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__________ 

 اًمنمك  يمؾ وًمٞمس، اًمنمك سمٕمض هذا أن: أي: ًمٚمتٌٕمٞمض هٜم٤م ُِمـ: "اًمنمك ُمـ": ىمقًمف

 وىمد أصٖمر يٙمقن ىمد إؿمٞم٤مء هذه وًُمٌس، وإيمؼم إصٖمر يِمٛمؾ ضمٜمس اؾمؿ: واًمنمك

 .ٓسمًٝم٤م اقمت٘م٤مد سمح٥ًم أيمؼم يٙمقن

 وٓ ذقمٞم٤م ؾم٤ٌٌم اهلل جيٕمٚمف مل ؾم٤ٌٌم أصم٧ٌم ُمـ يمؾ ٕن: اًمنمك ُمـ إؿمٞم٤مء هذه ًمٌس ويم٤من

 .اهلل ُمع ذيٙم٤م فٟمٗمً ضمٕمؾ وم٘مد: ىمدري٤م

، اًمٌٓمـ ٟٓمٓمالق طمز ؾم٥ٌم اعمًّٝمؾ وأيمؾ. ًمٚمِمٗم٤مء ذقمل ؾم٥ٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة: ومٛمثال 

 .سم٤مًمتج٤مرب ُيٕمٚمؿ ٕٟمف: ىمدري وهق

 :ووؾمط ـمروم٤من إؾم٤ٌمب ذم واًمٜم٤مس

 .وإؿمٕمري٦م، يم٤مجلؼمي٦م: اهلل  طمٙمٛم٦م سمٜمٗمل ىم٤مل ُمـ يمؾ وهؿ، إؾم٤ٌمب يٜمٙمر ُمـ: إول

 قم٤مُم٦م هؿ وه١مٓء، ؾم٤ٌٌم سم٥ًٌم ًمٞمس ُم٤م جيٕمٚمقا طمتك ؾم٤ٌمبإ إصم٤ٌمت ذم يٖمٚمق ُمـ: اًمث٤مين

 .وٟمحقهؿ اًمّمقومٞم٦م ُمـ اخلراومٞملم

 اهلل أصمٌتف ُم٤م إٓ إؾم٤ٌمب ُمـ يثٌتقن ٓ وًمٙمٜمٝمؿ، وشم٠مصمػماهت٤م سم٤مٕؾم٤ٌمب ي١مُمـ ُمـ: اًمث٤مًم٨م

 .يمقٟمٞم٤م أو ذقمٞم٤م ؾم٤ٌٌم يم٤من ؾمقاء، ورؾمقًمف ؾمٌح٤مٟمف

 رسمٓمقا طمٞم٨م: وآُمٜمقا سمحٙمٛمتف، ٤مطم٘مٞم٘مٞم إيامٟم٤م سم٤مهلل آُمٜمقا اًمذيـ هؿ ه١مٓء أن ؿمؽ وٓ

 .احلٙمٛم٦م مت٤مم ُمـ وهذا، سمٛمٕمٚمقٓهت٤م واًمٕمٚمؾ، سمٛم٤ًٌٌمهت٤م إؾم٤ٌمب

 :وٟمحقه٤م احلٚم٘م٦م وًمٌس
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 شمقطمٞمد ذم أيمؼم ذيم٤م ُمنمك ومٝمق: اهلل  دون سمٜمٗمًٝم٤م ُم١مصمرة أهن٤م ٓسمًٝم٤م اقمت٘مد إن -

 .همػمه ظم٤مًم٘م٤م اهلل ُمع أن اقمت٘مد ٕٟمف: اًمرسمقسمٞم٦م 

 ًمام ٕٟمف أصٖمر ذيم٤م ُمنمك ومٝمق: سمٜمٗمًف  ُم١مصمرا ٞمسًم وًمٙمٜمف، ؾم٥ٌم أهن٤م اقمت٘مد وإن -

، ؾم٥ٌم سم٠مٟمف اًمٌمء هلذا احلٙمؿ ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مرك وم٘مد: ؾم٤ٌٌم  سم٥ًٌم ًمٞمس ُم٤م أن اقمت٘مد

 .ؾم٤ٌٌم جيٕمٚمف مل شمٕم٤ممم واهلل

 :ؾم٥ٌم اًمٌمء سم٠من اًمٕمٚمؿ وـمريؼ

 ءةويم٘مرا، [69: اًمٜمحؾ{ ] ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ؿِمَٗم٤مءٌ  ومِٞمفِ }: يم٤مًمٕمًؾ وذًمؽ، اًمنمع ـمريؼ قمـ إُم٤م -

ُل }: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل، ًمٚمٜم٤مس ؿمٗم٤مء ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ـَ  َوُٟمٜمَزِّ  َوَرْْح٦َمٌ  ؿِمَٗم٤مءٌ  ُهقَ  َُم٤م اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

َٓ  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ  لمَ  َيِزيدُ  َو
ِ ِ
َّٓ  اًمٔم٤َّمعم ٤مًرا إِ ًَ  [82: اإلهاء{ ]ظَم

، رضاعم أو إمل هذا ذم ٟم٤مومٕم٤م ومقضمدٟم٤مه اًمٌمء هذا ضمرسمٜم٤م إذا يمام، اًمَ٘مَدر ـمريؼ قمـ وإُم٤م -

 ومٝمذا: ُمثال  سمذًمؽ ومؼمئ سم٤مًمٜم٤مر ايمتقى ًمق يمام ُم٤ٌمذا فم٤مهرا أصمره يٙمقن أن سمد ٓ وًمٙمـ

 .سملّم  فم٤مهر ؾم٥ٌم

، ذًمؽ أؿمٌف ُم٤م أو ومْم٦م أو ذه٥م أو طمديد ُمـ: احلٚم٘م٦م: "واخلٞمط احلٚم٘م٦م ًمٌس" : ىمقًمف

 .ُمٕمروف واخلٞمط

 ىمٌؾ واًمدومع، اًمٌالء ٟمزول سمٕمد اًمرومع أن: سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق: "دومٕمف أو، اًمٌالء ًمرومع": ىمقًمف

 .اًمٌالء ٟمزول

 وإٟمام، اًمدومع أو ًمٚمرومع اًمّمحٞمح اًم٥ًٌم يٜمٙمر ٓ اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد اإلؾمالم وؿمٞمخ

 .اًمّمحٞمح همػم اًم٥ًٌم يٜمٙمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ـْ  شَمْدقُمقنَ  َُم٤م تُؿْ َأوَمَرَأيْ  ىُمْؾ } : شمٕم٤ممم اهلل وىمقل   ُدونِ  ُِم
ِ
ُ  َأَراَديِنَ  إِنْ  اّللَّ َـّ  َهْؾ  سمُِير  اّللَّ  ُه

هِ  يَم٤مؿِمَٗم٤مُت   .أي٦م[ 38: اًمزُمر]{  ُُضِّ

__________ 
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، أظمؼم رأى ُمـ ٕن: سم٤مًمالزم  شمٗمًػم وهذا، أظمؼموين: أي:  " أومرأيتؿ" : شمٕم٤ممم اهلل وىمقًمف

ِذي َأَرَأْي٧َم }: ممشمٕم٤م ىم٤مل، رؤي٦م قمـ اؾمتٗمٝم٤مم ومٝمل: وإٓ ُب  اًمَّ ـِ  ُيَٙمذِّ ي [ 1: اًمامقمقن{ ] سم٤ِمًمدِّ

 واًمث٤مين، ُمٗمرد إول ُمٗمٕمقًملم شمٜمّم٥م وهل؟ سم٤مًمديـ يمذب ُمـ طم٤مل ُم٤م أظمؼمين: أي: 

 .اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م مجٚم٦م

 ." سمي اهلل أرادين إن" : مجٚم٦م اًمث٤مين واعمٗمٕمقل، ًمرأيتؿ إول اعمٗمٕمقل: "ُم٤م": وىمقًمف

 هذه ومٝمؿ يدقمقن: اعم٠ًمًم٦م  ودقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة دقم٤مء ًمدقم٤مءسم٤م اعمراد: " شمدقمقن" : وىمقًمف

 دقم٤مء ويدقمقهن٤م، واًمًجقد واًمريمقع واًمذسمح سم٤مًمٜمذر هل٤م ومٞمتٕمٌدون، قم٤ٌمدة دقم٤مء إصٜم٤مم

 .اًمٜمٗمع ضمٚم٥م أو اًمير ًمدومع ُم٠ًمًم٦م

 ٓ سمرْح٦م أراده وإن، شمٙمِمٗمف أن إصٜم٤مم شمًتٓمٞمع ٓ ُضا سمٕمٌده أراد إذا ؾمٌح٤مٟمف وم٤مهلل 

 ؟!شُمٕمٌد ومٚمامذا: اًمٜمٗمع متٜمع وٓ اًمي شمٙمِمػ ٓ ومٝمل: قمٜمف ْح٦ماًمر متًؽ أن شمًتٓمٞمع

 وٓ، وإسمٕم٤مده سمدومٕمف اًمي شمٙمِمػ ٓ ومٝمل: واًمرومع اًمدومع يِمٛمؾ: " يم٤مؿمٗم٤مت" : وىمقًمف

 .وإزاًمتف سمرومٕمف شمٙمِمٗمف

: ُض سمدومع وٓ ٟمٗمع سمجٚم٥م ٓ أصح٤مهب٤م شمٜمٗمع ٓ إصٜم٤مم هذه أن: أي٦م هذه ُمـ واًمِم٤مهد

 اخت٤مذه ومٞمٕمتؼم: ىمدري أو ذقمل سم٥ًٌم ًمٞمس ُم٤م يمؾ ٚمٞمٝم٤مقم ومٞم٘م٤مس، ًمذًمؽ أؾم٤ٌمسم٤م ومٚمٞم٧ًم

 ُم٤م يمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومٞم٘م٤مس، شمٜمٗمع أؾم٤ٌمسم٤م ًمٞم٧ًم إصٜم٤مم هذه ٕن. . . . . . سم٤مهلل إذايم٤م ؾم٤ٌٌم

 .سم٤مهلل إذايم٤م ومٞمٕمتؼم، سم٥ًٌم ًمٞمس

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . 
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)) : وم٘م٤مل، صٗمر ُمـ طمٚم٘م٦م يده ذم رضمال رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن" ÷طمّملم  سمـ قمٛمران قمـ

 ُم٧م ًمق وم٢مٟمؽ، وهٜم٤م إٓ شمزيدك ٓ وم٢مهن٤م: )) اٟمزقمٝم٤م: وم٘م٤مل. اًمقاهٜم٦م ُمـ: ىم٤مل. ((؟ هذه ُم٤م

 (1). سمف سم٠مس ٓ سمًٜمد أْحد رواه. أسمدا (( أومٚمح٧م ُم٤م: قمٚمٞمؽ وهل

__________ 

 ذم يٙمقن ىمد، ويْمٕمٗمف اإلٟم٤ًمن يقهـ ُمرض وهل، اًمٕمْمد أو اًمذراع ذم وضمع: اًمقاهٜم٦م

 .إقمْم٤مء سمٕمض ذم يٙمقن وىمد، يمٚمف اجلًؿ

 إُم٤م: صٗمر  ُمـ طمٚم٘م٦م ًمٌس اًمرضمؾ هذا ٕن: شم٤مُم٦م  ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚم٤ٌمب ُمٜم٤مؾم٥م احلدي٨م وهذا

 .ًمرومٕمف أو اًمٌالء ًمدومع

 :ومقائد قمدة قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م هذا ومٗمل

 سمٛمٜمٙمر ًمٞمس ُم٤م ئمـ ىمد ٕٟمف: احل٤مل قمـ أوٓ لي٠ًم أن اعمٜمٙمر إٟمٙم٤مر أراد عمـ يٜمٌٖمل أٟمف -1

 ." هذه ُم٤م" : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ودًمٞمٚمف، ُمٜمٙمرا

 ذًمؽ وأيد، ُمٜمٙمر ًمًٌٝم٤م ٕن: سمٜمزقمٝم٤م وم٠مُمره، " اٟمزقمٝم٤م" : ًم٘مقًمف: اعمٜمٙمر إزاًم٦م وضمقب -2

 وٕمٗم٧م إُمقر هبذه ٟمٗمًف شمٕمٚم٘م٧م إذا اإلٟم٤ًمن ٕن " وهٜم٤م إٓ شمزيدك ٓ إهن٤م" : سم٘مقًمف

 .قمز وضمؾ اهلل قمغم آقمتامد وٟمًٞم٧م، قمٚمٞمٝم٤م واقمتٛمدت

 هب٤م يٜمتٗمع ٓ اًمتجرسم٦م أو اًمٕم٤مدة أو اًمنمع سمٛم٘مت٣م هل٤م أصمر ٓ اًمتل إؾم٤ٌمب أن -3

 .اإلٟم٤ًمن

 وهل ُم٧م ًمق" : ًم٘مقًمف: اًمنمك ُمـ رومٕمف أو اًمٌالء ًمدومع وؿمٌٝمٝم٤م احلٚم٘م٦م ًمٌس أن -4

 .واخلنان اخلٞم٦ٌم قمغم دًمٞمؾ اًمٗمالح واٟمتٗم٤مء"  أسمدا أومٚمح٧م ُم٤م قمٚمٞمؽ

                                                                                              

 (101/ 3( ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )3531( واسمـ ُم٤مضمف )445/ 4رواه أْحد ) (1)
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 اقمت٘م٤مد سمح٥ًم خيتٚمػ أٟمف اًمؽممج٦م قمٜمد ًمٜم٤م ؾمٌؼ؟ أصٖمر أو أيمؼم ذك هذا هؾ ًمٙمـو

 .ص٤مطمٌف

 ىمٌؾ قمٜمٝم٤م أىمٚمع ًمق أٟمف ومٕمرف" :  قمٚمٞمؽ وهل ُم٧م ًمق" : ًم٘مقًمف: سم٤مخلقاشمٞمؿ إقمامل أن -5

 .ًمف ذٟم٥م ٓ يمٛمـ ص٤مر يٛمقت أن ىمٌؾ شم٤مب إذا اإلٟم٤ًمن ٕن: شميه مل اعمقت

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىم٤مل ÷قَم٤مُِمٍر  سمْـ وقمـ قُمْ٘م٦ٌَمَ 
ِ
ـْ : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َأشَمؿَّ  وَمالَ ، مَتِٞمَٛم٦مً  شَمَٕمٚمََّؼ  )) َُم

 ُ ـْ ، ًَمفُ  اّللَّ ُ  َوَدعَ  وَمالَ ، َوَدقَم٦مً  شَمَٕمٚمََّؼ  َوَُم ـْ  :رواي٦م وذم  (1). ًَمُف (( اّللَّ َك  وَمَ٘مدْ  مَتِٞمَٛم٦مً  قَمٚمََّؼ  )) َُم َأْذَ

)) .(2) 

: ىمقًمف وشمال، وم٘مٓمٕمف، احلٛمك ُمـ ظمٞمط يده ذم رضمال رأى أٟمف: طمذيٗم٦م قمـ طم٤مشمؿ أيب وٓسمـ

ـُ  َوَُم٤م}   َأيْمثَُرُهؿْ  ُي١ْمُِم
ِ
يُمقنَ  َوُهؿْ  إَِّٓ  سم٤ِمّللَّ  (3). {ُُمنْمِ

__________ 

، اًمير ودومع اًمٜمٗمع ضمٚم٥م ذم قمٚمٞمٝم٤م واقمتٛمد، فىمٚمٌ هب٤م قمٚمؼ: أي: " متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ" : ىمقًمف

 .اًمٕملم سمف يت٘مقن: همػمه أو ظمرز ُمـ إوٓد قمغم يٕمٚمؼ رء: واًمتٛمٞمٛم٦م

، حمْم٦م ظمؼمي٦م شمٙمقن أن وحيتٛمؾ، اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك ظمؼمي٦م اجلٛمٚم٦م: " ًمف اهلل أشمؿ ومال" : وىمقًمف

 دقم٤م أو ًمف، اهلل يتؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٟمٗمك ؾمقاء حمرُم٦م اًمتٛمٞمٛم٦م أن قمغم دال آطمتامًملم ويمال

، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف أظمؼم سمام ٟمخؼم وم٢مٟمٜم٤م: اخلؼم سمف أراد ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من وم٢من: ًمف اهلل يتؿ ٓ سم٠من

 ومال: ودقم٦م شمٕمٚمؼ وُمـ"  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ وُمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمف دقم٤م سمام ٟمدقمق وم٢مٟمٜم٤م: وإٓ

                                                                                              

 (427/ 3( ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ُمـ هذا اًمٓمريؼ ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )154/ 4واه أْحد )ر (1)

 (889/ 1( وهق صحٞمح ُمـ هذا اًمٓمريؼ راضمع اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )156/ 4رواه أْحد ) (2)

 (2208/ 7شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (3)
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 ًمدومع يٕمٚم٘مقهن٤م اًمٌحر ُمـ شم١مظمذ أطمج٤مر وهل، اًمقدع واطمدة: واًمقدقم٦م"  ًمف اهلل ودع

 .اجلـ يّمٞمٌف ٓ أو، اًمٕملم شمّمٌف مل: اًمقدقم٦م هذه قمٚمؼ إذا اإلٟم٤ًمن أن قنويزقمٛم، اًمٕملم

 واًمًٙمقن اًمدقم٦م وود، وؾمٙمقن دقم٦م ذم اهلل شمريمف ٓ: أي: " ًمف اهلل ودع ٓ" : ىمقًمف

 .ىمّمده سمٜم٘مٞمض ومٕمقُمؾ: ظمػما ًمف اهلل شمرك ٓ: وىمٞمؾ. وإمل اًم٘مٚمؼ

 دون سمذاهت٤م شمدومع أو شمرومع ٤مأهن اقمت٘مد إن: أيمؼم يٙمقن اًمنمك هذا: " أذك وم٘مد" : وىمقًمف 

 .أصٖمر ومٝمق: وإٓ، اهلل أُمر

 ًمتؼمد احلٛمك أضمؾ ُمـ ًمًٌف ظمٞمط يده ذم: أي: ًمٚمًٌٌٞم٦م هٜم٤م" ُمـ": " احلٛمك ُمـ" : ىمقًمف

 .ُمٜمٝم٤م يِمٗمك أو قمٚمٞمف

 همػمة قمغم يدل وهذا، سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم ُمـ هذا وومٕمٚمف، اخلٞمط ىمٓمع: أي: "وم٘مٓمٕمف" : ىمقًمف

 .وهمػمه٤م سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر ػمشمٖمٞم ذم وىمقهتؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ

ـُ  َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىمقًمف وشمال: وىمقًمف   َأيْمَثُرُهؿْ  ُي١ْمُِم
ِ
يُمقنَ  َوُهؿْ  إَِّٓ  سم٤ِمّللَّ  طمذيٗم٦م وشمال أي{ ُُمنْمِ

 سمتقطمٞمد ويٙمٗمرون اًمرسمقسمٞم٦م سمتقطمٞمد ي١مُمٜمقن اًمذيـ اعمنميمقن هب٤م واعمراد أي٦م هذه

 .إًمقهٞم٦م

 ُمتٚمًٌقن وهؿ: أي: أيمثر ُمـ احل٤مل قمغم ٟمّم٥م حمؾ ذم " ُمنميمقن وهؿ" : وىمقًمف

، وذك إيامن ومٞمف جيتٛمع ىمد اإلٟم٤ًمن أن قمغم دًمٞمؾ: وذم اؾمتدٓل طمذيٗم٦م سم٤مٔي٦م، سم٤مًمنمك

 هٜم٤م اعمراد وًمٙمـ، اإليامن ُمع جيتٛمع ٓ إيمؼم اًمنمك ٕن: إيمؼم اًمنمك ًمٞمس وًمٙمـ

 .ُمٕمٚمقم أُمر وهذا، إصٖمر اًمنمك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف

 .ذًمؽ عمثؾ وٟمحقمه٤م واخلٞمط احلٚم٘م٦م ًمٌس ذم اًمتٖمٚمٞمظ: إومم

 اًمنمك أن: اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمالم ؿم٤مهد ومٞمف. أومٚمح ُم٤م: قمٚمٞمف وهل ُم٤مت ًمق اًمّمح٤ميب أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أيمؼم إصٖمر
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 .سم٤مجلٝم٤مًم٦م يٕمذر مل أٟمف: اًمث٤مًمث٦م

 ." وهٜم٤م إٓ شمزيدك ٓ" : ًم٘مقًمف، شمي سمؾ: اًمٕم٤مضمٚم٦م ذم شمٜمٗمع ٓ أهن٤م: راسمٕم٦ماًم

 .ذًمؽ ُمثؾ ومٕمؾ ُمـ قمغم سم٤مًمتٖمٚمٞمظ اإلٟمٙم٤مر: اخل٤مُم٦ًم

 .إًمٞمف ُويمِؾ، ؿمٞمئ٤م شمٕمٚمؼ ُمـ سم٠من اًمتٍميح: اًم٤ًمدؾم٦م

 .أذك وم٘مد: متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ سم٠من اًمتٍميح: اًم٤ًمسمٕم٦م

 .ذًمؽ ُمـ احلُٛمك ُمـ اخلٞمط شمٕمٚمٞمؼ أن: اًمث٤مُمٜم٦م

 اًمنمك ذم اًمتل سم٤مٔي٤مت يًتدًمقن اًمّمح٤مسم٦م أن قمغم دًمٞمؾ أي٦م طمذيٗم٦م شمالوة: ٕم٦ماًمت٤مؾم

 .اًمٌ٘مرة آي٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ ذيمر يمام: إصٖمر قمغم إيمؼم

 .ذًمؽ ُمـ اًمٕملم ُمـ اًمقدع شمٕمٚمٞمؼ أن: اًمٕم٤مذة

 اهلل ودع ومال ودقم٦م شمٕمٚمؼ وُمـ، ًمف يتؿ ٓ اهلل أن متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ قمغم اًمدقم٤مء: قمنمة احل٤مدي٦م

 .ًمف اهلل شمرك :أي: ًمف

__________ 

 :ُم٤ًمئؾ اًم٤ٌمب هذا ذم: أي: "ُم٤ًمئؾ ومٞمف": ىمقًمف

 :ذًمؽ عمثؾ وٟمحقمه٤م واخلٞمط احلٚم٘م٦م ًمٌس ذم اًمتٖمٚمٞمظ: إومم 

 وهذا" أسمدا أومٚمح٧م ُم٤م قمٚمٞمؽ وهل ُم٧م ًمق، - وهٜم٤م إٓ شمزيدك ٓ - اٟمزقمٝم٤م" : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف

 .هب٤م واًمتٕمٚمؼ إؿمٞم٤مء هذه ًمٌس ذم قمٔمٞمؿ شمٖمٚمٞمظ

 دون سمٛمـ ومٙمٞمػ: صح٤ميب وهق هذا: أومٚمح ُم٤م قمٚمٞمف وهل ُم٤مت ًمق اًمّمح٤ميب أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .اًمٗمالح قمـ أسمٕمد ومٝمق؟! اًمّمح٤ميب

 ."اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أيمؼم إصٖمر اًمنمك أن: اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمالم ؿم٤مهد ومٞمف" : اعم١مًمػ ىم٤مل

، اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أيمؼم إصٖمر وم٤مًمنمك: يمذًمؽ وهق، ًم٘مقهلؿ: أي": اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمالم": ىمقًمف

 .ص٤مدىم٤م سمٖمػمه أطمٚمػ أن ُمـ إزم أطم٥م يم٤مذسم٤م سم٤مهلل أطمٚمػ ٕن: ÷ دُمًٕمق اسمـ ىم٤مل
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 –أصٖمر  يم٤من وًمق يٖمٗمر ٓ اًمنمك ٕن: اًمٙمٌػمة ؾمٞمئ٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمنمك ؾمٞمئ٦م ٕن وذًمؽ 

 .اعمِمٞمئ٦م حت٧م وم٢مهن٤م: اًمٙم٤ٌمئر سمخالف -إذا ُم٤مت قمٚمٞمف 

 ُم٤م قمٚمٞمؽ وهل ُم٧م ًمق )): ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ٕن: ٟمٔمر ومٞمف هذا: سم٤مجلٝم٤مًم٦م يٕمذر مل أٟمف: اًمث٤مًمث٦م

 قمٚمٞمؽ وهل ُم٧م ًمق )): فم٤مهره سمؾ، اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ ُم٤مت ًمق أٟمف سمٍميح ًمٞمس. أسمدا (( أومٚمح٧م

: شمٗمّمٞمؾ إمم حتت٤مج اعم٠ًمًم٦م وهذه. سمٜمزقمٝم٤م وُأُمرت قمٚمٛم٧َم  أن سمٕمد: أي (( أسمدا أومٚمح٧م ُم٤م

 :ومٜم٘مقل

 :ٟمققم٤من اجلٝمؾ

 .ومٞمف يٕمذر ٓ وضمٝمؾ، اإلٟم٤ًمن ومٞمف يٕمذر ضمٝمؾ

 ذم ؾمقاء، ومٞمف يٕمذر ٓ وم٢مٟمف: ًمٚمتٕمٚمؿ اعم٘متيض مىمٞم٤م ُمع وإمه٤مل قمـ شمٗمريط ٟم٤مؿمئ٤م يم٤من ومام -

 .اعمٕم٤ميص ذم أو اًمٙمٗمر

 سم٠من ًمٚمتٕمٚمؿ اعم٘متيض ي٘مؿ ومل يٗمرط ومل هيٛمؾ مل أٟمف أي، ذًمؽ ظمالف قمـ ٟم٤مؿمئ٤م يم٤من وُم٤م -

 مل: اإلؾمالم إمم ُمٜمت٤ًٌم يم٤من وم٢من، ومٞمف يٕمذر وم٢مٟمف: طمرام اًمٌمء هذا أن سم٤مًمف قمغم يٓمرأ مل يم٤من

 قمغم اهلل إمم أُمره أظمرة ذم ًمٙمـ، اًمدٟمٞم٤م ذم يم٤مومر ومٝمق: اًمٙمٗمر إمم ُمٜمت٤ًٌم يم٤من وإن، ييه

 .اًمٜم٤مر دظمؾ قمَم وإن، اجلٜم٦م دظمؾ أـم٤مع وم٢من: يٛمتحـ، اًمراضمح اًم٘مقل

 أن أو، طمرام اًمٌمء هذا أن سم٤ٌمًمف خيٓمر ومل قمٚمامء قمٜمده ًمٞمس سمٕمٞمدة سم٤ٌمدي٦م ٟمِم٠م ُمـ هذا ومٕمغم

 قمٜمده ًمٙمـ، ي٠ًمل أن عيًتٓمٞم اعمدن ذم يم٤من ُمـ وأُم٤م، يٕمذر ومٝمذا: واضم٥م اًمٌمء هذا

 ويقضمد، قمٚمٞمف ختٗمك ٓ إطمٙم٤مم أن اعمدن ذم اًمٖم٤مًم٥م ٕن: يٕمذر ٓ ومٝمذا: وهمٗمٚم٦م هت٤مون

 .سم٤مجلٝمؾ يٕمذر ومال، ُمٗمرط ومٝمق: ؾمٝمقًم٦م سمٙمؾ ي٠ًمهلؿ أن يًتٓمٞمع قمٚمامء ومٞمٝم٤م

 واعم١مًمػ: " وهٜم٤م إٓ شمزيدك ٓ" : ًم٘مقًمف: شمي سمؾ، اًمٕم٤مضمٚم٦م ذم شمٜمٗمع ٓ أهن٤م: اًمراسمٕم٦م

 .اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م سمقضمف وأشمك ًم٦ماعم٠ًم اؾمتٜمٌط
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 ُمٖمٚمٔم٤م إٟمٙم٤مرا يٜمٙمر أن يٜمٌٖمل: أي: ذًمؽ ُمثؾ ومٕمؾ ُمـ قمغم سم٤مًمتٖمٚمٞمظ اإلٟمٙم٤مر: اخل٤مُم٦ًم

 ـ ىمقًمف وأيْم٤م، اعم١مًمػ إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي احلدي٨م ؾمٞم٤مق ذًمؽ ووضمف، هذا ُمثؾ ومٕمؾ ُمـ قمغم

 .(( ًمف اهلل أشمؿ ومال: متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ))

 ومال: متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ" : ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: إًمٞمف ويمؾ ؿمٞمئ٤م شمٕمٚمؼ ُمـ سم٠من اًمتٍميح: اًم٤ًمدؾم٦م

 ومٞمٙمقن، ًمف يتؿ ٓ اهلل وم٢من: متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ وأن، ظمؼمي٦م اجلٛمٚم٦م ضمٕمٚمٜم٤م إذا"  ًمف اهلل أشمؿ

 .ظمذل وم٘مد: خمٚمقق إمم ويمؾ وُمـ، اًمتٛمٞمٛم٦م هذه إمم ُمقيمقٓ

 طمدي٨م ذم اًمروايتلم إطمدى وهق: أذك وم٘مد: متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ سم٠من اًمتٍميح: اًم٤ًمسمٕم٦م

 .قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم

 ذم رضمال رأى أٟمف طمذيٗم٦م ومٕمؾ ُمـ ي١مظمذ: ذًمؽ ُمـ احلٛمك ُمـ اخلٞمط شمٕمٚمٞمؼ أن: اًمث٤مُمٜم٦م

ـُ  َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىمقًمف وشمال، وم٘مٓمٕمف احلٛمك ُمـ ظمٞمط يده   َأيْمَثُرُهؿْ  ُي١ْمُِم
ِ
َّٓ  سم٤ِمّللَّ  َوُهؿْ  إِ

يُمقنَ   {ُُمنْمِ

 اًمنمك ذم اًمتل سم٤مٔي٤مت يًتدًمقن اًمّمح٤مسم٦م أن قمغم دًمٞمؾ أي٦م طمذيٗم٦م شمالوة: اًمت٤مؾمٕم٦م

ـُ  َوَُم٤م}: شمٕم٤ممم ىمقًمف أن أي: اًمٌ٘مرة آي٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ ذيمر يمام إصٖمر قمغم إيمؼم  ُي١ْمُِم

  َأيْمَثُرُهؿْ 
ِ
َّٓ  سم٤ِمّللَّ يُمقنَ  َوُهؿْ  إِ  ذم اًمقاردة سم٤مٔي٤مت يًتدًمقن ًمٙمٜمٝمؿ، إيمؼم اًمنمك ذم. {ُُمنْمِ

، اعمٚم٦م ُمـ خيرج ٓ يم٤من وإن احل٘مٞم٘م٦م ذم ذك إصٖمر ٕن: إصٖمر قمغم إيمؼم اًمنمك

 .وأيمؼم أصٖمر: ٟمققم٤من اًمنمك: ٟم٘مقل وهلذا

ـَ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل: "اًمٌ٘مرة آي٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ ذيمر يمام: وىمقًمف ـْ  اًمٜم٤َّمسِ  َوُِم ـْ  َيتَِّخذُ  َُم  ُِم

  ُدونِ 
ِ
ٌُّقهَنُؿْ  َأٟمَْداداً  اّللَّ

  يَمُح٥مِّ  حُيِ
ِ
ـَ  اّللَّ ِذي   طُم٤ٌّمً  َأؿَمدُّ  آَُمٜمُقا َواًمَّ

ِ
َّ
ِ
 اًمتل اعمح٦ٌم ٕمؾومج: أي٦م. {ّلل

 قمز وضمؾ هلل اًمٜمد اخت٤مذ ُمـ اهلل يمٛمح٦ٌم شمٙمقن

 اًمتامئؿ شمٕمٚمٞمؼ ُمـ: أي": ذًمؽ ُمـ": وىمقًمف: ذًمؽ ُمـ اًمٕملم ُمـ اًمقدع شمٕمٚمٞمؼ أن: اًمٕم٤مذة

 .ىمدرا وٓ ذقم٤م صم٤مسم٧م هل٤م أصمر ٓ ٕٟمف اًمنميمٞم٦م
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 ودع ومال: ودقم٦م شمٕمٚمؼ وُمـ، ًمف يتؿ ٓ اهلل أن متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ قمغم اًمدقم٤مء: قمنمة احل٤مدي٦م

 مت٤مئؿ اختذوا اًمذيـ ه١مٓء قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دقم٤مء ُمـ شم١مظمذ: ًمف اهلل شمرك: أي: ًمف اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل وم٘مد: وقمَم ظم٤مًمػ ُمـ قمغم سم٤مًمدقم٤مء أن ٟم١مُمر سمٖمري٥م هذا وًمٞمس، وودقم٤م

 وىم٤مل   (1). قمٚمٞمؽ (( اهلل رده٤م ٓ: وم٘مقًمقا: اعمًجد ذم اًمْم٤مًم٦م يٜمِمد ُمـ ؾمٛمٕمتؿ إذا ))

 (2). دم٤مرشمؽ (( اهلل أرسمح ٓ: وم٘مقًمقا: اعمًجد ذم يٌت٤مع أو يٌٞمع ُمـ ؾمٛمٕمتؿ )) إذا: ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾمٌٞمؾ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىم٤مًمف إٟمام احلدي٨م وًمٙمـ، ًمؽ اهلل أشمؿ ٓ: ًمف شم٘مقل أيْم٤م ومٝمٜم٤م

، ًمؽ اهلل أشمؿ ٓ: متٞمٛم٦م قمٚمٞمف رأيٜم٤م ًمِمخص وٟم٘مقل، سم٤مًمتٍميح هذا ٟمخ٤مـم٥م ومال: اًمٕمٛمقم

: ٟم٘مقل وًمٙمـ، ًمٜمٗمقره ؾم٤ٌٌم يٙمقن ؾمقف: واًمتٕمٞملم سم٤مًمتٍميح اًمٗم٤مقمؾ خم٤مـمٌتٜم٤م ٕن وذًمؽ

 شمٕمٚمؼ وُمـ، ًمف اهلل أشمؿ ومال، متٞمٛم٦م شمٕمٚمؼ ُمـ )): ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من: اًمقدع أو اًمتامئؿ دع

 .(( ًمف اهلل ودع ومال: ودقم٦م

، أؾمٗم٤مره سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يم٤من أٟمف÷ إٟمّم٤مري  سمِمػم أيب قمـ اًمّمحٞمح ذم

 (3). (( ىُمٓمَِٕم٧ْم  إٓ ىمالدةٌ  أو وشمرٍ  ُِمـ ىماِلدةٌ  سمٕمػمٍ  َرىَم٦ٌمِ  ذم َيٌَْ٘ملَمَّ  ٓ )) أن: رؾمقٓ ؾوم٠مرؾم

__________ 

 .واًمتامئؿ اًمرىمك ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب: اعم١مًمػ ىمقل

 احلٚم٘م٦م ًمٌس طمٙمؿ قمـ خيتٚمػ ومٞمف احلٙمؿ ٕن: اًمنمك ُمـ اًم٤ٌمب هذا أن اعم١مًمػ يذيمر مل

 هذا أُم٤م، اؾمتثٜم٤مء سمدون اًمنمك ُمـ أهن٤م إول اًم٤ٌمب ذم اعم١مًمػ ضمزم وهلذا، واخلٞمط

                                                                                              

 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 568رواه ُمًٚمؿ ) (1)

 (134/ 5وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )÷ ٨م أيب هريرة ( ُمـ طمدي1321رواه اًمؽمُمذي ) (2)

 (2115( وُمًٚمؿ )3005رواه اًمٌخ٤مري ) (3)
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 ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب": ىم٤مل وهلذا، سمنمك ًمٞمس ُم٤م اًمرىمك ُمـ ٕن ذك أهن٤م يذيمر ومٚمؿ: اًم٤ٌمب

 واًمتامئؿ اًمرىمك

، اًم٘مراءة ُمـ - سم٤مًٕمػ - قمٚمٞمف رىمك: ومٞم٘م٤مل: اًم٘مراءة وهل، رىمٞم٦م مجع: "اًمرىمك": ىمقًمف

 .اًمّمٕمقد ُمـ - سم٤مًمٞم٤مء - قمٚمٞمف ورىمَل 

 .اًمٕملم دومع هب٤م يتؿ أٟمف يرون ٕهنؿ: متٞمٛم٦م  وؾمٛمٞم٧م، متٞمٛم٦م مجع: "اًمتامئؿ": ىمقًمف

 يم٤مٟم٧م اًم٘مالئد ٕن: أرضمح  وإومم، اًمراوي ُمـ ؿمؽ: " ىمالدة أو، وشمر ُمـ ىمالدة" : ىمقًمف

 ٕٟمف: وم٤مؾمد اقمت٘م٤مد وهذا، اًمٌٕمػم قمـ اًمٕملم يدومع ذًمؽ أن ويٕمت٘مدون، إوشم٤مر ُمـ شمتخذ

 ٕٟمف: ذٌك  طمز أو ذقمل سم٥ًٌم ًمٞمس سمام اًمتٕمٚمؼ أن ؾمٌؼ وىمد، سم٥ًٌم ًمٞمس سمام شمٕمٚمؼ

 شم٘مٓمع أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر وهلذا، سم٘مدره وٓ سمنمقمف ٓ اهلل يثٌتف مل ؾم٤ٌٌم ًمألؿمٞم٤مء أصم٧ٌم سمتٕمٚم٘مف

: يم٤مًمزُم٤مم ًمٚم٘مٞم٤مدة شمًتٕمٛمؾ وإٟمام، وشمر همػم ُمـ اًم٘مالدة هذه يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م. اًم٘مالئد هذه

 أو اًمّمقف ُمـ يمثػما ذًمؽ يٕمٛمٚمقن ًمٜم٤مسا ويم٤من، اًمٗم٤مؾمد آقمت٘م٤مد ًمٕمدم سمف سم٠مس ٓ ومٝمذا

 .همػمه

 اًم٘مٞمد ومٝمذا: طمٞمٜمذاك ُمٜمتنما يم٤من اًمذي هق هذا ٕن: اًمٌٕمػم ذيمر: " سمٕمػم رىم٦ٌم ذم" : ىمقًمف

 .سمٛمخّمص وًمٞمس، يم٤مًمتٛمثٞمؾ ومٞمٙمقن: قمٜمدهؿ اًمقاىمع قمغم سمٜم٤مء

 :احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد

 .أطمقاهلؿ ذم ويٜمٔمر ومٞمتٗم٘مدهؿ: ٕطمقاهلؿ ُمراقمٞم٤م يٙمقن أن اًم٘مقم ًمٙمٌػم يٜمٌٖمل أٟمف -1

 هت٤موٟمقا وإن، ُمٜمف ُمٜمٕمٝمؿ حمرُم٤م ومٕمٚمقا وم٢مذا: اًمنميٕم٦م شم٘متْمٞمف سمام رقم٤ميتٝمؿ قمٚمٞمف جي٥م أٟمف -2

 .قمٚمٞمف طمثٝمؿ واضم٥م ذم

 دومع أو ُمٜمٗمٕم٦م ضمٚم٥م ذم ؾم٤ٌٌم دمٕمؾ: أؿمٞم٤مء اإلسمؾ أقمٜم٤مق ذم شمٕمٚمؼ أن جيقز ٓ أٟمف -3

 .ذك ٕٟمف: ىمدرا وٓ ذقم٤م ٓ يمذًمؽ ًمٞم٧ًم وهل، ُمية

: اًمرىم٦ٌم طمٙمؿ ومٚمٝم٤م: اًمرضمؾ أو اًمٞمد ذم ضمٕمٚم٧م ًمق سمؾ، اًمرىم٦ٌم ذم ًم٘مالدةا شمٙمقن أن يٚمزم وٓ

 .ي١مصمر ٓ وم٤معمٙم٤من: ووٕمٝم٤م ُمٙم٤من وًمٞمس، اًم٘مالدة هذه هل اًمٕمٚم٦م ٕن
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 .سمٞمده يٖمػمه أن سم٤مًمٞمد اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم يًتٓمٞمع ُمـ قمغم جي٥م أٟمف -4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

واًمتقًم٦م  واًمتامئؿ اًمرىمك إن )): ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ÷ُمًٕمقد  اسمـ وقمـ

 (1). داود وأسمق أْحد رواه. (( ذك

__________ 

، ظم٤مص سمف أريد قم٤مم هل سمؾ، قمٛمقُمٝم٤م قمغم ًمٞم٧ًم وهذه، ُرىْمٞم٦م مجع: " اًمرىمك إن" : ىمقًمف

ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل، اًمنمك ُمـ ومٚمٞم٧ًم: اًمنمع  سمف ورد ُم٤م أُم٤م، اًمنمع سمف ورد ُم٤م سمٖمػم اًمرىمك وهق

٤َم ُيْدِريَؽ  ))َوَُم٤م: اًمٗم٤محت٦م ذم  سمف يرد مل ُم٤م احلدي٨م ذم سم٤مًمرىمك اعمراد وهؾ   (2). ُرىْمَٞم٦ٌم (( َأهنَّ

 ؟ذك ومٞمف يم٤من ُم٤م اعمراد أو، ُم٤ٌمطم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمنمع

 اًمتل اعمنموقم٦م وم٤مًمرىمك: سمٕمْم٤م  سمٕمُْمف يٜم٤مىمض ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمالم ٕن:  اًمث٤مين: اجلقاب

 ُمـ سمدقم٤مء اعمريض اإلٟم٤ًمن هب٤م يرىمك اًمتل اعم٤ٌمطم٦م اًمرىمك ويمذا. ضم٤مئزة اًمنمع هب٤م ورد

 .أيْم٤م ضم٤مئزة ذك ومٞمف ًمٞمس قمٜمده

 وهل، اًمٕملم سمف يت٘مقن إوٓد قمغم يٕمٚمؼ رء: سم٘مقًمف اعم١مًمػ ومنه٤م: " اًمتامئؿ" : ىمقًمف

 .اًمٕملم سمف شمت٘مك ؾم٤ٌٌم جيٕمٚمٝم٤م مل اًمِم٤مرع ٕن، اًمنمك ُمـ

 اًمٓمٗمؾ ويٚمًٌٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م وخي٤مط ضمٚمد ذم وشمقوع دمٛمع اًم٘مرآن ُمـ أوراق وهل: اخلط وأُم٤م

 .اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ومٗمٞمٝم٤م: رىمٌتف أو يده قمغم

 يمٚمف اًم٘مرآن يٙمت٥م سمٕمْمٝمؿ أن ذًمؽ وُمـ. دمقز وٓ، ممٜمققم٦م أهن٤م: احلدي٨م وفم٤مهر

، اًمّمٌل قمغم ويٕمٚم٘مٝم٤م، صٖمػم صٜمدوق ذم ويْمٕمٝم٤م، صٖمػمة أوراق ذم صٖمػمة سمحروف

                                                                                              

 (648/ 1( وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )3883( وأسمق داود )381/ 1رواه أْحد ) (1)

 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 2201( وُمًٚمؿ )2276رواه اًمٌخ٤مري ) (2)
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، ًمٕم٤مسمف قمٚمٞمف يًٞمؾ ؾمقف اًمّمٌل هذا ٕن: اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن إه٤مٟم٦م ومٝمق: حمدث أٟمف ُمع اوهذ

 .ًمٚم٘مرآن إه٤مٟم٦م يمٚمف وهذا، اًم٘مذرة وإُم٤ميمـ احلامم سمف ويدظمؾ، سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م يتٚمقث ورسمام

 زوضمٝم٤م إمم اًمزوضم٦م حي٥ٌم أٟمف يزقمٛمقن، اًمزوج قمغم يٕمٚم٘مقٟمف رء: " اًمتقًم٦م" : ىمقًمف

 ذًمؽ وُمثؾ. ًمٚمٛمح٦ٌم ىمدري وٓ ذقمل سم٥ًٌم ًمٞمس ٕٟمف: ذك وهذا، اُمرأشمف إمم واًمزوج

 .اًمدسمٚم٦م

: اعمرأة ىم٤مًم٧م: اًمزوج أًم٘م٤مه وإذا، اًمزوج يد ذم يقوع اًمزواج قمٜمد يِمؽمى ظم٤مشمؿ: واًمدسمٚم٦م

 وم٢مٟمف: اًمزوج يد ذم دام ُم٤م إٟمف: وي٘مقًمقن، واًمي اًمٜمٗمع ومٞمف يٕمت٘مدون ومٝمؿ: حيٌٝم٤م ٓ إٟمف

 اًمنمك ُمـ وم٢مٟمف: اًمٜمٞم٦م هذه ُوضمدت وم٢مذا، سسم٤مًمٕمٙم واًمٕمٙمس، صم٤مسمت٦م سمٞمٜمٝمام اًمٕمالىم٦م أن يٕمٜمل

، سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌف ومٗمٞمف: - شمّمحٌٝم٤م أٓ سمٕمٞمدة وهل - اًمٜمٞم٦م هذه شمقضمد مل وإن، إصٖمر

 .ُمٜمٝمؿ ُم٠مظمقذة وم٢مهن٤م

 ومٝمل: اًمذه٥م  ًمٌس وهق، صم٤مًم٨م حمذور ومٞمٝم٤م ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمل: اًمذه٥م ُمـ يم٤مٟم٧م وإن

 .ًمٚمرضم٤مل يم٤مٟم٧م إن اًمٜمقع حتريؿ أو، اًمٜمّم٤مرى ُمْم٤مه٤مة أو، اًمنمك ُمـ إُم٤م

: ُمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يريد ُم٤م سمح٥ًم: ٟم٘مقل؟ أيمؼم أو أصٖمر ذك هل هؾ: " ذك" : وىمقًمف

 شمٗمٕمؾ أهن٤م اقمت٘مد وإن، أصٖمر ذك ومٝمل: اهلل  هق ًمٚمٛمح٦ٌم اعم٥ًٌم أن ُمٕمت٘مدا اختذه٤م إن

 .أيمؼم ذك ومٝمل: سمٜمٗمًٝم٤م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ـْ : ُمرومققم٤م قمٙمٞمؿ سمـ اهلل قمٌد وقمـ  (1). واًمؽمُمذي أْحد إًَِمٞمِْف (( رواه ُويمَِؾ  ؿَمٞمْئ٤ًم شَمَٕمٚمََّؼ  )) َُم

 .اًمٕملم سمف يت٘مقن إوٓد قمغم يٕمٚمؼ رء: " اًمتامئؿ" 

                                                                                              

( وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم هم٤مي٦م اعمرام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م احلالل 2072( واًمؽمُمذي )310 /4رواه أْحد ) (1)

 (181واحلرام )ص: 
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، ومٞمف يرظمص مل وسمٕمْمٝمؿ، اًمًٚمػ سمٕمض ومٞمف ومرظمص: اًم٘مرآن  ُمـ اعمٕمٚمؼ يم٤من إذا ًمٙمـ

 .÷ ُمًٕمقد اسمـ ُمٜمٝمؿ، قمٜمف اعمٜمٝمل ُمـ وجيٕمٚمف

 رظمص وم٘مد: اًمنمك ُمـ ظمال ُم٤م اًمدًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م وظمص، اًمٕمزائؿ شمًٛمك اًمتل هل: "اًمرىمك" و

 (1). واحلٛم٦م اًمٕملم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞمف

 .اُمرأشمف إمم واًمرضمؾ زوضمٝم٤م إمم اعمرأة حي٥ٌم أٟمف يزقمٛمقن يّمٜمٕمقٟمف رء هل: "اًمتقًم٦م"  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رضم٤مءه يٕمٚمؼ وص٤مر، قمٚمٛمف وُمٌٚمغ مهف وضمٕمٚمف قمٚمٞمف اقمتٛمد: أي: " ؿمٞمئ٤م شمٕمٚمؼ ُمـ" : ىمقًمف

 .سمف ظمقومف وزوال سمف

، - وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف - سم٤مهلل شمٕمٚمؼ ومٛمـ، إؿمٞم٤مء مجٞمع ومتٕمؿ: اًمنمط ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرة: وؿمٞمئ٤م

ـْ }: ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من: ُمٜمف وظمقومف ومٞمف ورضم٤مءه رهمٌتف وضمٕمؾ ْؾ  َوَُم   قَمغَم  َيَتَقيمَّ
ِ
 وَمُٝمقَ  اّللَّ

ٌُفُ  ًْ : واًمِمدائد اعمّم٤مئ٥م قمٜمد، وأشم٤ٌمقمٝمؿ اًمرؾمؾ دقم٤مء ُمـ يم٤من وهلذا، يم٤مومٞم٦م: أي{ : طَم

 طملم وأصح٤مسمف حمٛمد وىم٤مهل٤م، اًمٜم٤مر ذم أًم٘مل طملم إسمراهٞمؿ ىم٤مهل٤م، "اًمقيمٞمؾ ؿوٟمٕم اهلل طمًٌٜم٤م"

 .{وَم٤مظْمَِمْقُهؿْ  ًَمُٙمؿْ  مَجَُٕمقا ىَمدْ  اًمٜم٤َّمَس  إِنَّ }: هلؿ ىمٞمؾ

 .ووُمقض، إًمٞمف ُأؾمٜمد: أي: " إًمٞمف ويمؾ" : ىمقًمف

 :اهلل سمٖمػم اًمتٕمٚمؼ أىم٤ًمم

، شم٠مصمػم ًمف يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ سمٌمء يتٕمٚمؼ أن وهق، أصٚمف ُمـ اًمتقطمٞمد يٜم٤مذم ُم٤م: إول

٤ٌَّمد شمٕمٚمؼ ُمثؾ، اهلل قمـ ُمٕمرو٤م اقمتامدا قمٚمٞمف ويٕمتٛمد  طمٚمقل قمٜمد ومٞمٝم٤م سمٛمـ اًم٘مٌقر قُم

                                                                                              

( ُمـ طمدي٨م سمريدة سمـ احلّمٞم٥م 220( ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم، وُمًٚمؿ )5705رواه اًمٌخ٤مري ) (1)

 .÷ 
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 أٟمف ؿمؽ ٓ ومٝمذا: أٟم٘مذٟم٤م! ومالن ي٤م: ي٘مقًمقن اًمِمديدة اًمياء ُمًتٝمؿ إذا وهلذا، اعمّم٤مئ٥م

 .اعمٚم٦م ُمـ خمرج أيمؼم ذك

 قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمع صحٞمح ذقمل ؾم٥ٌم قمغم يٕمتٛمد أن وهق، اًمتقطمٞمد يمامل يٜم٤مذم ُم٤م: اًمث٤مين

 ٟم٘مقل وٓ، اًمنمك ُمـ ٟمقع ومٝمذا: إًمٞمف  ىمٚمٌف سف وقمدم قمز وضمؾ اهلل وهق، اعم٥ًٌم

 .ؾم٤ٌٌم اهلل ضمٕمٚمف اًم٥ًٌم هذا ٕن: أيمؼم ذك

: اهلل  قمغم إصكم اقمتامده ُمع، وم٘مط ؾم٤ٌٌم ًمٙمقٟمف جمردا شمٕمٚم٘م٤م سم٤مًم٥ًٌم يتٕمٚمؼ أن: اًمث٤مًم٨م

 أصمر ٓ وأٟمف، ٕسم٘م٤مه ؿم٤مء وًمق، ٕسمٓمؾ أصمره ؿم٤مء ًمق اهلل وأن، اهلل ُمـ اًم٥ًٌم هذا أن ومٞمٕمت٘مد

 ٓ هذا وقمغم، أصال وٓ يمامٓ ٓ اًمتقطمٞمد يٜم٤مذم ٓ ومٝمذا: قمز وضمؾ اهلل سمٛمِمٞمئ٦م إٓ ًمٚم٥ًٌم

 .ومٞمف إصمؿ

 سمؾ، سم٤مًم٥ًٌم ٟمٗمًف يٕمٚمؼ ٓ أن ًمإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل، اًمّمحٞمح٦م اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب وضمقد وُمع

، اعم٥ًٌم قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمع، يم٤مُمال ٘م٤مشمٕمٚم سمٛمرشمٌف ىمٚمٌف يتٕمٚمؼ اًمذي وم٤معمقفمػ. سم٤مهلل يٕمٚم٘مٝم٤م

 اهلل هق واعم٥ًٌم، ؾم٥ٌم اعمرشم٥م أن اقمت٘مد إذا أُم٤م. اًمنمك ُمـ ٟمقع ذم وىمع ىمد، اهلل وهق

 ٓ ومٝمذا: ؾم٥ٌم اعمرشم٥م أن يِمٕمر وهق، اهلل قمغم آقمتامد وضمٕمؾ، - وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف -

 اهلل وهق، اعم٥ًٌم قمغم اقمتامده ُمع سم٤مٕؾم٤ٌمب ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من وىمد. اًمتقيمؾ يٜم٤مذم

 .قمز وضمؾ

 سم٘مٚمٌف سمف يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌمء اعمتٕمٚمؼ ٕن: قمٚمؼ ُمـ: ي٘مؾ ومل، " شمٕمٚمؼ ُمـ" : احلدي٨م ذم وضم٤مء

 .قمٚمؼ ُمـ يمذًمؽ وًمٞمس، سمف وأُمٚمف ورضم٤مءه ظمقومف يٜمزل سمحٞم٨م، وسمٜمٗمًف

، اعم٤ٌمطم٦م إدقمٞم٦م أو اًم٘مرآن ُمـ اعمٕمٚمؼ يم٤من إذا: إًمخ ". . . اًم٘مرآن ُمـ اعمٕمٚمؼ يم٤من إذا": ىمقًمف

 :اهلل  رْحٝمؿ اًمًٚمػ ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اعم٠ًمًم٦م ومٝمذه: ةاًمقارد وإذيم٤مر

ُل }: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ذًمؽ ذم رظمص ُمـ ومٛمٜمٝمؿ - ـَ  َوُٟمٜمَزِّ  َوَرْْح٦َمٌ  ؿِمَٗم٤مءٌ  ُهقَ  َُم٤م اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 أن قمغم ومدل: اًم٘مرآن  هبذا آؾمتِمٗم٤مء إمم هب٤م ٟمتقصؾ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م يذيمر ومل. {ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ 

 .طمًٞم٤م دواء اًم٘مرآن يم٤من ًمق يمام، ضم٤مئزة ومٝمل ًمؽذ إمم هب٤م يتقصؾ وؾمٞمٚم٦م يمؾ
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 آؾمتِمٗم٤مء ٕن: سمف  ًمالؾمتِمٗم٤مء اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؼ جيقز ٓ: وىم٤مل ذًمؽ ُمٜمع ُمـ وُمٜمٝمؿ -

 ومال: سمف  اعمريض قمغم شم٘مرأ أٟمؽ سمٛمٕمٜمك، سمف اًم٘مراءة وهل، ُمٕمٞمٜم٦م صٗم٦م قمغم ورد سم٤مًم٘مرآن

 ؾم٤ٌٌم ومٕمٚمٜم٤م أٟمٜم٤م ذًمؽ ومٛمٕمٜمك: شمرد  مل صٗم٦م قمغم سم٤مًم٘مرآن آؾمتِمٗم٤مء ضمٕمٚمٜم٤م ومٚمق، ٟمتج٤موزه٤م

 .ُمنموقم٤م ًمٞمس

 وأن ؾمٞمام ٓ، هب٤م ًمالؾمتِمٗم٤مء أي٤مت شمٕمٚمؼ أن يٜمٌٖمل ٓ إٟمف: ي٘م٤مل أن إىمرب: ٟم٘مقل وهلذا

، اخلالء سمٞم٧م ودظمقل، ُمثال يم٤مًمٖمٞم٦ٌم: اًم٘مرآن ىمدؾمٞم٦م شمٜم٤مذم أؿمٞم٤مء يٗمٕمؾ ىمد اعمٕمٚمؼ هذا

 .اعمنموقم٦م اًم٘مراءة قمـ سمف اؾمتٖمٜمك ؿمٗم٤مء سمف أن وؿمٕمر قمٚمؼ إذا وأيْم٤م

 .قمٚمٞمف ىمرأ: أي: قمٚمٞمف وقمّزم. اًمٜم٤مس قمرف ذم: أي: "اًمٕمزائؿ شمًٛمك اًمتل": ًمفىمق

 ومٝمل: اًمنمك  ُمـ اخل٤مًمٞم٦م إؿمٞم٤مء: أي: "اًمنمك ُمـ ظمال ُم٤م اًمدًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م وظمص": ىمقًمف

٤ٌَمسِ  أْذِه٥م، اًمٜم٤َّمسِ  َربَّ  )) اًمٚمَُّٝمؿَّ : ُمثؾ سمٚمٗمٔمف ورد مم٤م يم٤من ؾمقاء، ضم٤مئزة  َأٟم٧َْم  اؿْمِػ ، اًم

٤مذِم ((  (1). اًمِمَّ

، ضم٤مئزة همػم وم٢مهن٤م: ذك ومٞمٝم٤م يم٤من وإن، " اؿمٗمف اًمٚمٝمؿ، قم٤مومف اًمٚمٝمؿ": ُمثؾ سمٚمٗمٔمف يرد مل أو 

 .ذًمؽ وٟمحق، اؿمٗمف! اعمٞم٧م ومالن و ي٤م، أٟم٘مذه! ضِمٜمّل ي٤م": ُمثؾ

 ؾمؿ هل (احلٛم٦م) سمٕمٞمٜمف همػَمه اًمٕم٤مئـ إص٤مسم٦م هل اًمٕملم: " واحلُٛم٦م اًمٕملم ُمـ" : ىمقًمف

 وؿمٌٝمٝم٤م اًمٕم٘مرب

" : إُمريـ هذيـ ذم إٓ اًم٘مراءة سمجقاز يرظمص مل ًمٞمؾاًمد أن: اعم١مًمػ يمالم وفم٤مهر

