزم ُم٤م أًمًٌتف أطمد ًا ُمـ ظمٚم٘مل يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٤م إٓ اؾمتحٞمٞم٧م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن أقمذسمف سم٤مًمٜم٤مر
أو أٟمّم٥م ًمف ُمٞمزاٟم ً٤م أو أٟمنم ًمف ديقاٟم ً٤م ،وم٘م٤مل :رب زدن وىم٤مر ًا وم٠مصٌح ورأؾمف ُمثؾ اًمثٖم٤مُمف اًمٌٞمْم٤مء .
(يمِمػ اخلٗم٤مء ًمٚمٕمجٚمقٟمك )312/1
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ايٛمـ  :ىم٤مل :أول ُمـ ؿم٤مب إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ عم٤م رأى هذا؟ ىم٤مل :إضمالل وطمٚمؿ.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )348/8
ىم٤مل أٟمس  :يم٤من يٙمره ٟمتػ اًمرضمؾ اًمِمٕمرة اًمٌٞمْم٤مء ُمـ رأؾمف وحلٞمتفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )261/13
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل ُ :قمذب رضمؾ رم ٟمتػ اًمِمٞم٥م ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )261/13
قمـ جم٤مهد ىم٤مل ٓ:شمٜمتٗمقا اًمِمٞم٥م وم٤مٟمف ٟمقر يقم اًم٘مٞم٤مُمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )261/13
اًمٕمٚمؿ:ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمـ ٟمتػ اًمِمٞم٥م ىم٤ملُ:م٤م قمٚمٛمتف طمرا ًُم٤م
واًم٘مقل سم٤مًمٙمراه٦م هق ىمقل أيمثر أهؾ
ُ
وشمريمف أطم٥م إ َّزم .وىم٤مل :اسمـ اًم٘م٤مؾمؿُ :م٤مأطم٥م ٟمتٗمف وأيمرة أن ي٘مرض ُمـ أصٚمف وهقيِمٌف قمٜمدى اًمٜمتػ.
(اعمٜمت٘مك ًمٚمٌ٤مضمك ) 279/7
وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب :وإٟمام هنك قمـ اًمٜمتػ دون اخلْم٥مٕ ،ن ومٞمف شمٖمٞمػم اخلٚم٘م٦م ُمـ أصٚمٝم٤م ،سمخالف اخلْم٥م
وم٢مٟمف ٓ يٖمػم اخلٚم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مفمر إًمٞمف(.اًمتحٗمف )238/7
>? -8ثبة وشا٘١خ االعزٕدبء ثبٌّ١ني
ِٚظ اٌفشج ثبٌّ١ني ِٓ غري ػزس

ِ
 -1648قم ْـ أيب َىمتَ٤مد َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :إ َذا سم٤مل أطمدُ يم ُْؿ َ .ومالَ
قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞمٛمٞمٜم ِ ِف  ،وَٓ يتٜمَ َّٗمس ذم اإلٟم ِ
ي ْ٠م ُظم َذ َّن َذيمَره سمِٞم ِٛمٞمٜم ِ ِف  ،وَٓ يً َتٜمْ٩مِ سمِ ِ
ٌ
أطم٤مدي٨م
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وذم ا ًْمٌ٤مب
َ٤مء ش .
ٌ
ْ
ُ َ
َ ْ
يمَثِػم ٌة ِ
صحٞمح ٌ٦م.
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ؾمٚمامن :ىم٤مل ًمٜم٤م اعمنميمقن :إن أرى ص٤مطمٌٙمؿ يٕمٚمٛمٙمؿ طمتك يٕمٚمٛمٙمؿ اخلراءة وم٘م٤مل :أضمؾ ،إٟمف هن٤مٟم٤م أن
يًتٜمجل أطمدٟم٤م سمٞمٛمٞمٜمف أو يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وهنك قمـ اًمروث واًمٕمٔم٤مم وىم٤مل ٓ :يًتٜمجل أطمديمؿ سمدون صمالصم٦م

أطمج٤مر(.صحٞمح ُمًٚمؿ ص  224رىمؿ )262
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سم٤مب يمراهٞم٦م آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم

وصمٌ٧م قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م :يم٤مٟم٧م يد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٞمٛمٜمك ًمٓمٝمقره
وـمٕم٤مُمف ،ويم٤مٟم٧م يده اًمٞمنى خلالئف ،وُم٤م يم٤من ُمـ أذى(.ؾمٜمـ أيب داود )33
ىم٤مل اًمٖمزازم  :صمؿ أطمقضمؽ ُمـ أقمٓم٤مك اًمٞمديـ إمم أقمامل سمٕمْمٝم٤م ذيػ  ،يم٠مظمذ اعمّمحػ  ،وسمٕمْمٝم٤م
ظمًٞمس يم٢مزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م  ،وم٢مذا أظمذت اعمّمحػ سم٤مًمٞمً٤مر  ،وأزًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٞمٛملم  ،وم٘مد ظمّمّم٧م
اًمنميػ سمام هق ظمًٞمس  ،ومٖمْمْم٧م ُمـ طم٘مف  ،وفمٚمٛمتف  ،وقمدًم٧م قمـ اًمٕمدل (.آطمٞم٤مء )93/4
ِ
آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم قمغم ىمقًملم:
اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ
احلٜمٗمٞمف  .واعم٤مًمٙمٞمف  .واًمِم٤مومٕمٞمف .واحلٜم٤مسمٚمف اًم٘مقل آول :يٙمرة آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم وهذا سم٤مشمٗم٤مق اعمذاه٥م
اًمٗم٘مٝمٞمف آرسمٕمف .وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞمف .واظمت٤مرة اسمـ قمٌداًمؼم .واسمـ شمٞمٛمٞمف  .واًمِمقيم٤مٟمك .اًم٘مقل اًمث٤مٟمك َ:يرم
آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم ،وهذا ُمذه٥م اًمٔم٤مهريف ( .اعمقؾمققمف اًمٗم٘مٝمٞمف – يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  -آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم )
ّ
?? -8ثبة وشا٘خ ادلؾ ٟيف ٔؼًٍ ٚازذحٍ  ،أ ٚخف ٚازذ ٌغري ػزس
ً
ٚوشا٘خ ٌجظ إٌؼً ٚاخلف لبئّب ٌغري ػزس

ِ
يٛم ِ
ش أطمدُ يمُؿ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ْ ٓ « :
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1649قم ْـ أيب ُهرير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
ٍ
ذم َٟمٕم ٍؾ ِ
واطمدَ ٍة ً ،مِٞمٜمْ َٕم ْٚم ُٝمام مجِٞمٕم ً٤م ْ ،أو ًم ِ ْ
ُمتٗمؼ قمٚم ْٞم ِف
ٞمخ َٚم ْٕم ُٝم َام مجِٞمٕم ً٤م ش  .وذم
رواي٦م « ْأو ًم ِ ُٞم ْح ِٗم ِٝمام مجٞمٕم ً٤م ش ٌ
ْ
.
ِ
 -1659وقمٜمف َىم٤مل ِ :
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل  « :إ َذا ا ْٟم َ٘م َٓم َع ِؿم ًْ ُع َٟم ْٕم ِؾ
ؾمٛم ُ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٕم٧م ُ
ِ
يٛم ِ
ش ذم ْ
إظمرى طمتَّك ُي ّْمٚمِ َح َٝم٤م ش روا ُه ُمًٚمؿ .
أطمديم ُْؿ  ،ومال ْ
ِ
ِ
اًمر ُضم ُؾ َىم٤مئ ًام .
وؾم َّٚمؿ َهنَك أ ْن يٜمْتَٕم َؾ َّ
 -1651و َقم ْـ ضم٤مسمِ ٍر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أن رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
رواه أسمق داود سم٢مؾم ٍ
ٜم٤مد َطم ٍ
ًـ
ُ ُ ُ َ ْ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل َيٞمك سمـ ايب يمثػم إٟمام يٙمره أن يٜمتٕمؾ اًمرضمؾ ىم٤مئام ُمـ أضمؾ اًمٕمٜم٧م ( اعمِم٘مف ) .
(رواه قمٌد اًمرزاق  166 / 11رىمؿ )29218
قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمذي يٜم٘مٓمع ؿمًع ٟمٕمٚمف وهق ذم أرض طم٤مرة هؾ يٛمٌم ذم
إظمرى طمتك يّمٚمحٝم٤م؟ ىم٤مل  ٓ:وًمٙمـ ًمٞمخٚمٕمٝمام مجٞمٕم٤م أو ًمٞم٘مػ(.اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم)313/8

 -492اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

ٍ
سم٤مب يمراه٦م اعمٌم ذم ٍ
واطمدة
ٟمٕمؾ

ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب  :اًمٕمٚم٦م ومٞمٝم٤م أهن٤م ُمِمٞم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من( .ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر)399 / 19
ىم٤مل اخلٓم٤ميب :احلٙمٛم٦م ذم اًمٜمٝمل أن اًمٜمٕمؾ ذقم٧م ًمقىم٤مي٦م اًمرضمؾ قمام يٙمقن ذم إرض ُمـ ؿمقك أو ٟمحقه
وم٢مذا اٟمٗمردت إطمدى اًمرضمٚملم اطمت٤مج اعم٤مر أن يتقىمك إلطمدى رضمٚمٞمف ُم٤م ٓ يتقىمك ًمألظمرى ومٞمخرج سمذًمؽ
قمـ ؾمجٞم٦م ُمِمٞمف وٓ ي٠مُمـ ُمع ذًمؽ ُمـ اًمٕمث٤مر وىمٞمؾ ٕٟمف ل يٕمدل سملم ضمقارطمف ورسمام ٟمً٥م وم٤مقمؾ ذًمؽ إمم
اظمتالل اًمرأي أو وٕمٗمف ( .ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر)399 / 19
وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل :اًمٙمراه٦م ومٞمف ًمٚمِمٝمرة ومتٛمتد إسمّم٤مر عمـ شمرى ذًمؽ ُمٜمف وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمِمٝمرة ذم
اًمٚمٌ٤مس ومٙمؾ رء صػم ص٤مطمٌف ؿمٝمرة ومح٘مف أن جيتٜم٥م (.ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر)399 / 19
ىم٤مل اًمٜمقوي  :يٙمره أن يٚمٌس اًمٜمٕمؾ واخلػ وٟمحقمه٤م ىم٤مئام ...ىم٤مل اخلٓم٤مسمك ؾمٌ٥م اًمٜمٝمل ظمقف اٟم٘مالسمف إذا
اٟمتٕمؾ ىم٤مئام وم٠مُمر سم٤مًم٘مٕمقد ٟٓمف أؾمٝمؾ وأقمقن وأؾمٚمؿ ُمـ اعمٗمًدة (.اعمجٛمقع )466 /4
 -999ثبة إٌ ٟٙػٓ رشن إٌبس يف اٌج١ذ ػٕذ إٌَٛ
ٚحن ٖٛعٛاء وبٔذ يف عشاج أ ٚغريٖ

ِ
ٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام ِ
ِ -1652
َؽميمُقا اًمٜمَّ٤مر ذم
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  ٓ « :شم ْ ُ
قمـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمـ ا ْسم ِـ ُقم َ
ُسم ُٞمقشمِٙم ُْؿ ِطملم شمَٜم٤م ُُم َ
قن ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
قؾمك ْ
أهٚمِ ِف ُِم َـ اًم َّٚمٞمْ ِؾ .
ؽم َق سمٞمْ ٌ٧م سمِ٤معمديٜم٦م قمغم ْ
ٕمري ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل ْ :
إؿم ِّ
اطم َ َ
 -1653و َقم ْـ أيب ُُم َ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ سمِ َِم ْ٠م ِ ِهن ْؿ َىم٤مل َّ « :
َوم َٚم َّام ُطمدِّ َ
إن َه ِذ ِه اًمٜمَّ٤مر قمدُ ٌّو ًمٙم ُْؿ َ ،وم٢م َذا ٟمِ ْٛمت ُْؿ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ث ُ
وم٠م ْـم ِٗمئُقه٤م ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َ « :هم ُّٓمقا اإلٟمَ٤مء ،
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1654وقم ْـ ضم٤مسمِر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف قم ْـ ُ
ِ
ِ
ِ
اًمِم ْٞم َٓم َ
اًمناجِ  ،وم٢م َّن َّ
٤من ٓ َيِ ُّؾ ِؾم َ٘م٤م ًء  ،وَٓ يٗمت َُح سم٤مسم ً٤م ،
ْ
اًمً َ٘م٤م َء َ ،وأ ْهمٚم ُ٘مقا ا ًْمٌ٤مب َ ،وأـمٗم ُئقا ِّ
وأويم ُئقا ِّ
اؾم َؿ اهللَِّ َوم ْٚمٞم ْٗم َٕم ْؾ َ ،وم َّ
أطمدُ يم ُْؿ إٓ أ ْن َي ْٕم ُر َض قمغم إٟم َِ٤مئ ِف قمقد ًا ْ ،
٢من
وَٓ يٙم ِِْم ُ
ػ إٟمَ٤م ًء  ،وم٢م ْن َل ْ جيِدْ َ
ويذيمُر ْ
ِ
اًمٌٞم٧م سم ْٞم َت ُٝم ْؿ ش روا ُه ُمًٚمؿ  « .اًم ُٗمق ْي ًِ َ٘م َ٦م ش  :اًمٗم ْ٠مر ُة  ،و « شم ْ ِ
اًم ُٗمق ْي ًِ َ٘م َ٦م شم ْ ِ
حت ِر ُق .
أه ِؾ
ُي ُم ش ْ ُ :
ُي ُم قمغم ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :ذم هذه إطم٤مدي٨م أن اًمقاطمد إذا سم٤مت سمٌٞم٧م ًمٞمس ومٞمف همػمه وومٞمف ٟم٤مر ومٕمٚمٞمف أن يٓمٗمئٝم٤م ىمٌؾ
ٟمقُمف ،أو يٗمٕمؾ هب٤م ُم٤م ي١مُمـ سمف آطمؽماق .ويمذا إن يم٤من ذم اًمٌٞم٧م مج٤مقم٦م وم٢مٟمف يتٕملم قمغم سمٕمْمٝمؿ ،وأطم٘مٝمؿ
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمرك اًمٜم٤مر ذم اًمٌٞم٧م

سمذًمؽ آظمرهؿ ٟمقُم٤م ،ومٛمـ ومرط ذم ذًمؽ يم٤من ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤م ،وٕدائٝم٤م شم٤مريم٤م .وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد :إذا يم٤مٟم٧م
اًمٕمٚم٦م ذم إـمٗم٤مء اًمناج احلذر ُمـ ضمر اًمٗمقيً٘م٦م اًمٗمتٞمٚم٦م ،ومٛم٘متْم٤مه أن اًمناج إذا يم٤من قمغم هٞمئ٦م ٓ شمّمؾ
إًمٞمٝم٤م اًمٗم٠مرة ٓ يٛمٜمع إي٘م٤مده .وأُم٤م ورود إُمر سم٢مـمٗم٤مء اًمٜم٤مر ُمٓمٚم٘م٤م وم٘مد يتٓمرق ُمٜمٝم٤م ُمٗمًدة أظمرى همػم ضمر
اًمٗمتٞمٚم٦م ،يمً٘مقط رء ُمـ اًمناج إمم رء ُمـ اعمت٤مع ومٞمحرىمف ،ومٞمحت٤مج إمم آؾمتٞمث٤مق ُمـ ذًمؽ ،وم٢مذا
اؾمتقصمؼ سمحٞم٨م ي١مُمـ ُمٕمف اإلطمراق ومٞمزول احلٙمؿ سمزوال قمٚمتف( .ومتح اًمٌ٤مرى )72/11
اًمنج طمتك شمّمٌح ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )161/6
قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل  :يم٤من يٙمره أن ٟمدع ُ
 -990ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌزىٍف
ُ
 ٛ٘ٚفؼً ٚلٛي ِب ال ِقٍسخ ف ٗ١دبؾمخ

لم[ ص . ] 86 :
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُىم ْؾ َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚمٞمْ ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ َت َٙم ِّٚم ِٗم َ
قمـ اًمتَّٙم ُّٚم ِ
 -1655وقم ْـ اسمـ ُقمٛمر  ،ريض اهللَّ قمٜم ُٝمام َ ،ىم َ٤مل ُ :هنٞمٜمَ٤م ِ
ػ  .رواه اًم ٌُخ٤مري .
دظم ْٚمٜمَ٤م قمغم قمٌ ِد اهللَِّ سمـ ُمًٕم ٍ
ُمنوق َىم٤مل َ :
قد ريض اهللَّ قمٜمُ ُف َوم َ٘م٤مل  :ي٤م َأ ُّ ََي٤م اًمٜمَّ٤مس ُم ْـ
ْ ُ
ْ
 -1656وقم ْـ ْ ُ
وم٢من ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ أن َشم ُ٘م َ
َقمٚمِؿ َؿمٞمئ ً٤م َوم ْٚمٞم ُ٘م ْؾ ِسمف  ،وُم ْـ َل ْ ي ْٕم َٚم ْؿ  ،وم ْٚمٞم ُ٘م ْؾ  :اهللَّ أ ْقم َٚم ُؿ َّ ،
قل َعم ِ٤م ٓ َشم ْٕم َٚم ُؿ  :اهللَّ أ ْقم َٚم ُؿ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ ْ { :
أضم ٍر وُم٤م أٟم٤م ُِم َـ اعمُتَ َٙم ِّٚم ِٗملم }
ىمؾ ُم٤م أؾم ْ٠م ًُمٙم ُْؿ َقمٚمٞمْف ُم ْـ ْ
َ .ىم٤مل اهللَّ شمَٕم٤ممم ًمٜمٌَٞمِّف َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
روا ُه اًمٌخ٤مري .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف  :إِ َّن شمِم٘مٞمؼ اًمٙمالم ُمـ ؿم٘م٤مؿمؼ اًمِمٞمٓم٤من (يمالم ٓ حتتف ـم٤مئؾ ) .
( إدب اعمٗمرد ) 876
وروي أن رضمال ظمٓم٥م وم٠ميمثر َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛمر  :إن يمثػما ُِمـ اخلٓم٥م ُِمـ ؿم٘م٤مؿمؼ اًمِمٞمٓم٤من.
( آدب اعمٗمرد طمدي٨م  )872ؿمٌف ا ًَّم ِذي يتٗمٞمٝمؼ ِذم يمالُمف وٓ يٌ٤مزم سمام َىم َ٤مل ُِمـ صدق أو يمذب سم٤مًمِمٞمٓم٤من
َىم َ٤مل اًمٚمٞم٨م  :اًمِم٘مِم٘م٦م هل٤مة اجلٛمؾ اًمٕمريب  ،وٓ يٙمقن َذًم ِ َؽ إٓ ًمٚمٕمريب .
قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :آٟمٌٕم٤مق رم اًمٙمالم ( أى آٟمدوم٤مع ) ُمـ ؿم٘م٤مؿمؼ اًمِمٞمٓم٤من .
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )497/13

 -494اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمٚمػ

اًمًالم أن يذسمحقا
ىم٤مل اسمـ قم ٌّ٤مس ريض اهللّ قمٜمٝمام :ذم وصػ سمٜمل إهائٞمؾ عمّ٤م ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف ّ
سم٘مرةً :مق أظمذوا أدٟمك سم٘مرة ٓيمتٗمقا هب٤م ،وًمٙمٜمّٝمؿ ؿمدّ دوا ومِمدّ د قمٚمٞمٝمؿ  ( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم)119 /1
قمـ ُمنوق :أن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ًمٚمً٤مئ٥م  :صمالث ظمّم٤مل ًمتدقمٝمـ أو ٕٟم٤مضمزٟمؽ .ىم٤مل  :وُم٤م هل ؟ ىم٤مًم٧م :
إي٤مك واًمًجع ٓ شمًجع

وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا ٓ يًجٕمقنُ(.مًٜمد اسمق يٕمغم )4475

ٙمره اًمت٘مٕمػم ذم اًمٙمالم سم٤مًمتَِّمدُّ ق ،وشمٙمٚمػ اًمًجع ،واًمٗمّم٤مطم٦م ،واًمتّمٜمع سم٤معم٘م٤مُم٤مت اًمتل
وىم٤مل اًمٜمقوي :ومٞمُ َ
يٕمت٤مده٤م اعمتٗم٤مصحقن ،وزظم٤مرف اًم٘مقل ،ومٙمٚمف ُمـ اًمتٙم ُّٚمػ اعمذُمقم(.ومٞمض اًم٘مدير )3914/4
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل (:صٗمف اًمّمٗمقة )
رو٤م اًمٜم٤مس هم٤مي ٌ٦م ٓ شمدرك ومٕمٚمٞمؽ

صالح ٟمٗمًؽ وم٤مًمزُم ُف
سمام ومٞمف
ُ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ٟمٔمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤م ب إمم ؿم٤مب ٟمٙمس رأؾمف ،وم٘م٤مل :ي٤م هذا ارومع رأؾمؽ :وم٢من اخلِمقع ٓ يزيد قمغم ُم٤م ذم
اًم٘مٚم٥م ومٛمـ أفمٝمر ًمٚمٜم٤مس ظمِمققم ً٤م ومقق ُم٤م ذم ىمٚمٌف وم٢مٟمام أفمٝمر ٟمٗم٤مىم ً٤م قمغم ٟمٗم٤مق(.اعمج٤مًمًف وضمقاهر اًمٕمٚمؿ رىمؿ )1747

قمـ أٟمس  :يمٜم٤م قمٜمد قمٛمر وقمٚمٞمف ىمٛمٞمص ذم فمٝمره أرسمع رىم٤مع  ،وم٘مرأ ( :ووم٤ميمٝم٦م وأسم٤م ) وم٘م٤مل  :هذه اًمٗم٤ميمٝم٦م ىمد
قمرومٜم٤مه٤م ومام إب ؟ صمؿ ىم٤مل ُ :مف هنٞمٜم٤م قمـ اًمتٙمٚمػ(.ومتح اًمٌ٤مرى )271/13
قمـ يمٝمٛمس سمـ احلًـ :أن رضمالً شمٜمٗمس قمٜمد قمٛمر يم٠مٟمف يتح٤مزن ومٚمٙمزه قمٛمر أو ىم٤مل :ومٚمٙمٛمف.
(إُمر سم٤مٓشمٌ٤مع واًمٜمٝمك قمـ آسمتداع ًمٚمًٞمقـمك )22/1
قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم قمـ إقمٛمش قمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل  :دظمٚم٧م أٟم٤م و ص٤مطم٥م زم قمغم ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف
وم٘مرب إًمٞمٜم٤م ظمٌزا و ُمٚمح٤م  ،وم٘م٤مل ً :مقٓ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هن٤مٟم٤م قمـ اًمتٙمٚمػ ً ،متٙمٚمٗم٧م
ًمٙمؿ وم٘م٤مل ص٤مطمٌل ً :مق يم٤من ذم ُمٚمحٜم٤م ؾمٕمؽم ومٌٕم٨م سمٛمٓمٝمرشمف إمم اًمٌ٘م٤مل ،ومرهٜمٝم٤م ،ومج٤مء سمًٕمؽم ،وم٠مًم٘م٤مه ومٞمف
ومٚمام أيمٚمٜم٤م ىم٤مل ص٤مطمٌل  :احلٛمد هلل اًمذي ىمٜمٕمٜم٤م سمام رزىمٜم٤م ؾمٚمامن :وم٘م٤مل ًمق ىمٜمٕم٧م سمام ُرزىم٧م ل شمٙمـ ُمٓمٝمريت
ُمرهقٟم٦م قمٜمد اًمٌ٘م٤مل(.احل٤ميمؿ  -123/4اسمـ قمدى )155-154
يمٜم٧م
سملم طم٤مضمتف سمٙمالم وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمفُ :م٤م َ
ضم٤مء ُقمٛمر سمـ ؾمٕمد إمم أسمٞمف يً٠مًمف طم٤مضم٦م ،ومتٙم َّٚمؿ َ
ُِمـ طم٤مضمتؽ أسمٕمدَ ُمٜمؽ اًمٞمقم :إن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :ي٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من
اًمٌ٘مر اًمٙمألَ سم٠مًمًٜمتٝم٤م .وذم رواي٦م(:ؾمٞمٙمقن ىمق ٌم ي٠ميمٚمقن سم٠مًمًٜمتٝمؿ
يتخٚمٚمقن ومٞمف اًمٙمال َم سم٠مًمًٜمتٝمؿ يمام شمتخ َّٚم ُؾ ُ
يمام شم٠ميمؾ اًمٌ٘مر ُمـ إرض )( .صحٞمح اجل٤مُمع )3679
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سم٤مب حتريؿ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م

ِّ
ِّ
 -998ثبة ربش ُ٠إٌ١بزخ ػٍ ٝادل١ذ ٌٚ ،يُ اخلذ ٚؽك اجل١ت
ٔٚزف اٌؾؼش ٚزٍمٗ ٚ ،اٌذػبء ثبٌٚ ً٠ٛاٌثجٛس

ِ
َ -1657قم ْـ ُقم َٛمر ْسم ِـ اخلَ َّٓم ِ
وؾم َّٚمؿ  « :اعم ِّٞم ُ٧م ُي َّ
ٕمذ ُب
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مب ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم٤مل ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٞمح قم َٚم ْٞم ِف ش ٌ
ذم َىم ِؼمه سمِام ٟمٞمح قم َٚمٞمْف ش وذم رواي٦م ُ « :م٤م ٟم َ
ِ
 -1658وقمـ اسم ِـ ُمًٕم ٍ
قد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م
ُ
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مه ِ
وؿم َّؼ اجلٞمقب  ،ودقم٤م سمِدَ ْقمقى اجل ِ
ض َب اخلُدُ و َد َ ،
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٚمٞم٦م ش ٌ
َ
َ
ُُ َ
َ
َُم ْـ َ َ
ِ
ِ
ٌم قم َٚم ْٞم ِفَ ،و َر ْأ ُؾم ُف ذم
قؾمك
ُّ
َ -1659وقم ْـ أيب ُسم ْرد َة َىم َ٤مل َ :وضم َع أ ُسمق ُُم َ
إؿمٕمري ريض اهللَّ قمٜمف َ ،وم ُٖم َ

ِطمج ِر اُمر َأ ٍة ُِمـ ِ ِ
ِ
ٞمح سمِرٟم ٍَّ٦م َوم َٚم ْؿ َي ًْتَٓمِ ُع أ ْن َي ُر َّد َقم َٚمٞمْ َٝم٤م َؿم ْٞمئ ً٤م َ ،وم َٚم َّام أ َوم َ
٤مق َ ،ىم٤مل  :أٟمَ٤م
ْ ْ
أهٚمف َ ،وم َ٠م ْىمٌ َٚم ْ٧م شمَّم ُ
ْ ْ
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ سم ِريء ُِمـ اًمّم٤مًم ِ َ٘م ِ٦م  ،واحل٤م ًَم ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
٘م٦م َّ ،
واًمِم٤م َّىم َ٦م ،
ْ َ َ َ َ َّ
َ
َ
َسم ِري ٌء مم َّ ْـ َسم ِري َء ُمٜمْ ُف ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  « .اًمّم٤مًم ِ َ٘م ُ٦م ش  :اًمتل شمَر َومع صق َهت٤م سم٤مًمٜم ِ
ب « واحل٤مًم ِ َ٘م ُ٦م ش  :اًمتل َ ْ ِ
ِّٞم٤مطم٦م واًمٜمَّدْ ِ
ٌ
أؾم َٝم٤م ِقمٜمْدَ
َّ
حتٚم ُؼ َر َ
َ
ْ ُ ْ َ
اعمُ ِّمٞمٌَ ِ٦م َّ « .
واًمِم٤م َّىم ُ٦م ش اًمتل شم َُِم ُّؼ َصم ْق َ َهب٤م
ِ
 -1669و َقمـ اعمُ ِٖم ِ
ػمة ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
سمـ ُؿم ْٕم ٌَ َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ « :مـ ٟمِٞمح َقمٚمٞم ِف َ ،وم٢م َّٟمف يٕم َّذب سمِام ٟمِٞمح قم َٚمٞم ِف يقم ا ًْم ِ٘م ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٞم٤مُم٦م ش ٌ
َُُ ُ َ َ ْ َْ
َ ْ َ ْ
ُّقن و َوم ِ
ِ
ِ
أظم َذ َقم َٚمٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
تح َٝم٤م ريض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :
قل اهللَِّ
 -1661و َقم ْـ أ ِّم َقمٓم َّٞم َ٦م ٟمًُ ْٞم ٌَ َ٦م سمِ َْم ِّؿ اًمٜم َ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم َّٚمؿ ِقمٜمْدَ اًم ٌَ ْٞمٕم٦م أ ْن ٓ َٟمٜمُقح ٌ .
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1662و َقم ِـ اًمٜمُّٕم ِ
سمـ ٍ
قمغم قم ٌْ ِد اهللَّ ِ
امن ِ
سمِمػم ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َىم َ٤مل ُ :أ ْهم ِٛمل َ
واطم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ،
سمـ َر َ
ْ
َ
٤مق ُ :م٤م ُىم ْٚم ِ
َوم َج َٕم َٚم ْ٧م ُأ ْظمتُ ُف شمٌٙمل  ،و َشم ُ٘م ُ
لم أ َوم َ
َ
قل  :واضمٌ َ
٧م
ال ُه ،
وايمذا  ،وايم ََذا  :شمُٕمدِّ ُد قم َٚمٞمْ ِف  .وم َ٘م٤مل ِطم َ
خ ِ
ْ٧م يم ََذًم ِ َؽ ؟  ،روا ُه اًم ٌُ َ
٤مري .
ؿم ْٞمئ ً٤م إَّٓ ِىمٞمؾ زم  :أٟم َ
َ -1663و َقمـ اسمـ ُقمٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َىم٤مل ْ :اؿمتَٙمَك ؾم ْٕمدُ سم ُـ ُقمٌ٤م َد َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َؿمٙم َْقى َ ،وم َ٠مشمَ٤م ُه
ٍ
ِ
ِ
وؾم ْٕم ِد ِ
اًمر ْمح ِـ ِ
رؾم ُ
سمـ أيب و َّىم٤مص ،وقمٌْ ِد اهللَّ
سمـ ْ
وؾم َّٚمؿ ي ُٕمق ُد ُه َ
قمقف َ ،
ُمع قمٌْد َّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ
ٍ
رؾم َ
دظم َؾ قمٚم ْٞم ِف  ،وضمد ُه ذم َهم ِْم ٍٞم٦م َوم َ
ْٝمؿ  ،ومٚمام َ
قل
٘م٤مل َ « :أ ُىم َ٣م؟ َىم٤م ًُمقا  ٓ :ي٤م ُ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜم ْ
سمـ ْ
ِ
ِ
رؾم ُ
َـقا
وؾم َّٚمؿ َسمٙم ْ
وؾم َّٚمؿ َ .وم َّٚمام َرأى ا ًْم َ٘م ْق ُم ُسمٙم٤م َء اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اهللَّ َ .وم ٌَٙمَك ُ
إن اهللَُّ ٓ ُي َٕم ِّذ ُب سمِد ُْم ِع ا ًْم َٕم ْ ِ
لم  ،وٓ سمِ ُح ْز ِن ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
٥م  ،و ًَمٙمِ ْـ ُي ِّ
َ ،ىم َ٤مل  « :أَٓ شم ًَْٛم ُٕمقن ؟ َّ
ٕمذ ُب ِهب َذا ش
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َو َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أؿم َ٤مر إمم ًمًِ٤مٟمِ ِف « ْأو َي ْر َطم ُؿ ش ٌ
ِ
 -1664و َقمـ أيب ُم٤مًم ِ ٍ
ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ري ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
ؽ ْ
وؾم َّٚمؿ:
إؿم َٕم ِّ
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ضمر ٍ
بش روا ُه
«اًمٜمَّ٤مئ َح ُ٦م إ َذا َل ْ شمت ْ
ه َسم ٌ٤مل ُم ْـ َىمٓم َران ،و َد ْر ٌع ُم ْـ َ
ُ٥م َىمٌْؾ َُم ْق َهت٤م ُشم َ٘م٤م ُم ْيق َم ا ًْم٘مٞم٤مُم٦م و َقم َٚمٞمْٝم٤م ْ
ُمًٚمؿ.
سمـ أيب ُأ ِؾم ِ
 -1665وقمـ ُأ ِ
ؾمٞمد ِ
ٞمد اًمتَّ٤مسمِ ِٕم ِّل َقم ِـ ا ُْم َر َأ ٍة ُِم َـ اعمٌُ٤ميٕم٤مت َىم٤م ًَم ْ٧م  :يم َ
َ٤من ومِ َٞمام أظمذ قم َٚم ْٞمٜمَ٤م
ْ
أظمذ قم َٚمٞمٜمَ٤م أ ْن ٓ َٟمٕم ِّمٞمف ومِ ِ
ِ ِ
ِ
َر ُؾم ُ
ٞمف َ :أ ْن ٓ ٟم ْ
َخ ِٛم َش
ْ َُ
وؾم َّٚمؿ  ،ذم اعم ْٕم ُروف ا ًَّمذي َ ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ال  ،وٓ ٟم َُِم َّؼ ضمٞمٌ ً٤م  ،وأ ْن ٓ َٟمٜمْثُر َؿمٕمر ًا  .رواه أسمق داود سم٢مؾم ٍ
ٍ
َو ْضمٝم ً٤م ،وَٓ ٟمَدْ ُقم َق و ْي َ
طمًـ .
ٜم٤مد
ْ َ ُ
ْ
ُ َ ْ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ « :م٤م ُِمـ ُمٞم ٍ
قؾمك ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أن َر ُؾم َ
٧م
ْ ِّ
َ
ْ َ
 -1666و َقم ْـ أيب ُُم َ
قل  :واضمٌاله  ،واؾمٞمداه أو ٟمَحق َذًمِؽ إَّٓ ويمِّؾ سمِ ِف ُم َٚمٙم ِ
َ٤من ي ْٚم َٝم َزاٟمِ ِف :
قتَ ،وم َٞم ُ٘مق ُم
َي ُٛم ُ
ُ
َ ِّ ُ َ ْ
ُ
سم٤ميمٞمٝمؿ َ ،وم َٞم ُ٘م ُ َ
َ
ْ
ِ
اًمّم ِ
ٌ
در .
اًمؽم ُِمذي وىم٤مل :
أهٙم ََذا يم َ
َ
سمج ْٛم ِع ا ًْم َٞمد ذم َّ
طمدي٨م َطم ًَ ٌـ  « .اًم َّٚم ْٝم ُز ش  :اًمدَّ ْوم ُع ُ
ُٜم٧م ؟  ،ش َر َوا ُه ِّ ْ

قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :ا ْصمٜمت ِ
 -1667وقم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ٤من ذم
َ
ْ َ
٥م  ،واًمٜمِّٞم٤مطم٦م َقمغم اعمَٞم ِ
مه٤م ِهبِ ْؿ ُيم ْٗم ٌر  :اًم َّٓم ْٕم ُـ ذم اًمٜم ًََّ ِ
اًمٜم ِ
٧م ش روا ُه ُمًٚمؿ .
ِّ
َ
َّ٤مس ُ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ٟ :مٕمؿ اًمٕمدٓن و ٟمٕمؿ اًمٕمالوة

( أوًمئؽ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات ُمـ رهبؿ و رمح٦م ) ٟمٕمؿ اًمٕمدٓن ( و أوًمئؽ هؿ اعمٝمتدون ) ٟمٕمؿ (.اًمٙمٌ٤مئر )183
وىم٤مل ايْم٤م ًمألؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس  :إٟمؽ إن صؼمت إيامٟم٤م و اطمتً٤مسم٤م و إٓ ؾمٚمقت يمام شمًٚمق اًمٌٝم٤مئؿ .
(اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )183
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( :و َٓ يٕم ِّمٞمٜم ََؽ ِذم ُمٕمر ٍ
وف) ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :هن٤مهـ قمـ متزيؼ اًمثٞم٤مب وظمدش اًمقضمقه
َ َْ
َ ُْ
وشم٘مٓمٞمع اًمِمٕمقر واًمدقم٤مء سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر ،أي ُمـ ؿم١مون اًمٜمٞم٤مطم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.
(شمٗمًػماًم٘مران اًمتحرير واًمتٜمقير )168 -29
قمـ أيب طمً٤من ىم٤مل  :ىمٚم٧م ٕيب هريرة ريض اهلل قمٜمف طمدصمٜم٤م سمحدي٨م شمٓمٞم٥م سمف أٟمٗمًٜم٤م قمـ ُمقشم٤مٟم٤م ىم٤مل ٟ :مٕمؿ
صٖم٤مرهؿ دقم٤مُمٞمص اجلٜم٦م يتٚم٘مك أطمدهؿ أسم٤مه أو ىم٤مل أسمقيف ومٞم٠مظمذ سمثقسمف أو ىم٤مل سمٞمده ومال يٜمتٝمل طمتك يدظمؾ
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اجلٜم٦م(.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك) 183
ىم٤مل ضمرير سمـ قمٌد اهلل :يمٜم٤م ٟمٕمد آضمتامع امم أهؾ اعمٞم٧م وصٜمٞمٕمف اًمٓمٕم٤مم سمٕمد دومٜمف ُمـ اًمٜمٞم٤مطمف.
(رواه أمحد )6866
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤من  :يٕمٜمل أهنؿ يم٤مٟمقا يٕمدون آضمتامع قمٜمد أهؾ اعمٞم٧م سمٕمد دومٜمف وأيمؾ اًمٓمٕم٤مم قمٜمدهؿ
ٟمققم٤م ُمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م  :عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمتـثـ٘مـٞمـؾ قمٚمٞمٝمـؿ وؿمٖمـٚمٝمؿ ُمع ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ ؿمٖمـٚم٦م اخل٤مـمر سمٛمقت
اعمٞم٧م  ،وُم٤م ومٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ٕ :هنؿ ُم٠مُمقرون سم٠من يّمٜمٕمقا ٕهؾ اعمٞم٧م ـمٕم٤مُم٤م ومخ٤مًمٗمــقا ذًمؽ
ويمٚمٗمـقهؿ صٜمٕم٦م اًمٓمٕم٤مم ًمٖمـٞمٝمؿٟ ( .مٞمؾ إوـم٤مر )118/4
وىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح اعمٝمذب:وأُم٤م اجلٚمقس ًمٚمتٕمزي٦م ومٜمص اًمِم٤مومٕمل و اعمّمٜمػ وؾم٤مئر إصح٤مب قمغم
يمراهتف  ،وٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد ذم اًمتٕمٚمٞمؼ وآظمرون قمـ ٟمص اًمِم٤مومٕمل  ،ىم٤مًمقا  :يٕمٜمل سم٤مجلٚمقس هل٤م أن
جيتٛمع أهؾ اعمٞم٧م ذم سمٞم٧م ومٞم٘مّمده ممـ أراد اًمتٕمزي٦م ىم٤مًمقا  :سمؾ يٜمٌٖمل أن يٜمٍمومقا ذم طمقائجٝمؿ ومٛمـ
ص٤مدومٝمؿ قمزاهؿ  ،و ٓ ومرق سملم اًمرضم٤مل و اًمٜمً٤مء ذم يمراه٦م اجلٚمقس هل٤م سح سمف اعمح٤مُمكم وٟم٘مٚمف قمـ ٟمص
اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل (.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )396/5
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ً :م٘مد أقمٓمٞم٧م هذه إُم٦م قمٜمد اعمّمٞمٌ٦م ُم٤م ل شمٕمط إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمٝمؿ ( إٟم٤م هلل و إٟم٤م إًمٞمف
راضمٕمقن) وًمق أقمٓمٞمتف إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٕقمٓمٞمف يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم إذ ي٘مقل  :ي٤م أؾمٗمل قمغم
يقؾمػ  (.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )299
قمـ محٞمد إقمرج ىم٤مل  :رأي٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم رمحف اهلل ي٘مقل ذم اسمٜمف و ٟمٔمر إًمٞمف  :إن أقمٚمؿ ظمػم ظمٚم٦م ومٞمؽ
ىمٞمؾ و ُم٤م هل ؟ ىم٤مل  :يٛمقت وم٤مطمتًٌف( .اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )196
ىم٤مل أيب ُمًٕمقد اًمٌٚمخل ريض اهلل قمٜمفُ :مـ أصٞم٥م سمٛمّمٞمٌ٦م ومٛمزق صمقسم٤م أو ضب صدرا ومٙم٠مٟمام أظمذ رحم٤م
يريد أن ي٘م٤مشمؾ رسمف قمز وضمؾ  (.ومٞمض اًم٘مدير )239/3
ىم٤مل ُمقؾمك سمـ اعمٝمدي إلسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م وقمزاه سم٤مسمٜمف  :أهك و هق سمٚمٞم٦م وومتٜم٦م وأطمزٟمؽ وهق صالة و
رمح٦م؟ ( .اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )183
ىم٤مل اسمـ ضمري٩مُ :مـ ل يتٕمرض ُمّمٞمٌتف سم٤مٕضمر و اإلطمتً٤مب ؾمال يمام شمًٚمق اًمٌٝم٤مئؿ (.اًمٙمٌ٤مئر )196
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل  :أُم٤م اًمٜمدب واًمٜمٞم٤مطم٦م وًمٓمؿ اخلد وؿمؼ اجلٞم٥م وَخش اًمقضمف وٟمنم اًمِمٕمر واًمدقم٤مء
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سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر  ،ومٙمٚمٝم٤م حمرُم٦م سم٤مشمٗم٤مق إصح٤مب  ،وسح اجلٛمٝمقر سم٤مًمتحريؿ ،...وىمد ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م اإلمج٤مع
ذم ذًمؽ (.ذح اعمٝمذب )281/5
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ إوزاقمل  :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾمٛمع صقت سمٙم٤مء ومدظمؾ وُمٕمف همػمه ومامل قمٚمٞمٝمـ ضسم٤م طمتك سمٚمغ
اًمٜم٤مئح٦م وميهب٤م طمتك ؾم٘مط َخ٤مره٤م وىم٤مل :اضب وم٢مهن٤م ٟم٤مئح٦م وٓ طمرُم٦م هل٤م إهن٤م ٓ شمٌٙمل سمِمجقيمؿ إهن٤م

هتريؼ دُمققمٝم٤م ٕظمذ درامهٙمؿ وإهن٤م شم١مذي ُمقشم٤ميمؿ ذم ىمٌقرهؿ وأطمٞم٤ميمؿ ذم دورهؿ ٕهن٤م شمٜمٝمل قمـ اًمّمؼم
وىمد أُمر اهلل سمف وشم٠مُمر سم٤مجلزع وىمد هنك اهلل قمٜمف (.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )183
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف دومـ اسمٜم٤م ًمف صمؿ وحؽ قمٜمد اًم٘مؼم وم٘مٞمؾ ًمف  :أشمْمحؽ قمٜمد اًم٘مؼم ؟
وم٘م٤مل  :أردت أن أرهمؿ اًمِمٞمٓم٤من(.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )196
ووىمٕم٧م رم رضمؾ قمروة سمـ اًمزسمػم آيمٚمف وم٘مٓمٕمٝم٤م ُمـ اًمً٤مق ول يٛمًٙمٝم٤م وهق ؿمٞمخ يمٌػم ول يدع وردة
شمٚمؽ اًمٚمٞمٚمف .آ اٟمف ىم٤مل ً( :م٘مد ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ هذا ؾمٗمرٟم٤م ٟمّمٌ٤م )(.اًمٙمٝمػ  )162ومتثؾ هبذة آسمٞم٤مت .
ًمٕمٛمرى ُم٤م اهقي٧م يمٗمك ًمريٌف

وٓ ٟم٘مٚمتٜمك ٟمحق وم٤مطمِمف رضمغم

وٓ ىم٤مدٟمك ؾمٛمٕمك وٓ سمٍمى هل٤م

وٓ دًمٜمك رأيك قمٚمٞمٝم٤م وٓ قم٘مغم

واقمٚمؿ أٟمك ل شمّمٌٜمك ُمّمٞمٌف

ُمـ اًمدهر آ ىمد اص٤مسم٧م ومتك ىمٌغم

ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف  :اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م اسمتٚمٞم٧م وم٘مد قم٤مومٞم٧م و إن يمٜم٧م أظمذت وم٘مد أسم٘مٞم٧م أظمذت قمْمقا و
أسم٘مٞم٧م أقمْم٤مء و أظمذت إسمٜم٤م و أسم٘مٞم٧م أسمٜم٤مء(.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )197
قمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل :عم٤م ُم٤مت ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وإضمتٛمٕمـ ٟمًقة سمٜمل اعمٖمػمة يٌٙملم قمٚمٞمف وم٘مٞمؾ ًمٕمٛمر أرؾمؾ إًمٞمٝمـ
وم٢مهنٝمـ ٓ يٌٚمٖمؽ قمٜمٝمـ ؿمئ شمٙمرهف ىم٤مل  :وم٘م٤مل قمٛمر :وُم٤م قمٚمٞمٝمـ أن َيرىمـ ُمـ دُمققمٝمـ قمغم أيب ؾمٚمٞمامن
ُم٤م ل يٙمـ ٟم٘مع ( اًمؽماب قمغم اًمرأس ) أوًم٘مٚم٘مف ( اًمّمقت )ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )175/3
دظمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم اسمٜمف ذم وضمٕمف وم٘م٤مل  :ي٤م سمٜمل يمٞمػ دمدك ؟ ىم٤مل  :أضمدن ذم احلؼ ىم٤مل  :ي٤م
سمٜمل ٕن شمٙمقن ذم ُمٞمزان أطم٥م إزم ُمـ أن أيمقن ذم ُمٞمزاٟمؽ ىم٤مل  :ي٤م أسم٧م ٕن يٙمقن ُم٤م حت٥م أطم٥م إزم ُمـ
أن يٙمقن ُم٤م أطم٥م (.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )183
قمـ احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل  :إن رضمال طمزن قمغم وًمد ًمف و ؿمٙم٤م ذًمؽ إًمٞمف وم٘م٤مل احلًـ يم٤من اسمٜمؽ يٖمٞم٥م
قمٜمؽ ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ يم٤من همٞمٌتف أيمثر ُمـ طمْمقره ىم٤مل  :وم٤مشمريمف هم٤مئٌ٤م وم٢مٟمف ل يٖم٥م قمٜمؽ همٞمٌ٦م إٓ ًمؽ ومٞمٝم٤م أضمر
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أقمٔمؿ ُمـ هذه وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد هقٟم٧م قمكم وضمدي قمغم اسمٜمل(.اًمٙمٌ٤مئر )183
ىم٤مل ذيح :إن ٕص٤مب اعمّمٞمٌ٦م وم٠ممحد اهلل قمٚمٞمٝم٤م أرسمع ُمرات أمحده إذا ل يٙمـ أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م و أمحده إذ
رزىمٜمل اًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م و أمحده إذ ووم٘مٜمل ًمالؾمؽمضم٤مع عم٤م أرضمق ُمـ اًمثقاب وأمحدة إذ ل جيٕمٚمٝم٤م ذم ديٜمل و
ىمقًمف ( أوًمئؽ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات ُمـ رهبؿ ورمح٦م ) اًمّمٚمقات ُمـ اهلل اًمرمح٦م و اعمٖمٗمرة
( و أوًمئؽ هؿ اعمٝمتدون ) يريد اًمذيـ اهتدوا ًمٚمؽمضمٞمع و ىمٞمؾ إمم اجلٜم٦م و اًمثقاب ( .اًمٙمٌ٤مئر )183
ّ
ّ
 -999ثبة إٌ ٟٙػٓ ئر١بْ اٌىٙبْ ٚادلٕدّني
ُ َّ
ٚاٌؼشاف ٚأفسبة اٌشًِ ٚ ،اٌيٛاسق ثبحلقٚ ٝثبٌؾؼري ٚحن ٛرٌه

ِ
ِ
قمـ ا ًْم ُٙمٝم ِ
رؾم َ
٤من
َ٤مس ِ َّ
وؾم َّٚمؿ ُأٟم ٌ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1668قم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ؾم َ٠م َل ُ
َ ،وم َ٘م َ٤مل ًَ « :م ْٞم ًُقا سمِ ٌَم ٍء َوم َ٘م٤م ًُمقا َ :ي٤م َر ُؾم َ
سمٌم ٍء ومٞمٙمُق ُن طم ّ٘م ً٤م ؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾمقل
أطم َٞم٤مٟم ً٤م ْ
َيدِّ ُصمق َٟمٜمَ٤م ْ
قل اهللَّ َّإهن ُ ْؿ ُ َ
ِ
َي َٓم ُٗم َٝم٤م ِ
وؾم َّٚمؿ  « :شمِ ْٚم َؽ ا ًْمٙمَٚمٛم ُ٦م ُِم َـ ْ
اجلٜم ُِّّل َ .ومٞمَ ُ٘م ُّر َه٤م ذم أ ُذ ِن وًم ِ ِّٞم ِف َ ،وم ْ
ٞمخٚمِ ُٓمق َن
احلَ ِّؼ ْ
اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمٕمٝم٤م ُِم٤م َئ َ٦م يمِ ْذ َسم ٍ٦م ش ُُمتَّ َٗم ٌؼ قمٚم ْٞم ِف .
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
خ ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
رواي٦م ًمٚمٌُ َ
قل :
وذم
٤مر ِّي قم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َّأهنَ٤م َؾمٛم َٕم٧م َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
« َّ
ومٞمً َ ِؽم ُق َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُن
اًمً ُ
اًمً َامء ْ ،
يض ذم َّ
إن اعمالئ َٙم َ٦م َشمٜم ِْز ُل ذم اًم َٕمٜم٤من وهق َّ
ح٤مب َومت َْذيم ُُر إ ُْم َر ُىم َ
قطم ِ
اًمًٛمع َ ،ومٞمًٛمٕمف َ ،ومٞم ِ
ٞمف إمم ا ًْم ُٙمٝم ِ
٤من  ،ومٞمٙم ِْذ ُسمق َن ُم َٕم َٝم٤م ُم٤م َئ َ٦م يم َْذ ٍسم٦م ُِم ْـ ِقمٜم ِْد أٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ش .
َّ
َْ ُُ ُ
َّ ْ
ِ
واًمراء  :أي  :ي ِ
ٚم٘مٞم َٝم٤م  « .وا ًْمٕمٜم ُ
َ٤من ش سمٗمتح اًمٕملم .
ىمق ًُم ُف َ « :وم َٞم ُ٘م ُّر َه٤م ش هق سمٗمتح اًمٞم٤مء  ،ووؿ اًم٘م٤مف
ُ
ِ
ْ٧م أيب ُقم ٍ
 -1669وقمـ صٗمٞم َ٦م سمٜم ِ
ٌٞمد َ ،قم ْـ َسم ْٕم ِ
ض ْأزواجِ
وؾم َّٚمؿ وريض اهللَّ قمٜم َْٝم٤م
َّ
ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِّ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َُ « :م ْـ أشمَك َقم َّراوم ً٤م َومً َ٠م ًَم ُف قم ْـ َؿم ْك ٍء َ ،ومّمدَّ َىم ُف َ ،ل ْ ُشم ْ٘م ٌْؾ ًَم ُف صال ٌة
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َقم ِـ ِّ
لم ْيقُم ً٤مش روا ُه ُمًٚمؿ
ْأر َسم ِٕم َ
ِ
ِ
خ ِ
ٞمّم َ٦م سمـ اعمُ َ
وؾم َّٚمؿ
 -1679وقم ْـ َىمٌِ َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مر ًق ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
اجلٌ ِ
ِ
ِ
ي ُ٘م ُ
٧م ش  .روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ  ،وىم٤مل  :اًم َّٓم ْر ُق
قل  :ا ًْمٕم َٞم٤م َوم ُ٦م  ،واًم َّٓم َػم ُة  ،واًم َّٓم ْر ُق ُ ،م َـ ِ ْ
ضمٝم٦م ا ًْم ِ
اًمزضمر  ،أي  :زضمر اًم َّٓم ِػم  ،وهق أ ْن يتَٞمٛمـ أو يتَِم٤مءم سمِ َٓمػماٟمِ ِف َ ،وم٢م ْن َـم٤مر إمم ِ
لم َشمٞمَ َّٛم َـ ،
ٞمٛم َ
ُ َ َ َّ َ ْ
ُ :ه َق َّ ْ ُ ْ
ََ
ُْ ْ
وإ ْن َـم٤مر إمم ِ
ضمٝم٦م ا ًْم َٞم ًَ ِ
٤مر شم ََِم٤م َءم :ىم٤مل أسمق داود َ « :وا ًْم ِٕمٞم٤م َوم ُ٦م ش  :اخلَ ُّط .
َ
َ
َ٤مهـ واًمً ِ
اجلٌ ُ٧م يمَٚمِٛم ٌ٦م َشم َ٘مع قمغم اًمّمٜمَؿ واًمٙم ِ
٤مطم ِر وٟم َْح ِق َ
ذًمؽ
َّ
اًمّمح٤مح ش ْ ِ :
ري ذم « ِّ
جل ْق َه ُّ
َّ
ىم٤مل ا َ
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واعمٜمجٛملم
اًمٙمٝم٤من
ّ
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤من ّ

ِ
 -1671وقم ْـ ا ْسم ِـ قمٌَّ ِ
٤مس ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َىم َ٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :مـ ا ْىمتَ ٌَ َس
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ ِ
اًمً ْح ِر َزا َد ُم٤م َزاد ش َر َوا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
قم ْٚم ًام ُم َـ اًمٜم ُُّجق ِم  ،ا ْىمت َ
ٌَس ُؿم ْٕم ٌَ ً٦م ُم َـ ِّ
ِ
ي٨م قمٝم ٍد سمِ ِ
 -1672و َقم ْـ ُمٕم٤مو َي َ٦م ِ
ج٤مهٚمٞمَّ ٍ٦م
رؾمقل اهللَّ إٟمَّك َطمد ٌ ْ
سمـ احلَٙمَؿ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ي٤م ُ
ُقن ا ًْم ُٙم َّٝم َ
وإن ُِمٜمَّ٤م رضم٤مًٓ ي٠مشم َ
سم٤مإلؾمالم َّ ،
٤من ؟ َىم٤مل َ « :ومال َشم ْ٠م ِهتِؿ ش ُىم ْٚم ُ٧م َ :و ُِمٜمَّ٤م
وىمد َضم٤م َء اهللَّ شمٕم٤ممم
ّْ ،
ْ
ذًمؽ َؿم ْك ٌء جيِدُ وٟمَف ذم ُصدُ ِ
ٌ
رضم٤مل يتَ َٓم َّ ُػمو َن ؟ ىم٤مل َ « :
ور ِه ْؿ َ ،ومالَ ُي ُّمدُّ ُه ْؿ ش ُىم ْٚم ُ٧م َ :و ُِمٜمَّ٤م ِر َضم ٌ٤مل
قن ؟ َىم َ٤مل  « :يمَ٤م َن ٟمٌل ُِمـ إٟمٌِْٞم ِ
٤مء ََيُط َ ،وم َٛم ْـ َوا َوم َؼ َظم َّٓم ُف َ ،وم َ
َي ُّٓم َ
ذاك ش رواه ُمًٚمؿ .
َُ
َ
ٌّ َ
ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ َهنَك َقم ْـ َصم َٛم ِـ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾمق َل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1673و َقم ْـ أيب ُمً ْٕمقد ا ًْمٌدري َر َ
ُمتٗمؼ ِ
٥م  ،وُمٝم ِر ا ًْمٌ ِٖمل وطم ْٚم ِ
قان ا ًْم ِ
ا ًْم َٙم ْٚم ِ
قمٚمٞمف .
ٙم٤مه ِـ ش ٌ
ْ َ ِّ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف (وًم٘مد قمٚمٛمقا عمـ اؿمؽماه ُم٤م ًمف ذم أظمرة ُمـ ظمالق) ىم٤مل ؾمٕمٞمد قمـ ىمت٤مدة  :أي ًم٘مد قمٚمؿ

اًمٞمٝمقد ومٞمام قمٝمد إًمٞمٝمؿ ،أن اًمً٤مطمر ٓ ظمالق ًمف ذم أظمرة .ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسً :مٞمس ًمف ٟمّمٞم٥م وىم٤مل احلًـ:
ًمٞمس ًمف ديـ  ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى ) 451/2
ىم٤مل قمٛمر رى اهلل قمٜمف  :اىمتٚمقا يمؾ ؾم٤مطمر ويم٤مهـ(.ومتح اًمٌ٤مرى )261/6
ؾمئؾ اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمتداوي سمٌمء ُمـ اعمحرُم٤مت وم٠مضم٤مب :إن اهلل ل جيٕمؾ ؿمٗم٤مءيمؿ ومٞمام طمرم قمٚمٞمٙمؿ.
( ومتح اًمٌ٤مرى  668/12طمدي٨م  5614يمت٤مب آذسمف)
قمـ ضمٜمدب اخلػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :طمد اًمً٤مطمر ضسم٦م سم٤مًمًٞمػ(.اًمٓمؼماٟمك )161/2
وصح قمـ طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م:أهن٤م أُمرت سم٘متؾ ضم٤مري٦م هل٤م ؾمحرهت٤م ،وم ُ٘متٚم٧مُ(.مقـم٠م )2/871
قمـ مه٤مم قمـ َيٞمك أن قم٤مُمؾ قمامن يمت٥م إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم ؾم٤مطمرة أظمذه٤م ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر  :إن
اقمؽموم٧م أو ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٞمٜم٦م وم٤مىمتٚمٝم٤مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )135/19
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك  :إٟمام ي٘متؾ اًمً٤مطمر إذا يم٤من يٕمٛمؾ ُمـ ؾمحره ُم٤م يٌٚمغ اًمٙمٗمر  ،وم٠مُم٤م إذا قمٛمؾ دون اًمٙمٗمر ومٚمؿ
ير قمٚمٞمف ىمتالٟ(.مٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )7/299
ىم٤مل زيد أيب اعمٕمغم :طمدصمٜمل ذـمل ًمًٜم٤من سمـ ؾمٚمٛم٦م أن ؾمٜم٤مٟم٤م أيت سمً٤مطمرة  :وم٠مُمر هب٤م أن شمٚم٘مك ذم اًمٌحر.
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( ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف)583/6
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ذم اًمً٤مطمر ىم٤مل  :إذا اقمؽمف ُي٘متؾ ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )136/19
قمـ احلًـ رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل ُ :ي٘متؾ اًمًح٤مر وٓ يًتت٤مسمقا ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )583/6
قمـ َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمرو قمـ احلًـ ذم اًمً٤مطمر ىم٤مل ُ :ي٘متؾُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )583/6
ىم٤مل اسمق هريرة رى اهلل قمٜمف  :صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ؾمح٧م  (.اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م وآصم٤مر )352/4
ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ  :اظمٌ٨م اًمٙمً٥م يمً٥م اًمزُم٤مرة وصمٛمـ اًمٙمٚم٥م(.اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م وآصم٤مر )353/4
قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمراهٞمؿ ىم٤مل ٓ :سم٠مس سمثٛمـ يمٚم٥م اًمّمٞمد  (.اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م وآصم٤مر )353/4
ىم٤مل اؾمامقمٞمؾ سمـ ضمً٤مس قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو :ىم٣م رم يمٚم٥م اًمّمٞمد ارسمٕملم درمه٤م .ورم يمٚم٥م اعم٤مؿمٞمف
ؿم٤مة ُمـ اًمٖمٜمؿ .ورم يمٚم٥م اًمدار ومرق ُمـ شمراب .طمؼ قمغم اًمذى اص٤مسمف ان يٕمٓمٞمف وطمؼ قمغم ص٤مطم٥م اًمدار
ان ي٘مٌٚمف  (.اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م وآصم٤مر)354/4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روى أن اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌ٦م يم٤من قمٜمده ؾم٤مطمر يٚمٕم٥م سملم يديف ،ومٙم٤من ييب رأس اًمرضمؾ ،صمؿ يّمٞمح سمف ومػمد

إًمٞمف رأؾمف ،وم٘م٤مل اًمٜم٤مس :ؾمٌح٤من اهلل َيٞمل اعمقشمك! ورآه رضمؾ ُمـ ص٤محلل اعمٝم٤مضمريـ ،ومٚمام يم٤من اًمٖمد ضم٤مء
ً
ُمِمتٛمال قمغم ؾمٞمٗمف وذه٥م يٚمٕم٥م ًمٕمٌف ذًمؽ ،وم٤مظمؽمط اًمرضمؾ ؾمٞمٗمف وميب قمٜمؼ اًمً٤مطمر ،وىم٤مل :إن يم٤من
ِ
ٍم َ
ص٤مد ًىم٤م ومٚمٞمحل ٟمٗمًف ،وشمال ىمقًمف شمٕم٤مممَ ( :أ َومت َْ٠مشم َ
ون ) (إٟمٌٞم٤مء  )3ومٖمْم٥م اًمقًمٞمد اذ
ُقن ِّ
اًمً ْح َر َو َأٟمت ُْؿ ُشمٌْ ُ
ل يًت٠مذٟمف رم ذًمؽ ومًجٜمف صمؿ اـمٚم٘مف (.شمٗمًػم سمـ يمثػم )291/1
ىم٤مل آوزاقمك  :أردت سمٞم٧م اعم٘مدس ،ومراوم٘م٧م َيقدي ً٤م ومٚمام سٟم٤م إمم ـمؼمي٦م ٟمزل ,وم٤مؾمتخرج وٗمدقم ً٤م ومِمد ذم
قمٜم٘مف ظمٞمٓم ً٤م ومّم٤مر ظمٜمزير ًا ،وم٘م٤مل :طمتك أذه٥م وم٠مسمٞمٕمف ُمـ ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى ،ومذه٥م ومٌ٤مقمف ،وضم٤مء سمٓمٕم٤مم،
ومريمٌٜم٤م ومام هٟم٤م همػم سمٕمٞمد طمتك ضم٤مء اًم٘مقم ذم اًمٓمٚم٥م ،وم٘م٤مل زم :أطمًٌف ص٤مر ذم أيدَيؿ وٗمدقم ً٤م .ىم٤مل:
ومح٤مٟم٧م ُمٜمل اًمتٗم٤مشم٦م وم٢مذا سمدٟمف ٟم٤مطمٞم٦م .ورأؾمف ٟم٤مطمٞم٦م .ىم٤مل :ومقىمٗم٧م وضم٤مء اًم٘مقم ومٚمام ٟمٔمروا إًمٞمف ومزقمقا ُمـ
اًمًٚمٓم٤من ورضمٕمقا قمٜمف .ىم٤مل :شم٘مقل زم اًمرأس :رضمٕمقا؟ ىم٤مل :ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ .ىم٤مل :وم٤مًمت٤مم اًمرأس إمم اًمٌدن،
وريمٌٜم٤م ،وريم٥م ،ىم٤مل :وم٘مٚم٧م ٓ :راوم٘متؽ أسمد ًا إذه٥م قمٜمل (.شم٤مريخ سمٖمداد ) 295/6
ىم٤مل سمٙمر سمـ يٕم٘مقب سمـ اسمك ؿمٞمٌف  :عم٤م وًمدت دظمؾ اسمك قمغم اُمك وم٘م٤مل هل٤م إن اعمٜمجٛملم ىمد أظمذوا ُمقًمد هذا
اًمّمٌل وطمًٌقه ،وم٢مذا هق يٕمٞمش يمذا ويمذا  -ذيمره٤م اًمِمٞمخ ،وأٟمًٞمٝم٤م أسمق سمٙمر سمـ اًمً٘مٓمل -وىمد طمًٌتٝم٤م
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أي٤مُم ً٤م ،وىمد قمزُم٧م أن أقمد ًمف ًمٙمؾ يقم ديٜم٤مر ًا ُمدة قمٛمره ،وم٢من ذًمؽ يٙمٗمل اًمرضمؾ اعمتقؾمط ًمف وًمٕمٞم٤مًمف،
وم٠مقمدي ًمف طمٌ ً٤م ،وم٠مقمدشمف وشمريمف ذم إرض وُمأله سم٤مًمدٟم٤مٟمػم ،صمؿ ىم٤مل هل٤م :أقمدي طمٌ ً٤م آظمر أضمٕمؾ ومٞمف ُمثؾ هذا
يٙمقن ًمف اؾمتٔمٝم٤مر ًا ،ومٗمٕمٚم٧م ،وُمأله ،صمؿ اؾمتدقمك طمٌ ً٤م آظمر وُمأله سمٛمثؾ ُم٤م ُمأله سمف يمؾ واطمد ُمـ احلٌلم
ودومـ اجلٛمٞمع .ىم٤مل اًمِمٞمخ  :وُم٤م ٟمٗمٕمٜمل ذًمؽ ُمع طمقادث اًمزُم٤من وم٘مد اطمتج٧م إمم ُم٤م شمرون .ىم٤مل أسمق سمٙمر
سمـ اًمً٘مٓمل :ورأيٜم٤مه وم٘مػم ًا جيٞمئٜم٤م سمال إزار وٟم٘مرأ قمٚمٞمف احلدي٨م وٟمؼمه سم٤مًمٌمء سمٕمد اًمٌمء(.شم٤مريخ سمٖمداد )374/1

ّ
 -99:ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌزي١ش

ومٞمف إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م ذم اًمٌ٤مب ىمٌٚمف.

ِ
 -1674وقم ْـ أٟم ٍ
َس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :قمَدْ َوى وٓ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ـمِ َ َػم َة و ُي ْٕم ِج ٌُٜمك ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمٗم٠مل ش ىم٤مًمقا  :و َُم٤م ا ًْم َٗم ُ٠مل ؟ َىم َ٤مل  « :يمَٚمِٛم ٌ٦م ـم ِّٞم ٌَ ٌ٦م ش ٌ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  ٓ :قمَدْ وى َوٓ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1675و َقم ْـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
اًمِم١م ُم ذم َؿم ْك ٍء َ ،ومٗمل اًمدَّ ِار  ،واعمَ ْر ِأة َواًم َٗم َر ِ
ـمِ َ َػم َة  ،وإ ْن يمَ٤من ُّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
سش ٌ
ِ
 -1676و َقمـ سمريد َة ِ
وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن ٓ يت َٓم َّ ُػم َ .روا ُه أ ُسمق داود
ْ ُ ْ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َّ
َ
ٍ
ٍ
صحٞمح
سم٢مؾمٜم٤مد
قم٤مُم ِر ريض اهللَّ َقمٜمْف َىم َ٤مل ُ :ذيمِ ِ
 -1677وقمـ ُقمرو َة سم ِـ ِ
رت اًم َّٓمػم ُة ِقمٜمْد رؾم ِ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ُ
َ ْ ْ َ ْ
َ ُ
ََ
ِ
أطمدُ يم ُْؿ ُم٤م َيٙم َْره َ ،وم ْٚمٞم ُ٘م ْؾ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ٓ َي٠مشمك
أطم ًَٜم َُٝم٤م ا ًْم َٗم ُ٠مل َ ،وٓ شم َُر ُّد ُُم ًْٚم ًام َ ،وم٢مذا رأى َ
وؾم َّٚمؿ وم َ٘م َ٤مل ْ :
َ
أٟم٧م  ،وٓ يدْ َومع اًمًٞم ِ
ِ
ٌ
حٞمح
طمق َل َوٓ ُىم َّق َة إَّٓ سمؽ ش
ئ٤مت إَّٓ أٟم َ
طمدي٨م َص ٌ
ْ٧م َ ،وٓ ْ
حل ًَٜم٤مت إَّٓ َ َ َ ُ َّ ِّ
سم٤م َ
ٍ
سم٢مؾمٜم٤مد َصحٞمحٍ .
َر َوا ُه أسمق داو ُد
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس:اًمٗمرق سملم اًمٗم٠مل واًمٓمػمة أن اًمٗم٠مل ُمـ ـمريؼ طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل واًمٓمػمة ٓ شمٙمقن إٓ ذم

اًمًقء (.ومتح اًمٌ٤مرى )215/19
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ( :أٓ إِٟم ََّام َـم٤مئِ ُر ُه ْؿ ِقمٜمْدَ اهللَِّ) ـم٤مئرهؿ ُم٤م ىم٣م قمٚمٞمٝمؿ
وىمدَّ ر هلؿُ( .مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ )232/2
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اًمتٓمػم
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
ّ

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ٓ :شمٓمػم اًمٓمػمة إٓ ُمـ شمٓمػم ُ( .مّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )225/6
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل :سمٚمٖمٜم٤م :أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل ًمٙمٕم٥م :يمٞمػ شمرى ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم؟
ىم٤مل يمٕم٥م ٓ :ظمػم ومٞمف ٕٟمف ٓ يزال يرى ؿمٞمئ ً٤م يٙمرهف وم٢من هق هنك ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ ٓ ـمػم إٓ ـمػمك وٓ ىمقة
إٓ سمؽ ىم٤مل يمٞمػ ضم٤مء هب٤م؟ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده :إهن٤م ًمرأس اًمتقيمؾ ويمٜمز اًمٕمٌد ذم اجلٜم٦م ،وم٢من هق ىم٤مهل٤م صمؿ
ُم٣م ل ييه رء :وإن هق رضمع ـمٕمؿ ىمٚمٌف ـمٕمؿ اإلذاك(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )21/6
ٝمؿ ٓ ـمػم
شمٓمػمت؟ ىم٤مل :أىمقل :اًم ّٚم ّ
شمتٓمػم؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٘مٞمؾ ًمف :يمٞمػ شم٘مقل إذا ّ
ىمٞمؾ ًمٙمٕم٥م إطمٌ٤مر :هؾ ّ
ىمقة ّإٓ سمؽ ُ(.مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )235/2
رب همػمك ،وٓ ّ
ّإٓ ـمػمك ،وٓ ظمػم ّإٓ ظمػمك ،وٓ ّ
وأي ظمػم قمٜمده
اًمرضمؾ :ظمػم .وم٘م٤مل ـم٤موسّ :
ظمرج ـم٤موس ُمع ص٤مطم٥م ًمف ذم ؾمٗمر ومّم٤مح همراب وم٘م٤مل ّ
واهللّ ٓ شمّمحٌٜملُ (.مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )235/2
ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم  :اًمتٓمػم هق اًمٔمـ اًمزء اًمذي ذم اًم٘مٚم٥م  ،واًمٓمػمة هل اًمٗمٕمؾ
اعمرشم٥م قمغم اًمٔمـ اًمزء (.قمقن اعمٕمٌقد )496/19
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وُمـ اُمتٜمع هب٤م( اى اًمتٓمػم ) قمام قمزم قمٚمٞمف وم٘مد ىمرع سم٤مب اًمنمك سمؾ وجلف وسمرئ ُمـ اًمتقيمؾ
قمغم اهلل وومتح قمغم ٟمٗمًف سم٤مب اخلقف واًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل ُ( .مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )311/3
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :اعمتٓمػم ُُمتْٕم٥م اًم٘مٚم٥م ُُمٜمٙمَّد اًمّمدر يم٤مؾمػ اًمٌ٤مل دء اخلٚمؼ يتخٞمَّؾ ُمـ يمؾ ُم٤م يراه أو
يًٛمٕمف  ،أؿمد اًمٜم٤مس ظمقوم٤م  ،وأٟمٙمدهؿ قمٞمِم٤م وأوٞمؼ اًمٜم٤مس صدرا  ،وأطمزهنؿ ىمٚمٌ٤م  ،يمثػم آطمؽماز
واعمراقم٤مة عم٤م ييه وٓ يٜمٗمٕمف  ،ويمؿ ىمد طمرم ٟمٗمًف سمذًمؽ ُمـ ٍّ
طمظ  ،وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ رزق وىمٓمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
وم٤مئدة ُ(.مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )273/3
ىم٤مل اًمِم٤مقمر ( :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل)181-16
اًمز ْضم ُر وا ًْمٙم َُّٝم ُ
٤من ُيم ُّٚم ُٝم ُؿ
اًم َٗم ُ٠مل َو َّ

ون ا ًْم َٖم ْٞم ِ
قن َو ُد َ
ُُم َْم ِّٚم ُٚم َ
٥م َأ ْىم َٗم ُ٤مل

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ومٛمر ـم٤مئر يّمٞمح وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم :ظمػم ظمػم.
ىم٤مل قمٙمرُم٦م رمحف اهللّ :يمٜمّ٤م ضمٚمقؾم٤م قمٜمد اسمـ قم ٌّ٤مسّ .
ًمئال يٕمت٘مد ّ
ذُ .مٌ٤مدرة ُمٜمف سم٤مإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ّ
اًمنم.
أن ًمف شم٠مصمػما ذم اخلػم أو ّ ّ
وم٘م٤مل ًمف اسمـ قم ٌّ٤مس ٓ :ظمػم وٓ ّ
( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) 235/2
ظمرج ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ذم ؾمٗمر ىم٤مل وم٠مىمٌٚم٧م اًمٔمٌ٤مء ٟمحقه طمتك إذا دٟم٧م ُمٜمف رضمٕم٧م وم٘م٤مل
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اًمتٓمػم
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
ّ

ًمف رضمؾ  :أَي٤م إُمػم ارضمع .وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد  :أظمؼمن ُمـ أَي٤م شمٓمػمت أُمـ ىمروهن٤م طملم أىمٌٚم٧م أم ُمـ أذٟم٤مهب٤م
طملم أدسمرت صمؿ ىم٤مل ؾمٕمد قمٜمد ذًمؽ  :إن اًمٓمػمة ًمِمٕمٌ٦م ُمـ اًمنمك( .اًمتٛمٝمٞمد )193/24
قمـ زي٤مد سمـ أيب ُمريؿ ىم٤مل :ظمرج ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ذم ؾمٗمر ىم٤مل :وم٠مىمٌٚم٧م اًمٔمٌ٤مء ٟمحقه
طمتك إذا دٟم٧م ُمٜمف رضمٕم٧م ،وم٘م٤مل ًمف رضمؾ :أَي٤م إُمػم ارضمع .وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد :أظمؼمن ُمـ أَي٤م شمٓمػمت؟!
أُمـ ىمروهن٤م طملم أىمٌٚم٧م أم ُمـ أذٟم٤مهب٤م طملم أدسمرت؟ صمؿ ىم٤مل ؾمٕمد قمٜمد ذًمؽ :إن اًمٓمػمة ًمِمٕمٌ٦م ُمـ اًمنمك.
( ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌ٦م رىمؿ ( )26399وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق رىمؿ )19596
ىم٤مل اسمـ قمٌد احلٙمؿ :عمّ٤م ظمرج قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمـ اعمديٜم٦م ،ىم٤مل ُمزاطمؿ :ومٜمٔمرت وم٢مذا اًم٘مٛمر ذم اًمدّ سمران
ومٙمره٧م أن أىمقل ًمف .وم٘مٚم٧م :أٓ شمٜمٔمر إمم اًم٘مٛمر؟ ُم٤م أطمًـ اؾمتقاءه ذم هذه اًم ّٚمٞمٚم٦م! ىم٤مل :ومٜمٔمر قمٛمر وم٢مذا
هق ذم اًمدّ سمران وم٘م٤مل :يم٠مٟمّؽ أردت أن شمُٕمٚمٛمٜمل ّ
أن اًم٘مٛمر ذم اًمدّ سمران ي٤م ُمزاطمؿ ،إٟمّ٤م ٓ ٟمخرج سمِمٛمس وٓ
اًم٘مٝم٤مرُ( .مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )235/2
سم٘مٛمر ،وًمٙمٜمّ٤م ٟمخرج سم٤مهللّ اًمقاطمد ّ
قمـ اسمـ ـم٤مووس :أن رضمالً يم٤من يًػم ُمع ـم٤مووس ،ومًٛمع همراسم ً٤م ٟمٕم٥م ،وم٘م٤مل :ظمػم :وم٘م٤مل ـم٤مووس :أي
ظمػم قمٜمد هذا ،أو ذ؟ ٓ شمّمحٌٜمل أو ىم٤مل ٓ :شمن ُمٕمل( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )4/4
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ظمرج أطمد اًمقٓة ًمٌٕمض ُمٝمامشمف وم٤مؾمت٘مٌٚمف رضمؾ أقمقر ومتٓمػم سمف وأُمر سمف إمم احلٌس ومٚمام رضمع
أُمر سم٢مـمالىمف ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًمتؽ سم٤مهلل ُم٤م يم٤من ضمرُمل اًمذي طمًٌتٜمل ٕضمٚمف؟ وم٘م٤مل :شمٓمػمت سمؽ .وم٘م٤مل :ومام
أصٌ٧م ذم يقُمؽ سمرؤيتل؟ وم٘م٤مل :ل أًمؼ إٓ ظمػما .وم٘م٤مل :أَي٤م إُمػم أٟم٤م ظمرضم٧م ُمـ ُمٜمززم ومرأيتؽ ومٚم٘مٞم٧م
ذم يقُمل اًمنم واحلٌس ،وأٟم٧م رأيتٜمل ومٚم٘مٞم٧م اخلػم واًمنور ومٛمـ أؿم٠مُمٜم٤م؟ واًمٓمػمة سمٛمـ يم٤مٟم٧م؟ وم٤مؾمتحٞم٤م
ُمٜمف اًمقازم ووصٚمفُ(.مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )272/3

َ
; -99ثبة ربش ُ٠رق٠ٛش احلٛ١اْ يف ثغبه
َّ
أٚزدش أ ٚثٛة أ ٚدسُ٘ أ ٚخمذح أ ٚدٕ٠بس أٚ ٚعبدح ٚغري رٌه
ٚربش ُ٠ازببر اٌقٛسح يف زبئو ٚعرت ٚػّبِخ ٚثٛة ٚحن٘ٛب ٚاألِش ثارالف اٌقٛس

ِ
أن َر ُؾم َ
َ -1678قمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َّ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إ َّن ا ًَّم ِذيـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أطم ُٞمقا َُم٤م َظم َٚم ْ٘مت ُْؿ ش ٌ
قر ُي َٕم َّذ ُسمق َن َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م ُ ،ي َ٘م ُ٤مل هل ُ ْؿ ْ :
َي ّْمٜمَٕمق َن هذه ُّ
اًمّم َ
ِ
 -1679و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜم َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم ِد َم َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُِم ْـ َؾم َٗم ٍر َو َىمدْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ت ؾمٝمق ًة زم سمِ ِ٘مرا ٍم ِ
رؾم ُ
ُ
وضم ُٝمف و َىم َ٤مل  :ي٤م
ومٞمف
َٚمق َن ْ
وؾم َّٚمؿ شم َّ
ؽم ُ َ ْ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
مت٤مصمٞمؾ َ ،وم َٚم َّام َرآ ُه ُ
َ
َؾم َ ْ
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سم٤مب حتريؿ شمّمقير احلٞمقان

ِ ِ ِ
ِ
ِ
٤مهقن َ
سمخ ْٚم ِؼ اهللَّ  ،ش َىم٤م ًَم ْ٧م َ :وم َ٘م َٓم ْٕمٜمَ٤م ُه ،
َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م أؿمدُّ
اًمٜم٤مس َقمذاسم ً٤م قمٜمْدَ اهللَّ َي ْقم ا ًْم٘مٞم٤مُم٦م ا ًَّمذي َـ ُي َْم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َوم َج َٕمٚمٜم٤م ُِمٜمْ ُف ِوؾم٤مد ًة ْأو ِوؾم٤م َدشم َْلم ٌ .
ِ
« ِ
ِ ِ
اًم٘م َرا ُم ش ْ ِ
لم
اًمّم َّٗم ُ٦م شمٙمقن َسم ْ َ
اًمًلم اعمُ ْٝم َٛم َٚم٦م َوه َل ُّ :
اًمً ْٝمق ُة ش سمِ َٗمت ِْح ِّ
ؽم َ « .و َّ
اًمً ْ ُ
سمٙمن اًم َ٘م٤مف ُ ،ه َق ِّ :
٤مق اًمٜمَّ٤مومِ ُذ ذم احل٤مئِ ِ
يدي ا ًْمٌٞم ِ
٧م  ،و َىم َٞمؾ ِ :ه َل اًم َّٓم ُ
ط.
ْ
َ
َ
ِ
َ -1689و َقمـ ا ْسم ِـ َقمٌَّ ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
٤مس ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مر ُجيٕم ُؾ ًَمف سمِٙم ُِّؾ ص ٍ
ضمٝمٜمَّؿ ش َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقم ٌَّ ٍ
٤مسَ :وم٢م ْن
قرة َص َّق َر َه٤م َٟم ْٗم ٌس َوم ُٞم َٕم ِّذ ُسم ُف ذم َ
« يم ُُّؾ ُُم َّم ِّق ٍر ذم اًمٜمَّ ِ ْ َ ُ
ُ َ
اًمِمجر وُم٤م ٓ روح ومِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٞمف ٌ .
٤مصٜمَ ِع َّ َ َ َ
ُيمٜم َْ٧م ٓ ُسمدَّ َوم٤م ِ ٍعًٓ َ ،وم ْ
ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
َ -1681و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل َُ «:م ْـ َص َّق َر ُصقرة ذم اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م ،
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وح َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َو ًَم ْٞم َس سمِٜمَ٤مومخٍ ش ٌ
ُيم ِّٚم َ
اًمر َ
ػ أ ْن َيٜمْ ُٗم َخ ومٞمٝم٤م ُّ
ِ
 -1682و َقمـ اسمـ ُمًٕم ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
َ ْ ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أؿمدَّ اًمٜم ِ
َّ٤مس َقم َذاسم ً٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م اعمُ َّم ِّق ُر َ
« َّ
إن َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ون ش ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
َ -1683و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َرة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
خ ُٚم ُ٘مقا َطم ٌَّ ً٦م ْ ،أو ًم ِ َٞم ْ
خ ُٚم ُ٘مقا َذ َّر ًة ْأو ًم ِ َٞم ْ
َخ ْٚم ِ٘مك َ ،وم ْٚم َٞم ْ
َي ُٚم ُؼ يم َ
خ ُٚم ُ٘مقا
ذه٥م َ ْ
« َىم َ٤مل اهللَّ َشم َٕم٤ممم  :و َُم ْـ أ ْفم َٚم ُؿ مم َّ ْـ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َؿم ِٕم َػم ًة ش ٌ
ِ
َ -1684و َقم ْـ أيب َـم ْٚم َح َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  ٓ « :شمَدْ ُظم ُؾ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قر ٌة ش ٌ
اعمَالئ َٙم ُ٦م َسم ْٞمت ً٤م ومٞمف َيم ْٚم ٌ
٥م َوٓ ُص َ
ِ
ىم٤مل َ :وقمَدَ َر ُؾم َ
ٛمر ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝم َام َ
وؾم َّٚمؿ ِضم ْ ِؼم ُيؾ أ ْن
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1685وقمـ اسمـ ُقم َ
ِ
ِ
خ َر َج َوم َٚم ِ٘مٞم ُف ْ ِ
ي٠مشمِ َٞم ُفَ ،وم َر َ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ
ضمؼم ٌيؾ َوم َِم َٙم٤م إ ًَم ْٞم ِف .
اث َقمٚم ْٞمف طمتَّك ْاؿمتَدَّ َقمغم َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
قر ٌة  .رواه اًمٌخ٤مري َ « .ر َ
اعمثٚمث٦م .
سم٤مًمث٤مء
اث ش  :أ ْسمٓم َ٠م  ،وهق
وم َ٘م َ٤مل  :إٟمَّ٤م ٓ ٟمَدْ ُظم ُؾ سم ْٞمت ً٤م ومٞمف َيم ْٚم ٌ
٥م َوٓ ُص َ
ِ
وؾم َّٚمؿ ْ ِ
َ -1686و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :واقمَدَ َر ُؾم َ
ضمؼم ُيؾ َقم َٚم ْٞم ِف
قل اهللً َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ي٠مشمِٞمف َ ،ومج٤مء ْ ِ
ٍ
اًمً٤مقم ُ٦م ول ي٠مشمِ ِف َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م َ :ويمَ٤م َن سمٞمَ ِد ِه قمّم ً٤م َ ،وم َٓم َر َطم َٝم٤م ُِم ْـ
اًمًال ُم ذم َؾم٤م َقم٦م ْ َ ُ
ت شم ْٚم َؽ َّ
َ َ
َّ
ػ اهللَّ َو َقمدَ ُه َوٓ ُر ُؾم ُٚم ُف ش ُصم َّؿ ا ًْم َت َٗم َ٧م َ ،وم٢مذا ِضم ْر ُو َيم ْٚم ٍ
حت َ٧م َهيره َ .وم َ
َي ِد ِه َو ُه َق َي ُ٘م ُ
٘م٤مل :
قل َُ « :م٤م َُيْٚمِ ُ
٥م ْ
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٥م ؟ ش َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َ :واهللَّ َُم٤م َد َر ْي ُ٧م سمِ ِف  ،وم٠مُمر سمف َوم ُ٠م ْظم ِر َجَ ،وم َج٤م َء ُه ْ ِ
ضمؼم ُيؾ َقم َٚم ْٞم ِف
« َُمتَك َد َظم َؾ هذا ا ًْم َٙم ْٚم ُ
ِ
ول شمَ٠مشمِٜمكش َ
ًمؽ َ
اًمًال ُم َ :وم َ٘م٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :وقمَدْ شمَٜمك َ ،وم َج َٚم ًْ ُ٧م َ
وم٘م٤مل َُ :مٜمَٕمٜمك
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ
ِ ِ
ِ
٥م اًمذى يم َ
صقر ٌة ش رواه ُمًٚمؿ .
٥م َوٓ
َ٤من ذم سمٞمْت َؽ و إٟمَّ٤م ٓ ٟمَدْ ُظم ُؾ َسمٞمْتً٤م ومٞمف َيم ْٚم ٌ
ا ًْمٙم ْٚم ُ
َ
سمـ ُطم َّم ٍ
 -1687و َقم ْـ أيب اًمت َّٞم٤محِ َطم َّٞم٤م َن ِ
لم َىم َ٤مل  :ىم٤مل زم َقم ُّكم سمـ أيب َـم٤مًم ِ ٍ
٥م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف  :أٓ
ِ
أ َسم َٕم ُث َؽ َقمغم ُم٤م َسم َٕم َثٜمل َقم َٚمٞمْ ِف َر ُؾم ُ
ٛمً َت َٝم٤م ،وٓ
قر ًة إَّٓ َـم ْ
وؾم َّٚمؿ ؟ أ ْن ٓ شمَدَ َع ُص َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َىم ْؼماٍ ُُم ْ ِ
ُمًٚمِ ٌؿ .
نموم ً٤م إَّٓ َؾم َّق ْي َت ُف  .رواه ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس  :عم٤م ضم٤مء رضمؾ يًتٗمتٞمف ،ويم٤مٟم٧م ُمٝمٜمتف اًمتّمقير ىم٤مل ًمف:إن يمٜم٧م ٓ سمد وم٤مقمالً وم٤مصٜمع
اًمِمجر وُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف(.رواه اًمٌخ٤مري ( )2225وُمًٚمؿ ()2119
قمـ ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل :يم٤مٟمقا ٓ يرون سمام وـمئ ُمـ اًمتّم٤موير سم٠مؾم٤مُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )25392

اًمزسمػم ّ
واًمرضم٤مل.
قمـ قمروة سمـ ّ
أن قمروة يم٤من يتّٙمئ قمغم اعمراومؼ ( اًمقؾم٤مئد ) ا ًّمتل ومٞمٝم٤م شمّم٤موير اًم ّٓمػم ّ
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )596/8
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمد :دقم٤من أسمق ُمًٕمقد إمم ـمٕم٤مم ومرأى ذم اًمٌٞم٧م صقرة ومٚمؿ يدظمؾ طمتك يمُنت.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )71/6
قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ سمنم قمـ قمٙمرُم٦م ذم ىمقًمف ( :إن اًمذيـ ي١مذون اهلل ورؾمقًمف) ىم٤مل  :أصح٤مب اًمتّم٤موير.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف)74/6
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل  :عم٤م ىمدم قمٛمر اًمِم٤مم أشم٤مه رضمؾ ُمـ اًمده٤مىملم ( اًمتج٤مر ) وم٘م٤مل  :إن ىمد صٜمٕم٧م ًمؽ ـمٕم٤مُم٤م
وم٠مطم٥م أن دمئ ومػمى أهؾ قمٛمكم يمراُمتل قمٚمٞمؽ وُمٜمزًمتل قمٜمدك وم٘م٤مل قمٛمر  :إٟم٤م ٓ ٟمدظمؾ هذه اًمٙمٜم٤مئس :

أو ىم٤مل  :هذه اًمٌٞمع اًمتل ومٞمٝم٤م اًمّمقرُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )72/6
ىم٤مل اعمًقر سمـ خمرُم٦م ريض اهلل قمٜمف  :دظمٚم٧م قمغم اسمـ قمٌّ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أقمقده ُمـ وضمع يم٤من سمف.
ومٚمام ظمرج اعمًقر ىم٤مل :اىمٓمٕمقا
ىمٚم٧م :ومام هذه اًمتّّم٤موير ذم اًمٙم٤مٟمقن؟ ىم٤مل :أٓ شمرى ىمد أطمرىمٜم٤مه٤م سم٤مًمٜمّ٤مرّ .
اًمًقق يم٤من أٟمٗمؼ هل٤م ىم٤مل .ٓ :وم٠مُمر سم٘مٓمع
رءوس هذه اًمتّامصمٞمؾ .ىم٤مًمقا :ي٤م أسم٤م اًمٕم ٌّ٤مس ًمق ذهٌ٧م هب٤م إمم ّ
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رءوؾمٝم٤مُ(.مًٜمد امحد )329/1
قمـ سمن سمـ ؾمٕمٞمد قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ـمٚمح٦م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل إن
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل إن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ سمٞمت٤م ومٞمف اًمّمقرة ىم٤مل سمن صمؿ
اؿمتٙمك زيد ومٕمدٟم٤مه وم٢مذا قمغم سم٤مسمف ؾمؽم ومٞمف صقرة وم٘مٚم٧م ًمٕمٌٞمداهلل رسمٞم٥م ُمٞمٛمقٟم٦م زوج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ أل َيؼمٟم٤م زيد قمـ اًمّمقر يقم إول وم٘م٤مل قمٌٞمد اهلل أل شمًٛمٕمف طملم ىم٤مل إٓ رىمام ذم صمقب.
(ومتح اًمٌ٤مرى  ) 5613واًمرىمؿ :اًمٜم٘مش ذم اًمثقب
قمـ ًمٞم٨م ىم٤مل :رأي٧م ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل ُمتٙمئ ً٤م قمغم وؾم٤مدة محراء ومٞمٝم٤م مت٤مصمٞمؾ ،وم٘مٚم٧م ًمف ،وم٘م٤مل :إٟمام يٙمره هذا
عمـ يٜمّمٌف ويّمٜمٕمف ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )25287

َ ْ
< -99ثبة ربش ُ٠ازببر اٌىٍت ئال ٌق١ذ أِ ٚبؽ١خ أ ٚصسع

ِ
ِ
ِ -1688
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
رؾم َ
قل ُ « :مـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛمر ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝمام َ :ىم َ٤مل ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ٍ
ا ْىمتَٜمك َيم ْٚمٌ ً٤م إٓ َيم ْٚم٥م صٞم ٍد أو ُم ِ
٤مؿم ٍٞم٦م وم٢م َّٟمف يٜمْ ُ٘مص ُِمـ أضم ِر ِه يم َُّؾ يق ٍم ِىمػما َـم ِ
رواي٦م
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وذم
٤من ش ٌ
ْ
َُ ُ ْ ْ
َ ْ ْ َ
ِ « :ىم َػم ٌ
اط ش .
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ أ ُْم ًَ َؽ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1689و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ث أو ُم ِ
ٍ
ص يم َُّؾ َي ْق ٍم ُِم ْـ قمٛمٚمِ ِف ِىم َػم ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مؿم َٞم٦م ش ٌ
َيم ْٚمٌ ً٤مَ ،وم٢م َّٟم ُف يٜمْ ُ٘م ُ
اط إَّٓ َيم ْٚم٥م َطم ْر ْ َ
ِ
٥م صٞم ٍد وٓ ُم ِ
٤مؿم ٍٞم٦م وٓ ْأر ٍ
أضم ِر ِه
ص ُم ْـ ْ
ض َوم٢م َّٟم ُف َيٜمْ ُ٘م ُ
وذم رواي٦م عمًٚمؿ َُ « :م ِـ ا ْىمتَٜمك َيم ْٚمٌ ً٤م ًَم ْٞم َس سمِ َٙم ْٚم ِ َ ْ
َ
ِىمػما َـم ِ
٤من يم َُّؾ ْيق ٍم ش

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

إن َّ
ىم٤مل ُم٤مًمؽَّ :
َّ٤مس وقمدا قمٚمٞمٝمؿ وأظم٤مومٝمؿ ُمثؾ إؾمد واًمٜم َِّٛمر واًمٗمٝمد واًمذئ٥م .ومٝمق اًمٙمٚم٥م
يمؾ ُم٤م قم٘مر اًمٜم َ

اًمٕم٘مقر ( .اعمقـم٠م )446/1
ىم٤مل اًمٜمقوى  :هؾ جيقز حلٗمظ اًمدور واًمدروب وٟمحقه٤م ؟ ومٞمف وضمٝم٤من : :أطمدمه٤م ٓ جيقز ًمٔمقاهر
إطم٤مدي٨م وم٢مهن٤م ُمٍمطم٦م سم٤مًمٜمٝمل إٓ ًمزرع أو صٞمد أو ُم٤مؿمٞم٦م وأصحٝم٤م جيقز ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمثالصم٦م قمٛمال سم٤مًمٕمٚم٦م
اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م وهل احل٤مضم٦م( .ذح ُمًٚمؿ )349/19
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ًمّم ْٞمد
سم٤مب حتريؿ اخت٤مذ اًمٙمٚم٥م إٓ َ

ىم٤مل اإل ُم٤مم اًمٜمقوى  :واُم٤م اًمٜمٝمك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ويمقٟمف ُمـ ذ اًمٙمً٥م ويمقٟمف ظمٌٞمث٤م ومٞمدل قمغم حتريؿ
سمٞمٕمف واٟمف ٓيّمح سمٞمٕمف وٓ َيؾ صمٛمٜمف وٓ ىمٞمٛمف قمغم ُمتٚمٗمف ؾمقاء يم٤من ُمٕمٚمام ام ٓ وؾمقاء يم٤من مم٤م جيقز اىمتٜم٤مؤة
ام ٓ وهبذا ىم٤مل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ اسمقهريرة واحلًـ اًمٌٍمى ورسمٞمٕمف وآوزاقمك واطمٙمؿ ومح٤مد
واًمِم٤مومٕمك وامحد وداود واسمـ اعمٜمذروهمػمه (.ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ 232/19ح )3939
= -99ثبة وشا٘١خ رؼٍ١ك اجلشط يف اٌجؼري ٚغريٖ ِٓ اٌذٚاة
ٚوشا٘١خ اعزقسبة اٌىٍت ٚاجلشط يف اٌغفش

ِ
َ -1699قمـ أيب هرير َة ِ
رؾم ُ
٥م
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شم َّْم َح ُ
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل ُ
ُ ََْ
َ
ِ
٥م ْأو َضم َر ٌس ش رواه ُمًٚمؿ .
ومٞمٝم٤م َيم ْٚم ٌ
اعمَالئ َٙم ُ٦م ُر ْوم َ٘م ً٦م َ
 -1691و َقمٜمْف أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :اجلرس ُمـ َ ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤من ش َروا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
ُمزاُمػم َّ ْ
ُ
ِّ َ
ُ
ْ َ
رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل يزيد سمـ إصؿ:يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمٙمره صقت اجلرسُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  575/7ح )4791

ويِمٝمد ًمٙمراه٦م قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م طمدصمٜم٤م سمـ ضمري٩م أظمؼمن قمٌداًمٙمريؿ أن جم٤مهد ًا أظمؼمه أن
ُمقمم ًمٕم٤مئِم٦م أظمؼمه أٟمف يم٤من ي٘مقد هب٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م إذا ؾمٛمٕم٧م صقت اجلرس أُم٤مُمٝم٤م ىم٤مًم٧م ىمػ يب ومٞم٘مػ
طمتك ٓ شمًٛمع وإذا ؾمٛمٕمتف ورآه٤م ىم٤مًم٧م أهع يب ومٞم٘مػ طمتك ٓ شمًٛمع وإذا ؾمٛمٕمتف ورآه٤م ىم٤مًم٧م أهع يب
طمتك ٓ أؾمٛمٕمف وىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل .إن ًمف شم٤مسمٕم ً٤م ُمـ اجلـُ( .مًٜمد امحد )24932
قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م :سمٞمٜمام هل قمٜمده٤م إذ ُدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمج٤مري٦م وقمٚمٞمٝم٤م ضمالضمؾ يّمقشمـ وم٘م٤مًم٧م  ٓ :شمُدظمٚمٜمٝم٤م
قمكم إٓ أن شم٘مٓمٕمقا ضمالضمٚمٝم٤م  ،وىم٤مًم٧م  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  ٓ :شمدظمؾ
اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف ضمرس (.حتٗمف آطمقذى ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذى  293/1ح )1793
ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م  :اعمالئٙم٦م ٓ شمّمح٥م روم٘م٦م ومٞمٝم٤م ضمٚمجؾ ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  575/7ح )4791
ىم٤مل ُمٙمحقل :إن اعمالئٙم٦م متًح دواب اًمٖمزاة إٓ داسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ضمرس

ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  576/7ح )4791

قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل ً :مٙمؾ ضمرس شمٌع ُمـ اجلـ ُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  576/7ح )4791
ىم٤مل اًمٜمقوي ذم :ومٞمف يمراه٦م إصٓمح٤مب اًمٙمٚم٥م واجلرس ذم إؾمٗم٤مر وأن اعمالئٙم٦م ٓ شمّمح٥م روم٘م٦م ومٞمٝم٤م
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أطمدمه٤م واعمراد سم٤معمالئٙم٦م ُمالئٙم٦م اًمرمحف واإلؾمتٖمٗم٤مر ٓ احلٗمٔمف وؾمٌ٥م ُمٜم٤مومرة اعمالئٙمـ٦م ًمف أٟمف ؿمٌٞمف
سم٤مًمٜمقاىمٞمس وىمٞمؾ ؾمٌ٥م يمراهتف صقهت٤م وشم١ميده رواي٦م اجلرس ُمزاُمػم اًمِمٞمٓم٤من.
(ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ  2113ص )278

َّ
َ
> -99ثبة وشا٘خ سوٛة اجلالٌخ  ٟ٘ٚاٌجؼري أ ٚإٌبلخ اٌز ٟرأوً اٌؼزِسح ،
ً
ً
فاْ أوٍذ ػٍفب ىب٘شا فيبة حلّٙب  ،صاٌذ اٌىشا٘خ

ِ
َ -1692قم ِـ اسم ِـ ُقمٛمر ِ
وؾم َّٚمؿ ِ
رؾم ُ
قمـ اجلَ َّ
ال ًَم ِ٦م ذم
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜم ُْٝمام َىم٤مل َ :هنك ُ
ََ
َ
ِ
اإلسمؾ أ ْن ُي ْريمَ٥م َقم َٚمٞمْ َٝم٤م  .روا ُه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحٍ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وروى ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف يم٤من َيٌس اًمدضم٤مضم٦م اجلالًم٦م صمالصم٤مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )148/5

وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :اجلالًمف ُ :م٤م أيمٚم٧م اًمٕمذرة ُمـ اًمدواب واًمٓمػمُ( .مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد )345
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وم٢مذا ُطمًٌ٧م طمتك شمٓمٞم٥م يم٤مٟم٧م طمالٓ سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ٕ :هن٤م ىمٌؾ ذًمؽ ئمٝمر أصمر
اًمٜمج٤مؾم٦م ذم ًمٌٜمٝم٤م وسمٞمْمٝم٤م وقمرىمٝم٤م ومٞمٔمٝمر ٟمتـ اًمٜمج٤مؾم٦م وظمٌثٝم٤م وم٢مذا زال ذًمؽ قم٤مدت ـم٤مهرة وم٢من احلٙمؿ إذا
صمٌ٧م سمٕمٚم٦م زال سمزواهل٤م(.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )618/21
ىم٤مل اخلٓم٤ميب :وم٠مُم٤م إذا رقم٧م اًمٙمأل  ،واقمتٚمٗم٧م احلَ ٌَّق يم٤مٟم٧م شمٜم٤مل ُمع ذًمؽ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ِ
اجل َّٚم٦م ومٚمٞمً٧م سمجالًم٦م
وإٟمام هل يم٤مًمدضم٤مج وٟمحقه٤م ُمـ احلٞمقان اًمذي رسمام ٟم٤مل اًمٌمء ُمٜمٝم٤م  ،وهم٤مًم٥م همذائف وقمٚمٗمف ُمـ همػمه٤م :
ومال يٙمره أيمٚمف ُ ( .مٕم٤مل اًمًٜمـ )244/4
ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤من :إٟمام شمٙمقن ضمالًم٦م إذا شمٗمتت٧م وشمٖمػمت ووضمد ُمٜمٝم٤م ريح ُمٜمتٜم٦م ومٝمل اجلالًم٦م طمٞمٜمئذ ٓ ينمب
ًمٌٜمٝم٤م وٓ ي١ميمؾ حلٛمٝم٤م ( .سمدائع اًمّمٜم٤مئع)49/5
ىم٤مل اًمنظمز :اجلالًم٦م اًمتل شمٕمت٤مد أيمؾ اجلٞمػ وٓ ختٚمط ومٞمتٕملم حلٛمٝم٤م  ،ويٙمقن حلٛمٝم٤م ُمٜمتٜم٤م ومحرم إيمؾ
ٕٟمف ُمـ اخلٌ٤مئ٨م  ،واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمت٠مذي اًمٜم٤مس سمٜمتٜمٝم٤م  ،وأُم٤م ُم٤م َيٚمط ومٞمتٜم٤مول اجلٞمػ وهمػم اجلٞمػ قمغم
وضمف ئمٝمر أصمر ذًمؽ ُمـ حلٛمف  ،ومال سم٠مس سم٠ميمٚمف واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف طمتك ذيمر ذم اًمٜمقادر ً :مق أن ضمدي٤م همذي
سمٚمٌـ ظمٜمزير ومال سم٠مس سم٠ميمٚمف ; ٕٟمف ل يتٖمػم حلٛمف وُم٤م همذي سمف ص٤مر ُمًتٝمٚمٙم٤م ول يٌؼ ًمف أصمر.

(اعمًٌقط ًمٚمنظمًك )255/11
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ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :وم٢مذا يم٤من أيمثر قمٚمٗمٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م  ،طمرم حلٛمٝم٤م وًمٌٜمٝم٤م  .وذم سمٞمْمٝم٤م روايت٤من  .وإن يم٤من أيمثر
قمٚمٗمٝم٤م اًمٓم٤مهر  ،ل َيرم أيمٚمٝم٤م وٓ ًمٌٜمٝم٤م (.اعمٖمٜمك )314/ 9
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل  :وشمزول اًمٙمراه٦م سمحًٌٝم٤م اشمٗم٤مىم٤م قمـ أمحد ;أهن٤م حتٌس صمالصم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ـم٤مئرا أو
هبٞمٛم٦م  .ويم٤من اسمـ قمٛمر إذا أراد أيمٚمٝم٤م طمًٌٝم٤م صمالصم٤م ( .اعمٖمٜمك ) 9/414
ىم٤مل اًمٜمقوي :وشمٙمقن اجلالًمف  :سمٕمػما وسم٘مرة وؿم٤مة ودضم٤مضمف واوزة وهمػمه٤م ( .حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف )179
وىم٤مل اًمٜمقوي ذم طمد اجلالًم٦م  :اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أٟمف ٓ اقمتٌ٤مر سم٤مًمٙمثرة وإٟمام آقمتٌ٤مر سم٤مًمرائح٦م
واًمٜمتـ وم٢من وضمد ذم قمرىمٝم٤م وهمػمه ريح اًمٜمج٤مؾم٦م ومجالًم٦م وإٓ ومال ( .اعمجٛمقع )28/9
وىم٤مل اًمٜمقوي  :وًمق طمًٌ٧م سمٕمد فمٝمقر اًمٜمتـ وقمٚمٗم٧م ؿمٞمئ٤م ـم٤مهرا ومزاًم٧م اًمرائح٦م صمؿ ذسمح٧م  ،ومال يمراه٦م
ومٞمٝم٤م ىمٓمٕم٤م  ،ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م  :وًمٞمس ًمٚم٘مدر اًمذي شمٕمٚمٗمف ُمـ طمد وٓ ًمزُم٤مٟمف ُمـ وٌط  ،وإٟمام آقمتٌ٤مر سمام
يٕمٚمؿ ذم اًمٕم٤مدة أو ئمـ أن رائح٦م اًمٜمج٤مؾم٦م شمزول سمف  ،وًمق ل شمٕمٚمػ ل يزل اعمٜمع سمٖمًؾ اًمٚمحؿ سمٕمد اًمذسمح وٓ
سم٤مًمٓمٌخ وإن زاًم٧م اًمرائح٦م سمف(.اعمجٛمقع ) 29/9

ُ
? -99ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌجقبق يف ادلغدذ
ٚاألِش ثاصاٌزٗ ِٕٗ ئرا ٚخذ فٚ ٗ١األِش ثزٕض ٗ٠ادلغدذ ػٓ األلزاس

ِ
َ -1693قم ْـ ٍ
أن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :اًم ٌُ َّم ُ
أٟمس ريض اهللَّ َقمٜم ُف َّ
اعمً ِج ِد
٤مق ذم ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َظمٓمِٞمئَ ٌ٦مَ ،و َيم َّٗم َ٤مر ُ َهت٤م َد ْومٜم َُٝم٤م ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
ِ
يم٤من اعمً ِ
شمراسمف َ .
ىم٤مل أسمق اعمح٤مؾمـ
حت َ٧م
جدُ شمُراسم ً٤م ْأو َر ُْمالً وٟم َْح َق ُه َ ،وم ُٞم َق ِار ََي٤م ْ
واعمراد سمِدَ ْومٜم َٝم٤م إذا َ ْ
َ
ِ
ِ
يمت٤مسمف « اًمٌحر ش  ،وىمٞمؾ  :اعمُ َرا ُد سمِد ْومٜم ِ َٝم٤م ْ
اعمً ِج ِد  ،أ َُّم٤م إذا يمَ٤م َن اعمْ ًْ ِجدُ ُُمٌ َّٚمٓم ً٤م
اًمرو َي٤مٟمك ذم
إظم َر ُ
اضم َٝم٤م ُم َـ ْ
ُّ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اجلٝم ِ
٤ملَ ،وم َٚمٞمس َ
ذًمؽ سمِد ْومـ ْسمؾ ِزي٤م َد ٌة
يمثػم ُم َـ َّ
ْأو جم َ َّّمّم ً٤م َ ،ومدَ ًَمٙم ََٝم٤م قم َٚم ْٞمف سمِ َٛمداؾمف أو سمِ َٖمػمه يمَام َي ْٗم َٕم ُٚم ُف ٌ
ذم اخلٓمِٞمئَ ِ٦م وشمَٙمثػم ًمٚم َ٘م َذ ِر ذم اعمًَ ِ
ج ِد َ ،وقمغم َُم ْـ َوم َٕم َؾ ذًمؽ أ ْن َي ْٛم ًَح ُف َسم ْٕمدَ ذًمؽ سمِثَ ْقسمِ ِف أو سمٞمده ْأو
ْ
ٌ
َهم ْ ِػم ِه ْأو َي ْٖم ًِ َٚم ُف .

ِ
رؾم َ
 -1694و َقم ْـ قم٤مئِ َِم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َّ
وؾم َّٚمؿ َرأى ذم ِضمدَ ِار ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم ِ٦م خمُ َ٤مـم ً٤م
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ُ
ْ ،أو ُسم َزاىم ً٤م ْ ،أو ٟم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ُخ٤مُم ً٦م َ ،ومحٙمَّف ٌ .

إن ِ
ِ
هذ ِه اعمً ِ
 -1695و َقم ْـ أٟم ٍ
أن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َّ « :
َس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ
٤مضمدَ ٓ
َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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شمَّم ُٚمح ًم ِ ِْم ٍ
كء ُِمـ هذا ا ًْمٌق ِل وٓ اًم َ٘م َذ ِر  ،إٟمَّام ِهل ًم ِ ِذيم ِْر اهللَّ َشمٕم٤ممم  ،و َىمراء ِة ا ًْم ُ٘مر ِ
رؾم ُ
آن ش ْأو يم ََام َ
قل
َ
ْ
ْ
ْ ُ
ىم٤مل ُ
َ ْ
َ َ
ِ
وؾم َّٚمؿ  .رواه ُمًٚمؿ .
اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل طمذيٗم٦م رى اهلل قمٜمف ُ :مـ صغم ومٌزق دم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مءت سمزىمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم وضمٝمف.

(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  259/2طمدي٨م )7534
قمـ اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف :أٟمف ىم٤مل رم اعمٜمك يّمٞم٥م اًمثقب ىم٤مل  :أُمٓمف قمٜمؽ ىم٤مل أطمدمه٤م سمٕمقد إذظمر
وم٢مٟمام هق سمٛمٜمزًم٦م اًمٌّم٤مق أو اعمخ٤مط (اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )418/ 2 4345 -
قمـ اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف :اٟمف يمرة ان يٌّمؼ قمـ يٛمٞمٜمف وًمٞمس رم اًمّمالة  (.ؾمٌؾ اًمًالم)159/1
وقمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أٟمف هنك قمٜمف أيْم٤م (.ؾمٌؾ اًمًالم )159/1
ىم٤مل اسمـ طمج ر رمحف اهلل  :وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ يدل قمغم أن اًمٌزاق ذم اًم٘مٌٚم٦م طمرام ؾمقاء يم٤من ذم اعمًجد أم ٓ وٓ
ؾمٞمام ُمـ اعمّمكم ( .ومتح اًمٌ٤مرى )59/1
ىم٤مل اًمٜمقوي:ومٞمف هنل اعمّمكم قمـ اًمٌّم٤مق سملم يديف وقمـ يٛمٞمٜمف وهذا قم٤مم ذم اعمًجد وهمػمه.
(ذح ُمًٚمؿ)39/5
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أيب وائؾ ىم٤مل :رأى طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف  :ؿمٌ٨م سمـ رسمٕمل سمزق سملم يديف  ،وم٘م٤مل :ي٤م ؿمٌ٨م ٓ شمٌزق سملم

يديؽ  ،وم٢من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٜمٝمك قمـ ذًمؽ وىم٤مل :إن اًمرضمؾ إذا ىم٤مم يّمكم أىمٌؾ اهلل
قمٚمٞمف سمقضمٝمف طمتك يٜم٘مٚم٥م أو َيدث طمدث ؾمقء(.ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 237/1طمدي٨م)1923
قم ـ اسمك قمٌٞمدة سمـ اجلراح اٟمف شمٜمخؿ رم اعمًجد ًمٞمٚمف ومٜمًك ان يدومٜمٝم٤م طمتك رضمع امم ُمٜمزًمف وم٠مظمذ ؿمٕمٚمف ُمـ
ٟم٤مر صمؿ ضم٤مء ومٓمٚمٌٝم٤م طمتك دومٜمٝم٤م صمؿ ىم٤مل احلٛمد هلل اًمذى ل يٙمت٥م قمغم ظمٓمٞمئف اًمٚمٞمٚمف  (.ومتح اًمٌ٤مرى ح  -495ص )619

وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾُ :م٤م سمّم٘م٧م قمـ يٛمٞمٜمل ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م (.ؾمٌؾ اًمًالم )159/1
 -909ثبة وشا٘خ اخلقِٛخ يف ادلغدذ
ٚاإلخبسح ٚحن٘ٛب ِٓ ادلؼبِالد
ٚسفغ اٌقٛد فٔٚ ، ٗ١ؾذ اٌنبٌخ ٚاٌج١غ ٚاٌؾشاء ِ

قل ُِ :مـ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
َ -1696قم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َر ُؾم َ
ؾمٛم َع
ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ

 -512اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ٌُّم٤مق ذم اعمًجد

رضمالً يٜم ُِْمدُ َو٤م ًَّم ً٦م ذم اعمً ِ ِ
ده٤م اهللَّ قم َٚمٞمْ َؽ َّ ،
وم٢من اعمً٤مضمدَ َل ْ ُشم ٌْ َـ هلذا ش َروا ُه ُُم ًْٚمِؿ.
جد َوم ْٚمٞمَ ُ٘م ْؾ َ ٓ :ر َ
َ ُ
ْ
ِ
ِ
َ -1967و َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
اعمًجد ،
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِذا ر َأيتؿ َُم ْـ َيٌِٞم ُع َأو يٌتَ٤م ُع ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َؽ َوإِذا ر َأ ْيت ُْؿ ُِم ْـ يٜم ُِْمدُ َو٤م ًَّم ً٦م َوم ُ٘مق ًُمقا  ٓ :ر َّد َه٤م اهللَّ َقم َٚم َ
َوم ُ٘مق ًُمقا َ ٓ :أ ْر َسم َح اهللَّ ِ َدم٤مرشم َ
ٞمؽش .رواه
اًمؽمُمذي وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ .
 -1698و َقمـ سمريدَ َة ِ
ال ٟم ََِمدَ ذم اعمَ ًْ ِج ِد َوم َ٘م َ٤مل ُ :م ْـ َد َقم٤م إِ َّزم اجلَ َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُضم ً
ٛمؾ إَ ْمح َر ؟
ْ ُ ْ
َ
ت إِٟمَّام سمٜمِٞم ِ
ِ
٧م اعمًَ ِ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
٤مضمدُ عمَ ِ٤م ُسمٜم ِ َٞم ْ٧م ًَم ُف ش رواه ُمًٚمؿ
وؾم َّٚمؿ « ٓ َو َضمدْ َ َ ُ َ
َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ ِ
ِ
َ -1699و َقم ْـ َقم ْٛمرو ْسم ِـ ُؿم َٕم ْٞم ٍ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
٥م َ ،قم ْـ َأسمِٞمف َ ،قم ْـ َضمدِّ ه َر َ
ومٞمف َو٤م ًَّم ٌ٦م َ ،أو يٜم َِْمدَ ومِ ِ
اًمنم ِاء واًمٌٞمٌ ِع ِذم اعمً ِج ِد  ،و َأ ْن ُشمٜم َِْمدَ ِ
ٞمف ِؿم ْٕم ٌر  .روا ُه َأ ُسمــق
ْ ُ
َ
وؾم َّٚمؿ َهنَك َقم ِـ ِّ َ َ َ ْ
ْ
َ
واًمؽمُمذي وىم٤مل َ :طم ٌ
دي٨م َطم ًَ ٌـ .
َداو َد ِّ ،
ِ
اًمً٤مئِ ِ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
ىم٤مل ُ :يمٜم ُْ٧م ذم اعمَ ًْ ِج ِد َوم َح َّمٌٜمل َر ُضم ٌؾ ،
٥م ْسم ِـ يزيدَ َّ
َ -1799و َقم ِـ َّ
اًمّم َح٤ميب َر َ
ت َوم٢مِ َذا ُقمٛمر سمـ اخل َّٓم ِ ِ
٥م وم ْ٠مشمِٜمل ِ َهبذ ْي ِـ َوم ِجئْ ُت ُف ِهب َامَ ،وم َ٘م َ٤مل ُِ :م ْـ َأ ْي َـ
َومٜمَ َٔم ْر ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َوم َ٘م َ٤مل َ :
اذه ْ
َُ ُ َ
٤مب َر َ
َأ ْٟمتُام ؟ َوم َ٘م٤مٓ ُِ :مـ َأه ِؾ اًم َّٓم ِ٤مئ ِ
ػ َ ،وم َ٘م َ٤مل ًَ :مق ُيمٜمْتُام ُِمـ َأه ِؾ ا ًْمٌ َٚم ِد َٕ ،وضمٕم ُتٙمُام  ،شمَر َومٕم ِ
٤من َأ ْص َقا َشمٙم َُام ِذم
ْ َ ْ ْ
ْ ْ
ْ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
خ ِ
وؾم َّٚمؿ ؟ َر َوا ُه اًم ٌُ َ
٤مري
ُمًجد َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
ِ
ٍ ِ
أص ِ
ىم٤مل اهلل قمزوضمؾِ :
٤مل ِر َضم ٌ٤مل ّٓ
ٞمٝم٤م سمِ٤م ًْم ُٖمدُ ِّو َو َ
اؾم ُٛم ُف ُي ًَ ٌِّ ُح ًَم ُف وم َ
(ذم ُسم ُٞمقت َأذ َن اهللَُّ َأن شم ُْر َوم َع َو ُي ْذيم ََر ومٞم َٝم٤م ْ
قن يقُم٤م َشمتَ َ٘م َّٚم ِ ِ
الة وإِيتَ٤مء َّ ِ
ِ
ِ
ُشم ْٚم ِٝم ِ
قب َوإَ ْسم َّم ُ٤مر)
ٞمٝم ْؿ ِ َ
٥م ومٞمف ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
ُ
اًمّم َ
دم َ٤مر ٌة َوٓ َسمٞمْ ٌع َقمـ ذيم ِْر اهللَِّ َوإِ َىم٤م ِم َّ
اًمزيمَ٤مة ََيَ٤م ُوم َ َ ْ ً

( اًمٜمقر (37 – 36ىم٤مل اسمـ يمثػم :أي :أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمرومٕمٝم٤م أي :سمتٓمٝمػمه٤م ُمـ اًمدٟمس واًمٚمٖمق وإومٕم٤مل
وإىمقال اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ ومٞمٝم٤م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ( :ذم سمٞمقت أذن اهلل أن شمرومع ) ىم٤مل :
هنك اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٚمٖمق ومٞمٝم٤م(.شمٗمًػم سمـ يمثػم )62/6
قمـ إوزاقمل :أن قمٛمر يمت٥م :أن اُمٜمٕمقا اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ دظمقل ُمً٤مضمد اعمًٚمٛملم :وأشمٌع هنٞمف ىمقل
ُقن ٟم ََج ٌس َومال َي ْ٘مر ُسمقا اعمًَْ ِ
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( :إِٟم ََّام اعمُْ ْ ِ
جدَ ْ
نميم َ
احلَ َرا َم) (اًمتقسم٦م  )288أي٦م.
ْ
َ
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )326-325/5
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ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :إذا وضمدت ًُم٘مٓم٦م ومٕمرومٝم٤م قمغم سم٤مب اعمًجد صمالصم٦م أي٤مم  ،وم٢من ضم٤مء ُمـ يٕمؽمومٝم٤م وإٓ
ومِم٠مٟمؽ هب٤مُ( .مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)18629
قمـ قمثامن سمـ قمٓم٤مء رمحف اهلل ىم٤مل :عم٤م اومتتح قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف اًمٌٚمدان يمت٥م إمم أيب ُمقؾمك
إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف وهق قمغم اًمٌٍمة ي٠مُمره أن يتخذ ًمٚمجامقم٦م ُمًجدا ويتخذ ًمٚم٘مٌ٤مئؾ ُمًجدا وم٢مذا
يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م اٟمْمٛمقا إمم ُمًجد اجلامقم٦م ومِمٝمدوا اجلٛمٕم٦م  ،ويمت٥م إمم ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وهق قمغم
اًمٙمقوم٦م سمٛمثؾ ذًمؽ  ،ويمت٥م إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهق قمغم ُمٍم سمٛمثؾ ذًمؽ  ،ويمت٥م إمم أُمراء إضمٜم٤مد أن
ٓ يتٌدوا إمم اًم٘مرى  ،وأن يٜمزًمقا اعمدائـ  ،وأن يتخذوا ذم يمؾ ُمديٜم٦م ُمًجدا واطمدا وٓ يتخذ اًم٘مٌ٤مئؾ
ُمً٤مضمد يمام اختذ أهؾ اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة وأهؾ ُمٍم ويم٤من اًمٜم٤مس ُمتٛمًٙملم سم٠مُمر قمٛمر وقمٝمده.
( خمتٍمشم٤مريخ دُمِمؼ 192/1طمدي٨م )1269
ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد يم٤من ؾم٘مػ اعمًجد ُمـ ضمريد اًمٜمخؾ وأُمر قمٛمر سمٌٜم٤مء اعمًجد وىم٤مل أيمـ اًمٜم٤مس ُمـ اعمٓمر
وإي٤مك أن حتٛمر أو شمّمٗمر ومتٗمتـ اًمٜم٤مس وىم٤مل أٟمس يتٌ٤مهقن هب٤م صمؿ ٓ يٕمٛمروهن٤م إٓ ىمٚمٞمال وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس
ًمتزظمرومٜمٝم٤م يمام زظمروم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى(.اًمٌخ٤مرى )96/1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف :اعمً٤مضمد سمٞمقت اهلل شميضء ٕهؾ اًمًامء يمام شميضء اًمٜمجقم ٕهؾ
إرض(.جمٛمع اًمزوائد )7/2
قمـ أيب ُمٕمٌد ُمقمم اسمـ قمٌ٤مس قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أظمؼمه أن رومع اًمّمقت سم٤مًمذيمر طملم يٜمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ
اعمٙمتقسم٦م يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :يمٜم٧م أقمٚمؿ إذا اٟمٍمومقا سمذًمؽ إذا
ؾمٛمٕمتف(.اًمٌخ٤مرى  841وُمًٚمؿ )583
ىم٤مل أيب اًمدّ رداء :إذا زوىمتؿ ُمً٤مضمديمؿ وطمٚمٞمتؿ ُمّم٤مطمٗمٙمؿ وم٤مًمدُم٤مر قمٚمٞمٙمؿ( .اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )797
وىم٤مل ايْم٤م  :إن ىمٛم٧م قمغم هذا اًمدرج أسم٤ميع قمٚمٞمف أرسمح يمؾ يقم صمالصمامئ٦م ديٜم٤مر أؿمٝمد اًمّمالة ذم يمؾ يقم ذم
اعمًجد أُم٤م إن ٓ أىمقل إن ذًمؽ ًمٞمس سمحالل وًمٙمٜمل أطم٥م أن أيمقن ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل:
(رضم٤مل ٓ شمٚمٝمٞمٝمؿ دم٤مرة وٓ سمٞمع قمـ ذيمر اهلل) (.شمٗمًػم سمـ يمثػم )69/6
ىم٤مل سمـ ؾمػميـ :ؾمٛمع سمـ ُمًٕمقد رضمال يٜمِمد و٤مًم٦م ذم اعمًجد وم٠مُمًٙمف واٟمتٝمره وىم٤مل ىمد هنٞمٜم٤م قمـ
هذاُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )1717 -441/1
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ىم٤مل ُمٓمر اًمقراق  :يم٤مٟمقا يٌٞمٕمقن ويِمؽمون وًمٙمـ اطمدهؿ اذا ؾمٛمع اًمٜمداء وُمٞمزاٟمف رم يدة ظمٗمْمف واىمٌؾ امم
اًمّمالة  ( .شمٗمًػم سمـ يمثػم)69/6
قمـ ظمٚمٞمد أيب اؾمح٤مق ىم٤مل  :ؾم٤مًم٧م اسمـ قمٌ٤مس قمـ اًمٜمقم ذم اعمًجد وم٘م٤مل  :إن يمٜم٧م شمٜم٤مم ًمّمالة وـمقاف
ومال سم٠مسُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )422/1
قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م ىم٤مل  :دقم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ورهط ُمٕمل ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م ومتٕمِمٞمٜم٤م قمٜمده صمؿ ىم٤مل  :إن ؿمئتؿ رىمدشمؿ هٝمٜم٤م وإن ؿمئتؿ ذم اعمًجد وم٘مٚمٜم٤م  :ذم
اعمًجد ىم٤مل  :ومٙمٜم٤م ٟمٜم٤مم ذم اعمًجدُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )423/1
قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك ىم٤مل ؾمئؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمـ ؾمؾ اًمًٞمػ ذم اعمًجد وم٘م٤مل ىمد يمٜم٤م ٟمٙمره ذًمؽ وىمد
يم٤من رضمؾ يتّمدق سم٤مًمٜمٌؾ ذم اعمًجد وم٠مُمره اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٓ يٛمر هب٤م ذم اعمًجد إٓ وهق
ىم٤مسمض قمغم ٟمّم٤مهل٤م مجٞمٕم٤مُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )1733
وقمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ىم٤مل :أدريم٧م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ ي٘مقًمقن :اعمً٤مضمد
سمٞمقت اهلل ،وإٟمف طمؼ قمغم اهلل أن يٙمرم ُمـ زاره ومٞمٝم٤م(.ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ٓسمـ ضمرير )186/19
قمـ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل :يم٤من قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إذا دظمؾ اعمًجد :ذيمر اهلل قمز وضمؾ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149-148/4
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :ـمقسمك ًمٚمذيـ جيٕمٚمقن سمٞمقهتؿ ىمٌٚم٦م ـ يٕمٜمل ُمًجد ًا ،ىم٤مل :واعمً٤مضمد سمٞمقت اعمت٘ملم ذم
إرض ،ويٌ٤مهل اهلل شمٕم٤ممم ُمالئٙمتف ،سم٤معمخٗمل صالشمف ،وصٞم٤مُمف ،وصدىمتف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )383/5
ىم٤مل ظمٚمٞمد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٍميً :مٙمؾ سمٞم٧م زيٜم٦م ،وزيٜم٦م اعمً٤مضمد :رضم٤مل يتٕم٤موٟمقن قمغم ذيمر اهلل.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )233/2
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ حمػميز :يمؾ يمالم ذم اعمًجد ًمٖمق إٓ يمالم صمالصم٦مُ :مّمؾ أو ذايمر أو ؾم٤مئؾ طمؼ أو ُمٕمٓمٞمف.
( طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )143/5
قمـ إوزاقمل ىم٤مل :يم٤من قمٌدة إذا يم٤من ذم اعمًجد :ل يذيمر ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م(.احلٚمٞمف )114/6
ىم٤مل سمـ اعمًٞم٥م ً :مق يم٤من ازم ُمـ أُمر اًمٜم٤مس رء ُم٤م شمريم٧م اصمٜملم َيتّمامن ذم اعمًجد.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  443/1رىمؿ )1739
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قمـ أيب ادريس اخلقٓن ىم٤مل :اعمً٤مضمد :جم٤مًمس اًمٙمرام( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )123/5
وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ :يٕمرف اًم ُٚم٘مٓم٦م ذم اعمًجد ىم٤مل ٓ :أطم٥م رومع اًمّمقت ذم اعمً٤مضمد ،وإٟمام أُمر قمٛمر
أن شمٕمرف قمغم سم٤مب اعمًجد ،وًمق ُمِمك هذا اًمذي وضمده٤م إمم احلٚمؼ ذم اعمًجد َيؼمهؿ وٓ يرومع صقشمف ل
أر سمف سم٠مؾم ً٤م (.اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )42/ 8
قمـ يزيد سمـ ظمّمٞمٗم٦م ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من ي٘مقل يم٤من ي٘م٤مل إذا ٟمِمد اًمٜم٤مؿمد اًمْم٤مًم٦م
ذم اعمًجد ىم٤مل ٓ رده٤م اهلل قمٚمٞمؽ وم٢مذا اؿمؽمى أو سم٤مع ذم اعمًجد ىمٞمؾ ٓ أرسمح اهلل دم٤مرشمؽ.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  441/1طمدي٨م طمدي٨م )1725
ىم٤مل اًمٜمقوي :جيقز اًمتحدث سم٤محلدي٨م اعمٌ٤مح ذم اعمًجد وسم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت وإن طمّمؾ
ُمٌ٤مطم٤م :حلدي٨م ضم٤مسمر اسمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل
ومٞمف وحؽ وٟمحقه ُم٤م دام ً
قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٓ ي٘م قم ُمـ ُمّماله اًمذي صغم ومٞمف اًمّمٌح طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٢مذا ـمٚمٕم٧م ىم٤مم .ىم٤مل :ويم٤مٟمقا
يتحدصمقن ومٞم٠مظمذون ذم أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م ومٞمْمحٙمقن ويٌتًؿ ( .اعمجٛمقع )177/2
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سمٜمك رطمٌ ً٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد شمًٛمك
( اًمٌُٓمٞمح٤مء ) وىم٤مل ُ :مـ يم٤من يريد أن َي ْٚم َٖم َط أو يٜمِمد ؿمٕمر ًا أو يرومع صقشمف ومٚمٞمخرج إمم هذه اًمرطمٌ٦م.
(ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )175/1
ىم٤مل ٟم٤مومعٍ :يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل  ٓ :شمٙمثروا اًمٚمٖمط يٕمٜمل ذم اعمًجد ىم٤مل ومدظمؾ اعمًجد ذات يقم
وم٢مذا هق سمرضمٚملم ىمد ارشمٗمٕم٧م أصقاهتام ومٌ٤مدراه وم٠مدرك أطمدمه٤م وميسمف وىم٤مل  :ممـ أٟم٧م ؟ ىم٤مل ُ :مـ صم٘مٞمػ
ىم٤مل  :إن ُمًجدٟم٤م هذا ٓ يرومع ومٞمف اًمّمقتُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق طمدي٨م )1711
ُمر اسمـ ُمًٕمقد قمغم ىمقم ُمـ أهؾ اًمًقق وىمد ٟمقدي سم٤مًمّمالة ،وىمد شمريمقا اًمديم٤ميملم وهنْمقا إمم اًمّمالة
وم٘م٤مل :ه١مٓء ُمـ اًمذيـ ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمفِ :
(ر َضم ٌ٤مل َٓ ُشم ْٚم ِٝم ِ
دم َ٤مر ٌة َو َٓ َسم ْٞم ٌع َقم ْـ ِذيم ِْر اهللَِّ ) (اًمٜمقر )37
ٞمٝم ْؿ ِ َ
(شمٗمًػم سمـ يمثػم ) 68/6
وُمر قمٌداهلل سمـ قمٛمر ذم اًمًقق وىمد أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ،وىمد أهمٚم٘مقا طمقاٟمٞمتٝمؿ ،ودظمٚمقا اعمًجد ،وم٘م٤مل اسمـ
قمٛمر :ومٞمٝمؿ ٟمزًم٧مِ :
(ر َضم ٌ٤مل َٓ ُشم ْٚم ِٝم ِ
ٞمٝم ْؿ ِ َدم َ٤مر ٌة َو َٓ َسمٞمْ ٌع َقم ْـ ِذيم ِْر اهللَِّ) (.شمٗمًػم سمـ يمثػم )68/6
وىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر إقمقر  :يمٜم٧م ُمع ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل وٟمحـ ٟمريد اعمًجد  ،ومٛمررٟم٤م سمًقق اعمديٜم٦م وىمد
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ىم٤مُمقا إمم اًمّمالة وَخروا ُمت٤مقمٝمؿ  ،ومٜمٔمر ؾم٤مل إمم أُمتٕمتٝمؿ ًمٞمس ُمٕمٝم٤م أطمد  ،ومتال ؾم٤مل :هذه أي٦م
(رضم٤مل ٓ شمٚمٝمٞمٝمؿ دم٤مرة وٓ سمٞمع قمـ ذيمر اهلل) صمؿ ىم٤مل  :هؿ ه١مٓء( .شمٗمًػم سمـ يمثػم )69/6
قمـ أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمر سمحً٤من وهق يٜمِمد اًمِمٕمر ذم اعمًجد ومٚمحظ إًمٞمف
اًمتٗم٧م إمم أيب هريرة وم٘م٤مل :أٟمِمدك اهلل
ؿمزر ًا ،وم٘م٤مل :ىمد يمٜم٧م أٟمِمد ومٞمف ،وومٞمف ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ ،صمؿ
َ
أؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل( :أضم٥م قمٜمل ،اًمٚمٝمؿ أيده سمروح اًم٘مدس) وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ
ٟمٕمؿ(.اًمٌخ٤مرىُ -2279/5مًٚمؿ )1932/4
قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل :ؿمٝمدت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيمثر ُمـ ُمئ٦م ُمرة ذم اعمًجد
وأصح٤مسمف يتذايمرون اًمِمٕمر ،وأؿمٞم٤مء ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومرسمام شمًٌؿ ُمٕمٝمؿُ (.مًٜمد أمحد  -91/5اًمؽمُمذي )149/5

ويم٤من قمٌد اهلل سمـ رواطمف يٜمِمد سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ومٞم٘مقل:
ظمٚمقا سمٜمل اًمٙمٗم٤مر قمـ ؾمٌٞمٚمف

اًمٞمقم ٟميسمٙمؿ قمغم شمٜمزيٚمف

ضسم ً٤م يزيؾ اهل٤مم قمـ ومّمٞمٚمف

ويذه٥م اخلٚمٞمؾ قمـ ظمٚمٞمٚمف

وم٘م٤مل ًمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف :ي٤م اسمـ رو اطم٦م سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم طمرم اهلل شم٘مقل
اًمِمٕمر؟! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمؾ قمٜمف ي٤م قمٛمر ومٚمٝمل أهع ومٞمٝمؿ ُمـ ٟمْمح اًمٜمٌؾ.
( ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل )292/5
قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل ضم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م ومٚمؿ جيد قمٚمٞم٤م ذم اًمٌٞم٧م ،وم٘م٤مل أيـ
سمـ قمٛمؽ ىم٤مًم٧م يم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمف رء ومٖم٤موٌٜمل ومخرج ومٚمؿ ي٘مؾ قمٜمدي وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ :إلٟمً٤من اٟمٔمر أيـ هق ومج٤مء وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل هق ذم اعمًجد راىمد ومج٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وهق ُمْمٓمجع ىمد ؾم٘مط رداؤه قمـ ؿم٘مف وأص٤مسمف شمراب ومجٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
يٛمًحف قمٜمف وي٘مقل ىمؿ أسم٤م شمراب ىمؿ أسم٤م شمراب (.صحٞمح اًمٌخ٤مرى رىمؿ )439
ىم٤مل ٟم٤مومع :أظمؼمن قمٌد اهلل أٟمف يم٤من يٜم٤مم وهق ؿم٤مب أقمزب ٓ أهؾ ًمف ذم ُمًجد اًمٜمٌك(.اًمٌخ٤مرى ح )449
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث :يمٜم٤م ٟم٠ميمؾ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم اعمًجد اخلٌز واًمٚمحؿ .
(اًمٌخ٤مرى سمرىمؿ )439
ىم٤مل اسمـ ضمري٩م :يم٤من قمٓم٤مء صمالصملم ؾمٜم٦م يٜم٤مم ذم اعمًجد  ،صمؿ ي٘مقم ًمٚمٓمقاف واًمّمالة.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )421/1
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قمـ سمـ ؾمػميـ ىم٤مل ؾمٛمع أيب سمـ يمٕم٥م رضمال يٕمؽمي و٤مًم٦م ذم اعمًجد ىم٤مل ومٕمْمف ىم٤مل أسم٤م اعمٜمذر ُم٤م يمٜم٧م
وم٤مطمِم٤م ىم٤مل إٟم٤م أُمرٟم٤م سمذًمؽُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق  439/1طمدي٨م )1715
روى أن قمٓم٤مءسمـ يً٤مر ( أطمد ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم ) قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف سمٚمٖمف أن قمٓم٤مء سمـ يً٤مر يم٤من إذا ُمر قمٚمٞمف سمٕمض
ُمـ يٌٞمع ذم اعمًجد دقم٤مه ومً٠مًمف ُم٤م ُمٕمؽ وُم٤م شمريد وم٢من أظمؼمه أٟمف يريد أن يٌٞمٕمف ىم٤مل قمٚمٞمؽ سمًقق اًمدٟمٞم٤م
وإٟمام هذا ؾمقق أظمرة(.اعمقـم٠م )174/1
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ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل اًمٜم ُّ
َ -1793و َقم ْـ َضم٤مسمِر َر َ
َ ،وم ْٚم َٞم ْٕمتَز ًْمٜمَ٤م َ ،أ ْو َوم ْٚم َٞم ْٕمت ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َزل َُم ًْجدَ ٟمَ٤م ش ٌ

وذم رواي٦م عمًُٚمِ ٍؿ ُ :م ْـ َأيم ََؾ ا ًْمٌَ َّم َؾ َ ،واًمثُّقم َ ،وا ًْمٙمُراث َ ،ومال َي ْ٘مر َسم َّـ ُمً ِ
جدَ ٟمَ٤م َ ،وم٢مِ َّن اعمَالئِ َٙم َ٦م َشمتَ َ٠م َّذى
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِممَّ٤م يت َ٠م َّذى ُِمٜمْ ُف َسمٜمُق آد َم ش
 -1794و َقمـ ُقمٛمر سم ِـ اخل َّٓم ِ ِ
٥م َي ْق َم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م َوم َ٘م َ٤مل ِذم ُظم ْٓم ٌَتِ ِف ُ :صم َّؿ إِ َّٟمٙم ُْؿ َأ ُّ ََي٤م
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّٟم ُف ظم َٓم َ
َ
َ ْ ََ ْ
٤مب َر َ
امه٤م إَِّٓ َظمٌِٞم َثت ْ ِ
قن َؿم َج َرشم ْ ِ
َلم  :ا ًْمٌَ َّم َؾ َ ،واًم ُّثق َم ًَ ،م َ٘مدْ َر َأ ْي ُ٧م َر َ
َّ٤مس َشم ْ٠م ُيم ُٚم َ
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ
اًمٜم ُ
َلم ُم٤م ُأ َر ُ َ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ ِذم اعمَ ًْ ِج ِد َأ َُم َر سمِ ِف َ ،وم ُ٠م ْظم ِر َج إِمم ا ًْم ٌَ ِ٘مٞمعَِ ،وم َٛم ْـ َأ َيم َٚم ُٝم َام َ ،وم ْٚم ُٞم ِٛمتْ ُٝم َام
وؾم َّٚمؿ إِ َذا َو َضمدَ ر َ
َي ُٝم َام ُم َـ َّ
َقم َٚم ْٞمف َ
ـمٌْخ ً٤م  .رواه ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل سمـ ضمري٩م :ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء أرأي٧م اًمذي ذيمرت أٟمف يٜمٝمك قمٜمف ذم اعمًجد أذم اعمً٤مضمد يمٚمٝم٤م أم ذم اعمًجد

احلرام ظم٤مص٦م دوهن٤م ىم٤مل :سمؾ ذم اعمً٤مضمد يمٚمٝم٤م(.ؿمجرة اًمثقم )ُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق  445/1طمدي٨م )1737
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 -908ثبة وشا٘١خ اإلززجبء  َٛ٠اجلّؼخ ٚاإلِبَ خييت
ألٔٗ جيٍت إٌ َٛف١فٛد اعزّبع اخليجخ ٚخيبف أزمبك اٌٛمٛء

ٟمس اجلٝمٜمل  ،ر ِيض اهللَّ َقمٜمف َأٟمَّف اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ هنك َقم ِـ ِ
ِ
احل ٌْ َق ِة
َّ َ
ُ
ْ َ ََ
 -1795قم ْـ ُُم َٕم٤مذ ْسم ِـ َأ ٍ ُ َ ِّ َ َ
َي ُٓم٥م  .رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي و َىم٤مٓ ِ :
َي ْق َم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م َو ِ
طمد ٌ
ي٨م َطم ًَ ٌـ .
َ
ُ
اإل َُم٤م ُم َ ْ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

روى يٕمغم سمـ ؿمداد سمـ أوس ىم٤مل  :ؿمٝمدت ُمع ُمٕم٤موي٦م سمٞم٧م اعم٘مدس ومجٛمع سمٜم٤م ومٜمٔمرت وم٢مذا ُضم ُّؾ ُمـ ذم
اعمًجد أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرأيتٝمؿ حمتٌلم واإلُم٤مم َيٓم٥م وومٕمٚمف اسمـ قمٛمر وأٟمس

ول ٟمٕمرف هلؿ خم٤مًمٗم ً٤م ومّم٤مر إمج٤مقم ً٤م وإومم شمريمف ٕضمؾ اخلؼم وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤م وٕٟمف يٙمقن ُمتٝمٞمئ٤م ًمٚمٜمقم
واًمقىمقع واٟمت٘م٤مض اًمقوقء ومٞمٙمقن شمريمف أومم (.اسمقداود )1111 -299/1
ىم٤مل ٟم٤مومع  :يم٤من اسمـ قمٛمر َيتٌل يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )254/3
ىم٤مل قمٌٞمداهلل سمـ قمٛمر  :رأي٧م ؾم٤معم ً٤م واًم٘م٤مؾمؿ َيتٌٞم٤من يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥م ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )254/3

ىم٤مل اًمزهري  :رأي٧م اسمـ اعمًٞم٥م َيتٌل يقم اجلٛمٕم٦م إمم ضمٜم٥م اعم٘مّمقرة واإلُم٤مم َيٓم٥م.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )469/2
ىم٤مل أؿمٕم٨م  :رأي٧م احلًـ َيتٌل واإلُم٤مم َيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )254/3
وقمـ هِم٤مم سمـ طمً٤من أٟمف رأى احلًـ َيتٌل يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥مُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )469/2
ىم٤مل اسمـ ضمري٩م  :رأي٧م قمٓم٤مء َيتٌل واإلُم٤مم َيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م.وقمـ ذيح أٟمف يم٤من َيتٌل يقم اجلٛمٕم٦م
ويًت٘مٌؾ اإلُم٤مم وٓ يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم ً٤م وٓ ؿمامًُٓ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )469/2
وٓ سم٠مس سم٤مٓطمتٌ٤مء واإلُم٤مم َيٓم٥م روي ذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر ومج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .وإًمٞمف ذه٥م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ واسمـ ؾمػميـ وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب اًمرأي .
ىم٤مل أسمق داود  :ل يٌٚمٖمٜمل أن أطمدا يمرهف إٓ قمٌ٤مدة سمـ ٟمز ٕن ؾمٝمؾ سمـ ُمٕم٤مذ روى أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ هنك قمـ احلٌقة يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥م (.رواه أسمق داود  -اعمٖمٜمك )2/88
وٟم٘مؾ قمـ ايب طمٜمٞمٗم٦م  :إن ؿم٤مء َيتٌل وإن ؿم٤مء ل َيت٥م (يمت٤مب إصؾ ) 379/1
ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  ٓ :سم٠مس سم٤مإلطمتٌ٤مء يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥م ( اعمدوٟم٦م ) 149/1
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وسمقب إُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف إم ىم٤مل سم٤مب اإلطمتٌ٤مء ذم اعمًجد واإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم(.إم )379/1
وىم٤مل اإلُم٤مم امحد  :أرضمقا أن ٓ يٙمقن سمف سم٠مس ( .طمٙمك قمٜمف اًمؽمُمذي()368/1

َ ْ
 -909ثبة ٔ ِٓ ٟٙدخً ػٍ ٗ١ػؾش ر ٞاحلدخ
ّ َ
ِّ َ
ٚأساد أْ ٠نس ٟػٓ أخز ؽٟء ِٓ ؽؼشٖ أ ٚأظفبسٖ زىت ٠نسٟ

ِ
َ -1796قمـ ُأم ؾم َٚمٛم َ٦م ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ يمَ٤م َن ًَم ُف
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم َ٤مل ُ
ْ ِّ َ
َ
احلج٦م َ ،ومال ي ْ٠م ُظم َذ َّن ُِمـ َؿمٕمره وٓ ُمـ َأ ْفم َٗم ِ
ِ
ِذسمح ي ْذسمحف َ ،وم٢مِذا ُأ ِه َّؾ ِه ُ ِ
٤مره َؿمٞمْئ ً٤م طمتك ُي َْم ِّح َل
ْ
ْ ْ َ
َ
الل ذي َّ
ْ ٌ َ َ ُ ُ
ش َروا ُه ُُم ًْٚمِؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىمقًمف شمٕم٤ممم ِّ ":
ومّمؾ ًمرسمؽ واٟمحر" وم٘مد ومنه٤م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام سم٘مقًمف :واًمٜمحر :اًمٜمًؽ واًمذسمح
يقم إوحك ،وقمٚمٞمف مجٝمقر اعمٗمنيـ ( اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم )249/9

ُمريْم٤م ،صمؿ طمٚمؼ رأؾمف ،ويم٤من ي٘مقل:
روى أن قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وحك ُمر ًة سم٤معمديٜم٦م ،ويم٤من
ً
ٍ
سمقاضم٥م قمغم ُمـ وحك ،وىمد ومٕمٚمف اسمـ قمٛمر(.ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مك )485/9
ًمٞمس ِطمالق اًمرأس
ىم٤مل اسمـ ىمداُمف :وم٢مٟمف يؽمك ىمٓمع اًمِمٕمر وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر وم٢من ومٕمؾ اؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم وٓ ومدي٦م ومٞمف إمج٤مقم ً٤م ؾمقاء
ومٕمٚمف قمٛمد ًا أو ٟمًٞم٤مٟم ً٤م (.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )346/ 9
ىم٤مل اسمـ طمزم ُ:مـ أراد أن يْمحل ومٗمرض قمٚمٞمف إذا أهؾ هالل ذي احلج٦م أن ٓ ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وٓ ُمـ
أفمٗم٤مره ؿمٞمئ٤م طمتك يْمحل ٓ سمحٚمؼ  ،وٓ سم٘مص وٓ سمٖمػم ذًمؽ  ،وُمـ ل يرد أن يْمحل ل يٚمزُمف ذًمؽ.
(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )3/6
ىم٤مل اًمِمقيم٤مٟمك :واحلٙمٛم٦م ذم اًمٜمٝمل أن يٌ٘مك يم٤مُمؾ إضمزاء ًمٚمٕمتؼ ُمـ اًمٜم٤مر وىمٞمؾ ً :مٚمتِمٌف سم٤معمحرم طمٙمك
هذيـ اًمقضمٝملم اًمٜمقوي وطمٙمل قمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أن اًمقضمف اًمث٤من همٚمط ٕٟمف ٓ يٕمتزل اًمٜمً٤مء وٓ
يؽمك اًمٓمٞم٥م واًمٚمٌ٤مس وهمػم ذًمؽ مم٤م يؽميمف اعمحرمٟ(.مٞمؾ إوـم٤مر )133/5
ىم٤مل اًمٜمقوي ُ :مذهٌٜم٤م أن إزاًم٦م اًمِمٕمر واًمٔمٗمر ذم اًمٕمنم عمـ أراد اًمتْمحٞم٦م ُمٙمروه يمراه٦م شمٜمزيف طمتك
ُيْمحل وىم٤ملُ :م٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٙمره وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ورسمٞمٕم٦م وأمحد وإؾمح٤مق وداود َيرم
وقمـ ُم٤مًمؽ أٟمف يٙمره وطمٙمل قمٜمف اًمدارُمل َيرم ذم اًمتٓمقع وٓ َيرم ذم اًمقاضم٥م (.اعمجٛمقع )392/3
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ُذيمر رم يمت٥م اًمٗم٘مف اًمٕمٞمقب اًمتل شمٙمقن رم آوحٞمف ودمزئ ُمع اًمٙمراه٦م وهل:
ُ -1م٤م سمف ـمٚمع :وهق ُمرض ذم اًمثدي وهمػمه .
ُ -2مٕمٞم٥م اًمثدي .
ُ -3مٙمًقر اًم٘مرن وذاهٌ٦م اًم٘مرن أصالً.
 -4اهلتامء ،وهل ُم٤مؾم٘مط سمٕمض أؾمٜم٤مهن٤م .
 -5اعمجٌقب وهق اخلروف اًمذي ُىمٓمع ذيمره .
 -6وُمِم٘مقىم٦م إذن ـمقًٓ أو قمرو ً٤م وخمروىم٦م إذن .
 -7واًمتل هب٤م ُظم ّراج وهق اًمقرم .
 -8اعمّمٗمرة وهل اًمتل :شمًت٠مصؾ أذهن٤م طمتك يٌدو ؾمامظمٝم٤م.
واعمًت٠مصٚم٦م وهل اًمتل :اؾمت١مصؾ ىمرهن٤م ُمـ أصٚمف.
-9
َ
 -10واًمٌخ٘م٤مء اًمتل :شمٌُخؼ قمٞمٜمٝم٤م ،واًمٌخؼ هق أىمٌح اًمٕمقر.
 -11واعمِمٞمٕم٦م اًمتل ٓ :شمتٌع اًمٖمٜمؿ قمجٗم ً٤م ووٕمٗم ً٤م.
 -12واًمٙمناء هل :اًمٙمًػمة
 -13اًمٕمِمقاء :وهل اًمتل شمٌٍم هن٤مر ًا وٓ شمٌٍم ًمٞمالً
 -14احلقٓء :وهل اًمتل ذم قمٞمٜمٝم٤م طمقل.
 -15اًمٕمٛمِم٤مء :وهل اًمتل يًٞمؾ دُمٕمٝم٤م ُمع وٕمػ اًمٌٍم.
 -16اًمًٙم٤مءُ :مـ اًمًٙمؽ وهق صٖمر إذٟملم.
 -17اعمُ َ٘م٤م َسم َٚم ُ٦م :وهل اًمتل ىمٓمع ُمـ ُم٘مدم أذهن٤م ىمٓمٕم٦م.
 -18اعمداسمرة :وهل ُم٤م ىمٓمع ُمـ ُم١مظمر إذهن٤م ىمٓمٕم٦م ،وشمدًم٧م ول شمٜمٗمّمؾ وهل قمٙمس اعم٘م٤مسمٚم٦م.
 -19اًمنمىم٤مء :وهل ُمِم٘مقىم٦م إذن ،وشمًٛمك قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م أيْم ً٤م قمْمٌ٤مء.
 -20اخلرىم٤مء :وهل اًمتل ذم إذهن٤م ظمرق وهق صم٘م٥م ُمًتدير.
 -21اجلامء :اًمتل ل َيٚمؼ هل٤م ىمرن ،وشمًٛمك ضمٚمح٤مء أيْم ً٤م.
 -22اجلدقم٤مء :وهل ُم٘مٓمققم٦م إٟمػ.
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سم٤مب هنل َُم ْـ دظمؾ قمٚمٞمف قمنم ذي احلج٦م

 -23اًمتل ٓ ًمً٤من هل٤م أصالً.
 -24اجلدَّ اء اًمتل يٌس ضقمٝم٤م.
 -25اًمٌؽماء ،وهل اًمتل ٓ ذٟمَ٥م هل٤م ظمٚم٘م ً٦م أو ُم٘مٓمققم ً٤م.
 -26اهلٞمامءُ :مـ اهلٞم٤مم ،وهق داء ي٠مظمذ اإلسمؾ ومتٝمٞمؿ ذم إرض ٓ شمرقمك.
 -27اًمثقٓءُ :مـ اًمثَ َقل ،وهق داء يّمٞم٥م اًمِم٤مة ومتًؽمظمل أقمْم٤مؤه٤م ،وىمٞمؾ هق ضمٜمقن يّمٞم٥م اًمِم٤مة ومال
شمتٌع اًمٖمٜمؿ وشمًتدسمر ذم ُمرشمٕمٝم٤م.
 -28اعمجزوزة :وهل اًمتل ضمز صقومٝم٤م.
يمل.
 -29اعمٙمقي٦م :وهل اًمتل هب٤م ٌّ
 -30اًمً٤مقمٚم٦م :وهل اًمتل هب٤م ؾمٕم٤مل.
 -31اًمٌٙمامء :اًمتل وم٘مدت صقهت٤م.
 -32اًمٌخراء :وهل ُمتٖمػمة رائح٦م اًمٗمؿ.
ويمؾ ُم٤م ل يٙمـ ُمـ اًمٕمٞمقب اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمجزئ ُمع اًمٙمراه٦م ،ويمٚمام يم٤مٟم٧م إوحٞم٦م أؾمٚمؿ ُمـ اًمٕمٞمقب
يم٤مٟم٧م أومْمؾ ،ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن َيت٤مر إومْمؾ ٕوحٞمتف ومٝمق أومْمؾ قمٜمد رسمف.

َ
َّ
 -90:ثبة إٌ ٟٙػٓ احلٍف دبخٍٛق
وبٌٕجٚ ٟاٌىؼجخ ٚادلالئىخ ٚاٌغّبء ٚا٢ثبء
ُ ْ َ
ٚاحل١بح ٚاٌشٚذ ٚاٌشأط ٔٚؼّخ اٌغٍيبْ ٚرشثخ فالْ
ً
ٚاألِبٔخ  ِٓ ٟ٘ٚ ،أؽذ٘ب ٔ١ٙب

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،ىم َ٤مل  « :إِ َّن اهللَّ شمَٕم٤ممم
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1797قم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر  ،ر َ
حتٚمِ ُٗمقا ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ػ سمِ٤مهللَِّ َ ،أ ْو ًم ِ َٞم ّْم ُٛم ْ٧م ش ٌ
سم٤مسم٤مئٙم ُْؿ َ ،وم َٛم ْـ يمَ٤م َن َطم٤مًمِٗم ً٤م  ،وم ْٚم َٞم ْحٚمِ ْ
يٜم َْٝم٤ميم ُْؿ َأ ْن َ ْ
ِ
ِ
ُ٧م ش
َيٚمِ ْ
ٞمًٙم ْ
وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمح  « :ومٛم ْـ يمَ٤م َن َطم٤مًمٗم ً٤م َ ،ومال َ ْ
ػ إَِّٓ سمِ٤مهللَِّ َ ،أ ْو ًم ْ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ :
 -1798وقم ْـ َقم ٌْ ِد ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ؾمٛم َر َة  ،ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
اًمرمح ِـ ْسمـ ُ
حتٚمِٗمقا سمِ٤مًم َّٓم ِ
قاهمل  ،وٓ سم٤مسم٤مئِٙم ُْؿ ش رواه ُمًٚمؿ .
«ٓ ْ
ِ ِ ِ
ِ
دو ٍ
ُ
صٜمٛم ُٝمؿ
إصٜمَ٤م ُم َ ،و ُِمٜمْ ُف
« اًم َّٓم َقاهمل ش ْ َ :
احلدي٨م  « :هذه ـم٤مهمٞم ُ٦م ْ
مج ُع ـم٤مهمٞم٦م  ،وهل ْ
س ش َ :أ ْي ُ :
قاهم ِ
وُمٕمٌقدهؿ  .ور ِوي ذم َهم ِػم ُمًٚمِؿ  « :سم٤مًم َّٓم ِ
اًمِم ُ
وهق َّ
ٜمؿ .
ٞم٧م ش ْ
مجع ـم٤م ُهمقت ُ ،
ُْ ُُ
ٞمٓم٤من َو َّ
ُ َ
اًمّم ُ
ُ ْ
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سم٤مب اًمٜمَّٝمل َقمـ احلٚمػ سمٛمخٚمقق

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤ملُ«:مـ طم َٚمػ سمِ٤مَُٕم٤مٟم َِ٦م
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
-1799وقم ْـ ُسمر ْيدة ريض اهللَّ قمٜم ُف َأ َّن ُ
ؾمٜم٤مد ِ
ي٨م صحٞمح  ،رواه َأسمق داود سم٢مِ ٍ
ومٚمٞمس ُِمٜم٤مشِ .
طمد ٌ
صح ٍ
ٞمح .
ُ ُ
ٌ
ْ
ِ
رؾم ُ
طمٚمػ  ،وم٘م٤مل  :إِن ِسمري ٌء ُِم َـ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ
َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1719وقمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
اإلؾمال ِم وم٢مِن يم٤م َن ِ
ص٤مدىم ً٤م  ،وم َٚم ْـ ْير ِضمع إِمم ِ
ِ
اإلؾمالَ ِم ؾم٤معم ِ ً٤مش .رواه أسمق
يم٤مذسم ً٤م َ ،وم ُٝمق يمام َىم َ٤مل وإِ ْن يمَ٤من
داود
ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َأ َّٟمف ِ
قمـ اسمـ قمٛمر ِ
قل  َٓ :وا ًْمٙم ْٕم ٌِ٦م َ ،
ؾمٛم َع َر ُضمالً َي ُ٘م ُ
وم٘م٤مل ا ْسم ُـ ُقمٛمر ٓ :
َُ ُ
َ -1711و ِ ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
رؾم َ
قل ُ « :م ْـ
َ
حتٚمِ ْ
طمٚمػ سمِ َٖم ْ ِػم اهللَِّ َ ،وم٘مدْ
َْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ػ سمِ َٖم ْ ِػم اهللَِّ  ،وم٢مِن َؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ِ
َيم َٗمر َأو َأذ َك ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ِ :
َ
طمد ٌ
أذك
ىمقًم ُف  « :يمَٗمر َأ ْو
وومن سم ْٕم ُض ا ًْمٕمٚمامء ْ
طمً ٌـ َّ .
ي٨م َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ش َ
ذ ٌك ش .
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤ملِّ « :
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمغم اًمتَّٖمٚمٞمظ يمام ُر ِوي َأ َّن َّ
اًمر َي٤م ُء ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفٕ :ن أطمٚمػ سم٤مهلل يم٤مذسم ً٤م أطم٥م إمم ُمـ أن أطمٚمػ سمٖمػمه ص٤مدىم ً٤م.

(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )79/3
ىم٤مل يمٕم٥م  :اٟمٙمؿ شمنميمقن ذم ىمقل اًمرضمؾ  :يمال واسمٞمؽ  ،يمال واًمٙمٕمٌ٦م  ،يمال وطمٞم٤مشمؽ اطمٚمػ سم٤مهلل ص٤مدىم٤م
أو ٓ حتٚمػ سمٖمػمه(.اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )365
; -90ثبة رغٍ١ظ اٌّ١ني اٌىبرثخ ػّذا

ً

ِ
ٍ ِ
قمغم ُم ِ
٤مل
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل ُ « :م ْـ
َ
طمٚمػ َ َ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1712قم ِـ ا ْسم ِـ ْ
اُم ٍ
ريء ُمًٚمِ ٍؿ ِ ِ ِ
رؾم ُ
وهق قم َٚم ْٞم ِف َهم ْْم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف
سمٖمػم طم ِّ٘مف ً ،م٘مل اهللَّ ُ
ٌ٤من ش َىم َ٤مل ُ :صم َّؿ ىمر َأ قمٚمٞمْٜمَ٤م ُ
ْ
ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ون سمِٕم ْٝم ِد اهللَِّ و َأ ْي ِ ِ
ؽم َ
امهن ْؿ َصمٛمٜم ً٤م َىمٚمِٞم ً
ال } [آل
وؾم َّٚمؿ ُم َّمدا َىمف ُم ْـ يمت٤مب اهللَِّ َقم َّز َو َضم َّؾ  { :إِ َّن ا ًَّمذي َـ َي ِْم َ ُ
َ
آظم ِر ِ
قمٛمران  ] 77 :إمم ِ
أي٦م ُُ :متَّ َٗم ٌؼ قمٚمٞمْف .

ي٤مس سم ِـ صمٕمٚمٌ َ٦م احل ِ ِ
ِ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ـــل اهللَّ َقمٜمْ ُف َأن ُ
٤مرصم ِّل رو َ
 -1713و َقم ْـ َأيب ُأُم٤مُم َ٦م إِ ِ ْ ْ َ َ
ُمـ ا ْىمتَٓمع طم َّؼ اُم ِر ٍ
يء ِ ِ ِ ِ
ىم٤مل ِ « :
وطمرم َقم َٚم ْٞم ِف ْ
وؾم َّٚمؿ َ
اجلـٜمَّ َ٦مش
ُمًٚم ٍؿ سمِٞمٛمٞمٜمف َ ،وم َ٘مدْ َأ ْو َضم٥م اهللَّ ًَم ُف اًمٜم ََّ٤مر َّ .
ْ
َ َ ْ
َ
قل اهللَِّ ؟ َىم َ٤مل  « :وإِ ْن يم٤من َىم ِْمٞمٌ ً٤م ُِمـ َأ ٍ
ِ
رؾم َ
َوم َ
راك ش روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ
ْ
َ
٘م٤مل ًَم ُف َر ُضم ٌؾ  :وإِ ْن يمَ٤م َن َؿم ْٞمئ ً٤م يًػم ًا ي٤م ُ
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سم٤مب شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م قمٛمد ًا

ِ
ِ ِ
 -1714وقم ْـ قم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل :
قمٛمرو ْسم ِـ ا ًْم
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٕم٤مص ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام قمـ ِّ
« ا ًْم َٙم ٌَ٤مئِ ُر ِ :
قق ا ًْم َقاًمِدَ ْيـ َ ،وىمت ُْؾ اًمٜمَّ ْٗم ِ
ذ ُ
اك سمِ٤مهللَِّ َ ،و ُقم ُ٘م ُ
قس ش رواه اًمٌخ٤مري .
س  ،وا ًْم َٞم ِٛم ُ
لم ا ًْم َٖم ُٛم ُ
اإل ْ َ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َوم٘م٤مل َ :ي٤م َر ُؾمقل اهللَّ ُم٤م ا ًْم َٙمٌَ٤مئِ ُر ؟ َ
ىم٤مل
وذم رواي٦م ًمف َ :أن َأ ْقم َراسمِٞمًّ٤م ضم٤م َء إِمم اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
لم ا ًْم َٖمٛمقس ش ُىم ْٚم ُ٧م  :وُم٤م ا ًْم ِ
ِ
ِ «:
اإل ْذ ُ
اك سمِ٤مهللَِّ ش َىم َ٤مل ُ :صم َّؿ ُم٤مذا ؟ َ
قس ؟ ىم٤مل « :
ٞمٛم ُ
لم ا ًْم َٖم ُٛم ُ
ىم٤مل  « :ا ًْم َٞمٛم ُ ُ ُ
َ َ
ٍ
لم هق ومِٞمٝم٤م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم٤مذ ٌب .
ا ًَّمذي َي ْ٘متَٓم ُع َُم َ٤مل ا ُْم ِريء ُمًٚمؿ  ،ش ي ْٕمٜمل سمِٞمٛم ٍ ُ َ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد:يمٜم٤م ٟمٕمد ُمـ اًمذٟم٥م اًمذي ٓ يمٗم٤مرة ًمف اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس أن َيٚمػ اًمرضمؾ يم٤مذسم٤م قمغم

ُم٤مل أظمٞمف ًمٞم٘متٓمٕمف  (.اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )289/6
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ٓ :حتٚمٗمقا سمحٚمػ اًمِمٞمٓم٤من أن ي٘مقل أطمديمؿ :وقمزة اهلل وًمٙمـ ىمقًمقا يمام ىم٤مل اهلل
قمز وضمؾ :واهلل رب اًمٕمزة (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 251/4
ىم٤مل قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف :يمٜم٤م ٟمٕمد اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس ُمـ اًمٙمٌ٤مئر( .أظمرضمف اًمٓمؼمان ذم اًمٙمٌػم)
ىم٤مل سمٙم٤مر سمـ حمٛمد  :صحٌ٧م اسمـ قمقن دهر ًا ُمـ اًمدهر طمتك ُم٤مت وأوص إمم أيب ومام ؾمٛمٕمتف طم٤مًمٗم ً٤م قمغم
يٛملم سمرة وٓ وم٤مضمرة طمتك ومرق سمٞمٜمٜم٤م اعمقت(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)39/3
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك ُ :م٤م طمٚمٗم٧م سم٤مهلل ص٤مدىم ً٤م وٓ يم٤مذسم ً٤م ىمط(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )128/9
وقمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واحلًـ ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن :أن هذا اًمٞمٛملم أقمٔمؿ ُمـ أن شمٙمٗمر أو أهن٤م يمذسم٦م
ٓ يمٗم٤مرة ومٞمف(.اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )289/6
وم٤مًم٘مقل إولُ :مذه٥م اجلٛمٝمقر أٟمف ٓ يمٗم٤مرة ومٞمف وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وسمف ي٘مقل ؾمٕمٞمد
سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ وإوزاقمل واًمثقري واًمٚمٞم٨م وأسمق قمٌٞمد وأسمق صمقر(.قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى)193/23

اًم٘مقل اًمث٤من :أن اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس دم٥م ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مرة وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ورواي٦م قمـ أمحد واظمتٞم٤مر اسمـ
طمزمُ ( .مٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤من أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج )188 / 6
اًمراضمح هق ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ٕن اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس أقمٔمؿ ُمـ أن شمٙمٗمره٤م يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم وهذا هق اعمقاومؼ
ًم٘مقاقمد اًمنمع .
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وُم٤م يم٤من ُمـ اعمٕم٤مِص حمرم اجلٜمس يم٤مًمٔمٚمؿ واًمٗمقاطمش وم٢من اًمِم٤مرع ل ينمع ًمف يمٗم٤مرة وهلذا
ٓ يمٗم٤مرة ذم اًمزٟم٤م وذب اخلٛمر وىمذف اعمحّمٜم٤مت واًمنىم٦م ،وـمرد هذا أٟمف ٓ يمٗم٤مرة ذم ىمتؾ اًمٕمٛمد وٓ ذم
اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس يمام ي٘مقًمف أمحد وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وُمـ واوم٘مٝمام ،وًمٞمس ذًمؽ ختٗمٞمٗم٤م قمـ ُمرشمٙمٌٝمام ،سمؾ ٕن
اًمٙمٗم٤مرة ٓ شمٕمٛمؾ ذم هذا اجلٜمس ُمـ اعمٕم٤مِص ،وإٟمام قمٛمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م ومٞمام يم٤من ُمٌ٤مطم٤م ذم إصؾ وطمرم ًمٕم٤مرض
يم٤مًمقطء ذم اًمّمٞم٤مم واإلطمرام (.إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم )76 / 2
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ اسمـ قم ٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :إن أول ىمً٤مُم٦م يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٗمٞمٜم٤م سمٜمل ه٤مؿمؿ  ،يم٤من رضمؾ ُمـ سمٜمل
ه٤مؿمؿ اؾمت٠مضمره رضمؾ ُمـ ىمريش ُمـ ومخذ أظمرى  ،وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمف ذم إسمٚمف  ،ومٛمر سمف رضمؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ىمد
اٟم٘مٓمٕم٧م قمروة ضمقاًم٘مف وم٘م٤مل :أهمثٜمل سمٕم٘م٤مل أؿمد سمف قمروة ضمقاًم٘مل  ٓ ،شمٜمٗمر اإلسمؾ  ،وم٠مقمٓم٤مه قم٘م٤مٓ ومِمد سمف
قمروة ضمقاًم٘مف  ،ومٚمام ٟمزًمقا  ،قم٘مٚم٧م اإلسمؾ إٓ سمٕمػما واطمدا  ،وم٘م٤مل اًمذي اؾمت٠مضمرهُ :م٤م ؿم٠من هذا اًمٌٕمػم ل
يٕم٘مؾ ُمـ سملم اإلسمؾ؟  ،ىم٤ملً :مٞمس ًمف قم٘م٤مل  ،ىم٤مل :وم٠ميـ قم٘م٤مًمف؟  ،ومحذومف سمٕمّم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م أضمٚمف  ،ومٛمر سمف
رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ  ،وم٘م٤مل :أشمِمٝمد اعمقؾمؿ؟  ،ىم٤ملُ :م٤م أؿمٝمد  ،ورسمام ؿمٝمدشمف  ،ىم٤مل :هؾ أٟم٧م ُمٌٚمغ قمٜمل
رؾم٤مًم٦م ُمرة ُمـ اًمدهر؟  ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ  ،ىم٤مل :إذا أٟم٧م ؿمٝمدت اعمقؾمؿ  ،ومٜم٤مد :ي٤م آل ىمريش  ،وم٢مذا أضم٤مسمقك ،
ومٜم٤مد :ي٤م آل سمٜمل ه٤مؿمؿ  ،وم٢من أضم٤مسمقك  ،ومًؾ قمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،وم٠مظمؼمه أن ومالٟم٤م ىمتٚمٜمل ذم قم٘م٤مل  ،وُم٤مت
اعمًت٠مضمر  ،ومٚمام ىمدم اًمذي اؾمت٠مضمره  ،أشم٤مه أسمق ـم٤مًم٥م وم٘م٤ملُ :م٤م ومٕمؾ ص٤مطمٌٜم٤م؟ ىم٤ملُ :مرض  ،وم٠مطمًٜم٧م
اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف  ،ومقًمٞم٧م دومٜمف  ،ىم٤مل :ىمد يم٤من أهؾ ذاك ُمٜمؽ  ،ومٛمٙم٨م طمٞمٜم٤م  ،صمؿ إن اًمرضمؾ اًمذي أوص إًمٞمف أن
يٌٚمغ قمٜمف وارم اعمقؾمؿ وم٘م٤مل :ي٤م آل ىمريش  ،ىم٤مًمقا :هذه ىمريش  ،ىم٤مل :ي٤م آل سمٜمل ه٤مؿمؿ  ،ىم٤مًمقا :هذه سمٜمق
ه٤مؿمؿ ىم٤مل :أيـ أسمق ـم٤مًم٥م  ،ىم٤مًمقا :هذا أسمق ـم٤مًم٥م  ،ىم٤مل :أُمرن ومالن أن أسمٚمٖمؽ رؾم٤مًم٦م أن ومالٟم٤م ىمتٚمف ذم
قم٘م٤مل  ،وم٠مشم٤مه أسمق ـم٤مًم٥م  ،وم٘م٤مل ًمف :اظمؽم ُمٜم٤م إطمدى صمالث :إن ؿمئ٧م أن شم١مدي ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ  ،وم٢مٟمؽ ىمتٚم٧م
ص٤مطمٌٜم٤م (ظمٓم٠م) وإن ؿمئ٧م طمٚمػ َخًقن ُمـ ىمقُمؽ أٟمؽ ل شم٘متٚمف  ،وم٢من أسمٞم٧م ىمتٚمٜم٤مك سمف  ،وم٠مشمك ىمقُمف ،
وم٘م٤مًمقاٟ :محٚمػ  ،وم٠مشمتف اُمرأة ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ يم٤مٟم٧م حت٧م رضمؾ ُمٜمٝمؿ ىمد وًمدت ًمف وم٘م٤مًم٧م :ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م ،
أطم٥م أن دمٞمز اسمٜمل هذا سمرضمؾ ُمـ اخلٛمًلم  ،وٓ شمّمؼم يٛمٞمٜمف طمٞم٨م شمّمؼم إيامن ومٗمٕمؾ  ،وم٠مشم٤مه رضمؾ
ُمٜمٝمؿ  ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م  ،أردت َخًلم رضمال أن َيٚمٗمقا ُمٙم٤من ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ  ،يّمٞم٥م يمؾ رضمؾ سمٕمػمان
 ،هذان سمٕمػمان وم٤مىمٌٚمٝمام قمٜمل  ،وٓ شمّمؼم يٛمٞمٜمل طمٞم٨م شمّمؼم إيامن  ،وم٘مٌٚمٝمام  ،وضم٤مء صمامٟمٞم٦م وأرسمٕمقن

 - 525اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م قمٛمد ًا

ومحٚمٗمقا  ،ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُ ،م٤م طم٤مل احلقل  ،وُمـ اًمثامٟمٞم٦م وإرسمٕملم قملم شمٓمرف .ىم٤مل
أيب ىمالسم٦م :يم٤مٟم٧م هذيؾ ظمٚمٕمقا ظمٚمٞمٕم٤م هلؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومٓمرق أهؾ سمٞم٧م ُمـ اًمٞمٛمـ سم٤مًمٌٓمح٤مء ،وم٤مٟمتٌف ًمف
رضمؾ ُمٜمٝمؿ ،ومحذومف سم٤مًمًٞمػ وم٘متٚمف  ،ومج٤مءت هذيؾ وم٠مظمذوا اًمٞمامن ومرومٕمقه إمم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
سم٤معمقؾمؿ وىم٤مًمقا :ىمتؾ ص٤مطمٌٜم٤م  ،وم٘م٤مل :إهنؿ ىمد ظمٚمٕمقه وم٘م٤مل :ي٘مًؿ َخًقن ُمـ هذيؾ ُم٤م ظمٚمٕمقه وم٠مىمًؿ
ُمٜمٝمؿ شمًٕم٦م وأرسمٕمقن رضمال وىمدم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمِم٤مم ،ومً٠مًمقه أن ي٘مًؿ ،وم٤مومتدى يٛمٞمٜمف ُمٜمٝمؿ سم٠مًمػ
درهؿ وم٠مدظمٚمقا ُمٙم٤مٟمف رضمال آظمر ،ومدومٕمف إمم أظمل اعم٘متقل وم٘مرٟم٧م يده سمٞمده ىم٤مل :وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م واخلٛمًقن
اًمذيـ أىمًٛمقا طمتك إذا يم٤مٟمقا سمٜمخٚم٦م أظمذهتؿ اًمًامء ومدظمٚمقا ذم هم٤مر ذم اجلٌؾ وم٤مهنجؿ اًمٖم٤مر قمغم اخلٛمًلم
اًمذيـ أىمًٛمقا ومامشمق ا مجٞمٕم٤م وأومٚم٧م اًم٘مريٜم٤من واشمٌٕمٝمام طمجر ومٙمن رضمؾ أظمل اعم٘متقل ومٕم٤مش طمقٓ صمؿ
ُم٤مت(.صحٞمح اًمٌخ٤مرى )2528/6
قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة ىم٤مل ؾمٛمع اسمـ قمٛمر رضمال َيٚمػ ٓ واًمٙمٕمٌ٦م وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمٛمر إن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك (.ؾمٜمـ اسمك دواد ُمً٠مًمف رىمؿ )3251
قمـ اسمك زيد ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م اًمِمٕمٌل قمـ رء ،ومٖمْم٥م ،وطمٚمػ أن ٓ َيدصمٜمل :ومذهٌ٧م ،ومجٚمً٧م قمغم
سم٤مسمف :وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م زيد ،إن يٛمٞمٜمل :إٟمام وىمٕم٧م قمغم ٟمٞمتل :ومرغ زم ىمٚمٌؽ ،واطمٗمظ قمٜمل صمالصم ً٤م ٓ :شم٘مقًمـ ًمٌمء
ظمٚم٘مف اهلل :ل ظمٚمؼ هذا ،وُم٤م أراد سمف؟ وٓ شم٘مقًمـ ًمٌمء ٓ شمٕمٚمٛمف :أن أقمٚمٛمف :وإي٤مك واعم٘م٤ميً٦م ذم اًمديـ،
وم٢مذا أٟم٧م ىمد أطمٚمٚم٧م طمراُم ً٤م ،أو طمرُم٧م طمالًٓ ،وشمزل ىمدم سمٕمد صمٌقهت٤م :ىمؿ قمٜمل ي٤م أسم٤م زيد .
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)319/4

ًَ
َ
َ
< -90ثبة ٔذة ِٓ زٍف ػٍّ٠ ٝنيٍ  ،فشأ ٜغري٘ب خريا ِٕٙب
ِّ
أْ ٠فؼً رٌه احملٍٛف ػٍ ، ٗ١ثُ ٠ىفش ػٓ ديٕٗ١

ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ:
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمر ْمح ِـ ْسم ِـ َؾم ُٛمر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل زم ُ
َ -1715قم ْـ قم ٌْد َّ
لم َ ،ومر َأي٧م َهمػمه٤م َظمػم ًا ُِمٜمٝم٤م  ،وم ْ٠م ِ
« وإِ َذا طم َٚم ْٗم َ٧م َ ِ
ت ا ًَّم ِذي ُه َق َظم ْ ٌػم  ،ويم ِّٗم ْر قمـ َي ِٛمٞمٜمؽ ش .
َ
قمغم َيٛم ٍ َ ْ
َ
َ
ْ
َْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ٌ
ِ
 -1716و َقمـ َأيب هرير َة ِ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾم َ
ىم٤مل ُ « :م ْـ طم َٚمػ َقم َغم
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
ُ َْ
َ
َي ِٛم ٍ
لم َومر َأى َهم ْ َػم َه٤م َظم ْػم ًا ُِمٜمْ َٝم٤م َوم ْٚم ُٞم َٙم ِّٗم ْر َقم ْـ َي ِٛمٞمٜم ِ ِف  ،و ًْمٞمَ ْٗم َٕم ْؾ ا ًَّم ِذي ُه َق َظم ْ ٌػم ش روا ُه ُمًٚمؿ .
ِ
 -1717و َقمـ َأيب ُمقؾمك ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِ ِّن واهللَِّ إِ ْن
َ ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
ُ َ
َ
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سم٤مب ٟمدب َُمـ طمٚمػ قمغم َي ٍ
ٛملم

ػ َقم َغم َي ِٛم ٍ
لم ُ ،صم َّؿ َأ َرى َظم ْػم ًا ُِمٜم َٝم٤م إَِّٓ َيم َّٗم ْر ُت َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمل  ،و َأشمٞمْ ُ٧م ا ًَّم ِذي ُه َق َظم ٌػم ش
َؿم٤م َء اهللَّ َٓ َأطمٚمِ ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ
ِ
 -1718و َقمـ َأ ِيب هرير َة ِ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ْ َٕ « :ن َي َٚم َّ٩م
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُ ََْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
َأ َطمدُ يم ُْؿ ذم َي ِٛمٞمٜم ِ ِف ذم َأ ْهٚمِ ِف آ َصم ُؿ ًَم ُف ِقمٜمْدَ اهللَِّ َشم َٕم٤ممم ُِم ْـ َأ ْن ُي ْٕمٓمِ َل َيم َّٗم َ٤مر َشم ُف ا ًَّمتل َوم َرض اهللَّ َقم َٚم ْٞم ِفش ٌ
ِ
 .ىمق ًُمف  « :ي َٚم٩م ش سمِ َٗم ْتحِ ا ًَّمال ِم  ،وشم َِْم ِد ِ
سم٤مًمث٤مء
يد اجلٞمِ ِؿ َ :أ ْي يتَام َدى ومِٞمٝم٤م َ ،وَٓ ُي َٙم ِّٗم ُر  ،وىمق ًُمف « :آ َصم ُؿ ش
َ
َّ
ُ
اعمثٚمث٦م َ ،أ ْي َ :أ ْيمثَ ُر إِ ْصم ًام .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ذم هذه إطم٤مدي٨م دًٓم٦م قمغم ُمـ طمٚمػ قمغم ومٕمؾ رء أو شمريمف  ،ويم٤من احلٜم٨م ظمػما ُمـ اًمتامدي قمغم
اًمٞمٛملم اؾمتح٥م ًمف احلٜم٨م  ،وشمٚمزُمف اًمٙمٗم٤مرة وهذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،وأمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ىمٌؾ
احلٜم٨م  ،وقمغم أٟمف جيقز شم٠مظمػمه٤م قمـ احلٜم٨م وقمغم أٟمف ٓ جيقز شم٘مديٛمٝم٤م قمغم اًمٞمٛملم  ،واظمتٚمٗمقا ذم ضمقازه٤م
سمٕمد اًمٞمٛملم وىمٌؾ احلٜم٨م ومجقزه٤م ُم٤مًمؽ وآوزاقمك واًمثقرى واًمِم٤مومٕمك وأرسمٕم٦م قمنم صح٤مسمٞم٤م ومج٤مقم٤مت
ُمـ اًمت٤مسمٕملم وهق ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ًمٙمـ ىم٤مًمقا  :يًتح٥م يمقهن٤م سمٕمد احلٜم٨م واؾمتثٜمك اًمِم٤مومٕمل اًمتٙمٗمػم
سم٤مًمّمقم وم٘م٤مل  ٓ :جيقز ىمٌؾ احلٜم٨م ٕٟمف قمٌ٤مدة سمدٟمٞم٦م  ،ومال جيقز شم٘مديٛمٝم٤م قمغم وىمتٝم٤م يم٤مًمّمالة وصقم

رُمْم٤من  ،وأُم٤م اًمتٙمٗمػم سم٤معم٤مل ومٞمجقز شم٘مديٛمف يمام جيقز شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة  ،واؾمتثٜمك سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م طمٜم٨م
اعمٕمّمٞم٦م  ،وم٘م٤مل  ٓ :جيقز شم٘مديؿ يمٗم٤مرشمف ٕن ومٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م  ،واجلٛمٝمقر قمغم إضمزائٝم٤م يمٖمػم اعمٕمّمٞم٦م
وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وأؿمٝم٥م اعم٤مًمٙمل  ٓ:جيقز شم٘مديؿ اًمٙمٗم٤مرة قمغم احلٜم٨م سمٙمؾ طم٤مل  ،ودًمٞمؾ
اجلٛمٝمقر فمقاهر هذه إطم٤مدي٨م  ،واًم٘مٞم٤مس قمغم شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة(.ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ ح  1649رىمؿ )274

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦مُ ٓ :جي ِز ُئ ذم اًمٙمٗم٤مرة إِظمراج ىمٞمٛم٦م اًمٓمٕم٤مم وٓ اًمٙمًقة ٕن اهلل ذيمر اًمٓمٕم٤مم ومال َيّمؾ
اًمتٙمٗمػم سمٖمػمه وٕن اهلل َظم َّ َػم سملم اًمثالصم٦م أؿمٞم٤مء وًمق ضم٤مز دومع اًم٘مٞمٛم٦م ل يٙمـ اًمتخٞمػم ُمٜمحٍم ًا ذم هذه
اًمثالث( .اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف )256/11
ىم٤مل اًم٘محٓم٤مٟمك رم ٟمقٟمٞمتف :واصدق وٓ حتٚمػ سمرسمؽ يم٤مذسم٤م
وشمقق أيامن اًمٖمٛمقس وم٢مهن٤م

وحتر ذم يمٗم٤مرة اإليامن
شمدع اًمدي٤مر سمالىمع احلٞمٓم٤من
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= -90ثبة اٌؼف ٛػٓ ٌغ ٛاٌّ١ني
ٚأٔٗ ال وفبسح فِ ٛ٘ٚ ، ٗ١ب جيش ٞػٍ ٝاٌٍغبْ ثغري لقذ اٌّ١ني
وم ٌٗٛػٍ ٝاٌؼبدح  :ال ٚاهلل ٚ ،ثٍٚ ٝاهلل ٚ ،حن ٛرٌه

ِ
ِ
ِ
ِ
إيام َن َوم َٙم َّٗم َ٤مر ُشم ُف
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ُ َٓ :ي١ماظم ُذيم ُُؿ اهللُ سمِ٤مًم َّٚم ْٖم ِق ذم َأ ْي َامٟمٙم ُْؿ َوًمٙم ْـ ُي١ماظم ُذيم ُْؿ سمِ َام َقم َّ٘مدْ شم ُُؿ َ
لم ُِمـ أوؾم ِ
ِ
إ ْـمٕم٤مم َقم َ ِ
ط َُم٤م ُشم ْٓم ِٕم ُٛم َ
حت ِر ُير َر َىم ٌَ ٍ٦م َوم َٛم ْـ َل ْ َجيِدْ َوم ِّمٞمَ٤م ُم
أهٚمِٞمٙم ُْؿ َأ ْو يمِ ًْ َق ُ ُهت ْؿ َأ ْو َ ْ
قن ْ
نمة َُم ًَ٤ميم َ ْ ْ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اطم َٗم ُٔمقا أ ْي َام َٟمٙم ُْؿ [ اعم٤مئدة . ] 89 :
َصمالَ َصم٦م َأ َّي٤م ٍم َذًم َؽ َيم َّٗم َ٤مر ُة َأ ْي َامٟمٙم ُْؿ إِ َذا َطم َٚم ْٗمت ُْؿ َو ْ

 -1719و َقمـ َقم٤مئِ َِم َ٦م ر ِيض اهللَّ َقمٜمْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُأٟم ِْز ًَم ْ٧م ه ِذ ِه أي ُ٦م {ٓ ي َ١م ِ
اظم ُذيم ُْؿ اهللَّ سمِ٤مًم َّٚم ْٖمق ذم َأ ْي َامٟمِٙم ُْؿ }
َ
ُ
َ
َ
َ ْ
َ َ
ِ
اًمر ُضم ِؾ  ٓ :واهللَِّ َ ،و َسمغم واهللَِّ  .رواه اًمٌخ٤مري .
ذم َىم ْقل َّ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م  :ي٤م أَي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ حترُمقا ـمٞمٌ٤مت ُم٤م أطمؾ اهلل ًمٙمؿ ذم اًم٘مقم اًمذيـ يم٤مٟمقا
طمرُمقا اًمٜمً٤مء واًمٚمحؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ىم٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل ،يمٞمػ ٟمّمٜمع سم٠ميامٟمٜم٤م اًمتل طمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م؟ وم٠مٟمزل اهلل
 ٓ:ي١ماظمذيمؿ اهلل سم٤مًمٚمٖمق ذم أيامٟمٙمؿ  .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ٓ :ي١ماظمذيمؿ اهلل سم٤مًمٚمٖمق ذم أيامٟمٙمؿ ىم٤مل  :هق
اًمرضمؾ َيٚمػ قمغم احلالل أن َيرُمف ،وم٘م٤مل اهلل  ٓ :ي١ماظمذيمؿ اهلل سم٤مًمٚمٖمق ذم أيامٟمٙمؿ أن شمؽميمف وشمٙمٗمر قمـ
يٛمٞمٜمؽ ،وًمٙمـ ي١ماظمذيمؿ سمام قم٘مدشمؿ إيامن ىم٤مل ُ :م٤م أىمٛم٧م قمٚمٞمف .قمـ أيب ُم٤مًمؽ ىم٤مل  :إيامن صمالصم٦م ،يٛملم
شمٙمٗمر ،ويٛملم ٓ شمٙمٗمر ،ويٛملم ٓ ي١ماظمذ هب٤م ،وم٠مُم٤م اًمتل شمٙمٗمر وم٤مًمرضمؾ َيٚمػ قمغم ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ أو ُمٕمّمٞم٦م
اهلل ومٞمٙمٗمر يٛمٞمٜمف ،واًمتل ٓ شمٙمٗمر اًمرضمؾ َيٚمػ قمغم اًمٙمذب ُمتٕمٛمدا ٓ ،شمٙمٗمر ،واًمتل ٓ ي١ماظمذ هب٤م،
وم٤مًمرضمؾ َيٚمػ قمغم اًمٌمء يرى أٟمف ص٤مدق ،ومٝمق اًمٚمٖمق ٓ ي١ماظمذ سمف (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )449/5
قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل :يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شم٘مقل :إٟمام اًمٚمٖمق ذم اعمزاطم٦م واهلزل وهق ىمقل اًمرضمؾ ٓ :واهلل ،وسمغم
واهلل ،ومذًمؽ ٓ يمٗم٤مرة ومٞمف ،إٟمام اًمٙمٗم٤مرة ومٞمام قم٘مد قمٚمٞمف ىمٚمٌف ُمثؾ أن يٗمٕمٚمف صمؿ ٓ يٗمٕمٚمف .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،
ىم٤ملً :مٖمق اًمٞمٛملم أن حترم ُم٤م أطمؾ اهلل ًمؽ ،ومذًمؽ ُم٤م ًمٞمس قمٚمٞمؽ ومٞمف يمٗم٤مرة .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،ىمقًمف :
ومٙمٗم٤مرشمف يٕمٜمل :اًمٞمٛملم اًمٕمٛمد اًمٙمذب ،إـمٕم٤مم قمنمة ُمً٤ميملم .وىم٤مل ايْم٤م رم ىمقًمف ُ:مـ أوؾمط  .يٕمٜملُ :مـ
أقمدل .قمـ اسمـ قمٛمر  ،ذم ىمقًمف ُ:مـ أوؾمط ُم٤م شمٓمٕمٛمقن أهٚمٞمٙمؿ ىم٤مل :اخلٌز واًمًٛمـ ،واخلٌز واًمزي٧م
واًمتٛمر ،وُمـ أومْمؾ ُم٤م شمٓمٕمٛمٝمؿ اخلٌز واًمٚمحؿ .قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أو يمًقهتؿ واًمٙمًقة قمٌ٤مءة ًمٙمؾ
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ُمًٙملم أو ؿمٛمٚم٦م .ىمقًمف شمٕم٤ممم :أو حترير رىمٌ٦م  .قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ،ىم٤مل :يمؾ رء ذم اًم٘مرآن أو أو ومٝمق خمػم،
وم٢من يم٤من ومٛمـ ل جيد ومٝمق إول .ىمقًمف شمٕم٤ممم :ومٛمـ ل جيد  .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،ىمقًمف :ومٛمـ ل جيد يٕمٜمل:
ُمـ ل جيد ؿمٞمئ٤م ُمـ هذه اًمثالصم٦م .ىمقًمف شمٕم٤ممم :ومّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم .قمـ طمج٤مج ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م قمٓم٤مء سمـ أيب
رسم٤مح قمـ شمٗمريؼ ىمْم٤مء اًمثالصم٦م أي٤مم ذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ،ومٚمؿ ير سمف سم٠مؾم٤م .ىمقًمف شمٕم٤ممم :ذًمؽ يمٗم٤مرة أيامٟمٙمؿ إذا
طمٚمٗمتؿ  .قمـ ؾمٕمٞمد  :يٕمٜمل  :اًمٞمٛملم اًمٕمٛمد إذا طمٚمٗمتؿ .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىمقًمف :واطمٗمٔمقا أيامٟمٙمؿ يٕمٜمل:
ٓ شمتٕمٛمدوا إيامن اًمٙم٤مذسم٦م ( .شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1195/4
قمـ أيب هريرة ذم ُمٕمٜمك (اًمٚمٖمق) ىمقًمف :هق أن َيٚمػ اًمرضمؾ قمغم اًمٌمء ٓ ئمـ إٓ أٟمف أشم٤مه وم٢مذا ًمٞمس هق ُم٤م
فمٜمف( .ومتح اًم٘مدير )234
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمفً ،مٖمق اًمٞمٛملم ان حتٚمػ واٟم٧م همْمٌ٤من (.شمٗمًػم ومتح اًم٘مدير) 234
ىم٤مل جم٤مهد ً :مٖمق اًمٞمٛملم ان يتٌ٤ميع اًمرضمالن ومٞم٘مقل اطمدمه٤م واهلل ٓاسمٞمٕمؽ سمٙمذا وي٘مقل آظمر واهلل ٓؿمؽميف
سمٙمذا  (.شمٗمًػم ومتح اًم٘مدير )234
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ػ اإلٟمً٤من قمغم اًمٌمء ،يًتٞم٘مـ أٟمف
ىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل  :أطمً ُـ ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ذم هذه :أن ( اًمٚمٖمق ) َطمٚمِ ُ
يمذًمؽ ،صمؿ جيد إُمر سمخالومف ،ومال يمٗم٤مرة ومٞمفُ(.مقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ )
ىم٤مل سمنم سمـ اًمقًمٞمد  :ـمٚم٥م اعمٜمّمقر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٠مراده قمغم اًم٘مْم٤مء وطمٚمػ ًمٞمٚملم وم٠مسمك وطمٚمػ إن ٓ
أومٕمؾ.وم٘م٤مل اًمرسمٞمع ًمٚمح٤مضم٥م شمرى أُمػم اعم١مُمٜملم َيٚمػ وأٟم٧م حتٚمػ ؟ ىم٤مل  :أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم يمٗم٤مرة يٛمٞمٜمف
أىمدر ُمٜمل وم٠مُمر سمف إمم اًمًجـ ومامت ومٞمف سمٌٖمداد( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )491/6
> -90ثبة وشا٘خ احلٍف يف اٌج١غ ٚئْ وبْ فبدلب

ً

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1729قم ْـ َأيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ًمٚمً ْٚم َٕم ِ٦م َ ،مم ْ َح َ٘م ٌ٦م ًم ْٚمٙم ًَْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٥م ش ٌ
«احلَٚمِ ُ
ػ ُمٜمْ َٗم َ٘م ٌ٦م ِّ
ِ
 -1721و َقمـ َأيب َىمتَ٤مد َة ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل « :
َ
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
إِي٤ميمُؿ و َيمثْر َة احلٚمِ ِ
ػ ذم ا ًْم ٌَ ْٞم ِع َ ،وم٢مِ َّٟم ُف ُيٜمَ ِّٗم ُؼ ُصم َّؿ َي ْٛم َح ُؼ ش رواه ُمًٚمؿ .
َّ ْ َ َ
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سم٤مب يمراه٦م احلٚمػ ذم اًمٌٞمع وإن يم٤من ص٤مدىم ً٤م

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًمٓمٞمٌل رمحف اهلل  :إي٤ميمؿ ُمٜمّمقب قمغم اًمتحذير أي  :ىمقا أٟمٗمًٙمؿ قمـ إيمث٤مر احلٚمػ وإيمث٤مر احلٚمػ
قمـ أٟمٗمًٙمؿ يمرره ًمٚمت٠ميمٞمد واًمتٜمٗمػم واًمٜمٝمل قمـ يمثرة احلٚمػ ومٞمف ٓ شم٘متيض ضمقاز ىمٚمتٝم٤م ٕن اًمٜمٝمل وارد
قمغم أهؾ اًمًقق وقم٤مدهتؿ يمثرة احلٚمػ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ٓ( :شم٠ميمٚمقا اًمرسم٤م أوٕم٤موم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م ).
(ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح طمدي٨م )32/6 - 2793
(واطمٗمٔمقا أيامٟمٙمؿ ) (اعم٤مئدة  )89ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :أي سمؽمك احلٚمػ وم٢مٟمٙمؿ إذا ل حتٚمٗمقا ل شمتقضمف قمٚمٞمٙمؿ هذه
اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )285/6
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي :وومٞمف اًمٜمٝمل قمـ يمثرة احلٚمػ ذم اًمٌٞمع وم٢من احلٚمػ ُمـ همػم طم٤مضم٦م ُمٙمروه ويٜمْمؿ إًمٞمف
شمروي٩م اًمًٚمٕم٦م ورسمام اهمؽم اعمِمؽمي سم٤مًمٞمٛملم (.ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ )229/3
اإلٔغبْ ثٛخٗ اهلل ػض ٚخً غري اجلٕخ
? -90ثبة وشا٘خ أْ ٠غأي ِ
َّ
ٚوشا٘خ ِٕغ ِٓ عأي ثبهلل رؼبىل ٚرؾفغ ثٗ

ِ
ضم٤مسمر ِ
َ -1722قم ْـ ٍ
رؾم ُ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ُ ٓ « :ي ًْ َ٠م ُل َسمق ْضم ِف اهللَِّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل ُ
َ
إَِّٓ اجلَٜمَّ ُ٦م ش رواه أسمق داود

ِ
 -1723و َقمـ اسمـ ُقمٛمر ِ
رؾم ُ
اؾمتَ َٕم٤م َذ
ْ
َ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ِـ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َىم َ٤مل َ :ىم٤مل ُ
ََ
َ
سمِ٤مهللَِّ  ،وم َ٠م ِقم ُ
ٞمذو ُه  ،وُم ْـ َؾم َ٠مل سم٤مهللَِّ َ ،وم َ٠م ْقم ُٓمق ُه َ ،و َُم ْـ َد َقم٤ميم ُْؿ َ ،وم َ٠م ِضمٞم ٌُقه  ،و َُم ْـ صٜمَع إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُم ْٕم ُرووم ً٤م
ِ
ِ
َومٙمَ٤مومِ ُئق ُه َ ،وم٢مِ ْن ل َ ِ
ٞمح ،
دمدُ وا َُم٤م ُشمٙمَ٤موم ُئق َٟم ُف سمف َ ،وم٤م َد ُقمقا ًَم ُف َطمتَّك شم ََر ْوا َأ َّٟمٙم ُْؿ َىمدْ يمَ٤م َوم ْ٠م ُمتق ُه ش طمديِ ٌ٨م َصح ٌ
ْ
روا ُه َأ ُسمق داود  ،واًمٜمً٤مئل سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمحلم .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل :يًتح٥م إضم٤مسم٦م ُمـ ؾم٠مل سم٤مهلل  (.اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف )423/9

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل:يٙمره ًمإلٟمً٤من أن َيً٠مل سمقضمف اهلل همػم اجلٜم٦م وأن يٛمٜمع َُمـ يً٠مل سم٤مهلل وشمِم َّٗمع سمف.
( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )122/3
ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل رمحف اهلل :ل ي٠مظمذ سمذًمؽ أئٛمتٜم٤م – يٕمٜمل سم٤مًم٘مقل سمتحريؿ قمدم إقمٓم٤مء ُمـ ؾم٠مل سم٤مهلل -
ومجٕمٚمقا يمال ُمـ إُمريـ ُمٙمروه٤م ول ي٘مقًمقا سم٤محلرُم٦م ومْمال قمـ اًمٙمٌػمة(.اًمزواضمر )318 -317/1
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سم٤مب يمراه٦م أن يً٠مل ِ
اإلٟمً٤من سمقضمف اهلل

ىم٤مل اًمًٜمدى  ( :يً٠مل سم٤مهلل ) قمغم سمٜم٤مء اًمٗم٤مقمؾ  ،أي  :اًمذي جيٛمع سملم اًم٘مٌٞمحلم  :أطمدمه٤م اًمً١مال سم٤مهلل
واًمث٤من قمدم اإلقمٓم٤مء عمـ يً٠مل سمف شمٕم٤ممم ومام يراقمل طمرُم٦م اؾمٛمف شمٕم٤ممم ذم اًمقىمتلم مجٞمٕم٤م  ،وأُم٤م ضمٕمٚمف ُمٌٜمٞم٤م
ًمٚمٛمٗمٕمقل ومٌٕمٞمد إذ ٓ صٜمع ًمٚمٕمٌد ذم أن يً٠مًمف اًمً٤مئؾ سم٤مهلل ومال وضمف ًمٚمجٛمع سمٞمٜمف وسملم شمرك اإلقمٓم٤مء ذم هذا
اعمحؾ(.طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜمً٤مئل )83/5
ىم٤مل اًم٘مرـمٌك  :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( :وُم٤م ي١مُمـ أيمثرهؿ سم٤مهلل إٓ وهؿ ُمنميمقن )  .وىم٤مل قمٓم٤مء :هذا ذم اًمدقم٤مء
وذًمؽ أن اًمٙمٗم٤مر يٜمًقن رهبؿ ذم اًمرظم٤مء وم٢مذا أص٤مهبؿ اًمٌالء أظمٚمّمقا ذم اًمدقم٤مء سمٞم٤مٟمف :
( وفمٜمقا أهنؿ أطمٞمط هبؿ ) (يقٟمس  .)22وىمقًمف :وإذا ُمس اإلٟمً٤من اًمي دقم٤مٟم٤م جلٜمٌف (يقٟمس  .)12وذم
آي٦م أظمرى (:وإذا ُمًف اًمنم ومذو دقم٤مء قمريض ) (ومّمٚم٧م  .)51وىمٞمؾُ :مٕمٜم٤مه٤م أهنؿ يدقمقن اهلل يٜمجٞمٝمؿ
ُمـ اهلٚمٙم٦م وم٢مذا أٟمج٤مهؿ ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿً :مقٓ ومالن ُم٤م ٟمجقٟم٤م ،وًمقٓ اًمٙمٚم٥م ًمدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٚمص وٟمحق هذا
ومٞمجٕمٚمقن ٟمٕمٛم٦م اهلل ُمٜمًقسم٦م إمم ومالن ووىم٤ميتف ُمٜمًقسم٦م إمم اًمٙمٚم٥م .ىمٚم٧م :وىمد ي٘مع ذم هذا اًم٘مقل واًمذي
ىمٌٚمف يمثػم ُمـ قمقام اعمًٚمٛملم وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )273/9
وىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ إًمقد احلٜمٗمل :أن اًمٜم٤مس ىمد أيمثروا ُمـ دقم٤مء همػم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إوًمٞم٤مء إطمٞم٤مء
ُمٜمٝمؿ وإُمقات وهمػمهؿُ ،مثؾ ي٤م ؾمٞمدي ومالن أهمثٜمل ،وًمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمتقؾمؾ اعمٌ٤مح ذم رء ،واًمالئؼ
سمح٤مل اعم١مُمـ قمدم اًمتٗمقه سمذًمؽ وأن ٓ َيقم طمقل مح٤مه ،وىمد قمدّ ه أٟم٤مس ُمـ اًمٕمٚمامء ذيم٤م وأن ٓ يٙمٜمف،
ومٝمق ىمري٥م ُمٜمف وٓ أرى أطمدا ممـ ي٘مقل ذًمؽ إٓ وهق يٕمت٘مد أن اعمدقمق احلل اًمٖم٤مئ٥م أو اعمٞم٧م اعمٖمٞم٥م
يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أو يًٛمع اًمٜمداء وي٘مدر سم٤مًمذات أو سم٤مًمٖمػم قمغم ضمٚم٥م اخلػم ودومع إذى وإٓ عم٤م دقم٤مه وٓ ومتح
وم٤مه ،وذم ذًمؽ سمالء ُمـ رسمٙمؿ قمٔمٞمؿ ) .شمٗمًػمه روح اعمٕم٤من)298 -297/3
وىمد أمجع قمٚمامء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ قمغم أن دقم٤مء همػم اهلل ذك أيمؼم خمرج ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم وىمد
ٟمّمقا قمغم ذًمؽ ذم يمت٤مب طمٙمؿ اعمرشمد ذم مجٞمع يمت٥م اعمذاه٥م وقمغم أن إومراد اهلل سم٤مًمٕمٌ٤مدة قمٛمقُم ً٤م واًمدقم٤مء
ظمّمقص ً٤م ُمـ ضوري٤مت آؾمالم ول َي٤مًمػ ذم ذًمؽ واطمد ُمٜمٝمؿ وإمج٤مع اعمًٚمٛملم طمج٦م ذقمٞم٦م يمام ىم٤مل
اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :إن اهلل شمٕم٤ممم ٓ جيٛمع أُمتل قمغم والًم٦م

ويد اهلل قمغم اجلامقم٦م (.اًمؽمُمذي) 2167

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ىم٤مل يمَردم سمـ أيب اًمً٤مئ٥م إٟمّم٤مري :ظمرضم٧م ُمع أيب ُمـ اعمديٜم٦م ذم طم٤مضم٦م ،وذًمؽ أول ُم٤م ذيمر رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ومآواٟم٤م اعمٌٞم٧م إمم راقمل همٜمؿ .ومٚمام اٟمتّمػ اًمٚمٞمؾ ضم٤مء ذئ٥م وم٠مظمذ محال ُمـ اًمٖمٜمؿ
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اإلٟمً٤من سمقضمف اهلل

( اى وًمد اًمِم٤مة ) ومقصم٥م اًمراقمل وم٘م٤مل :ي٤م قم٤مُمر اًمقادي ،ضم٤مرك .ومٜم٤مدى ُمٜم٤مد ٓ ٟمراه ،ي٘مقل :ي٤م هطم٤من،
َ
احلٛمؾ يِمتد طمتك دظمؾ ذم اًمٖمٜمؿ ل شمّمٌف يمدُم٦م .وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمغم رؾمقًمف سمٛمٙم٦م ( َو َأ َّٟم ُف
أرؾمٚمف .وم٠مشمك
ون سمِ ِر َضم ٍ
٤مل ُِم َـ ِْ
َ٤من ِر َضم ٌ٤مل ُِم َـ اإلٟم ِ
ْس َي ُٕمق ُذ َ
يم َ
وه ْؿ َر َه ًؼ ) ( .شمٗمًػم سمـ يمثػم) 474/4
اجل ِّـ َوم َزا ُد ُ
 989ثبة ربش ُ٠ل ٌٗٛؽبِٕ٘ؾبٖ ٌٍغٍيبْ ٚغريٖ
ألْ ِؼٕبٖ ٍِه ادلٍٛن ٚ ،ال ٛ٠فف ثزٌه غري اهلل عجسبٔٗ ٚرؼبىل

ِ
َ -1724قمـ َأيب هرير َة ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل  « :إِ َّن َأ ْظمٜمَ َع اؾم ٍؿ قمٜمدَ اهللَِّ
ْ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُ َْ
َ
ُمالك ش ُمتٗمؼ َقم َٚمٞمف  .ىم٤مل ؾم ْٗمٞم٤م ُن سمـ ُقمٞمٞمٜمَ َ٦م « ُمٚمِ ُؽ إَُم ِ
قمز وضم َّؾ رضم ٌؾ شمًَٛمك ُمٚمِ َؽ إَ ِ
الك ش ُِمثْ ُؾ
َْ
ُ َ
َّ َ َ ُ
ْ
َ
َ َّ َ
ِ
ؿم٤مه َ
ٜمِم ِ٤مه .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٛمرو اًمِمٞمٌ٤من قمـ أظمٜمع وم٘م٤مل :أووع .ىم٤مل قمٞم٤مضُ :مٕمٜم٤مه أٟمف أؿمد إؾمامء

صٖم٤مرا ( .ومتح اًمٌ٤مرى )589/19
أن اًم٘م٤ميض قمز اًمديـ اسمـ مج٤مقم٦م رأى أسم٤مه ذم اعمٜم٤مم ،ومً٠مًمف قمـ طم٤مًمف؟  .وم٘م٤ملُ :م٤م يم٤من قمكم أض ُمـ هذا
آؾمؿ ،وم٠مُمر اعمقىمٕملم أن ٓ يٙمتٌقا ًمف ذم اًمًجالت ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،سمؾ ىم٤ميض اعمًٚمٛملم.
( ومتح اًمٌ٤مرى )589/19
ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد سمـ أيب مجرة :يٚمتحؼ سمٛمٚمؽ إُمالك ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة وإن يم٤من اؿمتٝمر ذم سمالد اًمنمق
ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من إـمالق ذًمؽ قمغم يمٌػم اًم٘مْم٤مة ،وىمد ؾمٚمؿ أهؾ اعمٖمرب ُمـ ذًمؽ وم٤مؾمؿ يمٌػم اًم٘مْم٤مة
قمٜمدهؿ ىم٤ميض اجلامقمف (.ومتح اًمٌ٤مرى )589/19
 -980ثبة إٌ ٟٙػٓ خمبىجخ اٌفبعك ٚادلجزذع ٚحنّ٘ٛب ثغ١ذٚ ٞحنٖٛ

ِ
ِ
يض اهللَّ قمٜم ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شم ُ٘مق ًُمقا ًم ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِؼ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1725قمـ ُسم َر ْيدَ َة َر َ
قمز وضم َّؾ ش رواه أسمق داود سم٢مِ ٍ
يؽ َؾم ِّٞمد ًا َ ،وم َ٘مدْ َأ ْؾم َ
َؾم ِّٞمدٌ َ ،وم٢مِ َّٟم ُف إِ ْن ُ
ٍ
صحٞمح .
ؾمٜم٤مد
خ ْٓمت ُْؿ َر َّسمٙم ُْؿ َّ َ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ُ:مـ قم ّٔمؿ ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم وُمـ شمًٌؿ ذم وضمف ُمٌتدع
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ خم٤مـمٌ٦م اًمٗم٤مؾمؼ واعمٌتدع

زوج يمريٛمتف ُمـ ُمٌتدع وم٘مد ىمٓمـع رمحٝمـ٤م وُمـ شمٌع
وم٘مد اؾمتخػ سمام أٟمزل اهلل قمز وضمؾ قمغم حمٛمد وُمـ ّ
ضمٜم٤مزة ُمٌتدع ل يزل ذم ؾمخط اهلل طمتك يرضمع(.ذح اًمًٜمف ًمٚمؼمهب٤مرى )139
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ذم ُ
ومّمؾ ظمٓم٤مب اًمٙمت٤ميب سمًٞمدي وُمقٓي :وأُم٤م أن َي٤مـم٥م سمًٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م وٟمحق ذًمؽ
ومحرام ىمٓمٕم ً٤م (.أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  ) 1322/3اٟمتٝمك.
ىم٤مل اًمِم٤مـمٌك  :وم٢من شمقىمػم ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ُمٔمٜمّ٦م عمٗمًدشملم شمٕمقدان قمغم اإلؾمالم سم٤مهلدم :إطمدامه٤م :اًمتٗم٤مت
اجلٝم٤مل واًمٕم٤مُم٦م إمم ذًمؽ اًمتقىمػم ومٞمٕمت٘مدون ذم اعمٌتدع أٟمّف أومْمؾ اًمٜم٤مس وأن ُم٤م هق قمٚمٞمف ظمػم مم٤م قمٚمٞمف همػمه
ومٞم١مدي ذًمؽ إمم اشمٌ٤مقمف قمغم سمدقمتف دون اشمٌ٤مع أهؾ اًمًٜمّ٦م قمغم ؾمٜمّتٝمؿ .واًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمّف إذا ُو ِّىم َر ُمـ أضمؾ سمدقمتف
ص٤مر ذًمؽ يم٤محل٤مدي اعمحرض ًمف قمغم إٟمِم٤مء آسمتداع ذم يمؾ رء .وقمغم يمؾ طم٤مل ومتحٞم٤م اًمٌدع ومتقت
اًمًٜمـ ،وهق هدم اإلؾمالم سمٕمٞمٜمف (.اإلقمتّم٤مم )86
ىم٤مل اًمٜمقوى:اجلٛمع سملم هذه إطم٤مدي٨م أٟمف ٓ سم٠مس سم٢مـمالق ومالن ؾمٞمد وي٤م ؾمٞمدي وؿمٌف ذًمؽ إذا يم٤من
اعمًقد وم٤موال ظمػما إُم٤م سمٕمٚمؿ وإُم٤م سمّمالح وإُم٤م سمٖمػم ذًمؽ وإن يم٤من وم٤مؾم٘م٤م أو ُمتٝمام ذم ديٜمف أو ٟمحق ذًمؽ
يمُره أن ي٘م٤مل ؾمٞمد (.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى ) 362
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

إؿمٕمري ّ
وومً٤مق
قمـ سمالل سمـ ؾمٕمد
ّ
ومً٤مق دُمِمؼ .وم٘م٤ملُ :م٤مزم ّ
أن ُمٕم٤موي٦م يمت٥م إمم أيب اًمدّ رداء :ايمت٥م إمم ّ
دُمِمؼ؟ وُمـ أيـ أقمرومٝمؿ؟ وم٘م٤مل اسمٜمف سمالل :أٟم٤م أيمتٌٝمؿ ومٙمتٌٝمؿ .ىم٤ملُ :مـ أيـ قمٚمٛم٧م؟ ُم٤م قمروم٧م ّأهنؿ
ومً٤مق ّإٓ وأٟم٧م ُمٜمٝمؿ .اسمدأ سمٜمٗمًؽ ول يرؾمؾ سم٠مؾمامئٝمؿ(.ذح إدب اعمٗمرد ومْمؾ اهللّ اًمّمٛمد (1299 - 2
ّ

سم٤مًمِم٤مرب قمغم قمٝمد رؾمقل اهللّ ّ
اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد ىم٤مل :يمٜمّ٤م ٟم١مشمك ّ
صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وإُمرة أيب سمٙمر
قمـ ّ
ومّمدرا ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ومٜم٘مقم إًمٞمف سم٠ميديٜم٤م وٟمٕم٤مًمٜم٤م وأرديتٜم٤م طمتّك يم٤من آظمر إُمرة قمٛمر ومجٚمد أرسمٕملم طمتّك إذا
قمتقا وومً٘مقا ضمٚمد صمامٟملم ( .اًمٌخ٤مري -اًمٗمتح )6779 - 12
ىم٤مل قم٤مصؿ إطمقل :ضمٚمً٧م إمم ىمت٤مدة ومذيمر قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ومقىمع ومٞمف وم٘مٚم٧م ٓ :أرى اًمٕمٚمامء ي٘مع سمٕمْمٝمؿ
ذم سمٕمض! وم٘م٤مل :ي٤م أطمقل أو ٓ شمدري أن اًمرضمؾ إذا اسمتدع ومٞمٜمٌٖمل أن يذيمر طمتك َُي َذ َر.
(ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌك )273/2

َّ ُ ّ
 -988ثبة وشا٘خ عت احلّٝ

ِ
ٍ ِ
اًمً ِ
وؾم َّٚمؿ َ
٤مئ٥م َ ،أ ْو ُأ ِّم
دظم َؾ قمغم ُأ ِّم َّ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن ُ
 -1726قم ْـ َضم٤مسمر َر َ

 -533اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

حل ّٛمك
سم٤مب يمراه٦م َّ
ؾم٥م ا ُ

ِ
٤مئ٥م َأ ْو َي٤م ُأ ِّم اعمًُٞمَّ ِ
اًمً ِ
اعمُ ًَٞمَّ ِ
سم٤مر َك اهللَّ ومِٞم َٝم٤م
٥م شم َُز ْوم ِز َ
وملم ؟ ش َىم٤م ًَم ْ٧م  :احلُ َّٛمك ٓ َ
٥م وم َ٘م َ٤مل َُ « :م٤م ًَمؽ ي٤م ُأ َّم َّ
احلد ِ
ٌ٨م ِ
ِ
ِ
٥م ا ًْمٙمِ ُػم َظم َ
يد ش رواه
٥م َظم َٓم٤مي٤م َسمٜمل آدم  ،يمَام ُي ْذه ُ
َ ،وم َ٘م َ٤مل  ٓ « :شم ًَُ ٌِّل احلُ َّٛمك َ ،وم٢مِ َّهنَ٤م شم ُْذه ُ
ُمًٚمؿ  « .شمُز ْوم ِزومِلم ش َأي َ :شمتَحريمِلم طمر َيم ً٦م هيٕم ً٦م  ،وُمٕمٜم٤مه  :شمَرشم َِٕمدُ  ،وهق سمْمؿ ِ
اًمت٤مء وسم٤مًمزاي
َ
َ
َ ُ َ
َ
ْ
ِّ
َْ ُ ْ
َّ َ َ
ِ
سم٤مًمراء اعمٙمررة واًم٘م٤موملم .
ور ِوي َأيْم ً٤م
اعمٙمررة واًمٗم٤مء اعمٙمررة ُ ،
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق اًمدرداء رى اهلل قمٜمف  :محك ًمٞمٚم٦م يمٗم٤مرة ؾمٜم٦م( .اعمرض واًمٙمٗم٤مرات ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )31

احلٛمكٕ :هن٤م شمٕمٓمل يمؾ ُمٗمّمؾ ىمًٓمف ُمـ
قمـ أيب هريرة رى اهلل قمٜمف ىم٤مل ُ :م٤م وضم ٌع أطم٥م إزم ُمـ ّ
ٍ
ُمٗمّمؾ ىمًٓمف ُمـ إضمر(.صٗمف اًمّمٗمقة )335/1
اًمقضمع ،وإن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمل يمؾ
قمـ جم٤مهد ىم٤مل:احلٛمك طمظ يمؾ ُم١مُمـ ُمـ اًمٜم٤مر صمؿ ىمرأ (وإن ُمٜمٙمؿ إٓ وارده٤م يم٤من قمغم رسمؽ طمتام ُم٘مْمٞم٤م )
واًمقرود ذم اًمدٟمٞم٤م هق اًمقرود ذم أظمرة(.اعمرض واًمٙمٗم٤مرات ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ )29
ىم٤مل احلًـ :يم٤مٟمقا يرضمقن ذم محك ًمٞمٚم٦م يمٗم٤مرة عم٤م ُم٣م ُمـ اًمذٟمقب(.اعمرض واًمٙمٗم٤مرات رىمؿ )29
ىم٤مل ىمٞمس سمـ قمٌ٤مد رمحف اهلل :ؾم٤مقم٤مت اًمقضمع يذهٌـ ؾم٤مقم٤مت اخلٓم٤مي٤م( .اعمرض واًمٙمٗم٤مرات )95
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقريً :مٞمس سمٗم٘مٞمف ُمـ ل يٕمد اًمٌالء ٟمٕمٛم٦م ،واًمرظم٤مء ُمّمٞمٌ٦م( .اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )81
سم٤محلٛمك؟.
وووع سمٕمض وًمد اإلُم٤مم أمحد يده قمٚمٞمفَ ،وم َ٘م َ٤مل ًمف :يم٠مٟمؽ حمٛمقم؟ َوم َ٘م َ٤مل أمحد :وأٟمّك زم
ّ
( جمٛمقع رؾم٤مئؾ سمـ رضم٥م )384/2
ىم٤مل اسمق طمٗمص  :اعمٕم٤مص سمريد اًمٙمٗمر يمام أن احلٛمك سمريد اعمقت(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك)6739
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م وه٤مضمر أصح٤م ُسمفُ ،مًتٝمؿ وسم٤مء اعمديٜم٦م ومٛمرض أسمق سمٙمر
عمّ٤م ه٤مضمر
ُّ

ومدظمٚم٧م قمٚمٞمٝمام ،وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٧م ،يمٞمػ َدمدك؟ وي٤م سمِالل ،يمٞمػ َدمدك؟ ىم٤مًم٧م :ومٙم٤من
وسمالل .ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:
ُ
احلٛمك ي٘مقل :
أسمق سمٙمر إذا أظمذشمف ّ
يم ُّؾ اُمرئ ُُم َّمٌّح ذم أهٚمف

واعمقت َأ ْدٟمك ُمـ ِ
ذاك َٟم ْٕمٚمِ ِف
ُ

وىم٤مًم٧م  :ويم٤من سمالل إذا َأىمٚمٕم٧م قمٜمف َيرومع قم٘مػمشمف وي٘مقل:
ٍ
وضم ُ
ٚمٞمؾ
ًمٞم٧م ِؿم ْٕمري هؾ أسمٞمت ّـ
أٓ َ
وطم ْقزم إ ْذظمر َ
ًمٞمٚم ً٦م سمقاد َ
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وهؾ َأ ِر َد ْن يقُم ً٤م ُِمٞم٤مه َجمٜم ٍّ٦م

حل ّٛمك
سم٤مب يمراه٦م َّ
ؾم٥م ا ُ

يٌدون زم َؿم٤م َُم٦م و َـم ِٗمٞمؾ ( .ومتح اًمٌ٤مرى طمدي٨م ) 5353
وهؾ َ

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أسمٞمف :يمٜم٧م ُمع ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف وقم٤مد ُمريْم ً٤م ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل :أسمنم
وم٢من ُمرض اعم١مُمـ جيٕمٚمف اهلل ًمف يمٗم٤مرة وُمًتٕمتٌ ً٤م وإن ُمرض اًمٗم٤مضمر يم٤مًمٌٕمػم قم٘مٚمف أهٚمف صمؿ أرؾمٚمقه ومال
يدري ل قم٘مؾ ول أرؾمؾ(.آدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مرى )1/196
ِ
ِ
وذيمرت ُمر ًة وأٟم٤م حمٛمق ٌم َ
اًمِمٕمراء يًٌُّٝم٤م:
سمٕمض
ىمقل
وم٤مئدة  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ومم٤م ُضمرب ًمذه٤مب احلٛمك
ُ
زارت ُمٙمٗمرة اًمذٟمقب وودقم٧م

شمٌ٤م هل٤م ُمـ زائر وُمقدع

ىم٤مًم٧م وىمد قمزُم٧م قمغم شمرطم٤مهل٤م

ُم٤مذا شمريد وم٘مٚم٧م أن ٓ شمرضمٕمل

ُ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ؾم ٌِّف وًمق ىم٤مل :
ؾم٥م ُم٤م هنك
وم٘مٚم٧م :شم ًٌّ٤م ًمف إذ َّ
أهال هب٤م ُِمـ ٍ
ِ
وُمق ِّد ِع
اًمذٟمقب ًم ِ َّم ٌِّٝم٤م
زارت ُمٙمٗمر ُة
ْ
زائر َ
ىم٤مًم٧م وىمد قمزُم٧م قمغم شمرطم٤مهل٤م
ْ

ُم٤مذا شمريد؟ وم٘مٚم٧م :أن ٓ شم٘مٚمٕمل!

ًمٙم٤من أومم سمف ،وٕىمٚمٕم٧م قمٜمف ،وم٠مىمٚمٕم٧م قمٜمل هي ًٕم٤م!! (.صحٞمح اًمٓم٥م اًمٜمٌقى ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )68-67
َّ
 -989ثبة إٌ ٟٙػٓ عت اٌش٠ر ٚ ،ث١بْ ِب ٠مبي ػٕذ ٘جٛثٙب

ِ
َ -1727قمـ َأيب اعمُٜم ِْذ ِر َأيب سم ِـ َيمٕم ٍ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ٓ « :
َ ِّ ْ ْ
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٥م َر َ
ِ ِ
ِ
اًمريحِ َ
وظم ْ ِػم َُم٤م ومِٞم َٝم٤م
اًمر َ
يح َ ،وم٢مِ َذا َر َأ ْيت ُْؿ ُم٤م َشمٙم َْر ُهق َن َ ،وم ُ٘مق ًُمقا  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِٟمَّ٤م ٟم ًَْ َ٠م ًُم َؽ ُم ْـ َظم ْ ِػم هذه ِّ
شم ًَُ ٌُّقا ِّ
ِ ِ
ِ
وظم ِػم ُم٤م ُأ ُِمر ْ ِ
ت سمِ ِف ش رواه اًمؽمُمذي
وذ ُم٤م ُأ ُِم َر ْ
ذ َهذه ِّ
َ
َ ْ
ذ ُم٤م ومٞمٝم٤م ِّ
اًمريحِ َو َ ِّ
ت سمِف َ ،و َٟم ُٕمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َ ِّ
و َىم َ٤مل َ :طم ٌ
دي٨م طمً ٌـ صحٞمح .
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
 -1728وقم ْـ َأيب ُه َر ْير َة َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
مح ِ٦م َ ،و َشم ْ٠م ِيت سم٤مًم َٕم َذ ِ
قه٤م َ ،و َؾم ُٚمقا اهللَّ َظم ْ َػم َه٤م ،
يح ُِم ْـ َر ْوحِ اهللَِّ َشم ْ٠م ِيت سمِ٤م ًَّمر ْ َ
قه٤م َومال شم ًَُ ٌُّ َ
اب َ ،وم٢مِذا َر َأ ْيت ُُٛم َ
اًمر ُ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
واؾمت َِٕم ُ
وؾم َّٚمؿ ُِ « :م ْـ َر ْوحِ
ذ َه٤م ش رواه أسمق داود سم٢مِؾمٜم٤مد
طمًـ  .ىمقًمف َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ْ
ٞمذوا سم٤مهللَِّ ُم ْـ َ ِّ
ِ
محتِ ِف سمِ ِٕمٌ ِ
٤مد ِه .
اهللَِّ ش هق سمٗمتح اًمراء َ :أ ْي َر ْ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمريح
وؾم َّٚمؿ إِذا َقمّم َٗم٧م ِّ
يض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :يمَ٤م َن اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1729وقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
وظمػم ُم٤م ُأ ِ
ِ
رؾم َٚم ْ٧م سمِ ِف  ،و َأ ُقمق ُذ سمؽ ُِمـ َ ِ
َ
ذ
َ
ىم٤مل « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِن َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َظم ْ َػم َه٤م َ ،و َظم ْ ِػم َُم٤م وم َ
ٞمٝم٤م ْ َ ،
ذه٤م َ ،و َ ِّ
ْ ِّ
ُم٤م ومِٞمٝم٤م  ،و َذ ُم٤م ُأ ِ
رؾم َٚم٧م سمِ ِف ش رواه ُمًٚمؿ .
َ ِّ
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ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل قمٜمف  :اعم٤مء واًمريح ضمٜمدان ُمـ ضمٜمقد اهلل ،واًمريح ضمٜمد اهلل إقمٔمؿ .

( هبجف اًمٜم٤مفمريـ واي٤مت اعمًتدًملم ًمٚمٙمرُمك )122
وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :اًمِمامل ُمٚمح إرض ،وًمقٓ اًمِمامل ٕٟمتٜم٧م إرض (.اًمدر اعمٜمثقر ) 391/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف أن رضمالً ًمٕمـ اًمريح قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل  ٓ:شمٚمٕمٜمقا اًمريح
وم٢مهن٤م ُم٠مُمقرة وإٟمف ُمـ ًمٕمـ ؿمٞمئ ً٤م ًمٞمس ًمف سم٠مهؾ رضمٕم٧م اًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمفُ( .مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح رىمؿ )1517
قمـ ُأيب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمؾ رء ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمري٤مح ومٝمق رمح٦م ،ويمؾ رء ذم اًم٘مرآن ُمـ
اًمريح ومٝمق قمذاب( .اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن)574/1
ىم٤مل يمٕم٥مً:مق اطمتًٌ٧م اًمريح قمـ اًمٜم٤مس صمالصم٦م أي٤مم ٕٟمتـ ُم٤م سملم اًمًامء وإرض(.اًمدر اعمٜمثقر )164/1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف :اًمري٤مح صمامٟمٞم٦م :أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م رمح٦م وأرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م قمذاب وم٠مُم٤م اًمرمح٦م
وم٤مًمٜم٤مذات واعمٌنمات واعمرؾمالت واًمذاري٤مت وأُم٤م اًمٕمذاب وم٤مًمٕم٘مٞمؿ واًمٍمس ومه٤م ذم اًمؼم واًمٕم٤مصػ
واًم٘م٤مصػ ومه٤م ذم اًمٌحر (.شمٗمًػم اسمـ يمثػم)323/6
قمـ جم٤مهد ىم٤مل :اًمريح هل٤م ضمٜم٤مطم٤من وذٟم٥م  (.شمٗمًػم اسمـ يمثػم)299/8
ىم٤مل احلًـ :ضمٕمٚم٧م اًمري٤مح قمغم اًمٙمٕمٌ٦م :وم٢مذا أردت أن شمٕمٚمؿ ذًمؽ وم٠مؾمٜمد فمٝمرك إمم سم٤مب اًمٙمٕمٌ٦م وم٢من
اًمِمامل قمـ ؿمامًمؽ  -وهل مم٤م يكم احلجر واجلٜمقب قمـ يٛمٞمٜمؽ وهق مم٤م يكم احلجر إؾمقد واًمّمٌ٤م ُم٘م٤مسمٚمؽ
 وهل ُمًت٘مٌؾ سم٤مب اًمٙمٕمٌ٦م واًمدسمقر ُمـ ُدسمر اًمٙمٕمٌ٦م (.اًمدر اعمٜمثقر )391/1ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزي ٓ :شمًٌقا اًمريح وم٢مذا رأيتؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٙمرهقن وم٘مقًمقا  :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ
ظمػم هذه اًمريح وظمػم ُم٤م ومٞمٝم٤م وظمػم ُم٤م أرؾمٚم٧م سمف وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ذ هذه اًمريح وذ ُم٤م ومٞمٝم٤م وذ ُم٤م
أرؾمٚم٧م سمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )31/7
يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ُم٤مًمؽ إذا رأى اًمريح ىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ ظمػمه٤م وظمػم ُم٤م ىمدرت ومٞمٝم٤م وٟمٕمقذ سمؽ
ُمـ ذه٤م وذ ُم٤م ىمدرت ومٞمٝم٤مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )31/7
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ٓ :يٜمٌٖمل ٕطمد أن يً٥م اًمريح وم٢مهن٤م ظمٚمؼ هلل ُمٓمٞمع ،وضمٜمد ُمـ أضمٜم٤مده جيٕمٚمٝم٤م رمح٦م وٟم٘مٛم٦م
إذا ؿم٤مء (.إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )153
قمـ قمٌدة سمٜم٧م ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان أن أسم٤مه٤م ىم٤مل :إن ُمٚمٙم٤م ٟمّمٗمف ٟمقر وٟمّمٗمف صمٚم٩م ي٘مقل :ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ يمام
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أًمٗم٧م سملم هذا اًمٜمقر وهذا اًمثٚم٩م وم٠مًمػ سملم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ًمٞمس ًمف شمًٌٞمح همػمه .
(اًمٕمٔمٛمف  493/1طمدي٨م )474
ىم٤مل اًم٘مٚم٘مِمٜمدي :أصقل اًمري٤مح أرسمع:
إومم :اًمّمٌ٤م :وهل اًمتل شم٠ميت ُمـ اعمنمق ،وشمًٛمك اًم٘مٌقل أيْم ً٤مٕ ،هن٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمًت٘مٌؾ اعمنمق.
ىم٤مل ذم صٜم٤مقم٦م اًمٙم ت٤مب :وأهؾ ُمٍم يًٛمقهن٤م اًمنمىمٞم٦م ٕهن٤م شم٠ميت ُمـ ُمنمق اًمِمٛمس ،وهل اًمتل ٟمٍم هب٤م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم إطمزاب يمام أظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمفٟ ( :مٍُمت سم٤مًمّمٌ٤م )
اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمدسمقر :وُمٝمٌٝم٤م ُمـ ُمٖمرب اًمِمٛمس إمم طمد اًم٘مٓم٥م اجلٜمقيب ،وؾمٛمٞم٧م اًمدسمقرٕ :ن ُمًت٘مٌؾ
اعمنمق ي ًتدسمره٤م ،وشمًٛمك اًمٖمرسمٞم٦م :هلٌقهب٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب ،وهب٤م هٚمٙم٧م قم٤مد يمام أظمؼم قمٚمٞمف اًمًالم
.سم٘مقًمف ( :وأهٚمٙم٧م قم٤مد سم٤مًمدسمقر)
اًمث٤مًمث٦م :اًمِمامل :وُمٝمٌٝم٤م ُمـ طمد اًم٘مٓم٥م اًمِمامزم إمم ُمٖمرب اًمِمٛمس وؾمٛمٞم٧م ؿمامًٓ ٕهن٤م قمغم ؿمامل ُمـ
اؾمت٘مٌؾ اعمنمق .ىم٤مل ذم صٜم٤مقم٦م اًمٙمت٤مب :وشمًٛمك اًمٌحري٦م ٕهن٤م يً٤مر هب٤م ذم اًمٌحر قمغم يمؾ طم٤مل
اًمراسمٕم٦م :اجلٜمقسمٞم٦م :وُمٝمٌٝم٤م ُمـ طمد اًم٘مٓم٥م إؾمٗمؾ إمم ُمٓمٚمع اًمِمٛمس ،وشمًٛمك سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م :اًم٘مٌٚمٞم٦م:
ٕهن٤م شم٠ميت ُمـ اًم٘مٌٚم٦م ومٞمٝم٤م ،وشمًٛمك هب٤م أيْم ً٤م اعمريًٞم٦مٕ :ن ذم اجلٝم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م سمالد اعمريس ،وهؿ ضب ُمـ
اًمًقدان ،وهل أردأ اًمري٤مح قمٜمد أهؾ ُمٍم .وىم٤مل اًمٜمح٤مس :ويمؾ ريح ضم٤مءت ُمـ ُمٝمٌل رَيلم شمًٛمك
اًمٜمٙمٌ٤مء :ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م ٟمٙمٌ٧م قمـ ُمٝم٤مب هذه اًمري٤مح وقمدًم٧م قمٜمٝم٤م.
( صٌح إقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م اإلٟمِم٤م – اًم٘مٚم٘مِمٜمدي)185/2
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ جم٤مهد ىم٤مل  :ه٤مضم٧م ريح أو هٌ٧م ريح ومًٌقه٤م وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس  ٓ :شمًٌقه٤م وم٢مهن٤م دمئ سم٤مًمرمح٦م ودمئ

سم٤مًمٕمذاب وًمٙمـ ىمقًمقا  :اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م رمح٦م وٓ دمٕمٚمٝم٤م قمذاسم٤مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )31/7
وصمٌ٧م أن اسمـ قمٌ٤مس يم٤من إذا ؾمٛمع صقت اًمرقمد ىم٤مل( :ؾمٌح٤من اًمذي ؾمٌح٧م ًمف) ىم٤مل :إن اًمرقمد ُمٚمؽ
يٜمٕمؼ سم٤مًمٖمٞم٨م ،يمام يٜمٕمؼ اًمراقمل سمٖمٜمٛمف ( .إدب اعمٗمرد ) 722
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسُ :م٤م هٌ٧م ريح ىمط إٓ ضمث٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ريمٌتٞمف وىم٤مل :اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م
رمح٦م وٓ دمٕمٚمٝم٤م قمذاسم٤م ،اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م ري٤مطم٤م وٓ دمٕمٚمٝم٤م رَي٤م .ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس:شمٗمًػم ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل:
( أرؾمٚمٜم٤م رَي٤م سسا ) ( وم٠مرؾمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمريح اًمٕم٘مٞمؿ ) وىم٤مل  ( :وأرؾمٚمٜم٤م اًمري٤مح ًمقاىمح )
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( وأرؾمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمري٤مح ُمٌنمات)( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ) 164 /1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف أن رضم ً
ال ًمٕمـ اًمريح قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل  ٓ :شمٚمٕمٜمقا اًمريح
وم٢مهن٤م ُم٠مُمقرة وإٟمف ُمـ ًمٕمـ ؿمٞمئ ً٤م ًمٞمس ًمف سم٠مهؾ رضمٕم٧م اًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمف (.رواه اًمؽمُمذي )
ِ
طم٤مج وم٤مؿمتدت ،وم٘م٤مل قمٛمر
قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :أظمذت اًمٜم٤مس اًمريح ذم ـمريؼ ُمٙم٦م وقمٛمر ّ
عمـ طمقًمفُ :م٤م اًمريح؟ ومٚمؿ يرضمٕمقا سمٌمء! وم٤مؾمتحثث٧م راطمٚمتل :وم٠مدريمتف .وم٘مٚم٧م :سمٚمٖمٜمل أٟمؽ ؾم٠مًم٧م قمـ
اًمريح؟ وإن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :اًمريح ُمـ روح اهلل :شم٠ميت سم٤مًمرمح٦م ،وشم٠ميت
سم٤مًمٕمذاب ومال شمًٌقه٤م ،وؾمٚمقا اهلل ظمػمه٤م ،وقمقذوا ُمـ ذه٤م( .اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ )285/4
قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام( :أٟمف يم٤من إذا ؾمٛمع اًمرقمد شمرك احلدي٨م ،وىم٤مل :ؾمٌح٤من اًمذي
(يًٌح اًمرقمد سمحٛمده واعمالئٙم٦م ُمـ ظمٞمٗمتف)( .صحٞمح إدب اعمٗمرد  -556واعمقـم٠م )1822
قمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر إذا قمّمٗم٧م اًمريح ومدارت ي٘مقل:ؿمدوا اًمتٙمٌػم وم٢مهن٤م
ُمذهٌتفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف)31/7

ِّ
َّ
 -98:ثبة وشا٘خ عت اٌذ٠ه

ِ
ٍِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1739قم ْـ ز ْيد ْسم ِـ َظم٤مًمد اجلُ َٝم ِّ
ٜمل َر َ
ًمٚمّمالة ش رواه أسمق داود سم٢مِ ٍ
ِ
يؽ َ ،وم٢مِ َّٟمف ي ِ
« ٓ شم ًٌَُقا اًمدِّ َ
ؾمٜم٤مد صحٞمح .
قىم ُظ
ُُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :أن ديٙم٤م سخ قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومًٌف رضمؾ

ومٜمٝمك قمـ ؾم٥م اًمديؽ (.اًمٓمؼمان )19 -18 /19
ىم٤مل احلٚمٞمٛمك .:وًمٞمس ُمٕمٜمك ىمقًمف ( :وم٢مٟمف يدقمق إمم اًمّمالة ) أن ي٘مقل سمّمقشمف طم٘مٞم٘م٦م :صٚمقا  ،أو طم٤مٟم٧م
اًمّمالة ،سمؾ ُمٕمٜم٤مه :أن اًمٕم٤مدة ضمرت سم٠مٟمف يٍمخ قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر  ،وقمٜمد اًمزوال  ،ومٓمرة ومٓمره اهلل
قمٚمٞمٝم٤م(.ومتح اًمٌ٤مرى )353/6
وًمٚمديؽ ظم٤مصٞم٦م ًمٞمً٧م ًمٖمػمه ُمـ ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م اًمٚمٞمكم وم٢مٟمف ي٘مًط أصقاشمف ومٞمٝم٤م شم٘مًٞمٓم٤م ٓ يٙم٤مد َيٓم٠م
ويقازم صٞم٤مطمف ىمٌؾ اًمٗمجر وسمٕمده ؾمقاء ـم٤مل اًمٚمٞمؾ أو ىمٍم وومٞمف دًٓم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ًمٚمديؽ إدرايم٤م.
( ومتح اًمٌ٤مرى )19/86
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ىمقل ِ
اإلٟمً٤من ُُ :مٓمِ ْرٟمَ٤م سمِٜم َْقء يمذا

ىم٤مل اًمداودى :يٜمٌٖمل أن يتٕمٚمؿ ُمـ اًمديؽ َخً٦م ظمّم٤مل طمًـ اًمّمقت ،واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمًحر ،واًمًخ٤مء،
واًمٖمػمة ،ويمثرة اًمٜمٙم٤مح( .ومتح اًمٌ٤مرى )353/6

ُ ْ َ َ ْ
اإلٔغبْ ِ:يِشٔب ثِٕٛء وزا
; -98ثبة إٌ ٟٙػٓ لٛي ِ

ِ
ٍِ ِ
ِ
صغم سمِٜمَ٤م َر ُؾم ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َّ :
وؾم َّٚمؿ َص َ
ال َة
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1731قم ْـ َز ْيد ْسم ِـ َظم٤مًمد َر َ
اًمّمٌحِ سمِ٤محلديٌِٞم ِ٦م ذم إِ ْصم ِر ؾمام ٍء يم ْ ِ
ف َأ ْىمٌَ َؾ َقمغم اًمٜم ِ
َّ٤مس َوم َ٘م٤مل َ :ه ْؾ شمَدْ ُرون
ٍْم َ
ُ ْ َ
ُّ ْ
ََ
َ٤مٟم٧م ُم َـ اًم َّٚمٞمْؾ َ ،وم َٚم َّام اٟم َ
٤مدي ُم ِ
ُم٤م َذا َىم َ٤مل رسمٙمُؿ ؟ ش َىم٤م ًُمقا  :اهللَُّ ورؾمق ًُمف َأقم َٚمؿ َ .ىم َ٤مل َ « :ىم َ٤مل َ :أصٌح ُِمـ ِقمٌ ِ
١مُم ٌـ يبَ ،ويمَ٤مومِ ٌر ،
ْ ََ ْ َ
ََ ُ ُ
ُ
ُ
َ ُّ ْ
َ
ىم٤مل ُمٓمِرٟمَ٤م سمِ َٗم ْْم ِؾ اهللَِّ ور ْمحتِ ِف َ ،ومذًم ِ َؽ ُم ِ
١مُم ٌـ يب يمَ٤مومِ ٌر سم٤م ًْمٙم َْقيم ِ
َ٥م َ ،و َأ َُّم٤م َُم ْـ َ
ىم٤مل ُُ :مٓمِ ْرٟم٤م سمِٜم َْق ِء
ُ
ََ
وم َ٠م َُّم٤م َُم ْـ َ ُ ْ
ذًمؽ يمَ٤مومِر يب ُم ِ
١مُم ٌـ سم٤م ًْمٙم َْقيم ِ
يمَذا َويمذا َ ،وم َ
واًمًام ُء ُهٜمَ٤م  :اعمَ َٓم ُر .
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َ٥مش ٌ
َّ
ٌ ُ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل  :يم٤من أسمق هريرة ي٘مقل إن أسمقاب اًمًامء شمٗمتح قمٜمد زطمػ اًمّمٗمقف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وقمٜمد

ٟمزول اًمٖمٞم٨م وقمٜمد اإلىم٤مُم٦م ًمٚمّمالة اعمٙمتقسم٦م وم٤مهمتٜمٛمقا اًمدقم٤مء(.زاد اعمٕم٤مد )461/1
ىم٤مل أسمق قمٛمر  :أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اخلروج إمم آؾمتً٘م٤مء  ،واًمؼموز  ،وآضمتامع إمم اهلل قمز وضمؾ ظم٤مرج
اعمٍم سم٤مًمدقم٤مء  ،واًمياقم٦م إًمٞمف شمٌ٤مرك اؾمٛمف ذم ٟمزول اًمٖمٞم٨م قمٜمد اطمتٌ٤مس ُم٤مء اًمًامء ومت٤مدي اًم٘محط ؾمٜم٦م
ُمًٜمقٟم٦م ؾمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ظمالف سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ.
(اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ىمك اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مٟمك وآؾم٤مٟمٞمد )172/17
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ أٟمس رى اهلل قمٜمف  :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف يم٤من إذا ىمحٓمقا اؾمتً٘مك سم٤مًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد
اعمٓمٚم٥م ،وم٘م٤مل:اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ّ
سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومتً٘مٞمٜم٤م وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ ِّ
وم٤مؾم٘مٜم٤م ،ىم٤مل :ومٞمً٘مقن (.رواه اًمٌخ٤مرى )1919
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس :أٟمف يم٤من إذا أُمٓمرت اًمًامء ،ي٘مقل :ي٤م ضم٤مري٦م ! أظمرضمل هضمل ،أظمرضمل صمٞم٤ميب وي٘مقل:
(وٟمزًمٜم٤م ُمـ اًمًامء ُم٤مء ُمٌ٤مريم ً٤م) (.صحٞمح إدب اعمٗمرد)519
ىم٤مل إوزاقمل :ظمرج اًمٜم٤مس يًتً٘مقن وومٞمٝمؿ سمالل سمـ ؾمٕمد وم٘م٤مل :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس أًمًتؿ شم٘مرون سم٤مإلؾم٤مءة؟
لم ُِم ْـ َؾمٌِ ٍ
ٞمؾ) (اًمتقسم٦م  )91ويمؾ ي٘مر ًمؽ سم٤مإلؾم٤مءة،
ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ىمٚم٧مَُ ( :م٤م َقم َغم اعمُْ ْح ًِٜم ِ َ
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سم٤مب حتريؿ ىمقًمف عمًٚمؿ  :ي٤م يم٤مومر

وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م واؾم٘مٜم٤م .ىم٤مل :ومً٘مقا(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )226/5
< -98ثبة ربش ُ٠ل ٌٗٛدلغٍُ ٠ :ب وبفش

ِ
ِ
َ -1732قم ِـ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َىم َ٤مل
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اسمـ ُقم َٛم َر َر َ
ـؾ َٕ ِظم ِ
اًمر ُضم ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٞمف َ :ي٤م يمَ٤مومِر َ ،وم َ٘مدْ َسم٤م َء ِ َهب٤م َأ َطمدُ ُمه٤م َ ،وم٢مِ ْن يمَ٤من يم ََام َىم َ٤مل َوإَِّٓ َر َضم َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف ش ٌ
َّ
ِ
 -1733و َقمـ َأيب َذرر ِيض اهللَّ قمٜمْف َأ َّٟمف ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
ؾمٛم َع َر ُؾم َ
قل « ُ :م ْـ
ُ ُ
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍّ َ
َد َقم َ٤مر ُضمالً سم٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر َ ،أ ْو َىم َ٤مل  :قمَدُ َّو اهللَِّ و ًَم ْٞمس يم َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف « َ .طم َ٤مر َ :ر َضم َع.
َذًمؽ إَِّٓ َطم َ٤مرقم َٚمٞمْ ِف » ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

روى أن رضمال ؾم٠مل ضم٤مسمرا هؾ يمٜمتؿ شمدقمقن أطمدا ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمنميم٤م ؟ ىم٤مل ُ:مٕم٤مذ اهلل ومٗمزع ًمذًمؽ

ىم٤مل :هؾ يمٜمتؿ شمدقمقن أطمدا ُمٜمٝمؿ يم٤مومرا ؟ ىم٤مل (. ٓ :جمٛمع اًمزوائد )197/1
ىمٞمؾ جل٤مسمر سمـ قمٌداهلل ي٤م اسم٤م حمٛمد :هؾ يمٜمتؿ شمًٛمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمذٟمقب يمٗمرا أو ذيم٤م أو ٟمٗم٤مىم٤م ؟ ىم٤مل ُ :مٕم٤مذ
اهلل  ،وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل ُ :م١مُمٜملم ُمذٟمٌلم(.اًمتٛمٝمٞمد عم٤م رم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مٟمك وآؾم٤مٟمٞمد /17ص )21
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :إن اإلجي٤مب واًمتحريؿ واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ هق إمم اهلل ورؾمقًمف ًمٞمس
ٕطمد ذم هذا طمٙمؿ وإٟمام قمغم اًم ٜم٤مس إجي٤مب ُم٤م أوضمٌف اهلل ورؾمقًمف وحتريؿ ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف وشمّمديؼ
ُم٤م أظمؼم اهلل سمف ورؾمقًمف (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )554/5
وىم٤مل اًمٖمزازم :واًمذي يٜمٌٖمل أن يٛمٞمؾ اعمحّمؾ إًمٞمف آطمؽماز ُمـ اًمتٙمٗمػم ُم٤م وضمد إًمٞمف ؾمٌٞمال وم٢من اؾمتٌ٤مطم٦م
اًمدُم٤مء وإُمقال ُمـ اعمّمٚملم إمم اًم٘مٌٚم٦م اعمٍمطملم سم٘مقل )ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل( ظمٓم٠م واخلٓم٠م ذم
شمرك أًمػ يم٤مومر ذم احلٞم٤مة أهقن ُمـ اخلٓم٠م ذم ؾمٗمؽ حمجٛم٦م ُمـ دم ُمًٚمؿ( .اإلىمتّم٤مد رم اًمٓم٤مقمف )157
ىم٤مل اًمٓمح٤موي  :هؿ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ ٟمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سمٙمٗمر وٓ سمنمك وٓ سمٜمٗم٤مق ُم٤م ل ئمٝمر ُمٜمٝمؿ رء ُمـ
ذًمؽ وٟمذر هائرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم وذًمؽ ٕٟم٤م ىمد أُمرٟم٤م سم٤محلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر وهنٞمٜم٤م قمـ اًمٔمـ وإشمٌ٤مع ُم٤م ًمٞمس ًمٜم٤م
سمف ُمـ قمٚمؿ(.اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويف )427
قمـ قمٌد اهلل سمـ رسم٤مح أن قمامر ًا ىم٤مل ٓ :شم٘مقًمقا يمٗمر أهؾ اًمِم٤مم ،وًمٙمـ ىمقًمقا :ومً٘مقا أو فمٚمٛمقا.
(خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ)33/1
ىم٤مل اًمِمقيم٤من :اقمٚمؿ أن احلٙمؿ قمغم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ سمخروضمف ُمـ ديـ اإلؾمالم ،ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر ٓ يٜمٌٖمل
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سم٤مب حتريؿ ىمقًمف عمًٚمؿ  :ي٤م يم٤مومر

عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن ي٘مدم قمٚمٞمف إٓ سمؼمه٤من أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر ،وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م ذم
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمروي٦م ُمـ ـمريؼ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر وم٘مد
سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م(.اًمًٞمؾ اجلرار )578/ 4
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :اًمٙمٗمر ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وًمٞمس يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ؿمٞمئ٤م قمٚمؿ سمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ يٙمقن يم٤مومرا
وًمق ىمدر أٟمف ضمحد سمٕمض سائح اًمٕم٘مقل ل َيٙمؿ سمٙمٗمر طمتك يٙمقن ىمقًمف يمٗمرا ذم اًمنميٕم٦م.
(جمٛمقع اًمٗمت٤موى )525/12
ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وًمٞمس ٕطمد أن يٙمٗمر أطمد ًا ُمـ اعمًٚمٛملم وإن أظمٓم٠م وهمٚمط ،طمتك شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م ،وشمٌلم
ًمف اعمحج٦م ،وُمـ صمٌ٧م إؾمالُمف سمٞم٘ملم ،ل يزل ذًمؽ قمٜمف سم٤مًمِمؽ ،سمؾ ٓ يزول إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م وإزاًم٦م
اًمِمٌٝم٦م (.اًمٗمت٤موى اًمٙمٞمالٟمٞم٦م )466/12
يًقق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :سمٕمْم ً٤م ُمـ إقمذار اًمقاردة قمغم اعمٕملم ومٞم٘مقل :إىمقال اًمتل يٙمٗمر ىم٤مئٚمٝم٤م ،ىمد يٙمقن
اًمرضمؾ ل شمٌٚمٖمف اًمٜمّمقص اعمقضمٌ٦م عمٕمروم٦م احلؼ ،وىمد شمٙمقن قمٜمده ،ول شمثٌ٧م قمٜمده ،أو ل يتٛمٙمـ ُمـ ومٝمٛمٝم٤م،
وىمد يٙمقن ىمد قمرو٧م ًمف ؿمٌٝم٤مت يٕمذره اهلل هب٤م ،ومٛمـ يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم جمتٝمد ًا ذم ـمٚم٥م احلؼ وأظمٓم٠م :وم٢من
اهلل يٖمٗمر ًمف ظمٓم٠مه يم٤مئٜم ً٤م ُم٤م يم٤من ،ؾمقاء يم٤من ذم اعمً٤مئؾ اًمٜمٔمري٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،هذا اًمذي قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومج٤مهػم أئٛم٦م اإلؾمالم (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى  -349-348 ،346/23واًمرد قمغم اًمٌٙمري ص )259

ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وم٤محلج٦م قمغم اًمٕمٌ٤مد إٟمام شم٘مقم سمِمٞمئلم :سمنمط اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمام أٟمزل اهلل ،واًم٘مدرة قمغم
اًمٕمٛمؾ سمف ،وم٠مُم٤م اًمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمٚمؿ يم٤معمجٜمقن ،أو اًمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمٛمؾ ،ومال أُمر قمٚمٞمف وٓ هنل.
(اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )59/29
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ :إن ىمٞم٤مم احلج٦م َيتٚمػ سم٤مظمتالف إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م وإؿمخ٤مص وم٘مد شم٘مقم طمج٦م اهلل قمغم
اًمٙمٗم٤مر ذم زُم٤من دون زُم٤من وذم سم٘مٕم٦م وٟم٤مطمٞم٦م دون أظمرى يمام أهن٤م شم٘مقم قمغم ؿمخص دون آظمر إُم٤م ًمٕمدم
قم٘مٚمف ومتٞمٞمزه يم٤مًمّمٖمػم واعمجٜمقن وإُم٤م ًمٕمدم ومٝمٛمف يم٤مًمذي ٓ يٗمٝمؿ اخلٓم٤مب ول َيي شمرمج٤من يؽمضمؿ ًمف.
(ـمريؼ اهلجرشملم )414
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ يزيد اًمرىم٤مر أٟمف ىم٤مل ٕٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :ي٤م أسم٤م محزة !إن أٟم٤مؾم٤م يِمٝمدون قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٙمٗمر واًمنمك

ىم٤مل  :أوًمئؽ ذ اخلٚمؼ واخلٚمٞم٘م٦م(.جمٛمع اًمزوائد )197/1
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

قمكم سم٤مًمٙمٗمر وم٘م٤مل  :أٓ
قمـ ؾمقار سمـ ؿمٌٞم٥م ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ إمم اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل إن ه٤م هٜم٤م ىمقُم ً٤م يِمٝمـدون ّ
شم٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل ومتٙمذهبؿُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )166/6

ِّ
َ
ُ
= -98ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌفسؼ ٚثزاءِ اٌٍغبْ

ِ
ٍ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْٞمس اعمُ ْ١م ُِم ُـ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
َ -1734قمـ ا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقد َر َ
٤من  ،وٓ ا ًْم َٗم ِ
٤من  ،وٓ اًم َّٚمٕم ِ
سم٤مًم َّٓمٕم ِ
٤مطم ِ
ٌ
طمدي٨م طمً ٌـ.
ش َ ،وٓ ا ًْمٌَ ِذيء ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل:
َ
َّ
َ
َّ
ِ
ِ -1735
وقم ْـ َأٟم ٍ
َس ريض اهللَّ َقمٜم ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م٤م يمَ٤م َن ا ًْم ُٗم ْح ُش ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ ٍ ِ
ٌ
طمدي٨م طمًـ.
ر ٍء إَِّٓ َزا َٟم ُف ش رواه اًمؽمُمذي ،وىم٤مل :
رء إَّٓ ؿم٤م َٟم ُف ،و َُم٤م يمَ٤م َن احلَ َٞم٤م ُء ذم َ ْ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :أومْمؾ اًمٕمٌ٤مدة اًمّمٛم٧م ،واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج(.اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ًمٚمج٤مطمظ )245/1
ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف :إذا شمؿ اًمٕم٘مؾ ويمٛمؾ ٟم ُ٘مص اًمٙمالم(.اعمًتٓمرف )94/1
ىم٤مل قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :سمٙمثرة اًمّمٛم٧م شمٙمقن اهلٞمٌ٦م(.اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك ) 94/1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :إن اًمرضمؾ ًمٞمدظمؾ قمغم اًمًٚمٓم٤من وُمٕمف ديٜمف ومٞمخرج وُم٤م ُمٕمف ديٜمف .ىمٞمؾ :ويمٞمػ
ذًمؽ ؟ ىم٤مل يروٞمف سمام يًخط اهلل قمز وضمؾ(.ادب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ ًمٚماموردى) 291
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :أٟمذرشمٙمؿ ومْمقل اًمٙمالم ،سمحً٥م أطمديمؿ ُم٤م سمٚمغ طم٤مضمتف.
(اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )241
و ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  :واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هقُ ،م٤م رء أطمقج إمم ـمقل ؾمجـ ُمـ هذا
اًمٚمً٤من( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )299/3
ىم٤مل أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف  :شمٕمٚمٛمقا اًمّمٛم٧م يمام شمٕمٚمٛمقن اًمٙمالمَّ ،
وم٢من اًمّمٛم٧م طمٚمؿ قمٔمٞمؿ ويمـ إمم
أن شمًٛمع أطمرص ُمٜمؽ إمم أن شمتٙمٚمؿ ،وٓ شمتٙمٚمؿ ذم رء ٓ يٕمٜمٞمؽ وٓ شمٙمـ ُمْمح٤ميمً٤م ُمـ همػم قمج٥م،
وٓ َّ
ُمِم٤م ًء إمم همػم أربُ(.مٙم٤مرم إظمالق ًمٚمخرائٓمك)136
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :ي٤م ًمً٤من ىمؾ ظمػما شمٜمٕمؿ  ..واؾمٙم٧م قمـ ذ شمًٚمؿ(.اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )59
ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص :اًمٙمالم يم٤مًمدواء إن أىمٚمٚم٧م ُمٜمف ٟمٗمع وإن أيمثرت ُمٜمف ىمتؾ ( .اعمًتٓمرف )94/1
ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام :إن أسمٖمض اًمٜم٤مس إمم اهلل يمؾ ـمٕم٤من ًمٕم٤من ( .اإلطمٞم٤مء )126/3
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :أطمؼ ُم٤م ـمٝمر اًمٕمٌد ًمً٤مٟمف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)397/1
وىم٤مل رضمؾ ًمًٚمامن ريض اهلل قمٜمف  :أوصٜمل ىم٤مل  ٓ :شمٙمٚمؿ ىم٤مل ُ :م٤م يًتٓمٞمع ُمـ قم٤مش ذم اًمٜم٤مس أن ٓ
يتٙمٚمؿ ىم٤مل  :وم٢من شمٙمٚمٛم٧م ومتٙمٚمؿ سمحؼ أو اؾمٙم٧م (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )349
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :يم٤من ي٘م٤مل :دع ُم٤م ًمً٧م ُمٜمف ذم رء ،وٓ شمٜمٓمؼ ومٞمام
ٓ يٕمٞمٜمؽ ،واظمزن ًمً٤مٟمؽ ،يمام ختزن ورىمؽ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)288/1
وىم٤مل إوزاقمل :يمت٥م إًمٞمٜم٤م قمٛم ر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمرؾم٤مًم٦م ل َيٗمٔمٝم٤م همػمي وهمػم ُمٙمحقل :أُم٤م سمٕمد ،وم٢مٟمف ُمـ
أيمثر ذيمر اعمقت ريض ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٞمًػم ،وُمـ قمد يمالُمف ُمـ قمٛمٚمف ىمؾ يمالُمف ومٞمام ٓ يٜمٗمٕمف.
(إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )112/3
قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤ملُ :مـ ل يٕمٚمؿ :أن يمالُمف ُمـ قمٛمٚمف ،يمثرت ذٟمقسمف (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)299/5
قمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ىم٤مل :أىمٚمقا اًمٙمالم ،إٓ سمتًع :شمًٌٞمح ،وشمٙمٌػم ،وهتٚمٞمؾ ،وحتٛمٞمد ،وؾم١ماًمؽ اخلػم،
وشمٕمقذك ُمـ اًمنم ،وأُمرك سم٤معمٕمروف ،وهنٞمؽ قمـ اعمٜمٙمر ،وىمراءة اًم٘مرآن (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)199/2
وىمٚمام ،ومٙمؾ ُم٤م
وُم٤م شمٙمٚمؿ اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ سمٙمالم اًمدٟمٞم٤م قمنميـ ؾمٜم٦م ،ويم٤من إذا أصٌح ووع دواة
وىمرـم٤مؾم٤م ً
ً
شمٙمٚمؿ سمف يمتٌف ،صمؿ َي٤مؾم٥م ٟمٗمًف قمٜمد اعمً٤مء  (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )121/3
ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر :وددت أي ل أيمـ شمٙمٚمٛم٧م ،وًمق وضمدت سمد ًا ُمـ اًمٙمالمُ ،م٤م شمٙمٚمٛم٧م :وإن زُم٤مٟم ً٤م ست
ومٞمف وم٘مٞمٝم ً٤م ًمزُم٤من ؾمقء ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)223/4
ىم٤مل ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن :ي٤م اسمـ آدم  ،إٟمؽ ُم٤م ؾمٙم٧م  ،وم٠مٟم٧م ؾم٤مل  ،وم٢مذا شمٙمٚمٛم٧م  ،ومخذ طمذرك  ،إُم٤م ًمؽ
وإُم٤م قمٚمٞمؽ وهذا سم٤مب يٓمقل اؾمت٘مّم٤مؤه(.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )349
وىم٤مل  :ؾمجـ اًمٚمً٤من ؾمجـ اعم١مُمـ وًمق أصٌح٧م َيٛمؽ ًمً٤مٟمؽ أصٌح٧م ذم همؿ ؿمديد.
(ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )341
ىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس :أوٓ أظمؼميمؿ سم٠مدوأ اًمداء :اًمٚمً٤من اًمٌذيء ،واخلٚمؼ اًمدنء( .اًمّمٛم٧م )186
ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد ٓ :دمد ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمؼم يتٌٕمف اًمؼم يمٚمف ،همػم اًمٚمً٤من :وم٢مٟمؽ دمد اًمرضمؾ يٙمثر اًمّمٞم٤مم،
ويٗمٓمر قمغم احلرام ،وي٘مقم اًمٚمٞمؾ ،ويِمٝمد اًمزور سم٤مًمٜمٝم٤مر .وذيمر أؿمٞم٤مء ٟمحق هذا وًمٙمـ ٓ ،دمده ٓ يتٙمٚمؿ
إٓ سمحؼ ،ومٞمخ٤مًمػ ذًمؽ قمٛمٚمف أسمد ًا (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)29/3
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد :ظمّمٚمت٤من إذا صٚمحت٤م ُمـ اًمٕمٌد صٚمح ُم٤م ؾمقامه٤م ُمـ أُمره صالشمف وًمً٤مٟمف.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)29/3
قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل :إن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم قمغم يمالُمف اعم٘م٧م ،يٜمقي سمف اخلػم ،ومٞمٚم٘مك اهلل ًمف
اًمٕمذر ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس ،طمتك ي٘مقًمقاُ :م٤م أراد سمٙمالُمف إٓ اخلػم :وإن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمؿ اًمٙمالم احلًـ ٓ ،يريد
سمف اخلػم ،ومٞمٚم٘مل اهلل ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس ،طمتك ي٘مقًمقاُ :م٤م أراد سمٙمالُمف ( .احلٚمٞم٦م )239-229/4
وقمـ اًمٜمخٕمل ىم٤مل َ :يٚمؽ اًمٜم٤مس ذم ومْمقل اعم٤مل واًمٙمالم (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) 339
ىم٤مل أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش :أدٟمك ٟمٗمع اًمًٙمقت  :اًمًالُمف ويمٗمك سمف قم٤مومٞمف وأدٟمك ضر اعمٜمٓمؼ  :اًمِمٝمرة ويمٗمك
هب٤م سمٚمٞمف (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )591/8
قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل ٓ :طم٩م ،وٓ ضمٝم٤مد ،وٓ رسم٤مط ،أؿمد ُمـ طمٌس اًمٚمً٤منً ،مق أصٌح٧م َيٛمؽ
ًمً٤مٟمؽ ،أصٌح٧م ذم همؿ ؿمديد وؾمجـ اًمٚمً٤من ؾمجـ اعم١مُمـ وًمٞمس أطمد أؿمد هم ًام ممـ ؾمجـ ًمً٤مٟمف .ىم٤مل:
وؾمٛمٕم٧م اًمٗمْمٞمؾ ي٘مقل :شمٙمٚمٛم٧م ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمؽ ومِمٖمٚمؽ قمام يٕمٜمٞمؽ وًمق ؿمٖمٚمؽ ُم٤م يٕمٜمٞمؽ شمريم٧م ُم٤مٓ
يٕمٜمٞمؽ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )119/8
ظمٜمزيرا سمٖمػم طمؼ ،ومٙمٞمػ شم١مذي
وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :واهلل ُم٤م َيؾ ًمؽ أن شم١مذي يمٚم ًٌ٤م أو
ً
ُمًٚمام؟(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )427/8
ً
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :يم٤من سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م َيٗمظ يمالُمف ُمـ اجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م.
(اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ )436
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل ً :مق أن اعمٚمٙملم اًمٚمذيـ يٜمًخ٤من أقمامًمٙمؿ ،همدوا قمٚمٞمٙمؿ يت٘م٤موقٟمٙمؿ
أصمامن اًمّمحػ اًمتل يٜمًخقن ومٞمٝم٤م أقمامًمٙمؿُٕ ،مًٙمتؿ قمـ يمثػم ُمـ ومْمقل يمالُمٙمؿ :وم٢مذا يم٤مٟم٧م
اًمّمحػ ُمـ قمٜمد رسمٙمؿ ،أومال شمرسمٕمقن قمغم أٟمٗمًٙمؿ؟ (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)385/2
اًمّمحػٕ :ىمٚمقا اعمٜمٓمؼ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )375/2
وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرً :مق أن اًم٘مقم ُيم ِّٚمٗمقا ُ
وىم٤مل ايْم٤م :يم٤من إسمرار يتقاصقن سمثالث سمًجـ اًمٚمً٤من ويمثرة آؾمتٖمٗم٤مر واًمٕمزًم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )377/2

ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع عم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر :ي٤م أسم٤م َيٞمك طمٗمظ اًمٚمً٤من أؿمد قمغم اًمٜم٤مس ُمـ طمٗمظ اًمديٜم٤مر
واًمدرهؿ (.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )129/3
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ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل  :ي٤م قمج ًٌ٤م ٓسمـ آدم :طم٤مومٔم٤مه قمغم رأؾمفً ،مً٤مٟمف ىمٚمٛمٝمام ،وري٘مف ُمدادمه٤م ،وهق
سملم ذًمؽ يتٙمٚمؿ سمام ٓيٕمٜمٞمف(.اًمزهد ٓمحد )43
أيْم٤مُ :م٤م قم٘مؾ ديٜمف ُمـ ل َيٗمظ ًمً٤مٟمف(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )129/3
وىم٤مل ً
أيْم٤م ٓ :شمًت٘مٞمؿ أُم٤مٟم٦م رضمؾ طمتك يًت٘مٞمؿ ًمً٤مٟمف ،وٓ يًت٘مٞمؿ ًمً٤مٟمف طمتك يًت٘مٞمؿ ىمٚمٌف.
وىم٤مل ً
(إداب اًمنمقمٞمف رىمؿ )49
وقمـ يٕمغم سمـ قمٌٞمد ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقلً :مق يم٤من ُمٕمٙمؿ ُمـ يرومع احلدي٨م إمم اًمًٚمٓم٤من،
أيمٜمتؿ شمتٙمٚمٛمقن سمٌمء؟ ىمٚمٜم٤م ،ٓ :ىم٤مل :وم٢من ُمٕمٙمؿ ُمـ يرومع احلدي٨م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )79/7
قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمًٗمٞم٤من اًمثقري :إذا أظمذت ذم احلدي٨م ٟمِمٓم٧م ،وأٟمٙمرشمؽ:
وإذا يمٜم٧م ذم همػم احلدي٨م ،يم٠مٟمؽ ُمٞم٧م :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من :أُم٤م قمٚمٛم٧م أن اًمٙمالم ومتٜمف .
( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)639/7
ىم٤مل ًمٜم٤م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح :ي٤م اسمـ أظمل ،إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ :يم٤مٟمقا يٙمرهقن ومْمقل اًمٙمالم ،ويم٤مٟمقا يٕمدون
ومْمقل اًمٙمالم ُم٤م قمدا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم أن ي٘مرأ ،أو أُمر سمٛمٕمروف ،أو هنل قمـ ُمٜمٙمر ،أو شمٜمٓمؼ ذم طم٤مضمتؽ،
ذم ُمٕمٞمِمتؽ اًمتل ٓ سمد ًمؽ ُمٜمٝم٤م ،أشمٜمٙمرون؟ إن قمٚمٞمٙمؿ حل٤مومٔملم ،يمراُم ً٤م يم٤مشمٌلم ،قمـ اًمٞمٛملم وقمـ اًمِمامل
ىمٕمٞمدُ ،م٤م يٚمٗمظ ُمـ ىمقل إٓ ًمديف رىمٞم٥م قمتٞمد :أُم٤م يًتحل أطمديمؿ ًمق ٟمنمت قمٚمٞمف صحٞمٗمتف اًمتل أُماله٤م
صدر هن٤مره ،أيمثر ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمـ أُمر ديٜمف وٓ دٟمٞم٤مة (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )315/3
قمـ اًمقًمٞمد سمـ ؿمج٤مع :طمدصمٜمل أيب ،ىم٤مل :يم٤من اسمـ أسمجر ُمـ ؿمدة اًمتقىمل ،يم٠مٟمام يتٙمٚمؿ سم٤معمٕم٤مريض ويم٤من
اسمـ أسمجر إذا رأى ؿمٞمئ ً٤م يٙمرهف :ىم٤مل :أقمقذ سم٤مهلل اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ :ومال يزال يردده٤م،
طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ىمد يمره ؿمٞمئ ً٤م :ويم٤من اسمـ أسمجر ُمـ ؿمدة اًمتقىمل ،ي٘مقلُ :مـ ٓ يٕمرومف يم٠مٟمف همٌل :ويم٤من اسمـ
أسمجر ،يٕم٤مًم٩م ُمـ ٟمٗمًف ؿمدة ؿمديدة ،وًمٙمـ ٓ يتٙمٚمؿ سمٌمء (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)84/5
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ :طمدصمٜمل همػم واطمد ُمـ أصح٤مب يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل :إن ٕقمرف رضمالً ُمٜمذ قمنميـ
ؾمٜم٦م يتٛمٜمك أن يًٚمؿ ًمف يقم ُمـ أي٤مم اسمـ قمقن ومام ي٘مدر قمٚمٞمف وًمٞمس ذاك :أن يًٙم٧م رضمؾ ٓ يتٙمٚمؿ وًمٙمـ
يتٙمٚمؿ ومٞمًٚمؿ يمام يًٚمؿ اسمـ قمقن (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)38/3
ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ اعمٌ٤مرك  :أوصٜمك وم٘م٤مل ًمف  :اشمرك ومْمقل اًمٜمٔمر شمقومؼ ًمٚمخِمقع َواشمرك ومْمقل اًمٙمالم شمقومؼ

 - 545اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

ًمٚمحٙمٛمف واشمرك ومْمقل اًمٓمٕم٤مم شمق ّومؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة واشمرك اًمتجًس َقمغم قمٞمقب اًمٜم٤مس شمقومؼ ًمالـمالع قمغم
قمٞمقسمؽ واشمرك اخلقض ذم ذات اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمقق اًمِمؽ واًمٞم٘ملمٟ(.مزهف آظمٞم٤مررم ري٤مض اًمٗمقائد وإهار)

قمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٌداهلل اًمتًؽميُ :مـ شمٙمٚمؿ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف ُطمر َم اًمّمدق،وُمـ اؿمتٖمؾ سم٤مًمٗمْمقل ُطمر َم اًمقرع،
وُمـ فمـ فمـ اًمًقء ُطمر َم اًمٞم٘ملم ،وُمـ ُطم َرم اًمثالصم٦م هٚمؽ(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)332/13
قمـ ُمقرق اًمٕمجكم ىم٤ملً :م٘مد ؾم٠مًم٧م اهلل طم٤مضم٦م يمذا ويمذا ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م ومام أقمٓمٞمتٝم٤م ،وٓ أيً٧م ُمٜمٝم٤م،
ومً٠مًمف سمٕمض أهٚمفُ :م٤م هل؟ ىم٤مل :أن ٓ أىمقل ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمٜمل (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)235/2
قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :اٟمتٝمك طمٙمٞمؿ إمم ىمقم يتحدصمقن ،ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ :وم٘م٤مل :حتدصمقا
سمٙمالم ىمقم ،يٕمٚمٛمقن أن اهلل ًمٞمًٛمع إمم يمالُمٝمؿ ،واعمالئٙم٦م يٙمتٌقن (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)392/7
قمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ؾمٛمع أسم٤م اجلقزاء ي٘مقلُ :م٤م ًمٕمٜم٧م ؿمٞمئً٤م ىمط وٓ أيمٚم٧م ؿمٞمئً٤م ُمٚمٕمقٟمً٤م ىمط وٓ آذي٧م
أطمدً ا ىمط (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )371/4
قمـ احل٤مرث سمـ ؾمقيد :أٟمف يم٤من إذا ؿمتٛمف اًمرضمؾ ،ي٘مقلُ :مـ يٕمٚمؿ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػم ًا يره ،وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل
ذرة ذ ًا يره :يمؾ ذًمؽ َيَم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)127/4
قمـ سمنم سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل :يمٜم٤م قمٜمد أيقب ومٚمٖمٓمٜم٤م وشمٙمٚمٛمٜم٤م وم٘م٤مل ًمٜم٤م :يمٗمقا ًمق أردت أن أظمؼميمؿ سمٙمؾ رء
شمٙمٚمٛم٧م سمف اًمٞمقمً ،مٗمٕمٚم٧م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)8/3
وىم٤مل حمٛمد سمـ قمجالن  :إٟمام اًمٙمالم أرسمٕم٦م  :أن شمذيمر اهلل  ،وشم٘مرأ اًم٘مرآن  ،وشمً٠مل قمـ قمٚمؿ ومتخؼم سمف أو
شمٙمٚمؿ ومٞمام يٕمٜمٞمؽ ُمـ أُمر دٟمٞم٤مك (.ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )349
ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر :يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٙمقن أؿمد طمٗم ًٔم٤م ًمٚمً٤مٟمف ُمٜمف عمقوع ىمدُمف(.صٗمف اًمّمٗمقة )57/2
ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌداهلل اعمزن :إي٤مك ُمـ اًمٙمالمم٤م إن أصٌ٧م ومٞمف ل شم١مضمر وإن أظمٓم٠مت شم١م َذر وذًمؽ ؾمق ُء اًمٔمـ
سم٠مظمٞمؽ (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)535/4
ىم٤مل سمنم سمـ ُمٜمّمقر  :يمٜم٤م أيقب اًمًختٞم٤من ،ومٚمٖمٓمٜم٤م ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م ،وم٘م٤مل ًمٜم٤م :يمٗمقا ً ..مق أردت أن أظمؼميمؿ
سمٙمؾ رء شمٙمٚمٛم٧م سمف اًمٞمق َم ًمٗمٕمٚم٧م(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )8/3
ًمٚمح َٗمٔم٦م ًمًٙمتؿ قمـ يمثػم ُمـ
ىم٤مل أسمق قمكم اًمد َّىم٤مقً :مق يمٜمتؿ شمِمؽمون اًمٙم٤مهمد  -أي اًمقرق َ -
اًمٙمالم(.ذح آرسمٕملم اًمٜمقويف طمدي٨م 15ص )59
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ٍ
سمٙمٚمٛم٦م يمتٌٝم٤م قمٚمٞمف اًمٙمرام
ىم٤مل ظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م :صحٌ٧م اسمـ قمقن صمِٜمْتل قمنمة ؾمٜمف ومام رأيتُف شمٙمٚمؿ
اًمٙم٤مشمٌقن ( .اًمّمٛم٧م رىمؿ )742
ىم٤مل َيٞمك اًم٘مٓم٤منُ :م٤م ؾم٤مد اسمـ قمقن اًمٜم٤مس أن يم٤من أشمريمٝمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م وًمٙمـ إٟمام ؾم٤مد اسمـ قمقن اًمٜم٤مس :سمحٗمظ
ًمً٤مٟمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )37/ 3
ىم٤مل ـم٤مووسُ :م٤م ُمـ رء يتٙمٚمؿ سمف اسمـ آدم إٓ اطميص قمٚمٞمف ،طمتك أٟمٞمٜمف ذم ُمروف(.احلٚمٞم٦م )4/4
قمـ ُمٕمروف اًمٙمرظمل ىم٤مل :يمالم اًمٕمٌد ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف ،ظمذٓن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)361/8
ىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح :ومتِمٜم٤م اًمقرع ،ومٚمؿ ٟمجده ذم رء أىمؾ ُمٜمف ذم اًمٚمً٤من(.احلٚمٞم٦م )329/7
ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث :إذا أقمجٌؽ اًمٙمالم وم٤مصٛم٧م ،وإذا أقمجٌؽ اًمّمٛم٧م ومتٙمٚمؿ(.احلٚمٞم٦م )347/8
ىم٤مل طم٤مشمؿ إصؿً :مق أن ص٤مطم٥م ظمؼم ضمٚمس إًمٞمؽ ًمٙمٜم٧م شمتحرز ُمٜمف ويمالُمؽ يٕمرض قمغم اهلل ومال حتؽمز.
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )487/6
ىم٤مل إوزاقمل :إن اعم١مُمـ ي٘مقل ىمٚمٞمالً ويٕمٛمؾ يمثػم ًا وإن اعمٜم٤مومؼ يتٙمٚمؿ يمثػم ًا ويٕمٛمؾ ىمٚمٞمال(.اًمًػم )125/7

ىم٤مل ُم٤مًمؽ :اقمٚمؿ أٟمف ومً٤م ٌد قمٔمٞمؿ أن يتٙمٚمؿ اإلٟمً٤من سمٙمؾ ُم٤م يًٛمع(.ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )66/8
قمـ اعمٝمٚم٥م ىم٤مل :يٕمجٌٜمل ذم اًمرضمؾ أن أرى قم٘مٚمف زائد ًا قمغم ًمً٤مٟمف(.ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء )384/4
وىم٤مل وه٥م سمـ اًمقرد :سمٚمٖمٜم٤م أن احلٙمٛم٦م قمنمة أضمزاء :شمًٕم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اًمّمٛم٧م ،واًمٕم٤مذ ذم قمزًم٦م
اًمٜم٤مس(.اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك)94/1
وقمـ احلًـ سمـ طمك ىم٤مل :إن ٕقمرف رضمالً يٕمديمالُمف  ،ويم٤مٟمقا يرون أٟمف هق(.اًمّمٛم٧م رىمؿ )639
ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس يٕمٞم٥م يمثرة اًمٙمالم وي٘مقل ٓ :يقضمد إٓ ذم اًمٜمً٤مء أو اًمْمٕمٗم٤مء(.إداب اًمنمقمٞمف )37

وىم٤مل قمكم سمـ هِم٤مم رمح٦م اهللً :مٕمٛمرك ّ
إن احلٚمؿ زيـ ٕهٚمف  ...وُم٤م احلٚمؿ ّإٓ قم٤مدة وحت ّٚمؿ
وقمل وم٢من اًمّمٛم٧م أومم وأؾمٚمؿ (.اعمًتٓمرف ًمالسمِمٞمٝمك ) 94/1
إذا ل يٙمـ صٛم٧م اًمٗمتك قمـ ٟمداُم٦م ّ ..
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وقمـ رضمؾ ُمـ سمٜمل شمٞمؿ اهلل ،ىم٤مل :ضم٤مًمً٧م اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ قمنم ؾمٜملم ،ومام ؾمٛمٕمتف يً٠مل قمـ رء ُمـ أُمر

اًمدٟمٞم٤م ،إٓ ُمرشملم ،ىم٤مل ُمرة :واًمدشمؽ طمٞم٦م؟ وىم٤مل ُمرة :يمؿ ًمؽ ُمًجد ًا؟(.احلٚمٞم٦م )119/2
قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :صحٌٜم٤م رسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ قمنميـ ؾمٜم٦م ،ومام شمٙمٚمؿ إٓ سمٙمٚمٛم٦م شمّمٕمد(.احلٚمٞم٦م )119/2
ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر :أىمٌٚم٧م أٟم٤م وأيب دار قم٤مُمر :وم٘م٤مل ًمف أيب :ي٤م أسم٤م قمٛمرو ىم٤ملً :مٌٞمؽ ىم٤ملُ :م٤م شم٘مقل ومٞمام ىم٤مل ومٞمف
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

اًمٜم٤مس ُمـ هذيـ اًمرضمٚملم؟ ىم٤مل قم٤مُمر :أي هذيـ اًمرضمٚملم؟ ىم٤مل :قمكم وقمثامن :ىم٤مل :إن واهللً ،مٖمٜمل أن
أضملء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمّمٞم ًام ًمٕمكم وقمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ،وهمٗمر ًمٜم٤م وهلام (.احلٚمٞم٦م )321/4
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل ىم٤مل :رأى أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف اُمرأة ؾمٚمٞمٓم٦م اًمٚمً٤من ،وم٘م٤ملً :مق
يم٤مٟم٧م هذه ظمرؾم٤مء ،يم٤من ظمػما هل٤م( .اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )184
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر ىم٤مل :إضمتٛمٕمٜم٤م ذات يقم ذم ُمًجد ،ومام ُمٜم٤م أطمد إٓ شمٙمٚمؿ ،إٓ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ،وم٢مٟمف
ؾم٤ميم٧م :وم٘مٚم٧م :ل ٓ شمتٙمٚمؿ؟ وم٘م٤مل :ىم٤مل :اًمٙمالم ئمٝمر محؼ إمحؼ ،وقم٘مؾ اًمٕم٤مىمؾ ،وم٘مٚم٧م ٓ ٟمتٙمٚمؿ إذا
يم٤من هٙمذا اًمٙمالم :اًمٙمالم :إذا اهمتٛمٛم٧م سم٤مًمًٙمقت ،ومتذيمر ؾمالُمتؽ ُمـ زًمؾ اًمٚمً٤من.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )29/8
قمـ أيب وه٥م :أن إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ رأى رضمالً َيدث يٕمٜملُ :مـ يمالم اًمدٟمٞم٤م ومقىمػ قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل ًمف:
يمالُمؽ هذا ،شمرضمق ومٞمف؟ ىم٤مل :ٓ :ىم٤مل :ومت٠مُمـ قمٚمٞمف؟ ىم٤مل :ٓ :ىم٤مل :ومام شمّمٜمع سمٌمء ٓ ،شمرضمق ومٞمف ،وٓ
شم٠مُمـ قمٚمٞمف (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )16/8
قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ىم٤مل :اضمتٛمع أرسمع ُمٚمقكُ ،مٚمؽ وم٤مرس ،وُمٚمؽ اًمروم ،وُمٚمؽ اهلٜمد وُمٚمؽ اًمّملم
ومتٙمٚمٛمقا سم٠مرسمع يمٚمامت ،يم٠مٟمام رُمك هبـ قمـ ىمقس واطمدة :وم٘م٤مل أطمدهؿ :أٟم٤م قمغم ىمقل ُم٤م ل أىمؾ ،أىمدر ُمٜمل
قم غم رد ُم٤م ىمٚم٧م :وىم٤مل أظمر :إذا ىمٚمتٝم٤م ُمٚمٙمتٜمل ،وإذا ل أىمٚمٝم٤م ُمٚمٙمتٝم٤م :وىم٤مل أظمر ٓ :أٟمدم قمغم ُم٤م ل أىمؾ،
وىمد أٟمدم قمغم ُم٤م ىمٚم٧م :وىم٤مل أظمر :قمجٌ٧م عمـ يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ،إن وىمٕم٧م قمٚمٞمف ضشمف ،وإن ل شمرومع قمٚمٞمف
ل شمٜمٗمٕمف(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )179/8
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمزي٤مت اًمٕمٌدي سمٛمٙم٦م ىم٤مل :يمٜم٧م ضم٤مًمً ً٤م ُمع ؾمٗمٞم٤من ،ومجٕمؾ رضمؾ يٜمٔمر إمم صمقب
يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٗمٞم٤من ،صمؿ ىم٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،أي رء يم٤من هذا اًمثقب؟ وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من :يم٤مٟمقا يٙمرهقن ومْمقل
اًمٙمالم (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)65/7
وقمـ سمٙمر سمـ ُم٤مقمز أن اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ أشمتف اسمٜم٦م ًمف ،وم٘م٤مًم٧م :ي٤م أسمت٤مه ،أذه٥م أًمٕم٥م؟ ومٚمام أيمثرت قمٚمٞمف ،ىم٤مل
قمكم اًمٞمقم أن آُمره٤م شمٚمٕم٥م(.اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك )79
سمٕمض ضمٚمً٤مئفً :مق أُمرهت٤م ومذهٌ٧م؟ ىم٤مل ٓ :يٙمت٥م َّ
ؾمٛمع اسمـ ؾمػميـ رضمالً يً٥م احلج٤مج ،وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف :وم٘م٤ملُ :مف أَي٤م اًمرضمؾ ،وم٢مٟمؽ ًمق ىمد واومٞم٧م أظمرة،
يم٤من أصٖمر ذٟم٥م قمٛمٚمتف ىمط ،أقمٔمؿ قمٚمٞمؽ ُمـ أقمٔمؿ ذٟم٥م قمٛمٚمف احلج٤مج :واقمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم طمٙمؿ قمدل،
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

إن أظمذ ُمـ احلج٤مج عمـ فمٚمٛمف ،ومًقف ي٠مظمذ ًمٚمح٤مج ممـ فمٚمٛمف :ومال شمِمٖمٚمـ ٟمٗمًؽ سمً٥م أطمد.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )271/2
ىم٤مل سمالل سمـ اعمٜمذر :ىم٤مل رضمؾ :إن ل أؾمتخرج اًمٞمقم ؾمٞمئ٦م ُمـ اًمرسمٞمع ٕطمد ل اؾمتخرضمٝم٤م أسمد ًا ىم٤مل :ىمٚم٧م:
ي٤م أسم٤م يزيد ىمتؾ اسمـ وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىم٤مل :وم٤مؾمؽمضمع صمؿ شمال هذه أي٦مُ ( :ىم ِؾ اًم َّٚمٝمؿ َوم٤مـمِر اًمًامو ِ
ات
َ َّ َ َ
ُ َّ
٤مد َك ِذم ُم٤م يمَ٤مٟمُقا ومِ ِ
لم ِقمٌ ِ
َ ِ ِ
٤مل ا ًْم َٖمٞمْ ِ
َيتَٚمِ ُٗم َ
٥م َو َّ
قن) (اًمزُمر . )46ىم٤مل :ىمٚم٧م:
ٞمف َ ْ
اًمِم َٝم٤م َد ِة َأٟم َ
ْ٧م َ ْحتٙم ُُؿ َسم ْ َ َ
َ
َو ْإ ْرض َقم َ
ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤ملُ :م٤م أىمقل :إمم اهلل إي٤مهبؿ ،وقمغم اهلل طمً٤مهبؿ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)11/2
قمـ أمحد سمـ َيٞمك اًمقزير ىم٤مل :ظمرج اًمِم٤مومٕمل يقُم ً٤م ُمـ ؾمقق اًم٘مٜم٤مديؾ ُمتقضمٝم ً٤م إمم طمجرشمف ومتٌٕمٜم٤مه ،وم٢مذا
رضمؾ يًٗمف قمغم رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل ،وم٘م٤ملٟ :مزهقا أؾمامقمٙمؿ قمـ اؾمتامع اخلٜم٤م
( ومحش اًمٙمالم ) يمام شمٜمزهقن أًمًٜمتٙمؿ قمـ اًمٜمٓمؼ سمف ،وم٢من اعمًتٛمع ذيؽ اًم٘م٤مئؾ :وإن اًمًٗمٞمف يٜمٔمر إمم
أظمٌ٨م رء ذم وقم٤مئف ،ومٞمحرص أن يٗمرهمف ذم أوقمٞمتٙمؿ :وًمق ردت يمٚمٛم٦م اًمًٗمٞمفً ،مًٕمد راده٤م ،يمام ؿم٘مل
هب٤م ىم٤مئٚمٝم٤م (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )123/9
يم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػ ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وم٤مٟمتٝمك إمم اًمٕمِم٤مريـ ( ُمـ ي٠مظمذ ُمـ اًمًٚمع ُمٙمً٤م -قمنمه٤م ) وم٘م٤مًمقاُ :م٤م
ُمٕمٙمؿ؟ وم٘م٤مل :حمٛمد ومتِمقا ىم٤مل :ومٗمتِمقه ومٚمؿ يّمٞمٌقا ُمٕمف ؿمٞمئ ً٤م وم٘م٤مل :إرومٕمقا إزم ُم٤م ُمٕمٙمؿ صمؿ ىم٤مل :ومتِمقا
ومٗمتِمقا شمٗمتٞمِم٤م ؿمديد ًا ومٚمؿ يّمٞمٌقا ؿمٞمئ ً٤م أفمٜمف ىم٤ملُ :مرشملم أو صمالصم ً٤م ىم٤مل :ويم٤من ُمع حمٛمد ؾمتقن ديٜم٤مر ًا :ىم٤مل:
ومٚمام ظمرضمٜم٤م ،ىم٤مل ًمف سمٕمض أصح٤مسمف :ي٤م قمٌد اهللُ ،م٤م ىمٚم٧م؟ ىم٤مل :يمٚمامت يمٜم٧م أىمقهلـ ،ذهٌـ قمٜمل.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )235/8
ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦م :يم٤من ؿمداد سمـ أوس ذم ؾمٗمر ،ومٜمزل ُمٜمزًٓ ،وم٘م٤مل ًمٖمالُمف :ائتٜم٤م سم٤مًمًٗمرة ٟمٕمٌ٨م هب٤م
وم٠مٟمٙمرت قمٚمٞمف ،وم٘م٤ملُ :م٤م شمٙمٚمٛم٧م سمٙمٚمٛم٦م ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م ،إٓ وأٟم٤م أظمٓمٛمٝم٤م وأزُمٝم٤م ،إٓ يمٚمٛمتل هذه ،ومال
حتٗمٔمقه٤م قمغم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )266 -265/1
ىم٤مل َيٞمك سمـ أيب يمثػم  :ريم٥م رضمؾ احلامر ومٕمثر سمف وم٘م٤مل  :شمٕمس احلامر وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم ُ :م٤م هل طمًٜم٦م
أيمتٌٝم٤م وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمِمامل ُ :م٤م هل ؾمٞمئ٦م وم٠ميمتٌٝم٤م وم٠موطمك اهلل إمم ص٤مطم٥م اًمِمامل ُ :م٤م شمرك ص٤مطم٥م
اًمٞمٛملم ُمـ رء وم٤ميمتٌف وم٠مصمٌ٧م ذم اًمًٞمئ٤مت شمٕمس احلامر( .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )337
قمـ أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار ىم٤مل :ضمٚمً٧م إمم إسمراهٞمؿ ُم٤م سملم اًمٕمٍم إمم اعمٖمرب ،ومٚمؿ يتٙمٚمؿ :ومٚمام ُم٤مشمًٛمٕم٧م
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم ُٗمحش وسم ِ
ذاء اًم ِّٚمً٤من
َ

احلٙمؿ ومح٤مد ًا ي٘مقٓن :ىم٤مل إسمراهٞمؿ :وم٠مظمؼمهتام سمجٚمقد إًمٞمف ومٚمؿ يتٙمٚمؿ :وم٘م٤مٓ :أُم٤م إٟمف ٓ يتٙمٚمؿ طمتك
يً٠مل(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)226/4
ىم٤مل اًمزهري :أراد اسمـ قمٛمر أن يٚمٕمـ ظم٤مدُمف ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ اًمع :ومٚمؿ يتٛمٝم٤م ،وىم٤مل :هذه يمٚمٛم٦م ُم٤م أطم٥م أن
أىمقهل٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )397/1
قمـ احلًـ سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل :طمدصمٜمل رضمؾ ُمـ وًمد اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام :صحٌ٧م حمٛمد سمـ اًمٜمي ُمـ قمٌ٤مدان
إمم اًمٙمقوم٦م ،ومام ؾمٛمٕمتف يتٙمٚمؿ ،طمتك اومؽمىمٜم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م :وم٘مٚم٧م ًمٚمزسمػمي :يمٞمػ يم٤من يّمٜمع إذا أراد احل٤مضم٦م؟
ىم٤مل :يم٤من ُمٕمف اسمٜمف ،وم٢مذا أراد احل٤مضم٦مٟ ،مٔمر إًمٞمف ،وم٘م٤مم اسمٜمف ،وم٘م٣م طم٤مضمتف (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )219/8
(وا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُذ َ
لم
ون اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ىم٤مل إسمراهٞمؿ :ضم٤مء رضمؾ إمم قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل ومِمتٛمف ،وم٘م٤مل قمٚم٘مٛم٦مَ :
ِ
ِ ِ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبتَ٤مٟم ً٤م َوإِ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م) (إطمزاب )58أي٦م .وم٘م٤مل اًمرضمؾ :أُم١مُمـ
َواعمُْ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌُقا َوم َ٘مد ْ
أٟم٧م؟ ىم٤مل :أرضمق( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)199/2
ؾم٥م إٟمً٤مٟمً٤م ىمط وٓ هبٞمٛم٦م.
ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمَّجقدُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م أسم٤م وائؾ -يٕمٜمل ؿم٘مٞمؼ سمـ َؾم َٚمٛم٦مَّ -
(ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )163/4
٥م ؿمٞم ًئ٤م ومٞمف اًمروحٟ(.مزهف اًمٗمْمالء)449/1
ىم٤مل اعمثٜمك سمـ اًمّمٌ٤محً:مٌ٨م وه٥م سمـ ُمٜمٌف أرسمٕملم ؾمٜم٦م ل َي ًُ َّ
> -98ثبة وشا٘خ اٌزمؼري يف اٌىالَ
ُّ
ُّ
ثبٌزؾذق ٚرىٍف اٌفقبزخ
ّ
َ
ٚاعزؼّبي ٚزؾ ٟاٌٍغخ ٚدلبئك اإلػشاة يف خمبىجخ اٌؼٛاَ ٚحنُ٘ٛ

ِ
ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :ه َٚم َؽ اعمُتَٜمَ ِّٓم ُٕمقن ش
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1736قم ِـ ا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقد َر َ
٤مهل٤م َصمالصم ً٤م َ .ر َوا ُه ُُم ًْٚمِؿ  « .اعمُ َتٜمَ ِّٓم ُٕمق َن ش  :اعمُ ٌَ٤مًم ِ ُٖمق َن ذم إَ ُُم ِ
قر .
َىم َ َ
ِ
 -1737و َقم ِـ َقمٌ ِد اهللَِّ سم ِـ َقمٛمرو سم ِـ اًمٕم ِ ِ
يض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ
َ
ْ ْ
ْ
ْ
َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مص َر َ
َىم َ٤مل« :إِ َّن اهللَّ ُيٌْ ِٖم ُض ا ًْمٌَٚمِٞم َغ ُِم َـ اًمر َضم ِ
َخ َّٚم ُؾ سمِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف يم ََام َشمت َ
٤مل ا ًَّمذي َيت َ
َخ َّٚم ُؾ ا ًْمٌَ َ٘م َر ُة ش .
ِّ

ٌ
طمدي٨م طمًـ .
َرواه َأسمق داو َد  ،واًمؽمُمذي  ،وىم٤مل :
ِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  :إِ َّن ُِم ْـ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1738و َقم ْـ َضم٤مسمِر ْسم ِـ َقمٌْد اهللَِّ َر َ
ٞم٤مُم٦م َ ،أطم ِ
َأطمٌٙمُؿ إِزم  ،وأ ْىمرسمِٙمؿ ُِمٜمِّل َجمْٚمًِ ً٤م يقم ا ًْم ِ٘م ِ
٤مؾمٜمُٙم ُْؿ َأ ْظمالىم ً٤م َ ،وإِ َّن َأ ْسم َٖم َْمٙم ُْؿ إِ َّزم َ ،و َأ ْسم َٕمدَ يم ُْؿ
َ
َْ َ
َ ِّ ْ َّ َ َ ْ
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سم٤مب يمراه٦م اًمت٘مٕمػم ذم اًمٙمالم

ٌ
طمدي٨م طمًـ ،
ُِمٜمِّل ْيق َم ا ًْم٘مٞمَ٤م َُم ِ٦م  ،اًمثَّ ْر َصم ُ٤مرو َن َ ،واعمُت ََِمدِّ ُىمق َن َواعمُتَ َٗمٞمْ ِٝم ُ٘مق َن ش رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ذطم ُف ذم سم٤مب ُطم ًْ ِـ اخلُ ِ
ٚمؼ .
وىمد ؾمٌؼ ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

لم ) (آيف  )86ىم٤مل اسمـ زيد :أي ٓ أؾم٠مًمٙمؿ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ُ (:ىم ْؾ َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْتَ َٙم ِّٚم ِٗم َ
أضمرا :شمٕمٓمقن ؿمٞم ًئ٤م وُم٤م أٟم٤م ُمـ اعمتٙمٚمٗملم َأخت ََّرص وأشمٙمٚمػ ُم٤م ل ي٠مُمرن اهلل سمف.
قمغم اًم٘مرآن ً
( شمٗمًػم اسمـ ضمرير)698 / 19
قمـ أٟمس ىم٤مل يمٜم٤م قمٜمد قمٛمر وم٘م٤مل هنٞمٜم٤م قمـ اًمتٙمٚمػ (.ومتح اًمٌ٤مرى رىمؿ )6863
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :إن ؿم٘م٤مؿمؼ ( يمالم ٓ ـم٤مئؾ حتتف ) اًمٙمالم ُمـ ؿم٘م٤مؿمؼ اًمِمٞمٓم٤منُ(.مًٜمد امحد )22/1

ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزً :مرضمؾ ؾم٠مًمف قمـ طم٤مضم٦م وم٠مطمًـ اعمً٠مًم٦م وم٠مقمجٌف ىمقًمف وم٘م٤مل هذا واهلل اًمًحر
احلالل( .اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌداًمؼم)174/5
واًمًجع وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤م َسمف يم٤مٟمقا
يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مقل ًمٚمً٤مئ٥م :إي٤مك َّ
ٓ يًجٕمقن(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  -57/1اسمق يٕمغم )4475
ىم٤مل آُم٤مم اًمٖمزامم :وٓ يدظمؾ ذم هذه حتًلم أًمٗم٤مظ اخلٓم٤مسم٦م واًمتذيمػم ُمـ همػم إومراط وإهمراب وم٢من
اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م حتريؽ اًم٘مٚمقب وشمِمقي٘مٝم٤م وىمٌْمٝم٤م وسمًٓمٝم٤م ومٚمرؿم٤مىم٦م اًمٚمٗمظ شم٠مصمػم ومٞمف ومٝمق ٓئؼ سمف وم٠مُم٤م
اعمح٤مورات اًمتل دمري ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٤مت ومال يٚمٞمؼ هب٤م اًمًجع واًمتِمدق وآؿمتٖم٤مل سمف ُمـ اًمتٙمٚمػ اعمذُمقم
وٓ سم٤مقم٨م قمٚمٞمف إٓ اًمري٤مء وإفمٝم٤مر اًمٗمّم٤مطم٦م واًمتٛمٞمز سم٤مًمؼماقم٦م ويمؾ ذًمؽ ُمذُمقم يٙمرهف اًمنمع ويزضمر
قمٜمف( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ (121/3
وذيمر ايْم٤م  :أوم٦م اًمً٤مدؾم٦م ُمـ آوم٤مت اًمٚمً٤من وم٠مدرج حتتٝم٤م  :اًمت٘مٕمر ذم اًمٙمالم سم٤مًمتِمدق  ،وشمٙمٚمػ اًمًجع
واًمٗمّم٤مطم٦م  ،واًمتّمٜمع ومٞمف سم٤مًمتِمٌٞمٌ٤مت واعم٘مدُم٤مت  ،وُم٤م ضمرى سمف قم٤مدة اعمتٗم٤مصحلم اعمدقملم ًمٚمخٓم٤مسم٦م  .صمؿ
ىم٤مل :ويمؾ ذًمؽ ُمـ اًمتّمٜمع اعمذُمقم وُمـ اًمتٙمٚمػ اعمٛم٘مقت صمؿ ىم٤مل أيْم ً٤م  :سمؾ يٜمٌٖمل أن ي٘متٍم ذم يمؾ
رء قمغم ُم٘مّمقده وُم٘مّمقد اًمٙمالم اًمتٗمٝمٞمؿ ًمٚمٖمرض  ،وُم٤م وراء ذًمؽ شمّمٜمع ُمذُمقم( .اإلطمٞم٤مء )129/3
ىم٤مل حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل :اًمت٘مٕمر ذم اًمٙمالم هق اًمتِمدق وشمٙمٚمػ اًمًجع واًمٗمّم٤مطم٦م واًمتّمٜمع ومٞمف
وم٢مٟمف ُمـ اًمتٙمٚمػ اعمٛم٘مقت إذ يٜمٌٖمل أن ي٘متٍم ذم يمؾ رء قمغم ُم٘مّمقده وُم٘مّمقد اًمٙمالم اًمتٗمٝمٞمؿ
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سم٤مب يمراه٦م ىمقًمف َ :ظم ٌُ َث ْ٧م ٟمٗمز

ًمٚمٖمرض وُم٤م وراء ذًمؽ شمّمٜمع ُمذُمقم وٓ يدظمؾ ذم هذا حتًلم أًمٗم٤مظ اًمتذيمػم واخلٓم٤مسم٦م ُمـ همػم إومراط
وٓ إهمراب ومٚمرؿم٤مىم٦م اًمٚمٗمظ شم٠مصمػم ذم ذًمؽ ( .هتذي٥م ُمققمٔم٦م اعم١مُمٜملم ص)199
ِ
َّ
وم٤مؾمتد َّل قمٚمٞمف سمحريم٦م اًمٚمً٤من وم٢مٟمف ُيٓمٚمٕمؽ قمغم ُم٤م
شمًتدل قمغم ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م،
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ .وإذا أردت أن
ذم اًم٘مٚم٥م ،ؿم٤مء ص٤مطمٌف أم أ َسمك (.اًمداء واًمدواء ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

َ ُ َ ْ
? -98ثبة وشا٘خ ل : ٌٗٛخجثذ ٔفغٟ

ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ ٓ « :ي ُ٘مق ًَم َّـ َأ َطمدُ يم ُْؿ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1739قم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َظمٌُثَ ْ٧م َٟم ْٗمز َ ،وًمٙمِ ْـ ًم ِ َٞم ُ٘م ْؾ ًَ :م ِ٘م ًَ ْ٧م َٟم ْٗم ِز ش ٌ
ٞم٧م  ،وهق ُمٕمٜمَك « ًَم ِ٘مً ْ٧م ش وًمٙمِـ يم َِره ًَم ْٗم َظ اخلٌ ِ
َ
٨م .
ُْ
َ ْ َ
ىم٤مل ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء ُ :م ْٕمٜمَك ظم ٌُثَ ْ٧م َهم َث ْ َ ُ َ َ ْ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ومٙم َِره ذًمؽ ًمٌِم٤مقم٦م آؾمؿَّ ،
ٕن ًمٗمظ ًم٘مً٧م ٟمٗمز وظمٌث٧م ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد يمام ىم٤مل اًمٜمقوى واًمٌٖمقى
ومٕمٚمٛمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إدب ذم اعمٜمٓمؼ ،وأرؿمدهؿ إمم اؾمتٕمامل احلًـ وهجران اًم٘مٌٞمح
ُمٜمف(.ذح اًمًٜمف ًمٚمٌٖمقى )359/12
قمز ّ
وضمؾ إمم ٟمٌٞمّٝمؿ
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر :أص٤مب اًمٜمّ٤مس ذم سمٜمل إهائٞمؾ ىمحط ومخرضمقا ُمرارا وم٠موطمك اهللّ ّ
أن أظمؼمهؿ أٟمّٙمؿ خترضمقن إ ّزم سم٠مسمدان ٟمجً٦م وشمرومٕمقن إ ّزم أيم ّٗم٤م ىمد ؾمٗمٙمتؿ هب٤م اًمدّ ُم٤مء وُمألشمؿ سمٓمقٟمٙمؿ ُمـ
احلرام أن ىمد اؿمتدّ همْمٌل قمٚمٞمٙمؿ وًمـ شمزدادوا ُمٜمّل ّإٓ سمٕمدا(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )397 /1

طمرم اهللّ اجلٜمّ٦م قمغم ُمـ ذم ىمٚمٌف ٟمج٤مؾم٦م وظمٌ٨م ومال يدظمٚمٝم٤م ّإٓ سمٕمد ـمٞمٌف وـمٝمره وم٤مجلٜمّ٦م ٓ
ىم٤مل اسمـ اًم٘م ّٞمؿّ :
يدظمٚمٝم٤م ظمٌٞم٨م وٓ ُمـ ومٞمف رء ُمـ اخلٌ٨م ومٛمـ شمٓم ّٝمر ذم اًمدّ ٟمٞم٤م وًم٘مل اهللّ ـم٤مهرا ُمـ ٟمج٤مؾم٤مشمف وظمٌثف
ُمٕمقق وُمـ ل يتٓم ّٝمر ذم اًمدّ ٟمٞم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمج٤مؾمتف وظمٌثف قمٞمٜم ّٞم٤م يم٤مًمٙم٤مومر ل يدظمٚمٝم٤م سمح٤مل وإن
دظمٚمٝم٤م سمٖمػم ّ
يم٤من ظمٌثف يمًٌ ّٞم٤م قم٤مرو٤م دظمٚمٝم٤م سمٕمدُم٤ميتٓم ّٝمر ُمـ هذا اخلٌ٨م(.إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من )56
ْ ً
 -999ثبة وشا٘خ رغّ١خ اٌؼٕت وشِب

ِ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  ٓ « :شم ًَُ ُّٛمقا
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1749قم ْـ َأيب ُه َر ْي َر َة َ َ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .وهذا ًمٗمظ ُمًٚم ٍؿ .
َ٥م ا ًْمٙم َْر َم  ،وم٢مِ َّن ا ًْمٙم َْر َم اعمُ ًْٚمِ ُؿ ش ٌ
ا ًْمٕمٜم َ
ٍ
٥م اعمُ ْ١م ُِم ِـ ش وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري وُمًٚمِؿ َ «:ي ُ٘مق ًُم َ
ٙمر ُم إِٟم ََّام ا ًْمٙم َْر ُم
رواي٦مَ « :وم٢مِٟم ََّام ا ًْمٙم َْر ُم َىم ْٚم ُ
وذم َ
قن ا ًْم ْ
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يمرُم ً٤م
سم٤مب يمراه٦م شمًٛمٞم٦م اًمٕمٜم٥م ْ

٥م اعمُ ْ١م ُِم ِـ ش
ىم ْٚم ُ

ِ
ٍ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َ ٓ « :شم ُ٘مق ًُمقا :
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1741و َقم ْـ َوائ ِؾ ْسم ِـ َطمجر َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واًمٌ٤مء وي٘م٤مل أيْم ً٤م
احل٤مء
َ٥م َ ،واحلٌَ َٚم ُ٦م ش رواه ُمًٚمؿ  « .احلٌَ َٚم ُ٦م ش سمٗمتح
ا ًْمٙم َْر ُمَ ،و ًَمٙم ْـ ُىمق ًُمقا  :ا ًْمٕمٜم ُ
سم٢مِؾمٙم٤من ِ
اًمٌ٤مء .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًمٜمقوى  :اًمٜمٝمك ذم هذا احلدي٨م قمـ شمًٛمٞم٦م اًمٕمٜم٥م يمرُم٤م وقمـ شمًٛمٞم٦م ؿمجره٤م أيْم٤م ًمٚمٙمراهٞم٦م.
( ومتح اًمٌ٤مرى  56/14طمدي٨م )6183
وطمٙمك اًم٘مرـمٌك قمـ اعم٤مزرى :أن اًمًٌ٥م ذم اًمٜمٝمل أٟمف عم٤م طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اخلٛمر ويم٤مٟم٧م ـمٌ٤مقمٝمؿ حتثٝمؿ قمغم

اًمٙمرم يمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يًٛمك هذا اعمحرم سم٤مؾمؿ هتٞم٩م ـمٌ٤مقمٝمؿ إًمٞمف قمٜمد ذيمره ومٞمٙمقن ذًمؽ
يم٤معمحرك هلؿ(.ومتح اًمٌ٤مرى  56/14طمدي٨م )6183
ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء :أؿمٗمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يدقمقهؿ طمًـ اؾمٛمٝم٤م إمم
ذب اخلٛمر اعمتخذة ُمـ صمٛمره٤م ،ومًٚمٌٝم٤م هذا آؾمؿ ،واهلل اقمٚمؿ( .إذيم٤مر ًمٚمٜمقوى )357
 -990ثبة إٌ ٟٙػٓ ٚفف حمبعٓ ادلشأح ٌشخً
ال حيزبج ئىل رٌه ٌغشك ؽشػ ٟوٕىبزٙب ٚحنٖٛ

ِ
ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ ُ ٓ « :شمٌَ ِ ِ
يض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٤مذ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1742قم ِـ ا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقد َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اعمر َأ ُة اعمَ ْر َأ َة َ ،ومت َِّم َٗم َٝم٤م ًم ِ َز ْو ِضم َٝم٤م َيم َ٠م َّٟم ُف َيٜمْ ُٔم ُر إِ ًَم ْٞم َٝم٤م ش ٌ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمفَ ( :و َٓ ُي ٌْ ِدي َـ ِزيٜمَتَ ُٝم َّـ إِ َّٓ َُم٤م َفم َٝم َر ُِمٜمْ َٝم٤م ) إمم ىمقًمف ( قمقرات اًمٜمً٤مء )
ىم٤مل  :اًمزيٜم٦م اًمتل شمٌدَي٤م هل١مٓء ىمرـمٝم٤م وىمالدهت٤م وؾمقاره٤م وم٠مُم٤م ظمٚمخ٤مهل٤م وقمْمداه٤م وٟمحره٤م وؿمٕمره٤م وم٢مٟمف
ٓ شمٌديف إٓ ًمزوضمٝم٤م ( .شمٗمًػماسمـ ضمرير )264/17
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ىمقًمف َ (:و َٓ ُيٌْ ِدي َـ ِزيٜمَتَ ُٝم َّـ إِ َّٓ َُم٤م َفم َٝم َر ُِمٜمْ َٝم٤م ) (اًمٜمقر  )31ىم٤مل:
(اًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة :اًمقضمف ويمحؾ اًمٕملم وظمْم٤مب اًمٙمػ واخل٤مشمؿ ومٝمذه شمٔمٝمر ذم سمٞمتٝم٤م عمـ دظمؾ ُمـ اًمٜم٤مس
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ وصػ حم٤مؾمـ اعمرأة ًمرضمؾ

قمٚمٞمٝم٤م (.شمٗمًػم سمـ ضمرير )259/17
اإلر َسم ِ٦م ُِم َـ اًمر َضم ِ
لم َهم ْ ِػم ُأ ِ
٤مل ) (اًمٜمقر  )31ىم٤مل :هذا
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ىمقًمفَ (:أ ِو اًمتَّ٤مسمِ ِٕم َ
ِّ
وزم ْ ِ ْ
اًمرضمؾ يتٌع اًم٘مقم وهق ُمٖمٗمؾ ذم قم٘مٚمف ٓ يٙمؽمث ًمٚمٜمً٤مء وٓ يِمتٝمٞمٝمـ(.اسمـ ضمرير )266/ 17
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف َ (:و َٓ َي ْ ِ
ي ْسم َـ سمِ َ٠م ْر ُضمٚمِ ِٝم َّـ ) (اًمٜمقر  )31ىم٤مل :هق أن شم٘مرع اخلٚمخ٤مل سم٤مٔظمر قمٜمد
اًمرضم٤مل ويٙمقن ذم ِرضم َٚمٞمْٝم٤م ظمالظمؾ ومتحريمٝمـ قمٜمد اًمرضم٤مل ومٜمٝمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ ٕٟمف ُِمـ
ِّ
قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من ( .شمٗمًػم اسمـ ضمرير )273/ 17
ي ْسم َـ سمِ ُخ ُٛم ِر ِه َّـ َقم َغم ُضمٞمُ ِ
ىمقًمف شمٕم٤ممم ( َوٓ ُيٌْ ِدي َـ ِزيٜمَتَ ُٝم َّـ إِٓ َُم٤م َفم َٝم َر ُِمٜمْ َٝم٤م َو ًْمٞمَ ْ ِ
قهبِ َّـ ) ىم٤مل اسمـ ُمًٕمـقد:
اًمزيٜمـ٦م زيٜمت٤من  :وم٤مًمٔم٤مهـرة ُمٜمٝمـ٤م اًمثٞم٤مب وُم٤م ظمٗمل اخلٚمخ٤مٓن واًم٘مرـمـ٤من واًمًقاران.
( شمٗمًػم اسمـ ضمرير)256/17
اعمنميم٤مت ُمـ ٟمً٤مئٝمـ وًمٞمس
قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف َ (:أ ْو ٟمِ ًَ٤مئِ ِٝم َّـ ) (اًمٜمقر  )31ىم٤ملٟ :مً٤مئٝمـ اعمًٚمامت ًمٞمس
ُ
ِ
اعمًٚمٛم٦م أن شمٙمِمػ سملم يدي اعمنميملم ( .رواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ ()14416
ًمٚمٛمرأة
يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يٙمت٥م إمم أوم٤مق  ٓ :شمدظمٚمـ اُمرأة ُمًٚمٛم٦م احلامم إٓ ُمـ ؾم٘مؿ
وقمٚمٛمقا ٟمً٤مءيمؿ ؾمقرة اًمٜمقرُ( .مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 295/1رىمؿ )1133
قمـ احل٤مرث سمـ ىمٞمس ىم٤مل :يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف إمم أيب ُقمٌٞمدة ريض اهلل قمٜمف :أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمف
سمٚمٖمٜمل أن ٟمً٤م ًء ُمـ ٟمً٤مء اعمًٚمٛملم يدظمٚمـ احلامُم٤مت ُمع ٟمً٤مء أهؾ اًمنمك وم٤م ْٟم َف َُمـ ىمٌِٚمؽ قمـ ذًمؽ :وم٢مٟمف ٓ
ِ
ِ
ُّ
قمقرهت٤م إٓ أهؾ ُم َّٚمتٝم٤م(.رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى)13543
َيؾ ُٓمرأة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن يٜمٔمر إمم
ىم٤مل اًمزهري  :ؾم٠مًم٧م ٟمًقة ُمـ أهؾ محص قم٤مئِم٦م قمـ دظمقل احلامم ومٜمٝمتٝمـ قمٜمف.
(ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 293/1رىمؿ )1139
ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن قمقرة اعمرأة سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمرأة هل يمٕمقرة اًمرضمؾ إمم اًمرضمؾ أي ُم٤م سملم اًمنة واًمريمٌ٦م.
(سمدائع اًمّمٜم٤مئع  2961 / 6شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  ، 18 / 6اًمنمح اًمّمٖمػم ُ ، 288 / 1مقاه٥م اجلٚمٞمؾ / 1
ُ ، 499 ، 498مٖمٜمل اعمحت٤مج  ، 13 / 3اعمٖمٜمل)195/7
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

عم٤م َىم ِد َم اعمٜمذر سمـ اًمزسمػم ُمـ اًمٕمراق وم٠مرؾمؾ إمم أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر سمٙمًقة ُمـ صمٞم٤مب رىم٤مق قمت٤مق سمٕمدُم٤م يمػ
سمٍمه٤م  .ىم٤مل :ومٚمٛمًتٝم٤م سمٞمده٤م صمؿ ىم٤مًم٧م  :أف ! ردوا قمٚمٞمف يمًقشمف  .ىم٤مل :ومِمؼ ذًمؽ قمٚمٞمف وىم٤مل :ي٤م أُمف إٟمف
ُ
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سم٤مب يمراه٦م ىمقل ِ
اإلٟمً٤من ذم اًمدقم٤مء

ٓ يِمػ .ىم٤مًم٧م  :إهن٤م إن ل شمِمػ وم٢مٟمـٝم٤م شمّمػ ىم٤مل وم٤مؿمؽمى هل٤م صمٞم٤مسم٤م ُمروي٦م وىمقهٞم٦م وم٘مٌٚمتٝم٤م وىم٤مًم٧م ُمثؾ
هذا وم٤ميمًٜمل ( .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد )252/8

ُ َّ
اإلٔغبْ يف اٌذػبء  :اٌٍ ُٙاغفش يل ئْ ؽئذ
 -998ثبة وشا٘خ لٛي ِ
ثً جيضَ ثبٌيٍت

ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ ٓ « :ي ُ٘مق ًَم َّـ َأ َطمدُ يم ُْؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1743قم ْـ َأيب ُهر ْي َر َة َر َ
ــؼ قمٚمٞمف
محٜمل إِ ْن ِؿمئْ َ٧م ً ،مِٞم ْٕم ِز ِم اعمَ ًْ َ٠م ًَم َ٦م  ،وم٢مِ َّٟم ُف ٓ ُُمٙم ِْر َه ًَم ُف ش ُمتٗمـ ٌ
 :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْهم ِٗم ْر زم إِ ْن ِؿمئْ َ٧م  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْار َ ْ
ِ
ٍ ِ
ـل ٌء َأ ْقم َٓم٤م ُه ش .
اًمر ْهم ٌَ َ٦م َ ،وم٢مِ َّن اهللَّ َشم َٕم٤ممم ٓ ي َت َٕم٤م َفم ُٛم ُف َؿم ْ
وذم رواي٦م عمُ ًْٚم ٍؿ َ « :وًمٙم ْـ ً ،م َٞم ْٕم ِز ْم َو ًْم ُٞم ْٕم ِّٔم ِؿ َّ
ِ
 -1744و َقمـ َأٟم ٍ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا دقم٤م َأ َطمدُ يم ُْؿ ،
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َس َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َوم ْٚم َٞم ْٕم ِز ِم اعمَ ًْ َ٠م ًَم َ٦م َ ،وٓ َي ُ٘مق ًَم َّـ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ْن ِؿم ْئ َ٧م َ ،وم َ٠م ْقمٓمِٜمل َ ،وم٢مِ َّٟم ُف ٓ ُُم ًْ َتٙمْر َه ًَم ُف ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل  :دقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمًجد اًمٗمتح صمالصم٤م يقم آصمٜملم ويقم
اًمثالصم٤مء وم٤مؾمتجٞم٥م ًمف يقم إرسمٕم٤مء سملم اًمّمالشملم ومٕمروم٧م اًمنور ذم وضمٝمف  .ىم٤مل ضم٤مسمر ُ:م٤م ٟمزل يب أُمر

ُمٝمؿ همٚمٞمظ إٓ شمقظمٞم٧م شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م وم٠مدقمق ومٞمٝم٤م وم٠مقمرف اإلضم٤مسم٦م(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )292-291/2
قمـ اٟمس ىم٤مل ٓ :شمٕمجزوا قمـ اًمدقم٤مء وم٤مٟمف ًمـ َيٚمؽ ُمع اًمدقم٤مء اطمد (.اعمًتٓمرف ًمألسمِمٞمٝمك )483
قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م أن أم اًمدرداء ىم٤مًم٧م ًمف  :ي٤م ؿمٝمر أٓ دمد اًم٘مِمٕمريرة ؟ ىمٚم٧م ٟمٕمؿ  .ىم٤مًم٧م  :وم٤مدع اهلل
وم٢من اًمدقم٤مء ُمًتج٤مب قمٜمد ذًمؽ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )291/2
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف ٓ:يٛمٜمٕمـ أطمدا ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ ٟمٗمًف وم٢من اهلل ىمد أضم٤مب دقم٤مء ذ اخلٚمؼ
إسمٚمٞمس ىم٤مل  :رب وم٠مٟمٔمرن إمم يقم يٌٕمثقن ىم٤مل وم٢مٟمؽ ُمـ اعمٜمٔمريـ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )291/2
ىم٤مل اًم٘مرـمٌك  :إن ؿمئ٧م ٟمقع ُمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ ُمٖمٗمرشمف وقمٓم٤مئف ورمحتف يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ  :إن ؿمئ٧م أن
شمٕمٓمٞمٜمل يمذا وم٤مومٕمؾ ٓ يًتٕمٛمؾ هذا إٓ ُمع اًمٖمٜمك قمٜمف وأُم٤م اعمْمٓمر إًمٞمف وم٢مٟمف يٕمزم ذم ُمً٠مًمتف ويً٠مل ؾم١مال
وم٘مػم ُمْمٓمر إمم ُم٤م ؾم٠مًمف ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل)312/2
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ٓ :جيقز ٕطمد أن ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜمل إن ؿمئ٧م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م
ٕٟمف يمالم ُمًتحٞمؾ ٓ وضمف ًمف ٕٟمف ٓ يٗمٕمؾ إٓ ُم٤م ؿم٤مءه وفم٤مهره أٟمف محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ وهق
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سم٤مب يمراه٦م ىمقل ُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء ومالن

اًمٔم٤مهر .ومحؾ اًمٜمقوي اًمٜمٝمل ذم ذًمؽ قمغم يمراه٦م اًمتٜمزيف ،وهق أومم ،وي١ميده ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م
اإلؾمتخ٤مرة (.ومتح اًمٌ٤مرى ) 149/11
 -999ثبة وشا٘خ لٛي ِ :ب ؽبء اهلل ٚؽبء فالْ

ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َ ٓ « :شم ُ٘مقًمقا :
يض اهللَّ َقمٜمْف َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1745قم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم ِـ اًم َٞم َامن َر َ
الن ش رواه أسمق داود سم٢مِ ٍ
الن  ،وًمٙمِ ْـ ُىمقًمقا َُ :م٤م َؿم٤م َء اهللَّ ُ ،صم َّؿ َؿم٤م َء ُوم ٌ
ُم٤مؿم٤م َء اهللَّ وؿم٤م َء ُوم ٌ
ؾمٜم٤مد صحٞمح.
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اًمٓمٗمٞمؾ أظمك قم٤مئِم٦م ُٕمٝم٤م ىم٤مل  :رأي٧م يم٠من أشمٞم٧م قمغم ٟمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد ( أى رم اعمٜم٤مم ) ىمٚم٧م  :إٟمٙمؿ

قمزير اسمـ اهلل ىم٤مًمقا  :وإٟمٙمؿ ٕٟمتؿ اًم٘مقم ًمقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقن ُ :م٤م ؿم٤مء اهلل
ٕٟمتؿ اًم٘مقم ًمقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقن ٌ
وؿم٤مء حمٛمد صمؿ ُمررت سمٜمٗمر ُمـ اًمٜمّم٤مرى وم٘مٚم٧م  :إٟمٙمؿ ٕٟمتؿ اًم٘مقم ًمقٓ أٟمٙمؿ شم٘مقًمقن ُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء
حمٛمد ومٚمام أصٌح٧م أظمؼمت هب٤م ُمـ أظمؼمت صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل وم٠مظمؼمشمف ىم٤مل  :هؾ أظمؼمت هب٤م أطمد ًا ؟ ىمٚم٧م :
ٟمٕمؿ ىم٤مل  :ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف  ،صمؿ ىم٤مل  :أُم٤م سمٕمد  :وم٢من ـمٗمٞمالً رأى رؤي٤م أظمؼم هب٤م ُمـ أظمؼم ُمٜمٙمؿ وإٟمٙمؿ
ىمٚمتؿ يمٚمٛم٦م يم٤من يٛمٜمٕمٜمل يمذا ويمذا أن أ هن٤ميمؿ قمٜمٝم٤م ومال شم٘مقًمقا ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء حمٛمد وًمٙمـ ىمقًمقا ُ :م٤م ؿم٤مء
اهلل وطمده  (.رواه اسمـ ُم٤مضمف )2118
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وذم ُمٕمٜمك هذا اًمنمك اعمٜمٝمل قمٜمف ىمقل ُمـ ٓ يتقىمك اًمنمك :أٟم٤م سم٤مهلل وسمؽ وأٟم٤م ذم طمً٥م
اهلل وطمًٌؽ ،وُم٤م زم إٓ اهلل وأٟم٧م وأٟم٤م ُمتقيمؾ قمغم اهلل وقمٚمٞمؽ وهذا ُمـ اهلل وُمٜمؽ واهلل زم ذم اًمًامء
َ
اعمخٚمقق ٟمدًّ ا ًمٚمخ٤مًمؼ
وأٟم٧م ذم إرض واهلل وطمٞم٤مشمؽ وأُمث٤مل هذا ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل جيٕمؾ ومٞمٝم٤م ىم٤مئ ُٚمٝم٤م
وىمٌح٤م ُمـ ىمقًمفُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م وم٠مُم٤م إذا ىم٤مل :أٟم٤م سم٤مهلل صمؿ سمؽ وُم٤م ؿم٤مء اهلل ،صمؿ
ؾمٌح٤مٟمف وهل أؿمد ُمٜم ًٕم٤م
ً
ؿمئ٧م ...ومال سم٠مس سمذًمؽ ( .زاد اعمٕم٤مد)322 /2
 -99:ثبة وشا٘خ احلذ٠ث ثؼذ اٌؼؾبء ا٢خشح

اعمراد سمف احلدي٨م اًمذي يٙمقن ُمٌ٤مطم ً٤م ذم همػم هذا اًمقىم٧م وومٕمٚمف وشمريمف ؾمقاء.وم٠مُم٤م احلدي٨م اعمحرم أو اعمٙمروه ذم
همػم هذا اًمقىم٧م أؿمد حتري ًام ويمراه٦م وأُم٤م احلدي٨م ذم اخلػم يمٛمذايمرة اًمٕمٚمؿ وطمٙم٤مي٤مت اًمّم٤محللم وُمٙم٤مرم
إظمالق واحلدي٨م ُمع اًمْمٞمػ وُمع ـم٤مًم٥م طم٤مضم٦م وٟمحق ذًمؽ ومال يمراه٦م ومٞمف سمؾ هق ُمًتح٥م ويمذا احلدي٨م
ًمٕمذر وقم٤مرض ٓ يمراه٦م ومٞمف.وىمد شمٔم٤مهرت إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم يمؾ ُم٤م ذيمرشمف.
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سم٤مب يمراه٦م احلدي٨م سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة

اًمٕم َِم ِ
َ٤من يٙمره اًمٜمقم ىمٌ َؾ ِ
ِ
َ -1746قم ْـ َأيب َسم ْر َز َة َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
٤مء
َ ْ
وؾم َّٚمؿ يم َ َ َ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
حل ِد َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ي٨م سم ْٕمدَ َه٤م ٌ .
َوا َ
اًمٕم َِم٤مء ذم ِ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ص َّغم ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜم ُْٝم َام َأ َّن َر ُؾم َ
آظم ِر
َ
َ
َ
ْ َ
 -1747و َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َ
ٛمر َر َ
َطم َٞم٤مشمِ ِفَ ،وم َّٚمام َؾم َّٚمؿ َ ،ىم َ٤مل َ « :أ َر َأ ْيتَٙم ُْؿ ًَم ْٞم َٚم َتٙم ُْؿ َه ِذ ِه ؟ َوم٢مِ َّن قمغم َر ْأ ِ
س ُِم َئ ِ٦م َؾمٜم ٍَ٦م ٓ َي ٌْ َ٘مك ِمم َّ ْـ ُه َق َقمغم َفم ْٝم ِر
إَ ْر ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ض اًم َٞم ْق َم َأطمدٌ ش ٌ
ِ
 -1748و َقمـ َأٟم ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ َومج٤م َء ُه ْؿ ىمريٌ ً٤م ُِم ْـ َؿم ْٓم ِر
َ ْ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّهنؿ ا ْٟم َت َٔم ُروا اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َس َر َ
ِ
اًم َّٚم ْٞم ِؾ َّ
َّ٤مس َىمدْ َص ُّٚمقا ُ ،صم َّؿ َر َىمدُ وا ش
ومّمغم ِهبِؿ  ،يٕمٜمل اًمٕم َِم٤م َء َىم َ٤مل ُ :صم َّؿ َظم َٓم ٌَٜمَ٤م َوم َ٘م َ٤مل َ « :أٓ إِ َّن اًمٜم َ
ٍ
اًمّمال َة ش رواه اًمٌخ٤مري .
َوإِ َّٟمٙم ُْؿ ًَم ْـ شم ََزا ًُمقا ذم َصالة ُم٤م ا ْٟمتَ َٔم ْرشم ُُؿ َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل ُؾمٚمٞمامن سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٌ٤مهكم رمحف اهلل :يم٤من قمٛمر يتجدَّ ب ( قم٤مسمف وذُمف ) ًمٜم٤م اًمًٛمر سمٕمد اًمٕمتٛمف .

(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )6689
ىم٤مل ؾمٚمامن يٕمٜمل :اسمـ رسمٞمٕم٦م :ىم٤مل زم قمٛمر :ي٤م ؾمٚمامن ،إن أذم ًمؽ احلدي٨م سمٕمد صالة اًمٕمتٛمف .
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )6679
ٍ
ُم٤مًمؽ أٟمف سمٚمٖمف أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمُرؾمؾ إمم سمٕمض أهٚمٝم٤م سمٕمد اًمٕمتٛم٦م ،ومت٘مقل :أٓ
وقمـ
شمُرَيقن اًم ُٙمتَّ٤مبُ(.مقـم٠م ُم٤مًمؽ )1785
أطم٥م اًمٜمقم ىمٌٚمٝم٤م وٓ احلدي٨م سمٕمده٤مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )7184
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمفُ:م٤م ُّ
ِ
ٛمرا َ
أول اًمٚمٞمؾ وم٢مٟمف َُم َ
ُ
ٔظمره ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ
ذهٌ٦م -
ىم٤مل
ٝمذسم٦م  -أو َُم َ
وؾم ً
ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف :إي٤ميمؿ َ
ومٚمٞمّمؾ ريمٕمتلم ىمٌؾ أن ي٠موي إمم ومراؿمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )6682
أطم٥م إ َّزم ُمـ أن أًم ُٖم َق سمٕمده٤م وذم ًمٗمظٕ :ن أر ُىمدَ قمـ
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رمحف اهللَٕ :ن أٟم٤مم قمـ اًمٕمِم٤مء ُّ
أًمٖمق سمٕمده٤مُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق)2145
ؾمامه٤م
إقمراب اًم َٕمتٛم٦م أطم٥م إ َّزم ُمـ أن َ
ُ
اًمٕمِم٤مء اًمتل َّ
َ
واحلدي٨م سمٕمده٤م(.اعمقـم٠م رىمؿ ) 399
قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف سمٚمٖمف :أن ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يم٤من يٙمره اًمٜمقم ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء
وم٘مٚم٧مُ :م٤م يٜمٌٖمل زم أن
ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل :شمٙم َّٚمٛم٧م سمٌمء سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة،
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر:
ُ
ُ
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وم٘مٛم٧م ومتقو٠مت وصٚمٞم٧م ريمٕمتلم واؾمتٖمٗمرت وُم٤م ىمٚم٧م هذا ٕزيمِّل ٟمٗمز وًمٙمـ ًم َٞمٕمٛمؾ سمف
أٟم٤مم قمغم هذا
ُ
سمٕمْمٙمؿ(.شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ًمٚمٛمروزى )113
ُ
ِ
ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وم٠مصكم سمٕمد اًمٕمِم٤مء أرسم َع ريمٕم٤مت وم٠ميمٚمٛمف ومال
يمٜم٧م أيمقن ُمع
ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب أيقبُ :
يٙمٚمٛمٜمل طمتك يٜم٤ممُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )6684
وىم٤مل ظمٞمثٛم٦م رمحف اهلل :يم٤مٟمقا َيًتحٌُّقن إذا أوشمر اًمرضمؾ أن يٜم٤ممُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )6683
ٍ
ُمذايمر سمٕمٚمؿ( .اإلؾمتذيم٤مر )561/8
وىم٤مل جم٤مهد ٓ :جيقز اًمًٛمر سمٕمد اًمٕمِم٤مء إٓ عمّمؾ أو ُمً٤مومر أو
وقمـ َُمٕمٛمر ،قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل :يم٤من يٙمره اًمٜمقم ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء واًمًٛمر سمٕمده٤مُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )2141
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يٜمش اًمٜم٤مس سمدرشمف سمٕمد اًمٕمتٛم٦م ي٘مقل :ىمقُمقا ًمٕمؾ اهلل
وقمـ أيب راومع ريض اهلل قمٜمف :يم٤من ُ
يرزىمٙمؿ صالة(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى )147
وقمـ ظمرؿمف سمـ احلر ىم٤مل :رأي٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ييب اًمٜم٤مس قمغم احلدي٨م سمٕمد اًمٕمِم٤مء
وي٘مقل :أؾمٛمر أول اًمٚمٞمؾ ،وٟمقم آظمرة؟(.خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ًمٚمٛمروزى )115
ؾم٤مُمرا سمٕمد اًمٕمِم٤مء ي٘مقل :ارضمٕمقا ًمٕمؾ اهلل يرزىمٙمؿ
وقمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمقمم إٟمّم٤مر ىم٤مل :يم٤من قمٛمر ٓ يدع
ً
صالة أو هتجدً ا(.ذح ُمٕم٤مٟمك آصم٤مر ًمٚمٓمح٤موى رىمؿ )7295
وقمـ أيب ٍ
وائؾ وإسمراهٞمؿ ،ىم٤مٓ :ضم٤مء رضمؾ إمم ُطمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف َّ
ومدق اًمٌ٤مب ومخرج إًمٞمف طمذيٗم٦م وم٘م٤مل:
ضمئ٧م ًمٚمحدي٨م ومًٗمؼ ( ردة ) طمذيٗم ُ٦م اًمٌ٤مب دوٟمف صمؿ ىم٤ملَّ :
ٛمر
ُم٤م ضم٤مء سمؽ؟! وم٘م٤ملُ :
اًمً َ
إن قمٛمر ضمدَ ب ًمٜم٤م َّ
سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مءُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )6686
; -99ثبة ربش ُ٠اِزٕبع ادلشأح ِٓ فشاػ صٚخٙب
ئرا دػب٘ب ٚمل ٠ىٓ ذلب ػزس ؽشػٟ

ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُ
اًمر ُضم ُؾ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َد َقم٤م َّ
ؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1749قم ْـ َأيب ُهر ْير َة َر َ
ٌ٤من قم َٚمٞمٝم٤م ًَ ،مٕمٜمَتْٝم٤م اعمَ ِ
اُمر َأ َشمف إِمم ومِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .وذم رواي٦م
الئ َٙم ُ٦م طمتك شم ُّْمٌِح ش ٌ
راؿم ِف وم َ٠م َسم ْ٧م َ ،وم َ
َ َ
ٌ٤مت َهم ْْم َ ْ َ
َْ ُ
َ :طمتَّك « شم َْر ِضمع ش .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  (:و اًماليت خت٤مومقن ٟمِمقزهـ ومٕمٔمقهـ و اهجروهـ ذم اعمْم٤مضمع و اضسمقهـ وم٢من أـمٕمٜمٙمؿ
ومال شمٌٖمقا قمٚمٞمٝمـ ؾمٌٞمال إن اهلل يم٤من قمٚمٞم٤م يمٌػما ( ىم٤مل اًمقاطمدي :اًمٜمِمقز هٝمٜم٤م ُمٕمّمٞم٦م اًمزوج و هق اًمؽمومع
قمٚمٞمف سم٤مخلالف وىم٤مل قمٓم٤مء  :هق أن شمتٕمٓمر ًمف و متٜمٕمف ٟمٗمًٝم٤م و شمتٖمػم قمام يم٤مٟم٧م شمٗمٕمٚمف ُمـ اًمٓمقاقمٞم٦م
( ومٕمٔمقهـ ) سمٙمت٤مب اهلل و ذيمروهـ ُم٤م أُمرهـ اهلل سمف (واهجروهـ ذم اعمْم٤مضمع ) ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :هق أن
يقًمٞمٝم٤م فمٝمره قمغم اًمٗمراش وٓ يٙمٚمٛمٝم٤م وىم٤مل اًمِمٕمٌل وجم٤مهد  :هق أن َيجر ُمْم٤مضمٕمتٝم٤م ومال يْم٤مضمٕمٝم٤م
( و اضسمقهـ ) ضسم٤م همػم ُمؼمح وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :أدسم٤م ُمثؾ اًمٚمٙمزة و ًمٚمزوج أن يتالرم ٟمِمقز اُمرأشمف سمام
أذن اهلل ًمف مم٤م ذيمره اهلل ذم هذه أي٦م ( وم٢من أـمٕمٜمٙمؿ ) ومٞمام يٚمتٛمس ُمٜمٝمـ .
) ومال شمٌٖمقا قمٚمٞمٝمـ ( ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :ومال شمتجٜمقا قمٚمٞمٝمـ اًمٕمٚمؾ ( .اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك )172
قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شم٘مقل:ي٤م ُمٕمنم اًمٜمً٤مء ًمق شمٕمٚمٛمـ سمحؼ أزواضمٙمـ قمٚمٞمٙمـ جلٕمٚم٧م اعمرأة ُمٜمٙمـ
متًح اًمٖمٌ٤مر قمـ وضمف زوضمٝم٤م سمٜمحر وضمٝمٝم٤م وذم رواي٦م  :متًح اًمٖمٌ٤مر قمـ ىمدُمل زوضمٝم٤م سمٜمحر زوضمٝم٤م .
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )395/4
ؾمئؾ ا سمـ شمٞمٛمٞمف :قمـ رضمؾ ًمف زوضمف شمّمقم اًمٜمٝم٤مر ،وشم٘مقم صالة اًمٚمٞمؾ ،ويمٚمام دقم٤مه٤م اًمرضمؾ إمم ومراؿمف
شم٠مسمك قمٚمٞمف وشم٘مدم صالةاًمٚمٞمؾ،وصٞم٤مم اًمٜمٝم٤مرقمغم ـم٤مقم٦م اًمزوج ،ومٝمؾ جيقز ذًمؽ؟ وم٘م٤مل َ ٓ :يؾ هل٤م ذًمؽ
سم٢مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ،سمؾ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٓمٞمٕمف ،إذا ـمٚمٌٝم٤م إمم اًمٗمراش ،وذًمؽ ومرض واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،واُم٤م ىمٞم٤مم
اًمٚمٞمؾ ،وصٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر ،ومتٓمقع ،ومٙمٞمػ شم٘مدم اعم١مُمٜم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م( .اًمٗمت٤موى )274/32
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :أن اعمرأة إذا أطمًٜم٧م ُمٕم٤مذة َسم ْٕمٚمِٝم٤م يم٤من ذًمؽ ُمقضمًٌ٤م ًمرو٤مء اهلل وإيمراُمف هل٤م ُمـ همػم أن
شمٕمٛمؾ ُم٤م َيتص سم٤مًمرضمؾ واهلل أقمٚمؿ (.جمٛمقع اًمٗمت٤موى )275/32
ىم٤مل ا ُٓم٤مم اًمٜمقوى :هذا دًمٞمؾ قمغم حتريؿ اُمتٜم٤مقمٝم٤م ُمـ ومراؿمف ًمٖمػم قمذر ذقمل وًمٞمس احلٞمض سمٕمذر ذم
آُمتٜم٤مع ٕن ًمف طم ًّ٘م٤م ذم آؾمتٛمت٤مع هب٤م ومقق اإلزار ،وُمٕمٜمك احلدي٨م :أن اًمٚمٕمٜم٦م شمًتٛمر قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمزول
اعمٕمّمٞم٦م سمٓمٚمقع اًمٗمجر وآؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م أو شمقسمتٝم٤م ورضمققمٝم٤م إمم اًمٗمراش(.ذح ُمًٚمؿ )9/19
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

و ىمد روي أن رضمال ضم٤مء إمم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يِمٙمق ظمٚمؼ زوضمتف ومقىمػ قمغم سم٤مب قمٛمر يٜمتٔمر ظمروضمف

ومًٛمع اُمرأة قمٛمر شمًتٓمٞمؾ قمٚمٞمف سمٚمً٤مهن٤م و خت٤مصٛمف و قمٛمر ؾم٤ميم٧م ٓ يرد قمٚمٞمٝم٤م وم٤مٟمٍمف اًمرضمؾ راضمٕم٤م و
ىم٤مل  :إن يم٤من هذا طم٤مل قمٛمر ُمع ؿمدشمف و صالسمتف ـ و هق أُمػم اعم١مُمٜملم ـ ومٙمٞمػ طم٤مزم ؟ ومخرج قمٛمر ومرآه
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ُمقًمٞم٤م قمـ سم٤مسمف ومٜم٤مداه و ىم٤مل ُ :م٤م طم٤مضمتؽ ي٤م رضمؾ ؟ وم٘م٤مل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ضمئ٧م أؿمٙمق إًمٞمؽ ؾمقء ظمٚمؼ
اُمرأيت و اؾمتٓم٤مًمتٝم٤م قمكم ومًٛمٕم٧م زوضمتؽ يمذًمؽ ومرضمٕم٧م و ىمٚم٧م  :إذا يم٤من طم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ُمع
زوضمتف ومٙمٞمػ طم٤مزم ؟ وم٘م٤مل قمٛمر  :ي٤م أظمل إن اطمتٛمٚمتٝم٤م حل٘مقق هل٤م قمكم  :إهن٤م ـمٌ٤مظم٦م ًمٓمٕم٤مُمل ظمٌ٤مزة
خلٌزي همً٤مًم٦م ًمثٞم٤ميب ُمروٕم٦م ًمقًمدي و ًمٞمس ذًمؽ يمٚمف سمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م و يًٙمـ ىمٚمٌل هب٤م قمـ احلرام وم٠مٟم٤م
اطمتٛمٚمتٝم٤م ًمذًمؽ وم٘م٤مل اًمرضمؾ  :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم و يمذًمؽ زوضمتل ىم٤مل قمٛمر  :وم٤مطمتٛمٚمٝم٤م ي٤م أظمل وم٢مٟمام هل
ُمدة يًػمة  (.اًمٙمٌ٤مئر ًمٚمذهٌك ) 172
روى أن ذَي ً٤م ىم٤مسمؾ اًمِمٕمٌك يقُم ً٤م ،ومً٠مًمف اًمِمٕمٌك قمـ طم٤مًمف رم سمٞمتف ،وم٘م٤مل ًمف ُ:-مـ قمنميـ قم٤مُم ً٤م ل أر ُم٤م
يٖمْمٌٜمك ُمـ أهغم ،ىم٤مل ًمف :ويمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل ذيحُ:مـ أول ًمٞمٚم٦م دظمٚم٧م قمغم اُمرأشمك ،رأي٧م ومٞمٝم٤م طمًٜم٤م
وم٤مشمٜم ً٤م ،ومج٤مًٓ ٟم٤مدر ًا  ،ىمٚم٧م ًمٜمٗمًك :ومألـم َّٝمر وأصغم ريمٕمتلم ؿمٙمر ًا هلل ،ومٚمام ؾمٚمٛم٧م وضمدت زوضمتك شمّمغم
ومٛمددت يدى
سمّمالشمك ،وشمًٚمؿ سمًالُمك ،ومٚمام ظمال اًمٌٞم٧م ُمـ إصح٤مب وإصدىم٤مء ،ىمٛم٧م إًمٞمٝم٤م،
ُ
ٟمحقه٤م  ،وم٘م٤مًم٧م :قمغم رؾمٚمؽ ي٤م أسم٤م أُمٞم٦م ،يمام أٟم٧م  ،صمؿ ىم٤مًم٧م :احلٛمد هلل أمحده وأؾمتٕمٞمٜمف وأصغم قمغم حمٛمد
وآًمف ،وإٟمك اُم رأة همريٌ٦م ٓ قمٚمؿ مم سم٠مظمالىمؽ ،ومٌلم مم ُم٤م حت٥م ومآشمٞمف ،وُم٤م شمٙمره وم٠مشمريمف ،وىم٤مًم٧م  :إٟمف يم٤من رم
ىمقُمؽ ُمـ شمتزوضمف ُمـ ٟمً٤مئٙمؿ ،ورم ىمقُمك ُمـ اًمرضم٤مل ُمـ هق يمػء مم  ،وًمٙمـ إذا ىم٣م اهلل أُمر ًا يم٤من
ُمٗمٕمقًٓ ،وىمد ُمٚمٙم٧م وم٤مصٜمع ُم٤مأُمرك سمف اهلل ،إُمً٤مك سمٛمٕمروف أو شمنيح سم٢مطمً٤من ،أىمقل ىمقمم هذا
واؾمتٖمٗمر اهلل مم وًمؽ .ىم٤مل ذيح :وم٠مطمقدشمٜمك واهلل ي٤م ؿمٕمٌك إمم ظمٓمٌ٦م رم ذًمٚمؽ اعمقوع وم٘مٚم٧م :احلٛمد هلل
صمٌ٧م قمٚمٞمف يٙمـ ذًمؽ طمٔمؽ،
أمحده وأؾمتٕمٞمٜمف ،وأصغم قمغم اًمٜمٌك وآًمف وأؾمٚمؿ،وسمٕمد ،وم٢مٟمؽ ىمٚم٧م يمالُم ً٤م إن ِّ
ِ
رأي٧م ُمـ طمًٜم٦م وم٤مٟمنمَي٤م ،وُم٤م
وإن شمدقمٞمف يٙمـ طمج٦م قمٚمٞمؽ ،أطم٥م يمذا ويمذا ،وأيمره يمذا ويمذا ،وُم٤م
يٛمٚمٜمك أصٝم٤مرى ،وم٘م٤مًم٧م:
رأي٧م ُمـ ؾمٞمئ٦م وم٤مؾمؽمَي٤م وم٘م٤مًم٧م:يمٞمػ حمٌتؽ ًمزي٤مرة أهغم؟ىمٚم٧م ُ :م٤م أطم٥م أن ُ
ومٛمـ حت٥م ُمـ ضمػماٟمؽ أن يدظمؾ دارك ومآذن ًمف ،وُمـ شمٙمره وم٠ميمره؟ىمٚم٧م  :سمٜمق ومالن ىمقم ص٤محلقن .وسمٜمق
ومالن ىمقم ؾمقء ،ىم٤مل ذيح :ومٌ٧م ُمٕمٝم٤م سم٠مٟمٕمؿ ًمٞمٚم٦م وقمِم٧م ُمٕمٝم٤م َطمقًٓ ٓ أرى إٓ ُم٤م أطم٥م ،ومٚمام يم٤من
رأس احلقل ضمئ٧م ُمـ جمٚمس اًم٘مْم٤مء ،وم٢مذا سمٗمالٟم٦م رم اًمٌٞم٧م ،ىمٚم٧مُ :مـ هك؟ ىم٤مًمقاَ :ظمتَٜمَؽ -أي أم
زوضمتؽ  -وم٤مًمتٗمت٧م إ ّزم ،وؾم٠مًمتٜمك  :يمٞمػ رأي٧م زوضمتؽ؟ ىمٚم٧م ظمػم زوضم٦م ،ىم٤مًم٧م :ي٤مأسم٤م أُمٞم٦م إن اعمرأة
أؾمقأ طم٤مًٓ ُمٜمٝم٤م رم طم٤مًمتلم  :إذا وًمدت همالُم ً٤م ،أو طمٔمٞم٧م قمٜمد زوضمٝم٤م ،ومقاهلل ُم٤م طم٤مز اًمرضم٤مل رم سمٞمقهتؿ
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ذ ًا ُمـ اعمرأة اعمدًمٚم٦م ،وم٠مدب ُم٤م ؿمئ٧م أن شم١مدب ،وهذب ُم٤م ؿمئ٧م ُم٤م هتذب ،ومٛمٙمث٧م ُمٕمٝم٤م قمنميـ قم٤مُم ً٤م ل
أقم٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م رم ؿمئ إٓ ُمرة  ،ويمٜم٧م هل٤م فم٤معم ً٤م (.أطمٙم٤مم اًمٜمً٤مء )135 -134
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ِ
ِ
 -1759قمـ َأيب هرير َة ِ
رؾم َ
ًمٚمٛم ْر َأ ِة َأ ْن
ُ ْ
ْ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ََ ٓ « :ي ُّؾ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ
شمَّمقم و َزوضمٝم٤م ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ؿم٤مهدٌ إَِّٓ سم٢مِ ْذٟمِ ِف وٓ َشم ْ٠م َذ َن ذم َسمٞمْتِ ِف إَِّٓ سم٢مِ ْذٟمِ ِف ش ٌ
ُ َ َ ْ ُ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل متٞمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م :أىمٌؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إمم سمٞم٧م قمغم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م رم طم٤مضم٦م ،ومٚمؿ جيد قمٚمٞم ً٤م ،ومرضمع صمؿ
قم٤مد ومٚمؿ جيدهُ ،مرشملم أو صمالصم ً٤م ومج٤مء قمغم وم٘م٤مل ًمف :أُم٤م اؾمتٓمٕم٧م إذا يم٤مٟم٧م طم٤مضمتؽ إًمٞمٝم٤م أن شمدظمؾ؟ ىم٤مل:
هنٞمٜم٤م أن ٟمدظمؾ قمٚمٞمٝمـ إٓ سم٢مذن أزواضمٝمـ(.اقمتالل اًم٘مٚمقب ُ -241مًٜمد امحد ) 17892
ومٝم٤م هل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ِ
ُمرو٧م أشم٤مه٤م أسمق سمٙمر يًت٠مذن وم٘م٤مل قمكم :ي٤م وم٤مـمٛم٦م

هذا أسمق سمٙمر يًت٠مذن قمٚمٞمؽ وم٘م٤مًم٧م :أحت٥م أن آ َذن ًمف؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل اًمذهٌل يمام ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
(ِ )121/2
قمٛمٚم٧م سم٤مًمًٜم٦م ،ومٚمؿ شم٠مذن ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م إٓ سم٠مُمره.
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف َ ٓ :يؾ ًمٚمزوضم٦م أن خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف ،وإذا ظمرضم٧م سمٖمػم إذٟمف :يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمز ًة قم٤مصٞم٦م
هلل قمز وضمؾ وًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمًتح٘م٦م ًمٚمٕم٘مقسم٦م .وىم٤مل ايْم٤م  :ان اعمرأة إذا ظمرضم٧م ُمـ
داره سمٖمػم إذٟمف ،ومال ٟمٗم٘م َ٦م هل٤م وٓ يمًقة ( .جمٛمقع اًمٗمت٤موى )281/32
ىم٤مل اسمـ طمزم :وٓ َيؾ ًمذات زوج أو اًمًٞمد أن شمّمقم شمٓمق ًقم٤م سمٖمػم إذٟمف ،وأُم٤م اًمٗمروض يمٚمٝم٤م ،ومتّمقُمٝم٤م
اًمتٓمقع إن ؿم٤مءت.
أطم٥م أم يم َِره ،وم٢من يم٤من هم٤مئًٌ٤م ٓ شم٘مدر قمغم اؾمتئذاٟمف ،أو شم٘مدر ،ومٚمتّمؿ
ُّ
َّ
(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٕسمـ طمزم ُمً٠مًمف )894
ىم٤مل اًمٜمقوى  :ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ( :شمّمقم اعمرأة وسمٕمٚمٝم٤م ؿم٤مهد إٓ سم٢مذٟمف) هذا حمٛمقل قمغم صقم
سح سمف أصح٤مسمٜم٤م ،وؾمٌٌف أن اًمزوج
اًمتٓمقع ،واعمٜمدوب اًمذي ًمٞمس ًمف زُمـ ُمٕملم ،وهذا اًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ َّ
سمتٓمقع ،وٓ سمقاضم٥م قمغم
ًمف طمؼ آؾمتٛمت٤مع هب٤م ذم يمؾ إي٤مم ،وطم٘مف ومٞمٝم٤م واضم٥م قمغم اًمٗمقر ،ومال يٗمقشمف ُّ
اًمؽماظمل( .ذح ُمًٚمؿ )124/4
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سم٤مب حتريؿ رومع اعم٠مُمقم رأؾمف ُمـ اًمريمقع

= -99ثبة ربش ُ٠سفغ ادلأِ َٛسأعٗ ِٓ اٌشوٛع
اإلِبَ
أ ٚاٌغدٛد لجً ِ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :أ َُم٤م ََي َِْمك َأ َطمدُ يم ُْؿ إِذا
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1751قم ْـ َأيب ُهر ْي َر َة َر َ
قر َة ِمح ٍ
ٕمؾ اهللَّ ر ْأ َؾم ُف ر ْأ َس ِمح ٍ
ر َوم َع ر ْأ َؾم ُف َىمٌْ َؾ ِ
جي َ
جي َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
٤مرش ٌ
٤مر َ ،أ ْو َ ْ
اإل َُم٤م ِم َأ ْن َ ْ
ٕمؾ اهللَّ ُصقر َشم ُف ُص َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل  :إذا رومع أطمديمؿ رأؾمف واإلُم٤مم ؾم٤مضمد ومٚمٞمًجد وإذا رومع اإلُم٤مم سمرأؾمف ومٚمٞمٛمٙم٨م ىمدرُم٤م
رومع  .وم٢من ل يٗمٕمؾ طمتك حل٘مف اإلُم٤مم ؾمٝمقا أو ضمٝمال ومال رء قمٚمٞمف ٕن هذا ؾمٌؼ يًػم.
(اعمٖمٜمك  319/1رىمؿ )735
وروي قمـ اسمـ ُمًٕمقد :أٟمف ٟمٔمر إمم ُمـ ؾمٌؼ اإلُم٤مم وم٘م٤مل ٓ :وطمدك صٚمٞم٧م وٓ سم٢مُم٤مُمؽ اىمتدي٧م وٕٟمف ل
ي٠مشمؿ سم٢مُم٤مُمف ذم اًمريمـ أؿمٌف ُم٤م إذا ؾمٌ٘مف سمتٙمٌػمة اإلطمرام وإن يم٤من ضم٤مهالً أو ٟم٤مؾمٞم ً٤م ل شمٌٓمؾ صالشمف ٕٟمف ؾمٌؼ
يًػم وًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :قمٗمل ُٕمتل قمـ اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من(.صحٞمح اسمـ طمٌ٤من )7219 -292/16
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  ٓ:شمٌ٤مدروا أئٛمتٙمؿ سم٤مًمريمقع وٓ سم٤مًمًجقد ،وإذا رومع أطمديمؿ رأؾمف واإلُم٤مم ؾم٤مضمد
ومٚمٞمًجد ،صمؿ ًمٞمٛمٙم٨م ىمدر ُم٤م ؾمٌ٘مف سمف اإلُم٤ممُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )116/2 - 492/1
وىم٤مل احلًـ ذم ُمـ يريمع ُمع اإلُم٤مم ريمٕمتلم وٓ ي٘مدر قمغم اًمًجقد :يًجد ًمٚمريمٕم٦م أظمرة ؾمجدشملم صمؿ
ي٘ميض اًمريمٕم٦م إومم سمًجقده٤م ،وذم ُمـ ٟمز ؾمجدة طمتك ىم٤مم :يًجد(.اًمٌخ٤مرى رىمؿ )687
ىم٤مل اًمٜمقوى:أن يت٘مدم اعم٠مُمقم قمغم اإلُم٤مم سمريمقع أو همػمه ُمـ إومٕم٤مل ،وم٘مد ذيمرٟم٤م أٟمف َيرم اًمت٘مدم ،صمؿ يٜمٔمر
إن ل يًٌؼ سمريمـ يم٤مُمؾ سم٠من ريمع ىمٌؾ اإلُم٤مم ومٚمؿ يرومع طمتك ريمع اإلُم٤مم ل شمٌٓمؾ صالشمف قمٛمد ًا يم٤من أو
قمكم اًمٓمؼمي
ؾمٝمق ًاٟٕ ،مف خم٤مًمٗم٦م يًػمة ،هذا هق اعمذه٥م وسمف ىمٓمع اعمّمٜمػ واجلٛمٝمقر ،وطمٙمك أسمق ّ
واًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م واًمراومٕمل وضمٝم ً٤م أٟمف إن شمٕمٛمد سمٓمٚم٧م صالشمف ،وهق ؿم٤مذ وٕمٞمػ .وإذا ىمٚمٜم٤م ٓ :شمٌٓمؾ
ومٝمؾ يٕمقد؟ ومٞمف صمالصم٦م أوضمف :اًمّمحٞمح اًمذي ىمٓمع سمف مج٤مهػم اًمٕمراىمٞملم ومج٤مقم٤مت ُمـ همػمهؿ :يًتح٥م أن
يٕمقد إمم اًم٘مٞم٤مم ويريمع ُمٕمف .وطمٙمك اًمقضمٝملم أظمريـ ومه٤م :أٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًمٕمقد ،واًمث٤مًم٨م َيرم قمٚمٞمف
اًمٕمقد(.اعمجٛمقع ذح َّ
اعمٝمذب )132/4
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ٓ :جيقز أٟمٞمًٌؼ إُم٤مُمفً :م٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ :شمًٌ٘مقٟمك سم٤مًمريمقع وٓ
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سم٤مًمًجقد وٓ سم٤مًم٘مٞم٤مم(.رواه ُمًٚمؿ -اعمٖمٜمك رىمؿ )319/1- 735
> -99ثبة وشا٘خ ٚمغ اٌ١ذ ػٍ ٝاخلبفشح يف اٌقالح

ِ
ِ
قمـ اخلَ ْ ِ
وؾم َّٚمؿ :هنل ِ
ٍم ذم
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف أن رؾمقل اهلل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1752قم ْـ َأيب ُهر ْير َة َر َ
ُمتٗمؼ ِ
اًمّم ِ
قمٚمٞمف .
الةٌ .
َّ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زي٤مد قمـ زي٤مد سمـ صٌٞمح احلٜمٗمل ىم٤مل صٚمٞم٧م إمم ضمٜم٥م اسمـ قمٛمر ومقوٕم٧م يدي قمغم ظم٤مسيت
ومٚمام صغم ىم٤مل هذا اًمّمٚم٥م ذم اًمّمالة ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٜمٝمك قمٜم٦م.

(ومتح اًمٌ٤مرى )235/4
ىم٤مل جم٤مهد :ووع اًمٞمد قمغم احل٘مق اؾمؽماطم٦م أهؾ اًمٜم٤مر وىمٞمؾ ٟٕ :مف صٗم٦م اًمراضمز طملم يٜمِمد.
(ومتح اًمٌ٤مرى )235/4
ىم٤مل محٞمد سمـ هالل :إٟمام يٙمره آظمتّم٤مر ذم اًمّمالة ٕن إسمٚمٞمس أهٌط خمتٍما(.ومتح اًمٌ٤مرى )235/4
? -99ثبة وشا٘خ اٌقالح حبنشح اٌيؼبَ
ٔٚفغٗ رزٛق ئٌ ٗ١أِ ٚغ ِذافؼخ األخجثني ّ٘ٚ :ب اٌجٛي ٚاٌغبئو

ِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل :
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1753قم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ي ِة َـم َٕم٤م ٍم َ ،وٓ َو ُه َق ُيدَ اومِ ُٕم ُف إَ ْظم ٌَ َث َ
٤من ش رواه ُمًٚمؿ .
« ٓ َصال َة َ
سمح َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ىم٤مل :حتدصم٧م أٟم٤م واًم٘م٤مؾمؿ قمٜمد قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م طمديث٤م،
ويم٤من اًم٘م٤مؾمؿ رضمال حل٤مٟم٦م ويم٤من ٕم وًمد وم٘م٤مًم٧م ًمف قم٤مئِم٦مُ :م٤م ًمؽ ٓ حتدث يمام يتحدث اسمـ أظمل هذا؟

أُم٤م إن ىمد قمٚمٛم٧م ُمـ أيـ أشمٞم٧م هذا أدسمتف أُمف وأٟم٧م أدسمتؽ أُمؽ ،ومٖمْم٥م اًم٘م٤مؾمؿ وأو٥م
( اى ؾمٙم٧م قمغم همؾ ) قمٚمٞمٝم٤م ومٚمام رأى ُم٤مئدة قم٤مئِم٦م ىمد أيت هب٤م ىم٤مم وم٘م٤مًم٧م :أيـ؟ ىم٤مل :أصكم ىم٤مًم٧م:
اضمٚمس؟ ىم٤مل :إن أصكم ىم٤مًم٧م :اضمٚمس همدر إن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ٓ :صالة
سمحية اًمٓمٕم٤مم وٓ وهق يداومٕمف إظمٌث٤من (.ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ رىمؿ  569ص ) 299
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سم٤مب يمراه٦م اًمّمالة سمحية اًمٓمٕم٤مم

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٓ شمداومٕمقا إظمٌثلم ذم اًمّمالة وم٢مٟمف ؾمقاء قمٚمٞمف يّمكم ُمـ ؿمٙمل سمف أو يم٤من ذم ـمرف
صمقسمف (.اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم  366/2رىمؿ ) 493
قمـ أٟمس  :ووٕم٧م اعم٤مئدة وطميت اًمّمالة وم٘مٛم٧م ٕصكم اعمٖمرب وم٠مظمذ أسمق ـمٚمح٦م سمثقيب وىم٤مل :
اضمٚمس ويمؾ صمؿ صٚمف (.اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم 366/2رىمؿ ) 493
قمـ أيب هريرة واسمـ قمٌ٤مس أهنام يم٤مٟم٤م ي٠ميمالن ـمٕم٤مُم٤م وذم اًمتٜمقر ؿمقاء وم٠مراد اعم١مذن أن ي٘مٞمؿ وم٘م٤مل ًمف اسمـ
قمٌ٤مس ٓ :شمٕمجؾ ًمئال ٟم٘مقم وذم أٟمٗمًٜم٤م ُمٜمف رء (.ؾمٜمـ اًمؽمُمذى  282رىمؿ )353
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :يمٜم٧م أىمدم ٓسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمِم٤مءه وهق ص٤مئؿ وىمد ٟمقدي ًمّمالة اعمٖمرب ،صمؿ شم٘م٤مم
وهق يًٛمع ،ومال يؽمك قمِم٤مءه وٓ يٕمجؾ طمتك ي٘ميض قمِم٤مءه ،صمؿ َيرج ومٞمّمكم ،وىمد يم٤من اسمـ قمٛمر ريض
اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ :شمٕمجٚمقا قمـ قمِم٤مئٙمؿ إذا ىمدم إًمٞمٙمؿ.
( صحٞمح سمـ طمٌ٤من ) 429/5

َ َ
 -9:9ثبة إٌ ٟٙػٓ سفغ اٌجقش ئىل اٌغّبء يف اٌقالح

ِ
ٍ ِ
َ -1754قم ْـ َأ ِ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م٤م ُ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
سم٤مل
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٟمس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َر َ
َأ ْىمقا ٍم ير َومٕمق َن َأسمّم٤مرهؿ إِ ِمم اًمً ِ
امء ذم َص ِ
الهتِ ْؿ  ،ش َوم ْ
٤مؿمتَدَّ َىم ْق ًُم ُف ذم ذًمؽ َطمتَّك َىم َ٤مل ًَ « :م َٞمٜمْ َت ُٝم َّـ َقم ْـ
َ َْ ُ
َّ
ْ َ َ ُ ْ
ذًمؽ َ ،أ ْو ًَمت ْ
ّم٤مر ُه ْؿ  ،ش رواه اًمٌخ٤مري
ُخ َٓم َٗم َّـ َأ ْسم ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ُقن * ا ًَّم ِذي َـ ُهؿ ِذم َص ِ
ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ :يم٤مٟمقا يٚمتٗمتقن ذم صالهتؿ طمتك ٟمزًم٧م ( َىمدْ َأ ْوم َٚم َح اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
الهتِ ْؿ
ْ
َظم ِ
٤مؿم ُٕم َ
سمٍم أطمدهؿ ُمقو َع
قن) وم٠مىمٌٚمقا قمغم صالهتؿ وٟمٔمروا أُم٤مُمٝمؿ ويم٤مٟمقا يًتحٌقن أن ٓ جي٤موز ُ

ؾمجقدهُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )429/2
قمـ اسمـ ؾمػميـ أٟمف يم٤من َي٥م أن يْمع اًمرضمؾ سمٍمه طمذاء ُمقوع ؾمجقده .وقمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أٟمف يم٤من
َي٥م ًمٚمٛمّمكم أن ٓ جي٤موز سمٍمه ُمقوع ؾمجقدهُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )163/2
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  :وٓ يٙمره رومع سمٍمه إمم اًمًامء ذم اًمدقم٤مء ً :مٗمٕمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وهق ىمقل ُم٤مًمؽ
واًمِم٤مومٕمل ٓ يًتح٥م ( .اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى)338/5
وىم٤مل ايْم٤م :ومٚمام يم٤من رومع اًمٌٍم إمم اًمًامء يٜم٤مذم اخلِمقع طمرُمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمققمد قمٚمٞمف.
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سم٤مب يمراه٦م آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ًمٖمػم قمذر

( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م )46
وم٘م٤مل اًمٜمقوى  :واًمًٜمف أن ٓ جي٤موزه سمٍمه إؿم٤مرشمف ( اى اًمًٌ٤مسمف) (.ذح ُمًٚمؿ )81/5
 -9:0ثبة وشا٘خ االٌزفبد يف اٌقالح ٌغري ػزس

قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َقم ِـ آ ًْمتِ َٗم ِ
َ -1755قمـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ِ
ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
٤مت
َ
ْ
ْ َ
َ
٤من ُِمـ ص ِ
الة َوم َ٘م َ٤مل  « :هق ْ ِ
ذم اًمّم ِ
الة ا ًْم َٕمٌْ ِد ش روا ُه اًمٌُ َ
َيتَٚمِ ًُ ُف َّ
خ٤مري .
الس َ ْ
اًمِمٞمْ َٓم ُ ْ َ
اظمت ٌ
ُ َ
َّ
ِ
 -1756و َقمـ َأٟم ٍ ِ
وؾم َّٚمؿ  « :إِ َّي َ
رؾم ُ
٤مت
٤مك َوآ ًْمتِ َٗم َ
َ ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل زم ُ
َس َر َ
٤مت ذم اًمّم ِ
ذم اًمّم ِ
يْم ِ٦مش .رواه
الة َ ،وم٢مِ َّن آ ًْمتِ َٗم َ
الة َه َٚم َٙم ٌ٦م ،وم٢مِ ْن يمَ٤من ٓ ُسمدَّ َ ،ومٗمل اًمتَّ َٓم ُّق ِع ٓ ذم ا ًْم َٗم ِر َ
َّ
َّ
ِ
ٌ
ٞمح .
اًمؽمُمذي وىم٤مل :
ِّ
طمدي٨م طمً ٌـ َصح ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أٟمس سمـ ؾمػميـ :رأي٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف يًتنمف ًمٌمء وهق ذم اًمّمالة يٜمٔمر إًمٞمف.

(ُمًٜمد امحد رىمؿ )4792
ىم٤مل احلٜمٗمٞمّ٦م :آًمتٗم٤مف سم٤مًمقضمف يم ّٚمف أو سمٕمْمف ُمٙمروه حتري ًام وسم٤مًمٌٍم( أي ُمـ همػم حتقيؾ اًمقضمف أصالً )
ُمٙمروه شمٜمزَي ً٤م.
اًمّمالة ُم٤م سم٘مٞم٧م رضماله
وقمٜمد اعم٤مًمٙمٞمّ٦م  :آًمتٗم٤مت ُمٙمروه ذم مجٞمع صقره  ،وًمق سمجٛمٞمع ضمًده  ،وٓ يٌٓمؾ ّ
أظمػ ُمـ ّزم
أظمػ ُمـ ّزم اًمٕمٜمؼ  ،و ّزم اًمٕمٜمؼ
ًمٚم٘مٌٚم٦م  ،وسمٕمْمف
ّ
ّ
ّ
أظمػ سم٤مًمٙمراه٦م ُمـ سمٕمض  ،وم٤مًٓمتٗم٤مت سم٤مخلدّ
سطمقا سمٕمدم سمٓمالن
واًمّمدر
ّ
اًمّمدر ّ ،
ّ
أظمػ ُمـ ّزم اًمٌدن يم ّٚمف  ،وىمري٥م ُمـ هذا ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م طمٞم٨م ّ
اًمّمالة ًمق اًمتٗم٧م سمّمدره ووضمٝمف وذًمؽ ٕٟمّف ل يًتدر سمجٛمٚمتف.
ّ
ّ
اعمتقزم ُمـ ّ
ٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمّف ىم٤مل ٓ :
وىم٤مل
اًمِم٤مومٕم ّٞم٦م  :سمحرُم٦م آًمتٗم٤مت سم٤مًمقضمف  ،عم٤م روي قمـ اًمٜم ّ
ّ
وضمؾ ُم٘مٌالً قمغم اًمٕمٌد وهق ذم صالشمف ُم٤م ل يٚمتٗم٧م  .وم٢مذا اًمتٗم٧م اٟمٍمف قمٜمف.
قمز
يزال اهللّ ّ
شمٕمٛمد ُمع قمٚمٛمف سم٤مخلؼم طمرم  ،سمؾ شمٌٓمؾ إن ومٕمٚمف ًمٕمٌ ً٤م.
ىم٤مل
إذرقمل  :واعمخت٤مر  :أٟمّف إن ّ
ّ
سح ّ
قمكم سمـ ؿمٞمٌ٤من ىم٤مل :
اًمِم٤مومٕم ّٞم٦م سمجقاز اًم ّٚمٛمح سم٤مًمٕملم دون آًمتٗم٤مت وم٢مٟمّف ٓ سم٠مس سمف  ،حلدي٨م ّ
وىمد ّ
ّ
سمٛم١مظمر قمٞمٜمف رضمالً
ظمرضمٜم٤م طمتّك ىمدُمٜم٤م قمغم رؾمقل اهللّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٌ٤ميٕمٜم٤مه وص ّٚمٞمٜم٤م ظمٚمٗمف .ومٚمٛمح
ٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  :ي٤م ُمٕمنم
ومٚمام ىم٣م اًمٜم ّ
واًمًجقد ّ ،
اًمريمقع ّ
ٓ ي٘مٞمؿ صالشمف  -يٕمٜمل صٚمٌف  -ذم ّ
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة إمم اًم٘مٌقر

طمقل صدره قمـ اًم٘مٌٚم٦م وم٢مٟمّف شمٌٓمؾ
واًمًجقد .أ ُّم٤م إن ّ
اًمريمقع ّ
اعمًٚمٛملم ٓ صالة عمـ ٓ ي٘مٞمؿ صٚمٌف ذم ّ
صالشمف(.اعمقؾمققمف اًمٗم٘مٝمٞمف اًمٙمقيتٞمف )9598-9597/2
 -9:8ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌقالح ئىل اٌمجٛس

لم ر ِيض اهللَّ َقمٜمْف َىم َ٤مل ِ :
ٍ
ِ
ِ
ؾمٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ُ
َ -1757قم ْـ َأيب َُم ْر َصمد َيمٜمَّ٤مز ْسم ِـ احلُ َّم ْ َ َ
قل  ٓ « :شم َُّم ُّٚمقا إِمم اًم ُ٘مٌُ ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
دمٚمِ ًُقا قم َٚمٞمْٝم٤م ش رواه ُُم ًْٚمِؿ .
قر َ ،وٓ َ ْ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ ؾمػميـ رمحف اهلل ىم٤مل  :يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمّمالة سملم فمٝمراٟمك اًم٘مٌقر ( .ومتح اًمٌ٤مرى )359/2

ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل:أٟمف يم٤من يٙمره أن جيٕمؾ قمغم اًم٘مؼم ُمًجداُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  134/4رىمؿ)11743

ُمذه٥م إطمٜم٤مف :قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل  :يم٤من ي٘م٤مل  :ارومٕمقا اًم٘مؼم طمتك يٕمرف أٟمف ىمؼم ومال يقـم٠م  .ىم٤مل حمٛمد :
وسمف ٟم٠مظمذ وٓ ٟمرى أن يزاد قمغم ُم٤م ظمرج ُمٜمف وٟمٙمره أن جيّمص أو يٓملم أو جيٕمؾ قمٜمده ُمًجدأو قمٚمؿ أو
يٙمت٥م قمٚمٞمف وٟمٙمره أضمر أن يٌٜمك سمف أو يدظمؾ اًم٘مؼم وٓ ٟمرى سمرش اعم٤مء قمٚمٞمف سم٠مؾم٤م وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م
ريض اهلل قمٜمف(.آصم٤مر ًمٚمِمٞمٌ٤مٟمك ص 45رىمؿ احلدي٨م )252
ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م :ىم٤مل اًم٘مرـمٌـل اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر واًمّمالة ومٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م إمم همػم ذًمؽ مم٤م
شمْمٛمٜمتف اًمًٜم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمٜمف ٓ جيقز(.اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران )389-388/19
ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :وأيمره أن يٌٜمك قمغم اًم٘مٌـر ُمًجد( .آم ًمٚمِم٤مومٕمك )246/1
وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل  :اشمٗم٘م٧م ٟمّمقص اًمِم٤مومٕمل وإصح٤مب قمغم يمراه٦م سمٜم٤مء ُمًجد قمغم اًم٘مؼم ؾمقاء
يم٤من اعمٞم٧م ُمِمٝمقرا سم٤مًمّمالح أو همػمه ً ،مٕمٛمقم إطم٤مدي٨م(.اعمجٛمقع )289/5
ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚمف  :ىم٤مل اسمـ ىمداُمف:اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م قمـ أمحد رمحف اهلل ذم اًمّمالة ذم هذه اعمقاوع ،ومروي أن
اًمّمالة ٓ شمّمح ومٞمٝم٤م سمح٤مل .وممـ روي قمٜمف أٟمف يمره اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة قمكم واسمـ قمٌ٤مس واسمـ قمٛمر وقمٓم٤مء
واًمٜمخٕمل واسمـ اعمٜمذر (.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )493/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روي أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل قمٜمف رأى رضمال يّمكم سم٤مًمٚمٞمؾ إمم ىمؼم ومٜم٤مداه :اًم٘مؼم اًم٘مؼم ،ومٔمـ اًمرضمؾ

أٟمف ي٘مقل اًم٘مٛمر اًم٘مٛمر ومجٕمؾ يٜمٔمر إمم اًمًامء ومام زال سمف طمتك شمٜمٌف  ،ومٕمغم هذا دمقز اًمّمالة وشمٙمره.
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سم٤مب حتريؿ اُمتٜم٤مع اعمرأة ُمـ ومراش زوضمٝم٤م

(سمدائع اًمّمٜم٤مئع ًمٚمٙم٤مؾم٤مٟمك )115/1
قمـ أٟمس رى اهلل قمٜمف  :يم٤من يٙمره أن يٌٜمك ُمًجدا سملم اًم٘مٌقر(.ومتح اًمٌ٤مرى )359/2
قمـ أيب قم٤مصؿ احلٜمٓمل ىم٤مل يمٜم٧م أُمٌم ُمع حمٛمد سمـ واؾمع وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم اعم٘م٤مسمر ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه صمؿ ىم٤مل زم ي٤م أسم٤م
قم٤مصؿ ٓ يٖمرٟمؽ ُم٤م شمرى ُمـ َخقدهؿ ومٙم٠مٟمؽ هبؿ ىمد وصمٌقا ُمـ هذه إضمداث ومٛمـ سملم ُمنور وُمٖمٛمقم.
( اًم٘مٌقر ًمٚمح٤مومظ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )1/1
يم٤من احلًـ سمـ ص٤مًمح إذا صٕمد اًمّمقُمٕم٦م ينمف قمغم أهؾ اًم٘مٌقر ومٞم٘مقل ُم٤م أطمًـ فم٤مهرك إٟمام اًمدواهل
سمقاـمٜمؽ( .اًم٘مٌقر ًمٚمح٤مومظ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )1/1
قمـ ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل يمٜم٤م ُمع حمٛمد سمـ واؾمع ذم ضمٜم٤مزة وم٠مهقمقا هب٤م اعمٌم وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اجلٌ٤من ول
شمتالطمؼ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٔمروا هب٤م طمتك شمالطم٘مقا ىم٤مل ومّمٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م صمؿ اٟمتٝمٞمٜم٤م هب٤م إمم اًم٘مؼم ومقوٕم٧م وضمئ٧م إمم
حمٛمد سمـ واؾمع ومًٛمٕمتف ي٘مقل ًمرضمؾ إمم ضمٜمٌف يمؾ يقم يٜم٘مؾ ُمٜم٤م إمم اعم٘م٤مسمر ٟم٘مٚم٦م ويم٠مٟمؽ هبذا إُمر ىمد متؿ
يم٤مد آظمرٟم٤م طمتك يٚمحؼ سم٠موًمٜم٤م  (.اًم٘مٌقر ًمٚمح٤مومظ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )2/1
قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ص٤مًمح اعمري ي٘مقل دظمٚم٧م اعم٘م٤مسمر يقُم٤م ذم ؿمدة احلر ومٜمٔمرت إمم اًم٘مٌقر
ظم٤مُمدة يم٠مهنؿ ىمقم صٛمقت وم٘مٚم٧م ؾمٌح٤من اهلل ُمـ جيٛمع سملم أرواطمٙمؿ وأضمً٤مُمٙمؿ سمٕمد اومؽماىمٝم٤م صمؿ َيٞمٞمٙمؿ
صمؿ يٜمنميمؿ ُمـ سمٕمد ـمقل اًمٌغم ىم٤مل ومٜم٤مدى ُمٜم٤مدي ُمـ سملم شمٚمؽ احلٗمر ي٤م ص٤مًمح وُمـ آي٤مشمف أن شم٘مقم اًمًامء
وإرض سم٠مُمره صمؿ إذا دقم٤ميمؿ دقمقة ُمـ إرض إذا أٟمتؿ خترضمقن ىم٤مل ومً٘مٓم٧م واهلل ًمقضمٝمل ومزقم٤م ُمـ
ذًمؽ اًمّمقت  (.اًم٘مٌقر ًمٚمح٤مومظ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )4/1

َّ
َ َ
 -9:9ثبة ربش ُ٠ادلشٚس ثني ٠ذ ٞادلقٍٟ

ِ
ِ
َ -1758قمـ َأيب اجلٝمٞم ِؿ َقمٌ ِد اهللَِّ سم ِـ احل ِ ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل
٤مرث ْسم ِـ ِّ
ْ
ُ ْ ْ
ْ
َ
اًمّم َّٛم٦م إَٟم َّْم٤مر ِّي َر َ
ِ
لم َظم ْػم ًا ًَم ُف
لم يدي اعمُ َّم ِّكم َُم٤مذا َقم َٚمٞمْ ِف ًَمٙمَ٤م َن َأ ْن َي ِ٘م َ
ػ َأ ْر َسم ِٕم َ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْق َي ْٕم َٚم ُؿ اعمَ ُّ٤مر َسم ْ َ
اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُِمـ َأ ْن يٛمر سم َ ِ
لم َؾمٜمَ ً٦م
لم َؿم ْٝمر ًا َ ،أ ْو َأ ْر َسم ِٕم َ
اًمراوي َ ٓ :أ ْد ِري َ :ىم َ٤مل َأ ْر َسم ِٕملم َيقُم ً٤م َ ،أو َأ ْر َسم ِٕم َ
لم َيدَ ْيف ش َىم َ٤مل َّ
ْ َ ُ َّ َ ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل أسمق ص٤مًمح اًمًامن:رأي٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ذم يقم مجٕم٦م يّمكم إمم رء يًؽمه ُمـ اًمٜم٤مس وم٠مراد ؿم٤مب
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اعمّم ّكم
سم٤مب حتريؿ اعمرور سملم َيدَ ي َ

ُمـ سمٜمل أيب ُمٕمٞمط أن جيت٤مز سملم يديف ومدومع أسمق ؾمٕمٞمد ذم صدره ومٜمٔمر اًمِم٤مب ومٚمؿ جيد ُمًقهم٤م إٓ سملم يديف
ومٕم٤مد ًمٞمجت٤مز ومدومٕمف أسمق ؾمٕمٞمد أؿمد ُمـ إومم ومٜم٤مل ُمـ أيب ؾمٕمٞمد صمؿ دظمؾ قمغم ُمروان ومِمٙم٤م إًمٞمف ُم٤م ًم٘مل
ُمـ أيب ؾمٕمٞمد ودظمؾ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٗمف قمغم ُمروان وم٘م٤ملُ :م٤م ًمؽ وٓسمـ أظمٞمؽ ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد؟ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :إذا صغم أطمديمؿ إزم رء يًؽمه ُمـ اًمٜم٤مس وم٠مراد أطمد أن جيت٤مز سملم يديف
ومٚمٞمدومٕمف وم٢من أسمك ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف وم٢مٟمام هق ؿمٞمٓم٤من(.اًمٌخ٤مرى ُ 321/2مًٚمؿ )73/3
يّمكم ذم اًمٙمٕمٌ٦م ومال يدَ ع أطمدً ا يٛمر سملم يديف ِ
ىم٤مل ص٤مًمحِ ِ
سمـ يم َ
ٛمر ِّ
يٌ٤مد ُره  -ىم٤مل :يردة.
َٞمً٤من:
ُ
َ ُ
ُّ
رأي٧م اسم َـ ُقم َ
(شم٤مريخ دُمِمؼ )367/23
ِ
ىم٤مل َيٞمك ِ
اعمًجد احلرام ىمد ٟمّم٥م قمّم٤م يّمكم إًمٞمٝم٤م.
سمـ أيب يمثػم :رأي٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ذم
(إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر )2427
شمٌٓمؾ اًمّمالة سم٤معمرور سملم يدي اعمّمكم وم٢من يم٤من اعم٤مر يمٚمٌ٤م أؾمقد هبٞمام سمٓمٚم٧م اًمّمالة ىمقٓ واطمدا
واًمٌٝمٞمؿ:هق اًمذي يمؾ ًمقٟمف أؾمقد.وإن ُمرت اُمرأة أو مح٤مر ومٌٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقل سمٌٓمالهن٤م أيْم٤م وهق ىمقل
اسمـ قمٛمر وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وأيب هريرة واحلًـ اًمٌٍمي وأيب إطمقص وامحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ شمٞمٛمٞمف واسمـ
اًم٘مٞمؿ .
اًم٘مقل آول اًمتحريؿ :
فم٤مهر ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
َيرم اعمرور سملم يدي اعمّمكم حل٤مضم٦م وهذا
ٌ
(اعمجٛمقع هن٤ميف اعمحت٤مج ُمٖمٜمك اعمحت٤مج ) .ووضمف ذم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚمف(.اعمٌدع آٟمّم٤مف اًمٗمروع )
وىم٤مل سمف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ُ(.مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ) .وىم٤مل اسمـ طمزم :واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم يمراهٞمف اعمرور سملم يدى
اعمّمغم وؾمؽمشمف وأن وم٤مقمؾ ذًمؽ اصمؿُ ( .مراشم٥م اإلمج٤مع ص )39
اًم٘مقل اًمث٤مٟمك اجلقاز :جيقز اعمرور سملم يدي اعمّمكم ٕن اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم
ِ
ِ
ن) (اًمٌ٘مرة ( .)185إؿمٌ٤مة واًمٜمٔم٤مئر )76
ن َوٓ ُيريدُ سمِٙم ُُؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
ىم٤مل شمٕم٤مممُ (:يريدُ اهللَُّ سمِٙم ُُؿ ا ًْمٞمُ ْ َ
وهذا رواي٦م قمـ أمحد (.آٟمّم٤مف  .)69/2وىمقل قمـ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م (.ومتح اًمٌ٤مرى )397/3
وهق اًمٔم٤مهر ذم ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م (.اعمدوٟمف )292/1
ِ
ِ
اعمًج ِد احلرا ِم:
اعمرور سملم َيدَ ِي اعمُ َّم ِّكم ذم
طمٙمؿ
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اعمّم ّكم
سم٤مب حتريؿ اعمرور سملم َيدَ ي َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ىمقًملم:
اعمًج ِد احلرا ِم قمغم
اعمّمكم ذم
اعمرور سملم َيدَ ِي
ضمقاز
اظمتٚمػ اًمٕمٚمام ُء ذم
ِ
سملم ِ
ِّ
٥م احلٜمٗم َّٞم٦م.
يدي
جيقز اعمرور َ
اًم٘مقل إولُ :
اعمّمكم ذم اعمًجد احلرا ِم ،وهق َ
ُمذه ُ
(طم٤مؿمٞمف اسمـ قم٤مسمديـ  )635/1احلٜم٤مسمِ َٚم٦م  (.اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح )257/2
سملم ِ
ِّ
اعمّمكم ذم ُمٙمَّ٦م وٓ ذم همػمه٤م ،وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م .
يدي
جيقز اعمرور َ
اًم٘مقل اًمث٤منُ ٓ :
( ومتح اًمٌ٤مرى  )576/1وهق رواي٦م قمـ أمحد  ( .اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح )258/2
ىم٤مل اًمٜمقوي :ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم اًمٜمٝمك قمـ اعمرور آُمر سم٤مًمدومع اٟمام هق إذا وضمد اعم٤مر ؾمٌٞمال ؾمقاه وم٤من ل جيد
وازدطمؿ اًمٜم٤مس ومال هنل قمـ اعمرور وٓ ينمع اًمدومع(.اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )249/3
طمٙمؿ اًمّمالة إمم ؾمؽمة ُ :مٜم٤مًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ىم٤مل سم٤مٓؾمتحٌ٤مب وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٤مًمقضمقب.
اًم٘مقل آول  :آؾمتحٌ٤مب :وهق ُمذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وٟم٘مؾ اإلُم٤مم إسمـ رؿمد اعم٤مًمٙمل اإلمج٤مع قمغم
اؾمتحٌ٤مهب٤م( .سمداي٦م اعمجتٝمد )121/1
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م :وٓ سم٠مس أن يؽمك اًمًؽمة إذا أُمـ اعمرور ول يقاضمف اًمٓمريؼ(.اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م )344/3

ًمٚمٛمّمكم أن يٙمقن سملم يديف ؾمؽمة ُمـ ضمدار ًا أو ؾم٤مري٦م أو همػمه٤م ويدٟمق ُمٜمٝم٤م
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقويُ :ي
ُ
ًتح٥م ُ
سمحٞم٨م ٓ يزيدُ سمٞمٜمٝمام قمغم صمالصم٦م أذرع (.روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (398/1
اًم٘مقل اًمث٤من  :اًمقضمــقب  :وهق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد وُمٕمٜمك ىمقهلؿ واضم٥م أي أٟمف ٓ جيقز شمريمف
وؾمٌ٥م ىمقهلؿ سم٤مًمقضمقب ٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر هب٤م سمؾ وقمٚمٚمقا إطم٤مدي٨م اًمتل ىم٤مًم٧م إٟمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ل يّمؾ إمم ؾمؽمة .ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل :اًمًؽمة واضمٌ٦م قمٜمد مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء .
(اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى (141/2
 -9::ثبة وشا٘خ ؽشٚع ادلأِ َٛيف ٔبفٍخ
ُ ّ َ
ِّ
ثؼذ ؽشٚع ادلإرْ يف ئلبِخ اٌقالح عٛاء وبٔذ إٌبفٍخ عٕخ رٍه اٌقالحِ أ ٚغري٘ب

َ -1759قمـ َأيب هرير َة ر ِيض اهللَّ َقمٜمْف َقم ِـ اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِذا ُأ ِىم ِ
ٞمٛم٧م اًمّم َ
ال ُة ،
ِّ َ
ْ
ْ َ
ُ ََْ َ َ
ال َص َ
َوم َ
ال َة إِٓ اعمٙمتق َسم َ٦م ش رواه ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:وإذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ل يِمتٖمؾ قمٜمٝم٤م سمٜم٤مومٚم٦م ؾمقاء ظمٌم ومقات اًمريمٕم٦م إومم أم ل َيش.
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سم٤مب يمراه٦م ذوع اعم٠مُمقم ذم ٟم٤مومٚم٦م

وهبذا ىم٤مل أسمق هريرة واسمـ قمٛمر وقمروة واسمـ ؾمػميـ وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق وأسمق صمقر.
(اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف ) 272/1
اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اٟمف إذا ظمٌم ومقات اجلامقم٦م وضم٥م قمٚمٞمف ىمٓمع اًمٜم٤مومٚم٦م(.سمدائع اًمّمٜم٤مئع )271/2
اًم٘مقل إول:اٟمف جي٥م إمت٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م سمٕمد اًمنموع ومٞمٝم٤م وَيرم ىمٓمٕمٝم٤م وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م ورواي٦م
ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م(.سمدائع اًمّمٜم٤مئع  )271/2ودًمٞمٚمٝمؿ :ىمقًمف شمٕم٤مممَ (:ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َأـمِٞم ُٕمقا اهللََّ َو َأـمِٞم ُٕمقا
اًمر ُؾم َ
قل َوٓ ُشمٌْٓمِ ُٚمقا َأ ْقم َام ًَمٙم ُْؿ) اًم٘مقل اًمث٤من:أٟمف جي٥م إمت٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م وٓ جيقز ىمٓمٕمٝم٤م إٓ إذا ظم٤مف ومقات
َّ
اًمريمٕم٦م إومم ُمع اإلُم٤مم ومحٞمٜمئذ ي٘مٓمٕمٝم٤م ويدظمؾ ُمع اإلُم٤مم وهق ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م(.اعمدوٟمف )251-259/1
دًمٞمٚمٝمؿ ىمد صمٌ٧م ذم اًمًٜم٦م ضمقاز ىمٓمع اًمٜم٤مومٚم٦م سمٕمد اًمنموع ومٞمٝم٤م ،يمام ورد ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
أهن٤م ىم٤مًم٧م :وم٘مٚمٜم٤م :ي٤مرؾمقل اهلل ُأهدي ًمٜم٤م طمٞمس وم٘م٤مل (( :أرٟمٞمف ومٚم٘مد أصٌح٧م ص٤مئ ًام)) وم٠ميمؾ.
(ُمًٚمؿ رىمؿ  ) 1154اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :أٟمف جيقز إمت٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م وجيقز ىمٓمٕمٝم٤م ،وهق ىمق ل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م
وىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦م إن أمتٝم٤م ومٞمتٛمٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦م( .اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )119/2ودًمٞمٚمٝمؿ :قمغم ضمقاز اإلمت٤مم اجلٛمع ومٞمف
ومْمٞمٚمتلم :ومْمٞمٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م ،وومْمٞمٚم٦م اجلامقم٦م.
; -9:ثبة وشا٘خ زبق١ـ  َٛ٠اجلّؼخ ثق١بَ
أٍ١ٌ ٚزٗ ثقالح ِٓ ثني اٌٍ١بيل

ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ ٓ « :خت ُُّّمقا ًَم ْٞم َٚم َ٦م اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1769قم ْـ َأيب ُه َر ْيرة َ َ
سمِ ِ٘مٞمَ٤م ٍم ُِم ْـ َسم ْلم اًم َّٚم َٞم٤مزم َ ،وٓ َخت ُُّّمقا َي ْق َم اجلُ ُٛم َٕم٦م سمِّمٞمَ٤م ٍم ُِم ْـ ْ ِ
سملم إَ َّي٤م ِم إَِّٓ َأ ْن َيٙمُق َن ذم َص ْق ٍم َي ُّمق ُُم ُف
َأ َطمدُ يم ُْؿ ش رواه ُمًٚمؿ .

ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
َ -1761و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل َ ٓ « :ي ُّمق َُم َّـ َأ َطمدُ يم ُْؿ َي ْق َم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م إَِّٓ َي ْقُم ً٤م َىم ٌْ َٚم ُف َأ ْو َسم ْٕمدَ ُه ش ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ :أ َهن َك اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1762و َقم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َقمٌَّ٤مد َىم َ٤مل َ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َضم٤مسمِر ًا َر َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َقم ْـ َص ْق ِم اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م ؟ َىم َ٤مل َٟ :م َٕم ْؿ ٌ .
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ
َ -1763و َقم ْـ ُأ ِّم اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜم َٝم٤م َأ َّن اًمٜم َّ
لم ُضم َق ْير َي َ٦م سمٜمْ٧م احلَ٤مرث َر َ
د َظم َؾ َقم َٚمٞمٝم٤م يقم اجلٛمٕم َ٦م وهل ص٤مئٛم ٌ٦م َوم َ٘م َ٤مل َ « :أصٛم ِ
٧م َأ ُْم ِ
س ؟ ش َىم٤م ًَم ْ٧م َ ، ٓ :ىم َ٤مل  « :شم ُِريدي َـ َأ ْن
َ
ُ ْ
َ
َْ ْ َ ُُ َ َ َ َ
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سم٤مب يمراه٦م ختّمٞمص يقم اجلٛمٕم٦م سمّمٞم٤مم

شمَّم ِ
قُمل همد ًا ؟ ش َىم٤م ًَم ْ٧م َ ، ٓ :ىم َ٤مل َ « :وم َ٠م ْومٓمِري ش َر َوا ُه اًم ٌُخ٤مري .
ُ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  :و ُيٙمره إومراد يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمقم إٓ أن يقاومؼ ذًمؽ صقُم ً٤م يم٤من يّمقُمف ُمثؾ َُم ْـ يّمقم

يقُم ً٤م ويٗمٓمر يقُم ً٤م :ومٞمقاومؼ صقُمف يقم اجلٛمٕم٦م وُمـ قم٤مدشمف صقم أول يقم ُمـ اًمِمٝمر أو آظمره أو يقم ٟمّمٗمف
وٟمحق ذًمؽ(.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )53/3
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف :إن اًمًٜم٦م ُمْم٧م سمٙمراه٦م إومراد رضم٥م سم٤مًمّمقم ويمراه٦م إومراد يقم اجلٛمٕم٦م.
(اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )189/6
وىم٤مل اًمٜمقوي  :ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م ( يٕمٜمل اًمِم٤مومٕمٞم٦م )  :وأٟمف يٙمره إومراد يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمقم إٓ أن يقاومؼ قم٤مد ًة
ًمف وم٢من وصٚمف سمٞمقم ىمٌٚمف أو سمٕمده أو واومؼ قم٤مد ًة ًمف سم٠من ٟمذر أن يّمقم يقم ؿمٗم٤مء ُمريْمف أسمد ًا ومقاومؼ يقم
اجلٛمٕم٦م ل يٙمره( .اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )479/6

َ
< -9:ثبة ربش ُ٠اٌٛفبي يف اٌقَٛ
 ٛ٘ٚأْ ٠قِٛ٠ َٛني أ ٚأوثش ٚ ،ال ٠أوً ٚال ٠ؾشة ثّٕٙ١ب

َ -1764قم ْـ َأيب ُهر ْير َة َو َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ر ِيض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َأ َّن اًمٜمٌَِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف وؾم َّٚمؿ هنك َقم ِـ ا ًْم ِق ِ
ص٤مل .
َّ
َ
َ
َ
َ ََ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف وؾم َّٚمؿ َقم ِـ ا ًْم ِق ِ
رؾم ُ
َ -1765و َقمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َ
ص٤مل .
َ
ىم٤مل َ :هنَك ُ
َىم٤م ًُمقا  :إِٟم ََّؽ ُشم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذا ًَم ْٗم ُظ
قاص ُؾ ؟ َىم َ٤مل  «:إِ ِّن ًَم ًْ ُ٧م ُِمثْ َٚمٙم ُْؿ  ،إِن ُأ ْـم َٕم ُؿ َو ُأ ْؾم َ٘مك ش ٌ
اًم ٌُخ٤مري.
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

وقمـ اًمزسمػم سمـ قمٌداهلل ،قمـ ضمدة ًمف ي٘م٤مل هل٤م َه ْٞم َٛم٦م ىم٤مًم٧م :يم٤من قمثامن يّمقم اًمدهر ،وي٘مقم اًمٚمٞمؾ إٓ هجٕم٦م
ص٤مئام (.صٗمف اًمّمٗمقة)329/1
ُمـ أوًمف ريض اهلل قمٜمف ،ىمتٚمقه وىمد يم٤من
ً
وروي قمـ اسمـ قمٛمر واسمـ اًمزسمػم :أهنام يم٤مٟم٤م يقاصالن اًمّمٞم٤مم(.اإلقمتّم٤مم )495/1
ىم٤مل اسمـ قمٛمرُ :م٤م ُم٤مت قمٛمر طمتك هد اًمّمقم (أى صٞم٤مم يمؾ يقم قمدا إي٤مم اعمٜمٝمك قمٜمٝم٤م)(.صٗمف
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اًمقص٤مل ذم اًمّمقم
سم٤مب حتريؿ َ

اًمّمٗمقة)286/1
ىم٤مل قمٜمف ٟم٤مومع :يم٤من اسمـ قمٛمر ٓ يّمقم ذم اًمًٗمر وٓ يٙم٤مد يٗمٓمر ذم احلي(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )215/3
قمـ أٟمس :أن أسم٤م ـمٚمح٦م ص٤مم سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ٓ يٗمٓمر إٓ يقم ومٓمر أو
أوحك ( .اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ )353/3
قمـ قمروة :أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمند اًمّمقم ،وقمـ اًم٘م٤مؾمؿ أهن٤م يم٤مٟم٧م شمّمقم اًمدهر ٓ ،شمُٗمٓمِر
إٓ يقم أوحك أو يقم ومٓمر(.صٗمف اًمّمٗمقة )31/2
قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل :يم٤من اسمـ اًمزسمػم يقاصؾ ؾمٌٕم٦م أي٤مم ،ويّمٌح ذم اًمٞمقم اًمً٤مسمع وهق أًمٞمثٜم٤م (.أي :يم٠مٟمف
ًمٞم٨م) ( ُمًتدرك احل٤ميمؿ )549/3
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :واًمقص٤مل ُمٙمروه ذم ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ( .اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )436/4
ىم٤مل اًمٜمقوى  :أُم٤م طمٙمؿ اًمقص٤مل ومٝمق ُمٙمروه سمال ظمالف قمٜمدٟم٤م وهؾ هل يمراه٦م حتريؿ أم شمٜمزيف ؟ ومٞمف
اًمقضمٝم٤من اًمٚمذان ذيمرمه٤م اعمّمٜمػ ومه٤م ُمِمٝمقران ودًمٞمٚمٝمام ذم اًمٙمت٤مب ( أصحٝمام ) قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م وهق
فم٤مهر ٟمص اًمِم٤مومٕمل يمراه٦م حتريؿ(.اعمجٛمقع )357/6
= -9:ثبة ربش ُ٠اجلٍٛط ػٍ ٝلرب

ِ
ِ
رؾم ُ
جيٚمِ َس
وؾم َّٚمؿ ْ َٕ :ن ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1766قم ْـ َأيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
ِ
ِ ِ ِ
مج َر ٍة َ ،ومت ُْح ِر َق صمِٞمَ٤م َسمفَ ،ومت ْ
جيٚمِ َس قمغم َىم ْ ٍؼمش رواه ُمًٚمؿ.
َأطمدُ يم ُْؿ قمغم َ ْ
َخ ُٚم َ
ص إِمم ضم ْٚمده َظم ٌػم ًَم ُف ُم ْـ َأ ْن ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل ٕ :ن أـم٠م قمغم مجرة طمتك شمٓمٗم٠م أطم٥م إزم ُمـ أن أىمٕمد قمغم ىمؼم ،وقمـ أيب سمٙمرة
ُمثٚمف ؾمقاء(.آؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد اًمؼم ص  396رىمؿ)11698

وقمـ أيب هريرة ىم٤مل ٕ :ن جيٚمس أطمديمؿ قمغم مجرة ومتحرق رداءه صمؿ ىمٛمٞمّمف صمؿ إزاره طمتك ختٚمص إمم
ضمٚمده  ،أطم٥م إزم ُمـ أن جيٚمس قمغم ىمؼم(.اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد اًمؼم ص  396رىمؿ )11619
قمـ احلًـ واسمـ ؾمػميـ وُمٙمحقل يمراهٞم٦م

اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر واًم٘مٕمقد قمٚمٞمٝم٤م(.اإلؾمتذيم٤مر ص  397رىمؿ )11613

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وُمـ شمدسمر هنل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم ،وآشمٙم٤مء قمٚمٞمف واًمقطء
قمٚمٞمف قمٚمؿ أن اًمٜمٝمل إٟمام يم٤من اطمؽماُم٤م ًمًٙم٤مهن٤م أن يقـم٠م سم٤مًمٜمٕم٤مل ومقق رءوؾمٝمؿ (.هتذي٥م اًمًٜمـ )193/2
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> -9:ثبة إٌ ٟٙػٓ ذبق١ـ اٌمجٛس ٚاٌجٕبء ػٍٙ١ب

ِ
َ -1767قمـ ضم٤مسمِ ٍر ِ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :هنَك َر ُؾم ُ
ؼم ،
جي َّّم َ
ْ َ
وؾم َّٚمؿ َأ ْن ُ َ
ص ا ًْم َ٘م ْ ُ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
و َأ ْن ي ْ٘مٕمدَ َقم َٚم ِ
ٞمف  ،و َأ ْن ُي ٌْٜمَك َقم َٚم ْٞم ِف  .رواه ُمًٚمؿ .
َ ُ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ٍ
ُ
رؾمقل اهللِ
ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ٕيب هٞم٤مج إؾمدي  :أٓ أسمٕمثُؽ قمغم ُم٤م سمٕمثٜمل قمٚمٞمف
قمكم سم ُـ أيب
قمـ ُّ
ٍ
شمدع ً
َّ
رواي٦م  :وٓ صقر ًة
ؾمقيتَف .وذم
ؼما ُُمنم ًوم٤م إٓ َّ
صغم اهللُ قمٚمٞمف وؾم َّٚم َؿ ؟ أن ٓ َ
متث٤مٓ إٓ ـمٛمًتَف  .وٓ ىم ً
ـمٛم ًْتَٝم٤م ( .صحٞمح ُمًٚمؿ ) 969
إٓ َ
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ذطمٌـٞمؾ سمـ طمًٜم٦م أن قمثامن ظمرج وم٠مُمر سمتًقي٦م اًم٘مٌقر ومًقي٧م إٓ ىمؼم أم قمٛمرو اسمٜم٦م
قمثامن وم٘م٤ملُ :م٤م هذا اًم٘مؼم ؟ وم٘م٤مًمقا  :ىمؼم أم قمٛمرو .وم٠مُمر سمف ومًقىُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )11795
ورأى اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ومًٓم٤مـم٤م وهق اًمٌـٞم٧م اعمّمٜمقع ُمـ َّ
اًمِمٕمر واًمتل شمًٛمك سم٤مخلٞمٛم٦م رآه قمغم
ىمٌـر قمٌد اًمرمحـ اسمـ أسمـل سمٙمر اًمّمديؼ أظمل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل  :إٟمـزقمف ي٤م همالم وم٢مٟمام ئمٚمف
قمٛمٚمفُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  -11747امحد )292/2
وأوص أسمق ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف طملم طميه اعمقت وم٘م٤مل  :إذا اٟمٓمٚم٘متؿ سمجٜم٤مزيت وم٠مهقمقا اعمٌم  ،وٓ
يتٌٕمٜمل ِجمٛمر ،وٓ دمٕمٚمقا ذم حلدي ؿمٞمئ٤م َيقل سمـٞمٜمل وسمـلم اًمؽماب  ،وٓ دمٕمٚمقا قمغم ىمٌـري سمٜم٤م ًء
وأؿمٝمديمؿ أن سمريء ُمـ يمؾ طم٤مًم٘م٦م أو ؾم٤مًم٘م٦م أو ظم٤مرىم٦م ىم٤مًمقا  :أو ؾمٛمٕم٧م ومٞمف ؿمٞمئ٤م ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ ُ ،مـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمـ أسمـل ؾمٕمٞمد اخلدري  ،أن اًمٜمٌـل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك أن يٌٜمك
قمغم اًم٘مٌـر ( .رواة اسمـ ُم٤مضمف )1564
ىم٤مل اًم ٜمٕمامن سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  :شمقذم قمؿ زم سم٤مجلٜمد ومدظمٚم٧م ُمع أيب قمغم اسمـ ـم٤مووس وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ
هؾ شمرى أن ُأ َىمّمص ىمؼم أظمل ىم٤مل  :ومْمحؽ وىم٤مل  :ؾمٌح٤من اهلل ي٤م أسم٤م ؿمٞمٌ٦م ظمػم ًمؽ أٓ شمٕمرف ىمؼمه إٓ
أن شم٠مشمٞمف ومتًتٖمٗمر ًمف وشمدقمق ًمف أُم٤م قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ ىمٌقر اعمًٚمٛملم أن
يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م أو دمّمص أوشمُز َد َرع وم٢من ظمػم ىمٌقريمؿ اًمتل ٓ شمُٕمرفُ( .مّمٜمػ قمٌداًمرزاق)6495
قمـ ُمقمم ٓسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :ىم٤مل زم اسمـ قمٌ٤مس  :إذا رأي٧م اًم٘مقم ىمد دومٜمقا ُمٞمت٤م وم٠مطمدصمقا ذم ىمؼمه ُم٤م ًمٞمس ذم
ومًقه سم٘مٌقر اعمًٚمٛملمُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )11796
ىمٌقر اعمًٚمٛملم ِّ
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ىم٤مل صمامُم٦م سمـ ؿمٗمل :يمٜم٤م ُمع ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌـٞمد سم٠مرض اًمروم َسمرودس ومتقذم ص٤مطم٥م ًمٜم٤م وم٠مُمر ومْم٤مًم٦م سمـ
ومً ِّقي صمؿ ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٠مُمر سمتًقيتٝم٤م ( .رواة ُمًٚمؿ رىمؿ )968
قمٌـٞمد سم٘مٌـره ُ

وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف  :إن شمًقي٦م اًم٘مٌقر ُمـ اًمًٜم٦م وىمد رومٕم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومال شمتِمٌٝمقا هبؿ.
(اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماٟمك )352/19
قمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ أسمٞمف أن قمٛمران سمـ طمّملم أوص أن جيٕمٚمقا ىمؼمه ُمرشمٗمٕم٤م وأن يرومٕمقه أرسمع أص٤مسمع أو
ٟمحق ذًمؽُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )11746
وأوص أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري أهٚمف سم٠مٓ ييسمقا قمغم ىمؼمه ومًٓم٤مـم٤مُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )11748
ويمذا أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف أوص سم٠من ٓ يٌٜمك قمغم ىمٌـره ومًٓم٤مـم٤مُ(.مًٜمد امحد )292/2
قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م ىم٤مل  :هذه اًمٗمً٤مـمٞمط اًمتل قمغم اًم٘مٌقر حمدصم٦مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )11751
ىم٤مل ُم٤مًمؽ ُ :م٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟمحق قمنمة آٓف  ،وسم٤مىمٞمٝمؿ شمٗمرىمقا ذم اًمٌٚمدان  ،وهم٤مًمٌٝمؿ ٓ يٕمرف
قملم ىمٌـره  ،وٓ ضمٝمتف( .ووم٤مء اًمقوم٤م ًمٚمًٛمٝمقدى )916
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :وأطم٥م أٓ يزاد ذم اًم٘مؼم شمراب ُمـ همػمه  ،وإٟمام يِمخص قمغم وضمف إرض ؿمؼما أو ٟمحقة.
( يمت٤مب آم ) 463/1
وىم٤مل:أيمره أن يرومع اًم٘مٌـر إٓ سم٘مدر ُم٤م يٕمرف أٟمف ىمٌـر ًمٙمٞمال يقـم٠م وٓ جيٚمس قمٚمٞمف(.ؾمٜمـ اًمؽمُمذى )367/3

ّ
? -9:ثبة رغٍ١ظ ربش ُ٠ئثبق اٌؼجذ ِٓ ع١ذٖ

ِ
ِ ِ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :أ َّي َام َقم ٌْ ٍد َأ َسم َؼ َ ،وم َ٘مدْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1768قم ْـ َضمرير َر َ
َ٧م ُِمٜمْ ُف ِّ
اًمذ َُّم ُ٦م رواه ُمًٚمؿ .
َسم ِرئ ْ
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :إِذا َأ َسم َؼ ا ًْمٕم ٌْدُ َ ،ل ْ ُشم ْ٘م ٌَ ْؾ ًَم ُف َصال ٌة ش رواه ُمًٚمؿ .
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1769و َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜم ِّ
رواي٦م َ « :وم َ٘مدْ َيم َٗمر ش .
وذم َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

 -574اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب شمٖمٚمٞمظ حتريؿ إسم٤مق اًمٕمٌد ُمـ ؾم ّٞمده

ىم٤مل اًمٖمزازم  :إن مم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٕم٤مًم٩م سمف اًم٘مٚمقب اًمٌٕمٞمدة قمـ اًمِمٙمرأن شمٕمرف أن اًمٜمٕمٛم٦م إذا ل شمِمٙمر زاًم٧م
ول شمٕمد( .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )127/4
ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل  :ضم٤مء اًمٙمٗمر سمٛمٕمٜمك ضمحد اعمٜمٕمؿ  ،وشمرك اًمِمٙمر قمغم اًمٜمٕمؿ  ،وشمرك اًم٘مٞم٤مم
سم٤محل٘مقق ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٜمً٤مء  ( :شمٙمٗمرن اإلطمً٤من وشمٙمٗمرن اًمٕمِمػم ) أي  :جيحدن طم٘مقق
إزواج وإطمً٤مهنؿ وُمـ هٜم٤م صح أن ي٘م٤مل  :يمٗمر دون يمٗمر وفمٚمؿ دون فمٚمؿ .
( اعمُٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص صحٞمح ُمًٚمؿ)
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوى  :ومٞمف اىمقال :
أٓول :أصحٝم٤م وُمٕمٜم٤مه  :هق ُمـ أقمامل اًمٙمٗم٤مر وأظمالق اجل٤مهٚمٞم٦م .واًمث٤من  :أٟمف ي١مدي إمم اًمٙمٗمر .واًمث٤مًم٨م :
أٟمف يمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م واإلطمً٤من .واًمراسمع  :أن ذًمؽ ذم اعمًتحؾ (.ذح ُمًٚمؿ )58-57/2
ىم٤مل اعمٜم٤موي:ىمقًمف ( وم٘مد يمٗمر) أيٟ :مٕمٛمف اعمقازم وؾمؽمه٤م ول ي٘مؿ سمح٘مٝم٤م ويًتٛمر هذا طم٤مًمف (طمتك يرضمع
إًمٞمٝمؿ ) أو أراد سمٙمٗمره أن قمٛمٚمف ُمـ قمٛمؾ اًمٙمٗم٤مر أو أٟمف ي١مدي إمم اًمٙمٗمر ( .ومٞمض اًم٘مدير ) 142/3
 -9;9ثبة ربش ُ٠اٌؾفبػخ يف احلذٚد

اًمز ِان َوم٤مضمٚمِدُ وا يم َُّؾ و ِ
َ٠مظم ْذيم ُْؿ ِهبِ َام َرأ َوم ٌ٦م ِذم ِد ِ
اطم ٍد ُِمٜمْ ُٝم َام ُِمئَ َ٦م َضم ْٚمدَ ٍة َوَٓ شم ُ
يـ اهللِ
اًمزاٟمِٞمَ ُ٦م َو َّ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َّ :
َ
ْ
ُقن سمِ٤مهللِ واًمٞمق ِم ِ
إ ْن ُيمٜمْت ُْؿ شم ُْ١م ُِمٜم َ
أظم ِر [ اًمٜمقر . ] 2 :
َ َْ
ريض اهللَُّ َقمٜمْٝم٤م َ ،أ َّن ُىمريِم ً٤م َأ َمهٝمؿ َؿم ْ٠م ُن اعمر َأ ِة ْ ِ ِ
 -1779و َقمـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ِ
ه َىم ْ٧م َوم َ٘م٤م ًُمقا :
َْ
َ
َ ْ
ْ
َّ ُ ْ
اعمخ ُزوُم َّٞم٦م ا ًَّمتل َ َ
َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ُم ْـ ُي َٙم ِّٚم ُؿ ومٞمٝم٤م َر ُؾم َ
٥م
جي َؽمي ُء َقم َٚمٞمْف إَِّٓ ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م ْسم ُـ َزيد ،طم ُّ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘م٤م ًُمقا َ :و َُم ْـ َ ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َٙم َّٚم َٛم ُف ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿَ «:أشم َِْم َٗم ُع ذم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه َق
َطمدٍّ ُم ْـ ُطمدُ ود اهللَِّ َشم َٕم٤ممم ؟ش صمؿ ىم٤مم وم٤مطمتٓم٥م ُصم َّؿ َىم َ٤مل  « :إٟم ََّام َأه َٚم َؽ ا ًَّمذي َـ َىمٌْ َٚمٙم ُْؿ َأ َّهن ْؿ يمَ٤مٟمُقا إذا َ َ
ِ
ِ
ه َق ومِ ِ
ومِٞمٝمؿ َّ ِ
ٌْ٧م
اًمْم ِٕم ُ
اًمنم ُ
حلدَّ َ ،وا ْي ُؿ اهللَِّ ًَم ْق َأ َّن وم٤مـمِ َٛم َ٦م سمِٜم َ
ٞمٝم ُؿ َّ
ٞمػ َ ،أىم٤م ُُمقا َقم َٚم ْٞمف ا َ
يػ شم ََريمُق ُهَ ،وإذا َ َ
ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ه َىم َ٧م ًَم َ٘م َٓم ْٕم ُ٧م َيدَ َه٤م ش ٌ
ُحم َ َّٛمد َ َ

رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘م َ٤مل َ « :أشم َِْم َٗمع ذم طمدٍّ ُِمـ طم ِ
ِ
دود اهللَِّ،؟ش
وذم ِر َواي٦مَ :وم َت َٚم َّق َن َو ْضم ُف
ْ ُ
ُ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
رؾم َ
اعمر َأ ِة  ،وم ُ٘مٓمِ َٕم ْ٧م َيدُ َه٤م.
أُمر سمِت ْٚم َؽ ْ
قل اهللَِّ َ .ىم َ٤مل ُ :صم َّؿ َ
اؾمتَ ْٖمٗم ْر زم ي٤م ُ
َىم َ٤مل ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م ْ :

 -575اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب حتريؿ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف  :وم٠مُمًٙمقهـ ذم اًمٌٞمقت ىم٤مل :ومٙم٤من ذًمؽ اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ه١مٓء أي٤مت ىمٌؾ أن شمٜمزل
ؾمقرة اًمٜمقر ذم اجلٚمد واًمرضمؿ ،وم٢من ضم٤مءت اًمٞمقم سمٗم٤مطمِم٦م سمٞمٜم٦م ،وم٢مهن٤م خترج وشمرضمؿ سم٤محلج٤مرة ،ومٜمًختٝم٤م
هذه أي٦م :اًمزاٟمٞم٦م واًمزان وم٤مضمٚمدوا يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤مئ٦م ضمٚمدة  .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،ذم ىمقل اهلل :اًمزاٟمٞم٦م
واًمزان وم٤مضمٚمدوا يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤مئ٦م ضمٚمدة يٕمٜمل إذا يم٤مٟم٤م سمٙمريـ ل َيّمٜم٤م ،جيٚمدمه٤م احلٙم٤مم إذا رومع إًمٞمٝمؿ
وؿمٝمد أرسمٕم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم أطمرار قمدول .قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ،أن ضم٤مري٦م ٓسمـ قمٛمر زٟم٧م،
وميب رضمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مل ٟم٤مومع :أراه ىم٤مل :وفمٝمره٤م ىم٤مل :ىمٚم٧م :وٓ شم٠مظمذيمؿ هبام رأوم٦م ذم ديـ اهلل ىم٤مل :ي٤م سمٜمل
ضمٚمده٤م ذم رأؾمٝم٤م وىمد أوضمٕم٧م طمٞم٨م ضسم٧م.
قمـ جم٤مهد ىم٤مل :وٓ شم٠مظمذيمؿ هبام رأوم٦م ذم ديـ اهلل ىم٤مل :اًمرأوم٦م إىم٤مُم٦م احلدود إذا رومٕم٧م إمم اًمًٚمٓم٤من .قمـ
احلًـ ذم ىمقًمف :وٓ شم٠مظمذيمؿ هبام رأوم٦م ذم ديـ اهلل ىم٤مل :اجلٚمد اًمِمديد.قمـ مح٤مد ىم٤مل :جيٚمد اًم٘م٤مذف وقمٚمٞمف
صمٞم٤مسمف ،واًمزان َيٚمع صمٞم٤مسمف ،وشمال :وٓ شم٠مظمذيمؿ هبام رأوم٦م  .وم٘مٚم٧م :هذا ذم احلٙمؿ وم٘م٤مل :هٙمذا ذم احلٙمؿ
واجلٚمد .قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،ذم ىمقل اهلل :وٓ شم٠مظمذيمؿ هبام رأوم٦م ذم ديـ اهلل يٕمٜمل :ذم طمٙمؿ اهلل اًمذي
طمٙمؿ قمغم اًمزان قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :ىمقًمف :إن يمٜمتؿ يٕمٜمل :احلٙم٤مم ،شم١مُمٜمقن يٕمٜمل :شمّمدىمقن سم٤مهلل يٕمٜمل
سمتقطمٞمد اهلل ،واًمٞمقم أظمر يٕمٜمل :وشمّمدىمقن سم٤مًمٌٕم٨م اًمذي ومٞمف ضمزاء إقمامل ،وم٠مىمٞمٛمقا احلدود وًمٞمِمٝمد
يٕمٜمل :وًمٞمحي قمذاهبام يٕمٜمل :طمدمه٤م( .شمٗمًػم اسمـ طم٤مشمؿ )2519/8
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل ظمٓمٌٜم٤م قمٛمر وم٘م٤مل  :أَي٤م اًمٜم٤مس ؾمٞمٙمقن ىمق ٌم ُمـ هذه إُم٦م يٙمذسمقن سم٤مًمرضمؿ ويٙمذسمقن
سم٤مًمدضم٤مل ويٙمذسمقن سمٓمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م ويٙمذسمقن سمٕمذاب اًم٘مؼم (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)289/ 6
ِ
ىمقل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمٞمٝمقد َ ( :أ َّيم ُٚم َ ِ
اًمًح٧م َ :أن
ٚمً ْح٧م ) ُّ :
قن ًم ُّ
شمٓمٚم٥م ٕظمٞمؽ ْ
ُ٘م٣م ومٞمٝمدي إِ ًَم ْٞمؽ َه ِد َّي٦م ومت٘مٌٚمٝم٤م ُِمٜمْ ُف ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمي )433/ 8
احلَ٤مضم٦م ومت َ
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :جيلء اًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمِمٗمع ًمّم٤مطمٌف ومٞمٙمقن ًمف ىم٤مئدا إمم اجلٜمّ٦م ويِمٝمد

قمٚمٞمف ويٙمقن ؾم٤مئ٘م٤م سمف إمم اًمٜمّ٤مر (.ؾمٜمـ اًمدارُمل  525 /2رىمؿ)3325
إن هذا اًم٘مرآن ُم٠مدسم٦م اهلل ومتٕم ّٚمٛمقا ُمـ ُم٠مدسمتف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ ّ
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدّ :
إن هذا اًم٘مرآن طمٌؾ اهلل
واًمٜمّقر ّ
واًمِم٤مومع اًمٜمّ٤مومع(.ؾمٜمـ اًمدارُمل  524 -523 /2رىمؿ )3325
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سم٤مب حتريؿ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ٓ :شمزال اًمِمٗم٤مقم٦م سم٤مًمٜم٤مس وهؿ َيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر طمتك إن
إسمٚمٞمس إسم٤مًمس ًمٞمتٓم٤مول هل٤م رضم٤مء أن شمّمٞمٌف (.جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمك )18535
اًمً٤مسمؼ سم٤مخلػمات يدظمؾ اجلٜمّ٦م سمٖمػم طمً٤مب ،واعم٘متّمد يدظمؾ اجلٜمّ٦م سمرمح٦م
ىم٤مل اسمـ قمٌّ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامّ :
حمٛمد ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ(.اسمـ يمثػم)555/ 3
اهلل واًم ّٔم٤مل ًمٜمٗمًف وأصح٤مب إقمراف يدظمٚمقن اجلٜمّ٦م سمِمٗم٤مقم٦م ّ
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ُ :م٤م يزال اهلل يرطمؿ اعم١مُمٜملم وَيرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ويدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م
طمتك إٟمف شمٕم٤ممم ذم آظمر إُمر ي٘مقل ُ :مـ يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ومٚمٞمدظمؾ اجلٜم٦م  .ىم٤مل :ومٝمٜم٤مًمؽ يقد اًمذيـ يمٗمروا
ًمق يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم(.اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازى ص  129احلجر)
ىم٤مل ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف :اًمِمٗم٤مقم٦م سمٞمٜم٦م ذم يمت٤مب اهلل (ُم٤م ؾمٚمٙمٙمؿ ذم ؾم٘مر ىم٤مًمقا ل ٟمؽ ُمـ اعمّمٚملم ول ٟمؽ
ٟمٓمٕمؿ اعمًٙملم ويمٜم٤م ٟمخقض ُمع اخل٤مئْملم ويمٜم٤م ٟمٙمذب سمٞمقم اًمديـ طمتك أشم٤مٟم٤م اًمٞم٘ملم ومام شمٜمٗمٕمٝمؿ ؿمٗم٤مقم٦م
اًمِم٤مومٕملم) (.خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ )238/8
قمـ اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ً :م٘مد سمٚمٖم٧م اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك أن اهلل قمز وضمؾ ًمٞم٘مقل ًمٚمٛمالئٙم٦م:
أظمرضمقا سمرمحتل ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طمٌ٦م ُمـ ظمردل ُمـ إيامن .ىم٤مل :صمؿ َيرضمٝمؿ طمٗمٜم٤مت سمٞمده سمٕمد
ذًمؽ( .اًمنميٕمف ًمألضمرى )346
رب ّ
ًمٙمؾ قم٤مُمؾ قمامًم٦م ُمـ قمٛمٚمف،
ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام :جيلء اًم٘مرآن يِمٗمع ًمّم٤مطمٌف ،ي٘مقل :ي٤م ّ
صمؿ ي٘م٤مل :اسمًط
ّ
وإن يمٜم٧م أُمٜمٕمف اًم ّٚم ّذة واًمٜمّقم وم٠ميمرُمف ،ومٞم٘م٤مل :اسمًط يٛمٞمٜمؽ ومٞمٛمأل ُمـ روقان اهللّ ،
ؿمامًمؽ ومٞمٛمأل ُمـ روقان اهلل ،ويٙمًك يمًقة اًمٙمراُم٦مّ ،
وَيغم طمٚمٞم٦م اًمٙمراُم٦م ويٚمٌس شم٤مج اًمٙمراُم٦م.
( ؾمٜمـ اًمدارُمل  523 /2رىمؿ) 3312
قمـ أيب ُمًٕمقد قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو :أٟمف أشمك إمم أهٚمف وم٢مذا هدي٦م وم٘م٤ملُ :م٤م هذا؟ وم٘م٤مًمقا :اًمذي ؿمٗمٕم٧م ًمف وم٘م٤مل:
أشمٕمجؾ أضمر ؿمٗم٤مقمتل ذم اًمدٟمٞم٤م؟ ُ(.مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م)21261
أظمرضمقه٤م ّ
ىم٤مل أٟمسُ :مـ يمذب سم٤مًمِمٗم٤مقمف ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م وُمـ يمذب سم٤محلقض ومٚمٞمس ًمف ومٞمف ٟمّمٞم٥م .
( اًمزهد هلٜم٤مد )189
ىم٤مل اًم٘محٓم٤من:
ودظمقل سمٕمض اعمًٚمٛملم ضمٝمٜمام

سمٙمٌ٤مئر أصم٤مم واًمٓمٖمٞم٤من
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واهلل يرمحٝمؿ سمّمح٦م قم٘مدهؿ

ويٌدًمقا ُمـ ظمقومٝمؿ سم٠مُم٤من

وؿمٗمٞمٕمٝمؿ قمٜمد اخلروج حمٛمد

وـمٝمقرهؿ ذم ؿم٤مـملء احلٞمقان

طمتك إذا ـمٝمروا هٜم٤مًمؽ أدظمٚمقا

ضمٜم٤مت قمدن وهل ظمػم ضمٜم٤من

وم٤مهلل جيٛمٕمٜم٤م وإي٤مهـؿ هبـ٤م

ُمـ همػم شمٕمذي٥م وهمػم هـقان

سم٤مب حتريؿ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ُمًٚمؿ سمـ صٌٞمح ىم٤مل  :ؿمٗمع ُمنوق ًمرضمؾ ذم طم٤مضم٦م وم٠مهدى ًمف ضم٤مري٦م ومٖمْم٥م همْمٌ٤م ؿمديدا وىم٤مل:
ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمٗمٕمؾ هذا ُم٤م يمٚمٛم٧م ذم طم٤مضمتؽ وٓ أيمٚمؿ ومٞمام سم٘مل ُمـ طم٤مضمتؽ ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمًٕمقد
ي٘مقل ُ :مـ ؿمٗمع ؿمٗم٤مقم٦م ًمػمد هب٤م طم٘م٤م أو يرومع هب٤م فمٚمام وم٠مهدي ًمف وم٘مٌؾ ومٝمق ؾمح٧م.
(شمٗمًػم اًمٓمؼمي 322-321/19رىمؿ )11961
ىم٤مل قمٙمرُم٦م رمحف اهلل شمٕم٤مممّ :
واًمزسمػم أظمذوا ؾم٤مرىم٤م ومخ ّٚمقا ؾمٌٞمٚمف وم٘مٚم٧م ٓسمـ قم ٌّ٤مس :سمئًام
وقمامرا ّ
إن قم ٌّ٤مؾم٤م ّ
ًمنك أن َُي ّغم ؾمٌٞمٚمؽ.
صٜمٕمتؿ طملم ظم ّٚمٞمتؿ ؾمٌٞمٚمف ،وم٘م٤مل ٓ :أ ّم ًمؽ! أُم٤م ًمق يمٜم٧م أٟم٧م ّ
( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م )99/12
اًمزسمػم ؾم٤مرىم٤م ومِم ّٗمع ومٞمف ،وم٘مٞمؾ ًمف طمتّك يٌٚمغ اإلُم٤مم ،وم٘م٤مل :إذا سمٚمغ اإلُم٤مم ومٚمٕمـ
اًمزسمػمً :م٘مل ّ
ىم٤مل قمروة سمـ ّ
اهلل ّ
اًمِم٤مومع واعمِم ّٗمع  (.اًمٓمؼماٟمك )87/12

َّ
ّ
 -9;0ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌزغٛه يف ىش٠ك إٌبط
ِّ
ٚظٍِٛٚ ُٙاسد ادلبء ٚحن٘ٛب

ِ ِ
اطمت ََٛم ُٚمقا ُ ْهبت٤مٟم ً٤م َوإِ ْصم ًام ُُمٌِٞمٜم ً٤م
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :وا ًَّم ِذي َـ ُي١م ُذو َن اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم َواعمُْ ْ١مُمٜمَ٤مت سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌُقا َوم َ٘مد ْ
[ إطمزاب . ] 58 :
 -1771و َقمـ َأيب هرير َة ر ِيض اهللَّ َقمٜمْف َأ َّن رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :ا َّشم ُ٘مقا ا ًَّم ِ
القمٜم َْلم ش
َ
َ ْ
ْ َ
ُ َ ُ
ُ ََْ َ َ
َىم٤م ًُمقا وُم٤م ا ًَّم ِ
القمٜم ِ
َخ َّغم ذم َـم ِ
ريؼ اًمٜم ِ
َ٤من ؟ َىم َ٤مل  « :ا ًَّم ِذي َيت َ
َّ٤مس َأ ْو ذم فمِ ِّٚم ِٝم ْؿ ش رواه ُمًٚمؿ .
َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ :ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أراد احل٤مضم٦م سمرز طمتك ٓ يرى أطمدا ويم٤من ٓ
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اًمتٖمقط ذم ـمريؼ اًمٜمَّ٤مس
سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ّ

يرومع صمقسمف طمتك يدٟمق ُمـ إرض ُ (.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  139/1رىمؿ )13
َ
ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م صمؿ ضمٚمس يٌقل إًمٞمٝم٤م ،وم٘مٞمؾ ًمف :ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ أًمٞمس ىمد
أٟم٤مخ اسمـ قمٛمر راطمٚمتف (سمٕمػمه)
ؽمك ومال سم٠مس.
ُ ِهن َل قمـ هذا؟ ىم٤مل :سمغم إٟمام هنل قمـ ذًمؽ ذم اًمٗمْم٤مء وم٢مذا يم٤من سمٞمٜمؽ وسملم اًم٘مٌٚم٦م ر ٌء يً ُ
( رواه أسمق داود رىمؿ ) 11
قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ وهق َيٓم٥م اًمٜم٤مس  :ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم اؾمتحٞمقا
ُمـ اهلل ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده إن ٕفمؾ طملم أذه٥م إمم اًمٖم٤مئط ذم اًمٗمْم٤مء ُمت٘مٜمٕم٤م سمثقيب اؾمتحٞم٤مء ُمـ اهلل قمز
وضمؾ(.اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك  – 197/1ؿمٕم٥م اإليامن رىمؿ )7217
قمـ أٟمس قمـ أيب ُمقؾمك ىم٤مل إن ٕهمتًؾ ذم اًمٌٞم٧م اعمٔمٚمؿ وم٠مطمٜمل فمٝمري إذا أظمذت صمقيب طمٞم٤مء ُمـ
ريبُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )196/1
ىم٤مل اسمـ ـم٤موس أُمرن أيب إذا دظمٚم٧م اخلالء أن أىمٜمع رأد ىمٚم٧م ل أُمرك سمذًمؽ ىم٤مل ٓ أدري.
( ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  139/1رىمؿ )9
ىم٤مل أمحد رمحف اهلل :اخل٤مشمؿ إذا يم٤من ومٞمف اؾمؿ اهلل جيٕمٚمف ذم سم٤مـمـ يمٗمف ،ويدظمؾ اخلالء .وىم٤مل قمٙمرُم٦م :اىمٚمٌف
هٙمذا ذم سم٤مـمـ يمٗمؽ ،واىمٌض قمٚمٞمف .ورظمص ومٞمف اسمـ اعمًٞم٥م واحلًـ واسمـ ؾمػميـ .وىم٤مل أمحد ذم
اًمرضمؾ يدظمؾ اخلالء ،وُمٕمف اًمدراهؿ ( ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اخلٚمٞمٗمف ُمثال اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل ) أرضمق أٓ يٙمقن
سمف سم٠مس  (.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )289/1
ىم٤مل آُم٤مم أمحد  :ي٘مقل إذا دظمؾ اخلالء :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلٌ٨م واخلٌ٤مئ٨م ،وُم٤م دظمٚم٧م ىمط اعمتقو٠م ول
أىمٚمٝم٤م إٓ أص٤مسمٜمل ُم٤م أيمره  (.اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُمف )199/1
 -9;8ثبة إٌ ٟٙػٓ اٌجٛي ٚحن ٖٛيف ادلبء اٌشاوذ

ِ
٤مء اًمر ِ
ِ
ٍ
رؾم َ
ايمد .
وؾم َّٚمؿ َهنَك َأ ْن ُي ٌَ٤مل ذم اعمَ َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ :أ َّن ُ
َ -1772قم ْـ َضم٤مسمِر َر َ
روا ُه ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا دظمؾ اخلالء ووع ظم٤ممتف ويم٤من

ُ
رؾمقل اهلل (.اًمؽمُمذى رىمؿ ) 1746
ظم٤ممتف ٟم٘مِمف :حمٛمد
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سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٌقل وٟمحقه ذم اعم٤مء اًمرايمد

ىم٤مل أيب وائؾ :يم٤من أسمق ُمقؾمك يِمدد ذم اًمٌقل وي٘مقل  :إن سمٜمل إهائٞمؾ يم٤من إذا أص٤مب ضمٚمد أطمدهؿ
سمقل ىمروف سم٤معم٘مراض  ،وم٘م٤مل طمذيٗم٦م ً:مقددت أن ص٤مطمٌٙمؿ ٓ يِمدد هذا اًمتِمديد ًم٘مد رأيتٜمل أٟم٤م ورؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمتامؿمك وم٠مشمك ؾمٌ٤مـم٦م ىمقم ظمٚمػ طم٤مئط  ،وم٘م٤مم يمام ي٘مقم أطمديمؿ ومٌ٤مل ىم٤مل :
وم٤مؾمتؽمت ُمٜمف وم٠مؿم٤مر إزم ومجئ٧م وم٘مٛم٧م قمٜمد قم٘مٌف طمتك ومرغ( .صحٞمح اسمـ طمٌ٤من  )1429( 277 / 4صحٞمح ُمًٚمؿ )

ىم٤مل اًمٜمقوي :ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء :واًمتٖمقط ذم اعم٤مء يم٤مًمٌقل ومٞمف وأىمٌح ،ويمذًمؽ إذا سم٤مل ذم
إٟم٤مء صمؿ صٌَّف ذم اعم٤مء ،ويمذا إذا سم٤مل سم٘مرب اًمٜمٝمر سمحٞم٨م جيري إًمٞمف اًمٌقل ،ومٙمٚمف ُمذُمقم ىمٌٞمح ُمٜمٝمل قمٜمف قمغم
اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر ،ول َي٤مًمػ ذم هذا أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء إٓ ُم٤م ُطمٙمل قمـ داود سمـ قمكم اًمٔم٤مهري :أن اًمٜمٝمل
خمتص سمٌقل اإلٟمً٤من سمٜمٗمًف :وأن اًمٖم٤مئط ًمٞمس يم٤مًمٌقل ،ويمذا إذا سم٤مل ذم إٟم٤مء صمؿ صٌف ذم اعم٤مء ،أو سم٤مل سم٘مرب
ٌّ
اعم٤مء ،وهذا اًمذي ذه٥م إًمٞمف ظمالف إمج٤مع اًمٕمٚمامء وهق أىمٌح ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ذم اجلٛمقد قمغم اًمٔم٤مهر ،واهلل
أقمٚمؿ(.ذح اًمٜمقوى قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )454/1

َ
 -9;9ثبة وشا٘خ رفن ً١اٌٛاٌذ ثؼل أٚالدٖ ػٍ ٝثؼل يف اذلِجخ

ِ
ِ
َ -1773قم ِـ اًمٜمُّٕمام ِن سم ِـ سم ِِم ٍػم ِ
وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م َ٤مل :
َْ ْ َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َأ َّن َأ َسم٤م ُه َأشمَك سمِف َرؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ
ِ
َ٤من زم َ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
إِ ِّن ٟم ََح ْٚم ُ٧م ا ْسمٜمل هذا ُهمالُم ً٤م يم َ
وؾم َّٚمؿ َ « :أيم َُّؾ َو ًَم ِد َك ٟمَح ْٚمتَ ُف ُِمثْ َؾ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َهذا؟ش َوم َ٘م٤مل َ ، ٓ :وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :وم َ٠م ْر ِضم ْٕم ُف ش .
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
وذم ِر َوا َي ٍ٦م َ :وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :أ َوم َٕم ْٚم َ٧م َهذا سمِ َق ًَم ِد َك ُيم ِّٚم ِٝم ْؿ ؟ ش َىم َ٤مل َ ، ٓ :ىم َ٤مل :
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
اًمّمدَ َىم َ٦م .
« ا َّشم ُ٘مقا اهللَّ َوا ْقمد ًُمقا ذم َأ ْوٓديم ُْؿ ش َوم َر َضم َع َأيب َ ،ومر َّد شم ْٚم َؽ َّ
ِ
ٍ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َ « :ي٤م َسم ِِم ُػم َأ ًَم َؽ َو ًَمدٌ ِؾم َقى َهذا ؟ َىم َ٤مل َٟ :م َٕم ْؿ َىم٤مل:
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وذم ِر َوا َي٦م َ :وم َ٘م٤مل ُ
« َأ ُيم َّٚم ُٝم ْؿ َو َه ٌْ َ٧م ًَم ُف ُِمثْ َؾ َهذا ؟ ش َىم َ٤مل َ ٓ :
ىم٤مل َ « :ومال شم ُِْم ِٝمدْ ن إِذ ًا َوم٢مِ ِّن ٓ َأ ْؿم َٝمدُ َقمغم َضم ْق ٍر ش
َوذم ِر َوا َي ٍ٦م  ٓ « :شم ُِْم ِٝمدْ ن َقمغم َضم ْق ٍر ش .
ٍ
ِ
ؼم َؾم َقا ًء ؟ ش َىم َ٤مل :
ن َك َأ ْن َيٙمُقٟمُقا إِ ًَم ْٞم َؽ ذم ا ًْم ِ ِّ
وذم رواي٦م َ « :أ ْؿمٝمدْ َقمغم هذا َهم ْػمي  ،ش ُصم َّؿ َىم َ٤مل َ « :أ َي ُ ُّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
سمغم َ ،ىم َ٤مل َ « :ومال إِذ ًا ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

 -589اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب يمراه٦م شمٗمْمٞمؾ اًمقاًمد سمٕمض أوٓده

ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم ُ :يرد ُمـ طمٞمػ ( فمٚمؿ ) اًمٜم٤مطمؾ احلل ُم٤م ُيرد ُمـ طمٞمػ اعمٞم٧م ُمـ وصٞمتف .
(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )97/8
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن يٕمدل اًمرضمؾ سملم وًمده طمتك ذم اًم ُ٘مٌَؾُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )221/11

قمـ زهػم سمـ ٟم٤مومع ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وم٘مٚم٧م  :أردت أن أومْمؾ سمٕمض وًمدي ذم ٟمحؾ أٟمحٚمف؟
وم٘م٤مل  ٓ :وأسمك إسم٤مء ؿمديدا وىم٤مل  :ؾمق سمٞمٜمٝمؿ( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )97/8
قمـ جم٤مهد ىم٤مل ُ :مـ ٟمحؾ وًمدا ًمف ٟمحال دون سمٜمٞمف ومامت ومٝمق ُمػماث( .اعمحغم ٓسمـ طمزم )97/8
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدٓ :يٜمٌٖمل أن يٗمْمؾ أطمدً ا ُمـ وًمده ذم ـمٕم٤مم وٓ همػمه ويم٤من ي٘م٤مل :يٕمدل سمٞمٜمٝمؿ ذم اًم ُ٘مٌَؾ.
(اًمٗمروع )644/4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد أظمؼمه أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم  :ي٤م سمٜمٞم٦م إن ٟمحٚمتؽ(أقمٓمٞمتؽ)
ٟمخال ُمـ ظمٞمؼم وإن أظم٤مف أن أيمقن آصمرشمؽ قمغم وًمدي وإٟمؽ ل شمٙمقن اطمتزشمٞمف ومرديف قمغم وًمدي ؟
وم٘م٤مًم٧م :ي٤م أسمت٤مه ًمق يم٤مٟم٧م زم ظمٞمؼم سمجداده٤م ذهٌ٤م ًمرددهت٤م( .اعمحغم ٓسمـ طمزم )96/8
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة أن أسم٤مه طمٞمدة يم٤من ًمف سمٜمقن ًمٕمالت أص٤مهمر وًمده  ،ويم٤من ًمف ُم٤مل يمثػم ومجٕمٚمف ًمٌٜمل قمٚم٦م
واطمدة  ،ومخرج اسمٜمف ُمٕم٤موي٦م طمتك ىمدم قمغم قمثامن سمـ قمٗم٤من وم٠مظمؼمه سمذًمؽ  ،ومخػم قمثامن اًمِمٞمخ سملم أن
يرد إًمٞمف ُم٤مًمف وسملم أن يقزقمف سمٞمٜمٝمؿ ؟ وم٤مرشمد ُم٤مًمف ومٚمام ُم٤مت شمريمف إيم٤مسمر إلظمقهتؿ(اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )96/8
قمـ اسمـ ؾمػميـ أن ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة ىمًؿ ُم٤مًمف سملم سمٜمٞمف ذم طمٞم٤مشمف ومقًمد ًمف سمٕمد ُم٤م ُم٤مت ومٚم٘مل قمٛمر أسم٤م
سمٙمر وم٘م٤مل ًمف ُ :م٤م ٟمٛم٧م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ أضمؾ اسمـ ؾمٕمد هذا اعمقًمقد ل يؽمك ًمف رء ؟ وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  :وأٟم٤م واهلل
وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إمم ىمٞمس سمـ ؾمٕمد ٟمٙمٚمٛمف ذم أظمٞمف وم٠مشمٞمٜم٤مه ومٙمٚمٛمٜم٤مه وم٘م٤مل ىمٞمس  :أُم٤م رء أُمْم٤مه ؾمٕمد ومال أرده
أسمدا وًمٙمـ أؿمٝمديمام أن ٟمّمٞمٌل ًمف( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر )96/8

ّ
 -9;:ثبة ربش ُ٠ئزذاد ادلشأح ػٍ١ِ ٝذ فٛق ثالثخ أ٠بَ
ئال ػٍ ٝصٚخٙب أسثؼخ أؽٙش ٚػؾشح أ٠بَ

ِ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م
َ -1774قم ْـ َز ْيٜم َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َىم٤م ًَم ْ٧م َ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم ُأ ِّم َطمٌِٞمٌ َ٦م َر َ
َ٥م سمِٜمْ٧م َأيب َؾم َٚم َٛم َ٦م َر َ
ِ
٤من ْسم ُـ َطم ْر ٍ
لم شم ُُق ِّذم َأ ُسمقه٤م َأ ُسمق ُؾم ْٗم َٞم َ
ب َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُف  ،ومدَ َقم ْ٧م
وؾم َّٚمؿ ِطم َ
َز ْو ِج اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞم٥م ومِ ِ
ٞمف ُص ْٗمر ُة َظم ُٚم ٍ
٤مر َي ً٦م ُ ،صم َّؿ َُم ًَّ ْ٧م سمِ َٕم ِ
قق َأ ْو َهم ْ ِػم ِه  ،ومدَ َهٜم َْ٧م ُِمٜمْ ُف َضم ِ
سمِٓمِ ٍ
٤مر َوٞمْٝم٤م ُ .صم َّؿ َىم٤م ًَم ْ٧م َ :واهللَِّ َُم٤مزم
َ

 -581اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم سم٤مب حتريؿ إطمداد اعمرأة قمغم ُم ّٞم٧م ومقق صمالصم٦م أي٤مم
ِ
سمِ٤مًم ِّٓم ِ ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
٤مضم ٍ٦م َ ،هم ْ َػم َأ ِّن َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل َقمغم اعمِٜم ِْؼمَ ٓ « :يِ ُّؾ
ٞم٥م ُم ْـ َطم َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٧م َومق َق َصم ِ
حتدَّ َقم َغم ُمٞم ٍ
أظم ِر َأ ْن ُ ِ
ُٓمر َأ ٍة شم ُْ١م ُِمـ سمِ٤مهللَِّ وا ًْمٞمق ِم ِ
الث ًَم َٞم ٍ
٤مل  ،إَِّٓ َقمغم َز ْو ٍج َأ ْر َسم َٕم٦م َأ ْؿم ُٝم ٍر
ْ
َ ِّ
َ َْ
ُ
ْ
ِ
ِ
قه٤م ،
يض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م ِطم َ
لم شم ُُق ِّ َذم َأ ُظم َ
َ٥م ُ :صم َّؿ َد َظم ْٚم ُ٧م َقمغم َز ْيٜم َ
َو َقم ْنم ًا ش َىم٤م ًَم ْ٧م َز ْيٜم ُ
َ٥م سمٜمْ٧م َضم ْحش َر َ
ٞم٥م َومٛمً ْ٧م ُِمٜمْف ُ ،صمؿ َىم٤م ًَم ْ٧م َ :أُم٤م واهللَِّ ُم٤مزم سمِ٤مًم ِّٓم ِ ِ
ِ
طم٤مضم ٍ٦م َ ،هم ْ َػم َأ ِّن َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل
ٞم٥م ُم ْـ َ
َ َ َ
َّ
َومدَ َقم ْ٧م سمِٓم ٍ َ َّ
قل َقمغم اعمِٜمْؼم ََ ٓ « :يِ ُّؾ ُٓمر َأ ٍة شم ُْ١م ُِمـ سمِ٤مهللَِّ واًمٞمقم أ ِظم ِر َأ ْن ُ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
حتدَّ َقمغم
َ َْ
ُ
َْ
َ
اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٧م َومق َق َصمال ٍ
ُمٞم ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َث إَِّٓ َقمغم زوجٍ َأ ْر َسم َٕم َ٦م َأ ْؿم ُٝم ٍر َو َقم ْنم ًاشٌ .
ْ
َ ِّ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ذم قمدة همػم اعمدظمقل هب٤م قمٜمد ووم٤مة اًمزوج  ،أٟمف ؾمئؾ قمـ رضمؾ شمزوج

اُمرأة ول يٗمرض هل٤م صداىم ً٤م ول يدظمؾ هب٤م طمتك ُم٤مت  ،وم٘م٤مل اسمـ ُمًٕمقد  :هل٤م ُمثؾ صداق ٟمً٤مئٝم٤م ٓ ويمس
وٓ ؿمٓمط  ،وقمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة  ،وهل٤م اعمػماث  ،وم٘م٤مم ُمٕم٘مؾ سمـ ؾمٜم٤من ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل  :ىم٣م رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمروع سمٜم٧م واؿمؼ اُمرأة ُمٜم٤م ُ :مثؾ اًمذي ىمْمٞم٧م ومٗمرح هب٤م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف .
( اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران اًمٙمريؿ ج  –3رواة اًمؽمُمذى رىمؿ ) 1145
ؾمئؾ اسمـ قمٛمر قمـ اعمرأة احل٤مُمؾ يتقرم زوضمٝم٤م وم٘مؾ :إذا ووٕم٧م محٚمٝم٤م وم٘مد طمٚم٧م ،وم٠مظمؼمه رضمال ُمـ
إٟمّم٤مر أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملً :مق وًمد ت وزوضمٝم٤م قمغم هيره ل يدومـ حلٚم٧م.
(يمت٤مب إم ًمٚمِم٤مومٕمل )224/5
ىم٤مل قمٓم٤مء :إن ؿم٤مءت اقمتدت قمٜمد أهٚمٝم٤م وؾمٙمٜم٧م ُمٜمزهل٤م ،وإن ؿم٤مءت ظمرضم٧م ًم٘مقًمف ( :وم٢من ظمرضمـ ومال
ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿ ومٞمام ومٕمٚمـ) وىم٤مل :صمؿ ضم٤مء اعمػماث ومٜمًخ اًمًٙمٜمك ومتٕمتد طمٞم٨م ؿم٤مءت.
(اجلّم٤مص أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )418/1
ىم٤مل مح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ :اعمٓمٚم٘م٦م واعمختٚمٕم٦م واعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م واعمالقمٜم٦م ٓ َيتْمٌـ وٓ يتٓمٞمٌـ وٓ
يٚمًٌـ صمقسم ً٤م ُمّمٌقهم ً٤م وٓ َيرضمـ ُمـ سمٞمقهتـ( .صحٞمح اًمٌخ٤مري  -72 / 7صحٞمح ُمًٚمؿ )48 /4
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واًمٜمخٕمل ذم اعمرأة ي٠مشمٞمٝم٤م ٟمٕمك زوضمٝم٤م وهك ذم سمٞم٧م همػم سمٞم٧م زوضمٝم٤م :شمٕمتد طمٞم٨م
أشم٤مه٤م اخلؼم ٓ ،شمؼمح ُمٜمف طمتك شمٜم٘ميض اًمٕمدة  (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )179/3
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ىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي  :آطمداد هق آضمتٜم٤مب قمـ مجٞمع ُم٤م يتزيـ سمف اًمٜمً٤مء ُمـ اًمٓمٞم٥م وًمٌس اًمثقب اعمّمٌقغ
واعمٓمٞم٥م سم٤مًمٕمّمٗمر واًمزقمٗمران وآيمتح٤مل وآده٤من وآُمتِم٤مط وًمٌس احلغم واخلْم٤مب وٟمحق
ذًمؽ (.حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )251 / 2
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :وٓ ٟمٕمٚمؿ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمالوم ً٤م ذم وضمقسمف قمغم اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م إٓ قمـ احلًـ وم٢مٟمف ىم٤مل
 ٓ:جي٥م اإلطمداد وهق ىمقل ؿمذ سمف قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وظم٤مًمػ سمف اًمًٜم٦م ومال يٕمرج قمٚمٞمف(.اعمٖمٜمل )284/11
ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ ُم٤مت أسمقه٤م أو اسمٜمٝم٤م ويم٤مٟم٧م ذات زوج وـم٤مًمٌٝم٤م زوضمٝم٤م ذم اًمثالصم٦م
أي٤مم اًمتل أسمٞمح هل٤م اإلطمداد ومٞمٝم٤م أٟمف ُي٘م٣م ًمف قمٚمٞمٝم٤م سم٤مجلامع ومٞمٝم٤م(.قمٛمدة اًم٘م٤مرئ )64/8
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وم٢من اإلطمداد قمغم اًمزوج واضم٥م وقمغم همػمه ضم٤مئز  (.زاد اعمٕم٤مد ) 696 / 5
ا٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ُم٤مًمؽ قمـ َيل سمـ ؾمٕمٞمد اٟمف سمٚمٖمف أن اًمً٤مئ٥م سمـ ظمٌ٤مب شمقذم وأن اُمرأشمف ضم٤مءت إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
ومذيمرت ًمف ووم٤مة زوضمٝم٤م وذيمرت ًمف طمرصم٤م هلؿ سمٕمٞمدا قمـ ُمٜمزهل٤م وؾم٠مًمتف هؾ يّمٚمح هل٤م أن شمٌٞم٧م ومٞمف ومٜمٝم٤مه٤م
قمـ ذًمؽ ومٙم٤مٟم٧م خترج ؾمحرا ُمـ اعمديٜم٦م ومتّمٌح ذم طمرصمٝمؿ ومتٔمؾ ومٞمف يقُمٝم٤م صمؿ شمدظمؾ اعمديٜم٦م إذا أُمً٧م

ومتٌٞم٧م ذم سمٞمتٝم٤م( .شمٜمقير احلقاًمؽ ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ،يمت٤مب اًمٓمالق )197/2
;; -9ثبة ربش ُ٠ث١غ احلبمش ٌٍجبدٚ ٞرٍم ٟاٌشوجبْ
ٚاٌج١غ ػٍ ٝث١غ أخٚ ٗ١اخليجخ ػٍ ٝخيجزٗ ئال أْ ٠أرْ أ٠ ٚشد

َّ

٤مض ًمٌِ ٍ
ِ
ِ
َ -1775قمـ َأٟم ٍ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :هنَك َر ُؾم ُ
٤مد
وؾم َّٚمؿ َأ ْن َيٌِٞم َع َطم ٌ َ
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َس َر َ
َوإِ ْن يم َ
َ٤من َأ َظم٤م ُه َٕسمِٞمف َو ُأ ُِّم ِف ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف .
ِ
قمٛم َر ىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شمتَ َٚم ُّ٘م ُقا اًمً َٚمع َطمتَّك ُ َْيٌَ َط
ىم٤مل َرؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1776و َقم ِـ ا ْسم ِـ َ
ِهب٤م إمم إَؾم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
قاق ش ٌ
ْ
َ
ِ
َ -1777و َقم ِـ ا ْسم ِـ َقمٌَّ ٍ
٤مس َر ِيض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َىم َ٤مل َ « :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شمتَ َٚم َّ٘م ُقا
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مض ًم ِ ٍ
ِ
٤مض ًمٌِ ٍ
٤من  ،وٓ يٌِع طم ِ
ٌ٤مد ؟ ش ىم٤مل  ٓ :يٙمُق ُن ًَم ُف
٤مد ش َ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َـم
ُ
َ
ْ َ
اًمر ْيم ٌَ َ َ
ُّ
٤مووس ُ :م٤م « ٓ َيٌِ ْع َطم ٌ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َؾم ْٛم ًَ٤مر ًا ٌ .

ِ
ِ
ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :هنَك َر ُؾم ُ
٤مض
وؾم َّٚمؿ َأ ْن َيٌِ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞمع َطم ٌ
َ -1778و َقم ْـ َأيب ُه َر ْي َر َة َر َ
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ظمٞمف  ،وٓ َيٓم٥م َقمغم ِظم ْٓمٌ ِ٦م َأ ِظم ِ
٤مد وٓ َشمٜمَ٤مضم ُِمقا وٓ يٌع اًمرضم ُؾ َقمغم سمٞمع َأ ِ
ِ ٍ
ٞمف  ،وٓ شمً ِ
٠مل اعمرأ ُة
َ
ْ
َْ
َّ ُ
َ
ًمٌَ َ
ْ
ِ
أظمتِ َٝم٤م ًمِتَ ْٙم َٗم٠م َُم٤م ذم إِٟمَ٤مئِ َٝم٤م  .وذم ِر َوا َي ٍ٦م َىم َ٤مل َ :هنَك َر ُؾم ُ
َ
ـمالق ْ
وؾم َّٚمؿ َقم ِـ اًمتَّٚم ِّ٘مل
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
َ٤مع اعمُ َٝم ِ
اعمر َأ ُة َـم َ
يب ْ ،
وأن ْ
أظمٞمف ،
ؾمق ِم
اًمر ُضم ُؾ َقمغم ْ
٤مضم ُر َٕ ْقمرا ِّ
وأن َي ٌْت َ
الق ُأ ْظمت َٝم٤م َ ،وأ ْن َي ًْتَ٤مم َّ
شمِم َ ِؽم َط ْ

وهنَك َقم ِـ اًمٜم ََّج ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ش واًمت ٍَّْم ِي٦مٌ .
َ

ِ
َ -1779و ِ
قمـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم ِر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام  ،أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  ٓ « :يٌِ ْع
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أظم ِ
َي ُٓم٥م قمغم ِظم ْٓمٌ٦م ِ
َسم ْٕم ُْمٙم ُْؿ َقمغم َسم ْٞم ِع سم ْٕم ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ،وهذا ًَم ْٗم ُظ ُمًٚمؿ
ٞمف إَّٓ أ ْن َي ْ٠م َذ َن ًَم ُف ش ٌ
ض  ،وٓ َ ْ ْ
ِ
سمـ َقم ِ
َ -1789و َقم ْـ ُقم ْ٘مٌ َ٦م ِ
٤مُم ٍر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :اعمُ ْ١م ُِم ُـ ُ
أظمق
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمغم ِظم ْٓمٌ ِ٦م ِ
ِ
ِ ِ
١مُمـ َ ،ومالَ َيِ ُّؾ عمُ ِ ِ
اعمُ ِ
١مُم ٍـ ْ
٥م َ
أظمٞمف طمتَّك َي َذر ش روا ُه ُمًٚمؿ
َ
أن ي ٌْتَ٤م َع َقم َغم َسم ْٞم ِع أظمٞمف َوَٓ ََيْٓم ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اسمـ ؾمػميـً: ،م٘مٞم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وم٘مٚم٧م  ٓ:يٌٞمع طم٤مض ًمٌ٤مدَ ،أ ُ ِهنٞمتُؿ أن شمٌٞمٕمقا أو شمٌت٤مقمقا
هلؿ؟ ىم٤مل ٟ:مٕمؿ ،ىم٤مل حمٛمد :وصدق  ،إهن٤م يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦مُ(.مًٜمد اسمك قمقاٟمف 274/3رىمؿ )4946
ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف :هنٞمٜم٤م أن يٌٞمع طم٤مض ٍ
ىم٤مل أٟمس سمـ ٍ
ًمٌ٤مد(.اًمٌخ٤مرى رىمؿ )2161
ٌ
زي٤مد سمـ قمٞمٞمٜم٦م طمدصمف أٟمف ؾمٛمع قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ي٘مقل قمغم اعمٜمؼمً :مئـ جيٛمع اًمرضمؾ طمٓمٌ٤م طمتك يّمػم ُمثؾ
اجلٌؾ صمؿ يقىمده سم٤مًمٜم٤مر وم٢مذا اطمؽمق اىمتحؿ ومٞمف طمتك يّمػم رُمٞمام ظمػم ًمف ُمـ أن يٗمٕمؾ إطمدى صمالث َ :يٓم٥م
قمغم ظمٓمٌ٦م أظمٞمف أو يًقم قمغم ؾمقم أظمٞمف  ،أو يٍم ًم٘مح٦م( .اإلؾمتذيم٤مر16/14رىمؿ )23989

قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤م ي٘مقل  :أيمره إذا سمٕم٨م اًمرضمؾ رضمال َيٓم٥م ًمف اُمرأة أن
َيٓمٌٝم٤م اًمرضمؾ ًمٜمٗمًف  ،وأراه٤م ظمٞم٤مٟم٦م ( .اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم16/11رىمؿ ) 23971
وؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ رضمؾ ظمٓم٥م اُمرأة وريمٜم٧م إًمٞمف واشمٗمؼ قمغم صداق ُمٕمٚمقم  ،طمتك ص٤مرت ُمـ اًمالئل
ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ ٓ :يٓم٥م اًمرضمؾ قمغم ظمٓمٌ٦م أظمٞمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إذا يم٤من هٙمذا
ومٛمٚمٙمٝم٤م زوج آظمر ول يدظمؾ هب٤م وم٢مٟمف يٗمرق سمٞمٜمٝمام وإن دظمؾ هب٤م ُم٣م اًمٜمٙم٤مح وسمئس ُم٤م صٜمع طملم ظمٓم٥م
اُمرأة ذم طم٤مل هنل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن َيٓم٥م قمٚمٞمٝم٤م .
(اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم16/12رىمؿ ) 23973-23974-23975
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ىم٤مل اًمٜمقوي :هذة إطم٤مدي٨م شمتْمٛمـ حتريؿ سمٞمع احل٤مض ًمٚمٌ٤مدي ،وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وإيمثرون .ىم٤مل
أصح٤مسمٜم٤م :واعمراد سمف أن ي٘مدم همري٥م ُمـ اًمٌ٤مدي٦م أو ُمـ سمٚمد آظمر سمٛمت٤مع شمٕمؿ احل٤مضم٦م إًمٞمف ًمٞمٌٞمٕمف سمًٕمر يقُمف،
ومٞم٘مقل ًمف اًمٌٚمدي :اشمريمف قمٜمدي ٕسمٞمٕمف قمغم اًمتدري٩م سم٠مقمغم .ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م :وإٟمام َيرم هبذه اًمنموط
وسمنمط أن يٙمقن قم٤معم٤م سم٤مًمٜمٝمل ،ومٚمق ل يٕمٚمؿ اًمٜمٝمل أو يم٤من اعمت٤مع مم٤م ٓ َيت٤مج ذم اًمٌٚمد وٓ ي١مصمر ومٞمف ًم٘مٚم٦م ذًمؽ
اعمجٚمقب ل َيرم وًمق ظم٤مًمػ وسم٤مع احل٤مض ًمٚمٌ٤مدي صح اًمٌٞمع ُمع اًمتحريؿ .هذا ُمذهٌٜم٤م وسمف ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ
اعم٤مًمٙمٞم٦م وهمػمهؿ .وىم٤مل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م :يٗمًخ اًمٌٞمع ُم٤م ل يٗم٧م(.ذح اًمٜمقوى قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )164/19

ىم٤مل اًمٜمقوي :أُم٤م اًمٌٞمع قمغم سمٞمع أظمٞمف ومٛمث٤مًمف أن ي٘مقل عمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤م ذم ُمدة اخلٞم٤مر :اومًخ هذا اًمٌٞمع وأٟم٤م
أسمٞمٕمؽ ُمثٚمف سم٠مرظمص ُمـ صمٛمٜمف أو أضمقد ُمٜمف سمثٛمٜمف وٟمحق ذًمؽ .وهذا طمرامَ .يرم أيْم٤م اًمنماء قمغم ذاء
أظمٞمف وهق أن ي٘مقل ًمٚمٌ٤مئع ذم ُمدة اخلٞم٤مر :اومًخ هذا اًمٌٞمع وأٟم٤م أؿمؽميف ُمٜمؽ سم٠ميمثر ُمـ هذا اًمثٛمـ وٟمحق
هذا وأُم٤م اًمًقم قمغم ؾمقم أظمٞمف  :ومٝمق أن يٙمقن ىمد اشمٗمؼ ُم٤مًمؽ اًمًٚمٕم٦م واًمراهم٥م ومٞمٝم٤م قمغم اًمٌٞمع ول يٕم٘مداه
ومٞم٘مقل أظمر ًمٚمٌ٤مئع :أٟم٤م أؿمؽميف ،وهذا طمرام سمٕمد اؾمت٘مرار اًمثٛمـ( .ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ)158/19
ؾم٠مل رضمؾ اسمـ اعمٌ٤مرك وم٘م٤مل  :إن أُمل ل شمزل شم٘مقل :شمزوج طمتك شمزوضم٧م .وم٤مٔن ىم٤مًم٧م زم :ـمٚم٘مٝم٤م وم٘م٤مل:
إن يمٜم٧م قمٛمٚم٧م قمٛمؾ اًمؼم يمٚمف وسم٘مل هذا قمٚمٞمؽ ومٓمٚم٘مٝم٤م وإن يمٜم٧م شمٓمٚم٘مٝم٤م وشم٠مظمذ إمم ُمِم٤مهمٌ٦م أُمؽ ومتي
هب٤م ومال شمٓمٚم٘مٝم٤م ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)345/8
ىم٤مل هم٤مًم٥م :ؾم٠مًم٧م احلًـ أو ؾمئؾ احلًـ قمـ رضمؾ شمٙمقن ًمف اُمرأشم٤من ذم سمٞم٧م؟! ىم٤مل :يم٤مٟمقا يٙمرهقن
اخلٗمل ) وهق أن يٓم٠م إطمدامه٤م وإظمرى شمٜمٔمر أو شمًٛمع!.
اًمقضمس (اًمّمقت
َ
ّ
( ُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  38/4رىمؿ )17543
ىم٤مل اًمٜمقوى  :هنل اًمٜمٌك ْ
أن شمِمؽمط اعمرأة ـمالق ُأظمتٝم٤م وأن يٜمٙمحٝم٤م ويّمػم هل٤م ُمـ ٟمٗم٘متف وُمٕمروومف
وُمٕم٤مذشمف وٟمحقه٤م ُم٤م يم٤من ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م .ىم٤مل اًمٙمً٤مئل  :واعمراد سم٠مظمتٝم٤م همػمه٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م أظمتٝم٤م ُمـ اًمٜمً٥م
أو أظمتٝم٤م ذم اإلؾمالم أو يم٤مومرة ( .ذح ُمًٚمؿ ( 193 / 9
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ِ
قمـ ؾم٤مل سمـ قمٌداهلل َّ
سم٤مًمؼماءة ،وم٘م٤مل
أن قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام سم٤مع همال ًُم٤م ًمف سمثامٟمامئ٦م درهؿ وسم٤مقمف َ َ
ريض اهلل قمٜمٝمام سم٤مًمٖمالم داء ل شمًٛمف زم ،وم٤مظمتَّمام إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من ِ
اًمذي اسمت٤مقمف ًمٕمٌداهلل سمـ قمٛمر ِ
ريض
َ
ِّ
ٌ
اهلل قمٜمف وم٘م٤مل :اًمرضمؾ سم٤مقمٜمل قمٌدً ا وسمف داء ل يًٛمف ،وىم٤مل قمٌداهلل ِ
ريض اهلل قمٜمف سمٕمتُف سم٤مًمؼماءة ،وم٘م٣م قمثامن
ٌ ُ ِّ
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ريض اهلل قمٜمف قمغم قمٌداهلل سمـ قمٛمر ِ
سمـ قمٗم٤من ِ
ٚمػ ًمف ًم٘مد سم٤م َقمف اًمٕمٌد وُم٤م سمف دا ٌء يٕم َٚمٛمف،
ريض اهلل قمٜمٝمام أن ََي َ
واردمع اًمٕمٌد ،ومّمح قمٜمده ومٌ٤م َقمف قمٌداهلل ِ
وم٠مسمك قمٌداهلل ِ
ريض اهلل قمٜمف سمٕمد ذًمؽ
ريض اهلل قمٜمف أن َيٚمػ
ََ
َ َّ
سم٠مًمػ وَخًامئ٦م درهؿ (.رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ( )613 /2وقمٌداًمرزاق ()14722( )14721
ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م يم٤من رؾمقل اهللّ ّ
صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إذا ظمرج أىمرع سملم ٟمً٤مئف ،ومٓم٤مرت اًم٘مرقم٦م قمغم قم٤مئِم٦م
وطمٗمّم٦م .ومخرضمت٤م ُمٕمف مجٞمٕم٤م .ويم٤من رؾمقل اهللّ ّ
صغم اهللّ قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إذا يم٤من سم٤مًم ّٚمٞمؾ ؾم٤مر ُمع قم٤مئِم٦م
يتحدّ ث ُمٕمٝم٤م .وم٘م٤مًم٧م طمٗمّم٦م ًمٕم٤مئِم٦م :أٓ شمريمٌلم اًم ّٚمٞمٚم٦م سمٕمػمي وأريم٥م سمٕمػمك ،ومتٜمٔمريـ وأٟمٔمر؟ ىم٤مًم٧م:
سمغم .ومريمٌ٧م قم٤مئِم٦م قمغم سمٕمػم طمٗمّم٦م .وريمٌ٧م طمٗمّم٦م قمغم سمٕمػم قم٤مئِم٦م ومج٤مء رؾمقل اهللّ ّ
صغم اهللّ قمٚمٞمف
ومٚمام
صمؿ ؾم٤مر ُمٕمٝم٤م .طمتّك ٟمزًمقا .وم٤مومت٘مدشمف قم٤مئِم٦م ومٖم٤مرتّ .
وؾم ّٚمؿ إمم مجؾ قم٤مئِم٦م .وقمٚمٞمف طمٗمّم٦م .ومً ّٚمؿ ّ
قمكم قم٘مرسم٤م أو طم ّٞم٦م شمٚمدهمٜمل .رؾمقًمؽ وٓ
ٟمزًمقا ضمٕمٚم٧م دمٕمؾ رضمٚمٝم٤م سملم اإلذظمر وشم٘مقل :ي٤م ّ
رب! ؾم ّٚمط ّ
أؾمتٓمٞمع أن أىمقل ًمف ؿمٞمئ٤م ).اًمٌخ٤مري -اًمٗمتح )5211( 9
روى أن ضمريرا اًمٌجكم أُمره قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن َيٓم٥م قمٚمٞمف اُمرأة ُمـ دوس صمؿ أُمره ُمروان سمـ
احلٙمؿ ُمـ سمٕمده أن َيٓمٌٝم٤م قمٚمٞمف صمؿ أُمره قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمٕمد ذًمؽ ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م  ،وم٠مظمؼمه٤م هبؿ إول
وم٤مٕول  ،صمؿ ظمٓمٌٝم٤م ُمٕمٝمؿ ًمٜمٗمًف وم٘م٤مًم٧م  :واهلل ُم٤م أدري أشمٚمٕم٥م أم أٟم٧م ضم٤مد ؟ ىم٤مل  :سمؾ ضم٤مد  ،ومٜمٙمحتف ،
ومقًمدت ًمف وًمديـ ( .اإلؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم16/19رىمؿ ) 23979
<; -9ثبة إٌ ٟٙػٓ ئمبػخ ادلبي
يف غري ٚخ ٗ٘ٛاٌز ٟأرْ اٌؾشع فٙ١ب

ِ
َ -1781قم ْـ أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إ َّن اهللَّ َشم َٕم٤ممم
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َيريض ًَمٙم ُْؿ صمالصم ً٤م َ ،و َيٙم َْره ًَمٙم ُْؿ َصمالصم ً٤م َ :وم َػميض ًَمٙم ُْؿ أ ْن َشم ْٕمٌُدوه َ ،وٓ شمُنميمُقا سمِ ِف َؿمٞمْئ ً٤م َ ،وأ ْن
وإو٤م َقم َ٦م اعمَ ِ
َشم ْٕمت َِّمٛمقا سمِ َح ٌْ ِؾ اهللَِّ َمجِٞمٕم ً٤م َوٓ َشم َٗمر ُىمقا  ،و َيٙمْر ُه ًَمٙمُؿ ِ :ىم َٞمؾ َو َىم َ٤مل َ ،و َيمثْر َة اًمً ِ
٤مل
١مال َ ،
َ ُّ
ْ
َّ
شرواه ُمًٚمؿ  ،وشم٘مدَّ م ذطمف .
 -1782و َقمـ ور ٍ
اد يمَ٤مشمِ ِ
٥م اعمُ ِٖم َػم ِة سمـ ُؿم ْٕم ٌَ٦م َ
ىم٤مل  :أ ُْم َغم َقم َ َّكم اعمُ ِٖم َػم ُة سم ُـ ُؿمٕمٌ َ٦م ذم يمت٤مب إمم ُُم َٕم٤مو َي َ٦م
َ ْ َ َّ
َ٤من ي ُ٘مقل ذم دسم ِر يم ُِّؾ ص ٍ
ِ
ريض اهللَّ قمٜمْف َّ ،
الة َُم ْٙمتُق َسم ٍ٦م  َٓ « :إ ًَم َف إَّٓ اهللَّ
َ
ُ
وؾم َّٚمؿ يم َ َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أن ِّ
َوطمدَ ُه َٓ َ ِ
احلَ ْٛمد َو ُه َق َقم َغم يم ُِّؾ َر ٍء َىم ِد ٌير  ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َٓ ُم٤مٟمِ َع عمَ ِ٤م أ ْقم َٓمٞمْ َ٧م َ ،وَٓ
يؽ ًَم ُف ًَ ،م ُف اعمُ ْٚم ُؽ َوًمف ْ
ذ َ
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ُُم ْٕمٓمِ َل عمَ ِ٤م َُمٜمَ ْٕم َ٧م َ ،وَٓ يٜمْ َٗم ُع َذا اجلَدِّ ُِمٜم َْؽ ْ
َ٥م إ ًَمٞمْ ِف أ َّٟم ُف « يم َ
وإو٤م َقم ِ٦م
َ٤من َيٜم َْٝمك َقم ْـ ِىمٞمؾ و َىم َ٤مل َ ،
اجلَدُّ ش َو َيمت َ
َ٤مت  ،وُمٜمْ ٍع وه ِ
٤مت  ،وو ْأ ِد ا ًْمٌٜم ِ
قق إُمٝم ِ
٤مل  ،و َيمثْ ِ
ال َ ،ويمَ٤م َن َيٜمْ َٝمك َقم ْـ ُقم ُ٘م ِ
رة اًمً َ١م ِ
ُمتٗمؼ َقم َٚم ْٞم ِف
٤مت ش ٌ
َ
َ
َّ
اعمَ ِ َ
َ َ
ُّ
وؾمٌؼ ذطمف
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل اًمًدى رمحف اهلل  :رم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( َو َٓ ُشمٌَ ِّذ ْر َشمٌْ ِذ ًيرا ) (اإلهاء  ) 26اى ٓ شمٕمط ُم٤مًمؽ يمٚمف.
( شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )274/5
اًم٘مرـمٌل قمـ اإلُم٤مم ّ
اًمِم٤موم ّٕم ّل رمحف اهللّ ىمقًمف :اًمتٌذير :إٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم همػم طم ّ٘مف ،وٓ شمٌذير ذم قمٛمؾ
ٟم٘مؾ
ّ
اخلػم .وروي قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ريض اهللّ قمٜمف ىمقًمف:اًمتٌّذير :هق أظمذ اعم٤مل ُمـ طم ّ٘مف وووٕمف ذم همػم طم ّ٘مف.
(شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )247 /19
احلؼ وذم اًمٗمً٤مد .ىم٤مل جم٤مهدً :مق أٟمٗمؼ إٟمً٤من ُم٤مًمف
ىم٤مل ىمت٤مدة :
اًمتٌذير :اًمٜمٗم٘م٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وذم همػم ِّ
ُ
يمٚمف ذم احلؼ ل يٙمـ ُمٌذرا ،وًمق أٟمٗمؼ ُُمدا ذم همػم طمؼ يم٤من ُمٌذرا( .شمٗمًػم سمـ يمثػم )39/3
قمٌ٤مس ِ
اًمِم َٞم٤مـمِ ِ
ٍ
ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (إِ َّن اعمُْ ٌَ ِّذ ِري َـ يمَ٤مٟمُقا إِ ْظم َق َ
ان َّ
لم)
وقمـ اسمـ
(اإلهاء  ) 27ىم٤مل :هؿ اًمذيـ يٜمٗم٘مقن اعم٤مل ذم همػم طم ِّ٘مف (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )274/5
ِ
اصمٜمت٤من هف أو خمٞمٚمف( .اًمٌخ٤مرى )53/4
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :يمؾ ُم٤م ؿمئ٧م واًمٌس ُم٤م ؿمئ٧م ُم٤م أظمٓم٠مشمؽ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل ٓ :شمٜمٗمؼ ذم اًمٌ٤مـمؾ :وم٢من اعمٌذر هق اعمُٜمٗمؼ ذم همػم طمؼ(.اًمدر اعمٜمثقر)275 /5
قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىمقًمف :إي٤ميمؿ واًمٌٓمٜم٦م ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وم٢مهنام ُمٗمًدة ًمٚمجًد،
ُمقرصم٦م ًمٚمً٘مؿُ ،مٙمًٚم٦م قمـ اًمّمالة ،وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مّمد ومٞمٝمام ،وم٢مٟمف أصٚمح ًمٚمجًد ،وأسمٕمد ُمـ
اًمنف(.إداب اًمنمقمٞمف ٓسمـ ُمٗمٚمح )291/3
ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :م٤م أٟم َٗم٘م٧م قمغم ٟمٗمًؽ وأهؾ سمٞمتِؽ ذم همػم ه ٍ
قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ِ
ف وٓ شمٌذير وُم٤م
ََ
وؾمٛمٕمف ومذًمؽ ُّ
طمظ اًمِمٞمٓم٤من (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )275/5
شمّمدَّ ىم٧م سمف ومٝمق ًمؽ ،وُم٤م
َ
أٟمٗم٘م٧م ري٤م ًء ُ
ىم٤مل أيب اًمٕمٌٞمديـ :ؾم٠مًم٧م قمٌداهلل اسمـ ُمًٕمقد قمـ اعمٌذريـ وم٘م٤مل :اٟمٗم٤مق اعم٤مل رم همػم طم٘مف.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف رىمؿ )26599
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ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمُ :مـ إو٤مقم٦م اعم٤مل أن يرزىمؽ اهلل طمالًٓ ،ومتٜمٗم٘مف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل(.احلٚمٞمف )281/4
وؾمئؾ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل وم٘م٤ملْ :
أن يٜمٗمؼ اًمٓمٞم٥م ذم اخلٌٞم٨م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)281/4
ُ
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌفُ :مـ اًمنف أن يٚمٌس اإلٟمً٤من وي٠ميمؾ وينمب مم٤م ًمٞمس قمٜمده ،وُم٤م ضم٤موز اًمٙمٗم٤مف ومٝمق
اًمتٌذير (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )275-274/5
ىم٤مل وهٞم٥م ً :م٘مل رضمؾ قم٤مل رضمالً قم٤معم ً٤م ،هق ومقىمف ذم اًمٕمٚمؿ :وم٘م٤مل ًمف :يرمحؽ اهلل أظمؼمن قمـ هذا اًمٌٜم٤مء
اًمذي ٓ إهاف ومٞمفُ ،م٤م هق؟ ىم٤مل :هق ُم٤م ؾمؽمك ُمـ اًمِمٛمس ،وأيمٜمؽ ُمـ اعمٓمر :وم٘م٤مل :يرمحؽ اهلل،
وم٠مظمؼمن قمـ هذا اًمٓمٕم٤مم اًمذي ٟمّمٞمٌف ٓ إهاف ومٞمف :ىم٤ملُ :م٤م ؾمد اجلقع ،ودون اًمِمٌع :ىم٤مل :وم٠مظمؼمن
يرمحؽ اهلل ،قمـ هذا اًمٚمٌ٤مس اًمذي ٓ إهاف ومٞمفُ ،م٤م هق؟ ىم٤ملُ :م٤م ؾمؽم قمقرشمؽ وأدوم٤مك :ىم٤مل :وم٠مظمؼمن
يرمحؽ اهلل ،قمـ هذا اًمْمحؽ اًمذي ٓ إهاف ومٞمفُ ،م٤م هق؟ ىم٤مل :اًمتًٌؿ ،وٓ يًٛمٕمـ :ىم٤مل :يرمحؽ اهلل،
وم٠مظمؼمن قمـ هذا اًمٌٙم٤مء اًمذي ٓ إهاف ومٞمفُ ،م٤م هق؟ ىم٤مل ٓ :متٚمـ ُمـ اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل :ىم٤مل :يرمحؽ
اهلل ،ومام اًمذي أظمٗمل ُمـ قمٛمكم؟ ىم٤ملُ :م٤م ئمـ سمؽ :أٟمؽ ل شمٕمٛمؾ طمًٜم٦م ىمط ،إٓ أداء اًمٗمرائض :ىم٤مل:
يرمحؽ اهلل ،ومام اًم ذي أقمٚمـ ُمـ قمٛمكم؟ ىم٤مل :إُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وم٢مٟمف ديـ اهلل اًمذي سمٕم٨م
(و َضم َٕم َٚمٜمِل ُُم ٌَ َ٤مريم ً٤م َأ ْي َـ َُم٤م ُيمٜم ُْ٧م)
سمف أٟمٌٞم٤مءه صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ إمم قمٌ٤مده :وىمد ىمٞمؾ ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾَ :
(ُمريؿ  .)31ىمٞمؾ :إُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،أيٜمام يم٤من(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )153 – 152 /8
ىم٤مل اسمـ اجلقزي :وُمـ اًمٌٚمٞم٦م أن يٌذر ذم اًمٜمٗم٘م٦م ويٌ٤مهل هب٤م ًمٞمٙمٛمد إقمداء يم٠مٟمف يتٕمرض سمذًمؽ  -إن
أيمثر -إلص٤مسمتف سم٤مًمٕملم ويٜمٌٖمل اًمتقؾمط ذم إطمقال ويمتامن ُم٤م يّمٚمح يمتامٟمف ( .صٞمد اخل٤مـمر )619
ىم٤مل اًمِم٤مقمر (:اًمِمقارد ٓسمـ َخٞمس)269/1
د ِّسمر اًمٕمٞمش سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ًمٞمٌ٘مك

ِ
سم٤مًمتدسمػم
ومٌ٘م٤مء اًم٘مٚمٞمؾ

يمثػما
شمٌذر وإن
َ
ٓ ْ
ُمٚمٙم٧م ً

ِ
ُ
سم٤مًمتٌذير
ومزوال اًمٙمثػم

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمـ قمقف سمـ احلًـ :سم٤مع ـمٚمح٦م أرو ً٤م ًمف سمًٌٕمامئ٦م أًمػ ،ومٌ٤مت ذًمؽ اعم٤مل قمٜمده ًمٞمٚم٦م ،ومٌ٤مت أرىم ً٤م ُمـ
خم٤موم٦م اعم٤مل طمتك أصٌح ،ومٗمرىمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)89/1
قمـ يزيد سمـ ُمٞمنة  :أن رضمالً ممـ ُم٣م :مجع ُم٤مًٓ ووًمد ًا وم٠موقمك ول يدع صٜمٗم٤م ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مل إٓ
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اختذه واسمتٜمك ىمٍم ًا وضمٕمؾ قمٚمٞمف سم٤مسملم وصمٞم٘ملم وضمٕمؾ قمٚمٞمف طمرؾم ً٤م ُمـ همٚمامٟمف صمؿ مجع أهٚمف وصٜمع هلؿ ـمٕم٤مُم ً٤م
وىمٕمد قمغم هيره ورومع إطمدى رضمٚمٞمف قمغم إظمرى وهؿ ي٠ميمٚمقن ومٚمام ومرهمقا ُمـ ـمٕم٤مُمٝمؿ :ىم٤مل :ي٤م ٟمٗمس
اٟمٕمٛمل ًمًٜملم ىمد مجٕم٧م ُم٤م يٙمٗمٞمؽ ىم٤مل :ومٚمؿ َيٚمق ُمـ يمالُمف طمتك أىمٌؾ إًمٞمف ُمٚمؽ اعمقت ذم هٞمئ٦م رضمؾ
قمٚمٞمف ظمٚم٘م٤من ُمـ اًمثٞم٤مب ذم قمٜم٘مف خمالة يتِمٌف سم٤معمً٤ميملم وم٘مرع اًمٌ٤مب ىمرقم٦م أومزقمف وهق قمغم ومرؿمف ومقصم٥م إًمٞمف
اًمٖمٚمٛم٦م وم٘م٤مًمقاُ :م٤م أٟم٧م؟ وُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ ىم٤مل :ادقمق زم ُمقٓيمؿ ىم٤مًمقا :إًمٞمؽ َيرج ُمقٟٓم٤م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٤مدقمقه
ىم٤مل :وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمقٓهؿُ :مـ هذا اًمذي ىمرع اًمٌ٤مب؟ وم٠مظمؼموه هبٞمئتف ىم٤مل :ومٝمال ومٕمٚمتؿ وومٕمٚمتؿ؟ ىم٤مًمقا:
ىمد ومٕمٚمٜم٤م صمؿ أىمٌؾ أيْم ً٤م وم٘مرع اًمٌ٤مب ىمرقم٦م هل أؿمد ُمـ إومم :ىم٤مل :وهق قمغم ومراؿمف ،ىم٤مل :ومقصم٥م إًمٞمف
احلرس ،وم٘م٤مًمقا :ىمد ضمئ٧م أيْم ً٤م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٤مدقمقا زم ُمقٓيمؿ ،وأظمؼموه أن ُمٚمؽ اعمقت :ىم٤مل :ومٚمام
ؾمٛمٕمقه ،أًم٘مل قمٚمٞمٝمؿ اًمذل واًمتخِمع :ومج٤مء احلرس ،وم٠مظمؼموا ؾمٞمدهؿ سم٤مًمذي ىم٤مل هلؿ ُمٚمؽ اعمقت ،وم٘م٤مل
هلؿ ؾمٞمدهؿ :ىمقًمقا ًمف ىمقًٓ ًمٞمٜم٤م ،وىمقًمقا ًمف :هؾ ي٠مظمذ ُمٕمف أطمد ًا همػمه :ىم٤مل :وم٠مشمقه ،وم٠مظمؼموه سمذًمؽ ،ىم٤مل:
ومدظمؾ قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل :ىمؿ وم٤مصٜمع ذم ُم٤مًمؽ ُم٤م أٟم٧م ص٤مٟمع ،وم٢من ًمً٧م سمخ٤مرج ُمٜمٝم٤م طمتك أظمرج ٟمٗمًؽ:
وأطمي ُم٤مًمف سملم يديف :وم٘م٤مل طملم رآهً :مٕمٜمؽ اهلل ُمـ ُم٤مل ،وم٠مٟم٧م ؿمٖمٚمتٜمل قمـ قمٌ٤مدة ريب ،وُمٜمٕمتٜمل أن
أختغم ًمريب :وم٠مٟمٓمؼ اهلل اعم٤مل ،وم٘م٤مل :ل ؾمٌٌتٜمل ،وىمد يمٜم٧م ووٞمٕم ً٤م ذم أقملم اًمٜم٤مس ،ومرومٕمتؽ عم٤م يرى قمٚمٞمؽ
ُمـ أصمري ،ويمٜم٧م حتي ؾمدد اعمٚمقك ومتدظمؾ ،وَيي قمٌ٤مد اهلل اًمّم٤محلقن ومال يدظمٚمقن؟ أل شمٙمـ ختٓم٥م
سمٜم٤مت اعمٚمقك واًمً٤مدة ،ومتٜمٙمح ،وَيٓم٥م قمٌ٤مد اهلل اًمّم٤محلقن ،ومال يٜمٙمحقن؟ أل شمٙمـ شمٜمٗم٘مٜمل ذم ؾمٌؾ اخلٌ٨م
وٓ أشمٕم٤مص ،وًمق اٟمٗم٘متٜمل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ل أشمٕم٤مص قمٚمٞمؽ؟ وم٠مٟم٧م أًمقم ومٞمف ُمٜمل :إٟمام ظمٚم٘م٧م أٟم٤م ،وأٟمتؿ ي٤م
سمٜمل آدم ُمـ شمراب ،ومٛمٜمٓمٚمؼ سم٢مصمؿ ،وُمٜمٓمٚمؼ سمؼم .ومٝمٙمذا ي٘مقل اعم٤مل ،وم٤مطمذروا :وم٠مشمك ُمٚمؽ اعمقت روطمف،
ومامت اًمًٞم٤مق هلام ،ودظمؾ طمدي٨م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )241-249/5
اإلؽبسح ئىل ِغٍُ ثغالذ
=; -9ثبة
إٌ ٟٙػٓ ِ
ً
ًّ
عٛاء وبْ خبدا أِ ٚبصزب ٚ ،إٌ ٟٙػٓ رؼبى ٟاٌغ١ف ِغٍٛال

ً

ِ
ِ
ِ
أطمدُ يم ُْؿ َإمم
ينم َ
َ -1783قمـ أيب ُه َر ْي َرة ريض اهللَّ َقمٜمْف َقم ْـ َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وؾم َّٚمؿ َىم٤ملْ َٓ« :
ُمتٗمؼ ِ
ِ ِ
اًمِم ْٞم َٓم٤م َن َيٜم ِْز ُع ذم َي ِد ِه َ ،وم َٞم َ٘م َع ذم ُطم ْٗم َر ٍة ُمـ اًمٜم ِ
٤مًمًالَحِ َ ،وم٢م َّٟم ُف َٓ َيدْ ِري ًَم َٕم َّؾ َّ
قمٚمٞمف.
َّ٤مر ش ٌ
أظمٞمف سمِ ِّ
٤مؾم ِؿ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ « :مـ أؿم٤مر َإمم ِ
اي٦م ُعم ًِٚمِ ٍؿ َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل أسمق ا ًْم َ٘م ِ
وذم ِرو ٍ
أظمٞمف سمِ َح ِديدَ ٍة َ ،وم٢م َّن
َ ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
أظم٤مه ٕسمِ ِ
ِ
ٞمف و ُأ ُِّم ِف ش .
اعمَالئٙم َ٦م َشم ْٚمٕمٜمُ ُف طمتَّك َيٜم ِْز َع  ،وإ ْن يمَ٤من َ ُ
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اإلؿم٤مرة إمم ُمًٚمؿ سمًالح

ِ
اًمزاي وسم٤م ًْم َٖم ْ ِ
وؾم َّٚمؿ َ « :يٜم ِْزع ش ُوٌِ َط سم٤م ًْم َٕم ْ ِ
لم اعمُ ْٝم َٛم َٚم ِ٦م َُم َع يم ْ ِ
لم اعمُ ْٕم َج َٛم ِ٦م ُمع
َن َّ
َىم ْق ًُم ُف َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ ِ
ِ
ومتحٝم٤م وُمٕمٜم٤ممه٤م ُُمتَ َ٘م ِ
ٕمجٛم ِ٦م أ ْيْم ً٤م َي ْر ُِمل َو ُي ْٗم ًِدُ َو َأ ْص ُؾ اًمٜم َّْز ِع  :اًم َّٓمٕم ُـ
٤مر ٌب َُم َٕمٜمْ٤م ُه سمِ٤معم ْٝم َٛم َٚم٦م َي ْرُمل وسم٤معمُ َ
َوا ًْم َٗم ًَ٤م ُد .

ِ
ٍ
رؾم ُ
ػ
َ -1784و َقم ْـ
اًمً ْٞم ُ
وؾم َّٚمؿ أ ْن ُي َت َٕم٤م َـمك َّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ «:هنَك ُ
ٌ
طمً ٌـ .
َُم ًْ ُٚمقًٓش  .روا ُه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي وىم٤مل :
طمدي٨م َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٛمر سمـ اخل َّٓم٤مبُ :مـ أيمثر ُمـ رء قمرف سمف وُمـ ُم٤مزح اؾمتخػ سمف وُمـ يمثر وحٙمف ذهٌ٧م هٞمٌتف.

(اعمقؿمك ًمٚمقؿم٤مء )13
ىم٤مل قمكم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م :ؾم٧م ُمـ اعمروءة  :صمالث ذم احلي وصمالث ذم اًمًٗمر وم٠مُم٤م اًماليت ذم احلي :
ومتالوة يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وقمامرة ُمًجد اهلل واخت٤مذ اإلظمقان ذم اهلل وأُم٤م اًماليت ذم اًمًٗمر  :ومٌذل اًمزاد.
وطمًـ اخلٚمؼ واعمزاح ذم همػم ُمٕم٤مِص اهلل(.اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف )131/8
اًمر ٍ
وىم٤مل ُّ
ضمؾ قمـ طمدّ اًم ُٕمٌقس(.اعمراح ذم اعمزاح )7/1
قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٓ :سم٠مس سم٤معمٗم٤ميمٝم٦م َيرج هب٤م ّ
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ٓ :يٌٚمغ رضمؾ طم٘مٞم٘مف اإليامن طمتك يدع اعمراء وهق حمؼ ،واًمٙمذب ذم
اعمزاح(.اًمّمٛم٧م )443
اعمزح ُؾمٜمف.
يم٤من اًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ي٘مقلُ :مزح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومّم٤مر ْ
(اًمٚمٓم٤مئػ واًمٔمرائػ ًمٚمتٕم٤مًمٌك )151
ىم٤مل إطمٜمػُ :مـ يمثر ُمزاطمف ذهٌ٧م هٞمٌتف وُمـ يمثروحٙمف اؾمتخػ سمف( .اًمٚمٓم٤مئػ واًمٔمرائػ )153
يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٌ٤مدطمقن ( يرُمك سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ) سم٤مًمٌٓمٞمخ وم٢مذا يم٤مٟم٧م احل٘م٤مئؼ
يم٤مٟمقا هؿ اًمرضم٤مل(.إدب اعمٗمرد )266
ىم٤مل اسمـ ؾمػميـً :مٞمس ُمـ ُطمًـ اخلُ ُٚمؼ اًمٖمْم٥م ُمـ اعمزح (.اًمذظم٤مئر واًمٕمٌ٘مري٤مت ) 184/2
قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يمت٥م إمم قمدي سمـ أرـم٠مة :اٟمِف ُمـ ىمٌٚمؽ قمـ اعمزاح وم٢مٟمف
يذه٥م اعمروءة ويقهمر اًمّمدر(.اعمرؤة ٓسمـ اًمرزسم٤من )59
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أوص يٕمغم سمـ ُمٜمٞمف سمثالث وم٘م٤مل :إي٤ميمؿ واعمزاح وم٢مٟمف يذه٥م سم٤مًمٌٝم٤مء ويٕم٘م٥م اعمذُمف ويزرى سم٤معمرؤة .
(اعمرؤة ٓسمـ اًمرزسم٤من )54
ىم٤مل َأ ُسمق طم٤مشمؿ :اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يًتٛمٞمؾ ىمٚمقب اًمٜم٤مس إًمٞمف سم٤معمزاح وشمرك اًمتٕمٌس واعمزاح قمغم
ضسملم  :ومٛمزاح حمٛمقد وُمزاح ُمذُمقم وم٠مُم٤م اعمزاح اعمحٛمقد ومٝمق :اًمذي ٓ يِمقسمف َُم٤م يمره اهللَّ قمز وضمؾ وٓ
يٙمقن سم٢مصمؿ وٓ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ  .وأُم٤م اعمزاح اعمذُمقم وم٤مًمذي يثػم اًمٕمداوة ويذه٥م اًمٌٝم٤مء وي٘مٓمع اًمّمداىم٦م
وجيرىء اًمدنء قمٚمٞمف وَي٘مد اًمنميػ سمف  (.روو٦م اًمٕم٘مالء )77/1
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل :رم احلدي٨م شم٠ميمٞمد طمرُم٦م اعمًٚمؿ واًمٜمٝمل اًمِمديد قمـ شمرويٕمف وختقيٗمف واًمتٕمرض ًمف
سمام ىمد ي١مذيف وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وإن يم٤من أظم٤مه ٕسمٞمف وأُمف ُمٌ٤مًمٖم٦م ذم إيْم٤مح قمٛمقم اًمٜمٝمل ذم يمؾ
أطمد ؾمقاء ُمـ يتٝمؿ ومٞمف وُمـ ٓ يتٝمؿ وؾمقاء يم٤من هذا هزٓ وًمٕمٌ٤م أم ٓ ٕن شمرويع اعمًٚمؿ طمرام سمٙمؾ طم٤مل
وٕٟمف ىمد يًٌ٘مف اًمًالح يمام سح سمف ذم اًمرواي٦م إظمرى وًمٕمـ اعمالئٙم٦م ًمف يدل قمغم أٟمف طمرام.
(ذح ُمًٚمؿ )488 /8
أ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

وأشمك ٌ
رضمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل :ان اطمتٛمٚم٧م َقم َغم ُأُمل وم٘م٤ملَ :أىمٞمٛمقه ذم اًمِمٛمس واضسمقا فم َّٚم٦م احلدَّ
ِ
ٍ
وم٤مضب
سمرضمؾ وم٘م٤مل :إِن هذا ز َقمؿ َأٟمف اطمتٚمؿ َقم َغم ُأُمل وم٘م٤ملَ :أىمِٛمف ذم اًمِمٛمس
وذم رواي٦م أن رضمالً أشم٤مه
فم َّٚمف(.اعمراح ذم اعمزاح ٓسمق اًمؼميم٤مت اًمٖمزي )7/1
ىم٤مل قمٌد اهلل اسمـ قمٛمر :يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يامزح ُمقٓ ًة ًمف ومٞم٘مقل هل٤م :ظمٚم٘مٜمل ظم٤مًمؼ اًمٙمرام وظمٚم٘مؽ
ظم٤مًمؼ اًمٚمئ٤مم ومتٖمْم٥م وشمّمٞمح وشمٌٙمل ويْمحؽ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر (.اعمراح ذم اعمزاح )8/1
ُ
ُ
وهمٚمامن قم٤مئِم٦م ،وم٠مظمؼمت قم٤مئِم٦م سمذًمؽ
همٚمامن قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس
قمـ قمٌد اهلل يمثػم سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل :اىمتتؾ
ومخرضم٧م ذم هقدج هل٤م َقم َغم ٍ
سمٖمٚم٦م هل٤م ومِٚمِ َ٘مٞمٝم٤م َأن همٚمامن وهمٚمامن اسمـ قمٌ٤مس اىمتتٚمقا ومريمٌ٧م ٓصٚمح سمٞمٜمٝمؿ
َ
يٕمتؼ ُم٤م يٛمٚمؽ إِن ل شم ِ
َرضمٕمل وم٘م٤مًم٧مُ :م٤م محٚمؽ َقم َغم هذا؟ ىم٤ملُ :م٤م اٟم٘م٣م قمٜم٤م يقم اجلٛمؾ طمتك
وم٘م٤ملُ :
شمريديـ َأن شم٠مشمٞمٜم٤م سمٞمقم اًمٌٖمٚم٦م؟(.اعمراح ذم اعمزاح ٓسمق اًمؼميم٤مت اًمٖمزي )8/1
قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م يم٤من ُمْمٓمجٕم ً٤م إمم ضمٜم٥م اُمرأشمف ومٚمؿ دمده ذم ُمْمجٕمف ،وم٘م٤مُم٧م ومخرضم٧م ومر َأشمف قمغم
اًمِمٗمرة صمؿ ظمرضم٧م وومرغ وم٘م٤مم ومٚم٘مٞمٝم٤م حتٛمؾ َّ
ضم٤مريتف ،ومرضمٕم٧م إمم اًمٌٞم٧م وم٠مظمذت َّ
اًمِمٗمرة وم٘م٤ملَُ :مٝمٞمَؿ
يٕمٜمك ( ُم٤مذا سمؽ ) ىم٤مًم٧مً :مق َأدريمُتؽ طمٞم٨م ر َأ ُيتؽ ًمقضم٠مت سملم يمتٗمٞمؽ هبذه ُاًمِمٗمرة ىم٤مل :و َأيـ ر َأيتِٜمل؟
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ىم٤مًم٧م :ر َايتؽ َقم َغم اجل٤مري٦م ىم٤ملُ :م٤م رأيتٜمل وىمد هن٤مٟم٤م إمم رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َأن ي٘مر َأ َأطمدُ ٟم٤م
ُ٥م ىم٤مًم٧م :وم٤مىمرأ وم٘م٤مل:
اًم٘مرآن وهق ُضمٜم ٌ
َأشمك سم٤مهلدى سمٕمد اًمٕمٛمك وم٘مٚمق ُسمٜم٤م

ُمِمٝمقر ُمـ اًمٗمجر ؾم٤م ُـمع
ٓح
ٌ
٤مت َأن ُم٤م ىم٤مل واىمع
ُمقىمِٜمَ ٌ
سمف ُ

يٌٞم٧م جي٤مذم ضمٜمٌف قمـ ومراؿمف إِذا

اؾمتَثَ٘م َٚم٧م سم٤معمنميملم اعمْم٤مضمع

اشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل يتٚمق يمت٤م َسمف يمام

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َ
وم٘م٤مًم٧م :آُمٜم٧م سم٤مهلل ّ
ويمذسم٧م سمٍمي ،صمؿ همدا َقم َغم إمم رؾمقل اهلل ّ
وم٠مظمؼمه ومْمحؽ طمتك
ُ
ٟمقاضمذه؟ (.اعمراح ذم اعمزاح ٓسمق اًمؼميم٤مت اًمٖمزي ) 9/1
سمدت
وؾم٠مل رضمؾ َّ
اًمِمٕمٌل قمـ اعمًح قمغم اًمٚمحٞم٦م وم٘م٤مل :ظم ّٚمٚمٝم٤م سم٠مص٤مسمٕمؽ وم٘م٤ملَ :أظم٤مف َأٓ ّ َشم ٌُ ّٚمٝم٤م ىم٤مل اًمِمٕمٌل:
َي ّؽ سمدٟمف؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ىم٤ملُ :م٘مدار
إِن ظمٗم٧م وم٤مٟم٘مٕمٝم٤م ُمـ َأ َّول اًمٚمٞمؾ.وؾم٠مًمف أظمر :هؾ جيقز ًمٚمٛمحرم َأن َ ُ
يٌدو اًمٕمٔمؿ؟.وؾمئؾ قمـ َأيمؾ حلؿ اًمِمٞمٓم٤من وم٘م٤ملٟ:محـ ٟمرى ُمٜمف سم٤مًمٙمٗم٤مف.وىم٤مل ًمف
يمَؿ؟ ىم٤مل :طمتك َ
ٟمٙم٤مح ُم٤م ؿمٝمدٟم٤مه .وىم٤مل اسمـ قمٞم٤مش :ر َأي٧م َقم َغم آقمٛمش ومرو ًة
رضمؾُ :م٤م اؾمؿ اُمر َأة إِسمٚمٞمس؟ وم٘م٤مل :ذاك
ٌ
ُم٘مٚمقسم ً٦م صقومٝم٤م إمم ظم٤مرج ،وم٠مص٤مسمٜم٤م ُمٓمر ومٛمررٟم٤م قمغم يمٚم٥م ومتٜمحك آقمٛمش وىم٤ملَ ٓ :يًٌٜم٤م ؿم٤م ًة .ووىمع
سملم آقمٛمش واُمرأشمف وطمِم٦م ومً٠مل سمٕمض أصح٤مسمف وي٘م٤مل :إِٟمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م َأن ُيّمٚمح سمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل :هذا
وؿمٞمخٜم٤م َأسمق حمٛمد ومال يزهدٟم ِ
ُ
َّؽ ومٞمف َقم ُ
ومحقؿم٦م ؾم٤م َىمٞمف ووٕمػ ريمٌتَٞمف ،و َىم َزل رضمٚمٞمف
ؾمٞمدُ ٟم٤م
ٛمش َقمٞمٜمَٞمف ُ
وضمٕمؾ يّمػ وم٘م٤مل آقمٛمش :ىمؿ قمٜم٤م ّىمٌحؽ اهلل وم٘مد ذيمرت هل٤م ُمـ قمٞمقيب ُم٤م ل شمٙمـ شمٕمرومف.وضم٤مء رضمؾ
أشمقضمف أم إِمم همػمه٤م؟ وم٘م٤مل ًمف:
إِمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ًمف :إِذا ٟمزقم٧م صمٞم٤ميب ودظمٚم٧م اًمٜمٝمر َأهمتًؾ وم٢مِمم اًم٘مٌٚم٦م ّ
ِ
ُنق(.اعمراح ذم اعمزاح ٓسمق اًمؼميم٤مت اًمٖمزي ) 11/1
أومْمؾ َأن يٙمقم وضم ُٝمؽ إمم ضمٝم٦م صمٞم٤مسمؽ ًمئال شم َ
>; - 9ثبة وشا٘خ اخلشٚج ِٓ ادلغدذ ثؼذ اإلراْ
ّ
ئال ٌؼزس زىت ٠قٍ ٟادلىزٛثخ

اًمِمٕم ِ
ث٤مء ىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م ُىم ُٕمقد ًا ُمع أيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜم ُف ذم اعمً ِ
اعم١م ِّذ ُن ،
ج ِد َ ،وم َ٠م َّذ َن َ
َ -1785قم ْـ أيب َّ ْ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
رج ُِم َـ اعمً ِ
ج ِد ،وم َ٘م َ٤مل أ ُسمق ُهر ْي َر َة :
سمٍم ُه طمتَّك َظم َ
ْ
اعمًجد َي ْٛمٌم َ ،وم٠مشمٌْٕم ُف أ ُسمق ُهر ْير َة َ
َوم َ٘م٤مم َر ُضم ٌؾ ُم َـ ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ  .رواه ُمًٚمؿ .
قمَم أ َسم٤م ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أ َُّم٤م َه َذا َوم َ٘مدْ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :
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سم٤مب يمراه٦م اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد اإلذان

ىم٤مل اًمؽمُمذي سمٕمد طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدم :وقمغم هذا اًمٕمٛمؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمـ سمٕمدهؿ أٓ َيرج أطمد ُمـ اعمًجد سمٕمد إذان إٓ ُمـ قمذر أن يٙمقن قمغم همػم ووقء أو
أُمر ٓسمد ُمٜمف( .ضم٤مُمع اًمؽمُمذي)698/1
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :واخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد إذان ُمٜمٝمل قمٜمف وهؾ هق طمرام أو ُمٙمروه ذم اعمً٠مًم٦م وضمٝم٤مٟم٢مٓ
أن يٙمقن اًمت٠مذيـ ًمٚمٗمجر ىمٌؾ اًمقىم٧م ومال يٙمره اخلروج ٟمص قمٚمٞمف أمحد ( .اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) 496 / 7
وىم٤مل اسمـ ىمداُمف :وم٠مُم٤م اخلروج ًمٕمذر ومٛمٌ٤مح :سمدًمٞمؾ أن اسمـ قمٛمر ظمرج ُمـ أضمؾ اًمتثقي٥م ذم همػم طمٞمٜمف
ويمذًمؽ ُمـ ٟمقى اًمرضمٕم٦م ( .اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف )212 /2
ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :يِمٌف أن يٙمقن اًمزضمر قمـ ظمروج اعمرء ُمـ اعمًجد سمٕمد أن ي١مذن اعم١مذن ُمـ هذا اعمٕمٜمك ًمئال
يٙمقن ُمتِمٌٝم٤م سم٤مًمِمٞمٓم٤من اًمذي يٗمر قمٜمد ؾمامع إذان (.ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم اًمٌخ٤مري ) 235/2
َّ
?; -9ثبة وشا٘خ سد اٌشحيبْ ٌغري ػزس

ِ
َ -1786قم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ ُقم ِر َض
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ٗمٞمػ اعمَ ْح ِ
اًمريحِ ش روا ُه ُمًٚمؿ .
رَي٤م ٌن َ ،ومال َي ُر َّد ُه َ ،وم٢م َّٟم ُف َظم ُ
ٛمؾ َ ،ـم ِّٞم ُ
َقم َٚم ْٞمف ْ َ
٥م ِّ
ِ
سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
َ -1787و َقم ْـ أٟم ِ
ؽ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ
ٞم٥م .
وؾم َّٚمؿ يمَ٤م َن ٓ َي ُر ُّد اًم ِّٓم َ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أن َّ
َس ِ َ
روا ُه اًم ٌُخ٤مري .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ِ
(:و ْ
َي ُ
٤من) ( اًمرمحـ  )12ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :يمؾ رَي٤من ذم اًم٘مرآن ومٝمق
احلَ ُّ
ىم٤مل شمٕم٤ممم َ
اًمر ْ َ
٥م ُذو ا ًْم َٕم ّْمػ َو َّ
رزق .وىم٤مل احلًـ واسمـ زيد هق رَي٤مٟمٙمؿ اًمذي ُيِمؿ (.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )444/7
ىم٤مل اًمٙمٚمٌل :إن اًمٕمّمػ اًمقرق اًمذي ٓ ي١ميمؾ واًمرَي٤من هق احل٥م اعم٠ميمقل  .وىمٞمؾ  :اًمرَي٤من يمؾ سم٘مٚم٦م
ـمٞمٌ٦م اًمريح ؾمٛمٞم٧م رَي٤مٟم٤م (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )144/17
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل يم٤من اسمـ قمٛمر إذا اؾمتجٛمر اؾمتجٛمر (أؾمتٕمامل اًمٓمٞم٥م واًمتٌخر سمف) سم٤مًٕمقة ( قمقد اًمٌخقر )
همػم ُمٓمراة وسمٙم٤مومقر يٓمرطمف ُمع إًمقة صمؿ ىم٤مل هٙمذا يم٤من يًتجٛمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
(ُمًٚمؿ رىمؿ )2254
ىم٤مل صمامُم٦م سمـ قمٌد اهلل :يم٤من أٟمس ٓ يرد اًمٓمٞم٥م وىم٤مل أٟمس إن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ٓ يرد
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سم٤مب يمراه٦م ر َّد اًمرَي٤من ًمٖمػم قمذر

اًمٓمٞم٥م (.ومتح اًمٌ٤مرى)5585
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :صمٌ٧م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل  :طمٌ٥م إزم ُمـ دٟمٞم٤ميمؿ  :اًمٜمً٤مء واًمٓمٞم٥م
وضمٕمٚم٧م ىمرة قمٞمٜمل ذم اًمّمالة ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمثر اًمتٓمٞم٥م وشمِمتد قمٚمٞمف اًمرائح٦م اًمٙمرَي٦م
وشمِمؼ قمٚمٞمف واًمٓمٞم٥م همذاء اًمروح اًمتل هل ُمٓمٞم٦م اًم٘مقى شمتْم٤مقمػ وشمزيد سم٤مًمٓمٞم٥م يمام شمزيد سم٤مًمٖمذاء
واًمنماب واًمدقم٦م واًمنور وُمٕم٤مذة إطمٌ٦م وطمدوث إُمقر اعمحٌقسم٦م واعم٘مّمقد أن اًمٓمٞم٥م يم٤من ُمـ
أطم٥م إؿمٞم٤مء إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمف شم٠مصمػم ذم طمٗمظ اًمّمح٦م ودومع يمثػم ُمـ أٓم
وأؾمٌ٤مهب٤م سمًٌ٥م ىمقة اًمٓمٌٞمٕم٦م سمف  (.زاد اعمٕم٤مد )398/4
دلٓ خ١ف ػٍٗ١
 -9<9ثبة وشا٘خ ادلذذ يف اٌٛخٗ
ُ َ
ٌ
ِفغذح ِٓ ئػدبة ٚحنٚ ، ٖٛخٛاصٖ دلٓ أِِٓ رٌه يف زمٗ

ِ
ِ
إؿم ِ
َ -1788قم ْـ أيب ُُمقؾمك ْ
وؾم َّٚمؿ َر ُضمالً ُي ْثٜمل
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٕمر ِّي ريض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؾمٛم َع اًمٜم ُّ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
ِ
قمٚمٞمف َ « .واإل ْـم َرا ُء ش
اًمر ُضم ِؾ ش ٌ
َقم َغم َر ُضم ٍؾ َو ُي ْٓم ِريف ذم اعمدْ َطم٦م َوم َ٘م َ٤مل ْ « :
ٝمر َّ
أه َٚم ْٙمت ُْؿ ْ ،أو َىمٓم ْٕمت ُْؿ َفم َ
 :اعمٌُ٤م ًَم َٖم ُ٦م ذم اعمَدْ حِ .
ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٠م ْصمٜمَك َقم َٚم ْٞم ِف
َ -1789و َقم ْـ أيب َسمٙم َْرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
رضمالً َذيم َر قمٜمْدَ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وَي َؽ َىم َٓمٕم٧م ُقمٜم َُؼ ص ِ
ِ
٤مطم َ
ٌؽ ش ي ُ٘مق ًُم ُف ُِم َرار ًا « إ ْن
َ
ْ
وؾم َّٚمؿ َ ْ « :
َر ُضم ٌؾ َظم ْػم ًا َ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
َ٤من َي َرى أ َّٟم ُف يم ََذًم ِ َؽ َ ،و َطم ًِٞم ٌُ ُف اهللَّ  ،وَٓ
إن يم َ
٥م يم ََذا ويم ََذا ْ
يم َ
أطمدُ يم ُْؿ َُم٤مدطم ً٤م ٓ َحمَ٤م ًَم َ٦م َ ،وم ْٚم َٞم ُ٘م ْؾ َ :أ ْطمً ُ
َ٤من َ
ُي َزيمَّك َ
أطمدٌ ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قمغم اهللَِّ َ
قمـ اعم ِ ْ٘مدَ ِ
٤مر ِ
احلَ ِ
ثِ ،
مه٤م ِم ِ
سمـ ْ
اد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َر ُضمالً ضم َٕمؾ َي ْٛمدَ ُح ُقمثْ َام َن ريض اهللَّ
َ -1799و َقم ْـ َ َّ
ِ
ِ ِ
َي ُثق ذم َو ْضم ِٝم ِف ْ
احلَ ّْم ٌَ٤م َءَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُقم ْث َام ُن َُ :م٤م َؿم ْ٠مٟم َُؽ ؟
قمٜمف َ ،وم َٕمٛمدَ اعم ْ٘مدا ُد َ ،وم َج َث٤م َقم َغم ُر ْيم ٌَتَ ْٞمف َ ،وم َج َٕم َؾ َ ْ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إ َذا ر َأيتُؿ اعمَدَّ ِ
لم َ ،وم٤مطمثُقا ذم وضم ِ
َوم َ٘م َ٤مل  :إ َّن َر ُؾم َ
اب
قه ِٝم ُؿ ُّ
اطم َ
اًمؽم َ
َ ُ
ْ
َ
َ ْ ُ
ْ َ
ِ
٤مد ُ ِ
ي٨م ذم اًمٜمَّٝم ِل  ،وضم٤مء ذم اإلسم٤مطم ِ٦م أطم ِ
ش رواه ُمًٚمؿ َ .ومٝم ِذ ِه إطم ِ
٤مد ُ
ٞمح ٌ٦م .
ي٨م يمث َػم ٌة َصح َ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َ َ ُ
َ َ َ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :اعمدح اًمذسمح( .اًمزهد ًمإلُم٤مم أمحد )226 /
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سم٤مب يمراه٦م اعمدح ذم اًمقضمف عمـ ظمٞمػ قمٚمٞمف

وؾمٛمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف رضمال يثٜمل قمغم رضمؾ وم٘م٤مل :أؾم٤مومرت ُمٕمف؟ ىم٤مل ٓ :ىم٤مل:
أظم٤مًمٓمتف؟ ىم٤مل ٓ :ىم٤مل :واهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه ُم٤م شمٕمرومفُ) .مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م (329 /7
قمـ احلًـ :أن رضمال أصمٜمك قمغم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل :هتٚمٙمٜمل وهتٚمؽ ٟمٗمًؽُ (.مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ) 331 /7

أصمٜمٞم٧م قمغم اًمرضمؾ سمام ومٞمف ذم وضمٝمف ل شمُزيمِّف( .قمٞمقن إظمٌ٤مر )317 /1
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :إذا
َ
ىم٤مل أيب اًمٌخؽمي :أصمٜمك رضمؾ قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم وضمٝمف وىمع يم٤من سمٚمٖمف أن ي٘مع ومٞمف وم٘م٤مل ًمف قمكم :أٟم٤م
ىمٚم٧م ،وومقق ُم٤م ذم ٟمٗمًؽُ( .مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ) 331/7
دون ُم٤م َ
قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل أن اسمـ ُمًٕمقد يم٤من ي٘مقل ٓ :شمٕمجؾ سمٛمدح أطمد وٓ سمذُمف ،وم٢مٟمف رب ُمـ ينك
اًمٞمقم :يًقءك همد ًا :ورب ُمـ يًقءك اًمٞمقم :ينك همد ًا( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )259/4
ِ
اًمن( .قمٞمقن إظمٌ٤مر )317 /1
ىم٤مل احلًـ رمحف اهللَ :ذ ُّم
ٟمٗمًف ذم اًمٕمالٟمٞم٦م َُم ٌ
اًمرضمؾ َ
دح هل٤م ذم ّ
ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل :يمٗمك سم٤مًمٜمٗمس إـمراء قمغم رؤوس اعمأل :يم٠مٟمؽ أردت سمف زيٜمٝم٤م وذًمؽ قمٜمد اهلل قمز
وضمؾ ؿمٞمٜمٝم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )292/2
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرُ :مـ شمٌ٤مقمد ُمـ زهرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ومذًمؽ اًمٖم٤مًم٥م هلقاه :وُمـ ومرح سمٛمدح اًمٌ٤مـمؾ وم٘مد
أُمٙمـ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ دظمقل ىمٚمٌف :ي٤م ىم٤مرىء أٟم٧م ىم٤مرىء؟!! يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مرىء أن يٙمقن قمٚمٞمف ُد ّراقم٦م صقف
وقمّم٤م راعٍ ،يٗمر ُمـ اهلل إمم اهلل قمز وضمؾ ،وَيقش اًمٕمٌ٤مد قمغم اهلل شمٕم٤ممم( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)364/2
ىم٤م ل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرُ :مٜمذ قمروم٧م اًمٜم٤مس :ل أومرح سمٛمدطمتٝمؿ وٓ أيمره ُمذُمتٝمؿ :ىمٞمؾ ول ذًمؽ؟ ىم٤ملٕ :ن
ُم٤مدطمٝمؿ ُمٗمرط وذاُمٝمؿ ُمٗمرط(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )372/2
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرُ:مـ ومرح سمٛمدح اًمٌ٤مـمؾ وم٘مد إؾمتٛمٙمـ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ دظمقل ذم ىمٚمٌف(.احلٚمٞمف )287/6
َ
ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرَّ :
يٛمدح ٟمٗمًف ،ذه٥م هب٤مؤ ُه( .اًمًػم (هتذيٌف) )699 /2
اًمرضمؾ إذا ذه٥م
إن
ُ
قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤ملٕ :ن ي٘م٤مل ومٞمؽ اًمنم وًمٞمس ومٞمؽ ظمػم ُمـ أن ي٘م٤مل ومٞمؽ اخلػم وهق ومٞمؽ صمؿ شمال:
٤مٕ ْوم ِ
( إِ َّن ا ًَّم ِذيـ ضم٤مءوا سمِ ْ ِ
ذ ًا ًَمٙم ُْؿ َسم ْؾ ُه َق َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ ) )اًمٜمقر . )11
ؽ ُقم ّْم ٌَ ٌ٦م ُِمٜمْٙم ُْؿ ٓ َ ْ
َ َ ُ
حت ًَ ٌُق ُه َ ّ
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )285/7
وىم٤مل ايْم٤م :إن ٕهمْم٥م قمغم ٟمٗمز إذا رأيتٙمؿ شم٠مشمقن أىمقل :ل ي٠مشمٜمل ه١مٓء إٓ ُمـ ظمػم ئمٜمقن يب
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )285/7
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ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :ىم٤مًم٧م اًمٕمٚمامء :اعمدح ٓ يٖمر ُمـ قمرف ٟمٗمًف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )392/7
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض  :إذا يم٤من ىمقل اًمٜم٤مس أٟم٧م رضمؾ صدق أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ىمقهلؿ أٟم٧م رضمؾ ؾمقء
وم٠مٟم٧م واهلل رضمؾ ؾمقء(.رسمٞمع إسمرار)98/5
ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمٜم٤من :صح٥م اسمـ حمػميز رضمال ذم اًمً٤مىم٦م ذم أرض اًمروم ومٚمام أردٟم٤م أن ٟمٗم٤مرىمف
ىم٤مل ًمف اسمـ حمػميز :أوصٜمل ىم٤مل :إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمٕمرف وٓ شمُٕمرف وم٤مومٕمٚمـ وإن اؾمتٓمٕم٧م أن متٌم وٓ
ُيٛمِمك إًمٞمؽ وم٤مومٕمؾ وإن اؾمتٓمٕم٧م أن شمً٠مل وٓ شمًُ٠مل وم٤مومٕمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/5
يم٤من اسمـ حمػميز إذا ُُمدح ىم٤مل :وُم٤م يدريؽ؟ وُم٤م قمٚمٛمؽ؟(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/5
ىم٤مل إوزاقمل  :اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م شمرك اعمحٛمدة  ،شمٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ٓ شمريد أن َيٛمدك اًمٜم٤مس قمٚمٞمف.
(ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م)241 / 7
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل :إي٤مك وُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ قمٛمٚمؽ وم٢مٟمام يٗمًد قمٚمٞمؽ قمٛمٚمؽ اًمري٤مء ،وم٢من ل يٙمـ
ري٤مء وم٢مقمج٤مسمؽ سمٜمٗمًؽ طمتك َيٞمؾ إًمٞمؽ أٟمؽ أومْمؾ ُمـ أخ ًمؽ ،وقمًك أن ٓ شمّمٞم٥م ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمثؾ
اًمذي يّمٞم٥م وًمٕمٚمف أن يٙمقن هق أورع ُمٜمؽ قمام طمرم اهلل وأزيمك ُمٜمؽ قمٛمال ،وم٢من ل شمٙمـ ُمٕمجٌ٤م سمٜمٗمًؽ
وم٢مي٤مك أن حت٥م حمٛمدة اًمٜم٤مس وحمٛمدهتؿ أن حت٥م أن يٙمرُمقك سمٕمٛمٚمؽ ويروا ًمؽ سمف ذوم٤م وُمٜمزًم٦م ذم
صدورهؿ أو طم٤مضم٦م شمٓمٚمٌٝم٤م إًمٞمٝمؿ ذم أُمقر يمثػمة ،وم٢مٟمام شمريد سمٕمٛمٚمؽ زقمٛم٧م وضمف اًمدار أظمرة ٓ شمريد سمف
همػمه ومٙمٗمك سمٙمثرة ذيمر اعمقت ُمزهدا ذم اًمدٟمٞم٤م وُمرهمٌ٤م ذم أظمرة ويمٗمك سمٓمقل إُمؾ ىمٚم٦م ظمقف وضمرأة
قمغم اعمٕم٤مِص ،ويمٗمك سم٤محلنة واًمٜمداُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م عمـ يم٤من يٕمٚمؿ وٓ يٕمٛمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )391/6
يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى ي٘مقل :إذا رأي٧م اًمرضمؾ َي٥م أن َيٌف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ويٙمره أن يذيمره أطمد سمًقء وم٤مقمٚمؿ
أٟمف ُمٜم٤مومؼ ومٝمذا داظمؾ ذم وصػ اهللّ شمٕم٤ممم اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ( :ؾمت ِ
ون ْ
آظمري َـ ُيريدُ َ
َجدُ َ
ون َ
أن َي٠م َُمٜمُقيم ُْؿ َو
َ
َي٠م َُمٜمُقا َىم ْق َُم ُٝمؿ )( .اًمٜمً٤مء ( .)91ىمقت اًم٘مٚمقب )293/1
ىم٤مل احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل رمحف اهلل  :اًمّم٤مدق هق اًمذي ٓ يٌ٤مزم ًمق ظمرج يمؾ ىمدر ًمف ذم ىمٚمقب اخلٚمؼ ُمـ أضمؾ
صالح ىمٚمٌف  ،وٓ َي٥م إـمالع اًمٜم٤مس قمغم ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر ُمـ طمًـ قمٛمٚمف وٓ يٙمره أن يٓمٚمع اًمٜم٤مس قمغم
اًمًئ ُمـ قمٛمٚمف  ،وم٢من يمراهتف ًمذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أٟمف َي٥م اًمزي٤مدة قمٜمدهؿ وًمٞمس هذا ُمـ قمالُم٤مت
اًمّم٤مدىملمُ( .مدارج اًمً٤مًمٙملم )289/2
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ىم٤مل آصٛمٕمك:ىمٞمؾ إقمرايب ُم٤م أطمًـ صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمؽ ؟ ىم٤مل :سمالء اهلل قمٜمدي أطمًـ ُمـ ُمدح
اعم٤مدطملم و إن أطمًٜمقا وذٟمقيب أيمثر ُمـ ذم اًمذاُملم و إن أيمثروا ومٞم٤م أؾمٗمل ومٞمام ومرـم٧م و ي٤م ؾم١ميت ومٞمام
ىمدُم٧م (.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )228/4
وم٠مٟمْٙمِر ِ
رضمؾ ذم ِ
وضمٝم َؽ َ
يم٤من يزيد سمـ ُمٞمنة رمحف اهلل ي٘مقل :إذا زيم َ
ّ٤مك ٌ
َ
سمذًمؽ ،وىمؾ:
قمٚمٞمف واهمْم٥م وٓ شم ُِ٘م َّر
َ
ي٘مقًمقن واهمٗمر زم ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )249/5
اًمٚمٝمؿ ٓ شم١ماظمذن سمام
َّ
ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان رمحف اهللُ :مـ اًمتٛمس اعمح٤مُمد ذم خم٤مًمٗم٦م احلؼ رد اهلل شمٚمؽ اعمح٤مُمد قمٚمٞمف ذُم٤م وُمـ
اضمؽمأ قمغم اعمالوم ذم ُمقاوم٘م٦م احلؼ رد اهلل شمٚمؽ اعمالوم قمٚمٞمف محدا (.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)213/5
ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد رمحف اهلل :دظمٚمٜم٤م قمغم حمٛمد سمـ واؾمع ٟمٕمقده.وم٘م٤مل  :وُم٤م يٖمٜمل ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس إذا أظمذ
سمٞمدي ورضمكم وم٠مًم٘مٞم٧م ذم اًمٜم٤مر!  (.شم٤مريخ دُمِمؼ) 172/ 56
ىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف رمحف اهللً:مٚمٛمٜم٤مومؼ صمالث قمالُم٤مت :يٙمًؾ إذا يم٤من وطمده ،ويٜمِمط إذا يم٤من أطمد قمٜمده،
وَيرص ذم يمؾ أُمقره قمغم اعمحٛمدة( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )47/4
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس رمحف اهلل :صمالث ُمـ رءوس اًمتقاوع:أن شمٌدأ سم٤مًمًالم قمغم ُمـ ًم٘مٞم٧م ،وأن شمرى
سم٤معمجٚمس اًمدون ُمـ اًمنمف ،وأن ٓ حت٥م اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م واعمدطم٦م ذم قمٛمؾ اهلل(.احلٚمٞمف )5/191
ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤منً :مق ل ٟمٚمؼ اهلل إٓ سمذٟم٥م ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜم٤مس ومٞمٜم٤م ،ويثٜمقن قمٚمٞمٜم٤م ومٜمرى سمفً ،مٚم٘مٞمٜم٤مه هبٚمٙم٦م
إٓ أن يٖمٗمر اهلل(.رسمٞمع إسمرار)192/5
اُمتدح رضمؾ اًمزهري وم٠مقمٓم٤مه ىمٛمٞمّمف وم٘مٞمؾً :مف أشمٕمٓمل قمغم يمالم اًمِمٞمٓم٤من؟ وم٘م٤مل :إن ُمـ اسمتٖمك اخلػم:
اشم٘مك اًمنم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )371/3
ىم٤مل أيب إؾمح٤مق اًمٗمزاري :إن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ َي٥م اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،وُم٤م يً٤موي قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )255/8
ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث :ؾمٙمقن اًمٜمٗمس إمم اعمدح وىمٌقل اعمدح هل٤م:أؿمد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مِص.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )344/8
ىم٤مل احلًـ:يمؿ ُمًتدرج سم٤مإلطمً٤من إًمٞمف ويمؿ ُمٗمتقن سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ويمؿ ُمٖمرور سم٤مًمًؽم قمٚمٞمف.
(اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مران )251/18
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ىم٤مل يقؾمػ سمـ اؾمٌ٤مط ُ:م٤م قم٤مًم٩م اعمتٕمٌدون ؿمٞمئ٤م أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اشم٘م٤مء طم٥م اًمثٜم٤مء وهؿ يريدون سمذًمؽ
اًمٜم٤مس( .اعمج٤مًمًف وضمقاهراًمٕمٚمؿ )29/7
هه ذًمؽ.
ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح:يم٤من احلًـ إذا أصمٜمك قمٚمٞمف أطمدٌ ذم وضمٝمف يمره ذًمؽ وإذا دقم٤م ًمف َّ
(ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمد )177/7
ىم٤مل زي٤مد سمـ أسمٞمف رمحف اهللُ :مـ ُمدح رضمال سمام ًمٞمس ومٞمف ،وم٘مد سم٤مًمغ ذم هج٤مئف (.رسمٞمع إسمرار)194/5
ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل  :قمالُم٦م اعمخٚمص اًمذي ىمد َي٥م ؿمٝمرة  ،وٓ يِمٕمر هب٤م  ،أٟمف إذا قمقشم٥م ذم ذًمؽ ٓ
َيرد وٓ يؼمئ ٟمٗمًف  ،سمؾ يٕمؽمف وي٘مقل :رطمؿ اهلل ُمـ أهدى إزم قمٞمقيب وٓ يٙمـ ُمٕمجٌ٤م سمٜمٗمًف  ٓ :يِمٕمر
سمٕمٞمقهب٤م  ،سمؾ ٓ يِمٕمر أٟمف ٓ يِمٕمر ،وم٢من هذا داء ُمزُمـ (.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )394/7
ىم٤مل اعمٜم٤موي( :إي٤ميمؿ واًمتامدح) وذم رواي٦م واعمدح (وم٢مٟمف اًمذسمح) عم٤م ومٞمف ُمـ أوم٦م ذم ديـ اعم٤مدح واعمٛمدوح
وؾمامه ذسمح٤م ٕٟمف يٛمٞم٧م اًم٘مٚم٥م ومٞمخرج ُمـ ديٜمف وومٞمف ذسمح ًمٚمٛمٛمدوح وم٢مٟمف يٖمره سم٠مطمقاًمف ويٖمريف سم٤مًمٕمج٥م
واًمٙمؼم ويرى ٟمٗمًف أهال ًمٚمٛمدطم٦م ؾمٞمام إذا يم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م أصح٤مب اًمٜمٗمقس وقمٌٞمد اهلقى وذم رواي٦م
وم٢مٟمف ُمـ اًمذسمح وذًمؽ ٕن اعمذسمقح هق اًمذي يٗمؽم قمـ اًمٕمٛمؾ واعمدح يقضم٥م اًمٗمتقر أو ٕن اعمدح يقرث
اًمٕمج٥م واًمٙمؼم وهق ُمٝمٚمؽ يم٤مًمذسمح ومٚمذًمؽ ؿمٌف سمف ( .ومٞمض اًم٘مدير)167/3
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ذم يمالم ًمف ذم قم٘مقسم٤مت اًمذٟمقب :ومًٌح٤من اهلل يمؿ ُمـ ىمٚم٥م ُمٜمٙمقس وص٤مطمٌف ٓ يِمٕمر
وىمٚم٥م ممًقخ وىمٚم٥م خمًقف سمف ويمؿ ُمـ ُمٗمتقن سمثٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وُمٖمرور سمًؽم اهلل قمٚمٞمف وُمًتدرج سمٜمٕمؿ
اهلل قمٚمٞمف ويمؾ هذه قم٘مقسم٤مت وإه٤مٟم٦م وئمـ اجل٤مهؾ أهن٤م يمراُم٦م! (.اجلقاب اًمٙم٤مذم )149
ىم٤مل اًمِم٤مقمر (:قمٞمقن إظمٌ٤مر )319 /1
ِ
ومامد ُطمف َ َْي ِذي وإن يم٤من ُُم ْٗم ِّم َح٤م
إذا اعمر ُء ل يٛمدَ ْطمف طمً ُـ َومٕم٤مًمف
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ٟم٤مومع وهمػمه :أن رضمالً ىم٤مل ٓسمـ قمٛمر :ي٤م ظمػم اًمٜم٤مس أو :ي٤م اسمـ ظمػم اًمٜم٤مس :وم٘م٤مل اسمـ قمٛمرُ :م٤م أٟم٤م
سمخػم اًمٜم٤مس وٓ اسمـ ظمػم اًمٜم٤مس :وًمٙمٜمل :قمٌد ُمـ قمٌ٤مد اهلل أرضمق اهلل شمٕم٤ممم وأظم٤مومف واهلل ًمـ شمزاًمقا
سم٤مًمرضمؾ طمتك هتٚمٙمقه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )397/1
ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌداهلل :ىم٤مل زم ُم٤مًمؽ ُ:م٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس ذم ؟ ىمٚم٧م  :أُم٤م اًمّمديؼ ومٞمُثٜمل  ،وأُم٤م اًمٕمدو ومٞم٘مع
وم٘م٤مل ُ :م٤م زال اًمٜم٤مس يمذًمؽ  ،وًمٙمـ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ شمت٤مسمع إًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م( .اًمًػم )67-66-8
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ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ٓسمـ أيب ُمًٚمؿُ :م٤م ُمدطمٜمل أطمد ىمط إٓ شمّم٤مهمرت قمغم ٟمٗمز(.احلٚمٞمف)198/2
قمـ ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل :ىمٞمؾ ًمًٚمٞمامن اًمتٞمٛمل :أٟم٧م أٟم٧م وُمـ ُمثٚمؽ؟ ىم٤مل ٓ :شم٘مقًمقا هٙمذا ٓ أدري ُم٤م
ِ
َيت ًٌَُِ َ
قن )
يٌدو زم ُمـ ريب قمز وضمؾ ؾمٛمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ ي٘مقلَ (:و َسمدَ ا َهل ُ ْؿ ُم َـ اهللَِّ َُم٤م َل ْ َيٙمُقٟمُقا َ ْ
(اًمزُمر (. )47طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )39/3
قمـ اًمٗمري٤ميب ىم٤مل :يمٜم٧م ذم جمٚمس ومٞمف إوزاقمل ،وؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،وؾمٚمٞمامن اخلقاص ،ومذيمر
إوزاقمل اًمزه٤مد :وم٘م٤مل إوزاقملُ :م٤م ٟمريد أن ٟمرى ذم دهرٟم٤م ُمثؾ ه١مٓء :وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز:
ؾمٚمٞمامن اخلقاصُ ،م٤م رأي٧م أزهد ُمٜمف ـ ويم٤من ؾمٚمٞمامن ذم اعمجٚمس ،وٓ يٕمٚمؿ ؾمٕمٞمد .ومرومع ؾمٚمٞمامن رأؾمف،
وىم٤مم :وم٠مىمٌؾ إوزاقمل ،وم٘م٤مل :وَيؽ ٓ ،شمٕم٘مؾ ُم٤م َيرج ُمـ رأؾمؽ ،شم١مذي ضمٚمٞمًٜم٤م :شمزيمٞمف ذم
وضمٝمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )276/8
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :أن اسمـ ؿمٝم٤مب ؾم٠مًمف سمٕمض سمٜمل أُمٞم٦م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :ومذيمره ًمف ،وأظمؼمه سمح٤مًمف:
ومٌٚمغ ذًمؽ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،وم٘مدم اسمـ ؿمٝم٤مب ،ومج٤مء يًٚمؿ قمغم ؾمٕمٞمد ،ومٚمؿ يٙمٚمٛمف ؾمٕمٞمد ،ول يرد قمٚمٞمف:
ومٚمام اٟمٍمف ؾمٕمٞمدُ ،مِمك ُمٕمف اسمـ ؿمٝم٤مب :وم٘م٤ملُ :م٤مزم ؾمٚمٛم٧م قمٚمٞمؽ ومٚمؿ شمٙمٚمٛمٜمل؟ ُم٤م سمٚمٖمؽ قمٜمل إٓ
ظمػم :ىم٤ملِ :ل َ ذيمرشمٜمل ًمٌٜمل ُمروان؟( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )366/3
ىم٤مل أيب ؾمٜم٤من :ؿمٙم٤م قمٌد اهلل سمـ أيب اهلذيؾ يقُم ً٤م ذٟمقسمف :وم٘م٤مل ًمف رضمؾ :ي٤م أسم٤م اعمٖمػمة ،أو ًمً٧م اًمت٘مل
اًمٜم٘مل؟ وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ ،إن قمٌدك هذا :أراد أن يت٘مرب إزم ،وإن أؿمٝمدك قمغم ُم٘متف(.احلٚمٞمف )358/4
ىم٤مل ضمٕمقٟم٦م :دظمؾ قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رضمؾ وم٘م٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمؽ :يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م
هلؿ زيٜم ً٤م وأٟم٧م زيـ اخلالوم٦م وإٟمام ُمثٚمؽ يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
وإذا اًمدر زان طمًـ وضمقه…يم٤من ًمٚمدر طمًـ وضمٝمؽ زيٜم ً٤م .وم٠مقمرض قمٜمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )329/5
ال ُمر سمٛمجٚمس ُ
ىم٤مل قمٓم٤مء اًمًٚمٞمٛمل:ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ زيد اًمٕمٌدي يذيمر أن رضم ً
وم٠مصمٜمل قمٚمٞمف ظمػم ًا ومٚمام
ضم٤موزهؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إن ه١مٓء ل يٕمرومقن وأٟم٧م شمٕمرومٜمل (.اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ )691
 -9<0ثبة وشا٘خ اخلشٚج ِٓ ثٍذ ٚلغ فٙ١ب اٌٛثبء
ً
فشاسا ِٕٗ ٚوشا٘خ اٌمذ َٚػٍٗ١

ت َو ًَم ْق ُيمٜمْت ُْؿ ِذم ُسم ُروجٍ ُُم َِم َّٞمدَ ٍة [ اًمٜمً٤مء . ] 78 :
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ :أ ْيٜم ََام َشمٙمُقٟمُقا ُيدْ ِر ْيمٙم ُُؿ اعمَ ْق ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :وَٓ ُشم ْٚم ُ٘مقا سمِ٠م ْي ِديٙم ُْؿ َإمم اًم َّت ْٝم ُٚمٙم َِ٦م [ اًمٌ٘مرة . ] 195 :
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اخلَ َّٓم ِ
َ -1791و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقمٌَّ ٍ
٤مس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام أ َّن ُقم َٛمر ْسم ِـ ْ
٤مب ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َظم َر َج َإمم َّ
اًمِم٤م ِم َطمتَّك
ِ
ِ
ؼمو ُه َّ
إ َذا يم َ
أن ا ًْمق َسم٤م َء َىمدْ َو َىم َع
إضمٜمَ٤مد أ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ اجلَ َّراحِ َو ْ
ن َغ ًَم٘م َٞم ُف ُأ َُمرا ُء ْ
أص َح٤م ُسم ُف َوم َ٠م ْظم َ ُ
َ٤من سمِ َ ْ
٤مس َ :وم َ٘م َ٤مل زم ُقم َٛم ُر  :ا ْد ُع زم اعمُ ِ
سم٤مًمِم٤م ِم َ ،ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقمٌَّ ٍ
َّ
٤مؾمت ََِم٤مرهؿ ،
لم َومدَ َقم ُ
إوًم ِ َ
ٝم٤مضمريـ َّ
قهتؿ َ ،وم ْ
٤مًمِم٤م ِم َ ،وم ْ
ؼم ُهؿ أ َّن ا ًْم َق َسم٤م َء َىمدْ َو َىم َع سمِ َّ
٤مظمت َٚمٗمقا َ ،وم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُّم ُٝم ْؿ َ :ظم َر ْضم َ٧م َٕ ُْم ٍر  ،وٓ ٟم ََرى أ ْن شم َْر ِضم َع
َو َأ ْظم َ
ِ
ِ
َقمٜمْ ُف َ .و َىم َ٤مل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َُ :م َٕم َؽ َسم ِ٘م َّٞم٦م اًمٜم ِ
وؾم َّٚمؿ َ ،وٓ ٟم ََرى ْ
أن
أص َح ُ
َّ٤مس َو ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مب ُ
ِ
ِ
ِ
٤مرهؿ
٤مؾم َت َِم ْ
قهتؿ َ ،وم ْ
ـؿ َىم َ٤مل  :ا ْد ُع زم إَٟم َّْم َ٤مر َ ،ومد َقم ُ ُ
ُشم ْ٘مد َُم ُٝمؿ َقم َغم هذا ا ًْم َق َسم٤مء َ ،وم َ٘م َ٤مل ْ :ارشمَٗم ُٕمقا َقمٜمِّل ُ ،صم َّ
َ ،وم ًَ َٚمٙمُقا َؾمٌِ َٞمؾ اعمُ ِ
ٝم٤مضمريـ َ ،واظمتَ َٚمٗمقا يم ْ
َ٤مظمتالومٝمؿ َ ،وم َ٘م٤مل ْ :ارشم َِٗم ُٕمقا َقمٜمِل ُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل  :ا ْد ُع زم َُم ْـ يمَ٤م َن

٤مضم ِ
ػ قمٚمٞمف ُِمٜمْٝمؿ رضم ِ
ش ُِم ْـ ُم َٝم ِ
خ ِ٦م ُىم َر ْي ٍ
َه٤م ُهٜمَ٤م ُِم ْـ َُم ِْمٞمَ َ
الن َوم َ٘م٤م ًُمقا :
َيتَٚمِ ْ
رة ا ًْم َٗم ْتحِ َ ،ومدَ َقم ْق ُ ُهت ْؿ َ ،وم َٚم ْؿ َ ْ
ُ ْ َ ُ
ُ
َّ٤مس وَٓ ُشم ْ٘م ِدُمٝمؿ قم َغم ه َذا ا ًْمقسم ِ
٤مء َ ،ومٜمَ٤مدى ُقم َٛم ُر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ذم اًمٜم ِ
َٟم َرى ْ
َّ٤مسِّ :إن
َُ َ َ
ََ
أن شم َْر ِضم َع سمِ٤مًمٜم ِ َ
ُُم ّْمٌِ ٌح َقم َغم َفم ْٝم ِر َ ،وم َ٠م ْصٌِ ُحقا َقم َٚمٞمْ ِف َ :وم َ٘م٤مل أ ُسمق ُقمٌَ ْٞمدَ َة ا ْسم ُـ اجلَ َّراحِ ريض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َ :أومِ َرار ًا ُِم ْـ َىمدَ ِر اهللَّ ؟
َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ًَ :م ْق َهم ْ ُػم َك َىم َ
٤مهلَ٤م َي٤م أ َسم٤م ُقمٌ ْٞمدَ َة  ،ويمَ٤م َن ُقم َٛم ُر َيٙم َْر ُه ِظمال َوم ُف َٟ ،م َٕم ْؿ ٟم َِٗم ُّر ُم ْـ َىمدَ ِر
ِ
ِ
ْ
وإظم َرى
امه٤م َظم ّْمٌ ٌ٦م ،
اهللَّ إمم َىمدَ ِر اهللَّ  ،أر َأ ْي َ٧م ًَم ْق يمَ٤م َن ًَم َؽ إسمِ ٌؾ َ ،وم َٝمٌَ َٓم ْ٧م َوادي ً٤م ًم ُف قمُدْ َوشمَ٤من ْ ،
إطمدَ ُ َ
ومج٤م َء
جلدْ َسم َ٦م ر َقم ْٞم َت َٝم٤م سمِ َ٘مدَ ر اهللَّ َ ،ىم َ٤مل َ :
َضمدْ َسم ٌ٦م  ،أ ًَم ْٞم َس إ ْن َر َقم ْٞم َ٧م اخلَ ّْم ٌَ َ٦م ر َقم ْٞم َت َٝم٤م سم َ٘مدَ ِر اهللَّ  ،وإ ْن َر َقم ْٞم َ٧م ا َ
مح ِـ سمـ َقمق ٍ
َ٤من ُُمتَ َٖم ِّٞمٌ ً٤م ذم َسم ْٕم ِ
٤مضمتِ ِف َ ،وم َ٘م٤مل َّ :
ف ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ ،ويم َ
إن ِقمٜم ِْدي ُِم ْـ َه َذا ِقم ْٚم ًام
ض َطم َ
اًمر ْ َ ْ ُ ْ
َقم ٌْدُ َّ
ِ
قل  « :إ َذا َؾم ِٛم ْٕمت ُْؿ سمِ ِف سمِ ْ٠مر ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
َ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ض  ،ومالَ َشم ْ٘مد ُُمقا َقم َٚمٞمْ ِف  ،وإ َذا
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
َو َىم َع سمِ َ٠م ْر ٍ
ُمتٗمؼ
فٌ ،
ٍْم َ
ض َو َأ ْٟمت ُْؿ ِ َهب٤م َ ،ومال خت ُْر ُضمقا وم َرار ًا ُمٜمْ ُف ش َوم َحٛمدَ اهللَّ َشم َٕم٤ممم ُقم َٛم ُر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َواٟم َ َ

قمٚمٞمف وا ًْمٕمدْ و ُة  :ضم٤مٟمِ٥م ا ًْم ِ
قادي .
ُ
ُ َ
قمـ اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إ َذا ِ
َ -1792و َقم ْـ ُأ َؾم٤م َُم َ٦م ْسم ِـ َز ْي ٍد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ِ
ؾمٛم ْٕمت ُْؿ
ِّ َ
ْ َ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
قه٤م َوإ َذا و َىم َع سمِ َ٠م ْر ٍ
اًم َّٓم٤م ُقمق َن سمِ َ٠م ْر ٍ
ٞمٝم٤م َ ،وم َ
قمٚمٞمف .
ال َخت ُْر ُضمقا ُِمٜمْ َٝم٤م ش ٌ
ض َ ،ومالَ شمَدْ ُظم ُٚم َ
ض َ ،و َأ ْٟمت ُْؿ وم َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

ىمقًمف قمز وضمؾ  :أيٜمام شمٙمقٟمقا يدريمٙمؿ اعمقت .أي  :يٜمزل سمٙمؿ اعمقت ٟ ،مزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ىم٤مًمقا ذم
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ىمتغم أطمد ً:مق يم٤مٟمقا قمٜمدٟم٤م ُم٤م ُم٤مشمقا وُم٤م ىمتٚمقا  ،ومرد اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف  :أيٜمام شمٙمقٟمقا يدريمٙمؿ اعمقت وًمق
يمٜمتؿ ذم سمروج ُمِمٞمدة .واًمؼموج  :احلّمقن واًم٘مالع واعمِمٞمدة  :اعمرومققم٦م اعمٓمقًم٦م .ىم٤مل ىمت٤مدة ُ:مٕمٜم٤مه ذم
ىمّمقر حمّمٜم٦م(.شمٗمًػم اًمٌٖمقى )252/2
قمـ طمذيٗم٦م :وأٟمٗم٘مقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ شمٚم٘مقا سم٠ميديٙمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م .ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ذم اًمٜمٗم٘م٦م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس
ذم ىمقًمف  :وٓ شمٚم٘مقا سم٠ميديٙمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م ىم٤مل  :شمرك اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،أٟمٗمؼ وًمق ُمِم٘مّم٤م .وىم٤مل ايْم٤م :
ًمٞمس اًمتٝمٚمٙم٦م أن ي٘متؾ اًمرضمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وًمٙمـ اإلُمً٤مك قمـ اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .قمـ أؾمٚمؿ أيب قمٛمران
ىم٤مل  :يمٜم٤م سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ،وقمغم أهؾ ُمٍم قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ،وقمغم أهؾ اًمِم٤مم ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ،ومخرج صػ
قمٔمٞمؿ ُمـ اًمروم ومّمٗمٗمٜم٤م هلؿ ،ومحٛمؾ رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم صػ اًمروم طمتك دظمؾ ومٞمٝمؿ ،ومّم٤مح اًمٜم٤مس
وىم٤مًمقا  :ؾمٌح٤من اهلل! يٚم٘مل سمٞمديف إمم اًمتٝمٚمٙم٦م! وم٘م٤مم أسمق أيقب ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٘م٤مل  :ي٤م أَي٤م اًمٜم٤مس ،إٟمٙمؿ شمت٠موًمقن هذه أي٦م هذا اًمت٠مويؾ! وإٟمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م ومٞمٜم٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر :إٟم٤م
عم٤م أقمز اهلل ديٜمف ويمثر ٟم٤مسوه ،ىم٤مل سمٕمْمٜم٤م ًمٌٕمض ها دون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :إن أُمقاًمٜم٤م ىمد
و٤مقم٧م ،وإن اهلل ىمد أقمز اإلؾمالم ويمثر ٟم٤مسوه ،ومٚمق أىمٛمٜم٤م ذم أُمقاًمٜم٤م وم٠مصٚمحٜم٤م ُم٤م و٤مع ومٞمٝم٤م  .وم٠مٟمزل اهلل
قمغم ٟمٌٞمف يرد قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م  :وأٟمٗم٘مقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ شمٚم٘مقا سم٠ميديٙمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمتٝمٚمٙم٦م اإلىم٤مُم٦م ذم
إُمقال وإصالطمٝم٤م وشمريمٜم٤م اًمٖمزو .وقمـ قمٙمرُم٦م ذم ىمقًمف  :وأطمًٜمقا إن اهلل َي٥م اعمحًٜملم ىم٤مل  :أطمًٜمقا
اًمٔمـ سم٤مهلل (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )322/2
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل  :أن اخلروج ُمـ سمٚمد اًمٓم٤مقمقن ًمف صمالث طم٤مٓت :
إومم  :أن َيرج ومرار ًا ُمٜمف ٓ ًم٘مّمد آظمر  ،ومٝمذا يتٜم٤موًمف اًمٜمٝمل سمال ؿمؽ.
اًمث٤مٟمٞم٦م  :أن َيرج ًم٘مّمد آظمر همػم اًمٗمرار يم٤مًمٕمٛمؾ وٟمحقه ومال يدظمؾ ذم اًمٜمٝمل وهذا اًم٘مًؿ هق اًمذي اًمث٤مًمثف
ٟ :م٘مؾ اًمٜمقوي آشمٗم٤مق قمغم ضمقازه  :أن َيرج ًمٕمٛمؾ أو همػمه ويْمٞمػ إمم ذًمؽ ىمّمد اًمًالُم٦م ُمـ اًمقسم٤مء
ومٝمذا ىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمف  ،وذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر أن ُمذه٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ضمقاز
اخلروج ذم هذه احل٤مًم٦م(.ومتح اًمٌ٤مرى )1999/19
ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح  :وإذا وىمع اًمٓم٤مقمقن سمٌٚمد وًمً٧م ومٞمف ومال شم٘مدم قمٚمٞمف وإن يمٜم٧م ومٞمف ومال خترج ُمٜمف ًمٚمخؼم
اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح ذم ذًمؽ وُمرادهؿ ذم دظمقًمف واخلروج ُمٜمف ًمٖمػم ؾمٌ٥م سمؾ ومرارا وإٓ ل َيرم.
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(إداب اًمنمقمٞمف )367/3
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

روى أ َّن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ىمدم قمٚمٞمف وومد ُمـ صم٘مٞمػ وم٠مشمك سمٓمٕم٤مم ،ومدٟم٤م اًم٘مقم وشمٜمحك رضمؾ سمف هذا اًمداء

( يٕمٜمل اجلُذام) وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر :ادٟمف ،ومدٟم٤م وم٘م٤مل :يمؾ وم٠ميمؾ وضمٕمؾ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يْمع يده
ُمقوع يدهُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )567/5
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر :رأي٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي١مشمك سم٤مإلٟم٤مء ومٞمف اعم٤مء ومٞمٕمٓمٞمف ُمٕمٞم٘مٞمٌ٤م ويم٤من رضمال ىمد أهع
ومٞمف ذاك اًمداء( اجلُذام ) ومٞمنمب ُمٜمف ويٜم٤موًمف قمٛمر ومٞمْمع ومٛمف ُمقوع ومٛمف طمتك ينمب ُمٜمف ومٕمروم٧م أٟمف
يٗمٕمٚمف ومرارا ُمـ اًمٕمدوى (.اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد )117/4
قمـ أ ِّم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :ىم٤مًم٧م :يم٤من زم ً
ُمقمم سمف هذا اًمدَّ اء ( اجلذام ) ومٙم٤من ي٠ميمؾ ذم ِص َح٤مذم،
وينمب ذم أ ْىمداطمل ،ويٜم٤مم قمغم ومرار(.ومتح اًمٌ٤مرى )568/15
قمـ أيب ُم ْٕمنم قمـ رضمؾ أٟمَّف رأى اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ي٠ميمؾ ُمع جمذوم ،ومجٕمؾ يْمع يده ُمقوع يد
اعمجذومُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )567/5
ىم٤مل ُمٕمٛمر :وسمٚمٖمٜمل َّ
مه٤م،
أن رضمالً أضمذم ضم٤مء إمم اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ومً٠مًمف وم٘م٤مم اسمـ قمٛمر وم٠مقمٓم٤مه در ً
ٌ
رضمؾ ىمد ىم٤مل ٓسمـ قمٛمر :أٟم٤م أقمٓمٞمف ،وم٠م َسمك اسمـ قمٛمر أن يٜم٤موًمف اًمرضمؾ
ومقوٕمف ذم يده ،ويم٤من
اًمدرهؿُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )496/19
روى َّ
أن ؾم ْٚمامن اًمٗم٤مرؾمك :يم٤من يٕمٛمؾ سمٞمديف صمؿ َيِمؽمي ـمٕم٤م ًُم٤م صمؿ يٌٕم٨م إمم اعمجذوُملم ومٞم٠ميمٚمقن ُمٕمف.
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )567/5
قمـ ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل يمٜم٤م قمٜمد أيب ُمقؾمك وم٘م٤مل ًمٜم٤م ذات يقم ٓ يييمؿ أن ختٗمقا
قمٜمل وم٢من هذا اًمداء ىمد أص٤مب ذم أهكم يٕمٜمل اًمٓم٤مقمقن ومٛمـ ؿم٤مء أن يٕمؼمه ومٚمٞمٗمٕمؾ واطمذروا اصمٜمتلم ٓ
ي٘مقًمـ ىم٤مئؾ إن هق ضمٚمس ومٕمقذم اخل٤مرج ًمق يمٜم٧م ظمرضم٧م ومٕمقومٞم٧م يمام قمقذم ومالن وٓ ي٘مقًمـ اخل٤مرج إن
هق قمقذم وأصٞم٥م اًمذي ضمٚمس ًمق يمٜم٧م ضمٚمً٧م أصٌ٧م يمام أصٞم٥م ومالن وإن ؾم٠مطمدصمٙمؿ سمام يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مس
ُمـ ظمروج هذا اًمٓم٤مقمقن إن أُمػم اعم١مُمٜملم يمت٥م إمم أيب قمٌٞمدة طمٞم٨م ؾمٛمع سم٤مًمٓم٤مقمقن اًمذي أظمذ اًمٜم٤مس
سم٤مًمِم٤مم إن ىمد سمدت زم طم٤مضم٦م إًمٞمؽ ومال همٜمك يب قمٜمؽ ومٞمٝم٤م وم٢من أشم٤مك يمت٤ميب ًمٞمال وم٢من أقمزم قمٚمٞمؽ أن شمّمٌح
طمتك شمريم٥م إزم وإن أشم٤مك هن٤مرا وم٢من أقمزم قمٚمٞمؽ أن متز طمتك شمريم٥م إزم وم٘م٤مل أسمق قمٌٞمدة ىمد قمٚمٛم٧م
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سم٤مب يمراه٦م اخلروج ُمـ سمٚمد وىمع ومٞمٝم٤م اًمقسم٤مء

طم٤مضم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم اًمتل قمرو٧م وأٟمف يريد يًتٌ٘مٜمل ُمـ ًمٞمس سمٌ٤مق ومٙمت٥م إًمٞمف إن ذم ضمٜمد ُمـ اعمًٚمٛملم
ًمـ أرهم٥م سمٜمٗمز قمٜمٝمؿ وإن ىمد قمٚمٛم٧م طم٤مضمتؽ اًمتل قمرو٧م ًمؽ وأٟمؽ شمًتٌ٘مل ُمـ ًمٞمس سمٌ٤مق وم٢مذا أشم٤مك
يمت٤ميب هذا ومحٚمٚمٜمل ُمـ قمزُمتؽ وائذن زم ذم اجلٚمقس ومٚمام ىمرأ قمٛمر يمت٤مسمف وم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه وسمٙم٤م وم٘م٤مل ًمف ُمـ
قمٜمده ي٤م اُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤مت أسمق قمٌٞمدة ىم٤مل ٓ يم٠من ىمد ىم٤مل ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر إن إرض أروؽ إن اجل٤مسمٞم٦م
أرض ٟمزه٦م وم٤مفمٝمر سم٤معمٝم٤مضمريـ إًمٞمٝم٤م ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة طملم ىمرأ اًمٙمت٤مب أُم٤م هذا ومٜمًٛمع ومٞمف أُمر أُمػم اعم١مُمٜملم
وٟمٓمٞمٕمف ىم٤مل وم٠مُمرن أن أسمقئ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ ىم٤مل ومٓمٕمٜم٧م اُمرأيت ومجئ٧م إمم أيب قمٌٞمدة وم٘مٚم٧م ىمد يم٤من ذم
أهكم سمٕمض اًمٖمرض ؿمٖمٚمٜمل قمـ اًمقضمف اًمذي سمٕمثتٜمل إًمٞمف ىم٤مل ًمٕمؾ اعمرأة أصٞمٌ٧م وم٘مٚم٧م أضمؾ وم٤مٟمٓمٚمؼ هق
يٌقئ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ وأُمرن أن أرطمٚمٝمؿ قمغم أصمره ومٓمٕمـ أسمق قمٌٞمدة طملم أرؾمٚمف وم٘م٤مل ًم٘مد وضمدت ذم
ىمدُمل وظمزة ومال أدري ًمٕمؾ هذا اًمذي أص٤مسمٜمل ىمد أص٤مسمٜمل وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمق قمٌٞمدة ومٌقأ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ وارحتؾ
اًمٜم٤مس قمغم أصمره ويم٤من اٟمٙمِم٤مف اًمٓم٤مقمقن وشمقذم أسمق قمٌٞمدة رمح٦م اهلل قمٚمٞمف(.شم٤مريخ دُمِمؼ )484/25
وعم٤م وىمع اًمٓم٤مقمقن سم٤مًمِم٤مم ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إٟمف رضمز وذم رواي٦م رضمس ومٗمروا ُمٜمف ذم اًمِمٕم٤مب
وإودي٦م وم٘م٤مل ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م وًمٙمٜمف رمح٦م رسمٙمؿ ودقمقة ٟمٌٞمٙمؿ وووم٤مة اًمّم٤محللم وم٤مضمتٛمٕمقا وٓ
شمتٗمرىمقا قمٜمف وم٘م٤مل قمٛمرو صدق  ،وسمٚمغ ُمٕم٤مذا ىمقل قمٛمرو ومٚمؿ يّمدىمف وىم٤مل  :سمؾ هق ؿمٝم٤مدة ورمح٦م ودقمقة
ٟمٌٞمٙمؿ اًمٚمٝمؿ أقمط ُمٕم٤مذا وأهٚمف ٟمّمٞمٌٝمؿ ُمـ رمحتؽ  .وذم رواي٦م أن أسم٤م قمٌٞمدة ىم٤مم ظمٓمٞمٌ٤م وم٘م٤مل أَي٤م اًمٜم٤مس
إن هذا اًمقضمع رمح٦م رسمٙمؿ  ،ودقمقة ٟمٌٞمٙمؿ  ،وُمقت اًمّم٤محللم ىمٌٚمٙمؿ  ،وإن أسم٤م قمٌٞمدة يً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن
ي٘مًؿ ًمف ُمٜمف طمٔمف  ،وُم٤مشم٤م ومٞمف ريض اهلل قمٜمٝمام  .ىم٤مل أسمق ىمالسم٦م ومٕمروم٧م اًمِمٝم٤مدة وقمروم٧م اًمرمح٦م ول أدر ُم٤م
دقمقة ٟمٌٞمٙمؿ طمتك.أٟمٌئ٧م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمام هق ذات ًمٞمٚم٦م يّمكم ; إذ ىم٤مل ذم دقم٤مئف
ومحٛمك إذا  ،أو ـم٤مقمقٟم٤م وم٘مٞمؾ ً :مف وم٘م٤مل  :ؾم٠مًم٧م ريب أن ٓ َيٚمؽ أُمتل سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م  ،وؾم٠مًمتف أن ٓ
يًٚمط قمٚمٞمٝمؿ قمدوا ُمـ همػمهؿ وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م وؾم٠مًمتف أن ٓ يٚمًٌٝمؿ ؿمٞمٕم٤م وٓ يذيؼ سمٕمْمٝمؿ سم٠مس سمٕمض وم٠مسمك
قمكم أو ىم٤مل ُمٜمٕم٧م وم٘مٚم٧م محك إذا أو ـم٤مقمقٟم٤م  .وقمـ قم٤مُمر سمـ ىمٞمس أظمل أيب ُمقؾمك إؿمٕمري
ُمرومققم٤م.اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ومٜم٤مء أُمتل ىمتال ذم ؾمٌٞمٚمؽ سم٤مًمٓمٕمـ واًمٓم٤مقمقن  ( .إداب اًمنمقمٞمف )371/3
ِّ ْ
 -9<8ثبة اٌزغٍ١ظ يف ربش ُ٠اٌغس ِش

َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ :و َُم٤م َيم َٗم َر ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َوًمٙمِ َّـ َّ
اًمً ْح َر [ اًمٌ٘مرة ] 192 :
اًمِم َٞم٤مـمِ َ
لم َيم َٗم ُروا ُي َٕم ِّٚم ُٛمق َن اًمٜم َ
َّ٤مس ِّ
ِ
ِ
اًمً ٌْ َع
َ -1793و َقم ْـ ِأيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقم ِـ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ْ « :
اضمتَٜم ٌُقا َّ
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِّ
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اًمً ْح ِر
سم٤مب اًمتٖمٚمٞمظ ذم حتريؿ ِّ

ِ
اًمً ْح ُر َ ،و َىمت ُْؾ اًمٜمَّ ْٗم ِ
رؾم َ
طمر َم
س اًمتل َّ
اًمنم ُك سمِ٤مهللَِّ ِّ ،
اعمُقسمِ َ٘م٤مت ش َىم٤م ًُمقا َ :ي٤م ُ
قل اهللَِّ َو َُم٤م ُه َّـ ؟ َىم َ٤مل ْ ِّ « :
ذف اعمُحّمٜمَ٤مت اعمُ١م ُِم ِ
٤مل اًمٞمتٞمؿ  ،واًمتَّق ِّزم يقم َّ ِ
٤محل ِّؼ َ ،و َأيم ُْؾ اًمر َسم٤م َ ،وأيم ُْؾ ُم ِ
ٜم٤مت
اًمز ْطمػ  ،و َىم ُ ْ
َ َْ َ
َ
ِّ
اهللَّ إَّٓ سمِ ْ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ا ًْم َٖم٤مومِالت ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :يم٤من ؾمٚمٞمامن إذا أراد أن يدظمؾ اخلالء أو ي٠ميت ؿمٞمئ٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أقمٓمك اجلرادة -وهل
اُمرأشمف -ظم٤ممتف ومٚمام أراد اهلل أن يٌتكم ؾمٚمٞمامن سم٤مًمذي اسمتاله سمف أقمٓمك اجلرادة ذات يقم ظم٤ممتف ومج٤مء اًمِمٞمٓم٤من
ذم صقرة ؾمٚمٞمامن وم٘م٤مل هل٤م  :ه٤ميت ظم٤ممتل  .وم٠مظمذه ومٚمًٌف ،ومٚمام ًمًٌف داٟم٧م ًمف اًمِمٞم٤مـملم واجلـ واإلٟمس
ومج٤مءه٤م ؾمٚمٞمامن وم٘م٤مل  :ه٤ميت ظم٤ممتل  .وم٘م٤مًم٧م  :يمذسم٧م ًمً٧م ؾمٚمٞمامن  .ومٕمرف أٟمف سمالء اسمتكم سمف ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م
اًمِم ٞم٤مـملم ومٙمتٌ٧م ذم شمٚمؽ إي٤مم يمتٌ٤م ومٞمٝم٤م ؾمحر ويمٗمر ،صمؿ دومٜمقه٤م حت٧م يمرد ؾمٚمٞمامن ،صمؿ أظمرضمقه٤م
وم٘مرءوه٤م قمغم اًمٜم٤مس ،وىم٤مًمقا  :إٟمام يم٤من ؾمٚمٞمامن يٖمٚم٥م اًمٜم٤مس هبذه اًمٙمت٥م ،ومؼمئ اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٚمٞمامن
وأيمٗمروه طمتك سمٕم٨م اهلل حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمزل قمٚمٞمف وُم٤م يمٗمر ؾمٚمٞمامن وًمٙمـ اًمِمٞم٤مـملم يمٗمروا
.قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف  :وُم٤م يمٗمر ؾمٚمٞمامن ي٘مقل ُ :م٤م يم٤من قمـ ُمِمقرشمف وٓ رو٤م ُمٜمف ،وًمٙمٜمف رء اومتٕمٚمتف
اًمِمٞم٤مـملم دوٟمف يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس اًمًحر وُم٤م أٟمزل قمغم اعمٚمٙملم وم٤مًمًحر ؾمحران ،ؾمحر شمٕمٚمٛمف اًمِمٞم٤مـملم
وؾمحر يٕمٚمٛمف ه٤مروت وُم٤مروت ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )499/1
ىم٤مٓسمـ قمٌ٤مس  :عم٤م ُم٤مت ؾمٚمٞمامن سمـ داود ىم٤مم ؿمٞمٓم٤من وم٘م٤مل :أٟم٤م أدًمٙمؿ قمغم يمٜمز ًمٞمس ًمف ُمثٚمف ،ىم٤مًمقا :وأيـ
هق؟ ىم٤مل :حت٧م يمرؾمٞمف ىم٤مًمقا :إن هذا ًمًحر ومتٜم٤مؾمختٝم٤م إُمؿ وم٤مختذوه٤م ؾمحرا ،وم٠مٟمزل اهلل قمذر ؾمٚمٞمامن :
واشمٌٕمقا ُم٤م شمتٚمق اًمِمٞم٤مـملم قمغم ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن وُم٤م يمٗمر ؾمٚمٞمامن ومٌ٘مٞم٦م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م يتحدث هب٤م أهؾ
اًمٕمراق  .قمـ اسمـ قمٌ٤مس :يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس اًمًحر يٕمٜمل اًمّمحػ اًمتل دومٜمقه٤م(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )187/1

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل سمج٤مًم٦م سمـ قمٌدة :يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن اىمتٚمقا يمؾ ؾم٤مطمر وؾم٤مطمرة ىم٤مل :وم٘متٚمٜم٤م صمالث

ؾمقاطمرُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )562/5
ىم٤مل قمٛمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ي١مُمٜمقن سم٤مجلٌ٧م واًمٓم٤مهمقت) اجلٌ٧م اًمًحر واًمٓم٤مهمقت اًمِمٞمٓم٤من .
(شمٗمًػم اًمٓمؼمى )462/8
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اًمً ْح ِر
سم٤مب اًمتٖمٚمٞمظ ذم حتريؿ ِّ

ىم٤مل ضم٤مسمر :اًمٓمقاهمٞم٧م يمٝم٤من يم٤من يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من ذم يمؾ طمل واطمد(.ومتح اًمٌ٤مرى )252/8
قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مُ :مـ زقمؿ أن حمٛمد ًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيؼم قمام ذم ٍ
همد وم٘مد أقمٔمؿ قمغم
اهلل اًمٗمري٦م (.رواه ُمًٚمؿ -177رىمؿ ) 4362
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقم يٙمتٌقن أسم٤مضم٤مد ويٜمٔمرون ذم اًمٜمجقمُ :م٤م أرى ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ًمف قمٜمد اهلل ُمـ ظمالق.
( جمٛمع اًمزوائد )118/5
ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م :ي٘متؾ اًمً٤مطمر إذا قمٚمؿ أٟمف ؾم٤مطمر وٓ يًتت٤مب وٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف إن أشمرك اًمًحر وأشمقب
أىمر أٟمف ؾم٤مطمر وم٘مد طمؾ دُمف ،وإن ؿمٝمد قمٚمٞمف ؿم٤مهدان أٟمف ؾم٤مطمر ومقصٗمقا ذًمؽ سمّمٗم٦م يٕمٚمؿ أٟمف
ُمٜمف.وم٢مذا ّ
أىمر وم٘م٤مل :يمٜم٧م أؾمحر وشمريم٧م هذا ُمٜمذ زُم٤من ىمٌؾ ُمٜمف ول ي٘متؾ .ويمذا ًمق
ؾم٤مطمر ىمتؾ وٓ يًتت٤مب ،وإن ّ
وأىمر سمذًمؽ
ؿمٝمد قمٚمٞمف أٟمف يم٤من ُمرة ؾم٤مطمر وأٟمف شمرك ُمٜمذ زُم٤من ل ي٘متؾ إٓ أن يِمٝمدوا أٟمف اًمً٤مقم٦م ؾم٤مطمر ّ
ومٞم٘متؾ( .أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  -69/1شمٗمًػم اًمرازي )215/3
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :وطمد اًمً٤مطمر اًم٘متؾ روي ذًمؽ قمـ قمٛمر وقمثامن اسمـ قمٗم٤من واسمـ قمٛمر وطمٗمّم٦م وضمٜمدب
سمـ قمٌد اهلل وضمٜمدب سمـ يمٕم٥م وىمٞمس اسمـ ؾمٕمد وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ  .إمم أن
ىم٤مل :وهؾ يًتت٤مب اًمً٤مطمر؟ ومٞمف روايت٤من :أطمدمه٤م ٓ :يًتت٤مب ،وهق فم٤مهر ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف ل
يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف اؾمتت٤مب ؾم٤مطمر  (.اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمف )153/8
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل وهق يتٙمٚمؿ قمـ اًمًحر :وأُم٤م شمٕمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف ومحرام وم٢من شمْمٛمـ ُم٤م ي٘ميض اًمٙمٗمر يمٗمر
وإٓ ومال( .ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي )176 /14
ىم٤مل اًمت٤مج اًمٙمٜمدي ( :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )49/22
دع اعمٜمجؿ يٙمٌق ذم والًمتف

إن ادقمك قمٚمؿ ُم٤م جيري سمف اًمٗمٚمؽ

شمٗمرد اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ اًم٘مديؿ ومال

آٟمً٤من ينميمف ومٞمف وٓ اعمٚمؽ

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ قمٛمرة ىم٤مًم٧م  :اؿمتٙم٧م قم٤مئِم٦م ومٓم٤مل ؿمٙمقاه٤م ،وم٘مدم إٟمً٤من اعمديٜم٦م يتٓمٌ٥م ومذه٥م سمٜمق أظمٞمٝم٤م يً٠مًمقٟمف
قمـ وضمٕمٝم٤م ،وم٘م٤مل :واهلل إٟمٙمؿ شمٜمٕمتقن ٟمٕم٧م اُمرأة ُمٓمٌقسم٦م ىم٤مل هذه اُمرأة ُمًحقرة ؾمحرهت٤م ضم٤مري٦م هل٤م،
وم٘م٤مًم٧مٟ :مٕمـؿ أردت أن متـقيت وم٠مقمتؼ ىم٤مل ويم٤مٟم٧م ُمدسمرة ىم٤مًم٧م :ومٌٞمٕمقه٤م ذم أؿمد اًمٕمرب ُمٚمٙم٦م واضمٕمٚمقا
صمٛمٜمٝم٤م ذم ُمثٚمٝم٤مُ(.مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )183/19
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قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل إن أم اعم١مُمٜملم طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمحرهت٤م ضم٤مري٦م هل٤م وم٠مىمرت سم٤مًمًحر
وأظمرضمتف وم٘متٚمتٝم٤م ومٌٚمغ ذًمؽ قمثامن ريض اهلل قمٜمف ومٖمْم٥م وم٠مشم٤مه اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل :ضم٤مريتٝم٤م
ؾمحـرهت٤م أىمرت سم٤مًمًحر وأظمرضمـتف ىمـ٤مل :ومٙمػ قمثامن ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل إٟمام يم٤من همْمٌف ًم٘متٚمٝم٤م إي٤مه٤م
سمٖمػم أُمره ُ(.مقـم٠م ُم٤مًمؽ )871/2
قمـ أيب خمٜمػ ًمقط قمـ ظم٤مًمف قمـ رضمؾ ىم٤مل  :ضم٤مء ؾم٤مطمر ُمـ سم٤مسمؾ وم٠مظمذ يري اًمٜم٤مس إقم٤مضمٞم٥م يرَيؿ
طمٌال ذم اعمًجد وقمٚمٞمف ومٞمؾ يٛمٌم ويري مح٤مرا يِمتد طمتك جيلء ومٞمدظمؾ ذم ومٛمف وَيرج ُمـ دسمره وييب
قمٜمؼ رضمؾ ومٞم٘مع رأؾمف صمؿ ي٘مقل ًمف  :ىمؿ ومٞمٕمقد طمٞم٤م  .ومرأجيٜمدب سمـ يمٕم٥م ذًمؽ وم٠مظمذ ؾمٞمٗم٤م وأشمك واًمٜم٤مس
جمتٛمٕمقن قمغم اًمً٤مطمر ومدٟم٤م ُمٜمف وميسمف وم٠مذرى رأؾمف وىم٤مل  :أطمل ٟمٗمًؽ وم٠مراد اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌ٦م ىمتٚمف ومٚمؿ
يًتٓمع وطمًٌف( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )177/3
قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٓم٤مء أن رضمالً قمٌد ًا ؾمحر ضم٤مري٦م قمرسمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م شمتٌٕمف ومرومع إمم قمروة سمـ حمٛمد ويم٤من قم٤مُمؾ
قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أن يٌٞمٕمف سمٖمػم أروٝم٤م وأروف صمؿ أُمره أن يدومع صمٛمٜمف
إًمٞمف( .اعمحغم سم٤مٓصم٤مر ٓسمـ طمزم )395 /1

ّ
 -9<9ثبة إٌ ٟٙػٓ ادلغبفشح ثبدلقسف ئىل ثالد اٌىفبس

اًمٕمدو
إذا ظمٞمػ وىمققمف سم٠ميدي
ّ

ِ
َ -1794قم ْـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َىم َ٤مل َ « :هنَك َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ أ ْن ُي ًَ٤م َوم َر
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سم٤مًم٘مرآن َإمم ْأر ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ض ا ًْم َٕمدُ ِّو ش ٌ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ ظمّمٞمػ ىم٤مل  :يم٤من اسمـ قمٛمر إذا دظمؾ سمٞمت٤م ل ير ؿمٞمئ٤م ُمٕمٚم٘م٤م ذم ىمٌٚم٦م اعمًجد ُمّمحٗم٤م أو همػمه إٓ ٟمزقمف
وإن يم٤من قمـ يٛمٞمٜمف أو ؿمامًمف شمريمف( .اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )399/2

ىم٤مل اسمـ قمٛمر ٓ:شمً٤مومروا سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو وم٢من أظم٤مف أن يٜم٤مًمف أطمد ُمٜمٝمؿ(.اعمّم٤مطمػ)324/2
اًمروم(.اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )339/2
ىم٤مل احلًـ  :يم٤من يٙمره أن يً٤مومر سم٤معمّمحػ إمم أرض ّ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس:أٟمف ؾمئؾ قمـ سمٞمع اعمّم٤مطمػ وم٘م٤مل  ٓ :سم٠مس إٟمام ي٠مظمذون أضمقر أيدَيؿ(.اعمّم٤مطمػ )265/2

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل :اؿمؽم

اعمّم٤مطمػ وٓ شمٌٕمٝم٤م(.اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )269/2
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سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء اًمذه٥م وإٟم٤مء اًمٗمْم٦م

قمـ ؿمٕمٌ٦م ىم٤مل  :طمدصمٜمل اًم٘م٤مؾمؿ إقمرج ىم٤مل  :يم٤من ًمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم سم٠مصٌٝم٤من همالم جمقد َيدُمف ومٙم٤من
ي٠مشمٞمف سم٤معمّمحػ ذم قمالىمتف(.اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )342/2
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من  ٓ :سم٠مس سم٠من ي٠مظمذ اجلٜم٥م واحل٤مئض واًمّمٌل سمٕمالىم٦م اعمّمحػ(.اعمّم٤مطمػ )346/2
قمـ داود ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م أسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ ذاء اعمّم٤مطمػ وم٘م٤ملً :مق ل يقضمد ُمـ يِمؽمَي٤م ل يقضمد ُمـ يٌٞمٕمٝم٤م
إٟمام يٌٞمٕمقن اًمٙمت٤مب وإوراق وٓ يٌٞمٕمقن يمت٤مب اهلل (.اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )217/2
قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م :أٟمف يم٤من يٙمره سمٞمع اعمّم٤مطمػ(.اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )346/2
ذيمر ؾمٗمٞم٤من  :أٟمف يمره أن ٟمٕمٚمؼ اعمّم٤مطمػ(.اعمّم٤مطمػ ٓسمـ اسمك داود )296/2
 -9<:ثبة ربش ُ٠اعزؼّبي ئٔبء اٌز٘ت ٚئٔبء اٌفنخ
يف األوً ٚاٌؾشة ٚاٌيٙبسح ٚعبئش ٚخ ٖٛاالعزؼّبي

ِ
ِ
أن َر ُؾم َ
َ -1795قم ِـ أ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م ريض اهللَّ قمٜمٝم٤م َّ
نم ُب ذم
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :ا ًَّمذي َي ْ َ
ِ ِ ِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
جي ْر ِضم ُر ذم َسم ْٓمٜم ِ ِف ٟمَ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ ش ٌ
آٟم َٞم٦م ا ًْمٗم َّْم٦م إٟم ََّام ُ َ
رواي٦م عمًُٚم ٍؿ  « :إ َّن ا ًَّم ِذي ي٠ميم ُُؾ أو ي ْنمب ذم ِ
ٍ
آٟمٞم٦م ا ًْم ِٗم َّْم ِ٦م َو َّ
اًمذ َه٥م ش .
وذم
ْ َ ُ
َ
ْ
ِ
 -1796وقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
ىم٤مل َّ :
وؾم َّٚمؿ َهنَ٤مٟمَ٤م َقم ِـ احلَ ِر ِير ،
إن
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َّ
أظم ِ
٥م وا ًْم ِٗم َّْم ِ٦م  ،وىم٤مل  « :هـ هلؿ ذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م و ِهل ًَمٙمُؿ ذم ِ
اًمنمب ذم آٟمِٞمَ ِ٦م َّ
رة ش
اًمذ َه ِ َ
ْ
َ َ َ
ُ َّ ُ ْ
واًمدِّ يٌ٤مجِ َ ،و ُّ ْ
ُمتٗمؼ ِ
قمٚمٞمف .
ٌ
ِ
ِ
ٍ
ٞمح ْ ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
لم َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل
اًمّمح َ
وذم رواي٦م ذم َّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمذ َه ِ
َنم ُسمقا ذم آٟمٞمَ ِ٦م َّ
٥م وا ًْم ِٗم َّْم ِ٦م َوٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا ذم ِص َح٤مومِ َٝم٤مش .
َ ٓ « :شم ْٚمٌِ ًُقا احلَ ِر َير َوٓ اًمدِّ ي ٌَ َ
٤مج  ،وٓ شم ْ َ
ِ
ِ
اعمجق ِ
 -1797و َقم ْـ أٟمس سمـ ِؾمػمي َـ ىم٤مل  :يمٜم ُْ٧م َُمع أٟم ِ
س
َس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهللَّ قمٜمْ ُف قمٜمْد َٟم َٗم ٍر ُم َـ ُ
َ٤مء ُِمـ ومِْم ٍ٦م َ ،وم َٚمؿ ي٠م ُيم ْٚمف َ ،وم ِ٘م َٞمؾ ًَمف طمقًمف ومحق ًَمف قمغم إٟم ٍ
َ ،وم ِجلء سم َٗم٤م ًُمقدجٍ قمغم إٟم ٍ
َ٤مء ُِم ْـ َظم َٚمٜمْ٩م ِ ،
وضمل َء
ُ ِّ ُ َّ َ
ْ َّ
َ َ
ُ
ْ
َ
سمِ ِف وم َ٠م َيم َٚمف  .رواه اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾم ٍ
ٜم٤مد َطم ٍ
ًـ  «.اخلَ َٚمٜم ُْ٩م ش  :اجلَ ْٗمٜمَ٦م .
ُ
ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ٓ جيقز إيمؾ واًمنمب ذم أوان اًمذه٥م واًمٗمْمف وهذا سم٤مشمٗم٤مق اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞمف إرسمٕمف:

 - 697اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء اًمذه٥م وإٟم٤مء اًمٗمْم٦م

احلٜمٗم َّٞم٦م (.شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ًمٚمزيٚمٕمك  )6/19واعم٤مًمٙم َّٞم٦م ُ(.مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب )183/1
واًمِم٤مومٕم َّٞم٦م (.اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوى  )246/1واحلٜم٤مسمٚم٦م (.يمِمػ اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقشمك )1/51
وطمٙمك اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ٟ(.مٞمؾ آوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك )1/99
شمّمح اًمٓمٝم٤مرة ُِمـ آٟمٞمف اًمذه٥م واًمٗمْمف ُمع اًمتحريؿ وهذا سم٤مشمٗم٤مق اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞمف آرسمٕمف:
احلٜمٗمٞمَّ٦م ( :اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ  )211/8واعم٤مًمٙمٞمَّ٦م ُ( :مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب )79/1
واًمِم٤مومٕمٞمف ( :اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوى  )1/251واحلٜم٤مسمٚمف ( :آٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوى )81/1
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم أهنؿ يم٤مٟمقا قمٜمد طمذيٗم٦م وم٤مؾمتً٘مك ومً٘م٤مه جمقد ومٚمام ووع اًم٘مدح ذم يده رُم٤مه سمف
وىم٤ملً :مقٓ أن هنٞمتف همػم ُمرة وٓ ُمرشملم يم٠مٟمف ي٘مقل ل أومٕمؾ هذا وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ي٘مقل ٓ شمٚمًٌقا احلرير وٓ اًمديٌ٤مج وٓ شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وٓ شم٠ميمٚمقا ذم صح٤مومٝم٤م وم٢مهن٤م هلؿ ذم

اًمدٟمٞم٤م وًمٜم٤م ذم أظمرة(.اًمٌخ٤مرى ُ -5426مًٚمؿ )2967

ً
;< -9ثبة ربشٌ ُ٠جظ اٌشخً ثٛثب ِضػفشا

ً

ِ
َ -1798قم ْـ ٍ
أٟمس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
ُمتٗمؼ
اًمر ُضم ُؾ ٌ .
وؾم َّٚمؿ أ ْن َيت ََز ْقم َٗمر َّ
ىم٤مل َ :هنَك اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمٚمٞمف.
ِ
 -1799وقمـ ِ
قمٌد اهللَّ ِ
سمـ َقم ْٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ
وؾم َّٚمؿ
ْ
ىم٤مل  :ر َأى اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
َقم َكم َصم ْق َسم ْ ِ
لم ُُم َٕم ّْم َٗمريـ َوم َ٘م٤مل  « :أ ُُّم َؽ أ َُم َرشم َ
أطمر ْىم ُٝمامش.
ْؽ هبذا ؟ ش ُ
ىمٚم٧م  :أ ْهمً ُٚم ُٝم َام ؟ ىم٤مل ْ « :سمؾ ْ
َّ
ٍ
إن هذا ُم ْـ صم َٞم ِ
رواي٦م  ،وم٘م٤مل َّ « :
ًٌ َٝم٤م ش رواه ُمًٚمؿ .
وذم
٤مب اًم ُٙم َّٗم٤مر َومال َشم ْٚم ْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف :أٟمف هنك أن َُيرم اعمحرم ذم اًمثقب اعمّمٌقغ سم٤مًمقرس ( ٟمٌ٤مت ًمقٟمف
اصٗمر سم٤مًمٞمٛمـ ) واًمزقمٗمران ( ٟمٌ٤مت ًمقٟمف امحر )ُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )215/4
قمـ اسمـ قمٛمر ُمـ ًمٌس صمقب ؿمٝمرة أًمًٌف اهلل صمقب ُمذًم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )81/6
قمـ سمريدة اسمـ احلّمٞم٥م ي٘مقل :ؿمٝمدت ظمٞمؼم ويمٜم٧م ومٞمٛمـ صٕمد اًمثٚمٛم٦م وم٘م٤مشمٚم٧م طمتك رئل ُمٙم٤من وقمكم
صمقب أمحر ومام أقمٚمؿ أن ريمٌ٧م ذم اإلؾمالم ذٟمٌ٤م أقمٔمؿ قمكم ُمٜمف  .أى  :اًمِمٝمرة(.اًمًػم )479/2
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سم٤مب حتريؿ ًمٌس اًمرضمؾ صمقسم ً٤م ُمزقمٗمر ًا

ىم٤مل احلّملم :يم٤من زسمٞمد اًمٞم٤مُمل يٚمٌس سمرٟمً٤م ىم٤مل  :ومًٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل قم٤مسمف قمٚمٞمف ىم٤مل  :وم٘مٚم٧م ًمف  :إن
اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يٚمًٌقهن٤م ىم٤مل  :أضمؾ ! وًمٙمـ ىمد ومٜمل ُمـ يم٤من يٚمًٌٝم٤م وم٢من ًمًٌٝم٤م أطمد اًمٞمقم ؿمٝمروه وأؿم٤مروا
إًمٞمف سم٤مٓص٤مسمعُ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )81/6
ُمِمٝمقرا ُمـ اًمثٞم٤مب أقمرض اهلل قمٜمف وإن
ُمِمٝمقرا ُمـ اًمدواب وًمٌس
ىم٤مل ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥مُ :مـ ريم٥م
ً
ً
يمريام(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )375/4
يم٤من ً
ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ صمقب ُمًف ـمٞم٥م صمؿ ذه٥م ُمٜمف ريح اًمٓمٞم٥م هؾ َيرم ومٞمف؟ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ُم٤م ل يٙمـ ومٞمف صٌ٤مغ
زقمٗمران أو ورسُ(.مقـم٠م ُم٤مًمؽ )325/1
 طمٙمؿ ًمٌس اًمثٞم٤مب اعمٕمّمٗمرة  ،وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم صمالصم٦م أىمقال:اًم٘مقل إول  :اًمتحريؿ وهق ُمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م واظمتٞم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ.
اًم٘مقل اًمث٤من  :اًمٙمراه٦م وإًمٞمف ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م وهل اًمرواي٦م اعمٕمتٛمدة قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.
اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م  :اجلقاز وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.اعمجٛمقع  ، 459/4اعمٖمٜمل  ، 299/2اعمحغم ، 69/4
هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود  ، 117/11طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )228/5
واًمٚمقن إصٗمر ضم٤مئز ًمٚمرضم٤مل وإٟمام اًمٜمٝمل ذم طم٘مٝمؿ عمـ ًمٌس اعمٕمّمٗمر واعمزقمٗمر واعمٕمّمٗمر هق اًمثقب
اعمّمٌقغ سم٤مًمٕمّمٗمر ويٙمقن ًمف ًمقن احلٛمرة  ( .واًمٕمّمٗمر ٟ :مٌ٤مت ُمٕمروف يّمٌغ ًمقٟم٤م أمحر ) واعمّمٌقغ
سم٤مًمزقمٗمران (:وهق ٟمٌ٤مت يٕمٓمل ًمقٟم٤م أصٗمر ) وأُم٤م اعمّمٌقغ سم٤مٕصٗمر ُمـ همػم اًمزقمٗمران وم٘مد اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ
قمغم ضمقازه .
ىم٤مل اًمٜمقوي رم (اعمجٛمقع  : )337/ 4جيقز ًمٌس اًمثقب إسمٞمض وإمحر وإصٗمر وإظمي واعمخٓمط
وهمػمه٤م ُمـ أًمقان اًمثٞم٤مب وٓ ظمالف ذم هذا وٓ يمراه٦م ذم رء ُمٜمف .
وضم٤مء ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( : )136-132/6اشمّٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اؾمتحٌ٤مب ًمٌس ُم٤م يم٤من أسمٞمض اًم ّٚمقن ُمـ
اًمثّٞم٤مب .اشمّٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز ًمٌس إصٗمر ُم٤م ل يٙمـ ُمٕمّمٗمر ًا أو ُمزقمٗمر ًا .
<< -9ثبة إٌ ٟٙػٓ فّذ  ٍَٛ٠ئىل اًٌٍ١

ِ
ِ
ِ
قمكم ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ ُ ٓ « :يت َْؿ َسم ْٕمدَ
ىم٤مل َ :طمٗم ْٔم ُ٧م َقم ْـ َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1899قم ْـ ٍّ
اطمتِال ٍم َ ،وٓ ُص َام َت َي ْق ٍم إمم اًم َّٚم ْٞم ِؾ ش رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ .
ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
اإلؾمال ِم َقم ْـ
ىم٤مل اخلَ َّٓم٤ميب ذم
اًمّم َام ُ
شمٗمًػم هذا احلدي٨م  :يمَ٤م َن ُم ْـ ٟم ًُُؽ اجل٤مهٚم َّٞم٦م ّ
ت َ ،ومٜمُ ُٝمقا ذم ْ

 -699اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صٛم٧م يق ٍم إمم اًمٚمٞمؾ

٤مًمذيم ِْر واحل ِد ِ
ِ
َ
ي٨م سم٤مخلَ ْ ِػم .
ذًمؽ  ،و ُأُم ُروا سمِ ِّ َ َ

 -1891و َقم ْـ ىمٞمس سمـ أيب ِ
ىم٤مل َ « :د َظم َؾ أ ُسمق ٍ
طم٤مز ٍم َ
اًمّمدِّ ُيؼ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف قمغم ا ُْم َر َأ ٍة ُِم َـ
سمٙمر ِّ
آه٤م ٓ َشمتَ َٙم َّٚمؿ َ .
وم٘م٤مل َُ « :م٤مهلَ٤م ٓ َشم َت َٙم َّٚم ُؿ ش ؟ وم٘م٤م ًُمقاَ :طم َّج ْ٧م ُُم ّْم ِٛمتَ ً٦م ،
َْ
َ٥م َ ،وم َر َ
أمح َس ُي َ٘م ُ٤مل هلَ٤م َ :ز ْيٜم ُ
وم٘م٤مل هل٤م َ « :شم َٙم َّٚم ِٛمل َوم٢مِ َّن هذا ٓ ََيِ ُّؾ  ،هذا ُمـ َقمٛم ِؾ اجل ِ
٤مهٚمِٞم٦مش َومتَ َٙم َّٚم َٛم٧م  .رواه اًمٌخ٤مري .
َ
ْ َ
َ َ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف :أومْمؾ اًمٕمٌ٤مدة اًمّمٛم٧م ،واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج(.اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم )245/1

قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :سمٙمثرة اًمّمٛم٧م شمٙمقن اهلٞمٌ٦م(.رسمٞمع إسمرار ًمٚمزخمنمى )136/2
ىم٤مل رضمؾ ًمًٚمامن ريض اهلل قمٜمف :أوصٜمل .ىم٤مل ٓ :شمتٙمٚمؿ ىم٤مل :ويمٞمػ يّمؼم رضمؾ قمغم أن ٓ يتٙمٚمؿ؟ ىم٤مل:
وم٢من يمٜم٧م ٓ شمّمؼم قمـ اًمٙمالم ،ومال شمتٙمٚمؿ إٓ سمخػم أو اصٛم٧م( .اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )65
ىم٤مل أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف  :شمٕمٚمٛمقا اًمّمٛم٧م يمام شمٕمٚمٛمقن اًمٙمالم َّ
وم٢من اًمّمٛم٧م طمٚمؿ قمٔمٞمؿ ويمـ إمم أن
شمًٛمع أطمرص ُمٜمؽ إمم أن شمتٙمٚمؿ وٓ شمتٙمٚمؿ ذم رء ٓ يٕمٜمٞمؽ وٓ شمٙمـ ُمْمح٤ميمً٤م ُمـ همػم قمج٥م وٓ
َّ
ُمِم٤م ًء إمم همػم أربُ( .مٙم٤مرم إظمالق ًمٚمخرائٓمك )136
ىم٤مل أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف  :صمالث ُمـ ُمالك أُمر اسمـ آدم ٓ :شمِمؽ ُمّمٞمٌتؽ وٓ حتدث سمقضمٕمؽ وٓ
شمذل ٟمٗمًؽ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )244/1
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل :يم٤من ي٘م٤مل :اًمّمٛم٧م زيـ اًمٕم٤مل ،وؾمؽم اجل٤مهؾ( .طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )82/7
وقمٜمف ىم٤مل :يم٤من ي٘م٤مل :اًمّمٛم٧م ُمٜم٤مم اًمٕم٘مؾ ،واعمٜمٓمؼ ي٘مٔمتف :وٓ ُمٜم٤مم إٓ سمٞم٘مٔم٦م ،وٓ ي٘مٔم٦م إٓ سمٛمٜم٤مم.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )82/7
ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد :ىم٤مل طمٙمٞمؿ ُمـ احلٙمامء :اًمٕمٌ٤مدة .أو ىم٤مل :احلٙمٛم٦م ـ قمنمة أضمزاء :شمًٕم٦م ُمٜمٝم٤م ذم
اًمّمٛم٧م وواطمدة ذم اًمٕمزًم٦م :وم٠مردت ٟمٗمز ُمـ اًمّمٛم٧م قمغم رء ومٚمؿ أىمدر قمٚمٞمف ومٍمت إمم اًمٕمزًم٦م
ومحّمٚم٧م مم اًمتًٕمف ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )142/8
ىم٤مل وهٞم٥م سمـ اًمقرد :إن اًمٕمٌد ًمٞمّمٛم٧م ومٞمجتٛمع ًمف ًمٌُف .وىم٤مل ٓ :يًٚمؿ قمٌد قمغم اًم٘مقم طمتك َيؼم ُمـ
قم٘مٚمف ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )153/8
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قمـ سمنم سمـ احل٤مرث ىم٤مل :اًمّمؼم هق اًمّمٛم٧م ،واًمّمٛم٧م ُمـ اًمّمؼم :وٓ يٙمقن اعمتٙمٚمؿ أورع ُمـ
اًمّم٤مُم٧م :إٓ رضمؾ قم٤مل :يتٙمٚمؿ ذم ُمقوٕمف ،ويًٙم٧م ذم ُمقوٕمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )341/8
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :ىمٚم٦م اًمٜمٓمؼ :طمٙمٛم٦م ،ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمٛم٧م ،وم٢مٟمف رقم٦م طمًٜم٦م ،وىمٚم٦م وزر ،وظمٗم٦م ُمـ
اًمذٟمقب وم٠مطمًٜمقا سم٤مب احلٚمؿ ،وم٢من سم٤مسمف اًمّمٛم٧م واًمّمؼم :وم٤من اهلل شمٕم٤ممم يٌٖمض اًمْمح٤مكُ ،مـ همػم قمج٥م:
واعمِم٤مء إمم همػم أرب :وَي٥م اًمقازم :اًمذي يٙمقن يمراقمل ،وٓ يٖمٗمؾ قمـ رقمٞمتف :واقمٚمٛمقا :أن يمٚمٛم٦م
احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعمًٚمؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن يرومع ،ورومٕمف أن شمذه٥م رواشمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )367/5
قمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ قمـ اًمٕمٌ٤مدة ،وم٘م٤مل :رأس اًمٕمٌ٤مدة :اًمتٗمٙمر
واًمّمٛم٧م ،إٓ ُمـ ذيمر اهلل :وًم٘مد سمٚمٖمٜمل طمرف ـ يٕمٜمل :قمـ ًم٘مامن ـ ىم٤مل :ىمٞمؾ ًمف :ي٤م ًم٘مامنُ ،م٤م سمٚمغ ُمـ
طمٙمٛمتؽ؟ ىم ٤مل ٓ :أؾم٠مل قمام ىمد يمٗمٞم٧م ،وٓ أشمٙمٚمػ ُم٤مٓ يٕمٜمٞمٜمل :صمؿ ىم٤مل :ي٤م اسمـ سمِم٤مر ،إٟمام يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد:
أن يّمٛم٧م ،أو يتٙمٚمؿ سمام يٜمتٗمع سمف ،أو يٜمٗمع سمفُ ،مـ ُمققمٔم٦م ،أو شمٜمٌٞمف ،أو ختقيػ ،أو حتذير :واقمٚمؿ :أن إذا
يم٤من ًمٚمٙمالم ُمثؾ :يم٤من أووح ًمٚمٛمٜمٓمؼ ،وأسملم ذم اعم٘مٞم٤مس ،وأٟم٘مك ًمٚمًٛمع ،وأوؾمع ًمِمٕمقب احلدي٨م :ي٤م
اسمـ سمِم٤مرُ :مثؾ ًمٌٍم ىمٚمٌؽ :طمْمقر ُمٚمؽ اعمقت وأقمقاٟمف ًم٘مٌض روطمؽ ،وم٤مٟمٔمر :يمٞمػ شمٙمقن؟ وُمثؾ ًمف:
هقل اعمٓمٚمع ،وُمً٤مئٚم٦م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ،وم٤مٟمٔمر :يمٞمػ شمٙمقن؟ وُمثؾ ًمف :اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأهقاهل٤م ،و أومزاقمٝم٤م،
واًمٕمرض ،واحلً٤مب ،واًمقىمقف ،وم٤مٟمٔمر :يمٞمػ شمٙمقن؟ صمؿ سخ سظم٦م ،وىمع ُمٖمِمٞم ً٤م قمٚمٞمف(.احلٚمٞمف )17/8

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب زيمري٤م ٓ :أىمؾ ُم٤م شمٙمٚمٛم٧م سمٙمٚمٛم٦م ،إٓ وضمدت ًمذٟم٥م إسمٚمٞمس ذم صدري ُمٖمرزا ،إٓ ُم٤م
يم٤من ُمـ يمت٤مب اهلل ،وم٢من ل أؾمتٓمع :أن أزيد ومٞمف ،وٓ أٟم٘مص :وُم٤م ـمٚمٌ٧م شمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،ومتٕمٚمٛم٧م ُم٤م أردت:
صمؿ ـمٚمٌ٧م شمٕمٚمؿ اًمّمٛم٧م ،ومقضمدشمف أؿمد ُمـ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل أسمق ؾمٌ٠م :وسمٚمٖمٜمل :أن اسمـ أيب زيمري٤م ضمٕمؾ ذم
ومٞمف طمجر ًا ؾمٜملم ،يتٕمٚمؿ سمف اًمّمٛم٧م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )152/5
ىم٤مل اسمـ أيب إدريس قم٤مئذ اهلل ٕسمٞمف:ي٤م أسم٧م أُم٤م يٕمجٌؽ ـمقل صٛم٧م أيب قمٌد اهلل (يٕمٜمٞمٛمًٚمؿ سمـ يً٤مر )؟
وم٘م٤مل :أي سمٜمل شمٙمٚمؿ سم٤محلؼ ،ظمػم ُمـ ؾمٙمقت قمٜمف وم٘م٤مل ُمًٚمؿ :ؾمٙمقت قمـ اًمٌ٤مـمؾ ظمػم ُمـ شمٙمٚمؿ
سمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )293/2
وقمـ أيب اًمذ َّي٤مل ،ىم٤مل :شمٕم َّٚمؿ اًمّمٛم٧م يمام شمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،وم٢من يٙمـ اًمٙمالم َيديؽ ،وم٢من اًمّمٛم٧م ي٘مٞمؽ ،أٓ
ذم اًمّمٛم٧م ظمّمٚمت٤من :شمدومع سمف ضمٝمؾ ُمـ هق أضمٝمؾ ُمٜمؽ ،وشمٕمٚمؿ سمف ُمـ قمٚمؿ ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمؽ.

(اًمزهد ٓسمـ أيب قم٤مصؿ)51
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ىم٤مل سمنم سمـ احل٤مرث :إذا أقمجٌؽ اًمٙمالم وم٤مصٛم٧م وإذا أقمجٌؽ اًمّمٛم٧م ،ومتٙمٚمؿ(.احلٚمٞمف )374/8
قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ىم٤مل :أدٟمك ٟمٗمع سم٤مًمًٙمقن :اًمًالُم٦م ،ويمٗمك سم٤مًمًالُم٦م قم٤مومٞم٦م :وأدٟمك ضر اًمٜمٓمؼ:
اًمِمٝمرة ،ويمٗمك سم٤مًمِمٝمرة سمٚمٞم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )394-393/8
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤ملً :مق أن اًم٘مقم يمُٚمٗمقا اًمّمٛم٧مٕ ،ىمٚمقا اعمٜمٓمؼ(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )374/2
ىمٞمؾ إلسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ :إن ومالٟم ً٤م يتٕمٚمؿ اًمٜمحق :وم٘م٤مل :هق إمم أن يتٕمٚمؿ :اًمّمٛم٧م أطمقج(.احلٚمٞمف )16/8
قمـ أيب زيمري٤م ىم٤مل :قم٤مجل٧م ًمً٤من قمنميـ ؾمٜم٦م ،ىمٌؾ أن يًت٘مٞمؿ زم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/5
ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل :يم٤مٟمقا جيٚمًقن ومٞمتذايمرون وم٠مـمقهلؿ ؾمٙمقشم ً٤م أومْمٚمٝمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ(.احلٚمٞمف )224/4
ىم٤مل ؿمٛمٞمط سمـ قمجالن :ي٤م اسمـ آدم ،إٟمؽ ُم٤م دُم٧م ؾم٤ميمت ً٤م ،وم٢مٟمؽ ؾم٤مل :وم٢مذا شمٙمٚمٛم٧م :ومخذ طمذرك .
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )129/3
ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أيب إظمي :ىمٚم٧م ٕيقب اًمًختٞم٤من :أوصٜمل ،وم٘م٤مل :أىمؾ اًمٙمالم(.احلٚمٞمف )7/3
ىم٤مل إوزاقملُ:مـ أيمثر ذيمر اعمقت :يمٗم٤مه اًمٞمًػم وُمـ قمٚمؿ أن ُمٜمٓم٘مف ُمـ قمٛمٚمف ىمؾ يمالُمف(.احلٚمٞمف )143/6

ىم٤مل اعمٜم٤موى ( :وٓ صامت يقم إمم اًمٚمٞمؾ) أي ٓ قمؼمة سمف وٓ ومْمٞمٚم٦م ًمف وًمٞمس ُمنموقم٤م قمٜمدٟم٤م يمام ذع
ًمألُمؿ ىمٌٚمٜم٤م ومٜمٝمك قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م(.ومٞمض اًم٘مدير )575/6
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :وًمٞمًٛمـ ذيٕمف آؾمالم اًمّمٛم٧م قمـ اًمٙمالم وفم٤مهر آظمٌ٤مر حتريٛمف( .اعمٖمٜمك)481/4
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٛمػم ىم٤مل :يم٤من قمامر سمـ ي٤مه ـمقيؾ اًمّمٛم٧م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)142 /1

ويم٤من أقمرايب جي٤مًمس اًمِمٕمٌل ويٓمٞمؾ اًمّمٛم٧م ،وم٘م٤مل ًمف اًمِمٕمٌل يق ًُم٤م :أٓ شمتٙمٚمؿ؟ ،وم٘م٤ملَ :أؾمٙم٧م َ
وم٠مؾم َٚمؿ
و َأؾمٛمع َ
وم٠مقم َٚمؿَّ :
إن طم َّظ اعمرء ذم أذٟمف ًمف ،وذم ًمً٤مٟمف ًمٖمػمه(.وومٞم٤مت إقمٞم٤من )14 /3
ىم٤مل ُمقرق اًمٕمجكم :شمٕمٚمٛم٧م اًمّمٛم٧م ذم قمنم ؾمٜملم :وُم٤م ىمٚم٧م ؿمٞمئ ً٤م ىمط إذا همْمٌ٧م :أٟمدم قمٚمٞمف إذا ذه٥م
قمٜمل اًمٖمْم٥م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)235/2
اإلٔغبْ ئىل غري أثٗ١
=< -9ثبة ربش ُ٠أزغبة
َِ
ّ
ٚر ٗ١ٌٛئىل غري ِٛاٌٗ١

ِ
َ -1892قم ْـ َؾم ْٕم ِد سمـ أيب و َّىم ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َُ :مـ ا َّد َقمك إمم
اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مص ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن َّ
ُمتٗمؼ ِ
ٞمف َوم٤مجلٜمَّ ُ٦م َقم َٚم ِ
ٞمف وهق يٕم َٚمؿ أ َّٟمف َهمػم أسمِ ِ
ِ ِ
قمٚمٞمف .
ٞمف َطمرا ٌم ش ٌ .
َ
َهم ْػم أسمِ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
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سم٤مب حتريؿ اٟمتً٤مب ِ
اإلٟمً٤من إمم همػم أسمٞمف

ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  ٓ « :شم َْر َهمٌُقا َقم ْـ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1893وقمـ أيب ُهر ْي َرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َقمـ اًمٜم ِّ
آسم٤مئِٙمُؿ َ ،ومٛمـ ر ِهم٥م َقمـ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أسمٞمف َوم ُٝم َق ُيم ْٗم ٌر ش ٌ
َ ْ َ ْ َ َ ْ
ٍ
ـم٤مرق َ
٥مَ ،وم ًَ ِٛم ْٕمت ُف
َ -1894و َقم ْـ يزيدَ ذيؽ سمـ
:ر َأ ْي ُ٧م َقمٚمِٞمًّ٤م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقمغم اعمِٜم َ ِْؼم َ ْ
َي ُٓم ُ
ىم٤مل َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َي ُ٘م ُ
ٞمٝم٤م
َنم َه٤م َوم٢مذا وم َ
قل ٓ:واهللَِّ َُم٤م قمٜمْدَ ٟمَ٤م ُم ْـ يمت٤مب َٟم ْ٘مرؤ ُه إَّٓ يمت٤مب اهللَّ َ ،و َُم٤م ذم هذه َّ
اًمّمحٞم َٗم٦مَ ،ومٜم َ َ
ؾمقل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ :
ِ
اإلسمؾ َ ،و َأ ْؿم َٞم٤م ُء ُِم َـ ِ
ِ
اطم٤مت َ ،وومٞم َٝم٤م َ :ىم َ٤مل َر ُ
أؾمٜم ُ
اعمديٜمَ ُ٦م َطم َر ٌم َُم٤م
اجل َر
َ٤من
َ
ْ َ
ْ
ث ومٞمٝم٤م طمدَ صم ً٤م  ،أو آوى ُحم ْ ِدصم ً٤م َ ،ومٕم َٚمٞم ِف ًَمٕمٜمَ ُ٦م اهللَِّ واعمَ ِ
الئٙمَ٦م َواًمٜم ِ
لم
مج ِٕم َ
َّ٤مس أ ْ َ
َسم ْ َ
َ ْ ْ
ْ َ
أطمدَ َ َ َ
لم َقم ْ ٍػم إمم َصم ْق ٍر َ ،وم َٛم ْـ ْ

 ٓ ،ي ْ٘مٌ ُؾ اهللَّ ُِمٜمْف يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم٦م سوم ً٤م وٓ قمَدْ ًٓ ِ ،ذُم ُ٦م اعمًُٚمِ ِٛم َ ِ
َ٤مه ْؿ َ ،وم َٛم ْـ
لم َواطمدَ ٌة َ ،ي ًْ َٕمك ِ َهب٤م أ ْدٟم ُ
ُ َْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
َّ ْ
أظم َٗمر ُمًٚمِ ًام َ ،ومٕم َٚمٞم ِف ًَمٕمٜمَ ُ٦م اهللَّ واعمَ ِ
الئٙم َِ٦م َواًمٜم ِ
لمَ ٓ ،ي ْ٘مٌَ ُؾ اهللَّ ُِمٜمْ ُف َي ْقم ا ًْم ِ٘مٞم٤م َُم ِ٦م َسوم ً٤م وٓ قمدْ ًٓ
أمج ِٕم َ
َّ٤مس ْ َ
ْ ْ
ْ َ ُ ْ
أسمٞمف  ،أو اٟمتَٛمك إمم َهم ِػم ُمق ِ
 .وُم ِـ اد َقمك إمم َهم ِػم ِ
اًمٞمف َ ،ومٕم َٚم ْٞم ِف ًَم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللَّ َواعمالئِٙم َِ٦م َواًمٜم ِ
لم ٓ ،
أمج ِٕم َ
َّ٤مس ْ َ
ْ ََ
َ َ َّ
َ
ْ

ِ ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
سوم ً٤م َوٓ قمَدْ ًٓ ش ٌ .
ي ْ٘مٌَ ُؾ اهللَّ ُمٜمْ ُف َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤مُم٦م َ ْ
أي َ :قم ْٝمدُ ُه ْؿ وأُم٤مٟم ُت ُٝمؿ َ « .و ْ
فش :اًمت َّْق َسم ُ٦م َ ،و ِىم َٞمؾ
واًمٍم ُ
« ِذ َُّم ُ٦م اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
لم ش ْ
أظم َٗم َر ُه ش َٟ :م َ٘م َض َقم ْٝمدَ ُه َّ « .
احل َٚم ُ٦م  « .وا ًْمٕمدْ ُل شَ ِ :
ِ :
اًمٗمدَ ا ُء .
َ َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
َ
قل ًَ « :م ْٞم َس ُم ْـ
َ -1895و َقم ْـ أيب َذ ٍّر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
ٌَق ُأ َُم ْ٘م َٕمدَ ُه ُِم َـ
َر ُضم ٍؾ ا َّد َقمك ًم َٖم ْػم أسمٞمف َو ُه َق َي ْٕم َٚم ُٛم ُف إَّٓ َيم َٗم َر َ ،و َُم ِـ ا َّد َقمك َُم٤م ًَم ْٞم َس ًم ُف َ ،وم َٚم ْٞم َس ُمٜمَّ٤م َ ،وًم َٞمت َّ
ُمتٗمؼ ِ
اًمٜمَّ٤مر َ ،و َُم ْـ َد َقم٤م َر ُضمالً سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر ْ ،أو َ
ىم٤مل  :قمدُ َّو اهللَّ َ ،و ًَمٞمْ َس يم َ
قمٚمٞمف َ ،و َه َذا
َذًمؽ إَّٓ َطم َ٤مر َقم َٚم ْٞم ِف ش ٌ
ِ
رواي٦م ُُم ًْٚمِ ِؿ .
ًم ْٗم ُظ

ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمف ًمّمٝمٞم٥م ريض اهلل قمٜمف اشمؼ اهلل وٓ شمدع إمم همػم أسمٞمؽ وم٘م٤مل
صٝمٞم٥مُ :م٤م ينن أن زم يمذا ويمذا وأن ىمٚم٧م ذًمؽ وًمٙمٜمل هىم٧م وأٟم٤م صٌل.و يم٤من صٝمٞم٥م ي٘مقل :إٟمف
اسمـ ؾمٜم٤من سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٌد قمٛمرو سمـ قم٘مٞمؾ  ،ويًقق ٟمًٌ٤م يٜمتٝمل إمم اًمٜمٛمر سمـ ىم٤مؾمط  ،وأن أُمف ُمـ سمٜمل

متٞمؿ ،ويم٤من ًمً٤مٟمف أقمجٛمٞم٤م ٟٕ ،مف ريب سملم اًمروم  ،ومٖمٚم٥م قمٚمٞمف ًمً٤مهنؿ ،وىمد روى احل٤ميمؿ قمـ طم٤مـم٥م ىم٤مل:
ىم٤مل قمٛمر ًمّمٝمٞم٥مُ :م٤م وضمدت قمٚمٞمؽ ذم اإلؾمالم إٓ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :ايمتٜمٞم٧م أسم٤م َيٞمك ،وأٟمؽ ٓ متًؽ ؿمٞمئ٤م،

 - 613اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

سم٤مب حتريؿ اٟمتً٤مب ِ
اإلٟمً٤من إمم همػم أسمٞمف

وشمدقمك إمم اًمٜمٛمر سمـ ىم٤مؾمط  ،وم٘م٤مل :أُم٤م اًمٙمٜمٞم٦م  ،وم٢من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٜم٤من .وأُم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ،
وم٢من اهلل ي٘مقل( :وُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ رء ومٝمق َيٚمٗمف) .وأُم٤م اًمٜمً٥م  ،ومٚمق يمٜم٧م ُمـ روصم٦م ٟٓمتًٌ٧م إًمٞمٝم٤م ،وًمٙمـ
يم٤من اًمٕمرب يًٌل سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م  ،ومًٌ٤من ٟم٤مس سمٕمد أن قمروم٧م ُمقًمدي وأهكم ومٌ٤مقمقن  ،وم٠مظمذت
سمٚمً٤مهنؿ(.ومتح اًمٌ٤مرى )53/7
ىم٤مل اسمـ طمجر :وذم احلدي٨م حتريؿ آٟمتٗم٤مء ُمـ اًمٜمً٥م اعمٕمروف وآدقم٤مء إمم همػمه وىمٞمد ذم احلدي٨م
سم٤مًمٕمٚمؿ وٓ سمد ُمٜمف ذم احل٤مًمتلم إصمٌ٤مشم٤م وٟمٗمٞم٤م ٕن اإلصمؿ إٟمام يؽمشم٥م قمغم اًمٕم٤مل سم٤مًمٌمء اعمتٕمٛمد ًمف.
( ومتح اًمٌ٤مرى )541/6
ِّ
اعمًتحؾ أي ُمـ اؾمتحؾ ومٕمؾ هذا ُمع قمٚمٛمف وم٘مد يمٗمر
ىم٤مل اًمٜمقوي  :ومٞمف شم٠مويالن :أطمدمه٤م :أٟمف ذم طمؼ
قه ْؿ ِٔ َسم٤مئِ ِٝم ْؿ
اًمث٤من :أٟمف يمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م واإلطمً٤من وطمؼ اهلل شمٕم٤ممم وطمؼ أسمٞمف .واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل (:ا ْد ُقم ُ
ُه َق َأ ْىم ًَ ُط ِقمٜمْدَ اهللَِّ)(.إطمزاب (.)5ذح اًمٜمقوى قمغم ُمًٚمؿ )
َّ
>< -9ثبة اٌزسز٠ش ِٓ اسرىبة ِب ٔ ٝٙاهلل ػض ٚخً
أ ٚسع ٌٗٛفٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ ػٕٗ

َّ

ِ
ِ
ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ :وم ْٚمٞمح َذ ِر ا ًَّم ِذيـ َُيَ٤مًم ِ ُٗمق َن َقمـ أُم ِر ِه ْ ِ
ٞمؿ [ اًمٜمقر :
أن شمُّمٞمٌَ ُٝم ْؿ ومتْٜمَ ٌ٦م َأ ْو ُيّمٞم ٌَ ُٝم ْؿ َقم َذ ٌ
َ
َ ْ
اب َأًم ٌ
ْ ْ
َي ِّذ ُريم ُُؿ اهللُ َٟم ْٗم ًَ ُف [ آل قمٛمران  ، ] 39 :وىم٤مل شمٕم٤ممم  :إ َّن َسم ْٓم َش َر ِّسم َؽ
 ، ] 63وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :و ُ َ
ًَم َِم ِديدٌ [ اًمؼموج  ، ] 12 :وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :ويم َِذ َ
ًمؽ َأ ْظم ُذ َر ِّسم َؽ إِ َذا َأ َظم َذ اًم ُ٘م َرى َو ِه َل َفم٤معمَ ِ ٌ٦م إ َّن َأ ْظم َذ ُه
ِ
ِ
ٞمؿ َؿم ِديدٌ [ هقد َ -1896 .] 192 :و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َّ
وؾم َّٚمؿ
أن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َأًم ٌ
إن اهللَّ َشمٕم٤ممم ي َٖم٤مر  ،و َهمػم ُة اهللَِّ أ ْن ي ْ٠ميت اعمَرء ُم٤م طمرم اهللَّ َقم ِ
َىم َ٤مل َّ « :
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ٚمٞمف ش ٌ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ
َ َ ُ َ َْ
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشاآٔ:ٗ١عجك روش٘ب لجً رٌه :
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

(إن سمٓمش رسمؽ ًمِمديد ) ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :إن أظمذه سم٤مًمٕمذاب إذا أظمذ اًمٔمٚمٛم٦م ًمِمديد .

(شمٗمًػم اًمٌٖمقى )388/8
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :ي٤م أهؾ ُمٙم٦م اشم٘مقا اهللَ ذم طمرُمٙمؿ هذا ،أشمدرون َُمـ يم٤من ؾم٤ميمـ طمرُمٙمؿ هذا ُمـ
ٍ
ٍ
ومالن وم٠مطم ُّٚمقا طمرُمتف ومٝمٚمٙمقا ،طمتك قمد ُم٤م ؿم٤مء اهلل
ومالن وم٠مطم ُّٚمقا طمرُمتف ومٝمٚمٙمقا ،وسمٜمق
ىمٌٚمٙمؿ؟ يم٤من ومٞمف سمٜمق

قمز َّ
وضمؾ
 -614اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم سم٤مب اًمتحذير ُمـ ارشمٙم٤مب ُم٤م هنك اهلل َّ
صمؿ ىم٤مل :واهلل ٕن َ
قمنم ظمٓم٤مي٤م سمٖمػمه أطم٥م إ َّزم ُِمـ أن أقمٛمؾ واطمد ًة سمٛمٙم٦م.
أقمٛمؾ َ
(ؿمٕم٥م اإليامن ً -مٚمٌٞمٝم٘مل  - 464 /5رىمؿ )3723
خترب وهل قم٤مُمرة ىمٞمؾ :ويمٞمػ خترب وهل
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف:شمقؿمؽ اًم٘مرى أن
َ
أسمراره٤م ،وؾم٤مد اًم٘مٌٞمٚم َ٦م ُمٜم٤موم٘مقه٤م( .اجلقاب اًمٙم٤مذم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )72
قم٤مُمرة؟ ىم٤مل :إذا قمال َّ
ومج ُ٤مره٤م َ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل :ي٤م ص٤مطم٥م اًمذٟم٥م ٓ ،شم٠مُمـ ُمـ ؾمقء قم٤مىمٌتف ،وعم٤م يتٌع اًمذٟم٥م أقمٔمؿ ُمـ اًمذٟم٥م إذا
قمٛمٚمتف ،وم٢من ىمٚم٦م طمٞم٤مئؽ ممـ قمغم اًمٞمٛملم وقمغم اًمِمامل وأٟم٧م قمغم اًمذٟم٥م ،أقمٔمؿ ُمـ اًمذٟم٥م اًمذي قمٛمٚمتف:
ووحٙمؽ وأٟم٧م ٓ شمدري ُم٤م اهلل ص٤مٟمع سمؽ ،أقمٔمؿ ُمـ اًمذٟم٥م :وومرطمؽ سم٤مًمذٟم٥م إذا فمٗمرت سمف ،أقمٔمؿ
ُمـ اًمذٟم٥م :وطمزٟمؽ قمغم اًمذٟم٥م إذا وم٤مشمؽ ،أقمٔمؿ ُمـ اًمذٟم٥م إذا فمٗمرت سمف :وظمقومؽ ُمـ اًمريح إذا
طمريم٧م ؾمؽم سم٤مسمؽ وأٟم٧م قمغم اًمذٟم٥م ،وٓ يْمٓمرب وم١مادك ُمـ ٟمٔمر اهلل إًمٞمؽ ،أقمٔمؿ ُمـ اًمذٟم٥م
إذاقمٛمٚمتف :وَيؽ ،هؾ شمدري ُم٤م يم٤من ذٟم٥م أيقب قمٚمٞمف اًمًالم ،وم٤مسمتاله اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٌالء ذم ضمًده ،وذه٤مب
ُم٤مًمف؟ إٟمام يم٤من ذٟم٥م أ يقب قمٚمٞمف اًمًالم :أٟمف اؾمتٕم٤من سمف ُمًٙملم قمغم فمٚمؿ يدرؤه قمٜمف ،ومٚمؿ يٕمٜمف ،ول ي٠مُمر
سمٛمٕمروف ،ويٜمف اًمٔم٤مل قمـ فمٚمؿ هذا اعمًٙملم ،وم٤مسمتاله اهلل قمز وضمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)325-324/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ُمـ ُم١مُمـ وٓ وم٤مضمر ،إٓ وىمد يمت٥م اهلل شمٕم٤ممم ًمف رزىمف ُمـ احلالل:
وم٤من صؼم طمتك ي٠مشمٞمف ،آشم٤مه اهلل شمٕم٤ممم وإن ضمزع ،ومتٜم٤مول ؿمٞمئ ً٤م ُمـ احلرامٟ ،م٘مّمف اهلل ُمـ رزىمف احلالل.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء)326/1
ؾمئؾ اسمـ قمٌ٤مس  :قمـ رضمؾ يمثػم اًمذٟمقب يمثػم اًمٕمٛمؾ ،أقمج٥م إًمٞمؽ أم رضمؾ ىمٚمٞمؾ اًمذٟمقب .ىمٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ
؟ ىم٤مل ُ :م٤م أقمدل سم٤مًمًالُم٦م ؿمٞمئً٤م يٕمٜمل ىمٚمٞمؾ اًمذٟمقب أقمج٥م إزم( .ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )537/15
ىم٤مل طمذيٗم٦م  :إن اًمرضمؾ ًمٞمذٟم٥م ومٞمٜم٘مط قمغم ىمٚمٌف ٟم٘مٓم٦م ؾمقداء صمؿ يذٟم٥م ومٞمٜم٘مط قمغم ىمٚمٌف ٟم٘مٓم٦م ؾمقداء طمتك
يّمػم يم٤مًمِم٤مُم٦م(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )247/15
ىم٤مل اسمك أيقب إٟمّم٤مري :إن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ احلًٜم٦م يتٙمؾ قمٚمٞمٝم٤م ويٕمٛمؾ اعمح٘مرات طمتك ي٠ميت اهلل وىمد
أظمٓمرشمف وإن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ اًمًٞمئ٦م ومٞمٗمرق ُمٜمٝم٤م طمتك ي٠ميت اهلل آُمٜم٤م( .ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )314/15
ىم٤مل أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف :طمذر اُمرؤ أن شمٌٖمْمف ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر صمؿ ىم٤مل :أشمدري ُم٤م
هذا؟ ىمٚم٧م ٓ :ىم٤مل :اًمٕمٌد َيٚمق سمٛمٕم٤مِص اهلل قمز وضمؾ ومٞمٚم٘مل اهلل سمٖمْمف ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ طمٞم٨م ٓ

قمز َّ
وضمؾ
 - 615اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم سم٤مب اًمتحذير ُمـ ارشمٙم٤مب ُم٤م هنك اهلل َّ
يِمٕمر(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )215/1
ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداران  :إٟمام ه٤مٟمقا قمٚمٞمف ومؽميمٝمؿ وُمٕم٤مصٞمف  ،وًمق يمرُمقا قمٚمٞمف ُمٜمٕمٝمؿ قمٜمٝم٤م.
(ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك)273/15
ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز:إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ٓ ِّ
يٕمذب اًمٕم٤مُم٦م سمذٟم٥م اخل٤مص٦م ،وًمٙمـ إذا ُقم ِٛمؾ اعمٜمٙمَر
ِ
ٝم٤مرا اؾمتح٘مقا اًمٕم٘مقسم٦م يم ُّٚمٝمؿ( .اًمٕم٘مقسم٤مت ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ) 51
ضم ً
قمـ ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل  :ىمراءة آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمٛمؾ هب٤م أطم٥م إزم ُمـ أن أظمتؿ اًم٘مرآن أًمػ
ُمرة وإدظم٤مل اًمنور قمغم اعم١مُمـ وىمْم٤مء طم٤مضمتف أطم٥م إزم ُمـ قمٌ٤مدة اًمٕمٛمر يمٚمف وشمرك اًمدٟمٞم٤م ورومْمٝم٤م
أطم٥م إزم ُمـ أن أقمٌد اهلل سمٕمٌ٤مدة أهؾ اًمًٛمقات وإرض وشمرك داٟمؼ ُمـ طمرام أطم٥م إزم ُمـ ُم٤مئ٦م طمج٦م
ُمـ طمالل(.شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم رىمؿ )134
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :إٟمام شمزًمزل إرض إذا قمٛمؾ ومٞمٝم٤م سم٤معمٕم٤مِص ،ومؽمقمد ومرىم٤م ( ظمق ًوم٤م ) ُمـ اًمرب ضمؾ
ضمالًمف أن يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م( .اًمٕم٘مقسم٤مت ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م )31
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك  :ىمٞمؾ ًمقهٞم٥م سمـ اًمقرد  ٓ :جيد طمالوة اًمٕمٌ٤مدة ُمـ يٕميص اهلل ؟ ىم٤مل  ٓ :وٓ ُمـ
هؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م(.ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مك )279/15
قمـ احلًـ سمـ ص٤مًمح ىم٤مل :اًمٕمٛمؾ سم٤محلًٜم٦م :ىمقة ذم اًمٌدن ،وٟمقر ذم اًم٘مٚم٥م ،ووقء ذم اًمٌٍم :واًمٕمٛمؾ
سم٤مًمًٞمئ٦م :وهـ ذم اًمٌدن ،وفمٚمٛم٦م ذم اًم٘مٚم٥م ،وقمٛمك ذم اًمٌٍم(.طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )339/7
ىم٤مل أيب طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر :دمد اًمرضمؾ يٕمٛمؾ سم٤معمٕم٤مِص ،وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف :حت٥م اعمقت؟ ىم٤مل ،ٓ :ويمٞمػ،
وقمٜمدي ُم٤م قمٜمدي؟ ومٞم٘م٤مل ًمف :أومال شمؽمك ُم٤م شمٕمٛمؾ ُمـ اعمٕم٤مِص؟ ومٞم٘مقلُ :م٤م أريد شمريمف ،وُم٤م أطم٥م أن أُمقت
طمتك أشمريمف(. !.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )232/3
وىم٤مل َيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي  :قمجٌ٧م ُمـ رضمؾ ي٘مقل ذم دقم٤مئف اًمٚمٝمؿ ٓ شمِمٛم٧م يب إقمداء صمؿ هق يِمٛم٧م
سمٜمٗمًف يمؾ قمدو وم٘مٞمؾ ًمف يمٞمػ ذًمؽ ؟ ىم٤مل يٕمَم اهلل ويِمٛم٧م سمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمؾ قمدو(.اجلقاب اًمٙم٤مرم )54
دواب إرض شمدقمق قمغم ظم َّٓم٤مئل سمٜمل آدم إذا اطمتٌس اًم َ٘م ْٓم ُر ذم اًمًامء ،ي٘مقًمقن:
ىم٤مل ىمت٤مد ُة سمـ دقم٤مُم٦م. :إن
َّ
هذا قمٛمؾ قمّم٤مة سمٜمل آدمً ،مٕمـ اهللُ قمّم٤م َة سمٜمل آدم( .اًمٕم٘مقسم٤مت ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )69
ؾمئؾ اسمك اًم٘م٤مؾمؿ احلٙمٞمؿ  :هؾ ُمـ ذٟم٥م يٜمزع اإليامن ُمـ اًمٕمٌد ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ صمالصم٦م ُمـ اًمذٟمقب شمٜمزع اإليامن

قمز َّ
وضمؾ
 - 616اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم سم٤مب اًمتحذير ُمـ ارشمٙم٤مب ُم٤م هنك اهلل َّ
ُمـ اًمٕمٌد ،أوهل٤م أن ٓ يِمٙمر اهلل قمغم ُم٤م أيمرُمف سمف ُمـ اإليامن واًمث٤من  :أن ٓ َي٤مف ُمقت اإليامن قمٜمف
واًمث٤مًم٨م أن ئمٚمؿ أهؾ اإلؾمالم (.شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم رىمؿ )134
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل :إن هلل شمٕم٤ممم قم٘مقسم٤مت ،ومتٕم٤مهدوهـ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ذم اًم٘مٚم٥م وإسمدان :وٜمٙم ً٤م ذم
اعمٕمٞمِم٦م ،ووهٜم ً٤م ذم اًمٕمٌ٤مدة ،وؾمخٓم٦م ذم اًمرزق(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )364/2
ىم٤مل ذي اًمٜمقن :يمؾ ُمٓمٞمع ُمًت٠مٟمس ويمؾ قم٤مص ُمًتقطمش ويمؾ حم٥م ذًمٞمؾ ويمؾ ظم٤مئػ ه٤مرب ويمؾ راج
ـم٤مًم٥م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )376/9
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض:أصٚمح ُم٤م أيمقن:اوم٘مر ُم٤م أيمقن وإن ٕقميص اهلل وم٠مقمرف ذًمؽ ذم ظمٚمؼ
مح٤مري(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )199/8
قمـ ُمٕمتٛمر قمـ أسمٞمف أسمق اعمٕمتٛمر ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من ىم٤مل :إن اًمرضمؾ ًمٞمذٟم٥م اًمذٟم٥م ،ومٞمّمٌح قمٚمٞمف
ُمذًمتف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )31/3
قمـ احلًـ ىم٤مل :إن اًمٕمٌد ًمٞمٕمٛمؾ اًمذٟم٥م ،ومام يزال سمف يمئٞمٌ ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )288/7
ىم٤مل إوزاقمل  :ؾمٛمٕم٧م سمالل سمـ ؾمٕمد ي٘مقل  ٓ :شمٜمٔمر إمم صٖمر اخلٓمٞمئ٦م وًمٙمـ اٟمٔمر ُمـ قمّمٞم٧م.
(ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء )91/5
ىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع  .اٟمف ًمٞمٕمرف اًمٗم٤مضمر ذم وضمٝمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )359/2
آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ضمٌػم سمـ ٍ
ٍ
سمٕمض ،ورأي٧م أسم٤م اًمدرداء
ٟمٗمػم ىم٤مل :عم٤م ُومتح٧م ىمؼمص ُوم ِّرق سملم أهٚمٝم٤م ،ومٌٙمك سمٕمْمٝمؿ إمم
ضم٤مًمً٤م وطمده يٌٙمل ،وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م اًمدرداءُ ،م٤م يٌٙمٞمؽ ذم يق ٍم أقمز اهلل ومٞمف اإلؾمالم وأهٚمف؟ ىم٤مل :وَيؽ ي٤م
ً
ضمٌػم! ُم٤م أهقن اخلٚمؼ قمغم اهلل إذا هؿ شمريمقا أُمره! سمٞمٜم٤م هل أُم٦م ىم٤مهرة فم٤مهرة هلؿ اعمٚمؽ شمريمقا أُمر اهلل
ُ
ومّم٤مروا إمم ُم٤م شمرى( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء .)216 / 1
ىم٤مل أيب ؾمٚمٞمامن اًمدارن :أىمٛم٧م قمنميـ ؾمٜم٦م ل أطمتٚمؿ ،ومدظمٚم٧م ُمٙم٦م ،وم٠مطمدصم٧م هب٤م طمدصم ً٤م ،ومام أصٌح٧م
طمتك اطمتٚمٛم٧م :وم٘مٚم٧م ًمف :وم٠مي رء يم٤من ذًمؽ احلدث؟ ىم٤مل :شمريم٧م صالة اًمٕمِم٤مء ذم اعمًجد احلرام ذم
مج٤مقم٦م ومام أصٌح٧م ،طمتك اطمتٚمٛم٧م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )267/9
طم٩م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ وُمٕمف قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ومٚمام أذف قمغم قم٘مٌ٦م قمًٗم٤من ٟمٔمر ؾمٚمٞمامن إمم
قمًٙمره وم٠مقمجٌف ُم٤م رأى ُمـ طمجره وأسمٜمٞمتف وم٘م٤مل  :يمٞمػ شمرى ُم٤م ه٤مهٜم٤م ي٤م قمٛمر ؟ ىم٤مل  :أرى ي٤م أُمػم

قمز َّ
وضمؾ
 - 617اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم سم٤مب اًمتحذير ُمـ ارشمٙم٤مب ُم٤م هنك اهلل َّ
اعم١مُمٜملم دٟمٞم٤م ي٠ميمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م أٟم٧م اعمًئقل قمٜمٝم٤م واعم٠مظمقذ سمام ومٞمٝم٤م ومٓم٤مر همراب ُمـ
طمجرة ؾمٚمٞمامن يٜمٕم٥م ذم ُمٜم٘م٤مره يمنة وم٘م٤مل ؾمٚمٞمامنُ :م٤م شمرى هذا اًمٖمراب ي٘مقل ؟ ىم٤مل  :أفمٜمف ي٘مقل ُمـ
أيـ دظمٚم٧م هذه اًمٙمنة ويمٞمػ ظمرضم٧م ؟ ! ىم٤مل  :إٟمؽ ًمتجلء سم٤مًمٕمج٥م ي٤م قمٛمر ىم٤مل  :إن ؿمئ٧م أظمؼمك
سم٠مقمج٥م ُمـ هذا أظمؼمشمؽ  .ىم٤مل  :وم٠مظمؼمن ىم٤مل ُ :مـ قمرف اهلل ومٕمّم٤مه وُمـ قمرف اًمِمٞمٓم٤من وم٠مـم٤مقمف
وُمـ رأى اًمدٟمٞم٤م وشم٘مٚمٌٝم٤م سم٠مهٚمٝم٤م صمؿ اـمٛم٠من إًمٞمٝم٤م  ،ىم٤مل ؾمٚمٞمامن ٟ:مٖمّم٧م قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ي٤م قمٛمر وضب
داسمتف وؾم٤مر وم٠مىمٌؾ قمٛمر طمتك ٟمزل قمـ داسمتف وم٠مُمًؽ سمرأؾمٝم٤م وذًمؽ أٟمف ؾمٌؼ صم٘مٚمف ومرأى اًمٜم٤مس يمؾ ُمـ ىمدم
ؿمٞمئ٤م ىمدم قمٚمٞمف ومٌٙمك قمٛمر وم٘م٤مل ؾمٚمٞمامن ُ:م٤م يٌٙمٞمؽ ؟ ىم٤مل  :هٙمذا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىمدم ؿمٞمئ٤م ىمدم قمٚمٞمف
وُمـ ل ي٘مدم ؿمٞمئ٤م ىمدم قمغم همػم رء( .ؾمػمة وُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٓسمـ اجلقزى ) 235
قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمنى ىم٤مل :ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ :إن ٕقمرف اًمذٟم٥م اًمذي محؾ قمكم سمف اًمديـ ُم٤م هق ىمٚم٧م
ًمرضمؾ ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م :ي٤م ُمٗمٚمس ومحدث سمف أسم٤م ؾمٚمٞمامن اًمداران وم٘م٤مل :ىمٚم٧م ذٟمقهبؿ ومٕمرومقا ُمـ أيـ ي١مشمقن
ويمثرت ذٟمقسمٜم٤م وذٟمقسمؽ ومٚمٞمس ٟمدري ُمـ أيـ ٟم١مشمك(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )271/2
قمـ أيب داود اجلٗمري ىم٤مل :دظمٚم٧م قمغم يمرز سمـ وسمرة سمٞمتف ،وم٢مذا هق يٌٙمل :وم٘مٚم٧م ًمفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل :إن
سم٤ميب ُمٖمٚمؼ ،وإن ؾمؽمي عمًٌؾ ،وُمٜمٕم٧م طمزيب أن أىمرأه اًمٌ٤مرطم٦م :وُم٤م هق إٓ ُمـ ذٟم٥م أطمدصمتف.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )79/5
قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب ؾمٚمٞمامن :ل أوشمر اًمٌ٤مرطم٦م ول أصؾ ريمٕمتل اًمٗمجر ،ول أصؾ
اًمّمٌح ذم مج٤مقم٦مىم٤مل :سمام يمًٌ٧م يداك واهلل ًمٞمس سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد ؿمٝمقة أصٌتٝم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )258/9
ًّ
?< -9ثبة ِب ٠م٠ٚ ٌٗٛفؼٍٗ ِٓ اسرىت ِٕ١ٙب ػٕٗ

ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ :وإ َُّم٤م َيٜم َْز َهمٜم ََّؽ ُِم َـ َّ
٤مؾمت َِٕم ْذ سمِ٤مهللِ [ ومّمٚم٧م  ، ] 36 :وىم٤مل شمٕم٤ممم  :إ َّن
اًمِم ْٞم َٓم٤من ٟم َْز ٌغ َوم ْ
ِ
ِ
ِ
ػ ُِم َـ َّ
ٍمو َن [ إقمراف  ، ] 291 :وىم٤مل
ا ًَّم ِذي َـ ا َّشم َ٘م ْقا إ َذا َُم ًَّ ُٝم ْؿ َـم٤مئِ ٌ
اًمِم ْٞم َٓم٤من شم ََذيم َُّروا َوم٢م َذا ُه ْؿ ُُمٌْ ُ
ِ
ِ
٤مؾم َت ْٖم َٗم ُروا ًم ِ ُذٟم ِ
ُقهبِ ْؿ َو َُم ْـ َي ْٖم ِٗم ُر
شمٕم٤ممم َ :وا ًَّمذي َـ إ َذا َوم َٕم ُٚمقا َوم٤مطم َِم ً٦م َأ ْو َفم َٚم ُٛمقا أ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َذيم َُروا اهللَ َوم ْ

ِ
ُّ
َّ٤مت
ٍموا َقم َغم َُم٤م َوم َٕم ُٚمقا َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛمق َن ُأ ْو ًَمئِ َؽ َضم َز ُاؤ ُه ْؿ َُم ْٖم ِٗم َر ٌة ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َو َضمٜم ٌ
اًمذٟم َ
ُقب إَّٓ اهللُ َو َل ْ ُي ُّ
حتتِٝم٤م إهن٤مر َظم٤مًم ِ ِديـ ومِٞمٝم٤م وٟمِٕمؿ َأضمر اًمٕم ِ
ِ
ٚملم [ آل قمٛمران ] 136 - 135 :
٤مُم َ
َْ
َ َ َ ْ َ ُْ َ
دم ِري ُم ْـ َ ْ َ
َْ ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :وشمُق ُسمقا إِ َمم اهللِ َمجِٞم َٕم ً٤م َأ ُّ ََي٤م اعمُ ْ١م ُِمٜمُق َن ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
قن [ اًمٜمقر . ] 31 :
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ِ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َُ « :م ْـ َطم َٚمػ َوم َ٘م َ٤مل ذم
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1897و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜم ِّ
٤مطمٌِ ِف َ ،شمٕم َ٤مل أ َىم ِ
الت وا ًْمٕم َّزى َوم ْٚمٞم ُ٘م ْؾ  ٓ :إ ًَمف إَّٓ اهللَّ وُمـ َىم َ٤مل ًمِّم ِ
طمٚمٗم ِف :سمِ٤م ًَّم ِ
ِ
ُمتٗمؼ
٤مُم ْر َك َومٚمٞمت ََّمدَّ قش ٌ .
َ
َ
َ ْ
َ
ُ
قمٚمٞمف
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ اسمـ زيد ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م  :ظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤مًمٕمرف وأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :يمٞمػ سم٤مًمٖمْم٥م ي٤م رب؟ .ومٜمزل  :وإُم٤م يٜمزهمٜمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ٟمزغ أي٦م( .شمٗمًػماًمدر اعمٜمثقر)
قمـ ىمت٤مدة ،ىمقًمف :وإُم٤م يٜمزهمٜمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ٟمزغ وم٤مؾمتٕمذ سم٤مهلل ىم٤مل :قمٚمؿ اهلل أن هذا اًمٕمدو ُمٌتغ وُمريد.
أظمؼمٟم٤م ه٤مؿمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ أيب مجٞمؾ اًمدُمِم٘مل ومٞمام يمت٥م إزم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٞمامن اًمداران ي٘مقلً :مقٓ
أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أُمرٟم٤م سم٤مًمتٕمقذ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ُم٤م شمٕمقذت ُمٜمف أسمدا ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ ضا وٓ ٟمٗمٕم٤م .ويم٤من أسمق
ؾمٚمٞمامن ٓ يذيمر ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اشمٌ٤مقم٤م ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )1649/5
وه٥م سمـ ضمرير قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م قمٜمد احلًـ إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل  :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ُم٤م شم٘مقل ذم اًمٕمٌد
يذٟم٥م اًمذٟم٥م صمؿ يتقب ؟ ىم٤مل  :ل يزدد سمتقسمتف ُمـ اهلل إٓ دٟمقا  ،ىم٤مل  :صمؿ قم٤مد ذم ذٟمٌف صمؿ شم٤مب ؟ ىم٤مل  :ل
يزدد سمتقسمتف إٓ ذوم٤م قمٜمد اهلل  ،ىم٤مل  :صمؿ ىم٤مل زم  :أل شمًٛمع ُم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ىمٚم٧م :
وُم٤م ىم٤مل ؟ ىم٤مل ُ :مثؾ اعم١مُمـ ُمثؾ اًمًٜمٌٚم٦م ،متٞمؾ أطمٞم٤مٟم٤م وشمًت٘مٞمؿ أطمٞم٤مٟم٤م  ،وذم ذًمؽ شمٙمؼم  ،وم٢مذا طمّمده٤م
ص٤مطمٌٝم٤م محد أُمره يمام محد ص٤مطم٥م اًمًٜمٌٚم٦م سمره  .صمؿ ىمرأ  :إن اًمذيـ اشم٘مقا إذا ُمًٝمؿ ـم٤مئػ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من
شمذيمروا وم٢مذا هؿ ُمٌٍمون قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف  :إن اًمذيـ اشم٘مقا .ىم٤مل  :هؿ اعم١مُمٜمقن .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :
اًمٓمٞمػ  :اًمٖمْم٥م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم أي٦م ىم٤مل  :اًمٓم٤مئػ اًمٚمٛم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من .شمذيمروا وم٢مذا هؿ ُمٌٍمون
 .ي٘مقل  :إذا هؿ ُمٜمتٝمقن قمـ اعمٕمّمٞم٦م آظمذون سم٠مُمر اهلل قم٤مصقن ًمٚمِمٞمٓم٤من  ،وإظمقاهنؿ  ،ىم٤مل  :إظمقان
اًمِمٞم٤مـملم يٛمدوهنؿ ذم اًمٖمل صمؿ ٓ ي٘مٍمون ىم٤مل  ٓ :اإلٟمس قمام يٕمٛمٚمقن اًمًٞمئ٤مت وٓ اًمِمٞم٤مـملم متًؽ
قمٜمٝمؿ وإذا ل شم٠مهتؿ سمآي٦م ىم٤مًمقا ًمقٓ اضمتٌٞمتٝم٤م ي٘مقل ً :مقٓ أطمدصمتٝم٤م ًمقٓ شمٚم٘مٞمتٝم٤م وم٠مٟمِم٠مهت٤م ( .اًمدر اعمٜمثقر )715/6

قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ذيمر قمٜمده سمٜمق إهائٞمؾ وُم٤م ومْمٚمٝمؿ اهلل سمف وم٘م٤مل  :يم٤من سمٜمق إهائٞمؾ إذا أذٟم٥م أطمدهؿ
ذٟمٌ٤م أصٌح وىمد يمتٌ٧م يمٗم٤مرشمف قمغم أؾمٙمٗم٦م سم٤مسمف ،وضمٕمٚم٧م يمٗم٤مرة ذٟمقسمٙمؿ ىمقٓ شم٘مقًمقٟمف شمًتٖمٗمرون اهلل
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ومٞمٖمٗمر ًمٙمؿ ،واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد أقمٓم٤مٟم٤م اهلل آي٦م هلل أطم٥م إزم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م  :واًمذيـ إذا ومٕمٚمقا
وم٤مطمِم٦م أي٦م .قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل  :إن ذم يمت٤مب اهلل ٔيتلم ُم٤م أذٟم٥م قمٌد ذٟمٌ٤م وم٘مرأمه٤م وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل إٓ همٗمر
ًمف  :واًمذيـ إذا ومٕمٚمقا وم٤مطمِم٦م أي٦م وىمقًمف ) :وُمـ يٕمٛمؾ ؾمقءا أو ئمٚمؿ ٟمٗمًف) (اًمٜمً٤مء )119
قمـ قمٓم٤مف سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل أٟمف عم٤م ٟمزل ىمقًمف  :وُمـ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ اهلل ول يٍموا قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا
ص٤مح إسمٚمٞمس سمجٜمقده وطمثك قمغم رأؾمف اًمؽماب ودقم٤م سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر طمتك ضم٤مءشمف ضمٜمقده ُمـ يمؾ سمر وسمحر
وم٘م٤مًمقا ُ :م٤م ًمؽ ي٤م ؾمٞمدٟم٤م؟ ىم٤مل  :آي٦م ٟمزًم٧م ذم يمت٤مب اهلل ٓ يي سمٕمده٤م أطمدا ُمـ سمٜمل آدم ذٟم٥م  .ىم٤مًمقا  :وُم٤م
هل؟ وم٠مظمؼمهؿ  .ىم٤مًمقا ٟ :مٗمتح هلؿ سم٤مب إهقاء ومال يتقسمقن وٓ يًتٖمٗمرون وٓ يرون إٓ أهنؿ قمغم احلؼ
ومريض ُمٜمٝمؿ ذًمؽ .قمـ ُم٘م٤مشمؾ :وٟمٕمؿ أضمر اًمٕم٤مُمٚملم ىم٤مل  :أضمر اًمٕم٤مُمٚملم سمٓم٤مقم٦م اهلل اجلٜم٦م .قمـ جم٤مهد ذم
أي٦م ىم٤مل  :هذان ذٟمٌ٤من ومٕمٚمقا وم٤مطمِم٦م ذٟم٥م وفمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ ذٟم٥م .قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف  :ومٕمٚمقا وم٤مطمِم٦م
ىم٤مل  :اًمزٟمك( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)29/4
آالثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف ىم٤مل ضم٤مء ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل
ـمٝمرن وم٘م٤مل وَيؽ ارضمع وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل وشم٥م إًمٞمف ىم٤مل ومرضمع همػم سمٕمٞمد صمؿ ضم٤مء وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل
ـمٝمرن وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَيؽ ارضمع وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل وشم٥م إًمٞمف ىم٤مل ومرضمع همػم سمٕمٞمد صمؿ
ضم٤مء وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ـمٝم رن وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثؾ ذًمؽ طمتك إذا يم٤مٟم٧م اًمراسمٕم٦م ىم٤مل ًمف
رؾمقل اهلل ومٞمؿ أـمٝمرك وم٘م٤مل ُمـ اًمزٟمك ومً٠مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمف ضمٜمقن ُ
وم٠مظمؼم أٟمف ًمٞمس
سمٛمجٜمقن وم٘م٤مل أذب َخرا وم٘م٤مم رضمؾ وم٤مؾمتٜمٙمٝمف ومٚمؿ جيد ُمٜمف ريح َخر ىم٤مل :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ أزٟمٞم٧م وم٘م٤مل ٟمٕمؿ وم٠مُمر سمف ومرضمؿ ومٙم٤من اًمٜم٤مس ومٞمف ومرىمتلم ىم٤مئؾ ي٘مقل ًم٘مد هٚمؽ ًم٘مد أطم٤مـم٧م سمف
ظمٓمٞمئتف وىم٤مئؾ ي٘مقل ُم٤م شمقسم٦م أومْمؾ ُمـ شمقسم٦م ُم٤مقمز أٟمف ضم٤مء إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقوع يده ذم
يده صمؿ ىم٤مل اىمتٚمٜمل سم٤محلج٤مرة ىم٤مل ومٚمٌثقا سمذًمؽ يقُملم أو صمالصم٦م صمؿ ضم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهؿ
ضمٚمقس ومًٚمؿ صمؿ ضمٚمس وم٘م٤مل اؾمتٖمٗمروا عم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل وم٘م٤مًمقا همٗمر اهلل عم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :وم٘م٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًم٘مد شم٤مب شمقسم٦م ًمق ىمًٛم٧م سملم أُم٦م ًمقؾمٕمتٝمؿ ىم٤مل صمؿ ضم٤مءشمف اُمرأة
ُمـ هم٤مُمد ُمـ إزد وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ـمٝمرن وم٘م٤مل وَيؽ ارضمٕمل وم٤مؾمتٖمٗمري اهلل وشمقيب إًمٞمف وم٘م٤مًم٧م
أراك شمريد أن شمرددن يمام رددت ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل وُم٤م ذاك ىم٤مًم٧م إهن٤م طمٌغم ُمـ اًمزٟمك وم٘م٤مل آٟم٧م ىم٤مًم٧م
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ٟمٕمؿ وم٘م٤مل هل٤م طمتك شمْمٕمل ُم٤م ذم سمٓمٜمؽ ىم٤مل ومٙمٗمٚمٝم٤م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر طمتك ووٕم٧م ىم٤مل وم٠مشمك اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ىمد ووٕم٧م اًمٖم٤مُمدي٦م وم٘م٤مل إذا ٓ ٟمرمجٝم٤م وٟمدع وًمده٤م صٖمػما ًمٞمس ًمف ُمـ يروٕمف
وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل إزم رو٤مقمف ي٤م ٟمٌل اهلل ىم٤مل ومرمجٝم٤مُ(.مًٚمؿ رىمؿ )3293
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :أشمك ؾمٕمد سم٠مسمك حمجـ يقم اًم٘م٤مدؾمٞمف وىمد ذب اخلٛمر وم٠مُمر سمف
امم اًم٘مٞمد ىم٤مل  :ويم٤من سمًٕمد ضمراطمف ومٚمؿ َيرج يقُمئذ إمم اًمٜم٤مس ىم٤مل :ومّمٕمدوا سمف ومقق اًمٕمذي٥م ًمٞمٜمٔمر إمم
اًمٜم٤مس ىم٤مل :واؾمتٕمٛمؾ قمغم اخلٞمؾ ظم٤مًمد سمـ قمرومٓم٦م ومٚمام اًمت٘مك اًمٜم٤مس ىم٤مل أسمق حمجـ :
واشمرك ُمِمدودا قمغم وصم٤مىمٞم٤م  ....يمٗمك طمزٟم٤م أن شمردى اخلٞمؾ سم٤مًم٘مٜم٤م
وم٘م٤مل ٓسمٜم٦م ظمّمٗم٦م اُمرأة ؾمٕمد أـمٚم٘مٞمٜمل وًمؽ قمكم إن ؾمٚمٛمٜمل اهلل أن أرضمع طمتك أوع رضمكم ذم اًم٘مٞمد وإن
ىمتٚم٧م اؾمؽمطمتؿ ىم٤مل :ومحٚمتف طملم اًمت٘مك اًمٜم٤مس ىم٤مل :ومقصم٥م قمغم ومرس ًمًٕمد ي٘م٤مل هل٤م :اًمٌٚم٘م٤مء ىم٤مل صمؿ أظمذ
رحم٤م صمؿ ظمرج ومجٕمؾ ٓ َيٛمؾ قمغم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٕمدو إٓ هزُمٝمؿ ىم٤مل :وضمٕمؾ اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن :هذا ُمٚمؽ عم٤م
يروٟمف يّمٜمع ىم٤مل :وضمٕمؾ ؾمٕمد ي٘مقل :اًمْمؼم وؼم اًمٌٚم٘م٤مء واًمٓمٕمـ ـمٕمـ أيب حمجـ وأسمق حمجـ ذم اًم٘مٞمد
ىم٤مل ومٚمام هزم اًمٕمدو رضمع أسمق حمجـ طمتك ووع رضمٚمٞمف ذم اًم٘مٞمد وم٠مظمؼمت سمٜم٧م ظمّمٗم٦م ؾمٕمدا سم٤مًمذي يم٤من
ُمـ أُمره ىم٤مل :وم٘م٤مل ؾمٕمد :واهلل ٓ أضب اًمٞمقم رضمال أسمغم اهلل اعمًٚمٛملم قمغم يديف ُم٤م أسمالهؿ ىم٤مل :ومخغم
ؾمٌٞمٚمف ىم٤مل :وم٘م٤مل أسمق حمجـ :ىمد يمٜم٧م أذهب٤م طمٞم٨م يم٤من ي٘م٤مم قمكم احلد وم٠م ّـمٝمر ُمٜمٝم٤م وم٠مُم٤م إذا هبرضمتٜمل ومال
واهلل ٓ أذهب٤م أسمداُ ( .مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف  559/6رىمؿ )33984
وزبة ادلٕثٛساد ٚادلٍر
ُ
 -9=9ثبة ادلٕثٛساد ٚادلٍر

ِ
َ -1898قمـ اًمٜمَّقاس ِ
ىم٤مل َ :ذيم ََر َر ُؾم ُ
سمـ َؾم ْٛمٕم٤م َن ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ اًمدَّ َّضم َ٤مل
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
خ َّٗمض ومِ ِ
ذًمؽ ومِٞمٜمَ٤م َ
ات َهمدَ ٍاة َ ،وم َ
ف َ
وم٘م٤مل
ٞمف َ ،و َر َومع َطمتَّك َفمٜمَٜم٤مه ذم َـم٤مئِ َٗم ِ٦م اًمٜم َّْخ ِؾ َ ،وم َٚم َّام ُر ْطمٜمَ٤م إ ًَمٞمْ ِف َ ،قم َر َ
َذ َ
خ َّٗم ْْم َ٧م ومِ ِ
ُ « :م٤م ؿم٠مٟمٙمؿ ؟ ش ُىم ْٚمٜمَ٤م َ :ي َ٤مر ُؾم َ
قل اهللَِّ َذيم َْر َت اًمدَّ َّضم٤مل ا ًْم َٖمدَ ا َة َ ،وم َ
ٞمف َو َر َوم ْٕم َ٧م َ ،طمتَّك َفمٜمَٜمَّ٤مه
ذم َـم٤مئِ ِ
ْرج وأٟمآ ومِٞمٙمُؿ َ ،وم٠مٟمَ٤م َطم ِ
وم٘م٤مل َ « :همػم اًمدَّ َضم ِ
ٗم٦م اًمٜم َّْخ ِؾ َ
٤مل ْ
ٞمجف دو َٟمٙم ُْؿ
ج ُ
أظمق َومٜمل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ  ،إ ْن َي ْ
ْ
ُْ
ٍ
ِ ِ
ِ
ْرج َو ًَم ًْ ُ٧م ومِٞمٙم ُْؿ ُّ ،
َ ،و ْ
٤مب
جٞم٩م َٟم ْٗمًف  ،واهللَّ َظمٚمٞم َٗمتل َقمغم يم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿ  .إٟمَّف َؿم ٌ
ومٙمؾ اُمريء َطم ُ
إن ََي ْ
أؿمٌٝمف سمٕمٌ ِد ا ًْمٕم َّزى سمـ َىم َٓم ٍـ َ ،ومٛمـ أدريمَف ُِمٜمْٙمُؿ َ ،وم ْٚمٞم ْ٘مر ْأ َقم َٚمٞم ِف َومقاشمِح ؾم ِ
ِ
قرة
َىم َٓم ٌط َقم ْٞمٜمُ ُف َـم٤موم َٞم ٌ٦م  ،يم َ٠م َّن َ ِّ ُ َ ْ ُ
ْ َ َ ُ
َ َ
ْ
َ ْ َْ
٤مث ِ
ا ًْم َٙمٝم ِ
اًمِم٤م ِم َوا ًْم ِٕمر ِ
ػ  ،إٟمَّف َظم ِ
يٛمٞمٜم ً٤م َو َ
اق َ ،وم َٕم َ
لم َّ
قم٤مث ؿمامًٓ َ ،ي٤م قم ٌَ٤م َد اهللَّ َوم٤م ْصمٌُتُقا ش ُ .ىم ْٚمٜمَ٤م
٤مر ٌج َظم َّٚم ً٦م َسم َ
ْ
َ
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ٍ
إر ِ
ض؟ َ
يمج ُٛم َٕم ٍ٦م ،
ىم٤مل ْ « :أر َسم ُٕمقن َي ْقُم ً٤م َ :ي ْق ٌم يم ًََٜمَ٦م َ ،و َي ْق ٌم يم ََِم ْٝم ٍرَ ،و ْيق ٌم ُ
ي٤م رؾمقل اهللَّ و َُم٤م ًُمٌْثُف ذم ْ
ذًمؽ ا ًْمٞمقم ا ًَّم ِذي يمًَٜم ٍَ٦م أشمٙم ِْٗمٞمٜمَ٤م ومِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ٞمف صال ُة َي ْق ٍم ؟
َ
َو َؾم٤مئ ُر أ َّي٤مُمف يم َ٠م َّي٤مُمٙمُؿ ش ُ .ىم ْٚمٜمَ٤م  :ي٤م َر ُؾمقل اهللَّ َ ،وم َ َ ْ ُ
إر ِ
ض؟ َ
ىم٤مل  ، ٓ « :ا ْىمدُ ُروا ًَم ُف َىمدْ َر ُه ش ُ .ىم ْٚمٜمَ٤م َ :ي َ٤مر ُؾم َ
ىم٤مل  « :يمَ٤م ًْم َٖمٞمْ٨م
إها ُقم ُف ذم ْ
قل اهللَِّ َو َُم٤م ْ
ِ
اًمًام َء َومت ُْٛمٓمِ ُر ،
اًمر ُ
يح َ ،وم َٞم ْ٠ميت قمغم ا ًْم َ٘م ْقم َ ،وم َٞمدْ ُقمقهؿ َ ،وم ْٞم١مُمٜمُق َن سمِف  ،و َي ًْتجٞمٌقن ًَم ُف َوم َٞم٠م ُُم ُر َّ
اؾمتَد َسم َرشمْف ِّ
ٝمؿ ِ
ضوقم ً٤م  ،وأ َُمدَّ ُه
ؾم٤مرطم ُت ُٝمؿ أ ْـم َق َل َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ؽم ُ
َ٧م ُذرى َ ،و ْ
وح َقم َٚمٞمْ ْ
وإر َض َومتُٜمٌِْ ُ٧م َ ،وم َ ُ
ْ
أؾمٌَ َٖمف ُ ُ
ٞمف َىمقًمف َ ،ومٞمٜمٍْمف َقمٜمْٝمؿ َ ،ومٞمّمٌحقن ُمم ِ
ِ
ِ
ٚملم ًَم ْٞم َس
ح َ
ْ
ُ ْ ُ ْ ُ
قاسُ ،صم َّؿ َي ْ٠ميت ا ًْم َ٘م ْق َم َوم َٞمدْ ُقمقهؿ َ ،وم َ ُػم ُّدون َقم َٚم ْ ُ َ َ
َظم َ

ُقزه٤م َيمٞمٕم ِ
رضمل ُيمٜم َ ِ
سم٠مي ِدَيؿ َرء ُمـ أُم ِ
أظم ِ
قاهلؿ َ ،و َي ُٛم ُّر سمِ٤مخلَر َسم ِ٦م َومٞم٘مقل َهلَ٤م ْ :
٤مؾمٞم٥م
ُقزك َ ،ومتَ ْت ٌَ ُٕمف ُ ،يمٜم ُ َ َ َ
ْ
ٌ ْ ْ
ٞميسمف سم٤مًمًٞم ِ
اًمٜمَّح ِؾ ُّ ،صمؿ يدْ ُقمق رضم ً ِ
ػ َ ،وم َٞم ْ٘م َٓمٕم ُف ِ ،ضم ْز ًَمت َْلم َر ُْمٞمَ َ٦م ا ًْم َٖم َر ِ
ض ُ ،صم َّؿ َيدْ ُقمق ُه
ال ُممْتَٚمئ ً٤م َؿمٌ٤مسم ً٤م َوم ْ ُ ُ َّ ْ
َ ُ
ْ
َّ
ِ
وضم ُٝم ُف َي ْْم َح ُؽ َ .وم ٌَٞمٜمَام ُهق يم َ
ٞمح ا ْسم َـ َُم ْريؿ َص ّغم اهللُ
َذًمؽ إ ْذ َسم َٕم َ٨م اهللَّ َشم َٕم٤ممم اعمً َ
َ ،وم ُٞم ْ٘مٌِ ُؾ َ ،و َيتَٝم َّٚم ُؾ ْ
ِ
َلم  ،واوٕم ً٤م َيم َّٗمٞم ِف َقمغم أضمٜم ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ح٦م
ىمل ِد َُم ِْم َؼ َسم ْ َ
ْ
ْ
لم َُم ْٝم ُرودشم ْ ِ َ
ذ َّ
َقم َٚمٞمْف َ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َٞمٜمْز ُل قمٜمْد اعمَٜم ََ٤مرة ا ًْم ٌَٞمْْمـَآء َ ْ
َُم َٚمٙم ْ ِ
٤من يمَ٤مًم ُّٚم١م ًُم١م َ ،ومال ََيِ ُّؾ ًمِٙمَ٤مومِر َجيِدُّ ري َح َٟم َٗم ًِف إَّٓ
مج ٌ
َلم  ،إذا َـم ْ٠م َـم َ٠م َرأؾم ُف َ ،ىم َٓم َر وإذا َر َوم َٕم ُف َحتدَّ ر ُِمٜمْ ُف ُ َ
ِ
ٞمًك
ُم٤مت  ،و َٟم َٗم ًُ ُف َيٜمْت َِٝمل إمم َطمٞمْ ُ٨م َيٜمْت َِٝمل َـم ْر ُوم ُف َ ،ومٞمَ ْٓم ُٚمٌُف َطمتَّك ُيدْ ِر َيم ُف َسمٌ٤مب ًُمدٍّ َومٞمَ ْ٘متُ ُٚمف ُ .صم َّؿ ي٠ميت قم َ
ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىمقُم ً٤م َىمدْ َقمّمٛمٝمؿ اهللَّ ُِمٜمْف َ ،ومٞمٛمًح قمـ و ِ
ضمقه ِٝمؿ  ،وَيدِّ ُصم ُٝمؿ سمِدر ِ
ضم٤مهتؿ ذم
ُ َْ َ ُ ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ َُ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضم٧م ِقم ٌَ٤مد ًا زم
ظمر ُ
وؾم َّٚمؿ ِّأن َىمدْ َأ َ
اجلٜمَّ٦م َ .وم ٌَٞمٜمَام ُه َق يمَذًم َؽ إ ْذ ْأو َطمك اهللَّ َشم َٕم٤ممم إمم قمٞمًك َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ ِ
ِ
َ٤مهلؿ َ ،وم َح ِّر ْز ِقمٌ٤مدي إمم اًم ُّٓم ِ
٠مضمقج َو ُه ْؿ ُِم ْـ يم ُِّؾ َطم ِد ٍ
ب
قج و َُم
َ
قر َ ،و َيٌْ َٕم ُ٨م اهللَّ َي ْ٠م ُضم َ
ٓ يدان َ
ٕطمد سم٘مت ْ
يٜمًْ ُٚمقن  ،ومٞمٛمر أوائ ُٚمٝمؿ َقمغم سمحػم ِة َـم ِؼمي َ٦م َومٞم ْنمسمقن ُم٤م ومٞمٝم٤م  ،ويٛمر ِ
آظم ُر ُه ْؿ ومٞم٘مق ًُمق َن ًَ :م َ٘مدْ يمَ٤م َن َهب ِذ ِه
َ ُ ُّ َ ُ
َ
َ َ َ ُ ُّ
ُ َْ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
أص َح٤م ُسم ُف َطمتَّك يٙم َ
هؿ
وؾم َّٚمؿ َو ْ
ُمر ًة ُم٤م ٌء َ .و ُ ْ
ُقن ر ْأ ُس اًم َّث ْق ِر ٕطمد ْ
ٞمًك َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٍم ٟمٌل اهللَِّ قم َ
َّ
َي َ ُ
ِ
ِ
ِ
ظمػم ًا ُم ْـ ُم٤مئ َِ٦م ِديٜم ٍ
وؾم َّٚمؿ و َأ ْص َح٤م ُسمف  ،ريض
ٕطمديم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم َ ،وم ْػم َهم ُ
َ٤مر َ
ٞمًك َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٥م ٟمٌل اهللَّ قم َ
ْ
٤مهبِؿ َ ،ومٞمّمٌحقن َومرؾمك يمَٛمق ِ
ػ ذم ِر َىم ِ
ت
اهللَّ َقمٜمْ ُٝم ْؿ  ،إمم اهللَِّ َشم َٕم٤مممَ ،وم ُ ْػم ِؾم ُؾ اهللَّ َشم َٕم٤ممم َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ اًمٜمَّ َٖم َ
ْ
ُ ُ
ْ
ِ
َٟم ْٗم ٍ ِ ٍ
إر ِ
ض
وؾم َّٚمؿ َو ْ
أصح٤مسم ُف ريض اهللَّ َقمٜم ُْٝم ْؿ  ،إمم ْ
س َواطمدَ ة ُ ،صم َّؿ َْيٌِ ُط ٟمٌل اهللَّ قمٞمًك َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

ِ
ِ ِ
إر ِ
ٞمًك َص ّغم اهللُ
مه ُٝم ْؿ َو َٟمتَٜمُ ُٝم ْؿ َ ،وم َ ْػم َهم ُ
٥م ٟمٌل اهللَّ قم َ
ض َُم ْقو َع ؿم ْ ٍؼم إَّٓ َُمأل ُه َز َ ُ
َ ،ومالَ َجيِدُ ون ذم ْ
خ ِ
ِ
أصح٤م ُسم ُف ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمؿ إمم اهللَّ َشم َٕم َ٤ممم َ ،ومػم ِؾم ُؾ اهللَّ َشم َٕم٤ممم ـمػم ًا يمَ٠م ْقمٜم ِ
َ٤مق ا ًْمٌُ ْ
٧م ،
وؾم َّٚمؿ َو ْ
ْ
ْ
َقم َٚمٞمْف َ
ُْ
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ِ
َوم ِ
وضم َّؾ ُمـ َٓمر ًا ٓ َيٙمِ ُّـ ُِمٜمْ ُف َسمٞمْ ُ٧م َُمدَ ٍر وٓ َو َسم ٍر
َٓمر ُطمٝمؿ َطمٞمْ ُ٧م َؿمآ َء اهللَّ ُ ،صم َّؿ ُي ْرؾم ُؾ اهللَّ َقم َّز َ
ْ
تحٛم ُٚم ُٝم ْؿ َ ،ومت َ
َؽ  ،وردي سمر َيمت ِ
ض  :أٟمٌِْتل َصمٛمرشم ِ
ِ
َ ،ومٞم ْٖم ًِ ُؾ إر َض طمتَّك ي ْؽميمَٝم٤م َّ ِ
ألر ِ
َؽ ،
َ َ ُ َ
َ
ُ ِّ َ
َ
يم٤مًمز ًَم َ٘م٦م ُ .صم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًم ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
اًمر ْؾم ِؾ َطمتَّك َّ
إن اًم َّٚم ْ٘م َح َ٦م ُِم َـ
ٌ٤مر ُك ذم ِّ
يًتٔمٚمقن سمِ٘م ْحٗم َٝم٤م َ ،و ُي َ
اًمر َُّم٤مٟمَ٦مَ ،و ْ
َومٞمَ ْقُمئذ شم٠ميم ُُؾ ا ًْمٕم َّم٤م َسم٦م ُمـ ُّ
اإلسمِ ِؾ ًَم َتٙمْٗمل اًمٗم َئ٤م َم ُِم َـ اًمٜمَّ٤مسَ ،واًم َّٚم ْ٘م َح َ٦م ُِم َـ ا ًْم ٌَ َ٘م ِر ًَمتَٙمْٗمل ا ًْم َ٘مٌِٞم َٚم َ٦م ُِم َـ اًمٜمَّ٤مس َ ،واًم َّٚم ْ٘م َح َ٦م ُِم َـ ا ًْم َٖمٜم ِؿ

ًَم َتٙمْٗمل اًم َٗم ِ
خ َذ ُِم َـ اًمٜمَّ٤مس َ .ومٌَ ْٞمٜم ََام ُه ْؿ يم ََذًم ِ َؽ إ ْذ َسم َٕم َ٨م اهللَّ شم َ
حت َ٧م آ َسم٤مـمِ ِٝم ْؿ ،
َٕم٤ممم ِرَي ً٤م َـمٞمٌَِّ ً٦م َ ،ومت ْ٠م ُظم ُذهؿ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ذ ُار اًمٜم ِ
٤مرضمقن ومِٞم َٝم٤م َ َهت ُ٤مرج ْ
احلُ ُٛم ِر َوم َٕم َٚم ْٞم ِٝمؿ
َّ٤مس َيت َٝم ُ
َوم َت ْ٘مٌِ ُض ُر َ
وح يم ُِّؾ ُُم١مُمـ ويم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿ َ ،وي ٌْ َ٘مك َ
اًمِم٤مم َوا ًْم ِٕمر ِ
أي َ :ـمري٘م ً٤م َسم ْٞمٜم َُٝمام  .و َىم ْق ًُم ُف َ « :
سملم َّ
قم٤مث
اًمً٤م َقم ُ٦مش روا ُه ُمًٚمؿ َ .ىمقًمف َ « :ظم َّٚم ٌ٦م ْ َ
اق ش ْ
َ
َشم ُ٘مق ُم َّ
ِ
أؿمدُّ ا ًْم َٗمً ِ
اًمذ ِ
ش سم٤م ًْم ْٕم ِ
اًمذ َرى ش  :سمِ ًْم ِّؿ َّ
٤مد َ « .و ُّ
واًمث٤مء اعمث َّٚم ِث٦م َ ،وا ًْم َٕمٞمْ ُ٨م َ :
هق
لم اعمٝمٛمٚم٦م
ال اعمُ ْٕم َج َٛم َ٦م َو َ
َ

ِ
ِ ِ
اًمذ ِ
ال َويم ْ ِ
مج ُع ِذ ْر َو ٍة سمِ َْمؿ َّ
وضمزًمتَلمش
ٞم٥م ش  :ذيمقر اًمٜم َّْح ِؾ ْ « .
وهق َ ْ
إؾمٜم َٛم٦م ُ .
َن َه٤م « واًم َٞمٕم٤مؾم ُ
أقم٤مزم ْ
٤مب  ،أي  :ير ُِم ِ
أي ِ :ىم ْٓم ِ
ٞمف َر ُْمٞمَ ً٦م يمَر ُْمل اًمٜم ََِّّم ِ
ف ا ًَّم ِذي ُي ْر َُمك إًمٞمْ ِف سمِ٤مًمٜم ََِّّم ِ
٤مب
ٕمتلم َ « ،وا ًْم َٖم َر ُض ش  :اهلَدَ ُ
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
أي
إمم ْاهلَدَ ف َ « .واعم ْٝمرودة ش سمِ٤مًمدَّ ال اعمُ ْٝم َٛم َٚم٦م اعمٕمجٛم٦م َ ،وهل  :اًمثَّ ْق ُب اعمَ ّْم ٌُق ُغ َ .ىم ْق ًُم ُف َ َٓ « :يدَ ان ش ْ
مج ُع َوم ِر ٍ
اًمزاي
َ َٓ :ـم٤م َىم َ٦م َ « .واًمٜمَّ َٖم ُ
اًمز ًَم َ٘م ُ٦م ش سمٗمتحِ َّ
يس َ ،و ُهق ا ًْم َ٘متِ ُٞمؾ َ :و « َّ
ػ ش ٌ :دو ٌد  « .و َوم ْر َؾمك ش ْ َ :

َ٤من اًمالَّ ِم وسم٤م ًْم ِ
ٗم٤مء  ،وهل اعمِرآ ُة  « .و ِ
ِ
اًمزاي وإؾمٙم ِ
اًمٕم َّم٤م َسم٦م ش
سمْمؿ َّ
ور ِو َي « ُّ
َ
ْ
ْ
اًمز ًْم َٗم ُ٦م ش ِّ
واًمالَّ ِم واا ًْم٘م٤مف ُ ،
قن  « ،وا ًْمٗمئ٤مم ش سمٙمن ِ
 :اجلامقم ُ٦م  « ،واًمرؾم ُؾ ش سمٙمن ِ
اًمراء  :اًم َّٚمٌ ُـ َ « ،واًم َّٚم ْ٘م َح٦م ش  :اًم َّٚم ٌُ ُ
اًمٗم٤مء وسمٕمده٤م
َ َ
َ ِّ ْ
مهزة  :اجلام َقم ٌ٦م  « .وا ًْم َٗم ِ
خ ُذ ش ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس ُ :دو َن ا ًْم َ٘مٌِٞم َٚم ِ٦م .
َ
َ
اش َىم٤مل  :ا ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م ُمع أيب ُمًٕم ٍ
قد إٟم ِ
ٕمل ْسم ِـ ِطم َر ٍ
ّْم٤مر ِّي إمم ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم ِـ ا ًْم َٞم َام ِن
ْ ُ
َ َ
َ -1899و َقم ْـ ِر ْسم ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وؾم َّٚمؿ  ،ذم
ريض اهللَّ قمٜمٝمؿ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف أ ُسمق ُمًٕمقد َ ،طمدِّ ْصمٜمل َُم٤م ؾمٛم ْٕم٧م ُم ْـ َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
اًمدَّ َّضم٤مل َ
إن اًمدَّ َّضم َ٤مل ََي ُْر ُج َو َّ
ىم٤مل َّ « :
حت ِر ُقَ ،وأ َُّم٤م
َّ٤مس ُم٤م ًء َومٜم ٌَ٤مر ُ ْ
إن َُم َٕم ُف ُم٤م ًء َوٟمَ٤مر ًا َ ،وم َ٠م َُّم٤م ا ًَّمذي َي َرا ُه اًمٜم ُ
ِ
َّ٤مس ٟمَ٤مر ًا َ ،وم َام ٌء َسم٤مر ٌد ْ
قمذ ٌب َ ،وم َٛم ْـ أ ْد َر َيم ُف ُِمٜمْٙم ُْؿ َ ،وم ْٚمٞمَ َ٘م ْع ذم اًمذي َيرا ُه ٟمَ٤مر ًا َ ،وم٢م َّٟم ُف ُم٤م ٌء
ا ًَّمذي َي َرا ُه اًمٜم ُ
َقم ْذب َـمٞم٥م ش َوم َ٘م َ٤مل أسمق ُمًٕم ٍ
قد َ :وأٟمَ٤م َىمدْ َؾم ِٛم ْٕم ُت ُف ُ .م َّت َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف .
ُ َ ْ ُ
ٌ ِّ ُ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
 -1819و َقم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ سمـ َقم ْٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
وؾم َّٚمؿَ « :ي ُْر ُج اًمدَّ َّضم ُ٤مل ذم أ َُّمتل َومٞمَ ْٛمٙم ُ
لم َؿم ْٝمر ًا ْ ،أو
لم َي ْقُم ً٤م  ،أو ْأر َسم ِٕم َ
لم  ٓ ،أ ْدري ْأر َسم ِٕم َ
ُ٨م أر َسم ِٕم َ
َ
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ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َوم َٞم ْٓم ُٚمٌُ ُف َومٞمُ ْٝمٚمِٙمُف ُّ ،صم َّؿ َي ْٛمٙم ُ
لم َقم٤مُم ً٤م َ ،ومٞمٌْ ُ
ُ٨م
أ ْر َسم ِٕم َ
يؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َ
ٕم٨م اهللَّ شمَٕم٤ممم قم َ
لم ا ْصمٜم ِ
وضم َّؾ  ،رَي ً٤م ِ
سم٤مر َد ًة ُِم ْـ ِىم ِ
ٌؾ َّ
اًمِم٤م ِم َ ،ومال
ْلم قمدَ َاو ٌة ُّ .صم َّؿ ُي ْر ِؾم ُؾ اهللَّ َّ ،
لم ًَم ْٞم َس َسم ْ َ
َّ٤مس ؾم ٌْ َع ِؾمٜم ِ َ
قمز َ
اًمٜم ُ
ِ
ض أطمدٌ ذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِمثْ َ٘م ُ٤مل َذر ٍة ُِمـ َظم ٍػم أو ٍ
أطمدَ يم ُْؿ
إيامن إَّٓ َىمٌَ َْمتْ ُف  ،طمتَّك ًَم ْق أ َّن َ
إر ِ َ
َّ ْ ْ ْ َ
يٌْ َ٘مك قمغم َو ْضمف ْ
ٌؾ ًَ ،مدَ َظم َٚمتْف َقم َٚمٞم ِف طمتَّك َشم ْ٘مٌِ َْمف َ .ومٞمٌ َ٘مك ِذار اًمٜم ِ ِ ِ
دظم َؾ ذم يمٌَِ ِد َضم ٍ
َ
اًمًٌ٤م ِع
َّ٤مس ذم ظم َّٗم٦م اًم َّٓم ْ ِػم ْ ،
ُ َْ
ُ ْ َ
وأطمال ِم ِّ
َ ُ
قل  :أٓ شمًت ِ
اًمِمٞمْ َٓم٤م ُن َ ،ومٞم ُ٘م ُ
ٓ َي ْٕم ِر ُومقن َُم ْٕم ُرووم ً٤م َ ،وٓ ُيٜمْٙمِ ُرو َن ُُمٜمْٙمَر ًا َ ،ومٞمَت ََٛمثَّ َؾ هل ُ ُؿ َّ
َجٞم ٌُقن ؟ َومٞمَ ُ٘مق ًُمق َن
ْ
ِ ِ
ِ
وه ْؿ ذم َ
دار ِر ْز ُىم ُٝم ْؿ  ،طمً ٌـ َقم ْٞم ُِم ُٝم ْؿ ُ .صم َّؿ ُيٜمْ َٗم ُخ ذم
إو َصم٤من ُ ،
٠مُمر ُهؿ سمِٕم ٌَ٤مدة ْ
ذًمؽ ٌّ
َ :ومام شم٠م ُُم ُرٟمَ٤م ؟ َوم َٞم ُ
ِ
يًٛم ُٕم ُف َر ُضم ٌؾ ي ُٚم ُ
قط َطم ْق َض إسمِٚمف ،
أطمدٌ إَّٓ ْ
اًمّمقر َ ،ومال َي ًْٛم ُٕم ُف َ
َّ
أصٖمك ًمٞمت ً٤م ورومع ًمٞمت ً٤م َ ،و َّأو ُل ُم ْـ ْ

َّ٤مس طمقًمف ُ ،صم َّؿ ُي ْر ِؾم ُؾ اهللَّ ْأو َ
ىم٤مل ُ :يٜم ِْز ُل اهللَّ َُم َٓمر ًا يم َ٠م َّٟم ُف اًم َّٓم ُّؾ أو اًم ِّٔم ُّؾ َ ،ومتَٜمٌُْ ُ٧م
َومٞمُ ّْم ُ
ٕمؼ ويًٕمؼ اًمٜم ُ
ِ
ُِمٜمْف أضمً٤مد اًمٜمَّ٤مس ُصمؿ يٜمٗمخ ومِ ِ
ٞمف ْ
َّ٤مس َه ُٚم َّؿ إمم َر ِّسمٙمُؿ ،
أَي٤م اًمٜم ُ
ُ ْ َ ُ
أظم َرى وم٢مذا ُه ْؿ ىمٞم٤م ٌم َيٜمْ ُٔم ُرونَّ .
َّ
صمؿ ُي َ٘م ُ٤مل ي٤م َ
َّ٤مر َومٞم َ٘م ُ٤مل ُِ :مـ يمَؿ ؟ َومٞم َ٘م ُ٤مل ُِ :مـ يم ُِّؾ أ ًْم ٍ
ِ
قه ْؿ َّإهن ُ ْؿ َُم ًْ١موًمق َن ُ ،صم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل ْ :
ػ
َوىم ُٗم ُ
ْ
ُ
رضمقا َسم ْٕم َ٨م اًمٜم ِ ُ
أظم ُ
ْ ْ
ػ قم ْـ ٍ
جي َٕم ُؾ ا ًْم ِق ًْم َ
دان ِؿمٞمٌ ً٤م  ،و َذ َ
َ
ؾم٤مق ش رواه
ٕملم ،
ًمؽ َي ْق َم ُيٙم َِْم ُ
شمِ ًْ َٕم ِامئ٦م وشمِ ًْٕم َ٦م وشمِ ًْ َ
ومذًمؽ ْيقم ْ
يْم ُع ص ْٗم َح َ٦م ُقمٜم ُِ٘م ِف و َي ْر َوم ُع َص ْٗمحت ُف ْ
إظم َرى .
ُمًٚمؿ  « .اًم ِّٚم ُ
ٞم٧م ش َص ْٗم َح ُ٦م اًم ُٕمٜم ُِؼ َ ،و َُم ْٕمٜمَ٤م ُه َ :

ِ
َ -1811و َقم ْـ أٟم ٍ
وؾم َّٚمؿ ًَ « :م ْٞم َس ُِم ْـ َسم َٚم ٍد إٓ َّ
َس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مهبام إَّٓ َقم َٚمٞم ِف اعمَ ِ
٥م ُِم ْـ أ ْٟم َ٘م ِ
حت ُر ُؾم ُٝمامَ ،وم َٞمٜم ِْز ُل
لم ْ
الئ َٙم ُ٦م َص٤م ِّوم َ
ْ
َؾم َٞم َٓم ُ١م ُه اًمدَّ َّضم ُ٤مل إَّٓ َُم َّٙم َ٦م واعمَديٜم٦م ،و ًَم ْٞم َس َٟم ْ٘م ٌ
صمالث رضم َٗم ٍ
ِ
٤مت َُ ،ي ِْر ُج اهللَّ ُِمٜمْ َٝم٤م يم َُّؾ يمَ٤مومِ ٍر َو ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼش رواه ُمًٚمؿ .
ػ اعمديٜم ُ٦م
ؽم ُضم ُ
َ َ َ
سم٤مًمًٌَ َخ٦م َ ،وم َ ْ
َّ
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :يتٌْع اًمدَّ ضم٤مل ُِمـ َي ِ
رؾم َ
قد
َّ
َ ُ
َ
ْ َ
 -1812و َقمٜمْ ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
ْ ُ
ِ
ِ
أصٌ َٝم َ
ٚمؿ .
ْ
٤من َؾمٌْ ُٕمق َن أ ًْمٗم ً٤م قم َٚم ْٞمٝمؿ اًم َّٓمٞمَ٤مًمً٦م ش روا ُه ُمً ٌ
ِ
ِ ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
قل ً « :م َٞمٜم ِْٗم َرن
 -1813و َقم ْـ أ ِّم َذيؽ ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َّأهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اجلٌَ ِ
َّ٤مس ُِم َـ اًمدَّ َّضم ِ
٤مل ذم ِ
٤مل ش َر َوا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
اًمٜم ُ
ِ
سمـ ُطم َّم ْ ٍ
 -1814و َقمـ ِقم ْٛم َرا َن ِ
ىم٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
لم ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َ
وؾم َّٚمؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
لم َظم ْٚم ِؼ آدم إمم ِىمٞم٤م ِم اًمً ِ
٤مقم٦م أُمر أ ْيمؼم ُِم َـ اًمدَّ َّضم ِ
َي ُ٘م ُ
٤مل ش رواه ُمًٚمؿ .
قلَُ « :م٤م َسم ْ َ
َ
ٌْ ُ
َّ
ِ
ِ ٍ
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َ « :ي ُْر ُج
 -1815وقم ْـ أيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
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اًمدَّ ضم ُ٤مل َومٞمتَقضمف ِىمٌ َٚمف رضم ٌؾ ُمـ اعمُ ِ
ُمً٤مًمح اًمدَّ َّضم ِ
٤مل َ ،ومٞم ُ٘مق ًُمق َن ًمف  :إمم أ ْي َـ
١مُمٜملم َومٞمَتَ َٚم َّ٘م٤م ُه اعمًَ٤مًمح :
ُ
َ
َ َّ َ َ ُ
َّ
شم ِ
َٕمٛمدُ ؟ وم َٞم ُ٘مقل  :أ ْقم ِٛمدُ إمم هذا ا ًَّمذي َظم َر َج  ،ومٞم٘مق ًُمقن ًمف  :أو ُم٤م شم ُْ١م ُِمـ سمِ َر ِّسمٜمَ٤م ؟ ومٞم٘مقل ُ :م٤م سمِ َرسمٜمَ٤م َظم َٗم٤مء
ٍ
ًمٌٕمض  :أ ًَمٞمْس َىمدْ َهن٤ميم ُْؿ َر ُّسمٙم ُْؿ أ ْن شم٘متٚمقا أطمد ًا دوٟمَف ،
 ،ومٞم٘مق ًُمقن  :ا ْىمتُ ُٚمقه  ،ومٞم ُ٘مقل سم ْٕمْم ُٝم ْؿ
ِ
َومٞمٜمْ َٓمٚمِ ُ٘م َ ِ
ِ
َّ٤مس إ َّن هذا اًمدَّ َّضم ُ٤مل ا ًَّمذي َذيمَر َر ُؾم ُ
قل اهللَّ
أَي٤م اًمٜم ُ
قن سمِف إمم اًمدَّ َّضم٤مل َ ،وم٢مذا رآه اعمُ ْقُم ُـ ىم٤مل َ :ي٤م ُّ َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َومٞم٠م ُُم ُر اًمدَّ َّضم ُ٤مل سمِ ِف َوم ُٞم ِْم ٌَ ُح َ ،وم َٞم ُ
ضسم ً٤م
٘مقل ُ :ظم ُذو ُه َو ُؿم ُّجق ُه َ ،ومٞمُ َ
َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قؾم ُع َفم ْٝم ُر ُه و َسم ْٓمٜمُ ُف َ ْ
٤مر ُِمـ ُم ْٗم ِ
ِ
ِ
قل  :أٟم َ ِ
ومٞم٘مقل  :أوُم٤م شم ِ
ُ١مُم ُـ يب ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ُ
رىم ِف
،
ٞمح ا ًْمٙم ََّذ ُ
ْ٧م اعمًَ ُ
ذ سم٤معمٜم َِْم ِ ْ َ
اب َ ،وم ُٞم ُ
١مُمر سمف َ ،وم ْٞم١م َ ُ
لم ا ًْم ِ٘م ْٓمٕمت ْ ِ
َلم ُ ،صم َّؿ ُ
طمتَّك ُي ْٗم َ
ي٘مقل ًَم ُف ُ :ىم ْؿ َ ،وم َٞم ًْتَقي َىم٤مئ ًام ُ .صم َّؿ
لم ِر ْضم َٚم ْٞم ِف ُ ،صم َّؿ َي ْٛم ٌِم اًمدَّ َّضم ُ٤مل َسم ْ َ
رق َسم ْ َ

ي٘مقل ًَمف  :أشم ِ
ٞمؽ إَّٓ ِ
سمّمػم ًة ُ ،صم َّ ًؿ َي ُ٘م ُ
ُ
ددت ومِ َ
َّ٤مس إِ َّٟم ُف ٓ ي ْٗم َٕم ُؾ
ُ١مُم ُـ يب ؟
ومٞم٘مقل َُ :م٤م ْاز ُ
قل َ :ي٤م َأ ُّ ََي٤م اًمٜم ُ
ُ ُ
سم ْٕم ِدي سم َ٠م َطم ٍد ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َ ،وم ُ
سملم ر َىم ٌَتِ ِف إمم شم َْر ُىم َقشمِ ِف ُٟم َح٤مؾم ً٤م َ ،ومال
ٞم٠مظم ُذ ُه اًمدَّ َّضم ُ٤مل ًم ِ َٞم ْذ َسم َح ُف َ ،وم َٞم ْج َٕم ُؾ اهللَّ َُم٤م ْ َ
يًتَٓمِٞمع إ ًَمٞم ِف ؾمٌٞمالً َ ،ومٞم ْ٠م ُظم ُذ سمٞمدَ ي ِف ورضم َٚمٞم ِف َومٞم ْ٘م ِذ ُ ِ
اًمٜم٤مس أٟمَّام َىم َذ َوم ُف إمم اًمٜمَّ٤مر  ،وإٟمَّام
٥م
ُ
ٞمح ًَ ُ
ف سمِف َ ،وم ْ
ْ ْ َ
َ ْ
َ
ُ ْ َ
َْ
ِ
وؾم َّٚمؿ  « :هذا أ ْقم َٔم ُؿ اًمٜم ِ
رؾم ُ
أ ًْم ِ٘م َل ذم اجلٜم َِّ٦م ش َ
لم
َّ٤مس َؿم َٝم٤م َد ًة ِقمٜمْد َر ِّب ا ًْمٕم٤معمَ ِ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وم٘م٤مل ُ
اًمٌخ٤مري َسم ْٕم َْم ُف سمٛم ْٕمٜمَ٤م ُه  « .اعمَ ًَ٤مًمح ش ُ :ه ْؿ اخلُ َٗم َرا ُء َواًم َّٓمالئ ُع .
ش رواه ُمًٚمؿ  .وروى
ُّ
ِ
 -1816و َقم ِـ اعمُ ِٖم َػم ِة ِ
أطمدٌ َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ
سمـ ُؿم ْٕمٌ َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :م٤م َؾم َ٠مل َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َقم ِـ اًمدَّ َّضم ِ
٤مل أ ْيمثَ َر ممَّ٤م ؾم٠م ًْم ُت ُف  ،وإ َّٟم ُف َ
ىمٚم٧م َّ :إهن ُ ْؿ ي ُ٘مق ًُمق َن  :إ َّن ُم َٕم ُف َضم ٌَ َؾ ُظم ٌْ ٍز
ي َك ؟ ش ُ
ىم٤مل زم ُ « :م٤م َي ُ ُّ
وهنر ُم ٍ
٤مء َ ،
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أه َق ُن َقمغم اهللَِّ ُِم ْـ ذًم ِ َؽ ش ٌ
ىم٤مل ُ « :ه َق ْ
َ َ َْ َ

ِ
 -1817و َقم ْـ أٟم ٍ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤ملَ :
َس ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿَُ :م٤م ُِم ْـ ٟمٌَِ ٍل إَّٓ َو َىمدْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
أٟم َْذ َر أ َُّمتَ ُف إ ْقم َق َر ا ًْمٙم ََّذاب أٓ إ َّٟم ُف أ ْقم َق ُر وإ َّن ر َّسمٙم ُْؿ َقم َّز َّ
لم َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف ك ف
ُقب َسم ْ َ
قر ُم ْٙمت ٌ
وضمؾ ًَمٞمْ َس سم٠م ْقم َ
رشُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
َ -1818و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َرة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
وؾم َّٚمؿ  « :أٓ ُأ َطمدِّ ُصمٙم ُْؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مل ُم٤م طمدَّ َ ِ
ِ
َطم ِديث ً٤م ِ
جلٜم َِّ٦م واًمٜمًّ٤مر  ،وم٤مًمتل َي ُ٘م ُ
قل
قمـ اًمدَّ َّضم ِ َ َ
جيئ َُم َٕم ُف سمِٛم َث٤مل ا َ
ٌَل َىم ْق َُم ُف  ،إ َّٟم ُف أ ْقم َق ُر َوإ َّٟم ُف ُ
ث سمِف ٟم ٌّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َّإهنَ٤م اجلٜمَّ ُ٦م ِه َل اًمٜم َُّ٤مر ٌ .

ِ
 -1819و َقم ْـ ِ
اسمـ ُقم َٛم َر ريض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝمام أ َّن َر ُؾم َ
لم
وؾم َّٚمؿ َذيم ََر اًمدَّ َّضم َ٤مل َسم ْ َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ

 - 625اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

يمت٤مب اعمٜمثقرات واعمٚمح

ِ
ٞمح اًمدَّ َّضم َ٤مل أ ْقم َق ُر ا ًْم ْ ِ
ٕملم ا ًْمٞمُ ْٛمٜمك َ ،يم َ٠م َّن َقمٞمْٜمَ ُف
َفم ْٝم َران اًمٜمَّ٤مس َوم َ٘م َ٤مل « :إ َّن اهللَّ ًَم ْٞم َس سم َ٠م ْقم َق َر  ،أٓ إ َّن اعمًَ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ِقمٜمٌَ ٌ٦م َـم٤مومِ َٞم ٌ٦م ش ٌ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ
أن َر ُؾم َ
 -1829و َقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ
ىم٤مل َ ٓ « :شم ُ٘مق ُم اًمً٤م َقم ُ٦م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َيتٌَِلء ا ًْمٞمٝمقدي ُِمـ و ِ
واًمِم َج ِر َ ،وم َٞم ُ٘م ُ
َطمتَّك ُي َ٘م٤مشمِ َؾ اعمُ ًْٚمِ ُٛم َ
راء احلَ َجر َّ
قل احلَ َج ُر
قن ا ًْم َٞم ُٝمق َد طمتَّك َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ
قدي َظم ْٚمٗمل َشمٕم َ٤مل َوم٤م ْىمتُ ْٚمف  ،إَّٓ ا ًْم َٖمر َىمدَ َوم٢م َّٟمف ُمـ َؿمج ِر ا ًْمٞمٝم ِ
ِ
ِ
َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قد ش ٌ
ُ ْ َ َُ
ُ
َ
واًمِم َج ُر َ :ي٤م ُُم ًْٚم ُؿ هذا َ َُي ٌّ
ْ
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ « :
ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
 -1821و َقمٜمْ ُف ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
واًمذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِده ٓ
َ
ْ َ
وي٘مقل  :ي٤م ًَمٞمتَٜمل ُمٙمَ٤م َن ص ِ
٤مطم ِ
٥م هذا ا ًْم َ٘م ْ ِؼم ،
ومٞمتٛم َّر َغ َقم َٚم ْٞم ِف ،
َ
ُ َ ْ
شم َْذ َه ُ
َ
اًمر ُضم ُؾ سم٤م ًْم َ٘م ْ ِؼم َ ،
٥م اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َطمتَّك َي ُٛم َّر َّ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َو ًَم ْٞمس سمِ ِف اًمدَّ يـ وُم٤م سمف إَّٓ ا ًْم ٌَالَ ُء ش ٌ .

ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مل َ :
 -1822و َقمٜمْ ُف ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
اًمً٤م َقم ُ٦م َطمتَّك
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شم ُ٘مق ُم َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٥م ي ْ٘متَت َُؾ قم َٚمٞم ِف  ،ومٞم ْ٘مت َُؾ ُِمـ يم ُِّؾ ُِم ٍ
َ ِ
قن َ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
٤مئ٦م شمِ ًْ َٕم ٌ٦م وشمِ ًْ ُٕم َ
قل ُيم ُّؾ
ن ا ًْم ُٗم َر ُ
ْ
ُ
ْ
ات َقم ْـ ضمٌَ ٍؾ ُم ْـ َذ َه ٍ ُ
ْ
َي َ
رواي٦م « يق ِؿم ُؽ أ ْن َ ِ
ٍ
ات َقمـ َيمٜم ٍْز ُِم ْـ َذ َه ٍ
٥م ،
َر ُضم ٍؾ ُِمٜمْ ُٝم ْؿ ًَ :م َٕم ِّكم أ ْن أيمُق َن أٟمَ٤م أٟم ُْجقش  .وذم
ن ا ًْم ُٗم َر ُ
ُ
ْ
َي َ
ي ُه َومال ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ي٠مظم ْذ ُمٜمْ ُف َؿمٞمْئ ً٤م ش ٌ
َوم َٛم ّْـ َطم َ َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
 -1823و َقمٜمْ ُف ىم٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ؽميمُق َن اعمَديٜمَ َ٦م َقمغم َظم ْ ٍػم َُم٤م
قل َ « :ي ْ ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
آظمر ُمـ َُي َنم ر ِ
َ٧م  ٓ ،ي ْٖم َِم٤مه٤م إَّٓ ا ًْمٕمقاذم ي ِريدُ َ :قمقاذم اًمًٌ٤م ِع واًم َّٓم ِػم و ِ
اقم ِ
ٞم٤من ُِم ْـ ُُم َز ْيٜمَ َ٦م
يمَ٤مٟم ْ
َ
َ ْ َ
َ
ُ
َ
َ
َ ْ ْ ُ َ
ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٝمام ش
ُيريدَ ان اعمَديٜمَ َ٦م يٜمْٕم َ٘م٤من سمِ َٖمٜمَٛمٝم٤م َومٞمَجدَ اهن٤م ُو ُطمقؿم ً٤م  .طمتَّك إذا َسم َٚم َٖم٤م صمٜمٞمَّ َ٦م ا ًْمق َدا ِع َظم َّرا قمغم َوضمقه َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ٌ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :يٙمُق ُن َظمٚمِٞم َٗم ٌ٦م
 -1824و َقم ْـ أيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن اًمٜمٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُِمـ ُظم َٚم َٗم ِ٤مئٙمُؿ ذم ِ
َي ُثق اعمَ َ٤مل َوٓ َي ُٕمدُّ ُه ش رواه ُمًٚمؿ.
آظم ِر َّ
ْ
اًمز َُم٤من َ ْ
ْ
ِ
إؿم َٕم ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َّ
 -1825و َقم ْـ أيب ُُمقؾمك ْ
ًمٞم٠مشملم َقمغم
وؾم َّٚمؿ ىم٤مل َّ َ « :
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
أن اًمٜم َّ
ِ
ِ ِ
اًمذ َه ِ
اًمٜم ِ
٤مًمّمدَ َىم٦م ُِم َـ َّ
َّ٤مس َز َُم ٌ
اًمر ُضم ُؾ
٤من َي ُٓم ُ
٥م َ ،ومال َجيِدُ َ
اًمر ُضم ُؾ ومٞمف سمِ َّ
أطمد ًا َي ْ٠م ُظم ُذ َه٤م ُمٜمْ ُف َ ،و ُي َرى َّ
قف َّ
ضم٤مل و َيمثْر ِة اًمٜمًِّ ِ
ِ
قن اُمرأ ًة َي ُٚم ْذ َن سمِ ِف ُِم ْـ ِىم َّٚم ِ٦م اًمر ِ
٤مء ش رواه ُمًٚمؿ.
َ
َ َ
ِّ
ا ًْم َقاطمدُ َيتْ ٌَ ُٕم ُف ْأر َسم ُٕم َ ْ
ِ
ؽمى َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ْ « :اؿم َ َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1826و َقم ْـ أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜم ِّ
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ِ
ؽمى ا ًْم َٕم َ٘م َ٤مر ذم َقم َ٘م ِ
٥مَ ،
ؽمى ا ًْم َٕم َ٘م ُ٤مر:
٤مره َضم َّر ًة ومٞم َٝم٤م َذ َه ٌ
وم٘م٤مل ًم ُف اًمذي ْاؿم َ َ
َر ُضم ٍؾ قم َ٘م٤مر ًا َ ،وم َق َضمد اًمذي ْاؿم َ َ
ِ
٥م َ ،
أؿم َ ِؽم َّ
إر َض َ ،و َل ْ ْ
إر ُض  :إٟم ََّام سم ْٕمت َُؽ
اًمذ َه َ
وىم٤مل ا ًَّمذي ًَم ُف ْ
ؽم ْي ُ٧م ُمٜم َْؽ ْ
ُظم ْذ َذ َه ٌَ َؽ  ،إٟم ََّام ْاؿم َ َ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م َ ،ومتَح٤ميمَام إمم َر ُضم ٍؾ َ ،
مه٤م  :زم ُهمال ٌم .
وم٘م٤مل ا ًَّمذي َ َ
َ
إرض َو َُم٤م وم َ
حت٤ميم ََام إ ًَمٞمْف َ :أ ًَمٙم َُام َو ًَمدٌ ؟ َىم َ٤مل أطمدُ ُ َ

ِ
ِ
٤مري ٌ٦م ٍ َ ،
أظمر  :زم َضم ِ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
وىم٤مل
وشمّمدَّ َىم٤م ش ٌ
ًٝمام ُمٜمْ ُف َ
جل٤مر َي َ٦م َ ،وأٟمْٗم َ٘م٤م َقمغم أ ْٟم ُٗم َ
ىم٤مل أٟمْٙم َح٤م ا ًْم ُٖمال َم ا َ
ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
 -1827وقمٜمْ ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َر ُؾم َ
َ٧م ا ُْم َرأشمَ٤من
قل  « :يم٤مٟم ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
٥م ِ
ٜم٤ممه٤م َ ،ضم٤م َء ِّ
إطم ُ
ٕمٝم َام ا ْسم ُ
٥م سم٤مسمٜم ِ ِؽ  ،وىم٤مًم٧م
دامه٤م  ،وم٘م٤مًم٧م ًمّم٤مطمٌت َٝم٤م  :إٟم ََّام َ
ذه َ
سم٤مسمـ ْ
ْ٥م َوم َذ َه َ
اًمذئ ُ
َُم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ُؼمى َ ،وم َ
ْ
خ َرضمتَ٤م
٥م سم٤مسمٜمؽ َ ،ومت ََح٤ميمام إمم ُ
إظمرى  :إٟم ََّام َذ َه َ
وؾم َّٚمؿ َ ،وم َ٘ميض سمِف ًم ْٚمٙم ْ َ
داوو َد َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
قمغم ُؾم َٚمٞمْام َن ِ
وؾم َّٚمؿ  ،وم٠مظمؼمشمَ٤مه َ ،
ٙملم َ
أؿم ُّ٘م ُف َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام  .وم٘م٤مًم٧م
٤مًمً َ
وم٘م٤مل  :ا ْئتُقن سمِ ِّ
سمـ داو َد َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ًمٚمّم ْٖم َرى ش ٌ
اًمّم ْٖمرى َ ٓ :شم ْٗم َٕم ْؾ َ ،رمح َؽ اهللَّ ُ ،هق ا ْسمٜمُ َٝم٤م َوم َ٘م َ٣م سمِف ُّ
ُّ
ِ
 -1828و َقم ْـ ُِم ْر ٍ
ىم٤مل َ
إؾم َٚم ِٛم ِّل ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
٥م
وؾم َّٚمؿ َ « :ي ْذ َه ُ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل اًمٜم ُّ
داس ْ
ِ
وم٤مٕول  ،و َشمٌ َ٘مك طمثَ٤م ًَم ٌ٦م يمح َث٤م ًَم ِ٦م ِّ ِ
ُ
ٞمٝمؿ اهللَّ سم٤م ًَم ً٦م ش رواه
إو ُل
ُ
ُ
ْ
حلق َن َّ
َّ
اًمِمٕم ِػم ْأو اًمت َّْٛم ِر ٓ ُيٌ٤مًم ُ
اًمّم٤م ُ
اًمٌخ٤مري
 -1829وقم ْـ ِر َوم٤م َقم َ٦م ِ
رىمل ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
ىم٤مل  :ضم٤مء ِضم ْؼم ُيؾ إمم اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
سمـ راوم ٍع ُ
اًمز ِّ
ىم٤مل ُِ « :م ْـ أ ْوم َْم ِؾ اعمُ ًْٚمِ ِٛملم ش ْأو يمَٚمِ َٛم ً٦م ٟم َْح َق َه٤م َ
أه َؾ َسمدْ ٍر ومٞمٙم ُْؿ ؟ َ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل َُ :م٤م َشم ُٕمدُّ َ
ىم٤مل :
ون ْ
َ
ًمؽ ُمـ َؿم ِٝمدَ سمدْ ر ًا ُِمـ اعمَ ِ
الئٙم َِ٦م ش .رواه اًمٌخ٤مري .
َ
َ
« َويم ََذ َ َ ْ

ِ
 -1839وقمـ ِ
اسمـ ُقم َٛمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام ىم٤مل  :ىم٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إذا أٟمْزل اهللَّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
أقمام ِهل ْؿ ش ٌ
٤مب ا ًْم َٕم َذ ُ
شمَٕم٤ممم سمِ َ٘م ْق ٍم َقم َذاسم ً٤م َأ َص َ
ٞمٝمؿ ُ .صم َّؿ ُسمٕم ُثقا قمغم َ
اب َُم ْـ يمَ٤م َن وم ْ
ِ
ِ
ِ
 -1831و َقم ْـ ٍ
وؾم َّٚمؿ  ،ي ْٕمٜمل ذم
ضم٤مسمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :يم٤م َن ضم ْذ ٌع ي ُ٘مق ُم إ ًَم ْٞمف اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ت ِ
جذ ِع ُمثْؾ صق ِ
ِ ِ
ِ
اًمٕم َِم ِ
ؼم َ ،ؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ًم ِ ْٚم ْ
وؾم َّٚمؿ
ْ
٤مر َطمتَّك ٟم ََز َل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اخلُ ْٓمٌَ٦م َ ،وم َٚمام ُوو َع اعمٜمْ ُ
ِ
ٍ
ٍ
وؾم َّٚمؿ قمغم اعمِٜم َ ِْؼم
َوم َ
اجلٛمٕم٦م َىم َٕمدَ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قوع يدَ ه قمٚم ْٞمف وم ًَ َٙم َـ .وذم رواي٦م َ :وم َٚم َّام يمَ٤م َن َيق ُم ُ
ِ
ومّم٤مطم٧م اًمٜم َّْخ َٚم ُ٦م اًمتل يم َ
٥م ِقمٜمْدَ َه٤م َطمتَّك يمَ٤م َد ْت أ ْن َشمٜم َِْم َّؼ .
،
َ٤من ْ
َي ُٓم ُ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ  ،طمتَّك َ
أظمذ َه٤م َوم َْم َّٛم َٝم٤م إ ًَمٞمْ ِف ،
٤مطم ْ٧م صٞم٤مح َّ
وذم رواي٦م َ :وم َّم َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٌل َ .ومٜم ََز َل اًمٜم ُّ
اًمّم ِّ
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َ٧م شمًٛم ُع ُِم َـ
َ٘مر ْت  ،ىم٤مل  « :سمٙم٧م َقمغم ُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ٌل ا ًَّمذي ُيًٙم ُ
َوم َجٕم َٚم ْ٧م شم َِئ ُّـ أٟمِ َ
لم َّ
اؾمت َّ
َّ٧م َطمتَّك ْ
اًمّم ِّ
ِّ
اًمٌخ٤مري .
اًمذيم ِْر ش رواه
ُّ

ِ
ِ
سمـ ٟم ِ ٍ
ٜمل َضم ْر ُصمق ِم ِ
وؾم َّٚمؿ
َ٤مذ ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف قم ْـ َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1832وقم ْـ أيب َصم ْٕم َٚمٌَ َ٦م اخلُ َِم ِّ
ِ
وطم َّرم ْ
أؿمٞم٤م َء َومال
قه٤م  ،وطمدَّ ُطمدُ ود ًا َومال َشم ْٕمتَدُ َ
ىم٤مل :إن اهللَّ شمٕم٤ممم َوم َر َض َومرائ َض ومال شم َُْم ِّٞم ُٕم َ
وه٤م َ ،
أؿمٞم٤مء ر ْمح ً٦م ًَمٙمُؿ َهمػم ٟمًِ ٍ
ٌ
طمدي٨م طمًـ  ،رواه
ٞم٤من َومال َشمٌْحثُقا قمٜمٝم٤م ش
َشمٜمْت َِٝمٙمُقه٤م َ ،وؾمٙم َ
ْ َْ ْ
َ٧م َقم ْـ ْ َ َ
اًمدَّ ار ُىم ْٓمٜمل َو َهم ْ َػم ُه .

 -1833وقمـ َقم ِ
ٌد اهللَِّ سمـ أيب ْأوذم ريض اهللَّ َ ،قمٜمْ ُٝمام ىم٤مل َ :هم َز ْوٟمَ٤م ُمع رؾم ِ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
ْ
َ ُ
َ
ٍ
وؾم َّٚمؿ ؾمٌع َهم َزو ٍ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ات ٟمَ٠ميم ُُؾ اجلرا َد .وذم
رواي٦م َٟ :م ْ٠ميم ُُؾ ُمٕم ُف اجلَراد ٌ ،
َ َ َْ َ
 -1834و َقمـ أيب هرير َة ريض اهللَّ قمٜمْف أ َّن اًمٜمٌل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  ٓ « :ي ْٚمد ُغ اعمُ ِ
١مُم ُـ ُِم ْـ
ُ
َ
ُ
ُ ْ
ْ
ْ َ
ُمرشم ْ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
َلم ش ٌ
ُضم ْح ٍر َّ

قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َ « :صمال َصم ٌ٦م َٓ ي َٙم ِّٚمٛمٝمؿ اهللَّ يقم ا ًْم ِ٘مٞم ِ
٤مُم٦م َوَٓ
رؾم ُ
ُ ُُ ُ َْ َ َ
َ
ْ َ
َ -1835وقمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يٜمْ ُٔم ُر إ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َوٓ ُي َزيم ِ
اًمًٌِ ِ
ِّٞمٝم ْؿ َ
رضم ٌؾ َ
ٞمؾ ،
وهل ُ ْؿ
ٞمؿ ُ :
ٌ
يٛمٜمَ ُٕم ُف ُمـ ا ْسم ِـ َّ
قمغم َوم ْْم ِؾ ُم٤مء سمِ٤م ًْم َٗمالة ْ
قمذاب أًم ٌ
ٕظم َذ َه٤م سمٙم ََذا َويمَذا َ ،وم َّمدَّ َىم ُف َو ُه َق َقمغم ْ ِ
ال ِؾم ْٚم َٕم ً٦م سم ْٕمد ا ًْم َٕم ْ ِ
ػ سمِ٤مهللَِّ َ
رضم ً
همػم َذًم ِ َؽ
ي َ ،وم َح َٚم َ
ور ُضم ٌؾ َسم٤م َيع ُ
َ
وإن َل يٕمٓمِ ِف ُِمٜمْٝم٤م َل ي ِ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ػش ٌ
َ َْ
ور ُضم ٌؾ َسم٤ميع إ َُم٤مُم ً٤م ٓ ُيٌ٤ميِ ُٕم ُف إَّٓ ًمدُ ٟم َٞم٤م َ ،وم٢م ْن أ ْقم َٓم٤م ُه ُمٜمْ َٝم٤م وذم ْ ُ ْ ،
َ ،
ِ
لم اًمٜمَّ ْٗم َختَ ْ ِ
لم ْأرسم ُٕم َ
قن ش َىم٤م ًُمقا ي٤م أ َسم٤م ُهر ْير َة ،
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :سم ْ َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1836و َقمٜمْ ُف قمـ اًمٜم ِّ
قن َؾمٜمَ ً٦م ؟ َىم٤مل  :أ َسم ْٞم ُ٧م َ .ىم٤م ًُمقا ْ :أر َسم ُٕم َ
قن َي ْقُم ً٤م ؟ َىم َ٤مل  :أ َسم ْٞم ُ٧م  ،ىم٤م ًُمقا ْ :أرسم ُٕم َ
ْأر َسم ُٕم َ
قن َؿم ْٝمر ًا؟ َىم٤مل  :أ َسم ْٞم ُ٧م
اخل ْٚم ُؼُ ،صمؿ يٜمَز ُل اهللَّ ُِمـ اًمًٛم ِ
اًمذٟم ِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
٥م َّ
آء َُم٤م ًء ،
َّ ُ ِّ
َّ٥م ْ َ
َ٥م  ،ومٞمف ُي َريم ُ
« َو َي ٌْ َغم يم ُُّؾ َرء ُم َـ اإلٟم ًَْ٤من إَّٓ َقم ْج َ
َ َّ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َوم َٞمٜمْ ٌُتُق َن يم ََام َيٜمْ ٌُ ُ٧م ا ًْم ٌَ ْ٘م ُؾ ش ٌ

ِ
وؾم َّٚمؿ ذم َجمْٚمِ ٍ
َيدِّ ُ
رايب َوم َ٘م َ٤مل :
ث ا ًْم َ٘م ْق َم  ،ضم٤م َء ُه أ ْقم ِ ُّ
س َُ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1837و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل سمٞمْٜم ََام اًمٜم ُّ
ِ
رؾم ُ
َيدِّ ُ
ث ،وم َ٘م٤مل َسم ْٕم ُض ا ًْم َ٘م ْق ِم َ :ؾم ِٛم َع َُم٤م َىم َ٤مل ،
وؾم َّٚمؿ ُ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
اًمً٤م َقم ُ٦م ؟ َوم َٛم َ٣م ُ
َُمتَك َّ
ِ
ِ
اًمً٤م َقم ِ٦م ؟
اًمً٤مئ ُؾ َقم ِـ َّ
ٝمؿ َ :سم ْؾ َل ْ َي ًْ َٛم ْع َ ،طمتَّك إ َذا َىم َ٣م َطمديثَ ُف َىم َ٤مل  « :أ ْي َـ َّ
َومٙم َِره ُم٤م َىم َ٤مل ،و َىم َ٤مل َسم ْٕم ُْم ْ
ِ
ِ
رؾم َ
إو٤م َقمت َُٝم٤م ؟ َىم َ٤مل
اًمً٤مقم َ٦م ش َىم َ٤ملَ :يمٞمْ َ
ػ َ
قل اهللَّ َ ،ىم َ٤مل  « :إ َذا ُو ِّٞم َٕم٧م إَ َُم٤مٟم ُ٦م وم٤م ْٟمتَٔم ِر َّ
ش َىم٤مل  :ه٤م أ َٟم٤م َي٤م ُ
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ِ
 :إ َذا وؾمد إُمر إمم َهم ِػم ِ ِ
اًمً٤مقم٦م ش روا ُه اًمٌُخ٤مري .
ْ ْ
أهٚمف َوم٤م ْٟمتَٔم ِر َّ
ُْ
ُ ِّ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ُ « :ي َّم ُّٚمق َن ًَمٙم ُْؿ َ ،وم ْ
أص٤م ُسمقا َوم َٚمٙم ُْؿ  ،وإ ْن
٢من َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1838وقمٜمْ ُف أ َّن ُ
ْ
خ٤مري .
ُّ
أظمٓم ُئقا َوم َٚمٙم ُْؿ َو َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ ش روا ُه اًمٌُ

َّ٤مس ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس } َىم َ٤مل َ :ظم ْ ُػم اًمٜم ِ
أظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َ -1839و َقمٜمْ ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ُ { :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ْ
َّ٤مس َي ْ٠مشمُق َن
ِ
ِ
اإلؾمال ِم .
ٝمؿ َطمتَّك َيدْ ُظم ُٚمقا ذم ْ
اًمًالؾمؾ ذم أ ْقمٜمَ٤مىم ْ
ِهبِ ْؿ ذم َّ
ِ
قن ْ
ج٥م اهللَّ َقم َّز َو َضم َّؾ ُِم ْـ َىم ْق ٍم َيدْ ُظم ُٚم َ
اجلَٜمَّ َ٦م
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َ « :قم َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1849و َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜم ِّ
ذم اًمً ِ
الؾم ِؾ ش ُ
روامه٤م اًم ٌُخ٤مري ُ .مٕمٜم٤مه٤م ي١مهون وي٘مٞمدون صمؿ يًٚمٛمقن ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م .
َّ
ِ
٥م ا ًْمٌِال َِد إمم اهللَّ ُم ِ
ٖمض
ً٤مضمدُ َه٤م  ،وأ َسم ُ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َ « :أ َطم ُّ
َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1841وقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜم ِّ
ِ
روا ُه ُُمًٚمؿ .
ا ًْمٌِالَد إمم اهللَّ أؾمقا ُىم َٝم٤م ش َ

ِِ
ِ
اؾمتَٓم ْٕم َ٧م َّأو َل َُم ْـ َيدْ ُظم ُؾ
د ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف ُم ْـ َىمقًمف َىم٤مل َ َٓ :شمٙمُق َٟم َّـ إن ْ
َ -1842و َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن ا ًْم َٗم٤مر ِّ
ِ
ِ
ِ
اًمً َ
٢مهنَ٤م َُم ْٕم َر َيم ُ٦م َّ
٥م َرا َي َت ُف  .روا ُه ُمًٚمؿ هٙمذا .
اًمِم ْٞم َٓم٤من َ ،و َهب٤م يٜم ُّْم ُ
قق َ ،وٓ آظم َر َُم ْـ ََي ُْر ُج ُمٜمْ َٝم٤م َ ،وم َّ
ُّ
ِ
ور َوا ُه اًم ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ ٓ « :شم ُٙم ْـ َّأو َل
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ؼم َىم٤من ذم صحٞمحف َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
ْ
َ
قق  ،وٓ ِ
٤مض َّ
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُن َو َوم َّر َخ ش .
آظم َر ُم ْـ َي ُْر ُج ُِمٜمْ َٝم٤م  ،ومِٞم َٝم٤م َسم َ
اًمً َ َ
َُم ْـ َيدْ ُظم ُؾ ُّ
ِ
 -1843و َقمـ ِ
سمـ ه ِضم َس ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧م ًمِرؾم ِ
قم٤مصؿ ْ ِ
قل اهللَّ َص ّغم
ْ
َ ُ
إطم َقل َقم ْـ َقم ٌْد اهللَّ ِ َ ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَّ َهم َٗم َر اهللَّ َ
اؾم َت ْٖم َٗم َر ًَم َؽ
ًمؽ َ ،ىم َ٤مل َ « :و ًَم َؽ ش َىم َ٤مل َقم٤مص ٌؿ َ :وم٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُف ْ :
اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
َر ُؾم ُ
واؾمتٖمٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِْ َؽ
وؾم َّٚمؿ ؟ َىم َ٤مل َٟ :م َٕم ْؿ َو ًَم َؽ ُ ،صم َّؿ َشمالَ َهذه أي َ٦م { :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
لم واعمُ ْ١م ُِم ِ
وًم ِ ْٚمٛم ِ
ٜم٤مت} [ حمٛمد َ ، ] 19 :روا ُه ُُمًٚمؿ .
١مُمٜم ِ َ
ُ
ِ
 -1844و َقمـ أيب ُمًٕم ٍ
قد إٟم َّْم ِ
وؾم َّٚمؿ َّ « :
إن ِممَّ٤م
ْ ُ
َ ْ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مر ِّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل اًمٜم ُّ
ٜمع َُم٤م ِؿمئْ َ٧م ش روا ُه اًمٌُ َ
َ
٤مري .
َّ٤مس ُِم ْـ يمَال ِم اًمٜمُّ ٌُ َّق ِة
خ ُّ
٤مص ْ
إومم  :إ َذا َل ْ شم ًَْت َِح َوم ْ
أ ْد َر َك اًمٜم ُ
ِ
ٍ
وؾم َّٚمؿ َّ « :أو ُل َُم٤م ُي ْ٘م َ٣م
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1845و َقم ْـ ا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل اًمٜم ُّ
٤مُم٦م ذم اًمدِّ ُم ِ
َّ٤مس يقم ا ًْم ِ٘مٞم ِ
٤مء ش ُُم َّت َٗم ٌؼ قم َٚمٞمْ ِف .
َسم ْ َ
لم اًمٜم ِ ْ َ َ
َ
قل اهللَّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ُ « :ظمٚمِ َ٘م ِ
َ -1846و َقم ْـ َقم٤مئِ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٧م
َ
ْ َ
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ُقر َ ،وظمٚمِ َؼ اجلَ٤م ُّن ُِم ْـ َُم ِ
اعمَالئِ َٙم ُ٦م ُِم ْـ ٟم ٍ
َ٤مر ُ ،
ػ ًَمٙم ُْؿ ش روا ُه ُمًٚمؿ .
وظمٚمِؼ آد ُم ممَّ٤م ُو ِص َ
٤مرجٍ ُم ْـ ٟم ً
ِ
وؾم َّٚمؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
َ -1847وقمٜمْ َٝم٤م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  « :يم َ
آن ش روا ُه
َ٤من ُظم ُٚم ُؼ ٟمٌل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
طمد ٍ
مج َٚم ِ٦م ِ
ٍ
ـمقيؾ
ي٨م
ُُم ًْٚمِؿ ذم ُ ْ
ِ
َ -1848و َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
أطم٥م اهللَّ ًم ِ َ٘م٤م َء ُه
٥م ًمِ٘م٤م َء اهللَِّ
َّ
أطم َّ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رؾم َ
اعمق َت َ ،ىم َ٤مل
اعمقت ؟ َوم ُٙم ُّٚمٜمَ٤م َٟمٙم َْر ُه ْ
قل اهللَّ  ،أيم ََراهٞمَ ُ٦م ْ
َ ،وُم ْـ َيم ِر َه ًم٘م٤م َء اهللَّ يم َِر َه اهللَّ ًم َ٘م٤م َء ُه ش َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َ :ي٤م ُ
مح ِ٦م اهللَّ و ِر ْوقاٟمِ ِف وضمٜمَّتِ ِف أطم ِ
ًَ « :مٞمس يم ََذًم ِ َؽ  ،و ًَمٙمِـ اعمُ ِ
٥م اهللَّ ًم ِ َ٘م٤م َء ُه
١مُم َـ إ َذا ُسم ِّنم سمِ َر ْ َ
٥م ًم َ٘م٤م َء اهللَّ َ ،وم َ٠م َطم َّ
َ َّ
َ
َ
َ َّ
ْ
ِ
نم سم َٕم ِ
ذاب اهللَّ َو َؾم َ
خٓمِ ِف  ،يم َِر َه ًم ِ َ٘م٤م َء اهللَّ َ ،ويم َِر َه اهللَّ ًم ِ َ٘م٤م َء ُهش.رواه ُمًٚمؿ .
وإ َّن ا ًْمٙمَ٤موم َر إ َذا ُسم ِّ َ
ِ
ِ
ِ
 -1849و َقمـ ُأم اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ ِ
يض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :يم َ
وؾم َّٚمؿ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ٤من اًمٜم ُّ
َ ْ ِّ
لم َصٗمٞمَّ َ٦م سمٜمْ٧م ُطم َٞم ٍّل َر َ
ِ
ور ُه ًَم ْٞمالً َ .وم َحدَّ ْصم ُت ُف ُصم َّؿ ُىم ْٛم ُ٧م ٕ ْٟم َ٘مٚمِ٥م َ ،وم َ٘م٤م َم َُم ِٕمل ًم ِ َٞم ْ٘مٚمِ ٌَٜمل َ ،وم َٛم َّر َر ُضمال ًن ُِم َـ
ُُم ْٕمتَٙمٗم ً٤مَ ،وم َ٠م َشم ْٞم ُت ُف ُأز ُ
ِ
ِ
إٟم ِ
وؾم َّٚمؿ :
أه َقم٤م َ .وم َ٘م َ٤مل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وؾم َّٚمؿ ْ
ّْم٤مر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َ ،وم َّٚمام َرأ َي٤م اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مرؾم َ
قل اهللَّ َ ،وم َ٘م َ٤مل  « :إ َّن َّ
جي ِري
« َقم َغم ِر ْؾم ُٚمٙم َُام َّإهنَ٤م َص ِٗم َّٞم ُ٦م ُ
اًمِم ْٞم َٓم٤م َن َ ْ
سمٜم٧م ُطم َٞم ٍّل ش َوم٘م٤مَٓ ُ :ؾم ٌْ َح٤م َن اهللَّ َي ُ
ٞم٧م أ ْن ي ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ف ذم ُىم ُٚمقسمِٙم َُام َذا ْأو َىم َ٤مل َ :ؿمٞمْئ ً٤م ش ٌ
٘مذ َ
ُِم ْـ ا ْسم ِـ آ َد َم َجم ْ َرى اًمدَّ ِم َ ،و ِّإن َظم ِِم ُ
َ

٤مس ِ ِ
ِ
ت ُم َع رؾم ِ
َ -1859و َقم ْـ أيب اًم َٗم ْْمؾ اًمٕم ٌَّ ِ
قل اهللَّ َص ّغم
سمـ َقم ٌْد اعمُ َّٓمٚم٥م ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ؿم ِٝمدْ ُ َ ُ
ث ِ ِ
احل٤مر ِ
ِ
ِ
٥م رؾم ِ
ِ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ
وؾم َّٚمؿ َي ْق َم ُطمٜمَلم َوم َٚمز ُْم ُ٧م أٟمَ٤م َوأ ُسمق ُؾم ْٗم َٞم٤م َن سم ُـ
سمـ َقم ٌْد اعمُ َّٓمٚم ِ َ ُ
اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َل ٟم َٗم ِ
ور ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ
قمغم سم ْٖم َٚم ٍ٦م ًَم ُف َسمٞمْ َْم٤م َء .
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
٤مر ْىم ُف َ ،
َقم َٚمٞمْف َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ،
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َوم َٚم َّام ا ًْم َت َ٘مك ا ُعم ًْٚم ُٛمق َن َواعمُ ْنميمُق َن َو َّمم ا ُعم ًْٚم ُٛمق َن ُُمدْ سمِ ِري َـ َ ،وم َٓمٗم َؼ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْريم ُُض َسم ْٖم َٚمتَ ُف ِىمٌؾ ا ًْم ُٙم َّٗم ِ
وؾم َّٚمؿ َأ ُيم ُّٗم َٝم٤م إرا َد َة أ ْن ٓ
٤مر  ،وأٟمَ٤م آظم ٌذ سمِٚم َج٤م ِم َسم ْٖم َٚم٦م َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ٞم٤من ِ
ِ
شم ْ ِ
آظم ٌذ سمِريم ِ
ُن َع  ،وأسمق ُؾم ْٗم َ
وؾم َّٚمؿ .
َ٤مب َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
ِ
َوم َ٘م٤م َل َر ُؾم ُ
٤مس َ ،ويمَ٤م َن
اًمً ُٛمرة ش َىم َ٤مل اًمٕمٌَّ ُ
أص َح َ
٤مس ٟم٤مد ْ
أي قم ٌَّ ُ
وؾم َّٚمؿ ْ « :
٤مب َّ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
لم َؾم ِٛم ُٕمقا
اًمً ُٛم َر ِة َ ،ومق اهللَّ ًَمٙمَ٠م َّن َقم ْٓم َٗمت َُٝم ْؿ ِطم َ
أص ُ
َر ُضمالً َص ِّٞمت ً٤م َ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م سمِ٠م ْقم َغم َص ْق ِيت  :أ ْيـ ْ
ح٤مب َّ
صق ِيت َقم ْٓم َٗم َ٦م ا ًْمٌ َ٘م ِر َقم َغم أو ِ
ٓد َه٤م َ ،وم َ٘م٤م ًُمقا  :ي٤م ًَم ٌَّٞمْ َؽ َي٤م ًَم ٌَّٞمْ َؽ َ ،وم٤م ْىم َتتَ ُٚمقا ُه ْؿ وا ًْم ُٙم َٗم ُ٤مر  ،واًمدَّ ْقمق ُة ذم
ْ
َ ْ
٤مر ِ
ّْم٤مر  ،ي٤م ُمٕم َنم إٟمّْم٤مر ُ ،صمؿ َىمٍم ِ
احلَ ِ
٤مر ي ُ٘مق ًُمق َن َ :ي٤م َُم ْٕم َنم إٟم ِ
إٟم َّْم ِ
ت اًمدَّ ْقمق ُة َقم َغم سمٜمِل ْ
ث سمـ
َ
َْ
َّ ُ َ
َ
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٤مول قم َٚمٞمٝم٤م َإمم ِىمت ِ
ِ
قمغم َسم ْٖم َٚمتِ ِف يمَ٤معمُتَ َٓم ِ
اخل ْز َرج َ .ومٜمَ َٔم َر َر ُؾم ُ
ْ
وؾم َّٚمؿ َو ُه َق َ
َ٤مهل ْؿ َوم َ٘م٤مل « :
َْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٍ
ِ
ِ
ه َذا ِطم َ ِ
أظم َذ َر ُؾم ُ
ٞمس ش ُصم َّؿ َ
طمّمٞم٤مت َ ،وم َر َُمك ِهبِ َّـ َو ُضمقه
وؾم َّٚمؿ
َ
لم َمح َل ا ًْم َقـم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ا ًْم ُٙم َّٗم ِ
٤مر ُ ،صم َّؿ َىم٤مل ْ « :اهن َ َز ُُمقا َو َر ِّب ُحم َ َّٛم ٍد ش َوم َذ َهٌْ ُ٧م أ ْٟم ُٔم ُر َوم٢م َذا ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل َقم َغم َه ْٞم َئتِ ِف ومِٞمام َأرى َ ،ومقاهللَّ ُم٤م ُهق
إَّٓ ْ
٤مه ْؿ سمِ َح َّم َٞم٤مشمِ ِف َ ،وم َام ِز ًْم ُ٧م َأرى طمدَّ ُه ْؿ يمَٚمٞم ً
ال  ،وأ ُْم َر ُه ْؿ ُُمدْ سمِر ًا  .رواه ُمًٚمؿ
أن ر َُم ُ

ِ
« اًمقـمِٞمس ش اًمتَّٜمُّقر  .وُمٕمٜمَ٤مه ْ :اؿمتَدَّ ِ
ت ْ
سم٠مؾم ُٝم ْؿ
احل ْر ُب َ .و َىم ْق ًُم ُف  « :طمدَّ ُه ْؿ ش ُه َق سمِ ِ َ
ُ َْ ُ
َ ُ
٤محل٤مء اعمُ ْٝم َٛم َٚم٦م أي َ :
ِ
رؾم ُ
َّ٤مس إ َّن
أَي٤م اًمٜم ُ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1851و َقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
وؾم َّٚمؿ َ ُّ « :
إن اهللَّ أُمر اعمُ ِ
٥م ٓ ي ْ٘مٌ ُؾ إَّٓ ـم ِّٞمٌ ً٤م َ ،و َّ
اًمر ْؾم ُؾ
لم سمِ َام أ َُمر سمِ ِف اعمُ ْرؾمٚمِ َ
١مُمٜم ِ َ
اهللَّ ـم ِّٞم ٌ
لم َ ،وم َ٘م٤مل َشم َٕم٤ممم َ { :ي٤م ُّأَي٤م ُّ
َ
ُيم ُٚمقا ُِمـ اًم َّٓمٞم ِ
ٌ٤مت واقمٛمٚمقا َص٤محل ً٤م } َو َىم٤مل شم َ
رز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ
َٕم٤ممم َ { :ي٤م َأ ُّ ََي٤م ا ًَّم ِذي َـ آُمٜمُقا ُيم ُٚمقا ُِم َـ َـم ِّٞم ٌَ٤مت َُم٤م َ
َ ِّ
ِ
ِ
ِ
اًمً َٗمر ْ
٤مرب َي َ٤مر ِّب َ ،و َُم ْٓم َٕم ُٛم ُف َطمرا ٌم ،
اًمً َامء َ :ي ِّ
يٛمدُّ يدَ ْيف َإمم َّ
أؿم َٕم َ٨م أ ْهمؼم ُ
اًمر ُضم َؾ ُيٓم ُٞمؾ َّ
} ُصم َّؿ َذيم ََر َّ
ًٌ ُف طمرا ٌم  ،و ُهم ِذ َي سمِ ْ
َج٤مب ًم ِ َذًم ِ َؽ  ،؟ ش رواه ُمًٚمؿ .
٤محلَرا ِمَ ،وم َ٠مٟمَّك ُي ًْت ُ
طمرا ٌم  ،و َُم ْٚم ُ
نم ُسمف َ
و َُم ْ َ

ِ
َ -1852وقمٜمْ ُف ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :صمال َصم ٌ٦م َٓ ُي َٙم ِّٚم ُٛم ُٝم ْؿ اهللَّ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يقم ا ًْم ِ٘مٞم ِ
ٍ
ِ
٤مُم٦م َ ،وَٓ ُي َزيم ِ
وهل ُ ْؿ َ
ِّٞمٝم ْؿ َ ،وٓ يٜمْ ُٔم ُر إ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َ ،
ابَ ،و َقم٤مئِؾ
أًمٞمؿ َ :ؿمٞمْ ٌخ َزان  ،و َُمٚم ٌؽ يم ََّذ ٌ
قمذ ٌ
ْ َ َ
اب ٌ
ْؼم ش روا ُه ُمًٚمؿ  « .ا ًْم َٕم٤مئِ ُؾ ش  :ا ًْم َٗم ِ٘م ُػم .
ُُم ًْ َتٙم ِ ٌ
ِ
َ -1853و َقمٜمْ ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وضم ْٞم َح٤م ُن
وؾم َّٚمؿ  « :ؾم ْٞم َح٤م ُن َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
رات واًمٜم ُِّٞمؾ يم ٌُّؾ ُِم ْـ ْأهن ِ
٤مر ْ
اجلٜم َِّ٦م ش روا ُه ُمًٚمؿ .
َوا ًْم ُٗم ُ
َ
ِ
ِ
أظم َذ َر ُؾم ُ
َ -1854و َقمٜمْ ُف َىم٤مل َ :
اًمؽم َسم َ٦م ْيق َم
وؾم َّٚمؿ سمِ َٞمدي َوم َ٘م َ٤مل َ « :ظم َٚم َؼ اهللَّ ُّ ْ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َلم  ،و َظم َٚم َؼ اعمَٙمْروه يقم اًمثُّال َصم ِ
اًمًٌ ِ
وظم َٚم َؼ ومِٞم َٝم٤م ِْ
إطمد َ ،
٧مَ ،
وظم َٚم َؼ َّ
٤مء ،
اًمِم َج َر َي ْق َم اإل ْصمٜم ْ ِ َ
اجلٌَ َ٤مل َي ْق َم َ
َّ ْ
ُ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
اب َي ْق َم اخلَ ِٛم ِ
ٞمس َ ،
وؾم َّٚمؿ َسم ْٕمدَ
إر َسم َٕم٤مء َ ،و َسم َّ٨م ومٞم َٝم٤م اًمدَّ َو َّ
وظم َٚم َؼ آ َد َم َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُّقر َي ْق َم ْ
َو َظم َٚم َؼ اًمٜم َ
اخل ْٚم ِؼ ذم ِ
ِ
ِ
ا ًْمٕم ِ ِ
آظم ِر َؾم٤م َقم ٍ٦م ُِم َـ اًمٜمَّ َٝم ِ
لم ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم إمم ا ًَّم ِ
ٚمٞمؾ ش .رواه
٤مر ومِ َٞمام َسم ْ َ
ٍم ُم ْـ َيقم اجلُ ُٛم َٕم٦م ذم آظم ِر ْ َ
َ ْ
ُمًٚمؿ .
سمـ ا ًْمقًم ِ ِ
 -1855وقم ْـ أيب ُؾم َٚم ْٞم َام َن َظم٤مًم ِ ِد ِ
ٞمد ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َ
ىم٤مل ًَ « :م َ٘م ِد ا ْٟم َ٘م َٓم َٕم ْ٧م ذم َي ِدي ْيق َم ُُم١م َشم َ٦م
ٞم٤مف َ ،ومام ِسم٘مل ذم ِ
شمًِٕم ُ٦م أؾم ِ
يدي إٓ َص ِٗمٞمح ٌ٦م َي َامٟمِٞمَّ ٌ٦م ش .روا ُه اًمٌُخ٤مري .
َ َ
ْ َ ْ
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ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
رؾم َ
قل :
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
قمٛمرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم٤مص ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّٟم ُف َؾمٛمع ُ
 -1856و َقم ْـ ْ
احل٤ميمِؿ َ ،وم٤مضم َتٝمدَ ُ ،صمؿ أص٤مب َ ،وم َٚمف أضم ِ
ران ْ
ُمتٗمؼ
أضم ٌرش ٌ
اضمت ََٝمدَ َ ،وم َ٠م ْظم َٓم َ٠م َ ،وم َٚم ُف ْ
وإن َطمٙمَؿ َو ْ
ُ ْ
ْ َ
َّ
« إ َذا َطمٙم ََؿ ْ َ ُ
َقم َٚمٞمْ ِف
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل ْ « :
احلُ َّٛمك ُِم ْـ وم ْٞمحِ َضم َٝمٜمَّؿ
َ -1857و َقم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م أ َّن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
وه٤م سمِ٤معم َ٤م ِء ش ٌ
وم٠م ْسم ِر ُد َ
ِ
٤مت َو َقم َٚم ْٞم ِف َص ْق ٌم َ ،ص٤م َم
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤ملَُ «:م ْـ َُم َ
َ -1858و َقمٜمْ َٝم٤م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َقم ِـ اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمتٗمؼ َقم َٚم ْٞم ِف .
َقمٜمْ ُف َوًم ِ ُّٞم ُف ش ٌ
٤مت و َقم َٚمٞم ِف صقم ِهل َذا ْ ِ ِ
ي٥م َو ِارصم ً٤م يمَ٤م َن ْأو
احلَدي٨م  ،واعمُ َرا ُد سم٤م ًْم َق ِّزم  :ا ًْم َ٘م ِر ُ
َواعمُ ْخت َُ٤مر َضم َق ُاز َّ
اًمّم ْق ِم َقم َّٛم ْـ َُم َ َ ْ َ ْ ٌ َ
َهم ِػم و ِار ٍ
ث.
ْ َ
 -1859و َقمـ َقمق ِ
سمـ َُم٤مًم ِ ِؽ ِ
ف ِ
سمـ اًم ُّٓم َٗمٞمْ ِؾ َّ
اًمز َسم ْػم
أن َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م ُطمدِّ َصم ْ٧م أ َّن َقم ٌْدَ اهللَّ اسم َـ َّ
َ ْ ْ
ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َىم َ٤مل ذم سمٞم ٍع أو قم َٓم ٍ
٤مء أ ْقم َٓمتْ ُف َقم٤مئِ َِم ُ٦م ريض اهللَّ شم َ
لم َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م ْ ،أو
َٕم٤ممم َقمٜمْٝم٤م َ :واهللَّ ًَم َتٜمْت َِٝم َ َّ
ْ ْ َ
َ َُ
قمكم ٟم َْذ ٌر أ ْن ٓ ُأ َيم ِّٚمؿ ا ْسم َـ
ٕطم ُج َر َّن قم َٚمٞمْ َٝم٤م َ ،ىم ْ
٤مًم٧م ُ :
ْ
أه َق َىم َ٤مل َه َذا ؟ َىم٤م ًُمقا ٟ :م ْ
َٕمؿ َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ُ :هق  ،هللَِّ َ َ
٧م ْاهلجر ُة َ .وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م  َٓ :واهللَِّ ٓ ُأ َؿم َّٗمع ومِ ِ
لم ـم٤م ًَم ِ
اًمز ْ ِ
اًمز ْ ِ
ٞمف أ َسمد ًا  ،وٓ
سمػم إًمٞمٝم٤م ِطم َ
٤مؾمت َِْم َٗمع ا ْسم ُـ ُّ
ُّ
ُ
َ
َْ
سمػم أ َسمد ًا َ ،وم ْ
ِ
اًمز ْ ِ
أحتٜم َُّ٨م َإمم ٟم َْذري  .وم َٚم َّام َـم٤مل َذًم ِ َؽ َ
إؾم َق ِد
قمغم ا ْسم ِـ ُّ
ََ
اًمر ْمح ِـ ْسم َـ ْ
قر سم َـ خم ْ َر َُم َ٦م  ،وقم ٌْدَ َّ
سمػم َيم َّٚمؿ اعم ًْ َ

قث و َىم٤مل هلام  :أٟم ُِْمدُ يمُام اهللَّ عمَ٤م أد َظم ْٚمتُامن َ ِ
ِ
سمـ قمٌْ ِد ي ُٖم َ
٢مهنَ٤م َٓ ََيِ ُّؾ َهلَ٤م أ ْن
قمغم قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜمْ َٝم٤م َ ،وم َّ
ْ َ
ُ
قم٤مئ َِم َ٦م َ ،وم َ٘م٤مَٓ  :اًمًالَم قم َٚمٞم ِ
قمغم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اؾمتَ٠م َذٟمَ٤م َ
ؽ
َّ ُ ْ
اًمر ْمحـ َطمتَّك ْ
قر  ،و َقم ٌْدُ َّ
َشمٜمْذر َىمٓمٞم َٕمتل َ ،وم َ٠م ْىم ٌَؾ سمف اعم ًْ ُ
ِ
َٕمؿ ا ْد ُظم ُٚمقا ُيم ُّٚمٙم ُْؿ ،
وسمريمَ٤م ُشم ُف َ ،أٟمَدْ ُظم ُؾ ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م َقم٤مئ َِم ُ٦م  :ا ْد ُظم ُٚمقا َ .ىم٤م ًُمقا ُ :يم ُّٚمٜمَ٤م ؟ َىم٤م ًَم ْ٧مٟ :م ْ
ورمح ُ٦م اهللَّ َ
َ
احلج٤مب َ ،وم٤م ْقمتَٜم ََؼ ِ
اًمز ِ ِ
وَٓ َشم ْٕم َٚم ُؿ َّ
دظم ُٚمقا َ ،
اًمز َسم ْ ِػم َ ،وم َّٚمام َ
قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ
أن ُم َٕم ُٝمام ا ْسم َـ ُّ
سمػم ْ َ َ
دظم َؾ ا ْسم ُـ ُّ ْ

َ٤مؿمدُ ه٤م ويٌٙمِل  ،و َـم ِٗم َؼ اعمًِقر  ،وقمٌدُ اًمر ْمح ِـ يٜم ِ
قمٜمْٝم٤م  ،و َـم ِٗم َؼ يٜم ِ
َ٤مؿمدَ ِاهنَ٤م إَّٓ َيم َّٚم َٛمتْ ُف وىمٌَ َٚم ْ٧م ُِمٜمْ ُف ،
ُ
َ
َ ْ
ُ
َ
ْ َّ
ْ ُ
اهلج ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
وي ُ٘م ِ
قٓن َّ :
رة َ .وَٓ ََي ُّؾ عمُ ًْٚمِ ٍؿ أ ْن َْي ُجر
وؾم َّٚمؿ َهنَك َقم َّام َىمدْ قمٚم ْٛم٧م ُم َـ ْ ْ
إن اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمغم َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ُِمـ اًمت َّْذيمِ ِ
ق َصم ِ
الث ًَم َٞم ٍ
َ
رة واًمت َّْح ِر ِ
٤مل َ .وم َٚم َّام أ ْيمثَ ُروا َ
ي٩م َ ،ـم ِٗم َ٘م ْ٧م شم َُذيم ُِّر ُمه٤م و َشم ٌْٙمِل ،
أظم٤م ُه َوم ْق َ ً
َ
ت واًمٜم َّْذر َؿم ِديدٌ َ ،وم َٚمؿ ي َزآ هب٤م طمتَّك َيم َّٚم ِ
اًمز ْ ِ
و َشم ُ٘م ُ
سمػم َ ،وأ ْقمتَ َ٘م ْ٧م ذم ٟم َْذ ِر َه٤م
قل ِّ :إن ٟم ََذ ْر ُ
ٛم٧م ا ْسم ِـ ُّ
ْ َ
ََ
ُ
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أر ِ
َ٧م شم َْذيم ُُر ٟم َْذ َر َه٤م سم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ َوم َت ٌْٙمِل طمتَّك َشمٌُ َّؾ ُد ُُمق ُقم َٝم٤م َِخ َ٤مر َه٤م  .روا ُه اًمٌخ٤مري
لم ر َىمٌ ً٦مَ ،ويمَ٤مٟم ْ
سمٕم َ
ْ
ِ
 -1869و َقمـ ُقم ْ٘مٌ َ٦م ِ ِ
رؾم َ
رج َإمم َىمت َْغم ُأ ُطم ٍد
وؾم َّٚمؿ َظم َ
ْ َ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
سمـ قم٤مُمر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف أ َّن ُ
ّمغم قم َٚمٞم ِٝمؿ سمٕمد َصمامن ِؾمٜمِلم يم٤معمقدع ًمألطم ِ
ٞم٤مء وإُم ِ
سملم أ ْي ِديٙم ُْؿ
قات ُ ،صم َّؿ َـم َٚم َع إمم اعمِٜمْؼم َ ،وم َ٘م َ٤مل ِّ :إن ْ َ
ْ
ِّ
َوم َّ ْ ْ ْ
ْ
احلق ُض  ،و ِّإن ٕ ْٟم ُٔمر إًمٞمف ُِمـ ُم ِ
َومر ٌط وأٟمَ٤م ؿمٝمٞمد قم َٚمٞمٙمُؿ وإ َّن ِ
وإن ًَم ًْ ُ٧م
٘م٤مُمل َه َذاِّ ،
َ
ُمققمدَ يم ُُؿ ْ ْ
ْ
ْ َ
ُ
ْ ْ
َ
َ٧م ِ
أظم َِمك َقم َٚمٞمْٙم ُْؿ اًمدُّ ٟمٞم٤م ْ
أظم َِمك َقم َٚمٞمْٙم ُْؿ ْ
أن شم ُْنميمُقا  ،و ًَمٙمِ ْـ ْ
ْ
آظم َر َٟم ْٔم َر ٍة
قه٤مش َىم َ٤ملَ :ومٙمَ٤مٟم ْ
أن َشمٜمَ٤م َوم ًُ َ
ِ
ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وؾم َّٚمؿ ٌ ،
َٟم َٔم ْر ُ َهت٤م َإمم َر ُؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٍ
أظم َِمك قم َٚم ْٞمٙم ُْؿ اًمدُّ ٟم َٞم٤م ْ
رواي٦م َ « :و ًَمٙمِٜمِّل ْ
ؽ ُم ْـ يمَ٤من
أن َشمٜمَ٤م َوم ًُقا ومِٞم َٝم٤م  ،و َشم ْ٘متَتِ ُٚمقا َوم َت ْٝمٚمِٙمُقا يمَام َه َٚم َ ً
وذم
ِ
َىمٌٚمٙمُؿ ش َىم َ٤مل ُقم٘مٌ ُ٦م َ :ومٙم٤م َن ِ
آظمر ُم٤م َرأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
وؾم َّٚمؿ َقم َغم اعمِٜم ِْؼم .
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ْ ْ
وذم رو ٍ
اي٦م ىم٤مل ِّ « :إن َوم ٌ
وإن
رط ًَمٙم ُْؿ وأٟمَ٤م َؿم ِٝمٞمدٌ قم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َ ،و ِّإن واهللَّ ٕ ْٟم ُٔم ُر َإمم َطم ْق ِيض أ َن ِّ ،
َ
ِ
ِ
٤مف قم َٚم ْٞمٙم ُْؿ أ ْن شم ْ ِ
إر ِ
ِ
ُنميمُقا
ٞمح َظم َزائِـ
ض َ ،و َّإن واهللَِّ َُم٤م َأ َظم ُ
ُأ ْقمٓمِ ُ
إرض ْ ،أو َُم َٗم٤مشم َ
ٞم٧م َُم َٗم٤مشم َ
ٞمح ْ
٤مف قم َٚمٞمٙمُؿ أ ْن َشمٜمَ٤م َومًقا ومِٞمٝم٤م ش  .واعمُراد سمِ٤مًمّم ِ
الة َقم َغم َىمت َْغم ُأ ُطم ٍد  :اًمدُّ َقم٤م ُء َهل ُ ْؿ َٓ ،
سم ْٕم ِدي و ًَمٙمِ ْـ َ
َ ُ َّ
َ
ُ
أظم ُ ْ ْ
اًمّمال ُة اعم ْٕم ُرو َوم ُ٦م .
َّ

ٍ
٥م إٟم َّْم ِ
قمٛم ُرو ِ
صغم سمٜم٤م َر ُؾم ُ
سمـ ْ
٤مر ِّي ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َىم٤مل َّ :
قل اهللَّ َص ّغم
أظم َٓم َ
 -1861و َقم ْـ أيب َز ْيد ْ
صٕمدَ اعمِٜمْؼم َ ،وم َخ َٓمٌٜمَ٤م طمتَّك طم َي ِ
اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ا ًْم َٗمجر  ،و ِ
ت اًم ُّٔم ْٝم ُر َ ،ومٜم ََزل َوم َّم َّغم ُ .صم َّؿ َص ِٕمدَ اعمِٜم َْؼم
َ
ْ َ
ََ
ْ َ
َ َ
صٕمد اعمٜمْؼم طمتك َهمر ِ
ت اًمٕمٍم ُ ،صمؿ ٟم ََزل َومّم َّغم ُ ،صم ًؿ ِ
ومخٓم٥م طمتَّك طم َي ِ
اًمِم ْٛم ُسَ ،وم ْ
سم٧م َّ
٠مظمؼمٟم٤م َُم٤م
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ ُ
ِ ِ
أطم َٗم ُٔمٜمَ٤م  .روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
يم٤من و َُم٤م ُه َق يم٤مئ ٌـ َ ،وم َ٠م ْقم َٚم ُٛمٜمَ٤م ْ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َُ « :م ْـ ٟم ََذ َر أن ُيٓمِٞمع
 -1862وقم ْـ قم٤مئ َِم َ٦م ريض اهللَّ َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :ىم٤مل اًمٜمٌل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ِ
ِ
يص اهللَّ  ،ومال ي ْٕم ِّم ِف ش روا ُه اًم ٌُخ٤مري .
اهللَّ َوم ْٚم ُٞمٓم ْٕم ُف  ،و َُم ْـ ٟم ََذ َر أ ْن ي ْٕم َ
ِ
 -1863وقمـ ُأم َ ِ ٍ
إوزا ِغ ،
أُمر َه٤م سمِ َ٘مت ِْؾ
َ
وؾم َّٚمؿ َ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ذيؽ ريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م أن ُ
َ ْ ِّ
و َىم٤مل « :يم َ
َ٤من يٜمْ ُٗم ُخ َ
ُمتٗمؼ َقم َٚم ْٞم ِف .
قمغم إ ْسم
راهٞمؿ ش ٌ
َ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ َىمت ََؾ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1864وقم ْـ أيب ُهرير َة ريض اهللَُّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
وز َهم ً٦م ذم أو ِل َ ٍ
اًمي َسم ِ٦م اًمثَّ٤مٟمِٞم٦م َ ،وم َٚم ُف يم ََذا ويم ََذا َطمًٜمَ ً٦م
َ
َّ
ضسم٦م َ ،وم َٚم ُف يم ََذا َويم ََذا طمًٜمَ ً٦م َ ،و َُم ْـ َىمتَ َٚم َٝم٤م ذم َّ ْ
ْ
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إومم َّ ،
َ
اًمي ِسم٦م اًمثَّ٤مًم ِ َث ِ٦م َ ،وم َٚم ُف يمَذ َا َويم ََذا َطم ًَٜمَ ً٦م ش .
ُدو َن
وإن َىمتَ َٚم َٝم٤م ذم َّ ْ
وزهم ً٤م ذم أو ِل َ ِ ِ
وذم ِرو ٍ
طمًٜم ٍَ٦م َ ،وذم اًمثَّ٤مٟمِ َٞم ِ٦م ُدو َن َذًم ِ َؽ  ،وذم اًمثَّ٤مًمِثَ ِ٦م
اي٦م َُ « :م ْـ َىمت ََؾ َ
ضسم٦م يمُت َ
َّ
َ
٥م ًَم ُف ُم٤مئ ُ٦م َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
رص .
ُدو َن َذًم َؽ ش  .رواه ُمًٚمؿ  .ىم٤مل ْ
أه ُؾ اًم ُّٚم َٖم٦م  :ا ًْم َق َز ُغ  :ا ًْمٕم َٔم٤م ُم ُم ْـ ؾم٤م َّم أ ْسم َ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل َ « :ىم٤مل َر ُضم ٌؾ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ -1865و َقم ْـ أيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف أ َّن ُ
رج سمِ َّمد َىمتف َ ،وم َق َو َٕم َٝم٤م ذم َي ِد َؾم ِ
ٌحقا يتَحدَّ ُصم َ
ٕشمَّمد َىم َّـ سمِ َّمد َىم ِ٦م َ ،وم َ
قن  :شم ََّمدِّ َق اًمٚمٞمٚم٦م
٠مص ُ
٤مر ٍق َ ،وم ْ
خ َ
ٍ
خرج سمِّمد َىمتِ ِف َ ،ومق َوٕمٝم٤م ذم ِ
ٍ
قمغم ِ
ؾم٤مر ٍقَ ،وم َ٘م َ٤مل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ًَم َؽ ْ
َ
زاٟمٞم٦م،
يد
َ ََ
احلَ ْٛمدُ ٕشم ََّمدَّ َىم َّـ سمِ َّمدَ َىم٦م َ ،وم َ َ َ َ
٠مص ٌَ ُحقا يتَحدَّ ُصمق َن شم ُُّمدِّ ق اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َقم َغم َزاٟمِ َٞم ٍ٦م َ ،وم َ٘م َ٤مل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ًَم َؽ ْ
احلَ ْٛمدُ َقم َغم زاٟمِ َٞم ٍ٦م ؟ٕ ،شم ََّمدَّ َىم َّـ
َوم ْ
ِ
ِِ
سمِّمدىم٦م َ ،وم َ
ُص ِّد َق َ
قمغم َهمٜم ِ ٍّل َ ،وم َ٘م َ٤مل
وم٠مصٌَ ُحقا يتَحدَّ صمق َن  :شم ُ ٌ
ٕمٝم٤م ذم يد َهمٜمل ْ ،
خ َر َج سمِ َّمد َىمتف َ ،وم َق َو َ
قمغم َؾم ِ
قمغم ِ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ًَم َؽ ْ
وقمغم َهمٜمِل َ ،وم ِ٠ميت َوم ِ٘مٞمؾ ًَم ُف :أ َُّم٤م صدَ َىمت َُؽ َ
ؾم٤مر ٍق  ،و َقم َغم َزاٟمِ ٍٞم٦م َ ،
احلَ ْٛمدُ َ
٤مر ٍق

ٕمػ قم ْـ ِ
َوم َٚم َٕم َّٚم ُف ْ
َ٤مه٤م ،وأ ًُم٤م ا ًْمٖمٜم ِ ُّل َوم َٚمٕم َّٚم ُف أ ْن ي ْٕمت َِؼم ،
اًمزاٟمِٞم ُ٦م َوم َٚمٕم َّٚم َٝم٤م شم ًَْت َِٕم َّ
أن َي ًْتِ َّ
ه َىمتِ ِف  ،وأ َُّم٤م َّ
ػ َقم ْـ ِزٟم َ
َوم ُٞمٜم ِْٗم َؼ ِممَّ٤م آشمَ٤م ُه اهللَُّ ش َروا ُه اًمٌخ٤مري سمٚمٗمٔمِ ِف َ ،و ُُم ًْٚمِ ٌؿ سمٛمٕمٜمَ٤م ُه .
ِ
وؾم َّٚمؿ ذم دقمقة ومرومع إًمٞمف اًمذراع ويم٤مٟم٧م
 « -1866وقمٜمف ىم٤مل يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َٝمس ُمٜمٝم٤م َهنًَ َ٦م وىم٤مل  :أٟم٤م ؾمٞمد اًمٜم٤مس يقم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َ ،ه ْؾ شمَدْ ُرو َن ُِم َّؿ َذ َ
جيٛم ُع اهللَّ
شمُّٕمجٌف َومٜم َ
اك ؟ َ ْ
ًٛمٕمٝمؿ اًمدَّ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
اقمل  ،وشمَدْ ٟمُق ُِمٜم ُْٝم ُؿ َّ
اًمِم ْٛم ُس ،
إوًم ِ َ
َّ
هؿ اًمٜمَّ٤مفم ُر َ ،و ُي ُ ُ ُ
لم وأظم ِري َـ ذم صٕمٞمد َواطمد َ ،وم َٞمٜمْ ُٔم ُر ُ
قل اًمٜمَّ٤مس َ :أَٓ شمَرو َن إِمم ُم٤م َأ ْٟمتُؿ ومِ ِ
َّ٤مس ُِم َـ ا ًْم َٖم ِّؿ وا ًْمٙم َْر ِ
َيت َِٛم ُٚمق َن َ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
ٞمف
ْ
ُ
َومٞمٌَْ ُٚم ُغ اًمٜم ُ
ب َُم٤مَٓ ُيٓمٞم ُ٘مق َن َوَٓ ْ
َ ْ
َّ٤مس ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
قل سم ْٕم ُض اًمٜم ِ
يِم َٗم ُع ًَمٙم ُْؿ إِمم َر َّسمٙم ُْؿ ؟ وم َٞم ُ٘م ُ
 ،إِ َمم ُم٤م َسم َٚم َٖمٙم ُْؿ ؟ َأَٓ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
ون َُم ْـ ْ
ض  :أ ُسمقيم ُْؿ آ َد ُم ،
ٞمؽ ُِمـ ر ِ
نم َ ،ظم َٚم َ٘مؽ اهللَّ ِسمٞم ِد ِه  ،وٟم َ ِ
وي٠مشمُق َٟم ُف َومٞمَ ُ٘مق ًُمق َن َ :ي٤م َأد ُم َأ ْٟم َ٧م َأ ُسمق ا ًْمٌَ ِ
وطم ِف  ،و َأ َُم َر اعمَالئِ َٙم َ٦م
َٗمخ وم َ ْ ُ
اجلٜمَّ َ٦م َ ،أٓ شم َِْمٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽ ؟ َأَٓ شمَرى ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف  ،و َُم٤م َسم َٚم َٖمٜمَ٤م ؟ َوم َ٘م َ٤مل  :إِ َّن
َ ْ ُ
ِّ
ُ
َوم ًَ َجدُ وا ًَم َؽ َو َأ ْؾم َٙمٜم ََؽ ْ َ
اًمِمج ِ
ِ
ِ
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِمثْ َٚم ُف َ ،وإِ َّٟم ُف َهنَ٤من ِ
٧م
رة َ ،وم َٕم َّمٞمْ ُ
٥م َ
قمـ َّ َ
٥م َىمٌْ َٚم ُف ُمثْ َٚم ُف َ .وَٓ َي ْٖم َْم ُ
همْمٌ ً٤م َل ْ ي ْٖم َْم ْ
َر ِّيب َهمْم َ
ِ
ِ
ُقح َ .وم َٞم ْ٠مشمُق َن ٟمُقطم ً٤م َومٞم ُ٘مق ًُم َ
اذه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي  ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم ٟم ٍ
٧م
ُقح َ ،أ ْٟم َ
َٟ .م ْٗمز َٟم ْٗمز َٟم ْٗمز َ .
قن َ :ي٤م ٟم ُ

ض  ،و َىمدْ ؾمامك اهللَّ َقمٌد ًا َؿمٙمُقر ًا َ ،أٓ شمَرى إِ َمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف َ ،أَٓ شم ََرى إِ َمم
َ ْ ُ
ْ
َ
إر ِ َ َ َّ
اًمر ُؾمؾ إِمم َأ ْه ِؾ ْ
َأ َّو ُل ُّ
ِ
َُم٤م َسم َٚم َٖمٜمَ٤م َ ،أَٓ شم َِْم َٗم ُع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ؟ َومٞمَ ُ٘م ُ
٥م َىمٌْ َٚم ُف ُِمثْ َٚم ُف َ ،و ًَم ْـ
٥م ا ًْم ْٞمق َم َهم َْمٌ ً٤م ل ْ َي ْٖم َْم ْ
ريب َهمْم َ
قل  :إِ َّن ِّ
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َ٧م ِزم َد ْقمق ٌة َد َقم ْق ُت ِ َهب٤م َقم َغم َىم ْق ُِمل َٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز  ،ا ْذ َهٌُقا إِ َمم
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِمثْ َٚم ُفَ ،و َأ َّٟم ُف ىمدْ يم٤مٟم ْ
َي ْٖم َْم َ
ِ
ِ
ِ
ْ٧م ٟمٌَِ ُّل اهللَِّ َو َظمٚمِٞم ُٚم ُف ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ٞمؿ َأٟم َ
ٞمؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُمق َن َ :ي٤م إِ ْسم َراه ُ
ٞمؿ َ .وم ْٞم ْ٠مشمُق َن إِ ْسم َراه َ
َهم ْ ِػمي ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ض ْ ،اؿم َٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽ َ ،أَٓ شمَرى إِ َمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ِ
إر ِ
ٞمف ؟ َومٞمَ ُ٘م ُ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْمٌ ً٤م
ريب َىمدْ َهمْم َ
قل َهل ُ ْؿ  :إِ َّن ِّ
َ ْ ُ
َ ِّ
ْ
َ
ْ

َث يم َْذسم ٍ
ِ
ِ
٤مت َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز،
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُمثْ َٚم ُف َوإِ ِّن ُيمٜم ُْ٧م يم ََذ ْسم ُ٧م َصمال َ َ
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُمثْ َٚم ُف َ ،و ًَم ْـ َي ْٖم َْم َ
َل ْ َي ْٖم َْم ْ

رؾم ُ
قل اهللَّ ،
قؾمك َأٟمْ٧م ُ
قؾمك َ ،ومٞم ُ٘مق ًُمقن  :ي٤م ُُم َ
قؾمك َ .ومٞم ْ٠مشمُق َن ُُم َ
ا ْذ َهٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي  ،ا ْذ َهٌُقا إِ َمم ُُم َ
َّ٤مس ْ ،اؿمٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽ َ ،أَٓ شمَرى إِمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
َوم َّْم َٚم َؽ اهللَّ سمِ ِرؾم٤مَٓشمِ ِف وسم َٙمال َُِم ِف قمغم اًمٜم ِ
ٞمف ؟ َوم َٞم٘مقل إِ َّن
َ ْ ُ
َ ِّ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
وُمر
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُمثْ َٚم ُف َ ،و ًَم ْـ َي ْٖم َْم َ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْمٌ ً٤م َل ْ َي ْٖم َْم ْ
ريب َىمدْ َهمْم َ
ِّ
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُمثْ َٚم ُف َوإِ ِّن َىمدْ ىمتَ ْٚم ُ٧م َٟم ْٗمً ً٤م َل ْ ُأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمًك َ .ومٞم ُ٘مق ًُم َ
قن  :ي٤م
سمِ ْ٘متٚم َٝم٤مَٟ .م ْٗمز َٟم ْٗمز َٟم ْٗمز  ،ا ْذ َهٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي  ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم قمٞمًك َ .وم َٞم ْ٠مشمُق َن قم َ
ِ
ْ٧م َر ُؾم ُ
َّ٤مس ذم اعمَ ْٝم ِد ْ .اؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم
ِقمٞمًك َأٟم َ
قل اهللَِّ َويمٚمٛمتُ ُف َأ ًْم َ٘م َ
وح ُمٜمْ ُف َو َيم َّٚم ْٛم َ٧م اًمٜم َ
ور ٌ
٤مه٤م إِ َمم َُمريؿ ُ
رسم َؽ َ .أَٓ شمَرى ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ِ
ٞمف  ،ومٞمَ ُ
٥م َىمٌْ َٚم ُف ُِمثْ َٚم ُف َ ،و ًَم ْـ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْمٌ ً٤م َل ْ َي ْٖم َْم ْ
ريب َىمدْ َهمْم َ
٘مقل  : :إِ َّن ِّ
َ َ ْ ُ
َ ِّ
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِم ْث َٚم ُف َ ،ول ْ َي ْذيم ُْر ذٟمٌْ ً٤م َٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز  ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي  ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم ُحم َّٛمد َص ّغم اهللُ
َي ْٖم َْم َ

ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ .
وؾم َّٚمؿ  .ومٞم ْ٠مشمقن حمَٛمد ًا َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َقم َٚمٞمْف َ
ٍ
رؾم ُ
قل اهللَِّ َ ،وظم٤مشم َُؿ إَٟمٌِْٞم٤م َء  ،و َىمدْ َهم َٗم َر اهللَّ ًَم َؽ ُم٤م
وذم
رواي٦م َ « :وم َٞم ْ٠مشمُقن وم َٞم ُ٘مق ًُمق َن َ :ي٤م ُحم َ َّٛمدُ َأٟم َ
ْ٧م ُ
َ٠مظمر ْ ،اؿم َٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽ َ ،أَٓ شمَرى إِ َمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
َشم َ٘مدَّ َم ُِم ْـ َذٟمٌِْ َؽ َوُم٤م شم َّ
حت َ٧م
ٞمف ؟ َوم َ٠م ْٟم َٓمٚمِ ُؼ َ ،ومآيت َ ْ
ْ ُ
ِّ
ْ
َ
٤مُم ِد ِه  ،وطمًـ اًم َّثٜم ِ
٤مضمد ًا ًمِريب ش ُصمؿ ي ْٗمتَح اهللَّ َقم َكم ُِمـ َحم َ ِ
ش  ،وم َ٠م َىم ُع ؾم ِ
ا ًْم َٕم ْر ِ
َ٤مء َقم َٚمٞمْ ِف َؿمٞمْئ ً٤م ِل ْ َي ْٗمت َْح ُف َقم َغم
َّ ْ
َّ َ ُ
ِّ
ُ ْ
َ
ؾمؽ َ ،ؾم ْؾ ُشم ْٕم َٓم ُف َ ،و ْاؿم َٗم ْع شم َُِم َّٗم ْع َ ،وم َ٠مر َوم ُع َر ْأ ِد َ ،وم َ٠م ُىم ُ
َأ َطم ٍد َىم ٌْ ِكم ُصم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل َ :ي٤م ُحم َ َّٛمدُ ار َومع ر ْأ َ
قل ُأ َُّمتِل
ِ
ِ ِ
٤مب َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ ُِم َـ ا ًْمٌ٤مب إَ ْي َٛم ِـ ُِم ْـ
َي َ٤مر ِّب ُ ،أ َُّمتِل َي َ٤مر ِّب َ ،ومٞمُ َ٘م ُ٤مل ُ :
ي٤محم َّٛمدُ َأ ْدظم ْؾ ُم ْـ ُأ َُّمتؽ َُم ْـ َٓ طم ًَ َ
اب ش ُصمؿ ىم٤مل  « :وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ ِ
اجلٜم َِّ٦م وهؿ ُذيمَ٤مء اًمٜم ِ ِ ِ
قي َذًم ِ َؽ ُِم َـ إَ ْسم َق ِ
َأ ْسم َق ِ
ٞمد ِه إِ َّن َُم٤م
َ
َّ٤مس وم َٞمام ؾم َ
َّ
ُ
اب ْ َ ُ ْ
لم اعمٍما َقم ْ ِ
لم ُِم ْـ َُم َّم ِ
٤مري ِع ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ٍمى ش ٌ
اجلَٜم َِّ٦م يم ََام َسم ْلم َُم َّٙم َ٦م َو َه َجر َ ،أ ْو يم ََام َسم ْ َ
َسم ْ َ
لم َُم َّٙم َ٦م َو ُسم ْ َ
ِ
 -1867و َقم ِـ اسم ِـ َقمٌ ٍ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ سمِ ُ٠م ِّم إِ ْؾم َام ِقمٞمؾ
َّ
ْ
َ
ٞمؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
يض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َىم َ٤مل  :ضم٤م َء إِ ْسم َراه ُ
٤مس َر َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعمً ِج ِد ،
َوسم٤مسمٜم َٝم٤م إِ ْؾم َامقم َٞمؾ َوهل شم ُْرو ُٕم ُف َطمتَّك َو َو َٕم َٝم٤م قمٜمْدَ ا ًْمٌَٞمْ٧م قمٜمْدَ َد ْو َطم٦م ْ
ومق َق َز ُْم َز َم ذم َأ ْقم َغم ْ
ووع ِقمٜمْدَ ُمه٤م ِضمراسم ً٤م ومِٞمف َمتر ِ ،
و ًَمٞمس سمٛم َّٙم َ٦م ي ْ١م ٍ
قو َٕم َٝم َام ُهٜم َ
وؾم َ٘م٤مء ومٞمف
َ٤مك َ ،و َ
ُمئذ َأ َطمدٌ َو ًَمٞمْ َس ِ َهب٤م َُم٤م ٌء َ ،وم َ
َ
َ ْ َ
ٌ
َ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َؽم ُيمٜمَ٤م َهبذا
ٞمؿ َأ ْي َـ شم َْذ َه ُ
٥م وشم ْ ُ
ٞمؿ ُُمٜمْ َٓمٚم٘م ً٤م  ،ومتٌَِٕمتْ ُف ُأ ُّم إِ ْؾمامقمٞمؾ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م  :ي٤م إِ ْسمراه ُ
َُم٤م ٌء ُ .صم َّؿ َىمٗمل إِ ْسم َراه ُ
ِ ِ
ِ
ٟمٞمس وَٓ َر ٌء ؟ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ًَم ُف َذ َ
ًمؽ ُِمرار ًا  ،وضمٕمؾ َٓ ي ْٚمت َِٗم ُ٧م إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ًَمف :آهللَُّ
ا ًْمقادي ًم ْٞم َس ومٞمف َأ ٌ
ِ
ِ
َأ َ
وؾم َّٚمؿ ،
ُمرك ِهب َذا ؟ َىم َ٤مل َٟ :م َٕم ْؿ َ .ىم٤م ًَم٧م  :إِ ًذا ٓ ُي َْم ِّٞم ُٕمٜم٤م ُ ،صم َّؿ
رضمٕم٧م َ .وم٤م ْٟم َٓم َ
ْ
ٞمؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ٚمؼ إِ ْسمراه ُ
ٝمف ا ًْمٌٞم٧مُ ،صمؿ دقم٤م هب١م ِ
ِ
طمتَّك إِذا يمَ٤م َن ِقمٜمْدَ اًمثَّٜمِٞم ِ٦م طمٞم ُ٨م ٓ يرو َٟمف  .اؾمتَ ْ٘مٌؾ سمِقضم ِ
قمقات َ ،ومر َوم َع
ٓء اًمدَّ
َُ
ْ
َّ ْ
َ
ْ َ َّ
َ ْ ُ ْ
يدَ يف وم َ٘م َ٤مل  { :رسمٜمَ٤م إِ ِّن َأؾم َٙمٜم ُْ٧م ُِمـ ُذريتل سمِ ٍ
يِمٙم ُُر َ
قاد َهم ْ ِػم ِذي َز ْر ٍع } طمتَّك سم َٚم َغ { ْ
ون}  .وضمٕم َٚم ْ٧م ُأ ُّم
ْ ِّ َّ
َّ َّ
ْ
ْ
٤مء  ،طمتَّك إِ َذا ٟم َِٗمدَ ُم٤م ذم اًمً َ٘م ِ
امقمٞمؾ  ،وشمَنمب ُِمـ َذًم ِ َؽ اعمَ ِ
إِؾمام ِقمٞمؾ شمُر ِوع إِؾم ِ
٤مء قمٓمِم٧م و َقمٓمِش
ْ ُ ْ
ِّ
ْ ُ ْ
َْ

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َٗم٤م
َٚمقى َأ ْو َىم َ٤مل  :يتَ َٚم ٌَّ ُط َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َ٘م ْ٧م يمَراهٞم َ٦م َأ ْن َشمٜمْ ُٔمر إِ ًَم ْٞمف َ ،ومقضمدت َّ
ا ْسمٜم َُٝم٤م  ،وضمٕم َٚم ْ٧م َشمٜمْ ُٔم ُر إِ ًَم ْٞمف يت َّ
٧م ا ًْم ِ
٤مُم٧م قم َٚمٞم ِف ُ ،صمؿ اؾمتَ٘مٌ َٚم ِ
َأ ْىمرب ضمٌ ٍؾ ذم إر ِ ِ
قاد َي َشمٜمْ ُٔم ُر َه ْؾ شمَرى َأطمد ًا ؟ َوم َٚم ْؿ شمَر
َ
ٞمٝم٤م َ ،وم َ٘م ْ ْ
ض يٚم َ
َ َ َ
َّ
ْ
٧م ا ًْم ِ
َأطمد ًا  .ومٝمٌ َٓم ْ٧م ُِمـ اًمّم َٗم٤م طمتَّك إِ َذا سم َٚم َٖم ِ
اإلٟم ِ
ٕم٧م ؾم ْٕمل ِ
ًْ٤من
ٕم٧م َـم َ
رف ِد ْر ِقم ِٝم٤م ُ ،صم َّؿ َؾم ْ
قاد َي  ،ر َوم ْ
َ َّ
َ

ِ
ِ
َ ِ
اعمجٝم ِ
رت َه ْؾ شمَرى َأ َطمد ًا؟ َوم َٚم ْؿ شمَر
اعمرو َة ،
قد طمتَّك
وم٘م٤مُم٧م قم َٚمٞمْ َٝم٤م  ،ومٜمَ َٔم ْ
ْ
ْ ُ
ضم٤موزت ا ًْم َقاد َي ُ ،صم َّؿ َأشمَ٧م ْ
ِ
اتَ .ىم٤مل اسمـ قمٌ ٍ ِ
َأطمد ًا َ ،وم َٗمٕم َٚم ْ٧م َذًم ِ َؽ ؾمٌع ُمر ٍ
وؾم َّٚمؿ
ْ ُ َّ
َ
َ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
٤مس َريض اهللَّ قمٜمْ ُٝم َام َ :ىم٤مل اًمٜم ُّ
َ ْ َّ
قمغم اعمر ِ
َ « :وم َذًم ِ َؽ ؾم ْٕم ُل اًمٜم ِ
ٕمـ٧م صقشم ً٤م َ ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م  :ص ْف شم ُِريدُ َٟم ْٗمً َٝم٤م
وة َؾم ِٛم ْ
َّ٤مس سم ْٞمٜمَ ُٝمام ش  .وم َٚم َّام َأ ْذ َوم ْ٧م َ ْ
قاث .وم َ٠م ِهم٨م َ .وم٢مِ َذا ِهل سمِ٤معم َٚم ِ
ُصمؿ شمًَٛمٕم ْ٧م َ ،وم ِ
َ٤من ِقمٜم َ
ْدك َهم ٌ
٤مًم٧م َ :ىمدْ َأ ْؾمٛم ْٕم َ٧م إِ ْن يم َ
ؽ
ٕم٧م َأ ْيْم ً٤م َوم َ٘م ْ
ًٛم ْ
َّ َ َ
قل سمِ ِ
ٕم٘مٌِ ِف َأو َىم٤مل سمِجٜم ِ
ٌح٨م سمِ ِ
ِ
َ٤مطم ِف َطمتَّك َفم َٝم َر اعم٤م ُءَ ،ومجٕم َٚم ْ٧م ُحت ِّق ُو ُف َو َشم ُ٘م ُ
زُمزم َ ،وم َ
ٞمد َه٤م
ُمق ِو ِع َ
ْ
قمٜمْد ْ
ٍ
ِ ِ
رواي٦م  :سمِ َ٘م ِ
ف َ .ىم٤مل
رف وذم
در ُم٤م َشم ْٖم ِر ُ
قر َسم ْٕمدَ ُم٤م َشم ْٖم ُ
َهٙم ََذا  ،وضم َٕم َٚم ْ٧م َشم ْٖم ُر ُ
ف اعمَ٤م َء ذم ؾم َ٘م٤مئ َٝم٤م ُ
وهق ي ُٗم ُ
رطمؿ اهللَّ ُأم إِ ِ
ىم٤مل اًمٜمٌَّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ ِ « :
٤مس ِ
ا ْسم ُـ قم ٌَّ ٍ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝم َام َ :
ؾمامقمٞمؾ ًَم ْق شمَريمْ٧م
ُّ َ
َّ
ْ َ
َ
ِ
َ٧م َزُم َزم قمٞمٜم ً٤م ِ
ُمزم َأو َىم َ٤مل ً :مق َل َشم ْٖم ِر ْ ِ
ُمٕمٞمٜم ً٤م َىم٤مل َوم َ ِ
ده٤م
نم ْ
سم٧م َ ،و َأ ْر َو َٕم ْ٧م َو ًَم َ
ف ُم َـ اعمَ٤مء ًَ ،مٙمَ٤مٟم ْ ْ ُ ْ
َز َ ْ
ْ ْ
اًمْم ْٞم َٕم٦م َوم٢مِ َّن َه ُٝمٜمَ٤م َسم ْٞمت ً٤م هللَِّ يٌٜمٞمف َه َذا ا ًْم ُٖمالَ ُم و َأ ُسمق ُه  ،وإِ َّن اهللَّ ٓ ُيْم ِّٞم ُع َأ ْه َٚم ُف ،
َوم َ٘م٤مل َهلَ٤م اعم َٚم ُؽ َ َٓ :ختَ٤م ُومقا َّ
قل  ،وم َت ْ٠م ُظم ُذ قمـ ِ
ِ ِ ِ
َويمَ٤م َن ا ًْمٌٞمْ ُ٧م ُُم ْرشم َِٗمٕم ً٤م ُِم َـ إَ ْر ِ
اًمًٞمُ ُ
َ٧م
يٛمٞمٜم ِ ِف َو َقم ْـ ِؿمامًم ِ ِف َ .ومٙمَ٤مٟم ْ
ْ
َ٤مًمراسمِٞم٦م شم ْ٠مشمٞمف ُّ
ض يم َّ
يم ََذًم ِ َؽ طمتَّك ُمر ْت ِهبِؿ ر ْوم َ٘م ٌ٦م ُِمـ ضمرهؿ  ،أو َأه ُؾ سمٞم ٍ
٧م ُِم ْـ ُضم ْر ُه ٍؿ ُُم ْ٘مٌِٚملم ُِم ْـ َـم ِ
ريؼ َيمدَ ا َء َ ،ومٜم ََز ًُمقا ذم
ْ ْ
ْ ُْ ُ ْ
ْ ُ
َّ
َأؾم َٗم ِؾ ُم َٙم َ٦م َ ،ومر َأوا َـم٤مئر ًا قم٤مئٗم ً٤م َوم َ٘م٤م ًُمقا  :إِ َّن هذا اًم َّٓم٤مئِر ًمٞمدُ ور َقمغم ُم٤مء ًَمٕمٝمدُ ٟمَ٤م ِهبذا اًمقادي وُم٤م ومِ ِ
ٞمف
َ
ْ
َ ْ
َ َ
َ ُ
َ
ْ
لم َ ،وم٢مِ َذا هؿ سمِ ِ
٤معم٤مء َ ،ومرضمٕمقا َوم َ٠م ْظمؼموهؿ َوم٠م ْىمٌ ُٚمقا  ،و ُأم إِؾم ِ
٠مرؾم ُٚمقا ِضمر ّي ً٤م َأ ْو َضم ِر َّي ْ ِ
امقم َٞمؾ قمٜمد اعم٤م َء ،
َ َ ُ
َ ُّ ْ
َُ
ُ ْ
ُم٤م َء َوم َ
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ْدك ؟ َىم٤مًم٧مَٟ :مٕمؿ  ،وًمٙمِـ ٓ طم َّؼ ًَمٙمُؿ ذم ِ
لم ًَمٜمَ٤م َأ ْن ِ
ٟمٜمز َل ِقمٜم َ
اعم٤مء َ ،ىم٤م ًُمقا َٟ :م َٕم ْؿ َ .ىم٤مل
َوم َ٘م٤م ًُمقا َ :أ َشم ْ٠م َذٟمِ َ
ْ َ
ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ا ْسم ُـ قم ٌَّ ٍ
وؾم َّٚمؿ َ « :وم َ٠مًمٗمل َ
٥م إُٟم َْس َوم َٜمز ًُمقا
ذًمؽ ُأ َّم إِؾمامقم َٞمؾ َ ،وهل ُحت ُّ
٤مس َ :ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ٞمٝمؿ ومٜم ََز ًُمقا ُمٕمٝمؿ  ،طمتَّك إِذا يمَ٤مٟمُقا ِهب٤م َأهؾ َأ ٍ
َ ،وم َ٠م ْرؾم ُٚمقا إِمم َأ ْهٚمِ ِ
وؿم٥م اًم ُٖمال ُم وشمَٕم َّٚمؿ اًمٕمرسمِٞمَّ َ٦م
سمٞم٤مت ،
َ ْ
َّ
ُ
ِ
٥م َوم َٚم َّام َأ ْد َ
ؾمام ِقمٞمؾ .
رك َ ،ز َّو ُضمق ُه اُمر َأ ًة ُمٜم ُٝم ْؿ  ،و َُم٤مشم ْ
ٌٝم ْؿ ِطم َ
لم َؿم َّ
قمج ُ
ُمٜم ُٝم ْؿ و َأ ْٟم َٗم ًَ ُٝمؿ و َأ َ
َ٧م ُأ ُّم إِ َ
إؾمامقم ُٞمؾ يٓم٤مًمِع شم َِر َيمتَف َومٚمؿ جيِدْ إِؾم ِ
ِ
ِ
امقمٞمؾ َ ،ومً َ٠مل اُمر َأ َشم ُف قمٜمف َوم َ٘م٤مًم٧م ْ:
ٞمؿ سم ْٕمد ُم٤م شم ََز َّو َج
ُ
ُ ُ
ْ
َوم َج٤م َء إسمراه ُ

ِ
ِ
َظمرج يٌت َِٖمل ًَمٜمَ٤م وذم ِر ٍ
واي٦م ِ :
نم ٟ ،م َْح ُـ ذم
يّمٞمدُ ًَمٜمَ٤م ُصم َّؿ ؾم َ٠مهلَ٤م قم ْـ قم ْٞمِم ِٝم ْؿ َ
َ َ ْ
وه ْٞم َئت ِٝمؿ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧مٟ :م َْح ُـ َسم َ ٍّ
َ٧م إًِمٞم ِف َ ،ىم٤مل  :وم٢مذا ضم٤مء َزوضم ِؽ  ،ا ْىمرئك َقم َٚمٞم ِف اًمًالم ،و ُىمقزم ًَمف ي َٖمػم َقمتٌ َ٦م ِ
ِو ٍٞمؼ ِ
وؿمدَّ ٍة َ ،
سم٤مسمف .
َ ْ ُ
وؿمٙم ْ ْ
ْ َّ
ُ ُ ِّ ْ
إؾم ُ
امقمٞمؾ َيم َ٠م َّٟم ُف آٟم ََس َؿمٞمْئ ً٤م َوم َ٘م٤مل َ :ه ْؾ ضم٤م َءيم ُْؿ ُم ْـ َأ َطم ٍد ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م َٟ :م َٕم ْؿ  ،ضم٤م َءٟمَ٤م َؿم ْٞم ٌخ يمَذا
َوم َٚم َّام ضم٤م َء ْ
٠مظمؼم ُشمف َأٟمَّ٤م ذم ضمٝم ٍد ِ
ويمَذا َ ،ومً َ٠م ًَمٜمَ٤م قمٜم َْؽ َ ،وم ْ
وؿمدَّ ٍةَ .ىم َ٤مل َ :وم َٝم ْؾ
َ ْ
ؼم ُشم ُف َ ،ومً٠مًمٜمل َيم ْٞمػ قم ْٞم ُِمٜم٤م َ ،وم ْ ْ ُ
٠مظم َ ْ
ِ
سم٤مسمؽ َ .ىم َ٤مل َ :ذ ِ
ِ
اًمًال َم و َي ُ٘م ُ
قل َ :هم ِّ ْػم َقمتٌ٦م َ
اك َأيب و َىمدْ
َٕمؿ َأ َُمرن َأ ْىم َرأ قم َٚم ْٞم َؽ َّ
سمٌمء ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م ٟ :م ْ
َأ ْوص٤مك َ ْ
احل ِ٘مل سم َ٠مهٚمِ ِ
َأُمرن َأ ْن ُأ َوم ِ ِ
ؽ َ .وم َٓم َّٚم َ٘م َٝم٤م  ،وشم ََز َّوج ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُأ ْظمرى  .وم َٚمٌِ٨م َقمٜم ُْٝم ْؿ إِ ْسمراهٞمؿ ُم٤م َؿم٤م َء اهللَّ
ْ
٤مر َىمؽ َ ْ ،
ػ
َ٤مهؿ َسم ْٕمدُ َ ،وم َٚم ْؿ جيدْ ُه َ ،ومدَ َظمؾ قمغم ا ُْم َرأشمِ ِف َ ،وم ًَ َ٠مل قمٜمْ ُف َ .ىم٤م ًَم ْ٧م َ :ظم َرج يٌْت َِٖمل ًَمٜمَ٤م َ .ىم٤مل َ :يمٞمْ َ
ُصم َّؿ َأشم ُ
َأ ْٟمتُؿ  ،وؾم٠مهل٤م قمـ قمٞم ِِم ِٝمؿ وهٞم َئتِ ِٝمؿ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ٟ :مَحـ سمِ َخ ٍػم و ٍ
ٜم٧م قمغم اهللَِّ شمَٕم٤ممم َ ،وم َ٘م٤مل ُ :م٤م
ؾمٕم٦م و َأ ْصم ْ
ْ ُ ْ َ
َ ْ ْ ْ َْ ْ
ْ
ِ
َـمٕم٤مُمٙمُؿ ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م  :اًم َّٚمحؿ َ .ىم٤مل َ :ومام َذاسمٙمُؿ ؟ َىم٤م ًَم ِ
٧م  :اعم٤م ُء َ .ىم٤مل  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َسم ِ
واعم٤مء
٤مر ْك هل ُ ْؿ ذم اًم َّٚم ْحؿ
ُ ْ
ْ ُ
ُ ْ
َ٤من هلؿ د َقم٤م َهلؿ ِ
ٍِ
ِ
ومٞمف ش َىم٤مل َ :وم ُٝمام
وؾم َّٚمؿ َ « :و َل ْ يٙم ْـ هل ُ ْؿ ْيق َُمئذ ُطم ٌّ
٥م َو ًَم ْق يم َ ُ ْ َ ُ ْ
ٌَّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ ،ىم٤مل اًمٜم ُّ
َي ُٚمق قم َٚم ْٞم ِٝمام َأطمدٌ سم َٖم ْ ِػم ُم َّٙم َ٦م إَِّٓ َل ْ ُيقاومِ٘م٤م ُه .
َٓ ْ
٧م اُمرأ ُشمف َ :ذه٥م ي ِّمٞمدُ َ ،وم َ٘م٤م ًَم ِ
امقم ُٞمؾ ؟ َوم َ٘م٤م ًَم ِ
رواي٦م َومج٤مء َوم َ٘م َ٤مل َ :أيـ إِؾم ِ
ٍ
٧م ا ُْمر َأ ُشم ُفَ :أٓ َشمٜم ِْز ُل ،
وذم
َ َ
ْ ُ
ْ َ ْ
َ

وذا ُسمٜمَ٤م اعم٤م ُء َ .ىم٤مل :
ـؿ َ ،
ٙمؿ وُم٤م َذا ُسمٙم ُْؿ ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م َ :ـم َٕم٤م ُُمٜم٤م اًم َّٚم ْح ُ
ومتَ ْٓم َٕمؿ وشم َْنم َب ؟ َىم َ٤مل  :وُم٤م ـمٕم٤م ُُم ْ
٤مؾمؿ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ« :سمر َيم ُ٦م د ْقم ِ
وذ ِاهبِؿ َىم َ٤مل َ :وم َ٘م َ٤مل َأسمق اًم َ٘م ِ
ِ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ َسم ِ
قة
َ
ُ
ْ َ
ٝمؿ َ َ ْ
٤مر ْك َهل ُ ْؿ ذم َـمٕم٤مُم ْ
ريف ي َثٌ ْ٧م قم َتٌ َ٦م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سم٤مسمف
َ
اًمًال َم َو ُُم ُ ِّ
وؾم َّٚمؿ ش َىم َ٤مل َ :وم٢مِذا ضم٤م َء َز ْو ُضمؽ  ،وم٤م ْىمرئل قم َٚم ْٞمف َّ
إِسمراهٞمؿ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َوم َٚمام ضم٤مء إِؾم ِ
٤مًم٧م َٟ :م َٕم ْؿ َ ،أشمَ٤مٟمَ٤م ؿمٞمْ ٌخ َطم ًَـ اهلَٞمئَ ِ٦م َو َأ ْصمٜم َْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف ،
امقم ُٞمؾ َ ،ىم٤مل َ :ه ْؾ َأشمَ٤ميم ُْؿ ُم ْـ َأطمد ؟ َىم ْ
َ ْ
َّ
ِ
ظمؼم ُشم ُف َأٟمَّ٤م َ ٍ
ٌم ٍء ؟ َىم٤م ًَم ْ٧م :
َوم ًَ َ٠م ًَمٜمل قمٜم َْؽ َ ،وم َ٠م ْظمؼم ُشم ُف َ ،ومً َ٠م ًَمٜمل َ
يمٞمػ َقم ْٞم ُِمٜمَ٤م َوم َ٠م َ ْ
سمخػم َ .ىم َ٤مل  :وم َ٠م ْو َص٤مك سمِ َ ْ
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ِ
سم٤مسمؽَ .ىم َ٤مل َ :ذ ِ
اًمًال َم  ،وي ْ٠م ُُم ُر َك َأ ْن ُشمثٌَِّ َ٧م َقم َتٌَ٦م َ
وأٟم٧م ا ًْم َٕمتٌَ ُ٦م َأُمرن َأ ْن
اك َأيب
َٟم َٕم ْؿ َ ،ي ْ٘م َر ُأ َقم َٚمٞمْ َؽ َّ
حت َ٧م دو ٍ
ذًمؽ وإِؾم ِ
ِ ِ
امقم ُٞمؾ ْ ِ
طم٦م ىمريٌ ً٤م
يؼمي َٟم ٌْالً ًَم ُف َ ْ َ ْ
ُأ ُْمًٙمَؽ ُ .صم َّؿ ًَمٌِ َ٨م قمٜم ُْٝم ْؿ ُم٤م َؿم٤م َء اهللَّ ُ ،صم َّؿ َضم٤م َء سم ْٕمد َ ْ
٤مل  :ي٤م إِؾم ِ
ُِمـ َزُم َزم َ ،وم َٚمام رآه َ ،ىم٤مم إِ ًَمٞم ِف َ ،ومّمٜمع يمَام يّمٜمَع ا ًْمقاًمِد سمِ٤م ًْمق ًَمدُ واًمقاًمد سم٤م ًْم ِ
قاًمد َ ،ىم ِ
امقم ُٞمؾ إِ َّن
َ َ ْ ُ َ
َ ْ
ْ ْ َ َّ ُ
ْ
ُمرك ر ُّسم َؽ ؟ َىم٤مل  :وشم ُِٕمٞمٜمُٜمل َ ،ىم٤مل  :و ُأ ِقمٞمٜم َُؽ َ ،ىم َ٤مل َ :وم٢مِ َّن اهللَّ َأ ِ
٤مصٜم ِ ْع َُم٤م َأ َ
ُمرن
اهللَّ َأُمرن سمِ َ٠م ُْم ٍر َ ،ىم٤مل َ :وم ْ
اقمدَ ُِمـ ا ًْمٌٞم ِ
ٕم٦م قمغم ُم٤م طمقهل٤م َوم ِٕمٜمْد ذًمؽ ر َومع ا ًْم َ٘مق ِ
َأ ْن َأسمٜمل سمٞمت ً٤م هٝمٜمَ٤م  ،و َأ َؿم٤مر إِمم َأيمَٛم ٍ٦م ُمرشم َِٗم ٍ
٧م ،
َ ْ
َ َ َ
ْ ُ
ْ
َ ُْ
َ ْ َ
٤محل ِ
امقمٞمؾ ي٠ميت سمِ ِ
َومجٕم َؾ إِؾم ِ
ِ
ِ
قو َٕم ُف ًَم ُف
ٞمؿ ي ٌْٜمل طمتَّك إِذا ْار َشم َٗم َع ا ًْمٌِٜمَ٤م ُء َضم٤م َء ِ َهبذا
احلجر َوم َ
ج٤مرة َ ،وإ ْسمراه ُ
َ
َ َ ْ

َ٤مو ًُمف ِ
ِ
ِ
اًمً ِٛمٞم ُع
احل َج َ٤مرة َو ُمه٤م ي ُ٘مقَٓ ِن  « :ر َّسمٜمَ٤م َشم َ٘م ٌَّ ْؾ ُِمٜمَّ٤م إِٟم ََّؽ َأٟم َ
وإؾم َامقم ُٞمؾ ُيٜم ِ ُ
ْ٧م َّ
وم٘م٤م َم َقم َٚم ْٞمف َ ،و ُهق ي ٌْٜمل ْ
ِ
ٞمؿ ش .
ا ًْم َٕمٚم ُ
امقمٞمؾ و ُأم إؾمام ِقمٞمؾ ُ ،مٕمٝمؿ َؿمٜمَّ ٌ٦م ومِٞمٝم٤م ُم٤مء َومجٕم َٚم ْ٧م ُأم إِؾم ِ
راهٞمؿ َظمرج سمِ٢مِؾم ِ
ٍ
رواي٦م  :إِ َّن إسم ِ
امقم َٞمؾ
وذم
َ ٌ َ
َُ
ْ
ْ
ِّ ْ َ
ْ
َ
حت َ٧م دو ٍ
ِ
ِ
شم َْنمب ُِمـ َّ ِ
راهٞمؿ
طم٦م ُ ،صم َّؿ َر َضمع إِ ْسم
ٕمٝم٤م َ ْ َ ْ
اًمِمٜمَّ٦م َ ،ومٞمَد ُّر ًَمٌٜم َُٝم٤م قمغم صٌِ ِّٞم َٝم٤م َطمتَّك َىمدم ُم َّٙم َ٦م َ .وم َق َو َ
ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َؽم ُيمٜمَ٤م ؟ َىم َ٤مل
اهٞمؿ إِمم ُم ْـ شم ْ ُ
إِمم َأ ْهٚمف  ،وم٤مشمٌَّ َٕمتْ ُف ُأ ُّم إِ ْؾم َامقم َٞمؾ َطمتَّك عمَّ٤م سمٚم ُٖمقا يمَدا َء ٟم٤م َدشمْف ُم ْـ ورائــف َ :ي٤م إِ ْسم َر ُ
ضمٕم٧م  ،وضمٕم َٚم ْ٧م شم َْنمب ُِمـ َّ ِ
 :إِمم اهللَِّ َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ِ :
در ًَم ٌَٜم َُٝم٤م َقمغم َصٌِ ِّٞم َٝم٤م
رو ُ
َ ُ َ
ٞم٧م سمِ٤مهللَِّ َ .وم َر ْ َ
اًمِمٜمَّ٦م َ ،و َي ُّ
ِ
ِ
اًمّمٗم٤م .
َطمتَّك عمَّ٤م َومٜمك اعم٤م ُء َىم٤م ًَم ْ٧م ًَ :م ْق َذه ٌْ ُ٧م َ ،ومٜمَ َٔم ْر ُ
ت ًم َٕم ِّكم أطم ُّس َأ َطمد ًا َ ،ىم َ٤مل َ :وم َذ َه ٌَ ْ٧م ومّمٕمدت َّ
ِ
حتس أطمد ًا َ ،وم َٚمام سم َٚم َٖم ِ
ِ
ِ
اعمروةَ،
٧م ا ًْمقادي ،
ْ
َومٜمَ َٔم ْ
رت َو َٟم َٔم َر ْت َه ْؾ ُحت ُّس َأطمد ًا َ ،وم َٚم ْؿ ُ َّ
ؾمٕم٧م  ،و َأشم٧م ْ
َّ

َٔمر ُت ُم٤م َوم َ
و َومٕم َٚم ْ٧م َ
ٌ٧م و َٟم َٔم َر ْت  ،وم٢مِ َذا ُه َق
ٌل َ ،وم َذ َه ْ
ذًمؽ َأ ْؿمقاـم ً٤م ُ ،صم َّؿ َىم٤م ًَم ْ٧م ً :مق َ
ٕمؾ َّ
اًمّم ُّ
ذهٌْ ُ٧م ومٜم ْ
٤مًمف يم َ٠م َّٟمف يٜم َِْم ُغ ًمٚمٛمق ِ
قمغم طم ِ
ت َ ،وم َٚم ْؿ شم ُِ٘م َّر َه٤م ٟم ْٗم ًُ َٝم٤م َ .وم َ٘م٤م ًَم٧م ًَ :م ْق َذ َه ٌْ ُ٧م َ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت ًمٕمكم َأ ِطم ُّس َأطمد ًا ،
َْ
ُ َ
َ
رت َ ،وم َٚمؿ ُ ِ
ِ ِ
حت ُّس َأ َطمد ًا طمتَّك َأمت َّ ْ٧م َؾمٌْٕم ً٤م ُ ،صم َّؿ َىم٤م ًَم ْ٧م ًَ :م ْق
رت و َٟم َٔم ْ
اًمّم َٗم٤م َ ،ومٜمَ َٔم ْ
ومّمٕمدت َّ
َوم َذ َهٌَ ْ٧م َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ظمػم وم٢مِذا ِضم ْ ِؼم ُيؾ َص ّغم
َذ َه ٌْ ُ٧م َ ،ومٜمَ َٔم ْر ُ
ت َُم٤م َومٕمؾ َ .وم٢مِذا ه َل سمِ ْ
ّمقت َ .وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م َ :أهم ْ٨م إ ْن يم٤من قمٜمْدَ َك ْ ٌ
ٕم٘مٌف َقمغم إرض َ ،وم٤مٟمٌْثَ َؼ اعم٤مء َومدَ ِه َِم ْ٧م ُأم إؾم ِ
وهمٛمز سمِ ِ
اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ وم َ٘م٤مل سمِٕم ِ٘م ِ
امقم َٞمؾ
ٌف َهٙم ََذا ،
َ
َ
ُّ ْ
ُ
ْ
ْ َ
ِ
ي٨م سمِ ُٓمقًم ِ ِف .رواه اًمٌخ٤مري ِ
حت ِٗم ُـ وذيم ََر احلَ ِد َ
اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م .
هبذ ِه
َومجٕم َٚم ْ٧م َ ْ
اًمِمجر ُة ا ًْمٙمٌَِػم ُة  .ىمقًم ُف َ « :ىمٗمل ش َأ ْي َّ :
« اًمدَّ ْوطم ُ٦م ش َّ :
ومم َ « .واجلَ ِر ُّي ش  :اًمرؾمقلَ « .و َأ ًَمٗمل ش ُمٕمٜم٤مه
ٝمؼ .
وضمد َ .ىم ْق ًُم ُف َ « :يٜم َِْم ُغ ش َأ ْي َ :ي ِْم ُ
َ :
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ِ
ريض اهللَّ قمٜمْف َىم٤مل ِ :
ٞمد سم ِـ زي ٍد ِ
ِ ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قل :
ؾمٛم ُ
ُ
 -1868وقم ْـ ؾمٕم ْ ْ
ٕم٧م رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وُم٤مؤ َه٤م ِؿم َٗم٤م ٌء ًم ْٚم َٕم ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
لم ش ٌ
«ا ًْمٙمَٛم َ٠م ُة ُِم َـ اعم ِّـ ُ ،
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل :عم٤م ٟمِم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمٓمٕمـ قمغم قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :ىم٤مم أيب
يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،وىم٤مل :اًمٚمٝمؿ ،ىمٜمل ُمـ اًمٗمتٜم٦م ،سمام وىمٞم٧م سمف اًمّم٤محللم ُمـ قمٌ٤مدك :ىم٤مل :ومام ظمرج إٓ

ضمٜم٤مزة(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )178/1
قمـ اسمـ ـم٤مووس قمـ أسمٞمف ىم٤مل :عم٤م وىمٕم٧م ومتٜم٦م قمثامن ،ىم٤مل رضمؾ ٕهٚمف :أوصم٘مقن سم٤محلديد ،وم٢من جمٜمقن :ومٚمام
ىمتؾ قمثامن ،ىم٤مل :ظمٚمقا قمٜمل ،احلٛمد هلل اًمذي ؿمٗم٤من ُمـ اجلٜمقن ،وقم٤موم٤من ُمـ ىمتؾ قمثامن .رواه همػمه قمـ
اسمـ ـم٤مووس ،وؾمٛمك اًمرضمؾ :قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)179 -178/1
قمكم وُمٕم٤موي٦م يمٜم٧م رضمالً ؿم٤مسم ً٤م ومتٝمٞم٠مت وًمًٌ٧م ؾمالطمل صمؿ أشمٞم٧م اًم٘مقم وم٢مذا
ىم٤مل أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م :عم٤م يم٤من ىمت٤مل ّ
ِ ِ
ِ
ٞمٝم٤م)
(و َُم ْـ َي ْ٘مت ُْؾ ُُم ْ١مُمٜم ً٤م ُُمتَ َٕم ِّٛمد ًا َوم َج َز ُاؤ ُه َضم َٝمٜم َُّؿ َظم٤مًمد ًا وم َ
صٗم٤من ٓ يرى ـمروم٤ممه٤م ىم٤مل :ومتٚمقت هذه أي٦مَ :
(اًمٜمً٤مء  .)93ىم٤مل :ومرضمٕم٧م وشمريمتٝمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )219/2
ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف :إن اًمٗمتٜم٦م شمٕمرض قمغم اًم٘مٚمقب وم٠مي ىمٚم٥م أذهب٤م ٟمٙمت٧م ومٞمف ٟمٙمت٦م ؾمقداء وم٢من
أٟمٙمره٤مٟ :مٙمت٧م ومٞمف ٟمٙمت٦م سمٞمْم٤مء ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٕمٚمؿ :أص٤مسمتف اًمٗمتٜم٦م أم ٓ ومٚمٞمٜمٔمر وم٢من يم٤من يرى طمراُم ً٤م
ُم٤م يم٤من يراه طمالًٓ أو يرى طمالًٓ ُم٤م يم٤من يراه طمراُم ً٤م:وم٘مد أص٤مسمتف اًمٗمتٜم٦م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )273-272/1
ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف :صمالث ومتـ :واًمراسمٕم٦م :شمًقىمٝمؿ إمم اًمدضم٤مل :اًمتل شمرُمل سم٤مًمروػ ،واًمتل شمرُمل
سم٤مًمٜمِمػ واًمًقداء اعمٔمٚمٛم٦م :اًمتل متقج يمٛمقج اًمٌحر :واًمراسمٕم٦م :شمًقىمٝمؿ إمم اًمدضم٤مل(.احلٚمٞمف )273/1
قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إي٤ميمؿ واًمٗمتـ ٓ يِمخص إًمٞمٝم٤م أطمد ومق اهللُ ،م٤م ؿمخص ومٞمٝم٤م أطمد إٓ ٟمًٗمتف
يمام يٜمًػ اًمًٞمؾ اًمدُمـ إهن٤م ُمِمٌٝم٦م ُم٘مٌٚم٦م طمتك ي٘مقل اجل٤مهؾ :هذه شمِمٌف وشمٌلم ُمدسمرة وم٢مذا رأيتٛمقه٤م:
وم٤مضمثٛمقا ذم سمٞمقشمٙمؿ ويمنوا ؾمٞمقومٙمؿ وىمٓمٕمقا أوشم٤مريمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )273/1
قمـ زيد سمـ وه٥م ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل :إن اًمٗمتٜم٦م ويمٚم٧م سمثالث :سم٢محل٤مد اًمٜمحرير،
اًمذي ٓ يرشمٗمع ًمف رء إٓ ىمٛمٕمف سم٤مًمًٞمػ وسم٤مخلٓمٞم٥م اًمذي يدقمق إًمٞمٝم٤م وسم٤مًمًٞمد وم٠مُم٤م هذان :ومتٌٓمحٝمام
ًمقضمقهٝمام ،وأُم٤م اًمًٞمد :ومتٌحثف ،طمتك شمٌٚمق ُم٤م قمٜمده ( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)274/1
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قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إي٤ميمؿ وُمقاىمػ اًمٗمتـ :ىمٞمؾ :وُم٤م ُمقاىمػ اًمٗمتـ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل :أسمقاب
إُمراء ،يدظمؾ أطمديمؿ قمغم إُمػم ،ومٞمّمدىمف سم٤مًمٙمذب ،وي٘مقل ُم٤م ًمٞمس ومٞمف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )277/1
وقمٜمف ىم٤مل :إن ًمٚمٗمتٜم٦م وىمٗم٤مت وسمٖمت٤مت ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أن يٛمقت ذم وىمٗم٤مهت٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ ـ يٕمٜمل سم٤مًمقىمٗم٤مت :همٛمد
اًمًٞمػ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )274/1
وقمٜمف ىم٤ملً :مٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من ٓ ،يٜمجق ومٞمف :إٓ ُمـ دقم٤مء يمدقم٤مء اًمٖمريؼ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )274/1
ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد حلذيٗم٦م :إن اًمٗمتٜم٦م ووم٧م ومحدصمٜمل ُم٤م ؾمٛمٕمتف ىم٤مل :أول ي٠مشمٙمؿ اًمٞم٘ملم؟ يمت٤مب اهلل قمز
وضمؾ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )274/1
قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :م٤م اخلٛمر سوم ً٤م :سم٠مذه٥م سمٕم٘مقل اًمرضم٤مل ُمـ اًمٗمتٜم٦م(.احلٚمٞمف )274/1
قمـ قمٛمر سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل زم :ي٤م سمٜمل ،أذم اًمٗمتٜم٦م شم٠مُمرن أن أيمقن رأؾم٤م؟ ٓ واهلل ،طمتك أقمٓمك
ؾمٞمػ :إن ضسم٧م سمف ُم١مُمٜم ً٤م ٟمٌ٠م قمٜمف ،وإن ضسم٧م سمف يم٤مومر ًا ىمتٚمف :ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ي٘مقل :إن اهلل َي٥م :اًمٖمٜمل ،اخلٗمل ،اًمت٘مل(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )94/1
قمـ أيقب اًمًختٞم٤من ىم٤مل :اضمتٛمع ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،واسمـ ُمًٕمقد ،واسمـ قمٛمر ،وقمامر سمـ ي٤مه:
ومذيمروا اًمٗمتٜم٦م :وم٘م٤مل ؾمٕمد :أُم٤م أٟم٤م ،وم٠مضمٚمس ذم سمٞمتل ،وٓ أدظمؾ ومٞمٝم٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )94/1
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :ىمٞمؾ ٓسمـ قمٛمر ـ زُمـ اسمـ اًمزسمػم ،واخلقارج ،واخلِمٌٞم٦م ـ :أشمّمكم ُمع ه١مٓء ،وُمع ه١مٓء،
وسمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ سمٕمْم ً٤م؟ ىم٤ملُ :مـ ىم٤مل :طمل قمغم اًمّمالة ،أضمٌتف :وُمـ ىم٤مل :طمل قمغم اًمٗمالح ،أضمٌتف :وُمـ
ىم٤مل :طمل قمغم ىمتؾ أظمٞمؽ اعمًٚمؿ وأظمذ ُم٤مًمف ،ىمٚم٧م(.ٓ :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )399/8
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إٟمام يم٤من ُمثٚمٜم٤م ذم هذه اًمٗمتٜم٦م :يمٛمثؾ ىمقم يم٤مٟمقا يًػمون قمغم ضم٤مدة
يٕمرومقهن٤م ،ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ ،إذ همِمٞمتٝمؿ ؾمح٤مسم٦م وفمٚمٛم٦م ،وم٠مظمذ سمٕمْمٝمؿ يٛمٞمٜم ً٤م وؿمامًٓ ،وم٠مظمٓم٠م اًمٓمريؼ،
وأىمٛمٜم٤م طمٞم٨م أدريمٜم٤م ذًمؽ ،طمتك ضمغم اهلل ذًمؽ قمٜم٤م ،وم٠مسمٍمٟم٤م ـمري٘مٜم٤م إول ،ومٕمرومٜم٤مه ،وأظمذٟم٤م ومٞمف :وإٟمام
ه١مٓء ومتٞم٤من ىمريش ،ي٘متتٚمقن قمغم هذا اًمًٚمٓم٤من ،وقمغم هذه اًمدٟمٞم٤مُ :م٤م أسم٤مزم أن يٙمقن زم ُم٤م ي٘مؾ سمٕمْمٝمؿ
سمٕمْم ً٤م سمٜمٕمكم ه٤مشملم ،اجلرداويـ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)319 -399/1
قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ :أهنؿ ىم٤مًمقا ٓسمـ قمٛمر ذم اًمٗمتٜم٦م إومم :أٓ خترج ومت٘م٤مشمؾ؟ وم٘م٤مل :ىمد ىم٤مشمٚم٧م
وإٟمّم٤مب سملم اًمريمـ واًمٌ٤مب ،طمتك ٟمٗم٤مه٤م اهلل قمز وضمؾ ُمـ أرض اًمٕمرب :وم٠مٟم٤م أيمره أن أىم٤مشمؾ ُمـ ي٘مقل:
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ٓ إًمف إٓ اهلل :ىم٤مًمقا :واهلل ُم٤م رأيؽ ذًمؽ ،وًمٙمٜمؽ :أردت أن يٗمٜمك أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ،طمتك إذا ل يٌؼ همػمك ،ىمٞمؾ :سم٤ميٕمقا ًمٕمٌد اهلل اسمـ قمٛمر سم٢مُم٤مرة اعم١مُمٜملم :ىم٤مل :واهلل ُم٤م
ذًمؽ ذم ،وًمٙمـ إذا ىمٚمتؿ :طمل قمغم اًمّمالة ،أضمٌتٙمؿ طمل قمغم اًمٗمالح :أضمٌتٙمؿ وإذا اومؽمىمتؿ :ل أضم٤مُمٕمٙمؿ،
وإذا اضمتٛمٕمتؿ :ل أوم٤مرىمٙمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )294/1
ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف :إذا رأيتؿ ؾمت ً٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمٗمس أطمديمؿ ذم يده ومٚمػمؾمٚمٝم٤م ومٚمذًمؽ أمتٜمك اعمقت
أظم٤مف أن شمدريمٜمل :إذا أُمرت اًمًٗمٝم٤مء وسمٞمع احلٙمؿ وهتقن سم٤مًمدم ،وىمٓمٕم٧م إرطم٤مم ،وىمٓمٕم٧م اجلالوزة
وٟمِم٠م ٟمشء يتخذون اًم٘مرآن ُمزاُمػم(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )384/1
ٍ
ٍ
وذ
قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل :ظمػم اًمٜمّ٤مس ذم اًمٗمتٜم٦م أهؾ ؿم٤مء ؾمقد يرقملم ذم ؿمٕمػ اجلٌ٤مل و ُمقاىمع اًم٘مٓمر ّ ،
يمؾ رايم٥م ِ
ُمقوعٍ ،و ّ
اًمٜمّ٤مس ومٞمٝم٤م ّ
يمؾ ظمٓمٞم٥م ُمّم٘مع(.اًمٗمتـ ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد )595
وىم٤مل أسمق اًمدرداء ٓ :شم٘مرسمقا اًمٗمتٜم٦م إذا محٞم٧م وٓ شمٕمروقا هل٤م إذا قمرو٧م واضسمقا أهٚمٝم٤م إذا أىمٌٚم٧م.
( يمٜمز اًمٕمامل)153/11
قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح :أن قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم طمدصمف قمـ أسمٞمف :أن اعم٘مداد سمـ إؾمقد ضم٤مءٟم٤م حل٤مضم٦م
ًمٜم٤م ،وم٘مٚمٜم٤م :إضمٚمس قم٤موم٤مك اهلل طمتك ٟمٓمٚم٥م طم٤مضمتؽ ،ومجٚمس :وم٘م٤مل :اًمٕمج٥م ُمـ ىمقم ُمررت هبؿ آٟمٗم٤م:
يتٛمٜمقن اًمٗمتٜم٦م ،يزقمٛمقن ًمٞمٌتٚمٞمٜمٝمؿ اهلل ومٞمٝم٤م سمام اسمتغم سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ،وأيؿ اهلل،
ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :إن اًمًٕمٞمد عمـ ضمٜم٥م اًمٗمتـ ـ يردده٤م صمالصم ً٤م ـ وإن اسمتكم
ومّمؼم .وأيؿ اهلل ٓ ،أؿمٝمد ٕطمد أٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ،طمتك أقمٚمؿ سمام يٛمقت قمٚمٞمف سمٕمد طمدي٨م ؾمٛمٕمتف ُمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقلً :م٘مٚم٥م اسمـ آدم أهع
اٟم٘مالسم ً٤م ُمـ اًم٘مدر إذا اؾمتجٛمٕم٧م همٚمٞم ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )175/1
ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ :اسمتٚمٞمتؿ سمٗمتٜم٦م اًمياء ومّمؼمشمؿ ،وؾمتٌتٚمقن سمٗمتٜم٦م اًمناء ،وأظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ:
ومتٜم٦م اًمٜمً٤مء ،إذا شمًقرن اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وًمًٌـ ري٤مط اًمِم٤مم ،وقمّم٥م اًمٞمٛمـ ،وم٠مشمٕمٌـ اًمٖمٜمل ،ويمٚمٗمـ
اًمٗم٘مػم ُم٤م ٓ جيد(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )237-236/1
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلٜمٗمٞم٦م  :اشم٘مقا هذه اًمٗمتـ وم٢مهن٤م ٓ يًتنمف هل٤م أطمد إٓ اؾمتٌ٘متف أٓ إن ه١مٓء اًم٘مقم
هلؿ أضمؾ وُمدة ًمق اضمتٛمع ُمـ ذم إرض أن يزيٚمقا ُمٚمٙمٝمؿ ل ي٘مدروا قمغم ذًمؽ طمتك يٙمقن اهلل هق اًمذي
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ي٠مذن ومٞمف  ،أشمًتٓمٞمٕمقن أن شمزيٚمقا هذه اجلٌ٤مل؟ُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف 625/8رىمؿ )5584
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ـ وهق اسمـ أرسمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م ،وىمد ذهٌ٧م إطمدى قمٞمٜمٞمف ،وهق يٕمِمق سم٤مٕظمرى ـ
ىم٤ملُ :م٤م رء أظمقف قمٜمدي ُمـ اًمٜمً٤مء(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )166/2
وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م أيس اًمِمٞمٓم٤من ُمـ رء ،إٓ أشم٤مه ُمـ ىمٌؾ اًمٜمً٤مء(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )166/2
ىم٤مل ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل :إن اًمٗمتٜم٦م ًمٞمً٧م شم٠ميت هتدي اًمٜم٤مس ،وًمٙمـ إٟمام شم٠ميت شم٘م٤مرع اعم١مُمـ قمـ ديٜمف :وٕن
ي٘مقل اهلل :ل ٓ ىمتٚم٧م ومالٟم ً٤م؟ أطم٥م إمم ُمـ أن ي٘مقل :ل ىمتٚم٧م ومالٟم ً٤م؟(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )294/2
ىم٤مل ىمت٤مدة :ويم٤من ُمٓمرف إذا يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م :هنك قمٜمٝم٤م ،وهرب :ويم٤من احلًـ يٜمٝمك قمٜمٝم٤م ،وٓ يؼمح .وىم٤مل
ُمٓمرفُ :م٤م أؿمٌف احلًـ ،إٓ سمرضمؾ َيذر اًمٜم٤مس اًمًٞمؾ ،وي٘مقم ًمًٌٌف(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )294/2
قمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،وؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يتٛمٜمك اعمقت :ىم٤ملُ :م٤م
أرى سمذًمؽ سم٠مؾم ً٤م :إذ يتٛمٜمك اعمقت اًمرضمؾ ،خم٤موم٦م اًمٗمتٜم٦م قمغم ديٜمف :وًمٙمـ ٓ :يتٛمٜمك اعمقت ُمـ ضسمف ،أو
وم٤مىم٦م ،أو رء ُمثؾ هذا :صمؿ ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ :متٜمك اعمقت أسمق سمٙمر وقمٛمر ،وُمـ دوهنام :وؾمٛمٕمتف وٟمحـ
ُم٘مٌٚمقن ُمـ ضمٜم٤مزة قمٌد اًمقه٤مب :وم٘م٤مل :إن ٕؿمؿ ريح ومتٜم٦م ،إن ٕدقمق اهلل أن يًٌ٘مٜمل هب٤م :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل:
يم٤من زم أظمقان ،ومامشمقا ،ودومع قمٜمٝمؿ ذ ُم٤م ٟمرى ،وسم٘مٞمٜم٤م سمٕمدهؿ :وُم٤م سم٘مل زم أخ ،إٓ هذا اًمرضمؾَ :يٞمك سمـ
ؾمٕمٞمد :وُم٤م يٖمٌط اًمٞمقم :إٓ ُم١مُمـ ذم ىمؼمه(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )13/9
وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :متٜمٞم٧م اعمقت وهذا أُمر أؿمد قمكم ُمـ ذًمؽ ومتٜم٦م اًمديـ ،اًميب واحلٌس يمٜم٧م أمحٚمف ذم
ٟمٗمز ،وهذا ومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )184/9
قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م ىم٤مل :سمٞمٜم٤م رضمؾ سمٛمٍم ذم سمًت٤من زُمـ ومتٜم٦م آل اًمزسمػم ـ ضم٤مًمً ً٤م ،يمئٞمٌ ً٤م ،طمزيٜم ً٤م،
يٌٙمل ،يٜمٙم٨م إرض سمٌمء ُمٕمف :ومرومع رأؾمف ،وم٢مذا ص٤مطم٥م ُمًح٤مة ىمد ُمثؾ ًمف ،وم٘م٤ملُ :م٤مزم أراك ُمٝمٛمقُم ً٤م
طمزيٜم ً٤م؟ ومٙم٠مٟمف ازدراه ،وم٘م٤مل ٓ :رء :وم٘م٤مل :أسم٤مًمدٟمٞم٤م؟ وم٢من اًمدٟمٞم٤م قمرض طم٤مض ،ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م اًمؼم واًمٗم٤مضمر،
أم سم٤مٔظمرة؟ وم٢من أظمرة أضمؾ ص٤مدق ،يٗمّمؾ ومٞمف سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ :ىم٤مل :طمتك ذيمر أن هل٤م ُمٗم٤مصؾ
يمٛمٗم٤مصؾ اًمٚمحؿُ ،مـ أظمٓم٠م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م أظمٓم٠م احلؼ وم٤مل :ومٙم٠مٟمف أقمجٌف سمذًمؽ ُمـ يمالُمف :ىم٤مل :اهتامُمل سمام
ومٞمف اعمًٚمٛمقن :وم٘م٤مل :إن اهلل ؾمٞمٜمجٞمؽ سمِمٗم٘متؽ قمغم اعمًٚمٛملم ،وؾمؾ ُمـ ذا اًمذي ؾم٠مل اهلل ومٚمؿ يٕمٓمف ،أو
دقم٤م اهلل ومٚمؿ جيٌف ،أو شمقيمؾ قمٚمٞمف ومٚمؿ يٙمٗمف ،أو وصمؼ سمف ومٚمؿ يٜمجف؟ ىم٤مل :ومٕمٚم٘م٧م اًمدقم٤مء ،وم٘مٚم٧م :اًمٚمٝمؿ،
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ؾمٚمٛمٜمل وؾمٚمؿ ُمٜمل :ىم٤مل :ومتجٚم٧م اًمٗمتٜم٦م ول شمّم٥م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )244/4
قمـ همً٤من سمـ اعمٗمّمؾ اًمٖماليب ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ُمـ يذيمر :أن اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ يم٤من سم٤مٕهقاز ،وُمٕمف ص٤مطم٥م
ًمف :ومٜمٔمرت إًمٞمف اُمرأة ،ومتٕمرو٧م ًمف ،ومدقمتف إمم ٟمٗمًٝم٤م :ومٌٙمك اًمِمٞمخ ،وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمٌفُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل:
إهن٤م ل شمٓمٛمع ذم ؿمٞمخلم ،إٓ رأت ؿمٞمقظم ً٤م ُمثٚمٜم٤م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )116/2
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم اسمـ ٟمٗمػم قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٚمحًـ :إن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن :أٟمؽ شمريد اخلالوم٦م:
وم٘م٤مل :ىمد يم٤مٟم٧م مج٤مضمؿ اًمٕمرب ذم يديَ ،ي٤مرسمقن ُمـ طم٤مرسم٧م ،ويً٤معمقن ُمـ ؾم٤معم٧م :ومؽميمتٝم٤م إسمتٖم٤مء وضمف
اهلل ،وطم٘مـ دُم٤مء أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )37/2
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ه٤من :اظمتٗمك قمٜمدي أمحد سمـ طمٜمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم ،صمؿ ىم٤مل :اـمٚم٥م زم ُمقوٕم ً٤م طمتك أحتقل إًمٞمف،
ىمٚم٧م ٓ :آُمـ قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،ىم٤مل :إذا ومٕمٚم٧م أومدشمؽ :ومٓمٚمٌ٧م ًمف ُمقوٕم ً٤م ،ومٚمام ظمرج ،ىم٤مل زم :اظمتٗمك
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٖم٤مر صمالصم٦م أي٤مم ،صمؿ حتقل ،وًمٞمس يٜمٌٖمل أن ٟمتٌع رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمرظم٤مء ،وٟمؽميمف ذم اًمِمدة(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )189/9
ىم٤مل أسمقؾمٚمٞمامن اًمداران :ىمد وضمدت ًمٙمؾ رء طمٞمٚمف إٓ هذا اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وم٢من ل أضمد إلظمراضمف ُمـ
اًم٘مٚم٥م طمٞمٚمف( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )268/9
٤مدي ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا إِ َّن َأر ِيض و ِ
ِ ِ
اؾم َٕم ٌ٦م) (اًمٕمٜمٙمٌقت .)56
َ
قمـ سمالل سمـ ؾمٕمد ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ( :ي٤م قمٌَ َ
ْ
َ َ
ىم٤مل :قمٜمد وىمقع اًمٗمتٜم٦م :أريض واؾمٕم٦م ،ومٗمروا إًمٞمٝم٤م(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )227/5
قمـ قمٌد اهلل سمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف قمـ أيب ُمقؾمك أٟمف ًم٘مٞمف ومذيمر اًمٗمتٜم٦م وم٘م٤مل :إن هذه اًمٗمتٜم٦م طمٞمّم٦م ُمـ
طمٞمّم٤مت اًمٗمتـ ُمـ أذف هل٤م أذوم٧م ًمف وُمـ ُم٤مج هل٤م ُم٤مضم٧م ًمفُ(.مّمٜمػ اسمـ اسمك ؿمٞمٌف )672/8
قمـ ذيح ىم٤مل :يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م ؾمٌع ؾمٜملم ُ :م٤م ظمؼمت ومٞمٝم٤م و ٓ اؾمتخؼمت  ،وُم٤م ؾمٚمٛم٧م ! ىمٞمؾ يمٞمػ ذاك ي٤م
أسم٤م أُم ّٞم٦م ؟ ىم٤مل ُ :م٤م اًمت٘م٧م ومئت٤من إٓ و هقاي ُمع إطمدامه٤مُ(.مً٤مئؾ آُم٤مم امحد )395
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ هٌػمةُ :مـ أدرك اًمٗمتٜم٦م ومٚمٞمٙمن رضم َٚمف وم٢من اٟمجؼمت ومٚمٞمٙمن إظمرى (.اًمٗمتـ ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد )599

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :يم٤من ي٘م٤مل :شمٕمقذوا سم٤مهلل ُمـ ومتٜم٦م اًمٕم٤مسمد اجل٤مهؾ واًمٕم٤مل اًمٗم٤مضمر :وم٢من ومتٜمتٝمام ًمٙمؾ
ُمٗمتقن(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )36/7
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمً :م٘مٞمٜمل راه٥م وم٘م٤مل :ي٤م ؾمٕمٞمد ذم اًمٗمتٜم٦م يتٌلم ُمـ يٕمٌد اهلل ممـ يٕمٌد اًمٓم٤مهمقت .
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )289/4
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  :إن إهائٞمؾ يم٘مقًمؽ قمٌد اهلل ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 248 / 1
قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ىم٤مل :إيؾ :اهلل سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م .شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 248 / 1
قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل :إٟمام ؾمٛمٞم٧م اًمٞمٝمقد ُمـ أضمؾ أهنؿ ىم٤مًمقا( :إِٟمَّ٤م ُهدْ ٟمَ٤م إِ ًَمٞمْ َؽ) (.اًمدر اعمٜمثقر)182/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :يم٤من طمٞمل سمـ أظمٓم٥م وأسمق ي٤مه سمـ أظمٓم٥م ُمـ أؿمد َيقد ًمٚمٕمرب
طمًد ًا إذ ظمّمٝمؿ اهلل سمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،ويم٤مٟم٤م ضم٤مهديـ ذم رد اًمٜم٤مس قمـ اإلؾمالم سمام
(و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًَم ْق َي ُر ُّدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم٤مر ًا َطم ًَد ًا ُِم ْـ ِقمٜم ِْد
اؾمتٓم٤مقم٤م ،وم٠مٟمـزل اهلل ومٞمٝمامَ :
ِِ ِ
لم َهل ُ ْؿ ْ
ر ٍء َىم ِد ٌير)
َأٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشمٌَ َّ َ
اص َٗم ُحقا َطمتَّك َي ْ٠م ِ َ
احلَ ُّؼ َوم٤م ْقم ُٗمقا َو ْ
يت اهللَُّ سمِ َ٠م ُْمره إ َّن اهللََّ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
(اًمٌ٘مرة  ( . )199/2شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ )294/1
قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤ملٟ :محـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ أيـ شمًٛم٧م اًمٞمٝمقد سم٤مًمٞمٝمقدي٦م ول شمًٛم٧م اًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م
إٟمام شمًٛم٧م اًمٞمٝمقد سم٤مًمٞمٝمقدي٦م سمٙمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م ُمقؾمك إٟم٤م هدٟم٤م إًمٞمؽ ومٚمام ُم٤مت ىم٤مًمقا هذه اًمٙمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمجٌف
ومتًٛمقا اًمٞمٝمقد ،وإٟمام شمًٛم٧م اًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م ًمٙمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م قمٞمًك ُمـ أٟمّم٤مري إمم اهلل؟ ىم٤مل
احلقاريقنٟ :محـ أٟمّم٤مر اهلل ومتًٛمقا سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م(.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )182/1
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  :ول يٙمـ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ ًمـف اؾمامن إٓ إهائٞمؾ وقمٞمًك قمٚمٞمٝمام اًمًالم
وم٢مهائٞمؾ يٕم٘مقب وقمٞمًك اعمًٞمح  ( .اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ) 495/2
أُم٤م سمٜمق إهائٞمؾ ومٝمؿ :رأوسملم  -ؿمٛمٕمقن ٓ -وي َ -يقذا  -يً٤ميمر  -زسمقًمقن  -يقؾمػ  -سمٜمٞم٤مُملم  -ضم٤مد
 أؿمػم  -دان – ٟمٗمت٤مزم  ( .شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ ) 243/1لم) ىم٤مل :ومْمٚمٝمؿ قمغم قم٤مل ذًمؽ اًمزُم٤من(.شمٗمًػم اًمٓمؼمى)264/1
(:و َأ ِّن َوم َّْم ْٚمتُٙم ُْؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
قمـ ىمت٤مدة َ
قمـ جم٤مهد ( :وآشمَ٤ميمُؿ ُم٤م َل ي ْ١م ِ
لم ) ( اعم٤مئدة  ) 29يٕمٜمل أهؾ ذًمؽ اًمزُم٤من اعمـ واًمًٚمقى
ت َأ َطمد ًا ُِم ْـ ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ْ َ ُْ
َ
واحلجر واًمٖمامم  ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى ) 179/6
مح ٌ٦م ًم ِ َّٚم ِذي َـ ُه ْؿ ًم ِ َر ِّهبِ ْؿ َي ْر َه ٌُ َ
قن ) ( إقمراف ) 154
اح َو ِذم ٟم ًُْ َختِ َٝم٤م ُهدً ى َو َر ْ َ
قمـ ىمت٤مدة ىمقًمفَ ( :أ َظم َذ إَ ًْم َق َ
ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر
وم٤مضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م هؿ أظمرون اًمً٤مسم٘مقن :أي
آظمرون ذم اخلٚمؼ ؾم٤مسم٘مقن ذم دظمقل اجلٜم٦م رب اضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم

 - 644اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

يمت٤مب اعمٜمثقرات واعمٚمح

إًمقاح أُم٦م أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ ذم صدورهؿ ي٘مرؤوهن٤م ويم٤من ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ي٘مرؤون يمت٤مهبؿ ٟمٔمر ًا طمتك إذا رومٕمقه٤م ل
َيٗمٔمقا ؿمٞمئ ً٤م ول يٕمرومقه  -ىم٤مل ىمت٤مدة :وإن اهلل أقمٓم٤ميمؿ أيتٝم٤م إُم٦م ُمـ احلٗمظ ؿمٞمئ ً٤م ل يٕمٓمف أطمد ًا ُمـ إُمؿ
 ىم٤مل :رب اضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م ي١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٤مبإول وسم٤مًمٙمت٤مب أظمر وي٘م٤مشمٚمقن ومّمقل اًمْمالًم٦م طمتك ي٘م٤مشمٚمقا إقمقر اًمٙمذاب وم٤مضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل:
شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م صدىم٤مهتؿ ي٠ميمٚمقهن٤م ذم سمٓمقهنؿ صمؿ ي١مضمرون قمٚمٞمٝم٤م ويم٤من
ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ إُمؿ إذا شمّمدق سمّمدىم٦م وم٘مٌٚم٧م ُمٜمف سمٕم٨م اهلل قمٚمٞمٝم٤م ٟم٤مر ًا وم٠ميمٚمتٝم٤م ،وإن ردت قمٚمٞمف شمريم٧م
شم٠ميمٚمٝم٤م اًمٓمػم واًمًٌ٤مع ،ىم٤مل :وإن اهلل أظمذ صدىم٤مشمٙمؿ ُمـ همٜمٞمٙمؿ ًمٗم٘مػميمؿ ىم٤مل :رب اضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل:
شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م إذا هؿ أطمدهؿ سمحًٜم٦م صمؿ ل يٕمٛمٚمٝم٤م يمتٌ٧م ًمـف طمًٜم٦م وم٢من
قمٛمٚمٝم٤م يمتٌ٧م ًمـف قمنم أُمث٤مهل٤م إمم ؾمٌٕمامئ٦م رب اضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم
إًمقاح أُم٦م إذا هؿ أطمدهؿ سمًٞمئ٦م ل شمٙمت٥م قمٚمٞمف طمتك يٕمٛمٚمٝم٤م وم٢مذا قمٛمٚمٝم٤م يمتٌ٧م قمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م واطمدة
وم٤مضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م هؿ اعمًتجٞمٌقن واعمًتج٤مب هلؿ
وم٤مضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :رب إن أضمد ذم إًمقاح أُم٦م هؿ اعمِمٗمٕمقن واعمِمٗمقع هلؿ
وم٤مضمٕمٚمٝمؿ أُمتل! ىم٤مل :شمٚمؽ أُم٦م أمحد .ىم٤مل :وذيمر ًمٜم٤م أن ٟمٌل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٌذ إًمقاح وىم٤مل:
اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ أُم٦م أمحد! ىم٤مل :وم٠مقمٓمل ٟمٌل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم صمٜمتلم ل يٕمٓمٝمام ٟمٌل ىم٤مل اهلل:
٤مٓيت وسمِٙم ِ
اص َٓم َٗمٞمْت َُؽ َقم َغم اًمٜمَّ ِ
َالُمل َوم ُخ ْذ َُم٤م آ َشمٞمْت َُؽ َو ُيم ْـ ُِم ْـ َّ
اًمِم٤ميمِ ِري َـ )
٤مس سمِ ِر َؾم ِ َ
قؾمك إِ ِّن ْ
( َي٤م ُُم َ
ِ
ون سمِ ْ
٤محلَ ِّؼ َوسمِ ِف َي ْٕم ِد ًُم َ
قؾمك ُأ َُّم ٌ٦م َ َْيدُ َ
قن)
(إقمراف  )144ىم٤مل :ومريض ٟمٌل اهلل .صمؿ أقمٓمل
َ
اًمث٤مٟمٞم٦م(:وُم ْـ َىم ْق ِم ُُم َ
(إقمراف  )159ىم٤مل :ومريض ٟمٌل اهلل قمٚمٞمف اًمًالم يمؾ اًمرو٤م .
( شمٗمًػم اًمٓمؼمى  - 65/9طمًٜمف رم اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح )223/1
قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي ذم ىمقًمـفَ ( :وإِ ْذ َوم َر ْىمٜمَ٤م سمِٙم ُْؿ ا ًْم ٌَ ْح َر َوم َ٠مٟم َْج ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َأ ْهم َر ْىمٜمَ٤م َآل ومِ ْر َقم ْق َن َو َأ ْٟمت ُْؿ
شمَٜم ُٔم ُر َ
ون ) ىم٤مل :عم٤م ظمرج ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم سمٌٜمل إهائٞمؾ سمٚمغ ذًمؽ ومرقمقن وم٘م٤مل ٓ :شمتٌٕمقهؿ طمتك
يّمٞمح اًمديؽ .ىم٤مل :ومقاهلل ُم٤م ص٤مح ًمٞمٚمتئذ ديؽ طمتك أصٌحقا ،ومدقم٤م سمِم٤مة ومذسمح٧م صمؿ ىم٤مل ٓ :أومرغ ُمـ
يمٌده٤م طمتك جيتٛمع إزم ؾمتامئ٦م أًمػ ُمـ اًم٘مٌط .ومٚمؿ يٗمرغ ُمـ يمٌده٤م طمتك اضمتٛمع إًمٞمف ؾمتامئ٦م أًمػ ُمـ
اًم٘مٌط .صمؿ ؾم٤مر ومٚمام أشمك ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم اًمٌحر ىم٤مل ًمف رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف ي٘م٤مل ًمف يقؿمع سمـ ٟمقن :أيـ
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أُمرك رسمؽ ي٤م ُمقؾمك؟ ىم٤مل :أُم٤مُمؽ! يِمػم إمم اًمٌحر .وم٠مىمحؿ يقؿمع ومرؾمف ذم اًمٌحر طمتك سمٚمغ اًمٖمٛمر
( اعم٤مء اًمٙمثػم ) ومذه٥م سمف صمؿ رضمع وم٘م٤مل :أيـ أُمرك رسمؽ ي٤م ُمقؾمك؟ ومقاهلل ُم٤م يمذسم٧م وٓ يمذسم٧م! ومٗمٕمؾ
ذًمؽ صمالث ُمرات صمؿ أوطمك اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه إمم ُمقؾمكَ ( :أ ِن ْ ِ
اضب ِّسم َٕم َّم َ
٤مك ا ًْمٌَ ْح َر َوم٤مٟم َٗم َٚم َؼ َومٙم َ
َ٤من يم ُُّؾ ومِ ْر ٍق
يمَ٤مًم َّٓم ْق ِد ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ) (اًمِمٕمراء  )63ي٘مقلُ :مثؾ ضمٌؾ .ىم٤مل :صمؿ ؾم٤مر ُمقؾمك وُمـ ُمٕمف وأشمٌٕمٝمؿ ومرقمقن ذم
ىم٤مل(:و َأ ْهم َر ْىمٜمَ٤م َآل ومِ ْر َقم ْق َن َو َأٟمت ُْؿ شمَٜم ُٔم ُر َ
ون)
ـمري٘مٝمؿ طمتك إذا شمت٤مُمقا ومٞمف أـمٌ٘مف اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٚمذًمؽ
َ
ىم٤مل ُمٕمٛمر:ىم٤مل ىمت٤مدة :يم٤من ُمع ُمقؾمك ؾمتامئ٦م أًمػ وأشمٌٕمف ومرقمقن قمغم أًمػ أًمػ وُم٤مئ٦م أًمػ طمّم٤من.
( شمٗمًػم اًمٓمؼمى )276/16
َ٤مف َد َريم ً٤م َوٓ َخت َِْمك) ي٘مقل ٓ :خت٤مف أن يدريمؽ ومرقمقن ُمـ سمٕمدك وٓ ختِمك اًمٖمرق
قمـ ىمت٤مدة (ٓ َخت ُ
أُم٤مُمؽ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى ) 191/16
قمـ اسمـ قمٌ٤مسَ ( :هم ْ ِػم اعمَْ ْٖم ُْم ِ
قب) يٕمٜمل اًمٞمٝمقد اًمذيـ همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ( .شمٗمًػم سمـ يمثػم ) 31/1
قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل :أن اعم٤مئدة ٟمـزًم٧م قمغم قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٕم٦م أرهمٗم٦م وؾمٌٕم٦م أطمقات
ي٠ميمٚمقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مؤوا.ىم٤مل:ومنق سمٕمْمٝمؿ ُمٜمٝم٤م وىم٤ملً :مٕمٚمٝم٤م ٓ شمٜمـزل همدا! ومرومٕم٧م( .اًمدر اعمٜمثقر)263/3

قن َقم َغم اهللَِّ ا ًْمٙم َِذ َب َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
(و َي ُ٘مق ًُم َ
قن ) ( آل قمٛمران  : )76ومٞم٘مقل قمغم اهلل
قمـ اًمًدي رم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
اًمٙمذب ،وهق يٕمٚمؿ ،يٕمٜمل اًمذي ي٘مقل ُمٜمٝمؿ إذا ىمٞمؾ ًمـفُ :م٤م ًمؽ ٓ شم١مدي أُم٤مٟمتؽ؟ ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م طمرج ذم
أُمقال اًمٕمرب ،ىمد أطمٚمٝم٤م اهلل ًمٜم٤م  (.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )319/3
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :دظمؾ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ سمٞم٧م اعمدارس ومقضمد ُمـ َيقد ٟم٤مؾم ً٤م يمثػم ًا ىمد
اضمتٛمٕمقا إمم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمـف ومٜمح٤مص يم٤من ُمـ قمٚمامئٝمؿ وأطمٌ٤مرهؿ وُمٕمف طمؼم ي٘م٤مل ًمف :أؿمٞمع .وم٘م٤مل
أسمق سمٙمر ًمٗمٜمح٤مص :وَيؽ ي٤م ومٜمح٤مص اشمؼ اهلل وأؾمٚمؿ! ومقاهلل إٟمؽ ًمتٕمٚمؿ أن حمٛمد ًا رؾمقل اهلل ىمد ضم٤مءيمؿ
سم٤محلؼ ُمـ قمٜمد اهلل دمدوٟمف ُمٙمتقسم ً٤م قمٜمديمؿ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ! ىم٤مل ومٜمح٤مص :واهلل ي٤م أسم٤م سمٙمر ُم٤م سمٜم٤م إمم اهلل
ُمـ وم٘مر وإٟمف إًمٞمٜم٤م ًمٗم٘مػم ،وُم٤م ٟمتيع إًمٞمف يمام يتيع إًمٞمٜم٤م وإٟم٤م قمٜمف ٕهمٜمٞم٤مء ،وًمق يم٤من قمٜم٤م همٜمٞم ً٤م ُم٤م اؾمت٘مرض
ُمٜم٤م يمام يزقمؿ ص٤مطمٌٙمؿ ،يٜمٝم٤ميمؿ قمـ اًمرسم٤م ويٕمٓمٞمٜم٤مه ،وًمق يم٤من همٜمٞم ً٤م قمٜم٤م ُم٤م أقمٓم٤مٟم٤م اًمرسم٤م .ومٖمْم٥م أسمق سمٙمر
وميب وضمف ومٜمح٤مص ضسم٦م ؿمديدة وىم٤مل :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمقٓ اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ ًميسم٧م
قمٜم٘مؽ ي٤م قمدو اهلل ،وم٠ميمذسمقٟم٤م ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم! ومذه٥م ومٜمح٤مص إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
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وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :ي٤م حمٛمد اٟمٔمر ُم٤م صٜمع يب ص٤مطمٌؽ! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕيب سمٙمر :وُم٤م
محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م؟ "وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل إن قمدو اهلل ىم٤مل ىمقًٓ قمٔمٞم ًام زقمؿ أن اهلل وم٘مػم وأهنؿ قمٜمف
أهمٜمٞم٤مء ومٚمام ىم٤مل ذًمؽ همْمٌ٧م هلل مم٤م ىم٤مل وميسم٧م وضمٝمف .ومجحد ذًمؽ ومٜمح٤مص وىم٤ملُ :م٤م ىمٚم٧م ذًمؽ.
وم٠مٟمزل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ومٞمام ىم٤مل ومٜمح٤مص رد ًا قمٚمٞمف وشمّمدي٘م ً٤م ٕيب سمٙمرًَ ( :م َ٘مدْ َؾم ِٛم َع اهللَُّ َىم ْق َل ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن
اهللََّ َوم ِ٘م ٌػم) (آل قمٛمران  )182/3وذم ىمقل أيب سمٙمر وُم٤م سمٚمٖمف ذم ذًمؽ ُمـ اًمٖمْم٥مًَ ( :مت ًَْ َٛم ُٕم َّـ ُِم ْـ ا ًَّم ِذي َـ
ِ
ِ
ِ
ُأوشمُقا ا ًْمٙمِت ِ
ِ
ؼموا َو َشمتَّ ُ٘مقا َوم٢مِ َّن َذًم ِ َؽ ُِم ْـ َقم ْز ِم إُ ُُم ِ
قر )
َ
ذيمُقا َأ ًذى يمَثػم ًا َوإِ ْن شم َّْم ِ ُ
َ٤مب ُم ْـ َىمٌْٚمٙم ُْؿ َوُم ْـ ا ًَّمذي َـ َأ ْ َ
( آل قمٛمران  (. )186/3شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ )829/3
لم َقم َغم ُم ْٚم ِ
(وا َّشم ٌَ ُٕمقا َُم٤م َشمتْ ُٚمق َّ
ؽ ُؾم َٚمٞمْ َام َن) قمغم قمٝمد ؾمٚمٞمامن .ىم٤مل :يم٤مٟم٧م اًمِمٞم٤مـملم
اًمِم َٞم٤مـمِ ُ
قمـ اًمًديَ :
ُ
شمّمٕمد إمم اًمًامء ،ومت٘مٕمد ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مقمد ًمٚمًٛمع ،ومٞمًتٛمٕمقن ُمـ يمالم اعمالئٙم٦م ومٞمام يٙمقن ذم إرض ُمـ
ُمقت أو همٞم٨م أو أُمر ،ومٞم٠مشمقن اًمٙمٝمٜم٦م ومٞمخؼموهنؿ ،ومتحدث اًمٙمٝمٜم٦م اًمٜم٤مس ومٞمجدوٟمف يمام ىم٤مًمقا .طمتك إذا
أ ُمٜمتٝمؿ اًمٙمٝمٜم٦م يمذسمقا هلؿ ،وم٠مدظمٚمقا ومٞمف همػمه ومزادوا ُمع يمؾ يمٚمٛم٦م ؾمٌٕملم يمٚمٛم٦م .وم٤ميمتت٥م اًمٜم٤مس ذًمؽ
احلدي٨م ذم اًمٙمت٥م وومِم٤م ذم سمٜمل إهائٞمؾ أن اجلـ شمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م .ومٌٕم٨م ؾمٚمٞمامن ذم اًمٜم٤مس ،ومجٛمع شمٚمؽ
اًمٙمت٥م ومجٕمٚمٝم٤م ذم صٜمدوق ،صمؿ دومٜمٝم٤م حت٧م يمرؾمٞمف ،ول يٙمـ أطمد ُمـ اًمِمٞم٤مـملم يًتٓمٞمع أن يدٟمق ُمـ
اًمٙمرد إٓ اطمؽمق ،وىم٤مل ٓ" :اؾمٛمع أطمدا يذيمر أن اًمِمٞم٤مـملم شمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إٓ ضسم٧م قمٜم٘مف .ومٚمام ُم٤مت
ؾمٚمٞمامن ،وذهٌ٧م اًمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمرومقن أُمر ؾمٚمٞمامن ،وظمٚمػ سمٕمد ذًمؽ ظمٚمػ ،متثؾ اًمِمٞمٓم٤من ذم
صقرة إٟمً٤من ،صمؿ أشمك ٟمٗمرا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ،وم٘م٤مل :هؾ أدًمٙمؿ قمغم يمٜمز ٓ شم٠ميمٚمقٟمف أسمدا؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ .ىم٤مل:
وم٤مطمٗمروا حت٧م اًمٙمرد وذه٥م ُمٕمٝمؿ وم٠مراهؿ اعمٙم٤من .وم٘م٤مم ٟم٤مطمٞم٦م ،وم٘م٤مًمقا ًمف :وم٤مدن! ىم٤مل ٓ :وًمٙمٜمل ه٤مهٜم٤م
ذم أيديٙمؿ ،وم٢من ل دمدوه وم٤مىمتٚمقن .ومحٗمروا ومقضمدوا شمٚمؽ اًمٙمت٥م ،ومٚمام أظمرضمقه٤م ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من :إن
ؾمٚمٞمامن إٟمام يم٤من يْمٌط اإلٟمس واًمِمٞم٤مـملم واًمٓمػم هبذا اًمًحر .صمؿ ـم٤مر ومذه٥م .وومِم٤م ذم اًمٜم٤مس أن ؾمٚمٞمامن
يم٤من ؾم٤مطمرا واختذت سمٜمق إهائٞمؾ شمٚمؽ اًمٙمت٥م .ومٚمام ضم٤مءهؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مصٛمقه هب٤م،
لم َيم َٗم ُروا ُي َٕم ِّٚم ُٛم َ
(و َُم٤م َيم َٗم َر ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َو ًَمٙمِ َّـ َّ
ح َر) (.سمـ يمثػم)136/1
اًمِم َٞم٤مـمِ َ
اًمً ْ
قن اًمٜم َ
ومذًمؽ طملم ي٘مقلَ :
َّ٤مس ِّ
ِ
ٍ ِ
(و ًَمت ِ
ص اًمٜم ِ
ذيمُقا) وذًمؽ أن
َجدَ َّهن ُ ْؿ َأ ْطم َر َ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام َ :
َّ٤مس َقم َغم َطم َٞم٤مة َوُم ْـ ا ًَّمذي َـ َأ ْ َ
اعمنمك ٓ يرضمق سمٕمث٤م سمٕمد اعمقت ومٝمق َي٥م ـمقل احلٞم٤مة ،وأن اًمٞمٝمقدي ىمد قمرف ُم٤م ًمف ذم أظمرة ُمـ اخلزي
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سمام وٞمع مم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ(.شمٗمًػم اًمٓمؼمى )198/9
قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ،ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد إمم قمٛمر وم٘م٤مل :شم٘مقًمقن :ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات
وإرض أيـ شمٙمقن اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :أرأي٧م اًمٜمٝم٤مر إذا ضم٤مء ،أيـ يٙمقن اًمٚمٞمؾ؟ أرأي٧م اًمٚمٞمؾ إذا ضم٤مء،
أيـ يٙمقن اًمٜمٝم٤مر ؟ وم٘م٤مل :إٟمف عمثٚمٝم٤م ذم اًمتقراة ،وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمٌف :ل أظمؼمشمف؟ وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمٌف :دقمف إٟمف سمٙمؾ
ُمقىمـ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )92/4
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام  :أن َيقد يم٤مٟمقا يًتٗمتحقن قمغم إوس واخلزرج سمرؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ ُمٌٕمثف .ومٚمام سمٕمثف اهلل ُمـ اًمٕمرب ،يمٗمروا سمف ،وضمحدوا ُم٤م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ومٞمف ،وم٘م٤مل هلؿ ُمٕم٤مذ
سمـ ضمٌؾ وسمنم سمـ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور أظمق سمٜمل ؾمٚمٛم٦م :ي٤م ُمٕمنم َيقد ،اشم٘مقا اهلل وأؾمٚمٛمقا! وم٘مد يمٜمتؿ
شمًتٗمتحقن قمٚمٞمٜم٤م سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحـ أهؾ ذك ،وختؼموٟمٜم٤م أٟمف ُمٌٕمقث ،وشمّمٗمقٟمف ًمٜم٤م
سمّمٗمتف .وم٘م٤مل ؾمالم سمـ ُمِمٙمؿ أظمق سمٜمل اًمٜمْمػمُ :م٤م ضم٤مءٟم٤م سمٌمء ٟمٕمرومف ،وُم٤م هق سم٤مًمذي يمٜم٤م ٟمذيمر ًمٙمؿ!
وم٠مٟمزل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ذم ذًمؽ ُمـ ىمقًمف( :وعمََّ٤م ضم٤مءهؿ يمِتَ٤مب ُمـ ِقم ِ
ٜمد اهللَِّ ُُم َّمدِّ ٌق عمَِّ٤م َُم َٕم ُٝم ْؿ َويمَ٤مٟمُق ْا ُِمـ َىم ٌْ ُؾ
ٌ ِّ ْ
َ َ َُ ْ
َي ًْ َت ْٗمتِ ُح َ
قن َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُرو ْا َوم َٚم َّام َضم٤م َء ُهؿ َُّم٤م َقم َر ُومق ْا َيم َٗم ُرو ْا سمِ ِف َوم َٚم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللَِّ َقم َغم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ)( .اًمٓمؼمى )411 /1
قمـ رسمٕمل سمـ طمراش ىم٤مل اضمتٛمع طمذيٗم٦م وأسمق ُمًٕمقد وم٘م٤مل طمذيٗم٦م ٕٟم٤م سمام ُمع اًمدضم٤مل أقمٚمؿ ُمٜمف إن
ُمٕمف سمحرا ُمـ ُم٤مء وهنرا ُمـ ٟم٤مر وم٤مًمذي شمرون أٟمف ٟم٤مر ُم٤مء واًمذي شمرون أٟمف ُم٤مء ٟم٤مر ومٛمـ أدرك ذًمؽ ُمٜمٙمؿ
وم٠مراد اعم٤مء ومٚمٞمنمب ُمـ اًمذي يريٜمف ٟم٤مر وم٢مٟمف ؾمٞمجده ُم٤مء ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد اًمٌدري هٙمذا ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  (.ؾمٜمـ اسمك داود ) 116/4
قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ىم٤مل رأي٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل َيٚمػ سم٤مهلل أن اسمـ اًمّم٤مئد اًمدضم٤مل ىمٚم٧م حتٚمػ سم٤مهلل ىم٤مل
إن ؾمٛمٕم٧م قمٛمر َيٚمػ قمغم ذًمؽ قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمؿ يٜمٙمره اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
( رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) 6898
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل ًم٘مل اسمـ قمٛمر اسمـ ص٤مئد ذم سمٕمض ـمرق اعمديٜم٦م وم٘م٤مل ًمف ىمقٓ أهمْمٌف وم٤مٟمتٗمخ طمتك ُمأل اًمًٙم٦م
ومدظمؾ اسمـ قمٛمر قمغم طمٗمّم٦م وىمد سمٚمٖمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م ًمف رمحؽ اهلل ُم٤م أردت ُمـ اسمـ ص٤مئد أُم٤م قمٚمٛم٧م أن رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل إٟمام َيرج ُمـ همْمٌ٦م يٖمْمٌٝم٤م ( .صحٞمح ُمًٚمؿ رىمؿ )2932
ىم٤مل ٟم٤مومع :يم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقل :واهلل ُم٤م أؿمؽ أن اعمًٞمح اًمدضم٤مل اسمـ صٞم٤مدُ( .مِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )145/5
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وقمـ زيد سمـ وه٥م ىم٤مل :ىم٤مل أسمق ذر ريض اهلل قمٜمفٕ :ن أطمٚمػ قمنم ُمرات أن اسمـ ص٤مئد هق اًمدضم٤مل
أطم٥م إزم ُمـ أن أطمٚمػ ُمرة واطمدة أٟمف ًمٞمس سمفُ(.مًٜمد امحد  148/5رىمؿ )21357
ىم٤مل أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ظمرضمٜم٤م طمج٤مضم٤م أو قمامرا وُمٕمٜم٤م اسمـ ص٤مئد ىم٤مل ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمزٓ ومتٗمرق اًمٜم٤مس وسم٘مٞم٧م
أٟم٤م وهق وم٤مؾمتقطمِم٧م ُمٜمف وطمِم٦م ؿمديدة مم٤م ي٘م٤مل قمٚمٞمف ىم٤مل وضم٤مء سمٛمت٤مقمف ومقوٕمف ُمع ُمت٤مقمل وم٘مٚم٧م إن احلر
ؿمديد ومٚمق ووٕمتف حت٧م شمٚمؽ اًمِمجرة ىم٤مل :ومٗمٕمؾ ىم٤مل :ومرومٕم٧م ًمٜم٤م همٜمؿ وم٤مٟمٓمٚمؼ ومج٤مء سمٕمس وم٘م٤مل اذب
أسم٤م ؾمٕمٞمد وم٘مٚم٧م إن احلر ؿمدي د واًمٚمٌـ طم٤مر ُم٤م يب إٓ أن أيمره أن أذب قمـ يده أو ىم٤مل آظمذ قمـ يده وم٘م٤مل
أسم٤م ؾمٕمٞمد ًم٘مد مهٛم٧م أن آظمذ طمٌال وم٠مقمٚم٘مف سمِمجرة صمؿ أظمتٜمؼ مم٤م ي٘مقل زم اًمٜم٤مس ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ُمـ ظمٗمل قمٚمٞمف
طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ظمٗمل قمٚمٞمٙمؿ ُمٕمنم إٟمّم٤مر أًمً٧م ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمحدي٨م
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أًمٞمس ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق يم٤مومر وأٟم٤م ُمًٚمؿ أوًمٞمس
ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ هق قم٘مٞمؿ ٓ يقًمد ًمف وىمد شمريم٧م وًمدي سم٤معمديٜم٦م أوًمٞمس ىمد ىم٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يدظمؾ اعمديٜم٦م وٓ ُمٙم٦م وىمد أىمٌٚم٧م ُمـ اعمديٜم٦م وأٟم٤م أريد ُمٙم٦م ىم٤مل أسمق
ؾمٕمٞمد اخلدري طمتك يمدت أن أقمذره صمؿ ىم٤مل أُم٤م واهلل إن ٕقمرومف وأقمرف ُمقًمده وأيـ هق أن ىم٤مل ىمٚم٧م
ًمف شمٌ ً٤م ًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقمُ( .مًٚمؿ طمدي٨م )5211
وىم٤مل اسمـ صٞم٤مد ذم رواي٦م :أُم٤م واهلل أن ٕقمٚمؿ أن طمٞم٨م هق ،وأقمرف أسم٤مه وأُمف .ىم٤مل :وىمٞمؾ ًمف :أينك
أٟمؽ ذاك اًمرضمؾ؟ وم٘م٤ملً :مق قمرض قمغم ُم٤م يمره٧م (.رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )5219
اًمتٗمّمٞمؾ وإراء رم ُمً٠مًمف اسمـ ص٤مئد:
اسمـ صٞم٤مد :اؾمٛمف :هق ص٤مذم وىمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ صٞم٤مد أو ص٤مئد (.ومتح اًمٌ٤مرى )229/3
اسمـ ص٤مئد يم٤من أسمقه َيقدي٤م ومقًمد قمٌد اهلل أقمقر خمتقٟم ً٤م ،وهق اًمذي ىمٞمؾ إٟمف اًمدضم٤مل صمؿ أؾمٚمؿ ومٝمق شم٤مسمٕمل ًمف
رؤي٦م ( .اإلص٤مسمف ٓسمـ طمجر )192/5
ىم٤مل اسمـ يمثػم :إن اسمـ صٞم٤مد يم٤مؿمػ قمغم ـمري٘م٦م اًمٙمٝم٤من سمٚمً٤من اجل٤من وهؿ ي٘مرـمقن – أي ي٘مٓمٕمقن –
اًمٕمٌ٤مرة وهلذا ىم٤مل :هق اًمدخ ،يٕمٜمل اًمدظم٤من ،ومٕمٜمده٤م قمرف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مدشمف وأهن٤م
ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،وم٘م٤مل ًمف اظمً٠م ومٚمـ شمٕمدو ىمدرك( .شمٗمًػمسمـ يمثػم )234/7
إلسمـ صٞم٤مد إسمٜم٤من ُمـ رواة احلدي٨م :
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إول :قمامرة سمـ قمٌد اهلل سمـ صٞم٤مد آٟمّم٤مري ،أسمق أيقب اعمدن:
روى قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،وقمٓم٤مء سمـ يً٤مر .وقمٜمف اًمْمح٤مك اسمـ قمثامن احلزاُمل،
وإُم٤مم دار اهلجرة ُم٤مًمؽ سمـ اٟمس ،وحمٛمد سمـ ُمٕمــ اًمٖمٗم٤مري ،واًمقًمٞمد سمـ يمثػم اعمدن .
ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم واًمٜمً٤مئل :صم٘م٦م وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :ص٤مًمح احلدي٨م وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م
ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ اٟمس ٓ ي٘مدم قمٚمٞمف ذم اًمٗمْمؾ أطمدً ا .ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ
اًمٙمٌػم .روى ًمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف طمديثً٤م واطمدً ا ذم إوحٞم٦مُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م ُمروان سمـ حمٛمد.
(هتذي٥م اًمٙمامل (249/21
واًمث٤من :اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اهلل سمـ صٞم٤مد اعمدن :
روى قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ طمٜمٓم٥م وروى قمٜمف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ول ي٘مع ذيمره ذم شم٤مريخ اًمٌخ٤مري وٓ ذم يمت٤مب اسمـ
أيب طم٤مشمؿ وًمٙمـ ذيمره اسمـ طمٌ٤من ،ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمث٘م٤مت).شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م )1154- 437/1
قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :وم٘مدٟم٤م اسمـ صٞم٤مد يقم احلرة(.ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوى )18/47
ادًمف اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اسمـ ص٤مئد هق اًمدضم٤مل:
وىم٤مل اًمِمقيم٤من :اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم أُمر اسمـ صٞم٤مد اظمتالوم ً٤م ؿمديد ًا ،وأؿمٙمؾ أُمره طمتك ىمٞمؾ ومٞمف يمؾ ىمقل،
وفم٤مهر احلدي٨م اعمذيمقر أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ُمؽمدد ًا ذم يمقٟمف اًمدضم٤مل أم ٓ؟ ..وىمد أضمٞم٥م
قمـ اًمؽمدد ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمجقاسملم :
إول:أٟمف شمردد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ أن يٕمٚمٛمف اهلل سم٠مٟمف هق اًمدضم٤مل ومٚمام أقمٚمٛمف ل يٜمٙمر قمغم قمٛمر
طمٚمٗمف .
واًمث٤من :أن اًمٕمرب ىمد خترج اًمٙمالم خمرج اًمِمؽ ،وإن ل يٙمـ ذم اخلؼم ؿمؽ ،ومم٤م يدل قمغم أٟمف هق اًمدضم٤مل
ُم٤م أظمرضمف قمٌد اًمرزاق سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤ملً :م٘مٞم٧م اسمـ صٞم٤مد يقُم ً٤م – وُمٕمف رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد
– وم٢مذا قمٞمٜمف ىمد ـمٗم٧م وهل ظم٤مرضم٦م ُمثؾ قملم احلامر ،ومٚمام رأيتٝم٤م ىمٚم٧م :أٟمِمدك اهلل ي٤م اسمـ صٞم٤مد ُمتك ـمٗم٧م
قمٞمٜمؽ؟ ىم٤مل ٓ :أدري واًمرمحـ .ىمٚم٧م :يمذسم٧م وهل ذم رأؾمؽ .ىم٤مل :ومٛمًحٝم٤م وٟمخر صمالصم٤م.
(ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك ُ -239 /7مّمٜمػ قمٌداًمرزاق )396/11
ىم٤مل اًمٜمقوى  :و فم٤مهر إطم٤مدي٨م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ل يقح إًمٞمف سم٠مٟمف اعمًٞمح اًمدضم٤مل وٓ همػمه
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وإٟمام أوطمل إًمٞمف سمّمٗم٤مت اًمدضم٤مل ،ويم٤من ذم اسمـ صٞم٤مد ىمرائـ حمتٛمٚم٦م ،ومٚمذًمؽ يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ٓ ي٘مٓمع سم٠مٟمف اًمدضم٤مل وٓ همػمه ،وهلذا ىم٤مل ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف :إن يٙمـ هق ومٚمـ شمًتٓمٞمع ىمتٚمف .وأُم٤م
اطمتج٤مضمف هق سم٠مٟمف ُمًٚمؿ واًمدضم٤مل يم٤مومر ،وسم٠مٟمف ٓ يقًمد ًمٚمدضم٤مل ،وىمد وًمد ًمف هق ،وأن ٓ يدظمؾ ُمٙم٦م
واعمديٜم٦م وأن اسمـ صٞم٤مد دظمؾ اعمديٜم٦م وهق ُمتقضمف إمم ُمٙم٦م ومال دًٓم٦م ًمف ومٞمف ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
إٟمام أظمؼم قمـ صٗم٤مشمف وىم٧م ومتٜمتف وظمروضمف ذم إرض ،وُمـ اؿمتٌ٤مه ىمّمتف ويمقٟمف أطمد اًمدضم٤مضمٚم٦م اًمٙمذاسملم
ىمقًمف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،أشمِمٝمد أن رؾمقل اهلل؟ ودقمقاه أٟمف ي٠مشمٞمف ص٤مدق ويم٤مذب ،وأٟمف يرى
قمرؿم ً٤م ومقق اعم٤مء ،وأٟمف ٓ يٙمره أن يٙمقن هق اًمدضم٤مل ،وأٟمف يٕمرف ُمقوٕمف ،وىمقًمف :إن ٕقمرومف ،وأقمرف
ُمقًمده ،وأيـ هق أن ،واٟمتٗم٤مظمف طمتك ُمأل اًمًٙم٦م ،وأُم٤م إفمٝم٤مره اإلؾمالم ،وطمجف ،وضمٝم٤مده ،وإىمالقمف قمام
يم٤من قمٚمٞمف ومٚمٞمس سمٍميح ذم أٟمف همػم اًمدضم٤مل( .ذح صحٞمح ُمًٚمؿ )46/18
أدًمف اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اسمـ ص٤مئد ًمٞمس اًمدضم٤مل:
ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٞم٤مق يمالُمف قمغم طمدي٨م متٞمؿ :ومٞمف أن اًمدضم٤مل إيمؼم اًمذي َيرج ذم آظمر اًمزُم٤من همػم اسمـ
صٞم٤مد ،ويم٤من اسمـ صٞم٤مد أطمد اًمدضم٤مًملم اًمٙمذاسملم اًمذيـ أظمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخروضمٝمؿ ،وىمد ظمرج
أيمثرهؿ ويم٠من اًمذيـ جيزُمقن سم٠من اسمـ صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل ل يًٛمٕمقا سم٘مّم٦م متٞمؿ ،وإٓ وم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام سمٕمٞمد
ضمد ًا إذ يمٞمػ يٚمتئؿ أن يٙمقن ُمـ يم٤من ذم أصمٜم٤مء احلٞم٤مة اًمٜمٌقي٦م ؿمٌف حمتٚمؿ ،وجيتٛمع سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ويً٠مًمف أن يٙمقن ذم آظمره٤م ؿمٞمخ ً٤م يمٌػم ًا ُمًجقٟم ً٤م ذم ضمزائر اًمٌحر ُمقصم٘م ً٤م سم٤محلديد يًتٗمٝمؿ قمـ ظمؼم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؾ ظمرج أو ٓ؟ وم٤مٕومم أن َيٛمؾ قمغم قمدم اإلـمالع أُم٤م قمٛمر ومٞمحتٛمؾ أن
يٙمقن ذًمؽ ُمٜمف ىمٌؾ أن يًٛمع ىمّم٦م متٞمؿ صمؿ عم٤م ؾمٛمٕمٝم٤م ل يٕمد إمم احلٚمػ اعمذيمقر ،وأُم٤م ضم٤مسمر ومِمٝمد طمٚمٗمف
قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مؾمتّمح٥م ُم٤م يم٤من اـمٚمع قمٚمٞمف ُمـ قمٛمر سمحية اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ( .ومتح اًمٌ٤مرى )13/327-326
وذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :أن أُمر اسمـ صٞم٤مد ىمد أؿمٙمؾ قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومٔمٜمقه اًمدضم٤مل وشمقىمػ ومٞمف اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم تك شمٌلم ًمف ومٞمام سمٕمد أٟمف ًمٞمس هق اًمدضم٤مل وإٟمام هق ُمـ ضمٜمس اًمٙمٝم٤من أصح٤مب إطمقال
اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وًمذًمؽ يم٤من يذه٥م ًمٞمختؼمه (.اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من )77
ىم٤مل اسمـ يمثػم :اًمّمحٞمح أن اًمدضم٤مل همػم اسمـ صٞم٤مد وأن اسمـ صٞم٤مد يم٤من دضم٤مٓ ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م صمؿ شم٤مب سمٕمـد
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ذًمؽ وم٠مفمٝمر ِ
اإلؾمالم واهلل أقمٚمؿ سمْمٛمػمه وهيرشمف .وأُم٤م اًمدضم٤مل إيمؼم ،ومٝمق اعمذيمقر ذم طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م
سمٜم٧م ىمٞمس ،اًمذي روشمف قمـ رؾمقل اهلل

قمـ متٞمؿ اًمداري وومٞمف ىمّم٦م اجلً٤مؾم٦م( .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمالطمؿ )59/ 1

اًمتقومٞمؼ سملم هذة آىمقال:
وىمد اضمتٝمد اسمـ طمجر ذم اًمتقومٞمؼ سملم هذه إىمقال  ،وم٘م٤مل  :أىمرب ُم٤م جيٛمع سمف سملم ُم٤م شمْمٛمٜمف طمدي٨م متٞمؿ
ويمقن اسمـ صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل  :أن اًمدضم٤مل سمٕمٞمٜمف هق اًمذي ؿم٤مهده متٞمؿ ُمقصمقىم ً٤م  ،وأن اسمـ صٞم٤مد هق ؿمٞمٓم٤من
شمٌدّ ى ذم صقرة اًمدضم٤مل ذم شمٚمؽ اعمدة  ،إمم أن شمقضمف إمم أصٌٝم٤من وم٤مؾمتؽم ُمع ىمريٜمف  ،إمم أن دملء اعمدة اًمتل
ىمدّ ر اهلل شمٕم٤ممم ظمروضمف ومٞمٝم٤م  ) .ومتح اًمٌ٤مري ( 328 / 13
ُمٕم٤مروف سمـ طمجر  :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمدسمٞمخلُ :م٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ طمجر سمٕمٞمد ضمد ًا ،ومٙمٞمػ يٙمقن ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م شمٌدى
ذم صقرة اًمدضم٤مل ،ويم٤من أسمقه وأُمف ُمـ اًمٞمٝمقد ،وذم زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ويٕمرومقٟمف ُمـ
صٖمره ،وىمد شمزوج ووًمد ًمف وًمدان ،أطمدمه٤م ُمـ أوم٤موؾ اًمت٤مسمٕملم ،ومٝمق آدُمل ىمٓمٕم ً٤م .
( أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض )499 – 492/2
قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل  :ىم٤مل قمكم وٟمٔمر إمم اسمٜمف احلًـ وم٘م٤مل  :إن اسمٜمل هذا ؾمٞمد يمام ؾمامه اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وؾمٞمخرج ُمـ صٚمٌف رضمؾ يًٛمك سم٤مؾمؿ ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،يِمٌٝمف ذم اخلٚمؼ وٓ
يِمٌٝمف ذم اخلٚمؼ  -صمؿ ذيمر ىمّم٦م  -يٛمأل إرض قمدٓ  (.اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )56/19
قمكم :هٞمٝم٤مت .صمؿ قم٘مد
قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل :يمٜم٤م قمٜمد قمكم ريض اهلل قمٜمف ومً٠مًمف رضمؾ قمـ اعمٝمدي وم٘م٤مل ّ
سمٞمده ؾمٌٕم ً٤م ،وم٘م٤مل ذًمؽ َيرج ذم آظمر اًمزُم٤من إذا ىم٤مل اًمرضمؾ اهلل اهلل ىمتؾ ،وجيٛمع اهلل ًمف ىمقُم ً٤م ىمزقم ً٤م يم٘مزع
اًمًح٤مب ي١مًمػ اهلل سملم ىمٚمقهبؿ ومال يًتقطمِمقن إمم أطمد ،وٓ يٗمرطمقن سم٠مطمد دظمؾ ومٞمٝمؿ ،قمدهتؿ قمغم
قمدة أهؾ سمدر ل يًٌ٘مٝمؿ إوًمقن وٓ يدريمٝمؿ إظمرون وقمغم قمدد أصح٤مب ـم٤مًمقت اًمذيـ ضم٤موزوا ُمٕمف
اًمٜمٝمر .ىم٤مل أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ،ىم٤مل اسمـ احلٜمٗمٞم٦م :أشمريده؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ! ىم٤مل :وم٢مٟمف َيرج ُمـ سملم هذيـ إظمِمٌلم.
ىمٚم٧م ٓ ضمرم واهلل ،وٓ أدقمٝم٤م طمتك أُمقت ،وُم٤مت هب٤م يٕمٜمل ُمٙم٦مُ (.مًتدرك احل٤ميمؿ)554/4
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  :يمٜم٤م قمٜمد اسمـ قمٌ٤مس ومتذايمروا اعمٝمدى وم٘م٤مل يٙمقن ُمٜم٤م صمالصمف ال اًمٌٞم٧م اًمًٗم٤مح
واعمٜمّمقر واعمٝمدى  (.دٓئؾ اًمٜمٌقة )514/6
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر:ي٤م اهؾ اًمٙمقومف اٟمتؿ اؾمٕمد اًمٜم٤مس سم٤معمٝمدى(.صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذى 156/2رىمؿ )1844
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ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ :اعمٝمدى ُمـ هذة آُمف وهق اًمذى ي١مم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالمُ(.مّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )321
قمـ قمغم سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس ىم٤مل َٓ:يرج اعمٝمدى طمتك شمٓمٚمع ُمع اًمِمٛمس ايف .
( ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  373/11رىمؿ)29775
قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  :اعمٝمدى طمؼ هق ؟ ىم٤مل:طمؼ .ىمٚم٧م ممـ هق ؟ ىم٤مل ُمـ ىمريش
ىمٚم٧مُ:مـ أى ىمريش.ىم٤ملُ:مـ سمٜمك ه٤مؿمؿ .ىمٚم٧م ُمـ اى سمٜمك ه٤مؿمؿ ؟ ىم٤ملُ :مـ سمٜمك قمٌد اعمٓمٚم٥م.ىمٚم٧م ُمـ
اى قمٌد اعمٓمٚم٥م ؟ ىم٤مل ُ :مـ وًمد وم٤مـمٛمف ( .اًمًٜمـ اًمقاردة رم اًمٗمتـ 1956/5طمدي٨م )574
قمـ اًمًٛمٞمط ىم٤مل  :اؾمٛمف اؾمؿ ٟمٌك وهق اسمـ اطمدى او اصمٜمتلم وَخًلم ؾمٜمف ي٘مقم قمغم اًمٜم٤مس ؾمٌع ؾمٜملم
ورسمام ىم٤مل صمامن ؾمٜملم( .اًمًٜمـ اًمقاردة رم اًمٗمتـ 1958/5طمدي٨م )577-576
ىم٤مل اسمـ اسمك طم٤مشمؿ  :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :أيمت٥م أطمًـ ُم٤م شمًٛمع ،واطمٗمظ أطمًـ ُم٤م شمٙمت٥م ،وذايمر سم٠مطمًـ
ُم٤م حتٗمظ( .شم٤مريخ سمٖمداد )77/2
ىم٤مل إُم٤مم اًمٓمؼمى رم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ظمزي( )اًمٌ٘مرة ٟ )144م٘مؾ قمـ اًمًدّ ي ىمقًمف  :أُم٤م ظمزَيؿ
ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مٟمف إذا ىم٤مم اعمٝمدي وومتح٧م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ىمتٚمٝمؿ  ،ومذًمؽ اخلزي وأُم٤م اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ وم٢مٟمف
قمذاب ضمٝمٜمؿ  ،اًمذي ٓ َيٗمػ قمـ أهٚمف  ،وٓ ي٘م٣م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م ومٞمٛمقشمقا.
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمًٗم٤مريٜمل ذم يمت٤مسمف ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م  :ىمد روي قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمرواي٤مت ُمتٕمددة ،
وقمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿ ُ ،م٤م يٗمٞمد جمٛمققمف اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل  ،وم٤مإليامن سمخروج اعمٝمدي واضم٥م يمام هق ُم٘مرر
قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمدون ذم قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  ،وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :وىمد يمثرت اًمرواي٤مت
سمخروضمف ( يٕمٜمل  :اعمٝمدي ) طمتك سمٚمٖم٧م طمد اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي ،وؿم٤مع ذًمؽ سملم قمٚمامء اًمًٜم٦م طمتك قمد ُمـ
ُمٕمت٘مداهتؿ.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي :اقمٚمؿ أن اعمِمٝمقر سملم اًمٙم٤موم٦م ُمـ أهؾ اإلؾمالم
قمغم ُمر إقمّم٤مر أٟمف ٓسمد ذم آظمر اًمزُم٤من ُمـ فمٝمقر رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ي١ميد اًمديـ ،وئمٝمر اًمٕمدل،
ويتٌٕمف اعمًٚمٛمقن ،ويًتقزم قمغم اعمامًمؽ اإلؾمالُمٞم٦م ويًٛمك سم٤معمٝمدي ،ويٙمقن ظمروج اًمدضم٤مل وُم٤م سمٕمده ُمـ
أذاط اًمً٤مقم٦م اًمث٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمح قمغم أصمره ،وأن قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم يٜمزل ُمـ سمٕمده ومٞم٘متؾ اًمدضم٤مل ،أو
يٜمزل ُمٕمف ومٞمً٤مقمده قمغم ىمتٚمف ،وي٠مشمؿ سم٤معمٝمدي ذم صالشمف.
( قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ اسمك داود )362 - 361/11
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ىم٤مل اسمـ يمثػم  :ذم ذيمر اعمٝمدي اًمذي يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من وهق أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وإئٛم٦م اعمٝمديلم
وًمٞمس هق سم٤معمٜمتٔمر اًمذي شمزقمؿ اًمراومْم٦موشمردمل فمٝمقره ُمـ هداب ؾم٤مُمرا وم٢من ذًمؽ ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وٓ
قملم وٓ أصمر ويزقمٛمقن أٟمف حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري وأٟمف دظمؾ اًمنداب وقمٛمره َخس ؾمٜملم .
(اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )37/1
ىم٤مل اعمروذي :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل :ؾم٠مًمٜمل ٌ
ُمر ًة قمـ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج« :أُمًٚمٛمقن هؿ؟ش وم٘مٚم٧م ًمف:
رضمؾ َّ
أطمٙمٛم٧م اًمٕمٚمؿ طمتك شمً٠مل قمـ ذا؟!(أداب اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ُمٗمٚمح (72 /2
«
َ
رضمؾ ُىمؼم ًة )طمٞمقان ُ .قمّم ُٗمقر ٌة ُِمـ َوم ِّمٞم َٚم ِ٦م ا ًْم ُ٘م ِؼمي ِ
٤مت) وم٘م٤مًم٧مُ« :م٤م شمريد أن شمّمٜمع يبش،
َّ َّ
ْ َ ْ
ىم٤مًمقا :ص٤مد ٌ َّ
ِ
ٍ
ظمّم٤مل:
وظمػم ًمؽ ُمـ أيمكم أن أقم ِّٚمٛمؽ صمالث
أذسمحؽ وآيمٚمؽش ،وم٘م٤مًم٧م« :واهللِ ُم٤م ُأ ْؿمٌِع ُمـ ضمق ٍع
ىم٤مل« :
ٌ
واطمد ًة وأٟم٤م ذم يدك ،واًمث٤مٟمٞم٦م وأٟم٤م قمغم اًمِمجرة ،واًمث٤مًمث٦م وأٟم٤م قمغم اجلٌؾش ،ىم٤مل« :ه٤ميتش ،ىم٤مًم٧م ٓ« :شمٚمٝمٗم َّـ
قمغم ُم٤م وم٤متشَّ ،
ومٚمام
ومٚمام ص٤مرت قمغم اًمِمجرة ىم٤مًم٧م ٓ« :شمّمدِّ ىم َّـ سمام ٓ يٙمقن أٟمف ؾمٞمٙمقنشَّ ،
ومخغم ؾمٌٞمٚمٝم٤مَّ ،
ٍ
درشملم ُّ
واطمدة قمنمون
يمؾ
ؿم٘مل ًمق ذسمحتٜمل
ص٤مرت قمغم اجلٌؾ ىم٤مًم٧م ًمف« :ي٤م
َ
أظمرضم٧م ُمـ طمقصٚمتل َّ
ُّ
ً
ٟمًٞم٧م صمٜمتلم
صمؿ ىم٤مل« :ه٤ميت اًمث٤مًمث٦مش ،وم٘م٤مًم٧م« :أٟم٧م ىمد
َ
ُمث٘م٤مٓش ،ىم٤ملَّ :
ومٕمض اًمرضمؾ قمغم ؿمٗمتٞمف ُّ
شمٚمٝم ًٗم٤مَّ ،
ومٙمٞمػ أظمؼمك سم٤مًمث٤مًمث٦م! أل أىمؾ ًمؽ ٓ :شمٚمٝمٗم َّـ قمغم ُم٤م وم٤مت ،وٓ شمّمدِّ ىم َّـ سمام ٓ يٙمقن أٟمف ؾمٞمٙمقن! أٟم٤م
ٍ
درشم٤من ُّ
ً
واطمدة قمنمون
يمؾ
وحلٛمل ودُمل وريٌم ٓ يٙمقن َّذم قمنمون
ُمث٘م٤مٓ ،ومٙمٞمػ يٙمقن ذم طمقصٚمتل َّ
ً
صمؿ ـم٤مرت وذهٌ٧م(.ذح ُم٘م٤مُم٤مت احلريرى )35
ُمث٘م٤مٓ!ش َّ
ومخرضم٧م إمم اًمٓم٤مئػ ٕصقم هب٤م هر ًسم٤م
قمكم ؿمٝمر رُمْم٤من وأٟم٤م سمٛمٙمَّ٦م،
يروى قمـ
ُ
ِّ
إصٛمٕمل أٟمف ىم٤مل :هجؿ َّ
يب وم٘مٚم٧م ًمف« :أيـ شمريد؟ش ىم٤مل« :أريد هذا اًمٌٚمدَ اعمٌ٤مرك ٕصقم هذا اًمِمٝمر
طمر ُمٙمَّ٦م ،ومٚم٘مٞمَٜمل أقمرا ٌّ
ُمـ ِّ
ِ
ؼمد )262
أومرش(.اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛم ِّ
احلر؟ش وم٘م٤ملُ« :م َـ احلَ ِّر ُّ
اعمٌ٤مرك ومٞمفش ،وم٘مٚم٧م« :أُم٤م خت٤مف َّ
ال أسمق ٍ
ظمرضم٧م إمم اًمٞمٛمـ
اًمِم٤مومٕمل:
حمٛمد سمـ إدريس
احلٛمٞمدي :ؾمٛمٕم٧م
ور ُاق
ُ
َّ
ِّ
ُّ
احلٛمٞمدي ي٘مقل :ىم٤مل َّ
سمٙمر َّ
رضمؾ ذم اًمٓمريؼ ،وهق ُحمْت ٍ
ٍ
َ٥م
ُمررت قمغم
صمؿ عمَّ٤م طم٤من اٟمٍماذم
ُ
ذم ـمٚم٥م يمت٥م اًمٗمراؾم٦م طمتك يمتٌتُٝم٤م ومجٕمتٝم٤مَّ ،
ٍ
ٌ
اًمِم٤مومٕمل:
ُمٜمزل؟ش وم٘م٤ملٟ« :مٕمؿش ،ىم٤مل
وم٘مٚم٧م ًمف« :هؾ ُمـ
ؾمٜم٤مط،
سمٗمٜم٤مء داره ،أزرق اًمٕملم ٟم٤مشمئ اجلٌٝم٦م
ُ
ُّ
رضمؾ ،سمٕم٨م إزم سمٕم ٍ
ٍ
ِم٤مء
وهذا اًمٜمٕم٧م أظمٌ٨م ُم٤م يٙمقن ذم اًمٗمراؾم٦م ،وم٠مٟمزًمٜمل ،ومرأيتُف أيمرم ُم٤م يٙمقن ُمـ
َّ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومجٕمٚم٧م أشم٘م َّٚم٥م َ
رأي٧م
اًمٚمٞمؾ أمج َع ُم٤م أصٜمع هبذه اًمٙمت٥م إذا
وحل٤مف،
وومراش
وقمٚمػ ًمدا َّسمتل
وـمٞم٥م
ُ
ُ
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ىمٚم٧م ًمٚمٖمالمِ :
ٍ
أه ْج،
رضمؾ،
ومرأي٧م أيمرم
اًمٜمٕم٧م ذم هذا اًمرضمؾ،
ومٚمام أصٌح٧م ُ
ُ
ُ
َ
وم٘مٚم٧م :أرُمل هبذه اًمٙمت٥مَّ ،
حمٛمد ِ
ْ
سمـ
وُمررت سمذي ُـمقى،
ىمدُم٧م ُم َّٙم َ٦م،
وىمٚم٧م ًمف« :إذا
وُمررت قمٚمٞمف،
ومريمٌ٧م
وم٠مه َج،
َ
َ
ُ
ُ
ُ
وم٤مؾم٠مل قمـ َّ
َ
اًمِم٤مومٕملش ،وم٘م٤مل زم اًمرضمؾً « :
أُمقمم ٕسمٞمؽ أٟم٤م؟ش ىم٤مل :ىمٚم٧مٓ« :ش ،ىم٤مل« :ومٝمؾ يم٤مٟم٧م ًمؽ قمٜمدي
إدريس
ِّ
اؿمؽمي٧م ًمؽ ـمٕم٤م ًُم٤م
ٟمٕمٛم ٌ٦م؟ش وم٘مٚم٧مٓ« :ش ،وم٘م٤مل« :أيـ ُم٤م شمٙم َّٚمٗمتُف ًمؽ اًمٌ٤مرطم٦م؟ش ىمٚم٧م« :وُم٤م هق؟ش ىم٤مل« :
ُ
وقمٓمرا سمثالصم٦م دراهؿ ،وقمٚم ًٗم٤م ًمدا َّسمتؽ سمدرمهلم ،ويمرا ُء اًمٗمرش واًمٚمح٤مف
سمدرمهلم ،وإدا ًُم٤م سمٙمذا ويمذا،
ً
ٍ
ٕم٧م قمٚمٞمؽ
وؾم ُ
درمه٤من!ش ىم٤ملُ :
ىمٚم٧م« :ي٤م همالم أقمٓمِف ،ومٝمؾ سم٘مل ُمـ رء؟ش ىم٤مل« :يمراء اًمٌٞم٧م ِّ
وم٢من ىمد َّ
وم٘مٚم٧م ًمف سمٕمد ذًمؽ« :هؾ سم٘مل ًمؽ ُمـ
ومٖمٌٓم٧م سمتٚمؽ اًمٙمت٥م،
اًمِم٤مومٕمل:
٘م٧م قمغم ٟمٗمزش.ىم٤مل
ُ
ُ
ووٞمَّ ُ
ُّ
ٍ
رء؟ش.ىم٤ملِ « :
رأي٧م ُّ
ذا ُمٜمؽ!ش(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )143 /9
اُمض أظمزاك اهلل ومام ُ
ىمط ًّ
 -9=0ثبة اإلعزغفبس

ِ ِ
اؾمتَ ْٖم ِٗم ِر اهللَ
اؾمتَ ْٖم ِٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِْ َؽ َوًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم َواعمُْ ْ١مُمٜمَ٤مت [حمٛمد ،] 19 :وىم٤مل شمٕم٤ممم َو ْ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َو ْ
ِ
ِ
اؾمتَ ْٖم ِٗم ْر ُه إِ َّٟم ُف يمَ٤م َن
إِ َّن اهللَ يمَ٤م َن َهم ُٗمقر ًا َرطمٞم ًام [اًمٜمً٤مء  ، ] 196 :و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ :وم ًَ ٌِّ ْح سمِ َح ْٛمد َر ِّسم َؽ َو ْ
َواعمُْ ًْ َت ْٖم ِٗم ِري َـ
شم ََّقاسم ً٤م [اًمٜمٍم  ] 3 :وىم٤مل شمٕم٤ممم ً :م ِ َّٚم ِذي َـ ا َّشم َ٘م ْقا ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ َضمٜمَّ٤مت َإمم َىمقًم ِ ِف
سمِ٤مَٕ ْؾم َح ِ
٤مر [آل قمٛمران  ، ] 17 -15 :وىم٤مل شمٕم٤ممم َو َُم ْـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُؾمقء ًا َأ ْو َي ْٔمٚمِ ْؿ َٟم ْٗم ًَ ُف ُصم َّؿ َي ًْ َت ْٖم ِٗم ِر
ْ٧م ومِ ِ
ٞمٝم ْؿ َو َُم٤م
اهللَ َجيِ ِد اهللَ َهم ُٗمقر ًا َر ِطمٞم ًام [اًمٜمً٤مء  ، ] 119:وىم٤مل شمٕم٤ممم َو َُم٤م يمَ٤م َن اهللُ ًم ِ ُٞم َٕم ِّذ َ ُهب ْؿ َو َأٟم َ
يمَ٤م َن اهللُ ُمٕم ِّذهبؿ وهؿ يً َت ْٖم ِٗمرو َن [ إٟمٗم٤مل  ، ] 33 :وىم٤مل شمٕم٤ممم  :وا ًَّم ِذيـ إِ َذا َومٕم ُٚمقا َوم ِ
٤مطم َِم ً٦م َأ ْو
َ
َ
َ
ُ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
ِ
اًمذٟم َ ِ
٤مؾم َت ْٖم َٗم ُروا ًم ِ ُذٟم ِ
ُقهبِ ْؿ َو َُم ْـ َي ْٖم ِٗم ُر ُّ
ٍموا َقم َغم َُم٤م َوم َٕم ُٚمقا
َفم َٚم ُٛمقا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َذيم َُروا اهللَ َوم ْ
ُقب إٓ اهللُ َو َل ْ ُي ُّ

َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن [ آل قمٛمران  ] 135 :وأي٤مت ذم اًمٌ٤مب يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م .
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِ َّٟم ُف ًَم ُٞم َٖم٤م ُن قمغم
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ن ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
َ 1869وقمـ إَ َهم ِّر اعمُ َز ِّ
ِ
ِ
ُمر ٍة ش روا ُه ُُمًٚمِؿ .
َىم ْٚمٌل َ ،وإِن َٕ ْؾمت ْٖمٗم ُر اهللَّ ذم ا ًْم ْٞمق ِم ُم َئ َ٦م َّ
ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ي ُ٘م ُ
قل « :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1879وقم ْـ َأيب ُهر ْيرة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
ِ
لم َُم َّر ًة ش رواه اًمٌخ٤مري .
ُقب إِ ًَم ْٞم ِف ذم ا ًْمٞمَ ْق ِم َأ ْيمثَ َر ُِم ْـ ؾم ٌْ ِٕم َ
واهللَِّ إِ ِّن َٕ ْؾم َت ْٖمٗم ُر اهللَّ و َأشم ُ
قل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ  « :وا ًَّمذي َٟم ْٗم ِز سمِ ِ
ِ
رؾم ُ
ٞمد ِه ًَم ْق َل
َ
ْ َ
 -1871وقمٜمْ ُف َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلؿ ش رواه ُمًٚمؿ
شم ُْذٟم ٌُقا ًَ ،م َذ َه٥م اهللَّ َشم َٕم٤ممم سمِٙم ُْؿ  ،وجل٤م َء سم َ٘م ْق ٍم ُي ْذٟم ٌُق َن َوم َٞم ًْتَ ْٖمٗم ُرو َن اهللَّ شمَٕم٤ممم َومٞم ْٖمٗم ُر ْ

ْ
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ِ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ ذم اعمجٚمِس
 -1872و َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقمٛمر ريض اهللَّ َقمٜمْ ُٝمام َىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م َٟم ُٕمدُّ ًم َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ْ٧م اًمتَّقاب ِ
ِ
قاطم ِد ُم٤م َئ َ٦م ٍ
ا ًْم ِ
ٞمؿ ش رواه أسمق داود  ،واًمؽمُمذي
قمكم إِٟم ََّؽ َأٟم َ
رب ا ْهمٗم ْر زم  ،وشم ْ
ُمرة ِّ « :
اًمرطم ُ
ُ َّ
َّ
ُ٥م َ
 ،وىم٤مل  :طمدي٨م صحٞمح .
ِ
٤مس ِ
ِ
وقمـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َىم٤مل َ :
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ ًَم ِزم
-1873
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
آؾمتِ ْٖم َٗم٤مر  ،ضمٕمؾ اهللَّ ًَمف ُِمـ يم ُِّؾ ِو ٍٞمؼ خمْرضم ً٤م  ،وُمـ يم ُِّؾ هؿ َومرضم ً٤م  ،ور َز َىمف ُِمـ طمٞم ُ٨م ٓ َ ِ
٥م ش
َيتًَ ُ
ََ ُ ْ ْ
ْ
ُ ْ
ْ
َ ٍّ
ْ
رواه أسمق داود .
ِ
ٍ ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ ُ « :م ْـ ىم٤مل :
-1874
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وقمـ ا ْسم ِـ َُم ًْ ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل  :ىم٤مل ُ
اًمزطم ِ
ِ
َأؾم َت ْٖم ِٗمر اهللَّ اًمذي ٓ إِ ًَمف إَِّٓ هق احلل ا ًْم َ٘مٞمقم و َأشمُقب إِ ًَم ِ
ٞمف ُ ،هم ِٗم َر ْت ُذٟمُق ُسم ُف وإِ ْن يم َ
ػ
ُ
َ٤من َىمدْ َوم َّر ُم َـ َّ ْ
ُ
َ
َّ ُّ َ
ْ ُ
ي٨م صحٞمح قمغم َذ ِ
ش رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واحل٤ميمِؿ  ،وىم٤مل ِ :
خ ِ
طمد ٌ
ط اًم ٌُ َ
٤مر ِّي و ُُمًٚم ٍؿ .
ٌ
ُ
ْ
ِ
 -1875وقمـ َؿمدَّ ِ
اد ْسم ِـ َأ ْو ٍ
وؾم َّٚمؿ َ
ىم٤مل  « :ؾم ِّٞمدُ
ْ
س ريض اهللَّ قمٜمْ ُف قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قمٝم ِد َك
ْ٧م َر ِّيب  ٓ ،إِ ًَمف إَِّٓ َأٟم َ
آؾمتِ ْٖمٗم٤مر َأ ْن ي ُ٘مقل ا ًْمٕم ٌْدُ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأٟم َ
ْ٧م َظم َٚم ْ٘متَٜمل و َأٟمَ٤م َقم ٌْدُ َك  ،و َأٟمَ٤م قمغم ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
قمكم  ،و َأ ُسمق ُء َ
سمذٟمٌْل َوم٤م ْهم ِٗم ْر
وو ْقمد َك ُم٤م ْ
ذ ُم٤م صٜمَ ْٕم ُ٧م َ ،أسمق ُء ًَم َؽ سمِٜم ْٕمٛمت َؽ َ َ
اؾمتَ َٓم ْٕم ُ٧م َ ،أ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم ْـ َ ِّ
ِ
ِِ
قىمٜم ً٤م ِهب٤م َ ،وم َ ِ
٤مر ُم ِ
ْ٧م ُ .مـ َىم َ ِ
اًمذٟم ِ
زم َ ،وم٢مِ َّٟم ُف ٓ ي ْٖم ِٗم ُر ُّ
ز،
ُقب إَِّٓ َأٟم َ
ْ
َ
٤مهلَ٤م ُم َـ اًمٜمَّ َٝم ِ ُ
ٛمـ٤مت ُم ْـ ْيقُمف َىم ٌْؾ َأ ْن ُي ْٛم َ

٤مهل٤م ُِمـ اًم َّٚمٞم ِؾ وهق ُم ِ
ِ
ِ
قىم ٌـ هب٤م َوم َام َت َىمٌؾ َأ ْن ُي ّْمٌِح  ،وم ُٝمق ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اجلٜمَّ ِ٦م ش
َوم ُٝمق ُم ْـ َأ ْه ِؾ اجلٜمَّ٦م  ،و َُم ْـ َىم َ َ َ ْ ُ ُ
ٍ
ُمْم ٍ
ٛمقُم٦م ُصم َّؿ ٍ
ومهز ٍة ُمْمٛمقُم٦م  ،و َُم ْٕمٜمَ٤م ُه َ :أ ِىم ُّر َو َأ ِ
ف.
قمؽم ُ
واو َ
رواه اًمٌخ٤مري َ « .أ ُسمق ُء ش  :سمٌ٤مء ْ
ِ
 -1876وقمـ صمقسم٤م َن ِ
ُ
ٍْمف ُِم ْـ
وؾم َّٚمؿ إِذا اٟم
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل  :يمَ٤م َن
َ
ْ ْ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ
اجلالل
ْ٧م ي٤م َذا
اًمًال ُم  ،شمٌَ٤مريم َ
صالشمِ ِف ،اؾمتَ ْٖم َٗمر اهللَّ َصمالصم ً٤م و َىم َ٤مل  « :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأٟم َ
اًمًال ُم  ،وُمٜم َْؽ َّ
ْ٧م َّ
ِ
واإليمْرا ِم ش َ ِ
ِ
آؾمتِ ْٖم َٗم ُ٤مر ؟ َىم٤مل  :ي ُ٘م ُ
قل َ :أ ْؾمتَ ْٖم ِٗم ُر اهللَّ ،
وه َق َأطمدُ ُر َواشمِ ِف َ :يم ْٞم َ
ىمٞمؾ ًمألوزاقم ِّل ُ
ػ ْ
َأ ْؾم َت ْٖم ِٗم ُر اهللَّ  .رواه ُمًٚمؿ .
ِ
وؾم َّٚمؿ ُيٙمْثِ ُر َأ ْن َي ُ٘م َ
 -1877و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َريض اهللَّ قمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م  :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
قل
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
ِ ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ُمقشمِ ِف ُ « :ؾمٌْح٤م َن اهللَِّ
ُقب إِ ًَم ْٞم ِف ش ٌ
وسمحٛمده َ ،أ ْؾم َت ْٖمٗم ُر اهللَّ و َأشم ُ
َىمٌْؾ ْ
ْ
ِ
ِ
ٟمس ِ
َ -1878و َقم ْـ َأ ٍ
قل َ « :
وؾم َّٚمؿ َي ُ٘م ُ
رؾم َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َ
ىم٤مل
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ىم٤مل  :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُ
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همٗمرت ًَم َؽ قمغم ُم٤م يم َ
َ٤من ُمٜم َْؽ َوٓ ُأ َسم ِ٤مزم  ،ي٤م ا ْسم َـ آدم
ورضمقشمَٜمل
اهللَّ َشم َٕم٤ممم  :ي٤م ا ْسم َـ آ َد َم إِٟم ََّؽ ُم٤م َد َقم ْقشمَٜمل
ُ
ْ
ِ
ٗمر ُت ًَم َؽ َوٓ ُأسم٤مزم  ،ي٤م ا ْسم َـ آدم إِٟم ََّؽ ًَم ْق َأ َشم ْٞمتَٜمل سمِ ُ٘م ٍ
ًَم ْق سم َٚم َٖم ْ٧م ُذٟمُق ُسمؽ َقمٜم َ
راب
اؾم َت ْٖم َٗم ْرشمَٜمل َهم ْ
اًمًامء ُصمؿ ْ
َ٤من َّ
ُنم ُك يب َؿمٞمْئ ً٤م َ َٕ ،شم ْٞمت َُؽ سمِ ُ٘م ِ
ض ظمٓم٤م َي٤م ُ ،صم َّؿ ًَم ِ٘مٞمتَٜمل ٓ شم ْ ِ
إَ ْر ِ
راهب٤م َُم ْٖم ِٗم َر ًة ش رواه اًمؽمُمذي و َىم َ٤مل :
َطم ِد ٌ
ي٨م َطم ًَ ٌـ .
اًمٕملم ِ :ىمٞمؾ  :هق اًمًح٤مب ِ ،
اًمً َام ِء ش سمِ َٗم ْتحِ ْ ِ
وىمٞمؾ ُ :ه َق َُم٤م قم َّـ ًَم َؽ ُِمٜمْٝم٤م َ ،أ ْيَ :فم َٝم َر ،
ُ َّ َ ُ
« قمٜم٤من َّ
ِ
وي سمِٙم ْ ِ
اب إَ ْر ِ
٤مرب ُِم ْٚم َئ َٝم٤م .
َن َه٤م َّ ،
واًمْم ُّؿ َأ ْؿم َٝم ُر ُ ،
وهق ُم٤م ُي َ٘م ُ
ور َ
و « ُىم َر ُ
ض ش سمِ َْم ِّؿ اًم٘م٤مف ُ ،
ريض اهللَّ قمٜمْٝمام َأ َّن اًمٜمٌَّل ص ّغم اهللُ قم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :ي٤م ُمٕمنم اًمٜم ِ
اسمـ ُقمٛمر ِ
َ -1879و ِ
ًِّ٤مء
َّ َ
ُ
َ ْ َ
قمـ ِ َ َ
ََْ
َّ٤مر ش ىم٤م ًَم ِ
ِ ِ
٤مر َ ،وم٢مِ ِّن َر َأ ْي ُت ُٙم َّـ َأ ْيمثَ َر َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
آؾمتِ ْٖم َٗم ِ
٧م ا ُْم َر َأ ٌة ُِمٜمْ ُٝم َّـ ُ :م٤م ًَمٜمَ٤م َأ ْيمثَ َر َأ ْه ِؾ
شم ََّمدَّ ْىم َـ ،و َأيمْث ْر َن ُم َـ ْ
ِِ
٤مت قم ْ٘م ٍؾ ِ
َ٤مىمّم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٜم ِ
ود ٍ
٥م
ٚم٥م ًمذي ًُم ٍّ
يـ َأ ْهم َ
َّ٤مر ؟ َىم َ٤مل ُ « :شمٙمْث ْر َن اًم َّٚم ْٕم َـ  ،و َشم ْٙم ُٗم ْر َن اًمٕمِم َػم َُم٤م ر َأ ْي ُ٧م ُم ْـ ٟم َ
ِ
يـ ؟ ىم٤مل َ « :ؿم َٝم٤م َد ُة اُمر َأشم ْ ِ
ّم٤من ا ًْمٕم ْ٘مؾ واًمدِّ ِ
ومتْٙم ُ
رضم ٍؾ َ ،
ُِمٜمْ ُٙم َّـ ش َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :م٤م ُٟم ْ٘م ُ
ُ٨م إَ َّي٤م َم ٓ
ِمٝم٤مدة ُ
َلم سمِ َ

شم َُّم ِّكم ش رواه ُمًٚمؿ .
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ىم٤مل  :قمدا سمِمػم سمـ احل٤مرث قمغم قمٚمٞم٦مروم٤مقم٦م سمـ زيد قمؿ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن اًمٔمٗمري،
ومٜم٘مٌٝم٤م ُمـ فمٝمره٤م ،وأظمذ ـمٕم٤مُم٤م ًمف ودرقملم سم٠مداهتام ،وم٠مشمك ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وم٠مظمؼمه سمذًمؽ ،ومدقم٤م سمِمػما ومً٠مًمف ،وم٠مٟمٙمر ،ورُمك سمذًمؽ ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ ،رضمال ُمـ أهؾ اًمدار ذا طمً٥م
وٟمً٥م ،ومٜمزل اًم٘مرآن سمتٙمذي٥م سمِمػم وسمراءة ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ :ىمقًمف  :إٟم٤م أٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ اًمٙمت٤مب سم٤محلؼ ًمتحٙمؿ
سملم اًمٜم٤مس سمام أراك اهلل إمم ىمقًمف  :صمؿ يًتٖمٗمر اهلل جيد اهلل همٗمقرا رطمٞمام يٕمٜمل سمِمػم سمـ أسمػمق ،وُمـ يٙمً٥م
ظمٓمٞمئ٦م أو إصمام صمؿ يرم سمف سمريئ٤م يٕمٜمل ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ طملم رُم٤مه سمٜمق أسمػمق سم٤مًمنىم٦م  .ومٚمام ٟمزل اًم٘مرآن ذم سمِمػم،
وقمثر قمٚمٞمف هرب إمم ُمٙم٦م ُمرشمدا يم٤مومرا ،ومٜمزل قمغم ؾمالوم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ اًمِمٝمٞمد ،ومجٕمؾ ي٘مع ذم اًمٜمٌل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم اعمًٚمٛملم ،ومٜمزل اًم٘مرآن ومٞمف وهج٤مه طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م طمتك رضمع ،ويم٤من ذًمؽ ذم ؿمٝمر
رسمٞمع ؾمٜم٦م أرسمع ُمـ اهلجرة( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)689/4
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :يم٤من قمٛمر يدظمٚمٜمل ُمع أؿمٞم٤مخ سمدر وم٘م٤مل ًمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  :ل شمدظمؾ هذا
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اًمٗمتك ُمٕمٜم٤م وًمٜم٤م أسمٜم٤مء ُمثٚمف وم٘م٤مل  :إٟمف ممـ ىمد قمٚمٛمتؿ ومدقم٤مهؿ ذات يقم ودقم٤من ُمٕمٝمؿ وُم٤م رأيتف دقم٤من
يقُمئذ إٓ ًمػمَيؿ ُمٜمل وم٘م٤مل ُ :م٤م شم٘مقًمقن ذم ىمقًمف  :إذا ضم٤مء ٟمٍم اهلل واًمٗمتح طمتك ظمتؿ اًمًقرة وم٘م٤مل
سمٕمْمٝمؿ  :أُمرٟم٤م اهلل أن ٟمحٛمده وٟمًتٖمٗمره إذا ضم٤مء ٟمٍم اهلل وومتح قمٚمٞمٜم٤م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٟ ٓ :مدري وسمٕمْمٝمؿ
ل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل زم ي٤م اسمـ قمٌ٤مس  :أيمذاك شم٘مقل ىمٚم٧م  ،ٓ :ىم٤مل  :ومام شم٘مقل ىمٚم٧م  :هق أضمؾ رؾمقل اهلل
أقمٚمٛمف اهلل ًمف إذا ضم٤مء ٟمٍم اهلل واًمٗمتح ومتح ُمٙم٦م ومذاك قمالُم٦م أضمٚمؽ ومًٌح سمحٛمد رسمؽ واؾمتٖمٗمره إٟمف يم٤من
شمقاسم٤م وم٘م٤مل قمٛمر ُ :م٤م أقمٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م شمٕمٚمؿ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)725/15
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقل اهلل :واعمًتٖمٗمريـ سم٤مٕؾمح٤مر يٕمٜمل :اعمّمٚملم سم٤مٕؾمح٤مر ،ىم٤مل أسمق حمٛمد :وروي
قمـ ىمت٤مدة  ،واًمرسمٞمع سمـ أٟمس ٟ ،محق ذًمؽ(.شمٗمًػم اسمـ اسمك طم٤مشمؿ )615/2
قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ :واعمًتٖمٗمريـ سم٤مٕؾمح٤مر .ىم٤مل  :هؿ اًمذيـ يِمٝمدون صالة اًمّمٌح  .قمـ اسمـ قمٛمر  ،أٟمف
يم٤من َيٞمل اًمٚمٞمؾ صالة ،صمؿ ي٘مقل  :ي٤م ٟم٤مومع ،أؾمحرٟم٤م؟ ومٞم٘مقل  . ٓ :ومٞمٕم٤مود اًمّمالة ،وم٢مذا ىم٤مل ٟ :مٕمؿ  .ىمٕمد
يًتٖمٗمر اهلل ويدقمق طمتك يّمٌح .قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل  :سمٚمٖمٜم٤م أن داود قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٠مل ضمؼميؾ
قمٚمٞمف اًمًالم ،وم٘م٤مل  :ي٤م ضمؼميؾ ،أي اًمٚمٞمؾ أومْمؾ؟ ىم٤مل  :ي٤م داودُ ،م٤م أدري ،إٓ أن اًمٕمرش َيتز ذم اًمًحر.
قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل ُ :مـ صغم ُمـ اًمٚمٞمؾ صمؿ اؾمتٖمٗمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ؾمٌٕملم ُمرة يمت٥م ُمـ اعمًتٖمٗمريـ.
(شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)484/3
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ذم هذه أي٦م  :أظمؼم اهلل قمٌ٤مده سمحٚمٛمف وقمٗمقه ويمرُمف وؾمٕم٦م رمحتف  ،وُمٖمٗمرشمف  ،ومٛمـ أذٟم٥م
ذٟمٌ٤م صٖمػما يم٤من أو يمٌػما .صمؿ يًتٖمٗمر اهلل جيد اهلل همٗمقرا رطمٞمام .وًمق يم٤مٟم٧م ذٟمقسمف أقمٔمؿ ُمـ اًمًاموات
وإرض واجلٌ٤مل( .شمٗمًػم اسمـ يمثػم )419/2
ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ:ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم :اًمٚمٝمؿ إن يم٤من هذا هق احلؼ ُمـ قمٜمدك وم٠مُمٓمر قمٚمٞمٜم٤م طمج٤مرة
ُمـ اًمًامء أو ائتٜم٤م سمٕمذاب أًمٞمؿ  :ومٜمزًم٧م  :وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ وأٟم٧م ومٞمٝمؿ وُم٤م يم٤من اهلل ُمٕمذهبؿ وهؿ
يًتٖمٗمرون .قمـ اسمـ أسمزى ىم٤مل:يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م وم٠مٟمزل اهلل:وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ
وأٟم٧م ومٞمٝمؿ ومخرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م وم٠مٟمزل اهلل:وُم٤م يم٤من اهلل ُمٕمذهبؿ وهؿ
يًتٖمٗمرون ويم٤من أوًمئؽ اًمٌ٘مٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ سم٘مقا ومٞمٝم٤م يًتٖمٗمرون ومٚمام ظمرضمقا أٟمزل اهلل  :وُم٤م هلؿ أٓ
يٕمذهبؿ اهلل أي٦م  .وم٠مذن ذم ومتح ُمٙم٦م ومٝمق اًمٕمذاب اًمذي وقمدهؿ(.شمٗمًػم اًمدراعمٜمثقر)194/7
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :
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قمـ زهػم سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ يزيد سمـ ُمٞمنة ـ ويم٤من ىمد ىمرأ اًمٙمت٥م ـ ىم٤مل :إن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك ومٞمام أوطمك
إمم ُمقؾمك سمـ قمٛمران قمٚمٞمف اًمًالم :إن أطم٥م قمٌ٤مدي إزم :اًمذيـ يٛمِمقن ذم إرض سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ،واًمذيـ
يٛمِمقن قمغم أىمداُمٝمؿ إمم اجلٛمٕم٤مت ،واعمًتٖمٗمرون سم٤مٕؾمح٤مر أوًمئؽ اًمذيـ إذا أردت أن أصٞم٥م أهؾ
إرض سمٕمذاب ورأيتٝمؿ ،يمٗمٗم٧م قمٜمٝمؿ قمذايب وإن أسمٖمض قمٌ٤مدي إزم :اًمذي ي٘متدي سمًٞمئ٦م اعم١مُمـ ،وٓ
ي٘متدي سمحًٜمتف( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )237 /5
اؾمتٖمٗم٤مرا ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل ُمٙمحقلُ :م٤م رأي٧م أيمثر
ىم٤مل أسمق هريرةُ :م٤م رأي٧م أيمثر
ً
اؾمتٖمٗم٤مرا ُمـ أيب هريرة رى اهلل قمٜمف ويم٤من ُمٙمحقل يمثػم آؾمتٖمٗم٤مر(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )219/4
ً
قمـ قم٤مصؿ سمـ رضم٤مء سمـ طمٞمقة ىم٤مل :يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز َيٓم٥م ،ومٞم٘مقل :أَي٤م اًمٜم٤مسُ ،مـ أل سمذٟم٥م،
ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل ،وًمٞمت٥م وم٢من قم٤مد ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل ،وًمٞمت٥م ،وم٢من قم٤مد ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م وم٢مٟمام هل ظمٓم٤مي٤م
ُمٓمقىم٦م ذم أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل وإن اهلالك يمؾ اهلالك :اإلسار قمٚمٞمٝم٤م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )296 /5
ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز :رأي٧م أيب ذم اًمٜمقم سمٕمد ُمقشمف يم٠مٟمف ذم طمدي٘م٦م ومرومع إزم شمٗم٤مطم٤مت
وم٠موًمتُٝمـ سم٤مًمقًمد وم٘مٚم٧م :أي إقمامل وضمدت أومْمؾ ىم٤مل :آؾمتٖمٗم٤مر ي٤م سمٜمل(.اعمٜم٤مُم٤مت ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )26
قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل :إن اهلل شمٕم٤ممم :أظمرج رضمالً ُمـ اجلٜم٦م ،ورضمالً ُمـ اًمٜم٤مر ،ومقىمٗمٝمام سملم يديف :صمؿ ىم٤مل
ًمّم٤مطم٥م اجلٜم٦م :قمٌدي ،يمٞمػ رأي٧م ُم٘مٞمٚمؽ ذم اجلٜم٦م؟ ومٞم٘مقل :ظمػم ُم٘مٞمؾ ىم٤مًمف اًم٘م٤مئٚمقن :ومذيمر ُمـ
أزواضمٝم٤م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ :صمؿ ىم٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمٜم٤مر :قمٌدي ،يمٞمػ رأي٧م ُم٘مٞمٚمؽ ذم اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل :ذ
ُم٘مٞمؾ ىم٤مًمف اًم٘م٤مئٚمقن :وذيمر قم٘م٤مرهب٤م ،وطمٞم٤مهت٤م ،وزٟم٤مسمػمه٤م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أًمقان اًمٕمذاب :وم٘م٤مل ًمف رسمف قمز
وضمؾ :قمٌديُ ،م٤مذا شمٕمٓمٞمٜمل إن أقمٗمٞمتؽ ُمـ اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل اًمٕمٌد :إهلل ،وُم٤م قمٜمدي ُم٤م أقمٓمٞمؽ؟ وم٘م٤مل ًمف
اًمربً :مق يم٤من ًمؽ ضمٌؾ ُمـ ذه٥م ،أيمٜم٧م شمٕمٓمٞمٜمل ،وم٠مقمٗمٞمؽ ُمـ اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ :وم٘م٤مل ًمف اًمرب:
يمذسم٧مً ،م٘مد ؾم٠مًمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م أين ُمـ ضمٌؾ ُمـ ذه٥م :ؾم٠مًمتؽ أن شمدقمقن وم٠مؾمتجٞم٥م ًمؽ ،وأن شمًتٖمٗمرن
وم٠مهمٗمر ًمؽ ،وشمً٠مًمٜمل وم٠مقمٓمٞمؽ :ومٙمٜم٧م شمتقمم ذاهٌ٤م( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)349 /3
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل :ؾمٛمٕم٧م ظمػم ًا اًمٜمً٤مج ي٘مقل :يمٜم٧م ُمع هالل سمـ اًمقزير اًمّمقذم ومٜمٔمر إزم همالم،
(وإِ َُّم٤م ٟم ُِر َيٜم ََّؽ َسم ْٕم َض ا ًَّم ِذي ٟم َِٕمدُ ُه ْؿ َأ ْو َٟمت ََق َّوم َٞمٜم ََّؽ َوم٢مِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َُم ْر ِضم ُٕم ُٝم ْؿ ُصم َّؿ اهللَُّ َؿم ِٝمٞمدٌ َقم َغم َُم٤م َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن)
وم٘مرأَ :
(يقٟمس ) 46صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمِمٝمٞمد قمغم أومٕم٤مًمٜم٤م واحلٗمٞمظ ٕقمامًمٜم٤م واًمٌّمػم سم٠مُمقرٟم٤م واًمًٛمٞمع ًمٜمجقاٟم٤م
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وأٟم٧م قمغم يمؾ رء طمٗمٞمظ :ىمد قمٚمٛم٧م ُم٤م أظمٗم٤مه اًمٜم٤مفمرون ذم ضمقاٟمح صدورهؿُ ،مـ أهار يم٤مُمٜم٦م،
وؿمٝمقات سم٤مـمٜم٦م ،وأٟم٧م اعمٛمٞمز سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ :وىمد قمٚمٛم٧م أٟمف ٓ جيقز قمٚمٞمؽ ُم٤م ظمٓمر قمغم اًم٘مٚمقب،
وُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف اًمْمٚمقع ُمـ إقمالن ويمتامن ،وأٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور :وم٤مهمٗمر هلالل ُم٤م يمدح قمغم
ٟمٗمًفُ ،مـ ؾمقء ٟمٔمره( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)155 – 154 /19
قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمث٘مٗمل ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أمحد اسمـ اًمْمح٤مك اخلِم٤مب ي٘مقل ـ ويم٤من ُمـ اًمٌٙم٤مئلم ـ:
رأي٧م ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ :ذيح اسمـ يقٟمس ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م ومٕمؾ سمؽ رسمؽ ي٤م أسم٤م احل٤مرث؟ وم٘م٤مل :همٗمر زم ،وُمع
ذًمؽ ،ضمٕمؾ ىمٍمي إمم ضمٜم٥م ىمٍم حمٛمد سمـ سمِمػم سمـ قمٓم٤مء اًمٙمٜمدي ،وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م احل٤مرث ،أٟم٧م قمٜمدٟم٤م
أيمؼم ُمـ حمٛمد سمـ سمِمػم ،وم٘م٤مل ٓ :شم٘مؾ ذاك ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ عمحٛمد سمـ سمِمػم طمٔم ً٤م ذم قمٛمؾ يمؾ ُم١مُمـ
وُم١مُمٜم٦مٟٕ ،مف يم٤من :إذا دقم٤م اهلل ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ،واعمًٚمٛملم واعمًٚمامت ،واًمٙم٤مئٜملم
ُمٜمٝمؿ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)113 /19
ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزنً :م٘مٞم٧م ً
أظم٤م زم ُمـ إظمقان اًمْمٕمٗم٤مء وم٘مٚم٧م :ي٤م أظمل أوصٜمل .وم٘م٤ملُ :م٤م أدري ُم٤م
أىمقل :همػم أٟمف يٜمٌٖمل هلذا اًمٕمٌد أن ٓ يٗمؽم قمـ احلٛمد وآؾمتٖمٗم٤مر واسمـ آدم سملم ٟمٕمٛم٦م وذٟم٥م وٓ شمّمٚمح
قمٚمام ُم٤م ؿمئ٧م.
اًمٜمٕمٛم٦م إٓ سم٤محلٛمد واًمِمٙمر وٓ اًمذٟم٥م إٓ سم٤مًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر .ىم٤مل :وم٠موؾمٕمٜمل ً
(اًمِمٙمر ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )147
(واعمُْ ًْتَ ْٖم ِٗم ِري َـ
طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر قمـ ىمقل اهللَ :
سمِ ْ٤مَٕ ْؾم َح ِ
٤مر) (آل قمٛمران  )17وم٘م٤مل :طمدصمٜمل ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك ،طمدصمٜمل ٟم٤مومع أن اسمـ قمٛمر يم٤من َيٞمك اًمٚمٞمؾ
صالة ومٞم٘مقل :ي٤م ٟم٤مومع :أؾمحرٟم٤م؟ ومٞم٘مقل ،ٓ :ومٞمٕم٤مود اًمّمالة وم٢مذا ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ،ىمٕمد يًتٖمٗمر اهلل ويدقمق طمتك
يّمٌح(.شمٗمًػم سمـ اسمك طم٤مشمؿ )194/12
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب زيمري٤مُ :م٤م ُمـ أُم٦م يٙمقن ومٞمٝمؿ َخً٦م قمنم رضمالً يًتٖمٗمرون اهلل ذم يمؾ يقم َخً ً٤م
ِ
وقمنميـ ُمرة ومتٕمذب شمٚمؽ إُم٦م واىمرؤوا إن ؿمئتؿَ ( :وم َ٠م ْظم َر ْضمٜمَ٤م َُم ْـ يم َ
ٞمٝم٤م
َ٤من ومِٞم َٝم٤م ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
لمَ .وم َام َو َضمدْ ٟمَ٤م وم َ
َهمػم سمٞم ٍ
لم) (اًمذري٤مت( . )36طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )149/ 5
٧م ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
َْ َْ
ىم٤مل إوزاقمل :ىم٤مل إسمٚمٞمس ٕوًمٞم٤مئفُ :مـ أي رء شم٠مشمقن سمٜمل آدم؟ وم٘م٤مًمقاُ :مـ يمؾ رء .ىم٤مل :ومٝمؾ
شم٠مشمقهنؿ ُمـ ىمٌؾ آؾمتٖمٗم٤مر؟ وم٘م٤مًمقا :هٞمٝم٤مت ذاك رء ُىم ِر َن سم٤مًمتقطمٞمد .ىم٤ملُ ٕ :سمثَّ َّـ ومٞمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤م ٓ
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يًتٖمٗمرون اهلل ُمٜمف .ىم٤مل :ومٌ٨م ومٞمٝمؿ إهقاء(.ؾمٜمـ اًمدارُمك )344/1
ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من :ىمٚم٧م ًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٍمة يمٞمػ ٓ يِمتٝمل أطمدٟم٤م أٟمف ٓ يزال ُمتؼميمً٤م إمم رسمف
يًتٖمٗمر ُمـ ذٟم٥م صمؿ يٕمقد صمؿ يًتٖمٗمر صمؿ يٕمقد ىم٤مل :ىمد ذيمر ًمٚمحًـ وم٘م٤مل :ود اًمِمٞمٓم٤من ًمق فمٗمر ُمٜمٙمؿ هبذه
ومال متٚمقا ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر(.اًمتقسمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ )149
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من :دظمٚم٧م قمغم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وم٘م٤مل :إذا يمثرت مهقُمؽ وم٠ميمثر ُمـ ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل وإذا
اؾمتٌٓم٠مت اًمرزق وم٠ميمثر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر وإذا شمداريم٧م قمٚمٞمؽ اًمٜمٕمؿ وم٠ميمثر محدً ا هلل.
(اًمؽمهمٞم٥م رم ومْم٤مئؾ آقمام وصمقاب ذًمؽ ٓسمـ هِم٤مم)381/1
قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمقؾمك يم٤من ضم٤مر ًمٞمقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤ملُ :م٤م رأي٧م رضمالً ىمط أيمثر اؾمتٖمٗم٤مر ًا ُمـ يقٟمس
ويم٤من يرومع ـمرومف إمم اًمًامء ويًتٖمٗمر ويرومع ـمرومف إمم اًمًامء ويًتٖمٗمر ُمرشملم( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )29 /3
ىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌٞمد :ؾمٛمٕم٧م سمٙمر قمٌد اهلل اعمزن ي٘مقل :أٟمتؿ شمٙمثرون ُمـ اًمذٟمقب وم٤مؾمتٙمثروا ُمـ
آؾمتٖمٗم٤مر ،وم٢من اًمرضمؾ إذا وضمد ذم صحٞمٗمتف سملم يمؾ ؾمٓمريـ اؾمتٖمٗم٤مر هه ُمٙم٤من ذًمؽ(.احلٚمٞم٦م)239 /2
قمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ،أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مسمفُ :م٤م اًمداء؟ وُم٤م اًمدواء؟ وُم٤م اًمِمٗم٤مء؟ ىم٤مل :اًمداء اًمذٟمقب ،واًمدواء
آؾمتٖمٗم٤مر ،واًمِمٗم٤مء أن شمتقب ومال شمٕمقد(.اًمزهد ٓمحد سمـ طمٜمٌؾ )79/5
طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م َيٞمك ي٘مقل :ؿمٙمقت إمم جم٤مهد اًمذٟمقب ىم٤مل أيـ أٟم٧م ُمـ
اعمٛمح٤مة؟ يٕمٜمل ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر(.اًمزهد ٓسمـ طمٜمٌؾ )339/5
ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞمف :إن اًمٕمٌد إذا قمٛمؾ ؾمٞمئ٦م وىمػ اعمٚمٙمٚمؿ يٙمتٌٝم٤م صمالث ؾم٤مقم٤مت وم٢من ل يًتٖمٗمر يمتٌ٧م
وإن اؾمتٖمٗمر ل شمٙمت٥م(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)75 /6
قمـ ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل :يم٤من قمغم أيب ديـ ،ومٙم٤من يًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ،وم٘مٞمؾ ًمف :ؾمؾ اهلل ي٘ميض قمٜمؽ
اًمديـ ،ىم٤مل :إذا همٗمر زم ،ىم٣م قمٜمل اًمديـ(.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)23 /3
قمـ احلًـ ي٘مقل :أيمثروا ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر ذم سمٞمقشمٙمؿ ،وقمغم ُمقائديمؿ ،وذم ـمرىمٙمؿ ،وذم أؾمقاىمٙمؿ ،وذم
جم٤مًمًٙمؿ ،أيٜمام يمٜمتؿ :وم٢مٟمٙمؿ ُم٤م شمدرون ُمتك شمٜمزل اعمٖمٗمرة (.اًمتقسمف ٓسمـ أسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ طمدي٨م)151
ىم٤مل ُمٖمٞم٨م :يم٤من رضمؾ ومٞمٛمـ ىمٌٚمٙمؿ يٕمٛمؾ سم٤معمٕم٤مِص وم٤مذيمر يقُم ً٤م وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ همٗمراٟمؽ :ومٖمٗمر ًمف.
(طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)68 /6
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ىم٤مل طمً٤من سمـ قمٓمٞم٦مُ :م٤م ضمٚمس ىمقم جمٚمس ًمٖمق ومختٛمقا سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر :إٓ يمت٥م جمٚمًٝمؿ ذًمؽ اؾمتٖمٗم٤مرا
يمٚم٦م( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )73 /6
ىم٤مل اسمـ ـم٤مووس قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمفُ :م٤م أومْمؾ ُم٤م ي٘م٤مل قمغم اعمٞم٧م؟ وم٘م٤مل :آؾمتٖمٗم٤مر(.احلٚمٞم٦م )14/4
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ :ي٘مقل اًمٕمٌد أؾمتٖمٗمر اهلل ،وشمٗمًػمه٤م أىمٚمٜمل(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )391/18
ىم٤مل ُمًٕمر سمـ يمدام  ( :طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء )
شمٗمٜمك اًمٚمذاذة ممـ ٟم٤مل صٗمقهت٤م
شمٌ٘مك قمقاىم٥م ؾمقء ُمـ ُمٖمٌتٝم٤م

ُمـ احلرام ويٌ٘مك اإلصمؿ واًمٕم٤مر
ٓ ظمػم ذم ًمذة ُمـ سمٕمده٤م اًمٜم٤مر

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ِ
اؾمتَ ْٖم ِٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
قمـ َّ
َ٤من
اًمِمٕمٌل أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمرج يًتً٘مل ومّمٕمد اعمٜمؼم ،وم٘م٤ملْ ( :
ٍ
َهم َّٗم٤مرا * ُير ِؾم ِؾ اًمًامء َقم َٚم ْٞمٙمُؿ ُِمدْ رارا * َو ُيٛم ِد ْديمُؿ سمِ َ٠مُم َق ٍ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َأ ْهن َ ً٤مرا )
ال َو َسمٜم ِ َ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َضمٜمَّ٤مت َو َ ْ
لم َو َ ْ
ْ ْ
ْ
ْ َ ً
َّ َ َ
ْ
ً
اؾمتً٘مٞم٧م؟ وم٘م٤ملً :م٘مد ـمٚمٌتُف سمٛمج٤مديحِ اًمًامء اًمتل
(ٟمقح  )12 – 19صمؿ ٟمزل ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمً ،مق
َ
ِ
ظمِمٌت٤من ُمٕمؽموت٤من ُي ُ
ً٤مط هب٤م اًمنماب.
يًتٜمزل هب٤م اًم َ٘م ْٓمر ،واعمجدح :ظمِمٌ ٌ٦م ذم رأؾمٝم٤م
(ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌف )474/2
روى إسمراهٞمؿ سمـ طم٤مـم٥م قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رضمالً ذم اًمًحر ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد ي٘مقل :ي٤م رب ،أُمرشمٜمل
وم٠مـمٕمتؽ ،وهذا َؾمحر وم٤مهمٗمر زم .ومٜمٔمرت وم٢مذا هق اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف .ىمٚم٧م واًمٙمالم ًمٚم٘مرـمٌل:
ومٝمذا يمٚمف يدل قمغم أٟمف اؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚمً٤من ُمع طمْمقر اًم٘مٚم٥م(.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )49/4
قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمٛمر يٙمثر اًمّمالة ُمـ اًمٚمٞمؾ ويمٜم٧م أىمقم قمغم اًمٌ٤مب وم٠مومٝمؿ قم٤مُم٦م ىمراءشمف ومرسمام
اًمًحر سمٕمد؟ وم٢من ىمٚم٧مٟ :مٕمؿٟ .مزع قمـ اًم٘مراءة وم٠مظمذ ذم آؾمتٖمٗم٤مر.
ٟم٤مدان :ي٤م ٟم٤مومع هؾ يم٤من َ
(اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )357/1
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمٌٚم٦م :دظمٚم٧م قمغم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم ُمًجد داره ـ ويمٜم٧م ًمف ٟم٤مصح ً٤م ،ويم٤من ُمٜمل
ُمًتٛمٕم ً٤م ـ ،وم٘م٤مل :ي٤م إسمراهٞمؿ ،سمٚمٖمٜمل أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل :إهلل ُم٤م اًمذي َيٚمّمٜمل ُمـ قم٘م٤مسمؽ
ويٌٚمٖمٜمل روقاٟمؽ ويٜمجٞمٜمل ُمـ ؾمخٓمؽ؟ ىم٤مل :آؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚمً٤من ،واًمٜمدم سم٤مًم٘مٚم٥م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :واًمؽمك
سم٤مجلقارح( .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)314 /5
ًم٘مل سمٕمض اًمًٚمػ رضمؾ وم٠مهمٚمظ ًمف وٟم٤مل ُمٜمف وم٘م٤ملً :مف ىمػ طمتك أدظمؾ اًمٌٞم٧م صمؿ أظمرج إًمٞمؽ ومدظمؾ
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ومًجد هلل وشميع إًمٞمف وشم٤مب وأٟم٤مب إمم رسمف صمؿ ظمرج إًمٞمف وم٘م٤مل ًمفُ :م٤م صٜمٕم٧م وم٘م٤مل :شمٌ٧م إمم اهلل ُمـ
اًمذٟم٥م اًمذي ؾمٚمٓمؽ سمف قمغم (.سمدائع اًمٗمقائد)466/2
قمـ خمٚمد ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ إمم أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش وم٘م٤مل إن ومالٟمً٤م ي٘مع ومٞمؽ ىم٤مل أىمرئف اًمًالم وأقمٚمٛمف أٟمف ىمد
هٞمجٜمل قمغم آؾمتٖمٗم٤مر(.اًمّمٛم٧م ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م )268/1
ىم٤مل اسمـ صٌٞمح :ؿمٙم٤م رضمؾ إمم احلًـ اجلدوسم٦م  :وم٘م٤مل ًمف  :اؾمتٖمٗمر اهلل وؿمٙم٤م آظمر إًمٞمف اًمٗم٘مر وم٘م٤مل ًمف :
اؾمتٖمٗمر اهلل وىم٤مل ًمف آظمر  :ادع اهلل أن يرزىمٜمل وًمد ًا وم٘م٤مل ًمف  :اؾمتٖمٗمر اهلل ،وؿمٙم٤م إًمٞمف آظمر ضمٗم٤مف سمًت٤مٟمف
وم٘م٤مل ًمف  :اؾمتٖمٗمر اهلل ،وم٘م٤مل ًمف اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح أشم٤مك رضم٤مل يِمٙمقن أٟمقاقم ً٤م وم٠مُمرهتؿ يمٚمٝمؿ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر !
اؾمتَ ْٖم ِٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
َ٤من
وم٘م٤مل ُ :م٤م ىمٚم٧م ُمـ قمٜمدي ؿمٞمئ ً٤م ! إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم ؾمقرة ٟمقح ) ُىم ْٚم ُ٧م ْ
ٍ
َهم َّٗم٤مرا * ُير ِؾم ِؾ اًمًامء َقم َٚم ْٞمٙمُؿ ُِمدْ رارا * َو ُيٛم ِد ْديمُؿ سمِ َ٠مُم َق ٍ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َأ ْهن َ ً٤مرا)
ال َو َسمٜم ِ َ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َضمٜمَّ٤مت َو َ ْ
لم َو َ ْ
ْ ْ
ْ
ْ َ ً
َّ َ َ
ْ
ً
( ٟمقح ( .) 12-19شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )392/18
قمكم وم٠مؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم أًمػ
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمف  :إٟمف ًمٞم٘مػ ظم٤مـمري ذم اعمً٠مًم٦م واًمٌمء أو احل٤مًم٦م اًمتل شمِمٙمؾ َّ
ُمرة أو أيمثر أو أىمؾ طمتك يٜمنمح اًمّمدر ويٜمحؾ إؿمٙم٤مل ُم٤م أؿمٙمؾ .ىم٤مل :وأيمقن إذ ذاك ذم اًمًقق أو
اعمًجد أو اًمدرب أو اعمدرؾم٦م ٓ ،يٛمٜمٕمٜمل ذًمؽ ُمـ اًمذيمر وآؾمتٖمٗم٤مر إمم أن أٟم٤مل ُمٓمٚمقيب.
( اًمٕم٘مقد اًمدري٦م )22 - 21
ّ

 -9=8ثبة ث١بْ ِب أػذ اهلل رؼبىل ٌٍّإِٕني يف اجلٕخ

ٍ
ٍ
ور ِه ْؿ ُِم ْـ ِهم ٍّؾ
قه٤م سمِ ًَالَ ٍم ِآُمٜم ِ َ
َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم  :إ َّن اعمُت َِّ٘م َ
لم ِذم َضمٜمَّ٤مت َو ُقم ُٞمقن ا ْد ُظم ُٚم َ
لم َوٟم ََز ْقمٜمَ٤م َُم٤م ذم ُصدُ ُ
ِ
٥م َو َُم٤م ُه ْؿ ُِمٜمْ َٝم٤م سمِ ُٛم ْ
ْ
لم[ احلجر [48 -45
خ َر ِضم َ
ه ٍر ُُمتَ َ٘م٤مسمِٚمِ َ
ٞمٝم٤م ٟم ََّم ٌ
لم َٓ َي َٛم ًُّ ُٝم ْؿ وم َ
إظمقاٟم ً٤م َقم َغم ُ ُ
وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم ي٤م ِقمٌ ِ
حت َزٟم َ
لم
٤مد ٓ َظم ْق ٌ
ُقن ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا سمِآي٤مشمِٜمَ٤م َويمَ٤مٟمُقا ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
ف َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم َوٓ َأ ْٟمت ُْؿ َ ْ
َ َ
َ

اب وومِٞمٝم٤م ُم٤م شم َِْمت َِٝم ِ
٤مف َقم َٚمٞم ِٝمؿ سمِ ِّمح ٍ
٤مف ُِم ْـ َذ َه ٍ
ٞمف
َ
اجلٜمَّ َ٦م َأ ْٟمت ُْؿ َو َأ ْز َو ُ
٥م َو َأيم َْق ٍ َ َ َ
ؼمو َن ُي َٓم ُ ْ ْ
اضمٙم ُْؿ ُ ْحت َ ُ
ا ْد ُظم ُٚمقا ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلٜمَّ ُ٦م ا ًَّمتِل ُأ ِ
قه٤م سمِ َام ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
ٞمٝم٤م
إَ ْٟم ُٗم ُس َو َشم َٚم ُّذ إَ ْقم ُ ُ
ور ْصمت ُُٛم َ
قن ًَمٙم ُْؿ وم َ
لم َو َأ ْٟمت ُْؿ ومٞم َٝم٤م َظم٤مًمدُ و َن َوشم ْٚم َؽ ْ َ
لم ِذم ضمٜم ٍ
لم ِذم َُم َ٘م٤م ٍم َأ ُِم ٍ
َّ٤مت
َوم٤ميمِ َٝم ٌ٦م يمَثِ َػم ٌة ُِمٜمْ َٝم٤م َشم ْ٠م ُيم ُٚمق َن [اًمزظمرف  [73 – 68 :وىم٤مل شمٕم٤ممم إِ َّن اعمُْت َِّ٘م َ
َ
ِ
ِ
و ُقمٞم ٍ
قر ِقم ٍ
َ٤مه ْؿ سمِ ُح ٍ
قن َي ْٚم ٌَ ًُق َن ُِم ْـ ُؾمٜمْدُ ٍ
ٞمٝم٤م سمِٙم ُِّؾ
َؼم ٍق ُُم َت َ٘م٤مسمِٚمِ َ
لم يم ََذًم َؽ َو َز َّو ْضمٜم ُ
لم َيدْ ُقمق َن وم َ
َ ُ
س َوإِ ْؾمت ْ َ
لم ٓ ي ُذو ُىم َ ِ
ِ ٍ ِِ
اب ْ
ٞمٝم٤م اعمَْ ْق َت إِٓ اعمَْ ْق َشم َ٦م إُ َ
اجلَ ِحٞم ِؿ َوم ْْم ً
ال ُِم ْـ َر ِّسم َؽ َذًم ِ َؽ
ومم َو َو َىم ُ
٤مه ْؿ َقم َذ َ
قن وم َ
َوم٤ميم َٝم٦م آُمٜم َ َ
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ِ
ٞمؿ [اًمدظم٤من  [57 – 51 :وىم٤مل شمٕم٤ممم  :إِ َّن إَ ْسم َر َار ًَم ِٗمل ٟم َِٕمٞم ٍؿ َقم َغم إَ َرائِ ِؽ َيٜمْ ُٔم ُرو َن
ُه َق ا ًْم َٗم ْق ُز ا ًْم َٕمٔم ُ
ِ
َشم ْٕم ِر ُ ِ
َي َة اًمٜم َِّٕمٞم ِؿ ُي ًْ َ٘م ْق َن ُِم ْـ َر ِطم ٍٞمؼ خمَ ْتُق ٍم ِظمتَ٤م ُُم ُف ُِم ًْ ٌؽ َو ِذم َذًم ِ َؽ َوم ْٚم َٞم َتٜمَ٤م َوم ِ
س
ف ذم ُو ُضمقه ِٝم ْؿ ٟم ْ َ
ِ
ِ
اعمُْتَٜمَ٤مومًِ َ ِ
نم ُب ِ َهب٤م اعمُْ َ٘م َّر ُسم َ
قن [ اعمٓمٗمٗملم  ] 28 – 22 :وأي٤مت ذم
قن َوُم َز ُ
ُ
اضم ُف ُم ْـ شم ًَْٜمٞم ٍؿ َقم ْٞمٜم ً٤م َي ْ َ
اًمٌ٤مب يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م .
ِ
ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :ي ْ٠ميم ُُؾ َأ ْه ُؾ اجلٜم َِّ٦م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1889وقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل ُ
قن  ،وٓ ي َت َٖمق ُـمق َن  ،وٓ يٛمت ِ
ِ
وينم ُسم ُ
َخ ُٓمق َن  ،وٓ ي ٌُق ًُمق َن  ،وًمٙمِ ْـ َـمٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ َ
َرؿمحِ
ذًمؽ ُضم َِم٤مء يم ْ
َ َّ
ْ
ومٞم َٝم٤م ْ َ
اعمًِ ِ
ؽ ُيٚم َٝم ُٛمق َن اًمتًٌَِّٞمح َواًمتٙمٌِْػم  ،يمَام ُي ْٚم َٝم ُٛمق َن اًمٜمَّ َٗم َس ش رواه ُمًٚمؿ .
ْ

ِ
 -1881و َقمـ َأيب هرير َة ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ َ « :ىم٤مل اهللَّ
ُ ْ
ْ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
َ
ٌ٤مدي اًمّم ِ
َٕم٤مممَ :أ ْقمدد ُ ِ ِ
٥م َسم َ ٍ
قمغم َىم ْٚم ِ
ٕم٧م وَٓ َظم َٓم َر َ
شم َ
نم ،
ت  ،وَٓ ُأ ُذ ٌن َؾم ِٛم ْ
قملم َر َأ ْ
لم َُم٤م َٓ ْ ٌ
٤محل َ
ت ًمٕم َ َّ
ْ
رؤوا إِ ْن ِؿمئت ُْؿ َ { :ومال َشم ْٕم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس ُم٤م ُأ ْظم ِٗم َل َهل ْؿ ُِم ْـ ُىم َّر ِة َأ ْقم ُ ٍ
ضمزا ًء سمِام يمَ٤مٟمُقا ي ْٕمٛم ُٚمق َن } [ اًمًجدة
لم َ
وا ْىم ُ
ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٌ ] 17 :
ِ
وؾم َّٚمؿ َ « :أ َّو ُل ُز ُْم َر ٍة يدْ ُظم ُٚمق َن ْ
رؾم ُ
قر ِة
اجلٜمَّ َ٦م قمغم ُص َ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1882و َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل  :ىم٤مل ُ
ِ
ا ًْم َ٘م ِ
قمغم َأ َؿمدِّ يم َْقيم ٍ
اًمً َام ِء إِ َو٤م َء ًة ُ َٓ :يٌق ًُمق َن وَٓ
قهن ُ ْؿ َ
َ٥م ُد ِّر ٍّي ذم َّ
ٛمر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْمٌدْ ِر ُ .صم َّؿ ا ًَّمذي َـ ي ُٚم َ
ِ
قن  ،وَٓ يٛمت ِ
َخ ُٓمقن  .أ ُْمِم٤م ُـم ُٝم ُؿ َّ
قن  ،وَٓ ي ْت ُٗم ُٚم َ
يتَ َٖم َّق ُـم َ
٥م ْ ،
وجم٤مُم ُر ُه ُؿ إُ ًُم َّق ُة
حٝم ُؿ اعم ِ ًْ ُؽ ،
ورؿم ُ
اًمذ َه ُ
ْ
قمغم َظم ْٚم ِؼ رضم ٍؾ ِ
قر ِة َأسمِ ِ
ُقمق ُد اًم ِّٓم ِ
واضم ُٝمؿ ْ
ٞمٝم ْؿ آدم ِؾمت َ
واطمد َ ،
لم َ ،
ُّقن ِذراقم ً٤م ذم
قر ا ًْم ِٕم ُ
ُ
ٞم٥م َأ ْز ُ
قمغم ُص َ
احلُ ُ
اًمً ِ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
امء ش ٌ
َّ
ورؿمحٝمؿ اعمًِ ُؽ  ،وًمِٙم ُِّؾ ِ
ٍ
واطم ٍد ُِمٜمْٝمؿ َزوضمت ِ
خ ِ
٤مر ِّي و ُُم ًْٚمِ ٍؿ  :آٟمٞم ُت ُٝم ْؿ ومِٞم َٝم٤م َّ
رواي٦م ًمٚم ٌُ َ
َ٤من
وذم
ُ ْ ْ َ
اًمذ َه ُ
٥م ْ ُ ُ ْ ْ

قىمٝمام ُِمـ ِ
يرى ُم ُّخ ؾم ِ
وراء اًم َّٚم ْح ِؿ ُِم َـ ْ
احلُ ًْ ِـ ْ َٓ ،
٥م َر ُضم ٍؾ
اظمتِال َ
َف سمٞمٜمَ ُٝم ْؿ  ،وٓ َشم ٌَ٤م ُهم َض ُ :ىم ُٚمق ُهب ْؿ َىم ْٚم ُ
ْ
َُ ُ ُ
واطمد ش رواه سمٕمْمٝمؿ سمِ َٗم ْتحِ اخل ِ
واطم ٍد  ،يًٌحق َن اهللَّ سمٙمْر َة و َقم ِِمٞم ً٤م ش َ .ىمق ًُمف َ « :قم َغم َظم ْٚم ِؼ رضم ٍؾ ِ
ِ
٤مء
َ
ُ
ْ ُ
َ ّ
ُ
ُ َ ِّ ُ
ُ َْ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ٞمح
وإِ ْؾمٙمَ٤من اًمالَّ ِم  ،وسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ سمِ َْم ِّٛم ِٝمام  ،ويمال َُمه٤م َصح ٌ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :ؾم َ٠مل
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1883و َقمـ اعمُٖم َػمة ْسمـ ُؿم ْٕم ٌَ٦م َريض اهللَّ َقمٜمْ ُف قم ْـ ُ
ِ
وؾم َّٚمؿ ر َّسم ُف ُ ،م٤م َأ ْدٟمَك َأ ْه ِؾ ْ
اجلٜم َِّ٦م َُمٜمْز ًَم ً٦م ؟ َىم َ٤مل ُ :هق َر ُضم ٌؾ جيِل ُء سم ْٕمدَ ُم٤م ُأ ْد ِظمؾ
قؾمك َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
ُُم َ
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َأه ُؾ ْ ِ
َّ٤مس ُمٜم ِ
اجلٜمَّ٦م َ .ومٞم ُ٘م ُ
اجلٜمَّ َ٦مَ ،ومٞمُ َ٘م ُ٤مل ًَم ُف  :ا ْد ِظم ِؾ ْ
َ٤مز َهل ُ ْؿ  ،و َأ َظم ُذوا
قل َ :أ ْي َر ِّب َيم ْٞم َ
ْ
ػ و َىمدْ ٟم ََزل اًمٜم ُ
اجلٜمَّ٦م ْ َ
ذاهتِؿ ؟ َومٞم َ٘م ُ٤مل ًمف َ :أشمَريض َأ ْن يٙمُق َن ًَم َؽ ُِمثْ ُؾ ُم ْٚم ِؽ ُمٚمِ ٍؽ ُِمـ ُم ُٚم ِ
قل ِ :
َأ َظم ِ
قك اًمدُّ ٟمْٞم٤م ؟ َومٞم ُ٘م ُ
رب
رو ُ
ٞم٧م ِّ
ُ
ُ
ْ ُ
َ
ُ
قل ذم ْ ِ
وُمثْ ُٚمف ِ
وُمثْ ُٚمف ِ
وُمثْ ُٚمف ِ
قل ًَ :م َؽ َذًم ِ َؽ ِ
٤مُمً ِ٦مِ :
رب َ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
وُمثْ ُٚم ُف َ ،ومٞم ُ٘م ُ
َ ،ومٞم ُ٘م ُ
قل َ :ه َذا ًَم َؽ
رو ُ
ٞم٧م ِّ
ُ
ُ
ُ
اخلَ َ
قل ِ :
وقمنم ُة َأ ُْم َث٤مًم ِ ِف  ،و ًَم َؽ ُم٤م ْاؿم َت َٝم ْ٧م َٟم ْٗم ًُ َؽ  ،و ًَم َّذ ْت َقم ْٞمٜم َُؽَ .وم َٞم ُ٘م ُ
رب
رو ُ
َ
رب َ ،ىم َ٤مل ِّ :
ٞم٧م ِّ
َوم َ٠م ْقمالَهؿ ُمٜم ِْز ًَم ً٦م ؟ ىم٤مل ُ :أو ًَم ِئؽ ا ًَّم ِذيـ َأرد ُت َ ،همرؾم ُ٧م يمَراُم َتٝمؿ سمِ ِ
ٞمدي َ
قملم
وظمت َْٛم ُ٧م قم َٚم ْٞم َٝم٤م َ ،وم َٚم ْؿ شمَر ْ ُ
َ ْ
ُ ْ
ْ
ُ ْ
٥م َ ٍ
َي ُٓم ْر َقم َغم َىم ْٚم ِ
ٛمع ُأ ُذ ٌن َ ،
َ ،
سمنم ش روا ُه ُُم ًْٚمؿ .
ول ْ ْ
ول ْ شم ًَْ ْ
ِ
ٍ ِ
رؾم ُ
وؾم َّٚمؿ  « :إِ ِّن َٕ ْقم َٚم ُؿ
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ُمً ُٕمقد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل َ :ىم٤مل ُ
 -1884وقمـ ا ْسم ِـ ْ
آظمر َأهؾ اًمٜمَّ٤مر ُظمروضم ً٤م ُِمٜمٝم٤م  ،و ِ
ِ
رضم ٌؾ َي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِ
اجلٜم َِّ٦م ُد ُظمقًٓ ْ
آظم َر َأ ْهؾ ْ
َّ٤مر طم ٌْق ًا َ ،ومٞم ُ٘مق ُل
َ ْ
اجلٜمَّ٦م ُ .
َ َ
ُ
ِ ِ
ِ
ومػم ِضم ُع َ ،ومٞم ُ٘م ُ
٤مدظم ِؾ ْ
٥م َوم ُ
ي٤مرب
قل :
اهللَّ َّ
ِّ
اجلٜمَّ َ٦م َ ،ومٞم ْ٠مشم َ
وضم َّؾ ًَم ُف  :ا ْذ َه ْ
قمز َ
ٞمٝم٤م  ،وم ُٞمخ َّٞم ُؾ إ ًَم ْٞمف َأ َّهنَ٤م َُمألَى ْ َ ،
قمز َّ
وضمدْ ُ َهت٤م َُمألى َ ،ي ُ٘م ُ
٥م َوم٤م ْد ُظم ِؾ اجلٜمَّ َ٦م  ،ومٞم ْ٠مشمِٞمٝم٤م َ ،ومٞمُ َخٞمَّؾ إِ ًَمٞمْ ِف َأ َّهنَ٤م ُمألى ،
قل اهللَّ َّ
وضمؾ ًم ُف  :ا ْذ َه ْ
٥م َوم٤م ْد ُظم ِؾ ْ
قمز َّ
ي٤مرب وضمدْ ُ َهت٤م َُمألى َ ، ،ومٞم ُ٘م ُ
َوم ْػم ِضم ُع  .وم َٞم ُ٘م ُ
اجلَٜمَّ َ٦م  .وم٢مِ َّن ًَم َؽ
قل :
قل اهللَّ َّ
وضمؾ ًم ُف  :ا ْذ َه ْ
ِّ
وقمنم َة َأُمثَ ِ
٤مهل٤م َ ،أ ْو إِ َّن ًَم َؽ ُِمثْؾ َقمنم ِة َأُمثَ ِ
٤مل اًمدُّ ٟمْٞم٤م َ ،ومٞم ُ٘م ُ
قل َ :أشم ًَْ َ
ُ
َْمحؽ ِيب
خ ُر ِيب َ ،أ َو َأشم
ُِمثْ َؾ اًمدُّ ٟمْٞم٤م َ
َ ْ
ْ
ْ٧م اعمٚمِ ُؽ ش َىم٤مل َ :وم َٚم َ٘مدْ ر َأي ُ٧م رؾمقل اهللَِّ ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َو ِ
ح َؽ َطمتَّك سمدت ٟم ََق ُ
اضمذ ُه َومٙمَ٤م َن
و َأٟم َ
َ
ْ َ
ْ َ ُ
ِ
ي ُ٘م ُ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اجلٜم َِّ٦م ُمٜم ِْز ًَم ً٦م ش ٌ
قل َ « :ذًم َؽ َأ ْدٟمَك َأ ْه ِؾ ْ َ
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِ َّن ًم ْٚم ُٛم ْ١م ُِم ِـ ذم ْ
اجلَٜم َِّ٦م
قؾمك َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
َ -1885و َقم ْـ َأيب ُُم َ
قهل٤م ذم اًمً ِ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ
قف َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ
امء ِؾمتُّق َن ُمٞمالً ً .م ْٚم ُٛم ْ١م ُِم ِـ ومِٞم َٝم٤م َأ ْه ُٚمق َن َ ،ي ُٓم ُ
َّ
َخلَ ْٞمٛم ً٦م ُم ْـ ًُم ْ١م ًُم١مة َواطمدة ُجم َّق َوم٦م ُـم ُ َ
َّٗمؼ قم َٚمٞم ِف  « :اعم ِ ُٞمؾ ش ِؾمتَّ٦م ِ
اعمُ ْ١م ُِم ُـ َوم َ
آٓف ِذ َرا ٍع .
ال َيرى سم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َسم ْٕمْم ً٤مش ُ .مت ٌ ْ
ِ
اخلدْ ِري ِ
ِ ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :إِ َّن ذم ْ
اجلٜم َِّ٦م
َ -1886و َقم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد ْ ُ ِّ
ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
ِ
ِ
اجلقا َد اعمُ َْم َّٛم َر َّ ِ
٥م ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اًمني َع ُم٤مِ َئ َ٦م ؾمٜم ٍَ٦م َُم٤م َي ْ٘م َٓم ُٕم َٝم٤م ش ٌ
اًمرايم ُ
جر ًة يً ُػم َّ
ًَم َِم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمح ْ ِ
روا َي ِ٦م َأ ِيب ُهر ْي َر َة َر ِيض اهللَّ قمٜمف َ
٥م ذم فمِ ِّٚم َٝم٤م
اًمرايم ُ
لم ش َأ ْيْم ً٤م ُم ْـ َ
اًمّمح َ
َو َر َوي٤م ُه ذم « َّ
ىم٤مل َ « :يً ُػم َّ
ُم٤مِ َئ َ٦م َؾمٜم ٍَ٦م َُم٤م َي ْ٘م َٓم ُٕم َٝم٤م ش .
اجلٜم َِّ٦م ًَمٞم َؽماءو َن َأه َؾ ا ًْم ُٖمر ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل َّ « :
ف ُِم ْـ
إن َأ ْه َؾ ْ َ َ ُ ْ ْ
َ
َ -1887و َقمٜمْ ُف َقمـ اًمٜمٌَِّ ِّل َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
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ِ
َ٥م اًمدُّ َّر َّي ا ًْم َٖم٤مسمِ َر ذم إُ ُوم ِؼ ُِم َـ ْ ِ
اعمنم ِق َأ ِو اعمَ ْٖم ِ
٤مو ِؾ ُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ش َىم٤م ًُمقا
رب ًمتَ َٗم ُ
َؽما َء ْو َن اًمٙم َْقيم َ
َوم ْقىم ِٝم ْؿ يم ََام شم َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قل اهللَّ  ،شم ْٚم َؽ َُمٜم ُ
َ :ي٤م َر ُؾم َ
رضم ٌ٤مل َأ َُمٜمُقا
َ٤مزل إَٟمٌِْ َٞم٤مء َٓ ي ٌْ ُٚم ُٖم َٝم٤م َهم ْ ُػم ُه ْؿ ؟ َىم َ٤مل َ « :سمغم َوا ًَّمذي َٟم ْٗمز سمِ َٞمده َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
لم ش ٌ
وصدَّ ُىمقا اعمُ ْرؾمٚمِ َ
سمِ٤مهللَِّ َ
ِ
ِ
٤مب َىم ْق ٍ
س ذم
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل ًَ « :م َ٘م ُ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1888وقم ْـ َأيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
ُمتٗمؼ ِ
ِ
ِ
ْ ِ
قمٚمٞمف .
رب ش ٌ
اًمِمٛم ُس َأ ْو َشم ْٖم ُ
اجلٜمَّ٦م َظم ْ ٌػم ممَّ٤م َشم ْٓم ُٚم ُع قم َٚم ْٞمف ْ
َ
ِ
َس ِ
 -1889وقم ْـ َأٟم ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِ َّن ذم ْ
ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾم َ
اجلٜم َِّ٦م ُؾمقىم ً٤م
قل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ي ْ٠مشمُقهن٤م يم َُّؾ ُ ُ ٍ
امل َ ،ومتح ُثق ذم وضم ِ
اًمِم ِ
قه ِٝم ْؿ وصمِ َٞم ِ
يح َّ
ومج٤مًٓ .
٤مهبِ ْؿ َ ،وم ْٞمزدا ُدو َن ُطم ًْٜم ً٤م َ
ُ ُ
٥م ِر ُ
مجٕم٦م  .ومتَ ُٝم ُّ
ََ
َوم َ ْػم ِضم ُٕمق َن إِ َمم َأ ْهٚمِ ِ
ٞمٝم ْؿ  ،و َىمدْ ْاز َدا ُدوا ُطم ًْٜم ً٤م ومج٤مًٓ َ ،ومٞم ُ٘م ُ
قه ْؿ َ :واهللَِّ ًَم َ٘م ِد ْاز َد ْد ُشم ْؿ ُطم ًْٜم ً٤م
قل َهل ُ ْؿ َأ ْه ُٚم ُ
ومج٤مًٓ َ ،ومٞم ُ٘مق ًُم َ
قن  :و َأ ْٟمت ُْؿ َواهللَِّ ًَم َ٘م ِد ْازد ْدشم ُْؿ سم ْٕمدَ ٟمَ٤م ُطمًٜم ً٤م َومج٤مًٓ ،ش روا ُه ُُمًٚمِ ٌؿ .

ِ
ٍ ِ
رؾم َ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِ َّن َأ ْه َؾ
قل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
 -1899وقم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ ؾم ْٕمد ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
اجلٜم َِّ٦م يمَام شم ََؽماءو َن ا ًْمٙمَقيمَ٥م ذم اًمً ِ
ْ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
امء ش ٌ
اجلٜم َِّ٦م ًَم َٞم َؽما َء ْو َن ا ًْم ُٖم َ
ْ َ
رف ذم ْ َ َ َ ْ
َّ
ت ُِمـ اًمٜمٌَِّل ص ّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ جمْٚمًِ ً٤م و َ ِ ِ
ِ
اجلٜمَّ َ٦م
َ
ِّ َ
َ -1891وقمٜمْ ُف ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َىم٤مل َ :ؿم ِٝمدْ ُ َ
صػ ومٞمف ْ َ
ْ َ
ت  ،وٓ ُأ ُذ ٌن ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ؾمٛم َٕم ْ٧م  ،وَٓ َظم َٓمر َقمغم
قملم ر َأ ْ
ٞمٝم٤م ُم٤م َٓ ْ ٌ
طمتَّك ا ْٟمت ََٝمك ُ ،صم َّؿ َىم٤مل ذم آظم ِر طمديثف  « :وم َ
اعمْم ِ
٥م َ ٍ
َىم ْٚم ِ
٤مضم ِع } إِمم َىم ْقًم ِ ِف شم َ
َٕم٤ممم َ { :وم َ
ال شم ْٕم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس ُم٤م ُأ ْظم ِٗم َل َهل ُ ْؿ
ُقهب ْؿ َقم ِـ َ
سمنم ُ ،صم َّؿ َىمر َأ { شمتج٤مرم ُضمٜم ُ ُ
ُِم ْـ ُىم َّر ِة َأ ْقم ٍ
لم} روا ُه اًمٌخ٤مري
ِ
ِ
ِ ٍ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل « :
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1892وقم ْـ َأ ِيب ؾمٕمٞمد و َأيب ُهر ْير َة ريض اهللَّ قمٜمْ ُٝمام َأ َّن ُ
َ٤مدي ُمٜم ٍ
اجلٜم َِّ٦م اجلٜمَّ َ٦م يٜم ِ
دظم َؾ َأ ْه ُؾ ْ
إِ َذا َ
َ٤مد  :إِ َّن ًَمٙم ُْؿ َأ ْن َ ْحتٞمَ ْقا َ ،ومال َمتُقشمُقا َأسمد ًا وإِ َّن ًمٙم ُْؿ َأ ْن شم َِّم ُّحقا َ ،ومالَ
ُ
ُ
ِ
ْٕمٛمقا َ ،ومال شمٌ١مؾمقا َأ َسمد ًا ش روا ُه
شم ًَْ َ٘م ُٛمقا َأسمد ًا  ،وإِ َّن ًَمٙم ُْؿ َأ ْن شمَِم ٌُّقا َومال ْهت َر ُُمقا َأسمد ًا وإِ َّن ًَمٙم ُْؿ َأن َشمٜم ُ
ُمًٚمؿ .
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم َ٤مل  « :إِ َّن َأ ْدٟمَك ُم ْ٘م َٕم ِد
 -1893و َقم ْـ َأيب ُهر ْي َر َة ريض اهللَّ َقمٜمْ ُف َأ َّن َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َأ ِ
َٕمؿ َومٞم ُ٘م ُ
هؾ َمتٜمَّٞمْ َ٧م ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل ًَم ُف ْ :
ي٘مقل ًَم ُف َ :مت َّـ َومٞمَتَٛمٜمَّل ويتَٛمٜمَّل َ .ومٞمَ ُ٘م ُ
اجلٜم َِّ٦م َأ ْن َ
طمديم ُْؿ ُِم َـ ْ
قل ًَم ُف
قل ٟ :م ْ
َ :وم٢مِ َّن ًَم َؽ ُم٤م َمتٜمَّٞم َ٧م ِ
وُمثْ َٚم ُف ُمٕم ُف ش َروا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .
ْ
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ِ
ِ
ؾمٕم ٍ
 -1894وقمـ َأ ِيب ِ
ٞمد ْ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل  « :إِ َّن اهللَّ
ْ
رؾمقل اهللَّ َص ّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َ
اخلُدْ ِر ِّي ريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ
قن ًَ :م ٌَّ ْٞم َؽ ر َّسمٜمَ٤م وؾم ْٕمد ْي َؽ ْ ،
اجلٜم َِّ٦م  :ي٤م َأ ْه َؾ ْ
ٕهؾ ْ
وضمؾ ي ُ٘م ُ
قمز َّ
اجلٜمَّ٦م َ ،ومٞم ُ٘مق ًُم َ
واخل ُػم ذم يد ْيؽ
َّ
قل ْ
يض ي٤م رسمٜمَ٤م و َىمدْ َأ ْقم َٓمٞم َتٜمَ٤م ُم٤م ل ُشمٕم ِ
َومٞم ُ٘م ُ
قل َ :ه ْؾ َر ِوٞمت ُْؿ ؟ َومٞم ُ٘مق ًُم َ
ط َأطمد ًا ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م َؽ ،
ْ ْ
ْ
قن  :وُم٤م ًَمٜمَ٤م َٓ ٟم َْر َ ِ َ َّ
ْمؾ ُِم ْـ ذًم ِ َؽ ؟ ومٞم ُ٘م ُ
ر ِء َأ ْوم ُ
َومٞم ُ٘م ُ
قل َ :أَٓ ُأ ْقمٓمِٞمٙم ُْؿ َأ ْوم َْم َؾ ُِم ْـ َذ ًَم َؽ ؟ َومٞم ُ٘مق ًُم َ
قل ُ :أ ِطم ُّؾ
قن  :و َأ ُّي َ ْ
رو ِ
قان َ ،ومال َأ ْؾم َ
خ ُط قمٚم ْٞمٙم ُْؿ َسم ْٕمدَ ُه َأ َسمد ًا ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
قمٚمٞمْٙم ُْؿ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -1895وقم ْـ ِ
وؾم َّٚمؿ َومٜمَ َٔم َر
ضمر ِير ْسم ِـ قم ٌْد اهللَِّ ريض اهللَّ قمٜمْ ُف ىم٤مل ُ :يمٜمَّ٤م قمٜمْدَ َر ُؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
ِ
إِ َمم ا ًْم َ٘م ِ
ٛمر  َٓ ،شمُْم٤م ُُمق َن ذم ُر ْؤيتِ ِف
ؾمؽم ْو َن َر َّسمٙم ُْؿ قمٞم٤مٟم ً٤م يمام شم ََر ْو َن َه َذا ا ًْم َ٘م َ
ٛمر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْمٌدْ ِر  ،و َىم٤مل «:إِ َّٟمٙم ُْؿ َ َ
ُُمتَّ َٗم ٌؼ قم َٚمٞمْ ِف .
ِ
ِ
وؾم َّٚمؿ َىم٤مل « :إِ َذا َد َظمؾ َأ ْه َؾ
رؾمقل اهللَِّ َص ّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
 -1896وقم ْـ ُص َٝم ْٞم٥م َريض اهللَّ قمٜمْ ُف َأ َّن ُ

َ
قل اهللَّ شم َ
اجلٜم َِّ٦م اجلٜمَّ َ٦م ي ُ٘م ُ
ْ
ٌَ٤مرك وشم َ
َٕم٤ممم  :شم ُِريدُ و َن َؿمٞمْئ ً٤م َأ ِزيدُ يم ُْؿ ؟ َومٞم ُ٘مق ًُمق َن َ :أ َل ْ شمٌُٞمِّ ْض ُو ُضم َ
قهٜمَ٤م ؟ أ َل ْ
ػ ِْ
ِ
اجلٜمَّ َ٦م و ُشمٜم َِّجٜمَ٤م ُِم َـ اًمٜم ِ
طم٥م إِ ًَم ِ
ٞمٝم ْؿ ُِم َـ اًمٜمَّ َٔم ِر إِ َمم َر ِّهبِ ْؿ ش
َّ٤مر ؟ َومٞمٙم ِِْم ُ
ج٤مب َومام ُأ ْقم ُٓمقا َؿم ْٞمئ ً٤م َأ َّ
احل َ
شمُدْ ظم ْٚمٜمَ٤م ْ َ

روا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿ .

ِ ِ ِ
ِ
ِ
رهب ْؿ سمِ٢مِ ِ ِ
َىم َ٤مل شم َ
دمري ُِم ْـ َ ْحتتِ ِٝم ُؿ إَ ْهن َ ُ٤مر ذم
يامهن ْؿ َ ْ
َٕم٤ممم {:إِ َّن ا ًَّمذي َـ آُمٜمُقا وقمٛم ُٚمقا َّ
اًمّم٤محل٤مت َْيدَيِ ْؿ ُّ ُ
ِ
ِ
َّ٤مت اًمٜم َِّٕمٞمؿ د ْقمقاهؿ ومِٞمٝم٤م  :ؾمٌح٤مٟم ََؽ اًم َّٚمٝمؿ ِ َ ،
ضمٜم ِ
قاه ْؿ َأ ِن ْ
احل ْٛمدُ هللَِّ
وحت َّٞم ُت ُٝم ْؿ ومٞم َٝم٤م ؾمال ٌم وآظم ُر د ْقم ُ
َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ُ َّ
لم } (يقٟمس .)9 :
َر ِّب اًمٕم٤معم ِ َ

صؾ َقم َغم ِ
احلَ ْٛمدُ هللَِّ ا ًَّم ِذي َهداٟم٤م َهل َ َذا وُم٤م ُيمٜمَّ٤م ًمٜم َْٝمت َِد َي ًَم ْقَٓ َأ ْن َهدَ اٟمَ٤م اهللَّ  :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ِّ
ْ
ؾمٞمدٟمَ٤م ُحم َ َّٛم ٍد َ
وقمغم
ِ
آل ُحمٛم ٍد ،يمَام ص َّٚمٞم َ٧م َقم َغم إِسم ِ
وقمغم ِ
راهٞمؿ َ ِ
ِ
ٞمؿ ِ .
قمغم ُحم َ َّٛم ٍد َ
وسم٤مر ْك َ
ْ٧م
آل ُحم َّٛم ٍد  ،يم ََام سم٤مريم َ
ْ
ْ
وقمغم آل إِ ْسمراه َ
َ
َّ
ِ
ِ
ٞمؿ َ
َ
ٞمؿ  ،إِٟم ََّؽ محِٞمدٌ ِجمٞمدٌ .
وقمغم آل إِ ْسمراه َ
قمغم إِ ْسم َراه َ
ِ
َىم٤مل ُُم١م ًِّم ُٗم ُف َيٞمك َ ِ
ٕملم
رُمْم٤م َن َؾمٜمَ َ٦م ؾم ٌْ َ
نم ؿمٝمر َ
اًمٜمقاو ُّي َهم َٗمر اهللَّ ًَم ُف َ « :ومر ْهم ُ٧م ُمٜمْ ُف ْيق َم آ ْصمٜم َْلم راسمِ َع َقم َ

َوؾمتِّامئ٦م سمدُمِمؼ ش .
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ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝا٠٢بد اٌمشآٔ:ٗ١

قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل  :يدظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م قمغم ُم٤م ذم صدورهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمِمحٜم٤مء واًمْمٖم٤مئـ  ،طمتك

إذا شمقاومقا وشم٘م٤مسمٚمقا ٟمزع اهلل ُم٤م ذم صدورهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ همؾ  ،صمؿ ىمرأ  :وٟمزقمٜم٤م ُم٤م ذم صدورهؿ ُمـ همؾ .
قمكم ريض اهلل قمٜمف وقمٜمده اسمـ ًمٓمٚمح٦م  ،ومحًٌف صمؿ أذن ًمف
قمـ حمٛمد اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل  :اؾمت٠مذن إؿمؽم قمغم ّ
 .ومٚمام دظمؾ ىم٤مل  :إن ٕراك إٟمام اطمتًٌتٜمل هلذا ؟ ىم٤مل  :أضمؾ  .ىم٤مل  :إن ٕراه ًمق يم٤من قمٜمدك اسمـ ًمٕمثامن
حلًٌتٜمل ؟ ىم٤مل  :أضمؾ إن ٕرضمق أن أيمقن أٟم٤م وقمثامن ممـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  :وٟمزقمٜم٤م ُم٤م ذم صدورهؿ ُمـ همؾ
إظمقاٟم٤م قمغم هر ُمت٘م٤مسمٚملم  .قمـ زيد سمـ أيب أورم ىم٤مل  :ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتال
هذه أي٦م  :إظمقاٟم٤م قمغم هر ُمت٘م٤مسمٚملم ذم اهلل  ،يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض .وىمقًمف  ٓ :يٛمًٝمؿ ومٞمٝم٤م ٟمّم٥م.
يٕمٜمل  :اعمِم٘م٦م وإذى  ،يمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم  :إن اهلل أُمرن أن أسمنم ظمدجي٦م سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُمـ ىمّم٥م
ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م .وىمقًمف  :وُم٤م هؿ ُمٜمٝم٤م سمٛمخرضملم .يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م  :ي٘م٤مل ي٤م أهؾ اجلٜم٦م  ،إن
ًمٙمؿ أن شمّمحقا ومال متروقا أسمدا  ،وإن ًمٙمؿ أن شمٕمٞمِمقا ومال متقشمقا أسمدا وإن ًمٙمؿ أن شمِمٌقا ومال هترُمقا أسمدا
وإن ًمٙمؿ أن شم٘مٞمٛمقا ومال شمٔمٕمٜمقا أسمدا.وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  :ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م ٓ يٌٖمقن قمٜمٝم٤م طمقٓ  (.اًمٙمٝمػ )198
(شمٗمًػم اسمـ يمثػم) 538/4
ي٤م قمٌ٤مد  :أي ومٞم٘م٤مل هلؿ  :ي٤م قمٌ٤مدي ٓ .ظمقف قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقم وٓ أٟمتؿ حتزٟمقن .وروي قمـ اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن
قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م أن اًمٜم٤مس طملم يٌٕمثقن ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ ومزع  ،ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مد  :ي٤م قمٌ٤مد ٓ ظمقف
قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقم وٓ أٟمتؿ حتزٟمقن  .ومػمضمقه٤م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ومٞمتٌٕمٝم٤م  :اًمذيـ آُمٜمقا سمآي٤مشمٜم٤م ويم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم
.ومٞمٞم٠مس اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م همػم اعمًٚمٛملم ومٞم٘م٤مل هلؿ  :ادظمٚمقا اجلٜم٦م أٟمتؿ وأزواضمٙمؿ حتؼمون .شمنون وشمٜمٕمٛمقن .
يٓم٤مف قمٚمٞمٝمؿ سمّمح٤مف .مجع صحٗم٦م وهل اًم٘مّمٕم٦م اًمقاؾمٕم٦م ُ .مـ ذه٥م وأيمقاب .مجع يمقب وهق إٟم٤مء
ُمًتدير ُمدور اًمرأس ٓ قمرى هل٤م وومٞمٝم٤م .أي ذم اجلٜم٦مُم٤م شمِمتٝمٞمف إٟمٗمًقشمٚمذ إقملم وأٟمتؿ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدون.
(شمٗمًػم اًمٌٖمقى ) 222/7
قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ُ :م٤م ُمـ أطمد إٓ وًمف ُمٜمزل ذم اجلٜم٦م وُمٜمزل ذم اًمٜم٤مر
وم٤مًمٙم٤مومر يرث اعم١مُمـ ُمٜمزًمف ُمـ اًمٜم٤مر واعم١مُمـ يرث اًمٙم٤مومر ُمٜمزًمف ُمـ اجلٜم٦م وذًمؽ ىمقًمف  :وشمٚمؽ اجلٜم٦م اًمتل
أورصمتٛمقه٤م سمام يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقن .قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل  :دمقزون اًمٍماط سمٕمٗمق اهلل وشمدظمٚمقن اجلٜم٦م سمرمح٦م اهلل
وشم٘متًٛمقن اعمٜم٤مزل سم٠مقمامًمٙمؿ(.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )
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قمـ اسمـ ضمري٩م ذم ىمقًمف  :إن اعمت٘ملم ذم ُم٘م٤مم أُملم ىم٤مل  :أُمٜمقا اعمقت واًمٕمذاب .قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف  :إن
اعمت٘ملم ذم ُم٘م٤مم أُملم ىم٤مل أُملم ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وإوص٤مب وإطمزان  .قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف  :وزوضمٜم٤مهؿ
سمحقر قملم ىم٤مل  :أٟمٙمحٜم٤مهؿ طمقرا واحلقر اًمتل َي٤مر ومٞمٝم٤م اًمٓمرف سم٤مدي٤م يرى ُمخ ؾمقىمٝمـ ُمـ وراء صمٞم٤مهبـ
ويرى اًمٜم٤مفمر وضمٝمف ذم يمٌد إطمداهـ يم٤معمرآة ُمـ رىم٦م اجلٚمد وصٗم٤مء اًمٚمقن .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل ً :مق أن
طمقراء أظمرضم٧م يمٗمٝم٤م سملم اًمًامء وإرض ٓومتتـ اخلالئؼ سمحًٜمٝم٤م وًمق أظمرضم٧م ٟمّمٞمٗمٝم٤م ًمٙم٤مٟم٧م
اًمِمٛمس قمٜمد طمًٜمف ُمثؾ اًمٗمتٞمٚم٦م ذم اًمِمٛمس ٓ وقء هل٤م وًمق أظمرضم٧م وضمٝمٝم٤م ٕو٤مء طمًٜمٝم٤م ُم٤م سملم اًمًامء
وإرض قمـ جم٤مهد أٟمف ىم٤مل  :إٟمف ًمٞمقضمد ريح اعمرأة ُمـ احلقر اًمٕملم ُمـ ُمًػمة َخًامئ٦م ؾمٜم٦م.
( شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)299/13
ىمقًمف قمز وضمؾ :يٚمًٌقن ُمـ ؾمٜمدس وإؾمتؼمق  .ىم٤مل قمٙمرُم٦م :أن اًمًٜمدس احلرير اًمرىمٞمؼ واإلؾمتؼمق
اًمديٌ٤مج اًمٖمٚمٞمظ ( .شمٗمًػم اعم٤موردى(
قمـ قمكم ذم ىمقًمف ٟ :مية اًمٜمٕمٞمؿ ىم٤مل  :هل قملم ذم اجلٜم٦م يتقو١مون ُمٜمٝم٤م ويٖمتًٚمقن ومتجري قمٚمٞمٝم٤م ٟمية
اًمٜمٕمٞمؿ  .اسمـ ُمًٕمقد ذم ىمقًمف  ):يً٘مقن ُمـ رطمٞمؼ خمتقم )ىم٤مل  :اًمرطمٞمؼ اخلٛمر واعمختقم جيدون قم٤مىمٌتٝم٤م
ـمٕمؿ اعمًؽ .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُمـ رطمٞمؼ َخر ،خمتقم ىم٤مل  :ظمتؿ سم٤معمًؽ .قمـ أيب اًمدرداء ظمت٤مُمف ُمًؽ
ىم٤مل  :هق ذاب أسمٞمض ُمثؾ اًمٗمْم٦م َيتٛمقن سمف آظمر ذاهبؿ وًمق أن رضمال ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م أدظمؾ إصٌٕمف ومٞمف
صمؿ أظمرضمٝم٤م ل يٌؼ ذو روح إٓ وضمد رَيٝم٤م .قمـ اسمـ قمٌ٤مس شمًٜمٞمؿ أذف ذاب أهؾ اجلٜم٦موهق سف
ًمٚمٛم٘مرسملم ويٛمزج ٕصح٤مب اًمٞمٛملم .قمـ اسمـ ُمًٕمقد ذم ىمقًمف  :وُمزاضمف ُمـ شمًٜمٞمؿ ىم٤مل  :قملم ذم اجلٜم٦م
متزج ٕصح٤مب اًمٞمٛملم وينمب هب٤م اعم٘مرسمقن سوم٤م .قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل  :شمًٜمٞمؿ قملم ذم قمدن
ينمب هب٤م اعم٘مرسمقن سوم٤م وجيري حتتٝمؿ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ إمم أصح٤مب اًمٞمٛملم ومتٛمزج هب٤م أذسمتٝمؿ يمٚمٝم٤م اعم٤مء
واخلٛمر واًمٚمٌـ واًمٕمًؾ يٓمٞم٥م هب٤م أذسمتٝمؿ ( .شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر)319/15
(وذم ذًمؽ ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن ) ومٚمػمهم٥م اًمراهمٌقن سم٤معمٌ٤مدرة إمم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ.
وىم٤مل جم٤مهد :ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن ٟمٔمػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم:عمثؾ هذا ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن( .اًمّم٤موم٤مت ) 61
وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :ومٚمٞمتٜم٤مزع اعمتٜم٤مزقمقن وىم٤مل قمٓم٤مء :ومٚمٞمًتٌؼ اعمًتٌ٘مقن وأصٚمف ُمـ اًمٌمء اًمٜمٗمٞمس
اًمذي حترص قمٚمٞمف ٟمٗمقس اًمٜم٤مس ويريده يمؾ أطمد ًمٜمٗمًف ويٜمٗمس سمف قمغم همػمه أي يْمـ(.اًمٌٖمقى )367/8
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قمـ ىمت٤مدة )يمال إن يمت٤مب إسمرار ًمٗمل قمٚمٞملم) ىم٤مل  :قمٚمٞمقن ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م قمٜمد ىم٤مئٛم٦م اًمٕمرش اًمٞمٛمٜمك
يمت٤مب ُمرىمقم ىم٤مل  :رىمؿ هلؿ سمخػم يِمٝمده اعم٘مرسمقن ىم٤مل  :اعم٘مرسمقن ُمـ ُمالئٙم٦م اهلل .قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمقًمف
ً:مٗمل قمٚمٞملم ىم٤مل  :اجلٜم٦م وذم ىمقًمف  :يِمٝمده اعم٘مرسمقن ىم٤مل  :يمؾ أهؾ ؾمامء.
قمـ اًمْمح٤مك ىم٤مل  :إذا ىمٌض روح اًمٕمٌد اعم١مُمـ قمرج سمف إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞمٜمٓمٚمؼ ُمٕمف اعم٘مرسمقن إمم اًمًامء
اًمث٤مٟمٞم٦م ،ىم٤مل إضمٚمح  :وم٘مٚم٧م  :وُم٤م اعم٘مرسمقن ىم٤مل  :أىمرهبؿ إمم اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م صمؿ اخل٤مُمً٦م
صمؿ اًمً٤مدؾم٦م صمؿ اًمً٤مسمٕم٦م طمتك يٜمتٝمك سمف إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك ،وم٘م٤مل إضمٚمح  :وم٘مٚم٧م ًمٚمْمح٤مك :ل شمًٛمك ؾمدرة
اعمٜمتٝمك ىم٤مل ٟٕ :مف يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م يمؾ رء ُمـ أُمر اهلل ٓ يٕمدوه٤م ومٞم٘مقًمقن  :رب قمٌدك ومالن وهق أقمٚمؿ سمف
ُمٜمٝمؿ ومٞمٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ سمّمؽ خمتقم سم٠مُمٜمف ُمـ اًمٕمذاب وذًمؽ ىمقًمف  :يمال إن يمت٤مب إسمرار ًمٗمل قمٚمٞملم وُم٤م
أدراك ُم٤م قمٚمٞمقن يمت٤مب ُمرىمقم يِمٝمده اعم٘مرسمقن .
روى أن اسمـ قمٌ٤مس ؾم٠مل يمٕمٌ٤م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :يمال إن يمت٤مب إسمرار ًمٗمل قمٚمٞملم أي٦م ىم٤مل  :إن اعم١مُمـ
َييه اعمقت وَييه رؾمؾ رسمف ومال هؿ يًتٓمٞمٕمقن أن ي١مظمروه ؾم٤مقم٦م وٓ يٕمجٚمقه طمتك دملء ؾم٤مقمتف وم٢مذا
ضم٤مءت ؾم٤مقمتف ىمٌْمقا ٟمٗمًف ومدومٕمقه إمم ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م وم٠مروه ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يروه ُمـ اخلػم صمؿ قمرضمقا
سمروطمف إمم اًمًامء ومٞمِمٞمٕمف ُمـ يمؾ ؾمامء ُم٘مرسمقه٤م طمتك يٜمتٝمقا سمف إمم اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م ومٞمْمٕمقٟمف سملم أيدَيؿ وٓ
يٜمتٔمرون سمف صالشمٙمؿ قمٚمٞمف ومٞم٘مقًمقن  :اًمٚمٝمؿ هذا قمٌدك ومالن ىمٌْمٜم٤م ٟمٗمًف ومٞمدقمقن ًمف سمام ؿم٤مء اهلل أن يدقمقا
ومٜمحـ ٟمح٥م أن شمِمٝمدٟم٤م اًمٞمقم يمت٤مسمف ومٞمٜمنم يمت٤مسمف ُمـ حت٧م اًمٕمرش ومٞمثٌتقن اؾمٛمف ومٞمف وهؿ ؿمٝمقد ومذًمؽ
ىمقًمف  :يمت٤مب ُمرىمقم يِمٝمده اعم٘مرسمقن وؾم٠مًمف قمـ ىمقًمف  :إن يمت٤مب اًمٗمج٤مر ًمٗمل ؾمجلم أي٦م ىم٤مل  :إن
اًمٕمٌد اًمٙم٤مومر َييه اعمقت وَييه رؾمؾ اهلل وم٢مذا ضم٤مءت ؾم٤مقمتف ىمٌْمقا ٟمٗمًف ومدومٕمقه إمم ُمالئٙم٦م اًمٕمذاب
وم٠مروه ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يروه ُمـ اًمنم صمؿ هٌٓمقا سمف إمم إرض اًمًٗمغم وهل ؾمجلم وهل آظمر ؾمٚمٓم٤من إسمٚمٞمس
وم٠مصمٌتقا يمت٤مسمف ومٞمٝم٤م قمـ ؾمدرة اعمٜمتٝمك وم٘م٤مل  :هل ؾمدرة ٟم٤مسمت٦م ذم اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م صمؿ قمٚم٧م وم٤مٟمتٝمك قمٚمؿ
اخلالئؼ إمم ُم٤م دوهن٤م و قمٜمده٤م ضمٜم٦م اعم٠موى ىم٤مل:ضمٜم٦م اًمِمٝمداء (.شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر )393/15
ا٢ثبس اٌٛاسدح ف ٝػٕٛاْ اٌجبة :

قمـ يمٕم٥م ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد قمٛمر ،وم٘م٤مل زم :ي٤م يمٕم٥م ،ظمقومٜم٤م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،أًمٞمس ومٞمٙمؿ يمت٤مب
اهلل شمٕم٤ممم ،وطمٙمٛم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ىم٤مل :سمغم ،وًمٙمـ ظمقومٜم٤م ي٤م يمٕم٥م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أُمػم

اعم١مُمٜملم ،اقمٛمؾ قمٛمؾ رضمؾً ،مق واومٞم٧م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمٛمؾ ؾمٌٕملم ٟمٌٞم ً٤مٓ ،زدري٧م قمٛمٚمؽ ،مم٤م شمرى :ىم٤مل:
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وم٠مـمرق قمٛمر ُمٚمٞم ً٤م ،صمؿ أوم٤مق :وم٘م٤مل :زدٟم٤م ي٤م يمٕم٥م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمً ،مق ومتح ُمـ ضمٝمٜمؿ ىمدر ُمٜمخر
صمقر سم٤معمنمق ،ورضمؾ سم٤معمٖمربً :مٖمغم دُم٤مهمف ،طمتك يًٞمؾ ُمـ طمره٤م :وم٠مـمرق قمٛمر ُمٚمٞم ً٤م ،صمؿ أوم٤مق :وم٘م٤مل:
زدٟم٤م ي٤م يمٕم٥م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،إن ضمٝمٜمؿ ًمتزومر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م زومرةُ ،م٤م يٌ٘مك ُمٚمؽ ُم٘مرب ،وٓ
ٟمٌل ُمرؾمؾ ،إٓ ظمر ضم٤مصمٞم ً٤م قمغم ريمٌتٞمف :طمتك إن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ظمٚمٞمٚمفً ،مٞمخر ضم٤مصمٞم ً٤م ،وي٘مقلٟ :مٗمز،
ٟمٗمز ٓ ،أؾم٠مًمؽ اًمٞمقم إٓ ٟمٗمز :ىم٤مل :وم٠مـمرق قمٛمر ُمٚمٞم ً٤م :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،أو ًمًتؿ دمدون
هذا ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم؟ ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمر :يمٞمػ؟ ىمٚم٧م :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦مَ ( :ي ْق َم شم َْ٠م ِيت يم ُُّؾ َٟم ْٗم ٍ
س
ُ َدم ِ
٤مد ُل َقم ْـ َٟم ْٗم ًِ َٝم٤م َوشم َُق َّرم يم ُُّؾ َٟم ْٗم ٍ
س َُم٤م َقم ِٛم َٚم ْ٧م َو ُه ْؿ ٓ ُي ْٔم َٚم ُٛم َ
قن)(اًمٜمحؾ  )111ىم٤مل:ومًٙم٧م قمٛمر.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء ) 369- 368/5
قمـ جم٤مهد ىم٤مل :شمال قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم )ضمٜم٤مت قمدن) (اًمتقسم٦م  ) 72ىم٤مل  :ىمٍم ذم اجلٜم٦م ًمف
أرسمٕم٦م آٓف ُمٍماع قمغم يمؾ سم٤مب َخً٦م وقمنمون أًمٗم٤م ُمـ احلقر اًمٕملم  ٓ ،يدظمٚمف إٓ ٟمٌل  ،صمؿ ىم٤مل :
هٜمٞمئ٤م ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل  ،أو صديؼ  ،صمؿ هٜمٞمئ٤م ًمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر  ،أو ؿمٝمٞمد  ،صمؿ ىم٤مل  :وم٠مٟمك ًمٕمٛمر سم٤مًمِمٝم٤مدة صمؿ
ىم٤مل  :إن اًمذي أظمرضمف ُمـ دار طمِمٛم٦م ىم٤مدر قمغم أن يرزىمف اًمِمٝم٤مدة(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)174

قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :يً٤مق اًمذيـ اشم٘مقا رهبؿ إمم اجلٜم٦م زُمرا  ،طمتك إذا اٟمتٝمقا إمم أول سم٤مب ُمـ
أسمقاهب٤م  ،وضمدوا قمٜمده ؿمجرة َيرج ُمـ حت٧م ؾم٤مىمٝم٤م قمٞمٜم٤من دمري٤من  ،ومٕمٛمدوا إمم إطمدامه٤م  ،يم٠مٟمام أُمروا هب٤م ،
ومنمسمقا ُمٜمٝم٤م  ،وم٠مذهٌ٧م ُم٤م ذم سمٓمقهنؿ ُمـ ىمذى وأذى أو سم٠مس صمؿ قمٛمدوا إمم إظمرى  ،ومتٓمٝمروا  ،ومجرت
قمٚمٞمٝمؿ ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ  ،ومٚمؿ شمٖمػم أسمِم٤مرهؿ  ،وٓ شمٖمػم سمٕمده٤م أسمدا  ،ول شمِمٕم٨م أؿمٕم٤مرهؿ  ،يم٠مٟمام دهٜمقا
سم٤مًمده٤من  ،صمؿ اٟمتٝمقا إمم ظمزٟم٦م اجلٜم٦م  ،وم٘م٤مًمقا  :ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ـمٌتؿ وم٤مدظمٚمقه٤م ظم٤مًمديـ  ،صمؿ شمٚم٘م٤مهؿ  ،أو
شمٚم٘متٝمؿ اًمقًمدان يٓمقومقن هبؿ يمام يٓمقف وًمدان أهؾ اًمدٟمٞم٤م سم٤محلٛمٞمؿ  ،ي٘مدم ُمـ همٞمٌ٦م  ،ي٘مقًمقن ًمف  :أسمنم سمام
أقمد اهلل ًمؽ ُمـ اًمٙمراُم٦م يمذا  ،صمؿ يٜمٓمٚمؼ همالم ُمـ أهؾ أوًمئؽ اًمقًمدان إمم سمٕمض أزواضمف ُمـ احلقر اًمٕملم
 ،ومٞم٘مقًمقن  :ىمد ضم٤مء ومالن سم٤مؾمٛمف اًمذي يم٤من يدقمك سمف ذم اًمدٟمٞم٤م  ،ومٞم٘مقًمقن  :أٟم٧م رأيتف ؟ ومٞم٘مقل  :أٟم٤م رأيتف ،
وهق ذا سم٠مشمري  ،ومٞمًتخػ إطمداهـ اًمٗمرح  ،طمتك شم٘مقم قمغم أؾم٘مٗم٦م سم٤مهب٤م وم٢مذا اٟمتٝمك إمم ُمٜمزًمف ٟ ،مٔمر أي
رء أؾم٤مس سمٜمٞم٤مٟمف  ،وم٢مذا ضمٜمدل اًمٚم١مًم١م  ،وومقىمف سح أظمي  ،وأصٗمر  ،وأمحر  ،وُمـ يمؾ ًمقن  ،صمؿ رومع
رأؾمف  ،ومٜمٔمر إمم ؾم٘مٗمف وم٢مذا هق ُمثؾ اًمؼمق ومٚمقٓ أن اهلل قمز وضمؾ ىمدر ًمف أن ٓ يذه٥م سمٍمه ًمذه٥م صمؿ
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ـم٠مـم٠م رأؾمف ومٜمٔمر إمم أزواضمف وأيمقاب ُمقوققم٦م وٟمامرق ُمّمٗمقوم٦م  ،وزرايب ُمٌثقصم٦م ومٜمٔمر إمم شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م
صمؿ اشمٙمئ وىم٤مًمقا (:احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م اهلل ) (إقمراف  )43صمؿ
يٜم٤مدي  :حتٞمقن ومال متقشمقن أسمدا وشم٘مٞمٛمقن ومال شمٔمٕمٜمقن أسمدا وشمّمحقن أراه ىم٤مل  :ومال متروقن أسمدا.
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)7
ىم٤مل قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م ُ :مـ مجع ؾم٧م ظمّم٤مل ل يدع ًمٚمجٜم٦م ُمٓمٚمٌ ً٤م ،وٓ قمـ اًمٜم٤مر ُمٝمرسم ً٤م :أوهلامُ :مـ قمرف
اهلل وم٠مـم٤مقمف ،وقمرف اًمِمٞمٓم٤من ومٕمّم٤مه ،وقمرف احلؼ وم٤مشمٌٕمف ،وقمرف اًمٌ٤مـمؾ وم٤مشم٘م٤مه ،وقمرف اًمدٟمٞم٤م ومرومْمٝم٤م،
وقمرف أظمرة ومٓمٚمٌٝم٤م(.سمًت٤من اًمقاقمٔملم وري٤مض اًمً٤مُمٕملم ٓسمـ اجلقزى )8/1
قمـ اسمـ قمٛمر :أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ًمرضمؾ ًمف أًمػ ىمٍم  ،سملم يمؾ ىمٍميـ ُمًػمة ؾمٜم٦م  ،يرى أىمّم٤مه٤م يمام
يرى أدٟم٤مه٤م  ،ذم يمؾ ىمٍم ُمـ احلقر اًمٕملم  ،واًمري٤مطملم  ،واًمقًمدان ُ ،م٤م يدقمق سمٌمء إٓ أيت سمف.
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)33
قمـ اسمـ قمٛمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( :إٟم٤م أقمٓمٞمٜم٤مك اًمٙمقصمر ) (ؾمقرة اًمٙمقصمر  )1ىم٤مل  :اًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦مطم٤مومت٤مه
ىمّم٥م اًمذهٌٛمجراه قمغم اًمدر واًمٞم٤مىمقت ُم٤مؤه أؿمد سمٞم٤مو٤م ُمـ اًمثٚمجقأؿمد طمالوة ُمـ اًمٕمًؾ وشمرسمتف أـمٞم٥م
ُمـ ريح اعمًؽ(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)194
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :إن ذم اجلٜم٦م هنرا ي٘م٤مل ًمف  :اًمٌٞمدخ  ،قمٚمٞمف ىمٌ٤مب اًمٞم٤مىمقت حتتف ضمقار ٟم٤مسمت٤مت ي٘مقل أهؾ
اجلٜم٦م  :اٟمٓمٚم٘مقا سمٜم٤م إمم اًمٌٞمدخ ومٞمجٞمئقن ومٞمتّمٗمحقن شمٚمؽ اجلقاري وم٢مذا أقمجٌ٧م رضمال ُمٜمٝمؿ ضم٤مري٦م ُمس
ُمٕمّمٛمٝم٤م ومتٌٕمتف وٟمٌت٧م ُمٙم٤مهن٤م أظمرى(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)69
ىمٞمؾ ٓسمـ قمٌ٤مس ُ:م٤م ُطمٚمؾ اجلٜم٦م ؟ ىم٤مل  :ومٞمٝم٤م ؿمجرة ومٞمٝم٤م صمٛمر يم٠مٟمف اًمرُم٤من  ،وم٢مذا أراد وزم اهلل قمز وضمؾ
يمًقة اٟمحدرت إًمٞمف ُمـ همّمٜمٝم٤م وم٤مٟمٗمٚم٘م٧م ًمف قمـ ؾمٌٕملم طمٚم٦م أًمقان سمٕمد أًمقان  ،صمؿ شمٜمٓمٌؼ يمام
يم٤مٟم٧م(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )166
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام : ،إذا ؾمٙمـ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م ٟمقر ؾم٘مػ ُمً٤ميمٜمٝمؿ ٟمقر قمرؿمف .
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)29
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :إٟمام وصػ ًمٙمؿ سمٓم٤مئٜمٝم٤م ًمتٝمتدي إًمٞمٝم٤م ىمٚمقسمٙمؿ ،وم٠مُم٤م اًمٔمقاهر ومال يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل.
(اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن)179 /17
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قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ،ىم٤مل ً :مً٤من أهؾ اجلٜم٦م قمريب (.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)213
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :إن اًمثٛمرة ُمـ صمٛمر اجلٜم٦م  ،ـمقهل٤م اصمٜمل قمنم ذراقم٤م ً ،مٞمس هل٤م قمجؿ.
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )121
ىم٤مل أيب هريرة  :إن ذم اجلٜم٦م ؿمجرة يًػم اًمرايم٥م ذم فمٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م قم٤مم  ،واىمرءوا إن ؿمئتؿ )وفمؾ ممدود)
(ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م  ) 39ىم٤مل  :ومٌٚمغ ذًمؽ يمٕمٌ٤م  ،وم٘م٤مل  :صدق واًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم ًمً٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف
اًمًالم واًمٗمرىم٤من قمغم ًمً٤من حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً ،مق أن رضمال ريم٥م ضمذقم٦م أو ضمذقم٤م  ،صمؿ دار
سم٠مصؾ شمٚمؽ اًمِمجرة ُ ،م٤م سمٚمٖمٝم٤م طمتك يً٘مط هرُم٤م  ،إن اهلل قمز وضمؾ همرؾمٝم٤م سمٞمده وٟمٗمخ ومٞمٝم٤م  ،وإن أومٜم٤مهن٤م
ُمـ وراء ؾمقر اجلٜم٦م ُ ،م٤م ذم اجلٜم٦م هنر إٓ وهق َيرج ُمـ أصؾ شمٚمؽ اًمِمجرة  ،وىم٤مل ويمٞمع ً :مق أن رضمال
ريم٥م ضمذقم٤م أو طم٘مف(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)43
ىم٤مل أسمق هريرة  :يٜم٤مدى أهؾ اجلٜم٦م  :شمّمحقن ومال متروقن أسمدا  ،وشمِمٌٕمقن ومال دمققمقن أسمدا  ،وشمِمٌقن
ومال هترُمقن أسمدا  ٓ ،شمِمٕم٨م أؿمٕم٤مرهؿ  ،وٓ شمٖمػم أسمِم٤مرهؿ  ،وٓ يٚم٘مقن ومٞمٝم٤م سم١مؾم٤م(.وصػ اجلٜمف طمدي٨م )8

ىم٤مل أسمق هريرة :دار اعم١مُمـ ذم اجلٜم٦م ًم١مًم١مة  ،ومٞمٝم٤م أرسمٕمقن أًمػ دار  ،ومٞمٝم٤م ؿمجرة شمٜمٌ٧م احلُٚمؾ  ،ومٞم٠مظمذ
اًمرضمؾ سم٢مصٌٕمٞمف  ،وأؿم٤مر سم٤مًمًٌ٤مسم٦م واإلهب٤مم ؾمٌٕملم طمٚم٦م ُمٜمتٔمٛم٦م سم٤مًمٚم١مًم١م  ،واعمرضم٤من .
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )148
ىم٤مل أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف :إن أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م وًمٞمس ومٞمٝمؿ دن  :عمـ يٖمدو قمٚمٞمف يمؾ يقم ويروح
َخً٦م قمنم أًمػ ظم٤مدم ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ظم٤مدم إٓ ُمٕمف ـمروم٦م ًمٞمً٧م ُمع ص٤مطمٌف(.وصػ اجلٜمف طمدي٨م )296
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :قمدن ،سمٓمٜم٤من اجلٜم٦م ،يٕمٜمل وؾمٓمٝم٤م (.شمٗمًػم اًمٓمؼمي )563/11
قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ذم ىمقًمف قمز وضمؾ ( :إن أصح٤مب اجلٜم٦م اًمٞمقم ذم ؿمٖمؾ وم٤ميمٝمقن)
( يس  ) 55ىم٤مل :ذم اومتْم٤مض اًمٕمذارى(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )279
ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  :إن ذم اجلٜم٦م طمقرا ي٘م٤مل هل٤م  :اًم ُٚمٕمٌ٦م يمؾ طمقر اجلٜم٤من يٕمجٌـ هب٤م ييسمـ
سم٠ميدَيـ قمغم يمتٗمٝم٤م وي٘مٚمـ  :ـمقسمك ًمؽ ي٤م ًُمٕمٌ٦م ًمق يٕمٚمؿ اًمٓم٤مًمٌقن ًمؽ جلدوا سملم قمٞمٜمٞمٝم٤م ُمٙمتقب ُ :مـ يم٤من
يٌتٖمل أن يٙمقن ًمف ُمثكم ومٚمٞمٕمٛمؾ سمرو٤م ريب قمز وضمؾ( .وصػ اجلٜمف طمدي٨م )395
قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل  :إن اعمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ًمتٚمٌس ؾمٌٕملم طمٚم ً٦م ُمـ طمرير ومػمى سمٞم٤مض ؾم٤مىمٝم٤م
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قت َواعمَْ ْر َضم ُ
وطمًٜمف ّ
٤من ) أٓ شمرى أن
وُمخ ؾم٤مىمٝم٤م ُمـ وراء ذًمؽ  ،وذًمؽ ٕن اهلل ىم٤مل ( يم ََ٠م َّهن ُ َّـ ا ًْم َٞم٤م ُىم ُ
اًمٞم٤مىمقت طمجر  ،وم٢مذا أدظمٚم٧م ومٞمف ؾمٚمٙم ً٤م  ،رأي٧م اًمًٚمؽ ُمـ وراء احلجر ( .شمٗمًػم اًمٓمؼمى )
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف  ،ىم٤مل  :إن ذم اجلٜم٦م ؾمقق يمثٌ٤من ُمًؽ َ ،يرضمقن إًمٞمٝم٤م  ،وجيتٛمٕمقن
إًمٞمٝم٤م  ،ومٞمٌٕم٨م اهلل قمز وضمؾ رَي٤م ومٞمدظمٚمٝم٤م سمٞمقهتؿ  ،ومٞم٘مقل هلؿ أهٚمقهؿ إذا رضمٕمقا إًمٞمٝمؿ  :ىمد ازددشمؿ طمًٜم٤م
سمٕمدٟم٤م  ،ومٞم٘مقًمقن ٕهٚمٞمٝمؿ  :ىمد ازددشمؿ أيْم٤م طمًٜم٤م قمٜمدٟم٤م( .وصػ اجلٜمف طمدي٨م)253
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ( :وًمديٜم٤م ُمزيد ) (ق  ) 35ىم٤مل  :يتجغم هلؿ يمؾ مجٕم٦م(.يٕمٜمك

اهلل)( .وصػ اجلٜمف طمدي٨م )92

ىم٤مل أسمق اًمدرداء رى اهلل قمٜمف ( :ظمت٤مُمف ُمًؽ) (اعمٓمٗمٗملم  )26ىم٤مل :هق ذاب أسمٞمض ُمثؾ اًمٗمْم٦م
َيتٛمقن سمف أذسمتٝمؿ ًمق أن رضمال ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م أدظمؾ ومٞمف يده  ،صمؿ أظمرضمٝم٤م  ،ل يٌؼ ذو روح إٓ وضمد
ـمٞمٌٝم٤م(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )127
قمـ ضمرير ىم٤مل  :ىم٤مل ؾمٚمامن  :ي٤م ضمرير شمقاوع هلل وم٢مٟمف ُمـ شمقاوع هلل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م رومٕمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  :ي٤م
ضمرير  ،هؾ شمدري ُم٤م اًمٔمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟ ىمٚم٧م  ٓ :أدري ىم٤مل  :فمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل  :صمؿ
أظمذ قمقيد ًا ٓ أيم٤مد أن أراه سملم أصٌٕمٞمف ىم٤مل :ي٤م ضمرير ًمق ـمٚمٌ٧م ذم اجلٜم٦م ُمثؾ هذا اًمٕمقد ل دمده ىم٤مل  :ىمٚم٧م
 :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل  :وم٠ميـ اًمٜمخؾ واًمِمجر ؟ ىم٤مل  :أصقهل٤م اًمٚم١مًم١م واًمذه٥م وأقماله٤م اًمثٛمر(.احلٚمٞمف )292/1
ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري :إن اهلل ظمٚمؼ ضمٜم٦م قمدن سمٞمدهً ،مٌٜم٦م ُمـ ذه٥م ،وًمٌٜم٦م ُمـ ومْم٦م.
(وصػ اجلٜم٦م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)21
ىم٤مل ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  :رأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠من صمامٟمٞم٦م أسمقاب اجلٜم٦م ومتح٧م إٓ سم٤مسم٤م واطمدا ىمٚم٧م ُ :م٤م ؿم٠من
هذا اًمٌ٤مب ؟ وم٘مٞمؾ  :هذا سم٤مب اجلٝم٤مد ول دم٤مهد ىم٤مل  :وم٠مصٌح٧م وأٟم٤م أؿمؽمي اًمٔمٝمر.
(وصػ اجلٜمف طمدي٨م)229
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :يٓم٤مف قمٚمٞمٝمؿ سمًٌٕملم أًمػ صحٗم٦م ُمـ ذه٥م  ،ذم يمؾ صحٗم٦م ًمقن وـمٕم٤مم ًمٞمس ذم
إظمرى  .وىم٤مل ىمت٤مدة أًمػ همالم  ،يمؾ همالم قمغم قمٛمؾ ًمٞمس قمٚمٞمف ص٤مطمٌف(.احلٚمٞمف )389/5
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :إن هلل ًمدار ًا درة ومقق درة أوً :م١مًم١مة ومقق ًم١مًم١مة ومٞمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ ىمٍم ذم يمؾ ىمٍم
ؾمٌٕمقن أًمػ دار وذم يمؾ دار ؾمٌٕمقن أًمػ سمٞم٧م ٓ يًٙمٜمٝم٤م إٓ ٟمٌل أو صديؼ أو ؿمٝمٞمد أو إُم٤مم قم٤مدل أو
حمٙمؿ ذم ٟمٗمًف ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )389/5
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قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ىم٤مل  :ذم اجلٜم٦م  :قمٛمقد ُمـ ي٤مىمقشم٦م محراء  ،ذم أقماله ؾمٌٕمقن أًمػ همروم٦م  :هل ُمٜم٤مزل
اعمتح٤مسملم ذم اهلل ُ ،مٙمتقب ذم ضمٌ٤مهٝمؿ  :اعمتح٤مسمقن ذم اهلل  :إذا أذف اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم أهؾ اجلٜم٦م أو٤مء
ٕهؾ اجلٜم٦م  ،يمام شمْمئ اًمِمٛمس ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م  :ومٞم٘مقًمقن  :هذا رضمؾ ُمـ اعمتح٤مسملم ذم اهلل .
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )389/5
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر :ذم ضمٜم٤مت قمدن ُ :مديٜم٦م ُمـ ًم١مًم١مة سمٞمْم٤مء شمٙمؾ قمٜمٝم٤م إسمّم٤مر ول يره٤م ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ
ُمٚمؽ ُم٘مرب  :أقمده٤م اهلل ٕوزم اًمٕمزم ُ :مـ اعمرؾمٚملم واًمِمٝمداء واعمج٤مهديـ ٕهنؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس قم٘مالً
وطمٚم ًام وأٟم٤م ًة وًمٌ ً٤م ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )6/6
وقمٜمف ىم٤مل  :إن أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ً :مٞم١مشمك سمٖمدائف ذم ؾمٌٕملم أًمػ صحٗم٦م  ،ذم يمؾ صحٗم٦م
ًمقن ًمٞمس يم٤مٔظمر  :ومٞمجد ًممظمر ًمذه  ،أوًمف ًمٞمس ومٞمف رذل ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )381/5
قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ( :و ُوم ُر ٍ
ش َُم ْر ُومق َقم ٍ٦م ) (اًمقاىمٕم٦م  . )34ىم٤مل ُ :مًػمة أرسمٕملم قم٤مُم ً٤م .
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )379/5
وقمٜمف ىم٤مل ُ :م٤م ٟمٔمر اهلل إمم اجلٜم٦م ىمط إٓ ىم٤مل  :ـمٞمٌل ٕهٚمؽ ومزادت ـمٞمٌ ً٤م قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م طمتك يدظمٚمٝم٤م أهٚمٝم٤م.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )379/5
وقمٜمف ىمـ٤مل  :اًمٗمردوس ومٞمف أُمرون سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )389/5
وقمٜمف ىمـ٤مل  :ضمٜم٦م اعم٠موى ومٞمٝم٤م ـمػم ظمي يرومع ومٞمٝم٤م أرواح اًمِمٝمداء ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )381/5
قمـ أيب همٞم٤مث ىم٤مل  :يمٜم٤م ُمع يمٕم٥م يقُم٤م  ،وم٘م٤مل ً :مق أن يدا ُمـ احلقر ُمـ اًمًامء سمٞم٤موٝم٤م دًمٞم٧م ٕ ،و٤مءت
هل٤م إرض يمام شميضء اًمِمٛمس ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل  :إٟمام ىمٚم٧م  :يده٤م ومٙمٞمػ سم٤مًمقضمف سمٌٞم٤موف وطمًٜمف ومج٤مًمف
وشم٤مضمف سمٞم٤مىمقشمف وًم١مًم١مه وزسمرضمده ؟ ! (وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )391
ىم٤مل يمٕم٥م ً:مق أن صمقسم٤م ُمـ صمٞم٤مب أهؾ اجلٜم٦م ٟمنم اًمٞمقم ذم اًمدٟمٞم٤م ًمّمٕمؼ ُمـ يٜمٔمر إًمٞمف وُم٤م محٚمتف أسمّم٤مرهؿ.
( وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م رىمؿ)149
قمـ يمٕم٥م ذم ىمقًمف (:وإذا رأي٧م صمؿ رأي٧م ٟمٕمٞمام وُمٚمٙم٤م يمٌػما) (اإلٟمً٤من  ) 29ىم٤مل  :يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رهبؿ
اعمالئٙم٦م  ،ومت٠ميت  ،ومتًت٠مذن قمٚمٞمٝمؿ(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)291
ىم٤مل يمٕم٥م إطمٌ٤مر  :إن هلل ُمٚمٙم٤م ُمٜمذ يقم ظمٚمؼ يّمقغ طمكم أهؾ اجلٜم٦م إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م  ،وًمق أن ىمٚمٌ٤م
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ُمـ طمكم أهؾ اجلٜم٦م أظمرج ً ،مذه٥م سمْمقء ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس  ،ومال شمً٠مًمقا سمٕمده٤م قمـ طمكم أهؾ اجلٜم٦م.
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م رىمؿ )218
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :يم٤من ي٘م٤مل  :ـمقل اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م شمًٕمقن ُمٞمالً  ،وـمقل اعمرأة صمامٟمقن ُمٞمالً ،
وضمٚمًتٝم٤م ضمري٥م  :وإن ؿمٝمقشمف ًمتجرى ذم ضمًده ؾمٌٕملم قم٤مُم ً٤م ،جيد ًمذهت٤م ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )287/4
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ،ىم٤مل  :ـمقل اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ؾمٌٕمقن ُمٞمال  ،وـمقل اعمرأة صمالصمقن ُمٞمال ،
وُم٘مٕمده٤م ُمٌذر ضمري٥م أرض  ،وإن ؿمٝمقشمف ًمتجري ذم ضمًده٤م ؾمٌٕمقن قم٤مُم٤م دمد اًمٚمذة.
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)272
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمٟ :مخؾ اجلٜم٦م  :يمرهب٤م ذه٥م أمحر وضمذوقمٝم٤م زُمرد أظمي وؾمٕمٗمٝم٤م يمًقة ٕهؾ اجلٜم٦م
ُمٜمٝم٤م ُم٘مٓمٕم٤مهتؿ وطمٚمٚمٝمؿ وصمٛمره٤م أُمث٤مل اًم٘مالل واًمدٓء أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ وأًملم ُمـ اًمزسمد ًمٞمس ًمف قمجؿ.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )287/4
يمت٥م اسمراهٞمؿ سمـ ادهؿ امم ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى ُ :مـ قمرف ُم٤م يٓمٚم٥م ه٤من قمٚمٞمف ُم٤م يٌذل وُمـ أـمٚمؼ سمٍمه ـم٤مل
أؾمٗمف وُمـ أـمٚمؼ أُمٚمف ؾم٤مء قمٛمٚمف وُمـ أـمٚمؼ ًمً٤مٟمف ىمتؾ ٟمٗمًف(.ؿمٕم٥م اإليامن 184/3رىمؿ )1529
ىمٞمؾ ًمالُم٤مم امحد سمـ طمٜمٌؾ ُ :متك جيد اًمٕمٌد ـمٕمؿ اًمراطم٦م؟ ىم٤مل :قمٜمد أول ىمدم يْمٕمٝم٤م رم اجلٜمف.
(ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )291/1
ىم٤مل يزيد سمـ ُمٞمنة :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  :أسمٞمتؿ أن شمدظمٚمقا اجلٜم٦م ـم٤مئٕملم ٕ ،ىمٓمٕمـ هل٤م ىمٓمٕم ً٤م ُمـ ظمٚم٘مل ُ ،م٤م
قمٛمٚمقا هل٤م قمٛمال ؾم٤مقم٦م ً ،مٞمال وٓ هن٤مرا ىمط  :وهؿ ذراري اعم١مُمٜملم ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )242/5
قمـ ُمٖمٞم٨م سمـ ؾمٛمك :ذم ىمقًمف ُ ( :ـمق َسمك ) (اًمرقمد  ) 29ىم٤مل  :هل ؿمجرة ذم اجلٜم٦م ً ،مٞمس ذم اجلٜم٦م أهؾ دار
 ،إٓ ئمٚمٝمؿ همّمـ ُمـ أهمّم٤مهن٤م  ،ومٞمٝم٤م ُمـ أًمقان اًمثٛمر  ،وي٘مع قمٚمٞمٝم٤م ـمػم أُمث٤مل اًمٌخ٧م  :وم٢مذا اؿمتٝمك
اًمرضمؾ اًمٓمػم  ،دقم٤مه  ،ومٞمجلء طمتك ي٘مقم قمغم ظمقاٟمف  :ىم٤مل  :ومٞم٠ميمؾ ُمـ إطمدى ضم٤مٟمٌٞمف ىمديد ًا  ،وُمـ أظمر
ؿمقاء  :صمؿ يٕمقد يمام يم٤من  :ومٞمٓمػم ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )68/6
ىم٤مل ُمٖمٞم٨م  :إن ذم اجلٜم٦م ىمّمقر ًا ُمـ ذه٥م  ،وىمّمقر ًا ُمـ ومْم٦م  ،وىمّمقر ًا ُمـ ي٤مىمقت  ،وىمّمقر ًا ُمـ
زسمرضمد  :ضمٌ٤مهل٤م اعمًؽ  ،وشمراهب٤م اعمًؽ واًمزقمٗمران ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )68/6
قمـ قمٌدة سمـ أيب ًمٌ٤مسم٦م ىم٤مل  :إن ذم اجلٜم٦م ؿمجرة  ،صمٛمره٤م زسمرضمد  ،وي٤مىمقت  ،وًم١مًم١م  :ومٞمٌٕم٨م اهلل رَي ً٤م ،
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ومتّمٗمؼ  ،ومٞمًٛمع هل٤م أصقات  ،ل يًٛمع أصقات أًمذ ُمٜمٝم٤م ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )114/6
وقمٜمف ىم٤مل  :إن اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمخرج ُمـ قمٜمد أهٚمف ومال يرضمع طمتك يزداد ؿمقىم ً٤م إمم زوضمتف ؾمٌٕملم
وٕمٗم ً٤م وشمزداد(.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )113/6
قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل  :إن اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ًمٞم١مشمك سم٤مًمٙم٠مس  ،ومٞمنمهب٤م  ،صمؿ يٚمتٗم٧م إمم زوضمتف  ،ومت٘مقل :
ًم٘مد زدت ذم قمٞمٜمل ؾمٌٕملم وٕمٗم٤م طمًٜم٤م (.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )138
قمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل ىم٤مل ُ :مـ قمٛمؾ سمثالث ظمّم٤مل  ،أقمٓم٤مه اهلل اجلٜم٦م  ،أوهل٤م ُ :مٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ سم٘مٚمٌف
وًمً٤مٟمف ضمقارطمف  :واًمث٤من  :أن يٙمقن سمام ذم يد اهلل  ،أوصمؼ مم٤م ذم يديف  :واًمث٤مًم٨م  :يرى سمام ىمًؿ اهلل ًمف ،
وهق ُمًتٞم٘مـ أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚمع قمٚمٞمف  ،وٓ َيرك ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ضمقارطمف  ،إٓ سم٢مىمـ٤مُم٦م اًمـحج٦م 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 ختِمك ُمـ رء ؾمقاه  ،وٓ َيرك ُمـ ضمقارطمف ؿمٞمئ ً٤م دون اهلل يٕمٜمل  :ذم
ـم ٤مقمتف واضمتٜم٤مب ُمٕمّمٞمتف  :ىم٤مل  :وشمٗمًػم اًمرى قمغم أرسمع ظمّم٤مل  ،أوهل٤م  :أُمـ ُمـ اًمٗم٘مر واًمث٤من  :طم٥م
اًم٘مٚم٦م  ،واًمث٤مًم٨م  :ظمقف اًمْمامن  :ىم٤مل  :وشمٗمًػم اًمْمامن  :أن ٓ َي٤مف إذا وىمع ذم يده رء ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م :
أن ي٘مٞمؿ طمجتف سملم يدي اهلل  ،ذم أظمذه وإقمٓم٤مئف  ،قمغم أي اًمقضمقه يم٤من (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )61/8
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىمٞمؾ ًمف  :أرأي٧م ىمقًمف ً) :مٚمذيـ أطمًٜمقا احلًٜمك وزي٤مدة ) ( يقٟمس  ) 26ىم٤مل
 :إن أهؾ اجلٜم٦م إذا دظمٚمقا اجلٜم٦م  ،وم٠مقمٓمقا ومٞمٝم٤م ُم٤م أقمٓمقا ُمـ اًمٙمراُم٦م واًمٜمٕمٞمؿ ٟ ،مقدوا  :ي٤م أهؾ اجلٜم٦م إن اهلل
وقمديمؿ اًمزي٤مدة  ،ومٞمتجغم هلؿ قمز وضمؾ ىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم  :ومام فمٜمؽ هبؿ طملم صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمٝمؿ وطملم
ص٤مرت اًمّمحػ ذم أيامهنؿ وطملم ضم٤موزوا ضمن ضمٝمٜمؿ  ،ودظمٚمقا اجلٜم٦م  ،وأقمٓمقا ُم٤م أقمٓمقا ُمـ اًمٙمراُم٦م
واًمٜمٕمٞمؿ  ،يم٠من ذا ل يٙمـ ؿمٞمئ٤م رأوه( .وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )94
ؾمٕمٞمد سمـ أيب أيقب  ،ىم٤مل  :ىم٤مل رضمؾ ُمـ ىمريش ٓسمـ ؿمٝم٤مب  :هؾ ذم اجلٜم٦م ُمـ ؾمامع  ،وم٢مٟمف طمٌ٥م إزم
اًمًامع ؟ ىم٤مل  :إي واًمذي ٟمٗمس اسمـ ؿمٝم٤مب سمٞمده  ،إن ذم اجلٜم٦م ًمِمجرا محٚمف اًمٚم١مًم١م واًمزسمرضمد  ،حتتف ضمقار
ٟم٤مهدات يتٖمٜملم سم٤مًم٘مرآن  ،ي٘مٚمـ ٟ :محـ اًمٜم٤مقمامت ومال ٟمٌ١مس  ،وٟمحـ اخل٤مًمدات ومال ٟمٛمقت  ،وم٢مذا ؾمٛمع
ذًمؽ اًمِمجر صٗمؼ سمٕمْمف سمٕمْم٤م  ،وم٠مضمٌـ اجلقاري  ،ومال يدرى أصقات اجلقاري أطمًـ أم أصقات
اًمِمجر(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )256
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ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ :أول ُم٤م يمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم آدم قمٚمٞمف اًمًالم  ،ىم٤مل  :أوصٞمؽ سم٠مرسمع  ،إن ًم٘مٞمتٜمل هبـ
أدظمٚمتؽ اجلٜم٦م  ،وُمـ ًم٘مٞمٜمل هبـ ُمـ وًمدك  ،أدظمٚمتف اجلٜم٦م  :واطمدة زم  ،وواطمدة ًمؽ  ،وواطمدة سمٞمٜمل
وسمٞمٜمؽ  ،وواطمدة سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ وسملم اًمٜم٤مس وم٠مُم٤م اًمتل زم  :ومتٕمٌدن ٓ شمنمك يب ؿمٞمئ ً٤م  :وأُم٤م اًمتل ًمؽ  :ومام
قمٛمٚم٧م ُمـ قمٛمؾ  ،وومٞمتؽ إي٤مه  :وأُم٤م اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ  :ومٛمٜمؽ اًمدقم٤مء  ،وُمٜمل اإلضم٤مسم٦م وأُم٤م اًمتل سمٞمٜمل
وسمٞمٜمؽ وسملم اًمٜم٤مس  :ومام يمره٧م ًمٜمٗمًؽ  ،ومال شم٠مشمف إمم همػمك ( .طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )24/8
ؾمٛمٕم٧م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤من  ،ي٘مقل ً :م٘مد أقمٓمل أهؾ اجلٜم٦م ظمّم٤مل ًمقل يٕمٓمقه٤م ل يٜمتٗمٕمقا هب٤م  :يِمٌقن ومال
َيرُمقن أسمدا  ،ويِمٌٕمقن ومال جيققمقن أسمدا  ،ويٙمًقن ومال يٕمرون أسمدا  ،ويّمحقن ومال يً٘مٛمقن أسمدا ،
وريض قمٜمٝمؿ  ٓ ،اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ  ،وٓ شمٌ٤مهمض  ،ىمٚمقهبؿ ىمٚم٥م واطمد  ،ويًٌحقن اهلل سمٙمرة وقمِمٞم٤م .
)وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)12
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط :إن اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمتزوج َخًامئ٦م طمقرا  ،وأرسمٕم٦م آٓف سمٙمر  ،وصمامٟمٞم٦م
آٓف صمٞم٥م  ،وُم٤م ُمٜمٝمـ واطمدة إٓ يٕم٤مٟم٘مٝم٤م ُمثؾ قمٛمر اًمدٟمٞم٤م ٓ يزاطمؿ يمؾ ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف  ،وإٟمف ًمٞم١مشمك سمٖمداء
ومام ي٘ميض هنٛمتف ُمٜمف ُمثؾ قمٛمر اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م وإٟمف ًمٞم١مشمك سم٢مٟم٤مء ومٞمقوع ذم يمٗمف  ،ومام ي٘ميض ُمٜمف ًمذشمف قمٛمر اًمدٟمٞم٤م
يمٚمٝم٤م(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)273
ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر  :إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟم٤مدى ُمٜم٤مد  :أيـ اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜمزهقن أٟمٗمًٝمؿ وأؾمامقمٝمؿ قمـ
جم٤مًمس اًمٚمٝمق وُمزاُمػم اًمِمٞمٓم٤من أؾمٙمٜمقهؿ ري٤مض اعمًؽ صمؿ ي٘مقل ًمٚمٛمالئٙم٦م  :أؾمٛمٕمقهؿ حتٛمٞمدي
ومتجٞمدي(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )264
ىم٤مل سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزن :إن اًمٕمٌد ًمٞمِمتٝمل اًمٚمحؿ ذم اجلٜم٦م ومٞمجلء ـم٤مئر ومٞم٘مع اًمٓم٤مئر سملم يديف ومٞم٘مقل  :ي٤م
وزم اهلل أيمٚم٧م ُمـ اًمزٟمجٌٞمؾ  ،وذسم٧م ُمـ اًمًٚمًٌٞمؾ  ،ورشمٕم٧م سملم اًمٕمرش واًمٙمرد  ،ومٙمٚمٜمل.
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )69
قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان قمـ يمثػم سمـ ُمرة ىم٤مل  :إن ُمـ اعمزيد  :أن متر اًمًح٤مسم٦م سم٠مهؾ اجلٜم٦م  ،ومت٘مقل ُ :م٤م
شمريدون أن أُمٓمريمؿ ؟ ومال يتٛمٜمقن ؿمٞمئ ً٤م إٓ أُمٓمروا  :ىم٤مل ظم٤مًمد  :ي٘مقل يمثػم ً :مئـ أؿمٝمدن اهلل ذًمؽ ،
ٕىمقهلـ هل٤م  :أُمٓمريٜم٤م ضمقاري ُمزيٜم٤مت (.طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )214/5
ىم٤مٓسمـ حمػميز :ومْمؾ اهلل قمز وضمؾ اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ درضم٦م أضمرا قمٔمٞمام درضم٤مت ُمٜمف .ىم٤مل  :هل
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ؾمٌٕمقن درضم٦م ُم٤م سملم اًمدرضمتلم قمدو اًمٗمرس اجلقاد اعمْمٛمر ؾمٌٕمقن قم٤مُم٤م(.وصػ اجلٜمف طمدي٨م )189
قمـ احلًـ ىم٤مل  :إٟمام ؾمٛمٞم٧م قمدن ٕهن٤م اًمٕمرش  ،وُمٜمٝم٤م شمتٗمجر أهن٤مر اجلٜم٦م  ،وًمٚمحقر اًمٕمدٟمٞم٦م اًمٗمْمؾ قمغم
ؾم٤مئر احلقر(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)21
قمـ اًمْمح٤مكٟ (:محنم اعمت٘ملم إمم اًمرمحـ وومدا) ( ُمريؿ  ) 85ىم٤مل  :قمغم اًمٜمج٤مئ٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمرطم٤مل .
(وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م )248
ؾمئؾ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :

ل طمًٜم٧م اجلٜم٦م ؟ ىم٤مل ٕ:ن قمرش رب اًمٕم٤معملم ؾم٘مٗمٝم٤م(.وصػ اجلٜمف طمدي٨م)17

ىم٤مل أيب قمٌد اًمرمحـ احلٌكم  :إن اًمٕمٌد أول ُم٤م يدظمؾ اجلٜم٦م يتٚم٘م٤مه ؾمٌٕمقن أًمػ ظم٤مدم يم٠مهنؿ
اًمٚم١مًم١م(.وصػ اجلٜمف ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م طمدي٨م)23
ىم٤مل ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م :ـمقسمك  :ؿمجرة ذم اجلٜم٦م  ،يمؾ ؿمجر اجلٜم٦م ُمٜمٝم٤م أهمّم٤مهن٤م ُ ،مـ وراء ؾمقر اجلٜم٦م.
(طمٚمٞمف إوًمٞم٤مء )61/6
ىم٤مل طمٌ٤من سمـ اسمك ضمٌٚمف  :إن ٟمً٤مء أدُمٞم٤مت ُمـ دظمؾ ُمٜمٝمـ اجلٜم٦م ومْمٚمـ قمغم احلقر اًمٕملم سمام قمٛمٚمـ ذم
اًمدٟمٞم٤م  ( .شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )
ىم٤مل جم٤مهد :إٟمام ؾمٛمٞم٧م احلقر طمقر ًا ٕهنـ َي٤مر اًمٓمرف ذم طمًٜمٝمـ وسمٞم٤موٝمـ وصٗم٤مء ًمقهنـ .وىمٞمؾ :إٟمام
ىمٞمؾ هلـ طمقر حلقر أقمٞمٜمٝمـ .واحلقر :ؿمدة سمٞم٤مض اًمٕملم ذم ؿمدة  (.شمٗمًػم اًم٘مرـمٌك )
ٍ
أصقات
ىم٤مل اسمك هريرة :إن ذم اجلٜم٦م هنر ًا ـمقل اجلٜم٦م طم٤مومت٤مه اًمٕمذارى ىمٞم٤مم ُمت٘م٤مسمالت يٖمٜملم سم٠مطمًـ
يًٛمٕمٝم٤م اخلالئؼ طمتك ُم٤م يرون أن ذم اجلٜم٦م ًمذ ًة ُمثٚمٝم٤م ىمٚمٜم٤م ي٤م أسم٤م هريرة وُم٤م ذاك اًمٖمٜم٤مء ىم٤مل إن ؿم٤مء اهلل
اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمت٘مديس وصمٜم٤مء قمغم اًمرب قمز وضمؾ(.رواة اًمٌٞمٝم٘مك – صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمالًمٌ٤مٟمك رىمؿ )3751

ىم٤مل َيٞمك سمـ أيب يمثػم  :إن احلقر اًمٕملم يتٚم٘ملم أزواضمٝمـ قمٜمد أسمقاب اجلٜم٦م ومٞم٘مٚمـ :ـم٤معم٤م اٟمتٔمرٟم٤ميمؿ ومٜمحـ
اًمراوٞم٤مت ومال ٟمًخط واعم٘مٞمامت ومال ٟمٔمٕمـ واخل٤مًمدات ومال ٟمٛمقت سم٠مطمًـ أصقات.
( اًمٌدايف واًمٜمٝم٤ميف )348/29
ىم٤مل اًمٗمزارى ً :مٚمٛم١مُمـ رم اجلٜمف ارسمٕمف اسمقاب ومٌ٤مب يدظمؾ قمٚمٞمف زوارة ُمـ اعمالئٙمف وسم٤مب يدظمؾ قمٚمٞمف ُمٜمف
ازواضمف ُمـ احلقر اًمٕملم وسم٤مب ُم٘مٗمؾ ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمؾ اًمٜم٤مر يٗمتحف اذا ؿم٤مء يٜمٔمر اًمٞمٝمؿ ًمتٕمٔمؿ اًمٜمٕمٛمف قمٚمٞمف
وسم٤مب ومٞمام سمٞمٜمف وسملم دار اًمًالم يدظمؾ ُمٜمف قمغم رسمف اذا ؿم٤مء  ( .طم٤مدى إرواح ص )52
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :إن دور اجلٜم٦م شمٌٜمك سم٤مًمذيمر إذا أُمًؽ اًمذايمر قمـ اًمذيمر أُمًٙم٧م اعمالئٙم٦م قمـ اًمٌٜم٤مء.
( اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )199
شمٜمً٥م هذة إسمٞم٤مت امم ؾمٞمدٟم٤م قمغم سمـ اسمك ـم٤مًم٥م  :ويمذًمؽ شمٜمً٥م ًمٚمِم٤مقمر اًمٕمٌ٤مد إسمراهٞمؿ اًمّمقزم:
اًمٜمٗمس شمٌٙمل قمغم اًمدٟمٞم٤م و ىمد قمٚمٛم٧م

أن اًمًٕم٤مدة ومٞمٝم٤م شمرك ُم٤م ومٞمٝم٤م

ٓ دار ًمٚمٛمرء سمٕمد اعمقت يًٙمٜمٝم٤م

آ اًمتل يم٤من ىمٌؾ اعمقت سم٤مٟمٞمٝم٤م

وم٤من سمٜم٤مه٤م سمخػم ـم٤مب ُمًٙمٜمف

وان سمٜم٤مه٤م سمنم ظم٤مب سم٤مٟمٞمٝم٤م

أُمقاًمٜم٤م ًمذوي اعمػماث ٟمجٛمٕمٝم٤م

ودورٟم٤م خلراب اًمدهر ٟمٌٜمٞمٝم٤م

أيـ اعمٚمقك اًمتل يم٤مٟم٧م ُمًٚمٓمٜم٦م

طمتك ؾم٘م٤مه٤م سمٙم٠مس اعمقت ؾم٤مىمٞمٝم٤م

ومٙمؿ ُمدائـ ذم أوم٤مق ىمد سمٜمٞم٧م

أُمً٧م ظمراسم٤م و أومٜمك اعمقت أهٚمٞمٝم٤م

ٓ شمريمٜمـ امم اًمدٟمٞم٤م و ُم٤م ومٞمٝم٤م

وم٤معمقت ٓؿمؽ يٗمٜمٞمٜم٤م و يٗمٜمٞمٝم٤م

ًمٙمؾ ٟمٗمس و ان يم٤مٟم٧م قمغم

وضمؾ ُمـ اعمٜمٞم٦م آُم٤مل شم٘مقَي٤م

اعمرء يًٌٓمٝم٤م و اًمدهر ي٘مٌْمٝم٤م

واًمٜمٗمس شمٜمنمه٤م و اعمقت يٓمقَي٤م

إن اعمٙم٤مرم أظمالق ُمٓمٝمرة

اًمديـ أوهل٤م و اًمٕم٘مؾ صم٤مٟمٞمٝم٤م

واًمٕمٚمؿ صم٤مًمثٝم٤م و احلٚمؿ راسمٕمٝم٤م

واجلقد ظم٤مُمًٝم٤م و اًمٗمْمؾ ؾم٤مدؾمٝم٤م

واًمؼم ؾم٤مسمٕمٝم٤م و اًمِمٙمر صم٤مُمٜمٝم٤م

واًمّمؼم شم٤مؾمٕمٝم٤م و اًمٚملم سم٤مىمٞمٝم٤م

واًمٜمٗمس شمٕمٚمؿ أن ٓ أص٤مدىمٝم٤م

وًمً٧م أرؿمد آ طملم أقمّمٞمٝم٤م

واقمٛمؾ ًمدار همد روقان ظم٤مزهن٤م

واجل٤مر أمحد و اًمرمحـ ٟم٤مؿمٞمٝم٤م

ىمّمقره٤م ذه٥م و اعمًؽ ـمٞمٜمتٝم٤م

واًمزقمٗمران رسمٞمع ٟم٤مسم٧م ومٞمٝم٤م

أهن٤مره٤م ًمٌـ حمض و ُمـ قمًؾ

واخلٛمر جيري رطمٞم٘م٤م ذم جم٤مرَي٤م

واًمٓمػم دمري قمغم إهمّم٤من قم٤ميمٗم٦م

شمًٌح اهلل ضمٝمر ًا ذم ُمٖم٤مٟمٞمٝم٤م

ُمـ يِمؽمي اًمدار ذم اًمٗمردوس

يٕمٛمره٤م سمريمٕم٦م ذم فمالم اًمٚمٞمؾ َيٞمٞمٝم٤م.

ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل رم ( ٟمقٟمٞمتف ) :
هل ضمٜم٦م ـم٤مسم٧م وـم٤مب ٟمٕمٞمٛمٝم٤م

ومٜمٕمٞمٛمٝم٤م سم٤مق وًمٞمس سمٗم٤من
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دار اًمًالم وضمٜم٦م اعم٠موى

وُمٜمــزل قمًٙمر آيامن واًم٘مرآن

وم٤مًمدار دار ؾمالُم٦م وظمٓم٤مهبؿ

ومٞمٝم٤م ؾمالم واؾمؿ ذي اًمٖمٗمران

ي٤م ظم٤مـم٥م احلـقر احلً٤من

وـم٤مًمٌ٤م ًمقصـ٤مهلـ سمجٜمـ٦م احلٞمـقان

ًمق يمٜم٧م شمدري ُمـ ظمٓمٌ٧م وُمـ

ـمٚمٌــ٧م سمذًم٧م ُم٤م حتقي ُمـ إصمامن

أو يمٜم٧م شمدري أيـ ُمًٙمٜمٝم٤م

ضمٕمٚمــ٧م اًمًٕمل ُمٜمؽ هل٤م قمغم إضمٗم٤من

وًم٘مد وصٗم٧م ـمريؼ ُمًٙمٜمٝم٤م

وم٤من رُم٧م اًمقص٤مل ومال شمٙمـ سم٤مًمقان

أهع وطمدث اًمًػم ضمٝمدك

اٟمام ُمناك هذا ؾم٤مقم٦م ًمزُم٤من

وم٤مقمِمؼ وطمدّ ث سم٤مًمقص٤مل اًمٜمٗمس

واسمــذل ُمٝمره٤م ُم٤م دُم٧م ذا اُمٙم٤من

واضمٕمؾ صٞم٤مُمؽ ىمٌؾ ًم٘مٞم٤مه٤م

ويقم اًمقصؾ يقم اًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من

واضمٕمؾ ٟمٕمقت مج٤مهل٤م احل٤مدي

وه شمٚم٘مل اعمخ٤موف وهل ذات أُم٤من.

آ٢ثبس اٌؼٍّ ٗ١ف ٝز١بح اٌغٍف :

ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ذم همزوة ُم١مشم٦م يم٤من هق اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مم ًمٚمٖمزوة سمٕمد ُم٘متؾ زيد سمـ طم٤مرصم٦م،
وم٤م ْىمت ََح َؿ َضم ْٕم َٗم ُر َقم ْـ َوم َر ٍ
س ًَم ُف َؿم ْ٘م َرا َء ُصم ّؿ َقم َ٘م َر َه٤م ُصم ّؿ َىم٤مشم ََؾ َطمتّك ُىمتِ َؾ َو ُه َق َي ُ٘م ُ
قل:
ِ
ِ
َي٤م َطمٌّ َذا ْ
اهب٤م
اهب٤م
ذ َُ
ؽم ُ َ
اجلَٜمّ ُ٦م َوا ْىم َ
َـمٞمٌَّ ً٦م َو َسم٤مر ًدا َ َ
ِ ِ
٤مهب٤م
اهب٤م
يمَ٤موم َر ٌة َسمٕمٞمدَ ٌة َأٟم ًَْ ُ َ
اًمرو ُم ُرو ٌم َىمدْ َدٟمَ٤م َقم َذ ُ َ
َو ّ
ِ
اهب٤م
ض َُ
َقم َ ّكم إ ْذ َٓ َىمٞمْتُ َٝم٤م َ
ِ ِ
ِ
ؽم ّد ُد
صمؿ عمَّ٤م ُىمت َؾ َضم ْٕم َٗم ٌر َأ َظم َذ َقمٌْدُ اهللِّ ْسم ُـ َر َو َ
اًمرا َي َ٦م ُصم ّؿ َشم َ٘مدّ َم ِ َهب٤مَ ،و ُه َق َقم َغم َوم َرؾمف َوم َج َٕم َؾ َي ًْتَٜم ِْز ُل َٟم ْٗم ًَ ُف َو َي َ َ
اطم َ٦م ّ
اًمؽم ّد ِد ُصم ّؿ َىم َ٤مل:
َسم ْٕم َض ّ َ
ًَمتَٜم ِْزًمِــ ّـ َأ ْو ًَمتُٙم َْر ِهٜمّ ْف
ـس ًَمتَٜم ِْزًمِٜمّ ْف
َأ ْىم ًَ ْٛم ُ
ـ٧م َي٤م َٟم ْٗم ُ
ُم ِ٤مزم َأر ِ
لم ْ
ْ
اجلَٜمّ ْ٦م
اًمر ّٟم ْ٦م
اك َشمٙم َْر ِه َ
٥م اًمٜم ُ
إن َأ ْضم َٚم َ
َ َ
ّ٤مس َو َؿمدّ وا ّ
ه ْؾ َأٟم ِ
َىمدْ َـم َ٤مل ُم٤م َىمدْ ُيمٜم ِ
ْ٧م ّإٓ ُٟم ْٓم َٗم ٌ٦م ِذم َؿمٜمّ ْ٦م
ْ٧م ُُم ْٓم َٛمئِٜمّ ْ٦م
َ
َ
َو َىم َ٤مل َأ ْي ًْم٤م:

ـس ّإٓ ُشم ْ٘مت َِكم َمت ُ ِ
ـقيت
َي٤م َٟم ْٗم ُ
وُم٤م َمتٜمّٞم ِ
٧م َوم َ٘مـدْ ُأ ْقمٓمِٞمـ٧م
َ َ َْ

مح٤مم اعمَْق ِ
ِ
ت َىمدْ َصٚمِ َٞم ْ٧م
َه َذا َ ُ ْ
ْ
إن َشم ْٗم َٕمٚمِـل ومِ ْٕم َٚم ُٝم َام ُه ِدي٧م
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ٍ ِ
حل ٍؿ َوم َ٘م َ٤ملُ :ؿمدّ ِ َهب َذا ُص ْٚم ٌَؽَ ،وم٢مِٟمّؽ َىمدْ ًَم ِ٘مٞم٧م ِذم
َز ْيدً ا َو َضم ْٕم َٗم ًراُ :صم ّؿ ٟم ََز َل َوم َٚم ّام ٟم ََز َل َأشمَ٤م ُه ا ْسم ُـ َقم ّؿ ًَم ُف سمِ َٕم ْرق ُم ْـ َ ْ
احل ْٓمٛم َ٦م ِذم ٟم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ٤مطم َٞم ِ٦م اًمٜمّ٤م ِ
ْ٧م
س َوم َ٘م َ٤ملَ :و َأٟم َ
َأ ّي٤مُمؽ َهذه َُم٤م ًَم٘مٞم٧مَ ،وم َ٠م َظم َذ ُه ُم ْـ َيده ُصم ّؿ ا ْٟم َت َٝم َس ُمٜمْ ُف َهن ْ ًَ ً٦م ُصم ّؿ َؾمٛم َع ْ َ َ
ِذم اًمدّ ْٟم َٞم٤م!! ُصم ّؿ َأ ًْم َ٘م٤م ُه ُِم ْـ َي ِد ِهُ ،صم ّؿ َأ َظم َذ َؾمٞمْ َٗم ُف َومتَ َ٘مدّ َم َوم َ٘م٤مشم ََؾ َطمتّك ُىمتِ َؾ(..ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )378/2
ىم٤مل راومع سمـ قمٌد اهلل :ىم٤مل زم هِم٤مم سمـ َيٞمك اًمٙمٜم٤منٕ :طمدصمٜمَّؽ طمديثً٤م رأيتف سمٕمٞمٜمل وؿمٝمدشمف سمٜمٗمز
وٟمٗمٕمٜمل اهلل قمز وضمؾ سمف ومٕمًك اهلل أن يٜمٗمٕمؽ سمف يمام ٟمٗمٕمٜمل ىمٚم٧م :طمدصمٜمل ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد ىم٤مل :همزوٟم٤م أرض
اًمروم ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم (يمذا قمٜمده!) وقمٚمٞمٜم٤م ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،وقمٌد اهلل سمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌداعمٚمؽ
وهل اًمٖمزاة اًمتل ومتح اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝم٤م اًم ُّٓمقاٟم٦م ويمٜم٤م روم٘م ً٦م ُمـ أهؾ اًمٌٍمة وأهؾ اجلزيرة ذم ُمقوع
واطمد ويمٜم٤م ٟمتٜم٤موب اخلدُم٦م واحلراؾم٦م وـمٚم٥م اًمزاد واًمٕمٚمقوم٤مت ويم٤من ُمٕمٜم٤م رضمؾ ي٘م٤مل ًمف ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث
ذو طمظ ُمـ قمٌ٤مدة ،يّمقم اًمٜمٝم٤مر وي٘مقم اًمٚمٞمؾ ،ومٙمٜم٤م ٟمحرص أن ٟمخٗمػ قمٜمف ٟمقسمتف وٟمتقمم ذًمؽ ،ومٞم٠مسمك إٓ
أن يٙمقن ذم مجٞمع إُمقر ُمـ طمٞم٨م ٓ َيكم ؿمٞمئً٤م ُمـ قمٌ٤مدشمف .ىم٤مل :وُم٤م رأيتف ذم ًمٞمؾ وٓ هن٤مر ىمط ،إٓ قمغم
طم٤مل اضمتٝم٤مده ،وم٢من ل يٙمـ وىم٧م صالة أو يمٜم٤م ٟمًػم ..ل يٗمؽم ُمـ ذيمر اهلل ودراؾم٦م اًم٘مرآن .ىم٤مل هِم٤مم:
وم٠مدريمٜمل وإي٤مه اًمٜمقسم ُ٦م ذات ًمٞمٚم٦م ذم احلراؾم٦م وٟمحـ ِ
حم٤مسون طمّمٜمً٤م ُمـ طمّمقن اًمروم ىمد اؾمتّمٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م
أُمره .ىم٤مل :ومرأي٧م ُمـ ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ ؿمدة اًمّمؼم قمغم اًمٕمٌ٤مدة ُم٤م اطمت٘مرت ُمٕمف
ٟمٗمز ،وقمجٌ٧م ُمـ ىمقة ضمًٛمف قمغم ذًمؽ ،وقمٚمٛم٧م أن اهلل -قمز وضمؾَ -ي٥م اًمٗمْمؾ عمـ يِم٤مء ،وأصٌح
ًّ
يم٤مٓ ٟم َِّمًٌ٤م عم٤م يم٤من ُمٜمف ذم ًمٞمٚمتف ،وم٘مٚم٧م ًمف :رمحؽ اهلل ،إن ًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ طم ًّ٘م٤م ،وًمٕمٞمٜمٞمؽ قمٚمٞمؽ طم ًّ٘م٤م ،وىمد
قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :ايم َٚمٗمقا ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمٓمٞم٘مقنش ،وذيمرت ًمف ؿمٌف هذا ُمـ
أٟمٗم٤مس ُشم َٕمد وقمٛمر يٗمٜمك ،وأٟم٤م ٌ
رضمؾ أٟمتٔمر اعمقت وأسم٤مدر ظمروج
إطم٤مدي٨م .وم٘م٤مل زم :ي٤م أظمل ،إٟمام هل
ٌ
ٟمٗمز .وم٠مسمٙم٤من ضمقاسمف ،ودقمقت اهلل -قمز وضمؾً -مف سم٤مًمتثٌٞم٧م واًمٕمقن .صمؿ ىمٚم٧م ًمفٟ :مؿ ً
ىمٚمٞمال شمًؽمح ،وم٢مٟمؽ
ٓ شمدري ُم٤م َيدث ُمـ أُمر اًمٕمدو ،وم٢من طمدث رء يمٜم٧م ٟمِمٞم ًٓم٤م .ىم٤مل :ومٜم٤مم إمم ضم٤مٟم٥م اخلٌ٤مء ،وشمٗمرق
أصح٤مسمٜم٤م ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ هق ذم اًم٘مت٤مل ،وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ذم همػم ذًمؽ ،وأىمٛم٧م ذم ُمقوٕمل أومت٘مد رضم٤مًمتٝمؿ
و ُأصٚمح هلؿ ـمٕم٤م ًُم٤م يٜمٍمومقن إًمٞمف .وم٢من ًَمٙمذًمؽ إذ ؾمٛمٕم٧م يمال ًُم٤م ذم اخلٌ٤مء وم٠مٟمٙمرشمف :إذ ًمٞمس ومٞمف همػم
ٟم٤مئام ،وفمٜمٜم٧م أن أطمدً ا دظمٚمف ُمـ طمٞم٨م ل أره ،ومٌ٤مدرت ومدظمٚم٧م ،وم٢مذا ًمٞمس ومٞمف أطمدٌ
ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث ً
همػمه ،وهق ٟم٤مئؿ سمح٤مًمف ،إٓ أٟمف يتٙمٚمؿ ذم ٟمقُمف ويْمحؽ ،وم٠مصٖمٞم٧م إًمٞمف ومٙم٠مٟمام َي٤مـم٥م إٟمً٤مٟمً٤م ،ومحٗمٔم٧م
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ُمـ ىمقًمفُ :م٤م أطم٥م أن أرضمع ،صمؿ ُمد يده اًمٞمٛمٜمك يم٠مٟمف يٚمتٛمس ؿمٞم ًئ٤م صمؿ رده٤م ر ًّدا رومٞم ً٘م٤م وهق يْمحؽ ،صمؿ
ىم٤مل :وم٤مًمٚمٞمٚم٦م .صمؿ وصم٥م ُمـ ٟمقُمف وصمٌ ً٦م اؾمتٞم٘مظ هل٤م وهق يرقمد ،وم٠مشمٞم٧م وم٤مطمتْمٜمتف إمم صدري ُمٚم ًّٞم٤م وهق
ً
وؿمامٓ ،طمتك ؾمٙمـ وقم٤مد إًمٞمف ومٝمٛمف ،وضمٕمؾ َيٚمؾ ويٙمؼم وَيٛمد اهلل .وم٘مٚم٧م ًمف :ي٤م أظملُ ،م٤م
يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜمً٤م
ظمػما ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد .ىمٚم٧م :إن ىمد رأيتؽ ُمٜمؽ ؿمٞمئً٤م وؾمٛمٕم٧م ُمٜمؽ يمال ًُم٤م ذم ٟمقُمؽ،
ؿم٠مٟمؽ؟ وم٘م٤ملً :
ومحدصمٜمل سمام رأي٧م .وم٘م٤ملَ :أو شمُٕمٗمٞمٜمل ُمـ ذًمؽ ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد؟ ومذيمَّرشمف طمؼ اًمّمحٌ٦م ،وىمٚم٧م :طمدصمٜمل -
وظمػما .وم٘م٤مل :إن عم٤م ٟمٛم٧م ذم وىمتل هذا رأي٧م يم٠من اًم٘مٞم٤مُم٦م
رمحؽ اهلل ،-ومٕمًك أن جيٕمؾ زم ذم ذًمؽ ِقمٔم ً٦م
ً
ىمد ىم٤مُم٧م ،وظمرج اًمٕمٌ٤مد ُمـ ىمٌقرهؿ ومقىمٗمقا ذم ُمقىمٗمٝمؿ وؿمخّمقا سم٠مسمّم٤مرهؿ يٜمتٔمرون أُمر رهبؿَ ،ومٌَٞمْٜم٤م
أٟم٤م يمذًمؽ إذ أشم٤من رضمالن ل أر ىمط ُمثؾ صقرهتام ً
قمكم ،ومرددت قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،وم٘م٤مٓ:
يمامٓ وطمًٜمً٤م ،ومًٚمام َّ
ي٤م ؾمٕمٞمد :أسمنم وم٘مد ُهمٗمر ذٟمٌؽ ُ
وؿمٙمر ؾمٕمٞمؽ و ُىمٌؾ قمٛمٚمؽ واؾمتجٞم٥م دقم٤مؤك و ُقمجٚم٧م ًمؽ اًمٌنمى ذم
وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام طمتك
طمٞم٤مشمؽ ،وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمٜم٤م طمتك ٟمريؽ ُم٤م أقمد اهلل -قمز وضمؾً -مؽ ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ .ىم٤مل:
ُ
سمخ ٍ
ذات اًمٞمٛملم َ
ٞمؾ ٓ شمِمٌف ظمٞمٚمٜم٤م هذه ،إٟمام هل يم٤مًمؼمق
أظمرضم٤من ُمـ مجٚم٦م أهؾ اعمقىمػ ،وم٢مذا ٟمحـ َ
اًمٓمرف قمغم أوًمف وٓ
اخل٤مـمػ ،ومريمٌٜم٤مه٤م ومً٤مرت سمٜم٤م يمٝمٌقب اًمريح طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم ىمٍم قمٔمٞمؿ ٓ ي٘مع ْ
قمغم آظمره وٓ قمغم ارشمٗم٤مقمف ،صمؿ هق ُمع ذًمؽ يم٠مٟمف صٞمغ ُمـ ومْم٦م ص٤مومٞم٦م ،ومٝمق ٟمقر يتألٕ ،ومٚمام ور ْدٟم٤م سم٤م َسمف
اٟمٗمتح ًمٜم٤م ُمـ همػم أن ٟمًتٗمتح ،ومدظمٚمٜم٤م إمم ُم٤م ٓ يٌٚمٖمف وصػ واصػ وٓ َيٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم ،وإذا ذم
اًمقصٗم٤مء واًمقص٤مئػ يمٕمدد اًمٜمجقم ،يم٠مهنؿ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممً( :م١مًم١م ُمٙمٜمقن) ،ومحلم رأوٟم٤م
اًم٘مٍم ُمـ ُ
أظمذوا ذم أًمقان ُمـ اًم٘مقل احلًـ سمٜمٖمؿ خمتٚمٗم٦م ،ويمٚمٝمؿ َيٚمٓمقن سمٙمالُمٝمؿ :هذا وزم اهلل ،وىمد ضم٤مء وزم اهلل،
ِ ِ
وُمرطمٌ٤م سمقزم اهللِ .
أهة ُمـ ذه٥م ،وإذا قمغم يمؾ هير ُمٜمٝم٤م
ومنٟم٤م يمذًمؽ طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم
َ
ً
جم٤مًمس ذات َّ
ضم٤مري ٌ٦م ٓ يًتٓمٞمع أطمدٌ ُمـ ظمٚمؼ اهلل -قمز وضمؾ -وصٗمٝم٤م ،وذم وؾمٓمٝمـ واطمدة قم٤مًمٞم٦م قمٚمٞمٝمـ ذم ـمقهل٤م
ومت٤مُمٝم٤م ومج٤مهل٤م ويمامهل٤م .وم٘م٤مل اًمرضمالن :هذا ُمٜمزًمؽ ،وه١مٓء أهٚمؽ وهٝمٜم٤م ُم٘مٞمٚمؽ وُمآًمؽ قمٜمد رسمؽ ُمـ
اًمرو قان إيمؼم .واٟمٍموم٤م قمٜمل ،ووصم٥م اجلقاري ٟمحقي سم٤مًمؽمطمٞم٥م واًمتٕمٔمٞمؿ وآؾمتٌِم٤مر ،يمام يٙمقن ُمـ
أهؾ اًمٖم٤مئ٥م قمٜمد ىمدوُمف قمٚمٞمٝمؿ ،ومحٚمقن طمتك أضمٚمًقن قمغم اًمنير إوؾمط إمم ضم٤مٟم٥م شمٚمؽ اجل٤مري٦م،
وىمٚمـ زم :هذه زوضمتؽ ،وًمؽ ُمثٚمٝم٤م ُمٕمٝم٤م ،وىمد ـم٤مل اٟمتٔم٤مرٟم٤م إي٤مك .ومٙمٚمٛمتٜمل ويمٚمٛمتٝم٤م ،وم٘مٚم٧م هل٤م :أيـ
أٟم٤م؟ وم٘م٤مًم٧م :ذم ضمٜم٦م اعم٠موى ،وم٘مٚم٧مُ :مـ ِ
أٟم٧م؟ ىم٤مًم٧م :أٟم٤م زوضمتؽ اخل٤مًمدة ،وم٘مٚم٧م :وم٠ميـ إظمرى؟
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قمٜمدك اًمٞمقم صمؿ أحتقل إمم شمٚمؽ ذم ٍ
ِ
وُمددت يدي إًمٞمٝم٤م
همد.
وم٘م٤مًم٧م :ذم ىمٍمك أظمر .وم٘مٚم٧م :وم٢من أىمٞمؿ
ُ
َ
ومر َّد ْهت٤م ر ًّدا رومٞم ً٘م٤م ،وىم٤مًم٧م :أُم٤م اًمٞمقم ومال ،إٟمؽ راضمع إمم اًمدٟمٞم٤م .وم٘مٚم٧مُ :م٤م أطم٥م أن أرضمع .وم٘م٤مًم٧م ٓ :سمد
ُمـ ذًمؽ ،وؾمت٘مٞمؿ صمال ًصم٤م صمؿ شمٗمٓمر قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م -إن ؿم٤مء اهلل .-وم٘مٚم٧م :وم٤مًمٚمٞمٚم٦م اًمٚمٞمٚم٦م .وم٘م٤مًم٧م :إٟمف
وم٘مٚم٧م ًمف :ي٤م
ومقصمٌ٧م ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م وم٢مذا أٟم٤م ىمد اؾمتٞم٘مٔم٧م .ىم٤مل هِم٤مم:
هنْم ْ٧م قمـ جمٚمًٝم٤م،
ُ
ُ
أُمرا ُم٘مْمٞمًّ٤م .صمؿ َ
يم٤من ً
أظمل ِ
أطمد ْ
ؿمٙمرا وم٘مد يمِمػ ًمؽ قمـ صمقاب قمٛمٚمؽ .وم٘م٤مل زم :ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد ،هؾ رأى أطمدٌ همػمك ُم٤م
ث هلل ً
دُم٧م طمٞمًّ٤م .وم٘مٚم٧مٟ :مٕمؿ .وم٘م٤ملُ :م٤م
رأي٧م؟ وم٘مٚم٧م .ٓ :وم٘م٤مل :وم٠مؾم٠مًمؽ سم٤مهلل -قمز وضمؾ -إٓ
قمكم ُم٤م ُ
َ
َ
ؾمؽمت َّ
ومٕمؾ أصح٤مسمٜم٤م؟ وم٘مٚم٧م :سمٕمْمٝمؿ ذم اًم٘مت٤مل وسمٕمْمٝمؿ ذم احلقائ٩م .وم٘م٤مم ومتٓمٝمر واهمتًؾ وُمس ـمٞمًٌ٤م وأظمذ
ؾمالطمف وص٤مر إمم ُمقوع اًم٘مت٤مل ،وهق ص٤مئؿ ،ومٚمؿ يزل ي٘م٤مشمؾ طمتك اًمٚمٞمؾ ،واٟمٍمف أصح٤مسمف وهق ومٞمٝمؿ.
وم٘م٤مًمقا :ي٤م أسم٤م اًمقًمٞمد ًم٘مد صٜمع هذا اًمرضمؾ ؿمٞمئً٤م ُم٤م رأيٜم٤مه صٜم َع ُمثٚمف ىمطً ،م٘مد طمرص قمغم اًمِمٝم٤مدة وـمرح
ٟمٗمًف حت٧م ؾمٝم٤مم اًمٕمدو وطمج٤مرهتؿ ،ومٙمؾ ذًمؽ يٜمٌق قمٜمف ،وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمزً :مق شمٕمٚمٛمقن ؿم٠مٟمف ًمتٜم٤مومًتؿ ذم
ص٤مئام ،ومّمٜمع يمّمٜمٞمٕمف سم٤مُٕمس،
ىم٤مئام وأصٌح
ً
صٜمٞمٕمف .ىم٤مل :وأومٓمر قمغم رء ُمـ اًمٓمٕم٤مم ،وسم٤مت ًمٞمٚمتف ً
آظمر اًمٜمٝم٤مر ،ومذيمر قمٜمف أصح٤مسمف ُمثؾ ُم٤م ذيمروه سم٤مُٕمس ،طمتك يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م وىمد ُمْم٧م
واٟمٍمف َ
وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمف ،وىمٚم٧م ٓ :سمد أن أؿمٝمد أُمره وُم٤م يٙمقن ُمٜمف ،ومٚمؿ ُي ِ
ٚمؼ ٟمٗمًف حت٧م ُمٙم٤ميد
ًمٞمٚمت٤من .ىم٤مل هِم٤مم:
ُ
سمٓمرذم ُمـ سمٕمٞمد ٓ أؾمتٓمٞمع اًمدٟمق
هن٤مره يم َّٚمف ،وٓ يّمؾ إًمٞمف رء ،وهق ي١مصمر ومٞمٝمؿ أصم٤مر ،وأٟم٤م أرقم٤مه ْ
اًمٕمدو َ
ُمٜمف ،طمتك إذا شمد ًَّم٧م اًمِمٛمس ًمٚمٖمروب وهق أٟمِمط ُم٤م يم٤من ،وم٢مذا سمرضمؾ ُمـ ومقق طم٤مئط احلّمـ ىمد شمٕمٛمده
ومّمح٧م سم٤مًمٜم٤مس وم٤مسمتدروه واضمتذسمقه وسمف رُمؼ ،وضم٤مءوا
سمًٝمؿ ومقىمع ذم ٟمحره ومخر سي ًٕم٤م ،وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمف،
ُ
سمف َيٛمٚمقٟمف .ومٚمام رأيتف ىمٚم٧م :هٜمٞمئً٤م ًمؽ ُم٤م شمٗمٓمر قمٚمٞمف اًمٚمٞمٚم٦م ،ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ُمٕمؽ! ىم٤مل :ومٕمض ؿمٗمتف اًمًٗمغم
سمٓمرومف وهق يْمحؽ ،يذيمرن ُم٤م يم٤من ؾم٠مًمٜمل ُمـ اًمٙمتامن قمٚمٞمف .صمؿ ىم٤مل :احلٛمد هلل اًمذي صدَ َىمٜم٤م
وأوُم٠م إزم ْ
وقمده .ومقاهلل ُم٤م شمٙمٚمؿ سمٌمء همػمه٤م ،صمؿ ىم٣م رمحف اهلل .ىم٤مل هِم٤مم :وم٘مٚم٧م سم٠مقمغم صقيت :ي٤م قمٌ٤مد اهلل ،عمثؾ
هذا ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن ،اؾمٛمٕمقا ُم٤م ُأظمؼميمؿ سمف قمـ أظمٞمٙمؿ هذا .وم٠مىمٌؾ اًمٜم٤مس إ َّزم ومحدصمتٝمؿ سم٤محلدي٨م قمغم
وضمٝمف ،ومام رأي٧م ُّ
اًمٜم٤مس
أيمثر ُمـ شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م سم٤ميم ًٞم٤م ،صمؿ يمؼموا شمٙمٌػم ًة اوٓمرب هل٤م اًمٕمًٙمر ،وضمٕمؾ
ُ
ىمط َ
سمٕمْم٤م طمتك ذاع احلدي٨م ذم مجٞمٕمٝمؿ ،وم٠مىمٌٚمقا ًمٚمّمالة قمٚمٞمف ،وسمٚمغ ُمًٚمٛم َ٦م سم َـ قمٌد اعمٚمؽ،
َيؼم سمٕمْمٝمؿ ً
وم٠مىمٌؾ وىمد ووٕمٜم٤مه ًمٜمّمكم قمٚمٞمف .ومٚمام طمي ىمٚمٜم٤م :إن رأى إُمػم أصٚمحف اهلل أن يّمكم قمٚمٞمف! وم٘م٤مل :سمؾ
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وقمٛمٞمٜم٤م
يّمكم قمٚمٞمف ص٤مطمٌف اًمذي قمرف ُمـ أُمره ُم٤م قمرف .ىم٤مل هِم٤مم:
ُ
ومّمٚمٞم٧م قمٚمٞمف ودومٜمّ٤مه ذم ُمقوٕمف َّ
سمٕمْم٤م ،صمؿ أصٌحقا ومٜمٝمْمقا إمم احلّمـ سمٜمِٞم ٍ
٤مت
وَي ّرض سمٕمْمٝمؿ ً
أصمر اًم٘مؼم ،وسم٤مت اًمٜم٤مس يذيمرون طمديثفُ ،
َّ
َ
ٍ
وىمٚمقب ُمِمت٤مىم٦م إمم ًم٘م٤مء اهلل قمز وضمؾ ومام أوحك اًمٜمٝم٤مر طمتك ومتح اهلل احلّمـ سمؼميمتف رمحف اهلل.
جمدَّ دة
(اجلٝم٤مد ٓسمق احلًـ اخلي اًمًٚمٛمل )
وهذا رضمؾ ّ
رث اهلٞمئ٦م يًٛمع أسم٤م ُمقد إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف َيدث قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل  ( :إن أسمقاب اجلٜم٦م حت٧م فمالل اًمًٞمقف ))وم٘م٤مم إمم ُمقؾمك وم٘م٤مل ًمف  :ي٤م أسم٤م ُمقؾمك! أأٟم٧م
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل هذا ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ  .ومرضمع إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل  :أىمرأ قمٚمٞمٙمؿ
اًمًالم صمؿ يمن ضمٗمـ ؾمٞمٗمف وم٠مًم٘م٤مه صمؿ ُمِمك سمًٞمٗمف إمم اًمٕمدو وميب سمف طمتك ُىمتؾ.
(صحٞمح ُمًٚمؿ  1992ؾمٜمـ اًمؽمُمذى ُ 1659مًٜمد امحد )396/4

سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرهم٧م ُمٜمف رم يقم اًمًٌ٧م اعمقاومؼ  9ذى احلجف  1449هـ
اعمقاومؼ 11اهمًٓمس  2919م ( ًمٞمٚمف يقم قمرومف )
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ادلقبدس ٚادلشاخغ

طمٚمٞمف آوًمٞم٤مء ٓ -سمك ٟمٕمٞمؿ آصٗمٝم٤مٟمك

اعمّم٤مطمػ – ٓسمـ اسمك داود

أطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ – ًمٚمٖمزامم

ومْم٤مئؾ اًم٘مران اًمٙمريؿ – ٓسمـ يمثػم

ؾمػم اقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌك

ومْم٤مئؾ اًم٘مران – ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم

صٗمف اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزى

ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ ً -مٚمٌٖمقى

آسم٤مٟم٦م – ٓسمـ سمٓم٦م

أؾمٌ٤مب اًمٜمزول – ًمٚمقاطمدى

شمٗمًػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ – ٓسمـ يمثػم

صحٞمح اًمٌخ٤مرى

شمٗمًػم -اًم٘مرـمٌك

آدب اعمٗمرد – ًمٚمٌخ٤مرى

شمٗمًػم -اسمـ اسمك طم٤مشمؿ

صحٞمح ُمًٚمؿ

شمٗمًػم – اًمٌٞمْم٤موى

ُمقـم٠م آُم٤مم ُم٤مًمؽ

شمٗمًػم – اًمٜمًٗمك

ؾمٜمـ اًمدراىمٓمٜمك

شمٗمًػم – ُم٘م٤مشمؾ

ؾمٜمـ اسمك داود

شمٗمًػم – ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من – ًمٚمٓمؼمى

ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف

شمٗمًػم – اًمٌٖمقى

ؾمٜمـ اًمؽمُمذى

زاد اعمًػم رم قمٚمؿ اًمتٗمًػمٓ -سمـ اجلقزى

ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئك

شمٗمًػم – اسمـ ضمرير

اعمًتدرك – ًمٚمح٤ميمؿ

شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر ً -مٚمًٞمقـمك

ُمّمٜمػ سمـ اسمك ؿمٞمٌ٦م

شمٗمًػم اًم٘مران اًمتحرير واًمتٜمقير – ٓسمـ قم٤مؿمقر

ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق

اًمْمقء اعمٜمػم قمغم اًمتٗمًػم – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

ُمًٜمد آُم٤مم امحد

أوقاء اًمٌٞم٤من رم ايْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرأن

ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد

اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم رم شمٗمًػم اسمـ يمثػم

ُمًٜمد اًمروي٤مٟمك

اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

ُمًٜمد اسمق يٕمغم

اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ً -مٚمرازى

ُمًٜمد اسمـ قمقاٟمف

اًمدر اعمٜمثقرً -مٚمًٞمقـمك

ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ً -مٚمٓمؼمى

اطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓ -سمك سمٙمر اًمٕمرسمك

ُمً٤مئؾ آُم٤مم امحد

اعمّم٤مدر واعمراضمع
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اعمّم٤مدر واعمراضمع

احل٤موى رم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ومتح اًمٌ٤مرى ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓ -سمـ طمجر

اًمؼمه٤من رم قمٚمقم اًم٘مرأن ً -مٚمزريمِمك

شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ – ٓسمـ طمجر

آشم٘م٤من رم قمٚمقم اًم٘مرآن ً -مٚمًٞمقـمك

هتذي٥م آصم٤مر – ًمٚمٓمؼمى

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م – ٓسمـ طمجر

آؾمتذيم٤مر – ٓسمـ قمٌد اًمؼم

ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى – ٓسمـ سمٓم٤مل

ـمريؼ اهلجرشملم – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ً -مٚمٌٞمٝم٘مك

قمدة اًمّم٤مسمريـ – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمًٜمف ٓ -سمك سمٙمراخلالل

ُمدراج اًمً٤مًمٙملم – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمًٜمـ و آصم٤مرً -مٚمٌٞمٝم٘مك

اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م –ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمًٜمـ – ٓسمـ اسمك قم٤مصؿ

ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة و ُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿٓ -سمـ اًم٘مٞمؿ

اًمًٜمـ اًمقارده رم اًمٗمتـٓ -سمك قمٛمرو اًمداٟمك

اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م رم اصالح اًمرقمك و اًمراقمٞمف-سمـ شمٞمٛمف

اًمًٜمف ً -مٚمٛمروزى

اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل – ٓسمـ شمٞمٛمٞمف

اجل٤مُمع ٓظمالق اًمراوى وادب اًمً٤مُمع-
ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى

جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ -سمـ شمٞمٛمٞمف

اجل٤مُمع ٓ -سمـ قمٌد اًمؼم

اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓ -سمـ شمٞمٛمٞمف

اجل٤مُمع اًمٙمٌػم – ًمٚمًٞمقـمك

ُمٜمٝم٤مج اًمًٜمف اًمٜمٌقي٦م – ٓسمـ شمٞمٛمٞمف

ضم٤مُمع احلدي٨م ً -مٚمًٞمقـمك

ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م رم اًمتقؾمؾ و اًمقؾمٞمٚم٦مٓ -سمـ شمٞمٛمٞمف

ؿمٕم٥م آيامن – ًمٚمٌٞمٝم٘مك

أىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿٓ -سمـ شمٞمٛمٞمف

ٟمٞمؾ آوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك آظمٞم٤مرً -مٚمِمقيم٤مٟمك

اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞمف رم آقمامل اًم٘مٚمٌٞمف – ٓسمـ شمٞمٛمٞمف

اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ً -مٚمٜمقوى

اًمثٌ٤مت قمٜمد اعمامت – ٓسمـ اجلقزى

اعمٜمٝم٤مج رم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ – ًمٚمٜمقوى

اًمتٌٍمة – ٓسمـ اجلقزى

ذح آرسمٕملم اًمٜمقوي٦م – ًمالُم٤مم اًمٜمقوى

اداب احلًـ اًمٌٍمىٓ -سمـ اجلقزى

اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ-
ًمٚمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌك

اعمٜمتٔمؿ ٓ -سمـ اجلقزى

ومتح اًم٘مديرً -مٚمِمقيم٤مٟمك

اًمِمٗم٤مء ٓ -سمـ اجلقزى

ومتح اعمٜمٕمؿ ذح صحٞمح ُمًٚمؿُ .مقؾمك ؿم٤مهلم

اًمؼم و اًمّمٚم٦م ٓ -سمـ اجلقزى
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اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م – اًمٌ٤مضمك آٟمدًمًك
اًمتٛمٝمٞمد عم٤م رم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مٟمك و آؾم٤مٟمٞمد-
ٓسمـ قمٌداًمؼم

شمٚمٌٞمس اسمٚمٞمسٓ-سمـ اجلقزى
صٞمد اخل٤مـمر ٓسمـ اجلقزى

اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم – ًمٚمٓمؼماٟمك

ذم اهلقى – ٓسمـ اجلقزى

أقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمف ً -مالًمٙم٤مئك

ذم اًمٙمالم واهٚمف – ًمٚمٝمروى

آقمت٘م٤مدً -مٚمٌٞمٝم٘مك

اعمًتٓمرف – ًمالسمِمٞمٝمك

اصقل اًمًٜمف ٓ -سمـ اسمك زُمٜمٞملم

اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ً -مٚمديٜمقرى

اًمٜمٝم٤مي٦م رم همري٥م احلدي٨م وآصمر – ٓسمـ آصمػم

اًمٌحراعمحٞمط – ٓسمق طمٞم٤من آٟمدًمًك

اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓ -سمـ ؾمٕمد

اًمتٛمٝمٞمد – ٓسمـ قمٌد اًمؼم

اعمّمٜمػ رم آطم٤مدي٨م و آصم٤مر – ٓسمـ اسمك
ؿمٞمٌف
اطمٙم٤مم آطمٙم٤مم ذح قمٛمدة آطمٙم٤ممٓ-سمـ
دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

اعمّم٤مدر واعمراضمع

اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘منمي٦م – ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مِمػمى
آُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمرً -مٚمخالل

آطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞمف – ٓسمك يٕمغم

آُمر سم٤مٓشمٌ٤مع و اًمٜمٝمك قمـ آسمتداع ً -مٚمًٞمقـمك

اًمٌّم٤مئر و اًمذظم٤مئر – ٓسمـ طمٞم٤من اًمتقطمٞمدى

اًمري٤مض اًمٜمية رم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة -عمح٥م اًمديـ اًمٓمؼمى

اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر – ٓسمـ طمجر
اهلٞمثٛمك

اًمٕم٘مدة اًمٓمح٤موي٦م  -ذح اسمـ اسمك اًمٕمز

اطمٙم٤مم أهؾ اًمذُمف – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمٌٞم٤من و اًمتٜمٌلمً -مٚمج٤مطمظ

أطمٙم٤مم اًمٜمً٤مء – ٓسمـ اجلقزى

اًمتٌٞم٤من رم اداب محٚم٦م اًم٘مرآنً -مٚمٜمقوى

اجلرح واًمتٕمديؾ – ٓسمـ اسمك طم٤مشمؿ

اعمتح٤مسملم رم اهلل – ٓسمك ىمداُمف اعم٘مدؾمك

اًمؽمهمٞم٥م و اًمؽمهٞم٥م – ًمٚمٛمٜمذرى

اًمتقسمٞمخ و اًمتٜمٌٞمف ٓ -سمك اًمِمٞمخ آصٌٝم٤مٟمك

اًمؽمهمٞم٥م رم ومْم٤مئؾ آقمامل وصمقاب ذًمؽ –
ٓسمـ هِم٤مم
اًمًٌؾ اًمًقيف ًمٗم٘مف اًمًٜمـ – ًمٚمح٤مومظ سمـ امحد
احلٙمٛمك

اعمرؤه – ٓسمـ اًمرزسم٤من
اًمٗمقايمف – اًمدواٟمك
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اعمحغم سم٤مٓصم٤مر – ٓسمـ طمزم

آُم٤ممم – ٓسمك قمغم اًم٘م٤ممم

ذف اصح٤مب احلدي٨م – ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى

اعمح٤مؾمـ و اعمً٤مؤى – ًمٚمٌٞمٝم٘مك

ذح ُمٕم٤مٟمك آصم٤مر – ًمٚمٓمح٤موى

اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم آظمالق – ًمٚمخرائٓمك

ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م – ٓسمـ رضم٥م

آُمقال – ٓسمـ زٟمجقيف

ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚمف – ٓسمـ رضم٥م

اًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمراقمك واًمرقمٞمف – ًمٚمتؼميزى

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى – ًمت٤مج اًمديـ
اًمًٌٙمك
ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من – ٓسمك اًمِمٞمخ
آصٌٝم٤مٟمك
قمٛمدة اًم٘م٤مرىء – ًمٌدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك
قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ اًمدراُمكً -مِمٛمس
احلؼ ًمٕمٔمٞمؿ اسم٤مدى
قم٤مرو٦م آطمقذى سمنمح صحٞمح اًمؽمُمذى-
اًمٕمرسمك اعم٤مًمٙمك
همذاء آًمٌ٤مب رم ذح ُمٜمٔمقُم٦م آدب -
ًمٚمًٗم٤مريٜمك

اًمتقطمٞمد – ٓسمـ رضم٥م
اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمف – ٓسمـ محدون
اًمقرع – ًمالُم٤مم أمحد
اإلص٤مسم٦م – ٓسمـ طمجر
اًمٕمزًم٦م – ٓسمك ؾمٚمٞمامن اًمًٌتك
اًمّمداىم٦م و اًمّمديؼ – ٓسمق طمٞم٤من اًمتقطمٞمدى

همرر اخلّم٤مئص اًمقاوح٦م – اًمقـمقاط

اًمتامس اًمًٕمد رم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمدً -مٚمًخ٤موى

ُمٕم٤مل اًمًٜمـ – ٓسمك ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤مسمك

آُمث٤مل ٓ -سمك قمٌٞمد سمـ ؾمالم

جمٛمع اًمزوائد – ًمٚمٝمٞمثٛمك

اًمتٛمثٞمؾ و اعمح٤مضة – اًمثٕم٤مًمٌك

جمٛمقع رؾم٤مئؾ – اسمـ طمزم

ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسمف ٓ -محد

جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌغم

ىمقت اًم٘مٚمقب – ٓسمك ـم٤مًم٥م اعمٙمك

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح – قمغم
ًمٚم٘م٤مرى

اًمتقاسمٞملم – ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدؾمك

ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل – طم٤مومظ سمـ امحد طمٙمٛمك

يمِمػ اًمٙمرسمف رم وصػ اهؾ اًمٖمرسمفٓ -سمـ رضم٥م

خمتٍم ُمٜم٤مه٩م اًم٘م٤مصديـ – ٓسمـ ىمداُم٦م

يمِمػ اخلٗم٤مء – ًمٚمٕمجٚمقٟمك
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اًمتقاوع واخلٛمقل – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

اًمٕمزًم٦م – ًمٚمخٓم٤مسمك

احلٚمؿ – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

يمراُم٤مت آوًمٞم٤مء – اًمالًمٙم٤مئك

اًمٖمٞمٌف و اًمٜمٛمٞمٛم٦م – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف – ٓسمـ رضم٥م

آُمر سم٤معمٕمروف و اًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمرٓ -سمـ اسمك
اًمدٟمٞم٤م
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ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم – ًمٚمٌٚمٞمؼ

اعمحتييـ – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمك – ًمٚمرازى

اًمِمٙمر – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

آم ً -مٚمِم٤مومٕمك

اعمرض و اًمٙمٗم٤مرات – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ديقان  -اًمِم٤مومٕمك

اًمٕم٘مقسم٤مت – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ادب اًمِم٤مومٕمك – ًمٚمرازى

اعمٜم٤مُم٤مت – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمقاقمظ آُم٤مم اًمِم٤مومٕمك

ذم اًمٖمٞمٌف و اًمٜمٛمٞمٛمف – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من – ًمزادة احلٗمٜمك

ىمٍم آُمؾ – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمٜم٤مل اًمٓم٤مًم٥م – ٓسمـ آصمػم

ىمْم٤مء احلقائ٩م – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمً٤مؤى آظمالق – ًمٚمخرائٓمك

اعمتٛمٜمٞملم – ٓسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمً٤مؤى آظمالق وُمذُمقُمٝم٤م – ٓسمك سمٙمر اًمِم٤مُمرى

ُمقؾمققم٦م – اسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

خمتٍم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ – ًمٚمٛمروزى

ُمٙم٤مرم آظمالق – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ُمٞمزان آقمتدال – ًمٚمذهٌك

ُمدارة اًمٜم٤مس – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

هن٤مي٦م ارب رم ومٜمقن آدب ًمٚمٜمقيرى

جم٤مسمق اًمدقمقة – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

هن٩م اًمٌالهم٦م ظمٓمٌ٦م اًمًٜمف – ٓسمك قم٤مصؿ

اصالح اعم٤مل – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

وومٞم٤مت آقمٞم٤من – ٓسمـ طمٚمٙم٤من

اًمتٝمجد و ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

ووم٤مء اًمقوم٤م – ًمٚمًٛمٝمقدى

وصػ اجلٜمف – ٓسمـ اسمك اًمدٟمٞم٤م

اًمٕم٤مىمٌف رم ذيمر اعمقت – ًمٕمٌد احلؼ ًمالؿمٌٞمغم

اًمٗمقائد ٓ -سمـ اًم٘مٞمؿ

قمغم ومراش اعمقت – ـم٤مهر اًمٓمٜم٤مطمك

اجلقاب اًمٙم٤مرم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواءاًمِم٤مرم -
ٓسمـ اًم٘مٞمؿ
اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مٓ -سمـ اًم٘مٞمؿ

اًمتذيمرة رم اطمقال اعمقشمك واُمقر آظمرةً -مٚم٘مرـمٌك
وص٤مي٤م اًمٕمٚمامء قمٜمد طمْمقر اعمقت – ٓسمـ زسمر اًمرسمٕمك
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أهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ٓ-سمـ اًم٘مٞمؿ

أهقال اًم٘مٌقر واطمقال أهٚمٝم٤م امم اًمٜمِمقرٓ -سمـ رضم٥م

اقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

روح اعمٕم٤مٟمك – ًمِمٝم٤مب اًمديـ آًمقؾمك

اًمداء واًمدواء – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

ؾمٌؾ اًمًالم – ًمٚمّمٜمٕم٤مئك

زاد اعمٕم٤مد ٓ -سمـ اًم٘مٞمؿ

حم٤مضات آدسم٤مء ً -مٚمراهم٥م آصٗمٝم٤مٟمك

اًمٓم٥م اًمٜمٌقى – ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

صمامر اًم٘مٚمقب – ًمٚمثٕم٤مًمٌك

اًمٕم٘مد اًم٘مريد – ٓسمـ قمٌدرسمف

اظمٓم٤مء رم ادب اعمح٤مدصم٦م و اعمج٤مًمً٦م-سمـ اسمراهٞمؿ احلٛمد

اًمذريٕم٦م امم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م – ًمالصٗمٝم٤مٟمك

آذيم٤مرً -مٚمٜمقوى

روو٦م اًمٕم٘مالء – ٓسمـ طمٌ٤من اًمًٌتك

اًمتقسم٦م امم اهلل – ًمٚمٖمزامم

روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ً -مٚمٖمزامم

اًمقص٤مي٤م – ًمٚمٛمح٤مؾمٌك

رسمٞمع آسمرار وٟمّمقص آظمٞم٤مر – ًمٚمزخمنمى

اًمٕمٔمٛم٦م ً -مالصٌٝم٤مٟمك

احل٨م قمغم اًمتج٤مرة و اًمّمٜم٤مقم٦مٓ -سمك سمٙمر
اخلالل

ديقان  -اسمق اًمٕمت٤مهف

آقمتّم٤مم – ًمٚمِم٤مـمٌك

ديقان – قمغم رى اهلل قمٜمف

اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م – ًمٚمًخ٤موى

ؾمػمة قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٓ -سمـ احلٙمؿ

اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك –ًمٚم٘م٤مى
قمٞم٤مض

ؾمػمة وُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٓ -سمـ اجلقزى

اداب اًمٕمنمة ٓ -سمك اًمؼميم٤مت اًمٖمزى

روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملمٓ -سمـ اًم٘مٞمؿ

ادب اًمّمحٌ٦م – ًمٚمًٚمٛمك

ؾمحر اًمٌالهم٦م ٓ -سمك ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمٌك

اداب اًمٕمٚمامء و اعمتٕمٚمٛملم – احلًٞمٜمٌـ اعمٜمّمقر
اًمٞمٛمٜمك

صٌح آقمِمك رم صٜم٤مقم٦م آٟمِم٤م – اًم٘مٚم٘مِمٜمدى

أدب اعمٕمٚمٛملم و اعمتٕمٚمٛملمٓ -سمـ قمٌد اًمؼم

قملم آدب و اًمًٞم٤مؾم٦م ًمٕمغم سمـ هذيؾ

اداب اعمج٤مًمً٦م ومحد اًمٚمً٤من – ٓسمـ قمٌد اًمؼم

قمقارف اعمٕم٤مرف – ًمٚمًٝمروردى

اًمٕمٚمؾ – ٓسمق سمٙمر اعمروزى

هم٤ميف اًمٜمٝم٤مي٦م رم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء – ٓسمـ اجلقزى

اقمتالل اًم٘مٚمقب – ًمٚمخرائٓمك

سمًت٤من اًمقاقمٔملم وري٤مض اًمً٤مُمٕملم – ٓسمـ اجلقزى

اًمٙمٌ٤مئر ً -مٚمذهٌك

سمرىمٞمف حمٛمقديف – ٓسمك ؾمٕمد اخل٤مدُمك
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اًمٕمقاصؿ و اًم٘مقاؾمؿ – ٓسمـ اًمقزير
اجلٝم٤مد – ٓسمـ ُمٌ٤مرك

اعمّم٤مدر واعمراضمع

شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم ً -مٚمنىمٜمدى
شمذيمرة اًمً٤مُمع واعمتٙمٚمؿ رم اداب اًمٕم٤مل و اعمتٕمٚمؿٓ-سمـ
مج٤مقمف

اًمٙمِمػ و اًمٌٞم٤منً -مٚمٜمٞمً٤مسمقرى

هتذي٥م آظمالق – ٓسمـ ُمًٙمقسمف

اًمٚمٓم٤مئػ و اًمٔمرائػ – ًمٚمثٕم٤مًمٌك

حتٗم٦م اعمقدود سم٤مطمٙم٤مم اعمقًمقدٓ -سمـ اًم٘مٞمؿ

آٟمّم٤مف – ًمٚمٛمقاردى

شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ً -مٚمٛمروزى

سمًت٤من اًمٕم٤مروملم – ٓسمـ ذف اًمٜمقوى

هبج٦م اًمٜم٤مفمريـ واي٤مت اعمًتدًملم – اًمٙمرُمك

سمراًمقاًمديـ ٓ -سمك سمٙمر اًمٓمرـمقؿمك

سمدائع اًمّمٜم٤مئع – ٓسمق سمٙمر اًمٙم٤مؾم٤مٟمك

هبج٦م اعمج٤مًمس وأٟمس اعمج٤مًمس – ٓسمـ قمٌد
اًمؼم
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سلُ
اٌجبة

اًمٗمـــٝمــــــــرس

اٌفـــٙــــــــشط
اٌـــــــــجـــــــ١ـــــــــــــــــــــــــبْ

سلُ
اٌقفسٗ

=-وزبة ػ١بدح ادلش٠ل ٚرؾ١١غ ادل١ذ
144

سم٤مب قمٞم٤مدة اعمريض

2

145

سم٤مب ُم٤م يدقمك سمف ًمٚمٛمريض

6

146

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ؾم١مال أهؾ اعمريض قمـ طم٤مًمف

19

147

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف ُمـ أيس ُمـ طمٞم٤مشمف

19

148

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب وصٞم٦م أهؾ اعمريض وُمـ َيدُمف سم٤مإلطمً٤من إًمٞمف واًمّمؼم

12

149

سم٤مب ضمقاز ىمقل اعمريض :أٟم٤م وضمع ،أو ؿمديد اًمقضمع أو ُمققمقك

13

159

سم٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي ٓ :إًمف إٓ اهلل

15

151

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمد شمٖمٛمٞمض اعمٞم٧م

35

152

سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد اعمٞم٧م وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ ُم٤مت ًمف ُمٞم٧م

35

153

سم٤مب ضمقاز اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م سمٖمػم ٟمدب وٓ ٟمٞم٤مطم٦م أُم٤م اًمٜمٞم٤مطم٦م ومحرام

37

154

سم٤مب اًمٙمػ قمام يرى ذم اعمٞم٧م ُمـ ُمٙمروه

39

155

سم٤مب اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م وشمِمٞمٞمٕمف وطمْمقر دومٜمف ويمراه٦م اشمٌ٤مع اًمٜمً٤مء اجلٜم٤مئز

41

156

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٙمثػم اعمّمٚملم قمغم اجلٜم٤مزة وضمٕمؾ صٗمقومٝمؿ صمالصم٦م وم٠ميمثر

45

157

سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ ذم صالة اجلٜم٤مزة

46

158

سم٤مب اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة

51

159

سم٤مب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مء اًمديـ قمـ اعمٞم٧م واعمٌ٤مدرة إمم دمٝمٞمزه إٓ أن يٛمقت ومج٤مءة

52
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169

سم٤مب اعمققمٔم٦م قمٜمد اًم٘مؼم

53

161

سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد دومٜمف واًم٘مٕمقد قمٜمد ىمؼمه ؾم٤مقم٦م ًمٚمدقم٤مء ًمف وآؾمتٖمٗم٤مر

56

162

سم٤مب اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف

59

163

سم٤مب صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م

61

164

سم٤مب ومْمؾ ُمـ ُم٤مت ًمف أوٓد صٖم٤مر

62

165

سم٤مب اًمٌٙم٤مء واخلقف قمٜمد اعمرور سم٘مٌقر اًمٔم٤معملم وُمّم٤مرقمٝمؿ وإفمٝم٤مر آومت٘م٤مر إمم اهلل

64

>-وزبة آداة اٌغفش
166

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اخلروج يقم اخلٛمٞمس واؾمتحٌ٤مسمف أول اًمٜمٝم٤مر

65

167

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ـمٚم٥م اًمروم٘م٦م وشم٠مُمػمهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ واطمدا يٓمٞمٕمقٟمف

67

168

سم٤مب آداب اًمًػم واًمٜمزول واعمٌٞم٧م واًمٜمقم ذم اًمًٗمر واؾمتحٌ٤مب اًمنى واًمرومؼ

71

169

سم٤مب إقم٤مٟم٦م اًمرومٞمؼ

74

179

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف إذا ريم٥م اًمداسم٦م ًمٚمًٗمر

75

171

سم٤مب شمٙمٌػم اعمً٤مومر إذا صٕمد اًمثٜم٤مي٤م وؿمٌٝمٝم٤م وشمًٌٞمحف إذا هٌط إودي٦م

77

172

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمدقم٤مء ذم اًمًٗمر

78

173

سم٤مب ُم٤م يدقمق سمف إذا ظم٤مف ٟم٤مؾم٤م أو همػمهؿ

79

174

سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ٟمزل ُمٜمزٓ

89

175

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب شمٕمجٞمؾ اعمً٤مومر ذم اًمرضمقع إمم أهٚمف إذا ىم٣م طم٤مضمتف

81

176

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًم٘مدوم قمغم أهٚمف هن٤مرا ويمراهتف ذم اًمٚمٞمؾ ًمٖمػم طم٤مضم٦م

81

177

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف إذا رضمع وإذا رأى سمٚمدشمف

82
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178

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اسمتداء اًم٘م٤مدم سم٤معمًجد اًمذي ذم ضمقاره وصالشمف ومٞمف ريمٕمتلم

83

179

سم٤مب حتريؿ ؾمٗمر اعمرأة وطمده٤م

83

?-وزبة اٌفنبئً
189

سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن

84

181

سم٤مب إُمر سمتٕمٝمد اًم٘مرآن واًمتحذير ُمـ شمٕمريْمف ًمٚمٜمًٞم٤من

97

182

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب حتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن وـمٚم٥م اًم٘مراءة ُمـ طمًـ اًمّمقت

98

183

سم٤مب احل٨م قمغم ؾمقر وآي٤مت خمّمقص٦م

191

184

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب آضمتامع قمغم اًم٘مراءة

198

185

سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء

119

186

سم٤مب ومْمؾ إذان

115

187

سم٤مب ومْمؾ اًمّمٚمقات

118

188

سم٤مب ومْمؾ صالة اًمّمٌح واًمٕمٍم

128

189

سم٤مب ومْمؾ اعمٌم إمم اعمً٤مضمد

131

199

سم٤مب ومْمؾ اٟمتٔم٤مر اًمّمالة

134

191

سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م

135

192

سم٤مب احل٨م قمغم طمْمقر اجلامقم٦م ذم اًمّمٌح واًمٕمِم٤مء

137

193

سم٤مب إُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت واًمٜمٝمل إيمٞمد واًمققمٞمد اًمِمديد

139

194

سم٤مب ومْمؾ اًمّمػ إول وإُمر سم٢ممت٤مم اًمّمٗمقف إول ،وشمًقيتٝم٤م ،واًمؽماص ومٞمٝم٤م

143

195

سم٤مب ومْمؾ اًمًٜمـ اًمراشمٌ٦م ُمع اًمٗمرائض وسمٞم٤من أىمٚمٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م وُم٤م سمٞمٜمٝمام

147
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196

سم٤مب شم٠ميمٞمد ريمٕمتل ؾمٜم٦م اًمّمٌح

148

197

سم٤مب ختٗمٞمػ ريمٕمتل اًمٗمجر وسمٞم٤من ُم٤م ي٘مرأ ومٞمٝمام ،وسمٞم٤من وىمتٝمام

149

198

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اإلوٓمج٤مع سمٕمد سمٕمد ريمٕمتل اًمٗمجر قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ واحل٨م قمٚمٞمف

159

199

سم٤مب ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر

151

299

سم٤مب ؾمٜم٦م اًمٕمٍم

152

291

سم٤مب ؾمٜم٦م اعمٖمرب سمٕمده٤م وىمٌٚمٝم٤م

153

292

سم٤مب ؾمٜم٦م اًمٕمِم٤مء سمٕمده٤م وىمٌٚمٝم٤م

154

293

سم٤مب ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م

154

294

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ضمٕمؾ اًمٜمقاومؾ ذم اًمٌٞم٧م ؾمقاء اًمراشمٌ٦م وهمػمه٤م وإُمر

156

295

سم٤مب احل٨م قمغم صالة اًمقشمر وسمٞم٤من أٟمف ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وسمٞم٤من وىمتف

157

296

سم٤مب ومْمؾ صالة اًمْمحك وسمٞم٤من أىمٚمٝم٤م وأيمثره٤م وأوؾمٓمٝم٤م ،واحل٨م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م

159

297

سم٤مب دمقيز صالة اًمْمحك ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس إمم زواهل٤م

161

298

سم٤مب احل٨م قمغم صالة حتٞم٦م اعمًجد

161

299

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ريمٕمتلم سمٕمد اًمقوقء

162

219

سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م ووضمقهب٤م وآهمتً٤مل هل٤م واًمتٓمٞم٥م واًمتٌٙمػم إًمٞمٝم٤م

163

211

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ؾمجقد اًمِمٙمرقمٜمد طمّمقل ٟمٕمٛم٦م فم٤مهرة أو اٟمدوم٤مع سمٚمٞم٦م فم٤مهرة

168

212

سم٤مب ومْمؾ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

169

213

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ىمٞم٤مم رُمْم٤من وهق اًمؽموايح

189

214

سم٤مب ومْمؾ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وسمٞم٤من أرضمك ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م

191
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215

سم٤مب ومْمؾ اًمًقاك وظمّم٤مل اًمٗمٓمرة

195

216

سم٤مب شم٠ميمٞمد وضمقب اًمزيم٤مة وسمٞم٤من ومْمٚمٝم٤م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م

198

217

سم٤مب وضمقب صقم رُمْم٤من وسمٞم٤من ومْمؾ اًمّمٞم٤مم وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف

293

218

سم٤مب اجلقد وومٕمؾ اعمٕمروف واإليمث٤مر ُمـ اخلػم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من

299

219

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شم٘مدم رُمْم٤من سمّمقم سمٕمد ٟمّمػ ؿمٕمٌ٤من إٓ عمـ وصٚمف سمام ىمٌٚمف

219

229

سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد رؤي٦م اهلالل

212

221

سم٤مب ومْمؾ اًمًحقر وشم٠مظمػمه ُم٤م ل َيش ـمٚمقع اًمٗمجر

213

222

سم٤مب ومْمؾ شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر وُم٤م يٗمٓمر قمٚمٞمف وُم٤م ي٘مقًمف سمٕمد اإلومٓم٤مر

214

223

سم٤مب أُمر اًمّم٤مئؿ سمحٗمظ ًمً٤مٟمف وضمقارطمف قمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت واعمِم٤ممت٦م وٟمحقه٤م

216

224

سم٤مب ذم ُمً٤مئؾ ُمـ اًمّمقم

217

225

سم٤مب سمٞم٤من ومْمؾ صقم اعمحرم وؿمٕمٌ٤من وإؿمٝمر احلرم

218

226

سم٤مب ومْمؾ اًمّمقم وهمػمه ذم اًمٕمنم إول ُمـ ذي احلج٦م

229

227

سم٤مب ومْمؾ صقم يقم قمروم٦م وقم٤مؿمقراء وشم٤مؾمققم٤مء

221

228

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال

222

229

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صقم اإلصمٜملم واخلٛمٞمس

223

239

سم٤مب اؾمتحٌ٤مب صقم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر

224

231

سم٤مب ومْمؾ ُمـ ومٓمر ص٤مئام وومْمؾ اًمّم٤مئؿ اًمذي ي١ميمؾ قمٜمده ،ودقم٤مء إيمؾ

225

-09وزبة اإلػزىبف
232

سم٤مب ومْمؾ اإلقمتٙم٤مف

226
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-00وزبة احلح

229

233

سم٤مب وضمقب احل٩م وومْمٚمف

234

سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد

239

235

سم٤مب سمٞم٤من مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٝمداء ذم صمقاب أظمرة ويٖمًٚمقن ويّمغم قمٚمٞمٝمؿ

261

236

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمتؼ

263

237

سم٤مب ومْمؾ اإلطمً٤من قمغم اعمٛمٚمقك

264

238

سم٤مب ومْمؾ اعمٛمٚمقك اًمذي ي١مدي طمؼ اهلل وطمؼ ُمقاًمٞمف

266

239

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٌ٤مدة ذم اهلرج وهق آظمتالط واًمٗمتـ وٟمحقه٤م

267

249

سم٤مب ومْمؾ اًمًامطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء

269

-08وزبة اجلٙبد

-09وزبة اٌؼٍُ

274

241

سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمؿ

242

سم٤مب ومْمؾ احلٛمد واًمِمٙمر

-0:وزبة محذ اهلل رؼبىل ٚؽىشٖ

291

;-0وزبة اٌقالح ػٍ ٝسعٛي اهلل فٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ
243

سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

299

<-0وزبة األروبس
244

سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر واحل٨م قمٚمٞمف

394

245

سم٤مب ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مئام وىم٤مقمدا وُمْمٓمجٕم٤م وحمدصم٤م وضمٜمٌ٤م وطم٤مئْم٤م إٓ اًم٘مرآن

317

 - 698اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

اعمّم٤مدر واعمراضمع

246

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف قمٜمد ٟمقُمف واؾمتٞم٘م٤مفمف

329

247

سم٤مب ومْمؾ طمٚمؼ اًمذيمر واًمٜمدب إمم ُمالزُمتٝم٤م واًمٜمٝمل قمـ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمٖمػم قمذر

321

248

سم٤مب اًمذيمر قمٜمد اًمّمٌ٤مح واعمً٤مء

325

249

سم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف قمٜمد اًمٜمقم

327

259

سم٤مب ومْمؾ اًمدقم٤مء

339

251

سم٤مب ومْمؾ اًمدقم٤مء سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م

351

252

سم٤مب ذم ُمً٤مئؾ ُمـ اًمدقم٤مء

353

253

سم٤مب يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وومْمٚمٝمؿ

355

=-0وزبة اٌذػٛاد

>-0وزبة األِٛس ادلٕ ٟٙػٕٙب
254

سم٤مب حتريؿ اًمٖمٞمٌ٦م وإُمر سمحٗمظ اًمٚمً٤من

369

255

سم٤مب حتريؿ ؾمامع اًمٖمٞمٌ٦م وأُمر ُمـ ؾمٛمع همٞمٌ٦م حمرُم٦م سمرده٤م ،واإلٟمٙم٤مر قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م

389

256

سم٤مب ُم٤م يٌ٤مح ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م

384

257

سم٤مب حتريؿ اًمٜمٛمٞمٛم٦م وهل ٟم٘مؾ اًمٙمالم سملم اًمٜم٤مس قمغم ضمٝم٦م اإلومً٤مد

386

258

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ٟم٘مؾ احلدي٨م ويمالم اًمٜم٤مس إمم وٓة إُمقر إذا ل شمدع إًمٞمف طم٤مضم٦م

389

259

سم٤مب ذم ذي اًمقضمٝملم

391

269

سم٤مب حتريؿ اًمٙمذب

392

261

سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م جيقز ُمـ اًمٙمذب

398

262

سم٤مب احل٨م قمغم اًمتثٌ٧م ومٞمام ي٘مقًمف وَيٙمٞمف

499
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263

سم٤مب سمٞم٤من همٚمظ حتريؿ ؿمٝم٤مدة اًمزور

492

264

سم٤مب حتريؿ ًمٕمـ إٟمً٤من سمٕمٞمٜمف أو داسم٦م

494

265

سم٤مب ضمقاز ًمٕمـ سمٕمض أصح٤مب اعمٕم٤مِص همػم اعمٕمٞمٜملم

497

266

سم٤مب حتريؿ ؾم٥م اعمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ

498

267

سم٤مب حتريؿ ؾم٥م إُمقات سمٖمػم طمؼ وُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م

411

268

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اإليذاء

411

269

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٌ٤مهمض واًمت٘م٤مـمع واًمتداسمر

413

279

سم٤مب حتريؿ احلًد

415

271

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتجًس واًمتًٛمع ًمٙمالم ُمـ يٙمره اؾمتامقمف

429

272

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ؾمقء اًمٔمـ سم٤معمًٚمٛملم ُمـ همػم ضورة

423

273

سم٤مب حتريؿ اطمت٘م٤مر اعمًٚمٛملم

425

274

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ إفمٝم٤مر اًمِمامشم٦م سم٤معمًٚمؿ

429

275

سم٤مب حتريؿ اًمٓمٕمـ ذم إٟمً٤مب اًمث٤مسمت٦م ذم فم٤مهر اًمنمع

439

276

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمش واخلداع

439

277

سم٤مب حتريؿ اًمٖمدر

434

278

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمـ سم٤مًمٕمٓمٞم٦م وٟمحقه٤م

437

279

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آومتخ٤مر واًمٌٖمل

449

289

سم٤مب حتريؿ اهلجران سملم اعمًٚمٛملم ومقق صمالصم٦م أي٤مم إٓ ًمٌدقم٦م ذم اعمٝمجقر

442

281

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمٜم٤مضمل اصمٜملم دون اًمث٤مًم٨م سمٖمػم إذٟمف إٓ حل٤مضم٦م

447
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282

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمٕمذي٥م اًمٕمٌد واًمداسم٦م واعمرأة واًمقًمد سمٖمػم ؾمٌ٥م ذقمل أو زائد

448

283

سم٤مب حتريؿ اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر ذم يمؾ طمٞمقان طمتك اًمٜمٛمٚم٦م وٟمحقه٤م

452

284

سم٤مب حتريؿ ُمٓمؾ اًمٖمٜمل سمحؼ ـمٚمٌف ص٤مطمٌف

453

285

سم٤مب يمراه٦م قمقدة اإلٟمً٤من ذم هٌ٦م ل يًٚمٛمٝم٤م إمم اعمقهقب ًمف وذم هٌ٦م وهٌٝم٤م ًمقًمده

455

286

سم٤مب شم٠ميمٞمد حتريؿ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ

456

287

سم٤مب شمٖمٚمٞمظ حتريؿ اًمرسم٤م

458

288

سم٤مب حتريؿ اًمري٤مء

463

289

سم٤مب ُم٤م يتقهؿ أٟمف ري٤مء وًمٞمس سمري٤مء

479

299

سم٤مب حتريؿ اًمٜمٔمر إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م

479

291

سم٤مب حتريؿ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م

477

292

سم٤مب حتريؿ شمِمٌف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜمً٤مء واًمٜمً٤مء سم٤مًمرضم٤مل ذم ًمٌ٤مس وطمريم٦م وهمػم ذًمؽ

478

293

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمِمٞمٓم٤من واًمٙمٗم٤مر

489

294

سم٤مب هنل اًمرضمؾ واعمرأة قمـ ظمْم٤مب ؿمٕمرمه٤م سمًقاد

482

295

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مزع وهق طمٚمؼ سمٕمض اًمرأس دون سمٕمض ،وإسم٤مطم٦م طمٚم٘مف يمٚمف

484

296

سم٤مب حتريؿ وصؾ اًمِمٕمر واًمقؿمؿ واًمقذ وهق حتديد إؾمٜم٤من

486

297

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ٟمتػ اًمِمٞم٥م ُمـ اًمٚمحٞم٦م واًمرأس وهمػممه٤موقمـ ٟمتػ إُمرد

489

298

سم٤مب يمراهٞم٦م آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم وُمس اًمٗمرج سم٤مًمٞمٛملم ُمـ همػم قمذر

499

299

سم٤مب يمراه٦م اعمٌم ذم ٟمٕمؾ واطمدة ،أو ظمػ واطمد ًمٖمػم قمذرويمراه٦م ًمٌس اًمٜمٕمؾ

491

399

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمرك اًمٜم٤مر ذم اًمٌٞم٧م قمٜمد اًمٜمقم وٟمحقه ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم هاج أو همػمه

492
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391

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمٚمػ وهق ومٕمؾ وىمقل ُم٤م ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف سمٛمِم٘م٦م

493

392

سم٤مب حتريؿ اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م ،وًمٓمؿ اخلد وؿمؼ اجلٞم٥م وٟمتػ اًمِمٕمر وطمٚم٘مف

495

393

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤من اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم واًمٕمراف وأصح٤مب اًمرُمؾ ،واًمٓمقارق

599

394

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتٓمػم

592

395

سم٤مب حتريؿ شمّمقير احلٞمقان ذم سمً٤مط أوطمجر أو صمقب أو درهؿ أو خمدة أو ديٜم٤مر

594

396

سم٤مب حتريؿ اخت٤مذ اًمٙمٚم٥م إٓ ًمّمٞمد أو ُم٤مؿمٞم٦م أو زرع

597

397

سم٤مب يمراه٦م شمٕمٚمٞمؼ اجلرس ذم اًمٌٕمػم وهمػمه ُمـ اًمدواب

598

398

سم٤مب يمراه٦م ريمقب اجلالًم٦م وهل اًمٌٕمػم أو اًمٜم٤مىم٦م اًمتل شم٠ميمؾ اًمٕمذرة

599

399

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٌّم٤مق ذم اعمًجد وإُمر سم٢مزاًمتف ُمٜمف إذا وضمد ومٞمف

519

319

سم٤مب يمراه٦م اخلّمقُم٦م ذم اعمًجد ورومع اًمّمقت ومٞمف ،وٟمِمد اًمْم٤مًم٦م واًمٌٞمع واًمنماء

511

سم٤مب هنل ُمـ أيمؾ صمقُم٤م أو سمّمال أو يمراصم٤م أو همػمه مم٤م ًمف رائح٦م يمرَي٦م قمـ دظمقل
311

اعمًجد ىمٌؾ زوال رائحتف إٓ ًميورة

517

312

سم٤مب يمراهٞم٦م آطمتٌ٤مء يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم َيٓم٥م ٕٟمف جيٚم٥م اًمٜمقم

518

 313سم٤مب هنل ُمـ دظمؾ قمٚمٞمف قمنم ذي احلج٦م وأراد أن يْمحل قمـ أظمذ رء ُمـ ؿمٕمره 519
314

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ احلٚمػ سمٛمخٚمقق يم٤مًمٜمٌل واًمٙمٕمٌ٦م واعمالئٙم٦م واًمًامء وأسم٤مء واحلٞم٤مة

521

315

سم٤مب شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م قمٛمدا

522

سم٤مب ٟمدب ُمـ طمٚمػ قمغم يٛملم ،ومرأى همػمه٤م ظمػما ُمٜمٝم٤م أن يٗمٕمؾ ذًمؽ اعمحٚمقف
316

قمٚمٞمف ،صمؿ يٙمٗمر قمـ يٛمٞمٜمف

525

317

سم٤مب اًمٕمٗمق قمـ ًمٖمق اًمٞمٛملم وأٟمف ٓ يمٗم٤مرة ومٞمف ،وهق ُم٤م جيري قمغم اًمٚمً٤من سمٖمػم ىمّمد

527

318

سم٤مب يمراه٦م احلٚمػ ذم اًمٌٞمع وإن يم٤من ص٤مدىم٤م

528
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سم٤مب يمراه٦م أن يً٠مل اإلٟمً٤من سمقضمف اهلل قمز وضمؾ همػم اجلٜم٦م ويمراه٦م ُمٜمع ُمـ ؾم٠مل
319

سم٤مهلل شمٕم٤ممم وشمِمٗمع سمف

529

329

سم٤مب حتريؿ ىمقًمف ؿم٤مهٜمِم٤مه ًمٚمًٚمٓم٤من وهمػمه ٕن ُمٕمٜم٤مه ُمٚمؽ اعمٚمقك

531

321

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ خم٤مـمٌ٦م اًمٗم٤مؾمؼ واعمٌتدع وٟمحقمه٤م سمًٞمد وٟمحقه

531

322
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555

335

سم٤مب حتريؿ اُمتٜم٤مع اعمرأة ُمـ ومراش زوضمٝم٤م إذا دقم٤مه٤م ول يٙمـ هل٤م قمذر ذقمل

557

336

سم٤مب حتريؿ صقم اعمرأة شمٓمققم٤م وزوضمٝم٤م طم٤مض إٓ سم٢مذٟمف

569

337

سم٤مب حتريؿ رومع اعم٠مُمقم رأؾمف ُمـ اًمريمقع أو اًمًجقد ىمٌؾ اإلُم٤مم

561

 - 793اصم٤مر اًمرسم٤مٟمٞملم ًمٌٞم٤من اٟمقار ري٤مض اًمّم٤محللم

اعمّم٤مدر واعمراضمع

338

سم٤مب يمراه٦م ووع اًمٞمد قمغم اخل٤مسة ذم اًمّمالة

562

339

سم٤مب يمراه٦م اًمّمالة سمحية اًمٓمٕم٤مم وٟمٗمًف شمتقق إًمٞمف أو ُمع ُمداومٕم٦م إظمٌثلم
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