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 مقدم٘

 فطٔل٘ الشٔخ العالم٘

ً علٕ احلجْزٖ  حئٙ ب

ُ اهلل تعاىل  حفظ
 

 ، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف.احلٛمد هلل

 أُم٤م سمٕمد:

اًمٕمديٜمل طمٗمٔمف ومٝمذه رؾم٤مًم٦م )اًمٕملم طمؼ( ٕظمٞمٜم٤م اًمب٤مطم٨م اًمٗم٤مضؾ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد 

اهلل، مجع ومٞمٝم٤م مجٕم٤ًم ـمٞمب٤ًم، أشمك قمغم ُم٘مّمقد اعمقضقع، سمٖمػم إُمالٍل سمتٓمقيٍؾ، وٓ إظمالٍل 

 اهلل ظمػمًا.سمت٘مّمػٍم، ومجزاه 

 

 يمتبف/

 حيٞمك سمـ قمكم احلجقري

 هـ7/11/1311ذم 
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 املقدم٘
وٟمستٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت  ٟمحٛمده وٟمستٕمٜمٞمفاحلٛمد هلل 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيديف اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

وصحبف وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

  .وؾمٚمؿ شمسٚمٞماًم يمثػماً 

  :أُم٤م سمٕمد

ه ؾمبح٤مٟمف قمٛمٞمٛم٦م وومػمة، وُمـ أضمؾ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ قمب٤مده يمثػمة، وآٓءَ وم٢من ٟمٕمؿ اهلل قمغم 

من شؾك ضريًؼا »: ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمبل ٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل3 وم٢منوأومْمٚمٝم٤م ٟمٕمٛم

  .(1)«يؾتؿس به ظؾًًم شفل اهلل فه ضريؼًا إػ اجلـة

وسم٤مًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل يٕمرف اعمرء يمٞمػ يٕمبد رسمف قمغم سمّمػمة، ويٕمرف احلؼ ُمـ 

ؼ إذا وومّ  ،اًمب٤مـمؾ، واًمسٜم٦م ُمـ اًمبدقم٦م، واحلالل ُمـ احلرام، ويٙمقن ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس

 .(2)«من يرد به اهلل خًرا يػؼه دم افدين»ًمإلظمالص واشمب٤مع اًمسٜم٦م، يمام ذم احلدي٨م: 

وحت٘مٞم٘مٝم٤م، وُمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وٓ رء أًمّذ قمٜمد ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمبح٨م قمـ اعمس٤مئؾ 

 .اعمرضمقح ومٞمٝم٤م، وهمػم ذًمؽاًمراضمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ، واًمّمحٞمح ُمـ 

هبذه اًمدقمقة اعمب٤مريم٦م3 دقمقة أهؾ اًمسٜم٦م وىمد اُمتـ اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم هذه إزُمٜم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، قمـ أيب هريرة 9922أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)

 .(، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 1317(، وُمسٚمؿ )71أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 9)
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٤م اإلُم٤مم اعمجدد سمحؼ، اًمٕمالُم٦م طمٞم٤مهاًمتل أواجلامقم٦م، اًمدقمقة اًمسٚمٗمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، 

ذم طمٞم٤مشمف  قمقةوأؾمٙمٜمف اًمٗمردوس إقمغم، ويمام يم٤مٟم٧م اًمد ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 

 ،ُمـ اًمبحقث واًمتآًمٞمػ شم١ميت أيمٚمٝم٤م يمؾ طملم سم٢مذن رهب٤م ال سمٕمد ُمقشمف وٓشمز

اًمذيـ شمٕمٚمٛمقا ذم فمؾ هذه قمغم أيدي رضم٤مل اًمسٜم٦م اًمث٤مسمتلم، واًمرؾم٤مئؾ واًمتّم٤مٟمٞمػ، 

ظمػم ىمٞم٤مم، سمٕمد ُمقت اإلُم٤مم ُمـ ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمدقمقة  هلذه اهلل ىمد يَّس واًمدقمقة اعمب٤مريم٦م، 

اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمج٤مهد سمحؼ، حيٞمك سمـ قمكم احلجقري ؿمٞمخٜم٤م ، وهق اًمقادقمل 

وُمٕمٚماًم وضمؾ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وٟمٗمٕمٜم٤م واعمسٚمٛملم سمٕمٚمقُمف، وم٘مد صمب٧م داقمًٞم٤م إمم اهلل قمزَ 

ُمـ يمؾ ُمٙم٤من،  قمقةطملم قمّمٗم٧م قمقاصػ اًمٗمتـ، وشمٙم٤مًم٥م إقمداء قمغم اًمدإلظمقاٟمف 

 .٤مرج، ومثبتف اهلل، وطمٗمظ سمف هذه اًمدقمقةُمـ اًمداظمؾ واخل

خٜم٤م ـ ويمام قمٝمدٟم٤مه ـ يِمجع ـمالسمف قمغم اًمبح٨م واًمت٠مًمٞمػ، واًمتح٘مٞمؼ صمؿ إن ؿمٞم

 مم٤م يٜمٗمع اهلل سمف اإلؾمالم واعمسٚمٛملم.وهمػم ذًمؽ ، واًمتّمٜمٞمػ

ُمـ اًمبحقث اًمتل قمرضٝم٤م ذم سمٕمض دروؾمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مُمر اًمٕملم، وم٠مؿم٤مر  ويم٤من

طمٗمٔمف اهلل سمجٛمع ُم٤مدة ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م، وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، واًمرد قمغم 

 .اعمخ٤مًمٗملم اعمٜمٙمريـ حل٘مٞم٘م٦م اًمٕملم

يّسه اهلل زم مجٕم٧م ُم٤م ، وومنمقم٧م ذم هذا اًمبح٨م ُمستٛمدًا ُمـ اهلل اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ

، ومام يم٤من ُمـ صقاب ومٛمـ اهلل وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمب٤مبقمٞم٦م ٕدًم٦م اًمنمُمـ ا

 .واهلل يٖمٗمر زم ،وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٢م ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من ،ًمف احلٛمد واعمٜم٦مو 3وطمده

ٟمٕمٛمف اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م، وقمغم ُم٤م يّسه قمغم ريب ؾمبح٤مٟمف أوًٓ وآظمرًا  محدوظمت٤مُم٤ًم أ
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أن يرزىمٜمل و ومْمٚمف، ، وأؾم٠مًمف اعمزيد ُمـؾمبح٤مٟمف ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتٗمرغ ًمذًمؽ

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. ،اً ُمِم٤مخيل قمٜمل ظمػم َي وأن جيززم، اإلظمالص ذم يمؾ أقمام

 

 

 يمتبف/أسمق قمبد اًمرمحـ

 لاًمِٕمٛمراين اًمٕمديٜمسمـ ومرطم٤من ظمٚمٞمؾ سمـ أمحد 

 هـ1311/مج٤مد آظمر/91ٞمٚم٦م اإلصمٜملم ًم
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 تعسٓف العني

 اللغة: العين في

واطمد صحٞمح يدل قمغم قمْمق سمف اًمٕملم واًمٞم٤مء واًمٜمقن أصؾ  : اسمـ وم٤مرسىم٤مل 

ىم٤مل اخلٚمٞمؾ: اًمٕملم اًمٜم٤مفمرة  ٜمٔمر، صمؿ يِمتؼ ُمٜمف، وإصؾ ذم مجٞمٕمف ُم٤م ذيمرٟم٤م.بٍم ويُ يُ 

 . واًمٕملم دمٛمع قمغم أقملم وقمٞمقن وأقمٞم٤من.(1)ًمٙمؾ ذي سمٍم

أُمث٤مل اًمٕمرب ذم اًمٕملم،  ؾ قمغم ُمٕمٜمك اًمتِمبٞمف. وُمـثَ وقملم اًم٘مٚم٥م ُمَ ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

 شقملم هب٤م يمؾ داء»، أي ٓ أومٕمٚمف أسمدا. وي٘مقًمقن: شقمٞمٜمل اعم٤مءٓ أومٕمٚمف ُم٤م محٚم٧م »ىمقهلؿ: 

، إذا يم٤من صبقرا قمغم اًمسٝمر. شرضمؾ ؿمديد ضمٗمـ اًمٕملم»ًمٚمٙمثػم اًمٕمٞمقب. وي٘م٤مل: 

اًمٕمب٤مس  ، إذا أصبتف سمٕمٞمٜمؽ، وم٠مٟم٤م أقمٞمٜمف قمٞمٜم٤م، وهق ُمٕمٞمقن. ىم٤ملشقمٜم٧م اًمرضمؾ»وي٘م٤مل: 

 :سمـ ُمرداس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قملم[: اًمٕملم شم٘مع  :]ُم٤مدة "اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم"ذم  ( ىم٤مل اًمٗمٞمقُمل 1)

واًمٕملم  ،واًمٕملم اجل٤مري٦م ،وقملم اًمِمٛمس ،وقملم اعم٤مء ،ب٤مسة٤م: اًمسم٤مٓؿمؽماك قمغم أؿمٞم٤مء خمتٚمٗم٦م ومٛمٜمٝم

واًمٕملم ُم٤م  ،واعمٕمٜمك أظمذت قملم ُم٤مزم ،أظمذت ُم٤مزم سمٕمٞمٜمف :وُمٜمف ي٘م٤مل ،ٟمٗمسف :وقملم اًمٌمء ،اًمٓمٚمٞمٕم٦م

 :ي٘م٤مل ،واًمٕملم اًمٜم٘مد :"اًمتٝمذي٥م"ىم٤مل ذم  ،قملم أيْم٤مً  :وىمد ي٘م٤مل ًمٖمػم اعمرضوب ،رضب ُمـ اًمدٟم٤مٟمػم

ورسمام  :ىم٤مل اسمـ اًمسٙمٞم٧م ،ودمٛمع اًمٕملم ًمٖمػم اعمرضوب قمغم قمٞمقن وأقملم ،اؿمؽمي٧م سم٤مًمديـ أو سم٤مًمٕملم

 ،وٓ دمٛمع إذا يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك اعمرضوب إٓ قمغم أقمٞم٤من ،أقمٞم٤من وهق ىمٚمٞمؾ :ذم مجٕمٝم٤مىم٤مًم٧م اًمٕمرب 

 ،ودمٛمع اًمب٤مسة قمغم أقملم وأقمٞم٤من وقمٞمقن ،وهؿ إظمقشمؽ سم٠مقمٞم٤مهنؿ ،هل درامهؽ سم٠مقمٞم٤مهن٤م :ي٘م٤مل

 وقم٤ميٜمتف ُمٕم٤ميٜم٦م وقمٞم٤مٟم٤م.
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 .قنـٞمد ُمٕمٞمــؽ ؾمـ٤مل أٟمــــوإظم             ىمد يم٤من ىمقُمؽ حيسبقٟمؽ ؾمٞمدا

 .(1)واًمٕم٤مئـ: اًمذي يٕملم ،ورضمؾ قمٞمقن وُمٕمٞم٤من: ظمبٞم٨م اًمٕملم

: ي٘م٤مل: أص٤مسم٧م ومالٟم٤ًم قملم، إذا ٟمٔمر إًمٞمف قمدو أو طمسقد وم٠مصمرت ىم٤مل اسمـ إصمػمو

ومٞمف ومٛمرض سمسببٝم٤م، ي٘م٤مل: قم٤مٟمف يٕمٞمٜمف قمٞمٜم٤ًم ومٝمق قم٤مئـ، إذا أص٤مسمف سم٤مًمٕملم واعمّم٤مب 

 .(9)ُمٕملم

وي٘م٤مل ُمـ هذا قمٜم٧م ومالٟم٤م أقمٞمٜمف، إذا أصبتف سمٕملم، ورضمؾ :  ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼمو

 ُمٕملم، وُمٕمٞمقن، إذا أصٞم٥م سم٤مًمٕملم، ىم٤مل قمب٤مس سمـ ُمرداس:

 .(1)ـ٤مل أٟمـؽ ؾمـٞمد ُمـٕمـٞمـقنظمــإو      ىمد يم٤من ىمقُمؽ حيسبقٟمؽ ؾمٞمدا  

 العين في االصطالح:

: واًمٕملم ٟمٔمر سم٤مؾمتحس٤من ُمِمقب سمحسد، ُمـ سم٘مقًمف  ومٝم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجرقمرّ 

 .(3)، حيّمؾ ًمٚمٛمٜمٔمقر ُمٜمف رضراًمٓمبعظمبٞم٨م 

، قمٜمدُم٤م يستحسـ سمٕمٞمٜمف سم٘مقًمف: وهق شم٠مصمػم ُمـ ٟمٗمس اعمٕمٞم٤من  ومٝم٤م اسمـ ظمٚمدونوقمرّ 

، ويٜمِم٠م قمـ ذًمؽ آؾمتحس٤من يم٤ًم ُمـ اًمذوات أو إطمقال، ويٗمرط ذم اؾمتحس٤مٟمفُمدرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُم٤مدة ]قملم[.  "ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م"( 1)

 ُم٤مدة ]قملم[. "اًمٜمٝم٤مي٦م"( 9)

 (.11/71) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)

 (. 13/939) "ومتح اًمب٤مري"( 3)
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م ُمٕمف ؾمٚم٥م ذًمؽ اًمٌمء قمٛمـ اشمّمػ سمف، ومٞم١مصمر ومس٤مده، وهق ضمبٚم٦م طمٞمٜمئذ أٟمف يرو

  .(1)هذه اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ، أقمٜمل:ومٓمري٦م

ؾمٝم٤مم خترج ُمـ ٟمٗمس احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ، ٟمحق اعمحسقد وهل  : اسمـ اًم٘مٞمؿ وىم٤مل

، ٤م ٓ وىم٤مي٦م قمٚمٞمف أصمرت ومٞمف وٓ سمد، وم٢من ص٤مدومتف ُمٙمِمقومواعمٕملم، شمّمٞمبف شم٤مرة وختٓمئف شم٤مرة

، ورسمام ردت اًمسٝم٤مم ٓ ُمٜمٗمذ ومٞمف ًمٚمسٝم٤مم مل شم١مصمر ومٞمف وإن ص٤مدومتف طمذرا ؿم٤ميمل اًمسالح

ٕرواح وذًمؽ ُمـ ، ومٝمذا ُمـ اًمٜمٗمقس وا٤مطمبٝم٤م، وهذا سمٛمث٤مسم٦م اًمرُمل احلز ؾمقاءقمغم ص

، إضمس٤مم وإؿمب٤مح، وأصٚمف ُمـ إقمج٤مب اًمٕم٤مئـ سم٤مًمِمئ، صمؿ شمتبٕمف يمٞمٗمٞم٦م ٟمٗمسف اخلبٞمث٦م

قمغم شمٜمٗمٞمذ ؾمٛمٝم٤م سمٜمٔمرة إمم اعمٕملم، وىمد يٕملم اًمرضمؾ ٟمٗمسف، وىمد يٕملم سمٖمػم صمؿ شمستٕملم 

 .(9)يٙمقن ُمـ اًمٜمقع اإلٟمس٤مين، وهذا أردأ ُم٤م إرادشمف، سمؾ سمٓمبٕمف

، شمتٙمٞمػ سمٙمٞمٗمٞم٦م : وهل ٟمٔمرة ُمـ طم٤مؾمد ٟمٗمسف ظمبٞمث٦م لموىم٤مل اًمٕماَلُم٦م اسمـ قمثٞمٛم

، وسمٕمْمٝمؿ شاًمٜمح٤مشم٦م»يسٛمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م أن ، وومٞمٜمبٕم٨م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي١مصمر قمغم اعمّم٤مب ظم٤مص٦م،

 .(1)شاحلسد»، وسمٕمْمٝمؿ يسٛمٞمٝم٤م شاًمٜمٗمس»يسٛمٞمٝم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/1111) "ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون"( 1)

 (.3/132) "زاد اعمٕم٤مد"( 9) 

اظمتٚمٗم٧م ادم٤مه٤مت اًمٜم٤مس وشمسٛمٞم٤مهتؿ ذم خمتٚمػ اًمِمٕمقب قمـ اًمٕملم احل٤مؾمدة، وم٤مًمٕم٤مُم٦م ذم  (1) 

وسمراه، يمٜم٤مي٦م قمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض )ٟمجد( يسٛمقن اًمٕم٤مئـ )ٟمحقشم٤ًم( وًمٕمؾ ذًمؽ ُمـ ٟمحتف سمٛمٕمٜمك ىَمنَمه 

اهلزال، وهق ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمٕملم، ويسٛمقٟمف )ٟمْمقًٓ( ويسٛمقن اإلزٓق ٟمْماًل، ومٝمذا ُم٠مظمقذ ُمـ 
= 
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يتٚمخص مم٤م و ،ًمٚمٕملم هؿوطمد   اًمٕمٚمؿأهؾ ػ ريشمٕمُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ  سمٕمض اهذ

 :أُمقر ُذيمِرَ 

 أن اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ضمبٚم٦م ومٓمري٦م وًمٞمس٧م ُمٙمتسب٦م. أحدها:

 شمٕم٤ممم أن خيص ُم٤م ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م ، وهللأن ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص سمٕمض اًمٜمٗمقس الثاني:

 .(1)ؿم٤مء سمام

اإلص٤مسم٦م  ّمؾ، وم٘مد حت، وهذا أُمر أهمٚمبل وًمٞمس سمالزمأن ٟمٗمس اًمٕم٤مئـ ظمبٞمث٦م الثالث:

 ،، يمام ؾمٞم٠ميت ذم ىمّم٦م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ُمع ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػسم٤مًمٕملم ُمـ سمٕمض اًمّم٤محللم

ًمٞمس ، وأن هذا أن اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ىمد يٙمقن قم٤مئٜم٤مً  : وومٞمف وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .(9)، وٓ ُمـ سم٤مب اًمٗمسؼُمـ سم٤مب اًمّمالح

                                                                                       = 

اعمٜم٤مضٚم٦م ٕٟمف ُمراُم٤مة، واًمٕم٤مئـ يرُمل سمٕمٞمٜمف يمام ذم ؿمقاهد اًمِمٕمر اًمٗمّمٞمح، وًمٕمؾ ذًمؽ ُم٠مظمقذ ُمـ 

اِرِدي( أي أٟمف ُمـ )ٟمْمؾ اًمبٕمػم( سمٛمٕمٜمك َهُزل، ٕن اهلزال ٟمتٞمج٦م اًمٕملم، ويسٛمٞمف أهؾ اًمري٤مض )سُمقَ 

اًمرُم٤مة اعمّمقسملم ذوي اًمٙمٗم٤مءة اًمٕم٤مًمٞم٦م. وهق إـمالٌق ومٞمف رء ُمـ اًمسخري٦م وآٟمت٘م٤مد اًمالذع، ويمثػمًا 

ُم٤ماًمتّم٘م٧م آصم٤مر اًمٕملم سمآصم٤مر اجلـ، وقمقام اًمٜم٤مس يٕمؼمون قمـ هذا سم٘مقهلؿ: ومالن ُمٕمف ؾمب٥م، أي: 

اًمٕملم احل٤مرة( وومالن ) قمٞمٜمف  ُمس ضمـ قمغم آصم٤مر ٟمٗمس، أي: قملم، ومم٤م اؿمتٝمر قمـ اًمٕملم شمسٛمٞمتٝم٤م سمـ )

حلٛمدان سمـ حمٛمد احلٛمدان،  "اًمٕملم احل٤مؾمدة ـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م وُمٞمداٟمٞم٦م"اهـ ُمـ يمت٤مب: طم٤مرة (.

 (.1/21) "اًم٘مقل اعمٗمٞمد"ويمالم اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ذم 

 (.19/93) "روح اعمٕم٤مين"( اٟمٔمر 1)

 (. 11/92) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)
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وم٘مد يٙمقن ُمـ  ذًمؽ سم٤مًمٜمٗمقس اخلبٞمث٦م ـ يمام ىمٞمؾ ـ: وٓ أظمص  ىم٤مل أًمقدو

 .(1)اًمٜمٗمقس اًمزيمٞم٦م

إلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ، صمؿ شمستٕملم قمغم اأن ٟمٗمس اًمٕم٤مئـ شمتٙمٞمػ سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م الرابع:

 ًمٜمٔمر3 وم٘مد حتّمؾ اإلص٤مسم٦م سمٖمػم ٟمٔمر،، وًمٞمس اًمت٠مصمػم ُمقىمقوم٤ًم قمغم اسمٜمٔمره٤م إمم اعمٕملم

، سمؾ ىمد يٙمقن ٤مئـ ٓ يتقىمػ شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمرؤي٦موٟمٗمس اًمٕم: وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

، ويمثػم ُمـ اًمٕم٤مئٜملم ي١مصمر ذم اعمٕملم ٛمك ومٞمقصػ ًمف اًمِمئ ومت١مصمر ٟمٗمسف ومٞمف، وإن مل يرهأقم

 .(9)سم٤مًمقصػ ُمـ همػم رؤي٦م

ر أن اًمٜمٗمس شم١مصمر سمقاؾمٓمتٝم٤م هم٤مًمب٤ًم، : وإض٤مومتف إمم اًمٕملم سم٤مقمتب٤مىم٤مل أًمقدو

، وىمد يٙمقن اًمت٠مصمػم سمال واؾمٓمتٝم٤م، سم٠من يقصػ ًمٚمٕم٤مئـ رء، ومتتقضمف إًمٞمف ٟمٗمسف

 .(1)ومتٗمسده

 أن ُمـ أؾمب٤مب اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم احلسد. الخامس:

، وذم يمالم ص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم اإلقمج٤مب وآؾمتحس٤منأن ُمـ أؾمب٤مب اإل السادس:

 فًمٙمٜموهق اًمٖم٤مًم٥م وصؾ، ٤مطميٙمقن ُمّمحقسم٤ًم سم٤محلسد، وهذا  أٟمف يٗمٞمدُم٤م  وهمػمه احل٤مومظ

 ذم، يمام ٦م سم٤مًمٕملم اإلقمج٤مب وآؾمتحس٤من وم٘مط٘مد يٙمقن ؾمب٥م اإلص٤مسمًمٞمس سمالزم وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/91) "روح اعمٕم٤مين"( 1)

 (.3/132) "اعمٕم٤مدزاد "( 9)

 (.19/93) "روح اعمٕم٤مين"( 1)
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، وي٠ميت زي٤مدة إيْم٤مح هلذا ذم اًمٗمرق سملم احل٤مؾمد اإلٟمس٤من ٟمٗمَسف سم٤مًمٕملم ُمثالً  ٦مص٤مسمإ

 شمٕم٤ممم. اهلل واًمٕم٤مئـ إن ؿم٤مء

، يمام شم٘مدم ذم يمالم اسمـ إصمػم أن ُمـ أؾمب٤مب اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم اًمٕمداوة السابع:

هٜم٤مك ُمـ ، واًمٕمداوة شمستٚمزم اًمٙمراهٞم٦م واًمبٖمضُمٕمٚمقم أن و، (1)وؾمب٘مف إمم ذًمؽ اًمٓمٞمبل

، وإٟمام شمٙمقن ُمع اًمٙمراهٞم٦م واًمبٖمضٓ شمٙمقن اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم إن : ُمـ ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ

سم٤مب: ذم سمٞم٤من ذًمؽ وؾمٞم٠ميت  ، وهذا همػم صحٞمح،ُمع اإلقمج٤مب وآؾمتحس٤من وم٘مط

 .(بافعغ ملسو هيلع هللا ىلصظذ إصابة افـبي  ـغحرص ادؼ)
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/9291) "ذح اعمِمٙم٤مة"( 1)
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 قــــــحني ـــــعـلا
 : إلُم٤مم اًمبخ٤مريىم٤مل ا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  طَمَدصَمٜم٤َم ٤مٍم، قَم ـْ مَهَ ـْ َُمْٕمَٛمٍر، قَم ، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اًمَرَزاِق، قَم ـُ َٟمٍْمٍ إؾِْمَح٤مُق سْم

ـِ اًمٜمَبِل    .َوََنَى َظِن افَوْصمِ « افَعْغُ َحق  »ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قَم

ـُ َراومِعٍ ف ُمسٚمؿ وم٘م٤مل: احلدي٨م أظمرضم دون  ،سمف َزاِق ، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اًمرَ طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم

 .(1) (َوََنَى َظِن افَوْصمِ ) ىمقًمف:

أي: اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم رء صم٤مسم٧م  (افعغ حق): ىمقًمف: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

 .(9)ُمقضمقد، أو هق ُمـ مجٚم٦م ُم٤م حت٘مؼ يمقٟمف

: وُمٕمٜمك أٟمف طمؼ، أي: يم٤مئـ ُم٘ميض سمف ذم اًمقضع اإلهلل، ٓ ؿمبٝم٦م وىم٤مل اًمٓمٞمبل

 .(1)ذم شم٠مصمػمه ذم اًمٜمٗمقس وإُمقال

أي: صم٤مسم٧م ُمقضمقد ٓؿمؽ ومٞمف، وهذا ىمقل  (افعغ حق): ىمقًمف: وىم٤مل اًم٘مرـمبل

 .(3)، وُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦مقمٚمامء إُم٦م

أن إص٤مسم٦م  (افعغ حق): ومٛمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم :وىم٤مل أًمقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9117(، وُمسٚمؿ )1331( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 (. 13/913) "ومتح اًمب٤مري"( 9)

 (.2/9291) "ذح اعمِمٙم٤مة"( 1)

 (. 1/191) "اعمٗمٝمؿ"( 3)



 ~13 ~ 

 

، وهق يمس٤مئر ، ٓ ؿمبٝم٦م ذم حت٘م٘مفُمر يم٤مئـ ُم٘ميض سمف ذم اًمقضع اإلهللاًمٜمٗمس سمقاؾمٓمتٝم٤م أ

أن ُمدار يمؾ رء اعمِمٞمئ٦م  وأٟم٧م شمٕمٚمؿ ،اعمِم٤مهدة ًمٜمحق اًمٜم٤مر واعم٤مء وإدوي٦م ُمثالً أصم٤مر 

شمٕم٤ممم اًمت٠مصمػم ذم  اهلل ، وطمٙمٛم٦م ظمٚمؼشمٕم٤ممم يم٤من، وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ اهلل اإلهلٞم٦م، ومام ؿم٤مء

 .(1)ُمس٠مًم٦م اًمٕملم أُمر جمٝمقل ًمٜم٤م

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/99) "روح اعمٕم٤مين"( 1)
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 كٔفٔ٘ اإلصاب٘ بالعني
وقم٘مالء إُمؿ، قمغم اظمتالف ُمٚمٚمٝمؿ وٟمحٚمٝمؿ، ٓ شمدومع أُمر  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 :اًمٕملم، وٓ شمٜمٙمره، وإن اظمتٚمٗمقا ذم ؾمببف، وضمٝم٦م شم٠مصمػم اًمٕملم

وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: إن اًمٕم٤مئـ إذا شمٙمٞمٗم٧م ٟمٗمسف سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمرديئ٦م، اٟمبٕم٨م ُمـ قمٞمٜمف ىمقة 

ؾمٛمٞم٦م  ؾمٛمٞم٦م شمتّمؾ سم٤معمٕملم ومٞمترضر، ىم٤مًمقا: وٓ يستٜمٙمر هذا، يمام ٓ يستٜمٙمر اٟمبٕم٤مث ىمقة

ُمـ إومٕمك شمتّمؾ سم٤مإلٟمس٤من ومٞمٝمٚمؽ، وهذا أُمر ىمد اؿمتٝمر قمـ ٟمقع ُمـ إوم٤مقمل، أهن٤م إذا 

 وىمع سمٍمه٤م قمغم اإلٟمس٤من هٚمؽ، ومٙمذًمؽ اًمٕم٤مئـ.

وىم٤مًم٧م ومرىم٦م أظمرى: ٓ يستبٕمد أن يٜمبٕم٨م ُمـ قملم سمٕمض اًمٜم٤مس ضمقاهر ًمٓمٞمٗم٦م همػم 

 ُمرئٞم٦م. 

رضر قمٜمد ُم٘م٤مسمٚم٦م قملم اًمٕم٤مدة سمخٚمؼ ُم٤م يِم٤مء ُمـ اًم اهلل وىم٤مًم٧م ومرىم٦م أظمرى: ىمد أضمرى

اًمٕم٤مئـ عمـ يٕمٞمٜمف، ُمـ همػم أن يٙمقن ُمٜمف ىمقة، وٓ ؾمب٥م، وٓ شم٠مصمػم أصال، وهذا ُمذه٥م 

ُمٜمٙمري إؾمب٤مب، واًم٘مقى، واًمت٠مصمػمات ذم اًمٕم٤ممل، وه١مٓء ىمد ؾمدوا قمغم أٟمٗمسٝمؿ سم٤مب 

 اهـ اًمٕمٚمؾ، واًمت٠مصمػمات، وإؾمب٤مب، وظم٤مًمٗمقا اًمٕم٘مالء أمجٕملم.

إؿم٤مقمرة، وهمػمهؿ ُمـ ُمٜمٙمري اجلٝمٛمٞم٦م و اًم٘مقل إظمػم هق ىمقلهذا ىمٚم٧م: 

ٓ يٗمٕمؾ اقمت٘م٤مدهؿ أن اهلل ؾمبح٤مٟمف إٟمٙم٤مرهؿ ًمألؾمب٤مب وإؾمب٤مب، وُم٠مظمذه قمٜمدهؿ هق 

ؿمٞمئ٤ًم سمٌمء، وٓ ؿمٞمئ٤ًم ًمٌمء ومٚمٞمس ذم أومٕم٤مًمف ؾمبح٤مٟمف سم٤مء ؾمببٞم٦م وٓ ٓم شمٕمٚمٞمؾ، وُم٤م ورد 

أن اهلل ُمـ ذًمؽ ومٛمحٛمقل قمٜمدهؿ قمغم سم٤مء اعمّم٤مطمب٦م وٓم اًمٕم٤مىمب٦م، ويٕمت٘مد ه١مٓء 

ومٚمٞمس ًمألؾمب٤مب قمٜمدهؿ أي شم٠مصمػم، وهذا خيٚمؼ اعمسبب٤مت قمٜمد إؾمب٤مب ٓ هب٤م، ؾمبح٤مٟمف 
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أي قمٜمد ُمالىم٤مشمف وًمٞمس ًمٚمسٙملم أّي شم٠مصمػم أو  ،سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمؽ: اٟم٘مٓمع اًمٚمحؿ قمٜمد اًمسٙملم

وًمٞمس ًمٚمدواء أي شمسب٥م أو  ،شمسب٥م، وىمقًمؽ: ظمٚمؼ اهلل اًمِمٗم٤مء قمٜمد ُمالىم٤مة اًمدواء

ة أن خيٚمؼ اهلل اًمرضر قمٜمد ٟمٔمر اًمٕم٤مئـ إمم اعمٕملم وًمٞمس شم٠مصمػم، ومٞم٘مقًمقن: ضمرت اًمٕم٤مد

ًمٚمٕم٤مئـ أو اًمٕملم أي شمسب٥م أو شم٠مصمػم، وهذا ُمذه٥م سم٤مـمؾ3 وم٢من اهلل ؾمبح٤مٟمف ظمٚمؼ 

 اعمسبب٤مت وضمٕمؾ هل٤م أؾمب٤مسم٤م حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م.

مجٞمع ُم٤م خيٚم٘مف اهلل وي٘مدره إٟمام خيٚم٘مف وي٘مدره : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ُم٤م خيرج قمـ ىمدرة اًمٕمبد3 وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ُم٘مدورا ًمف وُمـسم٠مؾمب٤مب3 ًمٙمـ ُمـ إؾمب٤مب 

 .(1)وإؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م ُمٕمت٤مد وُمٜمٝم٤م ٟم٤مدر ،إؾمب٤مب ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٕمبد3 وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف

ؾمبح٤مٟمف ظمٚمؼ ذم إضمس٤مم وإرواح  اهلل : وٓ ري٥م أن اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ وىم٤مل

ىمقى وـمب٤مئع خمتٚمٗم٦م، وضمٕمؾ ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ظمقاص ويمٞمٗمٞم٤مت ُم١مصمرة، وٓ يٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ 

إٟمٙم٤مر شم٠مصمػم إرواح ذم إضمس٤مم3 وم٢مٟمف أُمر ُمِم٤مهد حمسقس، وأٟم٧م شمرى اًمقضمف يمٞمػ 

حيٛمر محرة ؿمديدة إذا ٟمٔمر إًمٞمف ُمـ حيتِمٛمف، ويستحل ُمٜمف، ويّمٗمر صٗمرة ؿمديدة قمٜمد 

خي٤مومف إًمٞمف، وىمد ؿم٤مهد اًمٜم٤مس ُمـ يس٘مؿ ُمـ اًمٜمٔمر، وشمْمٕمػ ىمقاه، وهذا يمٚمف ٟمٔمر ُمـ 

سمقاؾمٓم٦م شم٠مصمػم إرواح، وًمِمدة ارشمب٤مـمٝم٤م سم٤مًمٕملم يٜمس٥م اًمٗمٕمؾ إًمٞمٝم٤م، وًمٞمس٧م هل 

اًمٗم٤مقمٚم٦م، وإٟمام اًمت٠مصمػم ًمٚمروح، وإرواح خمتٚمٗم٦م ذم ـمب٤مئٕمٝم٤م وىمقاه٤م ويمٞمٗمٞم٤مهت٤م 

 -ؾمبح٤مٟمف  - اهلل وهلذا أُمروظمقاصٝم٤م، ومروح احل٤مؾمد ُم١مذي٦م ًمٚمٛمحسقد أذى سمٞمٜم٤م، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/111) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 1)
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 .(1)رؾمقًمف أن يستٕمٞمذ سمف ُمـ ذه

 .واهلل اعمستٕم٤من ،احشمت٤مسمع قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اًمنُمَ إظمػم وهذا اًم٘مقل ىمٚم٧م: 

أُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف شمٜمبٕم٨م ُمـ قملم اًمٕم٤مئـ ضمقاهر ًمٓمٞمٗم٦م، أو ىمقة ؾمٛمٞم٦م، وم٘مد رده همػم و

 . (9)واطمد يم٤مًم٘مرـمبل واعم٤مزري

صمب٧م ُمـ أن سمٕمض اًمٕم٤مئٜملم ىمد يّمٞم٥م ُم٤م يقصػ : يرد قمٚمٞمف ُم٤م ىم٤مل أًمقدو

ًمف ويٛمثؾ، وًمق يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ومراؾمخ، واًمتزام اُمتداد شمٚمؽ إضمزاء إمم طمٞم٨م اعمّم٤مب 

 .(1)مم٤م ٓ يٙم٤مد ي٘مبؾ، يمام ٓ خيٗمك قمغم ذي قملم

وىم٤مل أيْم٤ًم: وىم٤مل سمٕمض أصح٤مب اًمٓمب٤مئع: إٟمف يٜمبٕم٨م ُمـ اًمٕملم ىمقة ؾمٛمٞم٦م شم١مصمر 

ذح ُمسٚمؿ، وهذا ٓ يتؿ قمٜمدي ومٞمام مل يره، وٓ ذم ٟمحق ُم٤م ومٞمٝم٤م ٟمٔمره، يمام ومَّمـؾ ذم 

، وٓ ذم إص٤مسم٦م اإلٟمس٤من قملم ٟمٗمسف، يمام طمٙم٤مه (3)شمْمٛمٜمف طمدي٨م أيب ذر اعمت٘مدم آٟمٗم٤م

 .اعمٜم٤موي، وم٢مٟمف ٓ ي٘متؾ اًمّمؾ ؾمٛمف

وأٟم٤م ٓ أزيد قمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمـ شم٠مصمػمات اًمٜمٗمقس، وٓ أيمٞمػ ذًمؽ،  :إمم أن ىم٤مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/132) "اعمٕم٤مدزاد "( 1)

 (.13/123ًمٚمٜمقوي ) "ذح ُمسٚمؿ"و ،(1/199) "اعمٗمٝمؿ"( اٟمٔمر 9)

 (.1/91) "روح اعمٕم٤مين"( 1)

( إن افعغ فتوفع بافرجل حتى يصعد حافؼًا ؾقسدى مـه( يِمػم إمم طمدي٨م أيب ذر ُمرومققم٤م: )3)

 .، احلدي٨م اًمث٤مُمـوهق طمدي٨م ضٕمٞمػ يمام ؾمٞم٠ميت ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م
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وم٤مًمٜمٗمس اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ُمـ أقمج٥م خمٚمقىم٤مت اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ويمؿ ـمقى ومٞمف أرسارا 

وقمج٤مئ٥م، شمتحػم ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مقل، وٓ يٜمٙمره٤م إٓ جمٜمقن أو ضمٝمقل، وٓ يسٕمٜمل أن أٟمٙمر 

 .(1)اًمٕملم3 ًمٙمثرة إطم٤مدي٨م اًمقاردة ومٞمٝم٤م، وُمِم٤مهدة آصم٤مره٤م قمغم اظمتالف إقمّم٤مر

ػم احل٤مؾمد ذم أذى اعمحسقد أُمر ٓ وشم٠مصم :وىم٤مل اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

يٜمٙمره إٓ ُمـ هق ظم٤مرج قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، وهق أصؾ اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم، وم٢من اًمٜمٗمس 

اخلبٞمث٦م احل٤مؾمدة شمتٙمٞمػ سمٙمٞمٗمٞم٦م ظمبٞمث٦م، وشم٘م٤مسمؾ اعمحسقد ومت١مصمر ومٞمف سمتٚمؽ اخل٤مصٞم٦م، 

بٕمث٧م وأؿمبف إؿمٞم٤مء هبذا إومٕمك، وم٢من اًمسؿ يم٤مُمـ ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقة، وم٢مذا ىم٤مسمٚم٧م قمدوه٤م، اٟم

ُمٜمٝم٤م ىمقة همْمبٞم٦م، وشمٙمٞمٗم٧م سمٙمٞمٗمٞم٦م ظمبٞمث٦م ُم١مذي٦م، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م شمِمتد يمٞمٗمٞمتٝم٤م وشم٘مقى طمتك 

ذم إسمؽم ملسو هيلع هللا ىلص شم١مصمر ذم إؾم٘م٤مط اجلٜملم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م شم١مصمر ذم ـمٛمس اًمبٍم، يمام ىم٤مل اًمٜمبل 

، وُمٜمٝم٤م ُم٤م شم١مصمر ذم (9) (إَنًم يؾتؿسان افبرص ويسؼطان احلبلوذي اًمٓمٗمٞمتلم ُمـ احلٞم٤مت: )

جرد اًمرؤي٦م، ُمـ همػم اشمّم٤مل سمف3 ًمِمدة ظمب٨م شمٚمؽ اًمٜمٗمس، ويمٞمٗمٞمتٝم٤م اإلٟمس٤من يمٞمٗمٞمتٝم٤م سمٛم

 اخلبٞمث٦م اعم١مصمرة.

إمم أن ىم٤مل: وٟمٗمس اًمٕم٤مئـ ٓ يتقىمػ شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمرؤي٦م، سمؾ ىمد يٙمقن أقمٛمك 

ومٞمقصػ ًمف اًمِمئ ومت١مصمر ٟمٗمسف ومٞمف، وإن مل يره، ويمثػم ُمـ اًمٕم٤مئٜملم ي١مصمر ذم اعمٕملم 

 سم٤مًمقصػ ُمـ همػم رؤي٦م.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19/91) "اعمٕم٤مينروح "( 1)

 .(، قمـ اسمـ قمٛمر 9911(، وُمسٚمؿ )1191( أظمرضمف اًمبخ٤مري )9)
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ٝم٤مم خترج ُمـ ٟمٗمس احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ، ٟمحق اعمحسقد واعمٕملم، إمم أن ىم٤مل: وهل ؾم

شمّمٞمبف شم٤مرة وختٓمئف شم٤مرة، وم٢من ص٤مدومتف ُمٙمِمقوم٤م ٓ وىم٤مي٦م قمٚمٞمف أصمرت ومٞمف وٓ سمد، وإن 

ص٤مدومتف طمذرا ؿم٤ميمل اًمسالح ٓ ُمٜمٗمذ ومٞمف ًمٚمسٝم٤مم مل شم١مصمر ومٞمف، ورسمام ردت اًمسٝم٤مم قمغم 

ٗمقس وإرواح وذًمؽ ُمـ ص٤مطمبٝم٤م، وهذا سمٛمث٤مسم٦م اًمرُمل احلز ؾمقاء، ومٝمذا ُمـ اًمٜم

إضمس٤مم وإؿمب٤مح، وأصٚمف ُمـ إقمج٤مب اًمٕم٤مئـ سم٤مًمِمئ، صمؿ شمتبٕمف يمٞمٗمٞم٦م ٟمٗمسف اخلبٞمث٦م، 

صمؿ شمستٕملم قمغم شمٜمٗمٞمذ ؾمٛمٝم٤م سمٜمٔمرة إمم اعمٕملم، وىمد يٕملم اًمرضمؾ ٟمٗمسف، وىمد يٕملم سمٖمػم 

 .(1)إرادشمف، سمؾ سمٓمبٕمف، وهذا أردأ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٜمقع اإلٟمس٤مين

قرة ؾمٝم٤مُم٤ًم طمسٞم٦م، يمام فمٜمف سمٕمْمٝمؿ، وٓ هل سمجقاهر ىمٚم٧م: وًمٞمس٧م اًمسٝم٤مم اعمذيم

 .ًمٓمٞمٗم٦م همػم ُمرئٞم٦م، وإٟمام هل ؾمٝم٤مم ُمٕمٜمقي٦م

: وم٤مًمذي خيرج ُمـ قملم اًمٕم٤مئـ ؾمٝمؿ ُمٕمٜمقي، إن ص٤مدف  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

اًمبدن ٓ وىم٤مي٦م ًمف أصمر ومٞمف، وإٓ مل يٜمٗمذ اًمسٝمؿ سمؾ رسمام رد قمغم ص٤مطمبف، يم٤مًمسٝمؿ احلز 

 .(9)ؾمقاء

: واًمٕملم وطمده٤م مل شمٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م، وإٟمام اًمٜمٗمس اخلبٞمث٦م اًم٘مٞمؿ  وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ

اًمسٛمٞم٦م شمٙمٞمٗم٧م سمٙمٞمٗمٞم٦م همْمبٞم٦م، ُمع ؿمدة طمسد وإقمج٤مب، وىم٤مسمٚم٧م اعمٕملم قمغم همرة ُمٜمف، 

وهمٗمٚم٦م، وهق أقمزل ُمـ ؾمالطمف، ومٚمدهمتف، يم٤محلٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر إمم ُمقضع ُمٙمِمقف ُمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/132) "زاد اعمٕم٤مد"( 1) 

 (.13/937) "ومتح اًمب٤مري"( 9)
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ى اًمٕم٤مئـ قمغم اًمرؤي٦م سمدن اإلٟمس٤من، ومتٜمٝمِمف وم٢مُم٤م قمٓم٥م، وإُم٤م أذى، وهلذا ٓ يتقىمػ أذ

واعمِم٤مهدة، سمؾ إذا وصػ ًمف اًمٌمء اًمٖم٤مئ٥م قمٜمف وصؾ إًمٞمف أذاه، واًمذٟم٥م جلٝمؾ اعمٕملم، 

وهمٗمٚمتف، وهمرشمف قمـ محؾ ؾمالطمف يمؾ وىم٧م، وم٤مًمٕم٤مئـ ٓ ي١مصمر ذم ؿم٤ميمل اًمسالح، يم٤محلٞم٦م 

إذا ىم٤مسمٚم٧م درقم٤م ؾم٤مسمٖم٤م قمغم مجٞمع اًمبدن ًمٞمس ومٞمف ُمقضع ُمٙمِمقف، ومحؼ قمغم ُمـ أراد 

٤ميتٝم٤م، أن ٓ يزال ُمتدرقم٤م ُمتحّمٜم٤م ٓسمس٤م أداة احلرب، ُمقافمب٤م قمغم طمٗمظ ٟمٗمسف، ومح

 .(1)أوراد اًمتٕمقذات، واًمتحّمٞمٜم٤مت اًمٜمبقي٦م اًمتل ذم اًم٘مرآن، واًمتل ذم اًمسٜم٦م

: وم٢من اًمذي ُمثؾ سم٤مٕومٕمك مل يرد أهن٤م شمالُمس اعمّم٤مب طمتك ىم٤مل احل٤مومظ تنبيه:

أهن٤م إذا وىمع سمٍمه٤م قمغم يتّمؾ سمف ُمـ ؾمٛمٝم٤م، وإٟمام أراد أن ضمٜمس٤ًم ُمـ إوم٤مقمل اؿمتٝمر 

 .(9)اإلٟمس٤من هٚمؽ، ومٙمذًمؽ اًمٕم٤مئـ

ىمٚم٧م: ًمٙمـ هذا اًمٜمقع ُمـ إوم٤مقمل ٓ يّمٞم٥م ُمـ همػم رؤي٦م، واًمٕم٤مئـ رسمام أوىمع 

 قمؿاًمرضر سم٤معمٕملم وإن مل يره، سمؾ سمٛمجرد اًمقصػ، يمام شم٘مدم، ومٕمغم هذا ومرضر اًمٕم٤مئـ أ

 ُمـ رضر إومٕمك، واهلل أقمٚمؿ. 

ؽ قمٜمد وُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م أن اًمٕملم إٟمام شمٗمسد وهتٚم:  ىم٤مل اعم٤مزري تنبيه آخر:

ـ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـ اًمٕم٤مدة أن خيٚمؼ اًمرضر قمٜمد  ٟمٔمر اًمٕم٤مئـ سمٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم، أضمرى اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/331) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم"( 1)

 (. 13/937) "ومتح اًمب٤مري"( 9)
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 .(1)ُم٘م٤مسمٚم٦م هذا اًمِمخص ًمِمخص آظمر

هق ىمقل إؿم٤مقمرة  وإٟمام ،ًمٞمس هق ىمقل أهؾ اًمسٜم٦م ٟمسبف ٕهؾ اًمسٜم٦مىمٚم٧م: وُم٤م 

 .رّده، وسمٞم٤من سمٓمالٟمفم شم٘مدوىمد وهمػمهؿ ُمـ ُمٜمٙمري إؾمب٤مب 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/123ًمٚمٜمقوي ) "ذح ُمسٚمؿ"( 1)
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 العني مً القدز
 :اإلُم٤مم ُمسٚمؿ  ىم٤مل

ـُ ظِمَراٍش،  اهلل طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبدُ  ـُ اًمَِم٤مقِمِر، َوَأمْحَُد سْم ـِ اًمَداِرُِمُل، َوطَمَج٤مُج سْم ـُ قَمْبِد اًمَرمْحَ ـ سْم

ظَمَراِن:: أَ اهلل ىَم٤مَل قَمْبدُ  ْٔ َٟم٤م، وىَم٤مَل ا ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ، ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜم٤َم ُوَهْٞم٥ٌم، ـ  ظْمؼَمَ طَمَدصَمٜم٤َم ُُمْسٚمُِؿ سْم

ـِ قَمَب٤مسٍ  ـِ اسْم ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ ـَم٤مُوٍس، قَم ـِ اسْم ـِ اًمٜمَبِل  قَم ، َوَفْو »ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قَم اْفَعْغُ َحق 

، َوإَِذا اْشُتْغِسْؾُتْم َؾاْؽِس  ٌء َشاَبَق اْفَؼَدَر َشَبَؼْتُه اْفَعْغُ اَن َرْ  .(1)«ُؾواـَ

 :  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذيو

ـُ  ـْ قُمْرَوَة َوُهَق اسْم ـِ ِديٜم٤َمٍر، قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم ـُ َأيِب قُمَٛمَر ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن، قَم طَمَدصَمٜم٤َم اسْم

، َأَن َأؾْماَمَء سمِٜم٧َْم قُمَٛمْٞمٍس  ـِ ِروَم٤مقَم٦َم اًمُزَرىِمل  ـْ قُمَبْٞمِد سْم اهلل ،  ىَم٤مًَم٧ْم: َي٤م َرؾُمقَل  قَم٤مُِمٍر، قَم

ىِمل هَلُْؿ؟ وَمَ٘م٤مَل: ُع إًَِمْٞمِٝمُؿ اًمَٕملْمُ َأوَم٠َمؾْمؽَمْ ٌء َشاَبَق » إَِن َوًَمَد ضَمْٕمَٗمٍر شُمّْسِ اَن َرْ ـَ ُه َفْو  َكَعْم، َؾنِكَّ

  .«افَؼَدَر َفَسَبَؼْتُه افَعْغُ 

: وىمد روى هذا قمـ أيقب، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، قمـ قمروة سمـ ىم٤مل اًمؽمُمذي

 ملسو هيلع هللا ىلص.قمـ اًمٜمبل ٦م، قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس قم٤مُمر، قمـ قمبٞمد اسمـ روم٤مقم

طمدصمٜم٤م سمذًمؽ احلسـ اسمـ قمكم اخلالل، طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، 

 .(2)هبذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9111( أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)

(، 97373(، وأمحد )91211(، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م )9312أظمرضمف اًمؽمُمذي ) صحقح:( 9)
= 
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                                                                                       = 

(، 3/197) "ذح اعمٕم٤مين"(، واًمٓمح٤موي ذم 1139) "أطم٤مدواعمث٤مين"واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

(، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من، قمـ 2/131) "اًمٙمؼمى"(، واًمبٞمٝم٘مل ذم 93/131) "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم 

ىم٤مًم٧م:...  سمـ روم٤مقم٦م، أن أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس  قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، قمـ قمروة سمـ قم٤مُمر، قمـ قمبٞمد

(، واًمبٞمٝم٘مل ذم 7323) "اًمٙمؼمى"ومذيمر احلدي٨م، وفم٤مهره اإلرؾم٤مل، ًمٙمـ أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم 

(، واًمؽمُمذي يمام شم٘مدم ذم اًمٓمريؼ اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمـ ـمريؼ أيقب، قمـ قمٛمرو سمـ 2/131) "اًمٙمؼمى"

وهذه  ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمٜمبل  ٞمسديٜم٤مر، قمـ قمروة سمـ قم٤مُمر، قمـ قمبٞمد سمـ روم٤مقم٦م، قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛم

(، وهل ُمتّمٚم٦م يمام شمرى، واًمسٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت 11/133) "اًمٕمٚمؾ"اًمٓمريؼ رضمحٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم 

رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم قمروة سمـ قم٤مُمر خمتٚمٌػ ذم صحبتف، واًمّمحٞمح قمدم صمبقهت٤م، وطمديثف ذم اًمٓمػمة 

٘مف همػم اسمـ طمب٤من طمٙمؿ قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ سم٤مإلرؾم٤مل، وىمد روى قمٜمف أرسمٕم٦م ُمـ اًمرواة ومل يقصم

وقمبٞمد سمـ روم٤مقم٦م يمذًمؽ شم٤مسمٕمل ومل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من ًمٙمـ روى قمٜمف مجٌع يّمٚمقن إمم اًمتسٕم٦م وهق 

 اًمّمح٤ميب ومٛمثٚمف حيسـ طمديثف، واهلل أقمٚمؿ.  اسمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع اًمزرىمل

(، 93/139) "اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم 91233قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ) احلدي٨م ًمف ـمريؼ أظمرى 

ٛمد سمـ اؾمح٤مق، قمـ قمبد اهلل سمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مسمٞمف ـ ُمقمم ضمبػم اسمـ ُمٓمٕمؿ ُمـ ـمريؼ حم

، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم اسمـ اؾمح٤مق ومٝمق طمسـ احلدي٨م إذا سح سم٤مًمسامع، ومل  ـ، قمـ أؾمامء

 يٍمح ه٤م هٜم٤م.

(، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلذوقمل، 93/139) "اًمٙمبػم"قمٜمد اًمٓمؼماين ذم  وًمف ـمريؼ صم٤مًمث٦م 

 ، سمٜمحقه. قم٘مب٦م سمـ ُمٙمرم، قمـ أيب قم٤مصؿ، قمـ اسمـ ضمري٩م، قمـ قمٓم٤مء، قمـ أؾمامءقمـ 

(، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ذم 1/931) "شم٤مرخيف"وهذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت3 وم٤مجلذوقمل وصم٘مف اخلٓمٞم٥م ذم  

 اًمتٝمذي٥م، أسمق قم٤مصؿ: هق اًمٜمبٞمؾ، ًمٙمـ احلدي٨م صحٞمح سمٛمجٛمقع هذه اًمٓمرق.
= 



 ~23 ~ 

 

اًمٜمّم٥م قمغم أٟمف ظمؼم يم٤من، واًمرومع  (شابق ٌافؼدرَ ): جيقز ذم ىمقًمف: ىم٤مل اًمٕمراىمل

 .(1)قمغم أٟمف صٗم٦م ٓؾمٛمٝم٤م وهل شم٤مُم٦م

اًم٘مدر رء ومٞم١مصمر ذم إومٜم٤مء رء،  بؼ: واعمٕمٜمك ًمق أُمٙمـ أن يسىم٤مل اًم٘م٤مري

ٓهالك، وٓ رضر، سمٖمػم وطم٤مصٚمف أن  ،، ؾمب٘م٧م اًمٕملُم اًم٘مدرَ وزواًمف ىمبؾ أواٟمف اعم٘مدر ًمف

 .(9)ٖم٦م ًمٙمقهن٤م ؾمبب٤ًم ذم ؿمدة رضره٤م، ومٗمٞمف ُمب٤مًماًم٘مْم٤مء واًم٘مدر

: إن ومرض رء ًمف ىمقة وشم٠مصمػم قمٔمٞمؿ يسبؼ اًم٘مدر ًمٙم٤من قمٞمٜم٤ًم، اًمٓمٞمبل ىم٤ملو

اًم٘مدر، ومٙمٞمػ سمٖمػمه٤م، وومٞمف شمٜمبٞمف قمغم رسقم٦م ٟمٗمقذه٤م، وشم٠مصمػمه٤م ذم واًمٕملم ٓ شمسبؼ 

 .(1)اًمدواب

                                                                                       = 

، وطمدي٨م اسمـ قمب٤مس اعمذيمقر دم ىمريب٤م(، وىمد شم٘م9121ويِمٝمد ًمف طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد ُمسٚمؿ ) 

 . ىمبٚمف ذم اًمب٤مب

 "اًمتٛمٝمٞمد"ذم  ، ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم "ضم٤مُمٕمف"آظمر ُمرؾمؾ قمٜمد اسمـ وه٥م ذم  وًمف ؿم٤مهد 

(: وذيمره اسمـ وه٥م ذم ضم٤مُمٕمف، وم٘م٤مل: طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، قمـ محٞمد سمـ ىمٞمس، قمـ 9/999)

. احلدي٨م. ىم٤مل: وهق ُمع هذا يمٚمف سم٤مسمٜمل ضمٕمٗمر.. ملسو هيلع هللا ىلصقمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: ُدظِمَؾ قمغم رؾمقل اهلل 

ُمـ وضمقه صم٤مسمت٦م ُمتّمٚم٦م صح٤مح، ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜم٘مٓمع، وًمٙمٜمف حمٗمقظ ٕؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس اخلثٕمٛمٞم٦م، قمـ اًمٜمبل 

 وهل أُمٝمام.

 (.1/122) "ـمرح اًمتثري٥م"( 1)

 (.1/131) "ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"( 9)

 (. 2/9291) "ذح اعمِمٙم٤مة"( 1)



 ~24 ~ 

 

إٓ قمغم طمس٥م ، وٓ شم٘مع سم٘مدر اهللومٞمف إصمب٤مت اًم٘مدر، وأن إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م  أيْم٤ًم:ىم٤مل و

، ، وؾمبؼ هب٤م قمٚمٛمف، ومال ي٘مع رضر اًمٕملم، وٓ همػمه ُمـ اخلػم واًمنمىمدره٤م اهلل شمٕم٤مممُم٤م 

 .(1)اهلل شمٕم٤ممم إٓ سم٘مدرة

: وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اعمرء ٓ يّمٞمبف إٓ ُم٤م ىمدر ًمف، وأن اًمٕملم وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .(9)ٓ شمسبؼ اًم٘مدر، وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مدر

: ومٞمف إؿم٤مرة إمم اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ ُمـ اعمتّمقوم٦م ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  فائدة:

( يريد سمف اًم٘مدر، أي: اًمٕملم اًمتل دمري ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم وم٢من قملم افعغ حق) :أن ىمقًمف

اًمٌمء طم٘مٞم٘متف واعمٕمٜمك: أن اًمذي يّمٞم٥م ُمـ اًمرضر سم٤مًمٕم٤مدة قمٜمد ٟمٔمر اًمٜم٤مفمر إٟمام هق 

سم٘مدر اهلل اًمس٤مسمؼ ٓ سمٌمء حيدصمف اًمٜم٤مفمر ذم اعمٜمٔمقر، ووضمف اًمرد أن احلدي٨م فم٤مهر ذم 

أن اًمٕملم ُمـ مجٚم٦م اعم٘مدور، ًمٙمـ فم٤مهره اعمٖم٤ميرة سملم اًم٘مدر وسملم اًمٕملم، وإن يمٜم٤م ٟمٕمت٘مد 

 ...اصمب٤مت اًمٕملم اًمتل شمّمٞم٥م

وإٟمام ضمرى احلدي٨م جمرى اعمب٤مًمٖم٦م ذم اصمب٤مت اًمٕملم، ٓ أٟمف يٛمٙمـ أن يرد اًم٘مدر ىم٤مل: 

رء3 إذ اًم٘مدر قمب٤مرة قمـ ؾم٤مسمؼ قمٚمؿ اهلل، وهق ٓ راَد ُٕمره أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًم٘مرـمبل 

اًم٘مدر ًمٙم٤من اًمٕملم، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمسبؼ  وطم٤مصٚمف: ًمق ومرض أن ؿمٞمئ٤ًم ًمف ىمقة سمحٞم٨م يسبؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/9291) "ذح اعمِمٙم٤مة"( 1)

 (.9/933) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)
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 .(1)ومٙمٞمػ همػمه٤م
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/911) "ومتح اًمب٤مري"( 1)
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 اجلــً مً نيــالعّقْع 
 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ـُ  َُمِْمِ٘مُل، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم ـِ قَمِٓمَٞم٦َم اًمد  ـُ َوْه٥ِم سْم ـُ ظَم٤مًمٍِد، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم طَمَدصَمٜمِل حُمََٛمُد سْم

ـُ  ـْ طَمْرٍب، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم ، قَم ـِ اًمُزسَمػْمِ ـْ قُمْرَوَة سْم َٟم٤م اًمُزْهِرُي، قَم اًمَقًمِٞمِد اًمُزسَمْٞمِدُي، َأظْمؼَمَ

ـْ ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦مَ َزْيٜم٥ََم اسْمٜم٦َِم َأيِب  َرَأى ذِم سَمْٞمتَِٝم٤م ضَم٤مِرَي٦ًم ذِم َوضْمِٝمَٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص: َأَن اًمٜمَبَِل   ؾَمَٚمَٛم٦َم، قَم

ا، َؾنِنَّ ِبَ » ؾَمْٗمَٕم٦ٌم، وَمَ٘م٤مَل: ُؿوا ََلَ  .«ا افـَّْظَرةَ اْشَسْ

احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أسمقاًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ داود، طمدصمٜم٤م حمٛمد اسمـ 

  .(1)طمرب، سمف

: واًمٕملم قمٞمٜم٤من: قملم إٟمسٞم٦م، وقملم ضمٜمٞم٦م، وم٘مد صح قمـ أم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

اشسؿوا َلا ؾنن با )رأى ذم سمٞمتٝم٤م ضم٤مري٦م ذم وضمٝمٝم٤م ؾمٗمٕم٦م، وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٚمٛم٦م، أن اًمٜمبل 

 (.افـظرة

أي: ٟمٔمرة، يٕمٜمل: ُمـ اجلـ،  )شػعة(ىم٤مل احلسلم اسمـ ُمسٕمقد اًمٗمراء: وىمقًمف: 

 .(9)ي٘مقل: هب٤م قملم أص٤مسمتٝم٤م ُمـ ٟمٔمر اجلـ

 أي: ٟمٔمرة، يٕمٜمل ُمـ اجلـ، وىمٞمؾ: قمالُم٦م، وأراد )شػعة(وىم٤مل اًمبٖمقي: ىمقًمف: 

سم٤مًمٜمٔمرة: اًمٕملم، ي٘مقل: هب٤م قملم أص٤مسمتٝم٤م ُمـ ٟمٔمر اجلـ، وىمٞمؾ: قمٞمقن اجلـ أٟمٗمذ ُمـ أؾمٜم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9127(، وُمسٚمؿ )1712( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 (. 1/29) "زاد اعمٕم٤مد"( 9)
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 .(1)ًمرُم٤محا

وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ: وىمقًمف: )وم٢من هب٤م اًمٜمٔمرة( أي: أص٤مسمتٝم٤م قملم، ي٘م٤مل: رضمؾ ُمٜمٔمقر، 

إذا أص٤مسمتف اًمٕملم، وىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٓم٤مًمع: اًمٜمٔمرة سمٗمتح اًمٜمقن، وؾمٙمقن اًمٔم٤مء، أي: قملم 

 .(9)ُمـ ٟمٔمر اجلـ

: وىمد رويٜم٤م أٟمف عم٤م ُم٤مت ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة ؾمٛمٕمقا ىم٤مئاًل ُمـ اجلـ ىم٤مل اًمٕمراىمل

 ي٘مقل:

 .(1)رُمـٞمٜم٤مه سمسٝمٛمـلم ومٚمؿ ختـط وم١ماده      ةىمتٚمٜم٤م ؾمٞمد اخلزرج ؾمٕمد سمـ قمب٤مد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/191) "ذح اًمسٜم٦م"( 1)

 .(97/317) "اًمتقضٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" (9)

(، 97) "سمٖمٞم٦م اًمب٤مطم٨م"يمام ذم  "ُمسٜمده"أظمرضمٝم٤م احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م ذم  افؼصة ضعقػة:( 1)

ُمٕمروم٦م "(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 1/911) "اعمستدرك"(، واحل٤ميمؿ ذم 1112) "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم 

(، ُمـ ـمرق قمـ اسمـ قمقن قمـ 1/19) "ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م"(، واًمبٖمقي ىمل 1193) "اًمّمح٤مسم٦م

  إذ اشمٙم٠م ومامت، ىمتٚمتف اجلـ وم٘م٤مًمقا:... ومذيمر اًمبٞم٧م.حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: سمٞمٜم٤م ؾمٕمد يبقل ىم٤مئام

(، ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م، قمـ اسمـ 7/123) "اًمٓمب٘م٤مت"وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم  

ؾمػميـ: أن ؾمٕمد اسمـ قمب٤مدة سم٤مل ىم٤مئاًم، ومٚمام رضمع ىم٤مل ٕصح٤مسمف: إين ٕضمد دسمٞمب٤م، ومامت، ومسٛمٕمقا 

 اجلـ شم٘مقل:... ومذيمره. 

 قمب٤مدة3 وم٤مًمسٜمد ُمٜم٘مٓمع. واسمـ ؾمػميـ مل يدرك ؾمٕمد سمـ

قمـ  ،(، ُمـ ـمريؼ قمبد اًمرزاق1/911(، واحل٤ميمؿ )1193) "اًمٙمبػم"وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  
= 
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 .(1)ومت٠موًمف سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: أي أصبٜم٤مه سمٕمٞمٜملم

  

                                                                                       = 

قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل: ىم٤مم ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة يبقل صمؿ رضمع وم٘م٤مل: إين ٕضمد ذم فمٝمري ؿمٞمئ٤ًم ومٚمؿ يٚمب٨م  ،ُمٕمٛمر

 أن ُم٤مت ومٜم٤مطمتف اجلـ وم٘م٤مًمقا:... ومذيمره.

، ورواي٦م ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة ومٞمٝم٤م وهذا ُمٜم٘مٓمع أيْم٤ًم إن مل يٙمـ ُمٕمْماًل3 وم٢من ىمت٤مدة مل يدرك ؾمٕمداً  

 .ضٕمػ

 (. 1/931) "ـمرح اًمتثري٥م"( 1)
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 ٌ  العني يف احلْٔا
ىم٤مل  "رسمٞمع إسمرار": وروى اًمزخمنمي ذم يمت٤مب ىم٤مل اسمـ قم٤مدل احلٜمبكم

اًمٕمرب، وأهؾ اًمتجرسم٦م ُمـ اجل٤مطمظ: قمٚمامء اًمٗمرس واهلٜمد، وأـمب٤مء اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم، وده٤مة 

خي٤مومقن قمٞمقهن٤م،  ٟم٤مزًم٦م إُمّم٤مر، وطمذاق اعمتٙمٚمٛملم، يٙمرهقن إيمؾ سملم يدي اًمسب٤مع،

ٝمؿ واًمنمه، وعم٤م يٜمحؾ قمٜمد ذًمؽ ُمـ أضمقاومٝم٤م ُمـ اًمبخ٤مر اًمرديء، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمَ 

ويٜمٗمّمؾ ُمـ قمٞمقهن٤م، إذا ظم٤مًمط اإلٟمس٤من ٟم٘مّمف، وأومسده، ويم٤مٟمقا يٙمرهقن ىمٞم٤مم اخلدم 

إذسم٦م قمغم رؤوؾمٝمؿ، خم٤موم٦م اًمٕملم، ويم٤مٟمقا ي٠مُمرون سم٢مؿمب٤مقمٝمؿ ىمبؾ أن ي٠ميمٚمقا، سم٤مًمب٤مب و

 .(1)ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ـ ذم اًمٙمٚم٥م واًمسٜمقرـ إُم٤م أن يٓمرد، وإُم٤م أن يِمٖمؾ سمام يٓمرح ًمف

ىمٚم٧م: مل أضمد ذم هذا اًمب٤مب إٓ هذا اًمٜم٘مؾ قمـ اجل٤مطمظ، ومل أىمػ قمغم ُمستٜمد ًمف ُمـ 

طمٞمقاٟم٤مت قمديدة هل٤م ىمدرة قمغم اإلص٤مسم٦م  هٜم٤مكوىمد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إن طمدي٨م أو أصمر، 

ٙمقن ًمٕمٞمقهن٤م سمريؼ واًمٓم٤مووس، وأيمثر احلٞمقاٟم٤مت اًمتل يسمٕمٞمٜمٝم٤م ُمثؾ: احلٞم٤مت واًمثٕمٚم٥م 

محؾ هذا اإلقمت٘م٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم اًمتخقف ُمـ شمٚمؽ  طمتكأو عمٕم٤من ظم٤مص، 

احلٞمقاٟم٤مت وآسمتٕم٤مد قمٜمٝم٤م، سمؾ سمٚمغ اخلقف سمبٕمْمٝمؿ أن اُمتٜمٕمقا ُمـ ذيمر اؾمؿ أُمث٤مل شمٚمؽ 

ل طمروف أؾمامئٝم٤م ظمِمٞم٦م اًمٕملم، احل ُمـ اخلراوم٤مت، وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف ٞمقاٟم٤مت أو هَتَج 

 واهلل أقمٚمؿ.

صمؿ وىمٗم٧م قمغم أصمر ٓسمـ قمب٤مس ذيمره اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ومل يسٜمده ىم٤مل: وىمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111ـ11/119) "اًمٚمب٤مب"( 1)
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روي قمـ اسمـ قمب٤مس أن اًمٙمالب ُمـ اجلـ، ىم٤مل: وهل سم٘مٕم٦م اجلـ وم٢مذا همِمٞمتٙمؿ وم٠مًم٘مقا 

 .(1)يٕمٜمل: أقمٞمٜم٤مً هل٤م سمٌمء وم٢من هل٤م أٟمٗمس٤ًم. 

 ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده، ومل أضمده ذم همػم هذا اعمّمدر3 وم٤مهلل أقمٚمؿ سمح٤مًمف.
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/992) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)
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 الفسق بني احلاسد ّالعائً
ىمبؾ اًمتٕمرف قمغم اًمٗمرق سملم احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ ٓسمد ُمـ ذيمر ُم٘مدُم٦م خمتٍمة طمقل 

 احلسد شمتْمٛمـ شمٕمريٗمف وطمٙمٛمف وُمٗم٤مؾمده.

 تعريف الحسد:

يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف متٜم ل زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ اعمحسقد، أو متٜم ل زوال ٟمٕمٛم٦م  قمّرومف

 اهلل قمـ اًمٖمػم.

ويرى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف جمرد يمراه٦م ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم اًمٖمػم طمتك وًمق مل حيّمؾ متٜم ك 

 . ًمزواهل٤م، وهذا ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم همػمه، وًمٞمس هق وهق: يمراه٦م ُم٤م أواظمت٤مره اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم وم٘م٤مل: 

متٜمل زوال ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم اًمٖمػم، سمؾ هق جمرد أن يٙمره اإلٟمس٤من ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم همػمه، 

يمام طم٘مؼ ذًمؽ ؿمٞمخ ، ومٝمذا هق احلسد ؾمقاء متٜمك زواًمف أو أن يب٘مك وًمٙمٜمف يم٤مره ًمف

 .(1)وم٘م٤مل: )احلسد يمراه٦م اإلٟمس٤من ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم همػمه( اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ـ: وىمد 111ـ13/111) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ـ يمام ذم  ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ىم٤مل( 1)

ىم٤مل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس: إٟمف متٜمك زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ اعمحسقد، وإن مل يٍم ًمٚمح٤مؾمد ُمثٚمٝم٤م، سمخالف 

 اًمٖمبٓم٦م: وم٢مٟمف متٜمك ُمثٚمٝم٤م ُمـ همػم طم٥م زواهل٤م قمـ اعمٖمبقط.

 واًمتح٘مٞمؼ أن احلسد هق اًمبٖمض واًمٙمراه٦م عم٤م يراه ُمـ طمسـ طم٤مل اعمحسقد وهق ٟمققم٤من: 

قمٚمٞمف ُمٓمٚمً٘م٤م، ومٝمذا هق احلسد اعمذُمقم، وإذا أسمٖمض ذًمؽ وم٢مٟمف يت٠ممل أطمدمه٤م: يمراه٦م ًمٚمٜمٕمٛم٦م  
= 
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ويت٠مذى سمقضمقد ُم٤م يبٖمْمف، ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمرًض٤م ذم ىمٚمبف، ويٚمتذ سمزوال اًمٜمٕمٛم٦م قمٜمف، وإن مل حيّمؾ ًمف 

ٟمٗمع سمزواهل٤م، ًمٙمـ ٟمٗمٕمف زوال إمل اًمذي يم٤من ذم ٟمٗمسف، وًمٙمـ ذًمؽ إمل مل يزل إٓ سمٛمب٤مذة ُمٜمف، 

عمريض اًمذي قمقًم٩م سمام يسٙمـ وضمٕمف واعمرض سم٤مق3 وم٢من سمٖمْمف ًمٜمٕمٛم٦م اهلل قمغم وهق راطم٦م، وأؿمده يم٤م

قمبده ُمرض، وم٢من شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ىمد شمٕمقد قمغم اعمحسقد وأقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م، وىمد حيّمؾ ٟمٔمػم شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م 

 ًمٜمٔمػم ذًمؽ اعمحسقد.

واحل٤مؾمد ًمٞمس ًمف همرض ذم رء ُمٕملم، ًمٙمـ ٟمٗمسف شمٙمره ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمغم اًمٜمقع3 وهلذا ىم٤مل ُمـ  

 ف متٜمك زوال اًمٜمٕمٛم٦م، وم٢من ُمـ يمره اًمٜمٕمٛم٦م قمغم همػمه متٜمك زواهل٤م سم٘مٚمبف.ىم٤مل: إٟم

واًمٜمقع اًمث٤مين: أن يٙمره ومْمؾ ذًمؽ اًمِمخص قمٚمٞمف، ومٞمح٥م أن يٙمقن ُمثٚمف أو أومْمؾ ُمٜمف، ومٝمذا  

طمسًدا ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ ملسو هيلع هللا ىلص طمسد وهق اًمذي ؾمٛمقه اًمٖمبٓم٦م، وىمد ؾمامه اًمٜمبل 

)ٓ حسد إٓ دم اثـتغ: رجل أتاه اهللّ احلؽؿة ؾفو يؼيض ٝمام أٟمف ىم٤مل: ُمسٕمقد واسمـ قمٛمر ريض اهللّ قمٜم

هذا ًمٗمظ اسمـ ُمسٕمقد، وًمٗمظ اسمـ  با ويعؾؿفا، ورجل آتاه اهللّ مآ ؾسؾطه ظذ هؾؽته دم احلق(

ًٓ ؾفو يـػق مـه دم قمٛمر:  )رجل آتاه اهللّ افؼرآن ؾفو يؼوم به آكاء افؾقل وافـفار، ورجل آتاه اهللّ ما

)ٓ حسد إٓ دم اثـغ: رجل رواه اًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وًمٗمٔمف:  آكاء افؾقل وافـفار( احلق

آتاه اهللّ افؼرآن ؾفو يتؾوه افؾقل وافـفار، ؾسؿعه رجل ؾؼال: يافقتـي أوتقت مثل ما أويت هذا، 

تـي أوتقت ؾعؿؾت ؾقه مثل ما يعؿل هذا، ورجل آتاه اهللّ مآ ؾفو هيؾؽه دم احلق. ؾؼال رجل: يافق

إٓ ذم ملسو هيلع هللا ىلص . ومٝمذا احلسد اًمذي هنك قمٜمف اًمٜمبل مثل ما أويت هذا ؾعؿؾت ؾقه مثل ما يعؿل هذا(

 ُمقضٕملم هق اًمذي ؾمامه أوًمئؽ اًمٖمبٓم٦م، وهق أن حي٥م ُمثؾ طم٤مل اًمٖمػم ويٙمره أن يٗمْمؾ قمٚمٞمف.

إمم  وم٢من ىمٞمؾ: إًذا مل ؾمٛمل طمسًدا وإٟمام أطم٥م أن يٜمٕمؿ اهللّ قمٚمٞمف؟ ىمٞمؾ: ُمبدأ هذا احل٥م هق ٟمٔمره 

إٟمٕم٤مُمف قمغم اًمٖمػم ويمراهتف أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمف، وًمقٓ وضمقد ذًمؽ اًمٖمػم مل حي٥م ذًمؽ، ومٚمام يم٤من ُمبدأ 
= 
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ذًمؽ يمراهتف أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمف اًمٖمػم يم٤من طمسًدا3 ٕٟمف يمراه٦م شمتبٕمٝم٤م حمب٦م، وأُم٤م ُمـ أطم٥م أن يٜمٕمؿ اهللّ 

 قمٚمٞمف ُمع قمدم اًمتٗم٤مشمف إمم أطمقال اًمٜم٤مس، ومٝمذا ًمٞمس قمٜمده ُمـ احلسد رء.

يبتغم هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس هبذا اًم٘مسؿ اًمث٤مين، وىمد شمسٛمك اعمٜم٤مومس٦م، ومٞمتٜم٤مومس آصمٜم٤من ذم إُمر وهلذا  

اعمحبقب اعمٓمٚمقب، يمالمه٤م يٓمٚم٥م أن ي٠مظمذه، وذًمؽ ًمٙمراهٞم٦م أطمدمه٤م أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمف أظمر، يمام 

يٙمره اعمستب٘م٤من يمؾ ُمٜمٝمام أن يسب٘مف أظمر، واًمتٜم٤مومس ًمٞمس ُمذُمقًُم٤م ُمٓمٚمً٘م٤م، سمؾ هق حمٛمقد ذم اخلػم، 

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ٤مل شمٕم٤ممم: ىم

 [.99 - 99]اعمٓمٗمٗملم:      ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

وم٠مُمر اعمٜم٤مومس أن يٜم٤مومس ذم هذا اًمٜمٕمٞمؿ، ٓ يٜم٤مومس ذم ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م اًمزائؾ، وهذا ُمقاومؼ حلدي٨م  

ويٕمٚمٛمف، وُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف هنك قمـ احلسد إٓ ومٞمٛمـ أويت اًمٕمٚمؿ ومٝمق يٕمٛمؾ سمف 

 هللومل يٕمٛمؾ سمف ومل يٕمٚمٛمف، أو أويت ُم٤مٓ ومل يٜمٗم٘مف ذم ـم٤مقم٦م ا أويت اعم٤مل ومٝمق يٜمٗم٘مف، وم٠مُم٤م ُمـ أويت قمٚمامً 

ومٝمذا ٓ حيسد وٓ يتٛمٜمك ُمثؾ طم٤مًمف، وم٢مٟمف ًمٞمس ذم ظمػم يرهم٥م ومٞمف، سمؾ هق ُمٕمرض ًمٚمٕمذاب، وُمـ 

اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ومٝمذا وزم وٓي٦م ومٞم٠مشمٞمٝم٤م سمٕمٚمؿ وقمدل، أدى إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م، وطمٙمؿ سملم 

 .درضمتف قمٔمٞمٛم٦م، ًمٙمـ هذا ذم ضمٝم٤مد قمٔمٞمؿ، يمذًمؽ اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل

واًمٜمٗمقس ٓ حتسد ُمـ هق ذم شمٕم٥م قمٔمٞمؿ3 ومٚمٝمذا مل يذيمره، وإن يم٤من اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل  

أومْمؾ ُمـ اًمذي يٜمٗمؼ اعم٤مل، سمخالف اعمٜمٗمؼ واعمٕمٚمؿ وم٢من هذيـ ًمٞمس هلؿ ذم اًمٕم٤مدة قمدو ُمـ ظم٤مرج، 

وم٢من ىمدر أهنام هلام قمدو جي٤مهداٟمف، ومذًمؽ أومْمؾ ًمدرضمتٝمام، ويمذًمؽ مل يذيمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ اعمّمكم واًمّم٤مئؿ واحل٤مج3 ٕن هذه إقمامل ٓ حيّمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٕم٤مدة ُمـ ٟمٗمع اًمٜم٤مس اًمذي 

 يٕمٔمٛمقن سمف اًمِمخص، ويسقدوٟمف ُم٤م حيّمؾ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واإلٟمٗم٤مق.

ّمؾ ًمٚمٖمػم ُمـ اًمس١مدد واًمري٤مؾم٦م، وإٓ وم٤مًمٕم٤مُمؾ ٓ حيسد ذم واحلسد ذم إصؾ إٟمام ي٘مع عم٤م حي 
= 
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 حكم الحسد:

إياـم وافظن؛ ؾنن افظن أـذب احلديث، وٓ : )ملسو هيلع هللا ىلصاحلسد حمرم ذقم٤ًم ًم٘مقل اًمٜمبل 

حتسسوا، وٓ جتسسوا ، وٓ تـاجشوا، وٓحتاشدوا، وٓ تباؽضوا، وٓ تدابروا، 

 .(1) (وـوكوا ظباد اهلل إخواكا

 ک ک کژ ٞمٝمقد اًمتل ذُمٝمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف هب٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهق ُمـ صٗم٤مت اًم

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک

اهلل و ،[. ومٛمـ يم٤من طم٤مؾمدًا ومٝمق ُمتِمبف هبؿ132ًمب٘مرة: ]اژ ڻ ڻ ڻ ں

 .اعمستٕم٤من

صمؿ هذا احلسد إن قمٛمؾ سمٛمقضمبف ص٤مطمبف يم٤من فم٤معم٤م ُمٕمتدي٤م :  ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل

ُمستح٘م٤م ًمٚمٕم٘مقسم٦م إٓ أن يتقب ويم٤من اعمحسقد ُمٔمٚمقُم٤م ُم٠مُمقرا سم٤مًمّمؼم واًمت٘مقى ومٞمّمؼم 

  ک ک ک کژ قمغم أذى احل٤مؾمد ويٕمٗمق ويّمٗمح قمٜمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
                                                                                       = 

اًمٕم٤مدة، وًمق يم٤من شمٜمٕمٛمف سم٤مٕيمؾ واًمنمب واًمٜمٙم٤مح أيمثر ُمـ همػمه، سمخالف هذيـ اًمٜمققملم وم٢مهنام 

3 وهلذا يقضمد سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ هلؿ أشمب٤مع ُمـ احلسد ُم٤م ٓ يقضمد ومٞمٛمـ ًمٞمس حيسدان يمثػماً 

ٗم٤مق ُم٤مًمف، ومٝمذا يٜمٗمع اًمٜم٤مس سم٘مقت اًم٘مٚمقب وهذا يٜمٗمٕمٝمؿ يمذًمؽ، ويمذًمؽ ومٞمٛمـ ًمف أشمب٤مع سمسب٥م إٟم

 "يمت٤مب اًمٕمٚمؿ". اهـ واٟمٔمر سم٘مقت إسمدان، واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ حمت٤مضمقن إمم ُم٤م يّمٚمحٝمؿ ُمـ هذا وهذا

 (.71ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم )ص

 .(، قمـ أيب هريرة 9112(، وُمسٚمؿ )9391( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)
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[ وىمد اسمتكم 132]اًمب٘مرة:  ژ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻڻ ڻ ڻ

  ک ک ک ڑ ڑ     ژ ژ ڈ ڈژ يقؾمػ سمحسد إظمقشمف ًمف طمٞم٨م ىم٤مًمقا: 

[ ومحسدومه٤م قمغم شمٗمْمٞمؾ إب هلام وهلذا ىم٤مل 1]يقؾمػ:  ژگ  گ گ ک

 ٺ ڀ   ڀ  ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻژ يٕم٘مقب ًمٞمقؾمػ: 

[. صمؿ إهنؿ فمٚمٛمقه سمتٙمٚمٛمٝمؿ ذم ىمتٚمف وإًم٘م٤مئف ذم اجل٥م وسمٞمٕمف 1]يقؾمػ:  ژٺ  ٺ

رىمٞم٘م٤م عمـ ذه٥م سمف إمم سمالد اًمٙمٗمر ومّم٤مر ممٚمقيم٤م ًم٘مقم يمٗم٤مر، صمؿ إن يقؾمػ اسمتكم سمٕمد أن 

فُمٚمِؿ سمٛمـ يدقمقه إمم اًمٗم٤مطمِم٦م ويراوده قمٚمٞمٝم٤م، ويستٕملم قمٚمٞمف سمٛمـ يٕمٞمٜمف قمغم ذًمؽ، 

ر قمذاب اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمخط اهلل، ومٙم٤من وم٤مؾمتٕمّمؿ، واظمت٤مر اًمسجـ قمغم اًمٗم٤مطمِم٦م، وآصم

َب٦م أطمبتف هلقى حمبقهب٤م ف هلقاه وهمرضف اًمٗم٤مؾمد. ومٝمذه اعمحَ ُمٔمٚمقُم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُمـ أطمب

ؿمٗم٤مؤه٤م وؿمٗم٤مؤه إن واوم٘مٝم٤م، وأوًمئؽ اعمبٖمْمقن أسمٖمْمقه سمٖمْم٦م أوضمب٧م أن يّمػم ُمٚم٘مك 

 ذم اجل٥م، صمؿ أؾمػما ممٚمقيم٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مره، وم٠موًمئؽ أظمرضمقه ُمـ إـمالق احلري٦م إمم رق

اًمٕمبقدي٦م اًمب٤مـمٚم٦م سمٖمػم اظمتٞم٤مره، وهذه أجل٠مشمف إمم أن اظمت٤مر أن يٙمقن حمبقؾم٤م ُمسجقٟم٤م 

سم٤مظمتٞم٤مره، ومٙم٤مٟم٧م هذه أقمٔمؿ ذم حمٜمتف، ويم٤من صؼمه هٜم٤م صؼما اظمتٞم٤مري٤م اىمؽمن سمف اًمت٘مقى، 

سمخالف صؼمه قمغم فمٚمٛمٝمؿ وم٢من ذًمؽ يم٤من ُمـ سم٤مب اعمّم٤مئ٥م اًمتل ُمـ مل يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م 

 ڱ ڳژ واًمّمؼم اًمث٤مين أومْمؾ اًمّمؼميـ3 وهلذا ىم٤مل:  صؼم اًمٙمرام ؾمال ؾمٚمق اًمبٝم٤مئؿ.
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 .(1)[23يقؾمػ: ] ژ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ

 من مفاسد الحسد:

 قمٚمؿ أن ذم احلسد ُمٗم٤مؾمد يمثػمة:او: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 

اًمذيـ ضمٕمؾ اهلل ُمٜمٝمؿ  ،أٟمف شمِمبف سم٤مًمٞمٝمقد أظمب٨م قمب٤مد اهلل وأظمس قمب٤مد اهلل :مـفا

 اًم٘مردة واخلٜم٤مزير وقمبد اًمٓم٤مهمقت.

أن ومٞمف دًمٞماًل قمغم ظمب٨م ٟمٗمس احل٤مؾمد، وأٟمف ٓ حي٥م إلظمقاٟمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمسف3  ومـفا:

ٕن ُمـ أطم٥م إلظمقاٟمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمسف3 مل حيسد اًمٜم٤مس قمغم رء3 سمؾ يٗمرح إذا أٟمٕمؿ اهلل 

 ڻ ڻ ڻ ںژ :  شمٕم٤مممآشمٜمل ُمثٚمٝم٤م، يمام ىم٤مل اهلل قمٚمٞمف همػمه سمٜمٕمٛم٦م وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ

  ۓ﮲ ۓ ے ے ھھ ھ ھ   ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[19ًمٜمس٤مء: ]ا  ژ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

قمؽماض٤ًم قمغم ىمدر اهلل قمّز وضمّؾ وىمْم٤مئف، وإٓ ومٛمـ اًمذي أٟمٕمؿ قمغم اأن ومٞمف  :ومـفا

وُمٕمٚمقم أن  وىمدره،هذا اًمرضمؾ؟ اهلل قمّز وضمّؾ، وم٢مذا يمره٧م ذًمؽ وم٘مد يمره٧م ىمْم٤مء اهلل 

3 ٕٟمف يريد -ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م -اإلٟمس٤من إذا يمره ىمْم٤مء اهلل وىمدره وم٢مٟمف قمغم ظمٓمر ذم ديٜمف 

 أن يزاطمؿ رّب إرسم٤مب ضمّؾ وقمال ذم شمدسمػمه وشم٘مديره.

أٟمف يمٚمام أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمب٤مده ٟمٕمٛم٦م3 اًمتٝمب٧م ٟم٤مر احلسد ذم ىمٚمبف  ومن مػاشد احلسد:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(13/191) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 1)
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ؿ اهلل قمغم اًمٕمب٤مد ٓ حتَم، وهق رضمٌؾ ظمبٞم٨م يمٚمام ومّم٤مر دائاًم ذم طمسده وذم همؿ، ٕن ٟمٕم

 ..ذًمؽ احلسد ذم ىمٚمبف طمتك حيرىمف.  قمغم قمبده ٟمٕمٛم٦م قمالهللأٟمٕمؿ ا

أٟمف يٕمرىمؾ اإلٟمس٤من قمغم اًمسٕمل ذم إؿمٞم٤مء اًمٜم٤مومٕم٦م3 ٕٟمف دائاًم يٗمٙمر  ومن مػاشده:

ويٙمقن ذم همؿ3 يمٞمػ ضم٤مء هذا اًمرضمؾ ُم٤مٌل؟ يمٞمػ ضم٤مءهؿ قمٚمؿ؟ يمٞمػ ضم٤مءه وًمد؟ 

حّسًا ُمٜمٓمقي٤ًم قمغم ٟمٗمسف، ًمٞمس ًمف هؿ تُم٤م أؿمبف ذًمؽ، ومتجده دائاًم ُم ؟يمٞمػ ضم٤مءه زوضم٦م

 اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. إٓ شمتبع ٟمٕمؿ اهلل قمغم اًمٕمب٤مد واهمتامُمف هب٤م، ٟمس٠مل

أٟمف يٜمبئ قمـ ٟمٗمس ذيرة ضٞم٘م٦م، ٓ حت٥م اخلػم وإٟمام هل ٟمٗمس  ومن مػاشد احلسد:

 ..أٟم٤مٟمٞم٦م شمريد أن يٙمقن يمؾ رء هل٤م.

أٟمف رسمام يتدرج سم٤مإلٟمس٤من إمم أن يّمؾ إمم درضم٦م اًمذي حيسد اًمٜم٤مس،  ومن مػاشده:

ذه اًمٜمٗمس ٕن اًمٕم٤مئـ ٟمٗمسف ذيرة طم٤مؾمدة طم٤مىمدة، وم٢مذا رأى ُم٤م يٕمجبف اٟمٓمٚمؼ ُمـ ه

اخلبٞمث٦م ُمثؾ اًمسٝمؿ طمتك يّمٞم٥م سم٤مًمٕملم، وم٤مإلٟمس٤من إذا طمسد وص٤مر ومٞمف ٟمقع ُمـ احلسد 

ٞمٜمٝمؿ، وٓ قم،وم٢مٟمف يؽمىمك سمف إُمر طمتك يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٕمٞمقن اًمذيـ ي١مذون اًمٜم٤مس سم٠م

إن رضهؿ سم٠مُمقاهلؿ ومٕمٚمٞمف  د،ؿمؽ أن اًمٕم٤مئـ قمٚمٞمف ُمـ اًمقسم٤مل واًمٜم٘مٛم٦م سم٘مدر ُم٤م رّض اًمٕمب٤م

ُمـ ذًمؽ إصمؿ أو سم٠مسمداهنؿ أو سمٛمجتٛمٕمٝمؿ، وهلذا ذه٥م يمثػٌم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم شمْمٛملم 

اًمٕم٤مئـ يمؾ ُم٤م أشمٚمػ، يٕمٜمل إذا قم٤من أطمدًا وأشمٚمػ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ُم٤مًمف أو أوٓده أو همػمهؿ، 

وم٢مٟمف يْمٛمـ، يمام أهنؿ ىم٤مًمقا: إن ُمـ اؿمتٝمر سمذًمؽ، وم٢مٟمف جي٥م أن حُيبس إٓ أن يتقب، 

 س أشم٘م٤مء ذه، ٕٟمف ي١مذى اًمٜم٤مس ويرضهؿ ومٞمحبس يمٗم٤ًم ًمنمه.حيب

اٟمف ي١مدي إمم شمٗمرق اعمسٚمٛملم3 ٕن احل٤مؾمد ُمٙمروه قمٜمد اًمٜم٤مس  ومن مػاشد احلسد:
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ُمبٖمض، واإلٟمس٤من اًمٓمٞم٥م اًم٘مٚم٥م اًمذي حي٥م إلظمقاٟمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمسف، دمده حمبقسم٤ًم ُمـ 

٤م ذم ىمٚمبف طمسد، وومالن اًمٜم٤مس، اًمٙمؾ حيبف، وهلذا دائاًم ٟم٘مقل: واهلل ومالن هذا ـمٞم٥م ُم

 ..رضمٌؾ ظمبٞم٨ٌم طمسقد وطم٘مقد وُم٤م أؿمبف ذًمؽ.

أي ٓ حيسد سمٕمْمٙمؿ  «ٓ حتاشدوا» طمٞم٨م ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصوهبذا ٟمٕمرف طمٙمٛم٦م اًمٜمبل 

 .سمٕمْم٤مً 

رسمام جيد اإلٟمس٤من ذم ٟمٗمسف إٟمف حي٥م أن يت٘مدم قمغم همػمه ذم اخلػم، ومٝمؾ  ىم٤مئؾ:وم٢من ىم٤مل 

ذا ُمـ اًمتٜم٤مومس ذم اخلػمات، هذا ُمـ احلسد؟ وم٤مجلقاب: أن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ احلسد3 سمؾ ه

وم٢مذا أطم٥م اإلٟمس٤من أن  [91ًمّم٤موم٤مت: ]ا ژژ ڈ ڈ  ڎژ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .(1) يت٘مدم قمغم همػمه ذم اخلػم ، ومٝم٤م ًمٞمس ُمـ احلسد ذم رء احلسد أن يٙمره اخلػم ًمٖمػمه

  :فائدة

واقمٚمؿ أن ًمٚمحسد قمالُم٤مت: ُمٜمٝم٤م أن احل٤مؾمد حي٥م : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 

دائاًم أن خيٗمل ومْم٤مئؾ همػمه، وم٢مذا يم٤من إٟمس٤من ذا ُم٤مل، يٜمٗمؼ ُم٤مًمف ذم اخلػم ُمـ صدىم٤مت 

وسمٜم٤مء ُمس٤مضمد، وإصالح ـمرق، وذاء يمت٥م يقىمٗمٝم٤م قمغم ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ وهمػم ذًمؽ ومتجد 

ؿمٞمئ٤ًم،  هذا اًمرضمؾ احلسقد إذا حتدث اًمٜم٤مس قمغم هذا اعمحسـ يسٙم٧م ويم٠مٟمف مل يسٛمع

ن قمٜمده طمسدًا3 ٕن اًمذي حي٥م اخلػم حي٥م ٟمنم اخلػم ًمٚمٖمػم، وم٢مذا رأي٧م أهذا ٓ ؿمؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.737ـ 3/733) "ري٤مض اًمّم٤محللم ذح"( 1)
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اًمرضمؾ إذا شمٙمٚمؿ قمـ أهؾ اخلػم سم٢مٟمّم٤مف وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مل: هذا ومٞمف ظمػٌم وهذا 

حمسـ، هذا يمريؿ، ومٝمذا يدل قمغم ـمٞم٥م ىمٚمبف وؾمالُمتف ُمـ احلسد. ٟمس٠مل اهلل أن يٕمٞمذٟم٤م 

 .(1)وُمـ ُمٜمٙمرات إظمالق وإقمامل احلسد،وإي٤ميمؿ ُمـ 

 الفرق بين الحاسد والعائن:

واًمٕم٤مئـ واحل٤مؾمد يِمؽميم٤من ذم رء، ويٗمؽمىم٤من ذم رء،  :اسمـ اًم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ىم٤مل 

ومٞمِمؽميم٤من ذم أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام شمتٙمٞمػ ٟمٗمسف وشمتقضمف ٟمحق ُمـ يريد أذاه، وم٤مًمٕم٤مئـ 

ًمف ذًمؽ قمٜمد همٞم٥م اعمحسقد  شمتٙمٞمػ ٟمٗمسف قمٜمد ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمٕملم وُمٕم٤ميٜمتف، واحل٤مؾمد حيّمؾ

وطمْمقره أيْم٤م، ويٗمؽمىم٤من ذم أن اًمٕم٤مئـ ىمد يّمٞم٥م ُمـ ٓ حيسده، ُمـ مج٤مد، أو طمٞمقان، 

أو زرع، أو ُم٤مل، وإن يم٤من ٓ يٙم٤مد يٜمٗمؽ ُمـ طمسد ص٤مطمبف، ورسمام أص٤مسم٧م قمٞمٜمف ٟمٗمسف، 

 .(9)وم٢من رؤيتف ًمٚمٌمء رؤي٦م شمٕمج٥م وحتديؼ ُمع شمٙمٞمػ ٟمٗمسف سمتٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٦م شم١مصمر ذم اعمٕملم

: يِمؽميم٤من ذم إصمر، وخيتٚمٗم٤من ذم اًمقؾمٞمٚم٦م، واعمٜمٓمٚمؼ، اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل ىم٤مل و

وم٤محل٤مؾمد ىمد حيسد ُم٤م مل يره، وحيسد ذم إُمر اعمتقىمع ىمبؾ وىمققمف، وُمّمدره حترق 

اًم٘مٚم٥م واؾمتٙمث٤مر اًمٜمٕمٛم٦م قمغم اعمحسقد، ويتٛمٜمك زواهل٤م قمٜمف، أو قمدم طمّمقهل٤م ًمف، وهق 

ُم٤م يراه، واعمقضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ، وُمّمدره اٟم٘مداح هم٤مي٦م ذم طمٓم٦م اًمٜمٗمس، واًمٕم٤مئـ ٓ يٕملم إٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/737) "ذح ري٤مض اًمّم٤محللم"( 1)

 (.9/319) "سمدائع اًمٗمقائد"( 9)
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 .(1)ٟمٔمرة اًمٕملم، وىمد يٕملم ُم٤م يٙمره أن يّم٤مب سم٠مذى ُمٜمف، يمقًمده وُم٤مًمف

اسمـ قمبد اًمؼم اإلُم٤مم ىمٚم٧م: ًمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٕم٤مئـ ٓ يٕملم إٓ ُم٤م يراه، يرده ُم٤م ذيمره 

قمـ إصٛمٕمل أٟمف ىم٤مل: رأي٧م رضمال قمٞمقٟم٤م ؾمٛمع سم٘مرة حتٚم٥م، وم٠مقمجبف صقت ؿمخبٝم٤م، 

ى هب٤م رَ قَ ون قمٜمٝم٤م ومٝمٚمٙمت٤م مجٞمٕم٤م اعمُ رُ قَ : أيتٝمـ هذه؟ ىم٤مًمقا: اًمٗمالٟمٞم٦م ًمب٘مرة أظمرى يُ وم٘م٤مل

 ى قمٜمٝم٤م.رَ قَ واعمُ 

وذيمر قمٜمف أيْم٤ًم: أن رضماًل قم٤مئٜم٤ًم ؾمٛمع صقت سمقل ُمـ وراء طم٤مئط، وم٘م٤مل: إٟمف ًمبـ 

اًمِمخ٥م، وم٘م٤مًمقا: إٟمف ومالن، اسمٜمؽ! وم٘م٤مل: واٟم٘مٓم٤مع فمٝمراه، ىم٤مًمقا: إٟمف ٓ سم٠مس قمٚمٞمف، 

 .(9)يبقل سمٕمده٤م أسمدا، ىم٤مل ومام سم٤مل طمتك ُم٤مت ىم٤مل: ٓ

: وهلذا ٓ يتقىمػ أذى اًمٕم٤مئـ قمغم اًمرؤي٦م واعمِم٤مهدة، سمؾ إذا ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 .(1)وصػ ًمف اًمٌمء اًمٖم٤مئ٥م قمٜمف وصؾ إًمٞمف أذاه

ومم٤م ُذيمَِر ذم اًمٗمرق سملم احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ أن يمؾ قم٤مئـ طم٤مؾمد، وًمٞمس يمؾ طم٤مؾمد 

 .ذم إص٤مسم٦م اإلٟمس٤من ٟمٗمَسف سم٤مًمٕملم وهق ُمقضمقد ويمثػمًمٙمـ هذا اًمتٗمريؼ ٓ يتؿ ، قم٤مئٜم٤مً 

: وُمـ ذًمؽ ُم٤م طمٙم٤مه اًمٖمس٤مين ىم٤مل: ٟمٔمر ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ ذم ىم٤مل أًمقد

ٟمبٞم٤م، ويم٤من أسمق سمٙمر صدي٘م٤م، ويم٤من قمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اعمرآة، وم٠مقمجبتف ٟمٗمسف، وم٘م٤مل: يم٤من حمٛمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/233) "شمٙمٛمٚم٦م أضقاء اًمبٞم٤من"( 1)

 (. 71ـ11/73) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)

 (.1/331) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم"( 1)
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، واًمقًمٞمد وم٤مروىم٤م، وقمثامن طمٞمٞم٤م، وُمٕم٤موي٦م طمٚمٞمام، ويزيد صبقرا، وقمبد اعمٚمؽ ؾم٤مئس٤م

 .(1)ضمب٤مرا، وأٟم٤م اعمٚمؽ اًمِم٤مب، وأٟم٤م اعمٚمؽ اًمِم٤مب، ومام دار قمٚمٞمف اًمِمٝمر طمتك ُم٤مت

٤مًم٘مقل سم٠من يمؾ قم٤مئـ طم٤مؾمد ًمٞمس قمغم إـمالىمف، وذًمؽ ٕن احلسد متٜمل وقمغم هذا وم

وهذا ٓ يتّمقر ذم طمؼ اإلٟمس٤من أن يتٛمٜمك زوال أو يمراه٦م ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف زوال اًمٜمٕمٛم٦م، 

 واهلل أقمٚمؿ.ٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمف، أو يٙمره ُم٤م أٟمٕمٛم٦م ٟمٗمسف، 

 واًمذي يتٚمخص زم مم٤م شم٘مدم وُمـ همػمه ذم اًمٗمرق سملم احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ ُم٤م يكم: 

اًمداومع ًمٚمح٤مؾمد هق حترق اًم٘مٚم٥م واؾمتٙمث٤مر اًمٜمٕمٛم٦م قمغم اعمحسقد، واًمداومع أواًل: 

 ًمٚمٕم٤مئـ هق اإلقمج٤مب وآؾمتحس٤من وىمد يٙمقن اًمٕمداوة واًمبٖمض وىمد يٙمقن احلسد. 

ٟمٗمسف ظمبٞمث٦م طم٤مىمدة، وأُم٤م اًمٕم٤مئـ وم٘مد يٙمقن رضماًل ص٤محل٤ًم صدرت  احل٤مؾمد ثانيًا:

ُمٜمف اًمٕملم ُمـ ضمٝم٦م إقمج٤مسمف سم٤مًمٌمء دون إرادة ُمٜمف ًمزواًمف، يمام ؾمٞم٠ميت ذم ىمّم٦م ؾمٝمؾ سمـ 

 طمٜمٞمػ ُمع قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م.

احل٤مؾمد ىمد حيسد ذم اًمٌمء اعمتقىمع ىمبؾ وىمققمف، سمخالف اًمٕم٤مئـ ومال يٕملم إٓ  ثالثًا:

 ؾمقاء رآه أم مل يره.  اًمٌمء اعمقضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ،

، سمخالف اًمٕم٤مئـ ىمد وسم١مس وؿم٘م٤مء احل٤مؾمد ٓ حيسد ُمـ هق ذم شمٕم٥ٍم قمٔمٞمؿ رابعًا:

 يّمٞم٥م سمٕمٞمٜمف ُمـ هذا طم٤مًمف.

احل٤مؾمد ٓ حيسد مج٤مدًا أو طمٞمقاٟم٤ًم أو زرقم٤ًم أو ُم٤مًٓ، سمخالف اًمٕم٤مئـ وم٘مد  خامسًا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/91) "روح اعمٕم٤مين"( 1)
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 ٓ يٙم٤مد يٜمٗمؽ ُمـ طمسد ص٤مطمبٝم٤م. يٕملم هذه إؿمٞم٤مء، قمغم أٟمف ـ يمام ٟمبف اسمـ اًم٘مٞمؿ 

، أو احل٤مؾمد ٓ يتّمقر ُمٜمف أن حيسد ٟمٗمسف ـ أي يتٛمٜمك زوال ٟمٕمٛم٦م ٟمٗمسف سادسًا:

ـ، سمخالف اًمٕم٤مئـ وم٘مد يٕملم ٟمٗمسف أو وًمده أو ُمـ يٙمره أن يّمٞمبف  يٙمره ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف

 سم٠مذى.

سد ، سمٛمٕمٜمك أن احل٤مؾمد ىمد حياحلسد أطمٞم٤مٟم٤مً  ىمد شمٙمقن اًمٕملم أصمرًا ُمـ آصم٤مر سابعًا:

ومٞم١مدي سمف ذًمؽ إمم إص٤مسم٦م ذًمؽ اًمٖمػم أو يٙمرهٝم٤م ًمف، همػمه ويتٛمٜمك زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمٜمف، 

سم٤مًمٕملم، وم٢مُم٤م أن يّم٤مب اعمحسقد ذم ٟمٗمسف ومٞمٛمرض أو يتٚمػ، وإُم٤م أن يّم٤مب ذم شمٚمؽ 

 اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل طمسد قمٚمٞمٝم٤م ومتٜم٘مص أو شمزول. 

 : وقملم احل٤مؾمد ذم إهمٚم٥م ٓىمٕم٦م، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذه٤م، وٓ ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م

 طمسدة اهلل أقمدُمٜم٤م

 .(1)ـمقي٧م أشم٤مح هل٤م ًمس٤من طمسقد        ٟمـِمـر ومْمـٞمٚم٦م اهلل وإذا أراد     

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19/117) "شمٗمسػم اسمـ قمٓمٞم٦م"( 1)
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ـ علٙ أبيائُ العنَي اهلل خشٔ٘ ىيب ـ علُٔ السالو    ٓعقْب 

ِ هله  باألخر باألسباب للسالم٘ ميَا ّأمس
 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱژ  :ـ ؼمًا قمـ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسالمـ خمشمٕم٤ممم  اهلل ىم٤مل

 ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵   ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ   ہ ۀ ۀ

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ                

 [. 91ـ 97]يقؾمػ  ژۈ  ۆ ۆ ۇ

: ي٘مقل شمٕم٤ممم ـ إظمب٤مرا قمـ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسالم ـ إٟمف أُمر اسمـ يمثػم ٤مومظىم٤مل احل

يمٚمٝمؿ ُمـ سم٤مب واطمد،  سمٜمٞمف عم٤م ضمٝمزهؿ ُمع أظمٞمٝمؿ سمٜمٞم٤مُملم إمم ُمٍم، أن ٓ يدظمٚمقا

وًمٞمدظمٚمقا ُمـ أسمقاب ُمتٗمرىم٦م3 وم٢مٟمف يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس، وحمٛمد سمـ يمٕم٥م، وجم٤مهد، 

واًمْمح٤مك، وىمت٤مدة، واًمسدي، وهمػم واطمد، إٟمف ظمٌم قمٚمٞمٝمؿ اًمٕملم، وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا 

ذوي مج٤مل، وهٞمئ٦م طمسٜم٦م، وُمٜمٔمر وهب٤مء، ومخٌم قمٚمٞمٝمؿ أن يّمٞمبٝمؿ اًمٜم٤مس سمٕمٞمقهنؿ3 

 .(1)ًمٗم٤مرس قمـ ومرؾمفوم٢من اًمٕملم طمؼ، شمستٜمزل ا

أُمرهؿ ذم هذا اًمٙمالم سمتٕم٤مـمل اًمسب٥م، وشمسب٥م ذم : وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

ٕٟمف خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ أن شمّمٞمبٝمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٕملم ٕهنؿ أطمد قمنم رضمال  ;ذًمؽ سم٤مُٕمر سمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/911)" اسمـ يمثػم شمٗمسػم"( 1)
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أسمٜم٤مء رضمؾ واطمد، وهؿ أهؾ مج٤مل ويمامل وسمسٓم٦م ذم إضمس٤مم، ومدظمقهلؿ ُمـ سم٤مب 

ُمرهؿ سم٤مًمتٗمرق واًمدظمقل ُمـ أسمقاب ُمتٗمرىم٦م شمٕم٤مـمٞم٤م واطمد ُمٔمٜم٦م ٕن شمّمٞمبٝمؿ اًمٕملم وم٠م

يمام ىم٤مل همػم واطمد ُمـ قمٚمامء اًمسٚمػ، وُمع هذا  ;ًمٚمسب٥م ذم اًمسالُم٦م ُمـ إص٤مسم٦م اًمٕملم

 ہہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱژ  اًمتسب٥م وم٘مد ىم٤مل اهلل قمٜمف:

 ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵   ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

وسملم  ژڻ ڻ  ڻ ڻ ں ژوم٤مٟمٔمر يمٞمػ مجع سملم اًمتسب٥م ذم ىمقًمف:  ژ﮻

 .(1)ژ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ژاًمتقيمؾ قمغم اهلل ذم ىمقًمف: 

: ومٜمٝم٤مهؿ أن يدظمٚمقا جمتٛمٕملم ُمـ سم٤مب واطمد3 ٕن ذم ذًمؽ وىم٤مل اًمِمقيم٤مين

ژ  ُمٔمٜم٦م إلص٤مسم٦م إقملم هلؿ، وأُمرهؿ أن يدظمٚمقا ُمـ أسمقاب ُمتٗمرىم٦م، ومل يٙمتػ سم٘مقًمف:

ٕهنؿ ًمق دظمٚمقا ُمـ  ژ ہ   ہ ۀ ۀژ ـ ىمقًمف: قم ژ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں

سم٤مسملم ُمثال، يم٤مٟمقا ىمد اُمتثٚمقا اًمٜمٝمل قمـ اًمدظمقل ُمـ سم٤مب واطمد، وًمٙمٜمف عم٤م يم٤من ذم 

اًمدظمقل ُمـ سم٤مسملم ُمثال ٟمقع اضمتامع، خيِمك ُمٕمف أن شمّمٞمبٝمؿ اًمٕملم، أُمرهؿ أن يدظمٚمقا 

 .(9)ُمـ أسمقاب ُمتٗمرىم٦م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.919-3/911) "أضقاء اًمبٞم٤من"( 1)

 (. 11/ 1)  "ومتح اًم٘مدير"( 9)
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: ىمٚم٧م: وهذا اًم٘مقل هق ىمقل أيمثر اعمٗمّسيـ، طمتك ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي إؿمٕمري

 .(1)أـمبؼ قمٚمٞمف اعمت٘مدُمقن ُمـ اعمٗمّسيـ

 ىمقًملم آظمريـ:  وذيمر اسمـ اجلقزي

أٟمف ظم٤مف أن يٖمت٤مًمقا عم٤م فمٝمر هلؿ ذم أرض ُمٍم ُمـ اًمتٝمٛم٦م، ىم٤مًمف وه٥م اسمـ  أحدهما:

 ُمٜمبف.

 .(9)أٟمف أطم٥م أن يٚم٘مقا يقؾمػ ذم ظمٚمقة، ىم٤مًمف إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل الثاني:

ل أٟمف ظمٌم قمٚمٞمٝمؿ اًمٕملم ـ ٕٟمف ٓ ىم٤مل اسمـ قم٤مدل احلٜمبكم: اًم٘مقل إول أومم ـ يٕمٜم

اُمتٜم٤مع ومٞمف سمحس٥م اًمٕم٘مؾ واًمٕمرف، واعمت٘مدُمقن ُمـ اعمٗمّسيـ أـمب٘مقا قمٚمٞمف، ومقضم٥م 

 .(1)اعمّمػم إًمٞمف

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/173) "شمٗمسػم اًمرازي"( 1)

 (. 3/121)"زاد اعمسػم"( 9)

 (.11/113) "اًمٚمب٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب"( 1)
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٘ الييب ٙ إصاب  بالعني ملسو هيلع هللا ىلصحسص املشسكني عل
   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ    ں ں ڱ ڱژ  :ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

 .[11]اًم٘مٚمؿ ژہ 

 : (1)، ذيمرمه٤م اسمـ اجلقزيأي٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمتٗمسػم ذم هذه 

 قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ سم٤مًمٕملم.  اهلل َصغَم  اهلل أن اًمٙمٗم٤مر ىمّمدوا أن يّمٞمبقا رؾمقل أحدهما:

أهنؿ يم٤مٟمقا يٜمٔمرون إًمٞمف سم٤مًمٕمداوة ٟمٔمرًا ؿمديدًا يٙم٤مد يزًم٘مف ُمـ ؿمدشمف، أي:  الثاني:

 .يٚم٘مٞمف إمم إرض

ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: ٟمٔمر إزَم ومالن  ،اًمٕمرب : وهذا ُمستٕمٛمٌؾ ذم يمالمىم٤مل اسمـ اجلقزي

 ٟمٔمرًا يم٤مد يٍمقمٜمل، وأٟمِمدوا:

 ٟمٔمـرًا يـزيــؾ ُمـقاـمــ إىمـدام.       ــيت٘م٤مرضقن إذا اًمت٘مقا ذم ُمقـم      

 .أي: يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض ٟمٔمرًا ؿمديدًا سم٤مًمٕمداوة، يٙم٤مد يزيؾ إىمدام

شمٕم٤ممم ىمرن هذا  ويدل قمغم صحتف أن اهلل ...: وإمم هذا ذه٥م اعمح٘م٘مقن ىم٤مل

واًم٘مقم يم٤مٟمقا يٙمرهقن ذًمؽ أؿمد  ژۀ  ڻ ڻژ اًمٜمٔمر سمسامع اًم٘مرآن، وهق ىمقًمف: 

وإص٤مسم٦م اًمٕملم إٟمام شمٙمقن ُمع اإلقمج٤مب .. .اًمٙمراه٦م، ومٞمحدون اًمٜمٔمر إًمٞمف سم٤مًمبٖمْم٤مء

 .ُمع اًمبٖمض وآؾمتحس٤من ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131/ 1) "زاد اعمسػم"( 1)
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 صمؿ ٟم٘مؾ هذا اًم٘مقل قمـ اسمـ ىمتٞمب٦م، واًمزضم٤مج، وٟم٘مٚمف اًم٘مرـمبل قمـ اًم٘مِمػمي. 

 ، ُمٜمٝمؿ اسمـ قمب٤مس وجم٤مهد.مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمّسيـ إول ىمقلاًم٘مقل و

ًمٞمٜمٗمذوٟمؽ  ژڻژ : ىم٤مل اسمـ قمب٤مس وجم٤مهد: اسمـ يمثػم ىم٤مل احل٤مومظ 

ًمؽ ومح٤ميتف  اهللسم٠مسمّم٤مرهؿ أي: يٕمٞمٜمقك، سمٛمٕمٜمك: حيسدوٟمؽ ًمبٖمْمٝمؿ إي٤مك ًمقٓ وىم٤مي٦م 

 .إي٤مك ُمٜمٝمؿ

وضمؾ،  قمز ر اهللاًمٕملم إص٤مسمتٝم٤م وشم٠مصمػمه٤م طمٌؼ سم٠مُمىم٤مل: وذم هذه أي٦م دًمٞمؾ قمغم أن 

 يمام وردت سمذًمؽ إطم٤مدي٨م اعمروي٦م ُمـ ـمرق ُمتٕمددة يمثػمة. 

سمف أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ أن اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ٓ شمٙمقن إٓ ُمع  ردّ  ىمٚم٧م: وُم٤م

 ٙمقن ُمع اًمبٖمض واًمٙمراهٞم٦م همػم صحٞمح وم٘مد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿوٓ شمآؾمتحس٤من وم٘مط 

ذم اعمٜمٔمقر ىمد يٙمقن ؾمببف  ىمٚم٧م: اًمٜمٔمر اًمذي ي١مصمر :ذيمره هلذا اًم٘مقل ـ سمٕمدـ  :

اًمٕمداوة واحلسد ومٞم١مصمر ٟمٔمره ومٞمف، يمام شم١مصمر ٟمٗمسف سم٤محلسد، وي٘مقى شم٠مصمػم اًمٜمٗمس قمٜمد 

 اضمتٛمٕم٧م اَلً بُ اعم٘م٤مسمٚم٦م3 وم٢من اًمٕمدو إذا هم٤مب قمـ قمدوه ىمد يِمٖمؾ ٟمٗمسف قمٜمف، وم٢مذا قم٤ميٜمف ىمُ 

اهلٛم٦م قمٚمٞمف، وشمقضمٝم٧م اًمٜمٗمس سمٙمٚمٞمتٝم٤م إًمٞمف، ومٞمت٠مصمر سمٜمٔمره، طمتك إن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ 

 ...ط، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٛمؾ إمم سمٞمتف، وىمد ؿم٤مهد اًمٜم٤مس ُمـ ذًمؽ يمثػماً يس٘م

ق ٟمٔمر يٙم٤مد إمم أن ىم٤مل: وم٤مًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا يٜمٔمرون إًمٞمف ٟمٔمر طم٤مؾمد ؿمديد اًمٕمداوة، ومٝم

وقمّمٛمتف، ومٝمذا أؿمد ُمـ ٟمٔمر اًمٕم٤مئـ، سمؾ هق ُمـ ضمٜمس ٟمٔمر  يزًم٘مف ًمقٓ طمٗمظ اهلل
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 .(1)اًمٕم٤مئـ

وأن  يـ واًمٚمٖمقيلم شمدل قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤ماعمٗمّس: ىمٚم٧م: أىمقال وىم٤مل اًم٘مرـمبل

ُمرادهؿ سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف ىمتٚمف، وٓ يٛمٜمع يمراه٦م اًمٌمء ُمـ أن يّم٤مب سم٤مًمٕملم قمداوة طمتك 

 ...هيٚمؽ

صمؿ ىم٤مل: وهذا يمٚمف راضمع إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه، وأن  ژڻ ژ صمؿ ذيمر أوضمف اًم٘مراءة ذم 

 .(9)اعمٕمٜمك اجل٤مُمع: يّمٞمبقٟمؽ سم٤مًمٕملم، واهلل أقمٚمؿ

م، أن اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ىمد شمٙمقن ُمع اًمٙمراهٞم٦م واًمبٖمض، يمام ومتبلم مم٤م شم٘مدىمٚم٧م: 

يمام ـ أصٞم٥م سم٤مًمٕملم  ملسو هيلع هللا ىلصشمٙمقن ُمع آؾمتحس٤من واإلقمج٤مب، وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن اًمٜمبل 

ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمف، وهذه أي٦م إٟمام شمدل قمغم أهنؿ يم٤مدوا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ وٓ ـ ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ 

 دًمٞمؾ قمغم أهنؿ ومٕمٚمقه واهلل أقمٚمؿ.

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.317ـ9/319) "اًمبدائع"( 1)

 (.11/999) "شمٗمسػم اًم٘مرـمبل"( 9)
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ً حئف مع   عامس بً زبٔع٘قص٘ سَل ب
ـِ : "اعمقـم٠م"أظمرج اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم  ـِ ؾَمْٝمِؾ سْم ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، قَم ـِ اسْم قَم

ـَ طُمٜمَْٞمٍػ َيْٖمَتِسُؾ، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م َرَأْي٧ُم يَم٤مًْمَٞمْقِم  ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم ؾَمْٝمَؾ سْم طُمٜمَْٞمٍػ، َأَٟمُف ىَم٤مَل: َرَأى قَم٤مُِمُر سْم

َٓ ضِمْٚمَد خُمَْب٠َمٍة، ومَ  اهلل ، َهْؾ ًَمَؽ ذِم  ، وَمِ٘مٞمَؾ: َي٤م َرؾُمقَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؾَمْٝمٌؾ، وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل  ُٚمبِطَ َو

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ؟ وَ  ىَم٤مًُمقا: َٟمَتِٝمُؿ قَم٤مُِمَر « َهْل َتتَِّفُؿوَن َفُه َأَحًدا؟» َُم٤م َيْروَمُع َرْأؾَمُف، وَمَ٘م٤مَل: اهللؾَمْٝمِؾ سْم

ـَ َرسمِٞم ْم »َٖمَٞمَظ قَمَٚمْٞمِف، َوىَم٤مَل: قَم٤مُِمًرا وَمتَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َٕم٦َم، ىَم٤مَل: وَمَدقَم٤م َرؾُمقُل سْم ـُ َظََلَم َيْؼُتُل َأَحُد

َت اْؽَتِسْل َفهُ  ـْ َّٓ َبرَّ ، وَمَٖمَسَؾ قَم٤مُِمٌر َوضْمَٝمُف َوَيَدْيِف، َوُِمْروَمَ٘مْٞمِف َوُريْمَبَتْٞمِف، َوَأـْمَراَف « َأَخاُه، َأ

 ؾَمْٝمٌؾ َُمَع اًمٜم٤َمِس ًَمْٞمَس سمِِف سَم٠ْمٌس. ِرضْمَٚمْٞمِف َوَداظِمَٚم٦َم إَِزاِرِه ذِم ىَمَدٍح، صُمَؿ ُص٥َم قَمَٚمْٞمِف، وَمَراَح 

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ، َأَٟمُف ؾَمِٛمَع َأسَم٤مُه َيُ٘مقُل وروى ُم٤مًمؽ أيْم٤ًم  ـِ ؾَمْٝمِؾ سْم ـِ أيِب ُأَُم٤مَُم٦َم سْم ـْ حُمََٛمِد سْم  :قَم

ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم َيٜمُْٔمُر.  ـُ طُمٜمَْٞمٍػ سم٤ِمخْلََراِر، وَمٜمََزَع ضُمَب٦ًم يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِف، َوقَم٤مُِمُر سْم اهْمَتَسَؾ أيِب ؾَمْٝمُؾ سْم

ْٚمِد. ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ـَ اجْلِ ـُ َرسمِٞمَٕم٦مَ  :َويَم٤مَن ؾَمْٝمٌؾ َرضُماًل َأسْمَٞمَض طَمَس َُم٤م َرَأْي٧ُم  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قَم٤مُِمُر سْم

 ?ملسو هيلع هللا ىلص : وَمُققِمَؽ ؾَمْٝمٌؾ َُمَٙم٤مَٟمُف َواؿْمَتَد َوقْمُٙمُف، وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل اهللقَمْذَراَء. ىَم٤مَل ْٚمَد يَم٤مًْمَٞمْقِم َوَٓ ضمِ 

ُه ? ، وَم٠َمشَم٤مُه َرؾُمقُل اهللَأَن ؾَمْٝماًل ُوقِمَؽ، َوَأَٟمُف هَمػْمُ َراِئٍح َُمَٕمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل :وَم٠ُمظْمؼِمَ  ، وَم٠َمظْمؼَمَ

ـْ ؿَم٠ْمِن قَم٤م ْم َأَخاهُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ُِمٍر، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللؾَمْٝمٌؾ سم٤ِمًَمِذي يَم٤مَن ُِم ـُ َأَّٓ  ؟َظََلَم َيْؼُتُل َأَحُد

ْل َفهُ  ، َتَوضَّ َت، إِنَّ اْفَعْغَ َحق  ـْ  ?ملسو هيلع هللا ىلص وَمَتَقَض٠َم ًَمُف قَم٤مُِمٌر، وَمَراَح ؾَمْٝمٌؾ َُمَع َرؾُمقِل اهلل ،«َبرَّ

 .(1)ًَمْٞمَس سمِِف سَم٠ْمٌس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اًمٙمؼمى"(، واًمٜمس٤مئل ذم 9/212) -رواي٦م حيٞمك اًمٚمٞمثل  - "اعمقـم٠م"( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم 1)
= 
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(، 1931) "ذح اًمسٜم٦م"(، واًمبٖمقي ذم 9121) "ذح اعمِمٙمؾ"(، واًمٓمح٤موي ذم 7179)

، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ (، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ1171) "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم 

 رأى قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م... ومذيمره. سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل:

 وىمد شمقسمع ُم٤مًمؽ قمغم روايتف، شم٤مسمٕمف يمؾ ُمـ: ورضم٤مًمف صم٘م٤مت،

(، 1132(، واسمـ ُم٤مضم٦م )7171) "اًمٙمؼمى"ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وطمديثف قمٜمد اًمٜمس٤مئل ذم  -1

 (.2/111) "اًمٙمؼمى"(، واًمبٞمٝم٘مل ذم 9123) "ذح اعمِمٙمؾ"واًمٓمح٤موي ذم 

(، 2/119) "اًمٙمؼمى"(، واًمبٞمٝم٘مل ذم 1/311)يقٟمس سمـ يزيد، وطمديثف قمٜمد احل٤ميمؿ  -9

 (.1177) "اًمٙمبػم"واًمٓمؼماين ذم 

اعمٓمبقع ذم آظمر ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق  "ضم٤مُمٕمف"ذم  –ذم رواي٦م قمٜمف  -ُمٕمٛمر سمـ راؿمد  -1

 (.1173) "اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم 12799)

 (.999ــ19/991ًمٚمدارىمٓمٜمل ) "اًمٕمٚمؾ"حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري، يمام ذم  -3

 (.999ــ19/991ًمٚمدارىمٓمٜمل ) "اًمٕمٚمؾ"ؿمٕمٞم٥م سمـ أيب محزة، يمام ذم  -1

 (.9121) "ذح اعمِمٙمؾ"قم٘مٞمؾ سمـ ظم٤مًمد، وطمديثف قمٜمد اًمٓمح٤موي ذم  -9

 ه١مٓء اًمذيـ شم٤مسمٕمقه ُمـ اًمث٘م٤مت، وشم٤مسمٕمف ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء يمؾ ُمـ: 

 (.9139إؾمح٤مق سمـ حيٞمك اًمٙمٚمبل ـ وومٞمف ضٕمػ ـ وطمديثف قمٜمد اسمـ طمب٤من ) -1

 "اًمٕمٚمؾ"ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم  -ٞمػ ذم اًمزهري وهق ضٕم -ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم  -9

 (.999ــ19/991)

 (.999ــ19/991) "اًمٕمٚمؾ"ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم  -وهق ضٕمٞمػ  -اًمٜمٕمامن سمـ راؿمد  -1

وطمديثف قمٜمد احل٤ميمؿ  "شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م"اجلراح سمـ ُمٜمٝم٤مل ـ وهق ُمؽموك يمام ذم  -3
= 
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(1/313.) 

 "اًمٙمبػم"اين ذم ُمٕم٤موي٦م سمـ حيٞمك اًمّمٗمدي وهق ضٕمٞمػ ضمدًا وطمديثف قمٜمد اًمٓمؼم -1

(1179.) 

 وظم٤مًمػ ه١مٓء يمؾ ُمـ:  

 (.2299) "اًمٙمؼمى"ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ـ ذم رواي٦م قمٜمف ـ أظمرضمٝم٤م اًمٜمس٤مئل ذم  -1

 "ذح اعمِمٙمؾ"(، واًمٓمح٤موي ذم 93391اسمـ أيب ذئ٥م، وطمديثف قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ) -9

 (.1171) "اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم 9129)

 (.11213ـ وهق ضٕمٞمػ ـ وطمديثف قمٜمد أمحد )أسمق أويس قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل اعمدين  -1

 "اًمٙمبػم"إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ جمٛمع ـ وهق ضٕمٞمػ ـ وطمديثف قمٜمد اًمٓمؼماين ذم  -3

(1171 .) 

 يمؾ ه١مٓء يروٟمف قمـ اًمزهري، قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، ]قمـ أسمٞمف[. 

 (: واًمّمحٞمح ىمقل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وُمـ شم٤مسمٕمف.19/999) "اًمٕمٚمؾ"اًمدارىمٓمٜمل ذمىم٤مل  

 وم٘مد رضمح اًمدارىمٓمٜمل أن احلدي٨م طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م، وقمغم هذا ومزي٤مدة ]قمـ أسمٞمف[ همػم حمٗمقفم٦م.  

ملسو هيلع هللا ىلص وأسمق أُم٤مُم٦م ىم٤مل ومٞمف اًمٓمؼماين: ًمف رؤي٦م. وذم شمرمجتف ُمـ اًمتٝمذي٥م: وًمد ىمبؾ ووم٤مة اًمٜمبل  

 سمٕم٤مُملم. 

 واسمـ طمب٤من. ، ويمذا ىم٤مل اًمبٖمقيومل يسٛمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ اًمسٙمـ: وًمد قمغم قمٝمد اًمٜمبل وىم٤مل  

 وإن يم٤من ًمف رؤي٦م.  ملسو هيلع هللا ىلصوقمغم هذا ومحديثف ُمرؾمؾ ٕٟمف مل يسٛمع ُمـ اًمٜمبل  

 ومٝمق صح٤ميب، وهق حمٛمقل ملسو هيلع هللا ىلص: وأـمٚمؼ مج٤مقم٦م أن ُمـ رأى اًمٜمبل احل٤مومظ اسمـ طمجر ىم٤مل  

رآه ملسو هيلع هللا ىلص قمغم ُمـ سمٚمغ ؾمـ اًمتٛمٞمٞمز، إذ ُمـ مل يٛمٞمز ٓ شمّمح ٟمسب٦م اًمرؤي٦م إًمٞمف، ٟمٕمؿ يّمدق أن اًمٜمبل 
= 
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 (. 1/112ومٞمٙمقن صح٤مسمٞم٤ًم ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م، وُمـ طمٞم٨م اًمرواي٦م يٙمقن شم٤مسمٕمٞم٤ًم.اهـ ُمـ اإلص٤مسم٦م )

ُم٘مبقًم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق إٓ قمٜمد ُمـ ؿمذ، إٟمام يٕمٜمقن سمذًمؽ  أيْم٤ًم: ىمقهلؿ: ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م وىم٤مل  

أُمٙمٜمف اًمتحٛمؾ واًمسامع، أُم٤م ُمـ ٓ يٛمٙمٜمف ذًمؽ، ومحٙمؿ طمديثف طمٙمؿ همػمه ُمـ اعمخرضُملم  ُمـ

 (.9/131) "اًمٜمٙم٧م"واهلل أقمٚمؿ.اهـ ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمذيـ مل يسٛمٕمقا اًمٜمبل، 

 وقمغم هذا وم٤مًمراضمح ذم رواي٦م اًمزهري هق اإلرؾم٤مل. 

٦م ـ وطمديثف وىمد شمقسمع اًمزهري قمغم ذًمؽ، شم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ـ وهق صم٘م 

ذح "(، واًمٓمح٤موي ذم 7173) "اًمٙمؼمى"(، واًمٜمس٤مئل ذم 9/211) "اعمقـم٠م" قمٜمد ُم٤مًمؽ ذم

(، 1/311(، واحل٤ميمؿ )9131(، واسمـ طمب٤من )1113)"اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم9121) "اعمِمٙمؾ

 اي٦م اًمزهري ه٤مهٜم٤م. ووهل اًمرواي٦م اعمذيمقرة سمٕمد ر

 وىمد ظمقًمػ اًمزهري وأسمق أُم٤مُم٦م، ظم٤مًمٗمٝمام يمؾ ُمـ: 

(، وقمبد اهلل سمـ أيب 1111) "اًمٙمبػم"ُمسٚمٛم٦م سمـ ظم٤مًمد إٟمّم٤مري، وطمديثف قمٜمد اًمٓمؼماين ذم  

(، ومروي٤مه قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ قمـ أسمٞمف 1119طمبٞمب٦م، وطمديثف قمٜمد اًمٓمؼماين أيْم٤ًم )

 ُمقصقٓ. 

اهلل  ًمٙمـ ُمسٚمٛم٦م سمـ ظم٤مًمد جمٝمقل ـ يمام ذم اًمٚمس٤من ـ وذم اًمسٜمد إًمٞمف حيٞمك احلامين ضٕمٞمػ، وقمبد 

سمـ أيب طمبٞمب٦م جمٝمقل أيْم٤ًم ـ يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ـ وذم اًمسٜمد إًمٞمف يٕم٘مقب سمـ محٞمد ضٕمٞمػ، ومال 

 شم٘مقى روايتٝمام قمغم ُمٕم٤مرض٦م رواي٦م اًمزهري واهلل أقمٚمؿ.

(، 93393(، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م )11733قمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م أظمرضمف أمحد ) احلدي٨م ًمف ؿم٤مهد 

(، وأسمق يٕمغم 9231) "ذح اعمِمٙمؾ" ٤موي ذم(، واًمٓمح2291) "اًمٙمؼمى "واًمٜمس٤مئل ذم

قمـ أُمٞم٦م  ،(، ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ قمٞمسك937) "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م" (، واسمـ اًمسٜمل ذم7121)
= 
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 شرح الحديث:

 .باخلّرار()اؽتسل أيب شفل بن حـقف ىمقًمف: 

ىم٤مل اًمزرىم٤مين: سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م واًمراء إومم اًمِمديدة، ُمقضع ىمرب اجلحٗم٦م، ىم٤مًمف اسمـ 

إصمػم وهمػمه، وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: ُمقضع سم٤معمديٜم٦م. وي١ميد إول أن ذم سمٕمض ـمرق 
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 قمـ أسمٞمف ىم٤مل:  ،قمـ قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ،سمـ هٜمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ

وم٤مؾمتؽم  ، ويم٤من أطمدٟم٤م يستحل أن يراه أطمد3ظمرضم٧م أٟم٤م وؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، ومقضمدٟم٤م همديراً  

ُمٜمل، طمتك إذا رأى أٟمف ىمد ومٕمؾ، ٟمزع ضمب٦م قمٚمٞمف ومدظمؾ اعم٤مء، ومٜمٔمرت إًمٞمف ٟمٔمرة وم٠مقمجبٜمل ظمٚم٘مف، 

وم٠مظمؼمشمف اخلؼم، ىم٤مل: ىمؿ ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مصبتف سمٕملم، وم٠مظمذشمف ىمٕم٘مٕم٦م، ومدقمقشمف ومٚمؿ جيبٜمل، وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل 

رضب قمغم سمٜم٤م، وم٠مشم٤مه، ومرومع قمـ ؾم٤مىمف، يم٠مين أٟمٔمر إمم سمٞم٤مض وضح ؾم٤مىمف وهق خيقض اعم٤مء، وم٠مشم٤مه ]وم

ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  .: ؿمصمؿ ىم٤مل .افؾفم أذهب حرها، ]وبردها[، ووصبفاصدره[، وم٘م٤مل: 

  إذا رأى أحدـم من كػسه أو مافه أو أخقه ما يعجبه ؾؾقدع بافزـة ]ؾنن افعغ حق[.

وأُمٞم٦م سمـ هٜمد هذا مل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من، وىم٤مل: يروي قمـ قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر إن يم٤من ؾمٛمع  

 ُمٜمف. وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ٓ أقمرومف.

: وىمع هذا احلدي٨م ذم ُمسٜمد قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م، وهق سمٛمسٜمد ؾمٝمؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر  ىم٤مل 

، وإحت٤مف اعمٝمرة (9/131أؿمبف، وومٞمف زي٤مدة وخم٤مًمٗم٦م ًمألطم٤مدي٨م اًمس٤مسم٘م٦م.اهـ ُمـ أـمراف اعمسٜمد )

(9/21.) 

ىمٚم٧م: اعمخرج خمتٚمػ، ومال سم٠مس سمجٕمٚمف ؿم٤مهدًا ٕصؾ اًم٘مّم٦م، قمغم أٟمف ٓ يبٕمد شمّمحٞمح ـمريؼ  

أيب أُم٤مُم٦م سمذاهت٤م ـ يمام ىم٤مًمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ممـ ذطمقا احلدي٨م ـ3 ٕٟمف حمٛمقل قمغم أن أسم٤م أُم٤مُم٦م 

 واهلل أقمٚمؿ. ،وهق ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م ،اسمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ؾمٛمٕمف ُمـ أسمٞمف
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 .(1) (حتى إذا ـان بشعب اخلّرار من اجلحػةاحلدي٨م )

 .)ما رأيت ـافقوم وٓ جؾد خمبلة(ىمقًمف: 

قمبد اًمؼم: اعمخب٠مة ُمٝمٛمقز، ُمـ ظمب٠مت اًمٌمء إذا ؾمؽمشمف، وهل اعمخَدرة ىم٤مل اسمـ 

اعمٙمٜمقٟم٦م اًمتل ٓ شمراه٤م اًمٕمٞمقن، وٓ شمؼمز ًمٚمِمٛمس ومتٖمػمه٤م، ي٘مقل: إن ضمٚمد ؾمٝمؾ يمجٚمد 

 .(9)اجل٤مري٦م اعمخدرة، إقمج٤مسم٤ًم سمحسٜمف

ـ ذم ُمٕمٜم٤مه ـ: ُم٤م رأي٧م يقُم٤ًم يمٝمذا اًمٞمقم، وٓ ضمٚمد خمب٠مة يمٝمذا  وىم٤مل اًم٘م٤مري 

 .(1)ىم٤مل: وهق أىمرب ُم٠مظمذا، وأسمٕمد شمٙمٚمٗم٤مً اجلٚمد، 

 .(ؾؾبط شفلىمقًمف: )

: ًمبط: سع وؾم٘مط، شم٘مقل ُمٜمف: ًمبط يٚمبط ًمبٓم٤ًم ومٝمق ُمٚمبقط، ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 وىم٤مل اسمـ وه٥م: ًمبط: وقمؽ، ىم٤مل إصٛمٕمل: ي٘م٤مل: ًمبط سمف وًمب٩م سمف إذا ؾم٘مط إمم

 .(3)إرض ُمـ ظمبؾ أو ؾمٙمر أو إقمٞم٤مء أو همػم ذًمؽ

 .(تتفؿون فه أحدًا ؿافوا: كتفم ظامر بن ربقعةهل ىمقًمف: )

إمم ؾمٝمؾ ًمتثب٧م اخلؼم ُمٜمف، يمام ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل اًمزرىم٤مين: ويم٠مهنؿ عم٤م ىم٤مًمقا ذًمؽ، ذه٥م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112/ 3)  "ذح اعمقـم٠م"( 1)

 (.911/ 9) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)

 (.191/ 1) "ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"( 1)

 (.911/ 9) "اًمتٛمٝمٞمد"( 3)
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، ومل يذيمر ذم اًمٓمريؼ اًمس٤مسم٘م٦م (ؾلخزه شفل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؾلتاه رشول) :ذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ

 .(1)ومٗمل يمؾ ُمـ اًمٓمري٘ملم اظمتّم٤مر (اًمخ.. .هل تتفؿون)أٟمف ىم٤مل هلؿ: 

 .(9)اًمس٤مسم٘م٦م ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب أُم٤مُم٦م ىمٚم٧م: وُم٘مّمقده سم٤مًمٓمريؼ

ـتىمقًمف: )  .(أٓ برَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/191) "ذح اعمقـم٠م"( 1)

قمغم ُمنموقمٞم٦م آهت٤مم3 وم٢من يم٤من اعمراد سمف أن  )من تتفؿون(ملسو هيلع هللا ىلص: اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف  (9)

شمذيمره عمقىمػ، أو طم٤مدصم٦م، أو َيْسَٛمُع، أو ُيٜمَْ٘مُؾ ًمف ُمـ اًمذي أص٤مسمف سم٤مًمٕملم ُمـ ظمالل  يتذيّمر اعمريض

َوْصٌػ ىمٞمؾ ومٞمف ُمـ همػم دقم٤مء ًمف سم٤مًمؼميم٦م، أو يرى رؤي٤م شمدًمف قمغم اًمٕم٤مئـ سمتٕمبػم ؿمخص ظمبػم 

سم٤مًمتٕمبػم، وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًم٘مرائـ، ومال سم٠مس سمذًمؽ، وًمٞمس ذًمؽ ُم٘مٞمدًا سمح٤مل اًمرىمٞم٦م، وأُم٤م اًم٘مقل 

ىمٞم٦م اًمِمخص اًمذي أص٤مسمف سم٤مًمٕملم، أو حيس سمْمٞمؼ وشمٙمدر ُمـ سم٠من اعمريض خيٓمر قمغم سم٤مًمف أصمٜم٤مء اًمر

 سمٕمض إؿمخ٤مص أصمٜم٤مء اًمرىمٞم٦م، وذًمؽ هق اًمٕم٤مئـ3 ومٝمذا مم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، واهلل أقمٚمؿ.

ُمدى صح٦م ختٞمؾ اعمريض ًمٚمٕم٤مئـ ُمـ ضمراء اًم٘مراءة، أو قمـ  ؾمئؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز وىمد 

 ؟ـمٚم٥م اًمراىمل ُمـ اًم٘مريـ أن خيٞمؾ ًمٚمٛمريض ُمـ أص٤مسمف سم٤مًمٕملم

: ختٞمؾ اعمريض ًمٚمٕم٤مئـ أصمٜم٤مء اًم٘مراءة قمٚمٞمف، وأُمر اًم٘م٤مرئ ًمف سمذًمؽ هق قمٛمؾ ؿمٞمٓم٤مين ٓ وم٠مضم٤مب

جيقز3 ٕٟمف اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم، ومٝمل اًمتل شمتخٞمؾ ًمف ذم صقرة اإلٟمز اًمذي أص٤مسمف، وهذا قمٛمؾ 

حمرم3 ٕٟمف اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم، وٕٟمف يسب٥م اًمٕمداوة سملم اًمٜم٤مس، ويسب٥م ٟمنم اخلقف واًمرقم٥م سملم 

 ژڎ ڈ    ڈ ژ ژ   ڑ ڑ    ک ک  ک ک گ ژ ٜم٤مس، ومٞمدظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًم

 (.1/23اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) – "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م" .[9اجلـ: ]
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إذا رأى أحدـم من أخقه ما يعجبه ؾؾقدع ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وُمٕمٛمر: )

هٙمذا سمّمٞمٖم٦م إُمر، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم اًمتؼميؽ وطمٙمٛمف ذم ُمقضٕمف إن . (1) (بافزـة

 شمٕم٤ممم.  اهلل ؿم٤مء

 .(اؽتسل فهىمقًمف: )

اًمزهري قمٜمد  ، وذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من قمـ)توضل فه(ذم رواي٦م حمٛمد سمـ أيب أُم٤مُم٦م: 

)ثم أمره أن يتوضل ؾقغسل وجفه ويديه إػ ادرؾؼغ وافرـبتغ وداخؾة : (9)اًمٓمح٤موي

، وذم رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري ُمـ إزاره ؾلمره أن يصب ظؾقه ويؽػئ اإلكاء من خؾػه(

وؾمٞم٠ميت  ،)وأمره ؾحسا مـه حسوات(، صدره()وؽسل ، )وطاهر ـػقه(اًمزي٤مدة: 

 شمٕم٤ممم. اهلل اًمٙمالم قمغم همسؾ اًمٕم٤مئـ وطمٙمٛمف إن ؿم٤مء

 .(وداخؾة إزاره)ىمقًمف: 

(: هق احل٘مق جيٕمؾ داخؾة إزاره: وىم٤مل اسمـ وه٥م ذم ىمقًمف: )ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم 

ُمـ حت٧م اإلزار ذم طم٘مقه، وهق ـمرف اإلزار اًمذي شمٕمٓمٗمف إمم يٛمٞمٜمؽ، صمؿ شمِمد قمٚمٞمف 

، ىم٤مل: وهذا ىمقل ُم٤مًمؽ، وومّسه اسمـ طمبٞم٥م سمٜمحق ذًمؽ أيْم٤م، ىم٤مل: داظمٚم٦م اإلزار إزرة

هق اًمٓمرف اعمتدزم، اًمذي يْمٕمف اعم١مشمزر أوًٓ قمغم طم٘مقه إيٛمـ، وىم٤مل إظمٗمش: داظمٚم٦م 

إزاره اجل٤مٟم٥م إيّس ُمـ اإلزار، اًمذي شمٕمٓمٗمف إمم يٛمٞمٜمؽ صمؿ شمِمد اإلزار، وىم٤مل أسمق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12799(، وقمبداًمرزاق )7171) "اًمٙمؼمى"اًمٜمس٤مئل ذم قمٜمد ( 1)

 (.9123سمرىمؿ )( 9) 
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ضمسده، وهق يكم اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ُمـ اًمرضمؾ3 ٕن قمبٞمد: ـمرف إزاره اًمداظمؾ اًمذي يكم 

 اعم١مشمزر إٟمام يبدأ سمج٤مٟمبف إيٛمـ، ومذًمؽ اًمٓمرف يب٤مذ ضمسده ومٝمق اًمذي يٖمسؾ.

ىم٤مل أسمق قمٛمر: اإلزار هق اعمئزر قمٜمدٟم٤م، ومام اًمتّمؼ ُمٜمف سمخٍمه ورسشمف ومٝمق داظمٚم٦م 

 اهـ.(1)إزاره

 وهذا احلدي٨م أصؾ ذم يمٞمٗمٞم٦م اهمتس٤مل اًمٕم٤مئـ وومٞمف ومقائد أظمرى. 

مل ي٘مؾ  ملسو هيلع هللا ىلص: وومٞمف إسم٤مطم٦م اًمٜمٔمر إمم اعمٖمتسؾ ُم٤م مل شمٙمـ قمقرة، ٕٟمف ىم٤مل اًمزرىم٤مين

ًمٕم٤مُمر: مل ٟمٔمرت إًمٞمف؟ إٟمام ُٓمف قمغم شمرك اًمتؼميؽ، ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: وىمد يستح٥م 

اًمٕمٚمامء أن ٓ يٜمٔمر اإلٟمس٤من إمم اعمٖمتسؾ ظمقف أن يرى قمقرشمف. وأن ُمـ اًمٓمبع اًمبنمي 

قمٚمٞمف، وهذا ٓ يٛمٚمٙمف اعمرء ُمـ ٟمٗمسف، ومٚمذا مل يٕم٤مشم٥م  اإلقمج٤مب سم٤مًمٌمء احلسـ، واحلسد

 .(9)قم٤مُمر قمٚمٞمف، سمؾ قمغم شمرك اًمتؼميؽ اًمذي ذم وؾمٕمف، وأن اًمٕملم ىمد شم٘متؾ

: وذم احلدي٨م أن اًمٕم٤مئـ إذا قمرف ي٘م٣م قمٚمٞمف سم٤مٓهمتس٤مل، وأٟمف ُمـ وىم٤مل أيْم٤مً 

ح٥م، اًمٜمنمة اًمٜم٤مومٕم٦م، وأن اًمٕملم شمٙمقن ُمع اإلقمج٤مب سمٖمػم طمسد، وًمق ُمـ اًمرضمؾ اعم

وُمـ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح، وأن اًمذي يٕمجبف اًمٌمء يب٤مدر إمم اًمدقم٤مء عمـ أقمجبف سم٤مًمؼميم٦م، 

 .(1)ويٙمقن ذًمؽ رىمٞم٦م ُمٜمف، وأن اعم٤مء اعمستٕمٛمؾ ـم٤مهر، وأن اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ىمد شم٘متؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.917-9/919) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)

 (.3/193) "ذح اعمقـم٠م"( 9)

 (.3/199) "ذح اعمقـم٠م"( 1)
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: وًمٞمس ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أن ؾمٝماًل دظمؾ ُم٤مء ًمٚمٖمسؾ، وىم٤مل اًمب٤مضمل

ويّمبف قمٚمٞمف، وٓ ومٞمف ُم٤م يدل قمغم أٟمف اهمتسؾ سمٖمػم  وًمٕمٚمف يم٤من يٖمتسؾ سمام يٖمؽمومف سمٞمديف

 .(1)إزار3 ٕن طمسـ ضمٚمده ئمٝمر سمٙمِمػ ُمٕمٔمؿ ضمسده، ُمع سم٘م٤مء إزاره قمٚمٞمف، واهلل أقمٚمؿ

: وذم طمدي٨م ؾمٝمؾ ُمـ اًمٗم٘مف أسمقاب، ومٛمٜمٝم٤م ضمؼم اًمٕم٤مئـ قمغم وىم٤مل اًم٘مرـمبل

أُمره، اًمقضقء اعمذيمقر، وىمٞمؾ ٓ جيؼم، وأن ُمـ اهتؿ سم٠مُمر أطمرض ًمٚمح٤ميمؿ، ويمِمػ قمـ 

قم٤مء سم٤مًمؼميم٦م يذه٥م ، وأن اًمد)ظَلم يؼتل أحدـم أخاه(: ملسو هيلع هللا ىلصوأن اًمٕملم ىمد شم٘متؾ، ًم٘مقًمف 

 .(9)شمٕم٤مممأصمر اًمٕملم سم٢مذن اهلل 

: وومٞمف أن اًمٕملم إٟمام شمٙمقن ُمع اإلقمج٤مب، ورسمام ُمع احلسد،  وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .(1)وومٞمف أن اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ىمد يٙمقن قم٤مئٜم٤ًم، وأن هذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمّمالح واًمٗمسؼ

قمغم قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م دًمٞمؾ قمغم أن شم٠مٟمٞم٥م يمؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وىم٤مل أيْم٤ًم: وذم شمٖمٞمظ رؾمقل

ُمـ يم٤من ُمٜمف ـ أو سمسببف ـ ؾمقء وشمقسمٞمخف ُمب٤مح، وإن يم٤من اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ جيرون حت٧م 

 .(3)اًم٘مدر، أٓ شمرى أن اًم٘م٤مشمؾ ي٘متؾ، وإن يم٤من اعم٘متقل يٛمقت سم٠مضمٚمف

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.917/ 7) "ذح اعمقـم٠م"( 1)

 (.1/191) "اعمٗمٝمؿ"( 9)

 (.73-11/92) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)

 (. 933 -9/912) "اًمتٛمٝمٞمد"( 3)
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 التربٓم
ُمـ إؾمب٤مب اًمتل يدومع اهلل هب٤م اًمٕملم ىمبؾ مم٤م شمْمٛمٜمف طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ 

رى ُم٤م يٕمجبف ـ ًمذًمؽ ي ـ اًمذيوىمققمٝم٤م وسمٕمد اًمرؤي٦م اًمتؼميؽ، وهق: أن يدقمق اًمِمخص 

، وهذا اًمسب٥م يٙمقن ُمـ ىمبؾ اًمٕم٤مئـ ٟمٗمسف، ومٞمحرص دائام يمٚمام رأى ُم٤م اعمرئل سم٤مًمؼميم٦م

قم٤مئٜم٤ًم، يٕمجبف ويستحسٜمف أن يدقمَق ًمذًمؽ اعمرئل سم٤مًمؼميم٦م، طمتك وًمق مل يٙمـ اًمِمخص 

)إذا رأى : ملسو هيلع هللا ىلصأوُمٕمرووم٤م سم٤مًمٕملم، وم٢مٟمف يدقمق سم٤مًمؼميم٦م إذا رأى ُم٤م يٕمجبف ًمٕمٛمقم ىمقًمف 

 .أحدـم ما يعجبه ؾؾقدع بافزـة(

 حكم التبريك:

وذم  (،أٓ برـت)ًمٕم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م:  ملسو هيلع هللا ىلصشم٘مدم ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ىمقل اًمٜمبل 

أُمر، وهذا  (،فزـةؾؾقدع با)وذم رواي٦م:  (،إذا رأى أحدـم ما يعجبه ؾؾقزك)رواي٦م: 

وإصؾ ذم إُمر أٟمف ًمٚمقضمقب إٓ أن يٍمومف ص٤مرف، وٓ ص٤مرف هلذا إُمر ومٞمام 

 ٟمٕمٚمؿ، واهلل أقمٚمؿ.

 (أٓ برـت) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ ـ اهلل ـ َصغَم  اهلل : وذم ىمقل رؾمقلىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

و إذا مل يؼمك، دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕملم ٓ شمرض وٓ شمٕمدو إذا سمرك اًمٕم٤مئـ، وأهن٤م إٟمام شمٕمد

ومقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ أقمجبف رء أن يؼمك3 وم٢مٟمف إذا دقم٤م سم٤مًمؼميم٦م سف اعمحذور ٓ 

 .(1)حم٤مًم٦م، واهلل أقمٚمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.931-9/933) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)
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أن يؼمك3 وم٢مٟمف إذا دقم٤م  : واضم٥م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ أقمجبف ؿمئوىم٤مل اًم٘مرـمبل

سم٤مًمؼميم٦م سف اعمحذور ٓ حم٤مًم٦م، أٓ شمرى ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم ًمٕم٤مُمر: أٓ سمريم٧م. ومدل 

 .(1)قمغم أن اًمٕملم ٓ شمرض وٓ شمٕمدو إذا سمرك اًمٕم٤مئـ، وأهن٤م إٟمام شمٕمدو إذا مل يؼمك

 صيغة التبريك:

وىمد  ،وٟمحق هذا (افؾفم بارك ؾقه) :: واًمتؼميؽ ىمقل اًم٘م٤مئؾىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .(9)(افؾفم بارك ؾقه ،أحسن اخلافؼغ اهلل تبارك)إن اًمتؼميؽ أن ي٘مقل:  :ىمٞمؾ

أحسن  )تبارك اهللىمٚم٧م: ٓ سم٠مس أن جيٛمع سمٞمٜمٝمام، وأُم٤م آىمتّم٤مر قمغم ىمقًمف: 

وم٤مًمذي ئمٝمر أٟمف ٓ يٙمٗمل3 ٕن اعمٓمٚمقب هق اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م ًمٚمٌمء اًمذي  اخلافؼغ(

 ٕٟمف هق اًمذي يتٕمدى واعمٗمٕمقل ُمٜمف (كَ ارَ بَ )خي٤مف قمٚمٞمف اًمٕملم، وذًمؽ يٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ 

وأُم٤م اًمٗمٕمؾ [  11ُمريؿ: ] ژڳ گ گ گ گژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: (مبارك)

 ومٝمق ٓزم خمتص سم٤مهلل ٓ يٓمٚمؼ قمغم همػمه ٟمٔمػم: شمٕم٤ممم وشمٕم٤مفمؿ وشم٘مدس. (تبارك)

: وُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف ضمٕمؾ همػمه قم٤مًمٞم٤م ىم٤مل اًمٕماَلُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وإٟمام ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ٟمٗمس ُمـ ٟمسب٧م  ،قمٔمٞمام هذا مم٤م ٓ حيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ سمقضمفوٓ ىمدوؾم٤م وٓ 

وأيـ  ،ومٙمذًمؽ شمب٤مرك ٓ يّمح أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م سم٤مرك ذم همػمه ،إًمٞمف ومٝمق اعمتٕم٤مزم اعمت٘مدس

ومٕمٚمٛم٧م أن ُمـ ومّس شمب٤مرك  ،هذا ٓزم وهذا ُمتٕمد ،أطمدمه٤م ُمـ أظمر ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/997) "شمٗمسػم اًم٘مرـمبل"( 1)

 (.73-11/92) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)
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 .(1)ُمٕمٜم٤مه٤مسمٛمٕمٜمك أًم٘مك اًمؼميم٦م وسم٤مرك ذم همػمه مل يّم٥م 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.319-9/311) "سمدائع اًمٗمقائد"( 1)
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 اغتسال العائً للنعني
مم٤م شمْمٛمٜمف طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ُمـ إؾمب٤مب اًمتل يدومع اهلل هب٤م اًمٕملم سمٕمد 

وىمققمٝم٤م آهمتس٤مل ُمـ ىِمَبِؾ اًمٕم٤مئـ3 يٖمسؾ ُمقاضع ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ضمسده يمام ؾمٞم٠ميت ذم 

يمٞمٗمٞمتف، صمؿ يٕمٓمل همس٤مًمتف ـ وهق اعم٤مء اًمذي همسؾ سمف إقمْم٤مء ـ ًمٚمٛمٕملم ومٞمٖمتسؾ سمف 

هذا ُمـ إؾمب٤مب اًمتل ضمٕمؾ اهلل ومٞمٝم٤م اًمِمٗم٤مء ُمـ اًمٕملم، وآهمتس٤مل إٟمام يٙمقن اعمٕملم، و

إذا قمرف اًمٕم٤مئـ، أُم٤م إذا مل يٕمرف ومٝمٜم٤مك ـمري٘م٦م أظمرى وهل اًمرىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وؾمٞم٠ميت 

 اًمبح٨م ومٞمٝم٤م.

: ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م: إٟمام يسؽمىمل ُمـ اًمٕملم إذا مل يٕمرف اًمٕم٤مئـ،وأُم٤م إذا اًم٘مرـمبل ىم٤مل

 .(1)وم٢مٟمف ي١مُمر سم٤مًمقضقء،قمغم طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م واهلل أقمٚمؿ قمرف اًمذي أص٤مسمف سمٕمٞمٜمف،

: وإٟمام يسؽمىمك ُمـ اًمٕملم إذا مل يٕمرف اًمٕم٤مئـ وأُم٤م إذا قمرف وىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم

وم٢من مل .. .اًمذي أص٤مسمف سمٕمٞمٜمف وم٢مٟمف ي١مُمر سم٤مًمقضقء قمغم طمس٥م ُم٤م ي٠ميت ذيمره وذطمف وسمٞم٤مٟمف

ِمٗمك سمف ُمـ اًمٕملم وهمػمه٤م يٕمرف اًمٕم٤مئـ اؾمؽمىمل طمٞمٜمئٍذ ًمٚمٛمٕملم وم٢من اًمرىمك مم٤م يست

 .(9)وأؾمٕمد اًمٜم٤مس ُمـ ذًمؽ ُمـ صحبف اًمٞم٘ملم، وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل

 حكم اغتسال العائن للمعين:

  :ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.991/ 2) "اًم٘مرـمبلشمٗمسػم "( 1)

 (.9/992) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)
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ـُ ظِمَراٍش،  اهلل َوطَمَدصَمٜم٤َم قَمْبدُ  ـُ اًمَِم٤مقِمِر، َوَأمْحَُد سْم ـِ اًمَداِرُِمُل، َوطَمَج٤مُج سْم ـُ قَمْبِد اًمَرمْحَ سْم

ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ، ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜم٤َم ُوَهْٞم٥ٌم،  ظَمَراِن: طَمَدصَمٜم٤َم ُُمْسِٚمُؿ سْم ْٔ َٟم٤م، وىَم٤مَل ا ىَم٤مَل قَمْبُد اهلل: َأظْمؼَمَ

ـِ  ـِ اسْم ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ ـَم٤مُوٍس، قَم ـِ اسْم ـِ اًمٜمَبِل  قَمَب٤مسٍ قَم ، َوَفْو » ىَم٤مَل:ملسو هيلع هللا ىلص ، قَم اْفَعْغُ َحق 

، َوإَِذا اْشُتْغِسْؾُتْم َؾاْؽِسُؾوا ٌء َشاَبَق اْفَؼَدَر َشَبَؼْتُه اْفَعْغُ اَن َرْ  .(1) «ـَ

ـِ  شمٕم٤ممم:وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود  ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم، طَمَدصَمٜم٤َم ضَمِريٌر، قَم طَمَدصَمٜم٤َم قُمْثاَمُن سْم

 َ ْٕ ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ا ؾَْمَقِد، قَم ْٕ ـِ ا ـْ إسِْمَراِهٞمَؿ، قَم اَن ُيْمَمُر اْفَعائُِن » ، ىَم٤مًَم٧ْم:قْمَٛمِش، قَم ـَ

ُل ُثمَّ َيْغَتِسُل ِمـُْه ادَِْعغُ   . (9) «َؾَقَتَوضَّ

 .(1): هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلمىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل

هؾ جيؼم قمغم اًمقضقء ًمٚمٛمٕملم أم : وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٕم٤مئـ، ىم٤مل اعم٤مزري

( وإذا اشتغسؾتم ؾاؽسؾواذم رواي٦م ُمسٚمؿ هذه: )ملسو هيلع هللا ىلص ٓ؟ واطمت٩م ُمـ أوضمبف سم٘مقًمف 

 .وسمرواي٦م اعمقـم٠م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م أٟمف أُمره سم٤مًمقضقء، وإُمر ًمٚمقضمقب

ىم٤مل: واًمّمحٞمح قمٜمدي اًمقضمقب، ويبٕمد اخلالف ومٞمف إذا ظمٌم قمغم اعمٕملم اهلالك، 

ًمٕم٤مدة سم٤مًمؼمء سمف، أو يم٤من اًمنمع أظمؼم سمف ظمؼمًا قم٤مُم٤ًم، ومل ويم٤من وضقء اًمٕم٤مئـ مم٤م ضمرت ا

يٙمـ زوال اهلالك إٓ سمقضقء اًمٕم٤مئـ، وم٢مٟمف يّمػم ُمـ سم٤مب ُمـ شمٕملم قمٚمٞمف إطمٞم٤مء ٟمٗمس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9111( أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)

 (.2/111) "اًمٙمؼمى"(، وُمـ ـمري٘مف اًمبٞمٝم٘مل ذم 1113( أظمرضمف أسمق داود )9)

 (.3/137) "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح"( 1)
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ُمنموم٦م قمغم اهلالك، وىمد شم٘مرر أٟمف جيؼم قمغم سمذل اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛمْمٓمر، ومٝمذا أومم، وهبذا 

 .(1)اًمت٘مرير يرشمٗمع اخلالف ومٞمف

ٞمف أن اًمٕم٤مئـ ي١مُمر سم٤مٓهمتس٤مل ًمٚمذي قم٤مٟمف، وجيؼم قمٜمدي : ووموىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

قمغم ذًمؽ إن أسم٤مه3 ٕن إُمر طم٘مٞم٘متف اًمقضمقب، وٓ يٜمبٖمل ٕطمد أن يٛمٜمع أظم٤مه ُم٤م يٜمتٗمع 

سمف أظمقه، وٓ يرضه هق، ٓؾمٞمام إذا يم٤من سمسببف، ويم٤من اجل٤مين قمٚمٞمف، ومقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مئـ 

 .(9)اًمٖمسؾ قمٜمدي، واهلل أقمٚمؿ

( هذا ظمٓم٤مب عمـ يتٝمؿ سم٠مٟمف وإذا اشتغسؾتم ؾاؽسؾوا) : ىمقًمف: وىم٤مل اًم٘مرـمبل

قم٤مئـ، ومٞمج٥م قمٚمٞمف ذًمؽ، وي٘م٣م قمٚمٞمف سمف إذا ـمٚم٥م ُمٜمف ذًمؽ، ٓ ؾمٞمام إذا ظمٞمػ قمغم 

اعمٕملم اهلالك، وهذا اًمٖمسؾ هق اًمذي ؾمامه ذم سمٕمض ـمرق طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ 

 .(1)سم٤مًمقضقء

قضقء، أم ٓ؟ وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ: واظمتٚمػ اعمت٠مظمرون: هؾ ي٘م٣م قمغم اًمٕم٤مئـ سم٤مًم

 .(3)أُمر قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م أن يٖمتسؾ ًمسٝمؾ، وم٤مهمتسؾ واًمّمقاب: ٟمٕمؿ3 ٕٟمف 

: وىم٤مل اعم٤موردي شمبٕم٤ًم جلامقم٦م ًمٚمقضمقب، ومٞمج٥م قمغم اًمٕم٤مئـ أن وىم٤مل أًمقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121ـ13/123ًمٚمٜمقوي ) "ذح ُمسٚمؿ"( 1)

 (.9/931) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)

 (.1/199) "اعمٗمٝمؿ"( 1)

 (.97/321) "ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمحاًمتقضٞمح "( 3)
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فم٤مهر إُمر، وٕٟمف ىمد ضمرب  يٖمسؾ صمؿ يٕمٓمك اًمٖمس٤مًم٦م ًمٚمٛمٕملم3 ٕٟمف اًمذي ي٘متْمٞمف

 .(1)ذًمؽ، وقمٚمؿ اًمؼمء، ومٗمٞمف ختٚمٞمص ُمـ اهلالك يم٢مـمٕم٤مم اعمْمٓمر

 كيفية غسل العائن:

: وأطمسـ رء ذم شمٗمسػم آهمتس٤مل ًمٚمٛمٕملم ُم٤م وصٗمف ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 .(9)اًمزهري، وهق راوي احلدي٨م

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمـ ـمريؼ اسمـ  "اًمٙمؼمى" ىمٚم٧م: أصمر اًمزهري أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم

افغسل افذي أدرــا ظؾًمءكا يصػوكه، وه٥م قمـ يقٟمس سمـ يزيد قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل: 

أن يمتى افرجل افذي يعغ صاحبه بافؼدح ؾقه اداء، ؾُقؿَسك فه مرؾوظا من إرض، 

ؾقدخل افذي يعغ صاحبه يده افقؿـى دم اداء، ؾقصب ظذ وجفه صبة واحدة دم 

يدخل يده افقرسى، ؾقغسف من اداء، افؼدح، ثم يدخل يده ؾقؿضؿض، ثم يؿجه، ثم 

ؾقصبه دم اداء، ؾقغسل يده افقؿـى إػ ادرؾق بقده افقرسى، صبة واحدة دم افؼدح، ثم 

يدخل يديه مجقعا دم اداء صبة واحدة دم افؼدح، ثم يدخل يده ؾقؿضؿض، ثم يؿجه دم 

ـى، صبة افؼدح، ثم يدخل يده افقرسى، ؾقغسف من اداء، ؾقصبه ظذ طفر ـػه افقؿ

واحدة دم افؼدح، ثم يدخل يده افقرسى، ؾقصب ظذ مرؾق يده افقؿـى، صبة واحدة دم 

افؼدح، وهو ثاين يده إػ ظـؼه، ثم يػعل مثل ذفك دم مرؾق يده افقرسى، ثم يػعل ذفك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/91) "روح اعمٕم٤مين"( 1)

 (.939-9/931) "اًمتٛمٝمٞمد"( 9)
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دم طفر ؿدمه افقؿـى من ظـد إصابع، وافقرسى ـذفك، ثم يدخل يده افقرسى، 

يػعل بافقرسى مثل ذفك، ثم يغؿس داخؾة إزاره افقؿـى ؾقصب ظذ رـبته افقؿـى، ثم 

دم اداء، ثم يؼوم افذي دم يده افؼدح بافؼدح، ؾقصبه ظذ رأس ادعقون من ورائه، ثم 

 يؽػل افؼدح ظذ وجه إرض من ورائه.

يمتى افرجل افعائن : ورواه سمـ أيب ذئ٥م، قمـ اًمزهري، وم٘م٤مل:  ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

بؼدح، ؾقدخل ـػه ؾقه، ؾقتؿضؿض، ثم يؿجه دم افؼدح، ثم يغسل وجفه دم افؼدح، 

ثم يدخل يده افقرسى، ؾقصب ظذ ـػه افقؿـى، ثم يدخل يده افقؿـى، ؾقصب ظذ 

ـػه افقرسى، ثم يدخل يده افقرسى، ؾقصب ظذ مرؾؼه افقؿـى، ثم يدخل افقؿـى، 

يدخل يده افقرسى، ؾقصب ظذ ؿدمه افقؿـى، ثم ؾقصب ظذ مرؾؼه افقرسى، ثم 

يدخل يده افقؿـى، ؾقصب ظذ ؿدمه افقرسى، ثم يدخل يده افقرسى، ؾقصب ظذ 

رـبته افقؿـى، ثم يدخل يده افقؿـى، ؾقصب ظذ رـبته افقؿـى، ثم يدخل يده افقؿـى، 

 ؾقصب ظذ رـبته افقرسى، ثم يغسل داخؾة إزاره، وٓ يوضع افؼدح بإرض، ثم

 يصب ظذ رأس افرجل افذي أصقب بافعغ من خؾػه، صبة واحدة.

ثم يعطي ذفك : ورواه حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اًمزهري، وزاد ومٞمف:  ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل

افرجل افذي أصابه افؼدح، ؿبل أن يضعه دم إرض، ؾقحسو مـه، ويتؿضؿض، 

 .(1) وهيريق ظذ وجفه، ثم يصب ظذ رأشه، ثم يؽػىء افؼدح ظذ طفره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/119) "ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل"( 1)



 ~67 ~ 

 

: هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ يٜمتٗمع هب٤م ُمـ أٟمٙمره٤م، وٓ ُمـ ؾمخر ُمٜمٝم٤م، وٓ سمـ اًم٘مٞمؿا ىم٤مل

ُمـ ؿمؽ ومٞمٝم٤م، أو ومٕمٚمٝم٤م جمرسم٤م همػم ُمٕمت٘مد، وإذا يم٤من ذم اًمٓمبٞمٕم٦م ظمقاص ٓ يٕمرف 

إـمب٤مء قمٚمٚمٝم٤م، سمؾ هل قمٜمدهؿ ظم٤مرضم٦م قمـ اًم٘مٞم٤مس، وإٟمام شمٗمٕمؾ سم٤مخل٤مصٞم٦م، ومام اًمذي 

ذم اعمٕم٤مجل٦م سم٤مٓهمتس٤مل ُمٜم٤مؾمب٦م ٓ شم٠مسم٤مه٤م شمٜمٙمر ضمٝمٚمتٝمؿ ُمـ اخلقاص اًمنمقمٞم٦م، هذا ُمع أن 

اًمٕم٘مقل اًمّمحٞمح٦م، ومٝمذا شمري٤مق ؾمؿ احلٞم٦م ي١مظمذ ُمـ حلٛمٝم٤م، وهذا قمالج اًمٜمٗمس 

اًمٖمْمبٞم٦م، شمقضع اًمٞمد قمغم سمدن اًمٖمْمب٤من ومٞمسٙمـ، ومٙم٠من أصمر شمٚمؽ اًمٕملم يمِمٕمٚم٦م ٟم٤مر 

وىمٕم٧م قمغم ضمسد، ومٗمل آهمتس٤مل إـمٗم٤مء ًمتٚمؽ اًمِمٕمٚم٦م، صمؿ عم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م اخلبٞمث٦م 

ٔمٝمر ذم اعمقاضع اًمرىمٞم٘م٦م ُمـ اجلسد3 ًمِمدة اًمٜمٗمقذ ومٞمٝم٤م، وٓ رء أرق ُمـ اعمٖم٤مسمـ3 شم

ومٙم٤من ذم همسٚمٝم٤م إسمٓم٤مل ًمٕمٛمٚمٝم٤م، وٓ ؾمٞمام أن ًمألرواح اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذم شمٚمؽ اعمقاضع 

اظمتّم٤مص٤م، وومٞمف أيْم٤م وصقل أصمر اًمٖمسؾ إمم اًم٘مٚم٥م ُمـ أرق اعمقاضع، وأرسقمٝم٤م ٟمٗم٤مذا، 

 .(1)لم هبذا اعم٤مءومتٜمٓمٗمئ شمٚمؽ اًمٜم٤مر اًمتل أصم٤مرهت٤م اًمٕم

: ىم٤مل اعم٤مزري: هذا اعمٕمٜمك مم٤م ٓ يٛمٙمـ شمٕمٚمٞمٚمف، وُمٕمروم٦م  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرو

: إن شمقىمػ  وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب وضمٝمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ، ومال يرد ًمٙمقٟمف ٓ يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه.

ومٞمف ُمتنمع، ىمٚمٜم٤م ًمف: ىمؾ: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، وىمد قمْمدشمف اًمتجرسم٦م، وصدىمتف اعمٕم٤ميٜم٦م، أو 

ُمتٗمٚمسػ، وم٤مًمرد قمٚمٞمف أفمٝمر3 ٕن قمٜمده أن إدوي٦م شمٗمٕمؾ سم٘مقاه٤م، وىمد شمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/919) "ومتح اًمب٤مري"ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ( 1)
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 .(1)يدرك، ويسٛمقن ُم٤م هذا ؾمبٞمٚمف اخلقاص

وه ُمـ أيم٤مذي٥م وىمد اقمؽمض قمغم ذًمؽ إـمب٤مء، واقمت٘مد: ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب و

اًمٜم٘مٚم٦م، وهؿ حمجقضمقن سمام ؾمٓمروا ذم يمتبٝمؿ ُمـ أن اًمٙمقن واًمٗمس٤مد جيري قمغم طمٙمؿ 

اًمٓمب٤مئع إرسمع، وم٢مذا ؿمذ رء ىم٤مًمقا: هذه ظم٤مص٦م ظمرضم٧م ُمـ جمرى اًمٓمبٞمٕم٦م ٓ يٕمرف 

هل٤م ؾمب٥م، ومجٕمقا ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٓ حيَم يمثرة3 ومٝمذا اًمذي ٟم٘مٚمف اًمرواة قمـ ص٤مطم٥م 

٦م، يِمٝمد ًمّمدىمٝم٤م وضمقده٤م يمام وصٗم٧م3 وم٢مٟم٤م ٟمرى يٕم٦م ظمقاص ذقمٞم٦م سمحٙمؿ إهلٞماًمنم

اًمٕم٤مئـ إذا سمرك اُمتٜمع رضره، وإن اهمتسؾ ؿمٗمل ُمٕمٞمٜمف، وهذا سم٤مًمغ ذم ومٜمف، ومٚمٞمٜمٔمر قمغم 

اًمتامم ذم ُمقاضٕمف ُمـ يمت٥م إصقل وذح احلدي٨م3 وهذه اًمٜمبذة شمٙمٗمل ذم هذه 

 .(9) اًمٕم٤مرض٦م

  فائدة:

: وىمد ضمرت اًمٕم٤مدة قمٜمدٟم٤م أهنؿ ي٠مظمذون ُمـ اًمٕم٤مئـ ُم٤م  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

يب٤مذ ضمسٛمف ُمـ اًمٚمب٤مس، ُمثؾ اًمٓم٤مىمٞم٦م، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، ويرسمّمقهن٤م سم٤معم٤مء، صمؿ يس٘مقهن٤م 

اعمّم٤مب، ورأيٜم٤م ذًمؽ يٗمٞمده طمس٥م ُم٤م شمقاشمر قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٜم٘مقل، وم٢مذا يم٤من هذا هق 

قم٤م أو طمس٤م، وم٢مٟمف يٕمتؼم اًمقاىمع، ومال سم٠مس سم٤مؾمتٕمامًمف، ٕن اًمسب٥م إذا صمب٧م يمقٟمف ؾمبب٤ًم، ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/919) "ومتح اًمب٤مري"( 1)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ٓسمـ اًمٕمريب )شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 9)

 [(.97]يقؾمػ: ژ  ہ ہ ۀ ۀ
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صحٞمح٤ًم، وأُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمسب٥م ذقمل، وٓ طمز، وم٢مٟمف ٓ جيقز اقمتامده، ُمثؾ أوًمئؽ 

اًمذيـ يٕمتٛمدون قمغم اًمتامئؿ وٟمحقه٤م، يٕمٚم٘مقهن٤م قمغم أٟمٗمسٝمؿ ًمٞمدومٕمقا هب٤م اًمٕملم، وم٢من هذا 

 .(1)ٓ أصؾ ًمف، ؾمقاًء يم٤مٟم٧م هذه ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو ُمـ همػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

: أُم٤م إظمذ ُمـ ومْمالشمف اًمٕم٤مئدة ُمـ سمقًمف أو ُمـ هم٤مئٓمف، ومٚمٞمس ًمف أيْم٤مً ىم٤مل و

أصؾ ويمذًمؽ إظمذ ُمـ أصمره، وإٟمام اًمقارد ُم٤م ؾمبؼ ُمـ همسؾ أقمْم٤مئف، وداظمٚم٦م إزاره، 

 .(9)وًمٕمؾ ُمثٚمف داظمٚم٦م همؽمشمف وـم٤مىمٞمتف وصمقسمف واهلل أقمٚمؿ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/112) "جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم"( 1)

 (.9/111) "جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم"( 9)
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ً العنيأبْاب  ٘ م  السقٔ
وم٢من قمرومف ـمٚم٥م ُمٜمف شم٘مدم أن اعمّم٤مب سم٤مًمٕملم ىمد يٕمرف اًمذي أص٤مسمف وىمد ٓ يٕمرومف، 

٥م ُمٜمف اًمقضقء أٓ يستٜمٙمػ ُمـ ذًمؽ، وٓ يٛمٜمع أظم٤مه ٚمِ ويٜمبٖمل ًمٚمٛمسٚمؿ إذا ـمُ اًمقضقء 

وىمد ُم٣م اًمبح٨م ذم وضقء  (1) ()وإذا اشتغسؾتم ؾاؽسؾوا ملسو هيلع هللا ىلص3 ًم٘مقل اًمٜمبل ُم٤م يٜمتٗمع سمف

 ، ومٕمٚمٞمف سم٤مًمرىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.ُمـ اًمذي أص٤مسمف اًمٕم٤مئـ، وم٢من مل يٕمرف اعمّم٤مب سم٤مًمٕملم

 

 ِ  بالسقٔ٘ مً العني  ملسو هيلع هللا ىلصأمس
 : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

ـُ ظَم٤مًمٍِد، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َٟم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مُن، ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜمِل َُمْٕمَبُد سْم ـُ يَمثػٍِم، َأظْمؼَمَ طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  اهلل قَمْبدَ  ـَ ؿَمَداٍد، قَم َؿى ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَريِن َرُشوُل اهلل » ىَم٤مًَم٧ْم: سْم َأْو َأَمَر َأْن ُيْسَسْ

 «.ِمَن افَعْغِ 

ـْ  احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ  ، طَمَدصَمٜم٤َم َأيِب، طَمَدصَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن، قَم ـُ ُٟمَٛمػْمٍ وم٘م٤مل: طَمَدصَمٜم٤َم اسْم

ـْ قَمْبدِ  ـِ ظَم٤مًمٍِد، قَم ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  اهلل َُمْٕمَبِد سْم ـِ ؿَمَداٍد، قَم انَ : »ىَم٤مًَم٧ْم   سْم ملسو هيلع هللا ىلص َرُشوُل اهلل  ـَ

ِؿَي ِمَن اْفَعْغِ   .(2) «َيْلُمُريِن َأْن َأْشَسْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، قمـ اسمـ قمب٤مس وىمد ؾمبؼ ذم سم٤مب: اًمٕملم ُمـ اًم٘مدر.9111أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)

 (.9121وُمسٚمؿ ) ،(1711( أظمرضمف اًمبخ٤مري )9)
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 : وىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ـُ  َُمِْمِ٘مُل، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم ـِ قَمِٓمَٞم٦َم اًمد  ـُ َوْه٥ِم سْم ـُ ظَم٤مًمٍِد، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم طَمَدصَمٜمِل حُمََٛمُد سْم

ـْ  ، قَم ـِ اًمُزسَمػْمِ ـْ قُمْرَوَة سْم َٟم٤م اًمُزْهِرُي، قَم ـُ اًمَقًمِٞمِد اًمُزسَمْٞمِدُي، َأظْمؼَمَ طَمْرٍب، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سْم

ـْ ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦َم  َزْيٜم٥ََم  َرَأى ذِم سَمْٞمتَِٝم٤م ضَم٤مِرَي٦ًم ذِم َوضْمِٝمَٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص : َأَن اًمٜمَبَِل اسْمٜم٦َِم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم، قَم

ا افـَّْظَرةَ : »ؾَمْٗمَٕم٦ٌم، وَمَ٘م٤مَل  ا، َؾنِنَّ ِبَ ُؿوا ََلَ  .«اْشَسْ

احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ داود، طمدصمٜم٤م حمٛمد اسمـ 

 .(1)طمرب سمف

 :ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ و

يِن  ـِ ضُمَرْي٩ٍم، ىَم٤مَل: َوَأظْمؼَمَ ـِ اسْم ُل، طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق قَم٤مِصٍؿ، قَم ـُ ُُمْٙمَرٍم اًْمَٕمٛم  طَمَدصَمٜمِل قُمْ٘مَب٦ُم سْم

ـَ قَمْبِد اهلل  ، َأَٟمُف ؾَمِٛمَع ضَم٤مسمَِر سْم ِل طَمْزٍم ذِم ُرىْمَٞم٦مِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُ٘مقُل: َرظَمَص اًمٜمَبُِل َأسُمق اًمُزسَمػْمِ ِٔ 

ؾَْماَمَء سمِٜم٧ِْم قُمَٛمْٞمسٍ  ِٕ ُتِصقُبُفُم  (2)َما ِِل َأَرى َأْجَساَم َبـِي َأِخي َضاِرَظةً » :احْلََٞم٦ِم، َوىَم٤مَل 

اَجةُ  ُع إًَِمْٞمِٝمْؿ، ىَم٤مَل: «؟احْلَ ـِ اًْمَٕملْمُ شُمّْسِ ، َوًَمِٙم َٓ ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَٕمَرْض٧ُم قَمَٚمْٞمِف، « اْرِؿقِفمْ » ىَم٤مًَم٧ْم: 

 .(3) «اْرِؿقِفمْ » وَمَ٘م٤مَل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9127(، وُمسٚمؿ )1712( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

( سم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م، أي: ٟمحٞمٗم٦م، واعمراد: أوٓد ضارظة: ىمقًمف: )ىم٤مل اًمٜمقوي  (9)

 .ضمٕمٗمر

 (.9121( أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)
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 ٘  حله السقٔ
 :وىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ 

ـِ  ـْ ُيقؾُمَػ سْم طَْمَقِل، قَم ْٕ ـْ قَم٤مِصٍؿ ا َٟم٤م َأسُمق ظَمْٞمَثَٛم٦َم، قَم ـُ حَيَْٞمك، َأظْمؼَمَ َوطَمَدصَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَمْبدِ  ـْ َأَٟمِس سْم َؿِة َوافـَّْؿَؾِة َواْفَعْغِ »ذِم اًمُرىَمك ىَم٤مَل:  اهلل ، قَم َص دِم احْلُ  .«ُرخِّ

ـْ ؾُمْٗمَٞم٤مَن،  ـُ آَدَم، قَم ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم، طَمَدصَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم وطَمَدصَمٜمِل ُزَهػْمُ  (ح)َوطَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق سَمْٙمِر سْم

ـْ  ٤م قَم ـُ َص٤مًمٍِح، يماَِلمُهَ ـٌ َوُهَق اسْم ، طَمَدصَمٜم٤َم طَمَس ـِ ـُ قَمْبِد اًمَرمْحَ ـُ طَمْرٍب، طَمَدصَمٜم٤َم مُحَْٞمُد سْم سْم

ـْ ُيقؾُمَػ سمْ قَم٤مِصؿٍ  ـْ َأَٟمسٍ  ـِ قَمْبدِ ، قَم َص َرُشوُل اهلل» ىَم٤مَل: اهلل، قَم دِم  ملسو هيلع هللا ىلص َرخَّ

، َواحُلَؿِة، َوافـَّْؿَؾةِ  ْؿَقِة ِمَن اْفَعْغِ  .(1) «افرُّ

 :ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود و

ـِ  طَمَدصَمٜم٤َم ُُمَسَدٌد، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُداهلل ، قَم ـْ طُمَّملْمٍ ـِ ُِمْٖمَقٍل، قَم ـْ َُم٤مًمِِؽ سْم ـُ َداُوَد، قَم سْم

ـَ طُمَّملْمٍ  ـْ قِمْٛمَراَن سْم ، قَم ـِ اًمٜمَبِل   اًمَِمْٕمبِل  ، َأْو » ىَم٤مَل:ملسو هيلع هللا ىلص قَم َّٓ ِمْن َظْغٍ َٓ ُرْؿَقَة إِ

ةٍ   .(2)«ُُحَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.9129( أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)

 ( احلدي٨م رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إٓ أٟمف اظمتُٚمَِػ ومٞمف قمغم طمّملم، وهق اسمـ قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل.9)

 :ومرواه قمٜمف قمـ اًمِمٕمبل قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ُمرومققم٤م يمؾ ُمـ 

 (. 1113ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل، وطمديثف قمٜمد أيب داود ) -1

 (.119(، واحلٛمٞمدي )9317ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وطمديثف قمٜمد اًمؽمُمذي ) -9
= 
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 (.11/911) "اًمٙمبػم"قمبد اهلل سمـ إدريس، وطمديثف قمٜمد اًمٓمؼماين ذم  -1

 (. 2/131) "اًمٙمؼمى"اؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م، وطمديثف قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل ذم  -3

  ،قمـ طمّملم، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ سمريدة ـ ُمقىمقوم٤م ـ وطمديثف قمٜمد ورواه هِمٞمؿ سمـ سمِمػم

 وهمػممه٤م.  ،(331وأمحد ) ،(993ُمسٚمؿ )

  قمـ طمّملم، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ سمريدة ـ ُمرومققم٤م  -وهق ضٕمٞمػ  -ورواه أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي

 (. 1111ـ وطمديثف قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م )

  :ورواه حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ طمّملم، واظمتُٚمَِػ قمٚمٞمف ومٞمف 

ُمٞمّسة، قمٜمف، قمـ طمّملم، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ قمٛمران ـ ُمقىمقوم٤ًم ـ وطمديثف قمٜمد  ومرواه قمثامن سمـ 

 (. 1731اًمبخ٤مري )

ورواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م، قمٜمف، قمـ طمّملم، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ قمٛمران ـ ُمرومققم٤م ـ وطمديثف  

 (. 11/911) "اًمٙمبػم"قمٜمد اًمٓمؼماين ذم 

  :ورواه ؿمٕمب٦م، قمـ طمّملم، واظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف 

، قمٜمف، قمـ طمّملم، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ قمٛمران ـ ُمرومققم٤ًم ـ وطمديثف قمٜمد ومرواه قمثامن سمـ قمٛمر 

 (.1379) "إوؾمط"اًمٓمؼماين ذم 

ورواه همػمه، قمـ ؿمٕمب٦م، قمـ طمّملم، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ سمريدة ـ ُمرومققم٤ًم ـ وهذه اًمرواي٦م ذيمره٤م  

(، 9199ٓسمٜمف ) "اًمٕمٚمؾ"(، وذيمره٤م أسمق طم٤مشمؿ يمام ذم 9317اًمؽمُمذي شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قم٘م٥م طمدي٨م رىمؿ: )

 يذيمرا اًمراوي قمٜمف، ومل أىمػ قمغم اؾمٜم٤مده٤م.  ومل

 هذه ظمالص٦م آظمتالف قمغم طمّملم. 
= 
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 وىمد اظمتٚمػ ومٞمف قمغم اًمِمٕمبل ؿمٞمخ طمّملم ومٞمف:  

 ( 1112ومرواه اًمٕمب٤مس سمـ ذريح، قمـ اًمِمٕمبل، قمـ أٟمس، وطمديثف قمٜمد أيب داود ،)

 (، ُمـ رواي٦م ذيؽ قمٜمف، وذيؽ ضٕمٞمػ. 3/311واحل٤ميمؿ )

  ضٕمٞمػ ـ قمـ اًمِمٕمبل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل، وطمديثف قمٜمد ورواه جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ـ وهق

 (.111) "ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب"(، وقمٜمد اًم٘مْم٤مقمل ذم 1319) "يمِمػ إؾمت٤مر"اًمبزار يمام ذم 

  وطمديثف قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ملسو هيلع هللا ىلص ورواه جم٤مًمد أيْم٤ًم قمـ اًمِمٕمبل قمـ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمبل ،

(1/11.) 

 وٓ ؿمؽ أن رواي٦م طمّملم ُم٘مدُم٦م قمغم روايتٝمام.  

(: واعمحٗمقظ رواي٦م طمّملم، ُمع آظمتالف قمٚمٞمف ذم رومٕمف 121/ 13) "اًمٗمتح"٤مومظ ذم ىم٤مل احل 

 ووىمٗمف، وهؾ هق قمـ قمٛمران؟، أو قمـ سمريدة؟، واًمتح٘مٞمؼ أٟمف قمٜمده قمـ قمٛمران، وقمـ سمريدة مجٞمٕم٤ًم. 

هٙمذا رضمح احل٤مومظ أٟمف قمٜمٝمام مجٞمٕم٤ًم، ًمٙمٜمف مل يرضمح ؿمٞمئ٤ًم ذم ُمس٠مًم٦م اًمرومع واًمقىمػ،  ىمٚم٧م: 

واًمذي ظمٚمص سمف اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل أن احلدي٨م ُمْمٓمرب طمٞم٨م ذيمر سمٕمض 

(: واحلدي٨م 113-19/132ـ ) "اًمٕمٚمؾ"إوضمف ُمـ آظمتالف اعمت٘مدم، صمؿ ىم٤مل: ـ يمام ذم 

 ُمْمٓمرب. 

هذا ختري٩م اًمِمٞمخلم هلذا احلدي٨م3 ٕهنام إٟمام أظمرضم٤مه ضٛمـ طمدي٨م اسمـ وٓ يِمٙمؾ قمغم  ىمٚم٧م: 

قمب٤مس ـ ذم اًمسبٕملم إًمػ اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب وٓ قمذاب ـ ومل ي٘مّمدا شمّمحٞمح 

 (، وهذا هق اًمذي سح سمف اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ٟمٗمسف. ٓ رؿقة إٓ من ظغ أوُحةطمدي٨م: )

]حديث : ووىمع ًمبٕمض اًمرواة قمـ اًمبخ٤مري ىم٤مل: (13/121احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ) ىم٤مل 

 .افشعبي مرشل، وادسـد حديث ابن ظباس[
= 
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احل٤مومظ: وم٠مؿم٤مر سمذًمؽ إمم أٟمف أورد طمدي٨م اًمِمٕمبل اؾمتٓمرادًا، ومل ي٘مّمد إمم شمّمحٞمحف،  ىم٤مل 

 هق اًمّس ذم طمذف احلٛمٞمدي ًمف ُمـ اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم، وم٢مٟمف مل يذيمره أصاًل. وًمٕمؾ هذا

]إكًم أردكا من هذا حديث ابن ظباس، سخ٦م اًمّمٖم٤مين: ىم٤مل أسمق قمبد اهلل: ىم٤مل: صمؿ وضمدت ذم ٟم 

 ، وهذا ي١ميد ُم٤م ذيمرشمف. وافشعبي ظن ظؿران مرشل[

وأيْم٤ًم اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ مل خيرضمف واطمد ُمٜمٝمام ُمرومققم٤م، إٟمام أظمرضم٤مه ُمقىمقوم٤ًم، أُم٤م  ىمٚم٧م: 

 اًمبخ٤مري وم٠مظمرضمف قمـ قمٛمران ُمقىمقوم٤ًم، وأُم٤م ُمسٚمؿ وم٠مظمرضمف قمـ سمريدة ُمقىمقوم٤ًم. 

رضمح احل٤مومظ أسمق احلج٤مج اعمزي أٟمف قمـ قمٛمران سمـ طمّملم طمٞم٨م ىم٤مل ذم حتٗم٦م إذاف  وىمد 

 ـ اًمِمٕمبل، قمـ قمٛمران سمـ طمّملم، وهق اعمحٗمقظ. (: ورواه همػم واطمد، قمـ طمّملم، قم9/77)

وقمغم هذا اًمؽمضمٞمح يٙمقن احلدي٨م ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم3 ٕن اًمِمٕمبل قمـ قمٛمران ُمرؾمؾ يمام شم٘مدم ذم  ىمٚم٧م: 

 يمالم احل٤مومظ ٟم٘ماًل قمـ اًمبخ٤مري. 

ٓسمٜمف  "اًمٕمٚمؾ"اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ آظمتالف قمغم ؿمٕمب٦م، صمؿ ىم٤مل يمام ذم  وذيمر أسمق طم٤مشمؿ  

 (: ؿمٕمب٦م أطمٗمٔمٝمؿ.9199)

هذه اًمٓمريؼ اًمتل أؿم٤مر إمم شمرضمٞمحٝم٤م أسمق طم٤مشمؿ مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده٤م ُمتّمالً إمم ؿمٕمب٦م،  ىمٚم٧م: 

 وإٟمام ذيمره٤م اًمؽمُمذي وأسمق طم٤مشمؿ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم، ومل يذيمرا اًمراوي قمـ ؿمٕمب٦م. 

ُمـ أن احلدي٨م ُمْمٓمرب  أن ُم٤م طمٙمؿ سمف احل٤مومظ اًمدارىمٓمٜمل ـ واهلل أقمٚمؿ ـ  واًمذي ئمٝمر 

 هق اًمّمقاب واهلل اعمستٕم٤من.

( ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أيب 9313) "اًمٕمٚمؾ"ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم   حلدي٨م ًمف ؿم٤مهد قمـ ُمٞمٛمقٟم٦ما 

سمـ اقمـ طمدي٨م رواه اًمٜمٗمٞمكم، قمـ ُمسٙملم، قمـ إوزاقمل، قمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمبٞمد اهلل، قمـ يزيد 

 (.ٓ رؿقة إٓ من ظغ أو ُحةُمرومققم٤ًم: ) إصؿ، قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م 
= 
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وىمد ضم٤مء ، وم٤متاًمٕمقذة اًمتل يرىمك هب٤م ص٤مطم٥م أوم٦م يم٤محلٛمك واًمٍمع وهمػم ذًمؽ ُمـ أ
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أيب: رواه سمٕمض أصح٤مب إوزاقمل، قمـ إوزاقمل، قمٛمـ ؾمٛمع يزيد سمـ إصؿ، قمـ  ىم٤مل 

 ومل يسؿ أطمدا. ملسو هيلع هللا ىلصُمٞمٛمقٟم٦م، قمـ اًمٜمبل 

 .صمؿ رضمح أسمق طم٤مشمؿ هذه اًمٓمريؼ، وهذه اًمٓمريؼ ومٞمٝم٤م رضمؾ ُمبٝمؿ يمام شمرى 

(، 1271(، وأمحد )1111وًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ أظمرضمف أسمق داود ) 

ـُ طَمٙمِٞمٍؿ، طَمَدصَمْتٜمِل ضَمَديِت، ىَم٤مًَم٧ْم:  طمدي٨م قُمْثاَمنَ  همػمهؿ، ُمـ طمدي٨م(، و3/311واحل٤ميمؿ ) سْم

ـَ طُمٜمَٞمٍػ  َيُ٘مقُل: َُمَرْرَٟم٤م سمَِسٞمٍْؾ وَمَدظَمْٚم٧ُم وَم٤مهْمَتَسْٚم٧ُم ومِٞمِف وَمَخَرضْم٧ُم حَمُْٛمقًُم٤م وَمٜمُِٛمَل   ؾَمِٛمْٕم٧ُم ؾَمْٝمَؾ سْم

ذُ ُمُروا َأَبا َثابٍِت » وَمَ٘م٤مَل:ملسو هيلع هللا ىلص َذًمَِؽ إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ىَم٤مًَم٧ْم: وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م ؾَمٞم ِدي َواًمُرىَمك َص٤محِل٦ٌَم وَمَ٘م٤مَل: « َيتََعوَّ

ٍة َأْو فَْدَؽةٍ » َّٓ دِم َكْػٍس َأْو ُُحَ  .«َٓ ُرْؿَقَة إِ

 واًمرسم٤مب ضمدة قمثامن مل يرو قمٜمٝم٤م همػم طمٗمٞمده٤م، ومل يقصم٘مٝم٤م أطمد، ومٝمل جمٝمقًم٦م اًمٕملم. 

(، ُمـ ـمريؼ اًمِمٕمبل 1/19احلدي٨م ضم٤مء قمـ اسمـ ُمسٕمقد ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمف أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ) 

 ىم٤مل: رأى اسمـ ُمسٕمقد قمغم اسمٜمف ىمّمب٦م ُمـ احلٛمك، وم٘مٓمٕمٝم٤م وىم٤مل: ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م.

 وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع3 وم٤مًمِمٕمبل مل يسٛمع ُمـ اسمـ ُمسٕمقد. 

(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م همٜمدر، قمـ ؿمٕمب٦م، 1/17) وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م ُمقىمقوم٤ًم أيْم٤ًم أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م 

قمـ ُمٖمػمة قمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: يم٤من ٔل إؾمقد رىمٞم٦م يرىمقن هب٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ احلٛم٦م، ىم٤مل: ومٕمرضٝم٤م 

 إؾمقد قمغم قم٤مئِم٦م، ىم٤مل: وم٠مُمرهتؿ أن يرىمقا هب٤م، ىم٤مل: وىم٤مًم٧م: ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م. 

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح.

 احلسـ سمٛمجٛمقع ُم٤م ذم اًمب٤مب واهلل أقمٚمؿ.واحل٤مصؾ أن احلدي٨م ىمد يرشم٘مل إمم  
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ٓ »ملسو هيلع هللا ىلص: وُمـ اًمٜمٝمل ىمقًمف  ،ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ضمقازه٤م، وذم سمٕمْمٝم٤م اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

 كثػمة، ووضمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام أن اًمرىموإطم٤مدي٨م ذم اًم٘مسٛملم يم «يسسؿون وٓ يؽتوون

يٙمره ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من سمٖمػم اًمٚمس٤من اًمٕمريب، وسمٖمػم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ويمالُمف ذم يمتبف 

ما » ملسو هيلع هللا ىلص: ومٞمتٙمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وإي٤مه٤م أراد سم٘مقًمف 3ٟم٤مومٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م ٦مد أن اًمرىمٞماعمٜمزًم٦م، وأن يٕمت٘م

وٓ يٙمره ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ذم ظمالف ذًمؽ3 يم٤مًمتٕمقذ سم٤مًم٘مرآن وأؾمامء ، (1)«توـل من اشسؿى

من أخذ »اهلل شمٕم٤ممم، واًمرىمك اعمروي٦م، وًمذًمؽ ىم٤مل ًمٚمذي رىمك سم٤مًم٘مرآن وأظمذ قمٚمٞمف أضمرا: 

ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصويم٘مقًمف ذم طمدي٨م ضم٤مسمر أٟمف ، (2)«برؿقة باضل ؾؼد أخذت برؿقة حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اعمحدث اًمٗم٤مصؾ"(، واًمراُمٝمرُمزي ذم 719) "ُمسٜمده"أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم  ضعقف: (1)

(، واًمٜمس٤مئل ذم 1191) "اًمِمٕم٥م"(، وذم 12131) "اعمٕمروم٦م"(، واًمبٞمٝم٘مل ذم 911)ص

اعمٖمػمة سمـ سمـ  (، ُمـ ـمريؼ قمَ٘م٤مر111-93/113) "اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم 7191) "اًمٙمؼمى"

 ؿمٕمب٦م قمـ أسمٞمف ُمرومققًم٤م.

(، واحل٤ميمؿ 911-3/932(، وأمحد )1312(، واسمـ ُم٤مضم٦م )9311وأظمرضمف أيْم٤ًم اًمؽمُمذي ) 

 ش.من اـتوى أو اشسؿى ؾؼد برئ من افتوـل» (، ًمٙمـ سمٚمٗمظ:9317(، واسمـ طمب٤من )3/311)

 طمب٤من.وقم٘م٤مر سمـ اعمٖمػمة جمٝمقل احل٤مل وإن روى قمٜمف مجع ومٚمؿ يقصم٘مف همػم اًمٕمجكم واسمـ 

(، 1319) "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"(، واًمٜمس٤مئل ذم 1393أظمرضمف أسمقداود ) صحقح: (9)

(، 1999(، واًمٓمٞم٤مًمز )193-1/112(، واحل٤ميمؿ )9/992) "ذح اعمٕم٤مين"واًمٓمح٤موي ذم 

وَم٠َمشَمْقُه، (، ُمـ ـمريؼ اًمِمٕمبل قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ اًمّمٚم٧م قمـ قمٛمف أٟمف ُمَر سم٘مقم 911-1/913وأمحد )

، وَم٤مْرِق ًَمٜم٤َم َهَذا اًمَرضُمَؾ وَم٠َمشَمْقُه سمَِرضُمٍؾ َُمْٕمُتقٍه ذِم  ـْ قِمٜمِْد َهَذا اًمَرضُمِؾ سمَِخػْمٍ  اًْمُ٘مُٞمقِد، وَمَ٘م٤مًُمقا: إَِٟمَؽ ضِمْئ٧َم ُِم
= 
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٠مٟمف ظم٤مف أن ي٘مع يم (1) شٓ بلس با، إكًم هي مواثققوم٘م٤مل:  ،ومٕمرضٜم٤مه٤م .اظرضوها ظعّ »

ومٞمٝم٤م رء مم٤م يم٤مٟمقا يتٚمٗمٔمقن سمف ويٕمت٘مدوٟمف ُمـ اًمنمك ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وُم٤م يم٤من سمٖمػم اًمٚمس٤من 

 ًمف.اًمٕمريب، مم٤م ٓ يٕمرف ًمف شمرمج٦م وٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف ومال جيقز اؾمتٕمام

ومٛمٕمٜم٤مه ٓ رىمٞم٦م أومم وأٟمٗمع. وهذا يمام ىمٞمؾ:  «ٓ رؿقة إٓ من ظغ أو ُحة»وأُم٤م ىمقًمف 

ٓ ومتل إٓ قمكم. وىمد أُمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم همػم واطمد ُمـ أصح٤مسمف سم٤مًمرىمٞم٦م. وؾمٛمع 

 سمجامقم٦م يرىمقن ومٚمؿ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ.

ذين ٓ هم اف»وأُم٤م احلدي٨م أظمر ذم صٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م اًمذيـ يدظمٚمقهن٤م سمٖمػم طمس٤مب 

ومٝمذا ُمـ صٗم٦م إوًمٞم٤مء اعمٕمرضلم قمـ ش يسسؿون وٓ يؽتوون، وظذ ربم يتوـؾون

وشمٚمؽ درضم٦م اخلقاص ٓ يبٚمٖمٝم٤م  ،أؾمب٤مب اًمدٟمٞم٤م اًمذيـ ٓ يٚمتٗمتقن إمم رء ُمـ قمالئ٘مٝم٤م

                                                                                       = 

ـْ قِمَ٘م٤مٍل وَمَرىَم٤مُه سم٠ُِمم  اًْمُ٘مْرآِن صَماَلصَم٦َم َأَي٤مٍم هُمْدَوًة َوقَمِِمَٞم٦ًم، َويُمَٚماَم ظَمتََٛمَٝم٤م مَجََع سُمَزاىمَ  ُف، صُمَؿ شَمَٗمَؾ وَمَٙم٠َمَٟماَم ُأْٟمِِمَط ُِم

َل بُِرْؿَقٍة َباضٍِل، َفَؼْد »: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَذيَمَرُه ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَبُِل  ملسو هيلع هللا ىلصوَم٠َمقْمَٓمْقُه ؿَمْٞمًئ٤م، وَم٠َمشَمك اًمٜمَبَِل  ـَ ْل َؾَؾَعْؿِري َدَْن َأ ـُ

ْؾَت بُِرْؿَقٍة َحق   ـَ  .«َأ

روى قمٜمف اًمِمٕمبل وىمد ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م: إذا روى  وظم٤مرضم٦م سمـ اًمّمٚم٧م مل يقصم٘مف ُمٕمتؼم ًمٙمـ

اًمِمٕمبل قمـ رضمؾ وؾمامه ومٝمق صم٘م٦م حيت٩م سمحديثف3 وًمذًمؽ ذيمر احلدي٨م اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم 

 .(9397) "اًمّمحٞمح٦م"

(، 9337(، وأسمق يٕمغم )3/311(، واحل٤ميمؿ )1113أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ) صحقح: (1)

 ريؼ إقمٛمش قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ ضم٤مسمر.وهمػمهؿ ُمـ ـم

 .وإؾمٜم٤مده صحٞمح، وًمف ـمرق أظمرى
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همػمهؿ، وم٠مُم٤م اًمٕمقام ومٛمرظمص هلؿ ذم اًمتداوي واعمٕم٤مجل٤مت، وُمـ صؼم قمغم اًمبالء 

يم٤من ُمـ مجٚم٦م اخلقاص وإوًمٞم٤مء، وُمـ مل يّمؼم رظمص واٟمتٔمر اًمٗمرج ُمـ اهلل سم٤مًمدقم٤مء 

 .(1)ًمف ذم اًمرىمٞم٦م واًمٕمالج واًمدواء

: ختّمٞمّمف اًمٕملم واحلٛم٦م ٓ يٛمٜمع ضمقاز اًمرىمٞم٦م ذم همػممه٤م ُمـ  أيْم٤مً ىم٤مل و

إُمراض3 ٕٟمف أُمر سم٤مًمرىمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ورىمك سمٕمض أصح٤مسمف ُمـ همػممه٤م، وإٟمام ُمٕمٜم٤مه: ٓ 

 .(9)واحلٛم٦مرىمٞم٦م أومم وأٟمٗمع ُمـ رىمٞم٦م اًمٕملم 

 مه٤م، سمؾ دمقز اًمرىمٞم٦م سمذيمر اهلل: ومل يرد سمف ٟمٗمل ضمقاز اًمرىمٞم٦م ذم همػموىم٤مل اًمبٖمقي 

 .(1)ذم مجٞمع إوضم٤مع، وُمٕمٜمك احلدي٨م: ٓ رىمٞم٦م أومم وأٟمٗمع 

: ٓ أقمٚمؿ ظمالوم٤ًم سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ضمقاز آؾمؽمىم٤مء ُمـ  ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼمو

 .(3)صم٤مر ذم اًمرىمك أيمثر ُمـ أن حتَموأ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕملم واحلٛم٦م، وىمد صمب٧م ذًمؽ قمـ اًمٜمبل 

: وذم هذا احلدي٨م إسم٤مطم٦م  ذم ذح طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس: وىم٤مل 

 اهلل اًمرىمك ًمٚمٕملم، وذم ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أن اًمرىمك مم٤م يستدومع سمف أٟمقاع ُمـ اًمبالء، إذا أذن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.911-9/913) "اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" (1)

 (.1/119) "اًمٜمٝم٤مي٦م"( 9)

 (.19/199) "ذح اًمسٜم٦م"( 1)

 (.91/119) "اًمتٛمٝمٞمد"( 3)
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 .(1) ذم ذًمؽ وىم٣م سمف

ف ويمت٤مسمِ  شمٕم٤ممم سم٤مؾمؿ اهلل، واًمٜمٔمرة، وهمػم ذًمؽ : اًمرىمٞم٦م ُمـ اًمٕملموىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

 .(9)سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص3 ُٕمر اًمٜمبل ُمرضمق سمريمتٝم٤م

: واعمراد سم٤مًمرىمٞم٦م هٜم٤م ُم٤م ي٘مرأ ُمـ اًمدقم٤مء وآي٤مت اًم٘مرآن3 ًمٓمٚم٥م وىم٤مل اًم٘م٤مري

 .(1)اًمِمٗم٤مء

 ،ُم٤م يٙمقن سم٘مقارع اًم٘مرآن :هق ملسو هيلع هللا ىلصاًمرىمٞم٦م اًمتل أُمر هب٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مل اخلٓم٤ميب و

وهق اًمٓم٥م  ،اًمٓم٤مهرة اًمٜمٗمقس ،وسمام ومٞمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم أًمسـ إسمرار ُمـ اخلٚمؼ

 .(4)وقمٚمٞمف يم٤من ُمٕمٔمؿ إُمر ذم اًمزُم٤من اعمت٘مدم اًمّم٤مًمح أهٚمف ،اًمروطم٤مين

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/992) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)

 (.2/313) "ذح اًمبخ٤مري"( 9)

 (.1/131) "ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"( 1)

 .(91/919) "قمٛمدة اًم٘م٤مري"( 3)
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  شسّط السقٔ٘
 :ًمٚمرىمٞم٦م صمالصم٦م ذوط جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م

 أن شمٙمقن سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم أوسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف.  الشرط األول:

وىم٤مل . اؾمتح٥م: دمقز اًمرىمٞم٦م سمٙمالم اهلل وأؾمامئف وم٢من يم٤من ُم٠مصمقرا ىم٤مل اًم٘مرـمبل

اًمرسمٞمع: ؾم٠مًم٧م اًمِم٤مومٕمل قمـ اًمرىمٞم٦م وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس أن يرىمك سمٙمت٤مب اهلل وُم٤م يٕمرف ُمـ 

 .(1) ذيمر اهلل

 ،ُم٤م يٙمقن سم٘مقارع اًم٘مرآن :هق ملسو هيلع هللا ىلصاًمرىمٞم٦م اًمتل أُمر هب٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مل اخلٓم٤ميب و

 .(2)وسمام ومٞمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم أًمسـ إسمرار

  وسمام يٕمرف ُمٕمٜم٤مه.أن شمٙمقن سم٤مًمٚمس٤من اًمٕمريب الشرط الثاني:

وهلذا هنك قمٚمامء اعمسٚمٛملم قمـ اًمرىمك اًمتل ٓ يٗم٘مف : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ُمٕمٜم٤مه٤م3 ٕهن٤م ُمٔمٜم٦م اًمنمك وإن مل يٕمرف اًمراىمل أهن٤م ذك. وذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ 

وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ  ،ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمرىمل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م :قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل

 .(3) «اظرضوا ظع رؿاـم ٓ بلس بافرؿى ما مل يؽن ؾقه ذك» شمرى ذم ذًمؽ؟ وم٘م٤مل:

وأُم٤م ُمٕم٤مجل٦م اعمٍموع سم٤مًمرىمك، واًمتٕمقذات. ومٝمذا قمغم وضمٝملم: وم٢من وىم٤مل أيْم٤ًم: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/191) "اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن" (1)

 .(91/919) "قمٛمدة اًم٘م٤مري"( 9)

 .(9933أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (1)
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يم٤مٟم٧م اًمرىمك واًمتٕم٤مويذ مم٤م يٕمرف ُمٕمٜم٤مه٤م، ومم٤م جيقز ذم ديـ اإلؾمالم أن يتٙمٚمؿ هب٤م 

اًمرضمؾ، داقمٞم٤م هلل، ذايمرا ًمف، وخم٤مـمب٤م خلٚم٘مف، وٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمف جيقز أن يرىمك هب٤م 

أٟمف أذن ذم اًمرىمك، ُم٤م مل شمٙمـ  :ملسو هيلع هللا ىلصاعمٍموع، ويٕمقذ، وم٢مٟمف ىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمبل 

وإن يم٤من ذم ذًمؽ يمٚمامت ، (1)«أن يـػع أخاه ؾؾقػعل من اشتطاع مـؽم»وىم٤مل:  ،ذيم٤م

حمرُم٦م ُمثؾ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ذك، أو يم٤مٟم٧م جمٝمقًم٦م اعمٕمٜمك حيتٛمؾ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م يمٗمر، 

يم٤من اجلٜمل ىمد يٜمٍمف قمـ  ومٚمٞمس ٕطمد أن يرىمل هب٤م وٓ يٕمزم، وٓ ي٘مسؿ، وإن

 .(2) اعمٍموع هب٤م، وم٢مٟمام طمرُمف اهلل، ورؾمقًمف رضره أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9122أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)

(، واًمث٤مين ذم 12/11) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم إول ذم  (9)

 (.1/11) "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"(، وذم 93/971أيْم٤م ) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"

أُم٤م اًمرىمك اًمتل : (9/137) "ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل"ذم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مومظ احلٙمٛمل و

ًمٞمس٧م سمٕمرسمٞم٦م إًمٗم٤مظ وٓ ُمٗمٝمقُم٦م اعمٕم٤مين وٓ ُمِمٝمقرة وٓ ُم٠مصمقرة ذم اًمنمع اًمبت٦م، 

ومٚمٞمس٧م ُمـ اهلل ذم رء وٓ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ذم فمؾ وٓ ذمء، سمؾ هل وؾمقاس ُمـ 

ژ ڑ ڑ ک    ک ژ  :اًمِمٞمٓم٤من أوطم٤مه٤م إمم أوًمٞم٤مئف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقدملسو هيلع هللا ىلص [ وقمٚمٞمف حيٛمؾ ىمقل اًمٜمبل 191]إٟمٕم٤مم:  ژ  ک

3 وذًمؽ ٕن اعمتٙمٚمؿ سمف ٓ يدري أهق ُمـ «إن افرؿى وافتًمئم وافتوفة ذك»: 
= 
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                                                                                       = 

أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم أو ُمـ أؾمامء اعمالئٙم٦م أو ُمـ أؾمامء اًمِمٞم٤مـملم، وٓ يدري هؾ ومٞمف يمٗمر أو 

إيامن، وهؾ هق طمؼ أو سم٤مـمؾ، أو ومٞمف ٟمٗمع أو رض، أو رىمٞم٦م أو ؾمحر. وًمٕمٛمر اهلل ًم٘مد 

ب يمثػمة اهنٛمؽ هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس ذم هذه اًمبٚمقى هم٤مي٦م آهنامك واؾمتٕمٛمٚمقه قمغم أرض

وأٟمقاع خمتٚمٗم٦م، ومٛمٜمف ُم٤م يدقمقن أٟمف ُمـ اًم٘مرآن أو ُمـ اًمسٜم٦م وُمـ أؾمامء اهلل اعمثبت٦م ومٞمٝم٤م، 

وأهنؿ شمرمجقه هؿ ُمـ قمٜمد أٟمٗمسٝمؿ سم٤مًمّسي٤مٟمٞم٦م أو اًمٕمؼماٟمٞم٦م أو همػممه٤م وأظمرضمقه قمـ 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ أدري إن صدىمٜم٤مهؿ ذم دقمقاهؿ أهؿ يٕمت٘مدون أٟمف ٓ يٜمٗمع إذا يم٤من 

سم٤مًمسٜم٦م طمتك يؽممجقه سم٤مٕقمجٛمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص سمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن وشمٙمٚمؿ هب٤م اًمٜمبل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمر

أو أهنؿ يٕمت٘مدون أٟمف سم٤مٕقمجٛمٞم٦م أٟمٗمع ُمٜمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، أو أٟمف يٜمٗمع سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ًمٌمء 

وسم٤مٕقمجٛمٞم٦م ًمٖمػمه وٓ شمّمٚمح إطمدامه٤م ومٞمام شمّمٚمح ومٞمف إظمرى، أُم٤مذا زيـ هلؿ 

ؽمون؟ ومم٤م يزقمٛمقن أٟمف ُمـ أؾمامء اهلل اًمِمٞمٓم٤من وؾمقًم٧م هلؿ أٟمٗمسٝمؿ، أُم٤مذا يم٤مٟمقا يٗم

شمٕم٤ممم اًمتل ًمٞمس٧م ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمسٜم٦م وأهنؿ قمٚمٛمقه٤م ُمـ همػممه٤م ومٛمٜمف ُم٤م يدقمقن أٟمف 

دقم٤م سمف آدم 3أو ٟمقح أو هقد أو همػمهؿ ُمـ إٟمبٞم٤مء، وُمٜمف ُم٤م ي٘مقًمقن: إٟمف ًمٞمس إٓ ذم أم 

٘مقًمقن: هق ُمٙمتقب اًمٙمت٤مب وُمٜمف ُم٤م ي٘مقًمقن: هق ُمٙمتقب ذم اًمبٞم٧م اعمٕمٛمقر وُمٜمف ُم٤م ي

قمغم ضمٜم٤مح ضمؼميؾ 3 أو ضمٜم٤مح ُمٞمٙم٤مئٞمؾ أو ضمٜم٤مح إرساومٞمؾ أو همػمهؿ ُمـ اعمالئٙم٦م، أو 

قمغم سم٤مب اجلٜم٦م أو همػم ذًمؽ. وًمٞم٧م ؿمٕمري ُمتك ـم٤مًمٕمقا اًمٚمقح اعمحٗمقظ وم٤مؾمتٜمسخقه 

ُمٜمف؟! وُمتك رىمقا إمم اًمبٞم٧م اعمٕمٛمقر وم٘مرءوه ومٞمف؟! وُمتك ٟمنمت هلؿ اعمالئٙم٦م أضمٜمحتٝم٤م 

قا إمم سم٤مب اجلٜم٦م ومِم٤مهدوه؟! يمٚمام ؿمٕمقذ ُمِمٕمبذ وحتذًمؼ ُمتحذًمؼ ومرأوه؟! وُمتك اـمٚمٕم
= 
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وأراد اًمدضمؾ قمغم اًمٜم٤مس واًمتحٞمؾ ٕظمذ أُمقاهلؿ، ـمٚم٥م اًمسبؾ إمم وضمف شمٚمؽ احلٞمٚم٦م 

ورام هل٤م أصال شمرضمع إًمٞمف، وم٢من وضمد ؿمبٝم٦م شمروج قمغم ضٕمٗم٤مء اًمٕم٘مقل وأقمٛمٞم٤مء اًمبّم٤مئر 

اًمٜم٤مصحلم، ومٞمّمدىمقٟمف حلسـ وإٓ يمذب هلؿ يمذسم٤م حمْم٤م وىم٤مؾمٛمٝمؿ سم٤مهلل: إٟمف هلؿ عمـ 

فمٜمٝمؿ سمف. وُمٜمف أؾمامء يدقمقهن٤م، شم٤مرة يدقمقن أهن٤م أؾمامء اعمالئٙم٦م وشم٤مرة يزقمٛمقن أهن٤م ُمـ 

أؾمامء اًمِمٞم٤مـملم، واقمت٘م٤مدهؿ ذم هذه إؾمامء أهن٤م ختدم هذه اًمسقرة أو هذه أي٦م، أو 

ؾمؿ يمذا، ي٤م هذا آؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم، ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ظمدام ؾمقرة يمذا أو آي٦م يمذا أو ا

ومالن اسمـ ومالن وي٤م ومالن اسمـ ومالن أضمٞمبقا أضمٞمبقا، اًمٕمجؾ اًمٕمجؾ، وٟمحق ذًمؽ. وُم٤م ُمـ 

ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن وٓ آي٦م ُمٜمف وٓ اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل يٕمرومقٟمف إٓ وىمد اٟمتحٚمقا ًمف ظمداُم٤م 

ودقمقهؿ ًمف، ؾم٤مء ُم٤م يٗمؽمون. وشم٤مرة يٙمتبقن اًمسقرة أو أي٦م ويٙمرروهن٤م ُمرات قمديدة 

ٚمٗم٦م طمتك إهنؿ جيٕمٚمقن أوهل٤م آظمرا وآظمره٤م أوٓ، وأوؾمٓمٝم٤م أوٓ ذم ُمقضع هبٞمئ٤مت خمت

وآظمرا ذم آظمر، وشم٤مرة يٙمتبقهن٤م سمحروف ُم٘مٓمٕم٦م يمؾ طمرف قمغم طمدشمف ويزقمٛمقن أن هل٤م 

هبذه اهلٞمئ٦م ظمّمقصٞم٦م ًمٞمس٧م ًمٖمػمه٤م ُمـ اهلٞمئ٤مت، وٓ أدري ُمـ أيـ أظمذوه٤م وقمٛمـ 

ُمْمٚم٦م أًمٗمقه٤م وأيم٤مذي٥م  ٟم٘مٚمقه٤م؟! ُم٤م هل إٓ وؾم٤موس ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م زظمرومقه٤م وظمراوم٤مت

خمتٚم٘م٦م ًمٗم٘مقه٤م، مل يٜمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من وٓ يٕمرف هل٤م أصؾ ذم ؾمٜم٦م وٓ ىمرآن، ومل 

شمٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمديـ واإليامن. إن ه١مٓء إٓ يم٤مذسمقن أوم٤ميمقن ُمٗمؽمون، 

وؾمٞمجزون قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن. وشم٤مرة يٙمتبقن رُمقزا ُمـ إقمداد اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕمرووم٦م 

نمات وُمئ٤مت وأًمقف وهمػمه٤م ويزقمٛمقن أهن٤م رُمقز إمم طمروف آي٦م أو ُمـ آطم٤مد وقم
= 
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أن يٕمت٘مد أن اًمرىمٞم٦م ٓ شم١مصمر سمذاهت٤م، وإٟمام هل ؾمب٥م واًمِمٗم٤مء ُمـ اهلل  لثالث:الشرط ا

 شمٕم٤ممم.

إن رىمك سمام ٓ يٕمرف أو قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ إض٤موم٦م : ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل 

اًمٕم٤مومٞم٦م إمم اًمرىمك مل جيز، وإن رىمك سمٙمت٤مب اهلل أو سمام يٕمرف ُمـ ذيمر اهلل ُمتؼميم٤م سمف وهق 

                                                                                       = 

ؾمقرة أو اؾمؿ أو رء مم٤م ىمدُمٜم٤م سمحس٤مب احلروف إسمجدي٦م اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمرب، 

وهمػم ذًمؽ ُمـ اخلراوم٤مت اًمب٤مـمٚم٦م وإيم٤مذي٥م اعمٗمتٕمٚم٦م اعمختٚم٘م٦م، وهم٤مًمبٝم٤م ُم٠مظمقذ قمـ 

ُمٜمٝمؿ، صمؿ أدظمٚمقا ذًمؽ إُم٦م اًمٖمْمبٞم٦م اًمذيـ أظمذوا اًمسحر قمـ اًمِمٞم٤مـملم وشمٕمٚمٛمقه 

قمغم أهؾ اإلؾمالم سمّمٗم٦م أٟمف ُمـ اًم٘مرآن أو اًمسٜم٦م أو أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم، وأهنؿ إٟمام همػموا 

أًمٗم٤مفمف وشمرمجقه٤م سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م عم٘م٤مصد ٓ شمتؿ سمزقمٛمٝمؿ إٓ سمذًمؽ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ قمب٤مد 

اعمالئٙم٦م واًمِمٞم٤مـملم وٟمحقهؿ، ي٠مظمذون أؾمامءهؿ وي٘مقًمقن ًمٚمجٝم٤مل: هل أؾمامء اهلل3 

ػموضمقا اًمنمك سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمدقمقن همػم اهلل ُمـ دوٟمف، وهذه ُمٙمٞمدة مل ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م ًم

 ژڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چژ إسمٚمٞمس إٓ سمقؾم٤مـم٦م ه١مٓء اعمْمٚملم وهق:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ژ  ، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:[9]وم٤مـمر: 

ہ ہ  ہ ژ  [ 11]اًمٕمٜمٙمبقت:  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

 .[33]اًمٜمقر:  ژھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ
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 .(1) اهلل شمٕم٤ممم ومال سم٠مس سمف، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼيرى ٟمزول اًمِمٗم٤مء ُمـ 

 ىمٚم٧م: وهذه اًمنموط ٓ سمد ُمـ اضمتامقمٝم٤م، وٓ يٖمٜمل سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض.

ومتحّمؾ ُمـ هذا أن اًمرىمك ٓ دمقز إٓ سم٤مضمتامع : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مومظ احلٙمٛمل 

صمالصم٦م ذوط، وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م رىمٞم٦م ذقمٞم٦م، وإن اظمتؾ ُمٜمٝم٤م رء يم٤من سمْمد 

أن  افؼط افثاين: ن شمٙمقن ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ومال دمقز ُمـ همػممه٤م.أ إول: ذًمؽ:

شمٙمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، حمٗمقفم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م ُمٗمٝمقُم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ومال جيقز شمٖمٞمػمه٤م إمم ًمس٤من 

أن يٕمت٘مد أهن٤م ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مب، ٓ شم٠مصمػم هل٤م إٓ سم٢مذن اهلل قمز وضمؾ، ومال  افثافث: آظمر.

 .(2) راىمل اًمسب٥م، واهلل هق اعمسب٥م إذا ؿم٤مءيٕمت٘مد اًمٜمٗمع ومٞمٝم٤م ًمذاهت٤م، سمؾ ومٕمؾ اًم

: وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اًمرىمك قمٜمد اضمتامع صمالصم٦م اسمـ طمجر ىم٤مل احل٤مومظ و

أو سمام يٕمرف  وسم٤مًمٚمس٤من اًمٕمريب.. أن يٙمقن سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم، أو سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف ذوط:

 .(3) شمٕم٤ممم وأن يٕمت٘مد أن اًمرىمٞم٦م ٓ شم١مصمر سمذاهت٤م، سمؾ سمذات اهلل ُمٕمٜم٤مه ُمـ همػمه.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/111) "اًمسٜمـ اًمٙمؼمى" (1)

 .(9/137) "ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل" (9)

 .(1711قمٜمد احلدي٨م رىمؿ: ) (،13/121) "اًمٗمتح" (1)
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 السقٔ٘ بفاحت٘ اللتاب
 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  ِؾ قَم ـْ َأيِب اعمَُْتَقيم  ـْ َأيِب سمنِْمٍ قَم طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق اًمٜمُْٕماَمِن طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق قَمَقاَٟم٦َم قَم

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمَبِل   :ىَم٤مَل   ذِم ؾَمْٗمَرٍة ؾَم٤موَمُروَه٤م طَمَتك َٟمَزًُمقا قَمغَم طَملٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصاْٟمَٓمَٚمَؼ َٟمَٗمٌر ُِم

 اًْمَٕمَرِب 
ِ
ـْ َأطْمَٞم٤مء وَمُٚمِدَغ ؾَمٞم ُد َذًمَِؽ احْلَل  وَمَسَٕمْقا ًَمُف  ،وَم٤مؾْمَتَْم٤موُمقُهْؿ وَم٠َمسَمْقا َأْن ُيَْمٞم ُٗمقُهؿْ  ،ُِم

ءٌ  َٓ َيٜمَْٗمُٕمُف َرْ  
ٍ
ء َٓ  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ،سمُِٙمؾ  َرْ ـَ َٟمَزًُمقا ًَمَٕمَٚمُف َأْن ًَمْق َأشَمْٞمُتْؿ َه١ُم  اًمَرْهَط اًَمِذي

ِ
ء

ءٌ  َوؾَمَٕمْٞمٜم٤َم ًَمُف سمُِٙمؾ   ،َي٤م َأهُي٤َم اًمَرْهُط إَِن ؾَمٞم َدَٟم٤م ًُمِدغَ  :وَم٠َمشَمْقُهْؿ وَمَ٘م٤مًُمقا ،َيُٙمقَن قِمٜمَْد سَمْٕمِْمِٝمْؿ َرْ

 
ٍ
ء ـْ َرْ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُف وَمَٝمْؾ قِمٜمَْد َأطَمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم  

ٍ
ء َْرىِمل اهللوَ  .َٟمَٕمؿْ  :ُْمُٝمؿْ وَمَ٘م٤مَل سَمٕمْ  ،َرْ َٕ  ،إيِن  

ـْ وَ 
َٕمُٚمقا ًَمٜم٤َم ضُمْٕماًل  3ًَمَ٘مْد اؾْمَتَْمْٗمٜم٤َميُمْؿ وَمَٚمْؿ شُمَْمٞم ُٗمقَٟم٤م اهللَوًَمٙمِ  ،وَماَم َأَٟم٤م سمَِراٍق ًَمُٙمْؿ طَمَتك دَمْ

ـْ اًْمَٖمٜمَؿِ   پ پ پژ :وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْتِٗمُؾ قَمَٚمْٞمِف َوَيْ٘مَرأُ  ،وَمَّم٤محَلُقُهْؿ قَمغَم ىَمٓمِٞمٍع ُِم

ـْ قِمَ٘م٤ملٍ  [9ًمٗم٤محت٦م: ] ژپ  :ىَم٤مَل  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْٛمٌِم َوَُم٤م سمِِف ىَمَٚمَب٦مٌ  ،وَمَٙم٠َمَٟماَم ُٟمِِمَط ُِم

َٓ  :وَمَ٘م٤مَل اًَمِذي َرىَمك .اىْمِسُٛمقا :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ،وَم٠َمْووَمْقُهْؿ ضُمْٕمَٚمُٝمْؿ اًَمِذي َص٤محَلُقُهْؿ قَمَٚمْٞمفِ 

 وَمَ٘مِدُُمقا قَمغَم َرؾُمقِل اهلل ،ٜمَْذيُمَر ًَمُف اًَمِذي يَم٤مَن وَمٜمَٜمُْٔمَر َُم٤م َي٠ْمُُمُرَٟم٤مومَ  ملسو هيلع هللا ىلصشَمْٗمَٕمُٚمقا طَمَتك َٟم٠ْميِتَ اًمٜمَبَِل 

َا ُرْؿَقةٌ ) :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَذيَمُروا ًَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُبوا ِِل  ،َؿْد َأَصْبُتمْ ) :صُمَؿ ىَم٤مَل  (َوَما ُيْدِريَك َأَنَّ اْؿِسُؿوا َواْْضِ

طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق سمنِْمٍ  :َوىَم٤مَل ؿُمْٕمَب٦مُ  :اهللَأسُمق قَمْبد  ىَم٤مَل  .ملسو هيلع هللا ىلص وَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل اهلل ،(َمَعُؽْم َشْفًًم 



 ~88 ~ 

 

ِؾ هِبََذا ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م اعمَُْتَقيم 
(1). 

ومل يذيمر ذم هذه اًمٓمريؼ قمدد ُم٤م ىمرأ اًمٗم٤محت٦م ًمٙمٜمف سمٞمٜمف  :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ذم رواي٦م إقمٛمش وأٟمف ؾمبع ُمرات ووىمع ذم طمدي٨م ضم٤مسمر صمالث ُمرات واحلٙمؿ 

 .(2)ًمٚمزائد

ُمـ اعمٕمٚمقم أن سمٕمض اًمٙمالم ًمف ظمقاص وُمٜم٤مومع : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ و

اًمتل مل يٜمزل ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمتقراة وٓ ذم  ،ومام اًمٔمـ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ،....جمرسم٦م

اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ذيمر  ،اعمتْمٛمٜم٦م جلٛمٞمع ُمٕم٤مين يمت٥م اهلل ،اإلٟمجٞمؾ وٓ ذم اًمزسمقر ُمثٚمٝم٤م

وإصمب٤مت  (اًمرمحـ)و (اًمرب)و (اهلل) :وهل ،وجم٤مُمٕمٝم٤م ـشمٕم٤ممم  ـأصقل أؾمامء اًمرب 

إمم اًمرب  آومت٘م٤مروذيمر  ،وشمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ،: شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦موذيمر اًمتقطمٞمديـ ،اعمٕم٤مد

وذيمر أومْمؾ  ،وختّمٞمّمف ؾمبح٤مٟمف سمذًمؽ ،ؾمبح٤مٟمف ذم ـمٚم٥م اإلقم٤مٟم٦م وـمٚم٥م اهلداي٦م

اي٦م إمم اهلد :إًمٞمف وهق ءروُم٤م اًمٕمب٤مد أطمقج  ،وأٟمٗمٕمف وأومرضفـ قمغم اإلـمالق ـ اًمدقم٤مء 

وقمب٤مدشمف سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر سمف واضمتٜم٤مب  ،اعمتْمٛمـ يمامل ُمٕمرومتف وشمقطمٞمدهـ ساـمف اعمست٘مٞمؿ 

واٟم٘مس٤مُمٝمؿ  ،ويتْمٛمـ ذيمر أصٜم٤مف اخلالئؼ ـ قمٚمٞمف إمم اعمامت وآؾمت٘م٤مُم٦م ،ُم٤م هنك قمٜمف

قمـ  وُمٖمْمقب قمٚمٞمف سمٕمدوًمف ،وإيث٤مره ،وحمبتف ،واًمٕمٛمؾ سمف ،إمم ُمٜمٕمؿ قمٚمٞمف سمٛمٕمروم٦م احلؼ

ُمع شمْمٛمٜمٝم٤م  ،وه١مٓء أىمس٤مم اخلٚمٞم٘م٦م ،وض٤مل سمٕمدم ُمٕمرومتف ًمف ،احلؼ سمٕمد ُمٕمرومتف ًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خمتٍماً  (،9931(، وُمسٚمؿ )9979( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 .(1/911) "اًمٗمتح"( 9)
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 ،وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ،واعمٕم٤مد واًمٜمبقات ،وإؾمامء واًمّمٗم٤مت ،إلصمب٤مت اًم٘مدر واًمنمع

يمام  ،واًمرد قمغم مجٞمع أهؾ اًمبدع واًمب٤مـمؾ ،وذيمر قمدل اهلل وإطمس٤مٟمف ،وإصالح اًم٘مٚمقب

وطم٘مٞمؼ سمسقرة هذا سمٕمض  ،ذم ذطمٝم٤م "رج اًمس٤مًمٙملمُمدا"ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم يمت٤مسمٜم٤م اًمٙمبػم 

 .هب٤م ُمـ إدواء ويرىمك هب٤م اًمٚمديغؿم٠مهن٤م أن يستِمٗمك 

وشمٗمقيض  ،واًمثٜم٤مء قمغم اهلل ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ومام شمْمٛمٜمتف اًمٗم٤محت٦م ُمـ إظمالص اًمٕمبقدي٦م 

اهلداي٦م  :وهل ،وؾم١ماًمف جم٤مُمع اًمٜمٕمؿ يمٚمٝم٤م ،سمف واًمتقيمؾ قمٚمٞمف وآؾمتٕم٤مٟم٦م ،إُمر يمٚمف إًمٞمف

 .ُمـ أقمٔمؿ إدوي٦م اًمِم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ،اًمتل دمٚم٥م اًمٜمٕمؿ وشمدومع اًمٜم٘مؿ

ٓ ري٥م أن ه٤مشملم و ژٿ ٿ ٿ ٿژ : وىمد ىمٞمؾ: إن ُمقضع اًمرىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

وم٢من ومٞمٝمام ُمـ قمٛمقم اًمتٗمقيض واًمتقيمؾ  3اًمٙمٚمٛمتلم ُمـ أىمقى أضمزاء هذا اًمدواء

قمب٤مدة اًمرب  :واًمٓمٚم٥م واجلٛمع سملم أقمغم اًمٖم٤مي٤مت وهل وآومت٘م٤مر وآؾمتٕم٤مٟم٦م وآًمتج٤مء

وًم٘مد ُمر  ،ُم٤م ًمٞمس ذم همػمه٤م ،سمف قمغم قمب٤مدشمف آؾمتٕم٤مٟم٦م :وأذف اًمقؾم٤مئؾ وهل ،وطمده

آظمذ ذسم٦م  ،ومٙمٜم٧م أشمٕم٤مًم٩م هب٤م ،ووم٘مدت اًمٓمبٞم٥م واًمدواء ،يب وىم٧م سمٛمٙم٦م ؾم٘مٛم٧م ومٞمف

صمؿ ست  ،مومقضمدت سمذًمؽ اًمؼمء اًمت٤م ،ُمـ ُم٤مء زُمزم وأىمرؤه٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمرارا صمؿ أذسمف

 .(1)آٟمتٗم٤معوم٠مٟمتٗمع هب٤م هم٤مي٦م  ،أقمتٛمد ذًمؽ قمٜمد يمثػم ُمـ إوضم٤مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/133) "زاد اعمٕم٤مد"( 1)
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  فائدة:

هذا شمٍميح سمجقاز أظمذ  واْضبوا ِل بسفم معؽم()ىمقًمف:  :ىم٤مل اًمٜمقوي 

ومٞمٝم٤م ويمذا إضمرة قمغم شمٕمٚمٞمؿ  إضمرة قمغم اًمرىمٞم٦م سم٤مًمٗم٤محت٦م واًمذيمر وأهن٤م طمالل ٓيمراه٦م

اًم٘مرآن وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأمحد وإؾمح٤مق وأيب صمقر وآظمريـ ُمـ اًمسٚمػ 

 .(1)وُمـ سمٕمدهؿ وُمٜمٕمٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وأضم٤مزه٤م ذم اًمرىمٞم٦م

وٓ سم٠مس سمجقاز أظمذ إضمرة قمغم اًمرىمٞم٦م وٟمص  :وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .(9)قمٚمٞمف أمحد

، وأصبح ، ظمّمقص٤ًم ذم هذه إزُمٜم٦مؾمع اًمٜم٤مس ذم هذا اًمب٤مب ضمداً ىمٚم٧م: ىمد شمق

، واًمٕمٞم٤مدات اخل٤مص٦م ًمٚمرىمٞم٦م، ويِمؽمـمقن اعمب٤مًمغ اًمٙمبػمة، سمٕمْمٝمؿ يٗمتحقن اعمحالت

ّمؾ إٓ وإذا وصؾ اعمريض إمم أطمدهؿ، ومال ي اإلقمالٟم٤مت اًمٙمثػمة،وومت٤مت ويٕمٚم٘مقن اًمال

سمٛمبٚمغ، وذيط اًمرىمٞم٦م سمٛمبٚمغ، ويبٞمٕمقن اعم٤مء اعمرىمل سمٕمد أن ي٘مٓمع اًمقرىم٦م سمٛمبٚمغ، 

أطمدهؿ ُمـ اًمبدع واعمحدصم٤مت، واًمٖم٤مًم٥م  ؿَ ٚمِ وم٠مصبحقا يت٠ميمٚمقن سمٙمت٤مب اهلل، هذا إذا ؾَم 

ومٚمٞمحذر اعمسٚمؿ ُمـ ه١مٓء اًمذيـ ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمب٤مـمؾ، وإذا  ،أهنؿ ٓ يسٚمٛمقن

ٓ وذًمؽ أومْمؾ، واهلل اعمستٕم٤من، وٓ طمقل و ،اؾمتٓم٤مع اعمسٚمؿ أن يرىمل ٟمٗمسف سمٜمٗمسف ومٕمؾ

 ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9931(، طمدي٨م )3/111) "ذح ُمسٚمؿ" (1)

 .(3/329) "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى" (9)



 ~91 ~ 

 

٘ باملعْذات  السقٔ
 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

َٟم٤م قَمْبُد اهلل ،طَمَدصَمٜمِل طِمَب٤منُ  َٟم٤م ُيقُٟمُس  ،َأظْمؼَمَ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ،َأظْمؼَمَ ـْ اسْم يِن قُمْرَوةُ  :ىَم٤مَل  ،قَم  ،َأظْمؼَمَ

شْمفُ َأَن قَم٤مِئَِم٦َم  اَن إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُشوَل اهلل  ،َأظْمؼَمَ َذاِت ـَ  ،اْصَتَؽى َكَػَث َظَذ َكْػِسِه بِادَُْعوِّ

َ ؾِقهِ  ،َوَمَسَح َظـُْه بَِقِدهِ  َذاِت  ،َؾَؾًمَّ اْصَتَؽى َوَجَعُه افَِّذي ُتُودمِّ َضِػْؼُت َأْكِػُث َظَذ َكْػِسِه بِادَُْعوِّ

اَن َيـِْػُث  ـَ  .َظـْهُ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْمَسُح بَِقِد افـَّبِيِّ  ،افَّتِي 

ـُ ُيقُٟمَس ٤مل: وأظمرضمف ُمسٚمؿ وم٘م ْي٩ُم سْم ـُ َأُيقَب  ،طَمَدصَمٜمِل رُسَ َٓ ، َوحَيَْٞمك سْم طَمَدصَمٜم٤َم  :ىَم٤م

ـُ قَمَب٤مدٍ  ـِ قُمْرَوةَ  ،قَمَب٤مُد سْم ـْ ِهَِم٤مِم سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ،قَم اَن َرُشوُل اهلل: ىَم٤مًَم٧ْم   قَم  ـَ

َؾَؾًمَّ َمِرَض َمَرَضُه افَِّذي َماَت ؾِقِه  ،َذاِت إَِذا َمِرَض َأَحٌد ِمْن َأْهؾِِه َكَػَث َظَؾْقِه بِادَُْعوِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ًة ِمْن َيِدي ؛َوَأْمَسُحُه بَِقِد َكْػِسهِ ، َجَعْؾُت َأْكُػُث َظَؾْقهِ  ـَ اَكْت َأْظَظَم َبَر ـَ َا  ََنَّ
ِٕ. 

ـِ َأُيقَب  َذاٍت ) :َوذِم ِرَواَي٦ِم حَيَْٞمك سْم  (.بُِؿَعوِّ

ـُ حَيَْٞمك ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ،ىَمَرْأُت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ  :ىَم٤مَل  ،طَمَدصَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم ـْ اسْم ـْ قُمْرَوةَ  ،قَم ـْ  ،قَم قَم

َذاِت ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ افـَّبِيَّ  قَم٤مِئَِم٦مَ  اَن إَِذا اْصَتَؽى َيْؼَرُأ َظَذ َكْػِسِه بِادَُْعوِّ َؾَؾًمَّ اْصَتدَّ  ،َوَيـُْػُث  ،ـَ

ـُْت َأْؿَرُأ َظَؾْقِه َوَأْمَسُح َظـُْه بَِقِدِه َرَجاءَ  ـُ تَِفا َوَجُعُه  ـَ  .َبَر

َٓ  ،َوطَمْرَُمَٚم٦مُ  ،و طَمَدصَمٜمِل َأسُمق اًمَٓم٤مِهرِ  ـُ َوْه٥ٍم  :ىَم٤م َٟم٤م اسْم يِن ُيقُٟمُس  ،َأظْمؼَمَ  (ح) ،َأظْمؼَمَ

ـُ مُحَْٞمدٍ اوطَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد  َٟم٤م قَمْبُد اًمَرَزاِق  ،سْم َٟم٤م َُمْٕمَٛمرٌ  ،َأظْمؼَمَ ـُ قَمْبِد  (ح) ،َأظْمؼَمَ وطَمَدصَمٜمِل حُمََٛمُد سْم

ـِ  ـُ ُُمْٙمَرمٍ  (ح) ،طَمَدصَمٜم٤َم َرْوٌح  ،ُٟمَٛمػْمٍ  اهللَِ سْم ـُ قُمْثاَمَن اًمٜمَْقوَمكِمُ  ،وطَمَدصَمٜم٤َم قُمْ٘مَب٦ُم سْم َٓ  ،َوَأمْحَُد سْم  :ىَم٤م

ـِ ضُمَرْي٩ٍم  ،طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق قَم٤مِصؿٍ  ـْ اسْم ٤م قَم يِن ِزَي٤مدٌ  ،يماَِلمُهَ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ،َأظْمؼَمَ ـْ اسْم سم٢ِمؾِْمٜم٤َمِد  ،يُمُٚمُٝمْؿ قَم
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َٓ ذِم طَمِدي٨ِم َُم٤مًمٍِؽ  (َرضَم٤مَء سَمَريَمتَِٝم٤م)َوًَمْٞمَس ذِم طَمِدي٨ِم َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ  ،طَمِديثِفِ  َُم٤مًمٍِؽ َٟمْحقَ   ،إِ

َذاِت ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ افـَّبِيَّ  :َوذِم طَمِدي٨ِم ُيقُٟمَس َوِزَي٤مدٍ  اَن إَِذا اْصَتَؽى َكَػَث َظَذ َكْػِسِه بِادَُْعوِّ  ،ـَ

 .(1)َوَمَسَح َظـُْه بَِقِدهِ 

 :ويٕمٜمل هب٤م :ىم٤مل أسمق اًمٕمب٤مس اًم٘مرـمبل ،ذات( سمٙمّس اًمقاو)اعمٕمق   :ىم٤مل اًمٕمراىمل 

اًمٜم٤مس:  ] ژ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇژ و  [1اًمٗمٚمؼ:  ] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ 

 ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ :وٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم [ 1

 [.21 – 27اعم١مُمٜمقن:  ] ژ ہ ہ

 ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ اًمٔم٤مهر أن اعمراد اعمٕمقذشم٤من ُمع  ىم٤مل اًمٕمراىمل: ىمٚم٧م:

قمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمٝمام قمغم ـمريؼ اًمتٖمٚمٞم٥م سمدًمٞمؾ أن ًمٗمظ رواي٦م وأـمٚمؼ  [ 1اإلظمالص: ]

ىم٤مًم٧م  اًمبخ٤مري ُمـ ـمريؼ يقٟمس قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م 

وبادعوذتغ  ،إذا أوى إػ ؾراصه كػث دم ـػقه بؼل هو اهلل أحدملسو هيلع هللا ىلص ـان رشول اهلل »

ؾؾًم :  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ،همجقعا، ثم يؿسح بًم وجفه وما بؾغت يداه من جسد

ىم٤مل يقٟمس يمٜم٧م أرى اسمـ ؿمٝم٤مب يّمٜمع ذًمؽ إذا  «اصتؽى ـان يلمرين أن أؾعل ذفك به

 ، واحلدي٨م واطمد وـمرىمف يٗمّس سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م.(2)آوى إمم ومراؿمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9129(، وُمسٚمؿ )3312أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)

 (.1731هذه اًمرواي٦م قمٜمد اًمبخ٤مري )( 9)
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ُمـ أيمثر  ختّمٞمّمف سم٤معمٕمقذات ًمِمٛمقهل٤م آؾمتٕم٤مذة :وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

اعمٙمروه٤مت ُمـ ذ اًمسقاطمر اًمٜمٗم٤مصم٤مت وُمـ ذ احل٤مؾمديـ ووؾمقؾم٦م اًمِمٞم٤مـملم وذ 

 .(1)ذار اًمٜم٤مس وذ يمؾ ُم٤م ظمٚمؼ وذ يمؾ ُم٤م مجٕمف اًمٚمٞمؾ ُمـ اعمٙم٤مره واًمٓمقارق اٟمتٝمك

ٟمام إو ،ذيم٤مرورم هذا احلدي٨م اؾمتحب٤مب اًمرىمٞم٦م سم٤مًم٘مران وسم٤مٕ: وىم٤مل اًمٜمقوي 

ومٗمٞمٝم٤م  ،ٕم٤مذة ُمـ يمؾ اعمٙمروه٤مت مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالرىمك سم٤معمٕمقذات ٕهنـ ضم٤مُمٕم٤مت ًمالؾمت

وُمـ  ،وُمـ ذ اًمٜمٗم٤مصم٤مت رم اًمٕم٘مد ،آؾمتٕم٤مذة ُمـ ذ ُم٤م ظمٚمؼ ومٞمدظمؾ ومٞمف يمؾ رء

 .(2) واهلل أقمٚمؿ ،وُمـ ذ اًمقؾمقاس اخلٜم٤مس ،وُمـ ذاحل٤مؾمديـ ،اًمسقاطمر

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/123) "ـمرح اًمتثري٥م"( 1)

 (.9127(، وُمسٚمؿ )1712( أظمرضمف اًمبخ٤مري )9)
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 القسآٌ كلُ شفاء
  ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ   :وىم٤مل شمٕم٤ممم [17يقٟمس:  ] ژک  ک ڑ

 ڭژ  :[ وىم٤مل شمٕم٤ممم19اإلرساء:  ]  ژۓ   ۓ ے ے ھ ھھ ھ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ  ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ

 ۈئ ۈئ  ۆئ ۇئۆئ  ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ېى

 [.33ومّمٚم٧م:  ]  ژېئ  ېئ

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم يمقٟمف ؿمٗم٤مء قمغم ىمقًملم:  :ىم٤مل اًم٘مرـمبل 

أٟمف ؿمٗم٤مء ًمٚم٘مٚمقب سمزوال اجلٝمؾ قمٜمٝم٤م وإزاًم٦م اًمري٥م، وًمٙمِمػ همٓم٤مء  حدمها:أ

  شمٕم٤ممم. اًم٘مٚم٥م ُمـ ُمرض اجلٝمؾ ًمٗمٝمؿ اعمٕمجزات وإُمقر اًمداًم٦م قمغم اهلل

 . (1)ؿمٗم٤مء ُمـ إُمراض اًمٔم٤مهرة سم٤مًمرىمك واًمتٕمقذ وٟمحقه افثاين:

 [19اإلرساء:  ] ژہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :وىم٤مل اسمـ اجلقزي

 وذم هذا اًمِمٗم٤مء صمالصم٦م أىمقال:  ه٤م هٜم٤م ًمبٞم٤من اجلٜمس، ومجٛمٞمع اًم٘مرآن ؿمٗم٤مء. (من)

 ؿمٗم٤مء ُمـ اًمْمالل، عم٤م ومٞمف ُمـ اهلدى.  أحدها:

 ؿمٗم٤مء ُمـ اًمَس٘مؿ، عم٤م ومٞمف ُمـ اًمؼميم٦م.  وافثاين:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(13/119) "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن" (1)
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 .(1) ؿمٗم٤مء ُمـ اًمبٞم٤من ًمٚمٗمرائض وإطمٙم٤مم وافثافث:

قم٤مم، وم٤مًم٘مرآن ومٞمف اًمِمٗم٤مء ىمٚم٧م: ٓ ُم٤مٟمع ُمـ محٚمف قمغم هذه اعمٕم٤مين يمٚمٝم٤م3 ٕن اًمٚمٗمظ 

 اًمت٤مم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾم٤مئر إدواء، ؾمقاء اًم٘مٚمبٞم٦م أو اًمبدٟمٞم٦م أو همػم ذًمؽ.

وُمـ اعمٕمٚمقم أن سمٕمض اًمٙمالم ًمف ظمقاص وُمٜم٤مومع جمرسم٦م، : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًمذي  ،ومام اًمٔمـ سمٙمالم رب اًمٕم٤معملم، اًمذي ومْمٚمف قمغم يمؾ يمالم يمٗمْمؾ اهلل قمغم ظمٚم٘مف

اًمت٤مم، واًمٕمّمٛم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م، واًمٜمقر اهل٤مدي، واًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمذي ًمق أٟمزل قمغم  هق اًمِمٗم٤مء

 ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ ضمبؾ3 ًمتّمدع ُمـ قمٔمٛمتف وضمالًمتف. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ه٤مهٜم٤م ًمبٞم٤من اجلٜمس ٓ ًمٚمتبٕمٞمض، هذا أصح  (من)، و[19اإلرساء:  ] ژھ

 ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍژاًم٘مقًملم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(2)اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ويمٚمٝمؿ ُمـ[ 92اًمٗمتح: ]

وم٤مًم٘مرآن هق اًمِمٗم٤مء اًمت٤مم ُمـ مجٞمع إدواء اًم٘مٚمبٞم٦م واًمبدٟمٞم٦م،  :ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز و

وأدواء اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُم٤م يمؾ أطمد ي١مهؾ ًمالؾمتِمٗم٤مء سمف. وإذا أطمسـ اًمٕمٚمٞمؾ اًمتداوي 

سمف، ووضٕمف قمغم دائف سمّمدق وإيامن وىمبقل شم٤مم واقمت٘م٤مد ضم٤مزم واؾمتٞمٗم٤مء ذوـمف مل 

رض واًمسامء، اًمذي ًمق ٟمزل قمغم ي٘م٤موم اًمداء أسمدا. ويمٞمػ شم٘م٤موم إدواء يمالم رب إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/32) "زاد اعمسػم" (1)

 (.3/133) "زاد اعمٕم٤مد"( 9)
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اجلب٤مل ًمّمّدقمٝم٤م، أو قمغم إرض ًم٘مّٓمٕمٝم٤م؟! ومام ُمـ ُمرض ُمـ أُمراض اًم٘مٚمقب 

وإسمدان إٓ وذم اًم٘مرآن ؾمبٞمؾ اًمدًٓم٦م قمغم دوائف وؾمببف واحلٛمٞم٦م ُمٜمف، عمـ رزىمف اهلل ومٝمام 

 .(1) ذم يمت٤مسمف

وُم٘مٜمع  وذم اًمتٓمب٥م وآؾمتِمٗم٤مء سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ همٜمك شم٤مم، :وىم٤مل اًمِمبكم 

قم٤مم، وهق اًمٜمقر واًمِمٗم٤مء عم٤م ذم اًمّمدور، واًمقىم٤مء اًمداومع ًمٙمؾ حمذور، واًمرمح٦م 

ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ إطمٞم٤مء وأهؾ اًم٘مبقر، ووم٘مٜم٤م اهلل إلدراك ُمٕم٤مٟمٞمف، وأوىمٗمٜم٤م قمٜمد أواُمره 

وٟمقاهٞمف، وُمـ شمدسمر ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب ُمـ ذوي إًمب٤مب وىمػ قمغم اًمدواء اًمِم٤مذم ًمٙمؾ 

 ڍ ڇ ڇژ هم٤مي٦م يمؾ طمل، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل  قداء ُمقاف ؾمقى اعمقت اًمذي ه

[ وظمقاص أي٤مت وإذيم٤مر ٓ يٜمٙمره٤م إٓ ُمـ  11إٟمٕم٤مم:  ] ژ ڌ ڌ ڍ

قم٘مٞمدشمف واهٞم٦م، وًمٙمـ ٓ يٕم٘مٚمٝم٤م إٓ اًمٕم٤معمقن3 ٕٟمف شمذيمرة وشمٕمٞمٝم٤م اذن واقمٞم٦م واهلل اهل٤مدي 

  (.2) ًمٚمحؼ

ُم٤م يٙمقن سم٘مقارع  :هق ملسو هيلع هللا ىلصاًمرىمٞم٦م اًمتل أُمر هب٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مل اخلٓم٤ميب و

وهو  ،اًمٓم٤مهرة اًمٜمٗمقس ،وسمام ومٞمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم أًمسـ إسمرار ُمـ اخلٚمؼ ،اًم٘مرآن

 .(3)وظؾقه ـان معظم إمر دم افزمان ادتؼدم افصافح أهؾه ،افطب افروحاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/191ٓسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ) "اًمٓمح٤موي٦مذح " (1)

 (.119-111) "آيم٤مم اعمرضم٤من ذم أطمٙم٤مم اجل٤من"( 9)

 .(91/919) "قمٛمدة اًم٘م٤مري"( 1)
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 مً العني السقٔ٘يف املأثْزٗ دعٔ٘ األبعض 
 :  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

ـُ ِهاَلٍل  ـُ ُصَٝمْٞم٥ٍم، طَمَدصَمٜم٤َم سمنِْمُ سْم اًمَّمَقاُف، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اًْمَقاِرِث، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اًْمَٕمِزيِز سْم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمدٍ  َة، قَم ـْ َأيِب َٟمرْضَ يَؾ، َأشَمك اًمٜمَبَِل  قَم وَمَ٘م٤مَل: َي٤م حُمََٛمُد ملسو هيلع هللا ىلص ، َأَن ضِمؼْمِ

لِّ  َأْرِؿقَك، ِمنْ  اهلل بِاْشمِ »َؿاَل: « َكَعمْ »اؿْمَتَٙمْٞم٧َم؟ وَمَ٘م٤مَل:  ـُ ٍء ُيْمِذيَك، ِمْن َذِّ  لِّ َرْ ـُ

 .(1) «َأْرِؿقَك  اهلل َيْشِػقَك بِاْشمِ  اهلل َكْػٍس َأْو َظْغِ َحاِشٍد،

 : وىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ 

ـُ قَمْبدِ  ـْ َيِزيَد َوُهَق اسْم ُل، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اًْمَٕمِزيِز اًمَدَراَوْرِدُي، قَم ـُ َأيِب قُمَٛمَر اعمَٙم   طَمَدصَمٜم٤َم اسْم

ـْ ا اهلل ، قَم ـِ ـِ قَمْبِد اًمَرمْحَ ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ، قَم ـْ حُمََٛمِد سْم ـِ اهْل٤َمِد، قَم ـِ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم سْم

اَن إَِذا اْصَتَؽى َرُشوُل اهلل ، َأهَن٤َم ىَم٤مًَم٧ْم:ملسو هيلع هللا ىلصقَم٤مِئَِم٦َم، َزْوِج اًمٜمَبِل   يُل، َؿاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َرَؿاُه ِجْزِ

لِّ ِذي  اهلل بِاْشمِ » ـُ لِّ َداٍء َيْشِػقَك، َوِمْن َذِّ َحاِشٍد إَِذا َحَسَد، َوَذِّ  ـُ يَك، َوِمْن  ُيْزِ

 .(2) «َظْغٍ 

 :وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضم٦م 

ـِ  ْٛمِِصُ ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜم٤َم َأيِب، قَم ـِ ِديٜم٤َمٍر احْلِ ـِ يَمثػِِم سْم ـِ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـُ قُمْثاَمَن سْم طَمَدصَمٜم٤َم قَمْٛمُرو سْم

ـِ صمَ  ـَ اًمَّم٤مُِم٧ِم اسْم ـَ َأيِب ُأَُمَٞم٦َم، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم قُمَب٤مَدَة سْم ، َأَٟمُف ؾَمِٛمَع ضُمٜم٤َمَدَة سْم ـْ قُمَٛمػْمٍ  ْقسَم٤مَن، قَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9119( أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)

 (.9111( أظمرضمف ُمسٚمؿ )9)
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اِئٞمُؾ قَمَٚمْٞمِف اًمَساَلُم،  بِْسِم اهلل َأْرِؿقَك، » ، َوُهَق ُيققَمُؽ، وَمَ٘م٤مَل:ملسو هيلع هللا ىلص، َيُ٘مقُل: َأشَمك ضِمؼْمَ

ٍء ُيْمِذيَك، ِمْن َحَسدِ  لِّ َرْ ـُ ، ِمْن  لِّ َظْغٍ ـُ  .(1)«َيْشِػقَك  اهلل َحاِشٍد، َوِمْن 

اًمتداوي سم٤مًمدقم٤مء ُمع آًمتج٤مء إمم اهلل أٟمجع وأٟمٗمع ُمـ : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين 

  :ُمريـ٠موًمٙمـ إٟمام يٜمجع سم ،ٕمالج سم٤مًمٕم٘م٤مىمػماًم

 .وهق صدق اًم٘مّمد ،ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمٞمؾ :أحدمها

وىمقشمف سم٤مًمت٘مقى واًمتقيمؾ قمغم  ،وهق شمقضمف ىمٚمبف إمم اهلل ،ُمـ ضمٝم٦م اعمداوي :وأخر

 .(9)ٕم٤مممشماهلل 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واسمـ أيب 117(، وقمبد سمـ محٞمد )99793(، وأمحد )1197أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ) حسن:( 1)

(، 3/319(، واحل٤ميمؿ )1993) "ُمسٜمده"(، واًمِم٤مر ذم 211طمب٤من )(، واسمـ 13132ؿمٞمب٦م )

(، ُمـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ صمقسم٤من، قمـ قمٛمػم سمـ ه٤مٟمئ، 1312) "اًمدقم٤مء"واًمٓمؼماين ذم 

 قمـ ضمٜم٤مدة سمـ أيب أُمٞم٦م، قمـ قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمف.

 وهذا إؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ قمٚمتف قمبد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت.  

(، 1333) "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"(، واًمٜمس٤مئل ذم 99712أظمرى قمٜمد أمحد )وًمف ـمريؼ  

، قمـ ل، قمـ ؾمٚمامن رضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم(، ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ إطمق1323) "اًمدقم٤مء"واًمٓمؼماين ذم 

ضمٜم٤مدة سمف. وؾمٚمامن شمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف قم٤مصؿ، ومل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من، ًمٙمـ احلدي٨م طمسـ 

 واهلل أقمٚمؿ. ،٤من اعمت٘مدُم٤منسمٛمجٛمقع اًمٓمري٘ملم، ويِمٝمد ًمف احلديث

 .(3/13) "ٟمٞمؾ إوـم٤مر"( 9)
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 ملاٌ األمل عيد السقٔ٘علٙ ّضع الٔد 
 : ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ 

ـِ  يِن ُيقُٟمُس، قَم ـُ َوْه٥ٍم، َأظْمؼَمَ َٟم٤م اسْم : َأظْمؼَمَ َٓ ـُ حَيَْٞمك، ىَم٤م طَمَدصَمٜمِل َأسُمق اًمَٓم٤مِهِر، َوطَمْرَُمَٚم٦ُم سْم

ـِ َأيِب اًْمَٕم٤مِص اًمَثَ٘مِٗمل   ـْ قُمْثاَمَن سْم ـِ ُُمْٓمِٕمٍؿ، قَم ـُ ضُمَبػْمِ سْم ُع سْم
يِن َٟم٤مومِ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، َأظْمؼَمَ ، اسْم

: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهلِل  ،َوضَمًٕم٤م جَيُِدُه ذِم ضَمَسِدِه ُُمٜمُْذ َأؾْمَٚمؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَٟمُف ؿَمَٙم٤م إمَِم َرؾُمقِل اهللِ 

اٍت َأُظوُذ بِاهللِ » َ ِمْن َجَسِدَك، َوُؿْل بِاْشِم اهللِ َثََلًثا، َوُؿْل َشْبَع َمرَّ َضْع َيَدَك َظَذ افَِّذي َتَلملَّ

 .(1)« َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ َوُؿْدَرتِِه ِمْن َذِّ 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9939أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)
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 ٘  اليفث يف السقٔ
 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

يِن قُمْرَوُة،  ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، ىَم٤مَل: َأظْمؼَمَ ـِ اسْم َٟم٤م ُيقُٟمُس، قَم َٟم٤م قَمْبُد اهللَِ، َأظْمؼَمَ طَمَدصَمٜمِل طِمَب٤مُن، َأظْمؼَمَ

شْمُف: َأَن قَم٤مِئَِم٦َم،  اَن إَِذا اْصَتَؽى َكَػَث َظَذ َكْػِسِه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُشوَل اهللَِّ »، َأظْمؼَمَ ـَ

َ ؾِقِه، َضِػْؼُت َأْكِػُث َظَذ َكػْ  َذاِت، َوَمَسَح َظـُْه بَِقِدِه، َؾَؾًمَّ اْصَتَؽى َوَجَعُه افَِّذي ُتُودمِّ ِسِه بِادَُْعوِّ

اَن َيـِْػُث، َوَأْمَسُح بَِقِد افـَّبِيِّ  ـَ َذاِت افَّتِي   .(1) «َظـْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصبِادَُْعوِّ

 :وىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  ِؾ قَم ـْ َأيِب اعمَُْتَقيم  ـْ َأيِب سمنِْمٍ قَم طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق اًمٜمُْٕماَمِن طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق قَمَقاَٟم٦َم قَم

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمَبِل   :ىَم٤مَل   ذِم ؾَمْٗمَرٍة ؾَم٤موَمُروَه٤م طَمَتك َٟمَزًُمقا قَمغَم طَملٍّ ملسو هيلع هللا ىلص اْٟمَٓمَٚمَؼ َٟمَٗمٌر ُِم

 اًْمَٕمَرِب ُمِ 
ِ
وَمُٚمِدَغ ؾَمٞم ُد َذًمَِؽ احْلَل  وَمَسَٕمْقا ًَمُف  ،وَم٤مؾْمَتَْم٤موُمقُهْؿ وَم٠َمسَمْقا َأْن ُيَْمٞم ُٗمقُهؿْ  ،ـْ َأطْمَٞم٤مء

ءٌ  َٓ َيٜمَْٗمُٕمُف َرْ  
ٍ
ء ـَ َٟمَزًُمقا ًَمَٕمَٚمُف َأْن  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ،سمُِٙمؾ  َرْ  اًمَرْهَط اًَمِذي

ِ
ء َٓ ًَمْق َأشَمْٞمُتْؿ َه١ُم

ءٌ  َيُٙمقنَ  َوؾَمَٕمْٞمٜم٤َم ًَمُف سمُِٙمؾ   ،َي٤م َأهُي٤َم اًمَرْهُط إَِن ؾَمٞم َدَٟم٤م ًُمِدغَ  :وَم٠َمشَمْقُهْؿ وَمَ٘م٤مًُمقا ،قِمٜمَْد سَمْٕمِْمِٝمْؿ َرْ

 
ٍ
ء ـْ َرْ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُف وَمَٝمْؾ قِمٜمَْد َأطَمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم  

ٍ
ء َْرىِمل .َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ،َرْ َٕ  ،َواهلل إيِن  

ـْ َواهلل
َٕمُٚمقا ًَمٜم٤َم ضُمْٕماًل  3 ًَمَ٘مْد اؾْمَتَْمْٗمٜم٤َميُمْؿ وَمَٚمْؿ شُمَْمٞم ُٗمقَٟم٤مَوًَمٙمِ  ،وَماَم َأَٟم٤م سمَِراٍق ًَمُٙمْؿ طَمَتك دَمْ

ـْ اًْمَٖمٜمَؿِ   پ پ پژ :وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْتِٗمُؾ قَمَٚمْٞمِف َوَيْ٘مَرأُ  ،وَمَّم٤محَلُقُهْؿ قَمغَم ىَمٓمِٞمٍع ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9111(، وُمسٚمؿ )3312أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1)
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ـْ قِمَ٘م٤ملٍ  [9ًمٗم٤محت٦م: ] ژپ  :ىَم٤مَل  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْٛمٌِم َوَُم٤م سمِِف ىَمَٚمَب٦مٌ  ،وَمَٙم٠َمَٟماَم ُٟمِِمَط ُِم

َٓ  :وَمَ٘م٤مَل اًَمِذي َرىَمك .اىْمِسُٛمقا :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ،وَم٠َمْووَمْقُهْؿ ضُمْٕمَٚمُٝمْؿ اًَمِذي َص٤محَلُقُهْؿ قَمَٚمْٞمفِ 

 وَمَ٘مِدُُمقا قَمغَم َرؾُمقِل اهلل ،َٟم٤موَمٜمَْذيُمَر ًَمُف اًَمِذي يَم٤مَن وَمٜمَٜمُْٔمَر َُم٤م َي٠ْمُُمرُ ملسو هيلع هللا ىلص شَمْٗمَٕمُٚمقا طَمَتك َٟم٠ْميِتَ اًمٜمَبَِل 

َا ُرْؿَقةٌ ) :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَذيَمُروا ًَمفُ ملسو هيلع هللا ىلص  ُبوا ِِل  ،َؿْد َأَصْبُتمْ ) :صُمَؿ ىَم٤مَل  (َوَما ُيْدِريَك َأَنَّ اْؿِسُؿوا َواْْضِ

طَمَدصَمٜم٤َم َأسُمق سمنِْمٍ  :َوىَم٤مَل ؿُمْٕمَب٦مُ  :ىَم٤مَل َأسُمق قَمْبد اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص وَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل اهلل (،َمَعُؽْم َشْفًًم 

ِؾ هِبََذا ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م اعمَُْتَقيم 
(1). 

 . أي شمٗمؾ سمِٖمػم ريؼ أو ُمع ريؼ ظمٗمٞمػ «َٟمَٗم٨َم » :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

وهق أىَمُؾ ُمـ اًمَتْٗمؾ ٕن اًمَتْٗمؾ ٓ يٙمقن إٓ وُمٕمف رٌء ُمـ  :وىم٤مل اسمـ إصمػم 

يؼ اًمر 
(2). 

مه٤م  :وم٘مٞمؾ ،اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمٗم٨م واًمتٗمؾوىمد اظمتٚمػ  :وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

وٓيٙمقن ذم  ،يِمؽمط ذم اًمتٗمؾ ريؼ يسػم :ىم٤مل أسمق قمبٞمد ،وٓ يٙمقٟم٤من إٓ سمريؼ ،سمٛمٕمٜمك

 ؟ذم اًمرىمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ٟمٗم٨م اًمٜمبل  وؾمئٚم٧م قم٤مئِم٦م  :قمٙمسف ىم٤مل :وىمٞمؾ ،اًمٜمٗم٨م

اقمتب٤مر سمام خيرج قمٚمٞمف ُمـ سمٚم٦م  وٓ :ىم٤مل .(3) ُمٕمف يمام يٜمٗم٨م آيمؾ اًمزسمٞم٥م ٓ ريؼ :وم٘م٤مًم٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خمتٍماً  (،9931(، وُمسٚمؿ )9979( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 .(1/11) "اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" (9)

(، واًمٜمس٤مئل 911(، واحلٛمٞمدي )93131(، وأمحد )1911أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ) صحقح:( 1)

(، وهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ 9111(، واسمـ طمب٤من )7311،1211) "اًمٙمؼمى"ذم 
= 
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طمدي٨م اًمذي رىمك سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومجٕمؾ جيٛمع سمزاىمف  وىمد ضم٤مء رم ،وٓي٘مّمد ذًمؽ

 .(1) واهلل أقمٚمؿ ،ويتٗمؾ

 واظمتٚمػ ذم اًمٜمٗم٨م قمٜمد اًمرىمل ومٛمٜمٕمف ىمقم، وأضم٤مزه آظمرون. :وىم٤مل اًم٘مرـمبل 

ىم٤مل إسمراهٞمؿ: يم٤مٟمقا و ىم٤مل قمٙمرُم٦م: ٓ يٜمبٖمل ًمٚمراىمل أن يٜمٗم٨م، وٓ يٛمسح وٓ يٕم٘مد.

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: دظمٚم٧م قمغم اًمْمح٤مك وهق وضمع، وم٘مٚم٧م: أٓ  يٙمرهقن اًمٜمٗم٨م ذم اًمرىمل.

وىم٤مل اسمـ ضمري٩م  أقمقذك ي٤م أسم٤م حمٛمد؟ ىم٤مل: سمغم، وًمٙمـ ٓ شمٜمٗم٨م، ومٕمقذشمف سم٤معمٕمقذشملم.

صمؿ  ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء: اًم٘مرآن يٜمٗمخ سمف أو يٜمٗم٨م ؟ ىم٤مل: ٓ ؿمئ ُمـ ذًمؽ وًمٙمـ شم٘مرؤه هٙمذا.

٤م، وم٘م٤مل: ٓ أقمٚمؿ وؾمئؾ حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ اًمرىمٞم٦م يٜمٗم٨م ومٞمٝم ىم٤مل سمٕمد: اٟمٗم٨م إن ؿمئ٧م.

يم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل  روت قم٤مئِم٦م  هب٤م سم٠مؾم٤م، وإذا اظمتٚمٗمقا وم٤محل٤ميمؿ سمٞمٜمٝمؿ اًمسٜم٦م.

وأُم٤م ُم٤م روي .. وىمد ذيمرٟم٤مه أول اًمسقرة وذم ؾمبح٤من. يٜمٗم٨م ذم اًمرىمٞم٦م، رواه آئٛم٦م،

قمـ قمٙمرُم٦م ُمـ ىمقل: ٓ يٜمبٖمل ًمٚمراىمل أن يٜمٗم٨م، ومٙم٠مٟمف ذه٥م ومٞمف إمم أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ 

ن اًمٜمٗم٨م ذم وًمٞمس هذا هٙمذا، ٕ مم٤م يستٕم٤مذ سمف، ومال يٙمقن سمٜمٗمسف قمقذة. اًمٜمٗم٨م ذم اًمٕم٘مد

وٓن اًمٜمٗم٨م ذم اًمٕم٘مد  اًمٕم٘مد إذا يم٤من ُمذُمقُم٤م مل جي٥م أن يٙمقن اًمٜمٗم٨م سمال قم٘مد ُمذُمقُم٤م.

سمدان، ومال ي٘م٤مس ُم٤م رواح، وهذا اًمٜمٗم٨م ٓؾمتّمالح إإٟمام أريد سمف اًمسحر اعمرض سم٤مٕ

                                                                                       = 

 سمٜمحقه. اًمزهري قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل قمـ قم٤مئِم٦م 

 وإؾمٜم٤مده: صحٞمح.

 (.9129) (، رىمؿ احلدي٨م13/119) "ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ"( 1)
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 .(1)يٜمٗمع سمام يرض

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.93/911) "شمٗمسػم اًم٘مرـمبل" (1)
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٘ طلب السقٔ٘  كسأٍ
  : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ـِ  ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ، قَم ـِ ـِ قَمْبِد اًمَرمْحَ ـْ طُمَّملْمِ سْم ، قَم ـُ ُٟمَٛمػْمٍ طَمَدصَمٜم٤َم ُُمَسَدٌد، طَمَدصَمٜم٤َم طُمَّملْمُ سْم

ـِ قَمَب٤مٍس  ـِ اسْم ، قَم ُظِرَضْت َظَعَّ » َيْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل:ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل: ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمٜمَبُِل  ضُمَبػْمٍ

ْهُط، َوافـَّبِيُّ إَُمُم،  ُجََلِن، َوافـَّبِيُّ َمَعُه افرَّ ُجُل، َوافـَّبِيُّ َمَعُه افرَّ َؾَجَعَل َيُؿرُّ افـَّبِيُّ َمَعُه افرَّ

تِي، َؾِؼقَل: َهَذا  ثًِرا َشدَّ إُُؾَق، َؾَرَجْوُت َأْن َتُؽوَن ُأمَّ ـَ َفْقَس َمَعُه َأَحٌد، َوَرَأْيُت َشَواًدا 

ثًِرا َشدَّ إُُؾَق، َؾِؼقَل ِِل: اْكُظْر َهَؽَذا ُموَشى َوَؿْوُمهُ  ـَ ، ُثمَّ ِؿقَل ِِل: اْكُظْر، َؾَرَأْيُت َشَواًدا 

ُتَك، َوَمَع َهُمَِٓء َشْبُعوَن َأْفًػا  ثًِرا َشدَّ إُُؾَق، َؾِؼقَل: َهُمَِٓء ُأمَّ ـَ َوَهَؽَذا، َؾَرَأْيُت َشَواًدا 

ْ ُيَبلَمْ هَلُْؿ، وَمَتَذايَمَر َأْصَح٤مُب اًمٜمَبِل  ش  َساٍب َيْدُخُؾوَن اجَلـََّة بَِغْرِ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص وَمَتَٗمَرَق اًمٜم٤َمُس َومَل

 ُهْؿ َأسْمٜم٤َم
ِ
ـْ َه١ُمَٓء ِك، َوًَمِٙمٜم٤َم آَُمٜم٤َم سم٤ِمهللَِ َوَرؾُمقًمِِف، َوًَمِٙم ْ ـُ وَمُقًمِْدَٟم٤م ذِم اًمنم  ُؤَٟم٤م، وَمَ٘م٤مًُمقا: َأَُم٤م َٟمْح

ِْم هُ »وَمَ٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص وَمَبَٚمَغ اًمٜمَبَِل  ُؿوَن، َوَٓ َيْؽَتُووَن، َوَظَذ َربِّ وَن، َوَٓ َيْسَسْ ُ ُم افَِّذيَن َٓ َيَتَطرَّ

ُؾونَ  َـّ ـٍ وَمَ٘م٤مَل: َأُِمٜمُْٝمؿْ « َيَتَو ـُ حِمَّْم وَمَ٘م٤مَم آظَمُر  «َكَعمْ »َأَٟم٤م َي٤م َرؾُمقَل اهلَلِ؟ ىَم٤مَل:  وَمَ٘م٤مَم قُمَٙم٤مؿَم٦ُم سْم

ا ُظَؽاَصةُ َش »وَمَ٘م٤مَل: َأُِمٜمُْٝمْؿ َأَٟم٤م؟ وَمَ٘م٤مَل:   .«َبَؼَك ِبَ

وأظمرضمف ُمسٚمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ، أظمؼمٟم٤م طمّملم سمـ قمبد 

 .(1) «ٓيرؿون»اًمرمحـ سمف، وزاد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿم٤مذة، ؿمّذ هب٤م ؾمٕمٞمد  «ٓ يرؿون: »(، وزي٤مدة993(، وُمسٚمؿ )1719أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)

 "اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ"ذم  وىمد شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  سمـ ُمٜمّمقر
= 
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هم افذين »وم٘م٤مل: صمب٧م ذم اًمّمحٞمح ذم صٗم٦م اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب: ( 197ـ9/199)

ومجٕمؾ ُمـ صٗم٤مهتؿ أهنؿ ٓ  «ٓ يسسؿون، وٓ يؽتوون، وٓ يتطرون، وظذ ربم يتوـؾون

. وإن يم٤من ذًمؽ ىمد روي ذم ٓ يرؿونيسؽمىمقن: أي ٓ يٓمٚمبقن ُمـ همػمهؿ أن يرىمٞمٝمؿ، ومل ي٘مؾ: 

رىمك ٟمٗمسف وهمػمه، ًمٙمٜمف مل يسؽمق، وم٤معمسؽمىمل ـم٤مًم٥م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمبل سمٕمض ـمرق ُمسٚمؿ ومٝمق همٚمط، وم٢من ا

 اهـ ًمٚمدقم٤مء ُمـ همػمه3 سمخالف اًمراىمل همػمه، وم٢مٟمف داع ًمف.

يدخل من »وىمد صمب٧م قمٜمف ذم اًمّمحٞمح أٟمف ىم٤مل: (: 1/191) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"وىم٤مل يمام ذم  

يتطرون وظذ ربم أمتي اجلـة شبعون أفػا بغر حساب هم افذين ٓ يسسؿون وٓ يؽتوون وٓ 

أن يٓمٚم٥م ُمـ همػمه أن  :وآؾمؽمىم٤مء ،وىمد ُمدطمٝمؿ سم٠مهنؿ ٓ يسؽمىمقن ،. ومٝم١مٓء ُمـ أُمتف«يتوـؾون

يرىمل ٟمٗمسف وهمػمه وٓ يٓمٚم٥م ُمـ أطمد أن يرىمٞمف ورواي٦م  ملسو هيلع هللا ىلصواًمرىمٞم٦م ُمـ ٟمقع اًمدقم٤مء ويم٤من هق  ،يرىمٞمف

 اهـ .ضٕمٞمٗم٦م همٚمط «ٓ يرؿون»ُمـ روى ذم هذا: 

يرىمل ُمـ سمف ىمرطم٦م، أو ضمرح ملسو هيلع هللا ىلص (: ويم٤من 377-1/379) "اعمٕم٤مد زاد"ذم  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

بسم اهلل، تربة أرضـا، بريؼة بعضـا يشػى »أو ؿمٙمقى، ومٞمْمع ؾمب٤مسمتف سم٤مٕرض، صمؿ يرومٕمٝم٤م وي٘مقل: 

هذا ذم اًمّمحٞمحلم، وهق يبٓمؾ اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم طمدي٨م اًمسبٕملم أًمٗم٤م  «شؼقؿـا بنذن ربـا

 )ٓ يرؿون(ٓ يرىمقن وٓ يسؽمىمقن. وم٘مقًمف ذم احلدي٨م:  اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب، وأهنؿ

هم افذين »ي٘مقل ذًمؽ. ىم٤مل: وإٟمام احلدي٨م  همٚمط ُمـ اًمراوي، ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ًمٙمامل شمقطمٞمدهؿ، وهلذا ٟمٗمك ٕن ه١مٓء دظمٚمقا اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب3 . ىمٚم٧م: وذًمؽ «ٓ يسسؿون

، ومٚمٙمامل «وظذ ربم يتوـؾون»وهلذا ىم٤مل: قمٜمٝمؿ آؾمؽمىم٤مء، وهق ؾم١مال اًمٜم٤مس أن يرىمقهؿ. 

شمقيمٚمٝمؿ قمغم رهبؿ وؾمٙمقهنؿ إًمٞمف، وصم٘متٝمؿ سمف، ورض٤مهؿ قمٜمف، وإٟمزال طمقائجٝمؿ سمف ٓ يس٠مًمقن 

اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م ٓ رىمٞم٦م وٓ همػمه٤م، وٓ حيّمؾ هلؿ ـمػمة شمّمدهؿ قمام ي٘مّمدوٟمف، وم٢من اًمٓمػمة شمٜم٘مص 
= 
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 اًمتقطمٞمد وشمْمٕمٗمف.

من »رىمك، ومل يسؽمق، وىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ؾم٤مئؾ واًمٜمبل  ىم٤مل: واًمراىمل ُمتّمدق حمسـ، واعمسؽمىمل 

 اهـ .«اشتطاع مـؽم أن يـػع أخاه ؾؾقـػعه

وًمذًمؽ يم٤من ُمـ صٗم٤مت اًمذيـ يدظمٚمقن  (:1/323) "اًمّمحٞمح٦م"وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم  

ٓ يسؽمىمقن، وٓ يٙمتقون، وٓ يتٓمػمون، وقمغم رهبؿ يتقيمٚمقن. يمام ذم  اجلٜم٦م سمٖمػم طمس٤مب أهنؿ

وهل ش  ٓ يرؿون وٓ يسسؿون»د اًمِمٞمخلم. وزاد ُمسٚمؿ ذم روايتف وم٘م٤مل: اسمـ قمب٤مس قمٜم طمدي٨م

 . (913) "صحٞمح ُمسٚمؿ خمتٍم"يمت٤ميب زي٤مدة ؿم٤مذة يمام سمٞمٜمتف ومٞمام قمٚم٘متف قمغم 

وم٢مهن٤م رواي٦م ؿم٤مذة، أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م أطمد رواشمف قمٜمده، ومٖمػم احلدي٨م (: 1/192) "اًمْمٕمٞمٗم٦م"وىم٤مل ذم  

ومزاد وأٟم٘مص3 زاد )ٓ يرىمقن(، وأؾم٘مط )ٓ يٙمتقون( !! ظمالوم٤ًم ًمرواي٦م اجلامقم٦م حلدي٨م اسمـ قمب٤مس 

ئر ٤موإن مم٤م ي١ميمد اًمِمذوذ اعمذيمقر، خم٤مًمٗمتف ًمس .«ٓ يسسؿون، وٓ يؽتوون..» اًمذيـ رووه سمٚمٗمظ:

ُمثؾ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم قمٜمد ُمسٚمؿ وأيب قمقاٟم٦م وهمػممه٤م،  إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمب٤مب،

وهمػمه، ومٚمٞمس ومٞمٝمام اجلٛمع سملم اًمٚمٗمٔملم  "إدب اعمٗمرد"وطمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد قمٜمد اًمبخ٤مري ذم 

، "ٓ يرىمقن"اعمذيمقريـ، سمؾ إهنام وومؼ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمٜمد اجلامقم٦م. ومذًمؽ يمٚمف ي١ميمد ؿمذوذ ًمٗمظ 

وىمد يمٜم٧م ذيمرت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا اًمتح٘مٞمؼ ذم سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت  ٞم٦م يمام شم٘مدم.ٚمٛمُمع خم٤مًمٗمتف ًمٚمسٜم٦م اًمٕم

أيمثر ُمـ ُمرة. صمؿ ضم٤مءت هذه اعمٜم٤مؾمب٦م ومزدشمف سمٞم٤مٟم٤ًم، واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وزم اًمتقومٞمؼ، واهل٤مدي إمم 

 اهـ أىمقم ـمريؼ.

( ـ ٟم٤مىماًل قمـ همػمه ـ 9131قمٜمد طمدي٨م رىمؿ: ) "اًمٗمتح"ذم  وىمد اقمؽمض احل٤مومظ اسمـ طمجر  

ؾمالم وشمٚمٛمٞمذه ُمـ ؿمذوذ هذه اًمرواي٦م وأهن٤م همػم حمٗمقفم٦م وم٘م٤مل: ووىمع ذم رواي٦م قمغم ُم٤مىمرره ؿمٞمخ اإل

وىمد أٟمٙمر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ  )وٓ يؽتوون(سمدل  )وٓ يرؿون(ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمٜمد ُمسٚمؿ 
= 
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شمٞمٛمٞم٦م هذه اًمرواي٦م وزقمؿ أهن٤م همٚمط ُمـ راوهي٤م3 واقمتؾ سم٠من اًمراىمل حيسـ إمم اًمذي يرىمٞمف ومٙمٞمػ 

، ورىمك اًمٜمبل أصح٤مسمف، وأذن هلؿ ذم ملسو هيلع هللا ىلص، وأيْم٤ًم وم٘مد رىمك ضمؼميؾ اًمٜمبل يٙمقن ذًمؽ ُمٓمٚمقب اًمؽمك

واًمٜمٗمع ُمٓمٚمقب. ىم٤مل: وأُم٤م اعمسؽمىمل وم٢مٟمف يس٠مل  «من اشتطاع أن يـػع أخاه ؾؾقػعل»اًمرىمك، وىم٤مل: 

همػمه ويرضمق ٟمٗمٕمف، ومت٤مم اًمتقيمؾ يٜم٤مذم ذًمؽ. ىم٤مل: وإٟمام اعمراد وصػ اًمسبٕملم سمتامم اًمتقيمؾ ومال 

رىمٞمٝمؿ وٓ يٙمقهيؿ وٓ يتٓمػمون ُمـ رء. وأضم٤مب همػمه سم٠من اًمزي٤مدة ُمـ اًمث٘م٦م يس٠مًمقن همػمهؿ أن ي

ُم٘مبقًم٦م، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر طم٤مومظ وىمد اقمتٛمده اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ واقمتٛمد ُمسٚمؿ قمغم روايتف هذه، 

وسم٠من شمٖمٚمٞمط اًمراوي ُمع إُمٙم٤من شمّمحٞمح اًمزي٤مدة ٓ يّم٤مر إًمٞمف، واعمٕمٜمك اًمذي محٚمف قمغم اًمتٖمٚمٞمط 

ٟمف اقمتؾ سم٠من اًمذي ٓ يٓمٚم٥م ُمـ همػمه أن يرىمٞمف شم٤مم اًمتقيمؾ، ومٙمذا ي٘م٤مل ًمف: ُمقضمقد ذم اعمسؽمىمل3 ٕ

واًمذي يٗمٕمؾ همػمه سمف ذًمؽ يٜمبٖمل أن ٓ يٛمٙمٜمف ُمٜمف ٕضمؾ مت٤مم اًمتقيمؾ، وًمٞمس ذم وىمقع ذًمؽ ُمـ 

ًمف أيْم٤م دًٓم٦م3 ٕٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمتنميع وشمبٞملم ملسو هيلع هللا ىلص ضمؼميؾ دًٓم٦م قمغم اعمدقمك، وٓ ذم ومٕمؾ اًمٜمبل 

٘م٤مل: إٟمام شمرك اعمذيمقرون اًمرىمك وآؾمؽمىم٤مء طمسام ًمٚمامدة3 ٕن وم٤مقمؾ ذًمؽ ٓ إطمٙم٤مم، ويٛمٙمـ أن ي

ي٠مُمـ أن يٙمؾ ٟمٗمسف إًمٞمف، وإٓ وم٤مًمرىمٞم٦م ذم ذاهت٤م ًمٞمس٧م ممٜمققم٦م وإٟمام ُمٜمع ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ذيم٤م أو اطمتٛمٚمف، 

ومٗمٞمف إؿم٤مرة إمم قمٚم٦م  «اظرضوا ظع رؿاـم، وٓ بلس بافرؿى ما مل يؽن ذك»ملسو هيلع هللا ىلص: وُمـ صمؿ ىم٤مل 

 شم٘مدم شم٘مرير ذًمؽ واضح٤م ذم يمت٤مب اًمٓم٥م. اًمٜمٝمل يمام

( 1/19) "شمٞمسػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد"ذم  وىمد أضم٤مب قمٜمف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبداهلل آل اًمِمٞمخ  

 وم٘م٤مل ـ سمٕمد ذيمره ًمٙمالم احل٤مومظ ـ: وهق ظمٓم٠م ُمـ وضمقه:

أن هذه اًمزي٤مدة ٓ يٛمٙمـ شمّمحٞمحٝم٤م إٓ سمحٛمٚمٝم٤م قمغم وضمقه ٓ يّمح محٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م،  إول: 

يم٘مقل سمٕمْمٝمؿ: اعمراد ٓ يرىمقن سمام يم٤من ذيًم٤م أو اطمتٛمٚمف وم٢مٟمف ًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم هذا 

أصال. وأيْم٤ًم ومٕمغم هذا ٓ يٙمقن ًمٚمسبٕملم ُمزي٦م قمغم همػمه3 وم٢من مجٚم٦م اعم١مُمٜملم ٓ يرىمقن سمام يم٤من 
= 
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قمغم اًمسبٕملم إًمػ سم٠مهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأصمٜمك اًمٜمبل وىمد  ـمٚم٥م اًمرىمٞم٦مهق اإلؾمؽمىم٤مء: 

 .ٓيسؽمىمقن

 عم٤م يكم: ;قمٚمٞمٝمؿأي ٓ يٓمٚمبقن ُمـ أطمد أن ي٘مرأ  :قمثٞمٛملمىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ 

 ًم٘مقة اقمتامدهؿ قمغم اهلل. - 1

 ًمٕمزة ٟمٗمقؾمٝمؿ قمـ اًمتذًمؾ ًمٖمػم اهلل. - 9

 .(1)وعم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل - 1

 :طم٤مٓت اًمرىمٞم٦م هل٤م صمالثوىمٚم٧م: 

وُمـ ُمـ طمدي٨م اًمسبٕملم إًمػ،  ا ٓ خيرجوهذ، أن شمٙمقن اًمراىمل ًمٜمٗمسؽ :إوػ

                                                                                       = 

 ذيًم٤م.

ىمقًمف: )ومٙمذا ي٘م٤مل...( إًمخ ٓ يّمح هذا اًم٘مٞم٤مس، وم٢مٟمف ُمـ أومسد اًم٘مٞم٤مس ويمٞمػ ي٘م٤مس  ثاين:اف 

ُمـ ؾم٠مل وـمٚم٥م قمغم ُمـ مل يس٠مل؟! ُمع أٟمف ىمٞم٤مس ُمع وضمقد اًمٗم٤مرق اًمنمقمل، ومٝمق وم٤مؾمد آقمتب٤مر، 

. رواه «من اـتوى أو اشسؿى ؾؼد برئ من افتوـل »ٕٟمف شمسقي٦م سملم ُم٤م ومرق اًمِم٤مرع سمٞمٜمٝمام سم٘مقًمف: 

واًمؽمُمذي وصححف واسمـ ُم٤مضم٦م، وصححف اسمـ طمب٤من واحل٤ميمؿ أيًْم٤م. ويمٞمػ جيٕمؾ شمرك  أمحد

اإلطمس٤من إمم اخلٚمؼ ؾمبب٤ًم ًمٚمسبؼ إمم اجلٜم٤من؟! وهذا سمخالف ُمـ رىمك أو رىمل ُمـ همػم ؾم١مال، وم٘مد 

 وٓ جيقز أن ي٘م٤مل: إٟمف 3 مل يٙمـ ُمتقيمالً ذم شمٚمؽ احل٤مل.ملسو هيلع هللا ىلص. رىمك ضمؼميؾ اًمٜمبَل 

ع ذًمؽ ُمـ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم...( إًمخ، يمالم همػم صحٞمح سمؾ ىمقًمف: )ًمٞمس ذم وىمق افثافث: 

 مه٤م ؾمٞمدا اعمتقيمٚملم، وم٢مذا وىمع ذًمؽ ُمٜمٝمام، دل قمغم أٟمف ٓ يٜم٤مذم اًمتقيمؾ وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ.

 (. 1/131) "اًم٘مقل اعمٗمٞمد" (1)
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اَن إَِذا اْصَتَؽى َكَػَث َظَذ َكْػِسِه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َأنَّ َرُشوَل هذا اًمب٤مب طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ـَ

َذاِت    .(1)َوَمَسَح َظـُْه بَِقِدهِ ِ ،بِادَُْعوِّ

وهذ أيْم٤ًم ٓ خيرج ُمـ طمدي٨م اًمسبٕملم  ،أن يرىمٞمؽ همػمك دون ـمٚم٥م ُمٜمؽ :ةافثاكق

، أهن٤م ىم٤مًم٧م: يَم٤مَن إَِذا اؿْمَتَٙمك َرؾُمقُل اهلِل  طمدي٨م قم٤مئِم٦موُمـ هذا اًمب٤مب ، إًمػ

يُؾ، ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص لِّ َداٍء َيْشِػقَك، َوِمْن َذِّ َحاِشٍد إَِذا »َرىَم٤مُه ضِمؼْمِ ـُ يَك، َوِمْن  بِاْشِم اهللِ ُيْزِ

لِّ ِذي َظْغٍ  ـُ  .(2) «َحَسَد، َوَذِّ 

يَؾ، َأشَمك اًمٜمَبَِل وطمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞمدٍ  وَمَ٘م٤مَل: َي٤م حُمََٛمُد اؿْمَتَٙمْٞم٧َم؟ ملسو هيلع هللا ىلص ، َأَن ضِمؼْمِ

لِّ َكْػٍس َأْو َظْغِ » ىَم٤مَل: «َكَعمْ »وَمَ٘م٤مَل:  ـُ ٍء ُيْمِذيَك، ِمْن َذِّ  لِّ َرْ ـُ بِاْشِم اهللِ َأْرِؿقَك، ِمْن 

 .(3) «َحاِشٍد، اهلُل َيْشِػقَك بِاْشِم اهللِ َأْرِؿقَك 

ومٝم١مٓء ٓيدظمٚمقن ذم طمدي٨م اًمسبٕملم  ،أن يرىمٞمؽ همػمك سمٓمٚم٥م ُمٜمؽ :ةافثافث

 ، واهلل أقمٚمؿ.إًمػ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9129(، وُمسٚمؿ )3312أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)

 (.9111( أظمرضمف ُمسٚمؿ )9)

 (.9119(أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)
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املسرتقٕ  تيبَٔات للساقّٕ 
 .وُمراىمبتف ذم اًمّس واًمٕمالٟمٞم٦م ،أن يالزم شم٘مقى اهلل قمز وضمؾقمغم اًمراىمل 

 ذم مجٞمع أطمقاًمف.ملسو هيلع هللا ىلص أقمامًمف هلل شمٕم٤ممم، وحيرص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل ذم وأن خيٚمص 

واًمتقسم٦م ُمـ يمؾ  ،واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف ،حي٨م اعمريض قمغم صدق اًمٚمجقء إمم اهلل شمٕم٤ممموأن 

 .ُم٤موىمع ُمـ اًمذٟمقب

وُم٤م ومٞمف  ،ملسو هيلع هللا ىلصورد ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  وُم٤م ،يٙمقن واضًح٤م ذم رىمٞمتف سمٙمت٤مب اهللوأن 

 .شمتٜم٤مرم ُمع اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ٓ دمرسم٦م

 .رضمقع إمم اًمٕمٚمامء اًمٜم٤مصحلم ومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمفوأن حيرص قمغم اًم

وم٢مذا ضم٤مءه ُمـ قمٜمده رء ُمـ ذًمؽ سم٤مدر إمم  3ر ُمـ اًمتامئؿ وُم٤م ومٞمف ذكحيذ  وقمٚمٞمف أن 

ىمٓمع اًمتٛمٞمٛم٦م هلل شمٕم٤ممم، واًمتخٚمص ُمـ ذًمؽ، ويب٤مدر اًمراىمل سمٜمٗمسف إمم ٟمّمحف سم٤مًمتقسم٦م ا

 .اًمسحرف أقمامل شمالإو

 واًمدقم٤مء سم٤مٕدقمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م. ،وىمراءة اًم٘مرآن ،يٜمّمح اعمريض سمٙمثرة ذيمر اهللو

 أن يٕمّٚمؼ اًمٜم٤مس ذم دومع اًمبالء قمٜمٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.و ،اًم٘مّمدّمدق سم قمٚمٞمفو

سم٤مًمدقم٤مء ُمع آًمتج٤مء إمم اهلل أٟمجع وأٟمٗمع ُمـ اًمتداوي : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين 

  :ُمريـ٠موًمٙمـ إٟمام يٜمجع سم ،اًمٕمالج سم٤مًمٕم٘م٤مىمػم

 .صدق اًم٘مّمد :وهق ،ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمٞمؾ أحدمها

وىمقشمف سم٤مًمت٘مقى واًمتقيمؾ قمغم  ،شمقضمف ىمٚمبف إمم اهلل :وهق ،ُمـ ضمٝم٦م اعمداويوأخر 
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 .(1)ٕم٤مممشماهلل 

قمغم ظمػم ومٙمؿ ىمد رأيٜم٤م ُمـ أٟم٤مس يم٤مٟمقا  3قمغم ٟمٗمسف ُمـ اًمدٟمٞم٤م وقمغم اًمراىمل أن حيذر

 ،ومام إن دظمٚمقا ذم هذا اًمب٤مب إٓ وومتٜمقا سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وصالح، وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ـم٤مًمب٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ

وأصبحقا يٚمٝمثقن وراءه٤م، طمتك إن أطمدهؿ ص٤مر قمٜمده ضمٚمس٤مت ظم٤مص٦م ًمٚمرىمٞم٦م 

إمم اهلل قمز  وسمٕمد أن يم٤من ـم٤مًمب٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ، وداقمٞم٤مً  وضمٚمس٤مت قم٤مُم٦م، ويمؾ ضمٚمس٦م هل٤م ؾمٕمر،

ضمؾ مهف سمٜم٤مء اًمٕمامئر وومتح اعمحالت، واًمتٜم٤مومس ُمع أهؾ اًمدٟمٞم٤م قمغم ص٤مر وضمؾ، 

ويم٤من ٓ يِمؽمط ؿمٞمئ٤ًم وم٢من اؾمت٠مضمر ًمف ُمٙم٤مٟم٤ًم صٖمػمًا ًمٚمرىمٞم٦م، وأقمرف أطمَدهؿ طمٓم٤مُمٝم٤م، 

ٓ يٓمٚم٥م ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، ومام هل إٓ أي٤مم وىمد أصبح  أقمٓم٤مه اعمريض ؿمٞمئ٤ًم أظمذه، وإن مل يٕمٓمف

ٓ يتقرع اعمرىض، وأصبح ٕظمذ اعمب٤مًمغ ُمـ بٚمغ، وضمٕمؾ ًمف ُمـ جيٚمس اًمدظمقل إًمٞمف سمٛم

 .، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللُمـ اًم٘مراءة قمغم اًمٜمس٤مء سمدون وضمقد حم٤مرم

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمر اخلٚمقة سم٤مًمٜمس٤مء، وهذا أُمر ظمٓمػم شمس٤مهؾ ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمرىم٤مة 

اعمرأة وزقمؿ أٟمف يت٤مسمع اجلٜمل ذم  سمٕمْمٝمؿ رسمام ُمّس واًم٘مراءة قمٚمٞمٝمـ سمٖمػم وضمقد حم٤مرم، و

 ،(9)«ٓ خيؾون رجل بامرأة إٓ مع ذي حمرم»ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلص ، واًمٜمبل ُمقاضع ُمـ ضمسده٤م

وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: ي٤م رؾمقل اهلل، أومرأي٧م « إياـم وافدخول ظذ افـساء»وي٘مقل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/13) "إوـم٤مرٟمٞمؾ "( 1)

 .(، قمـ اسمـ قمب٤مس 1131(، وُمسٚمؿ )1911أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 9)
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ٕن يطعن دم رأس أحدـم بؿخقط من »وي٘مقل: ، (1)«احلؿو ادوت» احلٛمق؟ ىم٤مل:

يمؿ ىمد ، ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل (2)«خر فه من أن يؿس امرأة ٓ حتل فهحديد 

سمسب٥م اًمتس٤مهؾ ذم هذا إُمر، وخم٤مًمٗم٦م أُمر  ويمؿ ىمد ومتـ ُمـ أٟم٤مس طمّمٚم٧م ُمـ طمقادث

 گ گ  ک ک ک  ک ڑژ وصدق اهلل ؾمبح٤مٟمف إذ ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل 

  .[91اًمٜمقر: ] ژڳ ڳ   ڳ گ گ

3 طمتك ٓ خيرج سمٓمٚمبف أن حيرص قمغم رىمٞم٦م ٟمٗمسف سمٜمٗمسف إن اؾمتٓم٤مع وقمغم اعمسؽمىمل

، وم٢من مل يستٓمع وأراد ُمـ يرىمٞمف ومٚمٞم٘مّمد إٟمس٤مٟم٤ًم ًمٚمرىمٞم٦م ُمـ طمدي٨م اًمسبٕملم إًمػ

 ، ممـ قمرف سم٤مشّمب٤مقمف ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.يتقؾمؿ ومٞمف اخلػم واًمّمالح

ر ُمـ إشمٞم٤من اًمسحرة واعمِمٕمقذيـ، واًمٙمٝمٜم٦م قمٚمٞمف أن حَيَْذر وحُيَ  ، وًمٞمٕمٚمؿ واًمٕمراوملمذ 

 .أن ًمٚمس٤مطمر قمالُم٤مت يٕمرف هب٤م

 يرومع ،تجده يتٛمتؿ سمٙمالم همػم ُمٗمٝمقموم 3اؾمؽمه٤مب وإظم٤موم٦م ُمـ يّمؾ إًمٞمف ومٛمٜمٝم٤م:

شمٙمقن ُمٗمتٕمٚم٦م ُمٜمف أو ُمـ ويٚمحؼ ذًمؽ اٟمٗمٕم٤مٓت ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ،صقشمف شم٤مرة وخيٗمْمف شم٤مرة

 أوًمٞم٤مء اًمِمٞم٤مـملم.

اًمسحر اًمتل  حس٥م ـمري٘م٦موشمتٜمقع سم ،شمالوة وقمٛمؾ ـمالؾمؿ همػم ُمٗمٝمقُم٦م وُمٜمٝم٤م:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر 9171(، وُمسٚمؿ )1919أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)

(، 1911) "ُمسٜمده"(، واًمروي٤مين ذم 919-93/911) "اًمٙمبػم"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 9)

 .(999) ًمٚمٕمالُم٦م إًمب٤مين  "اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"وهق ذم 
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وقمب٤مد اهلٞم٤ميمؾ واًمٜمجقم واعمالئٙم٦م وُمستخدُمل  يسػم قمٚمٞمٝم٤م، ومٞم٠مظمذ ُمـ ـمالؾمؿ اًمٞمٝمقد

 .ز وإوشم٤مر واحلٚمؼ ُمـ طمديد وهمػمهاجلـ وٟمحقهؿ أو ُمـ اخلر

يم٤مًمِمٕمر أو إفم٤مومر  ،ريض أو ُمـ يذه٥م إًمٞمفيٓمٚم٥م سمٕمض إصمر ُمـ اعموُمٜمٝم٤م: أٟمف 

 .أو همػم ذًمؽأو ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمثٞم٤مب 

ُمـ مت٤مصمٞمؾ أو قم٘مد أو  ،و حيرىمفأو يدومٜمف أيٕمٓمل اعمريض ُم٤م يرُمٞمف ذم سمئر وُمٜمٝم٤م: أٟمف 

 أو يمت٤مسم٤مت همػم ُمٗمٝمقُم٦م.ـمالؾمؿ أو طمروف ُم٘مٓمٕم٦م 

ويمؾ  ،ىمبؾ أن خيؼمهخيؼم سم٤مؾمؿ ُمـ ي٠ميت إًمٞمف وطم٤مضمتف، وُم٤م يِمتٙمل ُمٜمف ىمد وُمٜمٝم٤م: أٟمف 

 ذًمؽ ُمـ إظمب٤مر اجلـ ًمف.

ذم يده أو قمٜم٘مف أو ذم داره أو  ،اعمريضيٕمٛمؾ اًمتامئؿ وي٠مُمر سمتٕمٚمٞم٘مٝم٤م قمغم  وُمٜمٝم٤م: أٟمف

 ذم ُمريمبف أو ي٠مُمره سمام هق حمرم ذقم٤ًم.

أو  ،ىمد يّمقر ًمٚمٛمريض ُمـ ؾمحره، أو قم٤مٟمف، ومػماه قمغم صقرشمف ذم اعم٤مءأٟمف وُمٜمٝم٤م: 

 وذًمؽ أن أطمد أقمقان اًمس٤مطمر ُمـ اًمِمٞم٤مـملم يتٛمثؾ قمغم صقرشمف. ،ذم راطم٦م اًمٞمد

 ًمٗمجقر ذم شمٕم٤مُمٚمف.اًمس٤مطمر يتّمػ سم٤مًمٙمذب ذم اىمقاًمف وا وُمٜمٝم٤م: أن

  اًمس٤مطمر يتّمػ سم٤مًم٘مذارة ذم ُمٚمبسف وُمٔمٝمره وُمٙم٤مٟمف.وُمٜمٝم٤م: أن 

وأُم٤م أصح٤مب إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ومٝمؿ ُمـ ضمٜمس  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اًمٙمٝم٤من يٙمذسمقن شم٤مرة ويّمدىمقن أظمرى وٓ سمد ذم أقمامهلؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م ًمألُمر. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 - 991اًمِمٕمراء:  ] ژ ۓ ۓ ے   ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ 
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اًمتل  . وهلذا يقضمد اًمقاطمد ُمـ ه١مٓء ُمالسمس٤م اخلب٤مئ٨م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وإىمذار[ 999

 .(1)حتبٝم٤م اًمِمٞم٤مـملم وُمرشمٙمب٤م ًمٚمٗمقاطمش أو فم٤معم٤م ًمٚمٜم٤مس ذم أٟمٗمسٝمؿ وأُمقاهلؿ وهمػم ذًمؽ

اًمدضم٤مًمقن ُمـ أهؾ اًمسحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م3 ومٝمذه سمٕمض اًمٕمالُم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م 

 .ومٚمٞمحذر اعمسٚمؿ قمغم ديٜمف

، واًمتقيمؾ قمٚمٞمف، ويٕمٔمؿ اًمث٘م٦م سمف ،وقمغم اعمسؽمىمل أن يٕمٚمؼ ىمٚمبف سم٤مهلل قمز وضمؾ

، ٕمت٘مد ذم اًمرىمٞم٦م أهن٤م شمٜمٗمع سمذاهت٤م3 ومال يوًمٞمٕمٚمؿ أن اًمرىمٞم٦م جمرد ؾمب٥م وأن اًمِمٗم٤مء سمٞمد اهلل

 ، ويقىمع ذم اًمنمك واًمتٜمديد.يرض سم٤مًمتقطمٞمدهذا وٓ ذم اًمراىمل ذًمؽ3 وم٢من 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطم٤مدي٨م اًمسحر ذم اًمٙمت٥م اًمست٦م، رواي٦م "(، واٟمٔمر يمت٤مب 1/11) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى" (1)

 .(119-137)ص "ودراي٦م
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 أسباب الْقآ٘ مً العني
ؾ بَ وهذا يٙمقن ُمـ ىمِ اًمتؼميؽ  ىمبؾ وىمققمٝم٤م ُمـ أؾمب٤مب اًمقىم٤مي٦م ُمـ اًمٕملمشم٘مدم أن 

ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ اًمٕملم ىمبؾ وىمققمٝم٤م، أظمرى هٜم٤مك أؾمب٤مب وىمد ُم٣م اًمبح٨م ومٞمف، و ،اًمٕم٤مئـ

 ب:إؾمب٤مومٛمـ شمٚمؽ اًمٕملم ـ ُمهب٤م اعمسٚمؿ اهلل حيٗمظ  ؾمب٤مبوهل قمب٤مرة قمـ أ

 التوكل على اهلل سبحانه وتعالى

 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱژ  خمؼمًا قمـ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسالم:ـ شمٕم٤ممم ـ  اهلل ىم٤مل

 ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵   ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ   ہ ۀ ۀ

 [. 97]يقؾمػ ژ﮻ ﮺ ﮹

 .اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم قمٚمٞمٝمؿ تفظمِمٞمهق شم٘مدم أن ؾمب٥م هذه اًمقصٞم٦م ُمـ يٕم٘مقب ًمبٜمٞمف 

ي٘مقل:  ژے ے ھ ھ ھ ھ ہژ وىمقًمف:  :ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

اًمذي ىمد ىمْم٤مه قمٚمٞمٙمؿ ُمـ رء، صٖمػم وٓ  اهلل ىمْم٤مءوُم٤م أىمدر أن أدومع قمٜمٙمؿ ُمـ 

ي٘مقل: ُم٤م اًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ إٓ هلل  ژ﮴   ﮳  ﮲  ۓژ يمبػم3 ٕن ىمْم٤مءه ٟم٤مومذ ذم ظمٚم٘مف 

دون ُم٤م ؾمقاه ُمـ إؿمٞم٤مء، وم٢مٟمف حيٙمؿ ذم ظمٚم٘مف سمام يِم٤مء، ومٞمٜمٗمذ ومٞمٝمؿ طمٙمٛمف، وي٘ميض 

ومٞمٙمؿ، وذم شمقيمٚم٧م ومقصم٘م٧م سمف  اهلل ي٘مقل: قمغم ژ ﮷ ﮶ ژ ومٞمٝمؿ وٓ يرد ىمْم٤مؤه

وأٟمتؿ ؾم٤معمقن ُمٕم٤مومقن، ٓ قمغم دظمقًمٙمؿ ُمٍم إذا  طمٗمٔمٙمؿ قمكَم، طمتك يرديمؿ قمكمَ 

 دظمٚمتٛمقه٤م ُمـ أسمقاب ُمتٗمرىم٦م.
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 فائدة: 

وٓ  ،: واًمتحرز ُمـ اًمٕملم ُم٘مدُم٤ًم ٓسم٠مس سمفىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕماَلُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

ومٕمؾ إؾمب٤مب ؾمبح٤مٟمف ُمع  اهلل آقمتامد قمغم :ٕن اًمتقيمؾ 3سمؾ هق اًمتقيمؾ ،يٜم٤مذم اًمتقيمؾ

 .(1)خ يمالُمف.. اًم.يٕمقذ احلسـ واحلسلمملسو هيلع هللا ىلص وىمد يم٤من اًمٜمبل  ،اًمتل أسم٤مطمٝم٤م أو أُمر هب٤م

 لمحافظة على قراءة األذكارا

يٜمبٖمل قمغم اعمسٚمؿ أن ٓ يتٝم٤مون ذم ىمراءة أذيم٤مر اًمّمب٤مح واعمس٤مء، وأذيم٤مر اًمٜمقم، 

أٟمقاقمٝم٤م ـ شمٕمتؼم ، وم٢من هذه إذيم٤مر ـ سمٛمختٚمػ ملسو هيلع هللا ىلصوهمػمه٤م ُمـ إذيم٤مر اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمبل 

طمّمٜم٤ًم يتحّمـ سمف اعمسٚمؿ ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ، ويمؿ ُمـ إٟمس٤من هت٤مون ذم ىمراءة 

ؿ ذم سم٤مًمٕملم، أو سمٖمػم ذًمؽ، سمسب٥م شم٘مّمػمه آظمرون أصٞمبقاإذيم٤مر وم٠مصٞم٥م سم٤مًمسحر، و

 ، واهلل اعمستٕم٤من. ىمراءة إذيم٤مر

ف يمؾ : واًمذٟم٥م جلٝمؾ اعمٕملم، وهمٗمٚمتف، وهمرشمف قمـ محؾ ؾمالطم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

وىم٧م، وم٤مًمٕم٤مئـ ٓ ي١مصمر ذم ؿم٤ميمل اًمسالح، يم٤محلٞم٦م إذا ىم٤مسمٚم٧م درقم٤م ؾم٤مسمٖم٤م قمغم مجٞمع 

اًمبدن ًمٞمس ومٞمف ُمقضع ُمٙمِمقف، ومحؼ قمغم ُمـ أراد طمٗمظ ٟمٗمسف، ومح٤ميتٝم٤م أن ٓ يزال 

ُمتدرقم٤م ُمتحّمٜم٤م ٓسمس٤م أداة احلرب، ُمقافمب٤م قمغم أوراد اًمتٕمقذات واًمتحّمٞمٜم٤مت اًمٜمبقي٦م 

 .(9)٦ماًمتل ذم اًم٘مرآن واًمتل ذم اًمسٜم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/111) "جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم"( 1)

 (.1/331) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم"( 9)
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 االستعاذة من العين

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ژڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[1 - 1]اًمٗمٚمؼ: 

 ملسو هيلع هللا ىلص: اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم احل٤مؾمد اًمذي ُأُِمر اًمٜمبل ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

أن يستٕمٞمذ  ملسو هيلع هللا ىلصأن يستٕمٞمذ ُمـ ذ طمسده سمف، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ذًمؽ يمؾ طم٤مؾمد، ُأُِمر اًمٜمبل 

هبذه أي٦م أن يستٕمٞمذ ُمـ ذ  ملسو هيلع هللا ىلص.. وىم٤مل آظمرون: سمؾ ُأُِمر اًمٜمبل .ُمـ ذ قمٞمٜمف وٟمٗمسف

 ملسو هيلع هللا ىلص.. وأومم اًم٘مقًملم سم٤مًمّمقاب ذم ذًمؽ ىمقل ُمـ ىم٤مل: أُمر اًمٜمبل .اًمٞمٝمقد اًمذيـ طمسدوه

أن يستٕمٞمذ ُمـ ذ يمؾ طم٤مؾمد إذا طمسد ومٕم٤مسمف أو ؾمحره أو سمٖم٤مه ؾمقءا، وإٟمام ىمٚمٜم٤م: ذًمؽ 

 ژڇ چ چ   چ چژ  قمز وضمؾ مل خيّمص ُمـ ىمقًمف: هللا أومم سم٤مًمّمقاب ٕن

طم٤مؾمدا دون طم٤مؾمد، سمؾ قمؿ أُمره إي٤مه سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمـ ذ يمؾ طم٤مؾمد، ومدل ذًمؽ قمغم 

 قمٛمقُمف.

: وذم اإلؾمتٕم٤مذة ُمـ ذ طم٤مؾمد إذا طمسد وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق احلسـ اعم٤موردي

 وضمٝم٤من:

ُمـ ذ ٟمٗمسف وقمٞمٜمف3 وم٢مٟمف رسمام أص٤مب هب٤م ومٕم٤من ورض، واعمٕمٞمقن اعمّم٤مب  أحدهما:

 سم٤مًمٕملم...

أن حيٛمٚمف ومرط احلسد قمغم إي٘م٤مع اًمنم سم٤معمحسقد3 وم٢مٟمف يتبع اعمس٤موئ،  الثاني:
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 .(1)ويٓمٚم٥م اًمٕمثرات

  فائدة:

: اىمؽمان احلسد سم٤مًمسحر هٜم٤م يِمػم إمم وضمقد قمالىم٦م سملم ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل 

حلسد، وأىمؾ ُم٤م يٙمقن هق اًمت٠مصمػم اخلٗمل، اًمذي يٙمقن ُمـ اًمس٤مطمر يمؾ ُمـ اًمسحر وا

سم٤مًمسحر، وُمـ احل٤مؾمد سم٤محلسد، ُمع آؿمؽماك ذم قمٛمقم اًمرضر، ومٙمالمه٤م إي٘م٤مع رضر ذم 

 .(9)ظمٗم٤مء، ويمالمه٤م ُمٜمٝمل قمٜمف

 تعويذ الصبيان من العين

 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم، طَمَدصَمٜم٤َم ـِ  طَمَدصَمٜم٤َم قُمْثاَمُن سْم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـِ اعمِٜمَْٝم٤مِل، قَم ـْ َُمٜمُّْمقٍر، قَم ضَمِريٌر، قَم

ـِ قَمَب٤مٍس  ـِ اسْم ، قَم ، َوَيُ٘مقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمَبُِل ضُمَبػْمٍ ـَ َواحُلَسلْمَ ُذ احَلَس إِنَّ »ُيَٕمق 

ا إِْشًَمِظقَل َوإِْشَحاَق: َأُظوُذ بَِؽؾًَِمِت  ُذ ِبَ اَن ُيَعوِّ ـَ ًَم  ـُ لِّ َصْقَطاٍن  اهلل َأَبا ـُ ِة، ِمْن  افتَّامَّ

ةٍ   َٓمَّ
لِّ َظْغٍ ـُ ٍة، َوِمْن   .(1) «َوَهامَّ

 ذم ذح هذا احلدي٨م:  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

ُم٤م  :أىمْمٞمتف، وىمٞمؾ :اعمراد هب٤م يمالُمف قمغم اإلـمالق، وىمٞمؾ :( ىمٞمؾ اهلل بؽؾًمتىمقًمف: ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/177) "اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن"( 1)

 (.2/933) "أضقاء اًمبٞم٤منشمٙمٛمٚم٦م "( 9)

 (.1171( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)
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إقمراف: ] ژ  ى ې ې ې  ې  ۉ ۉژ وقمد سمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ژ ائ ائ   ى ى ې ې ې ېژ واعمراد هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  [117

 واعمراد سم٤مًمت٤مُم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، وىمٞمؾ اًمٜم٤مومٕم٦م، وىمٞمؾ اًمِم٤مومٞم٦م، وىمٞمؾ اعمب٤مريم٦م، [1]اًم٘مّمص: 

وىمٞمؾ اًم٘م٤مضٞم٦م اًمتل متيض وشمستٛمر وٓ يرده٤م رء وٓ يدظمٚمٝم٤م ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م، ىم٤مل 

همػم خمٚمقق، وحيت٩م سم٠من اًمٜمبل  اهلل اخلٓم٤ميب: يم٤من أمحد يستدل هبذا احلدي٨م قمغم أن يمالم

 ٓ يستٕمٞمذ سمٛمخٚمقق. ملسو هيلع هللا ىلص

 ( يدظمؾ حتتف ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ. من ـل صقطانىمقًمف: ) 

( سم٤مًمتِمديد واطمدة اهلقام ذوات اًمسٛمقم، وىمٞمؾ يمؾ ُم٤م ًمف ؾمؿ ي٘متؾ،  وهامة ىمقًمف: )

 وم٠مُم٤م ُم٤م ٓ ي٘متؾ ؾمٛمف ومٞم٘م٤مل ًمف اًمسقام، وىمٞمؾ اعمراد يمؾ ٟمسٛم٦م هتؿ سمسقء.

 :( ىم٤مل أسمق قمبٞمد: أصٚمف ُمـ أعمٛم٧م إعم٤مُم٤م، وإٟمام ىم٤مل غ ٓمةومن ـل ظىمقًمف: ) 

ٕٟمف أراد أهن٤م ذات عمؿ، وىم٤مل اسمـ إٟمب٤مري: يٕمٜمل أهن٤م شم٠ميت ذم وىم٧م سمٕمد وىم٧م،  (ٓمة)

 .(1) وىم٤مل ُٓم٦م ًمٞم١ماظمل ًمٗمظ ه٤مُم٦م ًمٙمقٟمف أظمػ قمغم اًمٚمس٤من

 فائدة: 

: إذا يم٤من اإلٟمس٤من ُمس٠مًم٦م :"ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"ذم  ذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 

 ومٝمؾ هذا ضم٤مئز؟ اًمٕملم،ظمقوم٤ًم ُمـ  وسم٤مًمٞم٦م3يٚمبس أسمٜم٤مءه ُمالسمس رصم٦ًم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/327) "ومتح اًمب٤مري"( 1)
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: اًمٔم٤مهر أٟمف ٓسم٠مس سمف3 ٕٟمف مل يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم، وإٟمام شمرك ؿمٞمئ٤ًم وهق اًمتحسلم ىم٤مل 

رأى صبٞم٤ًم ُمٚمٞمح٤ًم،   أن قمثامن "زاد اعمٕم٤مد"واًمتجٛمٞمؾ، وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

هل اًمتل خترج ذم اًمقضمف قمٜمدُم٤م يْمحؽ اًمّمبل يم٤مًمٜم٘مرة، وم٘م٤مل: دؾمٛمقا ٟمقٟمتف، واًمٜمقٟم٦م: 

 .(1)وُمٕمٜمك دؾمٛمقا أي: ؾمقدوا

سمٖمػم إؾمٜم٤مد  "ذح اًمسٜم٦م"ىمٚم٧م: أصمر قمثامن مل أضمده ُمسٜمدًا، وإٟمام ذيمره اًمبٖمقي ذم 

رأى صبٞم٤ًم ُمٚمٞمح٤ًم وم٘م٤مل: دؾمٛمقا ٟمقٟمتف يمٞمال شمّمٞمبف   وم٘م٤مل: وروي أن قمثامن

 .(9)اًمٕملم

 طمٗمٔمف اهلل -حلجقري ذم سمٕمض دروؾمف قمكم ا وىمد ؾمئؾ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك سمـ

وحيرص  ،ه ُمالسمس رصم٦مءَ إذا يم٤من اًمِمخص يٚمبس أسمٜم٤م :سمٕمٚمقُمف ـ واعمسٚمٛملم شمٕم٤ممم وٟمٗمٕمٜم٤م

 ظمِمٞم٦م اًمٕملم ومٝمؾ هذا ُمنموع ؟ 3قمغم أٓ ئمٝمروا سمٛمٔمٝمر مجٞمؾ

أن اًمٜمبل  "اًمّمحٞمحلم" وذيمر طمدي٨م أيب هريرة ذم ،هذا ًمٞمس سمٛمنموع وم٠مضم٤مب:

ومحبستف ؿمٞمئ٤ًم، ىم٤مل أسمق  أثمَّ فؽع؟ أثمَّ فؽع؟)ضم٤مء إمم ومٜم٤مء سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1) احلدي٨م ...هريرة: ومٔمٜمٜم٧م أهن٤م شمٚمبسف ؾمخ٤مسم٤ًم وشمٖمسٚمف

ىم٤مًم٧م: أشمٞم٧م  "اًمبخ٤مري" وذيمر أيْم٤ًم طمدي٨م أم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/113) "اًم٘مقل اعمٗمٞمد"( 1)

 (. 19/199) "ذح اًمسٜم٦م"( 9)

 (.9391وُمسٚمؿ ) ،(9199( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)
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 . (1) (شـةشـة، )ملسو هيلع هللا ىلص: وقمكَم ىمٛمٞمص أصٗمر وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ُمع أيبملسو هيلع هللا ىلص  رؾمقل اهلل

 .: وهل سم٤محلبِمٞم٦م: طمسٜم٦مـ ـ وهق اسمـ اعمب٤مرك اهلل ىم٤مل قمبد

وىمد يم٤من يٕمّقذ احلسـ واحلسلم، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصظمػم اهلدي هدي رؾمقل اهلل وىمٚم٧م: 

يٚمبسٝمام ُمالسمس رصم٦م ظمقوم٤ًم قمٚمٞمٝمام ُمـ اًمٕملم وإٟمام يم٤من يٕمّقذمه٤م، وهذا هق اًمّمقاب، 

وم٤مـمٛم٦م أًمبس٧م وًمده٤م احلسـ طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدم أن وذم  ،وأصمر قمثامن مل يثب٧م

ؾمخ٤مسم٤ًم، واًمسخ٤مب ىم٤مل اخلٓم٤ميب: هل ىمالدة شمتخذ ُمـ ـمٞم٥م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذه٥م وٓ ومْم٦م. 

وىم٤مل اًمداودي: ُمـ ىمرٟمٗمؾ. وىم٤مل اهلروي: هق ظمٞمط ُمـ ظمرز يٚمبسف اًمّمبٞم٤من 

واجلقاري. وروى اإلؾمامقمٞمكم قمـ اسمـ أيب قمٛمر أطمد رواة هذا احلدي٨م ىم٤مل: اًمسخ٤مب 

 .(9)٘مٛمٞمص واًمقؿم٤محرء يٕمٛمؾ ُمـ احلٜمٔمؾ يم٤مًم

سم٤محلسـ، وذم  ملسو هيلع هللا ىلصوذم طمدي٨م أم ظم٤مًمد أهن٤م ًمبس٧م ىمٛمٞمّم٤ًم أصٗمر ومقصٗمف اًمٜمبل 

من ترون أن )مخٞمّم٦ٍم ؾمقداء صٖمػمة وم٘م٤مل:  سمثٞم٤مب ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصرواي٦ٍم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ُأيِتَ اًمٜمبل 

، وم٠ميت هب٤م حتٛمؾ وم٠مظمذ اخلٛمٞمّم٦م (ائتوين بلم خافد)ىم٤مل:  ،ومسٙم٧م اًم٘مقم (كؽسوا هذه؟

يا أم ). ويم٤من ومٞمٝم٤م قمٚمؿ أظمرض أو أصٗمر، وم٘م٤مل: (أبع وأخؾؼي)سمٞمده وم٠مًمبسٝم٤م، وىم٤مل: 

 . (خافد، هذه شـاه

 واًمسٜم٤مه سمٚمس٤من احلبِم٦م: احلسـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1371( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 (.3/319) "ومتح اًمب٤مري"( 9)
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 إمساك الصبيان عند الغروب

 : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

ـُ ضَمْٕمَٗمٍر، طَمَدصَمٜم٤َم حُمََٛمُد سمْ  ـُ ضُمَرْي٩ٍم، ىَم٤مَل: طَمَدصَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم ـُ قَمْبِد اهللَِ إَْٟمَّم٤مِرُي، طَمَدصَمٜم٤َم اسْم

ـْ ضَم٤مسمٍِر  يِن قَمَٓم٤مٌء، قَم ـِ اًمٜمَبِل  َأظْمؼَمَ ْقُل، »، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص، قَم ـََح افؾَّ وا إَِذا اْشَتْج َؾُؽػُّ

َقاضَِغ َتـَْتِؼُ ِحقـَئٍِذ، َؾنَِذا َذَهَب َشاَظٌة ِصْبَقاَكُؽمْ  ِمَن افِعَشاِء َؾَخؾُّوُهْم، َوَأْؽؾِْق ، َؾنِنَّ افشَّ

ِر اْشَم  ـُ ِر اْشَم اهللَِّ، َوَأْوِك ِشَؼاَءَك َواْذ ـُ ِر اْشَم اهللَِّ، َوَأْضِػْئ ِمْصَباَحَك َواْذ ـُ َباَبَك َواْذ

ِر اْشَم اهللَِّ، َوَفْو َتْعُرُض َظَؾْقِه َصْقًئا ـُ ْر إَِكاَءَك َواْذ  .(1) اهللَِّ، َوََخِّ

اًمٖمروب3 ٕن اًمِمٞم٤مـملم سم٢مُمس٤مك اًمّمبٞم٤من قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص أُمر اًمٜمبل حلدي٨م ذم هذا ا

يمام ؾمبؼ ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ذم ـ شمّمٞم٥م سم٤مًمٕملم يم٤مإلٟمس ىمد وُمٕمٚمقم أن اجلـ شمٜمتنم، 

سم٤مًمٕملم ُمـ ىمبؾ ال ي١مُمـ ُمع ذًمؽ أن يّم٤مب اًمّمبل وم ،ـ  اجلـ وىمقع اًمٕملم ُمـسم٤مب 

 سمس٥م خم٤مًمٗم٦م هذا إُمر اًمٜمبقي، واهلل أقمٚمؿ.اجلـ، 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9319(، وُمسٚمؿ )1913أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1) 
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ٙ ذكسٍا ابً القٔه لدفع شس احلاسد   األسباب الت
 ويٜمدومع ذ احل٤مؾمد قمـ اعمحسقد سمٕمنمة أؾمب٤مب:: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

واهلل  ،...واًمٚمجقء إًمٞمف ،واًمٚمجقء واًمتحّمـ سمف ،اًمتٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذه أحدها:

 واًمسٛمع هٜم٤م اعمراد سمف ؾمٛمع اإلضم٤مسم٦م ٓ ،شمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع ٓؾمتٕم٤مذشمف قمٚمٞمؿ سمام يستٕمٞمذ ُمٜمف

 ۋ ۋ ٴۇژ ملسو هيلع هللا ىلص:وىمقل اخلٚمٞمؾ  « شؿع اهلل دن ُحده»ومٝمق ُمثؾ ىمقًمف:  ،اًمسٛمع اًمٕم٤مم

ٓىمتْم٤مء طم٤مل اعمستٕمٞمذ  3وُمرة ي٘مرٟمف سم٤مًمٕمٚمؿ وُمرة سم٤مًمبٍم[ 12إسمراهٞمؿ: ] ژۅ 

وم٠مظمؼم اهلل  ،ويٕمٚمؿ يمٞمده وذه ،وم٢مٟمف يستٕمٞمذ سمف ُمـ قمدو يٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم يراه 3ذًمؽ

 3جمٞم٥م قمٚمٞمؿ سمٙمٞمد قمدوه يراه ويبٍمه :أي ،شمٕم٤ممم هذا اعمستٕمٞمذ أٟمف ؾمٛمٞمع ٓؾمتٕم٤مذشمف

وشم٠مُمؾ طمٙمٛم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٞمػ  ،وي٘مبؾ سم٘مٚمبف قمغم اًمدقم٤مء ،ًمٞمٜمبسط أُمؾ اعمستٕمٞمذ

سمٚمٗمظ اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ذم ـ اًمذي ٟمٕمٚمؿ وضمقده وٓ ٟمراه ـ ضم٤مء ذم آؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من 

اًمذيـ ي١مٟمسقن ويرون ـ وضم٤مءت آؾمتٕم٤مذة ُمـ ذ اإلٟمس  ،(1) إقمراف واًمسجدة

  ڱ ڳ ڳژ سمٚمٗمظ اًمسٛمٞمع اًمبّمػم ذم ؾمقرة طمؿ اعم١مُمـ وم٘م٤مل: ـ سم٤مإلسمّم٤مر 

 ھ ہھ ہ ہ  ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ  ڱ  ڱ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ژڌ ڎ ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌژ يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 1)

﮴  ژ [ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 933إقمراف: ] ﮳  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

 [.19ومّمٚم٧م: ] ژ



 ~124 ~ 

 

ٕن أومٕم٤مل ه١مٓء أومٕم٤مل ُمٕم٤ميٜم٦م  [193هم٤مومر: ] ژۓ    ۓ ے  ے ھھ

 ،وأُم٤م ٟمزع اًمِمٞمٓم٤من ومقؾم٤موس وظمٓمرات يٚم٘مٞمٝم٤م ذم اًم٘مٚم٥م يتٕمٚمؼ هب٤م اًمٕمٚمؿ ،شمرى سم٤مًمبٍم

وأُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سم٤مًمسٛمٞمع اًمبّمػم ذم سم٤مب ُم٤م  ،وم٠مُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سم٤مًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ومٞمٝم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل ،يرى سم٤مًمبٍم ويدرك سم٤مًمرؤي٦م

شم٘مقى اهلل وطمٗمٔمف قمٜمد أُمره وهنٞمف ومٛمـ اشم٘مك اهلل شمقمم اهلل طمٗمٔمف  السبب الثاني:

آل ]  ژ وئ    وئ ەئ ەئ ائ ائ ىژ ومل يٙمٚمف إمم همػمه ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

احػظ اهلل حيػظك احػظ »:  ًمٕمبد اهلل سمـ قمب٤مس ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل اًمٜمبل [ 193قمٛمران: 

وُمـ  ،ووضمده أُم٤مُمف أيٜمام شمقضمف ،ومٛمـ طمٗمظ اهلل طمٗمٔمف اهلل ،صحٞمح «اهلل جتده جتاهك

 .وعمـ حيذر ،يم٤من اهلل طم٤مومٔمف وأُم٤مُمف ومٛمٛمـ خي٤مف

وٓ حيدث ٟمٗمسف سم٠مذاه  ،وأن ٓ ي٘م٤مشمٚمف وٓ يِمٙمقه ،اًمّمؼم قمغم قمدوه السبب الثالث:

وٓ يستٓمؾ  ،واًمتقيمؾ قمغم اهلل ،ومام ٟمٍم قمغم طم٤مؾمده وقمدوه سمٛمثؾ اًمّمؼم قمٚمٞمف ،أصال

ي٘م٤مشمؾ سمف  ،ٖمل قمٚمٞمف اعمحسقدوىمقة ًمٚمٛمب وم٢مٟمف يمٚمام سمٖمك قمٚمٞمف يم٤من سمٖمٞمف ضمٜمداً  3شم٠مظمػمه وسمٖمٞمف

وًمق رأي اعمبٖمل قمٚمٞمف ذًمؽ  ،ومبٖمٞمف ؾمٝم٤مم يرُمٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمسف ،اًمب٤مهمل ٟمٗمسف وهق ٓ يِمٕمر

 ،وًمٙمـ ًمْمٕمػ سمّمػمشمف ٓ يرى إٓ صقرة اًمبٖمل دون آظمره وُمآًمف ،ًمّسه سمٖمٞمف قمٚمٞمف

 ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎژ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ومٙمٞمػ سمٛمـ  ،وم٢مذا يم٤من اهلل ىمد ضٛمـ ًمف اًمٜمٍم ُمع أٟمف ىمد اؾمتقرم طم٘مف أوًٓ  [93احل٩م: ]

وُم٤م ُمـ اًمذٟمقب ذٟم٥م أرسع قم٘مقسم٦م  ،قمٚمٞمف وهق ص٤مسمر َل ٖمِ سمؾ سمُ  ،مل يستقف ؿمٞمئ٤م ُمـ طم٘مف
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وىمد ؾمب٘م٧م ؾمٜم٦م اهلل أٟمف ًمق سمٖمك ضمبؾ قمغم ضمبؾ ضمٕمؾ اًمب٤مهمل  ،ُمـ اًمبٖمل وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ

 .ُمٜمٝمام ديم٤م

[ 1اًمٓمالق: ] ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ اًمتقيمؾ قمغم اهلل  السبب الرابع:

ُمـ أذى اخلٚمؼ وفمٚمٛمٝمؿ  ،واًمتقيمؾ ُمـ أىمقى إؾمب٤مب اًمتل يدومع هب٤م اًمٕمبد ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ

وُمـ يم٤من اهلل  ف،يم٤مومٞم :ف أيوم٢من اهلل طمسبُ  ،وهق ُمـ أىمقى إؾمب٤مب ذم ذًمؽ ،وقمدواهنؿ

يم٤محلر واًمؼمد واجلقع  ،فوٓ يرضه إٓ أذى ٓ سمد ُمٜم ،يم٤مومٞمف وواىمٞمف ومال ُمٓمٛمع ومٞمف ًمٕمدوه

وومرق سملم إذى اًمذي هق  ،وأُم٤م أن يرضه سمام يبٚمغ ُمٜمف ُمراده ومال يٙمقن أسمدا ،واًمٕمٓمش

وسملم اًمرضر اًمذي  ،ذم اًمٔم٤مهر إيذاء ًمف وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م إطمس٤من إًمٞمف وإرضار سمٜمٗمسف

وضمٕمؾ  ،ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمؾ قمٛمؾ ضمزاء ُمـ ضمٜمسف :سمٕمض اًمسٚمػ ىم٤مل ،يتِمٗمك سمف ُمٜمف

 ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ ضمزاء اًمتقيمؾ قمٚمٞمف ٟمٗمس يمٗم٤ميتف ًمٕمبده وم٘م٤مل: 

سمؾ ضمٕمؾ ٟمٗمسف  ،ومل ي٘مؾ ٟم١مشمف يمذا ويمذا ُمـ إضمر يمام ىم٤مل ذم إقمامل[ 1اًمٓمالق: ]

ومٚمق شمقيمؾ اًمٕمبد قمغم اهلل شمٕم٤ممم طمؼ  ،ؾمبح٤مٟمف يم٤مذم قمبده اعمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمسبف وواىمٞمف

 ،ويمٗم٤مه وٟمٍمه ،ًمف خمرضم٤م ُمـ ذًمؽشمقيمٚمف ويم٤مدشمف اًمسٛمقات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ جلٕمؾ 

يمت٤مب "وىمد ذيمرٟم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمتقيمؾ وومقائده وقمٔمؿ ُمٜمٗمٕمتف وؿمدة طم٤مضم٦م اًمٕمبد إًمٞمف ذم 

أٟمف ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت  ،وذيمرٟم٤م هٜم٤مك ومس٤مد ُمـ ضمٕمٚمف ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اعمٕمٚمقًم٦م، "اًمٗمتح اًم٘مدد

يمٚمام  وأٟمف ،ٜم٤م أٟمف ُمـ أضمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مروملمٞمَ وسمَ  ،وأسمٓمٚمٜم٤م ىمقًمف ُمـ وضمقه يمثػمة ،اًمٕمقام

وأٟمف قمغم ىمدر إيامن اًمٕمبد يٙمقن  ،قمال ُم٘م٤مم اًمٕمبد يم٤مٟم٧م طم٤مضم٤مشمف إمم اًمتقيمؾ أقمٔمؿ وأؿمد
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وإٟمام اعم٘مّمقد هٜم٤م ذيمر إؾمب٤مب اًمتل يٜمدومع هب٤م ذ احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ واًمس٤مطمر  ،شمقيمٚمف

 .واًمب٤مهمل

وأن ي٘مّمد أن يٛمحقه  ،واًمٗمٙمر ومٞمف ،ومراغ اًم٘مٚم٥م ُمـ آؿمتٖم٤مل سمف السبب الخامس:

وهذا ُمـ  ،وٓ يٛمأل ىمٚمبف سم٤مًمٗمٙمر ومٞمف ،وٓ خي٤مومف ،ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،ُمـ سم٤مًمف يمٚمام ظمٓمر ًمف

وم٢من هذا سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يٓمٚمبف  3وأىمقى إؾمب٤مب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم اٟمدوم٤مع ذه ،أٟمٗمع إدوي٦م

سمؾ اٟمٕمزل قمٜمف مل ي٘مدر  ،وٓ مت٤مؾمؽ هق وإي٤مه ،وم٢مذا مل يتٕمرض ًمف ،قمدوه ًمٞمٛمسٙمف وي١مذيف

وم٢مذا  ،وهٙمذا إرواح ؾمقاء ،وشمٕمٚمؼ يمؾ ُمٜمٝمام سمّم٤مطمبف طمّمؾ اًمنم ،وم٢مذا مت٤مؾمٙم٤م ،قمٚمٞمف

وهق  ،وروح احل٤مؾمد اًمب٤مهمل ُمتٕمٚم٘م٦م سمف ي٘مٔم٦م وُمٜم٤مُم٤م ٓ يٗمؽم قمٜمف ،قمٚمؼ روطمف وؿمبثٝم٤م سمف

م اًم٘مرار دِ وم٢مذا شمٕمٚم٘م٧م يمؾ روح ُمٜمٝمام سم٤مٕظمرى قمُ  ،يتٛمٜمك أن يتامؾمؽ اًمروطم٤من ويتِمبث٤م

وص٤مهن٤م قمـ اًمٗمٙمر ومٞمف واًمتٕمٚمؼ  ،وم٢مذا ضمبذ روطمف قمٜمف، ٤مطمتك هيٚمؽ أطمدمه ،ودام اًمنم

وآؿمتٖم٤مل سمام هق  ،وم٢مذا ظمٓمر سمب٤مًمف سم٤مدر إمم حمق ذًمؽ اخل٤مـمر ،وأن ٓ خيٓمره سمب٤مًمف ،سمف

وم٢من احلسد يم٤مًمٜم٤مر وم٢مذا مل دمد  3سم٘مل احل٤مؾمد اًمب٤مهمل ي٠ميمؾ سمٕمْمف سمٕمْم٤م ،أٟمٗمع ًمف وأومم سمف

ٓ يٚم٘م٤مه إٓ أصح٤مب اًمٜمٗمقس  ،عوهذا سم٤مب قمٔمٞمؿ اًمٜمٗم ،ُم٤م شم٠ميمٚمف أيمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م

ـ وسمٞمٜمف طمتك يذوق طمالوشمف وـمٞمبف وٟمٕمٞمٛمف ٓمِ اًمٗمَ  سِ ٞم  وسملم اًمٙمَ  ،واهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ،اًمنميٗم٦م

وٓ يرى  ،روطمف سمف وشمٕمٚمؼ ،يم٠مٟمف يرى ُمـ أقمٔمؿ قمذاب اًم٘مٚم٥م واًمروح اؿمتٖم٤مًمف سمٕمدوه

اًمتل  ،وٓ يّمدق هبذا إٓ اًمٜمٗمقس اعمٓمٛمئٜم٦م اًمقارقم٦م اًمٚمٞمٜم٦م ،مل ًمروطمف ُمـ ذًمؽآؿمٞمئ٤م 

ومقصم٘م٧م  ،وقمٚمٛم٧م أن ٟمٍمه ًمف ظمػم ُمـ اٟمتّم٤مره٤م هل ًمٜمٗمسٝم٤م ،رضٞم٧م سمقيم٤مًم٦م اهلل هل٤م

وأٟمف ٓ  ،ووقمده صدق ،وقمٚمٛم٧م أن ضامٟمف طمؼ ،واـمٛم٠مٟم٧م سمف ،وؾمٙمٜم٧م إًمٞمف ،سم٤مهلل
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ومٕمٚمٛم٧م أن ٟمٍمه هل٤م أىمقى وأصمب٧م وأدوم  ،وٓ أصدق ُمٜمف ىمٞمال ،أورم سمٕمٝمده ُمـ اهلل

 وٓ ي٘مقى قمغم هذا إٓ ،ٟمٍم خمٚمقق ُمثٚمٝم٤م هل٤م أو ،وأقمٔمؿ وم٤مئدة ُمـ ٟمٍمه٤م هل ًمٜمٗمسٝم٤م

 :سمـ

وضمٕمؾ حمبتف وشمرضٞمف  ،وهق اإلىمب٤مل قمغم اهلل واإلظمالص ًمف السبب السادس:

شمدب ومٞمٝم٤م دسمٞم٥م اخلقاـمر ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م طمتك  ،واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف ذم حمؾ ظمقاـمر ٟمٗمسف وأُم٤مٟمٞمٝم٤م

٤م ذم حم٤مب ومتب٘مك ظمقاـمره وهقاضمسف وأُم٤مٟمٞمف يمٚمٝم ،ي٘مٝمره٤م ويٖمٛمره٤م ويذهبٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

يمام يذيمر اعمح٥م اًمت٤مم اعمحب٦م  ،ومتٚم٘مف وشمرضٞمف واؾمتٕمٓم٤مومف وذيمره ،واًمت٘مرب إًمٞمف ،اًمرب

ومال جيٕمؾ سمٞم٧م إٟمٙم٤مره وىمٚمبف  ،عمحبقسمف اعمحسـ إًمٞمف اًمذي ىمد اُمتألت ضمقاٟمحف ُمـ طمبف

هذا  ،واًمتدسمػم قمٚمٞمف ،واًمٓمريؼ إمم آٟمت٘م٤مم ُمٜمف ،ُمٕمٛمقرا سم٤مًمٗمٙمر ذم طم٤مؾمده واًمب٤مهمل قمٚمٞمف

سمؾ إذا  ،ع ًمف إٓ ىمٚم٥م ظمراب مل شمسٙمـ ومٞمف حمب٦م اهلل وإضمالًمف وـمٚم٥م ُمرض٤مشمفُم٤م ٓ يتس

 ،إي٤مك ومحك اعمٚمؽ :واضمت٤مز سمب٤مسمف ُمـ ظم٤مرج ٟم٤مداه طمرس ىمٚمبف ،ُمسف ـمٞمػ ُمـ ذًمؽ

ُم٤م ًمؽ وًمبٞم٧م  ،وٟمزل هب٤م ،ومٞمٝم٤م ّؾ إذه٥م إمم سمٞمقت اخل٤مٟم٤مت اًمتل يمؾ ُمـ ضم٤مء طَم 

ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وأطم٤مـمف سم٤مًمسقر ،وأدار قمٚمٞمف احلرس ،اًمسٚمٓم٤من اًمذي أىم٤مم قمٚمٞمف اًمٞمزك

 حس جس مخ حخ جخ مح  جح مجژ طمٙم٤مي٦م قمـ قمدوه إسمٚمٞمس أٟمف ىم٤مل: 

 ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: [ 11 - 19ص: ] ژخس 

 ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہژ وىم٤مل: [ 39احلجر: ]

 - 22اًمٜمحؾ: ] ژ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ
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 ڇ ڇ  ڇ چچ   چ چ ڃ ڃژ يؼ: وىم٤مل ذم طمؼ اًمّمدّ  [133

ومام أقمٔمؿ ؾمٕم٤مدة ُمـ دظمؾ هذا احلّمـ وص٤مر  [93يقؾمػ: ] ژ ڍ ڇ

وٓ ضٞمٕم٦م قمغم ُمـ آوى  ،ًم٘مد آوى إمم طمّمـ ٓ ظمقف قمغم ُمـ حتّمـ سمف ،داظمؾ اًمٞمزك

  ڎ ڎ  ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ و  ،ذم اًمدٟمق إًمٞمف ُمٜمف وٓ ُمٓمٛمع ًمٚمٕمدو ،إًمٞمف

 [.3اجلٛمٕم٦م: ] ژڈ 

وم٢من  3دمريد اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ؾمٚمٓم٧م قمٚمٞمف أقمداءه السبب السابع:

اًمِمقرى: ] ژ ىئ مئ  حئ  جئ ی ی یژ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 جئ ی ی یژ  ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل خلػم اخلٚمؼ وهؿ أصح٤مب ٟمبٞمف دوٟمف [ 13

ومام ؾمٚمط قمغم  [191آل قمٛمران: ] ژجت يب ىب مب خب  جبحب يئ ىئ مئ حئ

وُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف اًمٕمبد ُمـ ذٟمقسمف أضٕم٤مف ُم٤م  ،اًمٕمبد ُمـ ي١مذيف إٓ سمذٟم٥م يٕمٚمٛمف أو ٓ يٕمٚمٛمف

ومام حيت٤مج اًمٕمبد إمم ،... وُم٤م يٜمس٤مه مم٤م قمٚمٛمف وقمٛمٚمف أضٕم٤مف ُم٤م يذيمره ،يٕمٚمٛمف ُمٜمٝم٤م

 ،إٓ سمذٟم٥م ومام ؾمٚمط قمٚمٞمف ُم١مذٍ  ،آؾمتٖمٗم٤مر ُمٜمف مم٤م ٓ يٕمٚمٛمف أضٕم٤مف أضٕم٤مف ُم٤م يٕمٚمٛمف

ٞم٧م صمؿ وم٘م٤مل: ًمف ىمػ طمتك أدظمؾ اًمب ،وم٠مهمٚمظ ًمف وٟم٤مل ُمٜمف رضمٌؾ  اًمسٚمِػ  وًم٘مل سمٕمَض 

صمؿ ظمرج إًمٞمف وم٘م٤مل  ،ومدظمؾ ومسجد هلل وشمرضع إًمٞمف وشم٤مب وأٟم٤مب إمم رسمف ،أظمرج إًمٞمؽ

وؾمٜمذيمر إن ؿم٤مء اهلل  .ًمف: ُم٤م صٜمٕم٧م وم٘م٤مل: شمب٧م إمم اهلل ُمـ اًمذٟم٥م اًمذي ؾمٚمٓمؽ سمف قمكم

ُمـ اًمذٟمقب قمقذم ُمـ  قذِمَ وم٢مذا قمُ  ،شمٕم٤ممم أٟمف ًمٞمس ذم اًمقضمقد ذ إٓ اًمذٟمقب وُمقضمب٤مهت٤م

قمٚمٞمف وأوذي وشمسٚمط قمٚمٞمف ظمّمقُمف رء أٟمٗمع ًمف ُمـ  َل ٖمِ إذا سمُ  ومٚمٞمس ًمٚمٕمبد ،ُمقضمب٤مهت٤م
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وقمالُم٦م ؾمٕم٤مدشمف أن يٕمٙمس ومٙمره وٟمٔمره قمغم ٟمٗمسف وذٟمقسمف وقمٞمقسمف  ،اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح

سمؾ يتقمم هق  ،ومال يب٘مك ومٞمف ومراغ ًمتدسمر ُم٤م ٟمزل سمف ،ومٞمِمٖمؾ هب٤م وسم٢مصالطمٝم٤م وسم٤مًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م

ومام أؾمٕمده ُمـ  ،واهلل يتقمم ٟمٍمشمف وطمٗمٔمف واًمدومع قمٜمف وٓ سمد ،اًمتقسم٦م وإصالح قمٞمقسمف

وًمٙمـ اًمتقومٞمؼ واًمرؿمد سمٞمد  ،وُم٤م أطمسـ أصمره٤م قمٚمٞمف ،وُم٤م أسمريمٝم٤م ُمـ ٟم٤مزًم٦م ٟمزًم٧م سمف ،قمبد

ٓ ُمٕمروم٦م سمف وٓ إرادة  ،ومام يمؾ أطمد يقومؼ هلذا ،اهلل ٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع

 .سم٤مهلل وٓ طمقل وٓىمقة إٓ ،ًمف وٓ ىمدرة قمٚمٞمف

وم٢من ًمذًمؽ شم٠مصمػما قمجٞمب٤م ذم دومع  3اًمّمدىم٦م واإلطمس٤من ُم٤م أُمٙمٜمف السبب الثامن:

وًمق مل يٙمـ ذم هذا إٓ دم٤مرب إُمؿ ىمديام وطمديث٤م  ،ودومع اًمٕملم وذ احل٤مؾمد ،اًمبالء

وإن أص٤مسمف رء  ،ومام يٙم٤مد اًمٕملم واحلسد وإذى يتسٚمط قمغم حمسـ ُمتّمدق ،ًمٙمٗمك سمف

 ،ويم٤مٟم٧م ًمف ومٞمف اًمٕم٤مىمب٦م احلٛمٞمدة ،ػ واعمٕمقٟم٦م واًمت٠ميٞمدذًمؽ يم٤من ُمٕم٤مُمال ومٞمف سم٤مًمٚمٓم ُمـ

ٜم٦م واىمٞم٦م وطمّمـ قمٚمٞمف ُمـ اهلل ضُم  ،وم٤معمحسـ اعمتّمدق ذم ظمٗم٤مرة إطمس٤مٟمف وصدىمتف

وُمـ أىمقى  ،وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمِمٙمر طم٤مرس اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م يٙمقن ؾمبب٤م ًمزواهل٤م ،طمّملم

ك شمزول اًمٜمٕمٛم٦م وم٢مٟمف ٓ يٗمؽم وٓ يٜمل وٓ يؼمد ىمٚمبف طمت 3إؾمب٤مب طمسد احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ

ومام طمرس اًمٕمبد ٟمٕمٛم٦م اهلل  ،ومحٞمٜمئذ يؼمد أٟمٞمٜمف وشمٜمٓمٗملء ٟم٤مره ٓ أـمٗم٠مه٤م اهلل ،قمـ اعمحسقد

وهق ، وٓ قمرضٝم٤م ًمٚمزوال سمٛمثؾ اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سمٛمٕم٤ميص اهلل ،شمٕم٤ممم قمٚمٞمف سمٛمثؾ ؿمٙمره٤م

وم٤معمحسـ اعمتّمدق يستخدم ضمٜمدا وقمسٙمرا  ،وهق سم٤مب إمم يمٗمران اعمٜمٕمؿ ،يمٗمران اًمٜمٕمٛم٦م

ومٛمـ مل يٙمـ ًمف ضمٜمد وٓ قمسٙمر وًمف قمدو وم٢مٟمف  ،وهق ٟم٤مئؿ قمغم ومراؿمف ي٘م٤مشمٚمقن قمٜمف

 .واهلل اعمستٕم٤من ،يقؿمؽ أن ئمٗمر سمف قمدوه وإن شم٠مظمرت ُمدة اًمٔمٗمر
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وٓ يقومؼ  ،وأؿم٘مٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وهق ُمـ أصٕم٥م إؾمب٤مب قمغم اًمٜمٗمس السبب التاسع:

 ،س٤من إًمٞمفوهق إـمٗم٤مء ٟم٤مر احل٤مؾمد واًمب٤مهمل واعم١مذي سم٤مإلطم ،ًمف إٓ ُمـ قمٔمؿ طمٔمف ُمـ اهلل

 ،ومٙمٚمام ازداد أذى وذا وسمٖمٞم٤م وطمسدا ازددت إًمٞمف إطمس٤مٟم٤م وًمف ٟمّمٞمح٦م وقمٚمٞمف ؿمٗم٘م٦م

وم٤مؾمٛمع أن ىمقًمف قمز وضمؾ:  ،قمـ أن شمتٕم٤مـم٤مه ومْمالً  ،وُم٤م أفمٜمؽ شمّمدق سم٠من هذا يٙمقن

 ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ  ک ک  کک  ڑ  ڑ ژ ژژ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ    ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ  ں  ں ڱ ڱ ڱ

ژ وىم٤مل: [ 19 - 13ومّمٚم٧م: ] ژ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے    ھ  ھ

 ژچ  چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

أكه ْضبه ؿومه حتى » ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي طمٙمك قمٜمف ٟمبٞمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوشم٠مُمؾ طم٤مل اًمٜمبل  [13اًم٘مّمص: ]

رواه  «أدموه ؾجعل يسؾت افدم ظـه ويؼول افؾفم اؽػر فؼومي ؾنَنم ٓ يعؾؿون

ُمـ اإلطمس٤من ىم٤مسمؾ هب٤م يمٞمػ مجع ذم هذه اًمٙمٚمامت أرسمع ُم٘م٤مُم٤مت  (1) اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ

 اقمتذاره افثافث: .اؾمتٖمٗم٤مره هلؿ وافثاين: .قمٗمقه قمٜمٝمؿ أحدها: .إؾم٤مءهتؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م إًمٞمف

يمام  ،اؾمتٕمٓم٤مومف هلؿ سم٢مض٤مومتٝمؿ إًمٞمف وم٘م٤مل اهمٗمر ًم٘مقُمل افرابع: .قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن

ي٘مقل اًمرضمؾ عمـ يِمٗمع قمٜمده ومٞمٛمـ يتّمؾ سمف هذا وًمدي هذا همالُمل هذا ص٤مطمبل ومٝمبف 

  .زم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 1729(، وُمسٚمؿ )1377أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)
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أن  اظؾم ،ويٓمٞمبف إًمٞمٝم٤م ويٜمٕمٛمٝم٤م سمف ،ؾمٛمع أن ُم٤م اًمذي يسٝمؾ هذا قمغم اًمٜمٗمسوا

وشمرضمقه أن يٕمٗمق قمٜمٝم٤م ويٖمٗمره٤م ًمؽ وهيبٝم٤م  ،ًمؽ ذٟمقسم٤م سمٞمٜمؽ وسملم اهلل خت٤مف قمقاىمبٝم٤م

وُمع هذا ٓ ي٘متٍم قمغم جمرد اًمٕمٗمق واعمس٤محم٦م طمتك يٜمٕمؿ قمٚمٞمؽ ويٙمرُمؽ وجيٚم٥م  ،ًمؽ

وم٢مذا يمٜم٧م شمرضمق هذا ُمـ رسمؽ أن ي٘م٤مسمؾ سمف  ،إًمٞمؽ ُمـ اعمٜم٤مومع واإلطمس٤من ومقق ُم٤م شم١مُمٚمف

وشم٘م٤مسمؾ سمف إؾم٤مءهتؿ ًمٞمٕم٤مُمٚمؽ اهلل هذه  ،ومام أوٓك وأضمدرك أن شمٕم٤مُمؾ سمف ظمٚم٘مف 3إؾم٤مءشمؽ

ومٙمام شمٕمٛمؾ ُمع اًمٜم٤مس ذم إؾم٤مءهتؿ ذم طم٘مؽ  3وم٢من اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ 3اعمٕم٤مُمٚم٦م

وأطمسـ  ،وم٤مٟمت٘مؿ سمٕمد ذًمؽ أو اقمػ ،ضمزاء ووم٤مىم٤م ،يٗمٕمؾ اهلل ُمٕمؽ ذم ذٟمقسمؽ وإؾم٤مءشمؽ

ومٛمـ شمّمقر هذا اعمٕمٜمك  ،ويمام شمٗمٕمؾ ُمع قمب٤مده يٗمٕمؾ ُمٕمؽ ،ومٙمام شمديـ شمدان ،أو اشمرك

هذا ُمع ُم٤م حيّمؾ ًمف سمذًمؽ ُمـ  ،أؾم٤مء إًمٞمف ـه٤من قمٚمٞمف اإلطمس٤من إمم ُم ،وؿمٖمؾ سمف ومٙمره

ًمٚمذي ؿمٙمك إًمٞمف ىمراسمتف وأٟمف حيسـ إًمٞمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيمام ىم٤مل اًمٜمبل  ،ٟمٍم اهلل وُمٕمٞمتف اخل٤مص٦م

 (1) رواه ُمسٚمؿ « يزال معك من اهلل طفر ما دمت ظذ ذفكٓ»وهؿ يسٞمئقن إًمٞمف وم٘م٤مل: 

وم٢مٟمف يمؾ ُمـ  ،هذا ُمع ُم٤م يتٕمجٚمف ُمـ صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ويّمػمون يمٚمٝمؿ ُمٕمف قمغم ظمّمٛمف

ؾمٛمع أٟمف حمسـ إمم ذًمؽ اًمٖمػم وهق ُمزء إًمٞمف وضمد ىمٚمبف ودقم٤مءه ومهتف ُمع اعمحسـ 

ومٝمق هبذا اإلطمس٤من ىمد اؾمتخدم قمسٙمرا  ،وذًمؽ أُمر ومٓمري ومٓمر اهلل قمب٤مده ،قمغم اعمزء

هذا ُمع أٟمف ٓ سمد ًمف ُمع  ،وٓ يريدون ُمٜمف إىمٓم٤مقم٤م وٓ ظمؼما ،ٓ يٕمرومٝمؿ وٓ يٕمرومقٟمف

إُم٤م أن يٛمٚمٙمف سم٢مطمس٤مٟمف ومٞمستٕمبده ويٜم٘م٤مد ًمف ويذل ًمف  :قمدوه وطم٤مؾمده ُمـ إطمدى طم٤مًمتلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، قمـ أيب هريرة 9111أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)
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 3ؾم٤مءشمف إًمٞمفوإُم٤م أن يٗمت٧م يمبده وي٘مٓمع داسمره إن أىم٤مم قمغم إ ،ويب٘مك ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمف

 ،وُمـ ضمرب هذا قمرومف طمؼ اعمٕمروم٦م ،وم٢مٟمف يذي٘مف سم٢مطمس٤مٟمف أضٕم٤مف ُم٤م يٜم٤مل ُمٜمف سم٤مٟمت٘م٤مُمف

وهق اعمسئقل أن يستٕمٛمٚمٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م ، واهلل هق اعمقومؼ اعمٕملم سمٞمده اخلػم يمٚمف ٓ إًمف همػمه

 .ذم ذًمؽ سمٛمٜمف ويمرُمف

قم٤مضمٚم٦م  ،وذم اجلٛمٚم٦م ومٗمل هذا اعم٘م٤مم ُمـ اًمٗمقائد ُم٤م يزيد قمغم ُم٤مئ٦م ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٕمبد

 .ُمقضع آظمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ؾمٜمذيمره٤م ذم ،وآضمٚم٦م

وهق دمريد  ،وقمٚمٞمف ُمدار هذه إؾمب٤مب ،وهق اجل٤مُمع ًمذًمؽ يمٚمف السبب العاشر:

واًمٕمٚمؿ سم٠من هذه  ،واًمؽمطمؾ سم٤مًمٗمٙمر ذم إؾمب٤مب إمم اعمسب٥م اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ ،اًمتقطمٞمد

وٓ شمرض وٓ شمٜمٗمع  ،آٓت سمٛمٜمزًم٦م طمريم٤مت اًمري٤مح وهل سمٞمد حمريمٝم٤م ووم٤مـمره٤م وسم٤مرئٝم٤م

ىم٤مل  ،وهق اًمذي يٍمومٝم٤م قمٜمف وطمده ٓ أطمد ؾمقاه ،ومٝمق اًمذي حيسـ قمبده هب٤م ،إٓ سم٢مذٟمف

 ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ پڀ    پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱژ شمٕم٤ممم: 

 ،وم٢مذا ضمرد اًمٕمبد اًمتقطمٞمد وم٘مد ظمرج ُمـ ىمٚمبف ظمقف ُم٤م ؾمقاه.. .[137يقٟمس: ]  ژ

 ،وىمد أُمٜمف ُمٜمف ،سمؾ يٗمرد اهلل سم٤معمخ٤موم٦م ،ويم٤من قمدوه أهقن قمٚمٞمف ُمـ أن خي٤مومف ُمع اهلل شمٕم٤ممم

ودمرد اهلل حمب٦م وظمِمٞم٦م وإٟم٤مسم٦م  ،واؿمتٖم٤مًمف سمف وومٙمره ومٞمف ،وظمرج ُمـ ىمٚمبف اهتامُمف سمف

ومػمى أن إقمامًمف ومٙمره ذم أُمر قمدوه وظمقومف ُمٜمف واؿمتٖم٤مًمف  ،وشمقيمال واؿمتٖم٤مٓ سمف قمـ همػمه

واهلل يتقمم  ،وإٓ ومٚمق ضمرد شمقطمٞمده ًمٙم٤من ًمف ومٞمف ؿمٖمؾ ؿم٤مهمؾ ،هسمف ُمـ ٟم٘مص شمقطمٞمد

وم٢من يم٤من ُم١مُمٜم٤م وم٤مهلل يداومع قمٜمف وٓ  ،وم٢من اهلل يداومع قمـ اًمذيـ آُمٜمقا 3طمٗمٔمف واًمدومع قمٜمف
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وإن  ،وم٢من يمٛمؾ إيامٟمف يم٤من دومع اهلل قمٜمف أشمؿ دومع ،وسمحس٥م إيامٟمف يٙمقن دوم٤مع اهلل قمٜمف، سمد

ُمـ أىمبؾ  :يمام ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ ،ًمف ُمرة وُمرةوإن يم٤من ُمرة وُمرة وم٤مهلل  ،ُمزج ُمزج ًمف

 ،وُمـ أقمرض قمـ اهلل سمٙمٚمٞمتف أقمرض اهلل قمٜمف مجٚم٦م ،قمغم اهلل سمٙمٚمٞمتف أىمبؾ اهلل قمٚمٞمف مجٚم٦م

وم٤مًمتقطمٞمد طمّمـ اهلل إقمٔمؿ اًمذي ُمـ دظمٚمف  .وُمـ يم٤من ُمرة وُمرة وم٤مهلل ًمف ُمرة وُمرة

مل خيػ اهلل وُمـ  ،ظم٤مومف يمؾ رء ،ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ: ُمـ ظم٤مف اهلل ،يم٤من ُمـ أُمٜملم

 .أظم٤مومف ُمـ يمؾ رء

وًمٞمس ًمف أٟمٗمع ُمـ  ،ومٝمذه قمنمة أؾمب٤مب يٜمدومع هب٤م ذ احل٤مؾمد واًمٕم٤مئـ واًمس٤مطمر

سمؾ  ،وأن ٓ خي٤مف ُمٕمف همػمه ،وصم٘متف سمف ،وشمقيمٚمف قمٚمٞمف ،وإىمب٤مًمف قمٚمٞمف ،اًمتقضمف إمم اهلل

وٓ  ،ومال يٕمٚمؼ ىمٚمبف سمٖمػمه 3وٓ يرضمقا ؾمقاه سمؾ يرضمقه وطمده ،يٙمقن ظمقومف ُمٜمف وطمده

 ،ؾ إًمٞمفيمِ وُمتك قمٚمؼ ىمٚمبف سمٖمػمه ورضم٤مه وظم٤مومف وُ  ،وٓ يرضمق إٓ إي٤مه ،ٞم٨م سمسقاهيستٖم

ل ذِ وُمـ رضم٤م ؿمٞمئ٤م ؾمقى اهلل ظُم  ،ط قمٚمٞمفٚم  ومٛمـ ظم٤مف ؿمٞمئ٤م همػم اهلل ؾُم  ،ضمٝمتف ل ُمـذِ وظُم 

 ژی  ی  ی ی ىئژ، هذه ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ،م ظمػمهرِ وطُم  ،ُمـ ضمٝمتف

 .(1)[ 99إطمزاب: ]

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9/933) "سمدائع اًمٗمقائد" (1)
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 العائً التحسش مً
أن يت٘مل اهلل ذم إظمقاٟمف اعمسٚمٛملم، وٓ ، يّمٞم٥م سمٕمٞمٜمفيٜمبٖمل عمـ قمٚمؿ ُمـ ٟمٗمسف أٟمف 

  گ گ ک کژ ي١مذهيؿ سمٕمٞمٜمف3 وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، واًمٜمبل  [11ٕطمزاب: ] ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 أن يب٤مدر سم٤مًمتؼميؽ، ومٕمٚمٞمف (1) ) ـل ادسؾم ظذ ادسؾم حرام، دمه ومافه وظرضه (ي٘مقل: 

 فٚمِ بَ مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، وطمّمؾ اًمرضر ُمـ ىمِ  نإذا رأى ُم٤م يٕمجبف، وإ ـ وهق اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م ـ

قمغم ؿمخص ُمـ اعمسٚمٛملم ومٚمٞمب٤مدر سم٤مًمقضقء وهمسؾ أقمْم٤مئف قمغم ٟمحق ُم٤م شم٘مدم، صمؿ 

ذًمؽ، وطمّمؾ اًمرضر قمغم وم٢من يم٤من ممـ ٓ يب٤مزم سم، يٕمٓمل همس٤مًمتف ًمٚمذي أصٞم٥م سم٤مًمٕملم

أن حيبسف3 دومٕم٤م ًمٚمرضر قمـ اعمسٚمٛملم، يمام ٟمص قمغم إُمر  وزم  ٕمغم وم، اعمسٚمٛملم ُمـ ىمبٚمف

  ذًمؽ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

: وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إذا قمرف أطمد سم٤مإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ومٞمٜمبٖمل ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

اضمتٜم٤مسمف، واًمتحرز ُمٜمف، وإذا صمب٧م ذًمؽ قمٜمد اإلُم٤مم، ومٞمٜمبٖمل ًمإلُم٤مم ُمٜمٕمف ُمـ ُمداظمٚم٦م 

سمٞمتف، وم٢من يم٤من وم٘مػمًا رزىمف ُم٤م ي٘مقم سمف، ويمػ اًمٜم٤مس، واًمتٕمرض ٕذاهؿ، وي٠مُمره سمٚمزوم 

ُمِم٤مهدة صالة  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜم٤مس قم٤مديتف، ومرضه أؿمد ُمـ رض آيمؾ اًمثقم اًمذي ُمٜمٕمف اًمٜمبل 

 .(1( ) 9)اجلامقم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (، قمـ أيب هريرة 9193أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)

 .(، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 197أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 9)
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: وإذا قمرف اًمرضمؾ سم٤مٕذى سم٤مًمٕملم ؾم٤مغ ـ سمؾ وضم٥م ـ طمبسف  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ـ اًمٗم٘مٝم٤مء، وإومراده قمـ اًمٜم٤مس، ويٓمٕمؿ ويس٘مل طمتك يٛمقت، ذيمر ذًمؽ همػم واطمد ُم

وٓ يٜمبٖمل أن يٙمقن ذم ذًمؽ ظمالف، ٕن هذا ُمـ ٟمّمٞمح٦م اعمسٚمٛملم، ودومع إذى 

 .(9)قمٜمٝمؿ، وًمق ىمٞمؾ ومٞمف همػم ذًمؽ مل يٙمـ سمٕمٞمدا ُمـ أصقل اًمنمع

: وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٛمـ قمرف سم٤مإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم، وم٘م٤مل ىمقم: وىم٤مل اًمِمقيم٤مين

ُمـ ًمزوم سمٞمتف، وىمٞمؾ: يٜمٗمك، يٛمٜمع ُمـ آشمّم٤مل سم٤مًمٜم٤مس3 دومٕم٤م ًمرضره سمحبس أو همػمه 

 .(1)وأسمٕمد ُمـ ىم٤مل: إٟمف ي٘متؾ

  

                                                                                       = 

 (.2/311) "ذح اًمبخ٤مري"( 1)

 (.1/331) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم"( 9)

 (.17-1/19) "ومتح اًم٘مدير"( 1)
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ّ أتلف شٔئا  العائً إذا قتل بعٔيُ أ
يؼتل  ظَلم) :ملسو هيلع هللا ىلصؾ3 ًم٘مقل اًمٜمبل تُ ٘مْ شم٘مدم ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ أن اًمٕملم ىمد شمَ 

؟ وهؾ  ، وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕم٤مئـ هؾ ُي٘مَتؾ إذا ىمتؾ سمٕمٞمٜمف، أم ٓ(أحدـم أخاه

 يْمٛمـ إذا أشمٚمػ ؿمٞمئ٤م ؟ 

ىم٤مل اًم٘مرـمبل: ًمق اٟمتٝم٧م إص٤مسم٦م اًمٕملم إمم أن يٕمرف سمذًمؽ، ويٕمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف أٟمف يمٚمام 

شمٙمٚمؿ سمٌمء ُمٕمٔماًم ًمف أو ُمتٕمجب٤ًم ُمٜمف أصٞم٥م ذًمؽ اًمٌمء، وشمٙمرر ذًمؽ سمحٞم٨م يّمػم 

ذًمؽ قم٤مدة، ومام أشمٚمٗمف سمٕمٞمٜمف همرُمف، وإن ىمتؾ أطمدًا سمٕمٞمٜمف قم٤مُمدًا ًم٘متٚمف ىمتؾ سمف، يم٤مًمس٤مطمر 

ًم٘م٤مشمؾ سمسحره قمٜمد ُمـ ٓ ي٘متٚمف يمٗمرًا، وأُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞم٘متؾ قمغم يمؾ طم٤مل، ىمتؾ سمسحره أو ا

 .(1)3ٓ ٕٟمف يم٤مًمزٟمديؼ

ىمٚم٧م: وىمد ُمٜمع سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مّم٤مص ذم ذًمؽ3 سمحج٦م أٟمف ٓ ي٘متؾ هم٤مًمب٤ًم، وٓ 

 .(9) يٕمد ُمٝمٚمٙم٤ًم، سمؾ ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اًمروض٦م: وٓ دي٦م ومٞمف، وٓ يمٗم٤مرة

ـ: وٓ يٕمٙمر قمغم ذًمؽ إٓ احلٙمؿ سم٘متؾ اًمس٤مطمر، وم٢مٟمف ذم  ـ ُمتٕم٘مب٤مً  ىم٤مل احل٤مومظ

 .(1)ُمٕمٜم٤مه، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ومٞمف قمّس

: وىمد يٜم٤مزع ذم ىمقهلؿ: إٟمف ٓ يٗميض إمم اًم٘متؾ هم٤مًمب٤ًم وٓ يٕمد وىم٤مل اًمٕمراىمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/191) "اعمٗمٝمؿ"( 1)

 . (2/131) "روض٦م اًمٓم٤مًمبلم"( 9)

 (.911-13/919) "اًمٗمتح"( 1)
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ُمٝمٚمٙم٤ًم، وي٘م٤مل: اًمتّمقير ذم ؿمخص اٟمتٝمك أُمره إمم أن ٟمٔمره اعمذيمقر يٗميض إمم اًم٘متؾ 

 .(1)هم٤مًمب٤ًم، ويٕمد ُمٝمٚمٙم٤مً 

وممـ ىم٤مل سم٤مًم٘مّم٤مص ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعم٤موردي ىم٤مل: ودًمٞمٚمٜم٤م هق أن اًم٘متؾ طمدث قمـ 

وٕٟمف ًمٞمس يٛمتٜمع أن  ،يم٤مًمسؿ وطمٗمر اًمبئر ،ومج٤مز أن يتٕمٚمؼ سمف ضامن اًمٜمٗمس 3ؾمب٥م ىم٤مشمؾ

يمام يٜمٗمّمؾ ُمـ اعمتث٤مئ٥م ُم٤م يتّمؾ سم٤معم٘م٤مسمؾ ًمف و ،يٜمٗمّمؾ ُمـ اًمس٤مطمر ُم٤م يتّمؾ سم٤معمسحقر

 .(9)ويمام يٜمٗمّمؾ ُمـ ٟمٔمر اًمذي يٕملم ُم٤م اؾمتحسـ ومٞمتّمؾ سم٤معمٕملم واعمستحسـ ،ومٞمتث٤مءب

: وقمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ُم٤م ٟمّمف: واعمٕمٞم٤من وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م ؾم٤ممل 

اًمذي ي٘متؾ سمٕمٞمٜمف، ىم٤مل اسمـ ٟمٍم اهلل ذم طمقار اًمٗمروع: يٜمبٖمل أن يٚمحؼ سم٤مًمس٤مطمر اًمذي 

اًم٘متؾ هب٤م ويٗمٕمٚمف سم٤مظمتٞم٤مره وضم٥م ي٘متؾ سمسحره هم٤مًمب٤ًم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م قمٞمٜمف يستٓمٞمع 

 .(1)اًم٘مّم٤مص

: وٟم٘مؾ قمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م أٟمف ٓ ومرق سملم اًمس٤مطمر واًمٕم٤مئـ ومٞم٘متالن إذا  وىم٤مل أًمقد

 .(3)التَ ىمَ 

: وم٢من ىمٞمؾ: ومٝمؾ شم٘مٞمدون ُمٜمف إذا ىمتؾ سمٕمٞمٜمف؟ ىمٞمؾ: إن يم٤من  وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/121) "ـمرح اًمتثري٥م"( 1)

 (.11/21) "احل٤موي اًمٙمبػم"( 9)

 (.2/931) "شمتٛم٦م أضقاء اًمبٞم٤من"( 1)

 (.1/91) "روح اعمٕم٤مين"( 3)
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ًمدي٦م، وإن شمٕمٛمد، وىمدر ذًمؽ سمٖمػم اظمتٞم٤مره سمؾ همٚم٥م قمغم ٟمٗمسف مل ي٘متص ُمٜمف، وقمٚمٞمف ا

قمغم رده، وقمٚمؿ أٟمف ي٘متؾ سمف، ؾم٤مغ ًمٚمقزم أن ي٘متٚمف سمٛمثؾ ُم٤م ىمتؾ سمف، ومٞمٕمٞمٜمف إن ؿم٤مء يمام قم٤من 

هق اعم٘متقل، وأُم٤م ىمتٚمف سم٤مًمسٞمػ ىمّم٤مص٤م ومال3 ٕن هذا ًمٞمس مم٤م ي٘متؾ هم٤مًمب٤م، وٓ هق مم٤مصمؾ 

  ...جلٜم٤ميتف

قضمبقن اًم٘مّم٤مص وم٢من ىمٞمؾ: ومام اًمٗمرق سملم اًم٘متؾ هبذا، وسملم اًم٘متؾ سم٤مًمسحر طمٞم٨م شم

 سمف سم٤مًمسٞمػ؟ ىمٚمٜم٤م: اًمٗمرق ُمـ وضمٝملم:

أن اًمسحر اًمذي ي٘متؾ سمف هق اًمسحر اًمذي ي٘متؾ ُمثٚمف هم٤مًمب٤م، وٓ ري٥م أن  أحدهما:

 هذا يمثػم ذم اًمسحر، وومٞمف ُم٘م٤مٓت، وأسمقاب ُمٕمرووم٦م ًمٚم٘متؾ قمٜمد أرسم٤مسمف.

 ، ومٝمق يمامٜمف سمٛمثؾ ُم٤م ومٕمؾ3 ًمٙمقٟمف حمرُم٤م حلؼ اهللأٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ي٘متص ُم الثاني:

 .(1)ًمق ىمتٚمف سم٤مًمٚمقاط، ودمريع اخلٛمر، وم٢مٟمف ي٘متص ُمٜمف سم٤مًمسٞمػ

سم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمٕم٤مئـ واًمس٤مطمر ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م ومٞمف ٟمٔمر3 وم٢مذا يم٤من ىمٚم٧م: ىمقًمف 

ؾ ُمثٚمف هم٤مًمب٤ًم، ومٙمذًمؽ اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم اًمتل تُ ٘مْ ؾ سمف هق اًمسحر اًمذي يَ تَ ٘مْ اًمسحر اًمذي يُ 

 ،وىمد شم٘مدم ذم يمالم احل٤مومظ اسمـ طمجر أٟمف ذم ُمٕمٜم٤مهٝم٤م هم٤مًمب٤ًم، ؾ ُمثٚمُ تُ ٘مْ ؾ هب٤م هل اًمتل يَ تَ ٘مْ يُ 

ر قمغم وزم اعم٘متقل أن جيد قم٤مئٜم٤ًم ي٘متص ًمف ذَ ٕمَ وأيْم٤ًم إذا شمَ  ،وأن اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ومٞمف قمّس

 !!ومٝمؾ يْمٞمع احلؼ ويس٘مط اًم٘مّم٤مص؟

وم٤مًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أٟمف إن شمٕمٛمد اًمٕم٤مئـ اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم، وقمٚمؿ أٟمف ي٘متؾ هب٤م، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/339) "ُمدارج اًمس٤مًمٙملم"( 1)
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رده٤م، وم٢من طمٙمٛمف ذم ذًمؽ طمٙمؿ اًم٘م٤مشمؾ، ي٘متٚمف اإلُم٤مم سمام ي٘متؾ سمف همػمه ويم٤من ىم٤مدرًا قمغم 

 قمز وضمؾ. اهلل ُمـ ىم٤مشمكم إٟمٗمس اًمتل طمرُمٝم٤م

: إذا يم٤من يتٕمٛمد ذًمؽ، وشمتقىمػ إص٤مسمتف قمغم اظمتٞم٤مره وىمّمده، ومل ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

 .(1)يٜمزضمر قمـ ذًمؽ، وم٢مٟمف إذا ىمتؾ يم٤من ًمف طمٙمؿ اًم٘م٤مشمؾ

يمام أؿم٤مر إًمٞمف  ومحٙمٛمف ذم ذًمؽ طمٙمؿ ىمتؾ اخلٓم٠موأُم٤م إذا يم٤من سمٖمػم اظمتٞم٤مره، ىمٚم٧م: 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. اسمـ اًم٘مٞمؿ ومٕمٚمٞمف اًمدي٦م ُمع يمٗم٤مرة ىمتؾ اخلٓم٠م

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17-1/19) "ومتح اًم٘مدير"( 1)
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 ٘ اقعٔ  قصصّ 
 ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، وًمٙمـ اًم٘مّمص واًمقىم٤مئع ذم هذا اًمب٤مب يمثػمة ويمثػمة ضمداً 

 ، يم٠مُمثٚم٦م وٟمامذج واىمٕمٞم٦م ًمإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم.اًمٞمسػم ُمٜمٝم٤م اًمبٕمضٟم٘متٍم قمغم ذيمر 

يم٤من يبٞمع ذم اًمسقق، ومرأى رضماًل يبٞمع ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمٕملم، ويم٤من ن أطمدهؿ ومٛمٜمٝم٤م: أ

سمجقاره وىمد ومتح اهلل قمٚمٞمف، ومدب احلسد ذم ىمٚم٥م اًمٕم٤مئـ، ومٚمام اٟمتٝمك اًمسقق يم٤من اًمرضمؾ 

أظمر يْمع سمْم٤مقمتف ذم اًمسٞم٤مرة ومج٤مءه اًمٕم٤مئـ وىم٤مل ًمف: أيـ شمذه٥م وأٟم٤م مل أسمع ُمثٚمؽ 

، وم٠مسمك، [(1)ظم٤مف اهلل]وم٘م٤مل ًمف: ي٤م ومالن  !! اًمٙمٗمرات؟اًمٞمقم؟ شمريده٤م ذم اعمٙمٞمٜم٦م، أو ذم

ذهب٧م إمم اًمبٞم٧م، ومبدأت  :ي٘مقل اًمرضمؾ .وم٘م٤مل: إن يمٜم٧م قم٤مزُم٤ًم ومٗمل اًمٙمٗمرات

 .اًمٙمٗمرات شمتٕمٓمؾ اًمقاطمد شمٚمق أظمر، ومل أصؾ اًمبٞم٧م إٓ سمٕمد ُمِم٘م٦م

: رأي٧م سمخط سمٕمض اًمٕمٚمامء ىم٤مل "طمٞم٤مة احلٞمقان"ذم ُم٤م ذيمره اًمدُمػمي  :وُمٜمٝم٤م

ُم٤ًم إمم مج٤مقم٦م ومٛمر هبؿ ، ومجٚمس يقعمؼمزيـ أٟمف يم٤من سمخرؾم٤من رضمؾ قم٤مئـُمـ ااعمت٘مدُملم 

وم٠مؿم٤مروا إمم  !أي مجؾ شمريدون أن أـمٕمٛمٙمؿ ُمـ حلٛمف؟ُمـ  :، وم٘م٤مل اًمٕم٤مئـىمٓم٤مر مج٤مل

 .(9) !، ومٜمٔمر إًمٞمف اًمٕم٤مئـ ومقىمع اجلٛمؾ ًمس٤مقمتفمجؾ ُمـ أطمسٜمٝم٤م

ٛمٕمل أٟمف ىم٤مل: : رويٜم٤م قمـ إصىم٤مل "اًمتٛمٝمٞمد"ذم اسمـ قمبد اًمؼم وُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذيمره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه اًمٙمٚمٛم٦م يٓمٚم٘مٝم٤م قمقام اًمٜم٤مس، ويريدون هب٤م إُمر سم٤مخلقف ُمـ اهلل، وهق اؾمتٕمامل  (1)

 .واًمّمقاب أن ي٘م٤مل: ظَمِػ اهللَ، أو ظمػ ُمـ اهلل ،ظم٤مـمئ

 .(1/911) "طمٞم٤مة احلٞمقان"( 9)
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ؾمٛمع سم٘مرة حتٚم٥م وم٠مقمجبف صقت ؿمخبٝم٤م، وم٘م٤مل: أيتٝمـ هذه؟ ىم٤مًمقا:  ،رأي٧م رضماًل قمٞمقٟم٤مً 

ىم٤مل  .!، اعمقّرى هب٤م واعمرّوى قمٜمٝم٤ماًمٗمالٟمٞم٦م، ًمب٘مرة أظمرى يقُرون قمٜمٝم٤م، ومٝمٚمٙمت٤م مجٞمٕم٤مً 

 .: إذا رأي٧م اًمٌمء يٕمجبٜمل وضمدت طمرارة خترج ُمـ قمٞمٜملإصٛمٕمل: وؾمٛمٕمتف ي٘مقل

يم٤من قمٜمدٟم٤م رضمالن يٕمٞمٜم٤من اًمٜم٤مس، ومٛمر ىم٤مل: أيْم٤ًم قمـ إصٛمٕمل اسمـ قمبد اًمؼم وذيمر 

شم٤مهلل ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم ىمط، ومٓم٤مر احلقض ومرىمتلم،  :وم٘م٤مل ،أطمدمه٤م سمحقض ُمـ طمج٤مرة

: وأسمٞمؽ ًمٕمؾ ُم٤م أرضرت أهٚمؽ وم٠مظمذه أهٚمف ومّمبقه سم٤محلديد، ومٛمر قمٚمٞمف صم٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مل

 !.، ومتٓم٤مير أرسمع ومرقومٞمؽ

ع صقت سمقل ُمـ وراء طم٤مئط، وم٘م٤مل: إٟمف ًمبـ اًمِمخ٥م، ظمر ومسٛمأىم٤مل: وأُم٤م  

: ٓ يبقل . وم٘م٤مل: واٟم٘مٓم٤مع فمٝمراه، ىم٤مًمقا: إٟمف ٓ سم٠مس قمٚمٞمف، ىم٤مل.وم٘م٤مًمقا: إٟمف ومالن، اسمٜمؽ

 .(1) !.. ومام سم٤مل طمتك ُم٤متسمٕمده٤م أسمداً 

 سمٜمل أهمٚمؼ احلٜمٗمٞم٦م، ومامت اًمقًمد!. ٤ًم رأى وًمده يبقل وم٘م٤مل: ي٤مقم٤مئٜموُمٜمٝم٤م: أن 

إذا ٟمٔمر إمم صمدي  ُمٕمروف سم٤مًمٕملم أخ ضمزائري قمـ رضمؾ قمٜمدهؿسمف ُم٤م أظمؼمين  :وُمٜمٝم٤م

 سم٘مرة طمٚمقب يتقىمػ اًمٚمبـ.

أٟمف أرؾمؾ ُمع وًمده سمٕمض إُمتٕم٦م حيٛمٚمٝم٤م إمم  سمف سمٕمض اًمٗمْمالء:وُمٜمٝم٤م: ُم٤م أظمؼمين 

اًمبٞم٧م، ومرآه ؿمخص ـ وهذا اًمِمخص ىمد شمقذم ًمف وًمد ـ وم٘م٤مل ًمقاًمده: ًمق يم٤من ومالن ـ 

ذا ـ أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م ـ ىم٤مل هذا إخ: ومٚمام يم٤من يٕمٜمل وًمده اًمذي ُم٤مت ـ طمٞم٤ًم ًمٜمٗمٕمٜمل يمٝم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(11/73) "اًمتٛمٝمٞمد"( 1)
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ومل يستٓمع  ٜمٔمر إمم ؾم٘مػ اًمٖمروم٦م، وي٘مقل: دود... دود.ُمـ اًمٚمٞمؾ إذا سم٤مًمقًمد يّمٞمح، وي

أن يٜم٤مم. ىم٤مل: ومذهب٧م إمم ذًمؽ اًمِمخص، وأظمؼمشمف، وـمٚمب٧م ُمٜمف أن يتقض٠م، ومتقض٠م، 

 وم٠مظمذت اعم٤مء، ومٖمسٚمٜم٤م سمف اًمقًمد ومؼمأ.

ومراظمٝم٤م حتتٝم٤م، ويم٤مٟم٧م إومراخ اًمّمٖم٤مر خترج ُمـ قم٤مئٜم٤ًم رأى دضم٤مضم٦م وأوُمٜمٝم٤م: أن 

حت٧م أُمٝم٤م، ومتنمب ُمـ اعم٤مء صمؿ شمٕمقد، وم٘م٤مل اًمٕم٤مئـ: ُمـ شمقض٠م دظمؾ اعمسجد. ومامشم٧م 

 اًمدضم٤مضم٦م ُمع أومراظمٝم٤م!.

، وم٘م٤مل ُمـ اًمِمجرةيرضب سمٗم٠مؾمف ي٘مٓمع قمغم ؿمجرة وُمٜمٝم٤م: أن قم٤مئٜم٤ًم رأى رضماًل 

 ومس٘مط اًمرضمؾ، واٟمٙمّست رضمٚمف!.اًمٕم٤مئـ: ُمثؾ ٟم٘م٤مر اخلِم٥م. 

وُمٜمٝم٤م: أن أظًم٤م ظمرج ُمـ سمٞم٧م أظمتف ومرأشمف اُمرأة طم٤مل ظمروضمف، ومدظمٚم٧م قمغم أظمتف، 

وم٘م٤مًم٧م: ُمـ هذا اًمذي ظمرج ُمـ قمٜمدك؟ ىم٤مًم٧م: أظمل. ىم٤مًم٧م اعمرأة: ُم٤م رأي٧م ُمثؾ هذا 

وم٠مظمؼم أظمتف وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م إٓ ذم اًمتٚمٗم٤مز. ومٙم٤من هذا إخ يِمٕمر يم٠من ذم وضمٝمف طمروق، 

وأظمذت ُمـ همس٤مًمتٝم٤م، وأقمٓمتف وم٤مهمتسؾ  ومتحٞمٚم٧م أظمتف هلذه اعمرأة،أقمرف ُمـ أص٤مسمؽ، 

 وسمرأ.

وُمٜمٝم٤م: أن إُم٤مم ُمسجد قمٜمده صقت طمسـ ذم شمالوة اًم٘مرآن، ومسٛمٕمف ؿمخص قم٤مئـ، 

وم٘م٤مل: ومالن ُمثؾ اًمتٚمٗمقن3 يمؾ يقم ُمٕمف ٟمٖمٛم٦م. ومتٖمػم صقت ذًمؽ إخ، ويم٤من يمٚمام شم٘مدم 

 ًمٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس، أظمذشمف ؾمٕمٚم٦م.

 وم٘م٤مل: هقين قمغم ٟمٗمسؽ، ظمٗمٗمل.وُمٜمٝم٤م: أن قم٤مئٜم٤ًم ُمّر قمغم ؿمجرة ممتٚمئ٦م سم٤مًمثٛمر، 

 وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م اًمِمجرة.
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 نيــعـسٌّ للـامليل
 اعمٜمٙمرون.وُمٜمٝمؿ اعمثبتقن هل٤م 3 ومٛمٜمٝمؿ ىمسٛملمإمم أُمر اًمٕملم اٟم٘مسؿ اًمٜم٤مس ذم 

 ،ُمـ اإلص٤مسم٦م هب٤مدم٤موز احلَد ذم ظمقومف وهمال ذم إصمب٤مهت٤م، ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ أصمبتقه٤م و

ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف ذم يمؾ ىمقل ضمٕمؾ اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ومؽماه ىمد  ٦م3اًمقؾمقؾمىم٤مده ذًمؽ إمم طمتك 

حم٤مؾمـ ُمـ يمثػمًا طمتك وم٘مد وشمقضمس ُمستٛمر،  ،ذم ىمٚمؼ دائؿ وم٠مصبحأو ومٕمؾ أو شمٍمف، 

 سم٤مهلل ـ ؾمبح٤مٟمف ـ، ضٕمٞمػ اإليامن ٤ًم ـهم٤مًمبـ دمده هذا ُمثؾ  وذم ُمس٤موئٝم٤م،  وىمعإظمالق و

وهم٤مب قمٜمف  ،ًمرضراواًمٜمٗمع ومٞمف اقمتٛمد قمغم همػم اهلل ُمٕمت٘مدًا ورسمام  ٞمف،تقيمؾ قمٚمضٕمٞمػ اًم

هذا اًمٖمٚمق ىمد دومع سمٙمثػم ُمـ مل يٙمـ ًمٞمّمٞمبف، و هوُم٤م أظمٓم٠مأص٤مسمف مل يٙمـ ًمٞمخٓمئف  أن ُم٤م

ًمدومع اًمرضر وضمٚم٥م اًمٜمٗمع، وُمـ شمقيمؾ  3إمم آقمتامد قمغم إؾمب٤مب اعم٤مدي٦م اًمبحت٦ماًمٜم٤مس 

 .، واهلل اعمستٕم٤منقمغم رء ويمؾ إًمٞمف

اًمٜمس٤مء ـ دمٕمؾ اإلٟمس٤من يٕمت٘مد أن  قمٜمدظم٤مص٦م واعمٖم٤مٓة ذم اخلقف ُمـ اًمٕملم ـ وهذه 

 ،مم٤م جيٕمؾ اًمقهؿ خيٞمؿ قمغم قم٘مٚمف 3يمؾ ُمرض أو ضٞمؼ يّمٞمبف هق اًمٕملمذم سب٥م اًم

وجيٕمٚمف يتخبط ذم ضمحٞمؿ اهلؿ واًمقهؿ، واخلقف ُمـ وىمقع اًمنم واإلص٤مسم٦م سمف، وٓؿمؽ 

وؾمٞمجٕمٚمف  ،أن ذًمؽ ؾمٞمستٝمٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت اًمٜمٗمسٞم٦م عمقاضمٝم٦م هذا اخلقف

ًمٕمالج  3وىمد شمتدهقر طم٤مًمتف، وىمد يٚمج٠م إمم اًمسحر واعمِمٕمقذيـ ،٤متومريس٦م ًمالضٓمراسم

  ُم٤مطمؾ سمف ُمـ أزُم٦م ٟمٗمسٞم٦م.

قمغم ُم٤م ضم٤مءت سمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  شم٠مصمػم اًمٕملم أصمب٧م ُمـُمـ اعمثبتلم اًمّمٜمػ اًمث٤مين و

ُمـ همػم إومراط وٓ شمٗمريط، وُمـ همػم ُمٖم٤مٓة  ،آصم٤مره٤م ذم اًمقاىمع اعمحسقسوؿمقهد ُمـ 
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 ؾم٦م، وه١مٓء هؿ أهؾ احلؼ.ذم إصمب٤مهت٤م إمم طمد اًمقؾمق

اًمٕملم، ووصٗمقه٤م سم٠مهن٤م  طم٘مٞم٘م٦مٝمؿ اًمذيـ أٟمٙمروا وم ُمـ اًمٜم٤مس: أخرؼسم وأما اف

هؿ وه١مٓء ، (1)أو رسمام شمٙمقن ُمـ شمقهؿ اًمِمخص وختٞمالشمف ،أُمراض ٟمٗمسٞم٦م أو قم٘مٚمٞم٦م

  اًمٗمّمؾ. اعم٘مّمقدون هبذا

أُمر جمٛمع اًمرهمؿ ُمـ أن أُمر اًمٕملم صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ـ يمام شم٘مدم ـ وهق قمغم و

حمسقس ُمٚمٛمقس ُمِم٤مهد ذم اًمقاىمع، وُمع ذًمؽ  صمره٤م، وأوأئٛمتٝم٤م قمٚمٞمف سملم ؾمٚمػ إُم٦م

وم٘مد أٟمٙمره سمٕمض ُمـ ٓ يٕمتد هبؿ ذم اإلمج٤مع، ممـ طمَٙمُٛمقا قم٘مقهلؿ قمغم ٟمّمقص 

عم٤م شمٚمقصم٧م ومٓمر يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، واؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٙمالم اعمذُمقم ، وٓ شمٕمج٥م3 وم٢مٟمف اًمقطمٞملم

إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م3 ومٞمٚمجئقن إمم إٟمٙم٤مر  شمقًمدت قمٜمدهؿ أومٙم٤مر شمتّم٤مدم ُمع

طم٘م٤مئؼ ُم٤م دّل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م3 سم٢مٟمٙم٤مر دًمٞمٚمف إن اؾمتٓم٤مقمقا3 إُم٤م سم٤مًمٓمٕمـ ذم راويف، 

أو سمحج٦م أٟمف ظمؼم آطم٤مد ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم، وم٢من مل يستٓمٞمٕمقا رّده وإٟمٙم٤مره شم٠موًمقه قمغم همػم 

 شم٠مويٚمف، واهلل اعمستٕم٤من.

: وم٠مسمٓمٚم٧م ـم٤مئٗم٦م ـ ممـ ىمّؾ ٟمّمٞمبٝمؿ ُمـ اًمسٛمع واًمٕم٘مؾ ـ اسمـ اًم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ىم٤مل 

أُمَر اًمٕملم، وىم٤مًمقا: إٟمام ذًمؽ أوه٤مم ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م، وه١مٓء ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سم٤مًمسٛمع 

واًمٕم٘مؾ، وُمـ أهمٚمٔمٝمؿ طمج٤مسم٤ًم، وأيمثٗمٝمؿ ـمب٤مقم٤ًم، وأسمٕمدهؿ ُمٕمروم٦ًم قمـ إرواح، 

اظمتالف ُمٚمٚمٝمؿ واًمٜمٗمقس، وصٗم٤مهت٤م، وأومٕم٤مهل٤م، وشم٠مصمػماهت٤م، وقم٘مالء إُمؿ ـ قمغم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلٛمدان سمـ حمٛمد احلٛمدان. "اًمٕملم احل٤مؾمدة ـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م وُمٞمداٟمٞم٦م"اٟمٔمر يمت٤مب: ( 1)
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 .(1)وٟمحٚمٝمؿ ـ ٓ شمدومع أُمر اًمٕملم، وٓ شمٜمٙمره

: وىمد أٟمٙمرشمف ـمقائػ ُمـ اعمبتدقم٦م، وهؿ حمجقضمقن وىم٤مل اًم٘مرـمبل

سم٤مٕطم٤مدي٨م، اًمٜمّمقص، اًمٍمحي٦م، اًمٙمثػمة، اًمّمحٞمح٦م، وسمام يِم٤مهد ُمـ ذًمؽ ذم 

اًمقضمقد، ومٙمؿ ُمـ رضمؾ أدظمٚمتف اًمٕملم اًم٘مؼم، ويمؿ ُمـ مجٍؾ فمٝمػم أطمٚمتف اًم٘مدر، ًمٙمـ 

    ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ  شمٕم٤ممم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ذًمؽ

[ وٓ يٚمتٗم٧م إمم ُمٕمرض قمـ اًمنمع واًمٕم٘مؾ، يتٛمسؽ ذم إٟمٙم٤مر ذًمؽ 139]اًمب٘مرة

سم٤مؾمتبٕم٤مد ًمٞمس ًمف أصؾ، وم٢مٟم٤م ٟمِم٤مهد ُمـ ظمقاص إطمج٤مر، وشم٠مصمػم اًمسحر، وؾمٛمقم 

 .(9)احلٞمقاٟم٤مت، ُم٤م ي٘م٣م ُمٜمٝم٤م اًمٕمج٥م

 : واعمٜمٙمرون ًمٚمٕملم قمغم ىمسٛملم: ىمٚم٧م

، أٟمٙمروه٤م ساطم٦م، ومل يذيمروا ذم إٟمٙم٤مرهؿ ؿمبٝم٦م، ومْماًل قمـ طمج٦م إول: ؼسماف

 .(1)وهذا ىمقل أيب قمكم اجلب٤مئل اعمٕمتززم، وهق ُمروٌي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم

أصمبتقه٤م ذم اًمٔم٤مهر وطم٘مٞم٘م٦م ىمقهلؿ هق اًمٜمٗمل3 ٕهنؿ شم٠موًمقه٤م قمغم همػم  افثاين: ؼسماف

وهذا ىمقل أيب ه٤مؿمؿ اجلب٤مئل، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٚمخل، وُمـ شم٤مسمٕمٝمام ُمـ  طم٘مٞم٘متٝم٤م،

٤مًمقا: إٟمف ٓ يٛمتٜمع أن ىم "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" :ذم يمت٤مسمفوهق ىمقل أيب سمٙمر اجلّم٤مص اعمٕمتزًم٦م، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/29) "زاد اعمٕم٤مد" (1)

 (. 1/191) "اعمٗمٝمؿ"( 9)

 (. 911 -2/919) "لشمٗمسػم اًم٘م٤مؾمٛم"( 1)
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ذا ؿم٤مهد اًمٌمء، وأقمج٥م سمف ، ويٙمقن ُمٕمٜم٤مه: أن ص٤مطم٥م اًمٕملم إشمٙمقن اًمٕملم طم٘م٤مً 

ذًمؽ اًمٌمء طمتك ٓ يب٘مك ىمٚم٥م  اهلل يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م ًمف ذم شمٙمٚمٞمٗمف أن يٖمػم ٤مٟم٤ماؾمتحس

 ذًمؽ اعمٙمٚمػ ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمف. 

: وًمٞمس هذا سمٛمستٜمٙمر ُمـ هذيـ وأشمب٤مقمٝمام3 وم٘مد ص٤مر دومع أدًم٦م ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م سمٛمجرد آؾمتبٕم٤مدات اًمٕم٘مٚمٞم٦م دأهبؿ، وديدهنؿ، وأي ُم٤مٟمع ُمـ إص٤مسم٦م 

ٞمح٦م سم٠من اًمٕملم طمؼ، ـ ؾمبح٤مٟمف ـ ًمذًمؽ ؟ وىمد وردت إطم٤مدي٨م اًمّمح اهلل اًمٕملم سمت٘مدير

وأصٞم٥م هب٤م مج٤مقم٦م ذم قمٍم اًمٜمبقة، وأقمج٥م ُمـ إٟمٙم٤مر ه١مٓء عم٤م وردت سمف ٟمّمقص 

هذه اًمنميٕم٦م، ُم٤م ي٘مع ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ اإلزراء قمغم ُمـ يٕمٛمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ اعمخ٤مًمػ، عمجرد 

وم٢مٟمف ذم يمثػم ُمـ  "شمٗمسػمه"آؾمتبٕم٤مد اًمٕم٘مكم، واًمتٜمٓمع ذم اًمٕمب٤مرات، يم٤مًمزخمنمي ذم

دومع دًمٞمؾ اًمنمع سم٤مٓؾمتبٕم٤مد اًمذي يدقمٞمف قمغم اًمٕم٘مؾ، طمتك يْمؿ  اعمقاـمـ ٓ ي٘مػ قمغم

إمم ذًمؽ اًمقىم٤مطم٦م ذم اًمٕمب٤مرة قمغم وضمف يقىمع اعم٘مٍميـ ذم إىمقال اًمب٤مـمٚم٦م، واعمذاه٥م 

اًمزائٗم٦م، وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مقل ه١مٓء ُمدومقع سم٤مٕدًم٦م اعمتٙم٤مصمرة، وإمج٤مع ُمـ يٕمتد سمف ُمـ هذه 

ومٙمؿ ُمـ ؿمخص ُمـ هذا اًمٜمقع  إُم٦م ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م، وسمام هق ُمِم٤مهد ذم اًمقضمقد،

 .(1)اإلٟمس٤مين وهمػمه ُمـ أٟمقاع احلٞمقان هٚمؽ هبذا اًمسب٥م

ىمٚم٧م: وؿمبٝم٦م ه١مٓء اعمٜمٙمريـ ًمٚمٕملم، واعمت٠موًملم هل٤م قمغم همػم طم٘مٞم٘متٝم٤م، هل: أن 

اجلسؿ ٓ يٗمٕمؾ ذم ضمسؿ آظمر ؿمٞمئ٤ًم إٓ سمٛمامؾمتف، أو ُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م ُمـ آقمتامدات، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/11) "ومتح اًم٘مدير"( 1)
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 ىمع.وهذه ؿمبٝم٦م سم٤مـمٚم٦م، يرده٤م اًمنمع واًمقا

: واًمت٠مصمػم همػم ُمقىمقف قمغم آشمّم٤مٓت اجلسٛمٞم٦م، يمام ئمٜمف ُمـ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ىمؾ قمٚمٛمف وُمٕمرومتف سم٤مًمٓمبٞمٕم٦م واًمنميٕم٦م، سمؾ اًمت٠مصمػم يٙمقن شم٤مرًة سم٤مٓشمّم٤مل، وشم٤مرة سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م، 

وشم٤مرة سم٤مًمرؤي٦م، وشم٤مرة سمتقضمف اًمروح ٟمحق ُمـ ي١مصمر ومٞمف، وشم٤مرة سم٤مٕدقمٞم٦م واًمرىمك 

اًمتخٞمؾ، وٟمٗمس اًمٕم٤مئـ ٓ يتقىمػ شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمرؤي٦م، سمؾ واًمتٕمقذات، وشم٤مرة سم٤مًمقهؿ و

ىمد يٙمقن أقمٛمك ومٞمقصػ ًمف اًمٌمء ومت١مصمر ٟمٗمسف ومٞمف، وإن مل يره، ويمثػم ُمـ اًمٕم٤مئٜملم ي١مصمر 

 .(1)ذم اعمٕملم ُمـ همػم رؤي٦م

وظمٚم٘مف ًمٞمس  : واحل٤مصؾ أن اًمت٠مصمػم سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممموىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

سمؾ يٙمقن شم٤مرة سمف، وشم٤مرة سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م، وأظمرى سمٛمجرد  ُم٘مّمقرًا قمغم اإلشمّم٤مل اجلسامين،

اهلل ،  اًمرؤي٦م، وأظمرى سمتقضمف اًمروح، يم٤مًمذي حيدث ُمـ إدقمٞم٦م واًمرىمك وآًمتج٤مء إمم

 .(9)وشم٤مرة ي٘مع ذًمؽ سم٤مًمتقهؿ واًمتخٞمؾ

اعم٤مزري ىم٤مل: أظمذ مج٤مهػم اًمٕمٚمامء سمٔم٤مهر هذا  اهلل وٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمـ أيب قمبد

احلدي٨م، وىم٤مًمقا: اًمٕملم طمٌؼ وأٟمٙمره ـمقائػ ُمـ اعمبتدقم٦م، واًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد ىمقهلؿ: أن 

يمؾ ُمٕمٜمك ًمٞمس خم٤مًمٗم٤ًم ذم ٟمٗمسف، وٓي١مدي إمم ىمٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م، وٓ إومس٤مد دًمٞمؾ، وم٢مٟمف ُمـ 

شمٙمذيبف، وهؾ ُمـ  وٓ جيقز جمقزات اًمٕم٘مقل، إذا أظمؼم اًمِم٤مرع سمقىمققمف وضم٥م اقمت٘م٤مده،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/21) "زاد اعمٕم٤مد"( 1)

 (. 13/937) "اًمٗمتح"( 9)
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 .(1)ومرق سملم شمٙمذيبٝمؿ هبذا وشمٙمذيبٝمؿ سمام خيؼم سمف ُمـ أُمقر أظمرة

اًمٜمٗمس3 ريمبٝم٤م ذم اجلسؿ، وضمٕمٚمٝم٤م  ُم٤م ظمٚمؼ ُمـ أسمدعو: ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب و

ُمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٕمبد رضورة، جمٝمقًم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م، إن ضم٤مء يٜمٙمره٤م مل ي٘مدر سمام ئمٝمر ُمـ شم٠مصمػمه٤م 

روم٦م هب٤م مل يستٓمع وم٢مٟمف ٓ يٕمٚمؿ ٕي رء قمغم اًمبدن وضمقدا وقمدُم٤م، وإن أراد اعمٕم

يٜمسبٝم٤م، وٓ قمغم أي ُمٕمٜمك ي٘مٞمسٝم٤م، وضٕمٝم٤م اهلل اعمدسمر ذم اًمبدن قمغم هذا اًمقضع ًمٞمٛمٞمز 

اإليامن سمف3 إذ يٕمٚمؿ سم٠مومٕم٤مًمف رضورة، وٓ يقصؾ إمم يمٞمٗمٞمتف ًمٕمدُمٝم٤م ومٞمف، واؾمتح٤مًمتٝم٤م 

قمغم أطمد  [91اًمذاري٤مت: ] ژہ  ۀ ڻۀ ڻژ  :قمٚمٞمف3 وذًمؽ هق ُمٕمٜمك ىمقًمف

ُمٕمٜمك  :وهل٤م آصم٤مر خيٚم٘مٝم٤م اًمب٤مري ذم اًمٌمء قمٜمد شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف، ُمٜمٝم٤م اًمٕملم وهق اًمت٠مويالت.

حيدث سم٘مدرة اهلل قمغم ضمري اًمٕم٤مدة ذم اعمٕملم، إذا أقمجب٧م ُمٜمٔمرشمف اًمٕم٤مئـ ومٞمٚمٗمظ سمف، إُم٤م 

إمم قمرو أمل ذم اعمٕملم، وإُم٤م إمم اًمٗمٜم٤مء، سمحس٥م ُم٤م ي٘مدره اهلل شمٕم٤ممم3 وهلذا اعمٕمٜمك هنل 

ئـ قمـ اًمتٚمٗمظ سم٤مإلقمج٤مب3 ٕٟمف إن مل يتٙمٚمؿ مل يرض اقمت٘م٤مده قم٤مدة، ويمام أٟمٗمذ اًمب٤مري اًمٕم٤م

ُمـ طمٙمٛمف أن خيٚمؼ ذم سمدن اعمٕملم أعم٤م أو ومٜم٤مء، ومٙمذًمؽ ؾمبؼ ُمـ طمٙمٛمتف أن اًمٕم٤مئـ إذا 

 .(9) سمّرك أؾم٘مط ىمقًُمف سم٤مًمؼميم٦م ىمقًَمف سم٤مإلقمج٤مب، وم٢من مل يٗمٕمؾ ؾم٘مط طمٙمٛمف سم٤مٓهمتس٤مل

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 13/127) "ذح ُمسٚمؿ"( 1)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٗمسػم ، قمٜمد ٓسمـ اًمٕمريب "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 9)

 . [97يقؾمػ: ] ژ ۀ ۀ ہ ہ
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 العني لٔق القالئد لدفعتع
 : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

ـِ  ـْ قَمَب٤مِد سْم ـِ َأيِب سَمْٙمٍر، قَم ـْ قَمْبِد اهلل سْم َٟم٤م َُم٤مًمٌِؽ، قَم ـُ ُيقؾُمَػ، َأظْمؼَمَ طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اهلل سْم

ُه َأَٟمُف يَم٤مَن َُمَع َرؾُمقِل اهلل مَتِٞمٍؿ، َأَن َأسَم٤م سَمِِمػٍم إَْٟمَّم٤مِرَي  ، ذِم سَمْٕمِض ملسو هيلع هللا ىلص، َأظْمؼَمَ

ًٓ ملسو هيلع هللا ىلصِه، ىَم٤مَل قَمْبُد اهلل: طَمِسْب٧ُم َأَٟمُف ىَم٤مَل: َواًمٜم٤َمُس ذِم َُمبِٞمتِِٝمْؿ، وَم٠َمْرؾَمَؾ َرؾُمقُل َأؾْمَٗم٤مرِ  ، َرؾُمق

َّٓ ُؿطَِعْت » َأْن:   .(1) «َٓ َيْبَؼَغَّ دِم َرَؿَبِة َبِعٍر ِؿََلَدٌة ِمْن َوَتٍر، َأْو ِؿََلَدٌة إِ

ىمرأت قمغم ُم٤مًمؽ سمف، صمؿ  احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م حيل سمـ حيك ىم٤مل:

 ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ: أرى ذًمؽ ُمـ اًمٕملم.

: يم٤مٟمقا ي٘مٚمدون اإلسمؾ إوشم٤مر3 ًمئال شمّمٞمبٝم٤م اًمٕملم، وم٠مُمرهؿ اًمٜمبل ىم٤مل أسمق قمبٞمد

 .(9)إقمالُم٤ًم هلؿ أن إوشم٤مر ٓ شمرد ؿمٞمئ٤مً  3سم٢مزاًمتٝم٤مملسو هيلع هللا ىلص 

سم٘مٓمع اًم٘مالئد قمغم أٟمف ُمـ أضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص شم٠مول ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أُمره : وىم٤مل اًمبٖمقي 

وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا يِمدون سمتٚمؽ إوشم٤مر واًم٘مالئد اًمتامئؿ، ويٕمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقذ اًمٕملم، 

، وأقمٚمٛمٝمؿ أهن٤م ٓ شمرد ُمـ أُمر اهلل ملسو هيلع هللا ىلصئمٜمقن أهن٤م شمٕمّمؿ ُمـ أوم٤مت، ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمبل 

 .(1)ؿمٞمئ٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9111وُمسٚمؿ ) ،(1331( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 (.13/199ًمٚمٜمقوي ) "ذح ُمسٚمؿ"( 9)

 .(11/97) "ذح اًمسٜم٦م"( 1)



 ~151 ~ 

 

)من تعؾق متقؿة ؾَل أتم اهلل : وي١ميده طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر رومٕمف: ىم٤مل احل٤مومظ

تٛمٞمٛم٦م: ُم٤م قمٚمؼ ُمـ اًم٘مالئد ظمِمٞم٦م اًمٕملم وٟمحق ذًمؽ، ىم٤مل اًم، و(1) أظمرضمف أسمق داود فه(

: إذا اقمت٘مد اًمذي ىمٚمده٤م أهن٤م شمرد اًمٕملم وم٘مد فمـ أهن٤م شمرد اًم٘مدر وذًمؽ اسمـ قمبد اًمؼم

 .(9)ٓ جيقز اقمت٘م٤مده

إذا ىمٚمده٤م ُمٕمت٘مدًا أهن٤م شمرد اًمٕملم سمٜمٗمسٝم٤م، ومٝمذا ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م، وأُم٤م  ىمٚم٧م:

إذا اقمت٘مد أن اًمرض واًمٜمٗمع سمٞمد اهلل، ًمٙمـ ضمٕمؾ هذه اًمتٛمٞمٛم٦م أو اًم٘مالدة ؾمبب٤ًم ًمدومع اًمٕملم 

أصمب٧م وُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص وٓ رؾمقًمف ،ٕٟمف أصمب٧م ًمرد اًمٕملم ؾمبب٤ًم مل يثبتف اهلل 3ومٝمذا ذك أصٖمر

، ويدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ وم٘مد أذك (1) ىمدريزنمقمل وٓطمًمٞمس سم ٤مً ؾمبب

 .(3)قم٤مُمر ُمرومققم٤ًم: ) ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م وم٘مد أذك ( وهق طمدي٨م طمسـ

 جيقز : وأُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمسب٥م ذقمل، وٓ طمز3 وم٢مٟمف ٓىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واحل٤ميمؿ 1712(، وأسمق يٕمغم )9319(، واسمـ طمب٤من )3/113أمحد ): أظمرضمف ضعقف( 1)

 .ومل أضمده قمٜمد أيب داود ،(، وهمػمهؿ3/919)

وذم إؾمٜم٤مده: ظم٤مًمد سمـ قمبٞمد جمٝمقل، وُمنمح سمـ ه٤مقم٤من ىم٤مل اسمـ طمب٤من: يروي قمـ قم٘مب٦م 

 أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م.

 (. 9/171) "اًمٗمتح"( 9)

إؾمب٤مب اًمنمقمٞم٦م: هل اًمتل قمروم٧م سم٤مًمنمع، وإؾمب٤مب اًم٘مدري٦م: هل اًمتل قمروم٧م ( 1)

 (.1/119) ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم  "اًم٘مقل اعمٗمٞمد"سم٤مًمتجرسم٦م، ويم٤من أصمره٤م فم٤مهرًا، واٟمٔمر 

 . (239) ًمإلُم٤مم اًمقادقمل  "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(، وهق ذم 3/119أظمرضمف أمحد )( 3)
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اقمتامده، ُمثؾ أوًمئؽ اًمذيـ يٕمتٛمدون قمغم اًمتامئؿ وٟمحقه٤م، يٚم٘مقهن٤م قمغم أٟمٗمسٝمؿ ًمٞمدومٕمقا 

هب٤م اًمٕملم، وم٢من هذا ٓ أصؾ ًمف، ؾمقاًء يم٤مٟم٧م هذه ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو ُمـ همػم اًم٘مرآن 

 .(1)اًمٙمريؿ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/112) "جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم"( 1)



 ~152 ~ 

 

 الْشه لدفع العني
 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ٤مٍم، قَم ـْ مَهَ ـْ َُمْٕمَٛمٍر، قَم ، طَمَدصَمٜم٤َم قَمْبُد اًمَرَزاِق، قَم ـُ َٟمٍْمٍ طَمَدصَمٜم٤َم إؾِْمَح٤مُق سْم

ـِ اًمٜمَبِل    .(1) َوََنَى َظِن افَوْصمِ « افَعْغُ َحق  »ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، قَم

مل أر ُمـ  ،: وىمد فمٝمرت زم ُمٜم٤مؾمب٦م سملم ه٤مشملم اجلٛمٚمتلمىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

ًمئال  3أن ُمـ مجٚم٦م اًمب٤مقم٨م قمغم قمٛمؾ اًمقؿمؿ شمٖمػم صٗم٦م اعمقؿمقم :ؾمبؼ إًمٞمٝم٤م، وهل

مم٤م ٓ ـ أن اًمتحٞمؾ سم٤مًمقؿمؿ وهمػمه شمّمٞمبف اًمٕملم، ومٜمٝمل قمـ اًمقؿمؿ ُمع إصمب٤مت اًمٕملم، و

 .(9)ٓ يٗمٞمد ؿمٞمئ٤م، وأن اًمذي ىمدره اهلل ؾمٞم٘معـ يستٜمد إمم شمٕمٚمٞمؿ اًمِم٤مرع 

ىمٚم٧م: وىمد ؾمب٘مف إمم ذًمؽ اًمٓمٞمبل طمٞم٨م ىم٤مل: وًمٕمؾ اىمؽمان اًمٜمٝمل قمـ اًمقؿمؿ 

 .(1)ًمزقمؿ اًمقاؿمؿ أٟمف يرد اًمٕملم سم٢مص٤مسم٦م اًمٕملم ردّ 

ظم٤مًمٞم٦م  ٓ سمد أن شمٙمقن ،ومع اًمٕملموُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ أن إؾمب٤مب اًمتل يسٚمٙمٝم٤م اعمسٚمؿ ًمد

 .ُمستٜمدًة إمم شمٕمٚمٞمؿ اًمنمع ُمـ اعمحرُم٤مت، وأن شمٙمقن

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1733( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 (.13/913) "اًمٗمتح"( 9)

 (.2/9291) "ذح اعمِمٙم٤مة"( 1)
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 تعلق بأمس العنيهلا ميلسات شائع٘ 
ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مؾمب٤مب اًمقىم٤مي٦م ُمـ اًمٕملم، أو  اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مسشمقؾمع ومٞمٝم٤م  أؿمٞم٤مءهٜم٤مك 

أن وهم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر  ،صحٞمحذقمل ومل يستٜمدوا ومٞمٝم٤م إمم دًمٞمؾ سمٓمرق اًمٕمالج ُمٜمٝم٤م، 

وهذه إؿمٞم٤مء ويقىمٕمٝمؿ ذم اًمنمك،  ،أقمامهلؿ ًمٞمّمدهؿ قمـ اًمتقطمٞمداًمِمٞمٓم٤من هلؿ يـ ز

ذيم٤ًم أصٖمر،  وىمد شمٙمقن، ىمد شمّمؾ سمّم٤مطمبٝم٤م إمم اًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م

أٟمف يدومع  ص٤مطمبف، ومام يم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمف دومع اًمٕملم إن اقمت٘مد سمحس٥م اقمت٘م٤مد ص٤مطمبٝم٤م

رج ُمـ اعمٚم٦م، وإن اقمت٘مد ان اًمذي يدومع اًمنم هق اهلل يمؼم خماًمٕملم سمٜمٗمسف ومٝمذا ذك أ

ٕٟمف اختذ ًمٙمٜمف يٕمت٘مد أن هذا اًمٌمء ؾمب٥م ًمدومع اًمٕملم ومٝمذا ُمـ اًمنمك إصٖمر3 وطمده 

ؾمبب٤ًم همػم صم٤مسم٧م ذقم٤ًم أو طمس٤ًم وم٘مد أذك ، وُمـ اختذ ؾمبب٤ًم مل يثب٧م ٓ ذقم٤ًم وٓ طمس٤مً 

 . ؾمبؼذيم٤ًم أصٖمر يمام

أو  ،قمغم اًمِم٤مـمئاًمبحر ي٘مذومٝم٤م أصداف قمب٤مرة قمـ ع، وهل: دَ شمٕمٚمٞمؼ اًمقَ  فمن ذلك:

شمستخرج ُمـ اًمبحر، ومٞم٠مظمذوهن٤م ويٕمٚم٘مقهن٤م قمغم اًمّمبٞم٤من ًمتدومع قمٜمٝمؿ اًمٕملم، ورسمام 

، قمٚم٘م٧م قمغم اًمسٞم٤مرات، أو وضٕم٧م ذم سمٕمض إُم٤ميمـ ُمـ اًمبٞم٧م3 ًم٘مّمد دومع اًمٕملم

 .(1)اًمّمبٞم٤من ًمدومع اًمٕملم قمٜمٝمؿوىمد يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٚم٘مقهن٤م قمغم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم٤م ٟمّمف: يم٤من ًمٚمج٤مهٚمٞملم رأي  "اعمٗمّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم"ضم٤مء ذم يمت٤مب ( 1)

وقم٘مٞمدة ذم اًمٕملم وذم أصمره٤م ذم احلٞم٤مة، ومٝمؿ يٕمت٘مدون سم٠مصمر اًمٕملم وإص٤مسمتٝم٤م، وخلٓمر هذه اإلص٤مسم٦م 

وحلامي٦م اًمٜمٗمس ُمـ ... ٞمتٝم٤م، شمٗمٜمٜمقا ذم اسمتداع وؾم٤مئؾ اًمقىم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م، ومح٤مي٦م أٟمٗمسٝمؿ ُمـ أصمره٤موأمه
= 
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شمٕمٚمٞمؼ سمٕمض إوراق اعمٖمٓم٤مة سم٤مًم٘مامش اعمخٞمط اعمحٙمؿ قمغم اًمّمبٞم٤من أو  ومنها:

 هلؿ سمٕمضاًمٖمػم ُمٗمٝمقُم٦م يٙمتبٝم٤م همػمهؿ، ورسمام يم٤من ذم شمٚمؽ إوراق سمٕمض اًمٓمالؾمؿ 

واهلل  ،، واؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مجلـؾمبح٤مٟمف ذك سم٤مهلل وىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م ،اًمسحرة واعمِمٕمقذيـ

 اعمستٕم٤من.

شمٕمٚمٞمؼ سمٕمض إيمٞم٤مس، أو همرس سمٕمض إؿمج٤مر اعُمَٕمَٞمٜم٦َم، ذم سمٕمض اعمزارع3  ومنها:

 عمٜمع اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم.

شمٕمٚمٞمؼ اًمٜمٕم٤مل قمغم اًمسٞم٤مرات، أو قمغم اًمدواب، وسمٕمْمٝمؿ يٕمٚمؼ سمٕمض  ومنها:

 اًم٘مالئد ُمـ اخلرز أو همػمه٤م3 ًمدومع اًمٕملم.

 سمٕمض اخلقاشمؿ اعمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمب٤مرات اعمَُٕمَٞمٜم٦َم3 ًمدومع اًمٕملم. اخت٤مذ ومنها:

 ذُر اعمٚمح قمغم اعمدقمقيـ ذم طمٗمالت إقمراس، مح٤مي٦م ًمٚمزوضملم ُمـ اًمٕملم. :ومنها

 3 ًمدومع اًمٕملم.ُمرؾمقم ذم وؾمٓمف قملمشمٕمٚمٞمؼ رء ُمثؾ يمػ اإلٟمس٤من  ومنها:

يمت٤مسم٦م سمٕمض اًمٕمب٤مرات قمغم اًمٌمء اًمذي خُي٤َمُف قمٚمٞمف اًمٕملم يم٤مًمسٞم٤مرات،  ومنها:

                                                                                       = 

اًمٕملم، اؾمتٕمٛمٚم٧م )أي اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم( اخلرز واًمتٕم٤مويذ واًمرىمل، وُمـ اخلرز اًمتل اؾمتخدُم٧م 

اًمٕملم ، وهل: ظمرزة ؾمقداء دمٕمؾ قمغم اًمّمبٞم٤من ًمدومع شاًمٙمحٚم٦م»ذم مح٤مي٦م إـمٗم٤مل ُمـ إص٤مسم٦م اًمٕملم، 

، شمٗمٞمد ذم دومع شاًمقدقم٦م»، وهل: ظمرزة سمٞمْم٤مء دمٕمؾ ذم قمٜمؼ اًمَٗمَرس ُمـ اًمٕملم، وشاًم٘مبٚم٦م»قمٜمٝمؿ، و

أذى اًمٕملم قمـ اإلٟمس٤من، وُذيمِر أهن٤م مم٤م ي٘مذومف اًمبحر، وهل شمتٗم٤موت ذم اًمّمٖمر واًمٙمؼم، وهل ظمرزة 

 شمث٘م٥م وشمتخذ ُمٜمٝم٤م اًم٘مالئد ًمٚمحامي٦م ُمـ اًمٕملم.
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ظغ ]أو  ]بسم اهلل ماصاء اهلل[أو  ]ظغ احلسود تبذ بافعؿى[واًمبٞمقت، ومٞمٙمتبقن ُمثالًً : 

وم٢من اقمت٘مد اًمٗم٤مقمؾ أهن٤م شمدومع اًمٕملم ومٝمذا  ]ماصاء اهلل تبارك اهلل[أو  [(1)احلسود ؾقفا ظود

وإن أراد هب٤م شمذيمػم ُمـ  وإن اقمت٘مد أهن٤م ؾمب٥م وم٘مط ومٝمذا ذك أصٖمر، ،يمؼمإ ُمـ اًمنمك

وومٞمف ُمِم٤مهب٦م ًمٗمٕمؾ ُمـ يٗمٕمٚمف ويٕمت٘مد ومٞمف ُم٤م ؾمبؼ3  خي٤مف ُمٜمف اًمٕملم ومٝمل ُمـ اعمحدصم٤مت،

 واهلل أقمٚمؿ. ومٞمّمػم هبذا ذريٕم٦م إمم اًمنمك إصٖمر أو إيمؼم،

ًمبٞمقت، رؾمؿ ؾمٞمػ، أو ؾمٙملم، أو رؾمؿ قملم، أو شمٕمٚمٞمؼ سمٕمض أي٤مت ذم ا ومنها:

 ًمدومع اًمٕملم.

 .(9)شمٕمٚمٞمؼ ظمِم٥م اًمسبست٤من، وهق: ؿمجر اعمخٞمط ًمدومع اًمٕملم ومنها:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هذا اعمثؾ اًمِمٕمبل اًمذي يردده أسمٜم٤مء اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م اعم٘مّمقد سمف: اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتؿ هب٤م قمالج 1) 

رؽم أن احلسد سم٢مؿمٕم٤مل قمقد اًمبخقر وشمبخػم اعمريض هبذه اًمرائح٦م اقمت٘م٤مدًا سم٠من احلسد يزول قمٜمف، 

، ة أخرىوهذه خراؾن اًمٕملم احلسقد ًمقهن٤م دائاًم أظمرض وومٞمٝم٤م قمٛمؼ اًمٜمٔمرات، إ، وىمٞمؾ: هذه خراؾة

وهل ظمراوم٦م إرٟم٥م اًمؼمي، ومٛمٜمذ أىمدم اًمٕمّمقر واًمِمٕمقب اًمٖمرسمٞم٦م شمٜمٔمر إمم إرٟم٥م  وخراؾة ثافثة

اًمؼمي ٟمٔمرة ُمزدوضم٦م، ومٝمق ُمـ ضمٝم٦م رُمز ًمٚمخّمقسم٦م ًمٙمثرة شمٜم٤مؾمٚمف، وهق ُمـ اجلٝم٦م إظمرى ُمرشمبط 

سم٤مٕرواح اًمنميرة واًمسحرة واًمٔمالم، ًمٙمقٟمف يٕمٞمش حت٧م إرض، وهق ومقق يمؾ هذا ىم٤مدر قمغم 

ُمٖمٚم٘م٦م، سمٕمٙمس صٖم٤مر احلٞمقاٟم٤مت  شمقًمد سمٕمٞمقن ُمٗمتقطم٦م ٓ صٖم٤مرهإص٤مسم٦م اعمرء سم٤مًمٕملم ٕن 

 حلٛمدان سمـ حمٛمد احلٛمدان. "اًمٕملم احل٤مؾمدة ـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م وُمٞمداٟمٞم٦م".اهـ ُمـ يمت٤مب: إظمرى

 "اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م"(، وذم 1/139) "اًمْمقء اًمالُمع"( وٓ ُيْٖمؽَمّ سمام ذيمره اًمسخ٤موي ذم 9)

ذًمؽ يٛمٜمع اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم، وذيمر أّن اًمقزم اًمٕمراىمل يم٤من يٕمٚمؼ ذًمؽ ذم رأؾمف،  ُمـ أن، (371)صـ
= 
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 ًمدومع اًمٕملم. 3شمٕمٚمٞمؼ مج٤مضمؿ احلٞمقاٟم٤مت أو أضمزاء ُمٜمٝم٤م ذم اًمبٞم٧م أو ذم اًمزرع ومنها:

 اًمذئ٥م، اإلٟمس٤من ًمٞمدومع قمٜمف اًمٕملم، أو شمٕمٚمٞمؼ قملم شمٕمٚمٞمؼ ُمٜم٘م٤مر اًمٖمراب قمغم ومنها:

 اًمّمبٞم٤من. أو شمٕمٚمٞمؼ ٟم٤مب اًمثٕمٚم٥م قمغم

ُم٤م ؿم٤مع ذم سمٕمض اًمبٚمدان مم٤م يسٛمك سم٤مخلرزة اًمزرىم٤مء أو )اًمٕم٘مٞم٘م٦م اًمزرىم٤مء(  ومنها:

وهك طمجرة زرىم٤مء اًمٚمقن ُمتداوًم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ظم٤مص٦م ذم ُمٍم وًمٞمبٞم٤م، وىمد صٜمٕم٧م 

قمغم أؿمٙم٤مل ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمٚمؼ ذم اًمسٞم٤مرات وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمٚمؼ ذم اعمٜم٤مزل، وهذه اخلرزة 

يد وهب٤م قملم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمٚمؼ طمقل اًمرىمب٦م، وهذه قم٤مدة شمٙمقن قمغم  قم٤مدة شمٙمقن قمغم ؿمٙمؾ

ؿمٙمؾ قملم أو شمٙمقن طمٚم٘م٦م صٖمػمة، ويمؾ ذًمؽ ًمرد اًمٕملم طمٞم٨م ي٘مقًمقن: إن هٜم٤مك 

ُمقضم٤مت خترج ُمـ قملم اإلٟمس٤من احل٤مؾمد ذم طم٤مًم٦م إقمج٤مسمف سم٤مًمٌمء ومٚمق وىمٕم٧م هذه 

ًا ـ أو وصٚم٧م إًمٞمف اعمقضم٤مت قمغم اًمٌمء اعمُْٕمَج٥م سمف ـ ؾمقاء أيم٤من إٟمس٤مٟم٤ًم أو ؿمٞمئ٤م مج٤مد

ُمب٤مذة شم١مذيف، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م هذه اخلرزة اًمزرىم٤مء ُمقضمقدة وم٢من قملم احل٤مؾمد شمتقضمف إًمٞمٝم٤م 

 ُمب٤مذة وشم٘مع قمٞمٜمف قمٚمٞمٝم٤م، وٓ شم١مذي اإلٟمس٤من أظمر.

 شمٕمٚمٞمؼ رؤوس اًمٖمزٓن قمغم اًمبٞمقت واًمسٞم٤مرات ًمدومع اًمٕملم. ومنها:

اجل٤مُمع " :ًمٚمؽميمامين ويمت٤مب "اعمٕمتٛمد ذم إدوي٦م اعمٗمردة" :ُم٤م ذيمر ذم يمت٤مب ومنها:

 ٓسمـ اًمبٞمٓم٤مر ]ُم٤مدة: ؾمبح[ أن هٜم٤مك طمجرًا ي٘م٤مل ًمف: "عمٗمردات إدوي٦م وإهمذي٦م

ي١مشمك سمف ُمـ اهلٜمد وهق أؾمقد ؿمديد اًمسقاد سمّراق ؿمديد اًمؼميؼ رظمق يٜمٙمّس ش ؾَمَبح»

                                                                                       = 

 وهذا ظمٓم٠م وم٤مطمش، وزًم٦م ُمٜمٝمام، ٕٟمف ذريٕم٦م إمم اًمنمك، واهلل اعمستٕم٤من.
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 .رسيٕم٤ًم... ىم٤مل: ُمـ ًمبس ُمٜمف ظَمَرزة أو ختتؿ سمف، دومع قمٜمف قملم اًمٕم٤مئـ

ٓسمـ اًمبٞمٓم٤مر  "اجل٤مُمع عمٗمردات إدوي٦م"ذم يمت٤مب  ُم٤مذيمر أيْم٤مً  ومنها:

وهق طمجر سمحري أسمٞمض اجلقهر ش طمجر اًمٙمرك»]ُم٤مدة:طمجر[ قمـ طمجر ي٘م٤مل ًمف: 

ؿمديد اًمبٞم٤مض يقضمد سمس٤مطمؾ سمحر اهلٜمد واًمسٜمد ىم٤مل: وٟمس٤مء اهلٜمد ورضم٤مهلؿ خمتٛمقن سمف 

د وٟمس٤مؤهؿ يتسقرون سمف ذم زٟمقدهؿ ويتخذون ُمٜمف خم٤مٟمؼ ٕقمٜم٤مىمٝمؿ وىمد شمزقمؿ اهلٜم

واًمسٜمد مجٞمٕم٤ًم أن ظم٤مص٦م هذا احلجر دومع اًمسحر وإسمٓم٤مًمف وإسمٓم٤مل إظمذ ودومع قملم 

 اًمٕم٤مئـ وٟمٔمر اًمٕمدو.

أٟمف إذا قُمٚم َؼ وهق ش اهلُْدُهد»ُم٤م ذيمر ذم يمت٤مب اعمٕمتٛمد ذم إدوي٦م ًمٚمؽميمامين ذم  ومنها:

حر وقملم اًمٕم٤مئـ.  ُمذسمقح قمغم سم٤مب سمٞم٧م، أُمـ يمؾ ُمـ ومٞمف ُمـ اًمس 

 .آقمت٘م٤مد سم٠من اًمثقم ي٘مل ُمـ اًمٕملم واحلسد ومنها:

 .آقمت٘م٤مد سم٠من قمدم اًمٕمٜم٤مي٦م سمٜمٔم٤موم٦م إوٓد ي٘مل ُمـ اًمٕملم واحلسد ومنها:

 .اًمسٞم٤مرة وٟمحقه٤م ي٘مل ُمـ اًمٕملم واحلسد آقمت٘م٤مد سم٠من يمّس اًمبٞمض قمغم ومنها:

 .آقمت٘م٤مد سم٠من شمٚمٓمٞمخ اًمسٞم٤مرة سم٤مًمدُم٤مء ي٘مل ُمـ اًمٕملم واحلسد ومنها:

إذا ُمـ ن اًمٕمروؾم٦م اًمقرق شمدومع احلسد ومٝمٜم٤مك ُمـ اًمٜمس٤مء ٠مد سمآقمت٘م٤م ومنها:

أطمس٧م سم٠من وًمده٤م حمسقد، وم٢مهن٤م شم٠ميت سمقرىم٦م وشم٘مٓمٕمٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ قمروؾم٦م صمؿ شم٠ميت سم٤مإلسمرة 

 إمم أن متأل .وُمـ قملم ومالٟم٦م ،ُمـ قملم ومالن :وشمث٘م٥م هب٤م اًمقرىم٦م، وشم٘مقل ذم يمؾ ُمرة

ضمبلم اًمقًمد فمٜم٤ًم ُمٜمٝم٤م أهن٤م  قمغم ٥م سمف٤م، وشم٠مظمذ هذا اًمرُم٤مد وشمّماًمقرىم٦م سم٤مًمث٘مقب صمؿ حترىمٝم

 سمذًمؽ دومٕم٧م قمٜمف احلسد وهذا اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ.
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 ،آقمت٘م٤مد سم٠من اًمتخٓمل ومقق اًمٜم٤مر أو اًمبخقر، ويمذًمؽ شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ ومنها:

واحلذاء  ،وىمرن اًمٗمٚمٗمؾ إمحر ،واًمٙمػ )مخس٦م ومخٞمس٦م(، (1)وطمدوة احلّم٤من ،واخلرزة

 وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ يزيؾ ٟمٔمرة اًمٕملم واحلسد، وهذا يمٚمف ُمـ اًمنمك. ،واحلٔم٤مفم٦م ،اًم٘مديؿ

صدور إـمٗم٤مل  يمآي٦م اًمٙمرد ـ قمغم -ىمرآٟمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م آقمت٘م٤مد سمقضع آي٤مت  ومنها:

 ًمٚمحٗمظ ُمـ اًمٕملم واحلسد وهمػمه ُمـ إُمراض.

آقمت٘م٤مد أن اًمِمب٦م واًمٗمسقظم٦م قمالج ًمدومع احلسد ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا  ومنها:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآقمت٘م٤مد سمحدوة احلّم٤من اخل٤مرىم٦م اقمت٘م٤مد ىمديؿ ضمدًا يٕمقد إمم أي٤مم اًمروُم٤من، وي٘مقل  (1) 

ٕن ؿمٙمٚمٝم٤م يِمبف  3آُمٜمقا سمخّم٤مئص طمدوة احلّم٤منن اًمٜم٤مس إ: "اًمٕم٤مدات اًمٖمريب٦م"يمت٤مب ص٤مطم٥م 

ويمالمه٤م يٕمتؼم وىم٤مي٦م ضد قملم احلسقد قمٜمد اًمِمٕمقب اًم٘مديٛم٦م،  ،وؿمٙمؾ اًمٙمػ ،ؿمٙمؾ اهلالل

واعمٕمروف هبذا اًمِم٠من أن شمٚمؽ اًمِمٕمقب يم٤مٟم٧م شمره٥م اهلالل، ٕٟمف ذم شمّمقرهؿ يٖمػم ؿمٙمٚمف 

 .ويٛمقت وحيٞم٤م ُمرة أظمرى

وهق ُمٕمدن ـم٤معم٤م أضٗم٧م قمٚمٞمف اًمِمٕمقب  ،يدويْم٤مف إمم هذا أن احلدوة ُمّمٜمققم٦م ُمـ احلد 

ر ُمـ إرواح اًمنميرة ذم  3إورسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ظمّم٤مئص ؾمحري٦م ٕٟمف يٓمبخ ذم اًمٜم٤مر اًمتل شُمَٓمٝم 

زقمٛمٝمؿ، وهٜم٤مك شمٗمسػم آظمر يٕمٞمد هذا اإليامن اًمٕمٛمٞمؼ سم٘مدرات طمدوة احلّم٤من اخل٤مرىم٦م إمم يمقن 

وظم٤مص٦م اخلٞمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م  ،حلٞمقاٟم٤متشمٕمبد ا -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -اًمِمٕمقب إوروسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يم٤مٟم٧م 

شمرشمبط ذم اًمذهـ سم٤مٕرواح اًمنميرة، وهٙمذا سمرز آقمت٘م٤مد سم٠من شمٕمٚمٞمؼ احلدوة قمغم ُمدظمؾ اًمبٞم٧م يبٕمد 

.اهـ ُمـ إرواح اًمنميرة قمـ اعمٜمزل، وآقمت٘م٤مد سمتٕمٚمٞمؼ رؤوس اًمٖمزٓن وضمٚمد اًمذئ٥م ذم اًمبٞمقت

 ن سمـ حمٛمد احلٛمدان.حلٛمدا "اًمٕملم احل٤مؾمدة ـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م وُمٞمداٟمٞم٦م"يمت٤مب: 
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ك سم٤مًمِمب٦م واًمٗمسقظم٦م ُمـ قمٜمد اًمٕمٓم٤مر، ووضٕمٝمام قمغم اًمٜم٤مر أطمس أن اسمٜمف حمسقد أشم

وـمٚم٥م ُمـ وًمده أن يٛمر قمٚمٞمٝم٤م ؾمبع ُمرات، صمؿ يزقمؿ أهن٤م ؾمقف شمتّمقر سمّمقرة 

احل٤مؾمد، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يْمع اًمرُم٤مد ذم ىمامؿم٦م ويٚم٘مٞمٝم٤م سملم أرسمٕم٦م ُمٗم٤مرق )ؿمقارع( سمؾ 

 وُمٜمٝمؿ ُمـ يبخر سمٞمتف أو حمٚمف يمؾ صب٤مح سم٤مًمِمب٦م واًمٗمسقظم٦م ًمدومع احلسد.

شمسخلم اًمرص٤مص واؾمتخداُمف ًمٓمرد اجلـ واًمِمٞم٤مـملم وًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ اًمٕملم  ها:ومن

 واحلسد.

 آقمت٘م٤مد سمقضع اعمّمحػ ذم اًمسٞم٤مرة دومٕم٤ًم ًمٚمٕملم أو شمقىمٞم٤ًم ًمٚمخٓمر. ومنها:

قمـ طمٙمؿ وضع اعمّمحػ وىمد ؾمئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم 

  أن شمّمدم ؟ذم اًمسٞم٤مرة ُمـ أضمؾ اًمتؼمك واحلّمـ ُمـ اًمٕملم وأيْم٤ًم ظمِمٞم٦م 

طمٙمؿ وضع اعمّمحػ ذم اًمسٞم٤مرة دومٕم٤ًم ًمٚمٕملم أو شمقىمٞم٤ًم ًمٚمخٓمر سمدقم٦م،  :وم٠مضم٤مب 

 .(1)مل يٙمقٟمقا حيٛمٚمقن اعمّمحػ دومٕم٤ًم ًمٚمخٓمر أو اًمٕملم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -وم٢من اًمّمح٤مسم٦م 

آقمت٘م٤مد أن شمٕمٚمٞمؼ احلذاء ذم اًمسٞم٤مرة يدومع اًمٕملم واحلسد، و يمذًمؽ رش  ومنها:

أو مخس٦م ومخٞمس٦م ذم قمٞمٜمؽ ، وهذه إُمقر ٓ  ،(9) اعمٚمح أو ىمقل اًم٘م٤مئؾ اُمسؽ اخلِم٥م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.912)ص "اًمبدع واعمحدصم٤مت وُم٤م ٓ أصؾ ًمف"( 1)

 :أهؾ ُمٍم أهنؿ يٜمّمحقن اًمِمخص قمٜمد ذيمر حم٤مؾمٜمف ومٞم٘مقًمقن ًمف]سمٕمض[ ومم٤م اؿمتٝمر قمـ  (9) 

( ويم٤مٟمقا وٓ زال سمٕمْمٝمؿ يٕمٚم٘مقن قمغم صدورهؿ وذم أُم٤ميمٜمٝمؿ اًمتامئؿ اًمتل )اُمسؽ اخلِم٥م ي٤مومالن

شم٠ميت قمغم أؿمٙم٤مل قمٞمقن زرىم٤مء ومحراء أو ىمٓمع ظمِم٥م أو ُم٤مؿم٤مسمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ يذسمح ذسمٞمح٦م إذا ٟمزل 
= 
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 شمدومع طمسدًا وٓ دمٚم٥م ٟمٗمٕم٤ًم.

  آقمت٘م٤مد سم٠من ًمبس اخلقاشمؿ ذات اخلرز إزرق يدومع اًمٕملم واحلسد. ومنها:

ذم سمٕمض اًمبٚمدان جيٕمٚمقن ًمٚمرضمؾ أو ًمٚمٛمرأة اؾمٛملم، أطمدمه٤م فم٤مهر  أهنؿ ومنها:

وأظمر ظمٗمل، ويٕمت٘مدون سمذًمؽ ُمٕمت٘مدات، ومبٕمْمٝمؿ ئمٜمقن أن هذا يٜمجٞمف ُمـ اعمرض، 

 وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: إٟمف ي٘مٞمف ُمـ اًمٕملم، وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: إٟمف ي٘مٞمف ُمـ اجلـ.

دُم٤م يرىمقن آقمت٘م٤مد سم٠من اًم٘مٗمز ومقق اًمٜم٤مر يزيؾ ٟمٔمرة اًمٕملم، حيدث هذا قمٜم ومنها:

ُمـ أصٞم٥م سم٤مًمٕملم سم٤مقمت٘م٤مد أن هذا اًمتخٓمل يتٛمثؾ سمّمقرة اًمٕم٤مئـ ومٞم٘مٚمٕمقن قملم هذا 

اًمتٛمث٤مل زاقمٛملم أن ذًمؽ يٍمف اًمسقء قمـ اعمٕملم، وإذا قمرومقا اًمٕم٤مئـ هلؿ اطمت٤مًمقا 

 .ًمٚمحّمقل قمغم ىمٓمٕم٦م ُمـ صمٞم٤مسمف وطمرىمقه٤م ُمٕمت٘مديـ أن ذًمؽ يبٓمؾ أصمر اًمٕملم

 ،اًمٕم٤مئـ وهق طمل شمذه٥م اًمٕملم واحلسد آقمت٘م٤مد سم٠من صالة اجلٜم٤مزة قمغم ومنها:

وىمد اؿمتٝمر هذا اًمٗمٕمؾ قمٜمد سمٕمض اًمٕمقام، ومؽماهؿ إذا قمرومقا قمـ إٟمس٤من أٟمف يّمٞم٥م 

سمٕمٞمٜمف، يّمٚمقن قمٚمٞمف يمّمالة اجلٜم٤مزة، ويزقمٛمقن أن ذًمؽ يبٓمؾ شم٠مصمػم إص٤مسمتف، يمام أن 

 اعمٞم٧م يبٓمؾ شم٠مصمػم قمٞمٜمف.

 ومٝمٜم٤مك ُمـ اًمٜم٤مس اًمٕملم ذه٥م أصمر٤مد أن إظمذ ُمـ ومْمالت اًمٕم٤مئـ يآقمت٘م ومنها:

يٚمج٠م إمم إظمذ ُمـ ومْمالت سمقل أو هم٤مئط اًمٕم٤مئـ ًمٕمالج اًمٕملم واحلسد، وهذا اقمت٘م٤مد 

                                                                                       = 

اًمٕملم "ك.اهـ ُمـ يمت٤مب: ُمٜمزًٓ ضمديدًا ًمٞمدرأ قمٜمف رضر اًمٕملم وهذا يمٚمف ٓؿمؽ أٟمف سمدقم٦م وذ

 حلٛمدان سمـ حمٛمد احلٛمدان. "داٟمٞم٦ماحل٤مؾمدة ـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م وُمٞم
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 سم٤مـمؾ.

 .اًمٕملمذه٥م أصمر آقمت٘م٤مد سم٠من اًمتبخر سمؽماب اًمٕم٤مئـ ي ومنها:

آقمت٘م٤مد سم٠من شمبخػم اًمبٞمقت سم٤مٕقمِم٤مب اعمتٜمققم٦م يٓمرد اجلـ واًمِمٞم٤مـملم  ومنها:

 اقمت٘م٤مد وم٤مؾمد.اًمٕملم واحلسد، وهذا أصمر ويزيؾ 

قمـ ضمقاز اًمتبخر سم٤مًمِم٥م، قمبد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز اًمٕمالُم٦م وىمد ؾُمئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 

 ؟إوراق ، وذًمؽ عمـ أصٞم٥م سم٤مًمٕملم أو إقمِم٤مب أو

ٓ جيقز قمالج اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم سمام ُذيمر ٕهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ إؾمب٤مب  :وم٠مضم٤مب ومْمٞمٚمتف

ؿمٞم٤مـملم اجلـ وآؾمتٕم٤مٟم٦م  ٤مءاًمٕم٤مدي٦م ًمٕمالضمٝم٤م، وىمد يٙمقن اعم٘مّمقد هبذا اًمتبخر اؾمؽمض

اًمنمقمٞم٦م وٟمحقه٤م مم٤م صمب٧م ذم إطم٤مدي٨م  هبؿ قمغم اًمِمٗم٤مء، وإٟمام يٕم٤مًم٩م ذًمؽ سم٤مًمرىمك

 .(1)اًمّمحٞمح٦م

دومع ذم ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مء أو  ؿعمِمٕمقذيـ ويستٕملم هبإمم اهٜم٤مك ُمـ يذه٥م أن  ومنها:

 .اًمٕملم واحلسد ومٞمٕمٓمٞمف اعمِمٕمقذ ورىم٦م ويٓمٚم٥م ُمٜمف أن حيرىمٝم٤م ويستٜمِمؼ دظم٤مهن٤م

أن سمٕمض رضم٤مل اًمب٤مدي٦م يستخدُمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ اخلراوم٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م،  ومنها:

ويٕمت٘مدون أهن٤م رىمٞم٦م ذقمٞم٦م يرىمك هب٤م اعمّم٤مب سم٤مًمٕملم، وصٞمٖم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م يم٤مٔيت: جيٛمع 

ؾمبع طمّمٞم٤مت ُمع ىمٓمٕم٦م ُمـ اجلٚمد وؿمب٦م سمٞمْم٤مء اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٓم٤مريـ، صمؿ دمٛمع هذه 

، وي٘م٤مل اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م: إصٜم٤مف ويدار هب٤م قمغم رأس اعمريض سم٤مًمٕملم ؾمبع ُمرات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/971) "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م"( 1)
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واطمد سم٤مهلل اصمٜملم سم٤مهلل صمالصم٦م سم٤مهلل، وقمغم هذه اًمٓمري٘م٦م طمتك يٙمٛمؾ ؾمبع ُمرات، صمؿ سمٕمد 

ذًمؽ شمقضع اًمِمب٦م سم٤مًمٜم٤مر، وإذا همٚم٧م شمٚمؽ اًمِمب٦م ي٘مقًمقن: إهن٤م شمٔمٝمر هلؿ صقرة اًمذي 

اًمٜم٤مر، وم٢مذا يم٤من اًمٕم٤مئـ رضمال شمٔمٝمر صقرة قمٞمٜمف ذم أص٤مب سم٤مًمٕملم ذم اًمِمب٦م اًمتل وضٕم٧م 

 ٤مًمِمب٦م أو صقرة ومرضمف، وإذا يم٤مٟم٧م اُمرأة شمٔمٝمر صقرة ومرضمٝم٤م.سم

قمـ هذا وم٘م٤مل: هذه إقمامل يمٚمٝم٤م أقمامل ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م،  وىمد ؾمئؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز 

وُمـ مجٚم٦م اخلراوم٤مت اًمتل يزيٜمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ٕهٚمٝم٤م، وًمٞمس٧م ُمـ إدوي٦م اًمنمقمٞم٦م يمام 

يزقمٛمقن، ومٞمح٥م إٟمٙم٤مر هذا اًمٕمٛمؾ، وُمٜمع ُمـ يٕمٛمٚمف، واًمرومع قمٜمف إمم وٓة إُمر3 عمٜمٕمف 

 .(1)وشم٠مدي٥م ُمـ يٗمٕمٚمف

 .، وهذا ُمـ اعمحدصم٤متِمٗم٤مءطمرق اؾمؿ اًمٕم٤مئـ واحل٤مؾمد سمٜمٞم٦م اًم ومنها:

أن سمٕمض اًمٜم٤مس إذا أصٞم٥م هق أو أطمد ُمـ أىم٤مرسمف سمٕملم أو ُمرض أيس ُمٜمف  ومنها:

 .، وهذا أيْم٤ًم ُمـ اعمحدصم٤متي٘مقًمقن: إٟمف حيٗمر ًمف ىمؼم ويِمٗمك سم٢مذن اهلل

سمٕمْمٝمؿ يٕمت٘مد أن اعمٕملم إذا ىمرأ ؾمقرة إٟمبٞم٤مء ؾمبع ًمٞم٤مزم يرى اًمٕم٤مئـ ذم أن  ومنها:

 .3 ومٝمق حمدثٞمؾ قمٚمٞمفُمٜم٤مُمف وهذا مم٤م ٓ دًم

 رُمل ىمٓمٕم٦ٍم ُمـ اًمٓمٕم٤مم إذا ٟمٔمر إًمٞمف إٟمس٤من وهق ي٠ميمؾ3 ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٕملم. ومنها:

قمام يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م يرى ُمـ يٜمٔمر إًمٞمف  وىمد ؾمئؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 

 وهق ي٠ميمؾ، يرُمل ىمٓمٕم٦ًم قمغم إرض3 ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٕملم، ومام طمٙمؿ هذا اًمٕمٛمؾ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/113)ـ اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.  "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م"( 1)
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)إذا ؾم٘مٓم٧م ًم٘مٛم٦م أطمديمؿ : ملسو هيلع هللا ىلص٤مًمػ ًم٘مقل اًمٜمبل وم٠مضم٤مب: هذا اقمت٘م٤مد وم٤مؾمد، وخم

 .(9()1) ومٚمٞمٛمط ُم٤م هب٤م ُمـ أذى وًمٞم٠ميمٚمٝم٤م(

 فائدة: 

، ويزقمٛمقن سمٕمض اًمٙمٚمامت ي٘مقًمقهن٤م إذا رأى أطمدهؿ ُم٤م يٕمجبف اٟمتنمت سملم اًمٜم٤مس

 وٓ ُمستٜمد هلؿ ُمـ اًمنمع قمغم ذًمؽ. ،أهن٤م متٜمع اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم

 .]اهلل أـز[ ومٛمـ ذًمؽ ىمقل سمٕمْمٝمؿ:

 .[(3) ]افؾفم صل ظذ افـبي، أو ظذ حمؿدسمٕمْمٝمؿ:  وىمقل

 .ٓ ؿوة إٓ باهلل[ ،]ما صاء اهللوىمقل سمٕمْمٝمؿ: 

ومٙمٚمٝم٤م ًمدومع اًمٕملم ]ُم٤م ؿم٤مء اهلل ٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل[  :أُم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ىمقلو

 .ضٕمٞمٗم٦م ٓ يثب٧م ُمٜمٝم٤م رء يمام ؾمٞم٠ميت ذم آظمر هذه اًمرؾم٤مًم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 9313أظمرضمف ُمسٚمؿ )( 1)

 (.9/193) "جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمثٞمٛملم"( 9)

صٚم٧م قمغم اًمٜمبل( ٕهنؿ ذم اقمت٘م٤مدهؿ أٟمؽ إن مل شمّمؾ  )قملم ُم٤م :واؿمتٝمرت أيْم٤ًم قمب٤مرة (1) 

دًمٞمؾ قمٚمٞمف، أو أن يٜمّمحؽ أطمدهؿ )سم٤مإليمث٤مر ُمـ اًمّمالة  ؾمتّمٞم٥م قمٞمٜمؽ وهذا ٓ ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمٜمبل 

اًمّمقومٞم٦م، طمٞم٨م يٍمون قمغم  تاظمتالىم٤مُمـ ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ( وهذا ملسو هيلع هللا ىلصواًمسالم قمغم اًمرؾمقل 

اًمٕملم احل٤مؾمدة ـ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م "ب: . اهـ ُمـ يمت٤مذم يمؾ أُمر يستدقمل اًمذيمر ملسو هيلع هللا ىلصإىمح٤مم اًمرؾمقل 

 حلٛمدان سمـ حمٛمد احلٛمدان. "وُمٞمداٟمٞم٦م
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌژ واؾمتدٓل سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ٓ دًمٞمؾ ٓ يّمح3 وم٢مٟمف  [12ًمٙمٝمػ: ]ا ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ کک

ـ ذم شمٗمسػمه، قمٜمد أي٦م ٕضمؾ دومع اًمٕملم، وىمد ذيمر احل٤مومظ اسمـ يمثػم يثب٧م قمغم أن ذًمؽ 

إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م  :ومّمؾذم خترجيف ؾمٞم٠ميت  طمديث٤ًم ضٕمٞمٗم٤ًم قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ـ 

 .(1)اخل٤مُمس، احلدي٨م اًمرؾم٤مًم٦مهذه ذم آظمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ژذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم ُمنموقمٞم٦م ىمقل: ]ُم٤م ؿم٤مء اهلل[3 ًمدومع اًمٕملم، واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (1) 

]اًمٙمٝمػ:  ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمدهؿ: أن اعم١مُمـ دقم٤م اًمٙم٤مومر إمم هذا اًمذيمر قمٜمد دظمقل اجلٜم٦م اًمتل أقمجبتف  [.12

 ًمٞمدومع اًمٕملم قمٜمٝم٤م. 

وهذا همػم صحٞمح، وًمٞمس ذم ؾمٞم٤مق أي٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ3 وم٢من ذًمؽ يم٤من طمقارا سملم ُم١مُمـ  

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ ويم٤مومر، وم٤مًمٙم٤مومر ي٘مقل قمـ ضمٜمتف اًمتل رزىمف اهلل إي٤مه٤م: 

[. ومٙمٗمر سم٤مًمبٕم٨م، ومرد اعم١مُمـ قمٚمٞمف يمٗمره وذيمف، ومحْمف 19 – 11اًمٙمٝمػ: ] ژٺ ٺ 

قمغم ُم٘م٤مًم٦م ًمق اقمت٘مده٤م رضمع قمـ ُم٘م٤مًمتف شمٚمؽ ذم احلٙمؿ قمغم ضمٜمتف سم٠مهن٤م ٓ شمبٞمد أسمدا، ًمٞمذه٥م قمٜمف 

ڌ ڎ ڎ ژ اًمٕمج٥م3 ومٞمٕمت٘مد أهن٤م حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف، وأٟمف ؾمبح٤مٟمف ُمتٗمرد سمذًمؽ وم٘م٤مل: 

[. أي: آُمـ سم٠من ُم٤م أٟم٧م ومٞمف ُمـ ظمػم وضمٜم٦م، 12اًمٙمٝمػ: ]ژ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 إٟمام هق سم٘مدرة اهلل وطمقًمف وىمَقشمف، وم٘مؾ ذًمؽ ُم٘م٤مًم٦م اعمٕمت٘مد ًمذًمؽ.

ژ ژ ڑ ڑ ک ژ ومٚمؿ يٙمـ اًمٙمالم إذن ذم دقمقة اعم١مُمـ ًمٚمٙم٤مومر سم٠من ي٘مقل ذًمؽ اًمذيمر وهق  
= 
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ذيمره سمذًمؽ [. ًمٞمدومع اًمٙم٤مومر أصمر قمٞمٜمف اعمٕمجب٦م قمـ إص٤مسم٦م ضمٜمتف، إٟمام 12اًمٙمٝمػ: ]ژ  ک ک

ًمدقمقشمف إمم اإليامن سم٤مهلل، وإؾمٜم٤مد إُمر إًمٞمف، وشمرك اإلذاك واًمٙمٗمر سمف واًمٕمج٥م قمـ ٟمٗمسف3 ومام يم٤من 

حت٧م ُمِمٞمئتف وطمقًمف وىمّقشمف ُمٕمرض ًمٚمٝمالك واًمزوال إذا ؿم٤مء اهلل، وذًمؽ إذا ىمقسمٚم٧م اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مًمٙمٗمر 

ىمد يمٗمر سم٤مهلل، وإٟمام دقم٤مه وشمرك اًمِمٙمر3 ومال ُمٜم٤مؾمب٦م إذن ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٙم٤مومر ذيمًرا ًمدومع اًمٕملم قمـ ضمٜمتف و

 اعم١مُمـ ًمإليامن سم٤مهلل سمٕمد أن يمٗمر، سم٠من ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من، وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـ قمٜمد أي٦م ـ:  "شمٗمسػمه"ىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم  

 3قمٚمٞمف ورد   ،سم٤مًم٘مٚم٥م، وهق شمقسمٞمخ ووصٞم٦م ُمـ اعم١مُمـ ًمٚمٙم٤مومر :أي [.12اًمٙمٝمػ: ]ژ  ڑ ک ک ک

ذم ُمقضع رومع، شم٘مديره: هذه  (ُم٤م)و [.11اًمٙمٝمػ: ] ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ : إذ ىم٤مل

اجلٜم٦م هل ُم٤م ؿم٤مء اهلل. وىم٤مل اًمزضم٤مج واًمٗمراء: إُمر ُم٤م ؿم٤مء اهلل، أو هق ُم٤م ؿم٤مء اهلل، أي إُمر ُمِمٞمئ٦م 

ژ  ڑ ک ک کژ  اهلل شمٕم٤ممم. وىمٞمؾ: اجلقاب ُمْمٛمر، أي ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من، وُم٤م ٓ يِم٤مء ٓ يٙمقن.

ٓ سم٘مدرشمؽ وىمقشمؽ، وًمق  ،ُم٤م اضمتٛمع ًمؽ ُمـ اعم٤مل ومٝمق سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم وىمقشمف :أي [.12اًمٙمٝمػ: ]

 اهـ ؿم٤مء ًمٜمزع اًمؼميم٦م ُمٜمف ومٚمؿ جيتٛمع.

أي: هال ىمٚم٧م ُم٤م ؿم٤مء اهلل ٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، حتْمٞمْم٤م ـ قمٜمد أي٦م ـ :  "شمٗمسػمه"وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم  

أسم٘م٤مه٤م وإن ؿم٤مء أومٜم٤مه٤م، وقمغم آقمؽماف ًمف قمغم آقمؽماف سم٠مهن٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل، إن ؿم٤مء 

ىم٤مل اًمزضم٤مج: ٓ ي٘مقى ، سم٤مًمٕمجز، وأن ُم٤م شمٞمّس ًمف ُمـ قمامرهت٤م إٟمام هق سمٛمٕمقٟم٦م اهلل ٓ سم٘مقشمف وىمدرشمف

أطمد قمغم ُم٤م ذم يده ُمـ ُمٚمؽ وٟمٕمٛم٦م إٓ سم٤مهلل، وٓ يٙمقن إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل. صمؿ عم٤م قمٚمٛمف اإليامن وشمٗمقيض 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ اومتخ٤مره سم٤معم٤مل واًمٜمٗمر وم٘م٤مل: إُمقر إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف أضم٤مسمف قمغم 

 اهـ .[12اًمٙمٝمػ: ] ژڳ 
= 
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 فائدة: 

ـ ُم٤م طمٙمؿ  اهلل ؾمئؾ ؿمٞمخٜم٤م اعمب٤مرك أسمق قمبد اًمرمحـ حيٞمك سمـ قمكم احلجقري ـ طمٗمٔمف

 ُمـ يٕمٞم٥م اًمٌمء ظمِمٞم٦م أن شمّمٞمبف اًمٕملم؟ 

 ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مضم٤مب: همٚمط هذا، ٓ يٕم٤مب اًمٌمء ظمِمٞم٦م أن يّمػم ُمٕمٞمقٟم٤ًم3 وم٘مد داومع اًمٜمبل 

، ومال يٕم٤مب (1) (وما ذفك َلا بخؾق ما خألتقمـ اًمٜم٤مىم٦م عم٤م ىم٤مًمقا ظمألت اًم٘مّمقى، ىم٤مل: )

 ًمٚمٜم٤مىم٦م أن حيٗمٔمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م سمح٤مضم٦م إمم رىمٞم٦م ومٚمػمىمٝم٤م. اهلل ُم٤م ًمٞمس ومٞمف قمٞم٥م، ًمٙمـ يدقمق
  

                                                                                       = 

اًمٙمٝمػ: ]ژ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ ومٙمالم اًمٕمٚمامء يدل قمغم أٟمف مل يرد أن حيثف قمغم ىمقل:  

[. ًمدومع اًمٕملم قمـ ضمٜمتف، إذ أٟمف ٓ ُمٜم٤مؾمب٦م حلثف قمغم هذا وىمد يمٗمر سم٤مهلل3 ومدقمقشمف إمم اإليامن سم٤مهلل، 12

اهلل يم٤من، وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ، وأن ُم٤م شمٞمّس ًمف ُمـ اجلٜم٦م إٟمام يم٤من سمٕمقن اهلل وطمقًمف وىمّقشمف،  وأن ُم٤مؿم٤مء

أٟمس٥م ُمـ أن يٕمٚمٛمف ذم هذه احل٤مًم٦م ذيمًرا يدومع سمف اًمٕملم قمـ ضمٜمتف، وم٠مهيام أومم3 أن يٜم٘مذ ديٜمف ُمـ 

ٕمٜمقان: اًمتٚمػ، أو يٜم٘مذ ضمٜمتف ُمـ اًمٕمٓم٥م سم٤مًمٕملم؟!! اهـ ُمٚمخًّم٤م ُمـ ُمبح٨م مجٞمٍؾ ذم هذه اعمس٠مًم٦م سم

ـمبٕم٦م: دار آؾمت٘م٤مُم٦م، ًمألخ: ُم٤مهر سمـ  "رومع اًمٖملم، قمـ سمٞم٤من سمدقمٞم٦م ىمقل: ُم٤م ؿم٤مء اهلل ًمدومع اًمٕملم"

 فم٤مومر اًم٘محٓم٤مين ووم٘مف اهلل ، ومٛمـ أراد اعمزيد ُمـ اًمٗم٤مئدة طمقل هذا ومٚمػمضمع إًمٞمف.

 .( قمـ اعمسقر سمـ خمرُم٦م 9719-9711أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)
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ٗ يف العني  األحادٓث الطعٔف٘ الْازد
َيَتَٕمَقُذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يَم٤مَن َرؾُمقُل » :ىم٤مل طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  الحديث األول:

٤م َذشَم٤مِن وَمَٚماَم َٟمَزًَمَت٤م َأظَمَذ هِباَِم َوشَمَرَك َُم٤م ؾِمَقامُهَ  اإِلْٟمَس٤مِن طَمَتك َٟمَزًَم٧ِم اعمَُٕمق 
ـَ اجَل٤من  َوقَملْمِ  .(1) شُِم

، َؾنِنَّ اْفَعْغَ اهللاْشَتِعقُذوا بِ » :ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م  الحديث الثاني:

 .(9)«َحق  

َء دِم » :طم٤مسمس ـ وي٘م٤مل قم٤مسمس ـ اًمتٛمٞمٛمل ُمرومققم٤مً طمدي٨م  الحديث الثالث: َٓ َرْ

، َواْفَعْغُ َحق   امِّ ِة اْفَػْلُل  اَْلَ  .(3)«َوَأْصَدُق افطَِّرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1111(، واسمـ ُم٤مضم٦م )1323(، واًمٜمس٤مئل )9311أظمرضمف اًمؽمُمذي )ضعقف: ( 1)

(، وُمداره قمغم ؾمٕمٞمد سمـ إي٤مس اجلريري وهق خمتٚمط رواه 9239) "ذح اعمِمٙمؾ"واًمٓمح٤موي ذم 

قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ُم٤مًمؽ اعمزين وقمب٤مد سمـ اًمٕمقام اًمقاؾمٓمل، ويمالمه٤م مل يذيمر ممـ روى قمٜمف ىمبؾ 

 اإلظمتالط.

(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح 3/911(، واحل٤ميمؿ )1131)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ضعقف: ( 9)

 قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه هبذه اًمسٞم٤مىم٦م.

( سم٘مقًمف: ىمٚم٧م: ٓ أسمق واىمد 3/133) "اعمستدرك"ومتٕم٘مبف اًمٕمالُم٦م اًمق ادقمل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم  

 اًمٚمٞمثل اؾمٛمف: ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ زائدة، وهق ضٕمٞمػ.

: وم٘م٤مل: ىمٚم٧م( 17/919) "إحت٤مف اعمٝمرة"صمؿ وضمدت احل٤مومظ اسمـ طمجر ىمد شمٕم٘م٥م احل٤ميمَؿ ذم  

 يمال واهلل، مل حيت٩م واطمد ُمٜمٝمام سم٠ميب واىمد اًمٚمٞمثل، واؾمٛمف: ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ زائدة، سمؾ هق ضٕمٞمػ.

(، 9391احلدي٨م خمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده، وم٘مد أظمرضمف اًمؽمُمذي ) هذاضعقف مضطرب: ( 1)
= 
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(، 1/131) "اًمت٤مريخ اًمٙمبػم"(، وذم 213) "إدب اعمٗمرد"بخ٤مري ذم (، واًم19997وأمحد )

(، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 3/11) "اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم 1172) "أطم٤مد واعمث٤مين"واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

 قمكم سمـ اعمب٤مرك اهلٜم٤مئل، قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ طمٞم٦م سمـ طم٤مسمس اًمتٛمٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، ُمرومققم٤ًم سمف. 

ـَ   ـُ ؿمداد اًمٞمِمٙمري، قمٜمد أمحد ) وىمد شم٤مسمع قمكَم سم (، وأيب يٕمغم 93913اعمب٤مرك، طمرُب سم

(1119.) 

ؿمٞمب٤من سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٜمحقي، ومرواه قمـ حيك سمـ أيب يمثػم، قمـ طمٞم٦م، قمـ أسمٞمف، قمـ ظم٤مًمٗمٝمام  

 أيب هريرة سمف.

(: ؾم٠مًم٧م حمٛمدًا ـ يٕمٜمل اًمبخ٤مري ـ قمـ هذا 9/929) "اًمٕمٚمؾ اًمٙمبػم"ذم  اًمؽمُمذيىم٤مل  

ـُ ؿمداد، قمـ حيك سمـ أيب يمثػم، قمـ طمٞم٦م سمـ قم٤مسمس  احلدي٨م وم٘م٤مل: روى قمكم سمـ اعمب٤مرك وطمرُب سم

اًمتٛمٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ...، وروى ؿمٞمب٤من هذا احلدي٨م 

 ، قمـ أيب هريرة. قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ طمٞم٦م سمـ قم٤مسمس، قمـ أسمٞمف

 ىمٚم٧م ًمف: يمٞمػ قمكم سمـ اعمب٤مرك؟ ىم٤مل: ص٤مطم٥م يمت٤مب، وؿمٞمب٤من ص٤مطم٥م يمت٤مب. ىم٤مل:  

 ومل أرى حمٛمدًا ي٘ميض ذم هذا احلدي٨م سمٌمء. ىم٤مل: 

 أسمق قمٞمسك: ويم٠من طمدي٨م قمكم سمـ اعمب٤مرك أؿمبف3 عم٤م واوم٘مف طمرب سمـ ؿمداد. ىم٤مل 

وأُم٤م أسمق زرقم٦م وم٘م٤مل: أؿمبف  وُم٤م رضمحف اًمؽمُمذي ـ رمحف اهلل ـ هق شمرضمٞمح أيب طم٤مشمؿ، ىمٚم٧م: 

قمٜمدي حيٞمك قمـ طمٞم٦م سمـ طم٤مسمس، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ....، ٕن 

أسم٤من ىمد رواه وم٘م٤مل: حيٞمك قمـ رضمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اٟمٔمر 

 (.1/999اسمـ أيب طم٤مشمؿ ) "اًمٕمٚمؾ"

ظمتالف ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م، وهذه اًمٓمريؼ أظمرضمٝم٤م وهذا وضمف صم٤مًم٨م ُمـ آ ىمٚم٧م: 
= 
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ـِ طِمَزامٍ طمدي٨م  الحديث الرابع: ؿَمْٞمًئ٤م  رأىإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصيَم٤مَن اًمٜمَبُِل ىم٤مل:   طَمٙمِٞمِؿ سْم

َٓ » َٕمْٞمٜمِِف ىَم٤مَل:أن يَخ٤مَف يٕمجبف وم ُفمَّ َباِرْك ؾِقِه َو  .(1) «هُ أضرافؾَّ

                                                                                       = 

 ( وأسم٤من هذا هق اسمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر. 1/131) "اًمت٤مريخ اًمٙمبػم"اًمبخ٤مري ذم 

( 9/111) "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"وهٜم٤مك وضمف راسمع ُمـ آظمتالف ذم إؾمٜم٤مده، ذيمره أسمقٟمٕمٞمؿ ذم  

قمـ أيب هريرة. وذيمره ورواه إوزاقمل قمـ حيٞمك، قمـ طمٞمقة سمـ قم٤مئش أو قم٤مسمس، قمـ أسمٞمف،  وم٘م٤مل:

 (. 1/111اسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )

وُمـ أضمؾ هذا آظمتالف قمغم هذه إوضمف، طمٙمؿ قمٚمٞمف اسمـ قمبد اًمؼم سم٤مٓضٓمراب طمٞم٨م ىم٤مل:  

 (.1/913ذم إؾمٜم٤مد طمديثف اضٓمراب، خيتٚمػ ومٞمف قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم. آؾمتٞمٕم٤مب )

٤مسمس ـ وىمٞمؾ طمب٦م سم٤معمقطمدة ـ وطمٞم٦م وُمع هذا آضٓمراب وم٤محلدي٨م ُمداره قمغم طمٞم٦م سمـ طمىمٚم٧م:  

هذا مل يرو قمٜمف همػم حيٞمك سمـ أيب يمثػم، ومل يقصم٘مف ُمٕمتؼم، ىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م: ُم٘مبقل ُمـ اًمث٤مًمث٦م، ووهؿ 

 ُمـ زقمؿ أن ًمف صحب٦م.

إسمراهٞمؿ سمـ ُمـ ـمريؼ ، (799) "إظمالق"أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ إصبٝم٤مين ذم  ضعقف:( 1)

قمبد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد أسمق ُمٕم٤موي٦م احلٛمِص، ٟم٤م حمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ؿم٤مسمقر، قمـ  حمٛمد سمـ احلسـ، ٟم٤م

 .قمبد اهلل سمـ اًمٕمالء سمـ زسمر، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام

ورضم٤مًمف حمت٩م هبؿ، إٓ أن قمبد اهلل سمـ اًمٕمالء مل أضمد ًمف رواي٦م قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام، وهق ُمـ 

الء قمـ طمرام سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ظم٤مًمد أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم3 وم٤مًمسٜمد فم٤مهر آٟم٘مٓم٤مع، وىمد روى قمبد اهلل سمـ اًمٕم

سمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري وهق شم٤مسمٕمل صم٘م٦م، وم٢من يم٤من ذيمُر طمٙمٞمؿ سمـ طمزام شمّمحٞمًٗم٤م قمـ طمرام سمـ طمٙمٞمؿ3 

وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ، وىمد شمّمحػ أيًْم٤م اؾمؿ أيب ُمٕم٤موي٦م احلٛمِص إمم قمبد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد، وإٟمام هق 

 قمبد اًمرمحـ سمـ ظمٚمػ.
= 
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َمْن َرَأى َصْقًئا َؾَلْظَجَبُه، » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  الحديث الخامس:

َّٓ بِ  اهلل َؾَؼاَل: َما َصاءَ  َة إِ ُه اْفَعْغُ اهللَٓ ُؿوَّ َٓ ُيِصقُبُه اْفَعْغُ  «، مَلْ َيُُضَّ  .(1) َيْعـِي: 

َظزَّ َوَجلَّ  اهلل َما َأْكَعمَ » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  الحديث السادس:

َّٓ بِااهلل  َظَذ َظْبٍد كِْعَؿًة دِم َأْهٍل َوَماٍل َوَوَفٍد، َؾَقُؼوُل: َما َصاءَ  َة إِ َٓ ُؿوَّ ى ؾِقَفا آَؾًة هلل،  ، َؾَرَ

 .(2) «ُدوَن ادَْوِت 

                                                                                       = 

ؾمٚمؿ سمـ ُمٕم٤مذ، طمدصمٜم٤م قمبد ، ُمـ ـمريؼ (932) "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"وأظمرضمف اسمـ اًمسٜمك ذم 

طمزام سمـ طمٙمٞمؿ سمـ قمـ احلٛمٞمد سمـ حمٛمد احلراين اإلُم٤مم، صمٜم٤م قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ أيب رزيـ، 

 سمٜمحقه ُمرومققًم٤م. طمزام

 ،قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـوطمزام سمـ طمٙمٞمؿ جمٝمقل، واًمراوي قمٜمف أسمق رزيـ مل يتبلم زم ُمـ هق؟ و

 أيمثر اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ ومْمٕمػ سمسب٥م ذًمؽ. : صدوق،"اًمت٘مري٥م"ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

يمِمػ "واًمبزار يمام ذم  ،(931) "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"أظمرضمف اسمـ اًمسٜمل ذم ضعقف جدًا: ( 1)

 ،(1/1171) "اًمٙم٤مُمؾ"واسمـ قمدي ذم (، 3/23) "اًمِمٕم٥م"واًمبٞمٝم٘مل ذم  ،(1311) "إؾمت٤مر

، ىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م: ُمؽموك احلدي٨م. كسمـ ؾمٚمٛم سمـ قمبد اهلل ك: ؾمٚمٛمهقو ،وذم إؾمٜم٤مده: أسمق سمٙمر اهلذزم

 وومٞمف أيْم٤ًم احلج٤مج سمـ ٟمّمػم ضٕمٞمػ.

(، وأسمق يٕمغم يمام 3991) "إوؾمط"(، واًمٓمؼماين ذم 111أظمرضمف اسمـ اًمسٜمل )ضعقف: ( 9)

(، وذم إؾمٜم٤مده: قمٞمسك 122ــ 1/121) "شم٤مرخيف"(، واخلٓمٞم٥م ذم 1991) "اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م"ذم 

وومٞمف قمبد  وٟم٘مؾ ىمقل أيب اًمٗمتح إزدي ومٞمف: ٓ يّمح طمديثف. "س٤مناًمٚم"سمـ قمقن احلٜمٗمل ذيمره ذم 

ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ  "اجلرح واًمتٕمديؾ"اعمٚمؽ سمـ زرارة إٟمّم٤مري ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

 شمٕمدياًل.
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َوافَِّذي َكْػِز بَِقِدِه إِنَّ » :ُمرومققم٤مً  اهلل  طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد الحديث السابع:

ْرَء اْفَؼْزَ َواجَلَؿَل اْفِؼْدرَ 
 .(1) «اْفَعْغَ َفُتْدِخُل ادَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اًمٙم٤مُمؾ"(، واسمـ قمدي ذم 1312) "ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب"ذم  أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل ضعقف جدًا:( 1)

(، ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ أيب قمكم اًمٚمٝمبل، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضم٤مسمر، وقمكم اًمٚمٝمبل 1/1111)

هذا ىم٤مل ومٞمف أمحد: يروي أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم قمـ ضم٤مسمر، وىم٤مل اًمبخ٤مري: ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل اًمٜمس٤مئل: 

(: يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمقضققم٤مت، 9/137) "اعمجروطملم"ُمؽموك احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ طمب٤من ذم 

وقمـ اًمث٘م٤مت اعم٘مٚمقسم٤مت، ٓ جيقز اإلطمتج٤مج سمف، وىم٤مل اسمـ قمدي: وهذه إطم٤مدي٨م اًمتل أُمٚمٞمتٝم٤م 

ًمٕمكم سمـ أيب قمكم، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضم٤مسمر وهمػمه، يمٚمٝم٤م همػم حمٗمقفم٦م، وًمف همػم ُم٤م ذيمرت ُمـ 

 احلدي٨م، ويمٚمف يِمبف سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم. 

(، واخلٓمٞم٥م ذم 1317) "ُمسٜمد اًمِمٝم٤مب"قمٜمد اًم٘مْم٤مقمل ذم  أظمرى احلدي٨م ًمف ـمريؼ 

(، 9/9331) "اًمٙم٤مُمؾ"(، واسمـ قمدي ذم 7/23) "احلٚمٞم٦م"(، وأيب ٟمٕمٞمؿ ذم 2/933) "شم٤مرخيف"

سمـ أيقب اًمٍميٗمٞمٜمل، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم اًم٘مّم٤مر، قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ اُمـ ـمريؼ ؿمٕمٞم٥م 

 حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضم٤مسمر.

٤م احلسـ، إٓ أن اإلُم٤مم اًمذهبل ـ رمحف اهلل ـ أٟمٙمره٤م قمغم ؿمٕمٞم٥م اسمـ وهذه اًمٓمريؼ فم٤مهره 

: وًمف طمدي٨م ُمٜمٙمر ذيمره اخلٓمٞم٥م. يِمػم إمم هذا احلدي٨م، "اعمٞمزان"أيقب، وم٘م٤مل ذم شمرمجتف ُمـ 

هق و( قمـ احل٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ سمـ قمدي ـ 2/933) "شم٤مريخ سمٖمداد"وٟم٘مؾ اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجتف ُمـ 

( 13/131) "اًمسػم"دي اجلرضم٤مين اإلؾمؽماسم٤مذي، ُمؽمضمؿ ذم احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ قمبد اعمٚمؽ سمـ قم

وًمٞمس هق ص٤مطم٥م اًمٙم٤مُمؾ ومذًمؽ أسمق أمحد قمبد اهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين ـ ىم٤مل: طمدث ؾمٗمٞم٤من هذا 

قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، وي٘م٤مل: إٟمف همٚمط، وإٟمام هق قمـ ُمٕم٤موي٦م، قمـ قمكم سمـ أيب قمكم، قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر، 
= 
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ُجَل إِنَّ اْفَعْغَ » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري  الحديث الثامن:  َفُتوَفُع افرَّ

دَّى ِمـْهُ اهلل بِنِْذنِ  ُد َحافًِؼا ُثمَّ َيَسَ  .(1) «، َيَتَصعَّ

، » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  الحديث التاسع: ، اْفَعْغُ َحق  اْفَعْغُ َحق 

                                                                                       = 

 قمـ ضم٤مسمر.

( واحل٤مومظ 9/9331) "اًمٙم٤مُمؾ"وممـ أٟمٙمر هذه اًمٓمريؼ احل٤مومظ أسمق أمحد اسمـ قمدي ذم  ىمٚم٧م: 

( ًمٙمـ ضمٕماله ُمـ ُمٜم٤ميمػم ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم اًم٘مّم٤مر، وهذا 7/21) "احلٚمٞم٦م"أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين ذم 

: "اًمت٘مري٥م"وىم٤مل احل٤مومظ ذم  "اًمتٝمذي٥م"أىمرب3 وم٘مد ىم٤مل ومٞمف اإلُم٤مم أمحد: يمثػم اخلٓم٠م يمام ذم 

 واهلل أقمٚمؿ. ،ومٚمٕمؾ هذا ُمـ أوه٤مُمف ه٤مم.صدوق ًمف أو

(، 1279) "ُمسٜمده"(، واًمبزار ذم 91371(، )91139أظمرضمف أمحد )ضعقف: ( 1)

أيْم٤ًم  "اإلحت٤مف"(، وأسمق يٕمغم يمام ذم 1171) "إحت٤مف اخلػمة"واحل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م يمام ذم 

قد، يرويف طمرب سمـ أيب إؾم أيب ُمـ ـمريؼ(، 271ـ1/273) "اًمٙم٤مُمؾ"(، واسمـ قمدي ذم 1179)

 قمـ حمجـ، قمـ أيب ذر.

 "شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م"طمرب مل يقصم٘مف ُمٕمتؼم ومٝمق جمٝمقل احل٤مل، وحمجـ هذا ذيمره احل٤مومظ ذم  وأسمق

هٙمذا همػم ُمٜمسقب، وىم٤مل: روى قمـ أيب ذر ذم اًمٕملم، وقمٜمف أسمق طمرب سمـ أيب إؾمقد، ذيمره اسمـ 

 طمب٤من ذم اًمث٘م٤مت.

ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً، وم٤مإلؾمٜم٤مد  "اجلرح واًمتٕمديؾ"وذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  ىمٚم٧م: 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ضٕمٞمػ، وىمد اؾمتٖمرسمف احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [.11]اًم٘مٚمؿ:   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
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 .(1) «َتْسَتـِْزُل احَلافَِق 

ا » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م أيب هريرة  الحديث العاشر: ، َوحَيُُْضُ ِبَ اْفَعْغُ َحق 

ْقَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدمَ   .(2) «افشَّ

ـْ قَمْبدِ طمدي٨م  الحديث الحادي عشر: ـِ اًْمَٕم٤مصِ  اهلل قَم ـِ قَمْٛمِرو سْم  :ُمرومققم٤مً   سْم

َٓ َحَسَد، َواْفَعْغُ َحق  » َٓ َهاَمَة، َو َة، َو َٓ ضَِرَ  .(3) «َٓ َظْدَوى، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ رضمؾ، قمـ ضم٤مسمر سمـ زيد، 9377أظمرضمف أمحد )ضعقف:  (1)

 قمـ اسمـ قمب٤مس سمف. 

(، واحل٤ميمؿ 9911وهذا إؾمٜم٤مد ضٕمٞمػ3 ومٞمف رضمٌؾ ُمبٝمؿ، وىمد ضم٤مء ُمبٞمٜم٤ًم قمٜمد أمحد ) 

(، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ دويد، قمـ 19/113) "اًمٙمبػم"(، واًمٓمؼماين ذم 3/911)

 سمـ زيد، قمـ اسمـ قمب٤مس. إؾمامقمٞمؾ اسمـ صمقسم٤من، قمـ ضم٤مسمر 

ووصم٘مف اًمذهكم يمام ذم  "اعمٞمزان"ودويد هذا هق اسمـ ٟم٤مومع اًمدُمِم٘مل، ًمٞمٜمف أسمق طم٤مشمؿ يمام ذم  

 اسمـ طمب٤من: ُمست٘مٞمؿ احلدي٨م إذا يم٤من دوٟمف صم٘م٦م. وىم٤مل  "اًمتٝمذي٥م"

ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً  "اجلرح واًمتٕمديؾ"وإؾمامقمٞمؾ سمـ صمقسم٤من ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  

 ٝمقل احل٤مل، وهق قمٚم٦م احلدي٨م.ومٝمق جم

( ُمـ رواي٦م ُمٙمحقل قمـ أيب هريرة، وُمٙمحقل مل يٚمؼ أسم٤م 2991أظمرضمف أمحد ) ضعقف:( 9)

 هريرة، يمام ٟمص قمٚمٞمف اًمدارىمٓمٜمل وأسمق زرقم٦م ومٝمق ُمٜم٘مٓمع.

(، وذم إؾمٜم٤مده رؿمديـ سمـ ؾمٕمد ضٕمٞمػ، وهِم٤مم سمـ أيب 7373أظمرضمف أمحد )ضعقف: ( 1)

 رىمٞم٦م جمٝمقل احل٤مل.
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َيُٕمقُديِن، وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل: ضَم٤مَء اًمٜمَبُِل  ُهَرْيَرَة َأيِب طمدي٨م  الحديث الثاني عشر:

ائِقُل؟»زِم  ا ِجْزَ َٓ َأْرِؿقَك بُِرْؿَقٍة َجاَءيِن ِبَ ل ىُمْٚم٧ُم: سم٠َِميِب « َأ : ىَم٤مَل  !اهلل سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل  ،َوُأُم 

اَثاِت دِم اْفُعَؼِد، َوِمْن َذِّ  اهلل بِْسمِ » لِّ َداٍء ؾِقَك، ِمْن َذِّ افـَّػَّ ـُ َأْرِؿقَك، َواهللَُّ َيْشِػقَك، ِمْن 

اٍت « َحاِشٍد إَِذا َحَسَد   .(1) «َثََلَث َمرَّ

أشمك اًمٜمبل  أن ضمؼميؾ  :طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  الحديث الثالث عشر:

احلسن ل: هذا اًمٖمؿ اًمذي أراه ذم وضمٝمؽ؟ ىم٤م، ُم٤م ، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمدومقاوم٘مف ُمٖمتامً  ملسو هيلع هللا ىلص

ق سم٤مًمٕملم وم٢من اًمٕملم طمٌؼ  ،واحلسغ أصابتفًم افعغ ، أومال قمقذهتام هب١مٓء ىم٤مل: صد 

ديم، ، ذا ادن افؼم ذا افسؾطان افعظقمافؾف ٤مل: ىمؾ:ىم وما هنَّ ياجزيل؟اًمٙمٚمامت؟ ىم٤مل: 

ظاف احلسن  ،تذا افوجه افؽريم، وِلُّ افؽؾًمت افتامات، وافدظوات ادستجابا

٤مل ، وم٘موم٘م٤مُم٤م يٚمٕمب٤من سملم يديف ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مهل٤م اًمٜمبل  ،واحلسغ من أكػس اجلن، وأظغ اإلكس

؛ ؾنكه مل يتعوذ افتعويذ ، بذاظوذوا أكػسؽم، وكسائؽم، وأوٓدـم: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 .(2)ادتعوذون بؿثؾه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمٛمؾ اًمٞمقم "(، واًمٜمس٤مئل ذم 1193(، واسمـ ُم٤مضم٦م )2717ضمف أمحد )أظمرضعقف: ( 1)

(، وذم إؾمٜم٤مده: قم٤مصؿ سمـ قمبٞمد اهلل اًمٕمٛمري ضٕمٞمػ، وزي٤مد 9/131(، واحل٤ميمؿ )1331) "واًمٚمٞمٚم٦م

 سمـ صمقي٥م مل يرو قمٜمف همػم قم٤مصؿ، ومل يقصم٘مف همػم اسمـ طمب٤من ومٝمق جمٝمقل واهلل أقمٚمؿ.

( ذم شمرمج٦م ـمراد 391ــ 93/393) "دُمِمؼشم٤مريخ "أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم ضعقف جدًا: ( 9)

 سمـ احلسلم، وذم إؾمٜم٤مده: احل٤مرث سمـ قمبد اهلل اهلٛمداين إقمقر، يمذسمف اًمِمٕمبل.
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اهلل  ىَم٤مًَم٧ْم: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم قُمَٛمْٞمٍس طمدي٨م  الحديث الرابع عشر:

تِي ِمَن اْفُؼُبوِر ِمَن اْفَعْغِ »َيُ٘مقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَّ
ِٕ َػُر   .(1) «كِْصُف َما حُيْ

َثُر َمْن َيُؿوُت » :ُمرومققم٤مً  اهلل  طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد الحديث الخامس عشر: ـْ َأ

تِي َبْعَد ـَِتاِب   . (2)«َظزَّ َوَجلَّ َوَؿَضائِِه َوَؿَدِرِه بِإَْكُػِس  اهلل ِمْن ُأمَّ

 .َيْٕمٜمِل اًْمَٕملْمَ ىم٤مل اًمبزار: 

ًَمِجِم َأْن ُتـَْصَب » ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل  قمكم  طمدي٨م الحديث السادس عشر: َأَمَر بِاجْلَ

ْرعِ دِم  ـْ َأضْمِؾ َُم٤مَذا؟ ىَم٤مَل:  .«افزَّ  .(3) «ِمْن َأْجِل اْفَعْغِ »ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: ُِم

َهِذِه اْفَؽؾًَِمُت َدَواٌء ِمْن » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  الحديث السابع عشر:

لِّ َداٍء: َأُظوُذ بَِؽؾًَِمِت  ِة، َوَذِّ اْفَعْغِ  اهلل ـُ ِة َواْفَعامَّ امَّ ًة ِمْن َذِّ افسَّ َفا َظامَّ ؾِّ ـُ ِه 
ِة َوَأْشًَمئِ افتَّامَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اعمجٛمع"(، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 93/111) "اًمٙمبػم"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم موضوع: ( 1)

 (: وومٞمف قمكم سمـ قمروة اًمدُمِم٘مل وهق يمذاب.1/139)

(، 1319) "يمِمػ إؾمت٤مر"(، واًمبزار يمام ذم 1793أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز )ضعقف جدًا: ( 9)

(، وذم إؾمٜم٤مده: ـم٤مًم٥م 9/911) "اًمْمٕمٗم٤مء"(، واًمٕم٘مٞمكم ذم 3/1333) "اًمٙم٤مُمؾ"واسمـ قمدي ذم 

 سمـ طمبٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٝمؾ إٟمّم٤مري، ىم٤مل اًمبخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر.

 "اعمجٛمع"(، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 1313) "يمِمػ إؾمت٤مر"أظمرضمف اًمبزار يمام ذم مـؽر: ( 1)

(: وومٞمف اهلٞمثؿ سمـ حمٛمد سمـ طمٗمص وهق ضٕمٞمػ، ويٕم٘مقب سمـ حمٛمد اًمزهري ضٕمٞمػ 1/132)

 أيْم٤ًم. 

 ."اعمٞمزان"اهلٞمثؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م، وهذا احلدي٨م ُمـ ُمٜم٤ميمػمه يمام ذم  ىمٚم٧م: 
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َة َوَما َوَفَد. َثََلَثٌة َوَثََلُثوَن ِمَن  ِة، َوَمْن َذِّ َحاِشٍد إَِذا َحَسَد، َوِمْن َذِّ َأيِب َؿَسَ مَّ افَلَّ

ْم َؾَؼاُفوا: َوِصٌب َوِصٌب بَِلْرِضـَا َؾَؼاَل: ُخُذوا ِمْن َأْرِضُؽْم َؾاْمَسُحوا  ُ َؽِة َأَتْوا َربَّ
ادَََْلئِ

ٍد َصذَّ بَِوِصبُِؽْم ُرْؿَقَة حُمَ  َتَؿَفا اهلل ؿَّ ـَ َأَحًدا َؾََل  َظَؾْقِه َوَشؾََّم، َمْن َأَخَذ َظَؾْقَفا َصَػًدا َأْو 

 .(1) «ُيْػؾُِح َأَبًدا

اْفُعْذَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اْصَتَؽى َرُشوُل »ىم٤مل:  طمدي٨م سمريدة  الحديث الثامن عشر:

َْرِؿقَك  َٕ َك َأْرَشَؾـِي إَِفْقَك  يُل، َؾَؼاَل: إِنَّ َربَّ َك َظَؾْقِه، َؾَلَتاُه ِجْزِ
َظْتُه، َوُرئَِي َذفِ َحتَّى َصدَّ

لِّ  اهلل َرْأَشُه، َؾَؼاَل: بِْسمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَحلَّ افـَّبِيُّ  ـُ ٍء ُيْمِذيَك، ِمْن َذِّ َظْغِ  لِّ َرْ ـُ َأْرِؿقَك، ِمْن 

َأ افـَّبِيُّ »َؿاَل:  .«ٍد َأْرِؿقَك َحاِش  َها َظَؾْقِه َثََلَث ِمَراٍر َؾَزَ  .(2) «ملسو هيلع هللا ىلصَؾَردَّ

َظَؾْقِه  اهلل َمْن َأْكَعمَ » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر  الحديث التاسع عشر:

َّٓ بِ  َة إِ َٓ ُؿوَّ َٓ َحْوَل َو  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُثمَّ َؿَرَأ َرُشوُل « اهللبِـِْعَؿٍة، َؾَلَراَد َبَؼاَءَها، َؾْؾُقْؽثِْر ِمْن َؿْوِل: 

 .(3)[3٣افؽفف: ] ژک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌژ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1319) "يمِمػ إؾمت٤مر"(، واًمبزار يمام ذم 9319أظمرضمف أسمق يٕمغم )ضعقف: ( 1)

 ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ضٕمٞمػ.(، وذم إؾمٜم٤مده: 9312) "إوؾمط"واًمٓمؼماين ذم 

 "اًمزوائد جمٛمع"(، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 7913) "إوؾمط"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ضعقف: ( 9)

 (: وومٞمف حمٛمد سمـ أسم٤من اجلٕمٗمل وهق ضٕمٞمػ.1/119)

(، وذم 111) "إوؾمط"(، وذم 17/113) "اًمٙمبػم"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ضعقف جدًا: ( 1)

 ٞمف أيْم٤ًم: قمبداهلل سمـ هلٞمٕم٦م ضٕمٞمػ.إؾمٜم٤مده: ظم٤مًمد سمـ ٟمجٞمح، يمذسمف أسمق طم٤مشمؿ، ووم
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ـِ ظَمِدي٩ٍم طمدي٨م  الحديث العشرون: ـْ َراومِِع سْم ىَم٤مَل: َدظَمْٚم٧ُم َيْقًُم٤م قَمغَم   قَم

َوقِمٜمَْدُه ىِمْدٌر شَمُٗمقُر حَلْاًم، وَم٠َمقْمَجَبٜمِل ؿَمْحَٛمُف وَم٠َمظَمْذهُت٤َم، وَم٤مْزَدَرهُت٤َم، وَم٤مؿْمَتَٙمْٞم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقلِ 

اَن ؾِقَفا َأْكَػُس َشْبعَ »وَمَ٘م٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ؾَمٜم٦ًَم، صُمَؿ إِين  َذيَمْرهُت٤َم ًمَِرؾُمقلِ  ـَ ُه  ، «َأَكاِد   إِكَّ

اَء، وَمَقاًَمِذي سَمَٕمَثُف سم٤ِمحلَؼ  َُم٤م اؿْمَتَٙمْٞم٧ُم سَمْٓمٜمِل طَمَتك  ىَم٤مَل: صُمَؿ َُمَسَح سَمْٓمٜمِل وَم٠َمًْمَ٘مْٞمُتَٝم٤م ظَمرْضَ

 .(1) اًمَس٤مقَم٦مِ 

اهلل  ىَم٤مًَم٧ْم: َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل  ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦َم طمدي٨م  الحديث الواحد والعشرون:

، وَمَ٘م٤مَل:« َما َهَذا؟» َووُماَلٌن َيِْمَتٙمِل، وَمَ٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُؿوَن َفُه » ، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َٟمَتِٝمُؿ ًَمُف اًْمَٕملْمَ َٓ َتْسَسْ َأ

 .(9) «ِمَن اْفَعْغِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وذم إؾمٜم٤مده: أسمق أُمٞم٦م إٟمّم٤مري مل أضمد 71) "ُمسٜمده"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ضعقف: ( 1)

 ًمف شمرمج٦م.

(، ُمـ ـمريؼ أيب 313) "اًمّمٖمػم"(، واًمٓمؼماين ذم 9172أظمرضمف أسمق يٕمغم )ضعقف: ( 9)

 قمروة، قمـ أم ؾمٚمٛم٦م سمف.ُمٕم٤موي٦م اًمرضير قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر، قمـ 

ـَ مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ يرووٟمف قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٚمٞمامن   وهذا إؾمٜم٤مد فم٤مهره اًمّمح٦م، ًمٙم

 سمـ يس٤مر، قمـ قمروة ُمرؾمالً. 

(: ورواه حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر، قمـ 199)ص "اًمتتبع"ذم  ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل 

 قمروة ُمرؾماًل ىم٤مًمف ُم٤مًمؽ، واًمث٘مٗمل، ويٕمغم سمـ يزيد، وهمػمهؿ، وأؾمٜمد أسمق ُمٕم٤موي٦م وٓ يّمح.

(: رواه ُم٤مًمؽ، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ـ وؾمٛمك مج٤مقم٦م ـ يمٚمٝمؿ قمـ 13/913) "ومتح اًمب٤مري"يمام ذم وىم٤مل 

 ُمٕم٤موي٦م سمذيمر أم ؾمٚمٛم٦م ومٞمف وٓ يّمح. حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ومٚمؿ جي٤موزوا سمف قمروة وشمٗمرد أسمق
= 
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دم » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم  الحديث الثاني والعشرون:

دم ذفك افقوم ظغ إكس أو  ثًمن آيات فؾعغ، ٓ يؼرؤها ظبد دم دار ؾتصقبفم اهلل ـتاب

 .(1)«، وآية افؽردحتة افؽتاب شبع آيات، ؾاظغ جن

ـُ طَمِٙمٞمٍؿ، طَمَدصَمْتٜمِل ضَمَديِت، ىَم٤مًَم٧ْم:  قُمْثاَمنَ طمدي٨م  :الحديث الثالث والعشرون سْم

ـَ طُمٜمَٞمٍػ  َيُ٘مقُل: َُمَرْرَٟم٤م سمَِسْٞمٍؾ وَمَدظَمْٚم٧ُم وَم٤مهْمَتَسْٚم٧ُم ومِٞمِف وَمَخَرضْم٧ُم   ؾَمِٛمْٕم٧ُم ؾَمْٝمَؾ سْم

ذُ » وَمَ٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حَمُْٛمقًُم٤م وَمٜمُِٛمَل َذًمَِؽ إِمَم َرؾُمقلِ  ىَم٤مًَم٧ْم: وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م « ُمُروا َأَبا َثابٍِت َيَتَعوَّ

َّٓ دِم َكْػسٍ »ؾَمٞم ِدي َواًمُرىَمك َص٤محِل٦ٌَم وَمَ٘م٤مَل:  ٍة َأْو َفْدَؽةٍ  َٓ ُرْؿَقَة إِ  .(2) «َأْو ُُحَ

صػاء افعغ » :ُمرومققم٤مً  طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  الحديث الرابع والعشرون:

                                                                                       = 

(، وُمع ذًمؽ 9211مل يٜمٗمرد أسمق ُمٕم٤موي٦م سمذًمؽ، وم٘مد شم٤مسمٕمف قمبد اهلل سمـ ٟمٛمػم قمٜمد أيب يٕمغم ) ىمٚم٧م: 

وم٤مًمراضمح ومٞمف اإلرؾم٤مل يمام رضمحف اًمدارىمٓمٜمل ًمٙمثرة ُمـ أرؾمٚمف، صمؿ إن احلدي٨م أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم 

 يمام شم٘مدم وذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف خم٤مًمٗم٦م عم٤م هٜم٤م.

اجل٤مُمع "(، واًمسٞمقـمل ذم 9/137) "يمِمػ اخلٗم٤مء"ذيمره اًمٕمجٚمقين ذم  ضعقف:( 1)

 "اًمْمٕمٞمٗم٦م"وضٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم  "ُمسٜمد اًمٗمردوس"(، وقمزاه ًمٚمديٚمٛمل ذم 1219) "اًمّمٖمػم

(1211.) 

 "اًمٙمؼمى"(، واًمٜمس٤مئل ذم 1271(، وأمحد )1111أظمرضمف أسمق داود )ضعقف: ( 9)

(، واًمٓمؼماين ذم 3/311(، واحل٤ميمؿ )3/192) "ذح اعمٕم٤مين"(، واًمٓمح٤موي ذم 13139)

(، وذم إؾمٜم٤مده: اًمرسم٤مب ضمدة قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ، شمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمٝم٤م طمٗمٞمده٤م ومل 1911) "اًمٙمبػم"

 .شمقصمؼ، وذيمره٤م اًمذهبل ذم ومّمؾ اًمٜمس٤مء اعمجٝمقٓت ُمـ اعمٞمزان
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 ،: ظبس ظابسقف، ويسؼقه مـه، ويغسؾه، ويؾؼـهبة أن يؼال ظذ ماء دم إكاء كظافصائ

 ڃ      ڃ ڃژ  ،وإػ أحب افـاس ظؾقه ،ردت افعغ من ادعغ إفقه ،صفاب ؿابس

 – 3ادؾك: ]ژڎ  ڌ ڌ       ڍ  ڍ ڇ      ڇ     ڇ  ڇ چ چ    چ چ ڃ

4]»(1). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمسٜمد "ذم  (، وقمزاه ًمٚمديٚمٛمل9/711) "يمِمػ اخلٗم٤مء"ذيمره اًمٕمجٚمقين ذم ضعقف مـؽر: ( 1)

، ومل أضمده ذم همػم هذا اعمّمدر، وىمد أؿم٤مر اًمٕمجٚمقين إمم قمدم صمبقشمف سم٘مقًمف: ىم٤مل "اًمٗمردوس

 : اًمث٤مسم٧م أُمر اعمّمٞم٥م سمٖمسؾ أـمراومف وُمٖم٤مسمٜمف، صمؿ صبف قمغم اعمّم٤مب."إُم٤مزم"اًمسخ٤موي ذم 

(: وُمـ اًمرىمك اًمتل شمرد اًمٕملم، ُم٤م ذيمر قمـ 3/193) "زاد اعمٕم٤مد"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  تنبيه: 

أيب قمبد اهلل اًمس٤مضمل، أٟمف يم٤من ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره ًمٚمح٩م أو اًمٖمزو قمغم ٟم٤مىم٦م وم٤مره٦م، ويم٤من ذم اًمروم٘م٦م 

رضمؾ قم٤مئـ ىمٚمام ٟمٔمر إمم رء إٓ أشمٚمٗمف، وم٘مٞمؾ ٕيب قمبد اهلل: اطمٗمظ ٟم٤مىمتؽ ُمـ اًمٕم٤مئـ، وم٘م٤مل: ًمٞمس ًمف 

٘مقًمف، ومتحلم همٞمب٦م أيب قمبد اهلل، ومج٤مء إمم رطمٚمف ومٜمٔمر إمم اًمٜم٤مىم٦م، إمم ٟم٤مىمتل ؾمبٞمؾ، وم٠مظمؼم اًمٕم٤مئـ سم

وم٤مضٓمرسم٧م وؾم٘مٓم٧م، ومج٤مء أسمق قمبد اهلل وم٠ُمظمؼم أن اًمٕم٤مئـ ىمد قم٤مهن٤م، وهل يمام شمرى، وم٘م٤مل: دًمقين 

قمٚمٞمف، وَمُدَل، ومقىمػ قمٚمٞمف، وىم٤مل: سمسؿ اهلل، طمبس طم٤مسمس، وطمجر ي٤مسمس، وؿمٝم٤مب ىم٤مسمس، رددت 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ  ٹ ٹ٤مس إًمٞمف، قملم اًمٕم٤مئـ قمٚمٞمف، وقمغم أطم٥م اًمٜم

[، ومخرضم٧م طمدىمت٤م اًمٕم٤مئـ، وىم٤مُم٧م اًمٜم٤مىم٦م ٓ  3، 1] اعمٚمؽ:  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 سم٠مس هب٤م.

ٕيب ٟمٕمٞمؿ  "احلٚمٞم٦م"أسمق قمبد اهلل اًمس٤مضمل اؾمٛمف: ؾمٕمٞمد سمـ يزيد وهق صقذم ُمؽمضمؿ ذم  ىمٚم٧م: 

 "احلٚمٞم٦م"ٕمٞمؿ ذم (، وهذه اًم٘مّم٦م ذيمر إؾمٜم٤مده٤م أسمق ٟم91/11) "شم٤ميخ دُمِمؼ"(، وذم 2/113)
= 



 ~181 ~ 

 

                                                                                       = 

(، وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ظم٤مزم أمحد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ ي٘مقل: يم٤من أسمق 2/119)

 قمبداهلل اًمس٤مضمل جم٤مب اًمدقمقة، وًمف آي٤مت ويمراُم٤مت، سمٞمٜم٤م هق ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره... ومذيمر اًم٘مّم٦م.

ر ذيمر أظمب٤م"(، وظم٤مًمف شمرضمؿ ًمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 19/911) "اًمسػم"وواًمد أيب ٟمٕمٞمؿ صم٘م٦م ُمؽمضمؿ ذم  

ر أسمق سمٙمر ظم٤مل واًمدي... 1/111) "أصبٝم٤من (، وم٘م٤مل: أمحد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ ُمٕمدان اعمَذيم 

 اًمخ ومل يذيمر شمقصمٞم٘مف قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٝمق جمٝمقل احل٤مل.

 وقمغم هذا وم٤مًم٘مّم٦م ضٕمٞمٗم٦م، وهذا اًمدقم٤مء همػم ُمنموع ًمٕمدم صمبقشمف ُمرومققم٤ًم واهلل أقمٚمؿ. 

 :اًمس١مال اًمث٤مين ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ( 1/111ـ اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ ) "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م"وذم  

ؾمٛمٕم٧م سمٕمض ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: إن ُمع اًمرىمك اًمتل يرىمك هب٤م اعمّم٤مب ىم٤مل اًمس٤مئؾ:  ( 12911) 

. وعم٤م )حبس حابس، وحجر يابس، وصفاب ؿابس، ردت ظغ احلاشد إفقه( :سم٤مًمٕملم هذا اًمٙمالم

ٕمض اًمسٚمػ. ومٝمؾ هذا اًمٙمالم صم٤مسم٧م ويّمح أن يرىمك سمف ؾم٠مًمتف قمـ دًمٞمٚمف ىم٤مل: إن هذا وارد قمـ سم

 ضمزايمؿ اهلل ظمػما. اعمٕمٞمقن؟ وإذا صمب٧م قمـ سمٕمض اًمسٚمػ هؾ يٙمقن طمج٦م ؟

، وٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف وٓ قمـ أطمد ُمـ أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص : هذا اًمٙمالم اعمذيمقر مل يرد قمـ اًمٜمبل قاباجل 

ٕدقمٞم٦م اًمٜمبقي٦م، وسمام صمب٧م وقمالج اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم يٙمقن سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وا ،أصال، وأًمٗم٤مفمف همريب٦م

رأى )ُمـ اؾمتٖمس٤مل اًمٕم٤مئـ، ومٕمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمبل 

قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ يٖمتسؾ، وم٘م٤مل: ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم وٓ ضمٚمد خمب٠مة. ىم٤مل: ومٚمبط ؾمٝمؾ 

يؼتل أحدـم أخاه أٓ  ظَلم)قم٤مُمرا ومتٖمٞمظ قمٚمٞمف وىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ، ومدقم٤م رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص... وم٠ميت رؾمقل اهلل 

ومٖمسؾ قم٤مُمر وضمٝمف ويديف وُمروم٘مٞمف وريمبتٞمف، وأـمراف رضمٚمٞمف، وداظمٚم٦م إزاره ذم  (برـت، اؽتسل فه

واسمـ  "اعمقـم٠م"رواه أمحد وُم٤مًمؽ ذم  (.ىمدح، صمؿ ص٥م قمٚمٞمف ومراح ؾمٝمؾ ُمع اًمٜم٤مس ًمٞمس سمف سم٠مس

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ. ُم٤مضمف.
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من إكبقاء كظر إػ ؿومه يومًا،  أن كبقاً » :ىمّم٦م الحديث الخامس والعشرون:

إفقه  -تعاػ  - اهلل ، ؾلوحىؾاشتؽثرهم وأظجبوه، ؾًمت مـفم دم شاظة شبعون أفػاً 

 بلي رء أحصـفم؟ ؾلوحى، ؿال: ـتفم حصـتفم مل هيؾؽواظ أكك ظـتفم، وفو أكك إذ

، ودؾعت ظـؽم افسوء بلفف باحلي افؼقوم افذي ٓ يؿوت أبداً إفقه تؼول: حصـتؽم  اهلل

 .(1)«ٓ حول وٓ ؿوة إٓ باهلل افعع افعظقم

 اهلل ل: يمٜم٤م قمـ قمبدطمدي٨م ؾمحٞمؿ سمـ ٟمقومؾ ىم٤م الحديث السادس والعشرون:

وم٘م٤مًم٧م: إن ومالٟم٤م ىمد ًم٘مع ، ومج٤مءت ضم٤مري٦م أقمراسمٞم٦م إمم رضمؾ ُمٜم٤م، ٟمٕمرض اعمّم٤مطمػ

ٞمٜمف، وهق يدور ذم ومٚمؽ ٓ ي٠ميمؾ، وٓ ينمب، وٓ يبقل، وٓ يروث، وم٤مًمتٛمس ُمٝمرك سمٕم

ئتف وم٤مٟمٗمخ ذم ُمٜمخره إيٛمـ أرسمٕم٤م، ، وًمٙمـ ا: ٓ ٟمٚمتٛمس ًمف راىمٞم٤ماهلل ٘م٤مل قمبد، ومًمف راىمٞم٤م

أٟم٧م اًمِم٤مذم ٓ ، اؿمػ وذم إيّس صمالصم٤م، وىمؾ: ٓ سم٠مس، أذه٥م اًمب٠مس رب اًمٜم٤مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ىم٤مل: وذيمر 131قم٘م٥م احلدي٨م رىمؿ ) "إذيم٤مر"هذه اًم٘مّم٦م ذيمره٤م اًمٜمقوي ذم مـؽر: ( 1)

ىم٤مل:...  "اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمذه٥م"ذم يمت٤مسمف  -رمحٝمؿ اهلل  -اإلُم٤مم أسمق حمٛمد اًم٘م٤ميض طمسلم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

(: ًمق ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م هذه اًم٘مّم٦م قمـ ذًمؽ 1/931) "ـمرح اًمتثري٥م"اًمٕمراىمل ذم ىم٤مل ومذيمر اًم٘مّم٦م. 

صحٞمح إمم ٟمبٞمٜم٤م قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمسالم ًمتٚم٘مٞمٜم٤مه٤م سم٤مًم٘مبقل، وشم٠موًمٜم٤م ىمقًمف: قِمٜمْتَُٝمؿ...،  اًمٜمبل سم٢مؾمٜم٤مد

وم٢مٟمف ُمتك يم٤مٟم٧م اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٕملم ُمتْمٛمٜم٦م حلسد، ٓ جيقز صدوره٤م ُمـ ٟمبل3 ٓؾمتح٤مًم٦م اعمٕم٤ميص قمغم 

ـي وفؽن مل يثبت فـا ذفك، وهذه ؿضقة مذـورة بغر إشـاد، وافظاهر أَنا متؾؼاة ظن بإٟمبٞم٤مء، 

وُم٤م يم٤من إرسائقل، ؾَل جيوز ؿبوَلا إن مل يؽن ؾقفا ؽضاضة ظذ إكبقاء ظؾقفم افصَلة وافسَلم، 

 يٜمبٖمل ذيمره٤م ًمٚم٘م٤ميض وٓ ًمٚمٜمقوي.
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: اهلل ، وم٘م٤مل ًمٕمبداًمرضمؾ وم٤مٟمٓمٚمؼ، ومام سمرطمٜم٤م طمتك رضمع، وم٘م٤مم ًمرض إٓ أٟم٧ميٙمِمػ ا

 .(1)، وسم٤ملومٕمٚم٧م اًمذي أُمرشمٜمل سمف، ومام سمرطم٧م طمتك أيمؾ، وذب

ـِ قَمْٛمٍرو اخْلَْٓمِٛمل   الحديث السابع والعشرون: ِؽ سْم
ىَم٤مَل: قَمَرْض٧ُم قَمغَم   وَم٤مشمِ

:  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اهلِل 
ٍ
ء ـْ يُمؾ  َرْ يَم٦ِم، َوِهَل ُِم ، وَم٠َمِذَن زِم ومِٞمَٝم٤م َوَدقَم٤م زِم ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمًْمؼَمَ

ُرىْمَٞم٦َم اًْمَٕملْمِ

اَك، َواهللُ » ْيَت َواْظَسَ بِْسِم اهلِل َوبِاهللِ، ُأِظقُذَك بِاهللِ ِمْن َذِّ َما َذَرَأ َوَبَرَأ، َوِمْن َذِّ َما اْظَسَ

قلٍ َريبِّ َصَػاَك، َوُأِظقُذَك  ىَم٤مَل: َيْٕمٜمِل سم٤ِمعمُْْٚمِ٘مِح، اًَمِذي ُيقًَمُد ًَمُف،  .«بِاهلِل ِمْن َذِّ ُمْؾِؼٍح َوحُمِ

َٓ ُيقًَمُد ًَمفُ َواعمُْ   .(2)ِحٞمُؾ: اًَمِذي 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ُمقىمقوم٤ًم، وؾمحٞمؿ سمـ 912-9/911) "اًمتٛمٝمٞمد"أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضعقف: ( 1)

وٓ شمٕمدياًل، وذم إؾمٜم٤مد اسمـ قمبد  ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤مً  "اجلرح واًمتٕمديؾ"ٟمقومؾ ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

 .ضمد ًمف شمرمج٦ماًمؼم ُمـ مل أ

(، 1977(، )9133-3/9922) "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  ضعقف جدًا: (9)

وذم إؾمٜم٤مده: قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ اًمراؾمبل ضٕمٞمػ ضمدًا3 يمذسمف اًمبخ٤مري، وأظمرضمف اسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ 

( واحلدي٨م يدور قمغم احلٚمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس قمـ اسمٜم٦م اًمٗم٤مرقم٦م، ويمالمه٤م 171اًمّمح٤مسم٦م )

 .جمٝمقل
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