 ُمٜم٤مُمف قمٜمد يديف قمغم يٜمٗمخ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٘مد: سمٖمػممه٤م ورد ًمٙمـ، " واحلٛم٦م، اًمٕملم

                                                                                              

 ( ُمـ طمدي٨م أٟمس وقم٤مئِم٦م ^. 2191( وُمًٚمؿ )5742رواه اًمٌخ٤مري ) (1)
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 وٓ قمٞمٜم٤م وًمٞمس، اًمرىمٞم٦م ُمـ وهذا  (1). ضمًده ُمـ اؾمتٓم٤مع ُم٤م هبام ويٛمًح، سم٤معمٕمقذات

 .ُْح٦م

 وهمػممه٤م واحلٛم٦م ًمٚمٕملم رآناًم٘م ُمـ اًمرىمٞم٦م ذم اًمؽمظمٞمص أن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض يرى وهلذا

 إٓ اؾمؽمىم٤مء ٓ: أي"  ْح٦م أو قملم ُمـ إٓ رىمٞم٦م ٓ"  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ُمٕمٜمك إن: وي٘مقل، قم٤مم

 ُمٜمف يٓمٚم٥م -" اًمٕم٤مئـ" سم٤مًمٕملم وهق وم٤معمّمٞم٥م: اًمرىمٞم٦م ـمٚم٥م: وآؾمؽمىم٤مء، ْح٦م أو قملم ُمـ

 يمام ُمٗمٞمد ٟمفٕ: قمٚمٞمف ي٘مرأ أن همػمه ُمـ اإلٟم٤ًمن َيٓمٚم٥م احلُٛم٦م ويمذًمؽ. اعمٕمٞمقن قمغم ي٘مرأ أن

 (2). اًمني٦م ىمّم٦م ذم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم

 :اًمرىمٞم٦م ضمقاز ذوط

: اهلل  دون ُمـ سمذاهت٤م شمٜمٗمع أهن٤م اقمت٘مد وم٢من، اهلل دون سمذاهت٤م شمٜمٗمع أهن٤م يٕمت٘مد ٓ أن: إول

م ومٝمق  .اهلل سم٢مذن إٓ شمٜمٗمع ٓ ؾم٥ٌم أهن٤م يٕمت٘مد سمؾ، ذكٌ  سمؾ، حمرَّ

 اؾمتٖم٤مصم٦م أو، اهلل همػم دقم٤مء ُمتْمٛمٜم٦م يم٤مٟم٧م ذاإ يمام: اًمنمع خي٤مًمػ مم٤م شمٙمقن ٓ أن: اًمث٤مين

 .ذك سمؾ، حمرُم٦م وم٢مهن٤م: ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م، سم٤مجلـ

 ٓ وم٢مهن٤م: واًمِمٕمقذة اًمٓمالؾمؿ ضمٜمس ُمـ يم٤مٟم٧م وم٢من، ُمٕمٚمقُم٦م ُمٗمٝمقُم٦م شمٙمقن أن: اًمث٤مًم٨م

 .دمقز

                                                                                              

 ’. ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 5017)رواه اًمٌخ٤مري  (1)

ـْ َأْصَح٤مِب ÷( ُمـ طمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ 2201( وُمًٚمؿ )5007رواه اًمٌخ٤مري ) (2) ، َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم

 
ِ
 اًْمَٕمَرِب، وَم٤مؾْمَتَْم٤موُمقُهْؿ وَمَٚمْؿ ُيِْمٞمُٗمقُهْؿ، وَمَ٘م٤مًُمقاملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقِل اهلل

ِ
ـْ َأطْمَٞم٤مء وا سمَِحلر ُِم هَلُْؿ: َهْؾ  يَم٤مُٟمقا ذِم ؾَمَٗمٍر، وَمَٛمرُّ

ضُمُؾ، ومِٞمُٙمْؿ َراٍق؟ وَم٢ِمنَّ ؾَمٞمَِّد احْلَلِّ ًَمِديٌغ َأْو ُُمَّم٤مٌب، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ: َٟمَٕمْؿ، وَم٠َمشَم٤مُه وَمَرىَم٤مُه سمَِٗم٤محِت٦َمِ  َأ اًمرَّ  اًْمِٙمَت٤مِب، وَمؼَمَ

ٌََٚمَٝم٤م، َوىَم٤مَل: طَمتَّك َأْذيُمرَ  ـْ هَمٜمٍَؿ، وَم٠َمسَمك َأْن َيْ٘م ِلِّ  وَم٠ُمقْمٓمَِل ىَمٓمِٞمًٕم٤م ُِم ِلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌَّ وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًَمُف، ملسو هيلع هللا ىلص  ، وَم٠َمشَمك اًمٜمٌَّ

َؿ َوىَم٤مَل:  ًَّ ٌَ َّٓ سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب وَمَت  َُم٤م َرىَمٞم٧ُْم إِ
ِ
 َواّلل
ِ
٤َم ُرىْمَٞم٦ٌم؟ »وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل صُمؿَّ ىَم٤مَل: ش َوَُم٤م َأْدَراَك َأهنَّ

ٝمْ » ًَ سُمقا زِم سمِ  ش. ٍؿ َُمَٕمُٙمؿْ ظُمُذوا ُِمٜمُْٝمْؿ، َواُْضِ
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 سمٙمت٤مسم٦م يم٤مٟم٧م أو، ًمذاهت٤م ٟم٤مومٕم٦م أهن٤م اقمت٘مد أو، حمرم أُمر ُمـ يم٤مٟم٧م وم٢من:  ًمٚمتامئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 .طم٤مل سمٙمؾ دمقز ٓ وم٢مهن٤م: ؿشمٗمٝم ٓ

 .ؾمٌؼ يمام ومٞمٝم٤م اظمتٚمٗمقا اًمٕمٚمؿ أهؾ وم٢من: اًمرىمٞم٦م ذم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمثالصم٦م اًمنموط ومٞمٝم٤م مت٧م وإن

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 سمَِؽ  ؾَمتَُٓمقُل  احْلَٞم٤َمةَ  ًَمَٕمؾَّ  ُرَوْيِٗمعُ  )) َي٤م: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل: رويٗمع  قمـ أْحد وروى

ـْ  َأٟمَّفُ  اًمٜم٤َّمَس  وَم٠َمظْمؼِمِ ، سَمْٕمِدي  قَمٔمْؿٍ  َأوْ ، َداسم٦َّمٍ  سمَِرضِمٞمعِ  اؾْمتَٜمَْجك َأوْ ، َوشَمًرا شَمَ٘مٚمَّدَ  َأوْ ، حِلْٞمَتَفُ  قَمَ٘مدَ  َُم

ًدا وَم٢ِمنَّ   يم٤من: إٟم٤ًمن ُمـ متٞمٛم٦م ىمٓمع ُمـ: ىم٤مل، ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ (1). سَمِريٌء (( ُِمٜمْفُ  ملسو هيلع هللا ىلص حُمَٛمَّ

 (2). رىم٦ٌم يمٕمدل

 (3). اًم٘مرآن وهمػم اًم٘مرآن ُمـ يمٚمٝم٤م اًمتامئؿ يٙمرهقن يم٤مٟمقا: ىم٤مل، إسمراهٞمؿ قمـ وًمف

__________ 

 هق ذًمؽ أن يمام، حُتٚمؼ وٓ شُم٘مص ٓ يم٤مٟم٧م اًمٕمرب قمٜمد اًمٚمحٞم٦م: " حلٞمتف قم٘مد ُمـ" : ىمقًمف

 :ٕؾم٤ٌمب حل٤مهؿ يٕم٘مدون يم٤مٟمقا ًمٙمٜمٝمؿ، اًمًٜم٦م

 اًمقؾمط ُمـ يٕم٘مده٤م أو، أـمراومٝم٤م يٕم٘مد أطمدهؿ ومتجد، واًمٕمٔمٛم٦م آومتخ٤مر: إّول: ُمٜمٝم٤م

 .ىمقُمف ذم ؾمٞمد وأٟمف، قمٔمٞمؿ رضمؾ أٟمف ًمٞمٕمٚمؿ واطمدة قم٘مدة

 ومٛمـ، ىمٌٞمح٦م أصٌح٧م قم٘مدت صمؿ ومجٞمٚم٦م طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ٕهن٤م: اًمٕملم  ُمـ اخلقف: اًمث٤مين

 .ُمٜمف سمريء ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وم٢من: ًمذًمؽ قم٘مده٤م

                                                                                              

 (1310/ 2( وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )36( وأسمق داود )108/ 4رواه أْحد ) (1)

 (23939رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ) (2)

 (23933رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ) (3)
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 دومٕم٤م: إرض ذم يرُمقٟمف ُمٜمف ؿمٞمئ٤م أظمذوا، اًمًقق ُمـ مـمٕم٤م ضم٤مءهؿ إذا اًمٕم٤مُم٦م وسمٕمض

 وَمٚمُْٞمِٛمطْ  َأطَمِديُمؿْ  ًُمْ٘مَٛم٦مُ  ؾَمَ٘مَٓم٧ْم  )) إَِذا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مقل وخم٤مًمػ، وم٤مؾمد اقمت٘م٤مد وهذا ًمٚمٕملم

ََذى قَمٜمَْٝم٤م ْٕ َٓ ، َوًْمَٞم٠ميُْمٚمَْٝم٤م ا ٞمَْٓم٤مِن (( َيَدقْمَٝم٤م َو  (1). ًمِٚمِمَّ

، وشمرا ًمٚم٘مقس وشمتخذ، اًمِم٤مة ُمـ ي١مظمذ ّم٥ماًمٕم ُمـ ؾمٚمؽ: اًمقشمر: " وشمرا شم٘مٚمد أو" : ىمقًمف

 وهذا، اًمٕملم يٛمٜمع أٟمف يزقمٛمقن، أقمٜم٤مىمٝمؿ ذم أو، ظمٞمٚمٝمؿ أو إسمٚمٝمؿ أقمٜم٤مق ذم ويًتٕمٛمٚمقهن٤م

 .اًمنمك ُمـ

 اخل٤مرج أصمر إزاًم٦م وهق، اًمٜمجق ُمـ ُم٠مظمقذ: آؾمتٜمج٤مء: " داسم٦م سمرضمٞمع اؾمتٜمجك أو" : ىمقًمف

 هق: اًمداسم٦م ورضمٞمع. أصمره ؾيزي اخلالء سمٕمد يتٛمًح اًمذي اإلٟم٤ًمن ٕن: اًمًٌٞمٚملم ُمـ

 .روصمٝم٤م

 اًمروث ٕن: هبام  ممـ اؾمتٜمجك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمؼمأ وإٟمام، ُمٕمروف اًمٕمٔمؿ: " قمٔمؿ أو" : ىمقًمف

 (2). حلام يٙمقن ُم٤م أوومر جيدوٟمف، ـمٕم٤مُمٝمؿ واًمٕمٔمؿ اجلـ هب٤مئؿ قمٚمػ

 أهؾ قمٜمد ُمٕمروف هق يمام، اًمذٟمقب يم٤ٌمئر ُمـ ومٝمق: وم٤مقمٚمف  ُمـ سم٤مًمؼماءة ىمرن ذٟم٥م ويمؾ 

 .اًمٕمٚمؿ

 ." وشمرا شم٘مٚمد ُمـ" : ىمقًمف احلدي٨م هذا ُمـ هداًمِم٤م

 .احلدي٨م" . . . متٞمٛم٦م ىمٓمع ُمـ" : ىم٤مل: ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ: ىمقًمف

                                                                                              

 ÷( ُمـ طمدي٨م أٟمس 2034( رواه ُمًٚمؿ )1)

ِـّ وَمَذَه٧ٌُْم َُمَٕمُف وَمَ٘مَرأُْت ملسو هيلع هللا ىلص: )) ل وومٞمف ىم٤م÷ ( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 450( رواه ُمًٚمؿ )2) َأشَم٤ميِن َداقِمل اجْلِ

اَد وَمَ٘م٤مَل: ) ) ًَمُٙمْؿ يُمؾُّ قَمٔمٍْؿ ُذيمَِر اؾْمُؿ قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًْمُ٘مْرآَن (( ىَم٤مَل: وَم٤مٟمَْٓمَٚمَؼ سمِٜم٤َم وَم٠َمَراَٟم٤م آصَم٤مَرُهْؿ َوآصَم٤مَر ٟمػَِماهِنِْؿ َوؾَم٠َمًُمقُه اًمزَّ

 قَمَٚمٞمِْف َيَ٘مُع ذِم َأْيِديٙمُ 
ِ
 اهلل

ِ
َتٜمُْجقا ملسو هيلع هللا ىلص: )) ْؿ َأْووَمَر َُم٤م َيُٙمقُن حَلاًْم َويُمؾُّ سَمْٕمَرٍة قَمَٚمٌػ ًمَِدَواسمُِّٙمْؿ. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ًْ وَمالَ شَم

ُاَم ـَمَٕم٤مُم إظِْمَقاٟمُِٙمْؿ ((.   هِباَِم وَم٢ِمهنَّ
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. اًمٕملم سمٙمن اجلٜمس ُمـ واًمٕم٤مدل، اجلٜمس همػم ُمـ ٕٟمف اًمٕملم سمٗمتح " رىم٦ٌم يمٕمدل" : ىمقًمف

 أقمت٘مف ومٙم٠مٟمف: إٟم٤ًمن  ُمـ اًمتٛمٞمٛم٦م ىمٓمع إذا أٟمف اًمرىم٦ٌم وقمتؼ اًمتٛمٞمٛم٦م ىمٓمع سملم اعمِم٤مهب٦م وضمف

 إمم ي١مدي اًمٕمٜمػ ٕن: أطمًـ  هل سم٤مًمتل ي٘مٓمٕمٝم٤م وًمٙمـ، اًمٜم٤مر ُمـ ومٗمٙمف، اًمنمك ُمـ

 ومٚمف: ؾمٚمٓم٦م  ًمف ممـ وٟمحقه، واًم٘م٤ميض، يم٤مُٕمػم: ؿم٠من ذا يم٤من إن إٓ، واًمِم٘م٤مق اعمِم٤مطمٜم٦م

 .ُم٤ٌمذة ي٘مٓمٕمٝم٤م أن

 ـاسم رأي هذا أن ؾمٌؼ وىمد: " اًم٘مرآن وهمػم اًم٘مرآن ُمـ يمٚمٝم٤م اًمتامئؿ يٙمرهقن يم٤مٟمقا" : ىمقًمف

 .يراه ُم٤م يرون وم٠مصح٤مسمف، ) ُمًٕمقد

 .اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ وهق: " إسمراهٞمؿ قمـ وًمف" : ىمقًمف

 إسمراهٞمؿ ىمرٟم٤مء هؿ ٕهنؿ: ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب إمم يٕمقد اًمْمٛمػم: " يم٤مٟمقا" : ىمقًمف

 .اًمٜمخٕمل

 همػمه أو اًم٘مرآن ُمـ ؾمقاء، اًمّمحٞمح أو اعمريض قمغم يٕمٚمؼ ُم٤م هل: " اًمتامئؿ" : ىمقًمف

 شمٕمٚمٞمؼ أصٌح اًمقىم٧م هذا وذم. احلٞمقاٟم٤مت قمغم يٕمٚمؼ ُم٤م أو، ًمٕملما ٓشم٘م٤مء أو ًمالؾمتِمٗم٤مء

 يٙمت٥م اًمتل احلكم أو، اًمذهٌٞم٦م يم٤مًم٘مالئد: واًمزيٜم٦م  اًمتؼمك عمجرد سمؾ، ًمالؾمتِمٗم٤مء ٓ اًم٘مرآن

 ُم٤م وم٤مًم٘مرآن. اًمٌدع ُمـ يمٚمف ومٝمذا، يم٤مُمال اًم٘مرآن أو، اًمٙمرد آي٦م أو، اجلالًم٦م ًمٗمظ قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمنمع سمف ضم٤مء ُم٤م قمغم سمف يًتِمٗمك إٟمام، اًمقضمف هذا قمغم سمف ًمُٞمًتِمٗمك ٟمزل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف

 .واًمتامئؿ اًمرىمك شمٗمًػم: إومم

 .اًمتقًم٦م شمٗمًػم: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .اؾمتثٜم٤مء همػم ُمـ اًمنمك ُمـ يمٚمٝم٤م اًمثالصم٦م هذه أن: اًمث٤مًمث٦م

 .ذًمؽ ُمـ ًمٞمس واحلٛم٦م اًمٕملم ُمـ احلؼ سم٤مًمٙمالم اًمرىمٞم٦م أن: اًمراسمٕم٦م

 ؟.ٓ أم ذًمؽ ُمـ هل هؾ: اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وم٘مد: اًم٘مرآن ُمـ يم٤مٟم٧م إذا اًمتٛمٞمٛم٦م أن: اخل٤مُم٦ًم
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 .ذًمؽ ُمـ اًمٕملم قمـ اًمدواب قمغم إوشم٤مر شمٕمٚمٞمؼ أن: اًم٤ًمدؾم٦م

 .وشمرا شمٕمٚمؼ ُمـ قمغم اًمِمديد اًمققمٞمد: اًم٤ًمسمٕم٦م

 .إٟم٤ًمن ُمـ متٞمٛم٦م ىمٓمع ُمـ صمقاب ومْمؾ: اًمث٤مُمٜم٦م

 اهلل قمٌد أصح٤مب ُمراده ٕن: آظمتالف ُمـ شم٘مدم ُم٤م خي٤مًمػ ٓ إسمراهٞمؿ يمالم أن: اًمت٤مؾمٕم٦م

 .ُمًٕمقد سمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذًمؽ ؾمٌؼ وىمد: واًمتامئؿ اًمرىمك شمٗمًػم: إومم: ىمقًمف ·

 أهن٤م اقمت٘مدوا إن سم٤مًمدسمٚم٦م يًٛمك ُم٤م ُمٜمٝم٤م أن وقمٜمدي. ذًمؽ ؾمٌؼ وىمد: اًمتقًم٦م شمٗمًػم: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .وزوضمتف اعمرء سملم صٚم٦م

 وهذا، اًمرىمك طمتك يمالُمف فم٤مهر: اؾمتثٜم٤مء همػم ُمـ اًمنمك ُمـ يمٚمٝم٤م اًمثالصم٦م هذه أن: اًمث٤مًمث٦م 

 ٓ: أي: يًؽمىمل ٓ وًمٙمٜمف ويرىمك يرىمل أٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم كاًمرىم ٕن: ٟمٔمر ومٞمف

 اًمدًمٞمؾ أن اهلل رْحف ًمٚمٛم١مًمػ ؾمٌؼ وىمد، ٟمٔمر ومٞمف ًمٚمرىمك سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٢مـمالىمٝم٤م: اًمرىمٞم٦م يٓمٚم٥م

 وأُم٤م. أيْم٤م ٟمٔمر ومٞمف اجلٛمٝمقر رأي ومٕمغم: ًمٚمتامئؿ  وسم٤مًمٜم٦ًٌم، اًمنمك ُمـ ظمال ُم٤م ُمٜمٝم٤م ظمص

 .اؾمتثٜم٤مء سمدون ذك ومٝمل: ٦مًمٚمتقًم وسم٤مًمٜم٦ًٌم، ومّمحٞمح: ُمًٕمقد اسمـ رأي قمغم

 اًمٙمالم": ىمقًمف. ذًمؽ ُمـ ًمٞمس احلٛم٦م أو اًمٕملم ُمـ احلؼ سم٤مًمٙمالم اًمرىمٞم٦م أن: اًمراسمٕم٦م 

 اهلل رْحف واعم١مًمػ. سم٤مـمؾ أو طمؼ أٟمف يٕمٚمؿ ٓ اًمذي اعمجٝمقل ويمذا، اًم٤ٌمـمؾ وده: "احلؼ

 أو قملم ُمـ إٓ رىمٞم٦م ٓ"  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًم٘مقل اؾمتٜم٤مدا وم٘مط احلٛم٦م أو اًمٕملم ظمّمص شمٕم٤ممم

 .يم٤مًمًحر: همػممه٤م يِمٛمؾ أٟمف اًمّمحٞمح وًمٙمـ"  ْح٦م

 ؟ٓ أم ذًمؽ ُمـ هل هؾ: اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وم٘مد: اًم٘مرآن ُمـ يم٤مٟم٧م إذا اًمتٛمٞمٛم٦م أن: اخل٤مُم٦ًم

 وإطمقط اخلالف هذا سمٞم٤من ؾمٌؼ وىمد. اعمحرُم٦م اًمتامئؿ: إًمٞمف اعمِم٤مر: "ذًمؽ": ىمقًمف

 .ًٜم٦ماًم ُمـ ذًمؽ يتٌلم طمتك اعمنموقمٞم٦م قمدم إصؾ ٕن: ُمًٕمقد اسمـ ُمذه٥م
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 .اًمنمك ُمـ: أي: ذًمؽ ُمـ اًمٕملم قمـ اًمدواب قمغم إوشم٤مر شمٕمٚمٞمؼ أن: اًم٤ًمدؾم٦م

 :(شمٜمٌٞمف)

 ُمـ شمٜمٗمع إهن٤م: ي٘مقًمقن، اًمٜمح٤مس ُمـ طمٚم٘م٦م إظمػمة أوٟم٦م ذم إؾمقاق ذم فمٝمر

 هذا ُمـ ٟمٗمٕمتف: روُم٤مشمٞمزم وومٞمف قمْمده قمغم ووٕمٝم٤م إذا اإلٟم٤ًمن أن يزقمٛمقن، اًمروُم٤مشمٞمزم

 ٕٟمف: سمّمحٞمح ًمٞمس أٟمف إصؾ ًمٙمـ؟ ٓ أم صحٞمح هذا هؾ ٟمدري وٓ، اًمروُم٤مشمٞمزم

 ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس: اجلًؿ  قمغم شم١مصمر ٓ وهل، ذًمؽ قمغم يدل طمز وٓ ذقمل دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس

 ممٜمققم٦م أهن٤م وم٤مٕصؾ: هب٤م  ويٜمتٗمع اًمامدة هذه ينمب اجلًؿ إن: ٟم٘مقل طمتك: دهٜمٞم٦م ُم٤مدة

 طمتك اًمروُم٤مشمٞمزم هبذا ُم٤ٌمذا اشمّم٤مٓ هل٤م أن واوح سيح صحٞمح سمدًمٞمؾ ًمٜم٤م يث٧ٌم طمتك

 .هب٤م يٜمتٗمع

، وشمرا شمٕمٚمؼ ممـملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل ًمؼماءة وذًمؽ: وشمرا شمٕمٚمؼ ُمـ قمغم اًمِمديد اًمققمٞمد: اًم٤ًمسمٕم٦م

ـَ  َوَأَذانٌ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل، اعمٚم٦م ُمـ خمرج يمٗمر أٟمف فم٤مهره سمؾ   ُِم
ِ
 َيْقمَ  اًمٜم٤َّمسِ  إمَِم  َوَرؾُمقًمِفِ  اّللَّ

َ  َأنَّ  إيَْمؼَمِ  احْل٩َمِّ  ـَ  سَمِريءٌ  اّللَّ ُ  ُِم لمَ اعْم
يمِ  هٜم٤م اًمؼماءة إن: اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل ًمٙمـ. {َوَرؾُمقًُمفُ  نْمِ

 (1). (( ُمٜم٤م ومٚمٞمس: همِمٜم٤م ُمـ )) ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف: اًمٗمٕمؾ هذا ُمـ سمراءة

، "رىم٦ٌم يمٕمدل يم٤من": ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ًم٘مقل: إٟم٤ًمن ُمـ متٞمٛم٦م ىمٓمع ُمـ صمقاب ومْمؾ: اًمث٤مُمٜم٦م

 صمقاب ومْمؾ: اعم١مًمػ ي٘مقل ومٙمٞمػ: سمحج٦م ًمٞمس: ىمٞمؾ إن؟ ٓ أم طمج٦م ىمقًمف هؾ وًمٙمـ

 ومٝمق: اًمنمك  ِرقِّ  ُِمـ ًمف إٟم٘م٤مذ ٕٟمف: يمذًمؽ يم٤من إٟمام إٟمف: ومٞم٘م٤مل؟! إٟم٤ًمن ُمـ متٞمٛم٦م ىمٓمع ُمـ

 يمٛمـ ومٝمق: اًمنمك ُمـ ٟمٗم٤ًم أٟم٘مذ ومٛمـ، اًم٘مٞم٤مس سم٤مب ُمـ ومٝمق. أسمٚمغ سمؾ، أقمت٘مف يمٛمـ

 .واهلقى اًمِمٞمٓم٤من رق ُمـ أٟم٘مذه ٕٟمف اًمرق ُمـ أٟم٘مذه٤م

                                                                                              

 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 101رواه ُمًٚمؿ ) (1)
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 ُمراده ٕن: آظمتالف  ُمـ ٘مدمشم ُم٤م خي٤مًمػ ٓ اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ يمالم أن: اًمت٤مؾمٕم٦م

 .قمٛمقُم٤م اًمت٤مسمٕملم وٓ، اًمّمح٤مسم٦م ُمراده وًمٞمس: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد أصح٤مب

ى اًمالََّت  َأوَمَرَأْيتُؿُ }: شمٕم٤ممم اهلل وىمقل  .أي٤مت. {َواًمُْٕمزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وصمٌقشمف اخلػم يمثرة هل: واًمؼَميم٦م، اًمؼميم٦م ُمـ شمٗمّٕمؾ: "شمؼّمك": ىمقًمف

 :أُمريـ ُمـ ٚمقخي ٓ اًمؼَميم٦م وـمٚم٥م، اًمؼميم٦م ـمٚم٥م: واًمتؼمك

 إًَِمٞمَْؽ  َأٟمَْزًْمٜم٤َمهُ  يمَِت٤مٌب }: شمٕم٤ممم ىم٤مل، اًم٘مرآن ُمثؾ: ُمٕمٚمقم  ذقمل سم٠مُمر اًمتؼمك يٙمقن أن -

٤ٌَمَركٌ   {ُُم

 وُمـ، اًمنمك ُمـ يمثػمة ُأمم٤م سمذًمؽ اهلل وم٠مٟم٘مذ، اًمٗمتح ًمف طمّمؾ سمف أظمذ ُمـ أن سمريمتف ومٛمـ

 .ةاًمٙمثػم سمريم٤مشمف ُمـ ذًمؽ همػم إمم، طمًٜم٤مت سمٕمنم اًمقاطمد احلرف أن سمريمتف

 يتؼمك اًمرضمؾ ومٝمذا: وٟمحقه، واًمدقم٤مء، اًمتٕمٚمٞمؿ: ُمثؾ: ُمٕمٚمقم  طمز سم٠مُمر يٙمقن أن -

 سمـ أؾمٞمد وىم٤مل. يمثػما ظمػما ُمٜمف ٟمِٚمْٜم٤م ٕٟمٜم٤م سمريم٦م هذا ومٞمٙمقن: اخلػم إمم ودقمقشمف سمٕمٚمٛمف

 اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم جُيري اهلل وم٢من (1). سمٙمر (( أيب آل ي٤م سمريمتٙمؿ سم٠مول هذه )) ُم٤م: طمْمػم

 .أظمر يد قمغم جيريف ٓ ُم٤م اخلػم أُمقر ُمـ

 سمح٤مل ذًمؽ ومُٞمٕمرف؟ اًمّمحٞمح٦م أو اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمؼميم٤مت ُمـ هذه هؾ ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م أُم٤م

 اهلل وم٢من: اًمٌدقم٦م قمـ اعمٌتٕمديـ ًمٚمًٜم٦م اعمتٌٕملم اعمت٘ملم اهلل أوًمٞم٤مء ُمـ يم٤من وم٢من، اًمِمخص

 .ًمٖمػمه حيّمؾ ٓ ُم٤م واًمؼميم٦م اخلػم ُمـ يديف قمغم جيٕمؾ ىمد

                                                                                              

 ’. ِم٦م ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئ367( وُمًٚمؿ )334رواه اًمٌخ٤مري ) (1)
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 شمْمٕمٝم٤م وىمد، ُمقهقُم٦م سمريمتف وم٢من: سم٤مـمؾ إمم يدقمق أو، ٦مواًمًٜم ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمٗم٤م يم٤من إن أُم٤م

 .سم٤مـمٚمف قمغم ُم٤ًمقمدة ًمف اًمِمٞم٤مـملم

 .شمٙمقن ؿمجرة أي ومٞمِمٛمؾ: ضمٜمس اؾمؿ: "ؿمجر": ىمقًمف

: اعم٘مدس  سمٞم٧م ذم اًمتل اًمّمخرة طمتك يم٤من طمجر أي يِمٛمؾ ضمٜمس اؾمؿ: "وطمجر": ىمقًمف

 اشم٤ٌمقم٤م: وشم٘مٌٞمٚمف حفسمٛمً هلل يتٕمٌد وإٟمام، سمف يتؼمك ٓ إؾمقد احلجر ويمذا، هب٤م يتؼمك ومال

 طمجر أٟمؽ ٕقمٚمؿ إين: ÷قمٛمر  ىم٤مل وهلذا. اًمثقاب سمريم٦م حتّمؾ وسمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمرؾمقل

 (1). ىمٌٚمتؽ ُم٤م: ي٘مٌٚمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م أين وًمقٓ، شمٜمٗمع وٓ شمي ٓ

 سمٕمض اؾمتٚمٛمف إذا وًمذًمؽ، طمًٞم٦م سمريم٦م سمف أن ئمٜمقن، ًمٚمٕم٤مُم٦م ظمالوم٤م حمْم٦م قم٤ٌمدة ومت٘مٌٞمٚمف 

 .سمذًمؽ يم٤مشمؼم سمدٟمف مجٞمع قمغم ُمًح ه١مٓء

 ومالملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ىمؼم طمجرة طمتك: واحلَُجر، واًم٘م٤ٌمب، اًمٌٞمقت ُمـ: أي: "وٟمحقمه٤م": ىمقًمف

 .شمؼميم٤م هب٤م يتٛمًح

ى اًمالََّت  َأوَمَرَأْيتُؿُ }: ىمقًمف  هذه إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم طم٤مهل٤م وُم٤م، ؿم٠مهن٤م ُم٤م أظمؼموين: أي. {َواًمُْٕمزَّ

 هبذه ٝمج٤منوآؾمت ًمالؾمتخٗم٤مف: وآؾمتٗمٝم٤مم. سمٌمء ًمٞم٧ًم إهن٤م، اًمٕمٔمٞمٛم٦م أي٤مت

 .إصٜم٤مم

 جيٕمؾ: أي: ًمٚمحج٤مج اًمًقيؼ يٚم٧م رضمؾ أصٚمف اًمّمٜمؿ صٜمؿ وهذا اؾمؿ: " اًمالت" : ىمقًمف

 .صٜمام وضمٕمٚمقه ىمؼمه قمغم قمٙمٗمقا ُم٤مت ومٚمام، احلج٤مج ويٓمٕمٛمف، اًمًٛمـ ومٞمف

 اهلل اؾمؿ ُمـ ُمِمتؼ يمٜم٤مٟم٦م وسمٜمق ىمريش يٕمٌده صٜمؿ وهق، أقمز ُم١مٟم٨م: " واًمٕمزى" : وىمقًمف

 .واًمٓم٤مئػ ُمٙم٦م سملم سمٜمخٚم٦م يم٤من، اًمٕمزيز

 ًمٚمؽممج٦م أي٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

                                                                                              

 (1270( وُمًٚمؿ )1597رواه اًمٌخ٤مري ) (1)
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، يدقمقهن٤م: إًمٞمٝم٤م ي٠مشمقن وهلذا، وشميهؿ شمٜمٗمٕمٝمؿ إصٜم٤مم هذه أن يٕمت٘مدون أهنؿ

 أو ُض اٟمدوم٤مع ُمـ يريد ُم٤م ًمف ومٞمحّمؾ اعمرءَ  اهللُ  يٌتكم وىمد، إًمٞمٝم٤م ويت٘مرسمقن، هل٤م ويذسمحقن

 .واُمتح٤مٟم٤م اهلل ُمـ اسمتالء: اًمنمك هبذا ٟمٗمع ضمٚم٥م

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 قمٝمد طمدصم٤مء وٟمحـ، طمٜملم إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م: ىم٤مل: اًمٚمٞمثل واىمد أيب وقمـ

، أٟمقاط ذات: هل٤م ي٘م٤مل، أؾمٚمحتٝمؿ هب٤م ويٜمقـمقن قمٜمده٤م يٕمٙمٗمقن ؾمدرة وًمٚمٛمنميملم، سمٙمٗمر

 وم٘م٤مل. أٟمقاط ذات هلؿ يمام أٟمقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م، سمًدرة ومٛمررٟم٤م

 إهائٞمؾ سمٜمق ىم٤مًم٧م يمام سمٞمده ٟمٗمز واًمذي ىمٚمتؿ! اًمًٜمـ إهن٤م! أيمؼم اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمؽميمٌـ. {دَمَْٝمُٚمقنَ  ىَمْقمٌ  إِٟمَُّٙمؿْ  ىَم٤مَل  آهِل٦َمٌ  هَلُؿْ  يَماَم  إهَِل٤مً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمْؾ }: عمقؾمك

 (1). فوصحح اًمؽمُمذي رواه. ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اًمٗمتح همزوة سمٕمد: أي: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م" : ىمقًمف

 ًمالقمتذار÷ ذًمؽ  ذيمر وإٟمام، رسمٙمٗم قمٝمد ىمريٌق أٟمٜم٤م: أي، طمدي٨م مجع: "طمدصم٤مء": ىمقًمف

 .اًم١ًمال هذا ي٠ًمًمقا مل ىمٚمقهبؿ ذم اإليامن وىمر وًمق، وؾم١ماهلؿ ًمٓمٚمٌٝمؿ

 ىمقًمف وُمٜمف، اًمٌمء ُمالزُم٦م: واًمٕمٙمقف، قمٚمٞمٝم٤م ي٘مٞمٛمقن: أي: "قمٜمده٤م يٕمٙمٗمقن": ىمقًمف

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأٟمُْتؿْ }: شمٕم٤ممم ًَ  .{اعْمَ

 .يم٤مشمؼم أؾمٚمحتٝمؿ هب٤م يٕمٚم٘مقن: أي: "يٜمقـمقن": ىمقًمف

                                                                                              

 (180/ 5( وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي )2180( واًمؽمُمذي )218/ 5رواه أْحد ) (1)
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، إؾمٚمح٦م ومٞمٝم٤م شمٜم٤مط ٕٟمف اًمٚم٘م٥م هبذا شمٚم٘م٥م أهن٤م: أي: "أٟمقاط ذات هل٤م: ي٘م٤مل": ىمقًمف

 أٟمقاط ذات ًمٜم٤م )) اضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مًمقا، ~ وم٤مًمّمح٤مسم٦م، سمريمتٝم٤م رضم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وشمٕمٚمؼ

 اهلل" ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل، هب٤م شمؼميم٤م قمٚمٞمٝم٤م أؾمٚمحتٜم٤م ٟمٕمٚمؼ ؾمدرة: أي؟ أٟمقاط (( ذات هلؿ يمام

 هذا ي٘مقًمقن يمٞمػ، سمف ومرطم٤م ٓ وشمٕمج٤ٌم، ًمف اؾمتٕمٔم٤مُم٤م: أي، اًمٓمٚم٥م ذاهل شمٕمٔمٞمام يمؼمَّ ، "أيمؼم

 يًٚمٙمٝم٤م اًمتل اًمٓمرق: أي" اًمًٜمـ إهن٤م": ًمٙمـ؟! اهلل إٓ هلإ ٓ سم٠مٟمف آُمٜمقا وهؿ؟ اًم٘مقل

 .اًمٕم٤ٌمد

، {هَلُؿْ  يَماَم  إهَِل٤مً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمْؾ }: عمقؾمك إهائٞمؾ سمٜمق ىم٤مًم٧م يمام سمٞمده ٟمٗمز واًمذي ىمٚمتؿ": ىمقًمف

 طملم عمقؾمك إهائٞمؾ سمٜمق ىم٤مًمف ُم٤م قمغم ~ اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مًمف ُم٤م ىم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص لاًمرؾمق إن: أي

 ذات اعمنميملم هل١مٓء أن يمام أٟمقاط ذات ـمٚمٌتؿ وم٠مٟمتؿ، آهل٦م هلؿ يمام إهل٤م ًمٜم٤م اضمٕمؾ: ىم٤مًمقا

 .أٟمقاط

 ضمٝم٦م ُمـ ٓ، اهلل سمٞمد ٟمٗمًف أن اعمراد"  سمٞمده ٟمٗمز واًمذي" : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىمقًمف

 آظمذ هق إٓ داسم٦م ُمـ ُم٤م، أيْم٤م وشمٍميٗمٝم٤م شمدسمػمه٤م ضمٝم٦م ُمـ سمؾ، ومح٥ًم وإطمٞم٤مئٝم٤م إُم٤مشمتٝم٤م

 .-وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف -سمٜم٤مصٞمتٝم٤م

، ىمقهلؿ ُمثؾ وًمت٘مقًمـ، ومٕمٚمٝمؿ ُمثؾ ًمتٗمٕمٚمـ: أي"  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمؽميمٌـ" : ىمقًمف

 ُمـ ؾمٜمـ أن اعمٕمٚمقم ُمـ ٕٟمف، اًمتحذير هب٤م يراد وإٟمام، اإلىمرار هب٤م يراد ٓ اجلٛمٚم٦م وهذه

 حيذر أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مراد، اهلل ُمع آهل٦م ـمٚمٌقا طمٞم٨م، و٤مًم٦م ؾمٜمـ شمِمٌٞمٝمف ضمرى مم٤م ىمٌٚمٜم٤م يم٤من

: ىمقهلؿ احلدي٨م هذا ُمـ واًمِم٤مهد. واًمٖمل اًمْمالل ُمـ ىمٌٚمٝم٤م يم٤من ُمـ ؾمٜمـ شمريم٥م أن أُمتف

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٞمٝمؿ وم٠مٟمٙمر"  أٟمقاط ذات هلؿ يمام أٟمقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ" 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف

 .اًمٜمجؿ آي٦م شمٗمًػم: إومم

 .ـمٚمٌقا اًمذي إُمر صقرة ُمٕمروم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م
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 .يٗمٕمٚمقا مل يمقهنؿ: اًمث٤مًمث٦م

 .حيٌف أٟمف ًمٔمٜمٝمؿ، سمذًمؽ اهلل إمم اًمت٘مرب ىمّمدوا يمقهنؿ: اًمراسمٕم٦م

 .جلٝمؾسم٤م أومم ومٖمػمهؿ، هذا ضمٝمٚمقا إذا أهنؿ: اخل٤مُم٦ًم

 .ًمٖمػمهؿ ًمٞمس ُم٤م سم٤معمٖمٗمرة واًمققمد احلًٜم٤مت ُمـ هلؿ أن: اًم٤ًمدؾم٦م

 إهن٤م! أيمؼم اهلل" : سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمؿ رد سمؾ، يٕمذرهؿ مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن: اًم٤ًمسمٕم٦م

 .اًمثالث هبذه إُمر ومٖمٚمظ  " ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ! اًمًٜمـ

 ىم٤مًمقا ًمام إهائٞمؾ سمٜمل يمٓمٚم٥م ٚمٌٝمؿـم أن أظمؼم أٟمف -اعم٘مّمقد وهق -اًمٙمٌػم إُمر: اًمث٤مُمٜم٦م

 .إهل٤م ًمٜم٤م اضمٕمؾ: عمقؾمك

 .أوًمئؽ قمغم وظمٗم٤مئف دىمتف ُمع، اهلل إٓ هلإ ٓ ُمٕمٜمك ُمـ هذا ٟمٗمل أن: اًمت٤مؾمٕم٦م

 .عمّمٚمح٦م إٓ حيٚمػ ٓ وهق، اًمٗمتٞم٤م قمغم طمٚمػ أٟمف: اًمٕم٤مذة

 .هبذا يرشمدوا مل ٕهنؿ: وأيمؼم أصٖمر ومٞمف اًمنمك أن: قمنمة احل٤مدي٦م

 .ذًمؽ جيٝمؾ ٓ همػمهؿ أن ومٞمف، "سمٙمٗمر قمٝمد طمدصم٤مء وٟمحـ": ؿىمقهل: قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 .يمرهف عمـ ظمالوم٤م، اًمتٕمج٥م قمٜمد اًمتٙمٌػم: قمنمة اًمث٤مًمث٦م

 .اًمذرائع ؾمد: قمنمة اًمراسمٕم٦م

 .اجل٤مهٚمٞم٦م سم٠مهؾ اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل: قمنمة اخل٤مُم٦ًم

 .اًمتٕمٚمٞمؿ قمٜمد اًمٖمْم٥م: قمنمة اًم٤ًمدؾم٦م

 ."اًمًٜمـ إهن٤م" : ًم٘مقًمف اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة: قمنمة اًم٤ًمسمٕم٦م

 .أظمؼم يمام وىمع ًمٙمقٟمف، اًمٜمٌقة أقمالم ُمـ قمٚمؿ هذا أن: قمنمة اًمث٤مُمٜم٦م

 .ًمٜم٤م أٟمف، اًم٘مرآن ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد سمف اهلل ذم ُم٤م يمؾ أن: قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م

 ُم٤ًمئؾ قمغم اًمتٜمٌٞمف ومٞمف ومّم٤مر، إُمر قمغم ُمٌٜم٤مه٤م اًمٕم٤ٌمدات أن قمٜمدهؿ ُمت٘مرر أٟمف: اًمٕمنمون

 ُم٤م) وأُم٤م، اًمٖمٞم٥م سم٠مٟم٤ٌمء إظم٤ٌمره ومٛمـ، (؟ ؽٟمٌٞم ُمـ) وأُم٤م، ومقاوح، (رسمؽ ُمـ) أُم٤م: اًم٘مؼم

 .آظمره إمم" . . . إهل٤م ًمٜم٤م اضمٕمؾ": ىمقهلؿ ومٛمـ( ؟ ديٜمؽ
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 اعمنميملم يمًٜم٦م ُمذُمقُم٦م اًمٙمت٤مب أهؾ ؾمٜم٦م أن: واًمٕمنمون احل٤مدي٦م

 سم٘مٞم٦م ىمٚمٌف ذم يٙمقن أن ي١مُمـ ٓ ىمٚمٌف اقمت٤مده اًمذي اًم٤ٌمـمؾ ُمـ اعمٜمت٘مؾ أن: واًمٕمنمون اًمث٤مٟمٞم٦م

 ." سمٙمٗمر قمٝمد طمدصم٤مء وٟمحـ ": ًم٘مقًمف، اًمٕم٤مدة شمٚمؽ ُمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ُم٤ًمئؾ ومٞمف

ى  اًمالََّت  َأوَمَرَأْيُتؿُ  }: شمٕم٤ممم ىمقًمف: أي: اًمٜمجؿ آي٦م شمٗمًػم: إومم  وؾمٌؼ. أي٦م. {َواًْمُٕمزَّ

 سمّمٞمٖم٦م وأشمك، واًمٕمزى اًمالت يٕمٌدون اًمذيـ ه١مٓء قمغم أٟمٙمر شمٕم٤ممم اهلل وأن، شمٗمًػمه٤م

 .إصٜم٤مم هلذه واًمتّمٖمػم اًمتح٘مػم قمغم اًمداًم٦م آؾمتٗمٝم٤مم

 هلؿ جيٕمؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ـمٚمٌقا أهنؿ وهق: ـمٚمٌقا اًمذي إُمر صقرة ُمٕمروم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م

 ٓ اًمِمجرة هبذه يتؼميمقا أن أرادوا إٟمام وهؿ، أٟمقاط ذات يملمًمٚمٛمنم أن يمام أٟمقاط ذات

 اًمْم٤مًملم ؾمٜمـ ُمـ هذا وأن، ممٜمقع سم٤مٕؿمج٤مر اًمتؼمك أن قمغم ذًمؽ ومدل، يٕمٌدوه٤م أن

 .إُمؿ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمـ ـمٚمٌقا سمؾ، اًمِمجرة قمغم أٟمقاـم٤م يٕمٚم٘مقا مل: أي: يٗمٕمٚمقا مل يمقهنؿ: اًمث٤مًمث٦م

 .ذًمؽ هلؿ جيٕمؾ أن

 سمتٕمٚمٞمؼ: أي؟ "سمذًمؽ": حيٌف أٟمف ًمٔمٜمٝمؿ سمذًمؽ اهلل إمم اًمت٘مرب ىمّمدوا قهنؿيم: اًمراسمٕم٦م

اًمرؾمقل  ُمـ ذًمؽ ـمٚمٌقا وهلذاملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل يٕمٞمٜمٝم٤م اًمتل اًمِمجرة قمغم وٟمحقه٤م إؾمٚمح٦م

 .اًمٕم٤ٌمدة ُمٕمٜمك هبذا ًمتٙمت٥ًمملسو هيلع هللا ىلص 

 اًمٜم٤مس أقمٚمؿ ؿمؽ ٓ اًمّمح٤مسم٦م ٕن: سم٤مجلٝمؾ أومم ومٖمػمهؿ: هذا ضمٝمٚمقا إذا أهنؿ: اخل٤مُم٦ًم

 ُمـ ومٖمػمهؿ، إهل٤م اخت٤مذه٤م ُمـ ٟمقعٌ : هبذا اًمتؼمك أن جيٝمٚمقن اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وم٢مذا ،اهلل سمديـ

 ىمد اًمٜم٤مس قمٛمؾ ٕن، اًمٜم٤مس سمٕمٛمؾ ٟمٖمؽم ٓ أن هبذا اهلل رْحف اعم١مًمػ وىمّمد، أومم سم٤مب

 .اًمٜم٤مس سمٕمٛمؾ ٓ اًمنمع قمٚمٞمف دل سمام وم٤مًمٕمؼمة، ضمٝمؾ قمـ يٙمقن
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 ُمـ ُمٕمٚمقم وهذا: ػمهؿًمٖم ًمٞمس ُم٤م سم٤معمٖمٗمرة واًمققمد احلًٜم٤مت ُمـ هلؿ أن: اًم٤ًمدؾم٦م

َتِقي ٓ}: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ، أي٤مت ًْ ـْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َي ـْ  َأٟمَْٗمَؼ  َُم َؽ  َوىَم٤مشَمَؾ  اًْمَٗمتِْح  ىَمٌْؾِ  ُِم
 َأقْمَٔمؿُ  ُأوًَمئِ

ـَ  َدَرضَم٦مً  ـَ  ُِم ِذي ـْ  َأٟمَْٗمُ٘مقا اًمَّ ُ  َوقَمدَ  َويُمالً َوىَم٤مشَمُٚمقا سَمْٕمدُ  ُِم ٜمَك اّللَّ ًْ  هلؿ ~ وم٤مًمّمح٤مسم٦م. {احْلُ

 مل ذًمؽ وُمع، ًمٖمػمهؿ ًمٞمس ُم٤م، اعمٖمٗمرة وأؾم٤ٌمب، سم٤معمٖمٗمرة ًمققمدوا، احلًٜم٤مت ُمـ

 .اًمٓمٚم٥م هبذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٕمذرهؿ

 ًمتتٌٕمـ، اًمًٜمـ إهن٤م! أيمؼم اهلل": سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمؿ رد سمؾ، يٕمذرهؿ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًم٤ًمسمٕم٦م

 إهن٤م": وىمقًمف، "أيمؼم اهلل": ىمقًمف وهل. اًمثالث هبذه إُمر ومٖمّٚمظ؟ "ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ

 اؾمتٕمٔم٤مُم٤م اًمتٙمٌػم ٕن هبذا إُمر ومٖمٚمظ؟ "يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمؽميمٌـ": ًمفوىمق، "اًمًٜمـ

 يمذًمؽ" ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمؽميمٌـ" و، حتذير: "اًمًٜمـ إهن٤م" و، ـمٚمٌقه اًمذي ًمألُمر

 .حتذير أيْم٤م

 ىم٤مًمقا ًمام إهائٞمؾ سمٜمل يمٓمٚم٥م ـمٚمٌٝمؿ أن أظمؼم أٟمف اعم٘مّمقد وهق اًمٙمٌػم إُمر: اًمث٤مُمٜم٦م

 يتؼمك يمام هب٤م يتؼميمقن ؾمدرة ـمٚمٌقا ومٝم١مٓء. {آهِل٦َمٌ  هَلُؿْ  يَماَم  هَل٤مً إِ  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمْؾ }: عمقؾمك

، ًمٚمتقطمٞمد ُمٜم٤موم٤مة اًمٓمٚمٌلم يمال ذم ومٞمٙمقن، آهل٦م هلؿ يمام إهل٤م ـمٚمٌقا وأوًمئؽ، هب٤م اعمنميمقن

 .واوح ذك إهل٤م واخت٤مذه، اًمنمك ُمـ ٟمقع سم٤مًمِمجر اًمتؼمك ٕن

 ٟمٗمل أن: أي: أوًمئؽ قمغم وظمٗم٤مئف دىمتف ُمع، اهلل إٓ هلإ ٓ: ُمٕمٜمك ُمـ هذا ٟمٗمل أن: اًمت٤مؾمٕم٦م

 ؾمقى هلإ يمؾ شمٜمٗمل اهلل إٓ هلإ ٓ وم٢من، اهلل إٓ هلإ ٓ ُمٕمٜمك ُمـ وٟمحقه٤م سم٤مٕؿمج٤مر اًمتؼمك

 -اهلل همػم ُمـ شمٙمقن ٓ اًمؼميم٦م ومٙمذًمؽ، -وضمؾ قمز -اهلل ؾمقى قمام إًمقهٞم٦م وشمٜمٗمل، اهلل

 .-وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 قمغم طمٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: أي: عمّمٚمح٦م إٓ حيٚمػ ٓ وهق اًمٗمتٞم٤م قمغم طمٚمػ أٟمف: اًمٕم٤مذة

 دومع أو، عمّمٚمح٦م إٓ حيٚمػ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل، "سمٞمده ٟمٗمز واًمذي، ىمٚمتؿ": ىمقًمف ذم اًمٗمتٞم٤م

 .اًمٜم٤مس سمٕمض قم٤مدة هل يمام، يٙمقن ؾم٥ٌم أي قمغم حيٚمػ ممـ ومٚمٞمس، وُمٗمًدة ُمية
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 ضمٕمؾ يٓمٚمٌقا مل طمٞم٨م: هبذا يرشمدوا مل ٕهنؿ، وأيمؼم أصٖمر ومٞمف اًمنمك أن: قمنمة احل٤مدي٦م

. وضمكم ظمٗمل وومٞمف، وأيمؼم أصٖمر ومٞمٝم٤م واًمنمك، هب٤م ًمٚمتؼمك سمؾ، ًمٕم٤ٌمدهت٤م إٟمقاط اتذ

 .ذًمؽ دون ُم٤م: إصٖمر واًمنمك. اعمٚم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن خيرج ُم٤م: إيمؼم وم٤مًمنمك

 و٤مسمط ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وًمذًمؽ. واوح٤م ُمٞمزاٟم٤م ًمٞم٧ًم( ذًمؽ دون ُم٤م) يمٚمٛم٦م ًمٙمـ

 :ىمقًملم قمغم إصٖمر اًمنمك

 اًمٜمّمقص ودًم٧م ذك أٟمف قمٚمٞمف اًمِم٤مرع أـمٚمؼ رء يمؾ إصٖمر كاًمنم أن: إول اًم٘مقل

 (1). أذك (( وم٘مد: اهلل سمٖمػم طمٚمػ ُمـ )): ُمثؾ، إيمؼم ُمـ ًمٞمس أٟمف قمغم

 ُمـ خيرج ٓ اهلل سمٖمػم احلٚمػ جمرد أن قمغم اًمٜمّمقص دًم٧م ٕٟمف، أصٖمر هٜم٤م وم٤مًمنمك 

 .اعمٚم٦م

 اؾمؿ قمٚمٞمف اًمنمع يٓمٚمؼ مل وإن، ًمأليمؼم وؾمٞمٚم٦م يم٤من ُم٤م: إصٖمر اًمنمك أن: اًمث٤مين اًم٘مقل

 ومٝمذا، إهل٤م يتخذه مل ًمٙمٜمف، اهلل قمغم يم٤مقمتامده رء قمغم اإلٟم٤ًمن يٕمتٛمد أن: ُمثؾ، اًمنمك

 إمم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم سمف ي١مدي اهلل قمغم يم٤مقمتامده يٙمقن اًمذي آقمتامد هذا ٕن: أصٖمر ذك

ف أٟم رء قمغم شمٓمٚمؼ أن يٛمٜمع إول ٕن، إول ُمـ أوؾمع اًمتٕمريػ وهذا، إيمؼم اًمنمك

 .ومٝمق ذك ًمٚمنمك وؾمٞمٚم٦م يم٤من ُم٤م يمؾ جيٕمؾ واًمث٤مين، دًمٞمؾ ًمديؽ يم٤من إذا إٓ ذك

 يرشمدوا مل ٕهنؿ، وأصٖمر أيمؼم ومٞمف اًمنمك إن: ي٘مقل اهلل رْحف اعم١مًمػ أن وم٤محل٤مصؾ -

 .هبذا

 طمٞم٨م، ـمٚمٌقا قمام يٕمتذر أٟمف: ُمٕمٜم٤مه: ". . . سمٙمٗمر قمٝمد طمدصم٤مء وٟمحـ": ىمقًمف: قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 وأُم٤م، سمٙمٗمر قمٝمد طمدصم٤مء سمٙمقهنؿ جلٝمٚمٝمؿ يٕمتذرون ومٝمؿ، أٟمقاط اتذ هلؿ جيٕمؾ أن ـمٚمٌقا

                                                                                              

( ُمـ طمدي٨م 189/ 8( وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )1535( واًمؽمُمذي )3251رواه أسمق داود ) (1)

 اسمـ قمٛمر ^. 
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 أن ًمإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل إٟمف: ومٜم٘مقل، هذا وقمغم. ذًمؽ جيٝمؾ ومال، إؾمالُمف ؾمٌؼ ممـ همػمهؿ

، ومٞمف ًمٞمس سمام اًمٔمـ أو اًم٘مقل إمم ٟمٗمًف يٕمرض ٓ طمتك: ومٕمٚمف أو ىمقًمف قمـ اًمٕمذر ي٘مدم

 ُمـ رضمالن ومٛمر ،ُمٕمتٙمػ وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؿمٞمٕمٝم٤م طملم صٗمٞم٦م طمدي٨م ًمذًمؽ ويدل

 (1). طمٞمل (( سمٜم٧م صٗمٞم٦م )) إهن٤م: وم٘م٤مل، إٟمّم٤مر

 أيمؼم اهلل: أي، "أيمؼم اهلل": ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: إًمخ. . . اًمتٕمج٥م قمٜمد اًمتٙمٌػم: قمنمة اًمث٤مًمث٦م

 قمام هلل شمٜمزهي٤م: أي" اهلل ؾمٌح٤من": ىم٤مل أٟمف اًمؽمُمذي رواي٦م وذم، سمف ينمك أن ُمـ وأقمٔمؿ

 .سمف يٚمٞمؼ ٓ

، اًمٌمء وذرائع، اًمٌمء إمم اعمقصٚم٦م اًمٓمرق: أي، اًمذرائع: ئعاًمذرا ؾمد: قمنمة اًمراسمٕم٦م

 :ٟمققم٤من واًمذرائع. وـمرىمف وؾم٤مئٚمف

 .وشمٓمٚم٥م شمٗمتح سمؾ، شُمًدُّ  ٓ ومٝمذه: ُمٓمٚمقسم٦م أُمقر إمم ذرائع -أ

 وذات. شمٕم٤ممم اهلل رْحف اعم١مًمػ ُمراد وهق، شمًد ومٝمذه: ُمذُمقُم٦م أُمقر إمم ذرائع -ب

 هبؿ يتدرج، هب٤م وشمؼميمقا أؾمٚمحتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ٕمقاوو وم٢مذا، إيمؼم اًمنمك إمم وؾمٞمٚم٦م إٟمقاط

 .اًمذرائع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمد ومٚمٝمذا، ُم٤ٌمذة ُمٜمٝم٤م طمقائجٝمؿ وؾم١ماهلؿ، قم٤ٌمدهت٤م إمم اًمِمٞمٓم٤من

 سمٜمق ىم٤مًم٧م يمام ىمٚمتؿ": ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ: اجل٤مهٚمٞم٦م سم٠مهؾ اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل: قمنمة اخل٤مُم٦ًم

 اًمٜمٌل زُمـ ىمٌؾ يم٤من سمٛمـ ختتص ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م أن ٟمٕمرف وهبذا، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مٟمٙمر، "إهائٞمؾ

 .اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ ُمـ ومٝمق، اجل٤مهٚملم قمٛمؾ وقمٛمؾ احلؼ ضمٝمؾ ُمـ يمؾ سمؾملسو هيلع هللا ىلص 

 ُمـ ي١مظمذ ورسمام، ذًمؽ ذم سمٍميح ًمٞمس واحلدي٨م: اًمتٕمٚمٞمؿ قمٜمد اًمٖمْم٥م: قمنمة اًم٤ًمدؾم٦م

 .اًمٖمْم٥م شمٗمٞمد اًمٙمالم هذا ىمقة ٕن، ". . . اًمًٜمـ إهن٤م! أيمؼم اهلل" : ىمقًمف ىمرائـ

                                                                                              

 ’. ( ُمـ طمدي٨م صٗمٞم٦م 2175( وُمًٚمؿ )2038رواه اًمٌخ٤مري ) (1)
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 ؾمتتٌع إُم٦م هذه وأن: اًمٓمرق: أي: " اًمًٜمـ وم٢مهن٤م: فًم٘مقًم اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة: قمنمة اًم٤ًمسمٕم٦م

 اًمرؾمقل ىم٤مل يمام، ًمٚمتحذير وًمٙمٜمف، احلؾ واإلسم٤مطم٦م يٕمٜمل ٓ وهذا، ىمٌٚمٝم٤م يم٤من ُمـ ـمرق

 (1). (( واطمدة إٓ، اًمٜم٤مر ذم يمٚمٝم٤م، ومرىم٦م وؾمٌٕملم صمالث إمم إُمف هذه ؾمتٗمؽمقملسو هيلع هللا ىلص )) 

 ُمـ ؾمٜمـ اشم٤ٌمع يٕمٜمل: أظمؼم يمام وىمع ًمٙمقٟمف اًمٜمٌقة أقمالم ُمـ قمٚمؿ هذا أن: قمنمة اًمث٤مُمٜم٦م

 .ىمٌٚمٜم٤م يم٤من

 قمغم ًمٞمس هذا: ًمٜم٤م أٟمف اًم٘مرآن ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد سمف اهلل ذم ُم٤م يمؾ أن: قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م

 ٓ اعمجٛمقع سمف اعمراد ويٙمقن، ًمٌٕمْمٜم٤م: أي، "ًمٜم٤م": ىمقًمف حيٛمؾ سمؾ، وفم٤مهره إـمالىمف

 .اجلٛمٞمع

 ومٝمذا، ٤م يم٤من قمٚمٞمف َُمـ ىمٌٚمٜم٤مظمّمٚم٦م مم إُم٦م ذم يٙمقن أن سمد ٓ أٟمف اهلل رْحف ي٘مّمد يم٤من وم٢من

 .يًٚمؿ ُمـ ىمؾ ٕٟمف، وفم٤مهره إـمالىمف قمغم

 .ومال، اًمٕمٛمقم ؾمٌٞمؾ قمغم إُم٦م هلذه ومٝمق، واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد سمف ذُّم ُم٤م يمؾ أن أراد وإن

، واوح وهذا: إًمخ. . . إُمر قمغم ُمٌٜم٤مه٤م اًمٕم٤ٌمدات أن قمٜمدهؿ ُمت٘مرر أٟمف: اًمٕمنمون

 ُمـ )): ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل، سمدقم٦م ومٝمق، أُمر اًمِم٤مرع ومٞمف ٧ٌميث مل ومام، إُمر قمغم ُمٌٜم٤مه٤م وم٤مًمٕم٤ٌمدات

 .رد (( ومٝمق، أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمال قمٛمؾ

 ىم٤مم إذا إٓ، واعمٜمع احلٔمر اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ ٕن، سم٤مًمدًمٞمؾ ـمقًم٥م سمٕم٤ٌمدة شمٕمٌد ومٛمـ

 وم٤مٕصؾ، وهمػمه٤م واًمٚم٤ٌمس وأداب واعمٕم٤مُمالت إيمؾ وأُم٤م. ُمنموقمٞمتٝم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ

 .حتريٛمف قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م إٓ، اإلسم٤مطم٦م ومٞمٝم٤م

                                                                                              

(  ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م اسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ^ وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم 4597( وأسمق داود )102/ 4رواه أْحد ) (1)

 (516/ 1صحٞمح )
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 يمام": ىمقًمف ُمـ شم١مظمذ اعمنميملم يمًٜم٦م ُمذُمقُم٦م اًمٙمت٤مب أهؾ ؾمٜم٦م أن: واًمٕمنمون احل٤مدي٦م

 ." عمقؾمك إهائٞمؾ سمٜمق ىم٤مًم٧م

 سم٘مٞم٦م ىمٚمٌف ذم يٙمقن أن ي١مُمـ ٓ ىمٚمٌف اقمت٤مده اًمذي اًم٤ٌمـمؾ ُمـ اعمٜمت٘مؾ أن: واًمٕمنمون اًمث٤مٟمٞم٦م

 ٓ، أو ٓ سم٤مـمال يم٤من ؾمقاء ،رء ُمـ اعمٜمت٘مؾ وم٤مإلٟم٤ًمن، صحٞمح وهذا: اًمٕم٤مدة شمٚمؽ ُمـ

 وٟمحـ": ًم٘مقًمف: ُمدة سمٕمد إٓ شمزول ٓ اًمٌ٘مٞم٦م وهذه، ُمٜمف سم٘مٞم٦م ىمٚمٌف ذم يٙمقن أن ي١مُمـ

 وهلذا، اجل٤مهٚمٞم٦م سم٘م٤مي٤م ُمـ سم٘مٞم٦م قمٜمدٟم٤م ٕن إٓ ؾم٠مًمٜم٤مه ُم٤م: ي٘مقل ومٙم٠مٟمف، "سمٙمٗمر قمٝمد طمدصم٤مء

 .إًمٞمٝم٤م يٕمقد ًمئال، اجلريٛم٦م ُمٙم٤من قمـ ضمٚمده سمٕمد اًمزاين شمٖمري٥م احلٙمٛم٦م ُمـ يم٤من

 ىمٚمٌف ذم ي٘مع ٓ طمتك، واًمٗمًقق، واًمنمك، اًمٙمٗمر ُمقاـمـ قمـ يٌتٕمد أن يٜمٌٖمل وم٤مإلٟم٤ًمن

 .ُمٜمٝم٤م رء
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 (1). آي٦م وؾمٌٕمقن مخس وهل، ُمٙمٞم٦ّم 

وذم ، ًمٗمري٘ملم أهؾ اًمٜمٕمٞمؿ واجلحٞمؿا زُمر ومٞمٝم٤م ُذيمر اًمتل أي٤مت قمغم ٓؿمتامهل٤م هب٤م ؾمٛمٞم٧م

 ُم٘م٤مصد أقمٔمؿ ُمـ وهذا. اعمٕمذرة وسمٓمالن احلج٦م وإًمزام اجلزاء شمٗمّمٞمؾ إمم ذًمؽ إؿم٤مرة

 (2). اًم٘مرآن

 :وضمٝملم ُمـ ص ؾمقرة وهل ىمٌٚمٝم٤م سمام اًمًقرة هذه صٚم٦م شمٔمٝمر

لَم { ِذيْمرٌ  َّٓ إِ  ُهقَ  } إِنْ : سم٘مقًمف اًم٘مرآن واصٗم٤م ) ص ( ؾمقرة ظمتؿ شمٕم٤ممم إٟمف -إول
ِ
 ًمِٚمْٕم٤معَم

ـَ  اًْمِٙمت٤مِب  } شَمٜمِْزيُؾ : سم٘مقًمف اًمًقرة هذه واسمتدأ   ُِم
ِ
 هذا: ىمٞمؾ ومٙم٠مٟمف احْلَِٙمٞمِؿ { اًْمَٕمِزيزِ  اّللَّ

 .ؿمديد وشمالطمؿ اشمّم٤مل سمٞمٜمٝمام، اًمقاطمدة يم٤مٔي٦م ومٝمام، شمٜمزيؾ اًمذيمر

 ُمـ إول اًم٘مًؿ ذم وذيمر، اًمًالم قمٚمٞمف آدم ظمٚمؼ ىمّم٦م ) ص ( آظمر ذم شمٕم٤ممم ذيمر -اًمث٤مين

 اًمًقرة ذم اعمذيمقر آدم سمخٚمؼ ُمتّمال، اعمٕم٤مد إمم اعمٌدأ ُمـ اخلٚمؼ أطمقال اًمًقرة هذه

 (3). اعمت٘مدُم٦م

 (4). اًمٕمٔمٞمؿ واًم٘مرآن اًمقطمل وقمـ، ووطمداٟمٞمتف اهلل وضمقد وأدًم٦م اًمتقطمٞمد قمـ احلدي٨م 

                                                                                              

 (238/ 23( واًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم )84/ 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (1)

 (278/ 8شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل = حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ )  (2)

 (238/ 23 )اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم (3)

 (239/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (4)



 

 

 

 36 

 
ِلُّ  يَم٤منَ : ’ قَم٤مئَِِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  اِئٞمَؾ ) اإلهاء ( سَمٜمِل َيْ٘مَرأَ  كطَمتَّ  َيٜم٤َممُ  َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ َُمرَ  إِْهَ . َواًمزُّ

(1) 

 ز1: اهزىر] { اِهَحِمِّي اِهَػِزِّز اههََِّ ِىَن اِهِمَتاِب تًَِِزُّو}: قاو تػاهٖ

 وٓ يٖمٚم٥م ٓ اًمذي اًمٕمزيز، شمٕم٤ممم اهلل ُمـ شمٜمزيؾ اًم٘مرآن وهق اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمت٤مب هذا أي أن

 ٓ اًمذي احلؼ ومٝمق، اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمقاوٕمٝم٤م ذم ؿمٞم٤مءإ يْمع، صٜمٕمف ذم احلٙمٞمؿ، رء يٕمجزه

 (2). ؿمؽ وٓ ومٞمف ُمري٦م

، اعمقصقف يتٌع واًمقصػ، ًمٚمٛمتٙمٚمؿ وصٌػ  واًمٙمالم، وصٗمف هذا ممـ ٟم٤مزل وم٤مًم٘مرآن

 ُمـ يم٤مُمؾ يمالُمف ومٙمذًمؽ، ًمف ُمثٞمؾ ٓ اًمذي، وضمف يمؾ ُمـ اًمٙم٤مُمؾ هق شمٕم٤ممم اهلل أن ومٙمام

 .ُمرشمٌتف قمغم دال، ناًم٘مرآ وصػ ذم يم٤مف وطمده ومٝمذا، ًمف ُمثٞمؾ ٓ وضمف يمؾ

 أذف هق اًمذي، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وهق، قمٚمٞمف ٟمزل سمٛمـ ًمٙمامًمف سمٞم٤مٟم٤م زاد - هذا ُمع - وًمٙمٜمف

، ومٞمف ُمري٦م ٓ اًمذي سم٤محلؼ ومٜمزل، احلؼ وهق، سمف ٟمزل وسمام، اًمٙمت٥م أذف أٟمف ومٕمٚمؿ اخلٚمؼ

، اًمّم٤مدىم٦م أظم٤ٌمره ذم احلؼ قمغم ُمِمتٛمال وٟمزل، اًمٜمقر إمم اًمٔمٚمامت ُمـ اخلٚمؼ إلظمراج

، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م مجٞمع ُمـ، احلؼ أٟمقاع أقمٔمؿ ومٝمق قمٚمٞمف دل ُم٤م ومٙمؾ، ٕم٤مدًم٦ماًم وأطمٙم٤مُمف

 (3). اًمْمالل إٓ احلؼ سمٕمد وُم٤م

 خمٚمقق همػم ُُمٜمزل اهلل يمالم اًم٘مرآن أن ٟمٕمٚمؿ أي٦م هذه ُمـ(  شمٜمزيؾ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم -

 اًمٕمزيز واحلٙمٞمؿ: ذم هذه أي٦م اؾمامن هلل شمٕم٤ممم ومه٤م -

 إؾمٗمؾ إمم إقمغم ُمـ يٙمقن اًمتٜمزيؾ ٕن ًمٕمٚمقا إصم٤ٌمت صٗم٦م -

                                                                                              

 (879/ 2( وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )2029( واًمؽمُمذي )68/ 6رواه أْحد ) (1)

 (242/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (2)

 (717شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (3)
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 اًمرؾم٤مًم٦م قمُٔمَٛم٧م اعمرؾِمؾ قمُٔمؿَ  يمٚمَّام، اعمرؾمؾ ذف ُمـ ذوُمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م -

 اًم٘مقة واًمِمدة قمزة -1: صمالصم٦م ٕٟمقاع ُمتْمٛمٜم٦م اًمٕمزة: - اهلل رْحف - اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل -

 أطمد إمم حيت٤مج ومال، سمذاشمف اًمٖمٜمل هق وم٢مٟمف، آُمتٜم٤مع قمزة -2

 سم٤مٓقمت٤ٌمرات اًمت٤مُم٦م اًمٕمزة ًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك واًمرب، اًمٙم٤مئٜم٤مت ًمٙمؾ ٝمر واًمٖمٚم٦ٌماًم٘م قمزة -3 

 (1). اًمثالث

 اًمذي اًمٙمامل قمغم زائد يمامل واحلٙمٞمؿ اًمٕمزيز: إطمًٜملم آؾمٛملم هذيـ اىمؽمان ذم -

 .إومراده طم٤مل ُمٜمٝمام واطمد يمؾ ي٘متْمٞمف

ـُ : ‘ قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ىم٤مل ًْ  قمغم اؾمؿ يمؾ ٤ٌمرسم٤مقمت يٙمقن شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ذم واحلُ

 ومقق يمامل أظمر إمم آؾمؿ سمجٛمع ومٞمحّمؾ، همػمه إمم مجٕمف سم٤مقمت٤ٌمر ويٙمقن، اٟمٗمراده

 .يمامل

 ُمٜمٝمام يمؾ ومٞمٙمقن. يمثػًما اًم٘مرآن ذم سمٞمٜمٝمام جيٛمع شمٕم٤ممم اهلل وم٢من" احلٙمٞمؿ اًمٕمزيز": ذًمؽ ُمث٤مل

 ذم واحلٙمٛم٦م واحلٙمؿ، اًمٕمزيز ذم اًمٕمزة وهق، ي٘متْمٞمف اًمذي اخل٤مص اًمٙمامل قمغم دآ

 ومٕمزشمف، سم٤محلٙمٛم٦م ُم٘مروٟم٦م شمٕم٤ممم قمزشمف أن وهق، آظمر يمامل قمغم دال سمٞمٜمٝمام واجلٛمع. حلٙمٞمؿا

 ُمٜمٝمؿ اًمٕمزيز وم٢من، اعمخٚمقىملم أقمزاء ُمـ يٙمقن ىمد يمام، ومٕمؾ وؾمقء وضمقًرا فمٚمام شم٘متيض ٓ

 وطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم طمٙمٛمف ويمذًمؽ. اًمتٍمف ويًئ وجيقر ومٞمٔمٚمؿ سم٤مإلصمؿ اًمٕمزة شم٠مظمذه ىمد

 (2). اًمذل يٕمؽمهيام وم٢مهنام وطمٙمٛمتف اعمخٚمقق طمٙمؿ سمخالف، اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٕمز ُم٘مروٟم٤من

َُ ُىِخِهّصا اههَََّ َفاِغُبِد ِباِهَحلّْ اِهِمَتاَب ِإَهَِّن أًََِزهًَِا إًَِّا}: ِقِهَ تػاهٖ  َه

َِ َأَها( 2) اهدَّّْن  ز3، 2: اهزىر]. {اِهَخاِهُص اهدُّّْن ِههَّ

                                                                                              

 (241/ 3ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)

 (8احلًٜمك )ص:  اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف (2)
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، ملسو هيلع هللا ىلصاخلٚمؼ  أذف قمغم، اخلٚمؼ ي٦مهلدا احلؼ قمغم ُمِمتٛمال، احلؼ ُمـ ٟم٤مزٓ يم٤من اًم٘مرآن ًمام

 ومٚمٝمذا، هلل اًمديـ سم٢مظمالص وذًمؽ، سمِمٙمره٤م اًم٘مٞم٤مم ووضم٥م، وضمٚم٧َّم، اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمف قمٔمٛم٧م

َ  وَم٤مقْمٌُدِ }: ىم٤مل ًّم٤م اّللَّ
ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِ ي  اًمنمائع ُمـ، ديٜمؽ مجٞمع شمٕم٤ممم هلل أظمٚمص: أي{ اًمدِّ

، هب٤م وطمده اهلل شُمْٗمرد سم٠من، واإلطم٤ًمن واإليامن اإلؾمالم: اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمنمائع اًمٔم٤مهرة

 .اعم٘م٤مصد ُمـ ذًمؽ همػم ٓ، وضمٝمف سمف وشم٘مّمد

  َأٓ}
ِ
َّ
ِ
ـُ  ّلل ي  اًمٙمامل ًمف أٟمف يمام شمٕم٤ممم أٟمف وسمٞم٤من، سم٤مإلظمالص ًمألُمر شم٘مرير هذا {اخْل٤َمًمُِص  اًمدِّ

 ُمـ اًمّم٤مذم اخل٤مًمص اًمديـ ًمف ومٙمذًمؽ، اًمقضمقه مجٞمع ُمـ قم٤ٌمده قمغم اًمتٗمْمؾ وًمف، يمٚمف

 (1). سمف وأُمرهؿ ظمٚم٘مف ًمّمٗمقة وارشمْم٤مه، ًمٜمٗمًف هارشمْم٤م اًمذي اًمديـ ومٝمق، اًمِمقائ٥م مجٞمع

 .آي٤مشمف وشمٌدر اهلل سمٙمت٤مب اًمٕمٛمؾ اإلظمالص قمغم ُمٕملم أقمٔمؿ -

 دّل  ظم٤مًمّم٤م ُم٤م يم٤من إٓ ي٘مٌؾ ٓ اهلل يم٤من إذا: ذًمؽ ووضمف، اًمت٤مم ًمف اًمٖمٜمك وضمؾ قمز اهلل -

 .اًمٕم٤ٌمد قمٛمؾ قمـ همٜم٤مه قمغم

ٌُدِ } آي٤مت دمدد اإلظمالص ذم ىمٚمٌؽ  - َ  وَم٤مقْم ًّم٤م اّللَّ
ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِ ي  إيِنِّ  ىُمْؾ } [2: اًمزُمر{ ]اًمدِّ

ٌُدَ  َأنْ  ُأُِمْرُت  َ  َأقْم ًّم٤م اّللَّ
ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِ ي َ  ىُمؾِ } [11: اًمزُمر{ ]اًمدِّ ٌُدُ  اّللَّ ًّم٤م َأقْم

{ ِديٜمِل ًَمفُ  خُمْٚمِ

 [14: اًمزُمر]

  َأٓ} -
ِ
َّ
ِ
ـُ  ّلل ي  ومم٤مرؾم٤مت أومٙم٤مر، ودقمقشمؽ قم٤ٌمدشمؽ شمِمقب أن وم٤مطمذر  {اخْل٤َمًمُِص  اًمدِّ

 (2). اخل٤مًمص اًمديـ شمٜم٤مذم ىمقُمٞم٦م قم٤مدات أو اضمتامقمٞم٦م ُمقروصم٤مت أو ؿمخّمٞم٦م أهقاء ُمٜمِم١مه٤م

 اًمٜمٞم٦م ُمراضمٕم٦م إمم وحتت٤مج اهلل ُمع وشمٕم٤مُمٚمٜم٤م قم٤ٌمدشمٜم٤م ذم طم٤ًمؾم٦م ىمْمٞم٦م اإلظمالص -

 .ودمديده٤م

                                                                                              

 (718شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)

 د: ٟم٤مس اًمٕمٛمر (2)
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 ؟ىا ٌِ اإلخالص

 ذم سم٤مًم٘مّمد ؾمٌح٤مٟمف احلؼ إومراد هق: وم٘مٞمؾ: اإلظمالص ذم قم٤ٌمرات اًمًٚمػ شمٜمققم٧م

 .واًم٤ٌمـمـ اًمٔم٤مهر ذم اًمٕمٌد أقمامل اؾمتقاء اإلظمالص: وىمٞمؾ. ٓم٤مقم٦ماًم

 .اخل٤مًمؼ إمم اًمٜمٔمر سمدوام اخلٚمؼ رؤي٦م ٟمًٞم٤من اإلظمالص: وىمٞمؾ

. ؾمقاه جم٤مزي٤م وٓ، اهلل همػم ؿم٤مهدا قمٛمٚمؽ قمغم شمٓمٚم٥م ٓ أن اإلظمالص: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

(1) 

 ههَ ِأٌىّتَ حمي إخالص اهدّن

 (2). وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات فم٤مهره٤م مجٞمع ذم واضم٥م أٟمف

 وهق، اهلل إٓ هلإ ٓ ىمقل حت٘مٞمؼ وهق، وسم٤مـمٜمف وفم٤مهره وآظمره اًمديـ ومٝمق أول

 (3). {ٟمًتٕملم وإي٤مك ٟمٕمٌد إي٤مك}: ىمقًمف طم٘مٞم٘م٦م وهق، اإلؾمالم ديـ وأصؾ، اًمٕم٤ٌمدة أصؾ

 ًم٘مقًمف حت٘مٞم٘م٤م، هلل يمٚمف اًمديـ إظمالص شمتْمٛمـ يمٚمٝم٤م اهلل ذقمٝم٤م اًمتل سمؾ إن اًمٕم٤ٌمدات

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م} :شمٕم٤ممم ٌُُدوا إِ َ  ًمَِٞمْٕم ِّملمَ  اّللَّ
ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِ ي الَةَ  َوُيِ٘مٞمُٛمقا طُمٜمََٗم٤مءَ  اًمدِّ  َوُي١ْمشُمقا اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ـُ  َوَذًمَِؽ  اًمزَّ  (4). {اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦مِ  ِدي

 سمٕم٨م اًمذي اًمٙمت٤مب ؾمٞمام وٓ، هلل اًمديـ سم٢مظمالص شم٠مُمر آظمره٤م إمم أوهل٤م ُمـ اهلل ويُمُت٥م -

 (5). اًمديـ يمٛمٚم٧م وم٢مهن٤م هب٤م ضم٤مء اًمتل نميٕم٦ماًم أو ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد سمف

                                                                                              

 (92/ 2ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم   ) (1)

 (148/ 27جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)

 (469/ 12( و )257/ 18( و )94/ 27( و )264/ 10جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (3)

 (370/ 2اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (4)

 (66)ص: طم٘مقق آل اًمٌٞم٧م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (5)
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 أُمره ُمقاوم٘م٦م: واًمث٤مين، ًمف اًمديـ إظمالص: أطمدمه٤م: أصٚملم ُمـ قم٤ٌمدة اهلل ذم وٓسمد -

 ص٤محل٤م يمٚمف قمٛمكم اضمٕمؾ اًمٚمٝمؿ: ي٘مقل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يم٤منًمذًمؽ ، رؾمٚمف سمف سمٕم٨م اًمذي

 (1). ؿمٞمئ٤م ومٞمف ٕطمد دمٕمؾ وٓ ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمؽ واضمٕمٚمف

 ههَثىرات إخالص اهدّن 

 وـم٤مقم٦م وقم٤ٌمدشمف اهلل شمقطمٞمد ومًٌٌف إرض ذم صالح يمؾ وضمد اًمٕم٤ممل أطمقال شمدسمر ُمـ -

 خم٤مًمٗم٦م ومًٌٌف ذًمؽ وهمػم قمدو وشمًٚمٞمط وىمحط وسمال وومتٜم٦م اًمٕم٤ممل ذم ذ ويمؾ رؾمقًمف

 (2). ورؾمقًمف اهلل همػم إمم واًمدقمقة رؾمقًمف

 (3). كاإلذا ُمـ قمٚمٞمف أُض وٓ هلل اًمديـ وإظمالص اًمتقطمٞمد ُمـ ًمٚم٘مٚم٥م أٟمٗمع ٓ -

 إٟمام اًمِمٞمٓم٤من شمًٚمط أظمؼم أن ٕن اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمٓم٤من ؾمٚمٓم٤من ُمـ يٛمٜمع اًمديـ إظمالص -

 (4). ُمنميمقن سمف هؿ واًمذيـ يتقًمقٟمف اًمذيـ قمغم هق

 (5). سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م أطمؼ يم٤من إظمالص٤م أقمٔمؿ يم٤من ُمـ ويمؾ -

 إطمقال ُمـ جيد: ؾمقاه ُم٤م دون وضمٝمف وإرادة هلل اًمديـ إظمالص ـمٕمؿ ذاق ُمـ -

 (6). يمذًمؽ يٙمـ مل ُمـ جيده ٓ ُم٤م واًمٗمقائد واًمٜمت٤مئ٩م

 ؟اإلظمالص ٟمح٘مؼ يمٞمػ

 يمت٤مسمف ذم اهلل ذيمره٤م يمام اإلظمالص أمهٞم٦م اؾمتحْم٤مر -

                                                                                              

 (  232اًمتدُمري٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص:  (1)

 (15/ 3سمدائع اًمٗمقائد ) (2)

 (652/ 10جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (3)

 (242خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص:  (4)

 (414/ 14جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (5)

 (651/ 10جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (6)
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 دمٚمس قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض، قمجٞم٤ٌمً  شم٠مصمػماً  ًمّمحٌتٝمؿ وم٢من اًمّم٤مدىملم اعمخٚمّملم ُمّم٤مطم٦ٌم -

 أيمثر سمذًمؽ اهلل ومٞمٜمٗمٕمؽ ويمالُمف شمٍموم٤مشمف ُمـ قمٛمٚمف ذم واًمّمدق اإلظمالص شمًتِمٕمر ُمٕمف

 .يمت٤مب قمنميـ ذم اًم٘مراءة ُمـ يٜمٗمٕمؽ ُم٤م

 .واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل ذم اإلظمالص ارزىمٜمل اًمٚمٝمؿ: اًمدقم٤مء ُمـ اإليمث٤مر -

 .وسمٕمده وأصمٜم٤مءه سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٌدء ىمٌؾ اًمٜمٞم٦م اؾمتحْم٤مر -

 .هب٤م اًمتحدث وقمدم اًمٓم٤مقم٤مت إظمٗم٤مء ذم آضمتٝم٤مد -

َِ ِىِن اتََّخُذِا َِاهَِّذَّن }: قِهَ تػاهٖ ًِِ ِِِهَّاَ٘ ُد ٌُِيًَِػ َىا َأ ًَِا ِإهَّا ُبُد  ِهَُّكرُّْب

ٍُِي َِّحُمُي اههَََّ ِإنَّ ُزِهَفٖ اههََِّ ِإَهٖ ًَِّ َِ ٌُِي َىا ِفْ َب  اههَََّ ِإنَّ َِّخَتِهُفَِن ِفّ

ٍِِدٓ َها َِ َىِن َّ  ز3: اهزىر] { َمفَّاْر َماِذْب ٌُ

، دوٟمف ُمـ قمٌدوه٤م اًمتل إصٜم٤مم وهل، شمٕم٤ممم اهلل همػم واًمقا اًمذيـ اعمنميمقن ومٝم١مٓء

 (1). طمقائجٜم٤م ذم قمٜمده ًمٜم٤م ويِمٗمٕمقا، شم٘مري٤ٌم اهلل إمم ًمٞم٘مرسمقٟم٤م إٓ ٟمٕمٌدهؿ ُم٤م: ومٞم٘مقًمقن

 إمم ٟمت٘مرب يمام هبؿ إًمٞمف ٟمت٘مرب ومٜمحـ اًمرّب  ظمقاص ه١مٓء: وطمجتٝمؿ أهنؿ ي٘مقًمقن

ٚمٓم٤من خت٤مـم٥م أن شمّمٚمح ٓ اًمرقمّٞم٦م آطم٤مد أن ومٙمام، سمخقاصٝمؿ اعمٚمقك ًّ  قمغم يدظمؾ سمؾ، اًم

 ُمـ ٟمٓمٚم٥م سمؾ، اهلل ُمـ ٟمٓمٚم٥م أن ًمٜم٤م يّمٚمح ٓ ٟمحـ يمذًمؽ، ًمف خي٤مـمٌقه طمتك ظمقاصف

 واضمؽماء، قمٚمٞمف أدب ؾمقء ذًمؽ يم٤من ُمٜمف اًمٓمٚم٥م قمغم أىمدُمٜم٤م وإذا، ي٠ًمًمقه أن ظمقاصف

 ؿمٌف أقمٔمؿ ُمـ ومٝمذه، قمٚمٞمٝمؿ واضمؽماء، اعمٚمقك قمغم أدب ؾمقء ذًمؽ يٙمقن يمام، قمٚمٞمف

 (2). اعمنميملم

                                                                                              

 (243/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (1)

ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٗمرق سملم قم٤ٌمدات أهؾ اإلؾمالم واإليامن وقم٤ٌمدات أهؾ اًمنمك واًمٜمٗم٤مق ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (2)

 (131)ص: 
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 وزقمٛمقا، سم٤معمٚمقك، اًمٕمٔمٞمؿ اعمٚمؽ، رء يمٛمثٚمف ًمٞمس اًمذي ومٛمـ ضمٝمؾ ه١مٓء ىم٤مؾمقا

، سمقضمٝم٤مء إٓ إًمٞمٝمؿ يقصؾ ٓ أٟمف يمام اعمٚمقك أن، اًمً٘مٞمؿ ورأهيؿ اًمٗم٤مؾمدة سمٕم٘مقهلؿ

 هلؿ ويٛمٝمدون، قمٚمٞمٝمؿ ويًتٕمٓمٗمقهنؿ، رقم٤مي٤مهؿ طمقائ٩م إًمٞمٝمؿ يرومٕمقن ووزراء، وؿمٗمٕم٤مء

 يتْمٛمـ وهق، إىمٞم٦ًم أومًد ُمـ اًم٘مٞم٤مس وهذا. يمذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل أن، ذًمؽ ذم إُمر

 (1). وومٓمرة وٟم٘مال قم٘مال، اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمرق صمٌقت ُمع، واعمخٚمقق اخل٤مًمؼ لمسم اًمتًقي٦م

 َُم٤م}اًمرضم٤مء  ًمٞمٕمٔمؿ: ظمٚم٘مف وسملم سمٞمٜمف اًمقؾم٤مئط إؾم٘م٤مـمف سمٕم٤ٌمده اهلل رْح٦م يمامل ُمـ -

ٌُُدُهؿْ  َّٓ  َٟمْٕم سُمقَٟم٤م إِ   إمَِم  ًمُِٞمَ٘مرِّ
ِ
 [3: اًمزُمر{ ]ُزًْمَٗمك اّللَّ

 أن زقمؿ وُمـ، ٕشم٤ٌمقمف اًمِمٞمٓم٤من زّيٜمف حمض قم٘مكم ًلمحت وظمٚم٘مف اهلل سملم اًمقؾم٤مئط اخت٤مذ -

َ  إِنَّ } يمذب وم٘مد سمف أُمر اهلل ـْ  هَيِْدي َٓ  اّللَّ ٤مرٌ  يَم٤مِذٌب  ُهقَ  َُم  [3: اًمزُمر{ ]يَمٗمَّ

٤ٌَمِدي ؾَم٠َمًَمَؽ  َوإَِذا} أضمٝمؾ اخلٚمؼ سم٤مهلل ُمـ ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل وؾم٤مئط ذم دقم٤مئف  -  قَمٜمِّل قِم

 [186: اًمٌ٘مرة{ ]ىَمِري٥ٌم  وَم٢ِمينِّ 

وهق ؾم٥ٌم ، ىمٞم٤مس اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ُمـ أسمٓمؾ اًم٘مٞم٤مس -   

 .والل أيمثر إُمؿ اًمٙم٤مومرة واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م

 إصؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمتقىمٞمػ ومال ُيٕمٌد اهلل إٓ سمام ذع -

ويمذا اًمّمٚم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سملم اًمّمدق ، اًمّمٚم٦م وآرشم٤ٌمط اًمقصمٞمؼ سملم اًمٙمذب واًمٙمٗمر -

 واإليامن

هداي٦م اإلرؿم٤مد واًمتقومٞمؼ ُمـ اهلل ٓ شمٙمقن إٓ عمـ هق أهٌؾ هل٤م ٓ عمـ يمّذب ويمٗمر  -

 وقم٤مٟمد
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 اإليامن سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأٟمف طمٌؼ ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٜم٤مس واجلزاء سم٤مًمٕمدل واًمٗمْمؾ -

ِِ }: ِقِهَ َُ َأَراَد َه  ََّصاُ٘ َىا َِّخُهُل ِىىَّا َهاِصَظَفٖ ََِهّدا َّتَِّخَذ َأِن اههَّ

َُ َِ ُسِبَحاًَ ٌُ َُ َِاِحُد اههَّ َّاُر اِه  ز4: اهزىر]{ اِهَك

ُ  َأَرادَ  ًَمقْ }: أي . اخلٚمؼ ؾمٗمٝم٤مء ُمـ، زقمٛمف ُمـ ذًمؽ زقمؿ يمام{ َوًَمًدا َيتَِّخذَ  َأنْ  اّللَّ

ُٚمُؼ  مِم٤َّم ْٓصَٓمَٗمك} ، اصٓمٗم٤مءه يِم٤مء اًمتل خمٚمقىم٤مشمف سمٕمض ٓصٓمٗمك: أي{ َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيْ

 قمام{ ؾُمٌَْح٤مَٟمفُ }. اًمّم٤مطم٦ٌم اخت٤مذ إمم طم٤مضم٦م يٙمـ ومل، اًمقًمد سمٛمٜمزًم٦م وضمٕمٚمف، ًمٜمٗمًف واظمتّمف

 .اعمٚمحدون إًمٞمف ٟمًٌف أو، اًمٙم٤مومرون سمف فمٜمف

ُ  ُهقَ } ٤مرُ  اًْمَقاطِمدُ  اّللَّ  ومال، أومٕم٤مًمف وذم، صٗم٤مشمف وذم، أؾمامئف وذم، ذاشمف ذم اًمقاطمد: أي{ اًْمَ٘مٝمَّ

 ذم ًمف ؿمٌٞمٝم٤م يٙمقن أن ٓىمت٣م، وًمد ًمف يم٤من ومٚمق، مم٤مصمؾ وٓ، ذًمؽ ُمـ رء ذم ًمف ؿمٌٞمف

 .ُمٜمف وضمزء، سمٕمْمف ٕٟمف، وطمدشمف

 إدٓل ًمف وًمٙم٤من، ُم٘مٝمقرا يٙمـ مل وًمد ًمف يم٤من ومٚمق، واًمًٗمكم اًمٕمٚمقي اًمٕم٤ممل جلٛمٞمع اًم٘مٝم٤مر

 .ُمٜمف وُمٜم٤مؾم٦ٌم أسمٞمف قمغم

 إٓ يٙمقن ٓ واًم٘مٝم٤مر، ىمٝم٤مرا إٓ يٙمقن ٓ وم٤مًمقاطمد، ُمتالزُم٤من وىمٝمره شمٕم٤ممم ووطمدشمف

 (1). وضمف يمؾ ُمـ ًمف اًمنميم٦م يٜمٗمل وذًمؽ، واطمدا

 ت اًمٗمقائدُمٝمام

 ٓ ذيؽ وٓ زوضم٦م وٓ وًمد: اهلل قمز وضمؾ همٜمل سمذاشمف ٓ حيت٤مج ًمٖمػمه ُمٕمف -

 سمٞم٤من يمذب يمؾ ُمـ ٟم٥ًم هلل اًمقًمد ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم -

 جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يٜمزه اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ يمؾ قمٞم٥م وٟم٘مص -

 اًمتٜمزل ُمع اخلّمؿ إلًمزاُمف احلج٦م اًمقاوح٦م اًمتل ٓ ًمٌس ومٞمٝم٤م -
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اإلرادة واعمِمٞمئ٦م وإًمقهٞم٦م واًمقطمداٟمٞم٦م : هذه أي٦م قمدة صٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم مجٕم٧م -

 واًم٘مٝمر واعمِمٞمئ٦م وآصٓمٗم٤مء واخلٚمْؼ

َِاِت َخَهَل }: قِهَ تػاهٖ ُِّْر ِباِهَحلّْ َِاِهَأِرَط اهسََّىا ٍَاِر َغَهٖ اههََِّّو َُّم  اهًَّ

ُِّْر ٍَاَر ََُِّم  ِهَأَحٍو َِّحِرٓ ُموّّ َِاِهَكَىَر اهصَِّىَش ََِسخََّر اههَِِّّو َغَهٖ اهًَّ

َِ َأَها ُىَسىِّٖ  ز5: اهزىر] {اِهَغفَّاُر  اِهَػِزُّز ٌُ

اَمَواِت  ظَمَٚمَؼ } أٟمف شمٕم٤ممم خيؼم ًَّ  اًمٕم٤ٌمد وًمٞم٠مُمر، واعمّمٚمح٦م سم٤محلٙمٛم٦م: أي{ َوإْرَض  اًم

رُ }. ويٕم٤مىمٌٝمؿ ويثٞمٌٝمؿ، ويٜمٝم٤مهؿ ٞمَْؾ  ُيَٙمقِّ رُ  اًمٜمََّٝم٤مرِ  قَمغَم  اًمٚمَّ ٞمْؾِ  قَمغَم  َٝم٤مرَ اًمٜمَّ  َوُيَٙمقِّ : أي{ اًمٚمَّ

 اٟمٕمزل أطمدمه٤م أشمك إذا سمؾ، وهذا هذا جيتٛمع ومال، حمٚمف وحيٚمف، أظمر قمغم ُمٜمٝمام يمال يدظمؾ

 .ؾمٚمٓم٤مٟمف قمـ أظمر

رَ } ْٛمَس  َوؾَمخَّ  واًم٘مٛمر اًمِمٛمس ُمـ{ يُمؾ  }. ُم٘مٜمـ وؾمػم، ُمٜمٔمؿ سمتًخػم{ َواًْمَ٘مَٛمرَ  اًمِمَّ

ِري} ٛم   ٕضَمؾٍ } شمٕم٤ممم شمًخػمه قمـ ُمت٠مصمرا{ جَيْ ًَ ، وظمراهب٤م اًمدار هذه اٟم٘مْم٤مء وهق{ كُُم

 دار ذم ًمٞمًت٘مروا ضمديدة ٟمِم٠مة اخلٚمؼ ويٜمِمئ، وىمٛمره٤م وؿمٛمًٝم٤م آٓهت٤م اهلل ومٞمخرب

 .اًمٜم٤مر أو اجلٜم٦م، اًم٘مرار

 اًمذي، رء قمٚمٞمف يًتٕميص ٓ اًمذي، رء ًمٙمؾ اًم٘م٤مهر، يٖم٤مًم٥م ٓ اًمذي{ اًْمَٕمِزيزُ  ُهقَ  َأٓ}

٤مرُ }. سم٠مُمره دمري ٤موؾمخره، اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمخٚمقىم٤مت هذه أوضمد قمزشمف ُمـ  ًمذٟمقب{ اًْمَٖمٗمَّ

٤مرٌ  َوإيِنِّ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، اعم١مُمٜملم اًمتقاسملم قم٤ٌمده ـْ  ًَمَٖمٗمَّ َ
ِ
ـَ  شَم٤مَب  عم  صُمؿَّ  َص٤محِل٤ًم َوقَمِٛمَؾ  َوآَُم

 (1). وأٟم٤مب شم٤مب صمؿ، اًمٕمٔمٞمٛم٦م آي٤مشمف ُمـ رأى ُم٤م سمٕمد سمف أذك عمـ اًمٖمٗم٤مر{ اْهَتَدى

 اًمٗمقائد ُمٝمامت

 وات وإرض ُم٤م ظمٚم٘مت٤م قمٌث٤م وٓ ًمٕم٤ٌم وإٟمام ظمٚم٘مت٤م ًمٖم٤مي٦م قمٔمٞمٛم٦ماٟمتٌف أهي٤م اإلٟم٤ًمن وم٤مًمًام -
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اًمذي ظمٚمؼ هذه اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ ؾمٛمقات وأرض وًمٞمؾ وهن٤مر وؿمٛمس وىمٛمر  -

 ؟أٓ يًتحؼ اًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل واخلْمقع ًمنمقمف واُمتث٤مل أُمره واضمتٜم٤مب هنٞمف

 يم٤ٌمر ًمٜمٗمٕمؽ ّخرؾم وىمد اًمٖمٜمل اًم٘مقي ُمـ شمًتحل أٓ. . أهي٤م اًمٗم٘مػم، اًمْمٕمٞمػ أهي٤م  -

رَ } اعمخٚمقىم٤مت ْٛمَس  َوؾَمخَّ  {َواًْمَ٘مَٛمرَ  اًمِمَّ

أٟم٧م ومٞمٝمام سمام يٜمٗمٕمؽ ىمٌؾ أن يٜم٘ميض إضمؾ  وم٤مقمٛمؾ، ومٞمؽ يٕمٛمالن واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ -

 اعمًٛمك

 شمٕم٤ممم أٟمف سمف اىمؽماٟمف ويٗمٞمد، ُمرات صمالث( اًمٕمزيز) سم٤مؾمؿ ؾمٌح٤مٟمف( اًمٖمٗم٤مر) اؾمؿ اىمؽمن -

 ؾمؽم شم٤مب وم٢مذا، يٛمٝمٚمف شمٕم٤ممم ًمٙمٜمف، أُمره خم٤مًمػ ُمٕم٤مىم٦ٌم قمغم مم٤مٟمع سمال ي٘مقى اًمذي اًمٖم٤مًم٥م

 (1). ُم٘متدر قمزيز أظمذ أظمذه قمّمٞم٤مٟمف ذم واؾمتٛمر يت٥م مل وإن، ؾمٞمئ٤مشمف وهمٗمر ذٟمقسمف

}  اًمقضمقد ذم ًمت٘مدُمٝم٤م إرض قمغم اًمًٛمقات ىمّدم{  وإرض اًمًٛمقات ظمٚمؼ}  -

 وإرض سمٕمد ذًمؽ دطم٤مه٤م {

ٍٔ ًَِفٍش ِىِن َخَهَكُمِي}: قِهَ تػاهٖ ٍَا َحَػَو ُثيَّ َِاِحَد ٍَا ىًِِ َِِح  َِأًََِزَو َز

َٕ اِهأًََِػاِي ِىَن َهُمِي َِاٍج َثَىاًَِّ ٍَاِتُمِي ُبُظِِن ِفْ َِّخُهُكُمِي َأِز  َخِهّكا ُأىَّ

َُ َربُُّمِي اههََُّ َذِهُمُي َثَهاٍج ُعُهَىاٍت ِفْ َخِهٍل َبِػِد ِىِن ََ َها اِهُىِهُن َه  ِإهَّا ِإَه

َِ  ز6: اهزىر] {َِنُتِصَرُف َفأًََّٖ ٌُ

، واطمدة ٟمٗمس ُمـ وأًمقاٟمٙمؿ وأًمًٜمتٙمؿ وأصٜم٤مومٙمؿ أضمٜم٤مؾمٙمؿ اظمتالف ُمع ظمٚم٘مٙمؿ: أي

 وأٟمزل}، اًمًالم قمٚمٞمٝمام، طمقاء وهل، {زوضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ضمٕمؾ صمؿ} اًمًالم قمٚمٞمف آدم وهق

 وهل أزواج، صمامٟمٞم٦م إٟمٕم٤مم فمٝمقر ُمـ ًمٙمؿ وظمٚمؼ: أي{ أزواج صمامٟمٞم٦م إٟمٕم٤مم ُمـ ًمٙمؿ

: إٟمٕم٤مم{ ]اصمٜملم اعمٕمز وُمـ اصمٜملم اًمْم٠من ُمـ أزواج صمامٟمٞم٦م}: ٕم٤ممإٟم ؾمقرة ذم اعمذيمقرة

 .[144: إٟمٕم٤مم{ ]اصمٜملم اًمٌ٘مر وُمـ اصمٜملم اإلسمؾ وُمـ}، [143
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ريمؿ: أي{ ظمٚمؼ سمٕمد ُمـ ظمٚم٘م٤م أُمٝم٤مشمٙمؿ سمٓمقن ذم خيٚم٘مٙمؿ}: وىمقًمف  أُمٝم٤مشمٙمؿ سمٓمقن ذم ىمدَّ

، ُمْمٖم٦م قنيٙم صمؿ، قمٚم٘م٦م يٙمقن صمؿ، ٟمٓمٗم٦م أوٓ أطمديمؿ يٙمقن: أي{ ظمٚمؼ سمٕمد ُمـ ظمٚم٘م٤م}

، آظمر ظمٚم٘م٤م ومٞمّمػم اًمروح ومٞمف ويٜمٗمخ، وقمروىم٤م وقمّم٤ٌم وقمٔمام حلام ومٞمٙمقن خُيٚمؼ صمؿ

 .[14: اعم١مُمٜمقن{ ]اخل٤مًم٘ملم أطمًـ اهلل ومت٤ٌمرك}

 يم٤مًمٖمِم٤موة هل اًمتل- اعمِمٞمٛم٦م وفمٚمٛم٦م، اًمرطمؿ فمٚمٛم٦م: يٕمٜمل{ صمالث فمٚمامت ذم}: وىمقًمف

 اًمًٛمقات ظمٚمؼ اًمذي هذا: أي{ رسمٙمؿ اهلل ذًمٙمؿ}. اًمٌٓمـ وفمٚمٛم٦م- اًمقًمد قمغم واًمقىم٤مي٦م

 مجٞمع واًمتٍمف ذم اعمٚمؽ ًمف اًمرب هق، آسم٤مءيمؿ وظمٚمؼ وظمٚم٘مٙمؿ سمٞمٜمٝمام وُم٤م وإرض

: أي{ شمٍمومقن وم٠مٟمك}، وطمده ًمف إٓ اًمٕم٤ٌمدة شمٜمٌٖمل ٓ اًمذي: أي{ هق إٓ هلإ ٓ}، ذًمؽ

 (1)؟!. سمٕم٘مقًمٙمؿ يذه٥م أيـ؟ همػمه ُمٕمف شمٕمٌدون ومٙمٞمػ

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 طمٞم٨م صَمالٍَث { }فُمُٚماَمٍت  ذم هٜم٤مك وطمدك يقُم٤م يمٜم٧م حلموم، أُمُرك قمجٞم٥ٌم أهي٤م اإلٟم٤ًمن  -

 ظَمِّمٞمؿٌ }وم٢مذا أٟم٧م ! رقم٤مك اهلل وطمده ؾمٌح٤مٟمف هق اًمذي: أُمؽ طمتك أطمد سمؽ يٕمتٜمل ٓ

 ؟!{ ُُمٌلِمٌ 

 إمم اجلٜملم وصٚم٧م ًمق اًمْمقء أؿمٕم٦م إن إذ ومت٤مُمف اهلل ظمٚمؼ إسمداع ُمـ اًمٔمٚمامت هذه -

 أضمؾ ُمـ وهذا فمٝمره٤م إمم ووضمٝمف أُمف سمٓمـ إمم اجلٜملم فمٝمر ضمٕمؾ اهلل أن يمام، ٕومًدشمف

 ّٓ  وم٢مذا ًمقضمٝمف وىم٤مي٦م اًمٔمٝمر ويٙمقن إم سمٓمـ قمغم شمٙمقن اًمتل سم٤مًمّمدُم٤مت وضمٝمف يتير أ

 ومٞمخرج إؾمٗمؾ هق رأؾمف يٙمقن طمتك اجلٜملم هذا شم٘مّٚم٥م إظمراضمف وضمؾ قمز اهلل أراد

 .ظمٓمر قمٚمٞمف ذم ذًمؽ ًمٙم٤من ىمدُمٞمف قمٜمد ُمـ ظمرج ًمق إذ رأؾمف ُمـ سمداي٦م ؾمٝمال

                                                                                              

 (86/ 7)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (1)
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 وًمذًمؽ قماله ذم ضمؾ اهلل ُمٜمزًم٦م قمٚمقذًمٙمؿ اهلل { أٓ شمدًمؽ قمغم  ًمف ؾمٌح٤مٟمف }شم٠مُمؾ ذم ىمق -

 ًمٚمٌٕمد اعمٗمٞمد اإلؿم٤مرة سم٤مؾمؿ ضم٤مء

 وظمٚمؼ وظمٚم٘مٙمؿ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس وؾمخر وإرض اًمًاموات ظمٚمؼ اًمذي: ذًمٙمؿ -

صمؿ سمٕمد ، سمذًمؽ ُمقىمٜمقن وأٟمتؿ ودسمريمؿ رسم٤ميمؿ اًمذي اعمٕمٌقد اعم٠مًمقه(  رسمٙمؿ اهلل)  إٟمٕم٤مم

ـْ مل جُيٛمع ًمف ُمث٘م٤مل ذرة مم٤م ُذيمرذًمؽ شمٍمومقن قم  ؟!ـ ـم٤مقمتف وقم٤ٌمدشمف إمم قم٤ٌمدة َُم

 قمـ شمٍمومقن يمٞمػ: أي واًمتٕمج٥م اًمتقسمٞمخ سمف اعمراد اؾمتٗمٝم٤مم: شمٍمومقن {أٟمك } وم٠مين -

 ؟!هق إٓ هلإ ٓ أٟمف شمٕمٚمٛمقن وأٟمتؿ وضمؾ قمز اهلل قم٤ٌمدة

ّّ اههَََّ َفِإنَّ َتِمُفُرِا ِإِن }: ِقِهَ تػاهٖ ُِ َِّرَضٖ اََِه غًَُِمِي غًَِ  ِهِػَباِد

ْٔ َتِزُر ََِها َهُمِي َِّرَضَُ َتِصُمُرِا َِِإِن اِهُمِفَر  َربُّْمِي ِإَهٖ ُثيَّ ُأِخَرٗ ِِِزَر َِاِزَر

ًَُّبُُّْٙمِي َىِرِحُػُمِي َُ َتِػَىُهَِن مًُُِتِي ِبَىا َف : اهزىر] { اهصُُّدِِر ِبَذاِت َغِهّْي إًَِّ

 ز7

َ  وَم٢ِمنَّ  شَمْٙمُٗمُروا إِنْ }  أُمره وًمٙمـ، سمٓم٤مقمتٙمؿ يٜمتٗمع ٓ يمام، يمٗمريمؿ ييه ٓ{ قَمٜمُْٙمؿْ  هَمٜمِل   اّللَّ

٤ٌَمِدهِ  َيْرَى  َوٓ}. قمٚمٞمٙمؿ وإطم٤ًمٟمف ومْمٚمف حمض ًمٙمؿ وهنٞمف ، هبؿ إطم٤ًمٟمف ًمٙمامل{ اًْمُٙمْٗمرَ  ًمِِٕم

، سمتقطمٞمده شمٕم٤ممم هلل{ شَمِْمُٙمُروا َوإِنْ }، سمٕمده٤م يًٕمدون ٓ ؿم٘م٤موة يِم٘مٞمٝمؿ اًمٙمٗمر أن وقمٚمٛمف

 ُم٤م وًمٗمٕمٚمٙمؿ، قمٚمٞمٙمؿ ًمإلطم٤ًمن وحمٌتف، سمٙمؿ ًمرْحتف{ ًَمُٙمؿْ  َيْرَوفُ } ًمف يـاًمد وإظمالص

 .ٕضمٚمف ظمٚم٘مٙمؿ

 ًمف ُمٜمٙمؿ أطمد يمؾ يمذًمؽ، وشمقطمٞمديمؿ سم٠مقمامًمٙمؿ يٜمتٗمع وٓ سمنميمٙمؿ يتير ٓ أٟمف ويمام

ُٙمؿْ  إمَِم  صُمؿَّ { }ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ} وذ ظمػم ُمـ، قمٛمٚمف  يقم ذم{ َُمْرضِمُٕمُٙمؿْ  َرسمِّ

ٌُِّئُٙمؿْ } اًم٘مٞم٤مُم٦م  ويمتٌتف، ىمٚمٛمف قمٚمٞمف وضمرى، قمٚمٛمف سمف أطم٤مط إظم٤ٌمرا{ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  يُمٜمُْتؿْ  سماَِم  وَمُٞمٜمَ

. يًتح٘مف ُم٤م ُمٜمٙمؿ يمال ومٞمج٤مزي، اجلقارح قمٚمٞمٙمؿ سمف وؿمٝمدت، اًمٙمرام احلٗمٔم٦م قمٚمٞمٙمؿ
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ٞمؿٌ  إِٟمَّفُ }

ُدورِ  سمَِذاِت  قَمٚمِ ، ومجقر أو سمرر  وصػ ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م، اًمّمدور سمٜمٗمس: أي{ اًمّمُّ

 (0). اًمت٤مم سم٤مًمٕمدل سم٤مجلزاء اإلظم٤ٌمر، هذا ُمـ ٘مّمقدواعم

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ، اهلل قمز وضمؾ همٜم٤مه ُمٓمٚمؼ ومال شمٜمٗمٕمف ـم٤مقم٦م اعمٓمٞمع وٓ ييه يمٗمر اًمٙم٤مومر -

 أشم٘مك قمغم يم٤مٟمقا وضمٜمٙمؿ وإٟمًٙمؿ وآظمريمؿ أوًمٙمؿ أن ًمق قم٤ٌمدي احلدي٨م اًم٘مدد )) ي٤م

 وآظمريمؿ أوًمٙمؿ أن ًمق قم٤ٌمدي ي٤م، ٤مؿمٞمئ ُمٚمٙمل ذم ذًمؽ زاد ُم٤م، ُمٜمٙمؿ واطمد رضمؾ ىمٚم٥م

. ؿمٞمئ٤م (( ُمٚمٙمل ُمـ ذًمؽ ٟم٘مص ُم٤م، واطمد رضمؾ ىمٚم٥م أومجر قمغم يم٤مٟمقا وضمٜمٙمؿ وإٟمًٙمؿ

(2) 

ر يمٗمر اًمٙم٤مومر  - اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ يرى ًمٕم٤ٌمده اًمٙمٗمر سم٢مرادشمف اًمنمقمٞم٦م ُمع أٟمف هق اًمذي ىمدَّ

ٓ شمْمؾ ذم وإيامن اعم١مُمـ وـم٤مقم٦م اعمٓمٞمع وقمّمٞم٤من اًمٕم٤ميص سم٢مرادشمف اًمٙمقٟمٞم٦م وم٤مٟمتٌف طمتك 

 .سم٤مب اًم٘مدر

 واِزَرةٌ  شَمِزرُ  }َوٓ: اًمِمخّمٞم٦م اعم١ًموًمٞم٦م ُمٌدأ شم٘مرير اًمٙمؼمى وُم٤ٌمدئف اإلؾمالم ُمٗم٤مظمر ُمـ -

 ُمـ اًمٜم٤مس وخيّٚمص، واًمٙمًؾ اخلٛمقل ويٛمٜمع، اًمٕمٛمؾ إمم يدومع { وذًمؽ ُأظْمرى ِوْزرَ 

 دوآقمتام وجمده ٟمٗمًف اإلٟم٤ًمن ًمٌٜم٤مء إُمؾ سم٤مب ويٗمتح، اخلٓمٞمئ٦م سم٢مرث اًمٜمّم٤مرى ومٙمرة

 (3). ًمإلٟم٤ًمن اإلهلل اًمتٙمريؿ هم٤مي٦م وذًمؽ، أظمريـ سم٠مومٕم٤مل شم٠مصمر دون، ٟمٗمًف قمغم

 واًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤ًمب اًمٌٕم٨م إصم٤ٌمت دًم٧م أي٦م قمغم -

 واجلزئٞم٤مت اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اهلل قمٚمؿ ؿمٛمقل -

 قمغم اإلٟم٤ًمن أن يٕمتٜمل سم٘مٚمٌف اًمذي ذم صدره ٕٟمف حمؾ ٟمٔمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ قمٌده -

                                                                                              

 (719شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)

 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب ذر 2577رواه ُمًٚمؿ ) (2)

 (254/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (3)
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َِ ىًُِّّبا َربََُّ َدَغا ُضرّّ اِهإًَِِساَن َىشَّ َِِإَذا }: ِهَ تػاهِٖق َُ ِإَذا ُثيَّ ِإَهِّ ََّه  َخ

ّٕ َُ ًِِػَى َْ ىًِِ َِ َِّدُغِ َماَن َىا ًَِس  َغِن ِهُِّضوَّ أًََِداّدا ِههََِّ ََِحَػَو َقِبُو ِىِن ِإَهِّ

َِ  ز8: اهزىر] {اهًَّاِر َأِصَحاِب ِىِن إًََِّن َقِهّّها ِبُمِفِرَن َتَىتَِّؼ ُقِو َسِبِّه

ٟم٤ًْمنَ  أص٤مب أي َُمسَّ { } َوإِذا  اسمتٝمؾ أي إًَِمٞمِْف { ُُمٜمِٞم٤ٌمً  َرسمَّفُ  } َدقم٤م وسمالء ؿمدة أي ُُض  { } اإْلِ

ًَمُف { إِذا } صُمؿَّ  واًمتيع سم٤مًمدقم٤مء إًمٞمف ُم٘مٌال، قمٜمف واًمٌالء اًمِمدة سمرومع إًمٞمف  أقمٓم٤مه } أي ظَمقَّ

ـْ  إًَِمٞمْفِ  َيْدقُمقا يم٤منَ  ُم٤م َٟمِزَ  ُِمٜمْفُ  ٟمِْٕمَٛم٦مً   إمم اهلل يدقمق يم٤من اًمذي اًمي ٟمز أي ىَمٌُْؾ  { ُِم

  َوضَمَٕمَؾ } (1). اًمٜمٕمٛم٦م ىمٌؾ ُمـ يمِمٗمف
ِ
َّ
ِ
ـْ  ًمِٞمُِْمؾَّ  َأٟمَْداًدا ّلل ، سمٜمٗمًف ًمَٞمِْمؾ: أي{ ؾَمٌِٞمٚمِفِ  قَم

{ ىُمْؾ }. اًمالزم قمغم ًمٞمدل سم٤معمٚمزوم وم٠مشمك، اًمْمالل قمـ ومرع اإلوالل ٕن، همػمه وُيْمؾ

ـْ  إِٟمََّؽ  ىَمٚمِٞمال سمُِٙمْٗمِركَ  مَتَتَّعْ }: يمٗمرا اهلل ٟمٕمٛم٦م سمدل اًمذي، اًمٕم٤ميت هلذا  ومال{ اًمٜم٤َّمرِ  َأْصَح٤مِب  ُِم

 (2). اًمٜم٤مر اعمآل يم٤من إذا سمف شمتٛمتع ُم٤م يٖمٜمٞمؽ

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 اًمٙم٤مومر ُمـ اًمِم٤ميمر ًمٞمٕمٚمؿ اهلل، ومتٜم٦م واظمت٤ٌمر اعمّمٞم٦ٌم سمٕمد اًمٕم٤مومٞم٦م  -

د اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمِمدة يٚم -  زُمف أن يقطمده ذم اًمرظم٤مء وإٓ ص٤مر ُمتٜم٤مىمْم٤مَُمـ وطمَّ

ـْ }َُمـ دقم٤م رسمف ُمٜمٞم٤ٌم إًمٞمف ) راضمٕم٤م إًمٞمف ُم٘مٌال قمٚمٞمف ( اؾمتج٤مب دقم٤مئف ويمِمػ ُضه  -  َأُمَّ

قءَ  َوَيْٙمِِمُػ  َدقَم٤مهُ  إَِذا اعْمُْْمَٓمرَّ  جُيِٞم٥ُم  ًُّ َٕمُٚمُٙمؿْ  اًم َْرضِ  ظُمَٚمَٗم٤مءَ  َوجَيْ ْٕ ٌ  ا   َُمعَ  َأهلِإَ
ِ
ٞمالً اّللَّ
 َُم٤م ىَمٚمِ

رُ   [62: اًمٜمٛمؾ{ ] ونَ شَمَذيمَّ

 أرض قمغم شمٜم٧ٌم وم٤مًمِمٌٝم٤مت، ُمٕمّمٞم٦م ويمؾ يمٗمر يمؾ ؾم٥ٌم اًمٕم٤مضمٚم٦م اعمتٕم٦م قمـ اًمٌح٨م  -

 اًمِمٝمقات } مَتَتَّْع {

                                                                                              

 (281/ 8شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل = حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ) (1)

 (720شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (2)
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ٞمالً سمُِٙمْٗمِركَ  مَتَتَّعْ } : يًٛمع طملم وقمٞمش سمٛمتٕم٦م اًمٙم٤مومر هيٜم٠م يمٞمػ -

ـْ  إِٟمََّؽ  ىَمٚمِ  َأْصَح٤مِب  ُِم

 اًمٜم٤َّمِر {

ٞمالً { سمُِٙمْٗمِركَ  } مَتَتَّعْ  ىمّمػمة وىمٚمٞمٚم٦م ٞم٤ماًمدٟم ٕن اًمٜم٤مر إمم وصقل اًمٙم٤مومر أهع ُم٤م -
 ىَمٚمِ

 .ؾمقء قم٤مىم٦ٌم َُمـ ضمحد ٟمِٕمَؿ اهلل ومل ي١مد ؿمٙمره٤م -

َِ َأىَِّن}: ِقِهَ تػاهٖ َٔ َِّحَذُر ََِقاِّٙىا َساِحّدا اههَِِّّو آًَاَ٘ َقاًِْت ٌُ  اِهآِخَر

َٕ ََِِّرُحِ َِ َرِحَى ِِٓ ٌَِو ُقِو َربّْ  إًََِّىا َِّػَهُىَِن َها َِاهَِّذَّن َِّػَهُىَِن اهَِّذَّن َِّسَت

 ز9: اهزىر] {اِهَأِهَباِب ُأُِهِ ََّتَذمَُّر

 أم ظمػم اًم٘م٤مٟم٧م أذًمؽ: واعمٕمٜمك، اعمخٚمص اعم١مُمـ طم٤مل اعم٘م٤مرٟم٦م ضمٝم٦م قمغم شمٕم٤ممم اهلل َذيَمر

 أن وهق واوح اجلقاب؟ اًمٜم٤مر أصح٤مب ُمـ وهق، ىمٚمٞمال سمٙمٗمره يتٛمتع اًمذي اعمذيمقر هذا

 ؾم٤مضمدا، اًمٚمٞمؾ وؾم٤مقم٤مشمف أوىم٤مت ذم هلل اعمّمكم، اخل٤مؿمع اًمٓم٤مئع: ٧م هقواًم٘م٤مٟم. ظمػم اعم١مُمـ

 اخلقف سملم ضم٤مُمٕم٤م، رسمف رْح٦م ويرضمق، أظمرة خي٤مف، ىمٞم٤مُمف طم٤مل وذم، ًمرسمف ظم٤موٕم٤م

 .ص٤مطمٌٝم٤م هب٤م يٗمقز اًمتل، اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤ٌمدة طم٘مٞم٘م٦م هل وشمٚمؽ، واًمرضم٤مء

، واجلٝمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ يًتقي ٓ، اجل٤مطمد واًمٙم٤مومر، اخل٤مؿمع اعمٓمٞمع اًم٘م٤مٟم٧م يًتقي ٓ ويمام

 اجلٝمالء ٓ، اًمًديدة وإومٙم٤مر اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٕم٘مقل أهؾ ويتدسمره٤م اهلل سمآي٤مت يتٕمظ إٟمام

 (1). اعمًت٘مٌؾ ُمّمػم ذم يت٠مُمٚمقن وٓ، ىمدره٤م طمؼ إُمقر ي٘مّدرون ٓ اًمذيـ، إهمٌٞم٤مء

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

ىمف اًمٕمٛمؾ -  اًمٕمٚمؿ ٓ ُيًٛمك قمٚمام إٓ إذا صدَّ

 سمخِمٞم٦م يمٗمك: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل. قم٤ممل ومٝمق، ُمٕمّمٞمتف وشمرك، وأـم٤مقمف، ظمٌم اهلل ُمـ يمؾ -

 (2). ضمٝمال سم٤مٓهمؽمار ويمٗمك، قمٚمامً  اهلل

                                                                                              

 (2227/ 3اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚمزطمٞمكم ) (1)

 (63احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص:  (2)
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 اخلقف يًتٚمزم اًمرضم٤مء أن يمام: ىُمٜمقـم٤م ًمٙم٤مٟم٧م ذًمؽ وًمقٓ ًمٚمرضم٤مء ُمتْمٛمٜم٦م دائام اخلِمٞم٦م -

. اهلل ُمدطمٝمؿ اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ هؿ ًمف واًمرضم٤مء هلل اخلقف وم٠مهؾ: أُمٜم٤م ًمٙم٤من ذًمؽ وًمقٓ

(1) 

 اًمٕمٛمؾ قمغم يٌٕم٨م ٓ إيامن ويمؾ، ومٛمدظمقل ىمقة واًمٞم٘ملم اإليامن يزيد ٓ وقمٛمؾ ؿقمٚم يمؾ -

 (2). ومٛمدظمقل

 اإلٟم٤ًمن يمامل أن ومدل، اًمٕمٚمؿ ذم آظمره٤م ذيمر، اًمٕمٛمؾ ذم صدر أي٦م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ًمام -

 .اعم٘مّمقديـ هذيـ ذم حمّمقر

 (3). اًمٜمٝم٤مر ىمٞم٤مم ُمـ أرضمح وأٟمف، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ومْمؾ قمغم دًمٞمؾ أي٦م ذم -

٤ٌّمد أىمرب اهلل رْح٦م -  .سم٤مٕؾمح٤مر ُمـ همػمهؿ واعمًتٖمٗمريـ، اًمٚمٞمؾ ًمُٕم

 (4). واإلطم٤ًمن اإليامن وطم٘م٤مئؼ، اعمٕم٤مرف أٟمقاع يثٛمران ُمٜمزٓن واًمتٗمٙمر اًمتَّذيمر -

 ِفْ َأِحسًَُِا ِههَِّذَّن َربَُّمِي اتَُّكِا آىًَُِا اهَِّذَّن َّا ِغَباِد ُقِو}: ِقِهَ تػاهٖ

ُِ َِ ََِأِرُط َْٕحسًََ اهدًَُِّّا ٌَِذ ْٕ اههَّ َِفَّٖ إًََِّىا َِاِسَػ ٌُِي اهصَّاِبُرَِن ُّ  َأِحَر

 ز11: اهزىر] {ِحَساٍب ِبَغِِّر

، اًمت٘مقى وهل، إواُمر سم٠مومْمؾ هلؿ آُمرا، اعم١مُمٜمقن وهؿ، اخلٚمؼ ٕذف ُمٜم٤مدي٤م ىمؾ: أي

 ًمؽذ اعم٘متيض، قمٚمٞمٝمؿ وإٟمٕم٤مُمف هلؿ اهلل رسمقسمٞم٦م وهق، ًمٚمت٘مقى اعمقضم٥م اًم٥ًٌم هلؿ ذايمرا

ـَ }: وم٘م٤مل اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٜمِمط اًمثقاب هلؿ صمؿ ذيمر، يت٘مقه أن ُمٜمٝمؿ ِذي ٜمُقا ًمِٚمَّ ًَ  َهِذهِ  ذِم  َأطْم

ٟمَْٞم٤م ٜم٦َم} رهبؿ سمٕم٤ٌمدة{ اًمدُّ ًَ   َوَأْرُض }، ُمٜمنمح وىمٚم٥م، ُمٓمٛمئٜم٦م وٟمٗمس، واؾمع رزق{ طَم
ِ
 اّللَّ

                                                                                              

 (21/ 7جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 (86اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص:  (2)

 (189/ 9اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز ) (3)

 (440/ 1ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (4)
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، رسمٙمؿ ومٞمٝم٤م شمٕمٌدون، همػمه٤م إمم ومٝم٤مضمروا، أرض ذم قم٤ٌمدشمف ُمـ ُمٜمٕمتؿ إذا{ َواؾِمَٕم٦مٌ 

 .ديٜمٙمؿ إىم٤مُم٦م ُمـ وشمتٛمٙمٜمقن

اَم } ٤مسمُِرونَ  ُيَقرمَّ  إِٟمَّ ٤مٍب  سمَِٖمػْمِ  َأضْمَرُهؿْ  اًمّمَّ ًَ  قمغم اًمّمؼم، اًمّمؼم أٟمقاع مجٞمع ذم قم٤مم وهذا{ طِم

 ـم٤مقمتف قمغم واًمّمؼم، يرشمٙمٌٝم٤م ومال ُمٕم٤مصٞمف قمـ واًمّمؼم، يتًخٓمٝم٤م ومال اعم١معم٦م اهلل أىمدار

 وٓ قمد وٓ طمد سمٖمػم: أي، طم٤ًمب سمٖمػم أضمرهؿ اًمّم٤مسمريـ اهلل ومققمد، ي١مدهي٤م طمتك

 (1). إُمقر يمؾ قمغم ُمٕملم وأٟمف، اهلل قمٜمد وحمٚمف اًمّمؼم ًمٗمْمٞمٚم٦م إٓ ذاك وُم٤م، ُم٘مدار

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 قمٛمؾ وٓ شم٘مقى دون اإلؾمالم إقمالن أو سم٤مًم٘مٚم٥م اإليامن جمرد أن قمغم ذم أي٦م دًمٞمؾ -

 (2). إـمالىم٤م يٙمٗمل ٓ ٟمقاهٞمف واضمتٜم٤مب اهلل سم٠مواُمر

 ومٕمٚمٞمف، سمٚمد ذم اهلل ـم٤مقم٦م قمـ ُصد ومٛمـ، واًمٓم٤مقم٦م اإلطم٤ًمن ذم ًمٚمٛم٘مٍميـ قمذر ٓ -

 سم٤مٕٟمٌٞم٤مء اىمتداء، واًمٕم٤ٌمدات سم٤مًمٓم٤مقم٤مت آؿمتٖم٤مل ُمـ ومٞمف يتٛمٙمـ آظمر سمٚمد إمم اعمٝم٤مضمرة

 إمم وـم٤مقم٦م إطم٤ًمهنؿ إمم إطم٤ًمٟم٤م ًمٞمزدادوا، سمالدهؿ همػم إمم هجرهتؿ ذم واًمّم٤محللم

 (3). ـم٤مقمتٝمؿ

 ُمـ يتٛمٙمـ وُمقوع، إًمٞمف يٚمج٠م اعمًٚمٛملم ُمـ وُمٚمج٠م، ُُمَٝم٤مضمرٌ  يٙمقن ًمٚمٛمًٚمؿ أن ٓسمد -

)) ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ ، وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم قم٤مم وهذا، ومٞمف ديٜمف إىم٤مُم٦م

 (4). فم٤مهريـ ((

 ُمّمٞمٌتف أمل ٕٟم٤ًمه صؼمه صمقاب اإلٟم٤ًمن قَمٚمِؿ وًمق، اًمّمؼم ُرِزق عمـ ٟمٕمٛم٦م اعمّم٤مئ٥م  -

                                                                                              

 (720شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)

 (265/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (2)

 (270/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (3)

 (720)ص:  شمٗمًػم اًمًٕمدي (4)



 

 

 

 53 

 
 (1). ُمٗم٤مًمٞمس رةأظم ًمقردٟم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمّم٤مئ٥م ًمقٓ: اًمًٚمػ سمٕمض ىم٤مل -

 سمٖمػم أضمرهؿ اًمّم٤مسمرون يقرم إٟمام}: اعمٜمٝمٛمر يم٤مًمامء اًمّمؼم آ صمقاسمف ُيٕمرف قمٛمؾ يمؾ -

 (2). {طم٤ًمب

ََ َأِغُبَد َأِن ُأِىِرُت إًِِّْ ُقِو}: ِقِهَ تػاهٖ َُ ُىِخِهّصا اههَّ : اهزىر] { اهدَّّْن َه

 ز11

 ذيؽ ٓ وطمده هلل ٤مدةاًمٕمٌ سم٢مظمالص أُمرت إٟمام: وطمده هلل اًمٕمٌقدي٦م وأقمٚمـ حمٛمد ي٤م ىمؾ

. يٜمٗمٕمف وٓ يث٘مٚمف رُمال ضمراسمف يٛمأل يم٤معم٤ًمومر اىمتداء وٓ إظمالص سمٖمػم ٕن اًمٕمٛمؾ (3). ًمف

(4) 

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 وإرؿم٤مد شمٕمٚمٞمؿ ملسو هيلع هللا ىلصسمف  واًمٌدء، ًمألُم٦م إٓ ُم٤م ظُمصَّ سمف دون همػمه أُمر ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمرؾمقل إُمر -

 (5). ُٕمتف ىمدوة وضمٕمٚمف

ـٌ ًمقمَ ، اًمديـ هلل سم٢مظمالصملسو هيلع هللا ىلص   ًمٚمرؾمقل أُْمُر اهلل شمٕم٤ممم -  قم٤ٌمدة اعمنميملم قمغم ُمتْمٛم

 (6). ضم٤مرة ( ي٤م واؾمٛمٕمل أقمٜمل ) إي٤مكِ  ىمٌٞمؾ ُمـ، إوصم٤من

 .رء اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ ًمف وًمٞمس وُيٜمٝمك ي١مُمر قمٌد وأٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم٘م٤مم إمم إؿم٤مرة ذم أي٦م -

ََّو َأُمَِن ِهَأِن َُِأِىِرُت}: ِقِهَ تػاهٖ  ز12: اهزىر] { اِهُىِسِهِىَّن َأ

                                                                                              

 (91قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ )ص:  (1)

 (95قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ )ص:  (2)

 (89/ 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (3)

 (49اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص:  (4)

 (271/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (5)

 (266/ 23اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (6)
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 ُمـ وأول، سمف آُمر سمام ائتٛمر ُمـ أول أين ومٞم٘متيض، رهبؿ إمم ًمٚمخٚمؼ اهل٤مدي اًمداقمل ٕين

 ُمـ أٟمف زقمؿ وممـ، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمـ إي٘م٤مقمف ُمـ ٓسمد إُمر وهذا، أؾمٚمؿ ُمـ هذه إُم٦م

 اًمٔم٤مهرة إقمامل ذم هلل واإلظمالص، اًمٔم٤مهرة إقمامل ذم اإلؾمالم ُمـ سمد ومال، أشم٤ٌمقمف

 (1). واًم٤ٌمـمٜم٦م

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

سمد ًمٙمؾ داقمٞم٦م أن شمًٌؼ أومٕم٤مًُمف أىمقاًمف ٕٟمف اًم٘مدوة وٕن ذًمؽ أسمٚمغ ذم ٟمٗمقس ٓ -

 اعمدقمقيـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصومْمٞمٚم٦م اًمًٌؼ إمم اخلػمات وأٟمف ؾمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٜمٌل  -

 ملسو هيلع هللا ىلصأقمٔمؿ ذف ًمَؽ أن شمٜمْمؿ ًمّمػِّ اعمًٚمٛملم اًمذي ذم ُم٘مدُمتف اًمٜمٌل  -

ٍِِي َغَذاَب َربّْْ َصُِّتَغ ِإِن َأَخاُف إًِِّْ ُقِو }: ِقِهَ تػاهٖ  {َغِعٍّي َّ

 ز13: اهزىر]

 سمف أُمرين ُم٤م ذم{ َريبِّ  قَمَّمٞم٧ُْم  إِنْ  َأظَم٤مُف  إيِنِّ } : اهلل رؾمقل وأٟم٧م حمٛمد ي٤م ىمؾ: شمٕم٤ممم ي٘مقل

، أذك ُمـ ومٞمف خيٚمد. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وهق{ قَمٔمِٞمؿٍ  َيْقمٍ  قَمَذاَب }. واإلؾمالم اإلظمالص ُمـ

 (2). وإطمرى إومم سمٓمريؼ ملسو هيلع هللا ىلصسمٖمػمه  تٕمريضاًم: واعم٘مّمقد. قمَم ُمـ ومٞمف ويٕم٤مىم٥م

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 ُمٝمام قمال ؿم٠مٟمؽ وارشمٗمٕم٧م ُمٜمزًمتؽ وم٢مي٤مك أن خترج قمـ دائرة اًمٕمٌقدي٦م -

 ًمٞمس سملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم قم٤ٌمده ٟم٥ًم وٓ ُمّم٤مهرة إٟمام هل اًمٕمٌقدي٦م -

 ٥ماًمتٜمٌٞمف سم٤مٕقمغم قمغم إدٟمك ٕن ذًمؽ أوىمع ذم اًمٜمٗمقس وأؿمد ذم اًمتحذير واًمؽمهٞم -

َُ ُىِخِهّصا َأِغُبُد اههَََّ ُقِو }: ِقِهَ تػاهٖ ًِّْ َه  ز14: اهزىر] {ِد

                                                                                              

 (721شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)

 (721( وشمٗمًػم اًمًٕمدي )ص: 90/ 7ًػم اسمـ يمثػم)شمٗم (2)
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، وطمده اهلل يٕمٌد أٟمف قمغم ًمٚمدًٓم٦م اًمٓم٤مقم٦م ُمرة أظمرى ذم سم٤مإلظمالص إُمر أيمد اهلل

َ  } ىُمؾِ : وم٘م٤مل، إذه٤من ذم اعمٕمٜمك وًمؽمؾمٞمخ ٌُدُ  اّللَّ  اًمرؾمقل أهي٤م ىمؾ ِديٜمِل { ًَمفُ  خُمْٚمِّم٤مً  َأقْم

ٌّدي يٙمقن وأن، ًمف ذيؽ ٓ وطمده أقمٌده أن ريب أُمرين: أظمرى ُمرة يملماعمنم هل١مٓء  شمٕم

 وٓ، اؾمت٘مالٓ ٓ، همػمه أقمٌد ومال، همػممه٤م وٓ ري٤مء وٓ سمنمك ُمِمقب همػم هلل ظم٤مًمّم٤م

 (0). اًمنميم٦م ضمٝم٦م قمغم

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

، دًمٞمؾ قمغم قمٚمق ُمرشمٌتف قمٜمد رب اًمٕم٤معملمملسو هيلع هللا ىلص شمٙمرار إُمر سم٤مإلظمالص إلُم٤مم اعمخٚمّملم  -

 ؿمدة أمهٞمتف ًمٚم٤ًمًمٙملم وم٤مإلظمالص اإلظمالص إن أردَت اخلالصو

 إظمالص اًمٜمٞم٦م وطمده ٓ يٙمٗمل سمؾ ٓسمد ُمـ اًمٕمٛمؾ هلل سمام ذع -

َِ ِىِن صُِِٙتِي َىا َفاِغُبُدِا}: ِقِهَ تػاهٖ ًِِ  اهَِّذَّن اِهَخاِسِرَّن ِإنَّ ُقِو ُد

ٍُِي َخِسُرِا ٍِِي أًَُِفَس ٌِِهّ َِِي ََِأ َّ ِٕ َِ َذِهَن اَأَه اِهِكَّاَى  اِهُخِسَراُن ٌُ

 ز15: اهزىر] {اِهُىِبُّن

 دم٤مزون ومًقف، وإصٜم٤مم إوصم٤من ُمـ، اهلل همػم ُمـ شمٕمٌدوه أن أردشمؿ ُم٤م اقمٌدوا أي

 (2). ُمٜمٝمؿ واًمتؼمؤ واًمتقسمٞمخ واًمت٘مريع ًمٚمتٝمديد إُمر وهذا، سمٕمٛمٚمٙمؿ

ـَ  إِنَّ  ىُمْؾ } ي  اًمذيـ هؿ اخلنان يمؾ اخل٤مهون إٟمام: اًمرؾمقل أهي٤م هلؿ ىمؾ أي{ اخْل٤َمِهِ

 طمٞم٨م إهؾ ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ وظمنوا، واعمٕم٤ميص واًمنمك سم٤مًمْمالل أٟمٗمًٝمؿ ظمنوا

 اًمٔم٤مهر اًمٌلّم  اخلنان هق وهذا، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمدائؿ اًمٕمذاب ذم وأوىمٕمقهؿ  أوٚمقهؿ

 (3). اخل٤ًمرة ًمتٕمقيض جم٤مل ٓ إذ، ُمٜمف أقمٔمؿ ظمنان ومال، اًمقاوح
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 ُمٝمامت اًمٗمقائد

: شمٕم٤ممم ويم٘مقًمف، واًمت٘مريع يمٝمذه أي٦م واًمققمٞمد اًمتٝمديد ُمٜمف رسمام ي٠ميت إُمر ويراد -

{ َُمَٙم٤مَٟمتُِٙمؿْ  قَمغَم  اقْمَٛمُٚمقا} : وىمقًمف [40: ومّمٚم٧م{ ]سَمِّمػمٌ  شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  سماَِم  إِٟمَّفُ  ؿِمئُْتؿْ  َُم٤م اقْمَٛمُٚمقا}

 [135: إٟمٕم٤مم]

 قمًٌدا أو هلل قمًٌدا يٙمقن أن وم٢مُم٤م، قمٌد اخل٤مًمؼ وقمٌقدي٦م اخل٤مًمؼ قمٌقدي٦م اعمرء ذم دمتٛمع ٓ  -

 .ًمٕمٌد اهلل

 ُم٤م اًمدٟمٞم٤م طمٔمقظ ذم وًمٞمس، سمٌمء يٗمز مل ديٜمف ظمن وُمـ، ؿمٞمئ٤م خين مل سمديٜمف وم٤مز ُمـ  -

 .قمٚمٞمف ي١مؾمػ

 (1). أسمدا ظمناٟم٤مً  يٕمد ٓ أظمرة سمخنان ىمٞمس إذا اًمدٟمٞم٤م ذم ظمنان يمؾ -

ٍُِي }: ِقِهَ تػاهٖ ٍِِي ِىِن َه ِِِق ٍِِي َِِىِن اهًَّاِر ِىَن ُعَهْو َف  ُعَهْو َتِحِت

ُِّْف َذِهَن َِ اههََُّ َُّخ ُُ ِب  ز16: اهزىر] { َفاتَُّكِِن َّا ِغَباِد ِغَباَد

ـْ  هَلُؿْ } وم٘م٤مل اًمِم٘م٤مء ُمـ هلؿ حيّمؾ ُم٤م ؿمدة ذيمر اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ـَ  فُمَٚمٌؾ  وَمْقىِمِٝمؿْ  ُِم ـْ  ُِم  اًمٜم٤َّمِر َوُِم

، حتتٝمؿ وُمـ ومقىمٝمؿ ـُم، قمٚمٞمٝمؿ اعمٚمتٝم٦ٌم اًمٜم٤مر ُمـ ُمؽمايمٛم٦م أـم٤ٌمق هلؿ أي. {فُمَٚمٌؾ  حَتْتِِٝمؿْ 

 (2). ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ هبؿ حمٞمٓم٦م اًمٜم٤مر أن أي

 رْحتف إمم قم٤ٌمده سمف اهلل يًقق ؾمقط اًمٜم٤مر أهؾ قمذاب سمف وصٗمٜم٤م اًمذي اًمقصػ{ َذًمَِؽ }

ُف } قِّ ُ  خُيَ ٤ٌَمَدهُ  سمِفِ  اّللَّ ٤ٌَمدِ  َي٤م قِم  داع اًمٕمذاب ُمـ اًمِم٘م٤مء ٕهؾ أقمده ُم٤م ضمٕمؾ أي{ وَم٤مشمَُّ٘مقنِ  قِم

 رء يمؾ ذم قم٤ٌمده رطمؿ ُمـ ومًٌح٤من اًمٕمذاب يقضم٥م قمام وزاضمر اًمت٘مقى إمم قم٤ٌمده يدقمق

 ًمف شمِمت٤مق ُمرهم٥م سمٙمؾ ورهمٌٝمؿ ؾمٚمقيمٝم٤م قمغم وطمثٝمؿ إًمٞمف اعمقصٚم٦م اًمٓمرق هلؿ وؾمٝمؾ

                                                                                              

 (475/ 4أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري ) (1)
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 هلؿ وذيمر اًمتحذير هم٤مي٦م ًمٖمػمه اًمٕمٛمؾ ُمـ وطمذرهؿ اًم٘مٚمقب ًمف وشمٓمٛمئـ اًمٜمٗمقس

 (0). شمريمف قمـ اًمزاضمرة إؾم٤ٌمب

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر وقمذاب أظمرة أهقال ُمـ رء ٌٞم٤منسم واجلزاء اًمٌٕم٨م شم٘مرير -

، ؿمديد قمذاب وهق. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر ذم ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ هبؿ حيٞمط قمذاب ًمٚمٙمٗم٤مر -

 هذا ُمـ رسّمٙمؿ اهلل اشم٘مقا، اهلل أوًمٞم٤مء ومٞم٤م، اعمت٘ملم وأوًمٞم٤مءه اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده سمف اهلل ظمّقف ًمذا

 (2). إصٜم٤مم ٕمٌدةًم ؿمديد وقمٞمد وهذا. واًمٓم٤مقم٦م اًمتقطمٞمد سم٢مظمالص، اًمٕمذاب

 ُمـ قمٔمٞمؿ رْح٦م اهلل سمٕم٤ٌمده أن خيقومٝمؿ ويرهٌٝمؿ ُمـ ؿمديد قم٘م٤مسمف ًمٞمٜمتٌٝمقا وحيذروا -

ٌَا َأِن اهظَّاُغَِت اِحتًََُبِا َِاهَِّذَّن }: ِقِهَ تػاهٖ  ِإَهٖ َِأًََاُبِا َِّػُبُدِ

ٍُُي اههََِّ َِِواِه َِّسَتِىُػَِن اهَِّذَّن( 17) ِغَباِد َفَبصِِّر اِهُبِصَرٗ َه  َفَّتَِّبُػَِن َك

َُ ٌُُي اهَِّذَّن ُأِهََِٙن َأِحسًََ َُ ٌََدا : اهزىر] {اِهَأِهَباِب ُأُِهِ ٌُِي َُِأِهََِٙن اههَّ

 ز18، 17

ـَ }: وم٘م٤مل، وصمقاهبؿ اعمٜمٞمٌلم طم٤مل ذيمر اعمجرُملم طم٤مل ذيمر ًمام ِذي ٌُقا َواًمَّ  َأنْ  اًمٓم٤َّمهُمقَت  اضْمَتٜمَ

ٌُُدوَه٤م  اهلل قم٤ٌمدة قمغم وأىمٌٚمقا، واًمِمٞمٓم٤من إصٜم٤مم ٤ٌمدةقم قمـ أقمروقا واًمذيـ أي{ َيْٕم

 أًمًٜم٦م قمغم إُم٤م، اجلٜم٦م وهق، اجلزيؾ سم٤مًمثقاب اًمٕمٔمٛمك اًمٌِم٤مرة هلؿ، ؾمقاه قمام ُمٕمرولم

 (3). اًمٌٕم٨م قمٜمد أو اعمقت طملم أو، اًمرؾمؾ

 اًمٌِم٤مرة سمف اؾمتح٘مقا اًمذي اًمقصػ وذيمر، سمٌِم٤مرهتؿ اهلل أُمره، اًمٌنمى هلؿ أن أظمؼم وًمام

ْ }: وم٘م٤مل ٌَنمِّ ٤ٌَمدِ  وَم ـَ  قِم ِذي َتِٛمُٕمقنَ  اًمَّ ًْ  يًتٛمٕمقن ومٝمؿ ىمقل يمؾ يِمٛمؾ ضمٜمس وهذا{اًْمَ٘مْقَل  َي
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 وقم٘مٚمٝمؿ طمزُمٝمؿ ُمـ ومٚمٝمذا، اضمتٜم٤مسمف يٜمٌٖمل مم٤م إيث٤مره يٜمٌٖمل ُم٤م سملم ًمٞمٛمٞمزوا اًم٘مقل ضمٜمس

 .رؾمقًمف ويمالم اهلل يمالم اإلـمالق قمغم وأطمًٜمف، أطمًٜمف يتٌٕمقن أهنؿ

ـَ } ِذي َتِٛمُٕمقنَ  اًمَّ ًْ ٜمَفُ  تٌَُِّٕمقنَ وَمٞمَ  اًْمَ٘مْقَل  َي ًَ َؽ  َأطْم
ـَ  ُأوًَمئِ ِذي ُ  َهَداُهؿُ  اًمَّ  إظمالق ٕطمًـ{ اّللَّ

٤ٌَمِب  ُأوًُمق ُهؿْ  َوُأوًَمِئَؽ } وإقمامل  أهنؿ، وطمزُمٝمؿ ًمٌٝمؿ وُمـ. اًمزايمٞم٦م اًمٕم٘مقل: أي{ إًْم

 ٓ سمؾ، اًمٕم٘مؾ قمالُم٦م وهذا، ؾمقاه ُم٤م قمغم، إيث٤مره يٜمٌٖمل ُم٤م وآصمروا، همػمه ُمـ احلًـ قمرومقا

 ُمـ ًمٞمس، وىمٌٞمحٝم٤م، طمًٜمٝم٤م، إىمقال سملم يٛمٞمز ٓ اًمذي وم٢من، ذًمؽ ؾمقى ًمٚمٕم٘مؾ قمالُم٦م

 شم٤مسمٕم٤م قم٘مٚمف ومٌ٘مل، قم٘مٚمف ؿمٝمقشمف همٚم٧ٌم ًمٙمـ، يٛمٞمز اًمذي أو، اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مقل أهؾ

 (1). اًمٕم٘مؾ ٟم٤مىمص يم٤من، إطمًـ ي١مصمر ومٚمؿ ًمِمٝمقشمف

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

سم٦م إمم اهلل واإلذقم٤من اًمتخٚمٞم٦م أوٓ سم٤مضمتٜم٤مب اًمٓم٤مهمقت واًمٙمٗمر سمف صمؿ اًمتحٚمٞم٦م صم٤مٟمٞم٤م سم٤مإلٟم٤م -

 ًمنمقمف

 يمؾ ومٓم٤مهمقت: ُمٓم٤مع أو ُمتٌقع أو ُمٕمٌقد ُمـ طمده اًمٕمٌد سمف دم٤موز ُم٤م يمؾ: اًمٓم٤مهمقت -

 همػم قمغم يتٌٕمقٟمف أو، اهلل دون ُمـ يٕمٌدوٟمف أو، ورؾمقًمف اهلل همػم إًمٞمف يتح٤ميمٛمقن ُمـ ىمقم

 (2). هلل ـم٤مقم٦م أٟمف يٕمٚمٛمقن ٓ ومٞمام يٓمٞمٕمقٟمف أو، اهلل ُمـ سمّمػمة

ذات ٕرسم٤مب اًمٓم٤مقم٤مت وأهؾ اًمّم٤محل٤مت ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت  ؾَمقُق اًمٌنمي٤مت - واعمحٗمِّ

 ْ ٌَنمِّ ٤ٌَمِد { وأضمّؾ احلًٜم٤مت } وَم  )) سمنموا وٓ شمٜمٗمروا (( قِم

، وإطمًـ احلًـ سملم يٛمٞمزون اًمديـ ذم ٟمّ٘م٤مد سم٠مهنؿ اهلل شمٕم٤ممم أوزم إًم٤ٌمب ُمدح -

 (3). وإومْمؾ واًمٗم٤موؾ

                                                                                              

 (721شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)
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 ُم٤م يًٛمع أطمًـ اشم٤ٌمع هل اعمٝمتدي ٦مقمالُم ًمٙمـ ورؾم٤مئٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أطم٤مدي٨م ُم٤م أيمثرَ  -

 هؾ: ىمٞمؾ يم٠مٟمف، أطمًٜمف ومٞمتٌٕمقن اًم٘مقل يًتٛمٕمقن أهنؿ اعمٛمدوطملم ه١مٓء قمـ أظمؼم ًمام -

 ُمـ أن ٟمٕمرف وطمتك، إًم٤ٌمب أوزم سمّمٗم٤مت ٟمتّمػ طمتك أطمًٜمف ُمٕمروم٦م إمم ـمريؼ ُمـ

ُ } قمٚمٞمف اهلل ٟمص ُم٤م أطمًٜمف، ٟمٕمؿ: ىمٞمؾ؟ إًم٤ٌمب أوزم ُمـ أٟمف قمٚمٛمٜم٤م أصمره ـَ  ٟمزَل  اّللَّ ًَ  َأطْم

 (1). أي٦م{ ُُمَتَِم٤مهِب٤ًم يمَِت٤مسًم٤م احْلَِدي٨ِم 

ـَ  } ُأوًَمِئَؽ  - ِذي ُ  َهَداُهؿُ  اًمَّ َؽ  اّللَّ
ًَْم٤ٌَمِب { ُأوًُمق ُهؿْ  َوُأوًَمئِ ْٕ  أوًمئؽ اإلؿم٤مرة اؾمؿ يمرر: ا

 قم٘مال أيمٛمؾ يم٤من اشمٌع ًمٚمحؼ يم٤من يمٚمام اإلٟم٤ًمن ٕن، ُمٜمزًمتٝمؿ قمٚمق قمغم ًمٚمدًٓم٦م

َِ َحلَّ َأَفَىِن }: ِقِهَ تػاهٖ ُٕ َغَهِّ  ِفْ َىِن تًُِِكُذ َأَفأًََِت اِهَػَذاِب َمِهَى

ِِا اهَِّذَّن َهِمِن( 19) اهًَّاِر ٍُِي اتََّك ٍُِي َربَّ ٍَا ِىِن ُغَرْف َه ِِِق ْٕ ُغَرْف َف  َىبًَِِّّ

ٍَا ِىِن َتِحِرٓ ٍَاُر َتِحِت َِ َِِغَد اِهأًَِ ، 19: اهزىر] {اِهِىَّػاَد اههََُّ ُِّخِهُف َها اههَّ

 ز21

 طمٞمٚم٦م ٓ وم٢مٟمف، ويمٗمره وقمٜم٤مده همٞمف قمغم سم٤مؾمتٛمراره اًمٕمذاب يمٚمٛم٦م قمٚمٞمف وضم٧ٌم أومٛمـ: أي

 .حم٤مًم٦م ٓ اًمٜم٤مر ذم ُمـ شمٜم٘مذ شم٘مدر وٓ، هدايتف ذم ًمؽ

 يم٤من ُمـ أن اهلل وم٠مقمٚمٛمف، ىمقُمف إيامن قمغم طمريّم٤م يم٤من ٕٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل شمًٚمٞم٦م وأي٦م

 .هدايتف شمًتٓمٞمع ٓ، واهلالك اًمْمالًم٦م أهؾ ُمـ

ـِ : وم٘م٤مل، اًمت٘مقى قمغم ًمٚمحض اًمًٕمداء اعمت٘ملم ضمزاء قمـ اإلظم٤ٌمر شمٕم٤ممم اهلل ٤مدأقم صمؿ  } ًمِٙم

ـَ  ِذي َ٘مْقا اًمَّ ُؿْ  اشمَّ ـْ  هُمَرٌف  هَلُؿْ  َرهبَّ ـْ  دَمِْري، َُمٌْٜمِٞم٦َّمٌ  هُمَرٌف  وَمْقىِمٝم٤م ُِم هَْن٤مرُ  حَتْتَِٝم٤م ُِم ْٕ   َوقْمدَ ، ا
ِ
 ٓ اّللَّ

ٚمُِػ  ُ  خُيْ ٞمٕم٤مدَ  اّللَّ
ِ
 واضمتٜم٤مب ومرائْمف سم٠مداء رهبؿ قمذاب اشم٘مقا ـاًمذي أوًمئؽ ًمٙمـ { أي اعْم

 اًمٓمٌ٘م٤مت ذات اًمِم٤مه٘م٦م اًم٘مّمقر وهل، اًمٌٜم٤مء حمٙمٛم٦م ُمٌٜمٞم٦م همرف اجلٜم٦م ذم هلؿ، ُمٕم٤مصٞمف

 حت٧م سمٕمْمٝم٤م دريم٤مت واًمٜم٤مر، سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م درضم٤مت اجلٜم٦م ٕن، اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمزظمروم٤مت

                                                                                              

 (722شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)
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 هبجتٝم٤م ليمام ذًمؽ وذم، اًمامء قمذسم٦م أهن٤مر اًمٖمرف شمٚمؽ حت٧م ُمـ ومٞمٝم٤م دمري واجلٜم٦م، سمٕمض

 ًمٚمٛمت٘ملم وقَمَده اهلل ُمـ وقمد أٟمف وم٠مظمؼم، اجلزاء هذا طمًـ شمٕم٤ممم أيمد صمؿ، روٟم٘مٝم٤م وزي٤مدة

 (1). خيٚمػ وٓ يٜم٘مض ٓ، صم٤مسم٧م طمؼ اهلل ووقْمد، اعم١مُمٜملم

 ُمٝمامت اًمٗمقائد

 ٓ يٛمٚمؽ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس اهلداي٦م ٕطمد وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م سمٌذل إؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦م -

 تف أًمزم وقمغم ُمرو٤مشمف أطمرص وقمـ خم٤مًمٗمتف أسمٕمدُمـ يم٤من سمققمد اهلل أوصمؼ يم٤من ًمٓم٤مقم -

 ُم٤مًمؽ أيب قمـ، اعمخٚمّملم ًمف هلل ًمٚمٕم٤مُمٚملم وإٟمام هل ًمٚمٙم٤ًممم ًمٞم٧ًم هذه اًمٖمرف -

 وسم٤مـمٜمٝم٤م سم٤مـمٜمٝم٤م ُمـ فم٤مهره٤م يرى همروم٤م اجلٜم٦م ذم )) إن ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ÷ إؿمٕمري 

. ٟمٞم٤مم (( سواًمٜم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ وصغم اًمًالم وأومِمك اًمٓمٕم٤مم أـمٕمؿ عمـ اهلل أقمده٤م فم٤مهره٤م ُمـ

(2) 

                                                                                              

 (269/ 23(  واًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم )722شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  (1)

 (426/ 1( وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )509( واسمـ طم٤ٌمن )343/ 5رواه أْحد ) (2)
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ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  - 1201  : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
ٜمِل قَمغَم قَمَٛمٍؾ : وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ ُدًمَّ

َٝم٤مَد ىَم٤مَل  َتٓمِٞمُع إَِذا ظَمَرَج اعْمَُج٤مِهُد َأْن : ىَم٤مَل . "ٓ َأضِمُدُه": َيْٕمِدُل اجْلِ ًْ ِجَدَك "َهْؾ شَم ًْ شَمْدظُمَؾ َُم

تَٓمِٞمُع َذًمَِؽ : ىَم٤مَل ؟ وَمَتُ٘مقَم َوٓ شَمْٗمؽُمَ َوشَمُّمقَم َوٓ شُمْٗمٓمَِر" ًْ ـْ َي : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري؟ َوَُم

2785). 

ـْ أيب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريَّ  - 1202  : ىِمٞمَؾ : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
؟ َأيُّ اًمٜم٤َّمِس َأومَْْمُؾ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

 
ِ
ِف َوَُم٤مًمِِف""ُمُ : ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ًِ  سمِٜمَْٗم

ِ
٤مِهُد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ـٌ جُيَ ـْ : ىَم٤مًُمقا. ١ْمُِم : ىَم٤مَل ؟ صُمؿَّ َُم

ِه" ـْ َذِّ َ َوَيَدُع اًمٜم٤َّمَس ُِم َٕم٤مِب َيتَِّ٘مل اّللَّ ـَ اًمِمِّ ـٌ ذِم ؿِمْٕم٥ٍم ُِم : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "ُُم١ْمُِم

2786). 

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  - 1203  : ىَم٤مَل ÷قَم
ِ
"َُمثَُؾ اعْمَُج٤مِهِد ذِم : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ

٤مِئِؿ اًْمَ٘م٤مِئؿِ  ٤مِهُد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف يَمَٛمَثِؾ اًمّمَّ ـْ جُيَ ُ َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم  َواّللَّ
ِ
ُ ًمِٚمُْٛمَج٤مِهِد ، ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ َؾ اّللَّ َوشَمَقيمَّ

٤مُه َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜم٦ََّم َأْو َيْرضِمَٕمُف ؾَم٤مًماًِم  )أظمرضمف .  َُمَع َأضْمٍر َأْو هَمٜمِٞمَٛم٦ٍم"ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف سم٠َِمْن َيَتَقومَّ

 .(2787: اًمٌخ٤مري

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  - 1204  : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
 َوسمَِرؾُمقًمِِف َوَأىَم٤مَم : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

ِ
ـَ سم٤ِمّللَّ ـْ آَُم "َُم

 َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜم٦َّمَ 
ِ
٤م قَمغَم اّللَّ الَة َوَص٤مَم َرَُمَْم٤مَن يَم٤مَن طَم٘م   َأْو ضَمَٚمَس ضَم٤مَهَد ، اًمّمَّ

ِ
ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

تِل ُوًمَِد وِمٞمَٝم٤م"  : وَمَ٘م٤مًُمقا. ذِم َأْرِوِف اًمَّ
ِ
ُ اًمٜم٤َّمَس ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ٌَنمِّ "إِنَّ ذِم اجْلَٜم٦َِّم : ىَم٤مَل ؟ َأوَمال ُٟم

َرضَمَتلْمِ   َُم٤م سَملْمَ اًمدَّ
ِ
ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ُ ًمِٚمُْٛمَج٤مِهِدي َه٤م اّللَّ   ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم َأقَمدَّ

ِ
اَمء ًَّ يَماَم سَملْمَ اًم

ُف َأْوؾَمُط اجْلَٜم٦َِّم َوَأقْمغَم اجْلَٜم٦َِّم ، َوإَْرضِ  َ وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًْمِٗمْرَدْوَس وَم٢ِمٟمَّ وَمْقىَمُف  -ُأَراهُ -وَم٢ِمَذا ؾَم٠َمًْمُتُؿ اّللَّ

ـِ  ْْحَ ُر َأهْن٤َمُر اجْلَٜم٦َِّم"، قَمْرُش اًمرَّ  .(2790: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوُِمٜمُْف شَمَٗمجَّ
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ـْ  - 1205 ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم ِلِّ  ÷َأَٟمِس سْم ـِ اًمٜمٌَّ  َأْو َرْوطَم٦ٌم : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم

ِ
"ًَمَٖمْدَوٌة ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

ٟمَْٞم٤م َوَُم٤م وِمٞمَٝم٤م" ـَ اًمدُّ  .(2792: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ظَمػْمٌ ُِم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1206 ِلِّ  ÷قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٤م شَمٓمُْٚمُع ًَمَ٘م٤مُب ىَمْقٍس ذِم اجْلَٜم٦َِّم ظَمػْمٌ مِمَّ  ": ىَم٤مَل   ملسو هيلع هللا ىلصقَم

ْٛمُس َوشَمْٖمُرُب"  ظَمػْمٌ مِم٤َّم شَمٓمُْٚمُع قَمَٚمٞمِْف : َوىَم٤مَل . قَمَٚمٞمِْف اًمِمَّ
ِ
"ًَمَٖمْدَوٌة َأْو َرْوطَم٦ٌم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

ْٛمُس َوشَمْٖمُرُب"  .(2793: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًمِمَّ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 1207 ـْ َأَٟمِس سْم ِلِّ  ÷قَم ـِ اًمٜمٌَّ َٚمَٕم٧ْم "ًَمْق أَ : ملسو هيلع هللا ىلصقَم ـْ َأْهِؾ اجْلَٜم٦َِّم اـمَّ نَّ اُْمَرَأًة ُِم

ٟمَْٞم٤م ، إمَِم َأْهِؾ إَْرِض ََٕو٤مَءْت َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم َوعَمَألشَْمُف ِرحًي٤م ـَ اًمدُّ َوًَمٜمَِّمٞمُٗمَٝم٤م قَمغَم َرأْؾِمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم

 (2796: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوَُم٤م وِمٞمَٝم٤م"

ـْ  - 1208 ِلُّ  سَمَٕم٨َم : ىَم٤مَل  ÷ َأَٟمسٍ  قَم ـْ  َأىْمَقاًُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ  ذِم  قَم٤مُِمرٍ  سَمٜمِل إمَِم  ؾُمَٚمٞمْؿٍ  سَمٜمِل ُِم

ُُمُٙمؿْ : ظَم٤مزِم  هَلُؿْ  ىَم٤مَل  ىَمِدُُمقا وَمَٚمامَّ  ؾَمٌِْٕملمَ  ٜمُقيِن  وَم٢ِمنْ  َأشَمَ٘مدَّ ـْ  ُأسَمٚمَِّٖمُٝمؿْ  طَمتَّك َأُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  َرؾُمقلِ  قَم

 َّٓ ٤ًٌم ُِمٜمِّل يُمٜمُْتؿْ  َوإِ مَ ، ىَمِري ٜمُقهُ  وَمَتَ٘مدَّ صُمُٝمؿْ  وَمٌَٞمْٜماََم  وَم٠َمُمَّ دِّ ـِ  حُيَ ِلِّ  قَم  ُِمٜمُْٝمؿْ  َرضُمؾٍ  إمَِم  َأْوَُمُئقا إِذْ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

ُ : وَمَ٘م٤مَل ، وَم٠َمٟمَْٗمَذهُ  وَمَٓمَٕمٜمَفُ   وَمَ٘مَتُٚمقُهؿْ  َأْصَح٤مسمِفِ  سَمِ٘مٞم٦َّمِ  قَمغَم  َُم٤مًُمقا صُمؿَّ ، اًْمَٙمْٕم٦ٌَمِ  َوَربِّ  وُمْزُت  َأيْمؼَمُ  اّللَّ

 َّٓ يُؾ  وَم٠َمظْمؼَمَ ، اجْلٌَََؾ  َصِٕمدَ  َأقْمَرَج  َرضُمالً إِ ِلَّ  | ضِمؼْمِ ُؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ ُؿْ  ًَمُ٘مقا ىَمدْ  َأهنَّ  وَمَريِضَ  َرهبَّ

ٜم٤َم ًَمِ٘مٞمٜم٤َم ىَمدْ  َأنْ  ىَمْقَُمٜم٤َم سَمٚمُِّٖمقا َأنْ  َٟمْ٘مَرأُ  وَمُٙمٜم٤َّم، قَمٜمُْٝمْؿ َوَأْرَو٤مُهؿْ  َخ  صُمؿَّ ، َوَأْرَو٤مَٟم٤م قَمٜم٤َّم وَمَريِضَ  َرسمَّ
ًِ  ُٟم

٤ٌَمطًم٤م َأْرسَمِٕملمَ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَمَدقَم٤م، سَمْٕمدُ  ـَ  قُمَّمٞم٦َّمَ  َوسَمٜمِل حَلَْٞم٤منَ  َوسَمٜمِل َوَذيْمَقانَ  ِرقْمؾٍ  غَم قمَ  َص ِذي  اًمَّ

َ  قَمَّمُقا  .(2801: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ملسو هيلع هللا ىلص َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

ـِ ؾُمْٗمَٞم٤مَن  - 1209 ـْ ضُمٜمَْدِب سْم  : ÷قَم
ِ
يَم٤مَن ذِم سَمْٕمِض اعْمََِم٤مِهِد َوىَمْد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

ٌَُٕمُف وَمَ٘م٤مَل   َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ِم""هَ : َدُِمَٞم٧ْم إِْص
ِ
ٌٌَع َدُِمٞم٧ِم َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ َّٓ إِْص )أظمرضمف . ْؾ َأٟم٧ِْم إِ

 .(2802: اًمٌخ٤مري
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ـْ  - 1210   َرؾُمقَل  َأنَّ : ÷ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ِ
ِذي: ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  ُيْٙمَٚمؿُ  ٓ سمَِٞمِدهِ  َٟمْٗمِز  "َواًمَّ

  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  َأطَمدٌ 
ِ
ُ  اّللَّ ـْ  َأقْمَٚمؿُ  َواّللَّ َّٓ  ؾَمٌِٞمٚمِفِ  ذِم  ُيْٙمَٚمؿُ  سمَِٛم مِ  ًَمْقنُ  َواًمٚمَّْقنُ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  ضَم٤مءَ  إِ  اًمدَّ

يُح  ِؽ" ِريُح  َواًمرِّ ًْ
ِ
 .(2803: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اعْم

ـْ َأَٟمٍس  - 1211 ـُ اًمٜمَّْيِ : ىَم٤مَل  ÷قَم ل َأَٟمُس سْم ـْ ىِمَت٤مِل سَمْدٍر وَمَ٘م٤مَل  ÷هَم٤مَب قَمٛمِّ َي٤م : قَم

 
ِ
ـْ أَ ، َرؾُمقَل اّللَّ يملِمَ هِم٧ٌُْم قَم ِل ىِمت٤َمٍل ىَم٤مشَمْٚم٧َم اعْمنُْمِ َـّ ، وَّ َي لَم ًَمػَمَ

يمِ ُ َأؿْمَٝمَديِن ىِمَت٤مَل اعْمنُْمِ ـِ اّللَّ ًَمِئ

ُ َُم٤م َأْصٜمَعُ  ٚمُِٛمقَن ىَم٤مَل ، اّللَّ ًْ ُ اًمٚمَُّٝمؿَّ إيِنِّ َأقْمَتِذُر إًَِمٞمَْؽ مِم٤َّم : وَمَٚمامَّ يَم٤مَن َيْقُم ُأطُمٍد َواٟمَْٙمَِمَػ اعْم

 
ِ
  -ل َأْصَح٤مسَمفُ َيْٕمٜمِ -َصٜمََع َه١ُمٓء

ِ
يِملمَ -َوَأسْمَرُأ إًَِمٞمَْؽ مِم٤َّم َصٜمََع َه١ُمٓء َم  -َيْٕمٜمِل اعْمنُْمِ صُمؿَّ شَمَ٘مدَّ

ـُ ُُمَٕم٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل  ٌََٚمُف ؾَمْٕمُد سْم ـْ ُدوِن  َي٤م ؾَمْٕمدُ : وَم٤مؾْمَتْ٘م ـَ ُُمَٕم٤مٍذ اجْلَٜم٦ََّم َوَربِّ اًمٜمَّْيِ إيِنِّ َأضِمُد ِرحَيَٝم٤م ُِم سْم

 َُم٤م َصٜمَعَ وَماَم : ىَم٤مَل ؾَمْٕمدٌ ، ُأطُمدٍ 
ِ
وَمَقضَمْدَٟم٤م سمِِف سمِْْمًٕم٤م َوصَماَمٟملَِم : ىَم٤مَل َأَٟمٌس ،  اؾْمَتَٓمْٕم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ْٝمؿٍ  ًَ ٞمِْػ َأْو ـَمْٕمٜم٦ًَم سمُِرُْمٍح َأْو َرُْمٞم٦ًَم سمِ ًَّ سَم٦ًم سم٤ِمًم يُمقَن وَماَم ، َُضْ َوَوضَمْدَٟم٤مُه ىَمْد ىُمتَِؾ َوىَمْد َُمثََّؾ سمِِف اعْمنُْمِ

 َّٓ ٌَٜم٤َمٟمِفِ  قَمَروَمُف َأطَمٌد إِ ُـّ َأنَّ َهِذِه أَي٦َم َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِف َوذِم : ىَم٤مَل َأَٟمٌس ، ُأظْمُتُف سمِ يُمٜم٤َّم ُٟمَرى َأْو َٟمُٔم

٤ٌَمِهفِ  َ قَمَٚمٞمِْف{ إمَِم آظِمِر أَي٦مِ : َأؿْم ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ِرضَم٤مٌل َصَدىُمقا َُم٤م قَم٤مَهُدوا اّللَّ أظمرضمف ). }ُِم

 .(2805: اًمٌخ٤مري

 إِنَّ أُ : َوىَم٤مَل  - 1212
ِ
ْت صَمٜمِٞم٦ََّم اُْمَرَأٍة وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل اّللَّ سَمٞمَِّع يَمَنَ ك اًمرُّ ٛمَّ ًَ  ملسو هيلع هللا ىلصظْمَتُف َوِهَل شُم

 : وَمَ٘م٤مَل َأَٟمٌس ، سم٤ِمًْمِ٘مَّم٤مصِ 
ِ
وَمَرُوقا ، َواًمَِّذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ٓ شُمْٙمَنُ صَمٜمِٞمَُّتَٝم٤م، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل ، سم٤ِمَْٕرِش َوشَمَريُمقا اًْمِ٘مَّم٤مَص 
ِ
َؿ قَمغَم : ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ ًَ ـْ ًَمْق َأىْم  َُم

ِ
٤ٌَمِد اّللَّ ـْ قِم "إِنَّ ُِم

ُه"  ٕسََمرَّ
ِ
 .(2806: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اّللَّ

ـِ صَم٤مسم٧ٍِم  - 1213 ـِ َزْيِد سْم ـْ : ىَم٤مَل  ÷قَم ُحَػ ذِم اعْمََّم٤مطِمِػ وَمَٗمَ٘مْدُت آَي٦ًم ُِم ْخ٧ُم اًمّمُّ ًَ َٟم

 
ِ
ـِ صَم٤مسم٧ٍِم  ملسو هيلع هللا ىلص ؾُمقَرِة إطَْمَزاِب يُمٜم٧ُْم َأؾْمَٛمُع َرؾُمقَل اّللَّ َّٓ َُمَع ظُمَزْيَٛم٦َم سْم َيْ٘مَرُأ هِب٤َم وَمَٚمْؿ َأضِمْدَه٤م إِ

 
ِ
ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ، ؿَمَٝم٤مَدشَمُف ؿَمَٝم٤مَدَة َرضُمَٚملْمِ   ملسو هيلع هللا ىلصإَٟمَّْم٤مِريِّ اًمَِّذي ضَمَٕمَؾ َرؾُمقُل اّللَّ َوُهَق ىَمْقًُمُف }ُِم

َ قَمَٚمٞمِْف{  .(2807: ٤مري)أظمرضمف اًمٌخ. ِرضَم٤مٌل َصَدىُمقا َُم٤م قَم٤مَهُدوا اّللَّ
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1214 -  

ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ِلَّ : ىم٤مل÷قَم  : َرضُمٌؾ ُُمَ٘مٜمٌَّع سم٤ِمحْلَِديِد وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأشَمك اًمٜمٌَّ

ِ
، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

 ، وَم٠َمؾْمَٚمَؿ صُمؿَّ ىَم٤مشَمَؾ وَمُ٘متَِؾ . "َأؾْمٚمِْؿ صُمؿَّ ىَم٤مشمِْؾ": ىَم٤مَل ؟ ُأىَم٤مشمُِؾ َأْو ُأؾْمٚمِؿُ 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

 .(2808: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوُأضِمَر يَمثػًِما" "قَمِٛمَؾ ىَمٚمِٞمالً

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 1215 ـْ َأَٟمِس سْم اىَم٦َم ÷قَم ـِ ُهَ  َوِهَل ُأمُّ طَم٤مِرصَم٦َم سْم
ِ
اء سَمٞمِِّع سمِٜم٧َْم اًْمؼَمَ َأنَّ ُأمَّ اًمرُّ

ِلَّ  ـْ طَم٤مِرصَم٦مَ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ملسو هيلع هللا ىلصَأشَم٧ِم اًمٜمٌَّ صُمٜمِل قَم  َأٓ حُتَدِّ
ِ
َيْقَم سَمْدٍر َأَص٤مسَمُف ؾَمْٝمٌؿ  َويَم٤مَن ىُمتَِؾ ، َي٤م َٟمٌِلَّ اّللَّ

ُت ، هَمْرٌب   ، وَم٢ِمْن يَم٤مَن ذِم اجْلَٜم٦َِّم َصؼَمْ
ِ
ٌَُٙم٤مء "َي٤م : ىَم٤مَل ، َوإِْن يَم٤مَن هَمػْمَ َذًمَِؽ اضْمَتَٝمْدُت قَمَٚمٞمِْف ذِم اًْم

٤َم ضِمٜم٤َمٌن ذِم اجْلَٜم٦َِّم َوإِنَّ اسْمٜمَِؽ َأَص٤مَب اًْمِٗمْرَدْوَس إقَْمغَم"، ُأمَّ طَم٤مِرصَم٦مَ  : ظمرضمف اًمٌخ٤مري)أ. إهِنَّ

2809). 

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك  - 1216 ِلِّ : ىَم٤مَل ÷قَم ضُمُؾ ُيَ٘م٤مشمُِؾ : وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌَّ اًمرَّ

 
ِ
ـْ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ى َُمَٙم٤مُٟمُف وَمَٛم ضُمُؾ ُيَ٘م٤مشمُِؾ ًمػُِمَ يْمِر َواًمرَّ ضُمُؾ ُيَ٘م٤مشمُِؾ ًمِٚمذِّ ـْ : ىَم٤مَل ؟ ًمِٚمَْٛمْٖمٜمَِؿ َواًمرَّ "َُم

"ىَم٤مشَمَؾ ًمَِتٙمُ 
ِ
 ِهَل اًْمُٕمٚمَْٞم٤م وَمُٝمَق ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

ِ
 .(2810: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. قَن يَمٚمَِٛم٦ُم اّللَّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 1217  : ’قَم
ِ
الَح  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ًِّ ًَمامَّ َرضَمَع َيْقَم اخْلَٜمَْدِق َوَوَوَع اًم

َؾ  ًَ ٤ٌَمرُ ، َواهْمَت يُؾ َوىَمْد قَمَّم٥َم َرأْؾَمُف اًْمُٖم  َُم٤م : وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمشَم٤مُه ضِمؼْمِ
ِ
الَح وَمَقاّللَّ ًِّ َوَوْٕم٧َم اًم

 . َوَوْٕمُتفُ 
ِ
": ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ـَ : ىَم٤مًَم٧ْم . َوَأْوَُم٠َم إمَِم سَمٜمِل ىُمَرْئَم٦مَ ، َه٤مُهٜم٤َم: ىَم٤مل؟ "وَم٠َمْي

 
ِ
 .(2813: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ملسو هيلع هللا ىلصوَمَخَرَج إًَِمٞمِْٝمْؿ َرؾُمقُل اّللَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1218  َأنَّ : ÷قَم
ِ
ُ إمَِم َرضُمَٚملْمِ َيْ٘مُتُؾ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اّللَّ "َيْْمَحُؽ اّللَّ

٤م أظَمَر َيْدظُمالِن اجْلَٜم٦َّمَ  ُ قَمغَم اًْمَ٘م٤مشمِِؾ ، َأطَمُدمُهَ  وَمُٞمْ٘مَتُؾ صُمؿَّ َيُتقُب اّللَّ
ِ
ُيَ٘م٤مشمُِؾ َهَذا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

َتِْمَٝمُد" ًْ  .(2826: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. وَمُٞم

 : ٤مَل ىمَ ÷َوقَمٜمُْف  - 1219
ِ
َي٤م : َوُهَق سمَِخٞمؼَْمَ سَمْٕمَد َُم٤م اوْمتََتُحقَه٤م وَمُ٘مٚم٧ُْم  ملسو هيلع هللا ىلصَأشَمٞم٧ُْم َرؾُمقَل اّللَّ

 
ِ
ـِ اًْمَٕم٤مصِ ، َأؾْمِٝمْؿ زِم ، َرؾُمقَل اّللَّ  : وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُض سَمٜمِل ؾَمِٕمٞمِد سْم

ِ
ِٝمْؿ ًَمُف َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ًْ  .ٓ شُم
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ـِ ىَمْقىمَ : ÷ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرةَ  ـِ اًْمَٕم٤مصِ ، ؾٍ َهَذا ىَم٤مشمُِؾ اسْم ـُ ؾَمِٕمٞمِد سْم ٤ًٌم ًمَِقسمٍْر : وَمَ٘م٤مَل اسْم َواقَمَج

ُ قَمغَم َيَديَّ َومَلْ هُيِٜمِّ  ٚمٍِؿ َأيْمَرَُمُف اّللَّ ًْ ـْ ىَمُدوِم َو٠مٍْن َيٜمَْٕمك قَمكَمَّ ىَمتَْؾ َرضُمٍؾ ُُم ل قَمغَم شَمَدممَّ قَمَٚمٞمْٜم٤َم ُِم

 .(2827: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َيَدْيفِ 

ـِ َُم٤مًمِ  - 1220 ـْ َأَٟمِس سْم ِلِّ : ىَم٤مَل ÷ ٍؽ قَم  ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم ٓ َيُّمقُم قَمغَم قَمْٝمِد اًمٜمٌَّ

ـْ َأضْمِؾ اًْمَٖمْزوِ  ِلُّ ، ُِم َّٓ َيْقَم وِمٓمٍْر َأْو َأْوَحك ملسو هيلع هللا ىلص وَمَٚمامَّ ىُمٌَِض اًمٜمٌَّ )أظمرضمف . مَلْ َأَرُه ُُمْٗمٓمًِرا إِ

 .(2828: اًمٌخ٤مري

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 1221 ـْ َأَٟمِس سْم ِلِّ ÷ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ٚمٍِؿ" : ٤مَل ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَم ًْ "اًمٓم٤َّمقُمقُن ؿَمَٝم٤مَدٌة ًمُِٙمؾِّ ُُم

 .(2830: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـِ صَم٤مسم٧ٍِم  - 1222 ـْ َزْيِد سْم  : ىم٤مل÷ قَم
ِ
َتِقي ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ًْ َأُْمغَم قَمَٚمٞمِْف }ٓ َي

{ ىَم٤مَل 
ِ
ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْمَُج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ َٝم٤م وَمَج٤مَءُه اسمْ : اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ـُ ُأمِّ َُمْٙمُتقٍم َوُهَق ُيِٛمٚمُّ

َٝم٤مَد جَل٤َمَهْدُت : قَمكَمَّ وَمَ٘م٤مَل   ًَمْق َأؾْمَتٓمِٞمُع اجْلِ
ِ
ُ ، َويَم٤مَن َرضُمالً َأقْمَٛمك، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ وَم٠َمٟمَْزَل اّللَّ

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم قَمغَم َرؾُمقًمِِف  َأنَّ شَمُرضَّ َووَمِخُذُه قَمغَم وَمِخِذي وَمثَُ٘مَٚم٧ْم قَمكَمَّ طَمتَّك ظِمْٗم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلصشَم

ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َي قَمٜمُْف وَم٠َمٟمَْزَل اّللَّ ِر{: وَمِخِذي صُمؿَّ ُهِّ َ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. }هَمػْمُ ُأوزِم اًميَّ

2832). 

ـْ  - 1223   َرؾُمقُل  ظَمَرَج : ىم٤مل÷  َأَٟمسٍ  قَم
ِ
 اعْمَُٝم٤مضِمُرونَ  وَم٢ِمَذا اخْلَٜمَْدِق  إمَِم  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

ِٗمُرونَ  َوإَٟمَّْم٤مرُ  ـْ  وَمَٚمؿْ ، سَم٤مِرَدةٍ  هَمَداةٍ  ذِم  حَيْ  هِبِؿْ  َُم٤م َرَأى وَمَٚمامَّ ، هَلُؿْ  َذًمَِؽ  َيْٕمَٛمُٚمقنَ  قَمٌِٞمدٌ  هَلُؿْ  َيُٙم

ـَ  ، َواعْمَُٝم٤مضِمَرْه " ًمأِلَٟمَّْم٤مرِ  وَم٤مهْمِٗمرْ  أظِمَرهْ  قَمٞمُْش  اًْمَٕمٞمَْش  إِنَّ  "اًمٚمَُّٝمؿَّ : ىَم٤مَل  َواجْلُقعِ  اًمٜمََّّم٥ِم  ُِم

ـُ : ًَمفُ  جُمِٞمٌلِمَ  وَمَ٘م٤مًُمقا ـَ اًمَّذِ  "َٟمْح َدا سَم٤مَيُٕمقا ي َٝم٤مدِ  قَمغَم  حُمَٛمَّ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مريَأسَمَدا"  سَمِ٘مٞمٜم٤َم َُم٤م اجْلِ

2834). 

ُْؿ يَم٤مُٟمْقا َيُ٘مقًُمقنَ  ÷َوقَمٜمُْف  - 1224 َدا قَمغَم ": ذِمْ ِرَواَي٦ٍم َأهنَّ ـَ سَم٤مَيُٕمقا حُمَٛمَّ ِذي ـُ اًمَّ َٟمْح

ِلُّ . "اإِلؾْمالِم َُم٤م سَمِ٘مٞمٜم٤َم َأسَمَدا ٌُُٝمؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَواًمٜمٌَّ َّٓ ظَمػْمُ أظِمَرْه : َوَيُ٘مقُل  جُيِٞم "اًمٚمَُّٝمؿَّ إِٟمَّف ٓ ظَمػْمَ إِ

٤ٌَمِرْك ذِم إَٟمَّْم٤مِر َواعْمَُٝم٤مضِمَرْه"  .(2835: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. وَم
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1225 -  

ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ  : ىَم٤مَل ÷ قَم

ِ
اَب َوىَمْد  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ َ َيْقَم إطَْمَزاِب َيٜمُْ٘مُؾ اًمؽمُّ

اُب  َ ٞمْٜم٤َم": سَمَٞم٤مَض سَمٓمْٜمِِف َوُهَق َيُ٘مقُل  َواَرى اًمؽمُّ ىْمٜم٤َم َوٓ َصٚمَّ  ًَمْقٓ َأٟم٧َْم َُم٤م اْهَتَدْيٜم٤َم َوٓ شَمَّمدَّ

٧ٌِِّم إىَْمَداَم إِْن ٓىَمٞمْٜم٤َم ـْ ؾَمِٙمٞمٜم٦ًَم قَمَٚمٞمْٜم٤َم َوصَم . "إِنَّ إمَُم ىَمْد سَمَٖمْقا قَمَٚمٞمْٜم٤َم إَِذا َأَراُدوا وِمتْٜم٦ًَم َأسَمٞمْٜم٤َم وَم٠َمٟمِْزًَم

 .(2837: ري)أظمرضمف اًمٌخ٤م

ـْ َأَٟمٍس  - 1226 ِلَّ ÷ قَم ِديٜم٦َِم ظَمٚمَْٗمٜم٤َم َُم٤م : يَم٤مَن ذِم هَمَزاٍة وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اًمٜمٌَّ "إِنَّ َأىْمَقاًُم٤م سم٤ِمعْمَ

َّٓ َوُهْؿ َُمَٕمٜم٤َم وِمٞمفِ  ٤ًٌم َوٓ َواِدًي٤م إِ ُٝمُؿ اًْمُٕمْذُر"، ؾَمَٚمْٙمٜم٤َم ؿِمْٕم ًَ ٌَ  .(2839: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. طَم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمدٍ  - 1227 ِلَّ : ىَم٤مَل ÷ اخْلُْدِريِّ  قَم ـْ َص٤مَم َيْقًُم٤م ذِم : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ "َُم

ـِ اًمٜم٤َّمِر ؾَمٌِْٕملَم ظَمِريًٗم٤م" ُ َوضْمَٝمُف قَم َد اّللَّ  سَمٕمَّ
ِ
 .(2840: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

ـِ ظَم٤مًمٍِد  - 1228 ـْ َزْيِد سْم  : ÷قَم
ِ
زَ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ـْ ضَمٝمَّ هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  "َُم

 وَمَ٘مْد هَمَزا
ِ
 سمَِخػْمٍ وَمَ٘مْد هَمَزا"، اّللَّ

ِ
ـْ ظَمَٚمَػ هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوَُم

2843). 

ـْ َأَٟمٍس  - 1229 ِلَّ : ÷قَم َّٓ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اًمٜمٌَّ ِديٜم٦َِم هَمػْمَ سَمٞم٧ِْم ُأمِّ ؾُمَٚمٞمٍْؿ إِ ـْ َيْدظُمُؾ سَمٞمًْت٤م سم٤ِمعْمَ مَلْ َيُٙم

: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "إيِنِّ َأْرَْحَُٝم٤م ىُمتَِؾ َأظُمقَه٤م َُمِٕمل": وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف وَمَ٘م٤مَل ، غَم َأْزَواضِمفِ قمَ 

2844). 

ـْ وَمِخَذْيِف َوُهَق ÷َوقَمٜمُْف  - 1230 ـِ ىَمٞمٍْس َوىَمْد طَمَنَ قَم ُف َأشَمك َيْقَم اًْمَٞماَمَُم٦ِم إمم صَم٤مسم٧ِِم سْم أٟمَّ

َؽ َأْن ٓ دَمِلءَ َُم٤م حَيْ ، َي٤م قَمؿِّ : َيَتَحٜمَُّط وَمَ٘م٤مَل  ًُ ـَ َأظِمل: ىَم٤مَل ؟ ٌِ َوضَمَٕمَؾ َيَتَحٜمَُّط ، أَن َي٤م اسْم

ـَ احْلَٜمُقطِ  ـَ اًمٜم٤َّمِس وَمَ٘م٤مَل ، صُمؿَّ ضَم٤مَء وَمَجَٚمَس ، َيْٕمٜمِل ُِم ـْ : وَمَذيَمَر ذِم احْلَِدي٨ِم اٟمِْٙمَِم٤موًم٤م ُِم َهَٙمَذا قَم

  َُم٤م َهَٙمَذا يُمٜم٤َّم ٟمَ ، ُوضُمقِهٜم٤َم طَمتَّك ُٟمَْم٤مِرَب اًْمَ٘مْقمَ 
ِ
ْدشُمْؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصْٗمَٕمُؾ َُمَع َرؾُمقِل اّللَّ سمِئَْس َُم٤م قَمقَّ

 .(2845: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َأىْمَراَٟمُٙمؿْ 

ـْ ضَم٤مسمٍِر  - 1231 ِلُّ  : ىَم٤مَل  ÷قَم ـْ َي٠مشْمِٞمٜمِل سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقِم": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ َيْقَم إطَْمَزاِب ؟ "َُم

سَمػْمُ  ـْ َي٠مشْمِٞمٜمِل : صُمؿَّ ىَم٤مَل ، َأَٟم٤م: ىَم٤مَل اًمزُّ سَمػْمُ ؟ سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقِم""َُم ِلُّ  ، َأَٟم٤م: ىَم٤مَل اًمزُّ "إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

" سَمػْمُ ٤م َوطَمَقاِريَّ اًمزُّ  .(2846: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ًمُِٙمؾِّ َٟمٌِلر طَمَقاِري 
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ـْ  - 1232 ٤ٌَمِرىِملِّ  قُمْرَوةَ  قَم ِلَّ  َأنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اًْم  إمَِم  اخْلػَْمُ  َٟمَقاِصٞمَٝم٤م ذِم  َُمْٕمُ٘مقدٌ  "اخْلَٞمُْؾ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌَّ

 .(2852: أظمرضمف اًمٌخ٤مري). َواعْمَْٖمٜمَُؿ" إضَْمرُ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمِ 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 1233 ـْ َأَٟمِس سْم  : ىَم٤مَل ÷قَم
ِ
يَم٦ُم ذِم َٟمَقايِص اخْلَٞمِْؾ"ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ . "اًْمؼَمَ

 .(2851: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـْ  - 1234 ـِ : ملسو هيلع هللا ىلص ٌِلُّ اًمٜمَّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ÷ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ٌََس  "َُم   ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  وَمَرؾًم٤م اطْمَت
ِ
 اّللَّ

  إِياَمًٟم٤م
ِ
ٌََٕمفُ  وَم٢ِمنَّ  سمَِققْمِدهِ  َوشَمّْمِديً٘م٤م سم٤ِمّللَّ فُ  ؿِم )أظمرضمف . اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم" َيْقمَ  ُِمٞمَزاٟمِفِ  ذِم  َوسَمْقًَمفُ  َوَرْوصَمفُ  َوِريَّ

 .(2853: اًمٌخ٤مري

ـْ ؾَمْٝمٍؾ  - 1235 ِلِّ : ىَم٤مَل ÷ قَم ذِم طَم٤مِئٓمِٜم٤َم وَمَرٌس ُيَ٘م٤مُل ًَمُف اًمٚمَُّحٞمُْػ أو   ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن ًمِٚمٜمٌَّ

 .(2855: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًمٚمَُّخٞمُْػ 

ـْ ُُمَٕم٤مٍذ  - 1236 ِلِّ : ىَم٤مَل ÷ قَم "َي٤م : قَمغَم ِْح٤َمٍر ُيَ٘م٤مُل ًَمُف قُمَٗمػْمٌ وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصيُمٜم٧ُْم ِرْدَف اًمٜمٌَّ

٤ٌَمِدِه"، ُُمَٕم٤مذُ   قَمغَم قِم
ِ
َد ؟ َهْؾ شَمْدِري طَمؼَّ اّللَّ مَ َوَهَ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. احْلَِدْي٨َم َوىَمْد شَمَ٘مدَّ

2856). 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 1237 ـْ َأَٟمِس سْم ِلُّ : ىَم٤مَل ÷ قَم ِديٜم٦َِم وَم٤مؾْمَتَٕم٤مَر اًمٜمٌَّ وَمَرؾًم٤م ًَمٜم٤َم  ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن وَمَزٌع سم٤ِمعْمَ

ٌَْحًرا": وَمَ٘م٤مَل ، َُمٜمُْدوٌب : ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ  ـْ وَمَزٍع َوإِْن َوضَمْدَٟم٤مُه ًَم : ظمرضمف اًمٌخ٤مري)أ. "َُم٤م َرَأْيٜم٤َم ُِم

2857). 

ـِ قُمَٛمَر ^ىَم٤مَل  - 1238  سْم
ِ
ـِ قَمٌِْد اّللَّ ِلَّ : قَم ١ْمُم ذِم : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ "إِٟمَّاَم اًمِمُّ

اِر" ْرَأِة َواًمدَّ  .(2858: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. صَمالصَم٦ٍم ذِم اًْمَٗمَرِس َواعْمَ

 : ÷َوقَمٜمُْف  - 1239
ِ
. ؾَمْٝمَٛملْمِ َوًمَِّم٤مطِمٌِِف ؾَمْٝماًم  ضَمَٕمَؾ ًمِٚمَْٗمَرسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

 .(2863: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـِ  - 1240   قَم
ِ
اء ـِ  اًْمؼَمَ ـْ  َأوَمَرْرشُمؿْ : َرضُمٌؾ  ًَمفُ  ىَم٤مَل  أٟمَّفُ  ÷ قَم٤مِزٍب  سْم   َرؾُمقلِ  قَم

ِ
 َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

َـّ : ىَم٤مَل ؟ طُمٜملَْمٍ    َرؾُمقَل  ًَمِٙم
ِ
 ًَمِ٘مٞمٜم٤َمُهؿْ  ًَمامَّ  َوإِٟم٤َّم، َُم٤مةً رُ  ىَمْقًُم٤م يَم٤مُٟمقا َهَقاِزنَ  إِنَّ ، َيِٗمرَّ  مَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

ٌََؾ  وَم٤مهْنََزُُمقا قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َْحَٚمْٜم٤َم ٚمُِٛمقنَ  وَم٠َمىْم ًْ ُ َٝم٤ممِ  َواؾْمَتْ٘مٌَُٚمقَٟم٤م اًْمَٖمٜم٤َمِئؿِ  قَمغَم  اعْم ًِّ ٤م، سم٤ِمًم   َرؾُمقُل  وَم٠َمُمَّ
ِ
 اّللَّ
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  سَمْٖمَٚمتِفِ  ًَمَٕمغَم  َوإِٟمَّفُ  َرَأْيُتفُ  وَمَٚمَ٘مدْ  َيِٗمرَّ  وَمَٚمؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص

ِ
َج٤مُِمَٝم٤م آظِمذٌ  ؾُمْٗمَٞم٤منَ  َأسَم٤م نَّ َوإِ  اًْمٌَٞمَْْم٤مء

ِلُّ  سمِٚمِ  ملسو هيلع هللا ىلص َواًمٜمٌَّ

ِلُّ  "َأَٟم٤م: َيُ٘مقُل  ـُ  َأَٟم٤م يَمِذْب  ٓ اًمٜمٌَّ  .(2864: ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اعْمُٓمَّٚم٥ِْم" قَمٌْدِ  اسْم

ـْ َأَٟمٍس  - 1241 ِلِّ : ىَم٤مَل ÷ قَم ٌَُؼ   ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن ًمِٚمٜمٌَّ ًْ ٤ٌَمَء ٓ شُم ك اًْمَٕمْْم ٛمَّ ًَ وَمَج٤مَء ، َٟم٤مىَم٦ٌم شُم

ٌََ٘مَٝم٤م ًَ ٚمِِٛملَم طَمتَّك قَمَروَمُف وَمَ٘م٤مَل ، َأقْمَرايِب  قَمغَم ىَمُٕمقٍد وَم ًْ ُ  َأْن : وَمَِمؼَّ َذًمَِؽ قَمغَم اعْم
ِ
"طَمؼ  قَمغَم اّللَّ

َّٓ َوَوَٕمُف" ٟمَْٞم٤م إِ ـَ اًمدُّ ٌء ُِم  .(2872: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ٓ َيْرشَمِٗمَع َرْ

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب  - 1242 ـْ قُمَٛمَر سْم ٌَِ٘مَل  َأٟمَّفُ ÷قَم ِديٜم٦َِم وَم  اعْمَ
ِ
٤مء ًَ
ـْ ٟمِ  ُِم
ٍ
٤مء ًَ
َؿ ُُمُروـًم٤م سَملْمَ ٟمِ ًَ ىَم

ـْ قِمٜمَْدهُ ، ُِمْرٌط ضَمٞمِّدٌ   ، َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ : وَمَ٘م٤مَل ًَمُف سَمْٕمُض َُم
ِ
تِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأقْمِط َهَذا اسْمٜم٦ََم َرؾُمقِل اّللَّ اًمَّ

 . ُأمُّ ؾَمٚمِٞمٍط َأطَمؼُّ : َٛمرُ وَمَ٘م٤مَل قمُ ، ُيِريُدوَن ُأمَّ يُمٚمُْثقٍم سمِٜم٧َْم قَمكِمر ، قِمٜمَْدكَ 
ِ
٤مء ًَ
ـْ ٟمِ ٞمٍط ُِم
َوُأمُّ ؾَمٚمِ

 
ِ
ـْ سَم٤مَيَع َرؾُمقَل اّللَّ َّ ٤َم يَم٤مَٟم٧ْم شَمْزوِمُر ًَمٜم٤َم اًْمِ٘مَرَب َيْقَم ُأطُمدٍ : ىَم٤مَل قُمَٛمرُ ، ملسو هيلع هللا ىلصإَٟمَّْم٤مِر مِم . وَم٢ِمهنَّ

 .(2881: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ٍذ  - 1243 سَمٞمِِّع سمِٜم٧ِْم ُُمَٕمقِّ ـِ اًمرُّ ِلِّ يمُ : ىَم٤مًَم٧ْم  ’قَم ِ٘مل َوُٟمَداِوي  ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤َّم َٟمْٖمزو َُمَع اًمٜمٌَّ ًْ َٟم

ِديٜم٦َمِ   .(2883: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اجْلَْرطَمك َوَٟمُردُّ اًْمَ٘متغَْم إمَِم اعْمَ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 1244 ِلُّ : ىَم٤مًَم٧ُم  ’قَم ِديٜم٦ََم ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن اًمٜمٌَّ "ًَمٞم٧َْم : ؾَمِٝمَر وَمَٚمامَّ ىَمِدَم اعْمَ

ـْ َأْصَح٤ميِب َص٤محِلً  ٞمَْٚم٦َم" إِْذ ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َصْقَت ؾِمالٍح وَمَ٘م٤مَل َرضُمالً ُِم ُرؾُمٜمِل اًمٚمَّ ـْ َهَذا": ٤م حَيْ ؟ "َُم

ـُ َأيِب َوىم٤َّمٍص ضِمئ٧ُْم ٕطَْمُرؾَمَؽ : وَمَ٘م٤مَل  ِلُّ ، َأَٟم٤م ؾَمْٕمُد سْم : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ملسو هيلع هللا ىلصَوَٟم٤مَم اًمٜمٌَّ

2885). 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1245 ِلِّ ÷ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ْرَهِؿ "شَمِٕمَس قَمٌْ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم يٜم٤َمِر َوقَمٌُْد اًمدِّ ُد اًمدِّ

شَمِٕمَس َواٟمَْتَٙمَس َوإَِذا ؿِمٞمَؽ وَمال ، إِْن ُأقْمٓمَِل َريِضَ َوإِْن مَلْ ُيْٕمَط ؾَمِخطَ ، َوقَمٌُْد اخْلَِٛمٞمَّم٦مِ 

ٍة ىَمَدَُم٤مهُ . اٟمَْتَ٘مَش   َأؿْمَٕم٨َم َرأْؾُمُف ُُمْٖمؼَمَّ
ِ
إِْن يَم٤مَن ذِم  ـُمقسَمك ًمَِٕمٌٍْد آظِمٍذ سمِِٕمٜم٤َمِن وَمَرؾِمِف ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

٤مىَم٦ِم إِِن اؾْمَت٠مَْذَن مَلْ ُي١ْمَذْن ًَمُف َوإِ  ًَّ ٤مىَم٦ِم يَم٤مَن ذِم اًم ًَّ َراؾَم٦ِم َوإِْن يَم٤مَن ذِم اًم
َراؾَم٦ِم يَم٤مَن ذِم احْلِ ْن احْلِ

ع"  .(2887: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ؿَمَٗمَع مَلْ ُيَِمٗمَّ
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ـِ َُم٤مًمٍِؽ  - 1246 ـْ َأَٟمِس سْم  : ىم٤مل÷قَم

ِ
إمَِم ظَمٞمؼَْمَ َأظْمُدُُمُف وَمَٚمامَّ ملسو هيلع هللا ىلص ظَمَرضْم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اّللَّ

ِلُّ  ٌُُّف": َراضِمًٕم٤م َوسَمَدا ًَمُف ُأطُمٌد ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصىَمِدَم اًمٜمٌَّ ٌُّٜم٤َم َوُٟمِح
ٌٌَؾ حُيِ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "َهَذا ضَم

2889). 

ِلِّ : ىَم٤مَل ÷ َوقَمٜمُْف  - 1247 ٤مِئفِ  ملسو هيلع هللا ىلصيُمٜم٤َّم َُمَع اًمٜمٌَّ ًَ َتٔمِؾُّ سمِِٙم ًْ ِذي َي ٤م  َأيْمَثُرَٟم٤م فماِل  اًمَّ َوَأُمَّ

ـَ َص٤مُُمقا وَمَٚمؿْ  ِذي يَم٤مَب َواُْمَتَٝمٜمُقا َوقَم٤مجَلُقا  اًمَّ ٌََٕمُثقا اًمرِّ ـَ َأوْمَٓمُروا وَم ِذي ٤م اًمَّ ، َيْٕمَٛمُٚمقا ؿَمٞمًْئ٤م َوَأُمَّ

ِلُّ   .(2890: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "َذَه٥َم اعْمُْٗمٓمُِروَن اًْمَٞمْقَم سم٤ِمٕضَْمِر": ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

ـِ ؾَمْٕمدٍ  - 1248 ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ٤مقِمِديِّ  قَم ًَّ  : ÷اًم
ِ
"ِرسَم٤مُط َيْقٍم ذِم : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

ٟمَْٞم٤م َوَُم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ـَ اًمدُّ  ظَمػْمٌ ُِم
ِ
ٟمَْٞم٤م َوَُم٤م ، ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ـَ اًمدُّ ـَ اجْلَٜم٦َِّم ظَمػْمٌ ُِم َوَُمْقِوُع ؾَمْقِط َأطَمِديُمْؿ ُِم

ْوطَم٦ُم َيُروطُمَٝم٤م اًْمَٕمٌُْد ذِم ؾَمٌِٞمؾِ ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م ٟمَْٞم٤م َوَُم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م" َواًمرَّ ـَ اًمدُّ  َأِو اًْمَٖمْدَوُة ظَمػْمٌ ُِم
ِ
. اّللَّ

 .(2892: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  • ـْ َأَٟمِس سْم ِلَّ : ÷قَم يَِب ـَمٚمَْح٦مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اًمٜمٌَّ ِٕ ـْ هِمٚمْاَمٟمُِٙمْؿ : ىَم٤مَل  "اًمَتِٛمْس هُمالًَُم٤م ُِم

" وَمَخَرَج يِب  ُدُُمٜمِل طَمتَّك َأظْمُرَج إمَِم ظَمٞمؼَْمَ ،  َأسُمق ـَمٚمَْح٦َم ُُمْرِدذِم َوَأَٟم٤م هُمالٌَم َراَهْ٘م٧ُم احلُُٚمؿَ خَيْ

 
ِ
"اًمٚمَُّٝمؿَّ إيِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ : وَمُٙمٜم٧ُْم َأؾْمَٛمُٕمُف يَمثػًِما َيُ٘مقُل ، إَِذا َٟمَزَل ملسو هيلع هللا ىلصوَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمُدُم َرؾُمقَل اّللَّ

ـَ اهلَؿِّ َواحلََزنِ  ؾِ ، ُِم ًَ ـِ ، َواًمَٕمْجِز َواًمَٙم ْ ٌُْخِؾ َواجلٌُ ضَم٤مِل" صُمؿَّ َوَو ، َواًم ٦ٌَِم اًمرِّ ـِ َوهَمَٚم ْي َٚمِع اًمدَّ

ـَ  ُ قَمَٚمٞمِْف احِلّْم ـِ َأظْمَٓم٥َم ، ىَمِدُْمٜم٤َم ظَمٞمؼَْمَ وَمَٚمامَّ وَمَتَح اّللَّ َر ًَمُف مَج٤َمُل َصِٗمٞم٦ََّم سمِٜم٧ِْم طُمَٞملِّ سْم
َوىَمْد ، ُذيمِ

 ، ىُمتَِؾ َزْوضُمَٝم٤م َويَم٤مَٟم٧ْم قَمُروؾًم٤م
ِ
فِ  ملسو هيلع هللا ىلصوَم٤مْصَٓمَٗم٤مَه٤م َرؾُمقُل اّللَّ ًِ َخَرَج هِب٤َم طَمتَّك سَمَٚمْٖمٜم٤َم ومَ ، ًمِٜمَْٗم

ٌَٜمَك هِب٤َم  طَمٚم٧َّْم وَم
ِ
٤ٌَمء ْٝم ٤م ذِم ٟمَِٓمٍع َصِٖمػمٍ ، ؾَمدَّ اًمّمَّ ًً  ، صُمؿَّ َصٜمََع طَمٞمْ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصصُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

ـْ طَمْقًَمَؽ"  . "آِذْن َُم
ِ
ِديٜم٦َِم صُمؿَّ ظَمَرضْمٜم٤َم إمَِم اعمَ ، قَمغَم َصِٗمٞم٦َّمَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَٙم٤مَٟم٧ْم شمِٚمَْؽ َوًمِٞمَٛم٦َم َرؾُمقِل اّللَّ

 : ىَم٤مَل 
ِ
٤ٌَمَءةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ ي هَل٤َم َوَراَءُه سمَِٕم قِّ ٌََتُف ، حُيَ ٚمُِس قِمٜمَْد سَمِٕمػِمِه وَمَٞمَْمُع ُريْم صُمؿَّ جَيْ

ومْٜم٤َم قَمغَم اعَمِديٜم٦َِم َٟمَٔمرَ ، وَمَتَْمُع َصِٗمٞم٦َُّم ِرضْمَٚمَٝم٤م قَمغَم ُريْمٌَتِِف طَمتَّك شَمْريَم٥َم  َٟم٤م طَمتَّك إَِذا َأْذَ إمَِم  وَمِنْ

ٌُُّف" صُمؿَّ َٟمَٔمَر إمَِم اعَمِديٜم٦َِم وَمَ٘م٤مَل : ُأطُمٍد وَمَ٘م٤مَل  ٌُّٜم٤َم َوُٟمِح
ٌٌَؾ حُيِ ُم َُم٤م سَملْمَ : "َهَذا ضَم "اًمٚمَُّٝمؿَّ إيِنِّ ُأطَمرِّ
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٦مَ  َم إسِْمَراِهٞمُؿ َُمٙمَّ ِهْؿ َوَص٤مقِمِٝمْؿ" )أظمرضمف، َٓسَمَتٞمَْٝم٤م سمِِٛمثِْؾ َُم٤م طَمرَّ  اًمٚمَُّٝمؿَّ سَم٤مِرْك هَلُْؿ ذِم ُُمدِّ

 .(2893: اًمٌخ٤مري

ـْ ؾَمْٕمٍد  -1249 ِلُّ : ىَم٤مَل ÷ قَم َّٓ سمُِْمَٕمَٗم٤مِئُٙمْؿ": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ وَن َوشُمْرَزىُمقَن إِ . "َهْؾ شُمٜمٍَْمُ

 .(2896: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  - 1250 ِلِّ ÷ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـَ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم "َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن َيْٖمُزو وِمَئ٤مٌم ُِم

ِلَّ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ، اًمٜم٤َّمسِ  ـْ َصِح٥َم اًمٜمٌَّ صُمؿَّ َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن ، وَمُٞمْٗمَتُح قَمَٚمٞمْفِ ، َٟمَٕمؿْ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوِمٞمُٙمْؿ َُم

ِلِّ : وَمُٞمَ٘م٤مُل  ـْ َصِح٥َم َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَّ : صُمؿَّ َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن وَمُٞمَ٘م٤مُل ، وَمُٞمْٗمَتُح ، َٟمَٕمؿْ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوِمٞمُٙمْؿ َُم

ـْ َصِح٥َم َص٤مطِم٥َم  ِلِّ وِمٞمُٙمْؿ َُم )أظمرضمف . وَمُٞمْٗمَتُح"، َٟمَٕمؿْ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ

 .(2897: اًمٌخ٤مري

ـْ َأيِب ُأؾَمٞمٍْد  - 1251 ِلُّ : ىَم٤مَل ÷ قَم قا  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ َيْقَم سَمْدٍر طِملَم َصَٗمَٗمٜم٤َم ًمُِ٘مَرْيٍش َوَصٗمُّ

ِْؾ": ًَمٜم٤َم ٌُقيُمْؿ وَمَٕمَٚمٞمُْٙمْؿ سم٤ِمًمٜمٌَّ  .(2900: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "إَِذا َأيْمثَ

ـْ قُمَٛمَر  - 1252 ُ قَمغَم َرؾُمقًمِِف : ىَم٤مَل ÷ قَم مِم٤َّم  ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَٟم٧ْم َأُْمَقاُل سَمٜمِل اًمٜمَِّْمػِم مِم٤َّم َأوَم٤مَء اّللَّ

ٚمُِٛمقَن قَمَٚمٞمِْف سمَِخٞمٍْؾ َوٓ ِريَم٤مٍب  ًْ ُ  ، مَلْ ُيقضِمِػ اعْم
ِ
٦ًم َويَم٤مَن ُيٜمِْٗمُؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَٙم٤مَٟم٧ْم ًمَِرؾُمقِل اّللَّ ظَم٤مصَّ

  قَمغَم َأْهٚمِِف َٟمَٗمَ٘م٦مَ 
ِ
ًة ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ الِح َواًْمُٙمَراِع قُمدَّ ًِّ َٕمُؾ َُم٤م سَمِ٘مَل ذِم اًم )أظمرضمف . ؾَمٜمَتِِف صُمؿَّ جَيْ

 .(2904: اًمٌخ٤مري

ـْ قَمكِمر  - 1253 ِلَّ : ىَم٤مَل ÷ قَم ي َرضُمالً سَمْٕمَد ؾَمْٕمدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَُم٤م َرَأْي٧ُم اًمٜمٌَّ : ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل ، ُيَٗمدِّ

ل"  .(2905: أظمرضمف اًمٌخ٤مري). "اْرِم وِمَداَك َأيِب َوُأُمِّ

ـْ َأيِبْ ُأَُم٤مَُم٦َم  - 1254 َه٥َم : ىَم٤مَل ÷ قَم ًَمَ٘مْد وَمَتَح اًْمُٗمُتقَح ىَمْقٌم َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم طِمٚمَْٞم٦ُم ؾُمُٞمقوِمِٝمُؿ اًمذَّ

اَم يَم٤مَٟم٧ْم طِمٚمَْٞمُتُٝمُؿ اًْمَٕماليِبَّ َوأُٟمَؽ َواحْلَِديدَ  ٦َم إِٟمَّ  .(2909: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوٓ اًْمِٗمْمَّ

ـِ اسمْ  - 1255 ٤ٌَّمٍس ^ىَم٤مَل قَم ِلُّ  : ـِ قَم ٦ٌَّمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ "اًمٚمَُّٝمؿَّ إيِنِّ َأٟمُِْمُدَك : َوُهَق ذِم ىُم

ٌَْد سَمْٕمَد اًْمَٞمْقِم"، قَمْٝمَدَك َوَوقْمَدكَ  : سمَِٞمِدِه وَمَ٘م٤مَل ÷ وَم٠َمظَمَذ َأسُمق سَمْٙمرٍ . اًمٚمَُّٝمؿَّ إِْن ؿِمئ٧َْم مَلْ شُمْٕم

 وَمَ٘مْد َأحْلَْح٧َم قمَ 
ِ
ٌَُؽ َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ًْ َؽ طَم ْرعِ ، غَم َرسمِّ : وَمَخَرَج َوُهَق َيُ٘مقُل ، َوُهَق ذِم اًمدِّ
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} ٤مقَم٦ُم َأْدَهك َوَأَُمرُّ ًَّ ٤مقَم٦ُم َُمْققِمُدُهْؿ َواًم ًَّ سُمَر سَمِؾ اًم قَن اًمدُّ )أظمرضمف . }ؾَمُٞمْٝمَزُم اجْلَْٛمُع َوُيَقًمُّ

 .(2915: اًمٌخ٤مري

ـْ َأَٟمٍس  - 1256 ِلُّ  : ىَم٤مَل ÷قَم َص اًمٜمٌَّ ْْحَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرظمَّ ـِ ًمَِٕمٌِْد اًمرَّ سَمػْمِ سْم ـِ قَمْقٍف َواًمزُّ ـِ سْم

٦ٍم هِبِاَم  ٙمَّ اِم ذِم طَمِريٍر حِلِ  .(2919: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًْمَٕمقَّ

ِلِّ   - 1257 َص هَلاَُم ذِم  -اًمَ٘مْٛمَؾ -َيْٕمٜمِل  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمف ذم رواي٦م أهنام ؿَمَٙمَقا إمَِم اًمٜمٌَّ وَمَرظمَّ

 .(2921: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. احلَِريرِ 

ـْ ُأمِّ طَمَرامٍ  - 1258 ِلَّ  : ’ قَم ٤َم ؾَمِٛمَٕم٧ِم اًمٜمٌَّ تِل : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأهنَّ ـْ ُأُمَّ ُل ضَمٞمٍْش ُِم "َأوَّ

ٌُقا" ٌَْحَر ىَمْد َأْوضَم  : ىُمٚم٧ُْم : ىَم٤مًَم٧ْم . َيْٖمُزوَن اًْم
ِ
صُمؿَّ . "َأٟم٧ِْم وِمٞمِٝمْؿ": ىَم٤مَل ؟ َأَٟم٤م وِمٞمِٝمؿْ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ِلُّ   تِل َيْٖمُزو: ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ـْ ُأُمَّ ُل ضَمٞمٍْش ُِم َأَٟم٤م وِمٞمِٝمْؿ : وَمُ٘مٚم٧ُْم . َن َُمِديٜم٦ََم ىَمٞمٍَْمَ َُمْٖمُٗمقٌر هَلُْؿ""َأوَّ

 
ِ
 .(2924: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "ٓ": ىَم٤مَل ؟ َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ـِ قُمَٛمَر ^ - 1259  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ   : قَم

ِ
"شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن اًْمَٞمُٝمقَد طَمتَّك : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

َتٌَِل َأطَمُدُهْؿ َوَراءَ   : احْلََجِر وَمَٞمُ٘مقُل  خَيْ
ِ
: وذم رواي٦م. َهَذا هَيُقِدي  َوَراِئل وَم٤مىْمُتٚمُْف"، َي٤م قَمٌَْد اّللَّ

٤مقَم٦ُم طَمتَّك شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا اًْمَٞمُٝمقَد" ًَّ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. وذيمر سم٤مىمل احلدي٨م. "ٓ شَمُ٘مقُم اًم

2925). 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1260   : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
٤مقَم٦ُم طَمتَّك شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا "ٓ: ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ًَّ  شَمُ٘مقُم اًم

َك ِصَٖم٤مَر إقَْملُمِ ُْحَْر اًْمُقضُمقِه ُذًْمَػ إُُٟمقِف يَم٠َمنَّ ُوضُمقَهُٝمُؿ اعْمََج٤منُّ اعْمُٓمَْرىَم٦مُ  ْ َوٓ شَمُ٘مقُم ، اًمؽمُّ

َٕمُر" ٤مقَم٦ُم طَمتَّك شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا ىَمْقًُم٤م ٟمَِٕم٤مهُلُُؿ اًمِمَّ ًَّ  .(2928: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًم

ـِ َأيِب َأْورَم ^ - 1261  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ   : ىَم٤مَل  قَم

ِ
َيْقَم إطَْمَزاِب قَمغَم  ملسو هيلع هللا ىلصَدقَم٤م َرؾُمقُل اّللَّ

يملَِم وَمَ٘م٤مَل  ٤مِب : اعْمنُْمِ ًَ
يَع احْلِ اًمٚمَُّٝمؿَّ ، اًمٚمَُّٝمؿَّ اْهِزِم إطَْمَزاَب ، "اًمٚمَُّٝمؿَّ ُُمٜمِْزَل اًْمِٙمَت٤مِب َهِ

 .(2933: خ٤مري)أظمرضمف اًمٌ. اْهِزُْمُٝمْؿ َوَزًْمِزهْلُْؿ"
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ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 1262 ِلِّ  : ىَم٤مًَم٧ْم  ’قَم ٤مُم قَمَٚمٞمَْؽ : ىَم٤مًُمقا ملسو هيلع هللا ىلصَدظَمؾ اًْمَٞمُٝمقُد قَمغَم اًمٜمٌَّ ًَّ . اًم

َٛمْع َُم٤م ىَم٤مًُمقا: ىُمٚم٧ُْم ؟ "َُم٤م ًَمِؽ": وَمَٚمَٕمٜمُْتُٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل  ًْ َٛمِٕمل َُم٤م ىُمٚم٧ُْم : ىَم٤مَل ؟ َأَومَلْ شَم ًْ : "وَمَٚمْؿ شَم

 .(2935: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوقَمَٚمٞمُْٙمْؿ"

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  - 1263 ِلِّ : ىَم٤مَل  ÷قَم ْوِدُّ َوَأْصَح٤مسُمُف قَمغَم اًمٜمٌَّ ـُ قَمْٛمٍرو اًمدَّ ىَمِدَم ـُمَٗمٞمُْؾ سْم

 : وَمَ٘م٤مًُمقا ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َ قَمَٚمٞمَْٝم٤م، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ، َهَٚمَٙم٧ْم َدْوٌس : وَمِ٘مٞمَؾ ، إِنَّ َدْوؾًم٤م قَمَّم٧ْم َوَأسَم٧ْم وَم٤مْدُع اّللَّ

 .(2937: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ِد َدْوؾًم٤م َوأِْت هِبِْؿ""اًمٚمَُّٝمؿَّ اهْ : ىَم٤مَل 

ـِ ؾَمْٕمٍد  - 1264 ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ِلَّ  : ÷قَم ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَّ "ٕقُْمٓملَِمَّ : َيُ٘مقُل َيْقَم ظَمٞمؼَْمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأٟمَّ

ُ قَمغَم َيَدْيِف" اَي٦َم َرضُمالً َيْٗمَتُح اّللَّ ُْؿ ُيْٕمَٓمك. اًمرَّ ُٝمْؿ َيْرضُمق وَمٖمَ ، وَمَ٘م٤مُُمقا َيْرضُمقَن ًمَِذًمَِؽ َأهيُّ َدْوا َويُمٚمُّ

": وَمَ٘م٤مَل ، َأْن ُيْٕمَٓمك ـَ قَمكِم  َأ ، َيِْمَتِٙمل قَمٞمْٜمَٞمْفِ : وَمِ٘مٞمَؾ ؟ "َأْي ٌََّمَؼ ذِم قَمٞمْٜمَٞمِْف وَمؼَمَ وَم٠َمَُمَر وَمُدقِمَل ًَمُف وَم

ءٌ  ـْ سمِِف َرْ "قَمغَم ِرؾْمٚمَِؽ : وَمَ٘م٤مَل  ؟ُٟمَ٘م٤مشمُِٚمُٝمْؿ طَمتَّك َيُٙمقُٟمقا ُِمثَْٚمٜم٤َم: وَمَ٘م٤مَل ، َُمَٙم٤مَٟمُف طَمتَّك يَم٠َمٟمَّف مَلْ َيُٙم

٤مطَمتِِٝمؿْ  ًَ ُهْؿ سماَِم جَي٥ُِم قَمَٚمٞمِْٝمؿْ ، طَمتَّك شَمٜمِْزَل سمِ  َْٕن هُيَْدي ، صُمؿَّ اْدقُمُٝمْؿ إمَِم اإِلؾْمالِم َوَأظْمؼِمْ
ِ
وَمَقاّللَّ

ـْ ُْحِْر اًمٜمََّٕمِؿ"  .(2942: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. سمَِؽ َرضُمٌؾ َواطِمٌد ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم

ـْ يَمْٕم٥ِم سمْ  - 1265   : ىَم٤مَل  ÷ـِ َُم٤مًمٍِؽ قَم
ِ
اَم يَم٤مَن َرؾُمقُل اّللَّ ُرُج إَِذا ظَمَرَج ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصًَمَ٘مٚمَّ خَيْ

 .(2949: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ؾَمَٗمٍر إِٓ َيْقَم اخْلَِٛمٞمسِ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1266 ُف ىَم٤مَل  ÷قَم   : َأٟمَّ
ِ
"إِْن : ذِم سَمْٕم٨ٍم َوىَم٤مَل ًَمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلصسَمَٕمَثٜم٤َم َرؾُمقُل اّللَّ

٤م-ًٟم٤م َووُمالًٟم٤م ًَمِ٘مٞمُتْؿ وُمال مُهَ ـْ ىُمَرْيٍش ؾَمامَّ  ُِم
٤م سم٤ِمًمٜم٤َّمِر" -ًمَِرضُمَٚملْمِ ىُمقمُهَ قُمُف : ىَم٤مَل . وَمَحرِّ صُمؿَّ َأشَمٞمْٜم٤َمُه ُٟمَقدِّ

ىُمقا وُمالًٟم٤م َووُمالًٟم٤م سم٤ِمًمٜم٤َّمِر َوإِنَّ اًمٜم٤َّمَر ٓ : وَمَ٘م٤مَل ، طِملَم َأَرْدَٟم٤م اخْلُُروَج  "إيِنِّ يُمٜم٧ُْم َأَُمْرشُمُٙمْؿ َأْن حُتَرِّ

ُ ُيٕمَ  َّٓ اّللَّ ُب هِب٤َم إِ ٤م"، ذِّ ٤م وَم٤مىْمُتُٚمقمُهَ  .(2954: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. وَم٢ِمْن َأظَمْذمُتُقمُهَ

ِلِّ   - 1267 ـِ اًمٜمٌَّ ـِ قُمَٛمَر ^قَم ـِ اسْم ْٛمُع َواًمٓم٤َّمقَم٦ُم طَمؼ  َُم٤م مَلْ ُي١ْمَُمْر : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ًَّ "اًم

 .(2955: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ـَم٤مقَم٦َم"وَم٢ِمَذا ُأُِمَر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم وَمال ؾَمْٛمَع َوٓ ، سم٤ِمعْمَْٕمِّمَٞم٦مِ 

ـْ َأيَب ُهَرْيَرَة  - 1268   : ÷قَم
ِ
ـُ أظِمُروَن : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأٟمَُّف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اّللَّ "َٟمْح

٤مسمُِ٘مقَن" ًَّ  .(2956: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًم
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َ : وي٘مقل - 1269 ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد قَمََم اّللَّ َ َوَُم ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اّللَّ ـْ ُيٓمِِع ، "َُم َوَُم

ـْ َيْٕمِص إَُِمػَم وَمَ٘مْد قَمَّم٤ميِن  ـْ َوَراِئِف ، إَُِمػَم وَمَ٘مْد َأـَم٤مقَمٜمِل َوَُم اَم اإِلَُم٤مُم ضُمٜم٦ٌَّم ُيَ٘م٤مشَمُؾ ُِم َوإِٟمَّ

 َوقَمَدَل وَم٢ِمنَّ ًَمُف سمَِذًمَِؽ َأضْمًرا، َوُيتََّ٘مك سمِفِ 
ِ
ِه وَم٢مِ ، وَم٢ِمْن َأَُمَر سمَِتْ٘مَقى اّللَّ . نَّ قَمَٚمٞمِْف ُِمٜمُْف"َوإِْن ىَم٤مَل سمَِٖمػْمِ

 .(2957: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـِ قُمَٛمَر ^ - 1270 ـِ اسْم ـَ اًْمَٕم٤مِم اعْمُْ٘مٌِِؾ وَماَم اضْمَتَٛمَع ُِمٜم٤َّم اصْمٜم٤َمِن قَمغَم : ىَم٤مَل  قَم َرضَمْٕمٜم٤َم ُِم

تِل سَم٤مَيْٕمٜم٤َم حَتَْتَٝم٤م َجَرِة اًمَّ  ، اًمِمَّ
ِ
ـَ اّللَّ ٦ًم ُِم  سَم٤مَيَٕمُٝمؿْ قَمغَم َأيِّ َرْ : وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ . يَم٤مَٟم٧ْم َرْْحَ

ٍ
قَمغَم ، ء

ؼْمِ ، ٓ: ىَم٤مَل ؟ اعْمَْقِت   .(2958: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. سَمْؾ سَم٤مَيَٕمُٝمْؿ قَمغَم اًمّمَّ

ـِ َزْيٍد  - 1271  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِة َأشَم٤مُه آٍت وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ : ىَم٤مَل  ÷قَم ـُ احْلَرَّ ـَ : ًَمامَّ يَم٤مَن َزَُم إِنَّ اسمْ

٤ٌَمِيُع اًمٜم٤َّمَس قَمغَم اعمَْ    : وَمَ٘م٤مَل ، ْقِت طَمٜمَْٔمَٚم٦َم ُي
ِ
. ملسو هيلع هللا ىلصٓ ُأسَم٤مِيُع قَمغَم َهَذا َأطَمًدا سَمْٕمَد َرؾُمقِل اّللَّ

 .(2959: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ـِ إيَْمَقِع  - 1272 ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ِلَّ : ىَم٤مَل  ÷قَم صُمؿَّ قَمَدًْم٧ُم إمَِم فمِؾِّ  ملسو هيلع هللا ىلصسَم٤مَيْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

َجَرةِ  ـَ إَ : وَمَٚمامَّ ظَمػَّ اًمٜم٤َّمُس ىَم٤مَل ، اًمِمَّ ٤ٌَمِيُع"، يْمَقعِ "َي٤م اسْم ىَمْد سَم٤مَيْٕم٧ُم َي٤م : ىُمٚم٧ُْم : ىَم٤مَل ؟ َأٓ شُم

 
ِ
٤ٌَمَيْٕمُتُف اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مَ . "َوَأْيًْم٤م": ىَم٤مَل ، َرؾُمقَل اّللَّ ٤ٌَمِيُٕمقَن َيْقَُمِئذٍ : وم٘مٞمؾ ًَمفُ ، وَم  يُمٜمُْتْؿ شُم

ٍ
ء ؟ قَمغَم َأيِّ َرْ

 .(2960: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. قَمغَم اعْمَْقِت : ىَم٤مَل 

ـْ جُم٤َمؿِمعٍ  - 1273  ِلَّ  : ىَم٤مَل  ÷ قَم ، سَم٤مِيْٕمٜم٤َم قَمغَم اهْلِْجَرةِ : وَمُ٘مٚم٧ُْم ، َأَٟم٤م َوَأظِمل ملسو هيلع هللا ىلصَأشَمٞم٧ُْم اًمٜمٌَّ

٤ٌَمِيُٕمٜم٤َم: وَمُ٘مٚم٧ُْم . "َُمَْم٧ِم اهْلِْجَرُة َْٕهٚمَِٝم٤م": وَمَ٘م٤مَل  َٝم٤مِد": ىَم٤مَل ؟ قَمالَم شُم . "قَمغَم اإِلؾْمالِم َواجْلِ

 .(2963: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

1274 -  
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ ـْ َأُْمٍر َُم٤م َدَرْي٧ُم َُم٤م َأُردُّ : ٤مَل ىمَ  ÷قَم ٠َمًَمٜمِل قَم ًَ ًَمَ٘مْد َأشَم٤ميِن اًْمَٞمْقَم َرضُمٌؾ وَم

ُرُج َُمَع ُأَُمَراِئٜم٤َم ذِم اعْمََٖم٤مِزي وَمَٞمْٕمِزُم قَمَٚمٞمْٜم٤َم ذِم َأؿْمٞم٤َمَء : وَمَ٘م٤مَل ، قَمَٚمٞمْفِ  َأَرَأْي٧َم َرضُمالً ُُم١ْمِدًي٤م َٟمِِمٞمًٓم٤م خَيْ

 : وَمُ٘مٚم٧ُْم ًَمفُ ؟ ٓ ُٟمْحِّمٞمَٝم٤م
ِ
ِلِّ  َواّللَّ ك َأْن ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًَمَؽ إِٓ َأٟم٤َّم يُمٜم٤َّم َُمَع اًمٜمٌَّ ًَ وَمَٕم

ًة طَمتَّك َٟمْٗمَٕمَٚمفُ  َ ، َيْٕمِزَم قَمَٚمٞمْٜم٤َم ذِم َأُْمٍر إِٓ َُمرَّ ـْ َيَزاَل سمَِخػْمٍ َُم٤م اشمََّ٘مك اّللَّ َوإَِذا ؿَمؽَّ ، َوإِنَّ َأطَمَديُمْؿ ًَم
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ٌء ؾَم٠َمَل رَ  ِف َرْ

ًِ َ إِٓ ُهَق َُم٤م َأْذيُمُر ، َوَأْوؿَمَؽ َأْن ٓ دَمُِدوهُ ، ضُمالً وَمَِمَٗم٤مُه ُِمٜمْفُ ذِم َٟمْٗم َواًمَِّذي ٓ هلِإَ

َب َصْٗمُقُه َوسَمِ٘مَل يَمَدُرهُ  ٟمَْٞم٤م إِٓ يَم٤مًمثَّْٖم٥ِم ُذِ ـَ اًمدُّ  .(2964: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َُم٤م هَمؼَمَ ُِم

ـِ َأيِب َأْورَم  - 1275   سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ   أنَّ رَ : ÷قَم

ِ
تِل ًَمِ٘مَل  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقَل اّللَّ ٤مُِمِف اًمَّ ذِم سَمْٕمِض َأيَّ

٤ًٌم ىَم٤مَل  ٞم
ْٛمُس صُمؿَّ ىَم٤مَم ذِم اًمٜم٤َّمِس ظَمٓمِ ٤َم اًمٜم٤َّمُس : وِمٞمَٝم٤م اٟمَْتَٔمَر طَمتَّك َُم٤مًَم٧ِم اًمِمَّ ٓ شَمَتَٛمٜمَّْقا ًمَِ٘م٤مَء ، "َأهيُّ

َ اًْمَٕم٤موِمَٞم٦مَ  و، اًْمَٕمُدوِّ َوؾَمُٚمقا اّللَّ ا َواقْمَٚمُٛمقا َأنَّ اجْلَٜم٦ََّم حَت٧َْم فِمالِل وَم٢ِمَذا ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَم٤مْصؼِمُ

ُٞمقِف" ًُّ  : صُمؿَّ ىَم٤مَل . اًم
ِ
قَم٤مء َل اًمدُّ
ّم سَم٤مىمِ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "اًمٚمَُّٝمؿَّ ُُمٜمِْزَل اًْمِٙمَت٤مِب" َوىَمد ْ شَمَ٘مدَّ

2966). 

ـِ ُأَُمٞم٦ََّم  - 1276  ـْ َيْٕمغَم سْم ٤م  اؾْمَت٠مضَْمْرُت َأضِمػًما وَمَ٘م٤مشَمَؾ َرضُمالً وَمَٕمضَّ : ىَم٤مَل  ÷قَم َأطَمُدمُهَ

ٞمِف َوَٟمَزَع صَمٜمِٞمََّتفُ 
ـْ ومِ ِلَّ  ، أظَمَر وَم٤مٟمَْتَزَع َيَدُه ُِم "َأَيْدوَمُع َيَدُه إًَِمٞمَْؽ : وَم٠َمْهَدَرَه٤م وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصوَم٠َمشَمك اًمٜمٌَّ

 .(2973: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. وَمَتْ٘مَْمُٛمَٝم٤م يَماَم َيْ٘مَْمُؿ اًْمَٗمْحُؾ"

٤ٌَّمِس  - 1277  ـِ اًْمَٕم ُف ىَم٤مَل ًمِ : ÷قَم سَمػْمِ َأٟمَّ ِلُّ  : ÷ٚمْزُّ َأْن شَمْريُمَز  ملسو هيلع هللا ىلصَه٤مُهٜم٤َم َأَُمَرَك اًمٜمٌَّ

اَي٦مَ   .(2976: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًمرَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1278    : ÷قَم
ِ
، "سُمِٕمث٧ُْم سمَِجَقاُِمِع اًْمَٙمٚمِؿِ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

قْم٥ِم  ُت سم٤ِمًمرُّ ٌَٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ ُأشمِٞم٧ُم سمَِٛمٗمَ ، َوُٟمٍِمْ ـِ إَْرِض وَمُقِوَٕم٧ْم ذِم َيِدْي"وَم ىَم٤مَل . ٤مشمِٞمِح ظَمَزاِئ

  : ÷َأسُمق ُهَرْيَرَة 
ِ
: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوَأٟمُْتْؿ شَمٜمَْتثُِٚمقهَن٤َم ملسو هيلع هللا ىلصَوىَمْد َذَه٥َم َرؾُمقُل اّللَّ

2977). 

ـْ َأؾْماَمَء سمٜم٧م أيب سمٙمر ^ ىَم٤مًَم٧ْم  - 1279   ذِم سَمٞم٧ِْم َأيِب : قَم
ِ
 َصٜمَْٕم٧ُم ؾُمْٗمَرَة َرؾُمقِل اّللَّ

ِديٜم٦َمِ  َ٘م٤مِئِف َُم٤م َٟمْرسمُِٓمُٝماَم سمِِف : ىَم٤مًَم٧ْم ، سَمْٙمٍر طِملَم َأَراَد َأْن هُي٤َمضِمَر إمَِم اعْمَ ًِ ْٗمَرشمِِف َوٓ ًمِ ًُ
وَمَٚمْؿ َٟمِجْد ًمِ

يَِب سَمْٙمرٍ  ِٕ  :وَمُ٘مٚم٧ُْم 

 َُم٤م َأضِمُد ؿَمٞمًْئ٤م َأْرسمُِط سمِِف إِٓ ٟمَِٓم٤مىِمل
ِ
ٞمِف سم٤ِمصْمٜملَْمِ : ىَم٤مَل ، َواّللَّ َ٘م٤مَء وَم٤مْرسمِٓمِ ، وَمُِم٘مِّ ًِّ ٞمِف سمَِقاطِمٍد اًم

ْٗمَرةَ  ًُّ َٞم٧ُم َذاَت اًمٜمَِّٓم٤مىَملْمِ ، وَمَٗمَٕمٚم٧ُْم ، َوسم٤ِمٔظَمِر اًم َذًمَِؽ ؾُمٛمِّ
 .(2979: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. وَمٚمِ
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ـِ َزْيٍد ^ - 1280  ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم   : قَم

ِ
َريم٥َِم قَمغَم ِْح٤َمٍر قَمغَم إيَِم٤مٍف قَمَٚمٞمِْف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ

 .(2987: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ُأؾَم٤مَُم٦َم َوَراَءهُ  ىَمٓمِٞمَٗم٦ٌم َوَأْرَدَف 

 1281 -  
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ   : ÷قَم

ِ
٦َم قَمغَم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ـْ َأقْمغَم َُمٙمَّ ٌََؾ َيْقَم اًْمَٗمتِْح ُِم َأىْم

ـَ احْلَ  ـُ ـَمٚمَْح٦َم ُِم ـَ َزْيٍد َوَُمَٕمُف سماِلٌل َوَُمَٕمُف قُمثاَْمُن سْم ٦ٌَِم طَمتَّك َأَٟم٤مَخ ذِم َراطِمَٚمتِِف ُُمْرِدوًم٤م ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم َج

ِجدِ  ًْ   ، اعْمَ
ِ
َوسَم٤مىِمَل احْلَِدْي٨ِم ىَمْد . ملسو هيلع هللا ىلصوَم٠َمَُمَرُه َأْن َي٠ميِْتَ سمِِٛمْٗمَت٤مِح اًْمٌَٞم٧ِْم وَمَٗمَتَح َوَدظَمَؾ َرؾُمقُل اّللَّ

مَ   .(2988: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. شَمَ٘مدَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  •    : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
ـَ اًمٜم٤َّمِس قَمَٚمٞمِْف َصَدىَم٦ٌم "يُمؾُّ ؾُمالَ: ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ َُمك ُِم

ْٛمُس  صْمٜملَْمِ َصَدىَم٦مٌ ، يُمؾَّ َيْقٍم شَمٓمُْٚمُع وِمٞمِف اًمِمَّ ِٓ تِِف وَمَٞمْحِٛمُؾ ، َيْٕمِدُل سَملْمَ ا ضُمَؾ قَمغَم َداسمَّ َوُيِٕملُم اًمرَّ

٦ٌَُم َصَدىَم٦مٌ ، قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأْو َيْروَمُع قَمَٚمٞمَْٝم٤م َُمَت٤مقَمُف َصَدىَم٦مٌ  ٞمِّ ُٓمقَه٤م إمَِم َويمُ ، َواًمَٙمٚمَِٛم٦ُم اًمٓمَّ ؾُّ ظُمٓمَْقٍة خَيْ

الَِة َصَدىَم٦مٌ  ِريِؼ َصَدىَم٦ٌم" )أظمرضمف اًمٌخ٤مري، اًمّمَّ ـِ اًمٓمَّ  (2989: َوُيِٛمٞمُط إََذى قَم

ـِ قُمَٛمَر ^ - 1282  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ   : قَم

ِ
٤موَمَر سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن إمَِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ًَ هَنَك َأْن ُي

 .(2990: ري)أظمرضمف اًمٌخ٤م. َأْرِض اًْمَٕمُدوِّ 

ؿَْمَٕمِريِّ  - 1283  ْٕ ـْ َأيِب ُُمقؾَمك ا   : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
ومْٜم٤َم  ملسو هيلع هللا ىلصيُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اّللَّ وَمُٙمٜم٤َّم إَِذا َأْذَ

َٟم٤م اْرشَمَٗمَٕم٧ْم َأْصَقاشُمٜم٤َم ْ ٚمْٜم٤َم َويَمؼمَّ ِلُّ  ، قَمغَم َواٍد َهٚمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس : ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ اْرسَمُٕمقا قَمغَم ، "َي٤م َأهيُّ

ُٙمؿْ  ًِ ٤ٌَمَرَك اؾْمُٛمُف َوشَمَٕم٤ممَم  َأٟمُْٗم ُف َُمَٕمُٙمْؿ إِٟمَُّف ؾَمِٛمٞمٌع ىَمِري٥ٌم شَم ٤ًٌم إِٟمَّ ُٙمْؿ ٓ شَمْدقُمقَن َأَصؿَّ َوٓ هَم٤مِئ وَم٢ِمٟمَّ

ُه"  .(2992: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ضَمدُّ

ـْ ضَم٤مسمٍِر  - 1284  ٌَّْحٜم٤َم: ىَم٤مَل  ÷قَم سمْٜم٤َم ؾَم َٟم٤م َوإَِذا شَمَّمقَّ ْ )أظمرضمف . يُمٜم٤َّم إَِذا َصِٕمْدَٟم٤م يَمؼمَّ

 .(2994: ًمٌخ٤مريا

ـْ َأيِبْ ُُمقؾَمك  - 1285    : ىَم٤مَل ÷قَم
ِ
"إَِذا َُمِرَض اًْمَٕمٌُْد َأْو ؾَم٤موَمَر : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

 .(2996: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. يُمت٥َِم ًَمُف ُِمثُْؾ َُم٤م يَم٤مَن َيْٕمَٛمُؾ ُُمِ٘مٞماًم َصِحٞمًح٤م"

ِلِّ   - 1286  ـِ اًمٜمٌَّ ـِ قُمَٛمَر ^قَم ـِ اسْم َٚمُؿ اًمٜم٤َّمُس َُم٤م ذِم اًْمَقطْمَدِة َُم٤م "ًَمْق َيٕمْ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم

 .(2998: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َأقْمَٚمُؿ َُم٤م ؾَم٤مَر َرايم٥ٌِم سمَِٚمٞمٍْؾ َوطْمَدُه"
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ـِ قَمْٛمٍرو ^ - 1287   سْم

ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِلِّ  : ىم٤مل قَم وَم٤مؾْمَت٠مَْذَٟمُف ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌَّ

َٝم٤مِد وَمَ٘م٤مَل  : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "وَمِٗمٞمِٝماَم وَمَج٤مِهْد": ىَم٤مَل . َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ؟ "َأطَمل  َواًمَِداَك": اجْلِ

3004). 

ـْ َأيِب سَمِِمػٍم إَٟمَّْم٤مِريِّ  - 1288    ÷قَم
ِ
ُف يَم٤مَن َُمَع َرؾُمقِل اّللَّ ذِم سَمْٕمِض َأؾْمَٗم٤مِرِه  ملسو هيلع هللا ىلصَأٟمَّ

  ، َواًمٜم٤َّمُس ذِم َُمٌِٞمتِِٝمؿْ 
ِ
ًٓ َأْن ٓ َيٌَْ٘ملَمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوَم٠َمْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اّللَّ ـْ َرؾُمق ٦ٌَِم سَمِٕمػٍم ىِمالَدٌة ُِم ذِم َرىَم

 .(3005: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوشَمٍر َأْو ىِمالَدٌة إِٓ ىُمٓمَِٕم٧ْم 

٤ٌَّمٍس ^ - 1289  ـِ قَم ـِ اسْم ِلَّ  : قَم ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَّ ُٚمَقنَّ َرضُمٌؾ سم٤ِمُْمَرَأٍة َوٓ : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأٟمَّ "ٓ خَيْ

٤موِمَرنَّ اُْمَرَأٌة إِٓ َوَُمَٕمَٝم٤م حَمَْرٌم" ًَ  : ٤مَم َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل وَم٘مَ . شُم
ِ
ايْمُتت٧ٌُِْم ذِم هَمْزَوِة يَمَذا ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

٦مً  : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. "اْذَه٥ْم وَمُح٩مَّ َُمَع اُْمَرَأشمَِؽ": ىَم٤مَل ؟ َويَمَذا َوظَمَرضَم٧ِم اُْمَرَأيِت طَم٤مضمَّ

3006). 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 1290  ِلِّ  ÷قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ُ ُِم ىَمْقٍم َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم "قَمِج٥َم اّللَّ

الؾِمِؾ" ًَّ  .(3010: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ذِم اًم

ـِ ضَمث٤َّمَُم٦َم  - 1291  ْٕم٥ِم سْم ـِ اًمّمَّ ِلُّ  : ىَم٤مَل  ÷قَم اَن َوؾُمِئَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَُمرَّ يِبَ اًمٜمٌَّ  َأْو سمَِقدَّ
ِ
سم٤ِمٕسَْمَقاء

 ًَ
ـْ ٟمِ يِملَم وَمُٞمَّم٤مُب ُِم ـَ اعْمنُْمِ ٌَٞمَُّتقَن ُِم اِر ُي ـْ َأْهِؾ اًمدَّ ِْؿ ىَم٤مَل قَم . "ُهْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ": ٤مِئِٝمْؿ َوَذَراِرهيِّ

 .(3012: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

 1292 -  
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِلِّ  : ÷قَم ، َُمْ٘متُقًَم٦مً  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اُْمَرَأًة ُوضِمَدْت ذِم سَمْٕمِض َُمَٖم٤مِزي اًمٜمٌَّ

 
ِ
ٌَْٞم٤منِ ملسو هيلع هللا ىلصوَم٠َمٟمَْٙمَر َرؾُمقُل اّللَّ  َواًمّمِّ

ِ
٤مء ًَ  .(3014: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ىَمتَْؾ اًمٜمِّ

٤ٌَّمٍس ^ - 1293  ـِ قَم ـِ اسْم ٞم ٤م : قَم
ُف سَمَٚمَٖمف َأنَّ قَمٚمِ َق ىَمْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل  ÷َأٟمَّ ًَمْق يُمٜم٧ُْم َأَٟم٤م مَلْ : طَمرَّ

ِلَّ   ىْمُٝمْؿ َٕنَّ اًمٜمٌَّ ": ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصُأطَمرِّ
ِ
سُمقا سمَِٕمَذاِب اّللَّ ِلُّ  . "ٓ شُمَٕمذِّ : ملسو هيلع هللا ىلصَوًَمَ٘مَتٚمُْتُٝمْؿ يَماَم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

َل ِديٜمَ  ـْ سَمدَّ  .(3017: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ُف وَم٤مىْمُتُٚمقُه""َُم
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ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  - 1294   : ىَم٤مَل  ÷قَم

ِ
"ىَمَرَص٧ْم َٟمْٛمَٚم٦ٌم َٟمٌِٞم ٤م : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اّللَّ

 وَم٠َمَُمَر سمَِ٘مْرَي٦ِم اًمٜمَّْٛمِؾ وَم٠ُمطْمِرىَم٧ْم 
ِ
َٟمٌَِْٞم٤مء ْٕ ـَ ا ُ إًَِمٞمْفِ ، ُِم ٦ًم َأْن ىَمَرَصتَْؽ ٟمَ : وَم٠َمْوطَمك اّللَّ ْٛمَٚم٦ٌم َأطْمَرىْم٧َم ُأُمَّ

ٌُِّح" ًَ ـَ إَُُمِؿ شُم  .(3019: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ُِم

ـْ ضَمِريٍر  - 1295   : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
ـْ ِذي اخْلََٚمَّم٦ِم" ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ؟ "َأٓ شُمِرحُيٜمِل ُِم

٦ٌََم اًْمَٞماَمٟمِٞم٦َمِ  ك يَمْٕم ٛمَّ ًَ ـْ  وَم٤مٟمَْٓمَٚمْ٘م٧ُم ذِم : ىَم٤مَل . َويَم٤مَن سَمٞمًْت٤م ذِم ظَمثَْٕمَؿ ُي لَم َوُِم٤مَئ٦ِم وَم٤مِرٍس ُِم
ًِ مَخْ

َب ذِم َصْدِري طَمتَّك : ىَم٤مَل ، َأْْحََس َويَم٤مُٟمقا َأْصَح٤مَب ظَمٞمْؾٍ  ٧ٌُُم قَمغَم اخْلَٞمِْؾ وَمَيَ َويُمٜم٧ُْم ٓ َأصْم

٤م": َرَأْي٧ُم َأصَمَر َأَص٤مسمِِٕمِف ذِم َصْدِري َوىَم٤مَل  ٌِّتُْف َواضْمَٕمٚمُْف َه٤مِدًي٤م َُمْٝمِدي  َؼ إًَِمٞمَْٝم٤م وَم٤مٟمَْٓمٚمَ . "اًمٚمَُّٝمؿَّ صَم

ىَمَٝم٤م َه٤م َوطَمرَّ   ، وَمَٙمَنَ
ِ
هُ  ملسو هيلع هللا ىلصصُمؿَّ سَمَٕم٨َم إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ ؼِمُ َواًمَِّذي سَمَٕمثََؽ : وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل ضَمِريرٍ ، خُيْ

٤َم مَجٌَؾ َأضْمَقُف َأْو َأضْمَرُب  ٤ٌَمَرَك ذِم ظَمٞمِْؾ َأْْحََس : ىَم٤مَل ، سم٤ِمحْلَؼِّ َُم٤م ضِمئُْتَؽ طَمتَّك شَمَريْمُتَٝم٤م يَم٠َمهنَّ وَم

اٍت   .(3020: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوِرضَم٤مهِل٤َم مَخَْس َُمرَّ

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  - 1296  ِلِّ   ÷قَم ـِ اًمٜمٌَّ ى : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ى صُمؿَّ ٓ َيُٙمقُن يمِْنَ "َهَٚمَؽ يمِْنَ

َـّ صُمؿَّ ٓ َيُٙمقُن ىَمٞمٍَْمٌ سَمْٕمَدهُ ، سَمْٕمَدهُ  َـّ يُمٜمُقُزَه٤م ذِم ؾَم ، َوىَمٞمٍَْمٌ ًَمَٞمْٝمٚمَِٙم َٛم ًَ "َوًَمُتْ٘م
ِ
. ٌِٞمِؾ اّللَّ

 .(3027: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ِلُّ  : ىَم٤مَل  ÷َوقَمٜمُْف  - 1297  ك اًمٜمٌَّ : )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. احْلَْرَب ظُمْدقَم٦مً  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمٛمَّ

3028). 

ـَ قَم٤مِزٍب  - 1298   سْم
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ِلُّ  : ىَم٤مَل  ÷قَم ٤مًَم٦ِم َيْقَم ُأطُمٍد  ملسو هيلع هللا ىلصضَمَٕمَؾ اًمٜمٌَّ ضمَّ قَمغَم اًمرَّ

لَم َرضُمال ًِ ٌَػْمٍ َويَم٤مُٟمقا مَخْ ـَ ضُم  سْم
ِ
طُمقا : وَمَ٘م٤مَل ،  قَمٌَْد اّللَّ َٓمُٗمٜم٤َم اًمٓمَّػْمُ وَمال شَمؼْمَ "إِْن َرَأْيُتُٛمقَٟم٤م خَتْ

طُمقا طَمتَّك ، َُمَٙم٤مَٟمُٙمْؿ َهَذا طَمتَّك ُأْرؾِمَؾ إًَِمٞمُْٙمؿْ  َوإِْن َرَأْيُتُٛمقَٟم٤م َهَزُْمٜم٤َم اًْمَ٘مْقَم َوَأْوـَم٠مَْٟم٤مُهْؿ وَمال شَمؼْمَ

َـّ : ىَم٤مَل . ُُمقُهؿْ وَمَٝمزَ . ُأْرؾِمَؾ إًَِمٞمُْٙمْؿ" ٤مَء َيِْمَتِدْدَن ىَمْد سَمَدْت ظَمالظِمُٚمُٝم ًَ  َرَأْي٧ُم اًمٜمِّ
ِ
وَم٠َمَٟم٤م َواّللَّ

َـّ  َـّ َراوِمَٕم٤مٍت صمَِٞم٤مهَبُ ٌَػْمٍ ، َوَأؾْمُقىُمُٝم ـِ ضُم  سْم
ِ
، اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦َم َأْي ىَمْقِم اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مَ : وَمَ٘م٤مَل َأْصَح٤مُب قَمٌِْد اّللَّ

ٌَػْمٍ ؟ ُرونَ فَمَٝمَر َأْصَح٤مسُمُٙمْؿ وَماَم شَمٜمَْتٔمِ  ـُ ضُم  سْم
ِ
 : وَمَ٘م٤مَل قَمٌُْد اّللَّ

ِ
ٞمُتْؿ َُم٤م ىَم٤مَل ًَمُٙمْؿ َرؾُمقُل اّللَّ

ًِ  -َأَٟم

ـَ اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مِ : ىَم٤مًُمقا؟ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  َـّ ُِم ٌَ  ًَمٜم٠َمشْملَِمَّ اًمٜم٤َّمَس وَمَٚمٜمُِّمٞم
ِ
وَمَٚمامَّ َأشَمْقُهْؿ ، َواّللَّ
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ٌَُٚمقا ُُمٜمَْٝمِزُِملمَ  وَم٧ْم ُوضُمقُهُٝمْؿ وَم٠َمىْم ؾُمقُل ذِم ُأظْمَراُهؿْ . ُسِ وَمَٚمْؿ َيٌَْؼ َُمَع ، وَمَذاَك إِْذ َيْدقُمقُهُؿ اًمرَّ

ِلِّ   ِلُّ  ، وَم٠َمَص٤مسُمقا ُِمٜم٤َّم ؾَمٌِْٕملمَ ، هَمػْمُ اصْمٜمَْل قَمنَمَ َرضُمال ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَّ َوَأْصَح٤مسُمُف َأَص٤مسُمقا  ملسو هيلع هللا ىلصَويَم٤مَن اًمٜمٌَّ

يملَِم َيْقَم سَمْدٍر َأْرسَمِٕملَم َوُِم٤مَئ٦مً  ـَ اعْمنُْمِ َأذِم : وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤منَ ، ِٕملَم َأؾِمػًما َوؾَمٌِْٕملَم ىَمتِٞمالًؾَمٌْ ، ُِم

دٌ  اٍت ؟ اًْمَ٘مْقِم حُمَٛمَّ ِلُّ  ، صَمالَث َُمرَّ ٌُقهُ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمٜمََٝم٤مُهُؿ اًمٜمٌَّ ـُ َأيِب : صُمؿَّ ىَم٤مَل ، َأْن جُيِٞم َأذِم اًْمَ٘مْقِم اسْم

اٍت ؟ ىُمَح٤موَم٦مَ  ـُ اخْلَ : صُمؿَّ ىَم٤مَل ، صَمالَث َُمرَّ اٍت ؟ ٓم٤َّمِب َأذِم اًْمَ٘مْقِم اسْم صُمؿَّ َرضَمَع إمَِم ، صَمالَث َُمرَّ

 وَمَ٘مْد ىُمتُِٚمقا: َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل 
ِ
٤م َه١ُمٓء ُف وَمَ٘م٤مَل ، َأُمَّ ًَ  : وَماَم َُمَٚمَؽ قُمَٛمُر َٟمْٗم

ِ
 َي٤م قَمُدوَّ اّللَّ
ِ
، يَمَذسْم٧َم َواّللَّ

قءُ  ًُ ُٝمْؿ َوىَمْد سَمِ٘مَل ًَمَؽ َُم٤م َي طَْمَٞم٤مٌء يُمٚمُّ َٕ ـَ قَمَدْدَت  ِذي َيْقٌم سمَِٞمْقِم سَمْدٍر َواحْلَْرُب : ىَم٤مَل ، كَ إِنَّ اًمَّ

١ْميِن ، ؾِمَج٤مٌل  ًُ ُأقْمُؾ ُهٌَْؾ : صُمؿَّ َأظَمَذ َيْردَمِزُ ، إِٟمَُّٙمْؿ ؾَمَتِجُدوَن ذِم اًْمَ٘مْقِم ُُمثَْٚم٦ًم مَلْ آُُمْر هِب٤َم َومَلْ شَم

ٌَْؾ  ِلُّ ، ُأقْمُؾ ُه ٌُقا ًَمُف": ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ  : ىَم٤مًُمقا؟ "َأٓ دُمِٞم
ِ
: "ىُمقًُمقا: ىَم٤مَل ؟ َُم٤م َٟمُ٘مقُل ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

" ُ َأقْمغَم َوَأضَمؾُّ ى ًَمُٙمؿْ : ىَم٤مَل . اّللَّ ى َوٓ قُمزَّ ِلُّ  ، إِنَّ ًَمٜم٤َم اًْمُٕمزَّ ٌُقا ًَمُف": ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ؟ "أٓ دُمِٞم

 : ىَم٤مًُمقا: ىَم٤مَل 
ِ
ُ َُمْقَٟٓم٤م َوٓ َُمْقمَم : "ىُمقًُمقا: ىَم٤مَل ؟ َُم٤م َٟمُ٘مقُل ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ )أظمرضمف . ًَمُٙمْؿ"اّللَّ

 .(3039: اًمٌخ٤مري

ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم  - 1299 ٤ًٌم َٟمْحَق اًْمَٖم٤مسَم٦ِم طَمتَّك إَِذا يُمٜم٧ُْم سمَِثٜمِٞم٦َِّم : ىَم٤مَل ÷قَم ِديٜم٦َِم َذاِه ـَ اعْمَ ظَمَرضْم٧ُم ُِم

ـِ قَمْقٍف  ـِ سْم ْْحَ َؽ : ىُمٚم٧ُْم ، اًْمَٖم٤مسَم٦ِم ًَمِ٘مَٞمٜمِل هُمالٌم ًمَِٕمٌِْد اًمرَّ ٤مُح ُأظِمَذْت ًمِ٘مَ : ىَم٤مَل ؟ َُم٤م سمَِؽ ، َوحْيَ

ِلِّ   ـْ َأظَمَذَه٤م: ىُمٚم٧ُْم ، ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَّ ظَم٤مٍت َأؾْمَٛمْٕم٧ُم ، هَمَٓمَٗم٤مُن َووَمَزاَرةُ : ىَم٤مَل ؟ َُم ظْم٧ُم صَمالَث َسَ وَمٍَمَ

٤ٌَمطَم٤مهْ : َُم٤م سَملْمَ ٓسَمَتٞمَْٝم٤م ٤ٌَمطَم٤مْه َي٤م َص صُمؿَّ اٟمَْدوَمْٕم٧ُم طَمتَّك َأًْمَ٘م٤مُهْؿ َوىَمْد َأظَمُذوَه٤م وَمَجَٕمٚم٧ُْم ، َي٤م َص

سُمقا :َأْرُِمٞمِٝمْؿ َوَأىُمقُل  ْع وَم٤مؾْمتَٜمَْ٘مْذهُت٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ ىَمٌَْؾ َأْن َينْمَ وَّ يَْمَقِع َواًْمَٞمْقُم َيْقُم اًمرُّ ْٕ ـُ ا ، َأَٟم٤م اسْم

ٌَٚم٧ُْم هِب٤َم َأؾُمقىُمَٝم٤م ِلُّ  ، وَم٠َمىْم  : وَمُ٘مٚم٧ُْم ، ملسو هيلع هللا ىلصوَمَٚمِ٘مَٞمٜمِل اًمٜمٌَّ
ِ
إِنَّ اًْمَ٘مْقَم قِمَٓم٤مٌش َوإيِنِّ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

سمُ  يَْمَقِع َُمَٚمْٙم٧َم وَم٠َمؾْمِجْح إِنَّ : وَمَ٘م٤مَل ، قا ؾِمْ٘مَٞمُٝمْؿ وَم٤مسْمَٕم٨ْم ذِم إصِْمِرِهؿْ َأقْمَجٚمُْتُٝمْؿ َأْن َينْمَ ْٕ ـَ ا "َي٤م اسْم

 .(3041: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. اًْمَ٘مْقَم ُيْ٘مَرْوَن ذِم ىَمْقُِمِٝمْؿ"

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك  - 1300    : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
قا اًْمَٕم٤ميِنَ : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ َيْٕمٜمِل -"وُمٙمُّ

 .(3046: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري. َوَأـمِْٕمُٛمقا اجْل٤َمِئَع َوقُمقُدوا اعْمَِريَض" -ػمَ إؾَِم 
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ـْ أيب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريَّ    : ىمِٞمَؾ : ىَم٤مَل ، ÷ قَم
ِ
وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل ؟ َأيُّ اًمٜم٤َّمِس َأومَْْمُؾ ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

 
ِ
ـٌ جُيَ : ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ ِف َوَُم٤مًمِِف""ُُم١ْمُِم ًِ  سمِٜمَْٗم

ِ
ـْ : ىَم٤مًُمقا. ٤مِهُد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ـٌ ذِم ؿِمْٕم٥ٍم : ىَم٤مَل ؟ صُمؿَّ َُم "ُُم١ْمُِم

هِ  ـْ َذِّ َ َوَيَدُع اًمٜم٤َّمَس ُِم َٕم٤مِب َيتَِّ٘مل اّللَّ ـَ اًمِمِّ  .(1)"ُِم

٦ٌََم َأسُمق ؾَمٕمِ ، ُُمْٗمتِل اعَمِدْيٜم٦َمِ ، اعمَُج٤مِهدُ ، اإِلَُم٤ممُ : هق ـِ صَمْٕمَٚم ـِ ؾِمٜم٤َمِن سم ـُ َُم٤مًمِِؽ سم ٞمٍْد اخلُْدِريُّ ؾَمْٕمُد سم

ـِ اخلَْزَرِج  ـِ احل٤َمِرِث سم ـِ قَمْقِف سم ـِ إسَْمَجِر سم ٌَٞمِْد سم ـِ قُم : وَمَ٘م٤مل، اؾمُتّْمِٖمَر يقَم ُأطُمدٍ . سم

ِلِّ  ةَ ملسو هيلع هللا ىلص قُمِرْو٧ُم َيْقَم ُأطُمٍد قَمغَم اًمٜمٌَّ ـُ صَمالََث قَمنْمَ : َوَيُ٘مْقُل ، ٠مظُْمُذ سمَِٞمِديوَمَجَٕمَؾ َأيِب يَ ، َوَأَٟم٤م اسْم

 
ِ
ُف قَمٌُْؾ اًمِٕمَٔم٤ممِ ! َي٤م َرؾُمْقَل اهلل ُد ذِمَّ اًمٜمََّٔمرَ . (2)إِٟمَّ  ُيَّمٕمِّ

ِ
سُمفُ ، َوضَمَٕمَؾ َٟمٌِلُّ اهلل صُمؿَّ ىَم٤مَل ، َوُيَّمقِّ

ُه": ملسو هيلع هللا ىلص يِن ، "ُردَّ وؿمٝمد ، صمؿ يم٤من أول ُمِم٤مهده اخلٜمدق، واؾْمُتِْمِٝمَد َأسُمْقُه َُم٤مًمٌِؽ َيْقَُمَٝم٤م. وَمَردَّ

ْوَقانِ ، ، صمٜمتل قمنمة همزوةملسو هيلع هللا ىلص ؾمقل اهلل ُمع ر ـِ . َوؿَمِٝمَد َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍْد سَمٞمَْٕم٦َم اًمرُّ َث قَم َوطَمدَّ

ِلِّ  ـْ ، َوَأـَم٤مَب ، وَم٠َميْمَثرَ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ . َوـَم٤مِئَٗم٦ٍم ُمـ اًمَّمَح٤مسَم٦م، ÷َوقُمَٛمرَ ، ÷َأيِب سَمْٙمرٍ : َوقَم

ـَ   اعمُْجَتِٝمِدْي
ِ
ِل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍْد قمَ َرَوَى . َويَم٤مَن َأطَمَد اًمُٗمَ٘مَٝم٤مء ، َأًْمٗم٤ًم َوُم٤مَئ٦ًم َوؾَمٌِْٕملَم طَمِدْيث٤مً ملسو هيلع هللا ىلص ـِ اًمٜمٌَّ

ٚمٍِؿ( ًْ ( َو )ُُم ٌَُخ٤مِريِّ ٌَُخ٤مِريُّ . صَمالصََم٦ٌم َوَأْرسَمُٕمْقنَ : وَمِٗمل )اًم ت٦ََّم قَمنَمَ طَمِدْيث٤مً : َواٟمَْٗمَرَد اًم
ًِ ، سمِ

ٚمِؿٌ  ًْ لْمَ : َوُُم ًِ ِديٜم٦َمَ . سم٤ِمصْمٜملَْمِ َومَخْ ـُ اعْمَ ُٙم ًْ َ ، يَم٤مَن َي ، َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ؾَمٜم٦ََم َأْرسَمٍع َوؾَمٌِْٕملمَ َوهِب٤َم شُمُقذمِّ

ِٕملَم ؾَمٜم٦َمً ، َوًَمُف قَمِ٘م٥ٌم  ًْ
ـُ َأْرسَمٍع َوشمِ ٌَِ٘مٞمِع َوُهَق اسْم ـَ سم٤ِمًْم  .(3)َوُدوِم

                                                                                              

 (. 122(، وُمًٚمؿ)2786أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 420/ 11اًمٕمٌؾ: اًمْمخؿ ُمـ يمؾ رء، واٟمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر) (2)

(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 1260/ 3) (، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ168/ 3اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (3)

 (. 147/ 7(، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ طمجر)7/ 9ٓسمـ يمثػم)
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 : ىِمٞمَؾ )): ىمقًمف
ِ
وىمٞمؾ هق رضمٌؾ ُمـ ، ÷وىمٞمؾ أٟمف أسمقذر، مل ُيٕمٚمؿ ىم٤مئٚمف، ((َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

 .(1)إقمراب

ِف َوَُم٤مًمِفِ )) : ملسو هيلع هللا ىلص(( وم٘م٤مل ؟ اًمٜم٤َّمِس َأومَْْمُؾ َأيُّ )) : ىمقًمف ًِ  سمِٜمَْٗم
ِ
٤مِهُد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ـٌ جُيَ ، ((ُُم١ْمُِم

ٕن أومْمؾ ُمٜمف إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ : ًمٞمس قمغم قمٛمقُمف وٓ يريد أٟمف أومْمؾ اًمٜم٤مس ىم٤مـم٦ٌم

، ملسو هيلع هللا ىلصوْحؾ اًمٜم٤مس قمغم ذائع اهلل وؾمٜمـ ٟمٌٞمف ، وُمـ أوشمك ُمٜم٤مزل اًمّمدي٘ملم، اًمًالم

٥ٌََّم هلؿ أؾم٤ٌمب اعمٜمٗمٕم٦م رم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ػماتوىم٤مَدَم إمم اخل واهلل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٙمـ إٟمام أراد ، وؾم

ٕٟمف ىمد يٙمقن رم ظم٤مصتٝمؿ ُمـ أهؾ اًمديـ واًمٕمٚمؿ : أقمٚمؿ أومْمؾ أطمقال قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

 .(2)واًمٗمْمؾ واًمْمٌط سم٤مًمًٜمـ ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف

ِف َوَُم٤مًمِفِ )): ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ًِ  سمِٜمَْٗم
ِ
ـٌ جُي٤َمِهُد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ يم٠من اعمراد سم٤معم١مُمـ ُمـ ىم٤مم سمام  ،((ُُم١ْمُِم

ؾ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وًمٞمس اعمراد ُمـ اىمتٍم قمغم اجلٝم٤مد وأمهؾ  شمٕملم قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم سمف صمؿ طمّمَّ

اًمقاضم٤ٌمت اًمٕمٞمٜمٞم٦م وطمٞمٜمئذ ومٞمٔمٝمر ومْمؾ اعمج٤مهد ًمام ومٞمف ُمـ سمذل ٟمٗمًف وُم٤مًمف هلل شمٕم٤ممم وًمام 

 .(3)ومٞمف ُمـ اًمٜمٗمع اعمتٕمدي

ـَ اًم)): ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ـٌ ذِم ؿِمْٕم٥ٍم ُِم هِ ُُم١ْمُِم ـْ َذِّ َ َوَيَدُع اًمٜم٤َّمَس ُِم َٕم٤مِب َيتَِّ٘مل اّللَّ ومٞمف دًمٞمؾ ، ((ِمِّ

ومٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل : وذم ذًمؽ ظمالف ُمِمٝمقرعمـ ىم٤مل سمتٗمْمٞمؾ اًمٕمزًم٦م قمغم آظمتالط 

وأيمثر اًمٕمٚمامء أن آظمتالط أومْمؾ سمنمط رضم٤مء اًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ وُمذه٥م ـمقائػ أن 

ٟمف حمٛمقل قمغم آقمتزال ذم زُمـ قمـ هذا احلدي٨م سم٠م وأضم٤مب اجلٛمٝمقر، آقمتزال أومْمؾ

                                                                                              

 (. 6/ 6اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (1)

/ 6(، وإيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض)7/ 5اٟمٔمرذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (2)

310 .) 

 (. 6/ 6ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (3)
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اًمٗمتـ واحلروب أو هق ومٞمٛمـ ٓ يًٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف وٓ يّمؼم قمٚمٞمٝمؿ أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ 

اخلّمقص وىمد يم٤مٟم٧م إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ومج٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

واًمٕمٚمامء واًمزه٤مد خمتٚمٓملم ومٞمحّمٚمقن ُمٜم٤مومع آظمتالط يمِمٝمقد اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م واجلٜم٤مئز 

ومٝمق ُم٤م اٟمٗمرج سملم ضمٌٚملم وًمٞمس : وأُم٤م اًمِمٕم٥م، قمٞم٤مدة اعمرى وطمٚمؼ اًمذيمر وهمػم ذًمؽو

ًٓ ٕٟمف  اعمراد ٟمٗمس اًمِمٕم٥م ظمّمقًص٤م سمؾ اعمراد آٟمٗمراد وآقمتزال وذيمر اًمِمٕم٥م ُمث٤م

٤ًٌم قمـ اًمٜمج٤مة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا احلدي٨م ٟمحق احلدي٨م أظمر طملم ؾُمئؾ ، ظم٤مل قمـ اًمٜم٤مس هم٤مًم

 .(1)واسمؽ قمغم ظمٓمٞمئتؽ""أُمًؽ قمٚمٞمؽ ًم٤ًمٟمؽ وًمٞمًٕمؽ سمٞمتؽ : وم٘م٤مل

 

وإٟمام أريد سمف قمٜمد ، وم٤مًمٕمزًم٦م واًمٗمرار ٓ شمٙمقن ديٜم٤ًم يدان سمف ذم يمؾ إطمقال، "ٓ": اجلقاب

أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م، وظمقف اعمرء قمغم ديٜمف ُمـ اًمْمٞم٤مع، وىمقع اًمٗمتـ

ٚمِِؿ هَمٜمٌَؿ َيتٌَُْع هِب٤َم ؿَمَٕمَػ ))وؿِمُؽ َأْن َيٙمُ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل : ىم٤مل÷  ًْ قَن ظَمػْمَ َُم٤مِل اعمُ

٤ٌَمِل َوَُمَقاىِمَع اًمَ٘مٓمْرِ  ((، اجِل ـِ ـَ اًمِٗمَت َيِٗمرُّ سمِِديٜمِِف ُِم
(2). 

ٓ يٚمزم ُمـ ًمٗمظ احلدي٨م قمد اًمٗمرار ديٜم٤ًم وإٟمام هق صٞم٤مٟم٦م ًمٚمديـ ىم٤مل : ‘ ىم٤مل اًمٜمقوي" 

"إن أريد سمٛمـ يمقهن٤م : ىم٤مل همػمهو، ومٚمٕمٚمف ًمام رآه صٞم٤مٟم٦م ًمٚمديـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمديـ"

ضمٜمًٞم٦م أو شمٌٕمٞمْمٞم٦م وم٤مًمٜمٔمر ُمتجف وإن أريد يمقهن٤م اسمتدائٞم٦م أي اًمٗمرار ُمـ اًمٗمتٜم٦م ُمٜمِم١مه 

 .(3)اًمديـ"

                                                                                              

ـِ 2406(، واحلدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي)34/ 13اٟمٔمرذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ) (1) ٦ٌََم سْم (، ُمـ طمدي٨م قُمْ٘م

 (. 1392قَم٤مُِمٍر، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

 (. 19أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (2)

(، وىم٤مل ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٜمقوي، 1/69(. هٙمذا قمزاه اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح)69/ 1ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (3)

 ؾم٤مىمف سم٤معمٕمٜمك. ‘ أقمثر قمٚمٞمف ذم يمت٥م اًمٜمقوي هبذا اًمٚمٗمظ، وًمٕمٚمف  ومل
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ـَ طُمَّملْمٍ ىَم٤مَل   : وُمثٚمف طمدي٨م قِمْٛمَراَن سْم

ِ
٤مِل وَمٚمَْٞمٜم٠َْم : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ ضمَّ ـْ ؾَمِٛمَع سم٤ِمًمدَّ ))َُم

ضُم   إِنَّ اًمرَّ
ِ
ٌَُٝم٤مِت َأْو ًماَِم قَمٜمُْف وَمَقاّللَّ ـَ اًمِمُّ ٤َّم ُيٌَْٕم٨ُم سمِِف ُِم ـٌ وَمَٞمتٌَُِّٕمُف مِم ُف ُُم١ْمُِم ٥ُم َأٟمَّ

ًِ
َؾ ًَمَٞم٠مشْمِٞمِف َوْهَق حَيْ

ٌَُٝم٤مِت(( ـَ اًمِمُّ  .(1)ُيٌَْٕم٨ُم سمِِف ُِم

 :وهل، يِمؽمط ًمقضمقب اجلٝم٤مد ؾمٌٕم٦م ذوط

وٕٟمف ٓ ، وٓ شمّمح ُمٜمف، ٤ٌمدة واًمٕم٤ٌمدة ٓ دم٥م قمٚمٞمفٕٟمف قم: ومال جي٥م اجلٝم٤مد قمغم اًمٙم٤مومر

وًمذا : ومال ي١مذن ًمف سم٤مخلروج ُمع ضمٞمش اعمًٚمٛملم، يتقاومر ومٞمف اإلظمالص وإُم٤مٟم٦م واًمٓم٤مقم٦م

ِف َوَُم٤مًمِفِ " : اجلٝم٤مد ذم احلدي٨م سم٘مقًمفملسو هيلع هللا ىلص ىمٞمد اًمٜمٌل  ًِ  سمِٜمَْٗم
ِ
٤مِهُد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ـٌ جُيَ وذم ، "ُُم١ْمُِم

 : ىم٤مل ًمٚمرضمؾ اعمنمك اًمذي شمٌٕمف ذم سمدرملسو هيلع هللا ىلص احلدي٨م أظمر أن اًمٜمٌل 
ِ
ـُ سم٤ِمّللَّ )شُم١ْمُِم

ٍك(، )وَم٤مْرضِمعْ : ىَم٤مَل ، َٓ : ( ىَم٤مَل ؟ َوَرؾُمقًمِفِ  ـْ َأؾْمَتِٕملَم سمُِٛمنْمِ  .(2)وَمَٚم

: وحلدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، ٕٟمف همػم ُمٙمٚمػ: ومال جي٥م قمغم اًمّمٌل همػم اًم٤ٌمًمغ 

 
ِ
َة ؾَمٜم٦َمً ، َيْقَم ُأطُمدٍ  قَمَرَوفُ ملسو هيلع هللا ىلص "َأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ ـُ َأْرسَمَع قَمنْمَ وَمَٚمْؿ جُيِْزيِن صُمؿَّ قَمَرَوٜمِل ، َوُهَق اسْم

َة ؾَمٜم٦َمً ، َيْقَم اخلَٜمَْدِق  ـُ مَخَْس قَمنْمَ  .(3)وَم٠َمضَم٤مَزيِن"، َوَأَٟم٤م اسْم

                                                                                              

 (. 6304(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )4321أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف) (1)

 ’. (. ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م4727أظمرضمف ُمًٚمؿ) (2)

 (. 91(، وُمًٚمؿ)2664أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (3)
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وىمد ورد ذم ذًمؽ طمدي٨م ، ومال جي٥م قمغم اعمجٜمقن ٕٟمف ٓ يت٠مشمك ُمٜمف وٕٟمف همػم ُمٙمٚمػ

وقمـ ، قمـ اًمٜم٤َّمئؿ طمتك يًتٞم٘مظَ : "ُروِمَع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦مٍ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌل أن ا، ÷قمكم

ٌكِّ طمتك حَيَتٚمِؿَ   .(1)وقمـ اعمجٜمقِن طمتك َيٕمِ٘مَؾ"، اًمّمَّ

 : ىُمْٚم٧ُم : ىم٤مًم٧م، ’ومال ضمٝم٤مد قمغم اًمٜم٤ًمء ًمام روت قم٤مئِم٦م 
ِ
٤مء ًَ  قَمغَم اًمٜمِّ
ِ
َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

َـّ ضِمَٝم٤مدٌ قَمَٚمٞمْ ، " َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ؟ ضِمَٝم٤مدٌ   .(2)احْل٩َمُّ َواًْمُٕمْٛمَرُة ": َٓ ىِمَت٤مَل وِمٞمفِ ، ِٝم

ِلَّ : ىَم٤مًَم٧ْم ’ وقمٜمٝم٤م  ((: وَمَ٘م٤مَل ، ذِم اجِلَٝم٤مدِ ملسو هيلع هللا ىلص اؾْمَت٠مَْذٟم٧ُْم اًمٜمٌَّ َـّ احل٩َمُّ  .(3)))ضِمَٝم٤مُديُم

}اٟمِْٗمُروا : وأهنـ همػم داظمالت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، وهق دال قمغم أن اًمٜم٤ًمء ٓ ضمٝم٤مد قمٚمٞمٝمـ

{ ]اًمتقسم٦مظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م  .(4)[ وهق إمج٤مع41: ًٓ

وهلـ أن ، ؾم٘مقط ومرض اجلٝم٤مد قمٚمٞمٝمـ، ًمٙمـ اعم٘مّمقد ُمـ ُمٜمع اًمٜم٤ًمء، "ٓ": اجلقاب

وؾمٌٌف أهنـ ًمًـ ُمـ أهؾ ، وإٟمام ُأريد سمذًمؽ أن شمرك اجلٝم٤مد هق إومْمؾ هلـ، يتٓمققمـ سمف

وًمٞمس ًمٚمٛمرأة أومْمؾ ُمـ آؾمتت٤مر وشمرك ، ـ قمٚمٞمف وٓ ىمٞم٤مم سمفاًم٘مت٤مل ًمٚمٕمدو وٓ ىمدرة هل

واحل٩م يٛمٙمٜمٝمـ  ، ومٙمٞمػ ذم طم٤مل اًم٘مت٤مل اًمتل هل أصٕم٥م، ُم٤ٌمذة اًمرضم٤مل سمٖمػم ىمت٤مل

 .(5)ومٚمذًمؽ يم٤من أومْمؾ هلـ ُمـ اجلٝم٤مد، جم٤مٟم٦ٌم اًمرضم٤مل وآؾمتت٤مر قمٜمٝمؿ

                                                                                              

(، 4405((، وأسمق داوود)165/ 8ْرضَمُؿ اعَمْجٜمُقُن َواعَمْجٜمُقَٟم٦ُم)أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞمً٘م٤م )سَم٤مٌب: َٓ يُ  (1)

 (. 3287وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة)

 (. 2534(، وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة)2901أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م هبذا اًمٚمٗمظ) (2)

 (. 2875أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (3)

/ 17ح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ)(، واًمتقوٞمح ًمنم335/ 1اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع ٓسمـ اًم٘مٓم٤من) (4)

562 .) 

 (. 562/ 17اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (5)
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ـْ َأَٟمٍس  ِلِّ اهْنََزَم اًمٜمَّ ، " ًَمامَّ يَم٤مَن َيْقُم ُأطُمدٍ : ىَم٤مَل ، ÷وقَم ـِ اًمٜمٌَّ َوًَمَ٘مْد َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلص٤مُس قَم

َرشَم٤منِ ، قَم٤مِئَِم٦َم سمِٜم٧َْم َأيِب سَمْٙمرٍ  ُاَم عَمَُِمٛمِّ َوىَم٤مَل ، َأَرى ظَمَدَم ؾُمقىِمِٝماَم شَمٜمُْ٘مَزاِن اًمِ٘مَرَب ، َوُأمَّ ؾُمَٚمٞمٍْؿ َوإهِنَّ

هُ  صُمؿَّ ، صُمؿَّ شَمْرضِمَٕم٤مِن وَمَتْٛممََهِن٤َم، َأوْمَقاِه اًمَ٘مْقمِ  صُمؿَّ شُمْٗمِرهَم٤مٟمِِف ذِم ، شَمٜمُْ٘مالَِن اًمِ٘مَرَب قَمغَم ُُمتُقهِنِاَم : هَمػْمُ

 .(1)دَمِٞمَئ٤مِن وَمُتْٗمِرهَم٤مهِن٤َم ذِم َأوْمَقاِه اًمَ٘مْقِم "

ٍذ  سَمٞمِِّع سمِٜم٧ِْم ُُمَٕمقِّ ـِ اًمرُّ ِلِّ  ": ىَم٤مًَم٧ْم ، ’قَم ِ٘مل اًمَ٘مْقمَ ، ملسو هيلع هللا ىلصيُمٜم٤َّم َٟمْٖمُزو َُمَع اًمٜمٌَّ ًْ ، وَمٜمَ

 .(2)ك َواًمَ٘متغَْم إمَِم اعَمِديٜم٦َِم"َوَٟمُردُّ اجلَْرطَم ، َوَٟمْخُدُُمُٝمؿْ 

: وهؿ همػم داظمٚملم ذم ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم، ويً٘مط ومرض اجلٝم٤مد قمـ اًمٕمٌٞمد أيًْم٤م سم٤مإلمج٤مع

{]اًمتقسم٦م ًٓ ًمٙمـ إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م هبؿ وضم٥م ، [41: }اٟمِْٗمُروا ظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م

هلؿ أن يٛمتٜمٕمقا ُمـ اإلذن وم٢من اًمٕمٌٞمد ُمـ قمغم اًمامًمٙملم هلؿ أن ي٠مذٟمقا هلؿ سمذًمؽ وٓ جيقز 

 .(3)مجٚم٦م أُمقال اعمًٚمٛملم

ـِ ُهْرُُمزَ  ـْ َيِزيَد سْم ـُ قَم٤مُِمرٍ : ىَم٤مَل ، قَم ٤ٌَّمسٍ  يَمت٥ََم َٟمْجَدُة سْم ـِ قَم ٠َمًُمُف قمَ ، ÷احْلَُروِريِّ إمَِم اسْم ًْ ـْ َي

٤مِئؾ وَمَٙمَت٥َم ًَمف ضَمَقاسَمفُ  ًَ ٤ٌَّمسٍ ، سَمٕمِض اعم ـُ قَم ْرَأِة َواًْمَٕمٌِْد َهْؾ : ÷َوىَم٤مَل اسْم ـِ اعْمَ ؾَم٠َمًْم٧َم قَم

٠ٌَمَْس  وا اًْم ـْ هَلُْؿ ؾَمْٝمٌؿ َُمْٕمُٚمقمٌ ؟ يَم٤مَن هَلاَُم ؾَمْٝمٌؿ َُمْٕمُٚمقٌم إَِذا طَمَيُ ُْؿ مَلْ َيُٙم ـْ ، وَم٢ِمهنَّ َذَي٤م ُِم َّٓ َأْن حُيْ إِ

 .(4)َ٘مْقمِ هَمٜم٤َمِئِؿ اًمْ 

                                                                                              

 (. 2880أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 2883أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (2)

(، واًمًٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزه٤مر 335/ 1واٟمٔمر اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع ٓسمـ اًم٘مٓم٤من) (3)

 (. 954ًمٚمِمقيم٤مين )ص: 

 (. 4715أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)



 

 

 

 85 

 
٤ٌَّمسٍ  و ـِ قَم ـْ اسْم ِلَّ ، ÷قَم  ملسو هيلع هللا ىلص ))َأنَّ اًمٜمٌَّ

ِ
٤مء ًَ ـَ اجْلَْرطَمك، يَم٤مَن َيْٖمُزو سم٤ِمًمٜمِّ ـَ ، وَمُٞمَداِوي َذْي َوحُيْ

ـْ اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مِ  ((، ُِم َـّ ْب هَلُ ْٝمٍؿ وَمَٚمْؿ َيْيِ ًَ ٤م سمِ َوَأُمَّ
(1). 

ذا ىم٤مل وهب. "وذم إطم٤مدي٨م أن اًمٕمٌد ُيرَوُخ ًمف وٓ ُيًَٝمُؿ ًمف: ‘ىم٤مل اًمٜمقوي 

وىم٤مل . ٓ روخ ًمف يمام ىم٤مل ذم اعمرأة: وىم٤مل ُم٤مًمؽ. وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ومج٤مهػم اًمٕمٚمامء، اًمِم٤مومٕمل

 .(2)إن ىم٤مشمؾ أؾمٝمؿ ًمف": احلًـ واسمـ ؾمػميـ واًمٜمخٕمل واحلٙمؿ

َٓ : وذًمؽ سم٠مٓ يٙمقن أقمٛمًك أو أقمرضًم٤م أو ُمريًْم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم قَْمَٛمك طَمَرٌج َو ْٕ }ًَمٞمَْس قَمغَم ا

َٓ قَمغَم اعْمَِريِض طَمَرٌج{]اًمٗمتح قَْمَرِج طَمَرٌج َو ْٕ  [17: قَمغَم ا

وؿمٝمقد احلرب ، وٓ إصمؿ ذم أن يتخٚمٗمقا قمـ اجلٝم٤مد ُمع اعم١مُمٜملم، ومٚمٞمس قمغم ه١مٓء وٞمؼ

 .(3)وإؾم٤ٌمب اًمتل متٜمٕمٝمؿ ُمـ ؿمٝمقده٤م، ًمٚمٕمٚمؾ اًمتل هبؿ، ُمٕمٝمؿ إذا هؿ ًم٘مقا قمدّوهؿ

ٜمف ُمـ اجلٝم٤مد ُمع اعمًٚمٛملم ومال طمرج قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ، ـ يم٤من وم٘مػًما ٓ يٛمٚمؽ ُم٤م يٌٚمِّٖمفومٛم ويٛمٙمِّ

َٓ جَيُِدوَن َُم٤م ُيٜمِْٗمُ٘مقَن طَمَرٌج : شمٕم٤ممم ـَ  ِذي َٓ قَمغَم اًمَّ َٓ قَمغَم اعْمَْرَى َو  َو
ِ
َٕمَٗم٤مء }ًَمٞمَْس قَمغَم اًمْمُّ

 َوَرؾُمقًمِِف { ]اًمتقسم٦م
ِ
َّ
ِ
ل اإلُم٤مم ًمف وؾمٞمٚم٦م اًمٜم٘مؾ واًمٜمٗم٘م٦م وضم٥م وم٢من سمذ، [91: إَِذا َٟمَّمُحقا ّلل

 .قمٚمٞمف

٤م ُوضُمقُد اًمٜمََّٗمَ٘م٦م: ‘ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م طُ ، "َوَأُمَّ َّٓ سمِآًَم٦مٍ : وَمُٞمِْمؽَمَ ـُ إ َٓ ُيْٛمِٙم َٝم٤مَد  َنَّ اجْلِ ِٕ ، َو

 .(4)وَمُٞمْٕمَتؼَمُ اًْمُ٘مْدَرُة قَمَٚمٞمَْٝم٤م"

                                                                                              

 (. 4710أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (1)

 (. 191/ 12ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (2)

 (. 222/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (3)

 (. 198/ 9اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ) (4)
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ُمـ اإلرؿم٤مدات اًمٜمٌقي٦م اًمتل جي٥م  وومٞمف، ذم احلدي٨م سمٞم٤من ًمِٕمَٔمِؿ اجلٝم٤مد وومْمٚمف -1

 .اشم٤ٌمقمٝم٤م قمٜمد وىمقع اًمٗمتـ

وأُم٤م اقمتزال ، وومٞمف ومْمؾ آٟمٗمراد ًمام ومٞمف ُمـ اًمًالُم٦م ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمٚمٖمق وٟمحق ذًمؽ -2

 .(1)اًمٜم٤مس أصالً وم٘م٤مل اجلٛمٝمقر حمؾ ذًمؽ قمٜمد وىمقع اًمٗمتـ

 .وًمٙمٜمٝم٤م ُم٘مٞمدة سمنموط، ًمٞم٧ًم أومْمٚمٞم٦م اجلٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٦م -3

 .تٜم٦م وُمٔم٤مهن٤ماًمٌٕمد قمـ أؾم٤ٌمب اًمٗم -4

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة   : ىَم٤مَل ÷ قَم
ِ
الَة : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ  َوسمَِرؾُمقًمِِف َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ

ِ
ـَ سم٤ِمّللَّ ـْ آَُم "َُم

 َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜم٦َّمَ 
ِ
٤م قَمغَم اّللَّ  َأْو ضَمَٚمَس ذِم ، َوَص٤مَم َرَُمَْم٤مَن يَم٤مَن طَم٘م 

ِ
 َأْرِوِف ضَم٤مَهَد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

تِل ُوًمَِد وِمٞمَٝم٤م"  : وَمَ٘م٤مًُمقا. اًمَّ
ِ
ُ اًمٜم٤َّمَس ، َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ ٌَنمِّ "إِنَّ ذِم اجْلَٜم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم : ىَم٤مَل ؟ َأوَمال ُٟم

 َوإَْرضِ 
ِ
اَمء ًَّ  يَماَم سَملْمَ اًم

َرضَمَتلْمِ  َُم٤م سَملْمَ اًمدَّ
ِ
ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ ُ ًمِٚمُْٛمَج٤مِهِدي َه٤م اّللَّ وَم٢ِمَذا ، َأقَمدَّ

ُف َأْوؾَمُط اجْلَٜم٦َِّم َوَأقْمغَم اجْلَٜم٦َِّم  َ وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًْمِٗمْرَدْوَس وَم٢ِمٟمَّ ـِ  -ُأَراهُ -ؾَم٠َمًْمُتُؿ اّللَّ ْْحَ ، وَمْقىَمُف قَمْرُش اًمرَّ

ُر َأهْن٤َمُر اجْلَٜم٦َِّم"  .(2)َوُِمٜمُْف شَمَٗمجَّ

 ، طم٤موِمُظ اًمّمح٤مسم٦م، اعمُْجَتِٝمدُ ، اًمَٗمِ٘مٞمْفُ ، اإِلَُم٤ممُ 
ِ
ْوِدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل اهلل ، َأسُمق ُهَرْيَرَة اًمدَّ

٤ٌَمِت ، ÷اًمَٞماَميِنُّ  ٤مِظ إصَْم  .ؾَمٞمُِّد احلُٗمَّ

ـُ َصْخرٍ : َأْرضَمُحَٝم٤م، اظْمُتٚمَِػ ذِم اؾْمِٛمِف قَمغَم َأىْمَقاٍل مَج٦َّمٍ   ـِ سم ْْحَ قَمٌُْد اًمرَّ
(3). 

                                                                                              

 (. 7/ 6ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (1)

 (. 2790أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (2)

 (. 578/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (3)
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 يَم٤مَن اؾمٛمف ذِم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد ؿمٛم: وُي٘م٤مل

ِ
قَمٌد  ملسو هيلع هللا ىلصس ويمٜمٞمتف أسمق إؾمقد ومًامه َرؾُمقل اّللَّ

 .اّللَّ ويمٜم٤مه أسم٤م ُهَرْيرة

إٟمام يمٜمٞم٧م سم٠ميب ُهَرْيرة أين وضمدت أوٓد هرة وطمِمٞم٦م ومحٛمٚمتٝم٤م ذِم ، وروي قَمٜمُْف أٟمف ىم٤مل

 .(1)ىِمٞمَؾ وم٠مٟم٧م َأسُمق ُهَرْيرة، هرة: وم٘مٚم٧م؟ ُم٤م َهِذهِ : وم٘مٞمؾ، يمٛمل

ٌَُخ٤مِريُّ  هُ . ُن ُم٤مَئ٦ٍم َأْو َأيْمثَرُ َرَوى قَمٜمُْف صَماَم : ىَم٤مَل اًم ِل ؾَمٜم٦َِم : َوىَم٤مَل هَمػْمُ يَم٤مَن َُمْ٘مَدُُمُف َوإؾِْمالَُُمُف ذِم َأوَّ

ٌَٞمْٜم٦َمَ . قَم٤مَم ظَمٞمؼَْمَ ، ؾَمٌْعٍ  ـُ ًُم ـِ سم ْْحَ سَمِٕمٞمَْد َُم٤م سَملْمَ ، َرَأْي٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َرضُمالً آَدمَ : َوىَم٤مَل قَمٌُْد اًمرَّ

ٌَلْمِ  شَملْمِ ، َتلْمِ َأوْمَرَق اًمثَّٜمِٞمَّ ، اعَمٜمِْٙم ـَ . َذا َوِٗمػْمَ ْي ـُ ؾِمػْمِ ، ًَمٞمِّٜم٤مً ، يَم٤مَن َأسُمق ُهَرْيَرَة َأسْمَٞمَض : َوىَم٤مَل اسْم

 .(2)حِلَْٞمُتُف َْحَْراءُ 

 : ىُمٚم٧ُْم ÷ ىَم٤مَل ، أن حيٌف قم٤ٌمد اهلل اعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصدقم٤م ًمف رؾمقل اهلل 
ِ
اْدُع ، َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ل إمَِم  ٌٌَِّٜمِل َأَٟم٤م َوُأُمِّ َ َأْن حُيَ ٤ٌَمِدِه اعْم١ُْمُِمٜملِمَ اّللَّ ٌَُٝمْؿ إًَِمٞمْٜم٤َم،  قِم ٌِّ  : ىَم٤مَل ، َوحُيَ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ٌَٞمَْدَك َهَذا ٥ٌِّْم قُم ٤ٌَمِدَك اعْم١ُْمُِمٜملِمَ ، َيْٕمٜمِل َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ ، اًمٚمَُّٝمؿَّ طَم ُف إمَِم قِم ٥ٌِّْم إًَِمٞمِْٝمِؿ ، َوُأُمَّ َوطَم

ًْ ، اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ـٌ َي َؼ ُُم١ْمُِم
َّٓ َأطَمٌَّٜمِلوَماَم ظُمٚمِ َٓ َيَرايِن إِ  .(3)َٛمُع يِب َو

 .وسمٖمْمف قمالُم٦م قمغم اًمٜمٗم٤مق واًمٙمٗمر، قمالُم٦م قمغم اإليامن÷ ومّم٤مر طمٌف 

 .ؿَمَٗم٤مَك اهلُل َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ : وَمَ٘م٤مَل ، َدظَمَؾ َُمْرَواُن قَمغَم َأيِب ُهَرْيَرَة ذِم ؿَمْٙمَقاهُ 

 .طِم٥مَّ ًمَِ٘م٤مِئلوَم٠مَ ، اًمٚمَُّٝمؿَّ إيِنِّ ُأطِم٥مُّ ًمَِ٘م٤مءكَ : وَمَ٘م٤مَل 

 .(4)وَماَم سَمَٚمَغ َُمْرَواُن َأْصَح٤مَب اًمَ٘مَٓم٤م طَمتَّك َُم٤مَت : ىَم٤مَل 

                                                                                              

 (. 366/ 34ذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل )هت (1)

 (. 586/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (2)

 (. 158أظمرضمف ُمًٚمؿ) (3)

 (. 625/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (4)
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لْمَ : وىَم٤مَل اًمَقاىِمِديُّ  ًِ ٍع َومَخْ ًْ

َوُهَق َصغمَّ قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم ، َوًَمُف صَماَمٌن َوؾَمٌُْٕمْقَن ؾَمٜم٦َمً ، َُم٤مَت ؾَمٜم٦ََم شمِ

لْمَ ، ذِم َرَُمَْم٤منَ  ًِ الٍ َوهُ : ىَم٤مَل . ؾَمٜم٦ََم صَماَمٍن َومَخْ ٍع ، َق َصغمَّ قَمغَم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ذِم ؿَمقَّ ًْ
ؾَمٜم٦ََم شمِ

لْمَ 
ًِ  .(1)َومَخْ

الةَ )): ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف   َوسمَِرؾُمقًمِِف َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ
ِ
ـَ سم٤ِمّللَّ ـْ آَُم ومٞمف شم٠مٟمٞمس عمـ طُمرم اجلٝم٤مد ، ((. . . . َُم

ٕهن٤م : قصٚمف إمم اجلٜم٦موم٢من ًمف ُمـ اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم واًمتزام اًمٗمرائض ُم٤م ي، ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 .(2)هل هم٤مي٦م اًمٓم٤مًمٌلم وُمـ أضمٚمٝم٤م شمٌذل اًمٜمٗمقس ذم اجلٝم٤مد

 َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜم٦َّمَ )): ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 
ِ
٤م قَمغَم اّللَّ  .(3)صم٤مسمًت٤م قمٚمٞمف سمققمده اًمّمدق: أي، ((يَم٤مَن طَم٘م 

ُ ًمِٚمُْٛمَج٤مِهِدي)): ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  َه٤م اّللَّ  إِنَّ ذِم اجْلَٜم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم َأقَمدَّ
ِ
ومٞمف ، ((. . . ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

 سمٞم٤من

وومْمٞمٚمتٝمؿ رم اجلٜم٦م ًمػمهم٥م أُمتف رم جم٤مهدة اعمنميملم ، ًمدرضم٤مت اعمج٤مهديـ رم ؾمٌٞمؾ اهلل

 .(4)وإقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمالم

َ وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًْمِٗمْرَدْوَس )): ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  هل ضمٜم٦م ذات : و اًمِٗمْرَدْوُس  ((. . . وَم٢ِمَذا ؾَم٠َمًْمتُُؿ اّللَّ

وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ أن ًمٗمظ اًمٗمردوس ذيمر ذم اًم٘مرآن . (5)ًٌُت٤مُن سمُٚمٖم٦ِم اًمِّم٤ممِ وىمٞمؾ اًم، يمرم

٤محِل٤َمِت يَم٤مَٟم٧ْم هَلُْؿ ضَمٜم٤َّمُت : ُمرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، ُمرشملم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي }إِنَّ اًمَّ

{ ]اًمٙمٝمػ ًٓ  [107: اًْمِٗمْرَدْوِس ُٟمُز

                                                                                              

 (. 626/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (1)

 (. 13/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (2)

  (.303/ 4ذح اعمّم٤مسمٞمح ٓسمـ اعمٚمؽ ) (3)

 (. 13/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (4)

 (. 74/ 2(، وُمٕمجؿ ديقان إدب ًمٚمٗم٤مرايب)339/ 7واٟمٔمر اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أْحد) (5)
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ـَ َيِرصُمقَن 10ًْمَقاِرصُمقَن )}ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ ا: وإظمرى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اعم١مُمٜملم ِذي ( اًمَّ

 [11، 10: اًْمِٗمْرَدْوَس ُهْؿ وِمٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن{ ]اعم١مُمٜمقن

ًٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم وأظمرى سم٠مهن٤م ُمػماصم٤ًم هلؿ  .ومذيمره٤م اهلل قمز وضمؾ ُمرة سم٠مهن٤م ٟمز

ؾَمُٓمَٝم٤م اًْمِٗمْرَدْوُس َرسْمَقُة اجْلَٜم٦َِّم َوَأوْ : ىَم٤مَل ىَمَت٤مَدةُ : واظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمٜمك اًمٗمردوس

٤ٌَمِهكِمُّ . َوَأقْمالََه٤م َوَأوْمَْمُٚمَٝم٤م َوَأْروَمُٕمَٝم٤م ُة اجْلَٜم٦َّمِ : َوىَم٤مَل َأسُمق ُأَُم٤مَُم٦َم اًْم : َوىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم . اًْمِٗمْرَدْوُس ُهَّ

ـْ ضَمٜم٦َِّم اًْمِٗمْرَدْوسِ  ٜم٤َمِن ضَمٜم٦ٌَّم َأقْمغَم ُِم ُِمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف ، ًَمٞمَْس ذِم اجْلِ ْٔ ـِ َواًمٜم٤َّمُهقَن قمَ ، وِمٞمَٝم٤م ا

 .(1)اعْمُٜمَْٙمرِ 

٤ًٌم ُمـ درضم٦م اعمج٤مهد ٕن اًمٗمردوس إذا يم٤من : ودل ذًمؽ أٟمف ىمد يٕمٓمك اهلُل عمـ مل جي٤مهد ىمري

دل أن ُمـ : مجٞمع أُمتف سمٓمٚم٥م اًمٗمردوس ُمـ اهللملسو هيلع هللا ىلص وىمد أُمر ، أقمغم اجلٜم٦م ومال درضم٦م ومقىمف

سمقأه اًمٗمردوس وإن مل جي٤مهد وم٘مد شم٘م٤مرب درضمتف ُمـ درضم٤مت اعمج٤مهد رم اًمٕمٚمق وإن 

 .(2)واهلل ي١مشمك ومْمٚمف ُمـ يِم٤مء، ٗم٧م اًمدرضم٤مت رم اًمٙمثرةاظمتٚم

 .قمغم ؾم٤مئر أقمامل اًمديـملسو هيلع هللا ىلص  شم٘مديؿ اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف -1

 .ومْمؾ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم-2

 .ومْمؾ اعمج٤مهديـ ودرضم٤مهتؿ -3

شمٗم٤موؾ أهؾ اإليامن ذم اجلٜم٦م سم٠مقمامهلؿ-4

                                                                                              

 (. 68/ 11(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )130/ 18شمٗمًػم اًمٓمؼمي) (1)

 (. 13/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (2)
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ـِ قُمٛمَ   سْم
ِ
ـِ قَمٌِْد اّللَّ ِلَّ : َر ^ ىَم٤مَل قَم ١ْمُم ذِم صَمالصَم٦ٍم ذِم : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ اَم اًمِمُّ ))إِٟمَّ

اِر(( ْرَأِة َواًمدَّ  .(1)اًْمَٗمَرِس َواعْمَ

ـِ ُٟمَٗمٞمٍْؾ اًمَٕمَدِويُّ اعمٙمل اعمدين : ُهق ـِ اخلَٓم٤َّمِب سم ـُ قُمَٛمَر سم  سم
ِ
َْحـ قَمٌُْد اهلل يم٤من أسُمق قَمٌِد اًمرَّ

يقم أطمد وهق سمـ  ملسو هيلع هللا ىلصُمقًمده ىمٌؾ اًمقطمل سمًٜم٦م مل يِمٝمد سمدًرا وقُمرض قمغم رؾمقل اهلل 

أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ومٚمؿ جيزه ومل يره سمٚمغ صمؿ قمرض قمٚمٞمف يقم اخلٜمدق وهق اسمـ مخس قمنمة 

، وٓ يّمح، إٟمف أول ُمـ سم٤ميع يقُمئذ: َوىَم٤مَل سمٕمض أهؾ اًمًػم، وؿمٝمد احلديٌٞم٦م، وم٠مضم٤مزه

 واًمّمحٞمح أن ُمـ سم٤ميع َرؾُمقل ا
ِ
سم٤محلديٌٞم٦م حت٧م اًمِمجرة سمٞمٕم٦م اًمروقان َأسُمق ؾمٜم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصّللَّ

 .(2)إؾمدي

ـُ قُمَٛمَر اًْمَٗمتَْح : َوىَم٤مَل جُم٤َمِهدٌ  ـَ ؾَمٜم٦َمً ، َأْدَرَك اسْم ي ـُ قِمنْمِ ويم٤من ُمـ  -َيْٕمٜمِل وَمتَْح ُمٙم٦م -َوُهَق اسْم

ومل يِمتٖمؾ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمّمٗمراء وٓ سم٤مًمتٛمتع ، وزه٤مدهؿ وىمرائٝمؿ ص٤محلل اًمّمح٤مسم٦م

  ملسو هيلع هللا ىلصٞمْم٤مء وٓ وؿ درمًه٤م إمم درهؿ ويم٤من ُمـ أيمثرهؿ شمتًٌٕم٤م ٔصم٤مر رؾمقل اهلل سم٤مًمٌ

ًٓ هل٤م ـْ ضَم٤مسمٍِر ، وأيمثرهؿ اؾمتٕمام َّٓ ىَمْد  -َأْو َُم٤م َأْدَريْم٧ُم  -َُم٤م َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل ، ÷قَم َأطَمًدا إِ

ٟمَْٞم٤م َأْو َُم٤مَل هِب٤َم ـَ قُمَٛمرَ ، َُم٤مًَم٧ْم سمِِف اًمدُّ  سْم
ِ
َّٓ قَمٌَْد اّللَّ  .(3)إِ

ٌِٞمِْٕملُّ وىَم٤م ًَّ ـَ قُمَٛمَر آَدمَ : َل َأسُمق إؾِْمَح٤مَق اًم ٞماْمً ، َرَأْي٧ُم اسْم ًِ ٤مىَملْمِ ، ضَم ًَّ ، إَِزاُرُه إمَِم ٟمِّْمِػ اًم

 .َيُٓمْقُف 

ـِ  ْْحَ ـُ قَمٌِْد اًمرَّ ـُ قُمَٛمَر َوُهَق ذِم اًمَٗمْْمِؾ ُِمثُْؾ َأسمِٞمْفِ : وىَم٤مَل َأسُمق ؾَمَٚمَٛم٦َم سم  .َُم٤مَت اسْم

                                                                                              

 (. 116(، وُمًٚمؿ )2858أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 37(، وُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ٓسمـ طم٤ٌمن)ص: 210/ 3اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (2)

 (. 294/ 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ) (3)
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٤مس إٓ أن خيرج طم٤مضًم٤م أو ُمٕمتٛمًرا أو هم٤مزًي٤م إٓ أن اقمتزل اًمٗمتـ وىمٕمد ذم اًمٌٞم٧م قمـ اًمٜم

أدريمتف اعمٜمٞم٦م قمغم طم٤مًمتف شمٚمؽ سمٛمٙم٦م وهق طم٤مج ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم وهب٤م دومـ ريض اهلل 

 .(1)قمٜمف وقمـ وأسمٞمف وقمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

) ـِ قُمَٛمَر ذِم )ُُمًٜمَِد سَمِ٘ملر َٗمَ٘م٤م ًَمُف قَمغَم ، رِ َأًْمَٗم٤مِن َوؾِم٧مُّ ُم٤مَئ٦ٍم َوصَمالصَُمْقَن طَمِدْيث٤ًم سم٤ِمعمَُٙمرَّ : َوٓسْم : َواشمَّ

ٌَُخ٤مِريُّ . ُم٤مَئ٦ٍم َوصَماَمٟمَِٞم٦ٍم َوؾِمتِّلْمَ طَمِدْيث٤مً  ٚمِؿٌ ، سم٠َِمطَمٍد َوصَماَمٟملِْمَ طَمِدْيث٤مً : َواٟمَْٗمَرَد ًَمُف اًم ًْ سم٠َِمطَمٍد : َوُُم

 .(2)َوصَمالصَملِْمَ 

كٌ )): ُمـ ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلصإن ؾم٠مل ؾم٤مئؾ قمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  ُة ِذْ : وىمقًمف ُمع ذًمؽ ،(3)((اًمٓمِّػَمَ

ةَ )) ـَ إؾََمدِ ، َوَٓ َه٤مَُم٦َم َوَٓ َصَٗمرَ ، َٓ قَمْدَوى َوَٓ ـمػَِمَ ـَ اعَمْجُذوِم يَماَم شَمِٗمرُّ ُِم ، (4)((َوومِرَّ ُِم

ارِ )): وىمقًمف ١ْمُم ذِم صَمالصَم٦ٍم ذِم اًمَْٗمَرِس َواعْمَْرَأِة َواًمدَّ  .((اًمِمُّ

 ُم٤م هنل قمٜمف ُمـ اًمتٓمػم وُمـ وسملم، ُم٤م اًمٗمرق سملم ُم٤م ضم٤مء قمٜمف ُمـ هذه إىمقال: وم٘م٤مل 

 ؟اًمِم١مم

 :أن اًمتٓمػم ىمٌؾ اإلؾمالم يم٤من ُمـ وضمقه ُمٜمٝم٤م: وم٤مجلقاب

ُم٤م يم٤من حيٙمل قمـ اًمٕمرب ُمـ زضمر اًمٓمػم وإقم٤مضمٝم٤م قمـ أويم٤مره٤م قمٜمد إرادة اخلروج 

وإن ُمرت قمـ اًمِمامل ، ًمٚمح٤مضم٦م وم٢من ُمرت قمغم اًمٞمٛملم شمٗم٤مءًم٧م سمف وُمْم٧م ًمقضمٝمٝم٤م

 .اًمٖمراب ويٜم٤موًمقٟمف اًمٌلمشمِم٤مءُم٧م سمف وىمٕمدت ويم٤مٟمقا يتٓمػمون سمّمقت 

                                                                                              

/ 3(، و ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل)950/ 3اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم) (1)

 (. 37طم٤ٌمن)ص: (، وُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ٓسمـ 210

 (. 238/ 3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (2)

، وصححف إًم٤ٌمين ذم ÷(، ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 3538(، واسمـ ُم٤مضمف)3687أظمرضمف أْحد) (3)

 (. 429اًمّمحٞمح٦م)

 (. 5707أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)
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وُمٜمٝم٤م ُم٤م حيٙمل قمـ إقم٤مضمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يتِم٤مءُمقن قمٜمد اخلروج سم٤مًمٖمداة سمرؤي٦م اًمّمٌل 

ويتٞمٛمٜمقن إذا ظمرضمقا ًمٚمح٤مضم٦م ورأوا صًٌٞم٤م يرضمع ُمـ قمٜمد اعمٕمٚمؿ إمم ، يذه٥م سمف إمم اعمٕمٚمؿ

٤مرغ ويتٞمٛمٜمقن سمرؤي٦م وم، ويتِم٤مءُمقن سمرؤي٦م اًمً٘م٤مء وقمغم فمٝمره ىمرسم٦م ممٚمقءة ُمِمدودة. سمٞمتف

ويتٞمٛمٜمقن سم٤محلامل ، واًمداسم٦م اعمقىمرة، اًمً٘م٤مء ُمٗمتقطم٦م ويتِم٤مءُمقن سم٤محلامل اعمث٘مؾ سم٤محلٛمؾ

 .واًمداسم٦م اًمتل طمط قمٜمٝم٤م ْحٚمٝم٤م، اًمذي ووع ْحٚمف وحيٙمل

ومج٤مء اإلؾمالم سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمتٓمػم واًمتِم٤مؤم سمام يًٛمع ُمـ صقت ـم٤مئر مم٤م يم٤من قمغم أي 

وا اًمٓمَّػْمَ )): ملسو هيلع هللا ىلصطم٤مل يم٤من وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  أي ٓ شمزقمجقه٤م  (1)((قَمغَم َُمِٙمٜم٤َمهِت٤َم َأىمِرُّ

 .(2)وشمٓمػموه٤م ًمتٜمٔمروا يمٞمػ متر ومتٔمٕمٜمقا أو شم٘مٕمدوا

كٌ )): ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ُة ِذْ ٤ًٌم : إٟمام ؾمامه٤م ذيًم٤م، ((اًمٓمِّػَمَ ٕهنؿ يم٤مٟمقا يرون ُم٤م يتِم٤مءُمقن سمف ؾمٌ

ومٙمٞمػ إذا اٟمْمؿ ، وُمالطمٔم٦م إؾم٤ٌمب ذم اجلٛمٚم٦م ذك ظمٗمل، ُم١مصمًرا ذم طمّمقل اعمٙمروه

 ؟.٤مًم٦م وؾمقء اقمت٘م٤مدإًمٞمٝم٤م ضمٝم

وقمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ُمٕمت٘مًدا شم٠مصمػمه٤م ومٝمق ذيًم٤م ٕٟمف ضمٕمؾ هل٤م ، وم٢من اقمت٘مد أهن٤م شمٜمٗمع أو شمي 

 .(3)أصمًرا ذم اًمٗمٕمؾ واإلجي٤مد

ارِ ": ملسو هيلع هللا ىلصوأُم٤م ىمقًمف  ١ْمُم ذِم صَمالصَم٦ٍم ذِم اًْمَٗمَرِس َواعْمَْرَأِة َواًمدَّ ٕٟمف ، " ومٚمٞمس ُمـ اًمتٓمػم ذم رءاًمِمُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصومٚمق شمِم٤مءم سم٤مًمٜم٤ًمء ًمام ٟمٙمحٝمـ ، ًمٜم٤ًمء ُم٤م مل حيٚمؾ ًمٖمػمهُمـ ا ملسو هيلع هللا ىلصقمز وضمؾ أطمؾ ًمٜمٌٞمف 

                                                                                              

ـْ ُأمِّ يُمْرزٍ  (1)  (. 4152، وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة)’أظمرضمف أسمق داود)(، قَم

 (. 19/ 2ٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن ٕيب قمٌد اهلل احلٚمٞمٛمل)اعمٜم (2)

/ 9(، ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ )219/ 14اٟمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (3)

2983 .) 



 

 

 

 93 

 
: وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ، (1)((اخْلَٞمُْؾ َُمْٕمُ٘مقٌد سمِٜمََقاِصٞمَٝم٤م اخْلػَْمُ إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ )): ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل

ٌُقَن سمِِف قَمُدوَّ  ـْ ِرسَم٤مِط اخْلَٞمِْؾ شُمْرِه ٍة َوُِم ـْ ىُمقَّ وا هَلُْؿ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ ُِم يُمْؿ {  }َوَأقِمدُّ  َوقَمُدوَّ
ِ
اّللَّ

 [60: ]إٟمٗم٤مل

 ؟!.ومٙمٞمػ يٙمقن ومٞمام هذا ؾمٌٞمٚمف ؿم١مم

واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذا احلدي٨م وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ وـم٤مئٗم٦م هق قمغم  ": ‘ىم٤مل اًمٜمقوي 

٤ًٌم ًمٚمير أو اهلالك ويمذا اخت٤مذ اعمرأة ، فم٤مهره وإن اًمدار ىمد جيٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ؾمٙمٜم٤مه٤م ؾمٌ

ّمؾ اهلالك قمٜمده سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمٜم٤مه ىمد حيّمؾ اعمٕمٞمٜم٦م أو اًمٗمرس أو اخل٤مدم ىمد حي

وىم٤مل اخلٓم٤ميب ، "إن يٙمـ اًمِم١مم ذم رءيمام سح سمف ذم رواي٦م "، اًمِم١مم ذم هذه اًمثالصم٦م

ويمثػمون هق ذم ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمٓمػمة أي اًمٓمػمة ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م إٓ أن يٙمقن ًمف دار 

٤مرق اجلٛمٞمع سم٤مًمٌٞمع وٟمحقه يٙمره ؾمٙمٜم٤مه٤م أو اُمرأة يٙمره صحٌتٝم٤م أو ومرس أو ظم٤مدم ومٚمٞمٗم

وىم٤مل آظمرون ؿم١مم اًمدار وٞم٘مٝم٤م وؾمقء ضمػماهن٤م وأذاهؿ وؿم١مم اعمرأة قمدم ، وـمالق اعمرأة

وٓدهت٤م وؾمالـم٦م ًم٤ًمهن٤م وشمٕمروٝم٤م ًمٚمري٥م وؿم١مم اًمٗمرس أن ٓ يٖمزى قمٚمٞمٝم٤م وىمٞمؾ طمراهن٤م 

 .(2)وهمالء صمٛمٜمٝم٤م

ل ؿم١مم ؾمٛمٕم٧م ُمـ يٗمن هذا احلدي٨م "ي٘مق: وىم٤مل قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ىم٤مل ُمٕمٛمر

 .(3)اعمرأة إذا يم٤مٟم٧م همػم وًمقد وؿم١مم اًمٗمرس إذا مل يٖمز قمٚمٞمف وؿم١مم اًمدار ضم٤مر اًمًقء"

ـَ إؾََمدِ )): ملسو هيلع هللا ىلصوهٙمذا ىمقًمف  ـَ اعَمْجُذوِم يَماَم شَمِٗمرُّ ُِم ٕن ، وُمـ حي٥م اعمْم٤مر، ((َوومِرَّ ُِم

واعمراد سمذًمؽ طمًؿ اًمامدة ، أقمٜمل شمٕمدى ُمـ ؿمخص إمم ؿمخص، اجلذام ُمٕمد ُمٕم٘م٥م

ئال يقاومؼ رء ُمـ ذًمؽ اًم٘مدر ومٞمٕمت٘مد ُمـ وىمع ًمف أن ذًمؽ ُمـ اًمٕمدوى أو وؾمد اًمذريٕم٦م ًم

                                                                                              

 (. 97(، وُمًٚمؿ)2849أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 236/ 4(، وُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب)220/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (2)

 (. 19527ٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين)ُمّمٜمػ قم (3)
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ُمـ اًمٓمػمة ومٞم٘مع ذم اقمت٘م٤مد ُم٤م هنل قمـ اقمت٘م٤مده وم٠مؿمػم إمم اضمتٜم٤مب ُمثؾ ذًمؽ واًمٓمريؼ 

ومٞمٛمـ وىمع ًمف ذًمؽ ذم اًمدار ُمثالً أن ي٤ٌمدر إمم اًمتحقل ُمٜمٝم٤م ٕٟمف ُمتك اؾمتٛمر ومٞمٝم٤م رسمام ْحٚمف 

ٓ ، ومٙم٤من إُمر سم٤مًمٗمرار ُمـ اعمجذوم هلذا إُمر، ِم٤مؤمذًمؽ قمغم اقمت٘م٤مد صح٦م اًمٓمػمة واًمت

واًمت٤ٌمقمد ُمـ اًمٜم٤مر خلقف ، يمام أن اًمٗمرار ُمـ إؾمد خلقف اومؽماؾمف، ُمـ ىمٌؾ اًمتٓمػم

 .(1)إطمراىمٝم٤م ٓ ُمـ ىمٌؾ اًمتٓمػم

 .اًمٜمٝمل قمـ اًمتِم٤مؤم واًمتٓم٤مير-1

 .يٕمجٌف اًمٗم٠مل احلًـ ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمٜمٌل -2

ارِ ٤مؤم سملم اًمٜم٤مس ذم هذه اًمثالصم٦م اعمذيمقرة)أيمثر ُم٤م ي٘مع اًمتِم-3  .(اًْمَٗمَرِس َواعْمَْرَأِة َواًمدَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ِلِّ ÷ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ْرَهِؿ َوقَمٌُْد : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم يٜم٤َمِر َوقَمٌُْد اًمدِّ "شَمِٕمَس قَمٌُْد اًمدِّ

َل َريِضَ َوإِْن مَلْ ُيْٕمَط ؾَمِخطَ ، اخْلَِٛمٞمَّم٦مِ 
. شَمِٕمَس َواٟمَْتَٙمَس َوإَِذا ؿِمٞمَؽ وَمال اٟمْتََ٘مَش ، إِْن ُأقْمٓمِ

َراؾَم  ٍة ىَمَدَُم٤مُه إِْن يَم٤مَن ذِم احْلِ  َأؿْمَٕم٨َم َرأْؾُمُف ُُمْٖمؼَمَّ
ِ
٦ِم ـُمقسَمك ًمَِٕمٌٍْد آظِمٍذ سمِِٕمٜم٤َمِن وَمَرؾِمِف ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّللَّ

٤مىَم٦ِم إِنِ  ًَّ ٤مىَم٦ِم يَم٤مَن ذِم اًم ًَّ َراؾَم٦ِم َوإِْن يَم٤مَن ذِم اًم
اؾْمَت٠مَْذَن مَلْ ُي١ْمَذْن ًَمُف َوإِْن ؿَمَٗمَع مَلْ  يَم٤مَن ذِم احْلِ

ع"  .(2)ُيَِمٗمَّ

ْرَهِؿ َوقَمٌُْد اخْلَِٛمٞمَّم٦مِ " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  يٜم٤َمِر َوقَمٌُْد اًمدِّ إن ـمٚم٥م َذًمَِؽ ىمد : أي، "شَمِٕمَس قَمٌُْد اًمدِّ

 .اؾمتٕمٌده وص٤مر قمٛمٚمف يمٚمف ذم ـمٚمٌٝم٤م يم٤مًمٕم٤ٌمدة هلام

                                                                                              

 (. 22/ 2(، واعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن ٕيب قمٌد اهلل احلٚمٞمٛمل)62/ 6ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (1)

 (. 2887أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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إن أقمٓمل ُم٤م ًَمف قمٛمؾ ريض قمـ : " أيَوإِْن مَلْ ُيْٕمَط ؾَمِخطَ  إِْن ُأقْمٓمَِل َريِضَ " : ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

ومّمح ، وين ًمف ُمـ رزىمف، وهق ظم٤مًم٘مف شمٕم٤ممم وإن مل ُيٕمط ؾمخط ُم٤م ىمدر ًمف ظم٤مًم٘مف، ُمٕمٓمٞمف

ٕٟمف أوىمػ قمٛمٚمف قمغم ُمت٤مع : ومقضم٥م اًمدقم٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمتٕمس، هبذا أٟمف قمٌد ذم ـمٚم٥م هذيـ

 .(1)٤مىملوشمرك اًمٕمٛمؾ ٕضمؾ ٟمٕمٞمؿ أظمرة اًمٌ، اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مين

يم٤مٕؾمػم اًمذي ٓ ، ظمص اًمٕمٌد سم٤مًمذيمر ًمٞم١مذن سم٤مٟمٖمامؾمف ذم حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م

ٕن اعمذُمقم ُمـ اًمدٟمٞم٤م : ُم٤مًمؽ اًمديٜم٤مر أو ضم٤مُمع اًمديٜم٤مر: ومل ي٘مؾ. ظمالص ًمف قمـ أهه

 .(2)ر احل٤مضم٦ماًمزي٤مدة قمغم ىمدر احل٤مضم٦م ٓ ىمد

وـمٚم٥م ُم٤م ذم ، وسم٤مًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر، وإٟمام يتٕمٌد هل٤م سم٤مًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م، "ٓ": اجلقاب

هذا اًمتٕمٚمؼ هق ، وىمد يؽمك اًمقاضم٥م ٕضمٚمٝم٤م، وىمد يٗمٕمؾ اعمحرم ٕضمٚمٝم٤م، أيدي اًمٜم٤مس

وإن يم٤مٟم٧م هذه إٟمقاع ًمٞم٧ًم ذم احلٙمؿ اًمنمقمل ، اهلل قمز وضمؾٟمقع ُمـ اًمتٕمٌد ًمٖمػم 

أو ، وم٤مًمذي يتٕمٌد سمٖمػم اهلل ويًجد ًمٚمّمٜمؿ أو يتٕمٚمؼ سم٤مٕوًمٞم٤مء وإُضطم٦م، سمٛمٜمزًم٦م واطمدة

أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ إقمامل اًمتل ىمد شمقصؾ إمم ، يقازم أقمداء اهلل قمز وضمؾ وحيٌٝمؿ ًمديٜمٝمؿ

أو ي٘مقم سمٌٕمض إقمامل اًمتل ، يهذا ًمٞمس ُمثؾ ُمـ يًؽمىمل أو يٙمتق، اًمنمك إيمؼم

ومٝمذه : ُمٍموف ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ، ويٙمقن هٜم٤مك ضمزء ُمـ اًمتٕمٌد قمٜمده، شمٜم٘مص قم٤ٌمدشمف

، ًمٙمـ جيٛمٕمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم اًمتٕمٌد ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ، ذم احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٞم٧ًم سمٛمٜمزًم٦م واطمدة

 .(3)وًمق سم٘مدر سمًٞمط

                                                                                              

 (. 83/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (1)

 (. 3274/ 10ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) (2)

 (. 11/ 4ؾم٤مًم٦م اًمٕمٌقدي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ًمٕمٌد اًمرطمٞمؿ اًمًٚمٛمل )اٟمٔمر ذح ر (3)
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أٓ يٜمتٕمش ُمـ سقمتف : اًمتٕمس، " شَمِٕمَس َواٟمْتََٙمَس َوإَِذا ؿِمٞمَؽ وَمال اٟمْتََ٘مَش " : ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

 ،وقمثرشمف

 .(1)ٟمٙمس ذم ُمروف ٟمٙم٤ًم، اًمٕمقد ذم اعمرض: واًمٜمَّٙمُس 

ًمٞمْمؿ ُمٕمف آٟمتٙم٤مس اًمذي هق ، اًمذي هق آٟمٙم٤ٌمب قمغم اًمقضمف))شَمِٕمَس(( أقم٤مد  و

صمؿ شمرىمك ُمٜمف إمم . ًمٞمؽمىمك ذم اًمدقم٤مء قمٚمٞمف ُمـ إهقن إمم إهمٚمظ: آٟم٘مالب قمغم اًمرأس

 .(2)(( قمغم ُمٕمٜمك أٟمف إذا وىمع ذم اًمٌالء ومال يؽمطمؿ قمٚمٞمفٞمَؽ وَمال اٟمْتََ٘مَش َوإَِذا ؿِم )): ىمقًمف

. هذا يدل قمغم اهتامُمف سم٤معمج٤مهدة: "ـُمقسَمك ًمٕمٌٍد آظِمٍذ سمٕمٜم٤مِن ومرؾِمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل": ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

 .وقمدم آًمتٗم٤مت إزم همػمه٤م ُمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م

ومٞمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ ، ومرؾمفُم٤م ذِم اًمٜم٤مس ُمثُْؾ رضمؾ أظمذ سمٕمٜم٤من  ": ملسو هيلع هللا ىلصوذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل 

 .(3)اهلل"

 .ُُمْٖمؼَمُّ اًمرأس: وإؿمٕم٨م، "أؿمٕم٨َم رأؾُمف": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

ٍة ىمدُم٤مه": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف   .ص٤مر ذا هم٤ٌمٍر ُمـ يمثرة اعمٌم قمغم اًمؽماب: أي: "ُُمٖمؼمَّ

وهل ، طمراؾم٦م اجلٞمش قمغم أن هيجَؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدوُّ : أي: "إن يم٤من ذم احلراؾم٦م": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

ر ، يٌذل ضمٝمَده ومٞمٝم٤م وٓ يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م: أي: " احلراؾم٦ميم٤من ذمشمٙمقن ذم ُم٘مدُم٦م اجلٞمش " شم٘مرَّ

 .أن اًمنمَط واجلزاَء إذا احتدا دلَّ قمغم خم٤موم٦م اجلزاء: ذم قمٚمؿ اعمٕم٤مين

ٝمام ، "يم٤من ذم اًم٤ًمىم٦م"، وهل ُم١مظمر اجلٞمش: "وإن يم٤من ذم اًم٤ًمىم٦م": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ظمّمَّ

وإظمرى قمٜمد ، َر احلربإذ إومم قمٜمد دظمقهلؿ دا، ٕهنام أؿمدُّ ُمِم٘م٦ًم وأيمثُر آوم٦مً : سم٤مًمذيمر

 .ظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م

                                                                                              

 (. 314/ 5(، )325/ 1اٟمٔمر اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أْحد) (1)

 (. 3274/ 10ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) (2)

 (. 2259، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م)÷(قمـ اسمـ قم٤ٌمس2838أظمرضمف أْحد ) (3)
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وومٞمف دًمٞمؾ قمغم . ًمٙمقٟمف همػَم ُُمٚمتَٗم٧ٍم إًمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م: "وإن اؾمت٠َمذن مل ُي١مَذن ًمف": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

 .ظمٗم٤مء طم٤مًمف قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

ع": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ٌَؾ ؿمٗم٤مقمُتف: أي: "وإن ؿَمٗمَع مل ُيِمٗمَّ ًمٙمقٟمف ووٞمَع اًمَ٘مْدر قمٜمد : مل شُم٘م

 .(1)اًمٜم٤مس

َ قَمٚمِٞمٌؿ ظَمٌػٌِم { ]احلجرات: ي٘مقلوصدق اهلل إذ   َأشْمَ٘م٤ميُمْؿ إِنَّ اّللَّ
ِ
: }إِنَّ َأيْمَرَُمُٙمْؿ قِمٜمَْد اّللَّ

13] 

أؿمّديمؿ اشم٘م٤مء ًمف سم٠مداء ومرائْمف واضمتٜم٤مب ، "إن أيمرُمٙمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس قمٜمد رسمٙمؿ: ىم٤مل اًمٓمؼمي

 .(2)ٓ أقمٔمٛمٙمؿ سمٞمت٤م وٓ أيمثريمؿ قمِمػمة"، ُمٕم٤مصٞمف

ومدًم٧م  إومم قمغم اهتامم ، ضم٤مءت ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚم٘مريٜم٦م إوممومٕمغم هذا هذه اًم٘مريٜم٦م إمم آظمره٤م 

 .(3)واًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اهتامم ص٤مطمٌٝم٤م سمٕمٞمش أضمٚم٦م، ص٤مطمٌٝم٤م سمٕمٞمش اًمٕم٤مضمٚم٦م

٤ٌَّمد اًمدٟمٞم٤م-1  .وًمذاهت٤م، اخلنان اعمٌلم ًمٕم

 .ومْمٞمٚم٦م مخقل اًمذيمر ويمراه٦م اًمِمٝمرة ُمع اًمت٘مقى-2

 . سم٤مٕؿمٙم٤مل وإُمقالشمٗم٤موؾ اًمٜم٤مس قمٜمد اهلل سم٤مٕقمامل ٓ-3

 .اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ ظمػم إقمامل -4

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  ِلِّ ÷ قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـَ اًمٜم٤َّمسِ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ، "َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن َيْٖمُزو وِمَئ٤مٌم ُِم

ِلَّ : وَمُٞمَ٘م٤مُل  ـْ َصِح٥َم اًمٜمٌَّ وِمٞمُٙمْؿ : صُمؿَّ َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن وَمُٞمَ٘م٤مُل ، قَمَٚمٞمْفِ  وَمُٞمْٗمَتُح ، َٟمَٕمؿْ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوِمٞمُٙمْؿ َُم

                                                                                              

 (. 385/ 5سمـ اعمٚمؽ )اٟمٔمر ذح اعمّم٤مسمٞمح ٓ (1)

 (. 312/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (2)

 (. 3275/ 10ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) (3)
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ِلِّ  ـْ َصِح٥َم َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَّ ـْ : صُمؿَّ َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن وَمُٞمَ٘م٤مُل ، وَمُٞمْٗمَتُح ، َٟمَٕمؿْ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَُم وِمٞمُٙمْؿ َُم

ِلِّ   .(1)وَمُٞمْٗمَتُح"، َٟمَٕمؿْ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَصِح٥َم َص٤مطِم٥َم َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ

ـَ اًمٜم٤َّمسِ  ": ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس وىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ : اًمٗمئ٤مم، " َي٠ميِْت َزَُم٤مٌن َيْٖمُزو ومِئ٤َمٌم ُِم

 .(2)هق ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٘مٞم٤مم يم٤مًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٌمء: ىم٤مؾمؿ

ِلَّ : وَمٞمَُ٘م٤مُل " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ـْ َصِح٥َم اًمٜمٌَّ  ."؟ ملسو هيلع هللا ىلصومِٞمُٙمْؿ َُم

ـْ ًمَ : ‘ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين لَّ "ُهَق َُم ُ شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمٞمِْف َوقَمغَم -ِ٘مَل اًمٜمٌَّ َصغمَّ اّللَّ

ؾْمالَمِ ، ُُم١ْمُِمٜم٤ًم سمِفِ  -َآًمِِف َوؾَمٚمَّؿَ  "، َوَُم٤مَت قَمغَم اإْلِ ََصحِّ ْٕ ٌة ذِم ا ٚمََّٚم٧ْم ِردَّ  .(3)َوًَمْق خَتَ

" ُمـ رآه ومل يره ًمٕم٤مرض يم٤مًمٕمٛمك  ـم٤مًم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ًم٘مك اًمٜمٌل ": ويدظمؾ ذم ىمقل اسمـ طمجر

أُم٤م ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد ، سمنمط اإليامن سمف ذم طمٞم٤مشمف، همزا ُمٕمف أم مل يٖمز ،جم٤مًمًتف أو ىمٍمت

ويِمؽمط أيًْم٤م اعمقت قمغم اإلؾمالم ومٛمـ أرشمد وُم٤مت قمغم ، ووم٤مشمف ومال يدظمؾ ذم اًمّمح٦ٌم

وسملَم ، سملَم ًُمِ٘مٞمِِّف ًمُف ُُم١مُِمٜم٤ًم سمفِ : أي: وُمـ ختٚمٚمتف رده، ردشمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ومال يٕمد ُمـ أصح٤مسمف

٦ٌَِم سم٤مٍق ًمفُ وم، ُمقشمِف قمغم اإِلؾمالمِ  أم ، ملسو هيلع هللا ىلصؾمقاٌء رضمع إمِم اإلؾمالِم ذم طمٞم٤مشمِِف ، ٢ِمنَّ اؾمَؿ اًمُّمْح

صمؿ شم٤مب وقم٤مد إزم اإلؾمالم ومٝمق ُمـ أصح٤مسمف قمغم اًمّمحٞمح ُمـ ، سمٕمده ؾمقاٌء ًم٘مٞمف صم٤مٟمٞم٤ًم َأْم ٓ

 .(4)أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ

 :ُيٕمرف اًمّّمح٤ميّب سم٠مطمد إدًّم٦م اًمت٤ّمًمٞم٦م

                                                                                              

 (. 208(، وُمًٚمؿ)2897أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 405/ 8(. واًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أْحد)569/ 7اٟمٔمر إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض) (2)

 (. 724/ 4أهؾ إصمر ٓسمـ طمجر)ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح  (3)

 (. 141اٟمٔمر ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ٓسمـ طمجر)ص:  (4)
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وذًمؽ ، واي٦م مجع قمـ مجع يًتحٞمؾ قم٤مدة شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذبوهق ر، اًمّتقاشمر: أوًٓ 

 .يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكّم وسم٘مّٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنّميـ سم٤مجلٜم٦ّم ريض اّللَّ قمٜمٝمؿ

، يمام ذم أُمر وامم سمـ صمٕمٚم٦ٌم، اًمِّمٝمرة أو آؾمتٗم٤مو٦م اًم٘م٤مسة قمـ طمد اًمتقاشمر: صم٤مٟمٞم٤ًم

 .وقمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ

يِح هِب٤َم، ٟمف صح٤ميبأن يروى قمـ آطم٤مد اًمّّمح٤مسم٦م أ: صم٤مًمث٤ًم ٤م سم٤ِمًمتٍَّْمِ يَم٠َمْن جَيِلَء قَمٜمُْف َأنَّ ، إُِمَّ

٦ٌٌَم َُمَثالً َأْو َٟمْحَقُه : يَمَ٘مْقًمِفِ  ِلِّ : وُمالًَٟم٤م ًَمُف ُصْح  .ملسو هيلع هللا ىلصيُمٜم٧ُْم َأَٟم٤م َووُمالٌَن قِمٜمَْد اًمٜمٌَّ

أن خيؼم أطمد صم٘م٤مت اًمّت٤مسمٕملم سم٠مٟمف صح٤ميب سمٜم٤مء قمغم ىمٌقل اًمّتزيمٞم٦م ُمـ واطمد قمدل : راسمًٕم٤م

 .ًمّراضمحوهق ا

٤م ًً يُح ، أن خيؼم هق قمـ ٟمٗمًف سم٠مٟمف صح٤ميبّ : ظم٤مُم َأْو َُم٤م َيُ٘مقُم ، يَم٠َمَٟم٤م َصَح٤ميِب  : ؾَمَقاٌء اًمتٍَّْمِ

ـَ اًْمَٙمِذِب : َُمَ٘م٤مَُمفُ  َنَّ َواِزَع اًْمَٕمْدِل َيْٛمٜمَُٕمُف ُِم ِٕ ِٛمْٕم٧ُم َوَٟمْحِقَه٤م :  ًَ وسمنمط يمقٟمف صمَِ٘م٦ًم َأُِمٞمٜم٤ًم ، يَم

َْقِوِع قمَ 
ِ
ٌُقَل اًْمَ٘مْقِل عم هِ َُمْ٘م ٌُقِل ظَمؼَمِ (1)يَماَم ُيْٕمَٛمُؾ سمِِرَواَيتِفِ ، َداًَمتِِف َوىَم

 
ِ
َُِم٤مَهَدِة َرؾُمقَل اّللَّ

ِ
َٓ َيْٕمِدهُل٤َم قَمَٛمٌؾ عم ْح٦ٌَِم  ملسو هيلع هللا ىلص َواًمَِّذي َذَه٥َم إًَِمٞمِْف اجْلُْٛمُٝمقُر َأنَّ وَمِْمٞمَٚم٦َم اًمّمُّ

َٗمَؼ ًمَ  ـِ اشمَّ ٤م َُم ِع َوإُِمَّ ْ ِة َوَوٌِْط اًمنمَّ ٌُْؼ إًَِمٞمِْف سم٤ِمهْلِْجَرِة َأِو اًمٜمٍُّْمَ ًَّ بُّ قَمٜمُْف َواًم قَمٜمُْف  اعمتٚم٘ملُف اًمذَّ

ـَ اخْلِ  ـْ ظَمّْمَٚم٦ٍم ُِم ُف َُم٤م ُِم َٟمَّ ِٕ ـْ َي٠ميِْت سَمْٕمَدُه  َّ َٓ َيْٕمِدًُمُف َأطَمٌد مِم ُف  ـْ سَمْٕمَدُه وَم٢ِمٟمَّ َ
ِ
َّم٤مِل َوشَمٌْٚمِٞمِٖمِف عم

 َّٓ ُؾ اعْمَْذيُمقَرِة إِ ـْ سَمْٕمِدِه وَمَٔمَٝمَر وَمْْمُٚمُٝمْؿ َوحُمَّمَّ ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم ُِم  َوًمِٚمَِّذي ؾَمٌََؼ هِب٤َم ُِمثُْؾ َأضْمِر َُم

َم وَم٢ِمْن مُجَِع سَملْمَ خُمْتَ  ُد اعْمَُِم٤مَهَدِة يَماَم شَمَ٘مدَّ َّٓ جُمَرَّ
ـْ مَلْ حَيُّْمْؾ ًَمُف إِ ُض وِمٞمَٛم ٚمِِػ اًمٜمَِّزاِع َيَتَٛمحَّ

طََم٤مِدي٨ِم اعْمَْذيمُ  ْٕ َٓ َيُدلُّ ا لَم ُِمٜمُْٙمْؿ  ًِ قَرِة يَم٤مَن ُُمتََّجًٝم٤م قَمغَم َأنَّ طَمِدي٨َم ًمِٚمَْٕم٤مُِمِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َأضْمُر مَخْ

ٌُقَت  َتٚمِْزُم صُم ًْ َٓ َي ضَْمِر  ْٕ َد ِزَي٤مَدِة ا َنَّ جُمَرَّ
ِٕ َح٤مسَم٦ِم  َح٤مسَم٦ِم قَمغَم اًمّمَّ قَمغَم َأوْمَْمٚمِٞم٦َِّم هَمػْمِ اًمّمَّ

                                                                                              

 (. 90/ 4اٟمٔمر ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمًخ٤موي) (1)
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وَْمَْمٚمِٞم٦َِّم اعْمُٓمَْٚمَ٘م٦ِم  ْٕ ٤م ا ٦ٌَِم إمَِم َُم٤م ُياَمصمُِٚمُف ذِم َذًمَِؽ اًْمَٕمَٛمِؾ وَم٠َمُمَّ ًْ اَم َيَ٘مُع شَمَٗم٤مُوُٚمُف سم٤ِمًمٜمِّ ضَْمُر إِٟمَّ ْٕ َوَأْيًْم٤م وَم٤م

ِلَّ  ـْ ؿَم٤مَهَد اًمٜمٌَّ ـْ ِزَي٤مَدِة وَمِْمٞمَٚم٦ِم اعْمَُِم٤مَهَدِة وَمالَ َيْٕمِدًُمُف وِمٞمَٝم٤م َأطَمد ملسو هيلع هللا ىلص َُم٤م وَم٤مَز سمِِف َُم  .(1)ُِم

هؾ احلدي٨م آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهق قمغم اإلـمالق أسمق اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ ووٌط أ

واصمٚم٦م اًمٚمٞمثل يمام ضمزم سمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ويم٤من ُمقشمف ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مئ٦م 

ىمٌؾ ووم٤مشمف سمِمٝمر قمغم رأس ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ٓ يٌ٘مك  ملسو هيلع هللا ىلصوىمٞمؾ ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م وهق ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقًمف 

 .(2)قمغم وضمف إرض ممـ هق قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم أطمد

 : ‘ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي
ِ
ُط ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص"َوُٟمِح٥مُّ َأْصَح٤مَب َرؾُمقِل اّللَّ َٓ ُٟمَٗمرِّ َو

ـْ ُيٌِْٖمُْمُٝمؿْ  ـْ َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َوُٟمٌِْٖمُض َُم ُأ ُِم َٓ َٟمَتؼَمَّ َٓ  َوسمَِٖمػْمِ اخْلػَْمِ َيْذيُمُرُهؿْ ، طُم٥مِّ َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ  َو َو

٤مٌن َوسُمْٖمُْمُٝمْؿ يُمْٗمٌر َوٟمَِٗم٤مٌق وـمٖمٞم٤من" ًَ ـٌ َوإِياَمٌن َوإطِْم ٌُُّٝمْؿ ِدي َّٓ سمَِخػْمٍ َوطُم  .(3)َٟمْذيُمُرُهْؿ إِ

وٟمحـ وإن يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ~ ىمد يُمٗمٞمٜم٤م اًمٌح٨م قمـ  ": ‘وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم

قمدول أطمقاهلؿ إلمج٤مع أهؾ احلؼ ُمـ اعمًٚمٛملم وهؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أهنؿ يمٚمٝمؿ 

ومقاضم٥م اًمقىمقف قمغم أؾمامئٝمؿ واًمٌح٨م قمـ ؾمػمهؿ وأطمقاهلؿ ًمُٞمٝمتدى هبداهؿ ومٝمؿ ظمػم 

 .(4)ُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمف واىمتدى سمف"

                                                                                              

 (. 7/ 7(، و ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )139/ 3ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (1)

(. قمـ اسمـ قمٛمر 217(، وُمًٚمؿ )116ٌخ٤مري)(. واحلدي٨م أظمرضمف اًم5/ 7ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (2)

 .÷ 

 (. 81ُمتـ اًمٓمح٤موي٦م سمتٕمٚمٞمؼ إًم٤ٌمين )ص:  (3)

 (. 19/ 1آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم) (4)
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 هَلُؿْ : ‘وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

ِ
َح٤مسَم٦ِم صَم٤مسمِت٦ٌَم َُمْٕمُٚمقَُم٦ٌم سمَِتْٕمِديِؾ اّللَّ ٤ٌَمِرِه ، "قَمَداًَم٦َم اًمّمَّ َوإظِْم

ـْ ـَمَٝم٤مَرهِتِؿْ   .(1)ْؿ"َواظْمتَِٞم٤مِرِه هَلُ ، قَم

ِلِّ : وَمٞمَُ٘م٤مُل " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف ـْ َصِح٥َم َأْصَح٤مَب اًمٜمٌَّ  ."؟ ملسو هيلع هللا ىلصومِٞمُٙمْؿ َُم

ِلَّ : هذا شمٕمريػ ًمٚمت٤مسمٕمل ـْ ىَمْد َصِح٥َم اًمٜمٌَّ َ
ِ
ؾَمَقاٌء يَم٤مَٟم٧ِم ، َواطِمًدا وَم٠َميْمَثرَ  ملسو هيلع هللا ىلص"وُهَق اًمالَّىِمل عم

فِ  ًِ َح٤ميِبِّ َٟمْٗم ـَ اًمّمَّ ْؤَي٦ُم ُِم َأْو يَم٤مَٟم٤م مَجِٞمًٕم٤م يَمَذًمَِؽ : ، َأْو سم٤ِمًْمَٕمْٙمسِ طَمٞم٨ُْم يَم٤مَن اًمت٤َّمسمِِٕملُّ َأقْمَٛمك ، اًمرُّ

ُاَم شَمالَىَمَٞم٤م َٓ ، ًَمَّمَدَق َأهنَّ "، َوؾَمَقاٌء يَم٤مَن مُمَٞمًِّزا َأْم  َٓ  .(2)ؾَمِٛمَع ُِمٜمُْف َأْم 

ُمثؾ اسمـ اعمًٞم٥م وقمروة سمـ اًمزسمػم واحلًـ اًمٌٍمي وجم٤مهد واسمـ ضمٌػم وقمٙمرُم٦م وٟم٤مومع 

 .وهمػمهؿ، ُمقمم اسمـ قمٛمر

ـِ اخْلَٓم٤َّمب "إِنَّ ظَمػْمَ اًمت٤َّمسمِِٕملَم َرضُمٌؾ : َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصإيِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل : ىَم٤مَل ، ÷قَمـ قُمَٛمَر سْم

َتْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ"، ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ُأَوْيٌس  ًْ  .(3)َوًَمُف َواًمَِدٌة َويَم٤مَن سمِِف سَمَٞم٤مٌض وَمُٛمُروُه وَمٚمَْٞم

ـْ َصِح٥َم َص٤م: وَمٞمَُ٘م٤مُل ": ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف ِلِّ ومِٞمُٙمْؿ َُم  ."؟ ملسو هيلع هللا ىلصطِم٥َم َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ

 .وهؿ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم اًمذيـ مل يدريمقا اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ ، " ظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن : ملسو هيلع هللا ىلصويٓم٤مسمؼ هذا احلدي٨م ىمقل اًمٜمٌل  ِذي ـَ ، صُمؿَّ اًمَّ ِذي صُمؿَّ اًمَّ

ٌُِؼ ؿَمَٝم٤مَدُة َأطَم ، َيُٚمقهَنُؿْ  ًْ  .(4)َوَيِٛمٞمٜمُُف ؿَمَٝم٤مَدشَمُف "، ِدِهْؿ َيِٛمٞمٜمَفُ صُمؿَّ جَيِلُء َأىْمَقاٌم شَم

َه٤م: ‘ىم٤مل اًمًخ٤موي ٤ٌَمقُمُف حِلُْٙمِٛمِٝمْؿ ذِم اًْمَٕمَداًَم٦ِم َوهَمػْمِ الَِح َوَأشْم ـُ اًمّمَّ ِض اسْم  ."َومَلْ َيتََٕمرَّ

                                                                                              

 (. 46اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ص:  (1)

 (. 145/ 4ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمًخ٤موي ) (2)

 (. 224)أظمرضمف ُمًٚمؿ (3)

 (. 212(، وُمًٚمؿ)2652أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)
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 :َوىَمِد اظْمتُٚمَِػ ذِم َذًمَِؽ  

ٌُُٝمْؿ ذِم اًْمَٗمِْمٞمَٚم٦مِ ، ْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم اًْمَ٘مْقِل هِب٤َم ذِم مَجِٞمِٕمِٝمؿْ وَمَذَه٥َم سمَ 
ًٙم٤م ، َوإِْن شَمَٗم٤مَوشَم٧ْم َُمَراشمِ ًِّ ُُمَتَٛم

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ ، ظَمػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْريِن ": سمَِحِدي٨ِم  ِذي ـَ َيُٚمقهَنُؿْ ، صُمؿَّ اًمَّ ِذي  ."صُمؿَّ اًمَّ

ـْ سَمْٕمَد ا َواجْلُْٛمُٝمقرُ   َح٤مسَم٦مِ قَمغَم ظِمالَوِمِف وِمٞمَٛم َم ذِم اعْمُْرؾَمؾِ ، ًمّمَّ ـَ ، يَماَم شَمَ٘مدَّ َٓ سُمدَّ ُِم ُف  َوَأٟمَّ

ِهؿْ  ِل قَمغَم : ىَم٤مًُمقا. اًمتَّٜمِّْمٞمِص قَمغَم قَمَداًَمتِِٝمْؿ يَمَٖمػْمِ َوَّ ْٕ َواحْلَِدي٨ُم حَمُْٛمقٌل ذِم اًْمَ٘مْرَٟملْمِ سَمْٕمَد ا

ُف ىَمْد ُوضِمَد وِمٞمِٝماَم ُمَ  َٟمَّ ِٕ ٦ِم :  يَْمثَِريَّ ْٕ َٗم٤مُت اعْمَْذُُمقَُم٦مُ اًْمَٖم٤مًم٥ِِم َوا ٦ٍم ذِم ، ـْ ُوضِمَدْت وِمٞمِف اًمّمِّ ـْ سمِِ٘مٚمَّ ًَمِٙم

هِلاَِم  ـْ سَمْٕمَدُه : وَم٢ِمنَّ َذًمَِؽ يَمُثَر وِمٞمِف َواؿْمَتَٝمرَ ، َأوَّ ٤ٌَمِع ، سمِِخالَِف َُم ـْ يَم٤مَن ذِم َأشْم َويَم٤مَن آظِمُر َُم

ـْ قَم٤مَش إمَِم طُمُدوِد اًْمٕمِ  ٌَُؾ ىَمْقًُمُف َُم ـْ ُيْ٘م َّ ـَ َوُِم٤مَئَتلْمِ اًمت٤َّمسمِِٕملَم مِم ي َوذِم َهَذا اًْمَقىْم٧ِم فَمَٝمَرِت ، نْمِ

ٜمََتَٝم٤م، اًْمٌَِدُع فُمُٝمقًرا وَم٤مؿِمًٞم٤م ًِ ـَ ، َوَروَمَٕم٧ِم اًْمَٗمالَؾِمَٗم٦ُم رؤوؾمٝم٤م، َوَأـمَْٚمَ٘م٧ِم اعْمُْٕمَتِزًَم٦ُم َأًْم َواُْمتُِح

ً ، َأْهُؾ اًْمِٕمٚمِْؿ ًمَِٞمُ٘مقًُمقا سمَِخٚمِْؼ اًْمُ٘مْرآنِ  طَْمَقاُل شَمَٖمػمُّ ْٕ ِت ا َ َُْمُر ذِم ، ا ؿَمِديًداَوشَمَٖمػمَّ ْٕ َومَلْ َيَزِل ا

نَ  ْٔ الََُم٦مَ ، َٟمْ٘مٍص إمَِم ا ًَّ َ اًم ٠َمُل اّللَّ ًْ  .َٟم

ـَ ، َوسم٤ِمجْلُْٛمَٚم٦مِ  ي َح٤مسَم٦َم َوطَمِٗمَظ قَمٜمُْٝمُؿ اًمدِّ ـْ ؿَم٤موَمَف اًمّمَّ َح٤مسَم٦ِم َُم وَمَخػْمُ اًمٜم٤َّمِس ىَمْرًٟم٤م سَمْٕمَد اًمّمَّ

ـَ  ٜمَ ًُّ ٤مٍن وَمَ٘م٤مَل  َوىَمْد َأصْمٜمَك، َأْو ًَمِ٘مَٞمُٝمؿْ ، َواًم ًَ ُ قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمغَم اًمت٤َّمسمِِٕملَم سم٢ِِمطْم ٤مسمُِ٘مقَن : اّللَّ ًَّ }َواًم

ُ قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقا  ٤مٍن َريِضَ اّللَّ ًَ ٌَُٕمقُهْؿ سم٢ِِمطْم ـَ اشمَّ ِذي َٟمَّْم٤مِر َواًمَّ ْٕ ـَ َوا ـَ اعْمَُٝم٤مضِمِري ًُمقَن ُِم َوَّ ْٕ ا

ـْ . [100: قَمٜمُْف{ ]اًمتقسم٦م ٤ٌَمِدًَم٦ِم َويَم٤مَن ذِم اًمت٤َّمسمِِٕملَم َُم َح٤مسَم٦ِم : يَمِرَواَي٦ِم اًْمَٕم َرَوى قَمٜمُْف سَمْٕمُض اًمّمَّ

٤ٌَمرِ  طَْم ْٕ ـْ يَمْٕم٥ِم ا َح٤مسَم٦ِم قَم ـَ اًمّمَّ ِهْؿ ُِم َْرسَمَٕم٦ِم َوهَمػْمِ ْٕ ـِ ، ا يََم٤مسمِِر قَم ْٕ قَمغَم َُم٤م ؾَمَٞم٠ميِْت ذِم ا

ََص٤مهِمِر" ْٕ  .(1)ا

 .صمؿ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مساحلدي٨م سمٞم٤من ٕومْمٚمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م صمؿ اًمت٤مسمٕملم -1

                                                                                              

 (. 152/ 4اٟمٔمر ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمًخ٤موي) (1)
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 .طم٥م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ -2

 ." َزَُم٤منٌ  صُمؿَّ َي٠ميِْت " ، يمٚمام شم٤ٌمقمد اًمزُم٤من قمـ قمٝمد اًمٜمٌقة ىمؾَّ اًمٗمْمؾ واًمّمالح -3

ـِ قُمَٛمَر ^  سْم
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ   : قَم

ِ
َتٌَِل " شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اّللَّ اًْمَٞمُٝمقَد طَمتَّك خَيْ

 : َأطَمُدُهْؿ َوَراَء احْلََجِر وَمَٞمُ٘مقُل 
ِ
"ٓ شَمُ٘مقُم : وذم رواي٦م. َهَذا هَيُقِدي  َوَراِئل وَم٤مىْمُتٚمُْف"، َي٤م قَمٌَْد اّللَّ

٤مقَم٦ُم طَمتَّك شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا اًْمَٞمُٝمقَد" ًَّ  .(1)وذيمر سم٤مىمل احلدي٨م. اًم

وم٢من اعمًٚمٛملم ، وذًمؽ يٙمقن سمٕمد ٟمزول قمٞمًك|، ". . . ُٝمقدَ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن اًْمٞمَ " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

وومٞمف فمٝمقر أي٤مت سمحٙمؿ اجلٝم٤مد وُم٤م ؿم٤ميمٚمف قمٜمد ٟمزول . ُمٕمف واًمٞمٝمقد ُمع اًمدضم٤مل

 .قمٞمًك| اًمذي يًت٠مصؾ اًمدضم٤مل واًمٞمٝمقد ُمٕمف

وإٟمام ُمـ  ، " ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمف أن اعمخ٤مـمٌلم سم٤مًم٘مت٤مل هؿ اًمّمح٤مسم٦م. . . شم٘م٤مشمٚمقن": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

أن اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن اًمدضم٤مل همػم ُمـ خي٤مـم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصقاز قمٚمؿ اًمٜمٌل هؿ قمغم ديٜمٝمؿ جل

وهذا ذم يمت٤مب ، وًمٙمـ ظم٤مـم٥م ُمـ سم٤محلية عمجلء ُمـ سمٕمدهؿ قمغم ُمذهٌٝمؿ، سم٤محلية

 .ظم٤مـم٥م ُمـ سم٤محلية مم٤م يٚمزم اًمٖم٤مئٌلم اًمذيـ مل خيٚم٘مقا سمٕمد، اهلل يمثػم

يٕمت٘مد "ومٞمف ضمقاز خم٤مـم٦ٌم اًمِمخص واعمراد همػمه ممـ ي٘مقل سم٘مقًمف و: وىم٤مل اسمـ طمجر

مل ي٠مت سمٕمد وإٟمام أراد سم٘مقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاقمت٘م٤مده ٕٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمقىم٧م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف 

 .(2)شم٘م٤مشمٚمقن خم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم "

تٌََِل َأطَمُدُهْؿ َوَراَء احْلََجِر وَمٞمَُ٘مقُل " : ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ضمقاز خم٤مـم٦ٌم ُمـ ٓ : وومٞمف، ". . . طَمتَّك خَيْ

 .ع يقًُم٤م ُم٤ميًٛمع اخلٓم٤مب وخم٤مـم٦ٌم ُمـ ىمد جيقز ُمٜمف آؾمتام

                                                                                              

 ( سمٚمٗمظ آظمر. 81(، وُمًٚمؿ)2925أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 103/ 6ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (2)
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ٕٟمف ٓ : وحيتٛمؾ أن يٙمقن جم٤مًزا، وىمقل احلجر حيتٛمؾ أن يٙمقن طم٘مٞم٘م٦م ويٜمٓم٘مف اهلل سمذًمؽ

 .وهذا يٙمقن قمٜمد ٟمزول قمٞمًك|، يٌ٘مك ُمٜمٝمؿ أطمد

"رم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم فمٝمقر أي٤مت سمتٙمٚمؿ اجلامد وُم٤م ؿم٤ميمٚمف قمٜمد : وىم٤مل اعمٝمٚم٥م 

 .(1)د ُمٕمفٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ | اًمذى يًت٠مصؾ اًمدضم٤مل واًمٞمٝمق

 : وَمٞمَُ٘مقُل " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 
ِ
ـْ َأيِب ، " َهَذا هَيُقدِي  َوَرائِل وَم٤مىمْتُٚمْفُ ، َي٤م قَمٌَْد اّللَّ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قَم

 ، ÷ُهَرْيَرةَ 
ِ
 َهَذا هَيُقِدي  ظَمٚمِْٗمل: ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ِ
ٚمُِؿ َي٤م قَمٌَْد اهلل ًْ وَمَتَٕم٤مَل ، " َي٤م ُُم

َّٓ اًْمَٖمْرىمَ ، وَم٤مىْمُتٚمْفُ  ـْ ؿَمَجِر اًْمَٞمُٝمقِد "، دَ إِ ُف ُِم  .(2)وَم٢ِمٟمَّ

"واًمٖمرىمد ٟمقع ُمـ ؿمجر اًمِمقك ُمٕمروف سمٌالد سمٞم٧م اعم٘مدس وهٜم٤مك : ‘ىم٤مل اًمٜمقوي

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري إذا قمٔمٛم٧م اًمٕمقؾمج٦م ص٤مرت ، يٙمقن ىمتؾ اًمدضم٤مل واًمٞمٝمقد

 .(3)همرىمدة"

ـْ ؿَمَجِر اًْمٞمَُٝمقدِ " : ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ٦مٍ ُأِوٞمَػ إًَِمٞمْٝمِ ، " وَم٢ِمٟمَُّف َُم ًَ ـِ ُُمالسََم َهَذا َيُٙمقُن سَمْٕمَد : ىِمٞمَؾ . ْؿ سم٠َِمْدَي

ـَ اًْمَٞمُٝمقدِ  ـْ شَمٌَِٕمُف ُِم ٚمُِٛمقَن َُم ًْ ُ ٤مِل طِملَم ُيَ٘م٤مشمُِؾ اعْم ضمَّ  .(4)ظُمُروِج اًمدَّ

 .إزم ٟمزول قمٞمًك | ملسو هيلع هللا ىلصودقمقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ، سم٘م٤مء ذيٕم٦م اإلؾمالم-1

وشمٚمؽ طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م ٓ سمد ، واٟمتّم٤مرهؿ قمٚمٞمٝمؿ، نحم٤مرسم٦م اعمًٚمٛملم ًمٚمٞمٝمقد ذم آظمر اًمزُم٤م-2

 .ملسو هيلع هللا ىلصُمـ وىمققمٝم٤م ُم٤م دام ىمد أظمؼم قمٜمٝم٤م اًمّم٤مدق اعمّمدوق 

                                                                                              

ٓسمـ (، اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح 107/ 5اٟمٔمر ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (1)

 (. 663/ 17اعمٚم٘مـ)

 (. 82أظمرضمف ُمًٚمؿ) (2)

 (. 45/ 18ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (3)

 (. 3409/ 8ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ًمٚمٛمال اهلروي) (4)
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، وٓ شم٘مقم هلؿ سمٕمده٤م ىم٤مئٛم٦م سمدًمٞمؾ، أن ه١مٓء اًمٞمٝمقد ي٘م٣م قمٚمٞمٝمؿ ذم هذه احلرب -3

 ."ي٤م ُمًٚمؿ هذا هيقدي ورائل وم٤مىمتٚمف : طمتك ي٘مقل احلجر وراءه اًمٞمٝمقدي"

ـِ  ـِ اسْم ِلِّ   قَم ـِ اًمٜمٌَّ ْٛمُع َواًمٓم٤َّمقَم٦ُم طَمؼ  َُم٤م مَلْ ُي١ْمَُمْر سم٤ِمعْمَْٕمِّمَٞم٦مِ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقُمَٛمَر ^ قَم ًَّ وَم٢ِمَذا ، "اًم

 .(1)ُأُِمَر سمَِٛمْٕمِّمٞم٦ٍَم وَمال ؾَمْٛمَع َوٓ ـَم٤مقَم٦َم"

ْٛمُع َواًمٓم٤َّمقَم٦ُم طَمؼ  " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ًَّ ، ٦مهذا ٓ ظمالف ومٞمف قمٜمد أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم، " اًم

 .(2)" وَم٢ِمَذا ُأُِمَر سمَِٛمْٕمِّمٞم٦ٍَم وَمال ؾَمْٛمَع َوٓ ـَم٤مقَم٦َم ، َُم٤م مَلْ ُي١ْمَُمْر سم٤ِمعْمَْٕمِّمٞم٦َمِ " ، ًمٙمٜمف سمنمط

"اطمت٩م هبذا احلدي٨م اخلقارج ورأوا اخلروج قمغم أئٛم٦م اجلقر : ‘ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

 واًمذى قمٚمٞمف مجٝمقر إُم٦م أٟمف ٓ جي٥م اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ، واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد فمٝمقر ضمقرهؿ

وأُم٤م دون ذًمؽ ُمـ اجلقر ، وٓ ظمٚمٕمٝمؿ إٓ سمٙمٗمرهؿ سمٕمد اإليامن وشمريمٝمؿ إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات

ٕن رم شمرك اخلروج : ومال جيقز اخلروج قمٚمٞمٝمؿ إذا اؾمتقـم٠م أُمرهؿ وأُمر اًمٜم٤مس ُمٕمٝمؿ

ورم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ شمٗمرق اًمٙمٚمٛم٦م وشمِمت٧م ، قمٚمٞمٝمؿ حتّملم اًمٗمروج وإُمقال وطم٘مـ اًمدُم٤مء

: ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف : ُمٕمٝمؿ عمـ ظمرج قمٚمٞمٝمؿ قمـ فمٚمؿ فمٝمر ُمٜمٝمؿ ويمذًمؽ ٓ جيقز اًم٘مت٤مل. إًمٗم٦م

 .(3))وم٢مذا أُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م("

                                                                                              

 (. 2955أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

٘مدد (، آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد ًمٚمٛم56(، ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري)42واٟمٔمر أصقل اًمًٜم٦م ْٕحد سمـ طمٜمٌؾ) (2)

 (. 40(، عمٕم٦م آقمت٘م٤مد )61(، اإليامن ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م)211)

 (. 126/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (3)



 

 

 

 016 

 
واخلقارج اطمتجقا سمٌٕمض اًمٜمّمقص دون ، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وؾمط سملم مجٞمع اًمٗمرق

ُمـ ، ومؽمشم٥م قمغم ذًمؽ يمثػم ُمـ اعمٗم٤مؾمد، ورأوا اخلروج قمغم يمؾ ؾمٚمٓم٤من، ومٝمؿ عم٘متْم٤مه٤م

 .ٚمٛملمؾمٗمؽ ًمٚمدُم٤مء وؿمؼ قمّم٤م اعمً

، وؾم٤مروا قمغم ُمذه٥م اجل٤مهٚمٞم٦م ىمدياًم أن خم٤مًمٗم٦م وزم إُمر وقمدم آٟم٘مٞم٤مد ًمف ومْمٞمٚم٦م

، وأُمر سم٤مًمّمؼم قمغم ضمقر اًمقٓة، ملسو هيلع هللا ىلصومخ٤مًمٗمٝمؿ رؾمقل اهلل ، واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذل وُمٝم٤مٟم٦م

 .وأسمدأ ومٞمف وأقم٤مد، وهمٚمَّظ همػم ذًمؽ، وأُمر سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م هلؿ واًمٜمّمٞمح٦م

َوَيْٙمَرُه ، )) إِنَّ اهلَل َيْرَى ًَمُٙمْؿ صَمالصًَم٤م: سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلصذيمر قمٜمف وهذه اًمثالث اًمتل مجع سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام 

َى ًَمُٙمؿْ ، ًَمُٙمْؿ صَمالَصًم٤م ٌُُدوهُ : وَمػَمْ يُمقا سمِِف ؿَمٞمًْئ٤م، َأْن شَمْٕم َٓ شُمنْمِ  مَجِٞمًٕم٤م ، َو
ِ
َوَأْن شَمْٕمَتِّمُٛمقا سمَِحٌِْؾ اهلل

ىُمقا َٓ شَمَٗمرَّ ١َمالِ َويَمثْرَ ، ىِمٞمَؾ َوىَم٤مَل : َوَيْٙمَرُه ًَمُٙمؿْ ، َو ًُّ ومل ي٘مع ظمٚمؾ ، (1)َوإَِو٤مقَم٦ِم اًْماَمِل ((، َة اًم

 .(2)ذم ديـ اًمٜم٤مس ودٟمٞم٤مهؿ إٓ سم٥ًٌم اإلظمالل هبذه اًمثالث أو سمٕمْمٝم٤م

ـِ هَمَٗمَٚم٦مَ ، وذم ًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم اًمًالُم٦م ذم اًمديـ ـْ ؾُمَقْيد سْم ىَم٤مَل زِم قُمَٛمُر : ىَم٤مَل ، ومَٕم

َٓ َأْدرِ ، "َي٤م َأسَم٤م ُأَُمٞم٦َّمَ : ÷ َٓ َأًْمَ٘م٤مك سَمْٕمَد قَم٤مُِمل َهَذاإيِنِّ  َر ، ي ًَمَٕمكمِّ  وَم٤مؾْمَٛمْع َوَأـمِْع َوإِْن ُأُمِّ

ٌٌَِم  جُمَْدعٌ  سَمؽ وَم٤مْصؼِمْ ، قَمَٚمٞمْؽ قَمٌٌْد طَم َوإِْن َأَراَد َأُْمًرا َيٜمْتَِ٘مُص ، َوإِْن طَمَرَُمؽ وَم٤مْصؼِمْ ، إِْن َُضَ

 .(3)شُمَٗم٤مِرَق اجْلاََمقَم٦َم" وَمالَ، َدُِمل ُدوَن ِديٜمِل، ؾَمْٛمٌع َوـَم٤مقَم٦مٌ : ِديٜمَؽ وَمُ٘مْؾ 

 .اًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمقر ُمـ أصقل اًمديـ-1

 .واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف، ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ-2

                                                                                              

 ÷. (. ُمـ طمدي٨م أيب هريرة10أظمرضمف ُمًٚمؿ) (1)

 (. 7واٟمٔمر ُم٤ًمئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م عمحٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب)ص:  (2)

(، و أضمري ذم 16628ى)(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼم34400أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ) (3)

 (، وإؾمٜم٤مد ُمتّمؾ صحٞمح. 54(، وأسمق سمٙمر سمـ اخلالل ذم اًمًٜم٦م)380/ 1اًمنميٕم٦م )
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 .اًمًالُم٦م ذم ًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم-3

 .أهؾ اًمًٜم٦م وؾمط سملم ؾم٤مئر اًمٗمرق-4

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة     َأنَّ رَ : ÷قَم
ِ
ُت ، "سُمِٕمث٧ُْم سمَِجَقاُِمِع اًْمَٙمٚمِؿِ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقَل اّللَّ َوُٟمٍِمْ

قْم٥ِم  ـِ إَْرِض وَمُقِوَٕم٧ْم ذِم َيِدْي"، سم٤ِمًمرُّ ٌَٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ ُأشمِٞم٧ُم سمَِٛمَٗم٤مشمِٞمِح ظَمَزاِئ ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة . وَم

÷ :  
ِ
 .(1)َوَأٟمُْتْؿ شَمٜمَْتثُِٚمقهَن٤َم ملسو هيلع هللا ىلصَوىَمْد َذَه٥َم َرؾُمقُل اّللَّ

اًم٘مرآن مجع اهلل ومٞمف : ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ: ىم٤مل اجلقهري، " سُمِٕمث٧ُْم سمَِجَقاُِمِع اًمَْٙمٚمِؿِ " : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

وم٤مًمٙمٚمٛم٦م ، إجي٤مز اًمٙمالم ذم إؿم٤ٌمع ُمـ اعمٕمٜمك: وىمٞمؾ، ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٞمًػمة ُمٜمف ُمٕم٤مين يمثػمة

 .(2)اًم٘مٚمٞمٚم٦م احلروف ُمٜمٝم٤م شمتْمٛمـ يمثػمًا ُمـ اعمٕم٤مين وأٟمقاقم٤ًم ُمـ اًمٙمالم

}ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوأُُْمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف{  : ومم٤م آشم٤مه اهلل ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: وىم٤مل اًمداودي

ويم٤مٟم٧م إٟمٌٞم٤مء ٓ ، وىمٌقل اًمٗمرائض وُمراقم٤مهت٤م، ومدظمؾ ذم هذه مجٞمع إُمر واًمٜمٝمل

وشمقوح هب٤م ُم٤م اطمتٞم٩م ، وإٟمام شم٘مقل مجالً شم١مدي هب٤م ُم٤م أُمرت سمف وشمٌٚمغ هب٤م ُم٤م أرادت، شمٓمٜم٥م

 .(3)يْم٤مطمفإزم إ

ٕٟمف شم٠مشمك ُمٜمف أي٦م رم ُمٕم٤من خمتٚمٗم٦م وهل٤م : وأُم٤م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ومٝمق اًم٘مرآن: وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

{ ]إٟمٕم٤مم: يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم، شم٠مويالت خمتٚمٗم٦م
ٍ
ء ـْ َرْ ـمْٜم٤َم ذِم اًْمِٙمَت٤مِب ُِم : }َُم٤م وَمرَّ

                                                                                              

 (. 6(، وُمًٚمؿ)2977أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 3636/ 11ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) (2)

 (. 14/ 33اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (3)
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ـِ }ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوأُُْمْر سم٤ِمًمْ : وسم٘مقًمف، [ ومٝمذا يدل أن اًم٘مرآن ضمقاُمع38 ُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

 .(1)ومٚمق أن هذا ٟمزل رم شمدسمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ًمٙمٗم٤مه٤م، [199: اجْل٤َمِهٚملَِم{ ]إقمراف

قْم٥ِم " : ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ُت سم٤ِمًمرُّ ػَمَة ؿَمْٝمٍر  وذم رواي٦م "، " َوُٟمٍِمْ ًِ "هق مم٤م ظمّمف اهلل شمٕم٤ممم سمف َُم

"وَمَٚمامَّ ىَم٤مَل َُم٤م : ن قمٜمد هرىمؾطمٞمٜمام يم٤م÷ وىمد ىَم٤مَل َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤منَ ، وومْمٚمف ومل ي١مشمف أطمد همػمه

ـْ ىمَِراَءِة اًمِٙمَت٤مِب ، ىَم٤مَل  َخ٥ُم َواْرشَمَٗمَٕم٧ِم إَْصَقاُت َوُأظْمِرضْمٜم٤َم، َووَمَرَغ ُِم وَمُ٘مٚم٧ُْم ، يَمُثَر قِمٜمَْدُه اًمّمَّ

َْصَح٤ميِب طِملَم ُأظْمِرضْمٜم٤َم ـِ َأيِب يَمٌَِْم٦مَ : ِٕ ٤موُمُف َُمٚمُِؽ سَمٜمِل ، ًَمَ٘مْد َأُِمَر َأُْمُر اسْم ُف خَيَ وَماَم ِزًم٧ُْم . إَْصَٗمرِ إِٟمَّ

ُ قَمكَمَّ اإِلؾْمالََم" ُُمقىِمٜم٤ًم َأٟمَُّف ؾَمَٞمٔمَْٝمُر طَمتَّك َأْدظَمَؾ اّللَّ
(2). 

ٕن سملم احلج٤مز واًمِم٤مم : "إٟمف خي٤مومف ُمٚمؽ سمٜمل إصٗمر": واعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ىمقل أيب ؾمٗمٞم٤من

 .(3)ٟمٌف قمٚمٞمف اسمـ اعمٜمػم، ُمًػمة ؿمٝمر وأيمثر

اومتتحٜم٤م سمٚمدة صمؿ صح : أظمؼمٟم٤م إصٞمكم ىَم٤مَل ، ٞم٤مًٟم٤م"وىمد رأيٜم٤م َذًمَِؽ قم: ‘وىَم٤مَل اعمٝمٚم٥م

وهل ، قمٜمدٟم٤م سمٕمُد أن أهؾ اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ؾم٤مقم٦م سمٚمقهمٝمؿ اخلؼم ص٤مروا قمغم ؾمقره٤م وحتّمٜمقا

 .(4)قمغم أيمثر ُمـ ؿمٝمريـ ُمٜمٝم٤م"

ـِ ": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف، " ورؤى إٟمٌٞم٤مء وطمٌل وَمٌَٞمْٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مئِؿٌ ": ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ُأشمِٞم٧ُم سمَِٛمَٗم٤مشمِٞمِح ظَمَزائِ

هذا ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة وم٢مٟمف إظم٤ٌمر سمٗمتح هذه اًمٌالد ُٕمتف ، "وَمُقِوَٕم٧ْم ذِم َيِديْ  إَْرضِ 

 .(5)وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصووىمع يمام أظمؼم 

                                                                                              

 (. 5/ 5(، وذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )142/ 5ح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل )اٟمٔمر ذح صحٞم (1)

 (. 74(، وُمًٚمؿ)7أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (2)

/ 6(. و ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )106/ 18واٟمٔمر اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (3)

128 .) 

 (. 142/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (4)

 (. 5/ 5ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (5)
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ًٓ ومٌنمهؿ أهن٤م ؾمتّمػم أُمقال يمنى  وومٞمٝم٤م سمنمى ًمٚمٕمرب وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أىمؾ إُمؿ أُمقا

 .(1)وهؿ اًمذيـ يٛمٚمٙمقن اخلزائـ، وىمٞمٍم إًمٞمٝمؿ

   َوىَمْد َذَه٥َم " : وىمقًمف 
ِ
أن رؾمقل اهلل ذه٥م ومل : يٕمٜمك، "َوَأٟمْتُْؿ شَمٜمْتَثُِٚمقهَن٤َم ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اّللَّ

صمؿ أٟمتؿ اًمٞمقم شمٜمتثٚمقهن٤م قمغم ، سمؾ ىمًؿ ُم٤م أدرك ُمٜمٝم٤م سمٞمٜمٙمؿ وآصمريمؿ هب٤م، يٜمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م

 .طم٥ًم ُم٤م وقمديمؿ

ـِ إََرتِّ  يمام ىم٤مل، وىمد يم٤من هذا طم٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ٤ٌَّمُب سْم ، ظَم

 َه٤م
ِ
   ملسو هيلع هللا ىلصضَمْرَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل

ِ
 ، ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل

ِ
 ، َٟمٌَْتِٖمل َوضْمَف اهلل

ِ
وَمِٛمٜم٤َّم ، وَمَقضَم٥َم َأضْمُرَٟم٤م قَمغَم اهلل

ـْ َأضْمِرِه ؿَمٞمًْئ٤م ـْ َُم٣َم مَلْ َي٠ميُْمْؾ ُِم ـُ قُمَٛمػْمٍ ، َُم وَمَٚمْؿ ُيقضَمْد ًَمُف ، ىُمتَِؾ َيْقَم ُأطُمدٍ ، ُِمٜمُْٝمْؿ ُُمّْمَٕم٥ُم سْم

ـُ ومِ  ٌء ُيَٙمٗمَّ َّٓ َٟمِٛمَرةٌ َرْ َوإَِذا َوَوْٕمٜم٤َمَه٤م ، ظَمَرضَم٧ْم ِرضْمالَهُ ، وَمُٙمٜم٤َّم إَِذا َوَوْٕمٜم٤َمَه٤م قَمغَم َرأْؾِمفِ ، ٞمِف إِ

 ، ظَمَرَج َرأْؾُمفُ ، قَمغَم ِرضْمَٚمٞمْفِ 
ِ
َواضْمَٕمُٚمقا قَمغَم ، َوُٕمقَه٤م مِم٤َّم َيكِم َرأْؾَمفُ : ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ـْ َأيْ ، ِرضْمَٚمٞمِْف اإِلْذظِمرَ   .(2)وَمْٝمَق هَيِْدهُب٤َم، ٜمََٕم٧ْم ًَمُف صَمَٛمَرشُمفُ َوُِمٜم٤َّم َُم

 .ودٓئؾ ٟمٌقشمف، ويمثرة ظمّم٤مئّمف، قمغم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء ملسو هيلع هللا ىلصومْمؾ اًمٜمٌل -1

 .ويمراهٞم٦م احلرص قمغم ُمت٤مقمٝم٤م، احل٨م قمغم اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م-2

 .ُمدح ىمٚم٦م اًمٙمالم ُمع دىمتف وإطمٙم٤مُمف-3

 سمْ  
ِ
ـْ قَمٌِْد اّللَّ ِلِّ  : ـِ قَمْٛمٍرو ^ ىم٤ملقَم َٝم٤مِد وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌَّ : وَم٤مؾْمَت٠مَْذَٟمُف ذِم اجْلِ

 .(3)"وَمِٗمٞمِٝماَم وَمَج٤مِهْد": ىَم٤مَل . َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ؟ "َأطَمل  َواًمَِداَك"

                                                                                              

 (. 143/ 5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (1)

 (. 44أظمرضمف ُمًٚمؿ) (2)

 (. 2549(، وُمًٚمؿ)3004أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (3)
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 ، اًمَٕم٤مسمِدُ ، احلؼَْمُ ، اإِلَُم٤ممُ : ُهقَ 
ِ
ـُ َص٤مطِمٌِفِ   ملسو هيلع هللا ىلصَص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل اهلل ـِ ، َواسْم ـُ قَمْٛمِرو سم  سم

ِ
قَمٌُْد اهلل

ْٝمِٛملُّ  ًَّ ـِ َواِئٍؾ اًم  .َوىَمْد َأؾْمَٚمَؿ ىَمٌَْؾ َأسمِٞمِْف ومِٞماَْم سَمَٚمَٖمٜم٤َم، اًمَٕم٤مِص سم

ِلُّ ، يَم٤مَن اؾْمُٛمُف اًمَٕم٤مَص : َوُيَ٘م٤مُل  ُه اًمٜمٌَّ َ    ملسو هيلع هللا ىلصوَمَٚمامَّ َأؾْمَٚمَؿ هَمػمَّ
ِ
 .سمَِٕمٌِْد اهلل

ِلِّ ، َوَُمَ٘م٤مٌم َراؾِمٌخ ذِم اًمِٕمٚمِْؿ َواًمَٕمَٛمؾِ  ،َووَمَْم٤مِئُؾ ، َُمٜم٤َمىِم٥ُم : َوًَمفُ  ـِ اًمٜمٌَّ  .قِمٚمْاًم مَج٤ّمً  ملسو هيلع هللا ىلصَْحََؾ قَم

ٌِّفٍ  ـُ ُُمٜمَ ٤مُم سْم ِلِّ : َيُ٘مقُل ، ÷ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ : ىَم٤مَل ، قَمـ مَهَّ ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ َأطَمٌد  ملسو هيلع هللا ىلص"َُم٤م ُِم

ـْ قَمٌْ ، َأيْمَثَر طَمِديًث٤م قَمٜمُْف ُِمٜمِّل َّٓ َُم٤م يَم٤مَن ُِم ـِ قَمْٛمٍروإِ  سْم
ِ
َٓ َأيْمُت٥ُم "، ِد اّللَّ ُف يَم٤مَن َيْٙمُت٥ُم َو  .(1)وَم٢ِمٟمَّ

َٗمَ٘م٤م ًَمُف قَمغَم ؾَمٌَْٕم٦ِم َأطَم٤مِدْي٨َم ، ؾَمٌُْع ُم٤مَئ٦ِم طَمِدْي٨ٍم : َيٌُْٚمُغ َُم٤م َأؾْمٜمَدَ  ٌَُخ٤مِريُّ سمَِثاَمٟمِٞم٦َمٍ ، اشمَّ ، َواٟمَْٗمَرَد اًم

ـَ  ْي ٚمٌِؿ سمِِٕمنْمِ ًْ  .َوُُم

ِلِّ َويَمَت٥َم اًمَٙمثػِْمَ سم٢ِِمْذِن  ٌُقا  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَّ َح٤مسَم٦ِم َأْن َيْٙمُت َوشَمْرظِمٞمِّْمِف ًَمُف ذِم اًمِٙمَت٤مسَم٦ِم سَمْٕمَد يَمَراِهٞمَتِِف ًمِٚمّمَّ

َغ َذًمَِؽ ، قَمٜمُْف ؾِمَقى اًمُ٘مْرآنِ   .ملسو هيلع هللا ىلصَوؾَمقَّ

٤ٌَمِب ًمَِتْ٘مٞمِٞمِْد اًمِٕمٚمْ  َح٤مسَم٦ِم ~قَمغَم اجلََقاِز َوآؾْمتِْح ِؿ صُمؿَّ اٟمَْٕمَ٘مَد اإِلمْج٤َمُع سَمْٕمَد اظْمتاَِلِف اًمّمَّ

 .(2)سم٤ِمًمِٙمَت٤مسَم٦مِ 

ٌَؾٍ  ـُ طَمٜمْ ةِ : ىَم٤مَل َأْْحَُد سم  ًَمَٞم٤مزِمَ احلَرَّ
ِ
ويم٤مٟم٧م ذِم ذي احلج٦م . ؾَمٜم٦ََم صَمالٍَث َوؾِمتِّلْمَ ، َُم٤مَت قَمٌُْد اهلل

ـُ سُمَٙمػْمٍ ، ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم َٞمك سم ـُ قَمْٛمٍرو سمِِٛمٍْمَ : َوىَم٤مَل حَيْ  سم
ِ
َ قَمٌُْد اهلل ـَ سمَِداِرِه ، شُمُقذمِّ َوُدوِم

ِٖمػْمَ  ُم٤مت : وىمِٞمَؾ ، ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم: َوىَم٤مل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، ِة ؾَمٜم٦ََم مَخٍْس َوؾِمتِّلْمَ اًمّمَّ

 .(3)ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم: وىمِٞمَؾ ، ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم

                                                                                              

 (. 113أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 80/ 3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (2)

 (. 362/ 15(. هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ًمٚمٛمزي)94/ 3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (3)
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ِلِّ  ": ىمقًمف وحيتٛمؾ أن يٗمن سمج٤ممه٦م سمـ ، مل يٕمرف اؾمٛمف، " ملسو هيلع هللا ىلصضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌَّ

 .(1)اًمٕم٤ٌمس

َٝم٤مدِ وَم٤مؾْمت٠َمَْذٟمَ " : وىمقًمف  "وَمِٗمٞمِٝماَم وَمَج٤مِهدْ : ىَم٤مَل . َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ؟ "َأطَمل  َواًمَِداَك": ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل ، ُف ذِم اجْلِ

"، 

 :ومٞمف قمدة ُم٤ًمئؾ 

 ؟هؾ جيقز اجلٝم٤مد سمٖمػم إذن اًمقاًمديـ: إومم

ٓ ظمالف قمٚمٛمتف أن اًمرضمؾ ٓ جيقز ًمف اًمٖمزو وواًمداه : ‘ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم

ف هلام ذم أداء اًمٗمرائض قم٘مقق وهق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر وُمـ اًمٖمزو يم٤مره٤من أو أطمدمه٤م ٕن اخلال

وذيمر قمٌد اًمرزاق قمـ اًمثقري قمـ احلًـ ذم اًمقاًمديـ إذا أذٟم٤م سم٤مًمٖمزو ىم٤مل إن ، ُم٤م ىمٚم٧م

أن شمٌذل : وم٘م٤مل؟ ئؾ احلًـ ُم٤م سمر اًمقاًمديـوؾُم ، يمٜم٧م شمرى هقامه٤م ذم اجلٚمقس وم٤مضمٚمس

 .(2)ُمٕمّمٞم٦م هلام ُم٤م ُمٚمٙم٧م وأن شمٓمٞمٕمٝمام ومٞمام أُمراك سمف إٓ أن شمٙمقن

َٝم٤مد ؾَم٤مىِمط : ‘وىم٤مل اسمـ طمزم َٗمُ٘مقا َأن ُمـ ًَمُف َأسَمَقاِن يْمٞمٕم٤من سمُِخُروضِمِف َأن ومرض اجْلِ َواشمَّ

 .(3)قَمٜمُف 

 .(4)واجلدات يم٤مُٕمٝم٤مت، وإضمداد يم٤مٔسم٤مء

 ؟هؾ إذن اًمقاًمديـ يٙمقن ذم اًمٙمٗم٤مي٤مت أم ذم إقمٞم٤من: اًمث٤مٟمٞم٦م

                                                                                              

 (. 331/ 1اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (1)

 (. 40/ 5آؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد اًمؼم) (2)

 (. 119ُمراشم٥م اإلمج٤مع ٓسمـ طمزم)ص:  (3)

 (. 151/ 18اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ) (4)
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َّٓ : ‘ىم٤مل اسمـ طمزم  َٝم٤مُد إ قُز اجْلِ َٓ جَيُ ـْ "َو َّٓ َأْن َيٜمِْزَل اًْمَٕمُدوُّ سمَِ٘مْقٍم ُِم ـِ إ سََمَقْي ْٕ  سم٢ِِمْذِن ا

ـْ ُيْٛمِٙمٜمُُف إقَم٤مَٟمُتُٝمْؿ َأْن َيْ٘مِّمَدُهْؿ ُُمِٖمٞمًث٤م هَلُؿْ  ٚمِِٛملَم وَمَٗمْرٌض قَمغَم يُمؾِّ َُم ًْ ُ سََمَقاِن َأْم مَلْ ، اعْم ْٕ َأِذَن ا

٤م سَمْٕمَدهُ  َّٓ َأْن َيِْمٞمَٕم٤م َأْو َأطَمُدمُهَ ـْ َيِْمٞمُع ُِمٜمُْٝماَم"، َي٠مَْذَٟم٤م إ  .(1)وَمالَ حَيِؾُّ ًَمُف شَمْرُك َُم

َٝم٤مُد وَمالَ  ": ‘وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين َ اجْلِ َٝم٤مُد وَمْرُض يمَِٗم٤مَي٦ٍم وَم٢ِمَذا شَمَٕملمَّ ٤م وَمْرُض قَملْمٍ َواجْلِ مُهَ َنَّ سمِرَّ
ِٕ 

َٝم٤مُد قِمٜمْدَ : وَم٢ِمْن ىمِٞمَؾ ، -إِذنَ – ـِ وَمْرُض قَملْمٍ َأْيًْم٤م َواجْلِ شَمْٕمِٞمٞمٜمِِف وَمْرُض قَملْمٍ وَمُٝماَم  سمِرُّ اًْمَقاًمَِدْي

َٝم٤مدِ  َتِقَي٤مِن وَماَم َوضْمُف شَمْ٘مِديِؿ اجْلِ ًْ وَم٤مِع : ىُمٚم٧ْم، ُُم ـِ َواًمدِّ ي ْٗمِظ اًمدِّ َنَّ َُمّْمَٚمَحَتُف َأقَمؿُّ إْذ ِهَل حِلِ
ِٕ

ُم قَمغَم  َه٤م َوُهَق ُيَ٘مدَّ َُم٦ٌم قَمغَم هَمػْمِ ٦ٌم ُُمَ٘مدَّ ٚمِِٛملَم وَمَٛمّْمَٚمَحُتُف قَم٤مُمَّ ًْ ُ ـْ اعْم َُمّْمَٚمَح٦ِم طِمْٗمِظ قَم

ٌََدِن"  .(2)اًْم

 ؟هؾ يِمؽمط اإلذن إن يم٤مٟم٤م همػم ُمًٚمٛملم: اًمث٤مًمث٦م

ًمف اًمٖمزو سمٖمػم : وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل. مه٤م يم٤معمًٚمٛملم: وم٘م٤مل اًمثقري. واظمتٚمػ إذا يم٤مٟم٤م ُمنميملم

 .(3)وهذا ٓ إذن ومٞمف هلام. وهذا ُم٤م مل يتٕملم ومروف ويٚمزم اًمٜمٗمػم: ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ. إذهنام

وإن ُمٜمٕم٤مه ، أُم٤م إذا وضم٥م قمٚمٞمف ومال طم٤مضم٦م إمم إذهنام، ن إذهنام ذم اًمتٓمقعأ: وقمٜمد اعمٜمذري

، وًمق ٟمٗمالً، وم٢من يم٤مٟم٤م يم٤مومريـ ومال ؾمٌٞمؾ هلام إمم ُمٜمٕمف، هذا إذا يم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم، قمّم٤ممه٤م

 .(4)وـم٤مقمتٝمام طمٞمٜمئذ ُمٕمّمٞم٦م

 .احلدي٨م دًمٞمؾ قمٔمؿ ومْمٞمٚم٦م سمر اًمقاًمديـ وأٟمف آيمد ُمـ اجلٝم٤مد-

                                                                                              

 (. 341/ 5اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ٓسمـ طمزم) (1)

 (. 461/ 2ًمٚمّمٜمٕم٤مين) (، وؾمٌؾ اًمًالم20/ 3واٟمٔمر ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقـم٠م) (2)

 (. 7/ 8إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض) (3)

/ 18(، اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ٓسمـ اعمٚم٘مـ)104/ 16واٟمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (4)

151 .) 
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 .جيقز اجلٝم٤مد سمٖمػم إذن اًمقاًمديـ إٓ إذا شمٕملم ومال إذنٓ -2 

 .شم٘مقم ُم٘م٤مم ىمت٤مل اًمٕمدو، رقم٤مي٦م اًمقاًمديـ وإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام-3

ـْ َأيِبْ ُُمقؾَمك إؿمٕمري  : ىَم٤مَل ÷ قَم
ِ
))إَِذا َُمِرَض اًْمَٕمٌُْد َأْو ؾَم٤موَمَر : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

 .(1)ُُمِ٘مٞماًم َصِحٞمًح٤م(( يُمت٥َِم ًَمُف ُِمثُْؾ َُم٤م يَم٤مَن َيْٕمَٛمُؾ 

 ، اًمَٗمِ٘مٞمْفُ ، اإِلَُم٤مُم اًمَٙمٌػِْمُ : هق
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاعمُْ٘مِرُئ َص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقِل اهلل

ِ
َأسُمق ُُمْقؾَمك إؿَْمَٕمِريُّ قَمٌُْد اهلل

ـِ طَمْرٍب  ٤مِر سم ـِ طَمْمَّ ـِ ؾُمَٚمٞمِْؿ سم ـُ ىَمٞمِْس سْم  .اًمتَِّٛمٞمِْٛملُّ . سم

ِلِّ َوُهَق َُمْٕمُدْوٌد ومِ  ـْ ىَمَرَأ قَمغَم اًمٜمٌَّ ةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصٞمَْٛم ٌٍَْمَ ـِ ، َأىمَْرَأ َأْهَؾ اًم ْي َٝمُٝمْؿ ذِم اًمدِّ  .َووَم٘مَّ

٦مَ  ٌََِم٦مِ ، َأؾْمَٚمَؿ َأسُمق ُُمْقؾَمك سمَِٛمٙمَّ ُل َُمَِم٤مِهِدِه ظَمٞمؼَْمُ ، َوَه٤مضَمَر إمَِم احلَ  .َوَأوَّ

 
ِ
ـِ : ومَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصدقم٤م ًمف َرؾُمْقُل اهلل  سم

ِ
ٌَفُ  "اًمٚمَُّٝمؿَّ اهْمِٗمْر ًمَِٕمٌِْد اهلل َوَأْدظِمٚمُْف َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ، ىَمٞمٍْس َذٟمْ

 .(2)ُُمْدظَمالً يَمِرْياًم" 

ِلُّ  َوَوزِمَ إُِْمَرَة اًمُٙمْقوَم٦مِ . َوقَمَدنَ ، َوُُمَٕم٤مذًا قَمغَم َزسمِٞمْدٍ ، ملسو هيلع هللا ىلصَوىَمِد اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف اًمٜمٌَّ
(3). 

ـَ َصْقشم٤ًم ُِمٜمْفُ  ًَ َح٤مسَم٦ِم َأطَمٌد َأطْم ـْ ذِم اًمّمَّ َي٤م  ": ىم٤مل ًمف ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل وذم احلدي٨م أن ، مَلْ َيُٙم

ـْ َُمَزاُِمػِم آِل َداُوَد"  .(4)َأسَم٤م ُُمقؾَمك ًَمَ٘مْد ُأوشمِٞم٧َم ُِمْزَُم٤مًرا ُِم

 ،َوَُم٤مَت ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمََتلْمِ َوَأْرسَمِٕملْمَ 

لْمَ : وىم٤مل اًمَقاىِمِديُّ  ًِ  .َُم٤مَت ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمَتلَْمِ َومَخْ

                                                                                              

 (. 2996أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 165(، وُمًٚمؿ)4323أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (2)

 (. 381/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (3)

 ÷. (. قمـ أيب ُمقؾمك235(، وُمًٚمؿ)5048أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)
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لْمَ : َوىَم٤مَل اعَمَداِئٜمِلُّ  ًِ ةِ سَمٕمْ ، ؾَمٜم٦ََم صَمالٍَث َومَخْ  .َد اعمُِٖمػْمَ

َة ًمُِٕمَٛمرَ : ىَم٤مَل َأسُمق َأْْحََد احل٤َميمِؿُ   .(1)َوهِب٤َم َُم٤مَت ، َوَوزِمَ اًمُٙمْقوَم٦مَ ، َوقُمثاَْمنَ ، َوزِمَ اًمٌٍَْمَ

 ،" " إَِذا َُمِرَض اًمَْٕمٌُْد َأْو ؾَم٤موَمَر يُمت٥َِم ًَمُف ُِمثُْؾ َُم٤م يَم٤مَن َيْٕمَٛمُؾ ُُمِ٘مٞماًم َصِحٞمًح٤م: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

وإن ـم٤مًم٧م ُم٤م يم٤مٟمقا ، سم٠من يٙمت٥م ذم طم٤مل أقمذارهؿ، ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمدههذا مم٤م أ

 .ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يمريٌؿ ؿمٙمقرٌ ، ووم٤مًء هلؿ وؿمٙمًرا ًمام ومٕمٚمقه، يٕمٛمٚمقن ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م

ـَ َُم٤مًمٍِؽ   : ىَم٤مَل ÷ وُمثٚمف هذا ذم طمدي٨م َأَٟمٍس سْم
ِ
" إَِذا اسْمتَغَم اهلُل : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

 ُ ِدهِ اًْمَٕمٌَْد اعْم ًَ  ذِم ضَم
ٍ
ٌَالَء ٚمَِؿ سمِ ِذي يَم٤مَن َيْٕمَٛمُٚمفُ : ىَم٤مَل اهللُ ، ًْ وَم٢ِمْن ، ايْمُت٥ْم ًَمُف َص٤مًمَِح قَمَٛمٚمِِف اًمَّ

َرهُ  َٚمُف َوـَمٝمَّ ًَ  .(2)َوإِْن ىَمٌََْمُف هَمَٗمَر ًَمُف َوَرِْحَُف "، ؿَمَٗم٤مُه هَم

قمغم وطم٤مصؾ هذا أن يمت٤مسم٦م صمقاب هذه إقمامل هل سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٞمتف إذ ًمق يم٤من صحٞمًح٤م ًمدام 

ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومتٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمف هبذه اًمٜمٞم٦م سم٠من يٙمت٥م ًمف صمقاب ذًمؽ اًمٕمٛمؾ وٓ 

 .(3)يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن ي٤ًمويف ُمـ مل يٙمـ يٕمٛمؾ ذم صحتف ؿمٞمًئ٤م

، وُمـ اٟمتٗمك صؼمه. وًمٚمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م، ًمٜمٗمس اعمّمٞم٦ٌم: ومٛمـ أصٞم٥م وصؼم حيّمؾ ًمف صمقاسم٤من

 .(4)ذيٜمؽ اًمثقاسملم رء أو ًمٜمحق ضمزع مل حيّمؾ ُمـ، وم٢من يم٤من ًمٕمذر يمجٜمقن ومٙمذًمؽ

٤مَن ذِم : -ضمؾ ُمـ ىَم٤مئؾ-وأصؾ ذًمؽ أيْم٤ًم ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ىَم٤مَل  ًَ ٟمْ }ًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإْلِ

ـِ شَمْ٘مِقيٍؿ ) ًَ ٤محِل٤َمِت 5( صُمؿَّ َرَدْدَٟم٤مُه َأؾْمَٗمَؾ ؾَم٤موِمٚملَِم )4َأطْم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي َّٓ اًمَّ ( إِ

أن هلؿ أضمرهؿ ذم : يريد. همػم ُم٘مٓمقع: أي، [6 - 4: ({]اًمتلم6قٍن )وَمَٚمُٝمْؿ َأضْمٌر هَمػْمُ مَمْٜمُ 

                                                                                              

 (. 397/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل) (1)

 (. 258(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )12503أظمرضمف أْحد) (2)

 (. 109/ 10اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (3)

 (. 1578/ 2اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ًمٚمزطمٞمكم ) (4)
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ومٙمذًمؽ يمؾ ُمرض ، طم٤مل اًمٙمؼم واًمْمٕمػ قمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقٟمف ذم اًمّمح٦م همػم ُم٘مٓمقع هلؿ

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ، ويمؾ آوم٦م ُمـ ؾمٗمر وهمػمه متٜمع ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعمٕمت٤مد، ُمـ همػم اًمزُم٤مٟم٦م

 .ٕمٛمؾ هبذا احلدي٨مىمد شمٗمْمؾ سم٢مضمراء أضمره قمغم ُمـ ُمٜمع َذًمَِؽ اًم

 ؟ًمٙمـ هؾ حُيٛمؾ ذًمؽ قمغم اًمٕمٛمقم

وإٟمام هق عمـ يم٤مٟم٧م ًمف ، ومٞمخرج ُمٜمف اًمٗمرائض ٕهن٤م ٓ شمً٘مط سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال، ٓ

ويم٤مٟم٧م ٟمٞمتف ًمق ، ٟمقاومؾ وقم٤مدة ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح ومٛمٜمٕمف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م سم٤معمرض أو اًمًٗمر

ؾمٌح٤مٟمف يتٗمْمؾ قمٚمٞمف سم٠من وم٢من اهلل ، يم٤من صحٞمًح٤م أو ُم٘مٞماًم أن يدوم قمٚمٞمٝم٤م وٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م

وم٠مُم٤م ُمـ مل يٙمـ ًمف ٟمٗمؾ وٓ قمٛمؾ ص٤مًمح ومال ، يٙمت٥م ًمف أضمر صمقاهب٤م طملم طمًٌف قمٜمٝم٤م

ٕٟمف مل يٛمٜمٕمف ُمروف ُمـ رء ومٙمٞمػ يٙمت٥م ًمف ُم٤م مل يٙمـ : يدظمؾ ذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م

 .(1)وُم٤م يدل أن احلدي٨م رم اًمٜمقاومؾ؟ يٕمٛمٚمف

: 

ـْ قِمْٛمَران سمـ طُمَّملْمٍ  ِلَّ ، يَم٤مَٟم٧ْم يِب سَمَقاؾِمػمُ : ىَم٤مَل ، ÷قَم ٠َمًْم٧ُم اًمٜمٌَّ ًَ الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصوَم ـِ اًمّمَّ ، قَم

َتٓمِْع وَمَ٘م٤مقِمًدا، ))َصؾِّ ىَم٤مِئاًم : وَمَ٘م٤مَل  ًْ َتٓمِْع وَمَٕمغَم ضَمٜم٥ٍْم((، وَم٢ِمْن مَلْ شَم ًْ  .(2)وَم٢ِمْن مَلْ شَم

ـْ َذًمَِؽ يُمٚمِّفِ  الَُة قَمغَم ، َوَصغمَّ سمِٜمِٞمَّتِفِ ، َأْوَُم٠َم سمَِٓمْروِمفِ ، َوًَمْق قَمَجَز قَم ُ٘مْط قَمٜمُْف اًمّمَّ ًْ َومَلْ شَم

 .(3)اعْمَِْمُٝمقرِ 

وم٢من مل يًتٓمع اًمتٞمٛمؿ سمٜمٗمًف اؾمتٕم٤من سمٖمػمه ، إذا قمجز اعمريض قمـ اًمقوقء شمٞمٛمؿ-

 .عم٤ًمقمدشمف

                                                                                              

 (. 137/ 6(، وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )154/ 5اٟمٔمر ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل ) (1)

 (. 1117أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (2)

 (. 256/ 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ٓسمـ رضم٥م) (3)
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قمٚمٞمف ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمّمٚمقات ذم إهمامئف وإن ؿمؼ قمٚمٞمف وِمٕمُؾ يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م ومٚمف و-

وم٢من مجع ذم وىم٧م إومم ، ذم وىم٧م إطمدامه٤م اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وسملم اًمٕمِم٤مءيـ

وٓ ، اؿمؽمط ٟمٞم٦م اجلٛمع قمٜمد ومٕمٚمٝم٤م ويٕمتؼم اؾمتٛمرار اًمٕمذر طمتك ينمع ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمام

يٗمرق سمٞمٜمٝمام إٓ سم٘مدر اًمقوقء وإن أظمر اقمتؼم اؾمتٛمرار اًمٕمذر إمم دظمقل وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م وأن 

ًمٚمٛم٤ًمومر اًمذي ًمف يٜمقي اجلٛمع ذم وىم٧م إومم ىمٌؾ أن يْمٞمؼ قمـ ومٕمٚمٝم٤م وجيقز اجلٛمع 

 .(1)اًمٕمِم٤مءيـاًم٘مٍم وجيقز ذم اعمٓمر سملم 

وُمـ حم٤مؾمـ اإلؾمالم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٍم واجلٛمع ذم ، هق ُمٗم٤مرىم٦م حمؾ اإلىم٤مُم٦م: اًمًٗمر -

 .واإلؾمالم ديـ رْح٦م وشمٞمًػم، ٕٟمف هم٤مًم٤ًٌم شمقضمد ومٞمف اعمِم٘م٦م: اًمًٗمر

ـِ ُأَُمٞم٦َّمَ  ـْ َيْٕمغَم سْم ـِ اخْلَٓم٤َّمِب ىُمٚم٧ُْم ًمُِٕمَٛمَر : ىَم٤مَل ، قَم وا : ÷سْم }ًَمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ

الَةِ  ـَ اًمّمَّ ـَ اًمٜم٤َّمُس ، ُِم ـَ يَمَٗمُروا{ وَمَ٘مْد َأُِم ِذي قَمِج٧ٌُْم مِم٤َّم : وَمَ٘م٤مَل ، إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ

 ، قَمِج٧ٌُْم ُِمٜمْفُ 
ِ
٠َمًْم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ًَ ـْ َذًمَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصوَم َق اهلُل هِب٤َم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ))َصَدىَم٦مٌ : وَمَ٘م٤مَل ، قَم ، شَمَّمدَّ

ٌَُٚمقا َصَدىَمَتُف((  .(2)وَم٤مىْم

وهق ىمٍم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م ، اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ذم طم٤مل إُمـ أو اخلقف -

أُم٤م اعمٖمرب واًمٗمجر ، وٓ جيقز إٓ ذم اًمًٗمر وم٘مط، )اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء( إمم ريمٕمتلم

ومتجٛمع اًمٔمٝمر ، ُم٤م اجلٛمع ومٞمًـ ذم احلي واًمًٗمر قمٜمد وضمقد ؾمٌٌفوأ، ومال شم٘مٍمان أسمداً 

 .ذم وىم٧م إطمدامه٤م، ودمٛمع اعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤مء، ُمع اًمٕمٍم

                                                                                              

 (. 29قمٛمدة اًمٗم٘مف ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد)ص:  (1)

 (. 686أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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َـّ ًمف ىمٍم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م ، أو ضمقاً ، أو سمحراً ، سمراً ، أو رايم٤ٌمً ، إذا ؾم٤مومر اعمًٚمؿ ُم٤مؿمٞم٤مً  - ؾُم

ت٤مج إمم ذًمؽ طمتك ويًـ ًمف أن جيٛمع سملم اًمّمالشملم ذم وىم٧م إطمدامه٤م إذا اطم، ريمٕمتلم

 .يٜمتٝمل ؾمٗمره

٧َّْم َصالُة : ’ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  َٗمِر َوُأمِت ًَّ ْت َصالُة اًم  وَم٠ُمىِمرَّ
ُل َُم٤م وُمِرَو٧ْم َريْمَٕمَتلْمِ الُة َأوَّ "اًمّمَّ

"  .(1)احلََيِ

 .(2)واجلٛمع، اًم٘مٍم: وهل، يمؾ ُم٤م يًٛمك ؾمٗمرًا ذم اًمٕمرف شمٕمٚم٘م٧م سمف أطمٙم٤مم اًمًٗمر -

 

 .ؾ قمغم ؾمٕم٦م ومْمؾ اهلل ويمرُمف قمغم قم٤ٌمدهاحلدي٨م دًمٞم-1

 .اعم٤ًمسم٘م٦م إزم اًمٓم٤مقم٤مت ذم طم٤مل اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م-2

 .وُضائٝم٤م، أطمقال اعمًٚمؿ يمٚمٝم٤م ظمػم هائٝم٤م-3

 .ين اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-4

                                                                                              

 (. 685(، وُمًٚمؿ)350أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (1)

 (. 512اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ًمٚمتقجيري)ص: خمتٍم  (2)
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