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 فقه الصالةيف 

 مقدمة خاصة باللتاب الثانى

 الوجيز الفقوي 

لَم  اًم
ِ
 َربِّ اًْمَٕم٤معَم

ِ
ه
ِ
ـِ اْْلَْٛمُد ّلِل ي طِمٞمِؿ   َُم٤مًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ ـِ اًمره ْْحَ  اًمهِذي ظَمَٚمَؼ ,ره

ِ
ه
ِ
اْْلَْٛمُد ّلِل

ِْؿ َيْٕمِدًُمقنَ  ـَ يَمَٗمُروا سمَِرِّبِّ ِذي ُٚمََمِت َواًمٜمُّقَر صُمؿه اًمه َْرَض َوضَمَٕمَؾ اًمٔمُّ ْٕ ََمَواِت َوا ًه اْْلَْٛمُد  ,اًم

ٌِْدِه اًْمِٙمَت٤مَب َوَلْ  ِذي َأنَْزَل قَمغَم قَم  اًمه
ِ
ه
ِ
ـْ ًَمُدْٟمُف  ّلِل ََيَْٕمْؾ ًَمُف قِمَقضًم٤م ىَمٞمًَِّم ًمُِٞمٜمِْذَر سَم٠ْمؾًم٤م ؿَمِديًدا ُِم

ٜم٤ًم َُم٤ميمِثلَِم وِمٞمِف َأبًَدا ًَ ٤مِْل٤َمِت َأنه ََلُْؿ َأضْمًرا طَم ـَ َيْٕمَٛمُٚمقَن اًمّمه ِذي َ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًمه ٌَنمِّ اْْلَْٛمُد , َوُي

ََمَواِت َوَُم٤م ذِم  ًه ِذي ًَمُف َُم٤م ذِم اًم  اًمه
ِ
ه
ِ
ظِمَرِة َوهُ ّلِل ْٔ َْرِض َوًَمُف اْْلَْٛمُد ذِم ا ْٕ ْْلَِٙمٞمُؿ اْْلٌَػُِم  قا ا

ـَ اًمًَمء وُم٤ميٕمرج ومٞمٝم٤م وهر  ُرُج ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم٤م َيٜمِْزُل ُِم َْرِض َوَُم٤م ََيْ ْٕ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م َيٚم٩ُِم ذِم ا

َْرِض ضَم٤مقِمِؾ اعْمَََلئِ  ,اًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمقر ْٕ ََمَواِت َوا ًه ِر اًم
 وَم٤مـمِ

ِ
ه
ِ
َٙم٦ِم ُرؾُمًَل ُأوزِم اْْلَْٛمُد ّلِل

َ قَمغَم يُمؾِّ ؿمٞمئ ىمدير       ,َأضْمٜمَِح٦ٍم َُمْثٜمَك َوصُمََلَث َوُرسَم٤مَع َيِزيُد ذِم اْْلَْٚمِؼ َُم٤م َيَِم٤مُء إِنه اّلِله

اْلٛمد هلل ٟمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف وٟمًتٕملم سمف وٟمًتٝمديف وٟمًتٖمٗمرة  وٟمٕمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ  ُمـ 

ُمْمؾ ًمف  وُمـ يْمٚمؾ ومَل ه٤مدى ًمف  ذور أنٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمَمًمٜم٤م   ُمـ هيده اهلل ومَل 

ومَل ذيؽ رم ذاشمف وٓ رم صٗم٤مشمف وٓ رم  ,وأؿمٝمد أن ٓآه آاهلل وطمده ٓذيؽ ًمف

 مهىه جه ين ُّٱ 9أومٕم٤مًمف ضمؾ ضمَلًمف وشم٘مدؾم٧م أؾمَمؤه  يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ ذاشمف
سملم ًمٜم٤م ذف اًمٕمٚمؿ سمف وسم٠مُمره , ;00>اًمِمقرى9  َّخي حي جي  يه

ومتدسمر ,يمثػما  ☺رم يمت٤مسمف ووطمٞمف سمًٜم٦م ٟمٌٞمف  درضم٦مأهٚمف وذًمؽ  سمٙمَلُمف ؾمٌح٤مٟمفقوقمٚم

 يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ 9ُمٕمك أظمك اْلٌٞم٥م ىمقًمف شمٕم٤ممم رم ؾمقرة آل قمٛمران
 َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ىن نن ُّٱ9 وأظمؼم سم٠مهنؿ سم٤مْلؼ أهؾ اْلِمٞم٦م رم هن٤مي٦م آيتك ؾمقرة وم٤مـمر, ;07>آل قمٛمران9 
 حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
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  مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب
 َّ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

وأؿمٝمد آن , ;003>ـمف9  َّ يه ىه مه جه ينُّٱ9 ورم ؾمقرة ـمف، ;16,17>وم٤مـمر9 

حمٛمدا قمٌد اهلل ورؾمقًمف وُمّمٓمٗم٤مة ُمـ ظمٚم٘مف وأُمٞمٜمف قمغم وطمٞمف ًمٚمٜم٤مس وظمٚمٞمٚمف ىم٤مل 

شمرهمٞم٤ٌم رم وًمقج هذا اًمٓمريؼ  يمَم ضم٤مء رم يمثػم ُمـ اإلظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م وُمٜمٝم٤م ىمقًمف  

 ()ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ (اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف رم اًمديـ )ُمـ يرد 9☺

مهللا صغم  إذا ُمررشمؿ سمري٤مض اجلٜم٦م وم٤مرشمٕمقا-------(), وىم٤مل قمـ جم٤مًمس اًمٓمٚم٥م هذه

 يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ9 قمٚمٞمف وآلف وصح٤مسمتف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم
 جم يل ىل مل خل ُّٱ، ;0/1>آل قمٛمران9  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ، ;0>اًمٜم٤ًمء9  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي
  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ

أُم٤م سمٕمد وم٤من أصدق اْلدي٨م وأذومف  ، ;60,/6>إطمزاب9   َّ جس مخ جخ مح جح

وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م  ☺يمت٤مب اهلل وظمػم اَلدى وأطمًٜمف هدى حمٛمد 

وَلًم٦م ُمردودة قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ًم٘مقل دة( ٤مسمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م  )رم اًمنميٕم٦مواًمٕمٌ

 صمؿ  أُم٤م سمٕمد  -ردقُمـ قمَم قمٛمَل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝم9اعمٕمّمقم

ومٙمَم ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة رم ُم٘مدُم٦م ُمنموع اًمقضمٞمز اًمدقمقى سملم يدى  اًمٙمت٤مب إول 

سملم يديؽ  أظمك اًمداقمٞم٦م واعمًٚمؿ اْلٌٞم٥م   اًمٙمت٤مب اًمث٤مٟمك قه٤م ه )اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدى

 ,9واعمًٛمك

رم ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م شمْمٛمٝم٤م ومّمقل أضمزاء اًمٙمت٤مب اْلٛم٦ًم أوًمٞمتف )اًمقضمٞمزاًمٗم٘مٝمل(  

يمَم ؾمٞم٠متك ان ؿم٤مء اهلل  ص٦م سمف وشمقـمئ٦م شمٕمريٗمٞم٦م ٓضمزاءءءه سمٛم٘مدُم٦م شمقوٞمحٞم٦م ظم٤م
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ـمريؼ اعمًٚمؿ واعمًٚمٛم٦م ورم اًمٌّمػمة ًمٚمٓمريؼ امم اهلل شمٕم٤ممم  ًمٞمٙمقن زادا قمغم ـمرق

ٞم٦م اْلٌٞم٥م  ٟمٗمس اًمقىم٧م  يمٛم٘مّمد أؾم٤مس عمنموع اًمقضمٞمز اًمدقمقى زادا ٕظمك اًمداقم

ويمذا عمجٚمًف ,ّمٚملم سمؾ وهمػمهؿ رم أُم٤ميمٜمٝمؿ رم درؾمف اًمدورى سم٤مًمٗم٘مف جلٛمٝمقر اعم

طمٞم٨م اعمدارؾم٦م ُمع ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  ,اًمٕمٚمٛمك سم٤معمًجد رم اًمٖم٤مًم٥م وُمٚمح٘م٤مشمف أطمٞم٤مٟم٤م

اًمنمقمك واًمراهمٌلم ومٞمف  شمٞمًػما قمٚمٞمف سمتقومػم وىم٧م اًمٌح٨م ًمف ًمٞمًتثٛمره رم اًمؽمسمٞم٦م 

ـمري٘متف رم اًمٕمرض    (وأقمٜمك ِّبَم اًمدرس واعمدارؾم٦مواًمتٖمٞمػم اعمٜمِمقد   وًمٙمؾ ُمٜمٝمَم )

يمَم ؾمؽمى أظمك يمٛمث٤مل رم اجلزء )ًمٚمٛم٠ًمل٦م اعمخت٤مرة وان يمٜم٧م  ًمٚمح٤مضم٦م واًمتًٝمٞمؾ ًمف 

,أرُمز ًمٚمدرس سم٤مًمرُمز )د( يٙمت٥م سمجقار قمٜمقان اعم٠ًمل٦م (إول ُمـ  اًمٙمت٤مب

ء  سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٕم ت٤مدة   وًمٚمٛمدارؾم٦م َل٤م رم جمٚمس اًمٓمٚم٥م سم٤مًمرُمز )ُمد( ورم سم٘مٞم٦م إضمزا

وىمد سمدأت يمؾ ضمزء ُمـ اًمٙمت٤مب سمذيمر -ُمدارؾمتفوُم٤مدة َيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م  درؾمف أ

شمٙمقن  ☺إدًم٦م سم٘مقل اًمِم٤مرع سم٤ممج٤مل ُمـ يمت٤مب اهلل  واًمث٤مسم٧م ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

ظمره( رم ُمٌح٨م سملم يدى يمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٙمت٤مب )قمدا إول طمٞم٨م ؾمٞمٙمقن رم آ

عمخت٤مر رم وضمٞمزٟم٤م أطم٤ٌمسمك  مم٤م ؾمٓمرشمف يراع صمؿ ا ,هداي٦م اجلزء,ظم٤مص ُمًت٘مؾ سمٕمٜمقان 

 ,أظمك اْلٌٞم٥م  ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممأئٛمتٜم٤م إقمَلم  ُمٜمتٝمٞم٦م سمخَلص٦م وضمٞمزة  يمَم ؾمؽمى 

وأردد هٜم٤م   ☺وهٜم٤م أتذيمر ُم٤م شمٕمٚمٛمف اًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمف  ُمـ طمٌٞمٌف وىمدوشمٜم٤م 

 (٤م)مهللا اضمٕمؾ قمٛمغم هذا ص٤مْل٤م واضمٕمٚمف ًمقضمٝمؽ ظم٤مًمّم٤م وٓ دمٕمؾ ٕطمد ُمٜمف ؿمٞمئ

ٟمٕمؿ  أريد ِّبذا آقمداد وهلل اْلٛمد ُمرو٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمؼم حم٤موًمتك ضمؼم يمن 

امم اهلل شمٕم٤ممم وُمـ  ,اعمٕمرووم٦م ـمٌٞمٕمتف,اضم٥م قمغم ـمري٘مٜم٤م شم٘مّمػمى  رم اجلٝم٤مد اًمق

ًمٜمٗمًك يمداقمٞم٦م واظمقاٟمك اًمدقم٤مة  حت٘مٞمؼ قٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ومٜمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م رم هذا اعمٞمدان أرضم

يمَم  (ػ اًمًٌٕم٦م )ظم٤مص٦م اًمثَلث إظمػمةأيمثر ُمـ هدف  ُمـ سملم أهداف اًمت٠ملٞم

اعم٘مّمقد سم٤مًمت٠ملٞمػ  9وم٘م٤مل طمٍمه٤م اضمتٝم٤مدا سمٕمض قمٚمَمءٟم٤م وُمٜمٝمؿ  اعم٘مري ؒ

ؾ ٤مرء ألػ ٟم٤مىمًّم وأ ،رء ل يًٌؼ إًمٞمف ومٞم١مًمػ 9ؾمٌٕم٦م  ،ظمٓم٠م ومٞمّمححوأ ،ومٞمٙمٛمه

أزه٤مر )ا-ـه  -ُمٜمثقر ومػمشم٥موأ ،ُمٗمرق ومٞمجٛمعوأ ،ُمٓمقل ومٞمختٍموأ ،ُمِمٙمؾ ومٞمنمحوأ
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ط ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م واًمتًٌٞم اَلدفقأطم٤مول اًمؽميمٞمز ٟمح-(24, 2.23ًمٚمٛم٘مري ) (اًمري٤مض

وهذا دورى ومٞمٝم٤م ٕظمك اًمداقمٞم٦م ويٌ٘مك قمٚمٞمف اعمزيد  اعمٜم٤مؾم٥م رم قمرض اعم٠ًمل٦م 

ًمٚمح٤مل واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمقومؼ اعمًدد-  أوومر ًمف رم درؾمف وىم٧م اًمٌح٨م رم 

رم طمٚم٘م٦م أوجمٚمس  اًمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمخت٤مرة أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمدارؾم٦م

اًمٓمٚم٥م ًمٙمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م اعمخت٤مرة( ؾمتجدٟمك ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أظمك اْلٌٞم٥م 

طمٞم٨م اعمت٤مح –ُمراقمٞم٤م رم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمرض َل٤م إصقل َل٤م ُمـ شمراث أُمتٜم٤م اًمٗم٘مٝمك 

ت٤مر ُمٜمٝم٤م )اعمٕمتٛمدهم٤مًم٤ٌم اعمٜم٤مؾم٥م ذيمره  ًمٚمٗم٤مئدة  ُمـ   إصقل واعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م  أظموأ

سم٤معمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمِمٝمقرة  (٤مرة رم فمٜمك ويمَم ىمٞمؾ قمٜمف أطمٞم٤مٟم٤مؾمٝمؾ اًمٕمٌ ,قمٜمد أهٚمف

ًمّم٤مطمٌف  (ورم اًمٖم٤مًم٥م أبدأ سم٤معمذه٥م اًمِم٤مومٕمك طمٞم٨م ُمتـ أبك ؿمج٤مع )ًمًٝمقًم٦م قم٤ٌمرشمف

ٟم٤مفمرا شمٕم٤ممم  اًم٘م٤ميض آُم٤مم أبك ؿمج٤مع أْحد سمـ اْلًلم سمـ أْحد إصٗمٝم٤مين ؒ

ذب وأطمٞم٤مٟم٤م أرضمع امم ُمٝم, رم سمٕمض ذوطمف وآ وم٤معمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمقوى ؒ

وُم٤م سمدأت سم٤مًمِم٤مومٕمك آ ًمًٌ٘مف  يمٛمتـ صم٤من أوهمػمه اًمِمػمازى ؒ

رم اًمت٠مؾمٞمس ًم٘مقاقمد هذا اًمٕمٚمؿ وآ وم٤مٕئٛم٦م يمٚمٝمؿ سمَل اؾمتثٜم٤مء  اعمٕمروف ؒ

ُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  وُمٜمٝمؿ اًمٗمتك اًمِمٞم٤ٌمٟمك رائد ُمدرؾم٦م اْلدي٨م اُم٤مم 

ن وم٘مٝمف  اًمزاد طمٞم٨م اذيمر ُمـ ُمتق  اًمًٜم٦م واًمّم٤مسمر قمغم اعمحٜم٦م آُم٤مم أْحد ؒ

ًمٜمج٤م ُمقؾمك سمـ أْحد سمـ ُمقؾمك سمـ ؾم٤مل سمـ قمٞمًك قذف اًمديـ أب ًمّم٤مطمٌف اًمٕمَلُم٦م  ا

وُمٕمقٓ رم اًمتقوٞمح ًمف سم٤مذن اهلل ,سمـ ؾم٤مل اعم٘مدد اْلج٤موي صمؿ اًمّم٤مْلل اًمدُمِم٘مل 

ؽ  سمحؼ ُمٗمٞمد ممتع  ويمذًمقومٝم  شمٕم٤ممم قمغم اًمنمح اعمٛمتع ًمٚمٕمَلُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ؒ

وأقمقل قمغم ُمدرؾمتف يمثػما وُمٕمف همػمه ُمـ اعمجتٝمديـ  ,همٚم٥مٟمٞمؾ اعمٓم٤مًم٥م  صم٤مٟمٞم٤م رم إ

ويمذا اًمٕمَلُم٦م اًمِمقيم٤مٟمك رم ظمَلص٦م   رم قمٍمهؿ   يمِمٞمخ آؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ؒ

ؿم٠منف قمٜمد أهٚمف قًمٕمٚم –وًمٚم٤ًمدة إطمٜم٤مف  أقمقل رم إهمٚم٥م, اًمدرس ًمٚمٛم٠ًمل٦م

اًمٕمٛمده ًمٚمٙمثػم قومٝم (شمٕم٤ممم قمغم اًمٙمت٤مب )خمتٍم اًم٘مدورى ؒ, واظمتّم٤مر قم٤ٌمرشمف

اعمتقن قمٜمد أصح٤مب اعمذه٥م  يم٤مَلداي٦م ُمثَل وهمػمه  وًمٚمَمًمٙمٞم٦م أرضمع هم٤مًم٤ٌم  ُمـ
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حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب  سمـ ٟمٍم قاًمتٚم٘ملم( ًمٚم٘م٤مى اًمّم٤مًمح أب)امم  ()ًمًٝمقًم٦م اًمٕم٤ٌمرة أيْم٤م

سمٕمْم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,أطمٞم٤مٟم٤م, وىمد أذيمر رم اعمدارؾم٦م اًمٌٖمدادى ؒ

د ُمـ ذيمر ُم٤م حييرم اًمذهـ  وأذيمرك وٟمٗمًك هٜم٤م  أظمك اْلٌٞم٥م أن اًم٘مّم وإصقًمٞم٦م

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اْل٤مص٦م  ًمٌٕمض اعم٤ًمئؾ   )ًمتٙمقن دراؾم٦م امج٤مًمٞم٦م وُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م أ

رم  يمَم قمؼم قمـ قمؼم قمـ ذًمؽ آُم٤مم  اًمزريمِمك ؒ  (ًمٚمٗم٘مف ىمٌؾ اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ًمف

رم إؿم٤ٌمه  اعمٜمثقر ويمَم أؿم٤مر امم أمهٞم٦م ذًمؽ آُم٤مم  شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمك ؒ

قمغم ـم٤مًم٥م اًمتح٘مٞمؼ وُمـ يتِمقق إمم اعم٘م٤مم إقمغم ذم اًمتّمقر طمؼ  9وم٘م٤مل,واًمٜمٔم٤مئر

واًمتّمديؼ أن حيٙمؿ ىمقاقمد إطمٙم٤مم ًمػمضمع إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًمٖمٛمقض ويٜمٝمض سمٕم٥مء 

ًمؽمؾمخ ذم اًمذهـ  ؛آضمتٝم٤مد أتؿ هنقض صمؿ ي١ميمده٤م سم٤مٓؾمتٙمث٤مر ُمـ طمٗمظ اًمٗمروع

 ُمثٛمرة قمٚمٞمف سمٗمقائد همػم ُم٘مٓمقع ومْمٚمٝم٤م وٓ ممٜمقع-ا ـه

ٓ سمد أن يٙمقن ُمع اإلٟم٤ًمن " م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٘مقًمف ؒويمذًمؽ ؿمٞمخ آؾمَل ,

ٟمٕمؿ ًمـ ٟمًتٖمرق رم ذًمؽ  ,-"أصقٌل يمٚمٞم٦م َيُردُّ إًمٞمٝم٤م اجلزئٞم٤مت ًمٞمتٙمٚمؿ قمغم قمٚمٍؿ وقمدلٍ 

واٟمَم ؾمتٙمقن جمرد اؿم٤مرات ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ذف ذًمؽ وأمهٞمتف ومح٥ًم  وآ ومٚمذًمؽ 

هلل وطمتك ؿمٞمقظمٝمؿ رْحٝمؿ اوُمٞم٤مديٜمف وومرؾم٤مٟمف ؾمقاء إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ طمٗمٔمٝمؿ اهلل أ

سم٘مك مم هٜم٤م شمٜمٌٞمف ظم٤مص  (َٓيرج سمٜم٤م آـمٜم٤مب ومٞمٝم٤م قمـ اعم٘مّمقد رم هذا )اًمقضمٞمز

سم٤مْلَلص٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمٞم٨م  ذيمر اًمراضمح اًمٔم٤مهراعمخت٤مر)قمغم رأى( عم٤ًمئؾ اًمٌح٨م 

اًمنمط  ووهقأن ذًمؽ ؾمٞمٙمقن سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمٌػمه٤م )أىمّمد سم٤مًمٙمٌػم هٜم٤م اًمريمـ أ

اعمٙمروه طمٞم٨م أن ضمؾ وٓ اعمٜمدوب أ   ,٦موُمٕمف اًمقاضم٥م يمَمقمؼمقمٜمف سمٕمض إئٛم

اعمٕمتؼم هم٤مًم٤ٌم وطمتك ٓ ٟمْمٞمؼ واؾمٕم٤م قمغم وآظمتَلوم٤مت ومٞمف ُمـ اظمتَلف اًمتٜمقع أ

ومم٤م أؾمتخدُمف ُمًتٗمٞمدا ُمٜمف رم اًمؽمضمٞمح قمغم رأى عمـ  (وضمٞمز)اعمًٚمٛملم  سم٤مٓو٤موم٦م أنف 

طمٗمٔمف ُمقؾمققم٦م    د حمٛمد ٟمٕمٞمؿ ؾم٤مقمك   (ًمٌٕمض هذه اعم٤ًمئؾ ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم)أراده 

ه اهلل قمٜمٝم٤م  ظمػما طمٞم٨م ىمرب  اهلل   اًم٘مٞمٛم٦م  واعمًَمه سمٛمقؾمققم٦م ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقر ضمزا
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ومٞمٝم٤م ُمراضمع ه٤مُم٦م وأصٞمٚم٦م رم اًمؽمضمٞمح سمٕمد اعم٘م٤مرٟم٦م ٕئٛم٦م أقمَلم ِّبذا اًمِم٠من  يمَم أؿم٤مر 

وذًمؽ  ,(وأىمٞمد ُمـ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ ُم٤ماظمت٤مره ُمٜم٤مؾم٤ٌم  ؿمٙمَل وُمقوققم٤م )رم اعمدارؾم٦م

ئٚمف ًمٙمؾ ضمزء ُمـ شمٚمؽ إضمزاء اْلٛم٦ًم  ان ؿم٤مء اهلل رم هن٤مي٦م يمؾ ومّمؾ ٕهمٚم٥م ُم٤ًم

شمٕم٤ممم وُم٤م ذيمرشمف هٜم٤م   اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك ُمـ اًمدقم٤مة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ مجع اهلل ؿمٛمؾ ىمٚمقسمٜم٤م 

ٟم٤م قمغم هر  ول ؿمٕمثٜم٤م رم اًمدٟمٞم٤م وسم٤مًمٓمٌع رم ُمًت٘مر رْحتف وُمرو٤مشمف  ؾمٌح٤مٟمف اظمقا

د اضمتٝم٤مد ُمٕمرووم٦م ـمٌٞمٕمتف ُمـ ُمت٘م٤مسمٚملم رم أظمرة  ومٌتقومٞمؼ ُمـ اهلل اًمٕمٚمٞمؿ اْلٌػم صمؿ جمر

سمف ذهٜمٞم٤م ٓظمتٞم٤مر أؾمٚمقب اًمٕمرض  ,اًمٜم٘مص وذًمؽ ًمٞمتٗمرغ أظمك اْلٌٞم٥م سمٕمده

اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛمٙم٤من واًمزُم٤من جمٚم٤ًم قمٚمٛمٞم٤م ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يم٤من أودرؾم٤م ًمٚمجٛمٝمقر دقمقي٤م 

وٓ طمظ رقم٤مك اهلل أظمك اًمداقمٞم٦م أنك ؾمٛمٞمتف اًمقضمٞمز ًٕمٗم٧م إنٔم٤مر إمم طم٤مضم٦م ُمـ 

صمٜم٤م اًمٗم٘مٝمل وأيتٜم٤موًمف ويريد اًمتٗمّمٞمؾ  د أطمٞم٤مٟم٤م ًمٚمرضمقع امم ُمراضمٕمٜم٤م وشمرا آؾمتٓمرا

اعمح٘مؼ طم٥ًم اْل٤مضم٦م سمٕمد ذًمؽ ظم٤مص٦م  وىمد ىمٞمدهت٤م هم٤مًم٤ٌم رم ؾمٓمقر اًمٌح٨م  أوٓ 

ه٤مُمش اًمٙمت٤مب وآظمر أوسم٠مول  ول أومرد َل٤م صم٧ٌم ًم٘مٞمده٤م ومٞمف رم هن٤مي٦م أبقاب إضمزاء أ

ٓمرارا ٓ او, ُم٘مرر وُمٕمروف  رم أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمك  ويم٤من ذًمؽ ُمٜمكقيمَم ه

وؾمٌٌف قمدم اقمتَمد ـمٌٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمٛمراضمع ًمٚمرضمقع اًمٞمٝم٤م ومٙم٤من ضمؾ ُمّم٤مدرى  ,اظمتٞم٤مرا

واًمث٤مٟمك هقم٦م ٟم٦ًٌم –سم٤معمٙمت٦ٌم آًمٞمٙمؽموٟمٞم٦م )اًمِم٤مُمٚم٦م( طمٞم٨م طمدود اًمٓم٤مىم٦م اعمت٤مطم٦م 

ٟمٜم٤مل سمريمتف يمَم ىم٤مل سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ٕهٚم٦م  وُمـ صمؿ ؾمٝمقًم٦م اًمرضمقع اًمٞمٝم٤مقمًك أن 

ُمزيَل ًمٚمؽمدد وان يم٤مٟم٧م ٟمّمٞمحتل دائَم ٓظمقاٟمك  وُمـ صمؿ اـمٛمئٜم٤مٟم٤م ًمٚمٜمٗمس ,اًمٕم٘مَلء

ـم٤مًمٌك اًمٕمٚمؿ رم اعمدارؾم٤مت يمَم ىم٤مَل٤م ُمـ ىمٌؾ  سمّمقت قم٤مل ُم٤ٌمرك ُمـ ىمٌؾ آُم٤مم 

صُمؿه إيِنِّ ُُمقِصٞمَؽ َي٤م ـَم٤مًم٥َِم اًْمِٕمْٚمِؿ سم٢ِِمظْمََلِص اًمٜمِّٞمه٦ِم   9اْلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى ؒ اْل٤مومظ

َوًَمٞمَْس  ،وَم٢ِمنه اًْمِٕمْٚمَؿ ؿَمَجَرٌة َواًْمَٕمَٛمَؾ صَمَٛمَرةٌ  ،َٛمِؾ سمُِٛمقضَمٌِفِ َوإضِْمَٝم٤مِد اًمٜمهْٗمِس قَمغَم اًْمٕمَ  ،ذِم ـَمَٚمٌِفِ 

ـْ سمِِٕمْٚمِٛمِف قَم٤مُِمًَل  ـْ َلْ َيُٙم ٤م َُم ً
ِ
َواًْمِٕمْٚمُؿ َُمَع  ،اًْمِٕمْٚمُؿ َواًمٌِد َواًْمَٕمَٛمُؾ َُمْقًُمقدٌ  9َوىِمٞمَؾ  ،ُيَٕمدُّ قَم٤مِل

َراَي٦ِم وَمََل شَم٠ْمنَْس  ،اًْمَٕمَٛمؾِ  َواَي٦ُم َُمَع اًمدِّ ـَ اًْمِٕمْٚمؿِ  َواًمرِّ َتْقطِمًِم٤م ُِم ًْ َٓ  ،سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ َُم٤م ُدُْم٧َم ُُم َو
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ـِ امْجَْع سَمٞمْٜمَُٝمََم  ا ذِم اًْمَٕمَٛمِؾ َوًَمِٙم ً ٌَُؽ ُِمٜمُْٝمََم  ،شَم٠ْمنَْس سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ َُم٤م يُمٜم٧َْم ُُمَ٘مٍمِّ –َوإِْن ىَمؾه َٟمِّمٞم

وم٤مًمٕمٚمؿ   (ٟمحـ ىمقم قمٛمٚمٞمقن) ,وىم٤مَل٤م يمذًمؽ ُمـ سمٕمد اإلُم٤مم  طمًـ اًمٌٜم٤م ؒ

واْل٘مٞم٘م٦م اًمتك ٓ شمٖمٞم٥م قمٜم٤م رم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا هك أن  ٛمؾ وم٤من يم٤من وإٓ ارحتؾهيتػ سم٤مًمٕم

واىمع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس رم اعمجتٛمع ُمـ اعمّم٤مدر اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة ًمألطمٙم٤مم رم يمثػم ُمـ 

اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م وًمٙمـ ُمـ ظمَلل ورم فمَلل ُمّم٤مدر اًمقطمك اعمٕمّمقم ومَلسمد ُمـ 

اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد  واًمِم٤مهد قمغم  اقمت٤ٌمر ُم٘م٤مصده٤م اًمنمقمٞم٦م رم حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد رم

ذًمؽ اعمٞمدان اًمْمٞمؼ ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمخت٤مرة رم  أضمزاء اًمٙمت٤مب  اْلٛم٦ًم اعمرشمٌٓم٦م 

طمٞم٨م دمد ومٞمف آظمتٞم٤مرُمـ إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م قم٤ٌمدات وُمٕم٤مُمَلت ومح٥ًم شمٌٕم٤م ًمٚمٕمرف 

اًمٕمٚمٛمك اًمتدريًك اًم٤ًمئد سملم اهؾ اًمٕمٚمؿ رم جمتٛمٕمٝمؿ سمٞمٜمٜم٤م ُمٜمذ ىمرون سم٘مّمد طمًـ 

٤مب وؾمٝمقًم٦م اًمٕمرض عم٤ًمئؾ اًمديـ وآ وم٤مًمٗم٘مف يٕمٜمك ًمٖمقي٤م دىم٦م وطمًـ اًمٗمٝمؿ آؾمتٞمٕم

ومٞمًتققم٥م ُمـ هٜم٤م مجٞمع ُم٤ًمئؾ اًمديـ قم٘م٤مئد وأظمَلق وآداب وقم٤ٌمدات وُمٕم٤مُمَلت  

طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمَمن رم )اًمٗم٘مف إيمؼمُمـ قوٟمذيمر ُمٕم٤م رم هذا اعم٘م٤مم ُمقوقع ُم٤م يمتٌف آُم٤مم أب

ُم٤م وومقاىمٕمٜم٤م اظمقاٟمك أ ول ُمـ  اًمٙمت٤مبقم٘م٤مئد( يمَم رأي٧م أظمك اْلٌٞم٥م  رم اجلزء إ

يٕمرف سم٤مًمٕمرف اًمٕم٤مم  يقضمد ُمـ اًمٗم٘مف اًمذى ٟمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس يمَم ٓ َيٗمك   ورم هن٤مي٦م 

شمّمقي٤ٌم ْلٓم٠م وارد   ودقم٤مء واًمتٛمٝمٞمد هذا أىمقل ٓظمقاٟمك إمم اًمٚم٘م٤مء ٟمّمح٤م جلؼم ظمٚمؾ ا

اهلل  ورم اجلٜم٦م ان ؿم٤مء, ُم٤م يريد سمٙمت٤مسمتف شمٚمؽوسمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م ٕخ ًمٙمؿ حم٥م قمٚمؿ اهلل 

)شمقـمئ٦م   9ُمع مجٞمع إطمٌف اًم٤ًمسم٘ملم ًمٜم٤م قمغم اًمدرب مهللا آُملم   وأن هٞم٤م سمٜم٤م ُمٕم٤م امم

وٟمتذيمر رم صدره٤م ُم٤م صدرت سمف أضمزاء اًمٙمت٤مب   (شمٕمريٗمٞم٦م سمٛمحتقى أضمزاء اًمٙمت٤مب

ُمٞمزان ًمألقمَمل ُمـ   9اًمٗم٘مٝمٞم٦م اْلٛم٦ًم   أقمٜمك سمذًمؽ   طمديثلم ضمٚمٞمٚملم إول ُمٜمٝمَم

ُمٞمزان إقمَمل ُمـ طمٞم٨م   9واًمث٤مٟمك وأقمٜمك سمف آظمَلصطمٞم٨م اًمنمط إول ًم٘مٌقَل٤م 

وذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمتذيمرة ٓظمقاٟمك اًمدقم٤مة ,ط اًمث٤مٟمك وأقمٜمك  سمف اعمنموقمٞم٦م  اًمنم

    -وُمٕمٝمؿ اعمدقمقيـ
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رم اْل٘مٞم٘م٦م  سمداي٦م أهمٚم٥م اعمّمٜمٗم٤مت اعم٤ٌمريم٦م وأقمٜمك سمف اْلدي٨م اًمٗمرد قأُم٤م إول ومٝم

وق اعمٚمٝمؿ رم اًمٜمٞم٦م )قمـ أُمػم اًمٕمٔمٞمؿ صمٚم٨م اًمٕمٚمؿ اًمذى رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ اًمٗم٤مر

 ☺ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ◙اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب 

ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل  ،وإٟمَم ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى ،إٟمَم إقمَمل سم٤مًمين٤مت"ي٘مقل

ة يٜمٙمحٝم٤م ووُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م  ،ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف اُمرأ

 ▲واًمث٤مٟمك قمـ أم اعم١مُمٜملم أم قمٌد اهلل قم٤مئِم٦م )– ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف(

ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس »ىم٤مًم٧م9 ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ9 

 -شردقُمـ قمٛمؾ قمٛمَل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝم»- وذم رواي٦م عمًٚمؿ شردقُمٜمف ومٝم

ِل٤م يم٤من اعم٘مّمقد اظمقاٟمك هٜم٤م رم أضمزاء هذا اًمٙمت٤مب اْلٛمس واًم٤ًمًمػ آؿم٤مرة  

  ,ٞمٝم٤م اًمٗم٘مف يم٠مطمٙم٤مم قمٛمٚمٞم٦م رم أىم٤ًمم أرسمٕم٦م قمٜمد مجٝمقر اعمّمٜمٗملم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قم٤ٌمداتاًم

وطمدود وىمْم٤مء وان دُم٩م إطمٜم٤مف يمَم رم اًمدر اعمخت٤مر  ,وأنٙمح٦م, وُمٕم٤مُمَلت ُم٤مًمٞم٦م

وٓ سم٠مس , سملم إنٙمح٦م واعمٕم٤مُمَلت رم ىمًؿ واطمد ومّم٤مرت قمٜمدهؿ صمَلصم٦م ٓ أرسمٕم٦م

إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ًمألنٙمح٦م  سمؾ وًمٚمٛمٕم٤مسيـ ُمًٛمٞم٤مت أظمرى ُمتٜمققم٦م ُمثؾ

وُمـ هٜم٤م  يم٤مٟم٧م ومٙمرة  وإطمقال اعمدٟمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مء واْلدود وهٜم٤مك اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م

سم٤مقمت٤ٌمر ؾمٝمقًم٦م ْحٚمف سمٕمد و,شم٘مًٞمؿ هذه إضمزاء اْلٛم٦ًم )سم٤مقمت٤ٌمر وطمدة ُمقوققمٞم٦م( 

)أؾم٠مل اهلل اًمٕمغم اًم٘مدير اًمٖمٗمقر اًمقدود اًمٕمٚمٞمؿ اْلٙمٞمؿ  ,يمت٤مسمتف وـم٤ٌمقمتف ًمَلؾمتٕمَمل

شمتْمٛمـ  شٓأبقاب وٓ ُمِم٤مطم٦م رم آصٓمَلطم٤مت»رم ومّمقل  ,(ٖمٞمقب  مت٤مُمٝم٤مقمَلم اًم

اعم٤ًمئؾ اعمخت٤مرة رم هذا اًمقضمٞمز ُمـ شمٚمؽ إىم٤ًمم إرسمٕم٦م   وؾمؽمى ذًمؽ أظمك 

اْلٌٞم٥م ان ؿم٤مء اهلل رم هذه إضمزاءاْلٛم٦ًم-طمٞم٨م يٗمرد اجلزء إول ُمٜمٝم٤م )سمٗمّمقًمف 

اًمّمَلة ًمنمومٝم٤م وقمٔمٞمؿ رم وم٘مف ,اطمدى قمنم سمٛمٚمح٘م٤مهت٤م ,اًمثَلصم٦م( عم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م

ُمٙم٤مهن٤م ُمـ اًمديـ  شمٜمٜمتٝمك سمٛم٠ًمل٦م ظم٤مص٦م متثؾ ظم٤ممت٦م ه٤مُم٦م رم اْلِمقع رم اًمّمَلة 

سمخَلف إضمزاء إرسمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م يمَم ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة طمٞم٨م شمٙمقن سمدايتٝم٤م , وسمٕمده٤م
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ورم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ سمٕمٜمقان )هداي٦م اجلزء( ٟمتذيمر هدي٤م ٟمٌقي٤م وٟمقرا , ًمًٝمقًم٦م اًمدرس

ٕطمٙم٤مم  اعمخت٤مرة رم ُمقوقع اجلزء ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذطم٤م رم رم مجٚم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م ا

دروؾمٜم٤م وشمذيمرة ٕطمٙم٤مم ُم٣م ذيمره٤م قمرو٤م رم يمٚمَمت اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمَم ُم٣م ُمـ أهمٚم٥م 

ُم٤ًمئؾ اجلزء وؾمٞمٙمقن ذًمؽ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم  سملم يدى ومّمقل سم٘مٞم٦م إضمزاء سمداي٦م 

 ,ًمزيم٤مةوم٘مف ا)ُمـ اجلزءاًمث٤مٟمك اعمِمتٛمؾ قمغم ومّمقل صمَلصم٦م أيْم٤م  عم٤ًمئؾ ُمـ 

أُم٤م اجلزء  , ًمٚمٕمَلىم٦م سمٞمٜمٝم٤م (وظم٤مص٦م اعمٕم٤مسة ُمٜمٝم٤م ,واعمٕم٤مُمَلت اِل٤مًمٞم٦م اعمنموقم٦م

اًمث٤مًم٨م ومًٞمٙمقن ان ؿم٤مء اهلل ُمع ُم٤ًمئؾ خمت٤مرة وًمٙمٜمٝم٤مواومٞمف اعم٘مّمد ان ؿم٤مء اهلل  ُمـ 

واْل٩م( أيْم٤م رم ومّمقل صمَلصم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ومّمؾ سمٛم٤ًمئٚمف –واجلٝم٤مد , )وم٘مف اًمّمٞم٤مم

ة ُمـ أطمٙم٤مم إهة شمدور يمٚمَمت ومّمقل وُمع ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م سم٤مرز ,ُمًت٘مؾ

ٟمف  يدور ُمقوققمف سم٤مَي٤مز , إهة اعمًٚمٛم٦م  آداب وأطمٙم٤مم,اجلزءاًمراسمع وقمٜمقا

ي٘متْمٞمف اعم٘م٤مم طمقل أطمٙم٤مم إهة  ُمـ طمٞم٨م اًمٌٜم٤مء واعم١ًموًمٞم٦م سم٤معمجتٛمع آؾمَلُمك  

أُم٤م اجلزءاْل٤مُمس  سمٗمّمقل صمَلصم٦م يمَم ؾمؽمى أظمك اْلٌٞم٥م  ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

عم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م رم أصقل ْح٤مي٦م اعمجتٛمع طمٞم٨م اىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م وؾمٚمٓم٤مهت٤م اعمخّمص قومٝم

ٟمف )اًمدوًم٦م آؾمَلُمٞم٦م وُمًئقًمٞمتٝم٤م ء  سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل   (وسمف وقمٜمقا شمٙمقن ظم٤ممت٦م إضمزا

مت٤مم اعم٘مّمقد قاًمٕمغم اًمٕمٔمٞمؿ اْلٌػم اًمٕمٚمٞمؿ اْلٙمٞمؿ هم٤مومر اًمذٟم٥م وىم٤مسمؾ اًمتقب وأرضم

رطمؿ دقمقشمك سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ أمجٕملم   طمتك وان يم٤من سم٘مٚمؿ اسمٜمك قمغم اًمٓمريؼ  وهمػمه ُمـ

ان ؾمٌؼ إضمؾ وىمدر اهلل ويم٤مٟم٧م  هن٤مي٦م ؾمٗمرى امم اهلل ىمٌؾ آٟمتٝم٤مء ُمٜمف  وطمًٌك 

واْلٛمدًمٚمف رْح٦م رسمك وومْمٚم٦م قمغم اًمٜمٞم٦م واًم٘مّمد ًمٖم٤مي٦م اعمٜمك رو٤م اًمٖمٗمقر اًمقدود 

وأذيمريمؿ اظمقاٟمك اًمدقم٤مة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمَم يٜمٗمٕمٜم٤م ُمٕم٤م طمٞم٨م طمدي٨م أبك اًمدرداء يمَم  

ٚمٍِؿ َيْدقمُ »ُمرومققم٤م   واه ُمًٚمؿ ؒر ًْ ٌٍْد ُُم ـْ قَم ٕظَِمٞمِف سمَِٔمْٝمِر اًْمَٖمْٞم٥ِم إِٓه ىَم٤مَل قَُم٤م ُِم

 -شَوًَمَؽ سمِِٛمْثؾٍ  اعْمََٚمُؽ 
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اًمٙمت٤مب ) ,9وأن سمٕمقن اهلل ُمٕم٤م هٞم٤م امم ٕمؿ اٟمف وهلل اْلٛمد ص٤مًمح اًمدقم٤مءٟم ,

)هداي٦م  وحيتقى قمغم ومّمقل صمَلصم٦م ورؾم٤مًم٦م (اجلزء إول  ُمـ وم٘مف اًمّمَلة, اًمث٤مٟمك

ًمت٤مممقسمٞم٤مهن٤م قمغم اًمٜمح  (اجلزء وُم٤ًمئٚمف صمَلث وهك يم٤مًمت٤ممم                                         اًمٗمّمؾ إول ا

رم جمٛمؾ ذوط وضمقب اًمّمَلة  9إومم رم ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمَلة ُمـ اًمديـ  اًمث٤مٟمٞم٦م

,ٟمٛمقذضم٤م  اًمث٤مًمث٦م   ُمـ ذوط صح٦م اًمّمَلة  امج٤مٓ )اًمٓمٝم٤مرة( ٟمٛمقذضم٤م  )اعمقاىمٞم٧م(

 -002طمتك هن٤مي٦م  ص    /0ّمحٞمٗم٦م رىمؿ ُمـ سمداي٦م اًم ,,,,,,

ًمت٤مممقوُم٤ًمئٚمف أرسمع  وهك قمغم اًمٜمح 9اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك إومم  ؾمؽم اًمٕمقرة يمنمط  ا

صح٦م ًمٚمّمَلة    اًمث٤مٟمٞم٦م    طمقل أريم٤من اًمّمَلة       واًمث٤مًمث٦م  صَلة اجلَمقم٦م     أُم٤م اًمراسمٕم٦م 

طمتك رىمؿ  ٦003م اًمّمحٞمٗم٦م رىمؿ ومٕمـ صَلة اًمتٓمقع  واعم٤ًمومر وذًمؽ اقمت٤ٌمرا ُمـ سمداي

085- 

إومم  قمـ صَلة اًمت٤ممم  قوُم٤ًمئٚمف أيْم٤م أرسمٕم٦م وسمٞم٤مهن٤م قمغم اًمٜمح9 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م 

قمـ أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز                                                       اًمث٤مًمث٦م قمـ صَلة اعمْمٓمريـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ 

سمٕم٦م  قمـ اْلِمقع رم رؾم٤مًم٦م اجلزء )ُمـ هداي٦م  اًمّمَلة  صمؿ شمٙمقن ان ؿم٤مء اهلل اًمرا

 -136آظمر اجلزء ص  /12اقمت٤ٌمرا ُمـ    (اًمقطمك

 -قمٚمَم سم٠منف يقضمد ومٝمرس ًمٚمٛم٤ًمئؾ رم آظمر اًمٙمت٤مب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
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 الفصل األول

 )ومشائلى الثالث وملحقاتوا(   

  ,9سمداي٦م يمَم ؾمٌؼ اظمقاٟمك  ٟمتذيمر أن

ىمٌقَل٤م اظمَلص هلل وُمت٤مسمٕم٦م ًم٘مدوشمٜم٤م يمَم أرؿمدٟم٤م ُمٜمٓمٚم٘مٜم٤م رم قم٤ٌمدشمٜم٤م وذـم٤م  

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱ9 ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف رم ظمت٤مم ؾمقرة اًمٙمٝمػ
  َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ميهي

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ9 ورم ؾمقرة اًمزُمر,  ;/00>اًمٙمٝمػ9 
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن
 نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ورم اًمٌٞمٜم٦م ىم٤مل ، ;00,04>اًمزُمر9   َّ زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب

 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ 9شمٕم٤ممم
وىم٤مَل٤م سحي٦م رم دًٓمتٝم٤م طمٌٞم٥م اْلؼ وؾمٞمد ، ;4>اًمٌٞمٜم٦م9   َّ مغ جغ  مع جع حطمظ

 -اْلٚمؼ ومٞمَم رواه اًمِمٞمخ٤من رْحٝمَم اهلل

وإٟمَم ًمٙمؾ  ،سم٤مًمين٤متإٟمَم إقمَمل ) 9ىم٤مل رؾمقل اهلل 9ىم٤مل)قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب , 0

وُمـ  ،ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ،اُمرئ ُم٤م ٟمقى

ة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمفويم٤مٟم٧م هجرشمف ًمدٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أ   -اُمرأ

ىم٤مًم٧م9 ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  ▲قمـ أم اعم١مُمٜملم أم قمٌد اهلل قم٤مئِم٦م ,1

- وذم رواي٦م عمًٚمؿ شردقهذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م »قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ9 

-ان قمٚمؿ هذا أطمٌتك رم اهلل قمغم ـمريؼ شردقُمـ قمٛمؾ قمٛمَل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝم»

 -ومٝمٞم٤ماًمٌّمػمة سم٤مًمديـ 
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 املشألة األوىل 

 .)د(-:(أهنية الصالة وحلنوا)ملانتوا من الدين 

٤م إومم سمداي٦م ٟمجد أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م ؾم١مال يٓمرح سملم يدى هذه اعم٠ًمل٦م وم٘مط  سم٤مقمت٤ٌمره 

ِل٤مذا يٌدأ اًمٕمٚمَمء هم٤مًم٤ٌم ويم٠مهن٤م ىم٤مقمدة   ,وطم٤مصٚم٦م وُمٙم٤مٟمف سم٤معمدارؾم٦م أىمرب ِل٤م يتٙمرر

وهؿ يتحدصمقن قمـ إول ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمٕمٚمقم اًمٕمنمة  وأقمٜمك سمف اْلد ًمٙمؾ ؿمٞمئ 

يٌدءوا سمتٕمريٗم٦م ًمٖم٦م أوٓ  صمؿ ذقم٤م ومٞم٘مقًمقن اًمٓمٝم٤مرة ًمٖم٦م   صمؿ اًمٓمٝم٤مرة ذقم٤م 

يمَم يت٤ًمءل اًمِمٞمخ اْل٤مزُمك طمٗمٔمف اهلل رم  اًمٚمٖمقي؟اصٓمَلطم٤م   ومٚمؿ سمدؤوا سم٤معمٕمٜمك وأ

رم ذًمؽ )دروس ًمف رم ذح اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م رطمؿ اهلل  ص٤مطمٌٝم٤م ومٞم٘مقل 

إن ؿمئ٧م ىمؾ اْل٘م٤مئؼ اًمٕمرومٞم٦م واعمٕم٤مين اًمنمقمٞم٦م أوإؿم٤مرة إمم أن اعمٕم٤مين آصٓمَلطمٞم٦م أ

سمد أن يٙمقن  اْل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م هل ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م، ومَلوآصٓمَلطمٞم٦م أ

اًمنمقمل، وًمذًمؽ اًمّمَلة وضمٜمس اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ُم٠مظمقًذا ذم اْلد آصٓمَلطمل أ

هل واًمدقم٤مء، اًمّمَلة ذقًم٤م ٓ سمد أن يٙمقن ضمٜمس اًمدقم٤مء ُم٠مظمقًذا ذم اْلّد شمٕمٌد أ

أىمقال وأومٕم٤مل ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم خمتتٛم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ، وهذا دقم٤مء ٕن اًمدقم٤مء ىمًَمن9 دقم٤مء 

                                                                                   -- إًذا اًمدقم٤مء ُم٠مظمقذ سم٤مْلد اًمنمقمل ا ـهشمٕمٌدوُم٠ًمل٦م، ودقم٤مء قم٤ٌمدة أ

وًمذا ومٕمغم ُم٤ًمرهؿ ٟمٌدأ رم درؾمٜم٤م ُمٕم٤م  وسمٛمحض شمقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ُمع اًمّمَلة 

اًمدقم٤مء ًمٚمتقاومؼ سمٞمٜمٝمَم(9 )اًمّمَلة ًمٖم٦م وذقم٤م9-أىمقل وأمهٞمتٝم٤م وُمـ صمؿ طمٙمٛمٝم٤م

 ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ9 واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمتقسم٦م
ويمذًمؽ  ، ;0/2>اًمتقسم٦م9   َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى

رم شمٗمًػمه قمٜمٝم٤م  ؾمٛمٞم٧م اًمٗم٤محت٦م سم٤مًمّمَلة رم طمدي٨م ىمدؾمك يمَم ىم٤مل اسمـ يمثػم ؒ

ىمًٛم٧م اًمّمَلة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي "قمـ رسمف9 ♠وي٘م٤مل َل٤م9اًمّمَلة، ًم٘مقًمف 
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اْلدي٨م- "اًمٕمٌد9 اْلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، ىم٤مل اهلل9 ْحدين قمٌديٟمّمٗملم، وم٢مذا ىم٤مل 

 ومًٛمٞم٧م اًمٗم٤محت٦م9 صَلة؛ ٕهن٤م ذط ومٞمٝم٤م- 

خمّمقص٦م  (أريم٤من وواضم٤ٌمت وُمٜمدوسم٤مت) ومٝمل أومٕم٤مل 9أُم٤م اعمٕمٜمك اإلصٓمَلطمك َل٤م

ُمًٌقىم٦م سمنموط خمّمقص٦م شم١مدى رم ٕوىم٤مت خمّمقص٦م ُمٌتدئ٦م سم٤مًمتٙمٌػم ُمٜمتٝمٞم٦م 

ُمٗمت٤مح اًمّمَلة اًمٓمٝمقر وحتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم ) ☺ْلٌٞم٥م واًمِم٤مهد رم ىمقل ا -سم٤مًمتًٚمٞمؿ

وؾمتجد أظمك اْلٌٞم٥م شمٚمؽ إومٕم٤مل واًمنموط  سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم   (وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ

رم اعم٤ًمئؾ اًمت٤مًمٞم٦م أُم٤م اْلدي٨م رم هذه اعم٠ًمل٦م  يٙمقن ان ؿم٤مء اهلل قمـ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م رم اًمديـ 

ُمٙم٤مٟمف قمـ اجل٤مئع وسملم يدى درؾمٜم٤م قمٜمٝم٤م ٟمٓمرح قمغم أنٗمًٜم٤م ؾم١مال رم  ,وطمٙمٛمٝم٤م

وهؾ هٜم٤مك أؿمد  !شم٤مرك اًمّمَلة سمَل ري٥مقٟمٕمؿ أظمقة آؾمَلم  ه ؟اعمحروم ومٛمـ هق

ومجقع اًمٌدن ىمد يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤م  رم وىم٧م ُمـ  ؟ظمٓمرا ُمـ ضمقع إرواح وفمٛم١مه٤م

اًم٘مٚم٥م  ومَل يٙمقن وإوىم٤مت هتذي٤ٌم وشمزيمٞم٦م وُمـ صمؿ ظمػم وقم٤ٌمدة أُم٤م ضمقع اًمروح أ

اء ًمٚمروح واًم٘مٚم٥م ؾمقى ُم٤م ذقمف اْل٤مًمؼ سمح٤مل آ طمرُم٤من وؿم٘م٤مء  وهؾ هٜم٤مك همذ

 ؟ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اعمتٜمققم٦م وقمغم رأؾمٝم٤م يمَم ٟمٕمٚمؿ وؾمٜمرى ان ؿم٤مء اهلل  اًمّمَلة

أطمٌتك رم اهلل ًمٜم٘مػ هٜم٤م وىمٗم٦م ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م ًمت٘مري٥م اًمٗمٝمؿ  ومٜمتذيمر أن همذاء اًمٌدن ٓسمد 

وأن يٙمقن يم٤مُمَل ُمِمتٛمَل قمغم أؾم٤مؾمٞم٤مت )ضوري٤مت( ُمـ ىمٌٞمؾ اعمقاد 

د سمروشمٞمٜمٞم٦م  وُمقاد دهٜمٞم٦م  ًمزوم اًمٌٜم٤مء – ٟمِمقي٤مت وؾمٙمري٤مت– اشمٞم٦ماًمٙمرسمقهٞمدر وُمقا

ويٜمٌٖمك أن يٙمقن سم٤مًمٓمٕم٤مم أيْم٤م – اْلٚمقى ًمٚمجًؿ واُمداده سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمَلزُم٦م ٕنِمٓمتف

 (ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٗمٞمت٤مُمٞمٜم٤مت  اعمتٜمققم٦م  ويمذًمؽ ُمرومٝم٤مت )حتًٞمٜم٤مت  (ُمٙمٛمَلت )طم٤مضمٞم٤مت

ٞمس يمذًمؽ   وٓ سم٠مس ُمـ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمنموسم٤مت واقمداد ُم٤مؾمٌؼ رم صقر ُمتٜمققم٦م  أل

9 وىم٤مل شمٕم٤ممم (ذًمؽ  وم٘مد اهلل شمٕم٤ممم  ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا يمٚمقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤مرزىمٜم٤ميمؿ

وأنك ، ;21>إقمراف9   َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهُّ

مهللا  ؟أت٤ًمئؾ هٜم٤مألٞمس هذا اًمتٙم٤مُمؾ  سملم اًميورى واْل٤مضمك واًمتحًٞمٜمك ُمٓمٚمقسم٤م
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أيْم٤م ًمٖمذاء إرواح  ٌٞم٦م قمغم اًمٌدنٟمٕمؿ واًمت٘مّمػم ومٞمف ُم١مدى وٓسمد امم آصم٤مر ؾمٚم

وُمـ هٜم٤م أهي٤م إطم٦ٌم اًمٗم٤مىمٝمقن    ؟واًم٘مٚمقب ُمٓمٚمقب ضمدا  هذا اًمتٙم٤مُمؾ  ألٞمس يمذًمؽ

يم٤مٟم٧م أمهٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ذيمر هلل ؾمٌح٤مٟمف وصَلة وصٞم٤مم وزيم٤مة وطم٩م  ودرضم٤مهت٤م 

اعمتٜمققم٦م ُمـ ومرأئض وُمٜمدوسم٤مت وُمًتح٤ٌمت  واعمًٚمٛمقن ومٞمف ُمًت٘مؾ وُمًتٙمثر  

اًمٔم٤مل ًمٜمٗمًف  يمَم  ,همٗمر اهلل ًمٜم٤م وَلؿ–سم٤مْلػمات وُمٜمٝمؿ اعم٘متّمد وُمٜمف ومٛمٜمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ 

 مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ9 ذيمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة وم٤مـمر سم٘مقًمف شمٕم٤ممم
 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي
- اذن قمٜمدُم٤م ٟمتحدث ُمٕم٤م قمـ اًمّمَلة ;21>وم٤مـمر9   َّ رب يئ ىئ  نئ مئ

قاصٚم٦م اعمًػم امم اهلل دون ٟمتحدث قمـ اًمٖمذاء اًمرسم٤مٟمك ٕرواطمٜم٤م عمـ يريد سم٤مًمٗمٕمؾ ُم

اٟمحراف يْمؾ  وِل٤م يم٤من ديٜمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ سمنميٕمتف اًمٖمراء يٛمثؾ اًمٗمٓمرة وشمقىمػ يِم٘مك أ

اًمًقي٦م  يم٤مٟم٧م أمهٞم٦م اًمّمَلة وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ُمـ اًمديـ  وُم٤م اْلدي٨م قمٜمٝم٤م آ طمديث٤م قمـ 

----- -اًمديـ ومٝمل قمٛمقد اًمديـ يمَم ورد وصٗمٝم٤م رم طمدي٨م ُمٕم٤مذ اًمث٤مسم٧م اعمرومقع )

---( وهك راطم٦م اًمٜمٗمس -ؾمَلم وقمٛمقده اًمّمَلة وذروة ؾمٜم٤مُمف اجلٝم٤مدرأس إُمر اإل

أنف يم٤من إذا مهف أُمر ومزع إمم ) ☺ُمـ مهقُمٝم٤م وـمٝم٤مرة َل٤م ُمـ أوزاره٤م يمَم صم٧ٌم قمٜمف 

ًم٘م٤مئؾ قوه (اًمّمَلة  ىم٤مئَل ي٤م سمَلل أرطمٜم٤م سم٤مًمّمَلة )-------- وضمٕمٚم٧م ىمرة قمٞمٜمل  ☺ا

ىمٚمٌٞم٦م وزيٜم٦م اًم٤ٌمـمـ اًمقاضم٦ٌم  وُمـ اًمِم٤مهد اعمخت٤مر هٜم٤م  قمغم أهن٤م ـمٝم٤مرة(رم اًمّمَلة

 -أطم٤مدي٨م أرسمٕم٦م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م يمَم شمرى واْلٛمد هلل

ِد , أوَل٤م ُم٤م رواه  اإلُم٤مم اًمٌٖمقى رم ذح اًمًٜم٦م سمًٜمده   ,0 ٛمه ـْ اسمـ اَل٤مد قمـ  حُمَ قَم

ِهٞمَؿ اًمتهْٞمِٛملِّ  ـِ إسِْمَرا ـِ  ،سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ـِ قَم ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،قَم  أَ  ،قَم
ِ
نه َرؾُمقَل اّلِله

اٍت قَأَرَأيُْتْؿ ًمَ  9ىَم٤مَل  ،☺ ُؾ ومٞمف يُمؾه َيْقٍم ََخَْس َُمره
ًِ ٤ٌَمِب َأطَمِديُمْؿ َيْٖمَت ٌَْ٘مك  ،أَنه هَنًْرا سمِ َهْؾ َي

ءٌ  ـْ درٟم٦م َرْ َٚمَقاِت اْْلَْٛمِس  9ىَم٤مَل   ()ىم٤مًمقا ٓيٌ٘مك ُمـ درٟمف ؿمئ ؟ُِم وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ اًمّمه

ـه اْْلَ قَيْٛمحُ  ُ ِِّبِ ٌد   صمؿ ىم٤مل ؒ ,َٓم٤مَي٤ماّلِله ٛمه تِِف َأظْمَرضَمُف حُمَ َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه



   

 
17 
 

 فقه الصالةيف 

ـِ َْحَْزةَ  ِهٞمَؿ سْم ـْ إسِْمَرا ـِ َأيِب طَم٤مِزمٍ  ،)وي٘مّمد اًمٌخ٤مرى( قَم ـِ اسْم ٚمِؿٌ  ،قَم ًْ ـْ  ،َوَأظْمَرضَمُف ُُم قَم

٦ٌَمَ  ـْ ًَمْٞم٨ٍم  ،ىُمَتْٞم ـِ اَْل٤َمِد قمـ ،وسَمْٙمرٍ  ،قَم ـْ َيِزيَد سْم ُٝمْؿ قَم  -حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمك ا ـه يُمٚمُّ

ُٕمقٍد َأنه َرضُمًَل  ,1 ًْ ـِ َُم  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم َأَص٤مَب  وروى آُم٤مم ُمًٚمؿ رم سم٤مب اًمتقسم٦م قَم

ِكه   ىُمٌَْٚم٦ًم وَم٠َمتَك اًمٜمٌه
َةٍ ـِ اُْمَرأ  هئ مئ خئ ُّٱ  9وَمٜمََزًَم٧ْم  ,َل ىَم٤م,وَمَذيَمَر ًَمُف َذًمَِؽ ☺ ُِم
  مج حج مث متهت خت حت جت مبهب  خب حب جب
 ىَم٤مَل  ،;003>هقد9   َّ جح

ِ
ضُمُؾ َألَِك َهِذِه َي٤م َرؾُمقَل اّلِله ـْ » 9ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل اًمره ـْ قَمِٛمَؾ ِِّب٤َم ُِم َ

ِ
عم

تِك  --)وٓحيٗمك قمٚمٞمؽ أظمك اْلٌٞم٥م ُمقوع اًم٘مٞم٤مس اْلؼ(شُأُمه

رُمْم٤من إمم رُمْم٤من واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م )رم اْلدي٨م اًمّمحٞمح   ☺ىمقًمف   ,2

)وم٤مًمٙم٤ٌمئر َل٤م قم٤ٌمدة – اًمٙم٤ٌمئر(واًمّمٚمقات اْلٛمس يمٗم٤مرة ِل٤م سمٞمٜمٝمـ إذا اضمتٜم٧ٌم 

 -(اًمتقسم٦م

  ,اعمٜمذرى وإًم٤ٌمٟمك–رم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  رطمؿ اهلل  ص٤مطمٌٞمف  ,3  

ومٜم٤م ُمـ صَلشمٜم٤م أراه ىم٤مل  ☺ىم٤مل طمدصمٜم٤م رؾمقل اهلل  ◙)قمـ قمثَمن  قمٜمد اٟمٍما

أؾمٙم٧م ىم٤مل وم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل إن ظمػما ومحدصمٜم٤م واًمٕمٍم  وم٘م٤مل ُم٤م أدري أطمدصمٙمؿ أ

 ذًمؽ وم٤مهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ  ىم٤مل ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يتٓمٝمر ومٞمتؿ اًمٓمٝم٤مرة اًمتل وإن يم٤من همػم

وذم  , يمت٥م اهلل قمٚمٞمف ومٞمّمكم هذه اًمّمٚمقات اْلٛمس إٓ يم٤مٟم٧م يمٗم٤مرات ِل٤م سمٞمٜمٝم٤م

ىم٤مل واهلل ٕطمدصمٙمؿ طمديث٤م ًمقٓ آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م  ◙رواي٦م أن قمثَمن 

صمؿ يّمكم ي٘مقل ٓ يتقو٠م رضمؾ ومٞمحًـ ووقءه  ☺طمدصمتٙمٛمقه ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

وذم , اًمّمَلة إٓ همٗمر اهلل ًمف ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمّمَلة اًمتل شمٚمٞمٝم٤م  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

ي٘مقل ُمـ شمقو٠م ًمٚمّمَلة وم٠مؾمٌغ اًمقوقء  ☺رواي٦م عمًٚمؿ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ذم اعمًجد همٗمر ًمف وُمع اجلَمقم٦م أوصمؿ ُمِمك إمم اًمّمَلة اعمٙمتقسم٦م ومّمَله٤م ُمع اًمٜم٤مس أ
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ي٘مقل ُم٤م ُمـ اُمرىء ُمًٚمؿ  ☺ٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ذٟمقسمف  وذم رواي٦م أيْم٤م ىم٤مل ؾم

حتيه صَلة ُمٙمتقسم٦م ومٞمحًـ ووقءه٤م وظمِمققمٝم٤م وريمققمٝم٤م إٓ يم٤مٟم٧م يمٗم٤مرة ِل٤م 

وٓ قمج٥م رم يمقهن٤م يمذًمؽ     , ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمذٟمقب ُم٤م ل شم١مت يمٌػمة وذًمؽ اًمدهر يمٚمف

ـ ومٗمٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ومٗمٞمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة سم٠منقاقمٝم٤م وومٞمٝم٤م شمَلوة اًم٘مرآن وذيمر اهلل ُم

اًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٝمٚمٞمؾ وومٞمٝم٤م اْلِمقع وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ظمْمقع وشمذًمؾ 

وومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء وًمذًمؽ ظمّمٝم٤م اًمِم٤مرع اْلٙمٞمؿ سمٜمّمقص ُمـ اًمققمٞمد قمغم شمريمٝم٤م 

ئع وئمٝمر ذًمؽ سم٤مْلدي٨م اعمقضمز أن  ,واًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤م   سمَم ٓ دمده ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمنما

ًمت٤مممققمغم اًمٜمح رم درؾمٜم٤م هذا ان ؿم٤مء اهلل قمـ طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل ومٛمـ اعمٕمٚمقم أهن٤م  9ا

ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ ْلدي٨م اسمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمَم قمٜمد اًمِمٞمخلم وم٢مىم٤مُمتٝم٤م ومرض 

قملم وشمريمٝم٤م طمرام جمٛمع قمٚمٞمف واًمت٤مرك َل٤م يمًَل وشمٕمٛمدا إظمتٚمػ اًمٕمٚمَمء طمقل يمٗمره 

ُمقضمقد سمٌمء ُمـ اإلؾمٝم٤مب رم يمت٥م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م قوؿم٘م٤مئف سمذًمؽ رم أظمرة مم٤م ه

ٜمك هٜم٤م أظمك اًمداقمٞم٦م اْلٌٞم٥م أذيمر سم٠مُمر ٓزم ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري يمَم ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة وًمٙم

اًمٞمف طمقل إمهٞم٦م اًمٙمؼمى ٓىم٤مُمتٝم٤م طمٞم٨م أذيمرك ُمرة أظمرى ًمألمهٞم٦م أظمك أنؽ واي٤مى 

وهمذاء اجلًد ُمٕمٚمقم    ؟وهمػمٟم٤م ُمٙمقن ُمـ ضمزءيـ ومه٤م اجلًد واًمروح ألٞمس يمذًمؽ

وىمْم٤مء اًمقـمر ًمِمٝمقشمك اًمٌٓمـ  ُمـ ـمٕم٤مم وذاب وٟمٙم٤مح  ووٌط اًمٓمريؼ ًمٜمٞمؾ ذًمؽ

واًمٗمرج ًمذًمؽ اًمٖمذاء سمٛمٜمٝم٩م اهلل أؾم٤مس اًمٗمَلح ًمٚمخؼم اًمٜمٌقى اًمث٤مسم٧م  )ُمـ وٛمـ مم 

؟ ومَم ؟اذن ألٞمس ًمٚمجًد يمَم رأيٜم٤م همذاء ُمٕمٚمقم (ُم٤م سملم ْلٞمٞمف وومرضمف وٛمٜم٧م ًمف اجلٜم٦م

؟ أنف سمَل ؿمؽ ُم٤م ذقمف اهلل ؟همذاء اًمروح وهك اعمٙمقن اًمث٤مٟمك ًمٙمٞم٤مٟمؽ أهي٤م آٟم٤ًمن

ؿ اْلٙمٞمؿ ًمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمدات خمّمقص٦م وقمغم رأؾمٝم٤م اىم٤مُم٦م اًمّمَلة وُمـ هٜم٤م ٟمدرك اًمٕمٚمٞم

 ىل مل خل ُّٱ9 ♠اًمدًٓم٦م رم ىمقًمف شمٕم٤ممم رم ؾمقرة ـمف ًمًٞمدٟم٤م ُمقؾمك 
,02>ـمف9   َّ مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
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 خص مسحص خس  حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ9 ورم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، ;03
 حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط  خض حض جض مص
ي٤م سمَلل أرطمٜم٤م سم٤مًمّمَلة(    ) ☺ويمذًمؽ ىمقًمف ، ;34 >اًمٕمٜمٙمٌقت9  َّ  مف خف

طم٤مًمٜم٤م قواٟمك أؾم٠ملؽ وٟمٗمًك أظمك اْلٌٞم٥م  ُم٤م ه (وضمٕمٚم٧م ىمرة قمٞمٜمك رم اًمّمَلة)

واهلل ي٘مقل رم ؾمقرة اًمرقمد   ,طم٘مٞم٘م٦م سمَل صَلة واقمٜمك سمذًمؽ اْل٤مل طم٤مل اًم٘مٚم٥م

، ;17>اًمرقمد9   َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هنُّٱ

واهلل   ,يرواًمققمٞمد ًمٚمٛمتٝم٤مون ذم أداء اًمّمَلة ؿمديداوُمـ رْح٦م اهلل سمخٚم٘مف يم٤من اًمتحذ

رءوف سمٕم٤ٌمده وسمتحذيره ًمٜم٤م يريد ؾمٌح٤مٟمف أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م  يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم اًمٜم٤ًمء 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 -;16,17>اًمٜم٤ًمء9   َّ مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من خن

اِل٤مقمقن ومٗمك اًم٘م٤مرئ اْلٌٞم٥م شمدسمر ُمٕمل آي٤مت ؾمقر ُمريؿ واعمدصمر ووأظمل اًمداقمٞم٦م 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱ9 ؾمقرة ُمريؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم
 ٰى ين  ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك
 هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 -;47,48>ُمريؿ9   َّ هت  مت خت حت

وُم٤م ورد رم شمٗمًػم اًمّمح٤مسم٦م عمٕمٜمك أو٤مقمقا اًمّمَلة ومٞمٝم٤م  يمَم ىم٤مل اْل٤مومظ اسمـ 

اء، وهؿ إنٌٞم٤مء، قمٚمٞمٝمؿ اًمًَلم، وُمـ ِل٤م ذيمر شمٕم٤ممم طمْزَب اًمًٕمد يمثػم ؒ

,اشمٌٕمٝمؿ، ُمـ اًم٘م٤مئٛملم سمحدود اهلل وأواُمره، اعم١مديـ ومرائض اهلل، اًمت٤مريملم ًمزواضمره 

وإذا ,  َّ خب حب ُّٱ أي9 ىمرون أظمر،  َّ  خب حب جب هئ ُّٱ ذيمر أنف

أو٤مقمقه٤م ومٝمؿ ِل٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت أوٞمع؛ ٕهن٤م قمَمد اًمديـ وىمقاُمف، وظمػم أقمَمل 
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ا قمغم ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م وُمَلذه٤م، وروقا سم٤مْلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واـمٛم٠منقا ِّب٤م، وأىمٌٚمق,اًمٕم٤ٌمد

د سم٢مو٤مقم٦م اًمّمَلة  ٤مًرا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م- وىمد اظمتٚمٗمقا ذم اعمرا ًَ ومٝم١مٓء ؾمٞمٚم٘مقن همٞم٤م، أي9 ظَم

د سم٢مو٤مقمتٝم٤م شَمْريُمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ىم٤مًمف حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًمُ٘مَرفمل،  ه٤مهٜم٤م، وم٘م٤مل ىم٤مئٚمقن9 اعمرا

ره اسمـ ضمرير- وَلذا ذه٥م ُمـ ذه٥م ُمـ اًمًٚمػ واسمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، واًمًدي، واظمت٤م

مم شمٙمٗمػم اعمِمٝمقر قمـ اإلُم٤مم أْحد، وىمقل قمـ اًمِم٤مومٕمل إقواْلٚمػ وإئٛم٦م يمَم ه

 ،سملم اًمٕمٌد وسملم اًمنمك شَمرُك اًمّمَلة" رواه ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر"شم٤مرك اًمّمَلة، ًمٚمحدي٨م9

اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمَلة، ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر" رواه "واْلدي٨م أظمر9

اًمٜم٤ًمئك واًمؽمُمذى وىم٤مل قمٜمف طمًـ صحٞمح  وًمٞمس هذا حمؾ سمًط هذه اعم٠ًمل٦م-وىم٤مل 

 مئ حئخئُّٱ إوزاقمك  قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمَمن، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خُمَٞمٛمرة ذم ىمقًمف9
يم٤من شمريًم٤م قىم٤مل9 إٟمَم أو٤مقمقا اعمقاىمٞم٧م، وًم ،;48>ُمريؿ9  َّخب حب جب  هئ

- وىم٤مل ويمٞمع، قمـ اعمًٕمقدي، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرْح ـ، واْلًـ سمـ يم٤من يمٗمًرا

 رب يئ ُّٱ ؾمٕمد، قمـ اسمـ ُمًٕمقد أنف ىمٞمؾ ًمف9 إن اهلل يٙمثر ذيمر اًمّمَلة ذم اًم٘مرآن9
  َّ مك لك اك يق ىق يف ُّٱو ;4>اِل٤مقمقن9   َّ ىب  نب مب زب

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد9 قمغم ُمقاىمٞمتٝم٤م-  ؟ َّ زن رن مم ام ُّٱو، ;12>اعمٕم٤مرج9 

9 ُم٤م يمٜم٤م ٟمرى ذًمؽ إٓ قمغم اًمؽمك؟ ىم٤مل9 ذاك اًمٙمٗمر- ىم٤مل ُمنوق9 ٓ  حي٤مومظ أطمد ىم٤مًمقا

قمغم اًمّمٚمقات اْلٛمس، ومٞمٙمت٥م ُمـ اًمٖم٤مومٚملم، وذم إومراـمٝمـ اَلٚمٙم٦م، وإومراـمٝمـ9 

إو٤مقمتٝمـ قمـ وىمتٝمـ- وىم٤مل إوزاقمل، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ يزيد أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

  مت خت حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ ىمرأ9
 -صمؿ ىم٤مل9 ل شمٙمـ إو٤مقمتٝمؿ شمريمٝم٤م، وًمٙمـ أو٤مقمقا اًمقىم٧م ا ـه ، َّهت

دصمر ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُمِمٝمد ُمـ ُمِم٤مهد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمَلٟمذاروآقمت٤ٌمر ورم ؾمقرة اعم

 حن جن مم خم حم  جم  ُّٱ9 ووضمقب  اًمتٕمجٞمؾ سم٤مًمتقسم٦م امم اهلل واًمٗمرار ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم
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 هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن
 يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل مك لك هش مش هس  مس
ي٘مقل شمٕم٤ممم   ىم٤مل قمٜمٝم٤م اسمـ يمثػم ؒ ;27,36>اعمدصمر9   َّ  يس ىس يغ ىغ يع ىع

أي9 ُمٕمت٘مٚم٦م سمٕمٛمٚمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىم٤مًمف اسمـ   َّ حن جن مم خم حم  جم  ُّٱخمؼًما أن9 

 مي خي حي  جي ٰه مه ُّٱ وم٢مهنؿ  َّ جه هن من خن ُّٱقم٤ٌمس وهمػمه9 
أي9 ي٠ًملقن اعمجرُملم وهؿ ذم اًمٖمروم٤مت وأوئلؽ ذم اًمدريم٤مت ىم٤مئٚملم َلؿ9 ٱَّهي

,31>اعمدصمر9   َّ من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئُّٱ

 َّـ  هي مي هن ُّٱ ُم٤م قمٌدٟم٤م رسمٜم٤م وٓ أطمًٜم٤م إمم ظمٚم٘مف ُمـ ضمٜمًٜم٤م، أي9 ;33
 يط ىط ِّـ ُّٱ همقيٜم٤م ُمٕمف وأي9 ٟمتٙمٚمؿ ومٞمَم ٓ ٟمٕمٚمؿ- وىم٤مل ىمت٤مدة9 يمٚمَم همقي هم٤م َّ ُّـ
 يت ىت نت مت ُّٱ يٕمٜمل9 اعمقت- يم٘مقًمف9 َّ  يس ىس يغ ىغ يع ىع
قمٜمدُم٤م ُم٤مت  قمثَمن سمـ ُمٔمٕمقن رم  ☺وىمقل رؾمقل اهلل  ;88>اْلجر9   َّ  زث رث

 وم٘مد ضم٤مءه اًمٞم٘ملم ُمـ رسمف"- ,يٕمٜمل قمثَمن سمـ ُمٔمٕمقن,قأُم٤م ه"9ٚمفسمداي٦م اَلجرة ٕه

أي9 ُمـ يم٤من ُمتّمٗم٤م ِّبذه  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم9

اًمّمٗم٤مت وم٢مٟمف ٓ شمٜمٗمٕمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗم٤مقم٦م ؿم٤مومع ومٞمف؛ ٕن اًمِمٗم٤مقم٦م إٟمَم شمٜمجع إذا يم٤من 

 ٤مًم٦م، ظم٤مًمدا ومٞمٝم٤م-ا ـهاعمحؾ ىم٤مسمَل وم٠مُم٤م ُمـ وارم اهلل يم٤مومرا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٢مٟمف ًمف اًمٜم٤مر ٓ حم

يمَم وويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء واوح٤م ُمٕمٜم٤مه  رم ؾمقرة اِل٤مقمقن وُمٕمٜمك ويؾ )آداة حتذير  أ

وهذا   عمجرد أهنؿ يًٝمقن   (ىمٞمؾ   واد رم ضمٝمٜمؿ يًتٖمٞم٨م أهؾ ضمٝمٜمؿ ُمـ ٟمتـ رائحتف

وُم٤م ورد قمـ اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌػم  (قمـ اًمّمَلة )يتٕمٛمدون شم٠مظمػمه٤م طمتك َيرج وىمتٝم٤م

يرون ؿمٞمئ٤م شمريمف  ☺ُم٤م يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل )هلل قمٜمف  قمٌداًمٚمف سمـ ؿم٘مٞمؼ رى ا

يمَم ورد  رم صحٞمح  ☺وًمٞمس هذا سمٖمري٥م قمٚمٞمٝمؿ وم٘مد ؾمٛمٕمقا ُمٜمف  (يمٗمر إٓ اًمّمَلة
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سملم اًمٕمٌد وسملم اًمٙمٗمر شمرك "9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل  ُمًٚمؿ  ؒ

 اًمٕمٝمد اًمذى سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمَلة ) ☺اًمّمَلة   وصم٧ٌم ُمرومققم٤م    قمـ رؾمقل اهلل  

 يمَم رواه إئٛم٦م اْحد واًمٜم٤ًمئك واًمؽمُمذى رْحٝمؿ اهلل وصححف إًم٤ٌمٟمك (ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر

أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمف ي٘مقَل٤م سحي٦م ًمقٓة إُمّم٤مر رم قمٝمده  قوه٤مه

ُمًتِمٕمرا ُم١ًموًمٞمتف رم طمراؾم٦م اًمديـ  )ان أهؿ أُمقريمؿ قمٜمدى اًمّمَلة  ومٛمـ طم٤مومظ 

وىم٤مَل٤م أيْم٤م  (ِل٤م ؾمقاه٤م  أيمثر وٞم٤مقم٤مقوُمـ وٞمٕمٝم٤م ومٝم ِل٤م ؾمقاه٤م  أطمٗمظ ققمٚمٞمٝم٤م ومٝم

– (رم اًمرُمؼ إظمػم9 )ٓ طمظ رم اإلؾمَلم عمـ شمرك اًمّمَلةقرى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  وه

ومٙمؾ "9ورم هذا اعم٘م٤مم واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم يمٚمَمت اًمٗم٤مروق رى اهلل قمٜمف  ىم٤مل اإلُم٤مم أْحد

وإٟمَم طمٔمٝمؿ ُمـ  ،ُمًتخػ سم٤مإلؾمَلم ُمًتٝملم سمفقومٝم ،ُمًتٝملم ِّب٤م ،ُمًتخػ سم٤مًمّمَلة

ورهمٌتٝمؿ ذم اإلؾمَلم قمغم ىمدر رهمٌتٝمؿ ذم  ،اإلؾمَلم قمغم ىمدر طمٔمٝمؿ ُمـ اًمّمَلة

وم٢من ىمدر  ،واطمذر أن شمٚم٘مك اهلل وٓ ىمدر ًمإلؾمَلم قمٜمدك ،وم٤مقمرف ي٤م قمٌد اهلل ،اًمّمَلة

وُمـ هٜم٤م يم٤من شمريمٝم٤م سمَلء وقمٜم٤مء وؿم٘م٤مء در اًمّمَلة ذم ىمٚمٌؽ"( يم٘م ،اإلؾمَلم ذم ىمٚمٌؽ

اًمٕمٚمَمء وان يم٤من هٜم٤مك اظمتَلف سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف ٓ ظمَلف   وًمف طمٙمؿ ذقمك ُمٕمٚمقم قمٜمد

ومم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمٜمف يمَم شمرى أظمك اًمداقمٞم٦م ٟمَلطمظ أن اضمتٝم٤مدهؿ رم  دًٓم٦م اًمٜمّمقص  

ومٝمؿ أضمؾ ؿم٠من٤م ُمـ أن َيتٚمٗمقا رْحٝمؿ , هك ُمقوع آظمتَلف سملم  ه١مٓء إقمَلم

اء سمف اهلل قمغم ٟمص ىمد ورد  ومٛمرو٤مت اهلل هم٤ميتٝمؿ وـم٤مقمتف سمٓم٤مقم٦م ٟمٌٞمف وآىمتد

سم٠من اعمخٓمئ ُمٜمٝمؿ ُم٠مضمقر وذًمؽ رم طمديثف  ☺وُمـ هٜم٤م ىمرر رؾمقل اهلل  ،ُم٘مّمدهؿ

اًمث٤مسم٧م وُمـ صمؿ يم٤من اضمتٝم٤مدهؿ رم دٓٓت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ـمٜمٞم٦ماًمدًٓم٦م ؾم٤مئغ 

وُمٜمف هذا آظمتَلف رم طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمَلة يمَم ٟمٕمٚمؿ وم٘مد اشمٗم٘مقا  رْحٝمؿ اهلل ،ُم٘مٌقل

يمَم ٟمرى ومٞمَم ؾمٚمػ قمغم ُم٠ًمل٦م واظمتٚمٗمقا رم , ُمـ أئٛم٦م أقمَلم وُمٜم٤مرات ًمٚمٝمداي٦م ,شمٕم٤ممم

ًمت٤مممقأظمرى قمغم اًمٜمح -  وم٘مد اشمٗم٘مقا قمغم اًمٙمٗمر إيمؼم اعمخرج قمـ اعمٚم٦م ًمت٤مريمٝم٤م 9ا

ئع اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة-يم٤مًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واْل٩م  ضمحقدا يمٖمػمه٤م ُمـ اًمنما
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ئع طمٞم٨م أن هٜم٤مك اشمٗم٤مق ايْم٤م   سملم وان يم٤من ًمٚمّمَلة ؿم٠من آظمرًمٞمس ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمنما

وًمٙمٜمٝمؿ  اظمتٚمٗمقا    -مجٝمقرهؿ قمغم وضمقب ىمتؾ اُم٤مم اعمًٚمٛملم ًمت٤مريمٝم٤م سمٕمد اؾمتت٤مسمتف

ًمت٤مممقرْحٝمؿ اهلل رم طمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م ُمتٕمٛمدا ُمتٙم٤مؾمَل  قمغم اًمٜمح ومٛمٜمٝمؿ اًم٘م٤مئؾ    ,9ا

سمٙمٗمره يمٗمرا أيمؼم وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم وىمد اؾمتدًمقا قمغم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف سمٔم٤مهرُم٤م 

  -ـ يمت٤مب وؾمٜم٦مؾمٌؼ ذيمره قم٤مًمٞمف  ُمـ أدًم٦م ُم

وإن يم٤من  (همػم خمرج قمـ اعمٚم٦م)وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مئؾ سمٙمٗمره يمٗمرا  وًمٙمٜمف يمٗمرا قمٛمٚمٞم٤م أصٖمر

يمٗمر دون وًمٗمظ اًمٙمٗمر ىمد وردت  رم ٟمّمقص اًمِم٤مرع اًم٤ًمسم٘م٦م إٓ اٟمف صٞمٖم٦م وقمٞمد أ

أى ٓ ُمٜم٤مص قمٜمدهؿ رْحٝمؿ  شؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمر» 9☺يمٗمر ُمثؾ ىمقًمف 

اد ورهمؿ هذا اْلَلف   إٓ أنف يمَم ؾمٌؼ ذيمره وم٤من  اهلل   ُمـ اًمت٠مويؾ ًمٚمٛمٕمٜمك اعمر

طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ومٚمؿ يذهٌقا امم ُم٤م ذه٥م قمجٝمقرهؿ )قمدا اإلُم٤مم أب

اًمٞمف ضمؾ اًمٗم٘مٝم٤مءواشمٗم٘مقا قمٚمٞمف(  ُمـ  اًم٘مقل سم٘متؾ اْل٤ميمؿ ًمٚمٛمٛمتٜمع قمٜمٝم٤م ُمـ همػم ضمحقد 

وضمقب ىمٞم٤مم اْل٤ميمؿ ىمد اشمٗم٘مقا قمغم , ٟمٕمؿ  (وان اظمتٚمٗمقا رم اًمتقصٞمػ َلذا اًم٘متؾ

سم٤مؾمتت٤مسم٦م اعمٛمتٜمع قمـ اًمّمَلة  (سمٛم٘مت٣م ُم١ًموًمٞمتف إؾم٤مؾمٞم٦م رم إىم٤مُم٦م اًمديـ)اعمًٚمؿ 

وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ  ُمرشمدا يمَم ذه٥م إمم اًم٘م٤مئٚمقن سمٙمٗمره اًمٙمٗمر إيمؼم وُمـ ه١مٓء 

طمدا يمَم ذه٥م إمم ذًمؽ اإلُم٤مُم٤من وشمٕم٤ممم  أ اًمٕمديد ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم أْحد ؒ

اهلل شمٕم٤ممم وهمػمهؿ ُمـ سمٕمض أصح٤مب أْحد طم٥ًم اْلَلف ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمك رْحٝمَم 

وأىمػ هٜم٤م اظمقاٟمك ُمت٤ًمئَل ُم٤مرأيٙمؿ ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي حيذره إُم٤مم  (سمٞمٜمٝمؿ يمَم ؾمٌؼ

ره قمغم قمدم اًمّمَلة وُمع ذًمؽ ل يّمغم  اعمًٚمٛملم سمٕمد شمذيمػمه ُمـ ىمتٚمف ذم طم٤مًم٦م إسا

  ؟واظمت٤مر اًم٘متؾ دون ذًمؽ

دم َل٤م ظم٤مـم٥م   ُم٤م ُمٕمٜمك وم٤مفمٗمر ومت٤مة شم٘مووهٜم٤م ؾم١مال ضمد ظمٓمػم ًمٙمؾ ظم٤مـم٥م أ

سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ أضمٞمٌقا قمغم وَمئريمؿ اْلٞم٦م ٓ جمرد قمغم   ؟سمذات اًمديـ شمرسم٧م يداك
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اؾمتٗم٤ًمرى ُم٤م هك ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمَلة وهذا ؿم٠مهن٤م ُمـ ُمٕم٤ميػم آظمتٞم٤مر وُمـ صمؿ اًم٘مرار 

وامم اعمخػم سملم أيمثر ُمـ ُمرؿمح ًمف قمَلىم٦م سم٤مٓصَلح اعمجتٛمٕمك   ؟اًمرومضوسم٤مًم٘مٌقل أ

 ☺شمٜمٗمٞمذي٤م  أـمرح ٟمٗمس اًم١ًمال أهيَم ختت٤مروىمد أظمؼم اًمّم٤مدق اعمّمدوق وشمنميٕمٞم٤م أ

سمؾ  وذاك شمْمٞمٞمع ًمألُم٤مٟم٦م (أن ُمـ قمَلُم٤مت اًم٤ًمقم٦م )اذا وؾمد إُمر امم همػم أهٚمف

؟ وهٙمذا ومتٜمٌٝمقا ؟ُمـ شمّم٤مطمٌقنٞمتؽ وُمـ شمٕمقل وعمجرد اًمّمح٦ٌم ًمؽ وٕهؾ سم

اضمٌف  طمٞم٨م ٟمٕمؿ أىمر ُمٕمٙمؿ أن اْل٤مل رم وضمقد اُم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم ي٘مقم سمق ,اظمقاٟمك

تقصٞمػ وُمٕمف سمَل ؿمؽ طمًـ اًم,واًمٌٞمئ٦م اًمّمحٞم٦م اًمّم٤مْل٦م  َيتٚمػ ًمَلؾمَلم دوًم٦م 

قمـ اْل٤مل اًمذى ىمدر اهلل ًمٜم٤م أن ٟمٕمٞمِم٦م طمٞم٨م اًمٌٞمئ٦م   ,ًمقاىمع اًمٜم٤مس واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ

همػم اعمٕمٞمٜم٦م قمغم اىم٤مُم٦م اًمديـ رم اْلٞم٤مة واعمٕم٤مداة ًمَلؾمَلم اْلؼ ُمـ اْلٙم٤مم رم إهمٚم٥م 

إظمقاين , ٚمحلم  هك ؾمٛم٦م اًمزُم٤من  وٓ طمقل وٓ ىمقة آ سم٤مهللوحم٤مرسمتٝمؿ ًمٚمدقم٤مة واعمّم

اًمتٙم٤مؾمؾ رم وًمٗم٧م اًمٜمٔمر واًمتحذير ُمـ ظمٓمقرة اًمتٝم٤مون أقوأطم٤ٌميب ُم٤م هيٛمٜمك هٜم٤م ه

أُم٤م قمـ  , أُمر اًمّمَلة واًمؽمهمٞم٥م رم ومْمٚمٝم٤م قمًك أن ٟمٙمقن مجٞمٕم٤م ُمـ اعمٗمٚمحلم 

جمٚمس اًمٓمٚم٥م  اًمت٠مصٞمؾ واًمٌٕمض ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ عمْمٛمقن شمٚمؽ اعم٠ًمل٦م ومٌلم أيديٜم٤م هٜم٤م

ًمت٤ممم سمٕمد  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼقًمٚمٕمٚمؿ طمٞم٨م اعمدارؾم٦م َل٤م قمغم اًمٜمح  -ا

ٓسم٠مس ُمـ اًمٙمَلم قمٚمٞمف طمتك , ًمذات اعم٠ًمل٦موظم٤مص٦م طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمَلة )ُمد(

وان يم٤من ُمقضمزا وم٤مْلٙمؿ اًمنمقمل ًمؽمك وشم٤مرك  اًمّمَلة قمٜمد مجٝمقر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم 

ومٜمخت٤مر ُمتٜم٤م وم٘مٝمٞم٤م , رم اعم٘مدُم٦م ٟمقرده هٜم٤م قمغم اًمقضمف اًمت٤ممم يمَم ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة اًمٞمف

ُمٕمتٛمدا ًمٚمٛمذاه٥م اعمِمٝمقرة أوٓ صمؿ اًمِم٤مهد ُمـ وم٘مف اًمًٜم٦م واْلدي٨م  وهذا عمـ 

يريداًمٓمٚم٥م سم٤معمدارؾم٦م ًمف سم٤مٓو٤موم٦م امم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ درس ويٓمٞم٥م مم أن أصدر اًمٙمَلم 

سمذيمر اًم٘مقاقمد  ,شمذيمػما َل٤م وهمػمه٤م,٠ًمل٦م ظم٤مص٦م )سم٤مقمت٤ٌمره٤م إومم( رم هذه اعم

ًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمؼمى جلٛمٞمع أبقاب اًمٗم٘مف واًمتك شمتٗمرع ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد اْل٤مص٦م واًمتك اًمٗم٘مٝمٞم٦م ا
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ي٠متك ذيمر سمٕمْمٝم٤م قمرو٤م يمَم أذت رم اعم٘مدُم٦م قمٜمد اْلدي٨م ُمدارؾم٦م قمـ اًمٕمديد ُمـ 

رم  اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مًمٌح٨م  وىمد ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمٕمَلُم٦م شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمك ؒ

 9ىم٤مل (سمف اعمروزى ؒي٘مّمد ,ىمٚم٧م)اقمٚمؿ أن اًم٘م٤ميض اْلًلم)إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر 

ـم٤مهر اًمدسم٤مس رم اْلٍم َل٤م( ذيمر أن ُمٌٜمك اًمٗم٘مف قمغم أرسمع قىمد سمدأ اًمٕمَلُم٦م اْلٜمٗمك أب

واًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م   واعمِم٘م٦م دمٚم٥م  ،واًمير يزال ،اًمٞم٘ملم ٓ يزال سم٤مًمِمؽ 9ىمقاقمد

اًمتٞمًػم- وزقمؿ ُمـ يدقمل اًمتح٘مٞمؼ أنف أمهؾ ظم٤مُم٦ًم وهل أن إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م- 

 غم َخس واًمٗم٘مف قمغم َخس-  سمٜمل اإلؾمَلم قم 9وىم٤مل

واًمتح٘مٞمؼ قمٜمدي أنف إن أريد رضمقع اًمٗم٘مف إمم اْلٛمس شمٕمًػ وشمٙمٚمػ وىمقل مجكم 

وم٤مْل٤مُم٦ًم داظمٚم٦م ذم إومم- وذم اًمث٤مٟمٞم٦م أيْم٤م- سمؾ أرضمع ؿمٞمخ اإلؾمَلم قمز اًمديـ سمـ 

 9و٤مي٘مف ُمْم٤ميؼ ًم٘م٤ملققمٌد اًمًَلم اًمٗم٘مف يمٚمف إمم اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد وًم

 ,قمغم هذا,اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح وم٢من درء اعمٗم٤مؾمد ُمـ مجٚمتٝم٤م- وي٘مقل  ارضمع اًمٙمؾ إمم

وإؿمٌف أهن٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وإن أريد اًمرضمقع سمقوقح وم٢مهن٤م  ،واطمدة ُمـ هذه اجلٜمس يم٤مومٞم٦م

 -قمغم اْلٛمًلم سمؾ قمغم اِل٤مئتلم ا ـهقشمرسم

ومٚمَم شمٜمققم٧م اًمتّمقرات َل٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد يمَم رأي٧م يم٤من هٜم٤مك اضمتٝم٤مد   9ىمٚم٧م

ء ًمت٘مًٞمٛمٝم٤م امم يمٚمٞم٦م يمؼمى وهك اًمتك أبٌتٝم٤م هٜم٤م  سملم يدى هذه ًمٌٕمض ومْمَلء اًمٕمٚمَم

اعم٠ًمل٦م وىمقاقمد يمٚمٞم٦م أظمرى  أيمثر  وُمٜمٝم٤م أظمذت و٤مسمٓم٦م عم٤ًمئؾ أبقاب ُمتٕمددة ٓ 

أُم٤م  , واطمد ومح٥ًم ُمٜمٝم٤م واظمرى ؾمٜمراه٤م يمَم ذيمرت سملم يدى ُم٤ًمئؾ اًم٤ٌمب اًمقاطمد

ر ُمـ أهؾ هذا اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى اًمتك قمغم طمٍمه٤م سم٤مْلٛمس  اًمت٘م٧م يمٚمٛم٦م اجلٛمٝمق

هذه  , ىم٤مقمدة إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م، أو9 إقمَمل سم٤مًمين٤مت- وهك إومم   9اًمِم٠من ومٝمك

 اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمؼمى ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم ذم اًمّمحٞمحلم9

                                )إٟمَم إقمَمل سم٤مًمين٤مت، وإٟمَم ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى(-                                    
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ر-                   اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م9 اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ-  اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م9 ٓ ض  ر وٓ ضا

سمٕم٦م9 اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم                -اًم٘م٤مقمدة اًمرا

 اًم٘م٤مقمدة اْل٤مُم٦ًم9 اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م- 

ُمدارؾمتف  أُم٤م اْلدي٨م قمـ اْلٙمؿ اًمنمقمك ًمٚمّمَلة هٜم٤مقمٜمد وم٘مٝم٤مء إُم٦م ومٞمٛمٙمـ 

 9اًمت٤ممم ققمغم اًمٜمح

وُمـ وضم٧ٌم )  اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم ضم٤مء رم اعمٝمذب ًمٚمِمػمازى ىمقًمف ؒ ,0

يم٤مومر وَي٥م ىمتٚمف سم٤مًمردة ققمٚمٞمف اًمّمَلة واُمتٜمع ُمـ ومٕمٚمٝم٤م وم٢من يم٤من ضم٤مطمدا ًمقضمقِّب٤م ومٝم

وإن شمريمٝم٤م  (وي٘مّمد سم٤مًمٓمٌع  اْلؼم اًم٘مٓمٕمك , ىمٚم٧م)ٕنف يمذب اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمؼمه 

          (وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ )ىمٚم٧م9 ويٕمٜمك اًم٘متؾ طمدا ُمـ همػم ردةُمٕمت٘مد ًمقضمقِّب٤م قوه

هنٞم٧م  ☺واًمدًمٞمؾ قمغم أنف ي٘متؾ ىمقًمف   ,ييب وٓ ي٘متؾ وىم٤مل اعمزين  ؒ,

قمـ ىمتؾ اعمّمٚملم وٕهن٤م إطمدى دقم٤مئؿ اإلؾمَلم ٓ شمدظمٚمٝم٤م اًمين٤مسم٦م سمٜمٗمس وٓ ُم٤مل وم٘متؾ 

ري ي٘متؾ سمؽمك ؾمٕمٞمد آصٓمخقسمؽميمٝم٤م يم٤مًمِمٝم٤مدشملم وُمتك ي٘متؾ ومٞمف وضمٝم٤من ىم٤مل أب

اًمّمَلة اًمراسمٕم٦م إذا و٤مق وىمتٝم٤م ومٞم٘م٤مل ًمف إن صٚمٞم٧م وإٓ ىمتٚمٜم٤مك ٕنف َيقز أن يٙمقن ُم٤م 

إؾمح٤مق ي٘متؾ سمؽمك اًمّمَلة اًمث٤مٟمٞم٦م إذا و٤مق وىمتٝم٤م قدون ذًمؽ شمريمف ًمٕمذر  وىم٤مل أب

ومٞم٘م٤مل ًمف إن صٚمٞم٧م وإٓ ىمتٚمٜم٤مك ويًتت٤مب يمَم يًتت٤مب اعمرشمد ٕنف ًمٞمس سم٠مقمٔمؿ ُمـ 

واًمث٤مٟمك يًتت٤مب رم اْل٤مل وم٤من – اعمرشمد ىمقٓن  أطمدمه٤م صمَلصم٦م أي٤مم اعمرشمد  ورم اؾمتت٤مسم٦م

وٓ يٙمٗمر سمؽمك اًمّمَلة ٕن اًمٙمٗمر سم٤مٓقمت٘م٤مد واقمت٘م٤مده صحٞمح ومٚمؿ    ,شم٤مب وآ ىمتؾ

سملم اًمٕمٌد واًمٙمٗمر شمرك  ☺حيٙمؿ سمٙمٗمره  وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل يٙمٗمر سمؽميمٝم٤م ًم٘مقًمف 

ورم ذطمف  ,(ت٠مول ا ـهاًمّمَلة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر واعمذه٥م إول واْلؼم ُم

ومٗمٞمف ُم٤ًمئؾ )إطمداه٤م( إذا شمرك اًمّمَلة  9سم٤معمجٛمقع ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوى ؒ
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يم٤مومر ُمرشمد سم٤ممج٤مع قضمحد وضمقِّب٤م ول يؽمك ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمّمقرة ومٝموضم٤مطمدا ًمقضمقِّب٤م أ

اعمًٚمٛملم وَي٥م قمكم آُم٤مم ىمتٚمف سم٤مًمردة آ أن يًٚمؿ ويؽمشم٥م قمٚمٞمف مجٞمع أطمٙم٤مم 

ة هذا إذا يم٤من ىمد ٟمِم٠م سملم اعمًٚملم وم٤مُم٤م و٤مطمد رضمَل أاعمرشمديـ وؾمقاء يم٤من هذا اجل اُمرأ

ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م سمٕمٞمدة ُمـ اعمًٚمٛملم سمحٞم٨م َيقز أن َيٗمك وُمـ يم٤من ىمري٥م اًمٕمٝمد سم٤مٓؾمَلم أ

قمٚمٞمف وضمقِّب٤م ومَل يٙمٗمر سمٛمجرد اجلحد سمؾ ٟمٕمرومف وضمقِّب٤م وم٤من ضمحد سمٕمد ذًمؽ يم٤من 

ًٚمٛملم ُمع أنف يمقٟمف ٟمِم٠م سملم اعمقُمرشمدا وم٤من ىمٞمؾ يمٞمػ أمهؾ اعمّمٜمػ هذا اًم٘مٞمد وه

ىمقًمف وم٤من يم٤من ضم٤مطمدا قذط سمَل ظمَلف وم٤مجلقاب أن ذم ًمٗمٔمف ُم٤م ي٘متيض اؿمؽماـمف وه

ٓن اجل٤مطمد قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤م ؾمٌؼ اقمؽماومف سمف هٙمذا سح سمف ص٤مطم٥م 

اعمحٛمؾ وهمػمه وىمد أووحتف ذم هتذي٥م آؾمَمء   ُمـ ضمحد وضمقب صقم رُمْم٤من 

اْلٛمر وضمحد حتريؿ اًمزٟم٤م أوؾمَلم أٟمحقه٤م ُمـ واضم٤ٌمت آواْل٩م أوواًمزيم٤مة أ

وٟمحقمه٤م ُمـ اعمحرُم٤مت اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م وم٤من يم٤من مم٤م اؿمتٝمر واؿمؽمك اْلقاص واًمٕمقام 

ُمرشمد وان يم٤من جمٛمٕم٤م قمٚمٞمف ًمٙمـ ٓ يٕمرومف آ اْلقاص قذم ُمٕمرومتف يم٤مْلٛمر واًمزٟم٤م ومٝم

يم٤مؾمتح٘م٤مق سمٜم٧م آسمـ اًمًدس ُمع سمٜم٧م اًمّمٚم٥م وحتريؿ ٟمٙم٤مح اعمٕمتدة ويم٤ممج٤مع أهؾ 

طمٙمؿ طم٤مدصم٦م ل يٙمٗمر سمجحده ٟٓمف ُمٕمذور سمؾ ٟمٕمرومف اًمّمقاب ًمٞمٕمت٘مده هذا  قمٍم قمكم

اًمّمحٞمح ذم اعم٠ًمل٦م وومٞمٝم٤م زي٤مدة ؾمٜمقوحٝم٤م ذم يمت٤مب اًمردة ان ؿم٤مء اهلل اعم٠ًمل٦م قه

اًمث٤مٟمٞم٦م9 ُمـ شمرك اًمّمَلة همػم ضم٤مطمد ىمًَمن أطمدمه٤م شمريمٝم٤م ًمٕمذر يمٜمقم وٟمًٞم٤من 

ًمث٤مين شمريمٝم٤م سمَل قمذر شمٙم٤مؾمَل وٟمحقمه٤م ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٘مط ووىمتف ُمقؾمع وٓ اصمؿ قمٚمٞمف ا

وهت٤موٟم٤م ومٞم٠مبؿ سمَل ؿمؽ وَي٥م ىمتٚمف إذا اس وهؾ يٙمٗمر ومٞمف وضمٝم٤من طمٙم٤ممه٤م اعمّمٜمػ 

ىمقل ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف ُمـ اصح٤مسمٜم٤م وطمٙم٤مه قوهمػمه أطمدمه٤م يٙمٗمر ىم٤مل اًمٕمٌدرى وه

اعمّمٜمػ ذم يمت٤مسمف ذم اْلَلف قمـ أيب اًمٓمٞم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م واًمث٤مٟمك ٓ يٙمٗمر 

ص اًمذى ىمٓمع سمف اجلٛمٝمقر وىمد ذيمر اعمّمٜمػ دًمٞمٚمٝمَم اًمّمحٞمح اعمٜمّمققوه
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وؾمٜمقوحف ذم ومرع ُمذاه٥م اًمٕمٚمَمء ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مزم وىم٤مل اعمزين حيٌس وي١مدب وٓ 

ي٘متؾ وإذا ىمٚمٜم٤م ي٘متؾ ومٛمتك ي٘متؾ ومٞمف َخ٦ًم أوضمف اًمّمحٞمح ي٘متؾ سمؽمك صَلة واطمدة إذا 

 -ا ـه,اًمذى اظمت٤مره اعمّمٜمػ ذم اًمتٜمٌٞمف ول يذيمره هٜم٤مقو٤مق وىمتٝم٤م وهذا ه

ول عمجٛمققم٦م ورم دراؾم٦م سم٤مؾمؿ )اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجك قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمك( اجلزء إ 

شمريمٝم٤م و، أ٤موهت٤موٟمً  )شم٤مرك اًمّمَلة إُم٤م أن يٙمقن ىمد شمريمٝم٤م يمًًَل  ُمـ إؾم٤مشمذة إوم٤موؾ

ِّب٤م، وم٢مٟمف يٙمٗمر  ٤مُمًتٝمزئً وًمقضمقِّب٤م، أ اِّب٤م9 وم٠مُم٤م ُمـ شمريمٝم٤م ضم٤مطمدً  ٤ماؾمتخٗمً وَل٤م، أ اضمحقدً 

م، ومٞمج٥م قمغم اْل٤ميمؿ أن ي٠مُمره سم٤مًمتقسم٦م، وم٢من شم٤مب وأىم٤مم سمذًمؽ ويرشمد قمـ اإلؾمَل

اًمّمَلة ومذاك، وإٓ ىمتؾ قمغم أنف ُمرشمد، وٓ َيقز همًٚمف وٓ شمٙمٗمٞمٜمف وٓ اًمّمَلة قمٚمٞمف، 

   -يمَم ٓ َيقز دومٜمف ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، ٕنف ًمٞمس ُمٜمٝمؿ

يٕمت٘مد وضمقِّب٤م، وم٢مٟمف يٙمٚمػ ُمـ ىمٌؾ اْل٤ميمؿ سم٘مْم٤مئٝم٤م ق، وهوأُم٤م إن شمريمٝم٤م يمًًَل 

، أي يٕمتؼم ىمتٚمف اقسم٦م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اًمؽمك- وم٢من ل يٜمٝمض إمم ىمْم٤مئٝم٤م وضم٥م ىمتٚمف طمدً واًمت

ُمـ اْلدود اعمنموقم٦م ًمٕمّم٤مة اعمًٚمٛملم، وقم٘مقسم٦م قمغم شمريمف ومريْم٦م ي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م-  اطمدً 

سمٕمد ىمتٚمف ويٕم٤مُمؾ ذم دمٝمٞمزه ودومٜمف وُمػماصمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ٕنف  وًمٙمٜمف يٕمتؼم ُمًٚمًَم 

 ☺9 أن رؾمقل اهلل ¶، قمـ اسمـ قمٛمر (11) (، وُمًٚمؿ14روى اًمٌخ٤مري )- ُمٜمٝمؿ

رؾمقل اهلل  اأُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدً "ىم٤مل9

وي٘مٞمٛمقا اًمّمَلة وي١مشمقا اًمزيم٤مة، وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاَلؿ إٓ 

 سم٘م٤مشمؾ سمحؼ اإلؾمَلم، وطم٤ًمِّبؿ قمغم اهلل"-   دًمٞمؾ اْلدي٨م قمغم أن ُمـ أىمر سم٤مًمِمٝم٤مدشملم

( وهمػمه، قمـ قم٤ٌمدة /031داود )قإن ل ي٘مؿ اًمّمَلة،وًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمر، سمدًمٞمؾ ُم٤م رواه أب

َخس صٚمقات يمتٌٝمـ اهلل قمغم "ي٘مقل9 ☺ىم٤مل9 ؾمٛمٕم٧م  ◙سمـ اًمّم٤مُم٧م 

سمح٘مٝمـ، يم٤من ًمف قمٜمد اهلل قمٝمد أن  ٤ماًمٕم٤ٌمد، ومٛمـ ضم٤مء ِّبـ، ل يْمع ُمٜمٝمـ، ؿمئ اؾمتخٗم٤مومً 

د اهلل قمٝمد، إن ؿم٤مء قمذسمف، وإن ؿم٤مء أدظمٚمف يدظمٚمف اجلٜم٦م، وُمـ ل ي٠ميت ِّبـ ومٚمٞمس ًمف قمٜم
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وإن "يمٗمر ل يدظمؾ ذم ىمقًمف9قاجلٜم٦م"-   وم٘مد دل قمغم أن شم٤مرك اًمّمَلة ٓ يٙمٗمر، ٕنف ًم

 ٤م، مجٕمً ، ومحٛمؾ قمغم ُمـ شمريمٝم٤م يمًًَل ٤مؿم٤مء أدظمٚمف اجلٜم٦م"، إذ اًمٙم٤مومر ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىمٓمٕمً 

 ىم٤مل9 ؾمٛمٕم٧م سملم إدًم٦م-  روى ُمًٚمؿ وهمػمه قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٚمف رى اهلل قمٜمٝمَم

حمٛمقل قإن سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك واًمٙمٗمر شمرك اًمّمَلة"- وه"ي٘مقل9 ☺اًمٜمٌل 

   -سمِم٠مهن٤م ا ـه ٤ماؾمتٝمزاء ِّب٤م واؾمتخٗم٤مومً وًمٗمريْمتٝم٤م، أ اوإٟمٙم٤مرً  اقمغم اًمؽمك ضمحقدً 

أُم٤ماْلٙمؿ قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م رْحٝمؿ اهلل ومٞم٘مقل قمٜمٝمؿ آُم٤مم اًمزريمِمك رم ذطمف  ,1 

 ،سم٤مًمغ قم٤مىمؾقوُمـ شمرك اًمّمَلة وه ٤9مٟمف ىم٤ملرم شمٚمؽ اعم٠ًمل٦م وم عمتـ اْلرىمك ؒ

وم٢من صغم وإٓ  ،صمَلصم٦م أي٤مم ،دقمل إًمٞمٝم٤م ذم وىم٧م يمؾ صَلة ،همػم ضم٤مطمدوأ ،َل٤م اضم٤مطمدً 

يمٛمـ  ،َل٤م (ضم٤مطمد) 9اًمت٤مرك ًمٚمّمَلة ىمًَمن 9( ويٕمٚمؼ ؿم٤مرطم٤م يمَم يغم-ىمتؾ واهلل أقمٚمؿ

 ،ٗمرهٓ إؿمٙم٤مل ذم يم ;َل٤م>وم٤مجل٤مطمد  ،،همػم واضم٦ٌم قمكموأ ،اًمّمَلة همػم واضم٦ٌم 9ىم٤مل

ذم  ،وطمٙمٛمف طمٙمؿ همػمه ُمـ اعمرشمديـ ،ٕنف ُمٙمذب هلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف ،ووضمقب ىمتٚمف

وأُم٤م اًمت٤مرك َل٤م همػم  -وم٢من شم٤مب سم٠من أىمر سم٤مًمقضمقب وإٓ ىمتؾ ،أنف يًتت٤مب صمَلصم٦م أي٤مم

رم  9ًمٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم ،يمًَل وم٢مٟمف ي٘متؾ قمٜمدٟم٤م سمَل ٟمزاعوضم٤مطمد سم٠من يؽميمٝم٤م هت٤موٟم٤م أ

  مج حج مث هت ُّٱ9 إمم ىمقًمف َّحب جب هئ مئُّٱ سمراءة
ومَم ل  ،وم٠مب٤مح ؾمٌح٤مٟمف اًم٘متؾ إمم هم٤مي٦م ،;4>اًمتقسم٦م9 َّمخ جخ مح جح

وقمـ   (-هنٞم٧م قمـ ىمتؾ اعمّمٚملم) 9وذم اْلدي٨م  -سم٤مق قمغم اإِلسم٤مطم٦مقشمقضمد اًمٖم٤مي٦م ومٝم

وم٘مًٛمٝم٤م سملم  ،سم٤مًمٞمٛمـ إمم اًمٜمٌل سمذهٞم٦ٌمقسمٕم٨م قمكم وه 9ىم٤مل ◙أيب ؾمٕمٞمد اْلدري 

ويٚمؽ أل٧ًم أطمؼ أهؾ إرض ) 9٘م٤ملوم -ي٤م رؾمقل اهلل اشمؼ اهلل 9وم٘م٤مل رضمؾ ،أرسمٕم٦م

 ؟ي٤م رؾمقل اهلل أٓ أضب قمٜم٘مف 9وم٘م٤مل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد -صمؿ ومم اًمرضمؾ (أن يت٘مل اهلل

ومٙمؿ ُمـ ُمّمؾ ي٘مقل سمٚم٤ًمٟمف ُم٤م ًمٞمس ذم  9وم٘م٤مل ظم٤مًمد (ًمٕمٚمف أن يٙمقن يّمكم ،ٓ) 9ىم٤مل

 (وٓ أؿمؼ سمٓمقهنؿ ،إين ل أوُمر أن أن٘م٥م قمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس) 9وم٘م٤مل رؾمقل اهلل -ىمٚمٌف

 -ٕمؾ اًمٜمٌل اًمٕمٚم٦م ذم ُمٜمع اًم٘متؾ اًمّمَلةومج
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أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا ) 9أن اًمٜمٌل ىم٤مل ¶وقمـ اسمـ قمٛمر     

وم٢مذا ومٕمٚمقا  ،وي١مشمقا اًمزيم٤مة ،وي٘مٞمٛمقا اًمّمَلة ،رؾمقل اهلل اوأن حمٛمدً  ،أن ٓ إهل إٓ اهلل

  -ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمَم (وطم٤ًمِّبؿ قمغم اهلل ،ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاَلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م

قمغم أن٤م ٟم٘مقل  ،اْلدي٨م ومٛمخّمقص سمَم شم٘مدم (ٓ حيؾ دم اُمريء ُمًٚمؿ) 9وأُم٤م ىمقًمف

 ;ًمٕمذر>ٓطمتَمل أن يؽميمٝم٤م  ،وٓ ي٘متؾ طمتك يدقمك إًمٞمٝم٤م ،إذ هذا شم٤مرك ًمديٜمف ،سمٛمقضمٌف

وسمْمٞمؼ  ،سمؽمك صَلة واطمدة 9ومروي ،واظمتٚمػ سمَمذا حيٙمؿ سم٘متٚمف -اِل٤م ئمٜمف قمذرً وأ

أن  ،ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ;روى>اْلرىمل   ِل٤م  وفم٤مهر يمَلم ،اعمِمٝمقرقوه ،وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م

وٕنف  ،رواه أْحد (وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف ذُم٦م اهلل اُمـ شمرك صَلة ُمتٕمٛمدً ) 9رؾمقل اهلل ىم٤مل

وهؾ ي٘متؾ  -وإذا ىمتؾ ىمتؾ سم٤مًمًٞمػ ذم قمٜم٘مف ,-ٓ أصكم 9إذا دقمل إًمٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م وم٘م٤مل

واسمـ  ،وهل اظمتٞم٤مر أيب قمٌد اهلل سمـ سمٓم٦م (9إطمدامه٤م)ومٞمف روايت٤من  ؟ًمٙمٗمرهوأ اطمدً 

 9ىم٤مل ◙ِل٤م روي قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م   -اوأيب حمٛمد ي٘متؾ طمدً  ،قمٌدوس

ُمـ أتك ِّبـ  ،َخس صٚمقات يمتٌٝمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕم٤ٌمد) 9ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل

إن  ،وُمـ ل ي٠مت ِّبـ ومٚمٞمس ًمف قمٜمد اهلل قمٝمد ،يم٤من ًمف قمٜمد اهلل قمٝمد أن يدظمٚمف اجلٜم٦م

ىم٤مل9 ؾمٛمٕم٧م  ◙وقمـ أيب هريرة  رواه  أْحد   (وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف ،ؿم٤مء قمذسمف

إن أول ُم٤م حي٤مؾم٥م سمف اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمَلة اعمٙمتقسم٦م، وم٢من )رؾمقل اهلل ي٘مقل9 

وم٢من يم٤من ًمف شمٓمقع أيمٛمٚم٧م اًمٗمريْم٦م ُمـ  ؟اٟمٔمروا هؾ ًمف ُمـ شمٓمقع 9أمتٝم٤م، وإٓ ىمٞمؾ

واًمؽمُمذي  ،داودقرواه أْحد وأب (صمؿ يٗمٕمؾ سم٤ًمئر إقمَمل اعمٗمروو٦م ُمثؾ ذًمؽ ،شمٓمققمف

                                                                    -وطمًٜمف

  -واظمتٞم٤مر إيمثريـ ي٘متؾ يمٗمرا  ،وهل فم٤مهر يمَلم اْلرىمل (9واًمث٤مٟمٞم٦م)

سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك ) 9ىم٤مل رؾمقل اهلل 9ىم٤مل ◙ِل٤م روى ضم٤مسمر   

 وقمـ سمريدة -واًمؽمُمذي وصحح٦م ،داودقوأب ،وُمًٚمؿ> ،رواه أْحد (اًمّمَلة
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ومٛمـ  ،اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمَلة) 9ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل 9إؾمٚمٛمل ىم٤مل

ٓطمظ ذم ) 9وىم٤مل قمٛمر -واًمؽمُمذي وصححف ،واًمٜم٤ًمئل ;رواه أْحد (شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر

ُمـ ل يّمؾ ) 9وىم٤مل قمكم -ذيمره أْحد ذم رؾم٤مًمتف (-اإِلؾمَلم عمـ شمرك اًمّمَلة

وٓ  ،ٓ يٖمًؾ ،يم٤معمرشمدقرواي٦م هوقمغم هذه اًم -رواه اًمٌخ٤مري ذم شم٠مرَيف (-يم٤مومرقومٝم

وقمغم  -إمم همػم ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم اعمرشمد ،يّمغم قمٚمٞمف وٓ يرصمف ورصمتف ُمـ اعمًٚمٛملم

 ،وحيٙمؿ سمٙمٗمره طمٞم٨م حيٙمؿ سم٘متٚمف ،ومتٜمٕمٙمس هذه إطمٙم٤مم ،إومم يم٤مًمزاين واًم٘م٤مشمؾ

وإٟمَم حيٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر واًم٘متؾ إذا  ،ُم٘مت٣م ٟمص أْحدقوه ،ذيمره اًم٘م٤ميض واًمِمػمازي

أُم٤م ُمـ شمريمٝم٤م ذم  ،ُمـ همػم قمذر ،ا وم٤مُمتٜمع ُمًٍم  ،وظمّقف وهدد ،وىمتٝم٤م دقمل إًمٞمٝم٤م ذم

ومَل ٟمزاع ذم قمدم  ،يم٤من ذم ٟمٗمًف ىمْم٤مؤه٤موأ ،وىمْم٤مه٤م ومٞمَم سمٕمد ،وىمتٝم٤م ول يدع إًمٞمٝم٤م

اْلٓم٤مب قاإلُم٤مم أبقوي٘مقل ص٤مطم٥م اَلداي٦م رم ُمذه٥م آُم٤مم أْحد  وه  ،شمٙمٗمػمه وىمتٚمف

ـْ وَ ) ,ُمـ ُمت٘مدُمك ؿمٞمقخ اعمذه٥م–اًمٙمٚمقذاٟمك  ْز ًَمُف َوَُم ََلُة؛ َلْ ََيُ ٧ٌَْم قَمَٚمْٞمِف اًمّمه ضَم

ـْ َوىْمتَِٝم٤م؛ إَذا يَم٤مَن َذايمِرً  َه٤م قَم ـْ َأَراَد اجْلَْٛمَع ًمُِٕمْذٍر؛ وَم٢ِمْن  اََل٤َم ىَم٤مِدرً  ا شَم٠ْمظِمػْمُ قَمغَم وِمْٕمٚمَِٝم٤م؛ إٓه َُم

ََلَة طَمتهك ظَمَرَج َوىْمُتَٝم٤م ضَم٤مطِمدً  ، ٤مْتُٚمُف، وإِْن شَمَريَمَٝم٤م هَت٤َمُوٟمً ًمُِقضُمقِِّب٤َم؛ يَمَٗمَر َوَوضَم٥َم ىمَ  اشَمَرَك اًمّمه

ًمُِقضُمقِِّب٤َم، ُدقِمَل إمم وِمْٕمٚمَِٝم٤م؛ وَم٢ِمْن َلْ َيْٗمَٕمْٚمَٝم٤م طَمتهك شَمَْم٤مَيَؼ َوىْم٧ُم اًمتل سَمْٕمَدَه٤م؛  آ ضُمُحْقدً 

سمِ  ا ِت َوَيَتَْم٤مَيُؼ َوىْم٧ُم اًمره َٚمَقا َك صمَلث صه َٕم٦ِم- َوضَم٥َم ىَمْتُٚمُف، َوقَمٜمُْف9 ٓ ََي٥ُِم ىَمْتُٚمُف طَمتهك َيؽْمُ

ْٞمِػ- َوَهْؾ  ًه َتَت٤مَب صَمََلصَم٦َم َأيه٤مٍم؛ وَم٢ِمْن شَم٤مَب؛ وإِٓه ىُمتَِؾ سم٤مًم ًْ وإَِذا َوضَم٥َم ىَمْتُٚمُف؛ َلْ ُيْ٘مَتْؾ طَمتهك ُي

- واًمثه٤مٟمَِٞم٦م9 طَمد  وأ اَوضَم٥َم ىَمْتُٚمُف طَمد   ٤م9 َأنهُف ًمُِٙمْٗمِرِه يَم٤معْمُْرشَمدِّ 9 إطِْمَدامُهَ ، اًمُِٙمْٗمِرِه؛ قمغم ِرَواَيَتلْمِ

) ٚمِِٛملْمَ ًْ ُ وأظمتؿ ٟم٘مغم رم ذًمؽ قمـ اًم٤ًمدة اْلٜم٤مسمٚم٦م  سم١ًماًملم    -وطُمْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ َأُْمَقاِت اعْم

ُمـ )إؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م( ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز حمٛمد اًمًٚمَمن  ومٕمغم ؾم١مال قمـ 

اْلٙمؿ رم شمريمٝم٤م ضمحقدا أوشمٕمٛمداوشمٙم٤مؾمَل  ج9 ُم٤م َيؾ اجل٤مطمد ًمقضمقِّب٤م إُم٤م أن يٙمقن 

يمٛمـ ٟمِم٠م سمدار اإلؾمَلم، ومٝمذا يٙمٗمر؛ ٕنف ُمٙمذب هلل وًمرؾمقًمف وإمج٤مع ممـ ٓ َيٝمٚمف 
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إُم٦م ويّمػم ُمرشمًدا سمