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 ُم٘مدُم٦م اًمٕمالُم٦م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري  

احلٛمد هلل محدًا يمثػمًا ُمب٤مريم٤ًم ومٞمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ رشيؽ ًمف، 

 وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

ُمـ يرد «ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف، أن اًمٜمبل 

 .»ذم اًمديـ، وإٟمام أٟم٤م ىم٤مؾمؿ واهلل ُمٕمٓملاهلل سمف ظمػمًا يٗم٘مف 

وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: دمدون اًمٜم٤مس ُمٕم٤مدن، ظمٞم٤مرهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، 

 . »ظمٞم٤مرهؿ ذم اإلؾمالم إذا وم٘مٝمقا

 .»اإليامن يامن، واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م، واًمٗم٘مف يامن«وأصمٜمك قمغم أهؾ سم٘مقًمف: 

ٜمك وم٘مف هذه اعمس٤مئؾ وىمد قمّرف أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف سم٠مٟمف اًمٗمٝمؿ اًمدىمٞمؼ اًمٜم٤مومذ وٓ يب

وهمػمه٤م، إٓ قمغم إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م، ومٗمٝمٛمٝم٤م حيت٤مج إمم قمٚمؿ طمدي٨م، طمتك شُمبٜمك 

قمٚمٞمف اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وإُمر يمام ىم٤مل احل٤مومظ اًمّمقري رمحف اهلل ذم سمٞم٤مٟمف ًمٕمٚمؿ 

 احلدي٨م، واطمتٞم٤مج يمؾ اًمٕمٚمقم إًمٞمف: 

 ىمؾ عمـ قم٤مٟمد احلدي٨م وأضحك

 

 قم٤مئب٤ًم أهٚمف وُمـ يدقمٞمف

 قل هذا أسمـ زمأسمٕمٚمؿ شم٘م   

 

 أم سمجٝمؾ وم٤مجلٝمؾ ظمٚمؼ اًمسٗمٞمف 

 أيٕم٤مب اًمذيـ هؿ طمٗمٔمقا اًمديـ 

 

 ُمـ اًمؽمه٤مت واًمتٛمقيف 

 وإمم ىمقهلؿ وُم٤م ىمد رووه  

 

 راضمع يمؾ قم٤ممل ووم٘مٞمف
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وصدق رمحف اهلل، ومٙمؿ ُمـ ُمس٠مًم٦م خيقض ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف، اًمذيـ ًمٞمس 

ومال ُُيَدون ومٞمٝم٤م ًمٕملم  -قمٚمؿ احلدي٨م–هلؿ يمبػم قمٜم٤مي٦م هبذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ 

اًمّمقاب، وشمرى ومٞمٝم٤م ٕهؾ احلدي٨م احلؼ سم٠موضح سمٞم٤من، وأطمسـ شمٗمسػم، وًم٘مد 

وقمٜمد  -وهل ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد–يمثرت دقم٤موى اإلمج٤مع ذم هذه اعمس٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م 

اعمح٤مىم٘م٦م يرى اًمب٤مطم٨م أٟمف ٓ إمج٤مع ذم رشقمٞم٦م اخلٓمبتلم ًمٚمٕمٞمد، وٓ دًمٞمؾ صحٞمح 

دًمٞمؾ، وىمد قُمٚمؿ أن خم٤مًمٗم٦م اًمدًمٞمؾ ظمٓم٠م،  قمغم ذًمؽ، ويمٞمػ ي٘مقم اإلمج٤مع قمغم همػم

واإلمج٤مع ُمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م، وسم٘مٞم٧م هذه اًمسٜم٦م ذم همٛمقض قمـ إطمٞم٤مئٝم٤م، طمتك 

هٞم٠م اهلل هل٤م ذم هذه اًمبالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 

رمحف اهلل، وم٠مطمٞم٤مه٤م ُمع قمديٍد همػمه٤م  ُمـ اًمسٜمـ اًمتل دًم٧م قمغم قمٛمؼ وم٘مٝمف، اعمبٜمل 

  صمقاسم٧م اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، اًمٜم٤مئٞم٦م قمغم اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك، واًمتجرد ًمتٓمبٞمؼ إدًم٦م. قمغم

واٟمتٗمع اًمٜم٤مس واحلٛمد هلل هبذه اًمسٜمـ اًمتل ىمد ص٤مرت ذم يمثػم ُمـ اًمبٚمدان، ٓ 

صمؿ ىم٤مم سمٕمض اعم٘مٚمديـ، وُمـ هم٤مًم٥م سمْم٤مقمتٝمؿ ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٔمر إمم  (1)يسٛمع هل٤م ذيمر

ٕدًم٦م، ومّم٤مر يٜمنم سملم قمقام اًمٜم٤مس أن إىمقال دون متحٞمص عم٤م شُمبٜمك قمٚمٞمف ُمـ ا

اًمسٜم٦م ًمٚمٕمٞمد ظمٓمبتلم، ومحّمؾ سمٞمٜمٝمؿ شمِمقيش، سمؾ يم٤مد أن يتِمقش ًمذًمؽ سمٕمض 

 ـمالب اًمٕمٚمؿ، ُمـ ذًمؽ اًمّمٜمػ اعمذيمقر. 

                                                 

اًمبٞمو٤من احلسوـ عمو٤م «وًمٜم٤م وهلل احلٛمد ُم١مًمػ ذم اًمسٜمـ اًمتل أطمٞم٤مه٤م اًمِمٞمخ رمحف اهلل سمٕمٜموقان:   (1)

 .»أطمٞم٤مه اإلُم٤مم اًمقادقمل ُمـ اًمسٜمـ
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ويمٜم٤م يمثػمًا ُم٤م ٟمس٠مل قمـ هذه اعمس٠مًم٦م ومٜمجٞم٥م سمام ٟم٘مؾ سمٕمْمف أظمقاٟم٤م اًمٗم٤مضؾ 

٤مم أظمقٟم٤م ص٤مطم٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمبد احلٛمٞمد احلجقري ووم٘مف اهلل، وُمـ صمؿ ىم

اجلٚمٞمؾ اعمذيمقر طمٗمٔمف اهلل سمتحريره٤م ذم ُمبح٨م ظم٤مص، وهق هذا اًمذي سملم 

يديؽ سمٕمٜمقان: )ومتح احلٛمٞمد اعمجٞمد ذم سمٞم٤من اًمراضمح ذم ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد(، وقمرضٝم٤م 

قمكّم وم٘مرأهت٤م ورأي٧م هدي ومٞمٝم٤م ًمٚمّمقاب، واؾمتدل سم٠مدًم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م ًمألسمقاب، وومٜمد 

تل يم٤مٟم٧م اًمسب٥م ذم اخلٓم٠م ذم هذه ومٞمٝم٤م إىمقال اعمٜمثقرة، ذم سمٕمض اعمدوٟم٤مت، واًم

 اعمس٠مًم٦م ُمـ سمٕمض اًمٙمت٤مب، ومجزى اهلل أظم٤مٟم٤م قمبد احلٛمٞمد ظمػمًا، وٟمٗمع سمف.

 يمتبف :

 أسمق قمبد اًمرمحـ حيٞمك سمـ قمكم احلجقري

ذم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ُمـ قم٤مم ؾمت٦م وقمنميـ وأرسمٕمامئ٦م وأًمػ ًمٚمٝمجرة 

 اًمٜمبقي٦م قمغم ص٤مطمبٝم٤م اًمّمالة واًمسالم.
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  محـ اًمرطمٞمؿسمسؿ اهلل اًمر

 ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ُم٤مًمؽ يقم اًم٘م٤مئؾ ذم يمت٤مسمف اعمبلم ) اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ 

 ديٜمٙمؿ وأمتٛم٧م قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمتل ورضٞم٧م ًمٙمؿ اإلؾمالم ديٜم٤م (  

واًم٘م٤مئؾ) ُم٤م ومرـمٜم٤م ذم اًمٙمت٤مب ُمـ يشء ( واًم٘م٤مئؾ )ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل 

 إظمر (أؾمقة طمسٜم٦م عمـ يم٤من يرضمقا اهلل واًمٞمقم 

وأؿمٝمد أن حمٛمد قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًم٘م٤مئؾ )شمريمتٙمؿ 

 قمغم اًمبٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ( وًم٘م٤مئؾ )صٚمقا يمام رأيتٛمقين أصغم (

 واًم٘م٤مئؾ) ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ (

 ي٤م أُي٤م اًمذيـ ء اُمٜمقا اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف وٓ متقشمـ إٓ وأٟمتؿ ُمسٚمٛمقن  ي٤م

٘مقا رسمٙمؿ اًمذي ظمٚم٘مٙمؿ ُمـ ٟمٗمٍس واطمدة وظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وسم٨م أُي٤م اًمٜم٤مس اشم

ُمٜمٝمام رضم٤مًٓ يمثػمًا وٟمس٤مء واشم٘مقا اهلل اًمذي شمس٠مًمقن سمف وإرطم٤مم إن اهلل يم٤من 

 . قمٚمٞمٙمؿ رىمٞمب٤ًم 

  ي٤م أُي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل وىمقًمقا ىمقًٓ ؾمديدا يّمٚمح ًمٙمؿ أقمامًمٙمؿ ويٖمٗمر

 . ٤مز ومقزًا قمٔمٞماًم ًمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ وُمـ يٓمع اهلل ورؾمقًمف وم٘مد وم

وم٢مين أمحد اهلل شمٕم٤ممم اًمذي يرس زم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع قمغم يد اًمِمٞمخ اعمب٤مرك أما بعد

اًمٕمالُم٦م اعمحدث اإلُم٤مم أيب قمبد اًمرمحـ ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم 
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صمؿ قمغم يد شمٚمٛمٞمذه اًمب٤مر وظمٚمٞمٗمتف اًمٜم٤مصح إُملم أيب قمبد اًمرمحـ احلجقري 

 طمٗمٔمف اهلل .

–مم٤م شمٕمٚمٛمٜم٤مه ُمٜمٝمؿ هق اًمتجرد ًمٚمحؼ واًمدًمٞمؾ ُمـ همػم قمّمبٞم٦م وشم٘مٚمٞمد  ويم٤من

 ُمٜمقال قمٚمامء اًمسٜم٦م ذم أي ىمٓمر أو قمٍم قمغم همرار ُمذه٥م اعمبتدقم٦م وهٙمذا هق 

[ طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك أظمؼمٟم٤م قمبثر قمـ 1333ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   ]   

ومج٤مءه رضمؾ  إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ وسمرة ىم٤مل   يمٜم٧م ضم٤مًمس٤م قمٜمد سمـ قمٛمر

وم٘م٤مل أيّمٚمح زم أن أـمقف سم٤مًمبٞم٧م ىمبؾ أن آيت اعمقىمػ وم٘م٤مل ٟمٕمؿ وم٘م٤مل وم٢من سمـ 

قمب٤مس ي٘مقل ٓ شمٓمػ سم٤مًمبٞم٧م طمتك شم٠ميت اعمقىمػ وم٘م٤مل سمـ قمٛمر وم٘مد طم٩م رؾمقل 

اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ومٓم٤مف سم٤مًمبٞم٧م ىمبؾ أن ي٠ميت اعمقىمػ ومب٘مقل 

أطمؼ أن شم٠مظمذ أو سم٘مقل سمـ قمب٤مس إن  رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  

 يمٜم٧م ص٤مدىم٤م  

[ وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك وسمـ سمِم٤مر ىم٤مل سمـ اعمثٜمك طمدصمٜم٤م 1336وىم٤مل رمحف ]  

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ ؿمٕمب٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ ُمٓمرف ىم٤مل   سمٕم٨م إزم قمٛمران سمـ 

طمّملم ذم ُمرضف اًمذي شمقذم ومٞمف وم٘م٤مل إين يمٜم٧م حمدصمؽ سم٠مطم٤مدي٨م ًمٕمؾ اهلل أن 

وم٢من قمِم٧م وم٤ميمتؿ قمٜمل وإن ُم٧م ومحدث هب٤م إن ؿمئ٧م إٟمف ىمد يٜمٗمٕمؽ هب٤م سمٕمدي 

ؾمٚمؿ قمكم واقمٚمؿ أن ٟمبل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ىمد مجع سملم طم٩م 

وقمٛمرة صمؿ مل يٜمزل ومٞمٝم٤م يمت٤مب اهلل ومل يٜمف قمٜمٝم٤م ٟمبل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

 وؾمٚمؿ   ىم٤مل رضمؾ ومٞمٝم٤م سمرأيف ُم٤م ؿم٤مء  .
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رص اًمسٚمػ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل وؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذه إدًم٦م طم

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  واإلقمراض قمـ ىمقل ُمـ ؾمقاه إذا ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ 

 وإن يم٤من هذا اعمخ٤مًمػ جمتٝمدا  ذم ٟمٗمس إُمر

وُمـ هذه اعمس٤مئؾ اًمتل أدًمتٝم٤م ذم اًمقضقح ُمثؾ اًمِمٛمس وُمع ذًمؽ شمالطمظ شمت٤مسمع 

٤مرق يمام ؾمؽمى )هل ىمٞم٤مس ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس ُمع وضمقد اًمٗم

 قمغم ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ( 

وم٠مطمبب٧م أن امجع هذه اًمرؾم٤مًم٦م شمٙمقن سم٠مذن اهلل شمٕم٤ممم قمقٟمٜم٤م عمـ اهلل سمف ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل 

فتح احلمود ادجود يف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ذم هديف وؾمػمشمف أؾمٛمٞمتٝم٤م ) 

جيٕمٚمٝم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف ( ؾم٤مئال اعمقمم قمز وضمؾ أن بوان الراجح يف خطبة العود

 اًمٙمريؿ وأن يٜمٗمع هب٤م ؾمبح٤مٟمف اعمسٚمٛملم

 يمتبٝم٤م أسمق حمٛمد قمبد احلٛمٞمد سمـ حيل احلجقري

 اًمٞمٛمـ -دُم٤مج صٕمدة -دار احلدي٨م 
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 وضمقب ـم٤مقم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ                            

بُّقَن اهللهَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  )
بِْبُٙمُؿ اهللهُ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُتِ بُِٕمقيِن حُيْ وَم٤مشمه

ؾُمقَل ( ىُمْؾ َأـِمٞمُٕمقا اهللهَ 31َواهللهُ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ ) َٓ حُي٥ِمُّ  َواًمره ْقا وَم٢مِنه اهللهَ  وَم٢مِْن شَمَقًمه

ـَ )  آل قمٛمران  (33اًْمَٙم٤مومِِري

ؾُمقَل َوَأـمِٞمُٕمقا اهللهَ  ُٙمْؿ شُمرْ  َواًمره  ( آل قمٛمران 231مَحُقَن )ًَمَٕمٚمه

ـْ ُيِٓمِع اهللهَ  ؾُمقَل َوَُم ـَ اًمٜمهبِٞمِّلَم  َواًمره ـَ َأْٟمَٕمَؿ اهللهُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ِذي وَم٠ُموًَمِئَؽ َُمَع اًمه

ـَ ُأوًَمِئَؽ َرومِٞمً٘م٤م ) لَم َوطَمُس ٤محِلِ  َواًمّمه
ِ
َٝمَداء يِ٘ملَم َواًمِمُّ دِّ  ( اًمٜمس٤مء 69َواًمّمِّ

ظَِمَر ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُم  ًَمَ٘مْد يَم٤منَ وىم٤مل ) ْٔ ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق اهللهَ َواًْمَٞمْقَم ا قِل اهللهِ ُأؾْمَقٌة طَمَسٜم٦ٌَم عمَِ

 إطمزاب ( 31َوَذيَمَر اهللهَ يَمثػًِما )

ـْ شَمَقممه وَماَم َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمِٗمٞمًٔم٤م ))و ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهللهَ َوَُم ـْ ُيٓمِِع اًمره  ( 88َُم

 اًمٜمس٤مء

 

َٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗمِسِٝمْؿ  ٓ.وَمال َوَرسمَِّؽ ) ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿه  ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتهك حُيَٙمِّ

 اًمٜمس٤مء (  65طَمَرضًم٤م مِمه٤م ىَمَْمْٞم٧َم َوُيَسٚمُِّٛمقا شَمْسٚمِٞماًم )

َُْمِر ُِمٜمْ ) ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا ـَ َآَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللهَ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمره ِذي ٤َم اًمه  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ ُٙمْؿ وَم٢مِْن َي٤م َأُيُّ

ؾُمقِل إِْن يُمٜمُْتْؿ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللهِ َواًْمَٞمْقِم أظمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  وُه إمَِم اهللهِ َواًمره  وَمُردُّ
ٍ
ء ذِم يَشْ

ـُ شَم٠ْمِويال )  (     اًمٜمس٤مء 59َوَأطْمَس
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ـَ خُي٤َمًمُِٗمقنَ وَمْٚمَٞمْحَذِر ) ِذي ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمَبُٝمْؿ ومِتْ  اًمه  (63ٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمَبُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ )قَم

  اًمٜمقر 

َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم )  ـٍ َو ـْ  إَِذا ىَم٣َم َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ُة ُِم ػَمَ
اهللهُ َوَرؾُمقًُمُف َأُْمًرا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ

ًٓ ُُمبِٞمٜم٤ًم ) ـْ َيْٕمِص اهللهَ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َضؾه َضاَل  ( 36َأُْمِرِهْؿ َوَُم

 زاب إطم

 ذم آي٤مت يمثػمة ُت٨م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام دق وضمؾ .

 ( 3359)ىم٤مل اًمبخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م ىم٤مل طمدصمٜمل سمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة قمـ 

قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف طمدصمف   أن رضمال ُمـ إٟمّم٤مر ظم٤مصؿ اًمزسمػم 

بل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ذم رشاج احلرة اًمتل يس٘مقن هب٤م قمٜمد اًمٜم

اًمٜمخؾ وم٘م٤مل إٟمّم٤مري رسح اعم٤مء يٛمر وم٠مسمك قمٚمٞمف وم٤مظمتّمام قمٜمد اًمٜمبل  صغم اهلل 

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ًمٚمزسمػم 

ي وم٘م٤مل أن يم٤من سمـ قمٛمتؽ اؾمؼ ي٤م زسمػم صمؿ أرؾمؾ اعم٤مء إمم ضم٤مرك ومٖمْم٥م إٟمّم٤مر

صمؿ ىم٤مل اؾمؼ ي٤م زسمػم صمؿ  ومتٚمقن وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  

اطمبس اعم٤مء طمتك يرضمع إمم اجلدر وم٘م٤مل اًمزسمػم واهلل إين ٕطمس٥م هذه أي٦م ٟمزًم٧م 

 ذم ذًمؽ) ومال ورسمؽ ٓ ي١مُمٜمقن طمتك حيٙمٛمقك ومٞمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ( 



 خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.

 

11 

 

11 

 

صَمٜم٤َم ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم َيْٕمٜمِل (طَمده 4/136وىم٤مل أمحد رمحف اهلل ) ـُ َُمْٝمِديٍّ طَمده ـِ سْم مْحَ صَمٜم٤َم قَمْبُد اًمره

ُف ؾَمِٛمَع  َٚمِٛملِّ َأٟمه ـِ قَمْٛمٍرو اًمسُّ ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمره ـِ طَمبِٞم٥ٍم قَم ـْ َضْٛمَرَة سْم ـَ َص٤مًمٍِح قَم اسْم

ـَ ؾَم٤مِرَي٦َم ىَم٤مَل َوقَمَٔمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمٚمَ  ْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َُمْققِمَٔم٦ًم َذَروَم٧ْم اًْمِٕمْرسَم٤مَض سْم

ٍع وَماَمَذا  ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُٕمُٞمقُن َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب ىُمْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهللهِ إِنه َهِذِه عمََْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدِّ

َٓ َيِزيُغ قمَ   ًَمْٞمُٚمَٝم٤م يَمٜمََٝم٤مِرَه٤م 
ِ
ٓه شَمْٕمَٝمُد إًَِمْٞمٜم٤َم ىَم٤مَل ىَمْد شَمَريْمُتُٙمْؿ قَمغَم اًْمَبْٞمَْم٤مء ٜمَْٝم٤م سَمْٕمِدي إِ

ـْ ؾُمٜمهتِل َوؾُمٜمه٦ِم  ى اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما وَمَٕمَٚمْٞمُٙمْؿ سماَِم قَمَروْمُتْؿ ُِم ـْ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَسػَمَ َه٤مًمٌِؽ َوَُم

قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م  لَم َوقَمَٚمْٞمُٙمْؿ سم٤ِمًمٓمه٤مقَم٦ِم َوإِْن قَمْبًدا طَمَبِِمٞم٤ًّم قَمْمُّ ـَ اعْمَْٝمِديِّ اؿِمِدي  اًمره
ِ
اخْلَُٚمَٗم٤مء

َٟمِِػ طَمْٞمُثاَم اْٟمِ٘مٞمَد اْٟمَ٘م٤مَدو ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري سم٤ِمًمٜمه  ْٕ ـُ يَم٤مجْلََٛمِؾ ا اَم اعم١ُْْمُِم َقاضِمِذ وَم٢مِٟمه

 (6483رمحف اهلل  )

ـْ أَ  ـِ َأيِب سُمْرَدَة قَم ـِ قَمْبِد اهللهِ سْم ـْ سُمَرْيِد سْم صَمٜم٤َم َأسُمق ُأؾَم٤مَُم٦َم قَم  طَمده
ِ
ـُ اًْمَٕماَلء ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه يِب طَمده

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َُمَثكِم َوَُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل  سُمْرَدةَ  قَم

اهللهُ يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ َأشَمك ىَمْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل َرَأْي٧ُم اجْلَْٞمَش سمَِٕمْٞمٜمَله َوإِينِّ َأَٟم٤م اًمٜمهِذيُر اًْمُٕمْرَي٤مُن 

سَمْتُف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم وَمَّمبهَحُٝمْؿ وَم٤مًمٜمهَج٤م اًمٜمهَج٤مَء وَم٠َمـمَ  ٤مقَمْتُف ـَم٤مِئَٗم٦ٌم وَم٠َمْدجَلُقا قَمغَم َُمْٝمِٚمِٝمْؿ وَمٜمََجْقا َويَمذه

 اجْلَْٞمُش وَم٤مضْمَت٤مطَمُٝمؿْ 

 (4585ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  )

َٟم٤م َُمْٕمَٛمٌر قمَ  ـُ ضَمْٕمَٗمٍر َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ـُ قَمْبِد اهللهِ طَمده صَمٜم٤َم قَمكِمُّ سْم ـْ طَمده ْهِريِّ قَم ـْ اًمزُّ

ِة وَمَ٘م٤مَل اًمٜمهبِلُّ َصغمه  ـْ احْلَره ي٩ٍم ُِم َْٟمَّم٤مِر ذِم رَشِ ْٕ ـْ ا سَمػْمُ َرضُماًل ُِم قُمْرَوَة ىَم٤مَل ظَم٤مَصَؿ اًمزُّ

َْٟمَّم٤مِريُّ َي٤م َرؾُمقَل  ْٕ َؿ اؾْمِؼ َي٤م ُزسَمػْمُ صُمؿه َأْرؾِمْؾ اعم٤َْمَء إِمَم ضَم٤مِرَك وَمَ٘م٤مَل ا اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه
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َؿ صُمؿه ىَم٤مَل اؾْمِؼ  َن َوضْمُف َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه تَِؽ وَمَتَٚمقه ـَ قَمٛمه اهللهِ َأْن يَم٤مَن اسْم

َي٤م ُزسَمػْمُ صُمؿه اطْمبِْس اعم٤َْمَء طَمتهك َيْرضِمَع إمَِم اجْلَْدِر صُمؿه َأْرؾِمْؾ اعم٤َْمَء إمَِم ضَم٤مِرَك َواؾْمَتْققَمك 

َْٟمَّم٤مِريُّ اًمٜمهبِلُّ َصغمه  ْٕ يِح احْلُْٙمِؿ طِملَم َأطْمَٗمَٔمُف ا ِ ََ ُف ذِم  سَمػْمِ طَم٘مه  اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ًمِٚمزُّ

ٓه َٟمَزًَم٧ْم  َي٤مِت إِ ْٔ سَمػْمُ وَماَم َأطْمِس٥ُم َهِذِه ا يَم٤مَن َأؿَم٤مَر قَمَٚمْٞمِٝماَم سم٠َِمُْمٍر هَلاَُم ومِٞمِف ؾَمَٕم٦ٌم ىَم٤مَل اًمزُّ

 َٓ ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمؿْ ذِم َذًمَِؽ وَماَل َوَرسمَِّؽ    ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتهك حُيَٙمِّ

 (5وىم٤مل اسمـ ُم٤مضم٦م رمحف اهلل )

صَمٜم٤َم إسِْمَراِهٞمُؿ   ـِ ؾُمَٛمْٞمٍع طَمده ـُ قِمٞمَسك سْم ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه َُمِْمِ٘ملُّ طَمده ٍر اًمدِّ ـُ قَمامه صَمٜم٤َم ِهَِم٤مُم سْم طَمده

ـِ  ـْ اًْمَقًمِٞمِد سْم وَْمَٓمُس قَم ْٕ ـُ ؾُمَٚمْٞماَمَن ا ـْ َأيِب  سْم ـِ ُٟمَٗمػْمٍ قَم ـْ ضُمَبػْمِ سْم ـِ اجْلَُريِشِّ قَم مْحَ قَمْبِد اًمره

ـُ َٟمْذيُمُر اًْمَٗمْ٘مَر   ىَم٤مَل ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َوَٟمْح
ِ
ْرَداء اًمده

وُمُف وَمَ٘م٤مَل َأاًْمَٗمْ٘مَر ََت٤َموُمقَن َواًمهِذي َٟمْٗمِِس سمِٞمَ  ْٟمَٞم٤م َصب٤ًّم طَمتهك َوَٟمَتَخقه ـه قَمَٚمْٞمُٙمْؿ اًمدُّ ِدِه ًَمُتَّمبه

 ًَمْٞمُٚمَٝم٤م 
ِ
ٓه ِهٞمْف َواْيُؿ اهللهِ ًَمَ٘مْد شَمَريْمُتُٙمْؿ قَمغَم ُِمْثِؾ اًْمَبْٞمَْم٤مء َٓ ُيِزيَغ ىَمْٚم٥َم َأطَمِديُمْؿ إَِزاهَم٦ًم إِ

 َصَدَق َواهللهِ َرؾُمقُل اهللهِ
ِ
ْرَداء َؿ شَمَريَمٜم٤َم  َوََن٤َمُرَه٤م ؾَمَقاٌء ىَم٤مَل َأسُمق اًمده َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 ًَمْٞمُٚمَٝم٤م َوََن٤َمُرَه٤م ؾَمَقاءٌ 
ِ
 َواهللهِ قَمغَم ُِمْثِؾ اًْمَبْٞمَْم٤مء

 هذا طمدي٨م طمسـ 

 (4845و ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  )

ـِ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ   ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمره صَمٜمِل َُم٤مًمٌِؽ قَم صَمٜم٤َم إؾِْماَمقِمٞمُؾ ىَم٤مَل طَمده ـْ طَمده ـْ َأسمِٞمِف قَم قَم

قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللهُ قَمٜمَْٝم٤م َزْوِج اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ىَم٤مًَم٧ْم ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل 

 َأْو سمَِذاِت اجْلَْٞمشِ 
ِ
 اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ذِم سَمْٕمِض َأؾْمَٗم٤مِرِه طَمتهك إَِذا يُمٜمه٤م سم٤ِمًْمَبْٞمَداء
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اْٟمَ٘مَٓمَع قِمْ٘مٌد زِم وَم٠َمىَم٤مَم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ قَمغَم اًْمتاَِمؾِمِف َوَأىَم٤مَم اًمٜمه٤مُس 

 َٓ يِؼ وَمَ٘م٤مًُمقا َأ دِّ  َوًَمْٞمَس َُمَٕمُٝمْؿ َُم٤مٌء وَم٠َمشَمك اًمٜمه٤مُس إمَِم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمِّ
ٍ
َُمَٕمُف َوًَمْٞمُسقا قَمغَم َُم٤مء

قَم٤مِئَِم٦ُم َأىَم٤مَُم٧ْم سمَِرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َوسم٤ِمًمٜمه٤مِس َوًَمْٞمُسقا  شَمَرى َُم٤م َصٜمََٕم٧ْم 

َؿ َواِضٌع   َوًَمْٞمَس َُمَٕمُٝمْؿ َُم٤مٌء وَمَج٤مَء َأسُمق سَمْٙمٍر َوَرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه
ٍ
قَمغَم َُم٤مء

َؿ َواًمٜمه٤مَس َرْأؾَمُف قَمغَم وَمِخِذي ىَمْد َٟم٤مَم وَمَ٘م٤مَل  طَمَبْس٧ِم َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 َوًَمْٞمَس َُمَٕمُٝمْؿ َُم٤مٌء ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم وَمَٕم٤مشَمَبٜمِل َأسُمق سَمْٙمٍر َوىَم٤مَل َُم٤م ؿَم٤مَء اهللهُ 
ٍ
َوًَمْٞمُسقا قَمغَم َُم٤مء

َٓ َيْٛمٜمَ  يِت َو َ
َِ ٓه َُمَٙم٤مُن َأْن َيُ٘مقَل َوضَمَٕمَؾ َيْٓمُٕمٜمُٜمِل سمَِٞمِدِه ذِم ظَم٤م ِك إِ ـْ اًمتهَحرُّ ُٕمٜمِل ُِم

َؿ  َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ قَمغَم وَمِخِذي وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

ُٛمقا وَمَ٘م٤مَل  ِؿ وَمَتَٞمٛمه  وَم٠َمْٟمَزَل اهللهُ آَي٦َم اًمتهَٞمٛمُّ
ٍ
ـُ طُمَْمػْمٍ َُم٤م  طَمتهك َأْصَبَح قَمغَم هَمػْمِ َُم٤مء ُأؾَمْٞمُد سْم

ِذي يُمٜم٧ُْم قَمَٚمْٞمِف وَم٢مَِذا اًْمِٕمْ٘مُد  ِل سَمَريَمتُِٙمْؿ َي٤م آَل َأيِب سَمْٙمٍر ىَم٤مًَم٧ْم وَمَبَٕمْثٜم٤َم اًْمَبِٕمػَم اًمه ِهَل سم٠َِموه

َتفُ   َُتْ

 (1481و ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   )

صَمٜمَ  ـُ َٟم٤مومٍِع اًْمَٕمْبِديُّ طَمده صَمٜمِل َأسُمق سَمْٙمِر سْم ـْ و طَمده ـْ صَم٤مسم٧ٍِم قَم ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم قَم صَمٜم٤َم مَحه٤مُد سْم ٌز طَمده ٤م هَبْ

َؿ ؾَم٠َمًُمقا َأْزَواَج اًمٜمهبِلِّ َصغمه  ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه َأَٟمٍس َأنه َٟمَٗمًرا ُِم

 َٓ ِّ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ  ـْ قَمَٛمٚمِِف ذِم اًمرسِّ َؿ قَم ُج اًمٜمَِّس٤مَء َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ  اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه َأشَمَزوه

َٓ َأَٟم٤مُم قَمغَم ومَِراٍش وَمَحِٛمَد اهللهَ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل َُم٤م  َٓ آيُمُؾ اًمٚمهْحَؿ َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ 

ُج  ـْ  سَم٤مُل َأىْمَقاٍم ىَم٤مًُمقا يَمَذا َويَمَذا ًَمٙمِٜمِّل ُأَصكمِّ َوَأَٟم٤مُم َوَأُصقُم َوُأوْمٓمُِر َوَأشَمَزوه اًمٜمَِّس٤مَء وَمَٛم

ـْ ؾُمٜمهتِل وَمَٚمْٞمَس ُِمٜمِّل  َرهِم٥َم قَم
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ـِ  مْحَ ـْ قَمْبِد اًمره ـُ َُمْٕمَداَن قَم صَمٜمِل ظَم٤مًمُِد سْم ـُ َيِزيَد طَمده َٟم٤م صَمْقُر سْم َٟم٤م َأسُمق قَم٤مِصٍؿ َأظْمؼَمَ َأظْمؼَمَ

ـِ ؾَم٤مِرَي٦َم ىَم٤مَل  ـْ قِمْرسَم٤مِض سْم ـِ قَمْٛمٍرو قَم َصغمه ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ  سْم

َصاَلَة اًْمَٗمْجِر صُمؿه َوقَمَٔمٜم٤َم َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦ًم َذَروَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُٕمُٞمقُن َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب 

ٍع وَم٠َمْوِصٜم٤َم ٤َم َُمْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدِّ وَمَ٘م٤مَل ُأوِصٞمُٙمْؿ سمَِتْ٘مَقى اهللهِ  وَمَ٘م٤مَل ىَم٤مِئٌؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللهِ يَم٠َمَنه

ى  ـْ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمْؿ سَمْٕمِدي وَمَسػَمَ ُف َُم ْٛمِع َواًمٓمه٤مقَم٦ِم َوإِْن يَم٤مَن قَمْبًدا طَمَبِِمٞم٤ًّم وَم٢مِٟمه َواًمسه

قا قَمَٚمٞمْ  لَم قَمْمُّ ـَ اعمَْْٝمِديِّ اؿِمِدي  اًمره
ِ
َٝم٤م اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما وَمَٕمَٚمْٞمُٙمْؿ سمُِسٜمهتِل َوؾَمٜمه٦ِم اخْلَُٚمَٗم٤مء

٤ميُمْؿ  ًة َوإِيه ٤ميُمْؿ َواعمُْْحَدصَم٤مِت وَم٢مِنه يُمؾه حُمَْدصَم٦ٍم سمِْدقَم٦ٌم و ىَم٤مَل َأسُمق قَم٤مِصٍؿ َُمره سم٤ِمًمٜمهَقاضِمِذ َوإِيه

ُُُمقِر وَم٢مِنه يُمؾه سمِْدقَم٦ٍم َضاَلًَم٦مٌ  ْٕ  َوحُمَْدصَم٤مِت ا

ـْ ُيقُٟمَس سمْ  َْوَزاقِملُّ قَم ْٕ صَمٜم٤َم ا َٟم٤م َأسُمق اعمُِْٖمػَمِة طَمده ـْ َأظْمؼَمَ ْهِريِّ ىَم٤مَل يَم٤مَن َُم ـْ اًمزُّ ـِ َيِزيَد قَم

يًٕم٤م  ٜمه٦ِم َٟمَج٤مٌة َواًْمِٕمْٚمُؿ ُيْ٘مَبُض ىَمْبًْم٤م رَسِ قْمتَِّم٤مُم سم٤ِمًمسُّ ِٓ ـْ قُمَٚماَمِئٜم٤َم َيُ٘مقًُمقَن ا َُم٣َم ُِم

ْٟمَٞم٤م َوذِم َذَه٤مِب اًْمِٕمْٚمِؿ َذَه٤مُب َذًمَِؽ يُمٚمِّفِ  ـِ َواًمدُّ ي  وَمٜمَْٕمُش اًْمِٕمْٚمِؿ صَمَب٤مُت اًمدِّ

ـْ قَمْبِد اهللهِ َأظْمؼَمَ  ْٞمَب٤ميِنِّ قَم ـِ َأيِب قَمْٛمٍرو اًمسه ـْ حَيَْٞمك سْم َْوَزاقِملُّ قَم ْٕ صَمٜم٤َم ا َٟم٤م َأسُمق اعمُِْٖمػَمِة طَمده

ـُ ؾُمٜمه٦ًم ؾُمٜمه٦ًم يَماَم  ي ٜمه٦ُم َيْذَه٥ُم اًمدِّ ـِ شَمْريًم٤م اًمسُّ ي َل اًمدِّ ْيَٚمِٛملِّ ىَم٤مَل سَمَٚمَٖمٜمِل َأنه َأوه ـِ اًمده سْم

ةً  َيْذَه٥ُم احْلَْبُؾ  ًة ىُمقه  ىُمقه

٤مَن ىَم٤مَل َُم٤م اسْمَتَدَع ىَمْقٌم سمِْدقَم٦ًم ذِم ِديٜمِِٝمْؿ  ـْ طَمسه َْوَزاقِملُّ قَم ْٕ صَمٜم٤َم ا َٟم٤م َأسُمق اعمُِْٖمػَمِة طَمده َأظْمؼَمَ

َٓ ُيِٕمٞمُدَه٤م إًَِمْٞمِٝمْؿ إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـْ ؾُمٜمهتِِٝمْؿ ُِمْثَٚمَٝم٤م صُمؿه  ٓه َٟمَزَع اهللهُ ُِم  إِ
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ًمسٚمػ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف طمرص ا

 وؾمٚمؿ  ذم ُم٤م يستٓمٞمٕمقن ُمـ ؾمٜمتف

 (1336ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   )

ـُ  نْمُ سْم
صَمٜم٤َم سمِ َٓ طَمده ُِملُّ ىَم٤م ـُ َأيِب سَمْٙمٍر اعمَُْ٘مده ُد سْم ـُ قُمَٛمَر اًْمَبْٙمَراِويُّ َوحُمَٛمه صَمٜم٤َم طَم٤مُِمُد سْم طَمده

ـُ طُمَّملْمٍ َٟمَزًَم٧ْم اعمُْٗمَ   ىَم٤مَل ىَم٤مَل قِمْٛمَراُن سْم
ٍ
ـْ َأيِب َرضَم٤مء ـُ ُُمْسٚمٍِؿ قَم صَمٜم٤َم قِمْٛمَراُن سْم ِؾ طَمده ْمه

َؿ آَي٦ُم اعمُْْتَٕم٦ِم ذِم يِمَت٤مِب اهللهِ َيْٕمٜمِل ُُمْتَٕم٦َم احْل٩َمِّ َوَأَُمَرَٟم٤م هِب٤َم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  ٚمه

آَي٦ٌم شَمٜمَْسُخ آَي٦َم ُُمْتَٕم٦ِم احْل٩َمِّ َومَلْ َيٜمَْف قَمٜمَْٝم٤م َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ  صُمؿه مَلْ شَمٜمِْزْل 

ـُ  صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم ـُ طَم٤مشمٍِؿ طَمده ُد سْم صَمٜمِٞمِف حُمَٛمه طَمتهك َُم٤مَت ىَم٤مَل َرضُمٌؾ سمَِرْأِيِف سَمْٕمُد َُم٤م ؿَم٤مَء و طَمده

ـْ قِمْٛمَراَن اًْم٘مَ  ُف ؾَمِٕمٞمٍد قَم ـِ طُمَّملْمٍ سمِِٛمْثٚمِِف هَمػْمَ َأٟمه ـْ قِمْٛمَراَن سْم  قَم
ٍ
صَمٜم٤َم َأسُمق َرضَم٤مء ِّمػِم طَمده

 ىَم٤مَل َووَمَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م َُمَع َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َومَلْ َيُ٘مْؾ َوَأَُمَرَٟم٤م هِب٤َم

 (1378وىم٤مل )

َٟم٤م ا ـُ حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ صَمٜمِل طَمْرَُمَٚم٦ُم سْم صَمٜمِل و طَمده يِن ُيقُٟمُس َوقَمْٛمٌرو ح و طَمده ـُ َوْه٥ٍم َأظْمؼَمَ سْم

ـْ  ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـْ اسْم يِن قَمْٛمٌرو قَم ـُ َوْه٥ٍم َأظْمؼَمَ صَمٜمِل اسْم َْيكِمُّ طَمده ْٕ ـُ ؾَمِٕمٞمٍد ا َه٤مُروُن سْم

ـُ اخْلَٓمه٤مِب احْلََجَر صُمؿه ىَم٤مَل َأمَ  صَمُف ىَم٤مَل ىَمبهَؾ قُمَٛمُر سْم َواهللهِ ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم  ؾَم٤ممِلٍ َأنه َأسَم٤مُه طَمده

َٓ َأينِّ َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ُيَ٘مبُِّٚمَؽ َُم٤م ىَمبهْٚمُتَؽ   َأٟمهَؽ طَمَجٌر َوًَمْق

ـْ َأسمِٞمِف َأؾْمٚمَ  ـُ َأؾْمَٚمَؿ قَم صَمٜمِل سمِِٛمْثٚمَِٝم٤م َزْيُد سْم َؿ و َزاَد َه٤مُروُن ذِم ِرَواَيتِِف ىَم٤مَل قَمْٛمٌرو َوطَمده

ـِ  ـْ اسْم ـْ َٟم٤مومٍِع قَم ـْ َأيُّقَب قَم ـُ َزْيٍد قَم صَمٜم٤َم مَحه٤مُد سْم ُِملُّ طَمده ـُ َأيِب سَمْٙمٍر اعمَُْ٘مده ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه طَمده
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قَْمَٚمُؿ َأٟمهَؽ طَمَجٌر َوًَمٙمِٜمِّل َرَأْي٧ُم  َٕ ىَُمبُِّٚمَؽ َوإيِنِّ  َٕ قُمَٛمَر َأنه قُمَٛمَر ىَمبهَؾ احْلََجَر َوىَم٤مَل إيِنِّ 

 قَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ُيَ٘مبُِّٚمَؽ َرؾُم 

 [ 1785وىم٤مل رمحف اهلل ]

طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م حمٛمد سمـ اًمٕمالء وحمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ٟمٛمػم ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م أسمق 

ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش قمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ي٘مقل سمّمٗملم   أُي٤م 

أيب ضمٜمدل وًمق أين أؾمتٓمٞمع أن أرد أُمر اًمٜم٤مس اهتٛمقا رأيٙمؿ واهلل ًم٘مد رأيتٜمل يقم 

رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ًمرددشمف واهلل ُم٤م وضٕمٜم٤م ؾمٞمقومٜم٤م قمغم 

قمقاشم٘مٜم٤م إمم أُمر ىمط إٓ أؾمٝمٚمـ سمٜم٤م إمم أُمر ٟمٕمرومف إٓ أُمريمؿ هذا مل يذيمر سمـ ٟمٛمػم 

 إمم أُمر ىمط

  

ُم٤مًمؽ سمـ [ وطمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م قمـ 1785]

ُمٖمقل قمـ أيب طمّملم قمـ أيب وائؾ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سمّمٗملم ي٘مقل   

اهتٛمقا رأيٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ ومٚم٘مد رأيتٜمل يقم أيب ضمٜمدل وًمق أؾمتٓمٞمع أن أرد أُمر 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ُم٤م ومتحٜم٤م ُمٜمف ذم ظمّمؿ إٓ اٟمٗمجر  رؾمقل اهلل 

 قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمف ظمّمؿ  
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ٝمؿ قمغم ٟم٘مؾ اًمٕمٚمؿ وسم٨م يمؾ ُم٤م ُتت٤مضمف إُم٦م طمرص اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞم

ُمـ اًمٕمٚمؿ وٟم٘مؾ أطمقال اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ذم اًمٕمب٤مدات 

 واعمٕم٤مُمالت

ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمؿ يم٤مٟمقا جمتٝمديـ ذم شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وشمبٚمٞمٖمف 

قمٚمؿ ومٞمٝمؿ ًمٚمٛمسٚمٛملم وقمدم يمتامٟمف وُم٤م اصٓمٗم٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٍمة ٟمبٞمف إٓ عم٤م 

 ُمـ اخلػم واحلرص قمغم ٟمنمه

 [ 3688(]379ص 1ىم٤مل  اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ  ذم ُمسٜمده )ج

صمٜم٤م أسمق سمٙمر صمٜم٤م قم٤مصؿ قمـ زر سمـ طمبٞمش قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ىم٤مل   إن اهلل ٟمٔمر  

ذم ىمٚمقب اًمٕمب٤مد ومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ظمػم ىمٚمقب 

ف سمرؾم٤مًمتف صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕمب٤مد سمٕمد ىمٚم٥م حمٛمد اًمٕمب٤مد وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمسف وم٤مسمتٕمث

ومقضمد ىمٚمقب أصح٤مسمف ظمػم ىمٚمقب اًمٕمب٤مد ومجٕمٚمٝمؿ وزراء ٟمبٞمف ي٘م٤مشمٚمقن قمغم ديٜمف 

 ومام رأى اعمسٚمٛمقن طمسٜم٤م ومٝمق قمٜمد اهلل طمسـ وُم٤م رأوا ؾمٞمئ٤م ومٝمق قمٜمد اهلل ؾمٞمئ 

وىمد ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م يمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ُمـ قمٚمؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   

وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف طمتك ٟم٘مٚمقا  ًمٜم٤م آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وآداب آؾمتٓم٤مسم٦م واًمبزاق 

واًمٜمقم واًمّمالة واحل٩م ومجٞمع أُمقر اًمديـ ومل يٙمـ قمٜمٝمؿ اؾمتحس٤من أو هقى 

وإٟمام يم٤من مهٝمؿ اعمت٤مسمٕم٦م  ويمٞمػ ٓ يٜم٘مٚمقن وىمد ؾمٛمٕمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ي٘مقل يمام ذم طمدي٨م 
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ـْ َأيِب ُهرَ    ـْ ؾُمِئَؾ قَم َؿ َُم ْيَرَة ريض اهلل قمٜمف  ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

ـْ َٟم٤مٍر َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم أظمرضمف أسمق داود وهق ذم  قِمْٚمٍؿ وَمَٙمَتَٛمُف َأجْلََٛمُف اهللهُ سمِٚمَِج٤مٍم ُِم

 اًمّمحٞمح اعمسٜمد 

غم سم٨م اًمٕمٚمؿ وقمؿ يمتامٟمف ذم وإًمٞمؽ سمٕمض إدًم٦م اًمتل شمبلم طمرص اًمّمح٤مسم٦م قم

مجٞمع ضمقاٟم٥م اعمٕم٤مُمالت واًمٕمب٤مدات .وذًمؽ ـمٛمٕم٤م ُمٜمٝمؿ ومٞمٜمنم اخلػم واًمٕمٚمؿ 

ويمٞمػ ٓ وهؿ يسٛمٕمقن ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك 

 ريض اهلل قمٜمف .

 

 (79ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  )

صَمٜم٤َم   ىَم٤مَل طَمده
ِ
ـُ اًْمَٕماَلء ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ـْ َأيِب طَمده ـِ قَمْبِد اهللهِ قَم ـْ سُمَرْيِد سْم ـُ ُأؾَم٤مَُم٦َم قَم مَحه٤مُد سْم

ـْ  ـْ اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ىَم٤مَل َُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اهللهُ سمِِف ُِم ـْ َأيِب ُُمقؾَمك قَم سُمْرَدَة قَم

٤م وَمَٙم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م َٟمِ٘مٞمه٦ٌم ىَمبَِٚم٧ْم اعم٤َْمَء اهْلَُدى َواًْمِٕمْٚمِؿ يَمَٛمَثِؾ اًْمَٖمْٞم٨ِم اًْمَٙمثػِِم َأَص٤مَب َأْرًض 

وَم٠َمْٟمَبَت٧ْم اًْمَٙمأَلَ َواًْمُٕمِْم٥َم اًْمَٙمثػَِم َويَم٤مَٟم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م َأضَم٤مِدُب َأُْمَسَٙم٧ْم اعم٤َْمَء وَمٜمََٗمَع اهللهُ هِب٤َم 

سُمقا َوؾَمَ٘مْقا َوَزَرقُمقا َوَأَص٤مسَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م ـَم٤مِئَٗم٦ًم ُأظْمَرى إِٟمهاَم ِهَل  َٓ اًمٜمه٤مَس وَمنَمِ ىِمٞمَٕم٤مٌن 

ـِ اهللهِ َوَٟمَٗمَٕمُف َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل اهللهُ سمِِف  ـْ وَمُ٘مَف ذِم ِدي َٓ شُمٜمْب٧ُِم يَمأَلً وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم مُتِْسُؽ َُم٤مًء َو

ـْ مَلْ َيْروَمْع سمَِذًمَِؽ َرْأؾًم٤م َومَلْ َيْ٘مَبْؾ ُهَدى اهللهِ اًمهِذي ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف  َؿ َوَُمَثُؾ َُم وَمَٕمٚمَِؿ َوقَمٚمه

َأسُمق قَمْبد اهللهِ ىَم٤مَل إؾِْمَح٤مُق َويَم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ىَمٞمهَٚم٧ْم اعم٤َْمَء ىَم٤مٌع َيْٕمُٚمقُه اعم٤َْمُء  ىَم٤مَل 

َْرِض. ْٕ ـْ ا ْٗمَّمُػ اعمُْْسَتِقي ُِم  َواًمّمه
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[ طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ هِم٤مم ىم٤مل طمدصمٜمل 138وىم٤مل  ]

أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   أيب قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل طمدصمٜم٤م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   

وُمٕم٤مذ رديٗمف قمغم اًمرطمؾ ىم٤مل ي٤م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ىم٤مل ًمبٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وؾمٕمديؽ 

ىم٤مل ي٤م ُمٕم٤مذ ىم٤مل ًمبٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وؾمٕمديؽ صمالصم٤م ىم٤مل ُم٤م ُمـ أطمد يِمٝمد أن ٓ 

٤م إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل صدىم٤م ُمـ ىمٚمبف إٓ طمرُمف اهلل قمغم اًمٜم٤مر ىم٤مل ي

رؾمقل اهلل أومال أظمؼم سمف اًمٜم٤مس ومٞمستبنموا ىم٤مل إذا يتٙمٚمقا وأظمؼم هب٤م ُمٕم٤مذ قمٜمد 

 ُمقشمف شم٠مصمام

[ طمدصمٜم٤م ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م قمـ سمـ 39و ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   ]

قمجالن قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طمب٤من قمـ سمـ حمػميز قمـ اًمّمٜم٤مسمحل قمـ قمب٤مدة سمـ 

 اعمقت ومبٙمٞم٧م وم٘م٤مل ُمٝمال مل شمبٙمل ومقاهلل اًمّم٤مُم٧م أٟمف ىم٤مل   دظمٚم٧م قمٚمٞمف وهق ذم

ًمئـ اؾمتِمٝمدت ٕؿمٝمدن ًمؽ وًمئـ ؿمٗمٕم٧م ٕؿمٗمٕمـ ًمؽ وًمئـ اؾمتٓمٕم٧م 

ٕٟمٗمٕمٜمؽ صمؿ ىم٤مل واهلل ُم٤م ُمـ طمدي٨م ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

آًمف وؾمٚمؿ   ًمٙمؿ ومٞمف ظمػم إٓ طمدصمتٙمٛمقه إٓ طمديث٤م واطمدا وؾمقف أطمدصمٙمٛمقه 

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ي٘مقل اًمٞمقم وىمد أطمٞمط سمٜمٗمِس ؾمٛمٕم٧م ر

 ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل طمرم اهلل قمٚمٞمف اًمٜم٤مر

ٟم٘مٚمقا صٗم٦م سمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ُمـ همػم طمرج ٕن 

[ طمدصمٜم٤م آدم ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م 333اعمس٤مئٚم٦م ديـ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  ]
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ٕقمٛمش قمـ أيب وائؾ قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل   أشمك اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف قمـ ا

 وؾمٚمؿ   ؾمب٤مـم٦م ىمقم ومب٤مل ىم٤مئام صمؿ دقم٤م سمامء ومجئتف سمامء ومتقض٠م  

صَمٜم٤َم 366ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   ) ـِ ىَمْٕمٜم٥ٍَم طَمده ـُ َُمْسَٚمَٛم٦َم سْم صَمٜم٤َم قَمْبُد اهللهِ سْم ( طَمده

ـَ سماَِل  ـِ ؾُمَٚمْٞماَمُن َيْٕمٜمِل اسْم ِف َواؾِمِع سْم ـْ قَمٛمِّ ـِ حَيَْٞمك قَم ِد سْم ـْ حُمَٛمه ـِ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ـْ حَيَْٞمك سْم ٍل قَم

ـُ قُمَٛمَر ُُمْسٜمٌِد فَمْٝمَرُه إمَِم اًْمِ٘مْبَٚم٦ِم وَمَٚمامه  طَمبه٤مَن ىَم٤مَل يُمٜم٧ُْم ُأَصكمِّ ذِم اعْمَْسِجِد َوقَمْبُد اهللهِ سْم

ل  ـْ ؿِم٘مِّ وْم٧ُم إًَِمْٞمِف ُِم وَمَ٘م٤مَل قَمْبُد اهللهِ َيُ٘مقُل َٟم٤مٌس إَِذا ىَمَٕمْدَت ىَمَْمْٞم٧ُم َصاَليِت اْٟمٍَمَ

َٓ سَمْٞم٧ِم اعمَْْ٘مِدِس ىَم٤مَل قَمْبُد اهللهِ َوًَمَ٘مْد  ًمِْٚمَح٤مضَم٦ِم شَمُٙمقُن ًَمَؽ وَماَل شَمْ٘مُٕمْد ُُمْسَتْ٘مبَِؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦ِم َو

َؿ ىَم٤مقِمًدا قَمغَم ًَمبِٜمََتلْمِ َرىِمٞم٧ُم قَمغَم فَمْٝمِر سَمْٞم٧ٍم وَمَرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه 

 ُُمْسَتْ٘مباًِل سَمْٞم٧َم اعمَْْ٘مِدِس حِل٤َمضَمتِفِ 

قَْمَٛمِش 363وىم٤مل ) ْٕ ـْ ا صَمٜم٤َم َأسُمق ُُمَٕم٤مِوَي٦َم َوَويِمٞمٌع قَم ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم طَمده صَمٜم٤َم َأسُمق سَمْٙمِر سْم ( طَمده

َٟم٤م أَ  ـُ حَيَْٞمك َواًمٚمهْٗمُظ ًَمُف َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم ـْ ح و طَمده قَْمَٛمِش قَم ْٕ ـْ ا سُمق ُُمَٕم٤مِوَي٦َم قَم

ـْ ؾَمْٚماَمَن ىَم٤مَل ىِمٞمَؾ ًَمُف ىَمْد قَمٚمهَٛمُٙمْؿ َٟمبِٞمُُّٙمْؿ َصغمه  ـِ َيِزيَد قَم ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمره إسِْمَراِهٞمَؿ قَم

َراَءَة ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َأضَمْؾ ًَمَ٘مْد ََن٤َمَٟم٤م َأنْ   طَمتهك اخْلِ
ٍ
ء َؿ يُمؾه يَشْ َٟمْسَتْ٘مبَِؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم  اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

ـْ صَماَلصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر َأْو  ًمَِٖم٤مِئٍط َأْو سَمْقٍل َأْو َأْن َٟمْسَتٜمِْجَل سم٤ِمًْمَٞمِٛملِم َأْو َأْن َٟمْسَتٜمِْجَل سم٠َِمىَمؾه ُِم

 َأْن َٟمْسَتٜمِْجَل سمَِرضِمٞمٍع َأْو سمَِٕمْٔمؿٍ 

صمَ 3898ٟم٘مٚمقا ًمبس اًمٜمٕم٤مل وأطمٙمٛمٝم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   ) ٜم٤َم َأسُمق ( طَمده

ـْ  ـُ إِْدِريَس قَم صَمٜم٤َم اسْم َٓ طَمده يَِب يُمَرْي٥ٍم ىَم٤م ِٕ ْٗمُظ  ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم َوَأسُمق يُمَرْي٥ٍم َواًمٚمه سَمْٙمِر سْم

َب سمَِٞمِدِه قَمغَم ضَمْبَٝمتِِف وَمَ٘م٤مَل  ـٍ ىَم٤مَل ظَمَرَج إًَِمْٞمٜم٤َم َأسُمق ُهَرْيَرَة وَمََضَ ـْ َأيِب َرِزي قَْمَٛمِش قَم ْٕ ا
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َٓ إِٟمهُٙمْؿ َُتَ  َؿ ًمَِتْٝمَتُدوا َوَأِضؾه َأ صُمقَن َأينِّ َأيْمِذُب قَمغَم َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ده

َٓ َوإيِنِّ َأؿْمَٝمُد ًَمَسِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َيُ٘مقُل إَِذا اْٟمَ٘مَٓمَع ؿِمْسُع  َأ

ظُْم  ْٕ  َرى طَمتهك ُيّْمٚمَِحَٝم٤م  َأطَمِديُمْؿ وَماَل َيْٛمِش ذِم ا

صَمٜم٤َم قَمْبُد 486ٟم٘مٚمقا أطمٙم٤مم اًمبّم٤مق وهمػمه٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  ) ( طَمده

ـِ قُمَٛمَر َأنه َرؾُمقَل اهللهِ  ـْ قَمْبِد اهللهِ سْم ـْ َٟم٤مومٍِع قَم َٟم٤م َُم٤مًمٌِؽ قَم ـُ ُيقؾُمَػ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ اهللهِ سْم

َؿ َرأَ  ُف صُمؿه َأىْمَبَؾ قَمغَم اًمٜمه٤مِس وَمَ٘م٤مَل َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ى سُمَّم٤مىًم٤م ذِم ضِمَداِر اًْمِ٘مْبَٚم٦ِم وَمَحٙمه

 إَِذا يَم٤مَن َأطَمُديُمْؿ ُيَّمكمِّ وَماَل َيْبُّمُؼ ىِمَبَؾ َوضْمِٝمِف وَم٢مِنه اهللهَ ىِمَبَؾ َوضْمِٝمِف إَِذا َصغمه 

َٟم٤م ُمَ  ـُ ُيقؾُمَػ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم قَمْبُد اهللهِ سْم ـْ َأسمِٞمِف وىم٤مل طَمده ـِ قُمْرَوَة قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم ٤مًمٌِؽ قَم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َرَأى ذِم ضِمَداِر اًْمِ٘مْبَٚم٦ِم  قَم

فُ   خُم٤َمـًم٤م َأْو سُمَّم٤مىًم٤م َأْو ُٟمَخ٤مَُم٦ًم وَمَحٙمه

ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ  صَمٜم٤َم ُُمقؾَمك سْم ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  وىم٤مل طَمده َٟم٤م اسْم ـُ ؾَمْٕمٍد َأظْمؼَمَ َٟم٤م إسِْمَراِهٞمُؿ سْم ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ

صَم٤مُه َأنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ  ـِ َأنه َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َوَأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد طَمده مْحَ ـِ قَمْبِد اًمره ـْ مُحَْٞمِد سْم قَم

َؿ َرَأى ُٟمَخ٤مَُم٦ًم ذِم ضِمَداِر اعمَْْسِجِد ومَ  َؿ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه َٝم٤م وَمَ٘م٤مَل إَِذا شَمٜمَخه َتٜم٤َمَوَل طَمَّم٤مًة وَمَحٙمه

٧َم ىَمَدُِمِف  ـْ َيَس٤مِرِه َأْو َُتْ ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوًْمَٞمْبُّمْؼ قَم َٓ قَم ـه ىِمَبَؾ َوضْمِٝمِف َو َٛم َأطَمُديُمْؿ وَماَل َيَتٜمَخه

ى  اًْمُٞمرْسَ

ـْ  ـُ ضَمْٕمَٗمٍر قَم صَمٜم٤َم إؾِْماَمقِمٞمُؾ سْم صَمٜم٤َم ىُمَتْٞمَب٦ُم ىَم٤مَل طَمده ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنه  وىم٤مل طَمده ـْ َأَٟمِس سْم مُحَْٞمٍد قَم

اًمٜمهبِله َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َرَأى ُٟمَخ٤مَُم٦ًم ذِم اًْمِ٘مْبَٚم٦ِم وَمَِمؼه َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِف طَمتهك ُرِئَل ذِم 

فُ  ُف سمَِٞمِدِه وَمَ٘م٤مَل إِنه َأطَمَديُمْؿ إَِذا ىَم٤مَم ذِم َصاَلشمِِف وَم٢مِٟمه ُف َأْو إِنه  َوضْمِٝمِف وَمَ٘م٤مَم وَمَحٙمه ُيٜم٤َمضِمل َرسمه
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٧َم ىَمدَ  ـْ َيَس٤مِرِه َأْو َُتْ ـْ قَم
ـه َأطَمُديُمْؿ ىِمَبَؾ ىِمْبَٚمتِِف َوًَمٙمِ ُف سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًْمِ٘مْبَٚم٦ِم وَماَل َيْبُزىَم َُمْٞمِف َرسمه

 ْٗمَٕمُؾ َهَٙمَذاصُمؿه َأظَمَذ ـَمَرَف ِرَداِئِف وَمَبَّمَؼ ومِٞمِف صُمؿه َرده سَمْٕمَْمُف قَمغَم سَمْٕمٍض وَمَ٘م٤مَل َأْو يَ 
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 ٟم٘مٚمقا ُم٤م يتٕمٚمؼ سمجامع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وطم٤مًمف ُمع أهٚمف:

ـُ طَمْرٍب 393ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   ) ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم َوُزَهػْمُ سْم صَمٜم٤َم َأسُمق سَمْٙمِر سْم ( طَمده

 ْٔ َٟم٤م َوىَم٤مَل ا ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ ىَم٤مَل إؾِْمَحُؼ َأظْمؼَمَ ـْ َُمٜمُّْمقٍر َوإؾِْمَحُؼ سْم صَمٜم٤َم ضَمِريٌر قَم ظَمَراِن طَمده

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن إطِْمَداَٟم٤م إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم طَم٤مِئًْم٤م َأَُمَرَه٤م  ؾَْمَقِد قَم ْٕ ـْ ا ـْ إسِْمَراِهٞمَؿ قَم قَم

َه٤م  َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ وَمَت٠ْمشَمِزُر سم٢ِمَِزاٍر صُمؿه ُيَب٤مرِشُ

صَمٜمَ  ـِ وىم٤مل  طَمده ـْ قَمْبِد اهللهِ سْم ْٞمَب٤ميِنِّ قَم ـْ اًمِمه ـُ قَمْبِد اهللهِ قَم َٟم٤م ظَم٤مًمُِد سْم ـُ حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ ٤م حَيَْٞمك سْم

ـْ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ُيَب٤مرِشُ ٟمَِس٤مَءُه وَمْقَق  اٍد قَم ؿَمده

ـه طُمٞمهٌض  َزاِر َوُه  اإْلِ

َٟم٤م 348ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  )و  ـُ ُيقؾُمَػ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم قَمْبُد اهللهِ سْم ( طَمده

َؿ  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َزْوِج اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ قُمْرَوَة قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم َُم٤مًمٌِؽ قَم

ـْ اجْلَٜم٤َمسَم٦ِم سَمَدَأ وَمَٖمَسَؾ َيَدْيِف صُمؿه َأنه اًمٜمهبِله َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه  َؿ يَم٤مَن إَِذا اهْمَتَسَؾ ُِم

 وَمُٞمَخٚمُِّؾ هِب٤َم ُأُصقَل ؿَمَٕمِرِه صُمؿه 
ِ
اَلِة صُمؿه ُيْدظِمُؾ َأَص٤مسمَِٕمُف ذِم اعم٤َْمء ٠ُم ًمِٚمّمه ٠ُم يَماَم َيَتَقضه َيَتَقضه

 ٞمُض اعم٤َْمَء قَمغَم ضِمْٚمِدِه يُمٚمِّفِ َيُّم٥مُّ قَمغَم َرْأؾِمِف صَماَلَث هُمَرٍف سمَِٞمَدْيِف صُمؿه ُيٗمِ 

ـْ 345وىم٤مل ) ْهِريِّ قَم ـْ اًمزُّ ـُ َأيِب ِذْئ٥ٍم قَم صَمٜم٤َم اسْم ـُ َأيِب إَِي٤مٍس ىَم٤مَل طَمده صَمٜم٤َم آَدُم سْم ( طَمده

 
ٍ
ـْ إَِٟم٤مء ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم يُمٜم٧ُْم َأهْمَتِسُؾ َأَٟم٤م َواًمٜمهبِلُّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ُِم  قُمْرَوَة قَم

ـْ ىَمَدٍح ُيَ٘م٤مُل ًَمُف اًْمَٗمَرُق   َواطِمٍد ُِم

صَمٜمِل َأيِب 368وىم٤مل ) ـُ ِهَِم٤مٍم ىَم٤مَل طَمده صَمٜم٤َم ُُمَٕم٤مُذ سْم ٤مٍر ىَم٤مَل طَمده ـُ سَمِمه ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ( طَمده

ـُ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل يَم٤مَن اًمٜمهبِلُّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه  صَمٜم٤َم َأَٟمُس سْم ـْ ىَمَت٤مَدَة ىَم٤مَل طَمده َؿ َيُدوُر قَم
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َة ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم  ـه إِطْمَدى قَمنْمَ ْٞمِؾ َواًمٜمهَٝم٤مِر َوُه ـْ اًمٚمه ٤مقَم٦ِم اًْمَقاطِمَدِة ُِم قَمغَم ٟمَِس٤مِئِف ذِم اًمسه

ـْ ىَمَت٤مَدَة  َة صَماَلصملَِم َوىَم٤مَل ؾَمِٕمٞمٌد قَم ُف ُأقْمٓمَِل ىُمقه ُث َأٟمه ََٟمٍس َأَويَم٤مَن ُيِٓمٞمُ٘مُف ىَم٤مَل يُمٜمه٤م َٟمَتَحده ِٕ

صَمُٝمْؿ شمِْسُع ٟمِْسَقٍة.إِنه َأَٟمًس   ٤م طَمده

 إمم همػم ذًمؽ مم٤م ًمق ٟم٘مٚمٜم٤مه خلرضمٜم٤م قمـ ُمقضقع اًمرؾم٤مًم٦م  .

 ذم اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد واًمٗمتٞم٤م سم٤مًمرأي

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  سم٤مب ُم٤م يذيمر ُمـ ذم اًمرأي وشمٙمٚمػ اًم٘مٞم٤مس [ وٓ  

 (7387شم٘مػ ] ٓ شم٘مؾ ُم٤م ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ )  

ـ وه٥م طمدصمٜمل قمبد اًمرمحـ سمـ رشيح وهمػمه طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ شمٚمٞمد طمدصمٜمل سم 

قمـ أيب إؾمقد قمـ قمروة ىم٤مل طم٩م قمٚمٞمٜم٤م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ومسٛمٕمتف ي٘مقل 

ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ي٘مقل   إن اهلل ٓ يٜمزع اًمٕمٚمؿ سمٕمد 

أن أقمٓم٤ممهقه اٟمتزاقم٤م وًمٙمـ يٜمتزقمف ُمٜمٝمؿ ُمع ىمبض اًمٕمٚمامء سمٕمٚمٛمٝمؿ ومٞمب٘مك ٟم٤مس 

ن ومٞمٗمتقن سمرأُيؿ ومٞمْمٚمقن ويْمٚمقن ومحدصم٧م سمف قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمبل  ضمٝم٤مل يستٗمتق

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   صمؿ إن قمبد اهلل سمـ قمٛمرو طم٩م سمٕمد وم٘م٤مًم٧م ي٤م سمـ 

أظمتل اٟمٓمٚمؼ إمم قمبد اهلل وم٤مؾمتثب٧م زم ُمٜمف اًمذي طمدصمتٜمل قمٜمف ومجئتف ومس٠مًمتف 

 ًم٘مد ومحدصمٜمل سمف يمٜمحق ُم٤م طمدصمٜمل وم٠مشمٞم٧م قم٤مئِم٦م وم٠مظمؼمهت٤م ومٕمجب٧م وم٘م٤مًم٧م واهلل

 طمٗمظ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو  

وىم٤مل رمحف اهلل    سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   يس٠مل مم٤م مل 

يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ومٞم٘مقل ٓ أدري أو مل جي٥م طمتك يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ومل ي٘مؾ 
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سمرأي وٓ سم٘مٞم٤مس ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم [ سمام أراك اهلل ] وىم٤مل سمـ ُمسٕمقد ؾمئؾ اًمٜمبل  صغم 

 ٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   قمـ اًمروح ومسٙم٧م طمتك ٟمزًم٧م أي٦م  اهلل قم

( طمدصمٜم٤م قمبدان أظمؼمٟم٤م أسمق محزة ؾمٛمٕم٧م إقمٛمش ىم٤مل ؾم٠مًم٧م أسم٤م وائؾ 7388)

هؾ ؿمٝمدت صٗملم ىم٤مل ٟمٕمؿ ومسٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ي٘مقل ح وطمدصمٜم٤م ُمقؾمك 

سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م قمـ إقمٛمش قمـ أيب وائؾ ىم٤مل ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ 

٤مس اهتٛمقا رأيٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ ًم٘مد رأيتٜمل يقم أيب ضمٜمدل وًمق طمٜمٞمػ   ي٤م أُي٤م اًمٜم

أؾمتٓمٞمع أن أرد أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ًمرددشمف وُم٤م 

وضٕمٜم٤م ؾمٞمقومٜم٤م قمغم قمقاشم٘مٜم٤م إمم أُمر يٗمٔمٕمٜم٤م إٓ أؾمٝمٚمـ سمٜم٤م إمم أُمر ٟمٕمرومف همػم هذا 

 إُمر ىم٤مل وىم٤مل أسمق وائؾ ؿمٝمدت صٗملم وسمئس٧م صٗملم

٤م قمكم سمـ قمبد اهلل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م سمـ اعمٜمٙمدر ي٘مقل [ طمدصمٜم7389] 

ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ي٘مقل   ُمرض٧م ومج٤مءين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

آًمف وؾمٚمؿ   يٕمقدين وأسمق سمٙمر ومه٤م ُم٤مؿمٞم٤من وم٠مشم٤مين وىمد أهمٛمل قمكم ومتقض٠م رؾمقل 

ي٤م رؾمقل  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   صمؿ ص٥م وضقءه قمكم وم٠موم٘م٧م وم٘مٚم٧م

اهلل ورسمام ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من وم٘مٚم٧م أي رؾمقل اهلل يمٞمػ أىميض ذم ُم٤مزم يمٞمػ أصٜمع ذم 

 ُم٤مزم ىم٤مل ومام أضم٤مسمٜمل سمٌمء طمتك ٟمزًم٧م آي٦م اعمػماث  

[ أظمؼمٟم٤م ُمروان سمـ حمٛمد صمٜم٤م ؾمٕمٞمد قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ 199وىم٤مل اًمدارُمل رمحف اهلل :] 

اعمرأة واًمّمبل  يزيد ىم٤مل ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ   يٗمتح اًم٘مرآن قمغم اًمٜم٤مس طمتك ي٘مرأه

واًمرضمؾ ومٞم٘مقل اًمرضمؾ ىمد ىمرأت اًم٘مرآن ومٚمؿ اشمبع واهلل ٕىمقُمـ سمف ومٞمٝمؿ ًمٕمكم اشمبع 
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ومٞم٘مقم سمف ومٞمٝمؿ ومال يتبع ومٞم٘مقل ىمد ىمرأت اًم٘مرآن ومٚمؿ اشمبع وىمد ىمٛم٧م سمف ومٞمٝمؿ ومٚمؿ 

اشمبع ٕطمتٔمرن ذم سمٞمتل ُمسجدا ًمٕمكم أشمبع ومٞمحتٔمر ذم سمٞمتف ُمسجدا ومال يتبع ومٞم٘مقل 

بع وىمٛم٧م سمف ومٞمٝمؿ ومٚمؿ اشمبع وىمد اطمتٔمرت ذم سمٞمتل ىمد ىمرأت اًم٘مرآن ومٚمؿ اشم

ُمسجدا ومٚمؿ اشمبع واهلل ٔشمٞمٜمٝمؿ سمحدي٨م ٓ جيدوٟمف ذم يمت٤مب اهلل ومل يسٛمٕمقه قمـ 

 رؾمقل اهلل ًمٕمكم اشمبع ىم٤مل ُمٕم٤مذ وم٢مي٤ميمؿ وُم٤م ضم٤مء سمف وم٢من ُم٤م ضم٤مء سمف ضالًم٦م

ـْ ا ـْ َُمَٓمٍر قَم ـِ ؿَمْقَذٍب قَم ـْ اسْم ـُ يَمثػٍِم قَم ُد سْم َٟم٤م حُمَٛمه َي٦َم َأظْمؼَمَ ْٔ ُف شَماَل َهِذِه ا ـِ َأٟمه حْلََس

ـْ ىَم٤مَس  ُل َُم ـْ ـمِلٍم ىَم٤مَل ىَم٤مَس إسِْمٚمِٞمُس َوُهَق َأوه ـْ َٟم٤مٍر َوظَمَٚمْ٘مَتُف ُِم  ظَمَٚمْ٘مَتٜمِل ُِم

ْٕمبِلِّ  ـْ اًمِمه ـِ َأيِب ظَم٤مًمٍِد قَم ـْ إؾِْمَٛمِٕمٞمَؾ سْم صَمٜم٤َم َأسُمق قَمَقاَٟم٦َم قَم ـُ قَمْقٍن طَمده َٟم٤م قَمْٛمُرو سْم َأظْمؼَمَ

ـْ َُمرْسُ  ُف ىَم٤مَل إيِنِّ َأظَم٤مُف َأْو َأظْمَِمك َأْن َأىِمٞمَس وَمَتِزله ىَمَدُِملقَم  وٍق َأٟمه

ْٕمبِلِّ ىَم٤مَل  ـْ اًمِمه ـْ إؾِْمَٛمِٕمٞمَؾ قَم مَْحَُر قَم ْٕ صَمٜم٤َم َأسُمق ظَم٤مًمٍِد ا ـُ اًْمَٗمْْمِؾ طَمده َٟم٤م َصَدىَم٦ُم سْم َأظْمؼَمَ

ـه احْلَ  ُُم ـْ َأظَمْذشُمْؿ سم٤ِمعمََْ٘م٤مِيٞمِس ًَمُتَحرِّ ـه احْلََرامَ َواهللهِ ًَمِئ  اَلَل َوًَمُتِحٚمُّ

ُف ىَم٤مَل يَم٤مَن َيُ٘مقُل َُم٤م  ـْ قَم٤مُِمٍر َأٟمه ـْ إؾِْمَٛمِٕمٞمَؾ قَم صَمٜم٤َم َأيِب قَم ـُ سمِنْمٍ طَمده ـُ سْم َٟم٤م احْلََس َأظْمؼَمَ

َٓ ُيَ٘م٤مِيُس  ضُمُؾ َص٤مطِمَبُف وَمَٞمُ٘مقُل َأَرَأْي٧َم َويَم٤مَن   َأسْمَٖمَض إزَِمه َأَرَأْي٧َم َأَرَأْي٧َم َيْس٠َمُل اًمره

ْٕمبِلُّ َُم٤م  ـُ ُِمْٖمَقٍل ىَم٤مَل ىَم٤مَل زِمَ اًمِمه صَمٜم٤َم َُم٤مًمٌِؽ ُهَق اسْم ـُ ُيقؾُمَػ طَمده ُد سْم َٟم٤م حُمَٛمه َأظْمؼَمَ

ـْ َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ وَمُخْذ سمِِف َوَُم٤م ىَم٤مًُمقُه سمَِرْأُِيِْؿ   قَم
ِ
ء َٓ صُمقَك َه١ُم طَمده

 وَم٠َمًْمِ٘مِف ذِم احْلُشِّ 

ـْ َأسمِٞمِف َأظْمؼَمَ  ُث قَم ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب حُيَدِّ َٟم٤م قَمْٛمُرو سْم ـُ اعْمَُب٤مَرِك َأظْمؼَمَ َٟم٤م احْلََٙمُؿ سْم

ـِ َُمْسُٕمقٍد ىَمْبَؾ َصاَلِة اًْمَٖمَداِة وَم٢مَِذا ظَمَرَج َُمَِمْٞمٜم٤َم  ىَم٤مَل يُمٜمه٤م َٟمْجِٚمُس قَمغَم سَم٤مِب قَمْبِد اهللهِ سْم
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ـِ َُمَٕمُف إمَِم اعْمَْسِجِد وَمَج٤مءَ  مْحَ ؿَْمَٕمِريُّ وَمَ٘م٤مَل َأظَمَرَج إًَِمْٞمُٙمْؿ َأسُمق قَمْبِد اًمره ْٕ َٟم٤م َأسُمق ُُمقؾَمك ا

َٓ وَمَجَٚمَس َُمَٕمٜم٤َم طَمتهك ظَمَرَج وَمَٚمامه ظَمَرَج ىُمْٛمٜم٤َم إًَِمْٞمِف مَجِٞمًٕم٤م وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق ُُمقؾَمك  سَمْٕمُد ىُمْٚمٜم٤َم 

ـِ إِينِّ َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْ  مْحَ ا َي٤م َأسَم٤م قَمْبِد اًمره ٓه ظَمػْمً ْسِجِد آٟمًِٗم٤م َأُْمًرا َأْٟمَٙمْرشُمُف َومَلْ َأَر َواحْلَْٛمُد هللِهِ إِ

اُه ىَم٤مَل َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْْسِجِد ىَمْقًُم٤م طِمَٚمً٘م٤م ضُمُٚمقؾًم٤م  ىَم٤مَل وَماَم ُهَق وَمَ٘م٤مَل إِْن قِمِْم٧َم وَمَسؽَمَ

اَلَة ذِم يُمؾِّ طَمْٚمَ٘م٦ٍم َرضُمٌؾ َوذِم َأْيِدُيِؿْ  وا ُِم٤مَئ٦ًم  َيٜمَْتٔمُِروَن اًمّمه ُ طَمًَم وَمَٞمُ٘مقُل يَمؼمِّ

ُٚمقا ُِم٤مَئ٦ًم وَمُٞمَٝمٚمُِّٚمقَن ُِم٤مَئ٦ًم َوَيُ٘مقُل ؾَمبُِّحقا ُِم٤مَئ٦ًم وَمُٞمَسبُِّحقَن  وَن ُِم٤مَئ٦ًم وَمَٞمُ٘مقُل َهٚمِّ ُ وَمُٞمَٙمؼمِّ

ُْمِرَك ىَم٤مَل ُِم٤مَئ٦ًم ىَم٤مَل وَماَمَذا ىُمْٚم٧َم هَلُْؿ ىَم٤مَل َُم٤م ىُمْٚم٧ُم هَلُْؿ ؿَمْٞمًئ٤م اْٟمتَِٔم٤مَر َرْأِيَؽ َواْٟمتَِٔم٤مَر أَ 

ـْ طَمَسٜم٤َمهِتِْؿ صُمؿه َُم٣َم  َٓ َيِْمٞمَع ُِم وا ؾَمٞمَِّئ٤مهِتِْؿ َوَضِٛمٜم٧َْم هَلُْؿ َأْن  َأوَماَل َأَُمْرهَتُْؿ َأْن َيُٕمدُّ

َٚمِؼ وَمَقىَمَػ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل َُم٤م َهَذا اًمهِذي  ـْ شمِْٚمَؽ احْلِ َوَُمَْمْٞمٜم٤َم َُمَٕمُف طَمتهك َأشَمك طَمْٚمَ٘م٦ًم ُِم

ـِ طَمًَم َٟمُٕمدُّ سمِِف اًمتهْٙمبػَِم َواًمتهْٝمٚمِٞمَؾ َواًمتهْسبِٞمَح َأَرايُمْؿ شَمّْمٜمَ  مْحَ ُٕمقَن ىَم٤مًُمقا َي٤م َأسَم٤م قَمْبِد اًمره

٦َم  ُٙمْؿ َي٤م ُأُمه ٌء َوحْيَ ـْ طَمَسٜم٤َمشمُِٙمْؿ يَشْ َٓ َيِْمٞمَع ُِم ـٌ َأْن  وا ؾَمٞمَِّئ٤مشمُِٙمْؿ وَم٠َمَٟم٤م َض٤مُِم ىَم٤مَل وَمُٕمدُّ

َع َهَٚمَٙمَتُٙمْؿ هَ  ٍد َُم٤م َأرْسَ َؿ ُُمَتَقاومُِروَن حُمَٛمه  َصَح٤مسَم٦ُم َٟمبِٞمُِّٙمْؿ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه
ِ
ء َٓ ١ُم

٦ٍم ِهَل َأْهَدى ُمِ  ُٙمْؿ ًَمَٕمغَم ُِمٚمه ـْ َوَهِذِه صمَِٞم٤مسُمُف مَلْ شَمْبَؾ َوآٟمَِٞمُتُف مَلْ شُمْٙمرَسْ َواًمهِذي َٟمْٗمِِس سمَِٞمِدِه إِٟمه

ٍد َأْو ُُمْٗمَتتُِحق سَم٤مِب َضاَلًَم٦مٍ  ٦ِم حُمَٛمه ٓه اخْلػَْمَ  ُِمٚمه ـِ َُم٤م َأَرْدَٟم٤م إِ مْحَ ىَم٤مًُمقا َواهللهِ َي٤م َأسَم٤م قَمْبِد اًمره

صَمٜم٤َم َأنه  ـْ ُيِّمٞمَبُف إِنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ طَمده ـْ ُُمِريٍد ًمِْٚمَخػْمِ ًَم ىَم٤مَل َويَمْؿ ُِم

٤مِوُز شَمَراىمِ  َٓ جُيَ َٞمُٝمْؿ َواْيُؿ اهللهِ َُم٤م َأْدِري ًَمَٕمؾه َأيْمَثَرُهْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ صُمؿه ىَمْقًُم٤م َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن 

َٚمِؼ ُيَٓم٤مقِمٜمُقَٟم٤م َيْقَم اًمٜمهْٝمَرَواِن  ٦َم ُأوًَمِئَؽ احْلِ ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم َرَأْيٜم٤َم قَم٤مُمه شَمَقممه قَمٜمُْٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل قَمْٛمُرو سْم

 َُمَع اخْلََقاِرِج 
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قَْمَٛمُش  ْٕ صَمٜم٤َم ا َٟم٤م َيْٕمغَم طَمده ـِ ىَم٤مَل ىَم٤مَل قَمْبُد اهللهِ َأظْمؼَمَ مْحَ ـْ َأيِب قَمْبِد اًمره ـْ طَمبِٞم٥ٍم قَم قَم

َٓ شَمْبَتِدقُمقا وَمَ٘مْد يُمِٗمٞمُتؿْ  بُِٕمقا َو  اشمه

 َٓ ُف يَم٤مَن  ـَ َأٟمه ـِ ؾِمػِمي ـْ اسْم ـْ َأؿْمَٕم٨َم قَم صَمٜم٤َم طَمْٗمٌص قَم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد طَمده َٟم٤م قَمْبُد اهللهِ سْم َأظْمؼَمَ

ٓه ؿَمٞمْ   ًئ٤م ؾَمِٛمَٕمفُ َيُ٘مقُل سمَِرْأِيِف إِ

قَْمَٛمِش ىَم٤مَل َُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم إسِْمَراِهٞمَؿ َيُ٘مقُل  ْٕ ـْ ا صَمٜم٤َم قَمثه٤مٌم قَم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد طَمده َٟم٤م قَمْبُد اهللهِ سْم َأظْمؼَمَ

 ىَمطُّ 
ٍ
ء  سمَِرْأِيِف ذِم يَشْ

ـْ ىَمَت٤مَدَة ىَم٤مَل َُم٤م ىُمْٚم٧ُم سمَِرْأيِ  صَمٜم٤َم َأسُمق قَمَقاَٟم٦َم قَم َٟم٤م َأسُمق اًمٜمُّْٕماَمِن طَمده ل ُُمٜمُْذ صَماَلصُمقَن ؾَمٜم٦ًَم َأظْمؼَمَ

 ىَم٤مَل َأسُمق ِهاَلٍل ُُمٜمُْذ َأْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦َمً 

ـِ  ـْ قَمْبِد اًْمَٕمِزيِز سْم ـْ َأيِب ظَمْٞمَثَٛم٦َم قَم ـُ ؾَمْٚمٍؿ قَم ٤مُم سْم صَمٜم٤َم طَمٙمه ـُ َُم٤مًمٍِؽ طَمده صَمٜم٤َم خَمَْٚمُد سْم طَمده

َٓ َأْدِري ىَم٤مَل ىمِ   ىَم٤مَل 
ٍ
ء ـْ يَشْ َٓ شَمُ٘مقُل ومِٞمَٝم٤م سمَِرْأِيَؽ ُروَمْٞمٍع ىَم٤مَل ؾُمِئَؾ قَمَٓم٤مٌء قَم ٞمَؾ ًَمُف َأ

َْرِض سمَِرْأِيل ْٕ ـْ اهللهِ َأْن ُيَداَن ذِم ا  ىَم٤مَل إيِنِّ َأؾْمَتْحِٞمل ُِم

ْٕمبِلِّ  ـْ اًمِمه ـْ قِمٞمَسك قَم ـُ إؾمامقمٞمؾ قَم يِن طَم٤مشمٌِؿ ُهَق اسْم ـُ َأسَم٤مَن َأظْمؼَمَ َٟم٤م إؾِْمَٛمِٕمٞمُؾ سْم َأظْمؼَمَ

ـُ َُمْسُٕمقٍد َيُ٘مقُل ومِٞمِف يَمَذا َويَمَذا ىَم٤مَل ىَم٤مَل ضَم٤مَءُه َرضُمٌؾ َيْس٠َمًُمُف قمَ   وَمَ٘م٤مَل يَم٤مَن اسْم
ٍ
ء ـْ يَشْ

ـِ َُمْسُٕمقٍد َوَيْس٠َمًُمٜمِل  ـْ اسْم شُمُف قَم ـْ َهَذا َأظْمؼَمْ َٓ شَمْٕمَجُبقَن ُِم يِن َأْٟم٧َم سمَِرْأِيَؽ وَمَ٘م٤مَل َأ َأظْمؼِمْ

َْن أَ  َٕ ـْ َذًمَِؽ َواهللهِ  ـْ َرْأِيل َوِديٜمِل قِمٜمِْدي آصَمُر ُِم ـْ َأْن قَم شَمَٕمٜمهك سمَِٕمٜمِٞمه٦ٍم َأطَم٥مُّ إزَِمه ُِم

َك سمَِرْأِيل  ُأظْمؼِمَ

 ا       63ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل ذم اًمٜمبذة  اًمٙم٤مومٞم٦م  ص  

 ومّمؾ ذم اًم٘مٞم٤مس                                                                   
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قع قمغم سمٓمالٟمف قمٜمد اهلل و ٓ حيؾ احلٙمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم اًمديـ واًم٘مقل سمف سم٤مـمؾ ُم٘مٓم

شمٕم٤ممم سمره٤من ذًمؽ ُم٤م ذيمرٟم٤مه آٟمٗم٤م ذم اسمٓم٤مل اًمرأي وم٤من ىم٤مًمقا ان اًم٘مقل سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم 

اًم٘مرآن وذيمروا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم   خيرسمقن سمٞمقهتؿ سم٠ميدُيؿ وأيدي اعم١مُمٜملم وم٤مقمتؼموا 

 ي٤م أوزم إسمّم٤مر   وضمزاء اًمّمٞمد ويمذًمؽ اجلروح 

رب ىمٞمسقا وٓ قمرف ذًمؽ أطمد ُمـ أهؾ ىمٚمٜم٤م هلؿ ًمٞمس ُمٕمٜمك اقمتؼموا ذم ًمٖم٦م اًمٕم

اًمٚمٖم٦م واٟمام ُمٕمٜمك اقمتؼموا شمٕمجبقا واشمٕمٔمقا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   ًم٘مد يم٤من ذم ىمّمّمٝمؿ 

قمؼمة ٕوزم إًمب٤مب   أي قمج٥م وُمققمٔم٦م وىم٤مل شمٕم٤ممم   وإن ًمٙمؿ ذم إٟمٕم٤مم ًمٕمؼمة 

ٟمس٘مٞمٙمؿ مم٤م ذم سمٓمقٟمف ُمـ سملم ومرث ودم ًمبٜم٤م ظم٤مًمّم٤م ؾم٤مئٖم٤م ًمٚمِم٤مرسملم وُمـ صمٛمرات 

وإقمٜم٤مب شمتخذون ُمٜمف ؾمٙمرا ورزىم٤م طمسٜم٤م إن ذم ذًمؽ ٔي٦م ًم٘مقم  اًمٜمخٞمؾ

يٕم٘مٚمقن  أي قمجب٤م سمؾ ذم هذه أي٤مت اسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مس ٕٟمف سمٕم٤ممم اظمؼم ان اًمٚمبـ 

طمالل وهق ظم٤مرج ُمـ سملم ومرث ودم طمرام وان صمٛمرة واطمدة خيرج ُمٜمٝم٤م رزق 

طمسـ طمالل و ؾمٙمر طمرام ومبٓمؾ ان يٙمقن ًمٚمٜمٔمػميـ طمٙمؿ واطمد وًمق يم٤من ُمٕمٜمك 

قمتؼموا ىمٞمسقا ًمٚمزُمٜم٤م اظمراب سمٞمقشمٜم٤م يمام اظمرسمقا سمٞمقهتؿ واذًمٞمس آُمر يمذًمؽ ا

وم٘مقًمف شمٕم٤ممم اقمتؼموا اسمٓم٤مل ًمٚم٘مٞم٤مس وطمتك ًمق يم٤من ُمٕمٜمك اقمتؼموا ىمٞمسقا ومل حيتٛمؾ 

ُمٕمٜمك همػمه عم٤م يم٤من ذم ذًمؽ اجي٤مب ُم٤م يدقمقٟمف ُمـ اًم٘مٞم٤مس ٟٓمف يٙمقن طمٞمٜمئذ ُمـ 

ٙمقن ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم   وأىمٞمٛمقا اعمجٛمؾ اًمذى ٓيٗمٝمؿ ُمـ ٟمّمف اعمراد سمف واٟمام ي

اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة   وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم   وآشمقا طم٘مف يقم طمّم٤مده   ومٝمذا إُمر ٓ 

يٗمٝمؿ ُمٜمف ُم٤م هل اًمّمالة واًمزيم٤مة وٓ ُم٤م هق طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم ُم٤م طمّمد ُم٤م مل يٕملم 
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وٓ يمٞمػ شم١مدى اًمّمالة واًمزيم٤مة طمتك ضم٤مء سمٞم٤من اًمٜمبل   صٚمع   سمٙمؾ ذًمؽ ومٚمق 

اقمتبقا ىمٞمسقا وؾمٚمٛمٜم٤م هذا عم٤م قمٚمؿ أطمد يمٞمػ يٙمقن هذا اًم٘مٞم٤مس وٓ يم٤من ُمٕمٜمك 

قمغم ُم٤مذا ي٘مٞمس وٓ قمغم اًمٌمء اًمذي ي٘مٞمس وٓ ضٓمررٟم٤م ذم ذًمؽ امم سمٞم٤من رؾمقل 

اهلل   صٚمع   واذ مل ي٠مت سمذًمؽ يمٚمف سمٞم٤من يمٞمػ ٟمٕمٛمؾ ومبٞم٘ملم ٟمدري أن اهلل شمٕم٤ممم مل 

ء قمغم أىمقال خمتٚمٗمف ٓ ي٘مقم يٙمٚمٗمٜم٤م ُم٤م ٓ ٟمدري يمٞمػ هق وٓ ُم٤م هق وٓ يمٚمٗمٜم٤م اًمبٜم٤م

 سمٌمء ُمٜمٝم٤م دًمٞمؾ ومبٓمؾ أَن٤م شمٗمٝمؿ هبذه أ.هو

ُمع أن اًم٘مٞم٤مس يٕمٛمؾ سمف إذا مل خيٚمػ ٟمّم٤م وًمٞمس ًمّم٤مطم٥م اًم٘مٞم٤مس أن يٚمزم همػمه 

 سمٛمت٤مسمٕمتف وقمغم هذا ومتقى ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم .
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 هؾ ي٘مع إمج٤مع قمغم ظمالف اًمٜمص                           

 367ص:  1اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم ج: ىم٤مل سمـ 

وم٤مجلقاب أن ٟمّمقص رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  يمٚمٝم٤م طمؼ يّمدق سمٕمْمٝم٤م 

سمٕمْم٤م وجي٥م إظمذ سمجٛمٞمٕمٝم٤م وٓ يؽمك ًمف ٟمص إٓ سمٜمص آظمر ٟم٤مؾمخ ًمف ٓ يؽمك 

سم٘مٞم٤مس وٓ رأي وٓ قمٛمؾ أهؾ سمٚمد وٓ إمج٤مع وحم٤مل أن دمٛمع إُم٦م قمغم ظمالف 

 ًمف ٟمص آظمر يٜمسخفٟمص ًمف إٓ أن يٙمقن 

 (179ىم٤مل ص٤مطم٥م ُمٕم٤ممل ذم أصقل اًمٗم٘مف) 

 8ومٛمـ ادقمك ذًمؽ ومال خيٚمق احل٤مل ُمـ أُمريـ

إول: قمدم صح٦م وىمقع هذا اإلمج٤مع ٕن إُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم ظمٓم٠م وخم٤مًمٗم٦م 

 8اًمٜمص ظمٓم٠م

اًمث٤مين : أن هذا اًمٜمص ُمٜمسقخ وم٠ممجٕم٧م إُم٦م قمغم ظمالومف اؾمتٜم٤مدا إمم اًمٜمص 

 8اعمٜمسقخ

 367ص:  19م يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ج: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال

واإلمج٤مع ٟمققم٤من ىمٓمٕمل ومٝمذا ٓ ؾمبٞمؾ إمم أن يٕمٚمؿ إمج٤مع ىمٓمٕمل قمغم ظمالف  

اًمٜمص وأُم٤م اًمٔمٜمل ومٝمقآمج٤مع آىمرارى وآؾمت٘مرائل سم٠من يست٘مرى أىمقال 

اًمٕمٚمامء ومال جيد ذم ذًمؽ ظمالوم٤م أو يِمتٝمر اًم٘مقل ذم اًم٘مرآن وٓ يٕمٚمؿ أطمدا أٟمٙمره 

ن ضم٤مز آطمتج٤مج سمف  ومال جيقز أن شمدومع اًمٜمّمقص اعمٕمٚمقُم٦م سمف ومٝمذا اإلمج٤مع وإ

ٕن هذا طمج٦م   فمٜمٞم٦م   ٓ جيزم اإلٟمس٤من سمّمحتٝم٤م وم٤مٟمف ٓ جيزم سم٤مٟمتٗم٤مء اعمخ٤مًمػ 
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وطمٞم٨م ىمٓمع سم٤مٟمتٗم٤مء اعمخ٤مًمػ وم٤مإلمج٤مع ىمٓمٕمل وأُم٤م إذا يم٤من ئمـ قمدُمف وٓ ي٘مٓمع 

٩م سمف وي٘مدم قمغم سمف ومٝمق طمج٦م   فمٜمٞم٦م   واًمٔمٜمل ٓ يدومع سمف اًمٜمص اعمٕمٚمقم ًمٙمـ حيت

ُم٤م هق دوٟمف سم٤مًمٔمـ وي٘مدم قمٚمٞمف اًمٔمـ اًمذي هق أىمقى ُمٜمف ومٛمتك يم٤من فمٜمف ًمدًٓم٦م 

اًمٜمص أىمقى ُمـ فمٜمف سمثبقت اإلمج٤مع ىمدم دًٓم٦م اًمٜمص وُمتك يم٤من فمٜمف ًمإلمج٤مع 

أىمقى ىمدم هذا واعمّمٞم٥م رم ٟمٗمس إُمر واطمد   وإن يم٤من ىمد ٟم٘مؾ ًمف ذم اعمس٠مًم٦م 

ن ٓ ئمـ اإلمج٤مع إن مل ئمـ سمٓمالن ومروع ومل يتٕملم صحتف ومٝمذا يقضم٥م ًمف أ

ذًمؽ اًمٜم٘مؾ وإٓ ومٛمتك ضمقز ان يٙمقن ٟم٤مىمؾ اًمٜمزاع ص٤مدىم٤م وضمقز أن يٙمقن يم٤مذسم٤م 

يب٘مك ؿم٤ميم٤م رم صمبقت اإلمج٤مع وُمع اًمِمؽ ٓ يٙمقن ُمٕمف قمٚمؿ وٓ فمـ سم٤مإلمج٤مع 

وٓ شمدومع إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م هبذا اعمِمتبف ُمع أن هذا ٓ يٙمقن ومال يٙمقن ىمط إمج٤مع 

ُمٕم٤مرضتف ًمٜمص آظمر ٓ خم٤مًمػ ًمف وٓ يٙمقن ىمط ٟمص جي٥م جي٥م إشمب٤مقمف ُمع 

إشمب٤مقمف وًمٞمس ذم إُم٦م ىم٤مئؾ سمف سمؾ ىمد خيٗمك اًم٘م٤مئؾ سمف قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مل 

اًمؽمُمذي يمؾ طمدي٨م ذم يمت٤ميب ىمد قمٛمؾ سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ طمديثلم طمدي٨م 

اجلٛمع وىمتؾ اًمِم٤مرب وُمع هذا ومٙمال احلديثلم ىمد قمٛمؾ سمف ـم٤مئٗم٦م وطمدي٨م اجلٛمع 

 ٛمؾ سمف أمحد وهمػمه  أ.هو   ىمد قم

 (19/375وىم٤مل رمحف اهلل )

ومال شمؽمك ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م إٓ سمسٜم٦م صم٤مسمت٦م ويٛمتٜمع اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمغم ظمالف ؾمٜم٦م إٓ وُمع 

 اإلمج٤مع ؾمٜم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ٟمٕمٚمؿ أَن٤م ٟم٤مؾمخ٦م ًمألومم أ.هو 

 381/ص19ىم٤مل  ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ج 
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٤مع إذا ظم٤مًمٗمف ٟمص ومال سمد أن يٙمقن ُمع اإلمج٤مع ٟمص ُمٕمروف سمف وذًمؽ ٕن اإلمج

أن ذًمؽ ُمٜمسقخ وم٠مُم٤م أن يٙمقن اًمٜمص اعمحٙمؿ ىمد ضٞمٕمتف إُم٦م وطمٗمٔم٧م اًمٜمص 

اعمٜمسقخ ومٝمذا ٓ يقضمد ىمط وهق ٟمسب٦م إُم٦م إمم طمٗمظ ُم٤م َنٞم٧م قمـ إشمب٤مقمف 

وإض٤مقم٦م ُم٤م أُمرت سم٢مشمب٤مقمف وهل ُمٕمّمقُم٦م قمـ ذًمؽ وُمٕمروم٦م اإلمج٤مع ىمد شمتٕمذر 

و هم٤مًمب٤م ومٛمـ ذا اًمذي  حيٞمط سم٠مىمقال اعمجتٝمديـ سمخالف اًمٜمّمقص وم٤من يمثػما أ

ُمٕمرومتٝم٤م ممٙمٜم٦م ُمتٞمرسة  وهؿ إٟمام يم٤مٟمقا ي٘مْمقن سم٤مًمٙمت٤مب أوٓ ٕن اًمسٜم٦م ٓ شمٜمسخ 

اًمٙمت٤مب ومال يٙمقن ذم اًم٘مرآن يشء ُمٜمسقخ سم٤مًمسٜم٦م سمؾ إن يم٤من ومٞمف ُمٜمسقخ يم٤من ذم 

ذًمؽ ـمٚمبف ذم اًمسٜم٦م وٓ اًم٘مرآن ٟم٤مؾمخف ومال ي٘مدم همػم اًم٘مرآن قمٚمٞمف صمؿ إذا مل جيد 

يٙمقن ذم اًمسٜم٦م يشء ُمٜمسقخ إٓ واًمسٜم٦م ٟمسختف ٓ يٜمسخ اًمسٜم٦م إمج٤مع وٓ همػمه 

وٓ شمٕم٤مرض اًمسٜم٦م سم٢ممج٤مع وأيمثر أًمٗم٤مظ أصم٤مر وم٤من مل جيد وم٤مًمٓم٤مًم٥م ىمد ٓ جيد 

ُمٓمٚمقسمف ذم اًمسٜم٦م ُمع اٟمف ومٞمٝم٤م ويمذًمؽ ذم اًم٘مرآن ومٞمجقز ًمف إذا مل جيده ذم اًم٘مرآن أن 

وإذا يم٤من ذم اًمسٜم٦م مل يٙمـ ُم٤م ذم اًمسٜم٦م ُمٕم٤مرض٤م عم٤م ذم اًم٘مرآن يٓمٚمبف ذم اًمسٜم٦م 

 ويمذًمؽ اإلمج٤مع اًمّمحٞمح ٓ يٕم٤مرض يمت٤مسم٤م وٓ ؾمٜم٦م أ.هو

 3/385وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر ذم رشح اًمٙمقيم٥م 

وٓ جيقز أيْم٤م قمغم إُم٦م قمدم قمٚمٛمٝم٤م سمدًمٞمؾ اىمت٣م طمٙمام ذم ُمس٠مًم٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م ٓ 

سمذًمؽ احلٙمؿ يم٤من اًمٕمٛمؾ سمف  دًمٞمؾ ًمذًمؽ احلٙمؿ همػم ذًمؽ اًمدًمٞمؾ ٕٟمف إن قمٚمؿ

قمـ همػم دًمٞمؾ سمؾ قمـ شمِمٝمل واًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ قمـ اًمتِمٝمل ٓ جيقز وإن مل يٕمٚمؿ 

 سمف يم٤من شمريم٤م ًمٚمحٙمؿ اعمتقضمف قمغم اعمٙمٚمػ .أ.هو 
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إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ظمٓم٥م ذم اًمٕمٞمد 

 ظمٓمبتلم سمٞمٜمٝمام ضمٚمقس

 ٝمام:طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜم

صَمٜم٤َم 2121قال ابن ماجة رمحه اهلل ) صَمٜم٤َم َأسُمق سَمْحٍر طَمده ـُ طَمٙمِٞمٍؿ طَمده صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم (طَمده

ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللهِ  سَمػْمِ قَم صَمٜم٤َم َأسُمق اًمزُّ يِنُّ طَمده َٓ ـُ ُُمْسِٚمٍؿ اخْلَْق إؾِْمَٛمِٕمٞمُؾ سْم

َؿ َيْقَم ومِ   ْٓمٍر َأْو َأْضَحك وَمَخَٓم٥َم ىَم٤مِئاًم صُمؿه ىَمَٕمَد ىَمْٕمَدًة صُمؿه ىَم٤مم َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

وهذا طمدي٨م ضٕمٞمػ ومٞمف صمالث قمٚمؾ إومم   إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ اعمٙمل أمجٕمقا 

 قمغم ضٕمٗمف  يمام ذم اًمتٝمذي٥م

اًمث٤مٟمٞم٦م أسمق سمحر وهق قمبد اهلل قمثامن  ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ ـمرح اًمٜم٤مس طمديثف وىم٤مل  

ٕملم ضٕمٞمػ وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ قمـ قمكم سمـ اعمديٜمل ذه٥م اًمدوري قمـ حيٞمك سمـ ُم

 طمديثف أ.هو ُمـ اًمتٝمذي٥م

 اًمث٤مًمث٦م قمٜمٕمٜم٦م أيب اًمزسمػم حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ شمدرس 

ىم٤مل إًمب٤مين رمحف اهلل ذم ضٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ُمٜمٙمر ؾمٜمدا وُمتٜم٤م واعمحٗمقظ أن 

 ذًمؽ ذم ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م يمام ذم ُمسٚمؿ  أ.هو

 (863ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل   ) 
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َٟم٤م و   ـُ َأيِب ؿَمْٞمَب٦َم ىَم٤مَل حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ سمِٞمِع َوَأسُمق سَمْٙمِر سْم ـُ اًمره ـُ سْم ـُ حَيَْٞمك َوطَمَس صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم طَمده

ـِ ؾَمُٛمَرَة ىَم٤مَل يَم٤مَٟم٧ْم  ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـْ ؾِماَمٍك قَم طَْمَقِص قَم ْٕ صَمٜم٤َم َأسُمق ا ظَمَراِن طَمده ْٔ ىَم٤مَل ا

ُر اًمٜمه٤مس ًمِٚمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمٞمْ  ِٚمُس سَمْٞمٜمَُٝماَم َيْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآَن َوُيَذيمِّ  ِف َوؾَمٚمهَؿ ظُمْٓمَبَت٤مِن جَيْ

ـُ ؾَمُٛمَرَة َأنه  ـْ ؾِماَمٍك ىَم٤مَل َأْٟمَب٠َميِن ضَم٤مسمُِر سْم َٟم٤م َأسُمق ظَمْٞمَثَٛم٦َم قَم ـُ حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم  َو طَمده

ٚمُِس صُمؿه َيُ٘مقُم وَمَٞمْخُٓم٥ُم ىَم٤مِئاًم َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه  َؿ يَم٤مَن خَيُْٓم٥ُم ىَم٤مِئاًم صُمؿه جَيْ

ـْ َأًْمَٗمْل  ُف يَم٤مَن خَيُْٓم٥ُم ضَم٤مًمًِس٤م وَمَ٘مْد يَمَذَب وَمَ٘مْد َواهللهِ َصٚمهْٞم٧ُم َُمَٕمُف َأيْمَثَر ُِم ـْ َٟمبه٠َمَك َأٟمه وَمَٛم

 َصاَلةٍ 

الة وُم٤م ومٞمٝمام ُمـ وسمقب قمٚمٞمف قمٞم٤مض رمحف اهلل )سم٤مب ذيمر اخلٓمبتلم ىمبؾ اًمّم

 3اجلٚمس٦مأ.هو 

 حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام: 

 (1415ىم٤مل اًمٜمس٤مئل رمحف اهلل )

ـْ  صَمٜم٤َم قُمَبْٞمُد اهللهِ قَم ِؾ ىَم٤مَل طَمده ـُ اعمَُْٗمْمه صَمٜم٤َم سمنِْمُ سْم ـُ َُمْسُٕمقٍد ىَم٤مَل طَمده َٟم٤م إؾِْمَٛمِٕمٞمُؾ سْم َأظْمؼَمَ

ـْ قَمْبِد اهللهِ َأنه َرؾُمق َؿ يَم٤مَن خَيُْٓم٥ُم اخْلُْٓمَبَتلْمِ َوُهَق َٟم٤مومٍِع قَم َل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 ىَم٤مِئٌؿ َويَم٤مَن َيْٗمِّمُؾ سَمْٞمٜمَُٝماَم سمُِجُٚمقسٍ 

( ُمـ ـمريؼ سمنم سمف  وسمقب قمٚمٞمف رمحف اهلل 1446احلدي٨م أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م )

 قمدد اظمٓم٥م ذم اًمٕمٞمديـ واًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمجٚمقس 

عمـ ي٘مقل سمخٓمبتل اًمٕمٞمد ٕن اجلٚمقس هٜم٤م اعمراد سمف   واحلدي٨م ٓدًٓم٦م ومٞمف

 اجلٚمقس ذم ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م



 ين في المستند.خطأ! ال يوجد نص من النمط المع

 

37 

 

37 

 

ـُ 938عم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري وم٘م٤مل ) صَمٜم٤َم سمنِْمُ سْم ـُ َُمْسُٕمقٍد ىَم٤مَل طَمده َٟم٤م إؾِْمَٛمِٕمٞمُؾ سْم ( َأظْمؼَمَ

ـْ قَمْبِد اهللهِ َأنه رَ  ـْ َٟم٤مومٍِع قَم صَمٜم٤َم قُمَبْٞمُد اهللهِ قَم ِؾ ىَم٤مَل طَمده ؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف اعمَُْٗمْمه

َوؾَمٚمهَؿ يَم٤مَن خَيُْٓم٥ُم اخْلُْٓمَبَتلْمِ َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ َويَم٤مَن َيْٗمِّمُؾ سَمْٞمٜمَُٝماَم سمُِجُٚمقٍس . وسمقب قمٚمٞمف 

 اًمبخ٤مري رمحف اهلل )  سَم٤مب اًْمَ٘مْٕمَدِة سَملْمَ اخْلُْٓمَبَتلْمِ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم(
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 (861)ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل    

ـْ ظَم٤مًمٍِد ىَم٤مَل  ـُ قُمَٛمَر اًْمَ٘مَقاِريِريُّ َوَأسُمق يَم٤مُِمٍؾ اجْلَْحَدِريُّ مَجِٞمًٕم٤م قَم صَمٜم٤َم قُمَبْٞمُد اهللهِ سْم و طَمده

ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل  ـْ اسْم ـْ َٟم٤مومٍِع قَم صَمٜم٤َم قُمَبْٞمُد اهللهِ قَم ـُ احْل٤َمِرِث طَمده صَمٜم٤َم ظَم٤مًمُِد سْم َأسُمق يَم٤مُِمٍؾ طَمده

َؿ خَيُْٓم٥ُم َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ىَم٤مِئاًم صُمؿه جَيْٚمُِس صُمؿه َيُ٘مقُم يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللهِ  َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 ىَم٤مَل يَماَم َيْٗمَٕمُٚمقَن اًْمَٞمْقمَ 

( هذا احلدي٨م 3/349ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين رمحف اهلل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اسمـ ظمزيٛم٦م )

ُمسٚمؿ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللهِ  ذم ظمٓمبتل اجلٛمٕم٦م سمدًمٞمؾ رواي٦م ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث قمٜمد

ٚمُِس صُمؿه َيُ٘مقُم ىَم٤مَل يَماَم َيْٗمَٕمُٚمقَن  َؿ خَيُْٓم٥ُم َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ىَم٤مِئاًم صُمؿه جَيْ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 اًْمَٞمْقَم  :وم٘مقًمف ذم اًمٙمت٤مب اخلٓمبتلم اًمالم ومٞمف ًمٚمٕمٝمد وًمٞمس ًمإلؾمتٖمراق ومتٜمبف أ.هو

 3/399 طمدي٨م اسمـ قمب٤مس قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل

[ وأظمؼمٟم٤م أسمق طم٤مزم احل٤مومظ أٟمب٠م أسمق أمحد احل٤مومظ اًمٜمٞمس٤مسمقري أٟمب٠م أسمق 6887] 

سمٙمر حمٛمد سمـ ُمروان سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمبزار سمدُمِمؼ صمٜم٤م هِم٤مم يٕمٜمل سمـ قمامر صمٜم٤م 

طم٤مشمؿ يٕمٜمل سمـ إؾمامقمٞمؾ صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمجالن قمـ طمسلم سمـ قمبد اهلل قمـ قمٙمرُم٦م 

قم اجلٛمٕم٦م واًمٗمٓمر وإضحك قمغم يم٤من ي٘مٕمد ي eقمـ سمـ قمب٤مس   أن رؾمقل اهلل 

اعمٜمؼم وم٢مذا ؾمٙم٧م اعم١مذن يقم اجلٛمٕم٦م ىم٤مم ومخٓم٥م صمؿ ضمٚمس صمؿ ي٘مقم ومٞمخٓم٥م صمؿ 

يٜمزل ومٞمّمكم ومجٛمع وإن يم٤من حمٗمقفم٤م سملم اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ ذم اًم٘مٕمدة صمؿ رضمع 

 سم٤مخلؼم إمم طمٙم٤مي٦م اجلٛمٕم٦م 
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بٞمد ضٕمٞمػ ذم ؾمٜمده احلسلم سمـ قمبد اهلل  ىم٤مل اًمبخ٤مري  طمسلم سمـ قمبد اهلل سمـ قم

اهلل سمـ قمب٤مس اهل٤مؿمٛمل قمـ يمري٥م وقمٙمرُم٦م ىم٤مل قمكم شمريم٧م طمديثف راضمع 

 57/ص  3اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم  اجلرح واًمتٕمديؾ ج 

صمؿ أن ذم احلدي٨م َتٚمٞمط ذم اعمتـ قمجٞم٥م وُمري٥م ومّمدر احلدي٨م مجع سملم اجلٛمٕم٦م 

واًمٕمٞمديـ وأظمرة ذم اجلٛمٕم٦م وم٘مط وُمع ذًمؽ ًمٞمس ذم اًمٕمٞمديـ أذان  صمؿ أن صالة 

 ٓمب٦م ووىمع هٜم٤م أن اًمّمالة سمٕمد اخلٓمب٦م اًمٕمٞمد ىمبؾ اخل

 طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 (1/315ىم٤مل اًمبزار يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر )

طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ؿمبٞم٥م صمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزيز ىم٤مل وضمدت ذم يمت٤مب 

أيب طمدصمٜمل ُمٝم٤مضمر سمـ  ُمسامر قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص) أن 

صغم اًمٕمٞمد سمٖمػم أذان وٓ إىم٤مُم٦م ويم٤من خيٓم٥م  اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ظمٓمبتلم  ىم٤مئام يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمجٚمس٦م (                                          ىم٤مل اًمبزار ٓ ٟمٕمرومف 

                                                                                                                                                                               8قمـ ؾمٕمد إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد

هذا طمدي٨م ضٕمٞمػ ضمدا ومٞمف قمبٞمد اهلل سمـ  ؿمبٞم٥م اهتؿ سم٤مًمٙمذب يمام ذم 

رواه اًمبزار وضم٤مدة وذم  383/ص3)اعمٞمزان(ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ج

إؾمٜم٤مده ُمـ مل أقمرومف   
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 ظمٓمب٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ًمٚمٕمٞمد                                   

 [955ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل ] 

طمدصمٜم٤م قمثامن ىم٤مل طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ ُمٜمّمقر قمـ اًمِمٕمبل قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب  

ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ظمٓمبٜم٤م اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ     يقم إضحك 

٤م وٟمسؽ ٟمسٙمٜم٤م وم٘مد أص٤مب اًمٜمسؽ وُمـ ٟمسؽ سمٕمد اًمّمالة وم٘م٤مل ُمـ صغم صالشمٜم

ىمبؾ اًمّمالة وم٢مٟمف ىمبؾ اًمّمالة وٓ ٟمسؽ ًمف وم٘م٤مل أسمق سمردة سمـ ٟمٞم٤مر ظم٤مل اًمؼماء ي٤م 

رؾمقل اهلل وم٢مين ٟمسٙم٧م ؿم٤ميت ىمبؾ اًمّمالة وقمروم٧م أن اًمٞمقم يقم أيمؾ ورشب 

وأطمبب٧م أن شمٙمقن ؿم٤ميت أول ُم٤م يذسمح ذم سمٞمتل ومذسمح٧م ؿم٤ميت وشمٖمدي٧م ىمبؾ أن 

شمؽ ؿم٤مة حلؿ ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل وم٢من قمٜمدٟم٤م قمٜم٤مىم٤م ًمٜم٤م ضمذقم٦م هل آيت اًمّمالة ىم٤مل ؿم٤م

 أطم٥م إزم ُمـ ؿم٤مشملم أومتجزي قمٜمل ىم٤مل ٟمٕمؿ وًمـ دمزي قمـ أطمد سمٕمدك(

 (   1961احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ )

[ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل أظمؼمين زيد 956]

ري ىم٤مل   يم٤من رؾمقل اهلل  قمـ قمٞم٤مض سمـ قمبد اهلل سمـ أيب رسح قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلد

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   خيرج يقم اًمٗمٓمر وإضحك إمم اعمّمغم وم٠مول 

يشء يبدأ سمف اًمّمالة صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس ضمٚمقس قمغم 

صٗمقومٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ ويقصٞمٝمؿ وي٠مُمرهؿ وم٢من يم٤من يريد أن ي٘مٓمع سمٕمث٤م ىمٓمٕمف أو ي٠مُمر 

د ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ طمتك ظمرضم٧م سمٌمء أُمر سمف صمؿ يٜمٍمف ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞم

ُمع ُمروان وهق أُمػم اعمديٜم٦م ذم أضحك أو ومٓمر ومٚمام أشمٞمٜم٤م اعمّمغم إذا ُمٜمؼم سمٜم٤مه يمثػم 
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سمـ اًمّمٚم٧م وم٢مذا ُمروان يريد أن يرشم٘مٞمف ىمبؾ أن يّمكم ومجبذت سمثقسمف ومجبذين 

وم٤مرشمٗمع ومخٓم٥م ىمبؾ اًمّمالة وم٘مٚم٧م ًمف همػمشمؿ واهلل وم٘م٤مل أسم٤م ؾمٕمٞمد ىمد ذه٥م ُم٤م 

أقمٚمؿ واهلل ظمػم مم٤م ٓ أقمٚمؿ وم٘م٤مل إن اًمٜم٤مس مل يٙمقٟمقا جيٚمسقن ًمٜم٤م  شمٕمٚمؿ وم٘مٚم٧م ُم٤م

 سمٕمد اًمّمالة ومجٕمٚمتٝم٤م ىمبؾ اًمّمالة  (  

 (889احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ ) 

[ طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ىم٤مل طمدصمٜم٤م أٟمس قمـ قمبٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ قمبد 957]

يّمكم ذم  اهلل سمـ قمٛمر   أن رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   يم٤من

 إضحك واًمٗمٓمر صمؿ خيٓم٥م سمٕمد اًمّمالة   

[ طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ىم٤مل أظمؼمٟم٤م هِم٤مم أن سمـ ضمري٩م أظمؼمهؿ ىم٤مل 958]

أظمؼمين قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ىم٤مل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل   إن اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ظمرج يقم اًمٗمٓمر ومبدأ سم٤مًمّمالة ىمبؾ اخلٓمب٦م(

 (886ُمسٚمؿ) احلدي٨م أظمرضمف     

[ طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م سمـ ضمري٩م ىم٤مل أظمؼمين احلسـ سمـ ُمسٚمؿ 963]

قمـ ـم٤موس قمـ سمـ قمب٤مس ىم٤مل   ؿمٝمدت اًمٕمٞمد ُمع رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف 

وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٙمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يّمٚمقن 

 ىمبؾ اخلٓمب٦م   (

 (884احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ  )



 

 

43 

 
دصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمبٞمد اهلل قمـ [ طم963]

ٟم٤مومع قمـ سمـ قمٛمر ىم٤مل   يم٤من رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وأسمق سمٙمر 

 وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يّمٚمقن اًمٕمٞمديـ ىمبؾ اخلٓمب٦م   (

 (888احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ)

قمدي سمـ صم٤مسم٧م قمـ ؾمٕمٞمد [ طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؿمٕمب٦م قمـ 964]

سمـ ضمبػم قمـ سمـ قمب٤مس   أن اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   صغم يقم 

اًمٗمٓمر ريمٕمتلم مل يّمؾ ىمبٚمٝم٤م وٓ سمٕمده٤م صمؿ أشمك اًمٜمس٤مء وُمٕمف سمالل وم٠مُمرهـ 

 سم٤مًمّمدىم٦م ومجٕمٚمـ يٚم٘ملم شمٚم٘مل اعمرأة ظمرصٝم٤م وؾمخ٤مهب٤م(.

 (884احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ )

ب٦م ىم٤مل طمدصمٜم٤م زسمٞمد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمِمٕمبل قمـ [ طمدصمٜم٤م آدم ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؿمٕم965]

اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ     إن أول ُم٤م ٟمبدأ 

ذم يقُمٜم٤م هذا أن ٟمّمكم صمؿ ٟمرضمع ومٜمٜمحر ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد أص٤مب ؾمٜمتٜم٤م وُمـ 

ٟمحر ىمبؾ اًمّمالة وم٢مٟمام هق حلؿ ىمدُمف ٕهٚمف ًمٞمس ُمـ اًمٜمسؽ ذم يشء وم٘م٤مل رضمؾ 

٤مر ي٘م٤مل ًمف أسمق سمردة سمـ ٟمٞم٤مر ي٤م رؾمقل اهلل ذسمح٧م وقمٜمدي ضمذقم٦م ظمػم ُمـ إٟمّم

 ُمـ ُمسٜم٦م وم٘م٤مل اضمٕمٚمف ُمٙم٤مٟمف وًمـ شمقرم أو دمزي قمـ أطمد سمٕمدك 

 [884و ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل    ]

وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ راومع وقمبد سمـ محٞمد مجٞمٕم٤م قمـ قمبد اًمرزاق ىم٤مل سمـ راومع  

 احلسـ سمـ ُمسٚمؿ قمـ ـم٤موس قمـ طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق أظمؼمٟم٤م سمـ ضمري٩م أظمؼمين
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سمـ قمب٤مس ىم٤مل   ؿمٝمدت صالة اًمٗمٓمر ُمع ٟمبل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   

وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٙمٚمٝمؿ يّمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ اخلٓمب٦م صمؿ خيٓم٥م ىم٤مل ومٜمزل ٟمبل اهلل  

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمف طملم جيٚمس اًمرضم٤مل سمٞمده صمؿ أىمبؾ 

ضم٤مء اًمٜمس٤مء وُمٕمف سمالل وم٘م٤مل) ي٤م أُي٤م اًمٜمبل إذا ضم٤مءك اعم١مُمٜم٤مت يِم٘مٝمؿ طمتك 

يب٤ميٕمٜمؽ قمغم أن ٓ ينميمـ سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م ( ومتال هذه أي٦م طمتك ومرغ ُمٜمٝم٤م صمؿ ىم٤مل 

طملم ومرغ ُمٜمٝم٤م أٟمتـ قمغم ذًمؽ وم٘م٤مًم٧م اُمرأة واطمدة مل جيبف همػمه٤م ُمٜمٝمـ ٟمٕمؿ ي٤م ٟمبل 

صمؿ ىم٤مل هٚمؿ ومدى اهلل ٓ يدرى طمٞمٜمئذ ُمـ هل ىم٤مل ومتّمدىمـ ومبسط سمالل صمقسمف 

 ًمٙمـ أيب وأُمل ومجٕمٚمـ يٚم٘ملم اًمٗمتخ واخلقاشمؿ ذم صمقب سمالل   

[ وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م وسمـ أيب قمٛمر ىم٤مل أسمق سمٙمر طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ 884]

قمٞمٞمٜم٦م طمدصمٜم٤م أيقب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م سمـ قمب٤مس ي٘مقل   أؿمٝمد قمغم 

اخلٓمب٦م ىم٤مل صمؿ ظمٓم٥م رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ًمّمغم ىمبؾ 

ومرأى أٟمف مل يسٛمع اًمٜمس٤مء وم٠مشم٤مهـ ومذيمرهـ ووقمٔمٝمـ وأُمرهـ سم٤مًمّمدىم٦م وسمالل 

 ىم٤مئؾ سمثقسمف ومجٕمٚم٧م اعمرأة شمٚم٘مل اخل٤مشمؿ واخلرص واًمٌمء     

[ وطمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ وحمٛمد سمـ راومع ىم٤مل سمـ راومع طمدصمٜم٤م قمبد 885]

 ىم٤مل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل   اًمرزاق أظمؼمٟم٤م سمـ ضمري٩م أظمؼمين قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ىم٤مم يقم اًمٗمٓمر ومّمغم ومبدأ سم٤مًمّمالة ىمبؾ  إن اًمٜمبل 

اخلٓمب٦م صمؿ ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ومٚمام ومرغ ٟمبل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ٟمزل 

وأشمك اًمٜمس٤مء ومذيمرهـ وهق يتقيم٠م قمغم يد سمالل وسمالل سم٤مؾمط صمقسمف يٚم٘ملم اًمٜمس٤مء 
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٤مة يقم اًمٗمٓمر ىم٤مل ٓ وًمٙمـ صدىم٦م يتّمدىمـ هب٤م طمٞمٜمئذ شمٚم٘مل صدىم٦م ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء زيم

اعمرأة ومتخٝم٤م ويٚم٘ملم ويٚم٘ملم ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء أطم٘م٤م قمغم اإلُم٤مم أن أن ي٠ميت اًمٜمس٤مء 

طملم يٗمرغ ومٞمذيمرهـ ىم٤مل إي ًمٕمٛمري إن ذًمؽ حلؼ قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م هلؿ ٓ يٗمٕمٚمقن 

 ذًمؽ   

عمٚمؽ سمـ أيب [ وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ٟمٛمػم طمدصمٜم٤م أيب طمدصمٜم٤م قمبد ا885]

ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ىم٤مل   ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل  صغم اهلل 

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   اًمّمالة يقم اًمٕمٞمد ومبدأ سم٤مًمّمالة ىمبؾ اخلٓمب٦م سمٖمػم أذان وٓ 

إىم٤مُم٦م صمؿ ىم٤مم ُمتقيمئ٤م قمغم سمالل وم٠مُمر سمت٘مقى اهلل وطم٨م قمغم ـم٤مقمتف ووقمظ اًمٜم٤مس 

ومققمٔمٝمـ وذيمرهـ وم٘م٤مل شمّمدىمـ وم٢من وذيمرهؿ صمؿ ُم٣م طمتك أشمك اًمٜمس٤مء 

أيمثريمـ طمٓم٥م ضمٝمٜمؿ وم٘م٤مُم٧م اُمرأة ُمـ ؾمٓم٦م اًمٜمس٤مء ؾمٗمٕم٤مء اخلديـ وم٘م٤مًم٧م مل ي٤م 

رؾمقل اهلل ىم٤مل ٕٟمٙمـ شمٙمثرن اًمِمٙم٤مة وشمٙمٗمرن اًمٕمِمػم ىم٤مل ومجٕمٚمـ يتّمدىمـ ُمـ 

 طمٚمٞمٝمـ يٚم٘ملم ذم صمقب سمالل ُمـ أىمرـمتٝمـ وظمقامتٝمـ 

صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر [ طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيقب وىمتٞمب٦م وسمـ طمجر ىم٤مًمقا طمد889]

قمـ داود سمـ ىمٞمس قمـ قمٞم٤مض سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري   أن 

رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   يم٤من خيرج يقم إضحك ويقم اًمٗمٓمر 

ومٞمبدأ سم٤مًمّمالة وم٢مذا صغم صالشمف وؾمٚمؿ ىم٤مم وم٠مىمبؾ قمغم اًمٜم٤مس وهؿ ضمٚمقس ذم 

ًمٚمٜم٤مس أو يم٤مٟم٧م ًمف طم٤مضم٦م سمٖمػم ذًمؽ  ُمّمالهؿ وم٢من يم٤من ًمف طم٤مضم٦م سمبٕم٨م ذيمره

أُمرهؿ هب٤م ويم٤من ي٘مقل شمّمدىمقا شمّمدىمقا شمّمدىمقا ويم٤من أيمثر ُمـ يتّمدق اًمٜمس٤مء 
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صمؿ يٜمٍمف ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك يم٤من ُمروان سمـ احلٙمؿ ومخرضم٧م خم٤مَا 

ُمروان طمتك أشمٞمٜم٤م اعمّمغم وم٢مذا يمثػم سمـ اًمّمٚم٧م ىمد سمٜمك ُمٜمؼما ُمـ ـملم وًمبـ وم٢مذا 

 ٟمحق اعمٜمؼم وأٟم٤م أضمره ٟمحق اًمّمالة ومٚمام رأي٧م ذًمؽ ُمروان يٜم٤مزقمٜمل يده يم٠مٟمف جيرين

ُمٜمف ىمٚم٧م أيـ آسمتداء سم٤مًمّمالة وم٘م٤مل ٓ ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ىمد شمرك ُم٤م شمٕمٚمؿ ىمٚم٧م يمال 

 واًمذي ٟمٗمِس سمٞمده ٓ شم٠مشمقن سمخػم مم٤م أقمٚمؿ صمالث ُمرار صمؿ اٟمٍمف 
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 ظمٓمب٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ                        

 (161قال اإلمام البخاري رمحه اهلل )

ـْ   ـُ ُُمْسٚمٍِؿ قَم ـُ سْم يِن احْلََس ـُ ضُمَرْي٩ٍم ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ َٟم٤م اسْم صَمٜم٤َم َأسُمق قَم٤مِصٍؿ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ طَمده

ـِ قَمبه٤مٍس ىَم٤مَل ؿَمِٝمْدُت اًْمِٕمٞمَد َُمَع َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ  ـْ اسْم ـَم٤مُوٍس قَم

ُٝمْؿ يَم٤مُٟمقا ُيَّمٚمُّقَن ىَمْبَؾ اخْلُْٓمَب٦ِم (َوَأيِب   سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر َوقُمْثاَمَن َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْٝمْؿ وَمُٙمٚمُّ

 (884احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ )

 (963وىم٤مل ) 

ـْ َٟم٤مومِ  صَمٜم٤َم قُمَبْٞمُد اهللهِ قَم صَمٜم٤َم َأسُمق ُأؾَم٤مَُم٦َم ىَم٤مَل طَمده ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ ىَم٤مَل طَمده صَمٜم٤َم َيْٕمُ٘مقُب سْم ٍع طَمده

َؿ َوَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َريِضَ اهللهُ  ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ـْ اسْم قَم

ـِ ىَمْبَؾ اخْلُْٓمَب٦مِ   قَمٜمُْٝماَم ُيَّمٚمُّقَن اًْمِٕمٞمَدْي

 (888احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ)

 (1998ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل )

صَمٜم٤َم قَمْبُد اهللهِ ـِ طَمده ـْ َأيِب قُمَبْٞمٍد َُمْقمَم اسْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـْ اسْم َٟم٤م َُم٤مًمٌِؽ قَم ـُ ُيقؾُمَػ َأظْمؼَمَ  سْم

ـِ اخْلَٓمه٤مِب َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْف وَمَ٘م٤مَل َهَذاِن َيْقَُم٤مِن  َأْزَهَر ىَم٤مَل ؿَمِٝمْدُت اًْمِٕمٞمَد َُمَع قُمَٛمَر سْم

ـْ ِصَٞم٤مُِمُٙمْؿ ََنَك َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ  ـْ ِصَٞم٤مُِمِٝماَم َيْقُم ومِْٓمِريُمْؿ ُِم قَم

ـْ ىَم٤مَل  ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم َُم ـْ ُٟمُسٙمُِٙمْؿ ىَم٤مَل َأسُمق قَمْبد اهللهِ ىَم٤مَل اسْم ظَمُر شَم٠ْميُمُٚمقَن ومِٞمِف ُِم ْٔ َواًْمَٞمْقُم ا

ـِ قَمْقٍف  ـِ سْم مْحَ ـْ ىَم٤مَل َُمْقمَم قَمْبِد اًمره ـِ َأْزَهَر وَمَ٘مْد َأَص٤مَب َوَُم  وَمَ٘مْد َأَص٤مَب( َُمْقمَم اسْم

 (137احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ)
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 (5573-5573-5571وىم٤مل )

ْهِريِّ ىَم٤مَل  ـْ اًمزُّ يِن ُيقُٟمُس قَم َٟم٤م قَمْبُد اهللهِ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ ـُ ُُمقؾَمك َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم طِمبه٤مُن سْم طَمده

 َ ْٕ ُف ؿَمِٝمَد اًْمِٕمٞمَد َيْقَم ا ـِ َأْزَهَر َأٟمه صَمٜمِل َأسُمق قُمَبْٞمٍد َُمْقمَم اسْم ـِ طَمده ْضَحك َُمَع قُمَٛمَر سْم

٤َم اًمٜمه٤مُس إِنه  اخْلَٓمه٤مِب َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْف وَمَّمغمه ىَمْبَؾ اخْلُْٓمَب٦ِم صُمؿه ظَمَٓم٥َم اًمٜمه٤مَس وَمَ٘م٤مَل َي٤م َأُيُّ

٤م َأطَمدُ  ـِ َأُمه ـِ اًْمِٕمٞمَدْي ـْ ِصَٞم٤مِم َهَذْي ٤م َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ىَمْد ََن٤َميُمْؿ قَم مُهَ

ـْ ُٟمُسٙمُِٙمْؿ ىَم٤مَل َأسُمق قُمَبْٞمٍد صُمؿه  ظَمُر وَمَٞمْقٌم شَم٠ْميُمُٚمقَن ُِم ْٔ ٤م ا ـْ ِصَٞم٤مُِمُٙمْؿ َوَأُمه وَمَٞمْقُم ومِْٓمِريُمْؿ ُِم

٤مَن وَمَٙم٤مَن َذًمَِؽ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وَمَّمغمه ىَمْبَؾ اخْلُْٓمَب٦ِم صُمؿه  ـِ قَمٗمه ؿَمِٝمْدُت اًْمِٕمٞمَد َُمَع قُمْثاَمَن سْم

ـْ َأطَم٥مه َأْن ظَمَٓم٥َم وَمَ٘م٤مَل  ٤َم اًمٜمه٤مُس إِنه َهَذا َيْقٌم ىَمْد اضْمَتَٛمَع ًَمُٙمْؿ ومِٞمِف قِمٞمَداِن وَمَٛم َي٤م َأُيُّ

ـْ َأطَم٥مه َأْن َيْرضِمَع وَمَ٘مْد َأِذْٟم٧ُم ًَمُف ىَم٤مَل  ـْ َأْهِؾ اًْمَٕمَقازِم وَمْٚمَٞمٜمَْتٔمِْر َوَُم َيٜمَْتٔمَِر اجْلُُٛمَٕم٦َم ُِم

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَّمغمه ىَمْبَؾ اخْلُْٓمَب٦ِم صُمؿه ظَمَٓم٥َم اًمٜمه٤مَس َأسُمق قُمَبْٞمٍد صُمؿه ؿَمِٝمْدشُمُف َُمَع قَمكِمِّ   سْم

وَمَ٘م٤مَل إِنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ََن٤َميُمْؿ َأْن شَم٠ْميُمُٚمقا حُلُقَم ُٟمُسٙمُِٙمْؿ وَمْقَق 

ـْ َأيِب قُمَبْٞمٍد َٟمحْ  ْهِريِّ قَم ـْ اًمزُّ ـْ َُمْٕمَٛمٍر قَم  َقهُ صَماَلٍث َوقَم
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 اطمتج٤مضمٝمؿ  سم٠مصمر قمبٞمد اهلل وسمٞم٤من ضٕمٗمف واضٓمراسمف

طمدصمٜمل قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد  أىبي إبراهوم بن حممد( 374ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل )

سمـ قمبد قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م ىم٤مل   

    اًمسٜم٦م أن خيٓم٥م اإلُم٤مم ذم اًمٕمٞمديـ ظمٓمبتلم يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مجلٚمقس

[ وأظمؼمٟم٤م أسمق زيمري٤م سمـ أيب 6888]399ص 3ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم  اًمٙمؼمى ج 

إؾمح٤مق وهمػمه ىم٤مًمقا صمٜم٤م أسمق اًمٕمب٤مس إصؿ أٟمب٠م اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن أٟمب٠م اًمِم٤مومٕمل 

طمدصمٜمل قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد  أىبي إبراهوم بن حممد

ىم٤مل   اًمسٜم٦م أن خيٓم٥م اإلُم٤مم ذم  اهلل سمـ قمبد قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م

 اًمٕمٞمديـ ظمٓمبتلم يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مجلٚمقس    

[ وأظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمٛمرو صمٜم٤م أسمق اًمٕمب٤مس إصؿ أٟمب٠م اًمرسمٞمع أٟمب٠م 6813]

قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إبراهوم بن حممد اًمِم٤مومٕمل أٟمب٠م 

٦م ىم٤مل   اًمسٜم٦م ذم شمٙمبػم يقم إضحك قمبد اهلل قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب

واًمٗمٓمر قمغم اعمٜمؼم ىمبؾ اخلٓمب٦م أن يبتدىء اإلُم٤مم ىمبؾ اخلٓمب٦م وهق ىم٤مئؿ قمغم اعمٜمؼم 

سمتسع شمٙمبػمات شمؽمى ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سمٙمالم صمؿ خيٓم٥م صمؿ جيٚمس ضمٚمس٦م صمؿ ي٘مقم 

ذم اخلٓمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمٗمتتحٝم٤م سمسبع شمٙمبػمات شمؽمى ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سمٙمالم صمؿ خيٓم٥م 

٤مده ىم٤مل أظمؼمين اًمِم٤مومٕمل أظمؼمين اًمث٘م٦م ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م أٟمف أصمب٧م ًمف يمت٤مب وسم٢مؾمٜم

قمـ أيب هريرة ومٞمف شمٙمبػم اإلُم٤مم ذم اخلٓمب٦م إومم يقم اًمٗمٓمر وإضحك إطمدى أو 

 صمالث ومخسلم شمٙمبػمة ذم ومّمقل اخلٓمب٦م سملم فمٝمراين اًمٙمالم
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عن بن أيب حيوى [   5673(]391-3/398وأظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ)

ـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م ىم٤مل اًمسٜم٦م اًمتٙمبػم قم

قمغم اعمٜمؼم يقم اًمٕمٞمد يبدأ ظمٓمبتف إومم سمتسع شمٙمبػمات ىمبؾ أن خيٓم٥م ويبدأ 

 إظمرة سمسبع 

 إبراهوم بن حممد بن أيب حيي األسلميهذه اًمٓمرق ضٕمٞمٗم٦م ضمدًا يمام شمرى ومٞمٝم٤م 

 137ص 1ي٥م اًمتٝمذي٥م جإًمٞمؽ سمٕمض ُم٤م ذيمر ذم شمرمجتف ُمـ هتذ

ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم٤م قمٜمف أيم٤من صم٘م٦م ىم٤مل ٓ وٓ صم٘م٦م ذم ديٜمف 

وىم٤مل قمبد اهلل سمـ أمحد قمـ أسمٞمف يم٤من ىمدري٤م ُمٕمتزًمٞم٤م ضمٝمٛمٞم٤م يمؾ سمالء ومٞمف وىم٤مل أسمق 

ـم٤مًم٥م قمـ أمحد ٓ يٙمت٥م طمديثف شمرك اًمٜم٤مس طمديثف يم٤من يروي أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة 

٨م اًمٜم٤مس يْمٕمٝم٤م ذم يمتبف وىم٤مل سمنم سمـ اعمٗمْمؾ ٓ أصؾ هل٤م ويم٤من ي٠مظمذ أطم٤مدي

ؾم٠مًم٧م وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م قمٜمف ومٙمٚمٝمؿ ي٘مقًمقن يمذاب وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل قمـ 

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد يمذاب وىم٤مل اعمٕمٓمل قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد يمٜم٤م ٟمتٝمٛمف سم٤مًمٙمذب وىم٤مل 

اًمبخ٤مري ضمٝمٛمل شمريمف سمـ اعمب٤مرك واًمٜم٤مس يم٤من يرى اًم٘مدر وىم٤مل قمب٤مس قمـ سمـ 

 وىم٤مل سمـ أيب ُمريؿ ىمٚم٧م ًمف وم٤مسمـ أيب حيٞمك ىم٤مل يمذاب أ.هو ُمٕملم ًمٞمس سمث٘م٦م

[   قمـ سمـ ضمري٩م قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمبٞمد اهلل 5674وًمف ُمت٤مسمٕم٦م قمٜمد قمبد اًمرزاق]

وإسمراهٞمؿ هق سمـ أيب حيل دًمسف سمـ ضمري٩م يمام ذم 8سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م ٟمحقه 

 ( إمم إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب قمٓم٤مء ق وهق سمـ أيب1/91اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمذهبل )

 حيٞمك إؾمٚمٛمل.
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 399ص 3و ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم  اًمٙمؼمى ج  

[ أظمؼمٟم٤م أسمق احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ قمبدان إهقازي أٟمب٠م اًم٘م٤ميض أسمق 6811]

سمٙمر أمحد سمـ حمٛمقد سمـ ظمرزاذ صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض صمٜم٤م حمرز سمـ ؾمٚمٛم٦م 

دصمف صمٜم٤م اًمدراوردي قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًم٘م٤مرىء أن إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل طم

قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ ُمسٕمقد أٟمف ىم٤مل   ُمـ اًمسٜم٦م شمٙمبػم اإلُم٤مم يقم 

اًمٗمٓمر ويقم إضحك طملم جيٚمس قمغم اعمٜمؼم ىمبؾ اخلٓمب٦م شمسع شمٙمبػمات وؾمبٕم٤م 

طملم ي٘مقم صمؿ يدقمق ويٙمؼم سمٕمد ُم٤م سمدأ ًمف ورواه همػمه قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمبٞمد اهلل 

 ؽمى إذا ىم٤مم ذم اخلٓمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  .شمسٕم٤م شمؽمى إذا ىم٤مم ذم إومم وؾمبٕم٤م شم

وهذا ضٕمٞمػ يمس٤مسم٘مف ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل ُمٝمٛمؾ وىمد يٙمقن إسمراهٞمؿ سمـ قمبد 

اهلل سمـ قمبد  اًم٘م٤مرئ ومٝمق جمٝمقل طم٤مل صمؿ ًمٞمس ُمـ اًمرواة قمـ قمبٞمد اهلل ُمـ ي٘م٤مل 

ًمف إسمراهٞمؿ ويمذا قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًم٘م٤مري ًمٞمس هق ُمـ ُمِم٤ميخ قمبد اًمٕمزيز سمؾ 

محـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًم٘م٤مري وٓ يٚمتبس قمٚمٞمؽ سمٕمبد اًمرمحـ سمـ هق قمبد اًمر

قمبد اًم٘م٤مري ومذاك وًمد ذم قمٝمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وهذ أٟمزل 

 ـمب٘م٦م ورشمبف . 

 398ص 3وىم٤مل  قمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ج

قمـ  حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد القارىء[   قمـ ُمٕمٛمر قمـ 5673] 

اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ ُمسٕمقد أٟمف ىم٤مل يٙمؼم اإلُم٤مم يقم اًمٗمٓمر ىمبؾ أن قمبٞمد 
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خيٓم٥م شمسٕم٤م طملم يريد اًم٘مٞم٤مم وؾمبٕم٤م ذم قم٤مجلتف قمغم أن يٗمرس زم أطمسـ ُمـ هذا 

 ومٚمؿ يستٓمع ومٔمٜمٜم٧م أن ىمقًمف طملم يريد اًم٘مٞم٤مم ذم اخلٓمب٦م أظمرة .

 الرمحن القاريحممد بن عبد اهلل بن عبد و هذه اًمٓمريؼ ضٕمٞمٗم٦م يمس٤مسم٘متٝم٤م ومٞمٝم٤م 

 ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م ُم٘مبقل وُمع ذًمؽ ًمٞمس هق ُمـ شمالُمٞمذ قمبٞمد اهلل .

وُمع ذًمؽ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمر اًمسٜم٦م وومٞمٝم٤م شمِمٙمؽ ذم اعمراد سمٕم٤مضمٚمتف وومرسه٤م اًمراوي 

 ُمـ شمٚم٘م٤مئل ٟمٗمسف.   

(طمدصمٜم٤م ىمتٞمب٦م سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م قمبد 143وأظمرضمف اًمٗمري٤ميب ذم أطمٙم٤مم اًمٕمٞمديـ )  

قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد أن إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل طمدصمف قمـ قمبٞمد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد قمـ 

اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ ُمسٕمقد أٟمف ىم٤مل )إن اإلُم٤مم يٙمؼم يقم اًمٗمٓمر 

وإضحك طملم جيٚمس قمغم اعمٜمؼم ىمبؾ اخلٓمب٦م طملم ي٘مقم يدقمقا ويٙمؼم ُم٤م سمداًمف. 

 قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد هق قمبد اًمر محـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًم٘م٤مري صم٘م٦م وؿمٞمخف

إسمراهٞمؿ جمٝمقل قملم يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ طمٞم٨م ومل يروي قمٜمف إٓ قمبد اًمرمحـ 

 هذا ومل يقصمؼ أطمد .

( يمام أؿم٤مر حم٘مؼ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمديـ 118وأظمرضمف اعمح٤مُمكم ذم صالة اًمٕمٞمديـ ) 

ًمٚمٗمري٤ميب ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اخلٞم٤مط طمدصمٜم٤م أسمق ُمٜمّمقر قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ 

بٞمد اهلل ىم٤مل يٙمؼم اإلُم٤مم يقم اًمٕمٞمد ؾمت٤م وؾمبٕم٤م قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًم٘م٤مري قمـ قم

ضٕمٞمػ ومٞمف حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اخلٞم٤مط جمٝمقل يمام ذم  8ىمبؾ أن يٗمرغ ُمـ اخلٓمب٦م

  1/341شم٠مريخ سمٖمداد 
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وأسمق ُمٜمّمقر احل٤مرث سمـ ُمٜمّمقر صدوىم٤م ُيؿ. وُمع ذًمؽ ًمٞمس ومٞمف اجلٚمقس وٓ 

 9ص 3ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ج8ذيمر اخلٓمبتلم وٓ ُمـ اًمسٜم٦م ومٝمؾ ُمـ ُمديمر

[ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكوع عن سفوان عن حممد بن عبد الرمحن 6266] 

القارىء عن عبود اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال من السنة أن يكرب اإلمام عذ ادنرب 

... فوه حممد بن عبد الرمحن -عذ العودين تسعا قبل اخلطبة وسبعا بعدها 

ـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ومل شمرضمؿ ًمف اًمبخ٤مري ذم اًمت٠مريخ و اسم القارىء

وُمع ذًمؽ ًمٞمس  8يذيمرا ذم ضمرطم٤م وٓ شمٕمديال ومل شمذيمر ًمف رواي٦م قمـ قمبٞمد اهلل 

ومٞمف ذيمر اخلٓمبتلم   وأظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر يمام ذم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م: ىم٤مل 

ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ قمبد اًمرمحـ قمـ أسمٞمف قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م 

ل يٙمؼم اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم يقم اًمٕمٞمد ىمبؾ أن خيٓم٥م شمسع شمٙمبػمات صمؿ سمـ ُمسٕمقد ىم٤م

خيٓم٥م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمبع شمٙمبػمات .  و هذه اًمٓمريؼ ضٕمٞمٗم٦م يمس٤مسم٘متٝم٤م  ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع 

سملم قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد وسملم قمبٞمد اهلل وم٤مًمقاؾمٓم٦م إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل وهق 

اجلرح واًمتٕمديؾ .ومم٤م جمٝمقل قملم وروايتف إٟمام هل قمـ اًمس٤مئ٥م سمـ يزيد يمام ذم 

شم٘مدم ئمٝمر ًمؽ أن إصمر ُمْمٓمرب ؾمٜمدا وُمتٜم٤م أُم٤م اضٓمراب اإلؾمٜم٤مد ومت٤مرة يروى 

قمـ إسمراهٞمؿ وهق اًم٘م٤مري قمـ قمبٞمد اهلل وشم٤مرة قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًم٘م٤مري 

وشم٤مرة قمـ  حمٛمد سمـ قمبد اًمر محـ وشم٤مرة قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل 

 اًم٘م٤مري 
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ًمٗم٤مظ إصمر مم٤م ي١مدي إمم اظمتالف إطمٙم٤مم ُمؿ يدًمؾ قمغم ويمذًمؽ آظمتالف ذم أ

 وضمقد آضٓمراب ومٕمال وإن مل يٙمـ هذا ُمْمٓمرب ومام اعمْمٓمرب إذا .   
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 ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد شمٗمتتح سم٤محلٛمد  يمس٤مئر اخلٓم٥م                                      

 

 (1889ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود رمحف اهلل ) 

ـُ يَمثِ  ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ـِ طَمده ـْ قَمْبِد اهللهِ سْم ـْ َأيِب قُمَبْٞمَدَة قَم ـْ َأيِب إؾِْمَحَؼ قَم َٟم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مُن قَم ػٍم َأظْمؼَمَ

َْٟمَب٤مِريُّ  ْٕ ـُ ؾُمَٚمْٞماَمَن ا ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ِه ح و طَمده َُمْسُٕمقٍد ذِم ظُمْٓمَب٦ِم احْل٤َمضَم٦ِم ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح َوهَمػْمِ

ائِ  رْسَ
ـْ إِ صَمٜم٤َم َويمِٞمٌع قَم طَْمَقِص َوَأيِب قُمَبْٞمَدَة اعمَْْٕمٜمَك طَمده ْٕ ـْ َأيِب ا ـْ َأيِب إؾِْمَحَؼ قَم ٞمَؾ قَم

ـْ قَمْبِد اهللهِ ىَم٤مَل   قَم

َؿ ظُمْٓمَب٦َم احْل٤َمضَم٦ِم َأْن احْلَْٛمُد هللِهِ َٟمْسَتِٕمٞمٜمُُف  َٛمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه قَمٚمه

وِر أَ  ـْ رُشُ ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَماَل َوَٟمْسَتْٖمِٗمُرُه َوَٟمُٕمقُذ سمِِف ُِم ـْ َُيِْد اهللهُ وَماَل ُُمِْمؾه ًَمُف َوَُم ْٟمُٗمِسٜم٤َم َُم

ـَ  ِذي ٤َم اًمه ًدا قَمْبُدُه َوَرؾُمقًُمُف َي٤م َأُيُّ ٓه اهللهُ َوَأؿْمَٝمُد َأنه حُمَٛمه َٓ إًَِمَف إِ  َه٤مِدَي ًَمُف َوَأؿْمَٝمُد َأْن 

 آَُمٜمُقا

ُ٘مقا اهللهَ اًمهِذي شَمَس٤مَءًُمقَن سمِِف  } َ اشمه ْٕ  {إِنه اهللهَ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمًب٤م  ْرطَم٤ممَ َوا

ٓه َوَأْٟمُتْؿ ُُمْسٚمُِٛمقَن  } ـه إِ َٓ مَتُقشُم ُ٘مقا اهللهَ طَمؼه شُمَ٘م٤مشمِِف َو ـَ آَُمٜمُقا اشمه ِذي ٤َم اًمه  {َي٤م َأُيُّ

ًٓ ؾَمِديًدا ُيّْمِٚمْح ًمَ  } ُ٘مقا اهللهَ َوىُمقًُمقا ىَمْق ـَ آَُمٜمُقا اشمه ِذي ٤َم اًمه ُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر َي٤م َأُيُّ

ـْ ُيٓمِْع اهللهَ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمِٔمٞماًم   {ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

َد َذيَمَر َٟمْحَقُه   ٍ َؿ يَم٤مَن إَِذا شَمَِمٝمه ـِ َُمْسُٕمقٍد َأنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ـْ اسْم  قَم

ـْ ُيٓمِْع اهللهَ  َوىَم٤مَل سَمْٕمَد ىَمْقًمِفِ  ٤مقَم٦ِم َُم َوَرؾُمقًُمُف َأْرؾَمَٚمُف سم٤ِمحْلَؼِّ سَمِِمػًما َوَٟمِذيًرا سَملْمَ َيَدْي اًمسه

َٓ َيَُضُّ اهللهَ ؿَمْٞمًئ( ٓه َٟمْٗمَسُف َو َٓ َيَُضُّ إِ ُف  ـْ َيْٕمِّمِٝماَم وَم٢مِٟمه  َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َرؿَمَد َوَُم
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 (1/447و ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد )  

٤من يٗمتتح   ظمٓمبف   يمٚمٝم٤م سم٤محلٛمد هلل ومل حيٗمظ قمٜمف ذم طمدي٨م واطمد أٟمف يم٤من يٗمتتح يم

ظمٓمبتل اًمٕمٞمديـ سم٤مًمتٙمبػم وإٟمام روى اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف قمـ ؾمٕمد اًم٘مرظ ُم١مذن 

اًمٜمبل أٟمف يم٤من يٙمثر اًمتٙمبػم سملم أضٕم٤مف اخلٓمب٦م ويٙمثر اًمتٙمبػم ذم ظمٓمبتل 

 اًمٕمٞمديـ وهذا ٓ يدل قمغم أٟمف يم٤من يٗمتتحٝم٤م سمف أ.هو

وهذا احلدي٨م ضٕمٞمػ ومٞمف قمبد اًمرمحـ سمـ  ؾمٕمد سمـ قمامر سمـ ؾمٕمد اًم٘مرظ هق 

 وأسمقه وضمده    ٓ حيت٩م سمٛمثٚمٝمؿ
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 اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس                                             

 331ص 3ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م ج

ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م وروى قمـ سمـ ُمسٕمقد أٟمف ىم٤مل اًمسٜم٦م أن خيٓم٥م ذم 

ًمٕمٞمديـ ظمٓمبتلم ومٞمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمجٚمقس ضٕمٞمػ همػم ُمتّمؾ ومل يثب٧م ذم شمٙمرير ا

 اخلٓمب٦م يشء وًمٙمـ اعمٕمتٛمد ومٞمف اًم٘مٞم٤مس قمغم اجلٛمٕم٦م اٟمتٝمك يمالُمف

 86ص 3ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمٚمخٞمص احلبػم ج

ىمقًمف وجيٚمس سمٞمٜمٝمام يمام ذم اجلٛمٕم٦م ُم٘متْم٤مه أٟمف اطمت٩م سم٤مًم٘مٞم٤مس وىمد ورد ومٞمف 

 قمـ ضم٤مسمر وومٞمف إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ وهق ضٕمٞمػ  طمدي٨م ُمرومقع رواه سمـ ُم٤مضم٦م

 399ص 3ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى ج

سم٤مب ضمٚمقس اإلُم٤مم طملم يٓمٚمع قمغم اعمٜمؼم صمؿ ىمٞم٤مُمف وظمٓمبتف ظمٓمبتلم سمٞمٜمٝمام ضمٚمس٦م 

 ظمٗمٞمٗم٦م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ظمٓمبتل اجلٛمٕم٦م وىمد ُمْم٧م إظمب٤مر اًمث٤مسمت٦م ومٞمٝم٤م

 هل (]واخلٓمب٦م ذم اًمٕمٞمد يمام3/37وىم٤مل ؿمٛمس اًمديـ اًمرسظمِس ذم اعمبسقط )

 ذم اجلٛمٕم٦م خيٓم٥م ظمٓمبتلم سمٞمٜمٝمام ضمٚمس٦م ظمٗمٞمٗم٦م أ.هو

وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم اًمٜمٞمؾ)وحلدي٨م اًمث٤مين ]أصمر قمبٞمد اهلل [ يرضمف إٟمام هق اًم٘مٞم٤مس 

قمغم اجلٛمٕم٦م وقمبٞمد اهلل شم٤مسمٕمل يمام قمرىم٧م ومال يٙمقن ىمقًمف ُمـ اًمسٜم٦م دًمٞماًل قمغم أَن٤م 

 أ.هو8ؾمت٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  

ًمّمٜمٕم٤مين يمام ؾمٞم٠ميت قمٜمف وهمػمهؿ يمثػم  ، وىمد سمٞمٜم٤م اًمٗمقارق ؾم٤مسم٘م٤م وىم٤مل ذاًمؽ ا

 ومٞمٙمقن اًم٘مٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق سم٤مـمال واهلل أقمٚمؿ 
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 اطمت٩م أصح٤مب اًم٘مقل سم٤مخلٓمبتلم سم٤مًم٘مٞم٤مس  يمؿ شم٘مدم وإًمٞمؽ    

 اًمٗمقارق سملم ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد وظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م

 8(/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م رشط ذم صح٦م اًمّمالة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم) وم٤مؾمٕمقا إمم ذيمر اهلل1

( ومجٚم٦م ذًمؽ أن ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م رشط ذم 3/178ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل )

وٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف خم٤مًمٗم٤ًم إٓ احلسـ ومجٚم٦م ذًمؽ أن اخلٓمب٦م رشط ذم 888اجلٛمٕم٦م 

اجلٛمٕم٦م ٓ شمّمح سمدوَن٤م يمذًمؽ ىم٤مل قمٓم٤مء واًمٜمخٕمل وىمت٤مدة واًمثقري واًمِم٤مومٕمل 

احلسـ ىم٤مل دمزئٝمؿ وإؾمح٤مق وأسمق صمقر وأصح٤مب اًمرأي وٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف خم٤مًمٗم٤م إٓ 

مجٞمٕمٝمؿ ظمٓم٥م إُم٤مم أو مل خيٓم٥م َٕن٤م صالة قمٞمد ومٚمؿ شمِمؽمط هل٤م اخلٓمب٦م 

 يمّمالة إضحك 

وًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم   وم٤مؾمٕمقا إمم ذيمر اهلل وذروا اًمبٞمع   واًمذيمر هق اخلٓمب٦م وٕن 

اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ُم٤م شمرك اخلٓمب٦م ًمٚمجٛمٕم٦م ذم طم٤مل وىمد ىم٤مل صٚمقا يمام 

صكم وقمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل ىمٍمت اًمّمالة ٕضمؾ اخلٓمب٦م رأيتٛمقين أ

 وىمقل قم٤مئِم٦م ٟمحق هذا 

 وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم يم٤مٟم٧م اجلٛمٕم٦م أرسمٕم٤م ومجٕمٚم٧م اخلٓمب٦م ُمٙم٤من اًمريمٕمتلم أ.هو

 ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ًمٞمس٧م سمنمط ذم صح٦م صالة اًمٕمٞمد وإٟمام هل ُمستحب٦م.  

 79/ص3/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ىمبؾ اًمّمالة ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م اعمٖمٜمل ج3



 

 

58 

 
ومجٚم٦م ذًمؽ أن صالة اجلٛمٕم٦م ريمٕمت٤من قم٘مٞم٥م اخلٓمب٦م ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م احلٛمد هلل 

 وؾمقرة وجيٝمر سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝمام ٓ ظمالف ذم ذًمؽ يمٚمف أ.هو

ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد سمٕمد اًمّمالة واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري ُمـ طمدي٨م   أيب 

ج يقم ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل   يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   خير

اًمٗمٓمر وإضحك إمم اعمّمغم وم٠مول يشء يبدأ سمف اًمّمالة صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ 

اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس ضمٚمقس قمغم صٗمقومٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ ويقصٞمٝمؿ وي٠مُمرهؿ وم٢من يم٤من 

 يريد أن ي٘مٓمع سمٕمث٤م ىمٓمٕمف أو ي٠مُمر سمٌمء أُمر سمف صمؿ يٜمٍمف 

[  ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف ؿمٝمدت اًمٕمٞمد ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل 963]

ٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٙمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا قم

 يّمٚمقن ىمبؾ اخلٓمب٦م    

[ ىم٤مل  اسمـ قمٛمر  ريض اهلل قمٜمف   يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 963]

 وؾمٚمؿ   وأسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يّمٚمقن اًمٕمٞمديـ ىمبؾ اخلٓمب٦م   

 قمٜمف  ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف [ ىم٤مل اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل965]

وؾمٚمؿ     إن أول ُم٤م ٟمبدأ ذم يقُمٜم٤م هذا أن ٟمّمكم صمؿ ٟمرضمع ومٜمٜمحر ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ 

وم٘مد أص٤مب ؾمٜمتٜم٤م وُمـ ٟمحر ىمبؾ اًمّمالة وم٢مٟمام هق حلؿ ىمدُمف ٕهٚمف ًمٞمس ُمـ 

اًمٜمسؽ ذم يشء وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل ًمف أسمق سمردة سمـ ٟمٞم٤مر ي٤م رؾمقل اهلل 

ي ضمذقم٦م ظمػم ُمـ ُمسٜم٦م وم٘م٤مل اضمٕمٚمف ُمٙم٤مٟمف وًمـ شمقرم أو دمزي قمـ ذسمح٧م وقمٜمد

 أطمد سمٕمدك. 
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/  ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ينمع هل٤م اعمٜمؼم واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري 3

[ قمـ أيب طم٤مزم سمـ ديٜم٤مر أن رضم٤مٓ أشمقا ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمس٤مقمدي وىمد 917]

ف مم٤م هق وًم٘مد اُمؽموا ذم اعمٜمؼم ُمؿ قمقده ومس٠مًمقه قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل   واهلل إين ٕقمر

رأيتف أول يقم وضع وأول يقم ضمٚمس قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

وؾمٚمؿ   أرؾمؾ رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   إمم ومالٟم٦م اُمرأة ىمد 

ؾمامه٤م ؾمٝمؾ ُمري همالُمؽ اًمٜمج٤مر أن يٕمٛمؾ زم أقمقادا أضمٚمس قمٚمٞمٝمـ إذا يمٚمٛم٧م 

صمؿ ضم٤مء هب٤م وم٠مرؾمٚم٧م إمم رؾمقل اهلل  صغم  اًمٜم٤مس وم٠مُمرشمف ومٕمٛمٚمٝم٤م ُمـ ـمروم٤مء اًمٖم٤مسم٦م

اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وم٠مُمر هب٤م ومقضٕم٧م ه٤م هٜم٤م صمؿ رأي٧م رؾمقل اهلل  صغم 

اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   صغم قمٚمٞمٝم٤م ويمؼم وهق قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ريمع وهق قمٚمٞمٝم٤م صمؿ 

ٟمزل اًم٘مٝم٘مري ومسجد ذم أصؾ اعمٜمؼم صمؿ قم٤مد ومٚمام ومرغ أىمبؾ قمغم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل أُي٤م 

 س إٟمام صٜمٕم٧م هذا ًمت٠ممتقا وًمتٕمٚمٛمقا  صاليتاًمٜم٤م

(   قمـ  ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ىم٤مل   يم٤من ضمذع ي٘مقم إًمٞمف اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف 918)

وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ومٚمام وضع ًمف اعمٜمؼم ؾمٛمٕمٜم٤م ًمٚمجذع ُمثؾ أصقات اًمٕمِم٤مر طمتك 

 ٟمزل اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ومقضع يده قمٚمٞمف    

ٛمر    ىم٤مل   ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   (  قمـ اسمـ قم919)

 خيٓم٥م قمغم اعمٜمؼم وم٘م٤مل ُمـ ضم٤مء إمم اجلٛمٕم٦م ومٚمٞمٖمتسؾ 

ومٞمستح٥م أن يّمٕمد ًمٚمخٓمب٦م قمغم ُمٜمؼم   78/ص3ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل ج

ًمٞمسٛمع اًمٜم٤مس ويم٤من اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  خيٓم٥م اًمٜم٤مس قمغم ُمٜمؼمه وىم٤مل 
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اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  إمم ومالٟم٦م اُمرأة ؾمامه٤م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد أرؾمؾ رؾمقل 

ؾمٝمؾ أن ُمري همالُمؽ اًمٜمج٤مر يٕمٛمؾ زم أقمقادا أضمٚمس قمٚمٞمٝمـ إذا يمٚمٛم٧م اًمٜم٤مس 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  . وىم٤مًم٧م أم هِم٤مم سمٜم٧م طم٤مرصم٦م سمـ اًمٜمٕمامن ُم٤م أظمذت ىم٤مف إٓ قمغم 

ًمس٤من رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ي٘مرؤه٤م يمؾ مجٕم٦م قمغم اعمٜمؼم إذا ظمٓم٥م 

 أ.هو    اًمٜم٤مس

ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ٓ شمنمع قمغم اعمٜمؼم سمؾ اَت٤مذ اعمٜمؼم خلٓمب٦م اًمٕمٞمد سمدقم٦م عم٤م روى 

(  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل   يم٤من رؾمقل اهلل  848( وُمسٚمؿ )913اًمبخ٤مري)

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   خيرج يقم اًمٗمٓمر وإضحك إمم اعمّمغم وم٠مول 

ًمٜم٤مس واًمٜم٤مس ضمٚمقس قمغم يشء يبدأ سمف اًمّمالة صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ ا

صٗمقومٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ ويقصٞمٝمؿ وي٠مُمرهؿ وم٢من يم٤من يريد أن ي٘مٓمع سمٕمث٤م ىمٓمٕمف أو ي٠مُمر 

سمٌمء أُمر سمف صمؿ يٜمٍمف ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ طمتك ظمرضم٧م 

ُمع ُمروان وهق أُمػم اعمديٜم٦م ذم أضحك أو ومٓمر ومٚمام أشمٞمٜم٤م اعمّمغم إذا ُمٜمؼم سمٜم٤مه يمثػم 

د أن يرشم٘مٞمف ىمبؾ أن يّمكم ومجبذت سمثقسمف ومجبذين سمـ اًمّمٚم٧م وم٢مذا ُمروان يري

وم٤مرشمٗمع ومخٓم٥م ىمبؾ اًمّمالة وم٘مٚم٧م ًمف همػمشمؿ واهلل وم٘م٤مل أسم٤م ؾمٕمٞمد ىمد ذه٥م ُم٤م 

شمٕمٚمؿ وم٘مٚم٧م ُم٤م أقمٚمؿ واهلل ظمػم مم٤م ٓ أقمٚمؿ وم٘م٤مل إن اًمٜم٤مس مل يٙمقٟمقا جيٚمسقن ًمٜم٤م 

 سمٕمد اًمّمالة ومجٕمٚمتٝم٤م ىمبؾ اًمّمالة  

٦م سمـ طمب٤من ُمـ ـمريؼ داود سمـ ذم رواي449ص 3ىم٤مل احل٤مومظ ذم ومتح اًمب٤مري ج

ىمٞمس قمـ قمٞم٤مض ومٞمٜمٍمف إمم اًمٜم٤مس ىم٤مئام ذم ُمّماله وٓسمـ ظمزيٛم٦م ذم رواي٦م 
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خمتٍمة ظمٓم٥م يقم قمٞمد قمغم رضمٚمٞمف وهذا ُمِمٕمر سم٠مٟمف مل يٙمـ سم٤معمّمغم ذم زُم٤مٟمف  

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ُمٜمؼم ويدل قمغم ذًمؽ ىمقل أيب ؾمٕمٞمد ومٚمؿ يزل 

وان وُم٘مت٣م ذًمؽ أن أول ُمـ اَتذه اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ طمتك ظمرضم٧م ُمع ُمر

 ُمروان

/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م أو ُمس احلَم وم٘مد ًمٖم٤م حلدي٨م أيب هريرة ريض 4

 اهلل قمٜمف قمٜمد ُمسٚمؿ  

[     قمـ اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ىم٤مل   إذا ىمٚم٧م ًمّم٤مطمبؽ 851]

أيب هريرة أٟمّم٧م يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م وم٘مد ًمٖمٞم٧م ىم٤مل أسمق اًمزٟم٤مد هل ًمٖم٦م 

 وإٟمام هق وم٘مد ًمٖمقت 

[  وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف  ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ     857]

ُمـ شمقض٠م وم٠مطمسـ اًمقضقء صمؿ أشمك اجلٛمٕم٦م وم٤مؾمتٛمع وأٟمّم٧م همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف وسملم 

 اجلٛمٕم٦م وزي٤مدة صمالصم٦م أي٤مم وُمـ ُمس احلَم وم٘مد ًمٖم٤م 

ٓمؾ صالشمف وٓ ظمٓمبتف ًمٕمدم ورود ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ُمـ ُمس احلَم أو شمٙمٚمؿ ٓ شمب

 8اًمٜمص ذم ذًمؽ واؾمتامع اًمذيمر أومْمؾ

 / ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ٓ دمقز قمغم اًمراطمٚم٦م سمخالف ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد 5

/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ُمـ ظمٓم٥م ىم٤مقمدا ُمـ همػم قمذر مل شمّمح ُمٜمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم )وإذا 6

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل يمَ  ٤مَن اًمٜمهبِلُّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف رأوا دم٤مرة أو هلقا ْ  حلدي٨م اسْم
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َن  ْٔ أظمرضمف اًمبخ٤مري  8َوؾَمٚمهَؿ خَيُْٓم٥ُم ىَم٤مِئاًم صُمؿه َيْ٘مُٕمُد صُمؿه َيُ٘مقُم يَماَم شَمْٗمَٕمُٚمقَن ا

(938) 

ـُ ُٟمَّمكمِّ َُمَع اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ  ـُ قَمْبِد اهللهِ ىَم٤مَل سَمْٞمٜماََم َٟمْح إِْذ قمـ ضَم٤مسمُِر سْم

ِٛمُؾ ـَمَٕم٤مًُم٤م وَم٤مًْمَتَٗمُتقا إًَِمْٞمَٝم٤م طَمتهك َُم٤م سَمِ٘مَل َُمَع اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف  َأىْمَبَٚم٧ْم قِمػٌم َُتْ

قا إًَِمْٞمَٝم٤م ٤مَرًة َأْو هَلًْقا اْٟمَٗمْمُّ َي٦ُم َوإَِذا َرَأْوا دِمَ ْٔ ٓه اصْمٜم٤َم قَمنَمَ َرضُماًل وَمٜمََزًَم٧ْم َهِذِه ا  َوؾَمٚمهَؿ إِ

 (936أظمرضمف اًمبخ٤مري ) 8قَك ىَم٤مِئاًم َوشَمَريمُ 

 8ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ُمـ ظمٓم٥م ىم٤مقمدًا صح٧م ظمٓمبتف واًم٘مٞم٤مم أومْمؾ

 ىم٤مل اخلرىمل ) وم٢مذا ومرهمقا ُمـ إذان ظمٓمبٝمؿ ىم٤مئام ( 

 وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل  

وىمقًمف ظمٓمبٝمؿ ىم٤مئام حيتٛمؾ أٟمف أراد اؿمؽماط اًم٘مٞم٤مم ذم اخلٓمب٦م وأٟمف ُمتك ظمٓم٥م 

 ٚمف يمالم أمحد رمحف اهلل ىم٤مقمدا ًمٖمػم قمذر مل شمّمح وحيتٛم

 ىم٤مل إصمرم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   وشمريمقك ىم٤مئام  .... 

وم٠مُم٤م إن ىمٕمد ًمٕمذر ُمـ ُمرض أو قمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم ومال سم٠مس وم٢من اًمّمالة شمّمح ُمـ 

اعمٖمٜمل  3/74اًم٘م٤مقمد اًمٕم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم وم٤مخلٓمب٦م أومم اجلٛمٕم٦م أ.هو ُمـ اعمٖمٜمل 

 75/ص3ج

ـْ 913س٤مئ٥م قمٜمد اًمبخ٤مري )/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ينمع هل٤م إذان حلدي٨م اًم7 (   قَم

َُم٤مُم قَمغَم اعْمِٜمؼَْمِ قَمغَم  ًُمُف إَِذا ضَمَٚمَس اإْلِ ـِ َيِزيَد ىَم٤مَل يَم٤مَن اًمٜمَِّداُء َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َأوه ٤مِئ٥ِم سْم اًمسه

َٚمامه يَم٤مَن قُمْثاَمُن قَمْٝمِد اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َوَأيِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْٝماَم ومَ 
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 ىَم٤مَل َأسُمق قَمْبد اهللهِ 
ِ
ْوَراء َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْف َويَمُثَر اًمٜمه٤مُس َزاَد اًمٜمَِّداَء اًمثه٤مًم٨َِم قَمغَم اًمزه

قِق سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم  ْوَراُء َُمْقِضٌع سم٤ِمًمسُّ  اًمزه

أُم٤م ُمنموقمٞم٦م إذان قم٘م٥م صٕمقد اإلُم٤مم ومال 3/163ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل 

 ف ومٞمف أهو.ظمال

ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد إذان هل٤م سمدقم٦م ٕٟمف حمدث ومل يٙمـ ي١مذن هل٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وأصح٤مسمف عم٤م أظمرج اًمبخ٤مري 

(958()959()968 ) 

ـْ ُي١مَ   َٓ مَلْ َيُٙم ـِ قَمْبِد اهللهِ ىَم٤م ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـِ قَمبه٤مٍس َوقَم ـْ اسْم يِن قَمَٓم٤مٌء قَم ُن َيْقَم و َأظْمؼَمَ ذه

َْضَحك ْٕ َٓ َيْقَم ا  اًْمِٗمْٓمِر َو

ُف مَلْ   ِل َُم٤م سُمقِيَع ًَمُف إِٟمه سَمػْمِ ذِم َأوه ـِ اًمزُّ ـَ قَمبه٤مٍس َأْرؾَمَؾ إمَِم اسْم يِن قَمَٓم٤مٌء َأنه اسْم ىَم٤مَل َوَأظْمؼَمَ

اَلةِ  اَم اخْلُْٓمَب٦ُم سَمْٕمَد اًمّمه اَلِة َيْقَم اًْمِٗمْٓمِر إِٟمه ُن سم٤ِمًمّمه ـْ ُي١َمذه  َيُٙم

ىم٤مل اخلرىمل سمال أذان وٓ إىم٤مُم٦م ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم هذا ظمالوم٤م ممـ يٕمتد 

  3/163سمخالومف أهو ُمـ اعمٖمٜمل 

/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ُمققمٔم٦م حلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًم٘مِمػمي اًمٙمٚمٗمل  ىم٤مل أسمق 8

 (934داود رمحف اهلل )

ـُ ظِمَراٍش طَم  صَمٜم٤َم ؿِمَٝم٤مُب سْم ـُ َُمٜمُّْمقٍر طَمده صَمٜم٤َم ؾَمِٕمٞمُد سْم ـُ ُزَرْيٍؼ طَمده صَمٜمِل ؿُمَٕمْٞم٥ُم سْم ده

ـْ َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ  اًمٓمه٤مِئِٗملُّ ىَم٤مَل ضَمَٚمْس٧ُم إمَِم َرضُمٍؾ ًَمُف ُصْحَب٦ٌم ُِم

صُمٜم٤َم ىَم٤مَل َووَمْدُت إمَِم َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه  ـُ طَمْزٍن اًْمُٙمَٚمِٗملُّ وَم٠َمْٟمَِم٠َم حُيَدِّ  اهللهُ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف احْلََٙمُؿ سْم
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َؿ ؾَم٤مسمَِع ؾَمْبَٕم٦ٍم َأْو شَم٤مؾِمَع شمِْسَٕم٦ٍم وَمَدظَمْٚمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهللهِ ُزْرَٟم٤مَك  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

٠ْمُن إِْذ َذاَك ُدوٌن وَم٠َمىَمٛمْ  ـْ اًمتهْٛمِر َواًمِمه  ُِم
ٍ
ء ٜم٤َم وَم٤مْدُع اهللهَ ًَمٜم٤َم سمَِخػْمٍ وَم٠َمَُمَر سمِٜم٤َم َأْو َأَُمَر ًَمٜم٤َم سمٌَِمْ

ًئ٤م قَمغَم  ٤مًُم٤م ؿَمِٝمْدَٟم٤م ومِٞمَٝم٤م اجْلُُٛمَٕم٦َم َُمَع َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ وَمَ٘م٤مَم ُُمَتَقيمِّ  هِب٤َم َأيه

قَمًّم٤م َأْو ىَمْقٍس وَمَحِٛمَد اهللهَ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف يَمٚماَِمٍت ظَمِٗمٞمَٗم٤مٍت ـَمٞمَِّب٤مٍت ُُمَب٤مَريَم٤مٍت صُمؿه ىَم٤مَل 

٤َم اًمٜمه  ُدوا واسمنموا َأُيُّ ـْ ؾَمدِّ
ـْ شَمْٗمَٕمُٚمقا يُمؾه َُم٤م ُأُِمْرشُمْؿ سمِِف َوًَمٙمِ ـْ شُمٓمِٞمُ٘مقا َأْو ًَم ُٙمْؿ ًَم ٤مُس إِٟمه

 ُِمٜمُْف سَمْٕمُض َأْصَح٤مسمِٜم٤َم َوىَمْد يَم٤مَن 
ٍ
ء ىَم٤مَل َأسُمق قَمكِمٍّ ؾَمِٛمْٕم٧م َأسُمق َداُود ىَم٤مَل صَمبهَتٜمِل ذِم يَشْ

ـْ اًْمِ٘مْرـَم٤مسِ   اْٟمَ٘مَٓمَع ُِم

ومٞمٝم٤م اًمبٕمقث وهمػم ذًمؽ حلدي٨م   أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل   ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد يبٕم٨م 

يم٤من رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   خيرج يقم اًمٗمٓمر وإضحك إمم 

اعمّمغم وم٠مول يشء يبدأ سمف اًمّمالة صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس 

ضمٚمقس قمغم صٗمقومٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ ويقصٞمٝمؿ وي٠مُمرهؿ وم٢من يم٤من يريد أن ي٘مٓمع سمٕمث٤م 

 ف أو ي٠مُمر سمٌمء أُمر سمفىمٓمٕم

/ ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ذم اعمّمغم حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٗم٘مرة اًمس٤مسم٘م٦م وٓ 9

يّمغم ذم اعمسجد إٓ ًمٕمذر ُمـ ُمٓمر أو همػمه وظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م شمٙمقن ذم اعمسجد 

اجل٤مُمع إٓ إذا شمٕمذر وضمقده عمداوُم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  قمغم 

صَمٜم٤َم َأسُمق قَم٤مُِمٍر ذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤م ـُ اعمَُْثٜمهك ىَم٤مَل طَمده ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ري رمحف اهلل   طَمده

ـِ قَمبه٤مٍس َأٟمهُف  ـْ اسْم َبِٕملِّ قَم ـْ َأيِب مَجَْرَة اًمْمُّ ـُ ـَمْٝماَمَن قَم صَمٜم٤َم إسِْمَراِهٞمُؿ سْم اًْمَٕمَ٘مِديُّ ىَم٤مَل طَمده
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َل مُجَُٕم٦ٍم مُجَِّٕم٧ْم سَمْٕمَد مُجَُٕم٦مٍ  ذِم َُمْسِجِد َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ذِم  ىَم٤مَل إِنه َأوه

ـِ  ـْ اًْمَبْحَرْي  َُمْسِجِد قَمْبِد اًْمَ٘مْٞمِس سمُِجَقاصَمك ُِم

/ ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد يٜمبٖمل طمْمقر اًمٜمس٤مء هل٤م طمتك احلٞمض  عم٤م أظمرج اًمبخ٤مري 18

 (988وم٘م٤مل )

صَمٜم٤َم قَمْبُد اًْمقَ  صَمٜم٤َم َأسُمق َُمْٕمَٛمٍر ىَم٤مَل طَمده ـْ طَمْٗمَّم٦َم سمِٜم٧ِْم طَمده صَمٜم٤َم َأيُّقُب قَم اِرِث ىَم٤مَل طَمده

ـَ َيْقَم اًْمِٕمٞمِد وَمَج٤مَءْت اُْمَرَأٌة وَمٜمََزًَم٧ْم ىَمٍْمَ  ُرضْم ـَ ىَم٤مًَم٧ْم يُمٜمه٤م َٟمْٛمٜمَُع ضَمَقاِرَيٜم٤َم َأْن خَيْ ؾِمػِمي

صَم٧ْم َأنه َزْوَج ُأظْمتَِٝم٤م هَمَزا َُمَع اًمٜمهبِلِّ َصغمه   اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ سَمٜمِل ظَمَٚمٍػ وَم٠َمشَمْٞمُتَٝم٤م وَمَحده

َة هَمْزَوًة وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ُأظْمُتَٝم٤م َُمَٕمُف ذِم ؾِم٧مِّ هَمَزَواٍت وَمَ٘م٤مًَم٧ْم وَمُٙمٜمه٤م َٟمُ٘مقُم قَمغَم  صمِٜمَْتْل قَمنْمَ

ـْ هَل٤َم  اعمَْْرََض َوُٟمَداِوي اًْمَٙمْٚمَٛمك وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اهللهِ َأقَمغَم إِطْمَداَٟم٤م سَم٠ْمٌس إَِذا مَلْ َيُٙم

٤م وَمْٚمَٞمِْمَٝمْدَن اخْلػَْمَ َوَدقْمَقَة ضِمْٚمبَ  ـْ ضِمْٚمَب٤مهِبَ ُرَج وَمَ٘م٤مَل ًمُِتْٚمبِْسَٝم٤م َص٤مطِمَبُتَٝم٤م ُِم َٓ ََتْ ٤مٌب َأْن 

ٞمه٦َم َأشَمْٞمُتَٝم٤م وَمَس٠َمًْمُتَٝم٤م َأؾَمِٛمْٕم٧ِم ذِم يَمَذا َويَمَذا 
اعم١ُْْمُِمٜملَِم ىَم٤مًَم٧ْم طَمْٗمَّم٦ُم وَمَٚمامه ىَمِدَُم٧ْم ُأمُّ قَمٓمِ

ٓه ىَم٤مًَم٧ْم سم٠َِميِب ىَم٤مَل ىَم٤مًَم٧ْم َٟمَٕمْؿ سم٠َِميِب  اَم َذيَمَرْت اًمٜمهبِله َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ إِ َوىَمٚمه

ًمَِٞمْخُرْج اًْمَٕمَقاشمُِؼ َذَواُت اخْلُُدوِر َأْو ىَم٤مَل اًْمَٕمَقاشمُِؼ َوَذَواُت اخْلُُدوِر ؿَمؽه َأيُّقُب 

ْدَن اخْلػَْمَ َوَدقْمَقَة اعْم١ُْمُِمٜملَِم ىَم٤مًَم٧ْم وَمُ٘مْٚم٧ُم َواحْلُٞمهُض َوَيْٕمَتِزُل احْلُٞمهُض اعْمَُّمغمه َوًْمَٞمِْمٝمَ 

 هَل٤َم احْلُٞمهُض ىَم٤مًَم٧ْم َٟمَٕمْؿ َأًَمْٞمَس احْل٤َمِئُض شَمِْمَٝمُد قَمَروَم٤مٍت َوشَمِْمَٝمُد يَمَذا َوشَمِْمَٝمُد يَمَذا

ـْ اسمْ 981وىم٤مل ) ـُ َأيِب قَمِديٍّ قَم صَمٜم٤َم اسْم ـُ اعمَُْثٜمهك ىَم٤مَل طَمده ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمه ـْ (طَمده ـِ قَمْقٍن قَم

ٞمه٦َم ُأُِمْرَٟم٤م َأْن َٟمْخُرَج وَمٜمُْخِرَج احْلُٞمهَض َواًْمَٕمَقاشمَِؼ َوَذَواِت 
ٍد ىَم٤مَل ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ قَمٓمِ حُمَٛمه
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٤م احْلُٞمهُض وَمَٞمِْمَٝمْدَن مَج٤َمقَم٦َم  ـُ قَمْقٍن َأْو اًْمَٕمَقاشمَِؼ َذَواِت اخْلُُدوِر وَم٠َمُمه اخْلُُدوِر ىَم٤مَل اسْم

ُهؿْ اعمُْْسٚمِِٛملَم َوَدقمْ  ـَ ُُمَّماله ْؿ َوَيْٕمَتِزًْم  َقهَتُ

ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م جيقز ظمروج اًمٜمس٤مء واًمب٘م٤مء ذم اًمبٞم٧م أومْمؾ حلدي٨م )وسمٞمقهتـ 

 (981ظمػم هلـ( وىم٤مل أسمق داود رمحف اهلل )

ـْ  صَمٜم٤َم ُهَرْيٌؿ قَم ـُ َُمٜمُّْمقٍر طَمده صَمٜمِل إؾِْمَحُؼ سْم ـُ قَمْبِد اًْمَٕمٔمِٞمِؿ طَمده صَمٜم٤َم قَمبه٤مُس سْم طَمده

ـْ اًمٜمهبِلِّ إسِْمَراِهٞم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـْ ـَم٤مِرِق سْم ـِ ُُمْسٚمٍِؿ قَم ـْ ىَمْٞمِس سْم ـِ اعمُْٜمَْتنِمِ قَم ِد سْم ـِ حُمَٛمه َؿ سْم

ٓه َأْرسَمَٕم٦ًم  َؿ ىَم٤مَل اجْلُُٛمَٕم٦ُم طَمؼٌّ َواضِم٥ٌم قَمغَم يُمؾِّ ُُمْسٚمٍِؿ ذِم مَج٤َمقَم٦ٍم إِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب ىَمْد َرَأى قَمْبٌد مَمُْٚمقٌك َأْو اُْمَرَأٌة  َأْو َصبِلٌّ َأْو َُمِريٌض ىَم٤مَل َأسُمق َداُود ـَم٤مِرُق سْم

 اًمٜمهبِله َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َومَلْ َيْسَٛمْع ُِمٜمُْف ؿَمْٞمًئ٤م

/ اًمٖمسؾ واضم٥م خلٓمب٦م اجلٛمٕم٦م قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ وًمٞمس 22

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل   سمقاضم٥م ًمٚمٕمٞمد حلدي٨م  أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف

ـُ ؾُمَٚمْٞمٍؿ  858) صَمٜمِل َصْٗمَقاُن سْم صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن ىَم٤مَل طَمده ـُ قَمْبِد اهللهِ ىَم٤مَل طَمده صَمٜم٤َم قَمكِمُّ سْم ( طَمده

َؿ ىَم٤م ـْ اًمٜمهبِلِّ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ قَم ـِ َيَس٤مٍر قَم  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء َل قَم

اًْمُٖمْسُؾ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َواضِم٥ٌم قَمغَم يُمؾِّ حُمَْتِٚمٍؿ ومل يّمح قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أٟمف أهمتسؾ ًمٚمٕمٞمد اًمبت٦م. وُمـ اهمتسؾ ٓيٜمٙمر قمٚمٞمف ًمٗمٕمؾ اسمـ قمٛمر 

 ريض اهلل قمٜمف .

/ ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ذم اًمْمحك وإن مل يٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٞمد إٓ سمٕمد  ارشمٗم٤مع اًمٜمٝم٤مر شم١مدى 13

 اًمٖمد     ُمـ 
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صَمٜم٤َم حَيَْٞمك ىَم٤مَل 1539ىم٤مل اًمٜمس٤مئل رمحف اهلل ) ـُ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل طَمده َٟم٤م قَمْٛمُرو سْم (   َأظْمؼَمَ

ـْ قُمُٛمقَُم٦ٍم ًَمُف َأنه ىَمْقًُم٤م  ـِ َأَٟمٍس قَم ـْ َأيِب قُمَٛمػْمِ سْم صَمٜم٤َم َأسُمق سمنِْمٍ قَم صَمٜم٤َم ؿُمْٕمَب٦ُم ىَم٤مَل طَمده طَمده

اَلَل وَم٠َمشَمْقا اًمٜمهبِ  له َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ وَم٠َمَُمَرُهْؿ َأْن ُيْٗمٓمُِروا سَمْٕمَد َُم٤م اْرشَمَٗمَع َرَأْوا اهْلِ

ـْ اًْمَٖمِد   اًمٜمهَٝم٤مُر َوَأْن خَيُْرضُمقا إمَِم اًْمِٕمٞمِد ُِم

صَمٜم٤َم 968وىم٤مل أسمق داود رمحف اهلل  ) صَمٜم٤َم َأسُمق اعْمُِٖمػَمِة طَمده ـُ طَمٜمَْبٍؾ طَمده صَمٜم٤َم َأمْحَُد سْم (   طَمده

ـُ سُمرْسٍ َص٤مطِم٥ُم َرؾُمقِل َص  طَمبِلُّ ىَم٤مَل ظَمَرَج قَمْبُد اهللهِ سْم ـُ مُخَػْمٍ اًمره صَمٜم٤َم َيِزيُد سْم ْٗمَقاُن طَمده

اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َُمَع اًمٜمه٤مِس ذِم َيْقِم قِمٞمِد ومِْٓمٍر َأْو َأْضَحك وَم٠َمْٟمَٙمَر إسِْمَٓم٤مَء 

َُم٤مِم وَمَ٘م٤مَل إِٟمه٤م يُمٜمه   ٤م ىَمْد وَمَرهْمٜم٤َم ؾَم٤مقَمَتٜم٤َم َهِذِه َوَذًمَِؽ طِملَم اًمتهْسبِٞمِح اإْلِ

وىم٧م اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمزوال   ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل  سَم٤مب َوىْم٧ُم اجْلُُٛمَٕم٦ِم إَِذا 

ـِ  ـِ سَمِِمػٍم َوقَمْٛمِرو سْم ـْ قُمَٛمَر َوقَمكِمٍّ َواًمٜمُّْٕماَمِن سْم ْٛمُس َويَمَذًمَِؽ ُيْرَوى قَم َزاًَم٧ْم اًمِمه

 َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْٝمْؿ  طُمَرْي٨ٍم 

ـْ   ُف ؾَم٠َمَل قَمْٛمَرَة قَم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد َأٟمه َٟم٤م حَيَْٞمك سْم َٟم٤م قَمْبُد اهللهِ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم قَمْبَداُن ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ طَمده

ْٟمُٗمِسِٝمْؿ اًْمُٖمْسِؾ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َريِضَ اهللهُ قَمٜمَْٝم٤م يَم٤مَن اًمٜمه٤مُس َُمَٝمٜم٦ََم أَ 

 (983َويَم٤مُٟمقا إَِذا َراطُمقا إمَِم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َراطُمقا ذِم َهْٞمَئتِِٝمْؿ وَمِ٘مٞمَؾ هَلُْؿ ًَمْق اهْمَتَسْٚمُتْؿ )

ـْ  صَمٜم٤َم َأسُمق سمنِْمٍ قَم صَمٜم٤َم ؿُمْٕمَب٦ُم ىَم٤مَل طَمده صَمٜم٤َم حَيَْٞمك ىَم٤مَل طَمده ـُ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل طَمده َٟم٤م قَمْٛمُرو سْم َأظْمؼَمَ

ـِ  اَلَل وَم٠َمشَمْقا اًمٜمهبِله َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف  َأيِب قُمَٛمػْمِ سْم ـْ قُمُٛمقَُم٦ٍم ًَمُف َأنه ىَمْقًُم٤م َرَأْوا اهْلِ َأَٟمٍس قَم

ـْ اًْمَٖمِد   ُرضُمقا إمَِم اًْمِٕمٞمِد ُِم َوؾَمٚمهَؿ وَم٠َمَُمَرُهْؿ َأْن ُيْٗمٓمُِروا سَمْٕمَد َُم٤م اْرشَمَٗمَع اًمٜمهَٝم٤مُر َوَأْن خَيْ

(984) 
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صَمٜم٤َم قَمْبَداُن ىَم٤مَل  ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل يُمٜمه٤م  طَمده ـْ َأَٟمِس سْم َٟم٤م مُحَْٞمٌد قَم َٟم٤م قَمْبُد اهللهِ ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ َأظْمؼَمَ

ُر سم٤مجلٛمٕم٦م   َوَٟمِ٘مٞمُؾ سَمْٕمَد اجْلُُٛمَٕم٦ِم )  (985ُٟمَبٙمِّ

اعمستح٥م إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمزوال ٕن  78/ص3ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل ج

٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ريض اهلل قمٜمف اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ ىم

يمٜم٤م ٟمجٛمع ُمع اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  إذا زاًم٧م اًمِمٛمس صمؿ ٟمرضمع ٟمتبع 

اًمٗملء ُمتٗمؼ قمٚمٞمف :وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  يم٤من 

يّمكم اجلٛمٕم٦م طملم متٞمؾ اًمِمٛمس أظمرضمف اًمبخ٤مري وٕن ذم ذًمؽ ظمروضم٤م ُمـ 

شمٗم٘مقا قمغم أن ُم٤م سمٕمد اًمزوال وىم٧م ًمٚمجٛمٕم٦م وإٟمام اخلالف وم٢من قمٚمامء إُم٦م ا

اخلالف ومٞمام ىمبٚمف وٓ ومرق ذم اؾمتحب٤مب إىم٤مُمتٝم٤م قم٘مٞم٥م اًمزوال سملم ؿمدة احلر 

وسملم همػمه وم٢من اجلٛمٕم٦م جيتٛمع هل٤م اًمٜم٤مس ومٚمق اٟمتٔمروا اإلسمراد ؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ ويمذًمؽ 

يم٤من اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  يٗمٕمٚمٝم٤م إذا زاًم٧م اًمِمٛمس ذم اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ 

 غم ُمٞم٘م٤مت واطمد أ.هوقم

/ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م هل٤م ضمٚمقس قمٜمد صٕمقد اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم ٟٓمتٔم٤مر إذان وٓ 13

ضمٚمقس ذم ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ٕٟمف ًمٞمس هل٤م أذان يمام شم٘مدم طمدي٨م اًمس٤مئ٥م سمـ يزيد 

 ريض اهلل قمٜمف. 
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/صمؿ ًمٞمٕمٚمؿ ًمق مل يٙمـ ُمـ اًمٗمقارق إٓ وضمقد اًمٜمص قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 14

ٚمؿ   أٟمف ذم ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ىم٤مم وىمٕمد  ومل يرد ذًمؽ قمٜمف ذم همػمه٤م ُمـ وقمغم آًمف وؾم

 اخلٓم٥م ومتٜمبف ، وٓ جيرك اًمت٘مٚمٞمد إمم خم٤مًمٗم٦م اًمسٜمـ .
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 أريم٤من اًم٘مٞم٤مس

 اًم٘مٞم٤مس هق :ذم اًمٚمٖم٦م اًمت٘مدير واعمس٤مواة . يمام ذم اًمٚمس٤من 

ومرع قمغم أصؾ ذم طمٙمؿ سمج٤مُمع سمٞمٜمٝمام . اعمذيمرة  وذم آصٓمالح : هق محؾ

(343 ) 

 وأريم٤مٟمف أرسمٕم٦م :

 إصؾ وهق اعم٘مٞمس قمٚمٞمف .

 اًمٗمرع وهق اعمراد إحل٤مىمف سم٤مٕصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف .

 طمٙمؿ إصؾ وهق اًمقصػ اعم٘مّمقد  محؾ اًمٗمرع قمٚمٞمف.

 اًمٕمٚم٦م وهل اًمقصػ اجل٤مُمع سملم إصؾ واًمٗمرع .

 (-343راضمع اعمذيمرة )

اعمس٠مًم٦م يرى أن اًمبقن ؿم٤مؾمع ضمدا سملم ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م وهل إصؾ واعمت٠مُمؾ هلذه 

 وسملم ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد وهل اًمٗمرع .    
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 اطمتج٤مضمٝمؿ سمٗمٝمؿ اًمسٚمػ

ومم٤م اطمت٩م سمف اًم٘م٤مئٚمقن سمخٓمبتل اًمٕمٞمد ومٝمؿ اًمسٚمػ ، ومٜم٘مقل هلؿ أروٟم٤م ومٝمؿ 

اًمسٚمػ  ومٜمحـ إن ؿم٤مء اهلل أٟمٕمؿ سمف قمٞمٜم٤م ، وأرومع سمف قم٘مػمة ، وأصٖمك ًمف أذٟم٤م ، 

طمتك ٟمخرج ُمـ هذا اخلالف ، وم٠مقمٔمؿ ُم٤م شمتٛمسٙمقن سمف هق أصمر قمبٞمد اهلل وأيـ هق 

وىمد شم٘مدم ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلبط وآضٓمراب ومٛمثٚمف ٓ يرومع سمف رأؾم٤م ، وٓ شم٘م٤مم قمٚمٞمف 

ومتقى ، وأصم٤مر اًمسٚمػ إٟمام شمٕمرف سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد ٓ سم٤مًمت٘مقٓت اعمٕمْمٚم٦م ،   ويمذًمؽ 

لم وم٢من اقمتامدهؿ قمغم يمؾ ُمـ شمتٙمثرون سمف ُمـ أئٛم٦م اًمديـ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مخلٓمبت

اًم٘مٞم٤مس وىمد سمٞمٜم٤م ومس٤مده ذم هذا اعمقضع ، أو سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م وىمد سمٞمٜم٤م ضٕمٗمٝم٤م 

وأَن٤م ٓ شم٘مقم سمٛمثٚمٝم٤م طمج٦م ، أو سم٠مصمر قمبٞمد اهلل وىمد سُملم  ُم٤م ومٞمف ، صمؿ أٟمتؿ شمْمٕمٗمقن 

هذه أصم٤مر وإظمب٤مر صمؿ شم٘مقًمقن هب٤م . ومٝمؾ سمٕمد هذا اًمتٜم٤مىمض شمٜم٤مىمض ، ومٕمقدوا 

حلؼ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ودقمقيمؿ ُمـ آضٓمراب  ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ إمم اًم٘مقل ا

 ًمٓم٤مقمتف آُملم .    
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 اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مٓؾمتّمح٤مب 

واطمت٩م سمٕمض ه١مٓء سم٤مٓؾمتّمح٤مب ، ُمـ طمٞم٨م اؾمتّمح٤مب دًمٞمؾ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م 

 وهذا ؾمٞمقىمع اًم٘م٤مئؾ سمف ذم اضٓمراب قمجٞم٥م وَتبط ُمري٥م ُمـ أوضمف :

 إول : يٚمزُمٝمؿ رشـمٞم٦م ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد .

 : ُتريؿ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م . اًمث٤مين

 اًمث٤مًم٨م : وضمقب اًم٘مٞم٤مم ًمٚمخٓمٞم٥م .

 اًمراسمع : وضمقب طمْمقره٤م واؾمتامقمٝم٤م . 

 اخل٤مُمس : يمقَن٤م ىمبؾ اًمّمالة .

 اًمس٤مدس : اؾمتحب٤مب يمقَن٤م قمغم ُمٜمؼم .

سمؾ يٚمزُمٝمؿ يمقَن٤م ُمِم٤مريم٦م خلٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ذم يمؾ ظمّم٤مئّمٝم٤م  وٓ ىم٤مئؾ سمف ُمٜمٝمؿ 

 وٓ ُمـ همػمهؿ.

 أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم ذم وي٘مٚم٥م اطمتج٤مضمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٚمقٓ

ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م وىمٕمد عم٤م ىمٛمٜم٤م وٓ ىمٕمدٟم٤م اؾمتّمح٤مسم٤م ًمألصؾ ، وهق يمقن اخلٓم٥م 

واعمقاقمظ إٟمام هل سم٘مٞم٤مم واطمد ٓشمٙمرار ومٞمف  ، ويقضح ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمسٚمؿ ُمـ 

َم اْلَفْجَر َقاَل َصذى بِنَا َرُسوُل اهللىِ َصذى اهللىُ عَ  َأْخَطَب َعْمَرو ْبَن طمدي٨م  َلْوِه َوَسلى

ْت الظُّْهُر َفنََزَل َفَصذى ُثمى َصِعَد ادِْنرَْبَ َفَخَطَبنَا  َوَصِعَد ادِْنرَْبَ َفَخَطَبنَا َحتىى َحََضَ

ْمُس  ْت اْلَعْْصُ ُثمى َىَزَل َفَصذى ُثمى َصِعَد ادِْنرَْبَ َفَخَطَبنَا َحتىى َغَرَبْت الشى َحتىى َحََضَ

َىا باَِم َكاَن َوباَِم ُهَو َكائٌِن َفَيْعَلُمنَا َأْحَفُظنَاَفيَ   ْخرَبَ
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 اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مإلمج٤مع اعمٜم٘مقل قمغم أن ًمٚمٕمٞمد ظمٓمبتلم وسمٞم٤من ادقم٤مءه

 [131/ص3]ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل ج

)ومجٚمتف أن ظمٓمبتل اًمٕمٞمديـ سمٕمد اًمّمالة ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م سملم اعمسٚمٛملم إٓ  

 قمـ سمٜمل أُمٞم٦م( 

ـ قمثامن واسمـ اًمزسمػم أَنام ومٕماله ومل يّمح ذًمؽ قمٜمٝمام وٓ يٕمتد سمخالف وروي قم

سمٜمل أُمٞمف ٕٟمف ُمسبقق سم٤مإلمج٤مع اًمذي يم٤من ىمبٚمٝمؿ وخم٤مًمػ ًمسٜم٦م رؾمقل اهلل  صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اًمّمحٞمح٦م ود أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمٝمؿ وقمد سمدقم٦م وخم٤مًمٗم٤م ًمٚمسٜم٦م وم٢من 

ر وقمٛمر وقمثامن يم٤مٟمقا اسمـ قمٛمر ىم٤مل إن اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وأسم٤م سمٙم

 يّمٚمقن اًمٕمٞمديـ ىمبؾ اخلٓمب٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

وروى اسمـ قمب٤مس ُمثٚمف رواه ُمسٚمؿ ورواه قمـ اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  مج٤مقم٦م 

وروى ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل ىمدم ُمروان اخلٓمب٦م ىمبؾ اًمّمالة وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل 

أسمق ظم٤مًمٗم٧م اًمسٜم٦م يم٤مٟم٧م اخلٓمب٦م سمٕمد اًمّمالة وم٘م٤مل شمرك ذاك ي٤م أسم٤م ومالن وم٘م٤مم 

ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل أُم٤م هذا اعمتٙمٚمؿ وم٘مد ىم٣م ُم٤م قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ  ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٜمٙمره سمٞمده ومٛمـ مل يستٓمع ومٚمٞمٜمٙمره سمٚمس٤مٟمف ومٛمـ مل 

يستٓمع ومٚمٞمٜمٙمره سم٘مٚمبف وذًمؽ أضٕمػ اإليامن رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمِس قمـ ؿمٕمب٦م 

صحٞمحف وًمٗمٔمف ومٚمٞمٖمػمه ومٕمغم  قمـ ىمٞمس سمـ ُمسٚمؿ قمـ ـم٤مرق ورواه ُمسٚمؿ ذم

هذا ممـ ظمٓم٥م ىمبؾ اًمّمالة ومٝمق يمٛمـ مل خيٓم٥م ٕٟمف ظمٓم٥م ذم همػم حمؾ اخلٓمب٦م 

 هو8أؿمبف ُم٤م ًمق ظمٓم٥م ذم اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمّمالة أ
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أىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ هذا اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل ] أو قمدم اخلالف سمٛمٕمٜمك أصح [ إٟمام 

يمر سمٕمد ذًمؽ ظمالف سمٜمل أُمٞم٦م أراد سمف رمحف اهلل أن اًمّمالة ىمبؾ اخلٓمب٦م سمدًمٞمؾ أٟمف ذ

 أُم٤م أن ي٘م٤مل إٟمف ٟم٘مؾ قمدم اخلالف قمغم اخلٓمبتلم ومٝمذا شم٘مقل قمغم هذا اإلُم٤مم .

ويٙمؼم ذم أول اًمث٤مٟمٞم٦م إصمر شمٙمبػمة   83/ص5ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل ذم اعمحغم ج

اًم٘مٞم٤مم مخس شمٙمبػمات جيٝمر سمجٛمٞمٕمٝمـ ىمبؾ ىمراءشمف أم اًم٘مرآن وٓ يرومع يديف ذم 

رومع ذم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات وم٘مط وٓ يٙمؼم سمٕمد اًم٘مراءة إٓ يشء ُمٜمٝم٤م إٓ طمٞم٨م ي

شمٙمبػمة اًمريمقع وم٘مط وم٢مذا ؾمٚمؿ اإلُم٤مم ىم٤مم ومخٓم٥م اًمٜم٤مس ظمٓمبتلم جيٚمس سمٞمٜمٝمام 

ضمٚمس٦م وم٢مذا أمتٝم٤م اومؽمق اًمٜم٤مس وم٢من ظمٓم٥م ىمبؾ اًمّمالة ومٚمٞمس٧م ظمٓمب٦م وٓ جي٥م 

 اإلٟمّم٤مت ًمف يمؾ هذا ٓ ظمالف ومٞمف إٓ ذم ُمقاضع ٟمذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أ.هو

أىمقل زم قمغم هذا اًم٘مقل قمدة ُمالطمٔم٤مت : إومم : مل يرد دًمٞمؾ صحٞمح قمغم 

اجلٚمس٦م ومٛمـ أيـ ضم٤مء هب٤م وهذا اإلدقم٤مء ًمإلمج٤مع ُمٜم٘مقض  ىم٤مل اعمرداوي   ذم 

( واؾمتثٜمك مج٤مقم٦م ُمـ إصح٤مب أَن٤م شمٗم٤مرق اجلٛمٕم٦م 439/ص3اإلٟمّم٤مف  ) ج

دد ًمٙمقَن٤م ؾمٜم٦م ٓ ذم اًمٓمٝم٤مرة واُت٤مد اإلُم٤مم واًم٘مٞم٤مم واجلٚمس٦م سملم اخلٓمبتلم واًمٕم

رشط ًمٚمّمالة ذم أصح اًمقضمٝملم  ىم٤مل ذم جمٛمع اًمبحريـ وشمٗم٤مرق ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد 

ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ذم ؾمت٦م أؿمٞم٤مء ومال دم٥م هٜم٤م اًمٓمٝم٤مرة وٓ اُت٤مد اإلُم٤مم وٓ اًم٘مٞم٤مم وٓ 

اجلٚمس٦م هٜم٤م ىمقٓ واطمدا سمخالف اجلٛمٕم٦م ذم وضمف وٓ يٕمتؼم هل٤م اًمٕمدد وإن اقمتؼمٟم٤مه 

 جيٚمس قم٘مٞم٥م صٕمقده ًمٚمخٓمب٦م ذم أطمد اًمقضمٝملم ًمٚمّمالة سمخالف اجلٛمٕم٦م وٓ

 ًمٕمدم اٟمتٔم٤مر ومراغ إذان هٜم٤م اٟمتٝمك.
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اًمذي ي٘مقل وهذا اخلالف إٟمام  –اعمٗمتقن -وُمـ اًمٕمج٥م ُمـ أيب احلسـ اعمٍمي   

هق ظمالف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ، أًمٞمس احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم وظمالومٝمؿ ُمٕمتؼم  

 .ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن وؾمٚمقك ؾمبٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من 

اًمث٤مٟمٞم٦م :  ٟم٘مؾ قمدم اخلالف ًمٞمس سمٔم٤مهر قمغم هذه اعمس٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أم ٓ طمٞم٨م وىمد 

 ذيمر قمدة ُمس٤مئؾ . 

 (8/ص1اًمث٤مًمث٦م :ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل ذم ُمراشم٥م اإلمج٤مع )ج

ووضمدٟم٤م اإلمج٤مع ي٘متسؿ ـمرذم إىمقال ذم إهمٚم٥م وإيمثر ُمـ اعمس٤مئؾ وسملم 

 سمحره٤م ؾمبح اعمخ٤مًمٗمقن هذيـ اًمٓمروملم وؾم٤مئط ومٞمٝم٤م يمثر اًمتٜم٤مزع وذم 

وم٠مطمد اًمٓمروملم :هق ُم٤م أشمٗمؼ مجٞمع اًمٕمٚمامء قمغم وضمقسمف أو قمغم ُتريٛمف أو قمغم أٟمف 

 ُمب٤مح ٓ طمرام وٓ واضم٥م ومسٛمٞمٜم٤م هذا اًم٘مسؿ اإلمج٤مع اًمالزم .

واًمٓمرف اًمث٤مين :هق ُم٤م اشمٗمؼ مجٞمع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ ومٕمٚمف أو اضمتٜمبف وم٘مد أدى ُم٤م 

ؿ ومسٛمٞمٜم٤م هذا اًم٘مسؿ اإلمج٤مع اجل٤مزي قمب٤مرة قمٚمٞمف ُمـ ومٕمؾ أو اضمتٜم٤مب أو مل ي٠مصم

اؿمت٘م٘مٜم٤مه٤م ًمٙمؾ صٜمػ ُمـ صٗمتف اخل٤مص٦م سمف ًمٞم٘مرب هب٤م اًمتٗم٤مهؿ سملم اعمٕمٚمؿ 

 واعمتٕمٚمؿ واعمٜم٤مفمريـ قمغم ؾمبٞمؾ ـمٚم٥م احل٘مٞم٘م٦م إن ؿم٤مء اهلل وُم٤م شمقومٞم٘مٜم٤م إٓ سم٤مهلل 

وسملم هذيـ اًمٓمروملم أؿمٞم٤مء ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء هل طمرام وىم٤مل آظمرون ُمٜمٝمؿ 

ًمٙمٜمٝم٤م طمالل وىم٤مل ىمقم ُمٜمٝمؿ هل واضمب٦م وىم٤مل آظمرون ُمٜمٝمؿ ًمٞمس٧م ًمٞمس٧م طمراُم٤م 

سمقاضمب٦م ًمٙمٜمٝم٤م ُمب٤مطم٦م ويمرهٝم٤م سمٕمْمٝمؿ واؾمتحبٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ومٝمذه ُمس٤مئؾ ُمـ 

إطمٙم٤مم واًمٕمب٤مدات ٓ ؾمبٞمؾ إمم وضمقد ُمسٛمك اإلمج٤مع ٓ ذم ضمقاُمٕمٝم٤م وٓ ذم 
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ف أ.هو ومتٜمب   ...فام كان من هذا النوع فلوس هذا الكتاب مكان ذكرهأومراده٤م   

 هلذا اًم٘مقل وهذه اعمس٠مًم٦م مل يذيمره٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ومٚمق يم٤من صمؿ إمج٤مع ًمذيمره .
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 إًموووووووزام

 يٚمزم ُمـ ي٘مقل  سم٠من ًمٚمٕمٞمد ظمٓمبتلم أن يثب٧م صمالث ظمٓم٥م ظمٓمبتلم ًمٚمرضم٤مل.

وواطمدة ًمٚمٜمس٤مء قمغم ُم٤مدل قمٚمٞمف طمدي٨م ضم٤مسمر ذم اًمّمحٞمحلم ىم٤مل:   ؿمٝمدت ُمع  

اًمّمالة يقم اًمٕمٞمد ومبدأ سم٤مًمّمالة ىمبؾ    رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

اخلٓمب٦م سمٖمػم أذان وٓ إىم٤مُم٦م صمؿ ىم٤مم ُمتقيمئ٤م قمغم سمالل وم٠مُمر سمت٘مقى اهلل وطم٨م قمغم 

ـم٤مقمتف ووقمظ اًمٜم٤مس وذيمرهؿ صمؿ ُم٣م طمتك أشمك اًمٜمس٤مء ومققمٔمٝمـ وذيمرهـ 

وم٘م٤مل شمّمدىمـ وم٢من أيمثريمـ طمٓم٥م ضمٝمٜمؿ وم٘م٤مُم٧م اُمرأة ُمـ ؾمٓم٦م اًمٜمس٤مء ؾمٗمٕم٤مء 

ل اهلل ىم٤مل ٕٟمٙمـ شمٙمثرن اًمِمٙم٤مة وشمٙمٗمرن اًمٕمِمػم ىم٤مل اخلديـ وم٘م٤مًم٧م مل ي٤م رؾمق

 ومجٕمٚمـ يتّمدىمـ ُمـ طمٚمٞمٝمـ يٚم٘ملم ذم صمقب سمالل ُمـ أىمرـمتٝمـ وظمقامتٝمـ(.

ـِ قَمْبِد اهللهِ ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل :ىَم٤مَم اًمٜمهبِلُّ ( 978وذم رواي٦م ًمٚمبخ٤مري ) ـْ ضَم٤مسمِِر سْم قَم

َؿ َيْقَم اًْمٗمِ  اَلِة صُمؿه ظَمَٓم٥َم وَمَٚمامه وَمَرَغ َٟمَزَل وَم٠َمشَمك َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ْٓمِر وَمَّمغمه وَمَبَدَأ سم٤ِمًمّمه

٠ُم قَمغَم َيِد سماَِلٍل َوسماَِلٌل سَم٤مؾِمٌط صَمْقسَمُف ُيْٚمِ٘مل ومِٞمِف اًمٜمَِّس٤مُء  ـه َوُهَق َيَتَقيمه َرُه اًمٜمَِّس٤مَء وَمَذيمه

َدىَم٦َم.  اًمّمه

 َزيَم٤مَة َيْقِم اًْمِٗمْٓمِر ىَم٤مَل 
ٍ
ـَ طِمٞمٜمَِئٍذ شُمْٚمِ٘مل وَمَتَخَٝم٤م  ىُمْٚم٧ُم ًمَِٕمَٓم٤مء ىْم ـْ َصَدىَم٦ًم َيَتَّمده

َٓ َوًَمٙمِ

ُف حَلَؼٌّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَُم٤م هَلُْؿ  ـه ىَم٤مَل إِٟمه ُرُه َُم٤مِم َذًمَِؽ َوُيَذيمِّ ٤م قَمغَم اإْلِ َوُيْٚمِ٘ملَم ىُمْٚم٧ُم َأشُمَرى طَم٘مًّ

 .َٓ َيْٗمَٕمُٚمقَٟمفُ 

 ٥َم ، وَمَٚمامه وَمَرَغ َٟمَزَل (( ىَمْقًُمُف : ) صُمؿه ظَمٓمَ  3/681ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )
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ُف َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ يَم٤مَن خَيُْٓم٥ُم قَمغَم َُمَٙم٤مٍن ُُمْرشَمِٗمٍع عم٤َِم َيْ٘مَتِْمٞمِف ىَمْقًُمفُ   ومِٞمِف إؿِْمَٕم٤مٌر سم٠َِمٟمه

َم ذِم  "َٟمَزَل  " ُف َصغمه اهللهُ قَمٚمَ  "سَم٤مِب اخْلُُروِج إمَِم اعمَُّْمغمه  "َوىَمْد شَمَ٘مده َؿ يَم٤مَن َأٟمه ْٞمِف َوؾَمٚمه

ْٟمتَِ٘م٤مِل .  ِٓ ـَ اًمٜمُُّزوَل َُمْٕمٜمَك ا اِوَي َضٛمه َْرِض ، وَمَٚمَٕمؾه اًمره ْٕ خَيُْٓم٥ُم ذِم اعمَُّْمغمه قَمغَم ا

ِل   اخْلُْٓمَب٦ِم َوَأنه َذًمَِؽ يَم٤مَن ذِم َأوه
ِ
 يَم٤مَن ذِم َأصْمٜم٤َمء

ِ
َوَزقَمَؿ قِمَٞم٤مٌض َأنه َوقْمَٔمُف ًمِٚمٜمَِّس٤مء

ؾْماَلِم َوَأٟمه  طَم٦ِم سم٠َِمنه اإْلِ ِذِه اعمٍَُْمِّ َبُف اًمٜمهَقِويُّ هِبَ ُف ظَم٤مصٌّ سمِِف َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ، َوشَمَٕم٘مه

َٓ  "وَمَٚمامه وَمَرَغ َٟمَزَل وَم٠َمشَمك اًمٜمَِّس٤مَء  "َذًمَِؽ يَم٤مَن سَمْٕمَد اخْلُْٓمَب٦ِم َوُهَق ىَمْقًُمُف  َواخْلََّم٤مِئُص 

طْمتاَِمِل اهو. ِٓ  شَمْثُب٧ُم سم٤ِم
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 أىمقال اًمٕمٚمامء ذم أن ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد واطمدة :

وقمٜمف   أي أيب ؾمٕمٞمد   ىم٤مل يم٤من  67/ص3ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ذم ؾمبؾ اًمسالم ج

رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  خيرج يقم اًمٗمٓمر وإضحك إمم اعمّمغم وأول 

يشء يبدأ سمف اًمّمالة صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس قمغم صٗمقومٝمؿ 

قمٚمٞمف وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد وأَن٤م   ومٞمٕمٔمٝمؿ وي٠مُمرهؿ ُمتٗمؼ

يمخٓم٥م اجلٛمع أُمر ووقمظ وًمٞمس ومٞمف أَن٤م ظمٓمبت٤من يم٤مجلٛمٕم٦م وأٟمف ي٘مٕمد سمٞمٜمٝمام 

وًمٕمٚمف مل يثب٧م ذًمؽ ُمـ ومٕمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإٟمام صٜمٕمف اًمٜم٤مس ىمٞم٤مؾم٤م قمغم 

 اجلٛمٕم٦م أ.هو

 (453-8/453ىم٤مل  اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم ومتح اًمب٤مري )

ًمبخ٤مري رمحف اهلل )اخلٓمب٦م يقم اًمٕمٞمد ( طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ ىم٤مل ُت٧م شمبقي٥م ا

أظمؼمٟم٤م سمـ ضمري٩م ىم٤مل أظمؼمين احلسـ سمـ ُمسٚمؿ قمـ ـم٤مووس قمـ سمـ قمب٤مس ىم٤مل   

ؿمٝمدت اًمٕمٞمد ُمع رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وأيب سمٙمر وقمٛمر 

 وقمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٙمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يّمٚمقن ىمبؾ اخلٓمب٦م (وذم هذا احلدي٨م

دًمٞمؾ قمغم أن اخلٓمب٦م سمٕمد اًمّمالة .... وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل طمدصمٜم٤م حيل سمـ 

آدم طمدصمٜم٤م أسمق إطمقص قمـ ُمٜمّمقر قمـ اًمِمٕمبل قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل 

ظمٓمبٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  يقم اًمٜمحر سمٕمد اًمّمالة [ ومل 

رضمف ىم٤مل اسمـ ُم٤مضم٦م رمحف اهلل يزد قمغم ذًمؽ وأُم٤م ذيمر اخلٓمبتلم ذم اًمٕمٞمد ومخ

(1389) 
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صَمٜم٤َم  يِنُّ طَمده َٓ ـُ ُُمْسٚمٍِؿ اخْلَْق صَمٜم٤َم إؾِْمَٛمِٕمٞمُؾ سْم صَمٜم٤َم َأسُمق سَمْحٍر طَمده ـُ طَمِٙمٞمٍؿ طَمده صَمٜم٤َم حَيَْٞمك سْم طَمده

ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َيْقَم ومِ  سَمػْمِ قَم ْٓمٍر َأْو َأسُمق اًمزُّ

 َأْضَحك وَمَخَٓم٥َم ىَم٤مِئاًم صُمؿه ىَمَٕمَد ىَمْٕمَدًة صُمؿه ىَم٤ممَ 

 وإؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ اعمٙمل ضٕمٞمػ ضمدا ىمٚم٧م وومٞمف أيْم٤م قمٜمٕمٜم٦م أيب اًمزسمػم 

وىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمام ذم رشيط أؾمئٚم٦م أهؾ اًمٕم٘مٞمؼ ) هل ظمٓمب٦م 

ؿ ظمٓم٥م اًمرضم٤مل ظمٓمبتلم واطمدة ومل يثب٧م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚم

وُم٤م ضم٤مء أٟمف ظمٓم٥م ظمٓمبتلم ومٝمق طمدي٨م ضٕمٞمػ و اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ي٘مقل ذم 

ٟمٞمؾ إوـم٤مر يٜمبٖمل أن خيٓم٥م ظمٓمبتلم ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اجلٛمٕم٦م وٓ ىمٞم٤مس ُمع اًمٜمص 

وم٢من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ظمٓم٥م ظمٓمب٦م واطمدة سمؾ ٓ ىمٞم٤مس أصال 

ف سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف يمام ذيمر اًمبخ٤مري رمحف اهلل ذم صحٞمح

وؾمٚمؿ  ُيسئؾ ومٚمؿ ي٘مؾ سمرأي وٓ ىمٞم٤مس ومٝمل ظمٓمب٦م واطمدة وإذا وضمد ٟمس٤مء ومال 

سم٠مس أن يذه٥م وخيٓم٥م هبـ ظمٓمب٦م أظمرى و ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ رمحف اهلل وطمدصمٜمل 

حمٛمد سمـ راومع وقمبد سمـ محٞمد مجٞمٕم٤م قمـ قمبد اًمرزاق ىم٤مل سمـ راومع طمدصمٜم٤م قمبد 

٤م سمـ ضمري٩م أظمؼمين احلسـ سمـ ُمسٚمؿ قمـ ـم٤موس قمـ سمـ قمب٤مس اًمرزاق أظمؼمٟم

ىم٤مل   ؿمٝمدت صالة اًمٗمٓمر ُمع ٟمبل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   وأيب سمٙمر 

وقمٛمر وقمثامن ومٙمٚمٝمؿ يّمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ اخلٓمب٦م صمؿ خيٓم٥م ىم٤مل ومٜمزل ٟمبل اهلل  صغم اهلل 

أىمبؾ يِم٘مٝمؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمف طملم جيٚمس اًمرضم٤مل سمٞمده صمؿ 

طمتك ضم٤مء اًمٜمس٤مء وُمٕمف سمالل وم٘م٤مل [ ي٤م أُي٤م اًمٜمبل إذا ضم٤مءك اعم١مُمٜم٤مت يب٤ميٕمٜمؽ قمغم 
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أن ٓ ينميمـ سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م ] ومتال هذه أي٦م طمتك ومرغ ُمٜمٝم٤م صمؿ ىم٤مل طملم ومرغ ُمٜمٝم٤م 

أٟمتـ قمغم ذًمؽ وم٘م٤مًم٧م اُمرأة واطمدة مل جيبف همػمه٤م ُمٜمٝمـ ٟمٕمؿ ي٤م ٟمبل اهلل ٓ يدرى 

ومبسط سمالل صمقسمف صمؿ ىم٤مل هٚمؿ ومدى ًمٙمـ أيب وأُمل  طمٞمٜمئذ ُمـ هل ىم٤مل ومتّمدىمـ

 ومجٕمٚمـ يٚم٘ملم اًمٗمتخ واخلقاشمؿ ذم صمقب سمالل    .أهو

 (5/146ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمنمح اعمٛمتع )    

ىم٤مل )ظمٓمبتلم(هذا ُم٤م ُمِمك قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل أن ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد اصمٜمت٤من ٕن 

 ٟمٔمر )أٟمف يم٤من خيٓم٥م ظمٓمبتلم (   هذا ورد ذم طمدي٨م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ومٞمف

وُمـ ٟمٔمر ذم اًمسٜم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م شمبلم ًمف أن اًمٜمبل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  مل خيٓم٥م إٓ  ظمٓمب٦م واطمدة .  ًمٙمٜمف سمٕمد أن أَنك اخلٓمب٦م 

. وىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤مًمٞمٙمام ذم رشح سمٚمقغ اعمرام  ـّ إومم شمقضمف إمم اًمٜمس٤مء و وقمْمٝم

قمٚمامء سملم ظمٓمب٦م اًمٕمٞمديـ واجلٛمٕم٦م ظمٓمبتل اجلٛمٕم٦م يم٤مٟمت٤م ىمبؾ \ؾ )ومرق اًمغُمسج

اًمّمالة َٕنام رشط ًمّمح٦م اًمّمالة واًمنمط يتبع اعمنموط وظمٓمب٦م اًمٕمٞمد شم٤مسمٕم٦م 

ًمٚمّمالة واًمت٤مسمع يتبع اعمتبقع صمؿ إن ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ًمٞمس٧م ُمثؾ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ًمٞمس٧م 

ة ُ صمؿ إن ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ظمٓمبتلم جيٚمس سمٞمٜمٝمام وأيمثر إطم٤مدي٨م قمغم أَن٤م ظمٓمب٦م واطمد

ًمٞمس٧م يمخٓمب٦م اجلٛمٕم٦م أي أَن٤م ًمٞمس٧م ظمٓمبتلم جيٚمس سمٞمٜمٝمام وأيمثر إطم٤مدي٨م قمغم 

أَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة. ي٘مقل يّمٚمقن اًمٕمٞمد ىمبؾ خلٓمب٦م يمٚمٛم٦م اخلٓمب٦م ُمٗمردة ومٝمؾ هل 

ُمـ سم٤مب اؾمؿ اجلٜمس أي ؿم٤مُمؾ ًمٚمخٓمبتلم أم إَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة أيمثر إطم٤مدي٨م 

ًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ذم اًمٕمٞمد قمغم أَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة ومل خيٓم٥م ا
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ظمٓمبتلم  . ًمٙمـ روى اسمـ ُم٤مضم٦م طمدي٨م ضٕمٞمػ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

وؾمٚمؿ  يم٤من خيٓم٥م ظمٓمبتلم يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمجٚمقس . ومٕمغم هذا يٙمقن ) ال (ٍٍ   ًمبٞم٤من 

 احل٘مٞم٘م٦م أي أَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة .أهو

 

 (348ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين رمحف اهلل ذم مت٤مم اعمٜم٦م)

 طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ذم ظمٓمبتل اًمٕمٞمد ٓيّمح .أ.هو 

وىم٤مل اًمِمٞمخ حيل احلجقري طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد أن ؾمئؾ قمـ اًم٘مقل اًمراضمح ذم 

ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ) ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد ىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أٟمف 

ظمٓم٥م ظمٓمب٦م وضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

ًمرضم٤مل صمؿ  ٟمزل ومخٓم٥م اًمٜمس٤مء وًمق قمٚمٛمقا أَن٤م ظمٓمبتلم ًمٜم٘مٚمقا ًمٜم٤م صمالث ظمٓم٥م ا

ظمٓم٥م ومٞمٜمبٖمل أن يٕمٚمؿ أن اخلٓمب٦م اًمتل ٟم٘مٚمقه٤م إومم ًمٚمرضم٤مل واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمس٤مء 

ومج٤مهػم أهؾ يقن أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ظمٓم٥م ظمٓمبتلم وهذا 

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف حمٛمقل قمغم ظمٓمب٦م ًمٚمرضم٤مل وظمٓمب٦م ًمٚمٜمس٤مء. وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء أن 

وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ظمٓم٥م ظمٓمبتلم ىمٕمد سمٞمٜمٝمام ومج٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف 

وهق ضٕمٞمػ ذم إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ اعمٙمل ُمؽموك وضم٤مء سمٚمٗمٔمف ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد 

سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اًمبزار وومٞمف ؿمٞمخ اًمبزار قمبد اهلل سمـ ؿمبٞم٥م 

ُمرشمب٦م اعمؽموك . ومال يّمٚمح ًمٌمء ٓ ذاه٥م احلدي٨م ىم٤مل اًمذهبل واهل وهذا ذم 

هق وٓ إول . وضم٤مء ُمرؾمؾ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م  ىم٤مل   اًمسٜم٦م أن 



 خطأ! ال يوجد نص من النمط المعين في المستند.

 

83 

 

83 

 

خيٓم٥م اإلُم٤مم ذم اًمٕمٞمديـ ظمٓمبتلم يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مجلٚمقس  ُمع يمقٟمف ًمٞمس سمٍميح 

ذم ؾمٜم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  يمام هق ُم٘مرر ذم قمٚمقم احلدي٨م أن 

ُمـ اًمسٜم٦م حمتٛمؾ أن يريد ؾمٜم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   ىمقل اًمت٤مسمٕمل

وحمتٛمؾ أن يريد همػمه ُمـ اخلٚمٗم٤مء ريض اهلل قمٜمٝمؿ هق أيْم٤م ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ 

أيب حيل أطمد اًمٙمذاسملم قمٜمد اسمـ ُمٕملم إصمر ذيمره اًمِم٤مومٕمل ذم إم واًمبٞمٝم٘مل ذم 

اًم٘مٞم٤مس قمغم اجلٛمٕم٦م ٓ اًمٙمؼمى وذم اعمٕمروم٦م. وهذه اًمٓمرق ٓ يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م . و

يّمٚمح ٕٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ) وذيمر طمٗمٔمف اهلل سمٕمض اًمٗمقارق اًمتل ذيمرت 

ؾم٤مسم٘م٤م (. وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أيب يٕمغم واسمـ ظمزيٛم٦م 

سمسٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ظمٓم٥م ذم قمٞمد قمغم 

وومٝمؿ سمٕمض اًمٜم٤مس إن اخلٓمبتلم قمٚمٞمٝم٤م اًمراطمٚم٦م يمٞمػ يسٓمٞمع أن ي٘مقم وجيٚمس . 

ُمع أٟمؽ شمرى اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمزاد يِمػم إمم اخلالف  –همػم صحٞمح  –إمج٤مع 

ويمذا اإلُم٤مم إًمب٤مين واًمٕمثٞمٛملم  واًمّمٜمٕم٤مين يمذًمؽ ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ضقء اًمٜمٝم٤مر

 واًمِمٞمخ ُم٘مبؾ ي٘مقًمقن هبذا .أهو
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وىم٤مل  اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اًمٕمدين: 

 

ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٚمؿ أَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة، وذًمؽ عم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمبل اًمراضمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕم

أطم٤مدي٨م يمثػمة أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ظمٓم٥م ذم اًمٕمٞمد ظمٓمب٦م يٕمٜمل ىم٤مل 

وهٙمذا هذه إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت سمٚمٗمظ اخلٓمب٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمراوي ظمٓم٥م اًمٜمبل 

وأصكم ذم يمٚمٛم٦م ظمٓم٥م أو وقمظ أَن٤م واطمدة، ُمثؾ صالة اًمٙمسقف ظمٓم٥م اًمٜمبل 

احلدي٨م أٟمف ظمٓم٥م ًمّمالة اًمٙمسقف هؾ  ًمّمالة اًمٙمسقف ُمـ فم٤مهرملسو هيلع هللا ىلص 

 ٟمجٕمٚمٝم٤م ظمٓمب٦م أم ظمٓمبتلم ؟

اجلقاب: أن اًمذي قمٚمٞمف اًمٜم٤مس أَنؿ جيٕمٚمقَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة، وهٙمذا ذم صالة 

ًمّمالة آؾمتس٘م٤مء، ومٕمغم فم٤مهر اًمٚمٗمظ شمٙمقن ظمٓمب٦م ملسو هيلع هللا ىلص آؾمتس٘م٤مء ظمٓم٥م اًمٜمبل 

قاطمد، واطمدة، وم٤مٕصؾ ذم هذا اًمتٕمبػم، وذم هذا اًمٙمالم أَن٤م ُتٛمؾ قمغم اخلٓمب٦م اًم

ُمع أن هذا اًمٚمٗمظ ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن اخلٓمٞم٥م، ىمد ظمٓم٥م ظمٓمبتلم، ًمٙمـ ُم٤م ٟمٜمت٘مؾ 

قمـ هذا إصؾ إٓ سمدًمٞمؾ، ُمثؾ ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ًمقرود احلدي٨م اًمّمحٞمح، أن 

أٟمف ظمٓم٥م ذم اجلٛمٕم٦م ظمٓمبتلم، يم٤من اًمٔم٤مهر ُمـ ومٕمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل 

، وأُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصواًمسالم، أٟمف ظمٓم٥م ظمٓمب٦م واطمدة، ومٚمذًمؽ هذا هق هدي اًمٜمبل 

إطم٤مدي٨م اًمقاردة، ذم ؿم٠من اخلٓمبتلم ومٝمل أطم٤مدي٨م ضٕمٞمٗم٦م، مل شمّمح قمـ اًمٜمبل 

 ملسو هيلع هللا ىلص.

ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ ُم٤م هق ُمذه٥م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ذم ؿم٠من ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد، هؾ ظمٓمب٦م 

 واطمدة أم ظمٓمبت٤من؟ 
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ظمٓمب٦م واطمدة، صمؿ مل ي٠ميت قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اجلقاب: أن فمقاهر اًمٜمّمقص شمدل أن اًمٜمبل 

مل ي٠مت ذم أصمر واطمد، أن اًمّمح٤مسم٦م أو سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أَنؿ ظم٤مًمٗمقا هذا اًمٔم٤مهر، 

اًمّمح٤مسم٦م ظمٓمبقا ذم ظمٓمبتلم ذم اًمٕمٞمد، ومٞمّمح أن يٜمس٥م إمم اًمّمح٤مسم٦م أن ُمذهبٝمؿ 

 ذم ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد أَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة.

وًمق ىمٚمٜم٤م هؾ صمب٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م آصم٤مر أَنؿ ي٘مقًمقن سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم 

أٟمف ىم٤مل ذم يمت٤مب اهلل  خمٚمقق؟ ًمٙم٤من اجلقاب: ٓ، مل يثب٧م قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

أٟمف يمالم اهلل همػم خمٚمقق، ومٝمؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمذه٥م ذم هذه اعمس٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م ؟ 

اجلقاب: ٟمٕمؿ، ٕن فم٤مهر ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، شمٗمٞمد أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم 

خمٚمقق، صمؿ مل ي٠مت قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م خي٤مًمػ هذا اًمٔم٤مهر ومٞمّمح أن ٟمٜمس٥م إمم 

اًمٕمٞمد مل ي٠مت قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م يٗمٞمد  اًمّمح٤مسم٦م هذا اعمذه٥م، وًمذًمؽ ذم ظمٓمب٦م

 خم٤مًمٗم٦م هذا اًمٔم٤مهر.

)ؿمبٝمف واًمرد قمٚمٞمٝم٤م (إذا اؾمتدًمقا سم٤مإلمج٤مع اًمذي اؾمتدل سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ؟ 

اجلقاب: أن اًمٙمالم سم٤مإلمج٤مع يٙمقن قمغم ُمراشم٥م، وهؾ اإلمج٤مع طمج٦م أم ًمٞمس 

٦م، سمحج٦م، أوًٓ: سمٕمد شمٗمرق اًمّمح٤مسم٦م ذم إُمّم٤مر ذم اًم٘مرى واًمبالد، وشمٗمرق اًمسٜم

هؾ يتّمقر أٟمف سمٕمد ذًمؽ ممٙمـ أن جيتٛمع اًمٜم٤مس ذم ُمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م قمغم طمٙمؿ 

رشقمل، وىمد شمٗمرىمقا ذم اًمبالد وإُمّم٤مر، وشمٗمرىم٧م اًمسٜم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمقىمقع، 

يٛمٙمـ أن جيتٛمع اًمٜم٤مس ذم مجٞمع اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م، قمغم اًم٘مقل ذم اعمس٠مًم٦م، واحلٙمؿ 

 اًمٗمالين.
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ؾ اًمسٜم٦م، وٓؾمٞمام ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م، سمٕمد وىمقع إُمٙم٤مٟمف أن حيٞمط حمٞمط سمجٛمٞمع أه

وىمد شمٗمرىمقا ذم اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمتل ازدهرت سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء، اعمديٜم٦م اًمقاطمدة 

ومٞمٝم٤م اعمئ٤مت ُمـ اًمٕمٚمامء، ومٙمٞمػ سم٤مًمدول، ويمٞمػ سم٤مُٕمّم٤مر، وض٤مسمط اإلمج٤مع قمٜمد 

، وم٢مذا اؾمتبٕمد ملسو هيلع هللا ىلصإصقًمٞملم هق اشمٗم٤مق جمتٝمدي هذه إُم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

أن حيٞمط سمٕمٚمامء اًمٞمٛمـ، وُم٤م قمٜمدهؿ ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ومٙمٞمػ سمالد احلج٤مز اًمرضمؾ 

 وٟمجد، واًمٕمراق، وسمالد اعمٖمرب.

اإلمج٤مع هؾ يٙمقن طمج٦م أم ٓ؟ اجلقاب: ٟمٕمؿ يٙمقن طمج٦م، ٓ يٛمٙمـ ًمألُم٦م أن 

ملسو هيلع هللا ىلص دمتٛمع قمغم ضالًم٦م، وومٞمٝمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة، وومٞمٝمؿ أهؾ احلؼ، واًمٜمبل 

ؾُمقَل »ٓ دمتٛمع أُمتل قمغم ضالًم٦م«ي٘مقل:  ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمره ، وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممه َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمهؿَ  َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتهبِْع هَمػْمَ ؾَمبِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمَبلمه  ُِم

 [.115َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػمًا﴾ ]اًمٜمس٤مء:

اإلمج٤مع اًمٔمٜمل ٓ اإلمج٤مع  ومٚمذًمؽ هذا اإلمج٤مع اًمذي شمروٟمف ذم اًمٙمت٥م، إٟمام هق

اًم٘مٓمٕمل اًمذي قمٜم٤مه أهؾ إصقل، وإٓ وم٤مًمراضمح ذم إصقل، أن اإلمج٤مع اًمذي 

قمٜم٤مه أهؾ إصقل ٓ يٛمٙمـ ُت٘م٘مف إٓ ذم ُمس٤مئؾ اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًمَضورة، 

وهذا ىمقل اًمِمقيم٤مين واسمـ طمزم، وىمقل اًمِمٞمخ إًمب٤مين، وصٜمٞمع اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ 

 رمحف اهلل.
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٤مت اًمتل شمروَن٤م ذم اًمٙمت٥م ذم همػم اعمس٤مئؾ اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ وًمذًمؽ اإلمج٤مقم

سم٤مًمَضورة، ًمٞمس٧م إٓ إمج٤مقم٤مت فمٜمٞم٦م، سمؾ ٓ شمزيد قمغم أن يٙمقن اًمٜم٤مىمؾ ًمإلمج٤مع 

 ي٘مقل: ٓ أقمٚمؿ ظمالوم٤ًم ذم اعمس٠مًم٦م.

اسمـ اعمٜمذر هؾ ـم٤مف اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمس٤مئؾ اًمتل ٟم٘مؾ ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع، وهٙمذا 

اًمٕمٚمامء؟ وم٤مجلقاب: أَنؿ إذا ىم٤مًمقا: أمجٕمقا ُمٕمٜم٤مه ٓ ٟمٕمٚمؿ اسمـ ضمرير، وهمػممه٤م ُمـ 

ظمالوم٤ًم، وإٓ ُم٤م أيمثر اعمس٤مئؾ اًمتل ٟم٘مٚمقا ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع، ويٙمقن اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م 

ُمِمٝمقر، واٟمٔمر إمم يمت٤مب ُمراشم٥م اإلمج٤مع ٓسمـ طمزم، وُمراشم٥م اإلمج٤مع ًمِمٞمخ 

وي٠ميت اإلؾمالم، يمٞمػ أن اسمـ طمزم اًمذي يتحرى ومٞمف اإلمج٤مع، ي٘مقل: أمجٕمقا، 

 ؿمٞمخ اإلؾمالم وي٘مقل: ًمٞمس سمّمحٞمح، سمؾ ظم٤مًمػ ومالن وومالن.

ؿمبٝم٦م: إذا ىمٚم٧م إن ه١مٓء اًمٜم٘مٚم٦م ًمإلمج٤مع ٓ يٕمٚمٛمقن ٟمزاقم٤ًم ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ومٛمـ 

أيـ أظمذوا اخلٓمبتلم، يم٤مٟمقا ه١مٓء يّمٚمقن ظمٚمػ اًمت٤مسمٕملم، واًمت٤مسمٕمقن يّمٚمقن 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ظمٚمػ اًمّمح٤مسم٦م، واًمّمح٤مسم٦م يّمٚمقن ظمٚمػ اًمٜمبل 

١مٓء قمغم إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ٓ قمغم اجلقاب: أن طمج٦م ه

ظمٓم٥م ظمٓمبتلم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اإلمج٤مع، وم٘مد ضم٤مءت جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م أن اًمٜمبل 

اًمٕمٞمد، ومٝمؿ أظمذوا سمٔمقاهر إطم٤مدي٨م، ًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م اؾمتٛمرار اًمٕمٛمؾ، يٕمٜمل إذا 

ىم٤مل ىم٤مئؾ: هذا اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝمؿ يدل قمغم أَنؿ أظمذوا ُمـ اًمت٤مسمٕملم، واًمت٤مسمٕملم أظمذوا 

اًمّمح٤مسم٦م، وم٤مجلقاب أن هذا همػم صحٞمح، ٕٟمف طمّمؾ ذم اًمزُمـ إول شمٖمػم ُمـ 

اًمسٜمـ، وظمٗم٤مء ًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م، يمام روى اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ُمقـمئف: قمـ قمٛمف أيب 
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ؾمٝمٞمؾ، قمـ قم٤مُمر إصبحل، قمـ أسمٞمف، وهذا إظمػم ىمد أدرك ُمثؾ ـمٚمح٦م سمـ 

ف اًمٜم٤مس، قمبٞمد اهلل، وـمب٘متف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ي٘مقل: ٓ أقمرف ؿمٞمئ٤ًم مم٤م أدريم٧م قمٚمٞم

 إٓ اًمٜمداء سم٤مًمّمالة، وهق ُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم.

ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمبد اًمؼم ذم يمت٤مسمف )آؾمتذيم٤مر(: هذا ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمتٖمٞمػم 

واًمتبديؾ طمّمؾ ذم اًمزُمـ إول، سمسب٥م إُمراء وهمػمهؿ، ىم٤مل: وًمذًمؽ ًمٞمس 

ذم قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م طمج٦م، سمؾ ٓ سمد ُمـ إؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م، ومٚمذًمؽ ُمذه٥م 

اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ًمٞمس ُمذهب٤ًم قمدُمٞم٤ًم، إٟمام ُمذه٥م وضمقدي، ُمذه٥م اًمسٚمػ ٓ 

يٙمقن ُمذه٥م هلؿ إٓ سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م، ومٜمحـ ٟم٘مقل: اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا أُمراء 

، سمؾ وذم طمٞم٤مشمف، أًمٞمس يم٤مٟمقا خيٓمبقن ذم إقمٞم٤مد، ملسو هيلع هللا ىلصذم إُمّم٤مر سمٕمد ووم٤مة اًمٜمل 

 أصمر واطمد صحٞمح، ، عم٤مذا مل ي٠ميت إًمٞمٜم٤م ذمملسو هيلع هللا ىلصومٙمٞمػ يم٤من ومٕمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

أن ومالٟم٤ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمٓم٥م ظمٓمبتلم، أًمٞمس اًمت٤مسمٕمقن يم٤مٟمقا أُمراء، ومٚمامذا مل ي٠مت 

ذم أصمر واطمد أن أطمد اًمت٤مسمٕملم ظمٓم٥م ظمٓمبتلم، سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل: جي٥م أن 

ٟمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمغم ومٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، ٟم٘مقل: ائتٜم٤م سم٤مًمؼمه٤من قمغم أن 

ا ُمذه٥م اًمسٚمػ ٕٟمف ٓ يٕمرف قمٜمف ُمذه٥م اًمسٚمػ هق ظمٓمبت٤من، وم٢مذا ىم٤مل هذ

ظمالف ذم ذًمؽ، ٟم٘مقل: ه٤مشمقا اًمؼمه٤من وه٤مشمقا اًمدًمٞمؾ، قمغم أن اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم ُمثؾ اإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، يم٤مٟمقا 

ي٘مقًمقن: سم٤مخلٓمب٦م اًمقاطمدة،   ذم اًمٕمٞمد، وُمثؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم يمت٤مسمف )اًمنمح 

واًمِمٞمخ إًمب٤مين، واًمِمٞمخ ُم٘مبؾ، سمؾ مل يٙمتٗمٞم٤م سمٛمجرد اًم٘مقل طمتك  اعمٛمتع(،
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طمّمؾ ُمٜمٝمؿ شمٓمبٞمؼ، ًمٚمخٓمب٦م اًمقاطمدة، وم٤مًمِمٞمخ إًمب٤مين وـمالسمف وأٟمّم٤مره ذم سمالد 

اًمِم٤مم، يم٤مٟمقا خيٓمبقن ظمٓمب٦م واطمدة، ويمذًمؽ اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ، وهؿ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ 

امء اخلٓمب٦م قمغم ُمرأى وُمسٛمع ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مَيـ، ومٚمامذا اظمت٤مر ه١مٓء اًمٕمٚم

 اًمقاطمدة، وـمب٘مقه٤م وهؿ أئٛم٦م ذم هذا اًمِم٠من.

ومٝمذان اإلُم٤مُم٤من يم٤مٟم٤م يري٤م اخلٓمب٦م اًمقاطمدة، وٓ يري٤من ذًمؽ ظمروضم٤ًم قمـ ُمٜمٝم٩م 

اًمسٚمػ، وٓ ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز، واًمِمٜم٘مٞمٓمل، وقمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل، وٓ اسمـ 

روضم٤ًم محٞمد، وٓ همػمهؿ ُمـ إئٛم٦م اًمٙمب٤مر، ُم٤م ىم٤مًمقا: هذا اعمذه٥م سم٤مـمؾ، ويٕمد ظم

قمـ ُمذه٥م اًمسٚمػ، سمؾ إٟمٜم٤م ٟم٘مٚم٥م هذه اًمدقمقة وهذا آهت٤مم قمغم ىم٤مئٚمف، ٟم٘مقل: 

أٟمتؿ اًمذيـ ظمرضمتؿ قمـ أومٝم٤مم اًمٕمٚمامء، وقمـ ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ، يمٞمػ ذًمؽ؟ ٟم٘مقل: 

ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمذيـ شمستدًمقن سمٙمالُمٝمؿ، وشمستٙمثرون سم٢ممج٤مقمٝمؿ، ُم٤م هل 

شمٕمت٘مدون أن طمجتٝمؿ ذم اخلٓمبتلم؟ طمجتٝمؿ إطم٤مدي٨م اًمقاردة، ًمٙمـ أٟمتؿ 

إطم٤مدي٨م اًمقاردة ضٕمٞمٗم٦م، وم٠مشمقين سمرضمؾ واطمد يرى أن إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم 

اًمب٤مب ضٕمٞمٗم٦م، صمؿ ي٘مقل: إن ظمٓمب٦م اًمٕمٞمد هل ظمٓمبت٤من، ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمذيـ 

 يٓم٤مًمبقن سمٗمٝمؿ اًمسٚمػ ًمٞمس سم٤مًمذيـ اظمذوا سم٤مخلٓمب٦م اًمقاطمدة.

، دومٕمقا سم٤مإلمج٤مع ىم٤مل: وإن طمج٦م اًم٘م٤مَيـ هل دقمقة اإلمج٤مع، إذا أقمٞمتٝمؿ إدًم٦م

 سمقضمف ُمٜم٤مزقمٞمٝمؿ، ومّم٤مرت قمّم٤م يتقيم٠م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ًمٞمس ُمٕمف دًمٞمؾ.

ؿمبٝم٦م: ُمـ ىم٤مل هذا اًمٙمالم ـمٞم٥م، ًمٙمـ ٓ ي٤م ؾمبح٤من اهلل، وٓ قمٜمديمؿ واطمد ُمـ 

 اعمت٘مدُملم يرى ظمٓمب٦م واطمدة .
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اجلقاب قمـ ذًمؽ، ُمع أَنؿ يستدًمقن سم٘مقل اإلُم٤مم أمحد، إي٤مك أن شم٘مقل ذم ُمس٠مًم٦م 

 ٤مم، سم٤مًمٜمسب٦م ًم٘مقل اإلُم٤مم أمحد، ومٝمٜم٤مك ضمقاسم٤من: ىمقل ًمٞمس ًمؽ ومٞمٝم٤م إُم

بُِٕمقا  إول: هؾ ىمقل اإلُم٤مم أمحد أهدى أو أصدق، أم ىمقل رسمٜم٤م قمز وضمؾ: ﴿اشمه

ُروَن﴾  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيمه ُٙمْؿ َوٓ شَمتهبُِٕمقا ُِم ـْ َرسمِّ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم

 [.3]ٕقمراف:

 .»رشمٙمؿ سمف وم٤مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿُم٤م أُم«ملسو هيلع هللا ىلص: ىمقل اًمٜمبل 

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م ََن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف  ويمذًمؽ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿ َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمره

 [.7وَم٤مْٟمَتُٝمقا﴾]احلنم: ُمـ أي٦م

اًمث٤مين: إؾمح٤مق سمـ راهقيف ىمٞمؾ ًمف ذم ُمس٠مًم٦م إن أمحد يقاوم٘مؽ قمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مل: احلٛمد 

ومٚمق ذهبٜم٤م ٟمٜمٔمر إمم صٜمٞمع اًمسٚمػ، هلل ُم٤م فمٜمٜم٧م أن أطمدًا يقاوم٘مٜمل قمٚمٞمٝم٤م، 

ًمقضمدت أن يمثػمًا ُمـ اعمس٤مئؾ ي٘مقًمقن ومٞمٝم٤م: ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم يمذا، وذه٥م 

أمحد إمم يمذا، ومٞمدل قمغم أن قمٛمٚمٝمؿ قمغم أن هذا ًمٞمس هق اعم٘مّمقد، أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٛمؾ 

 سمٔمقاهر اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، طمتك ٟمٕمٚمؿ ُمـ أظمذ هبذا اًمٔم٤مهر.

 )إًمزام (

بت٤من، ٟم٘مقل: ه٤مت اًمدًمٞمؾ، ي٘مقل: هذا هدي إذا ىم٤مل إرضمح وإىمرب اخلٓم

اًمسٚمػ، ٟم٘مقل: ه٤مت أصمر صحٞمح، قمغم أَنؿ ظمٓمبقا ظمٓمبتلم، وإُم٤م أن شم٘مقًمقا: 

هذا يمالم إئٛم٦م إرسمٕم٦م، ُمتك يم٤من يمالم إئٛم٦م إرسمٕم٦م طمج٦م؟ ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 ظم٤مًمػ ذم ُمس٤مئؾ ٓ يٕمرف ًمف خم٤مًمػ.
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اعمس٠مًم٦م سمدقم٦م، إٟمام  ُمس٠مًم٦م: هؾ ُمـ ىم٤مل سمخٓمب٦م أو ظمٓمبتلم يبدع؟ اجلقاب: ًمٞمس

 اعمس٠مًم٦م راضمح وُمرضمقح.

ي٘مقل: ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ ملسو هيلع هللا ىلص إؿمٙم٤مل: إذا ىم٤مل ىم٤مئؾ: أًمٞمس اًمٜمبل 

، ٟمٗمٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م، أن اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م »فم٤مهريـ

ُمقضمقدة ذم يمؾ زُم٤من، ومٞم٘مقل: هذه اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م، ُمـ قمٍم إئٛم٦م إرسمٕم٦م، إمم 

هذا، شمٕمٚمٛمقن ُمـ ظمٓم٥م ظمٓمب٦م واطمدة ُمع أن اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة يم٤مٟم٧م قمٍمٟم٤م 

ُمقضمقدة؟ اجلقاب: أن ُمٕمروم٦م احلؼ، وآقمت٘م٤مد سم٤محلؼ، هذا اًمذي ٓ يٛمٙمـ أن 

خيٗمك، أُم٤م ُمس٠مًم٦م شمٓمبٞمؼ هذا احلؼ، ومٝمذا ىمد خيٗمك ذم سمٕمض إزُم٤من، وأرضب 

٨م اسمـ ًمٙمؿ ُمثاًل، ُمس٠مًم٦م اًمٓمالق اًمثالث ذم اعمجٚمس اًمقاطمد، شمٕمد واطمدة حلدي

، وأيب سمٙمر، وصدر ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر، صمؿ ملسو هيلع هللا ىلصقمب٤مس ريض اهلل قمٜمف ذم زُمـ اًمٜمبل 

ىم٤مل قمٛمر: إن اًمٜم٤مس اؾمتٕمجٚمقا ذم أُمر يم٤مٟم٧م هلؿ ومٞمٝم٤م أٟم٤مءة، ومٚمق أُمْمٞمٜم٤مه قمٚمٞمٝمؿ، 

ومٛمـ زُمـ قمٛمر إمم قمٝمد ؿمٞمخ اإلؾمالم واًم٘مْم٤مة جيٕمٚمقن ـمالق اًمثالث ٟم٤مومذًا، 

ؾمالم، وهٙمذا ُمس٠مًم٦م  إذان ومٜم٘مقل: هذه اًمٗمؽمة ُمـ زُمـ قمٛمر إمم زُمـ ؿمٞمخ اإل

أذن أذاٟم٤ًم واطمدًا، وهٙمذا أسمق سمٙمر وقمٛمر، ومٚمام يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمث٤مين ًمٚمجٛمٕم٦م، اًمٜمبل 

قمثامن ضمٕمٚمف أذاٟملم، ُمدة ـمقيٚم٦م واًمٜم٤مس ي١مذٟمقن أذاٟملم، ومٗمٞمف ومرق سملم ُمٕمروم٦م 

احلؼ واًمّمقاب، وفمٝمقر احلؼ واًمّمقاب، ذم جمتٛمٕم٤مت ٓ ؾمٞمام ذم ُمس٠مًم٦م 

 أومراد اًمٜم٤مس، أو راضمٕم٦م إمم إُمراء.اخلٓمب٦م، واخلٓمب٦م راضمٕم٦م إمم 
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صمؿ ٟم٘مقل: ه٤مشمقا ًمٜم٤م واطمدًا يرى ضٕمػ إطم٤مدي٨م اًمقاردة، صمؿ ي٘مقل سم٤مخلٓمبتلم 

 ذم اًمٕمٞمد، ؾمقاء ُمـ اعمت٘مدُملم أو اعمت٠مظمريـ.

 (1/383ىم٤مل اًمسٞمد ؾم٤مسمؼ ذم وم٘مف اًمسٜم٦م  )

 يمؾ ُم٤م ورد ذم أن ًمٚمٕمٞمد ظمٓمبتلم يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام اإلُم٤مم سمجٚمقس ومٝمق ضٕمٞمػ أ.هو

شم٘مدُم٧م أىمقال اًمٕمٚمامء أن ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ظمٓمبتلم إٟمام هق ىمٞم٤مس قمغم اجلٛمٕم٦م وٓ وىمد 

شمٕم٤مرض اًمٜمّمقص سم٤مًم٘مٞم٤مؾم٤مت ُمع ُم٤م رأي٧م ُمـ اًمٗمقارق سملم ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م 

وظمٓمب٦م اًمٕمٞمد  وٟمس٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يٚمٝمام رؿمدٟم٤م وأن يرزىمٜم٤م اإلظمالص 

 واعمت٤مسمٕم٦م وأن جيٜمبٜم٤م اًمت٘مٚمٞمد وإشمب٤مع اهلقى واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 وقمٛمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد اإلُم٤مم ويمذا قمبد اًمٕمزيز اًمؼمقمل قمغم أَن٤م ظمٓمب٦م واطمدة .

 

 

 


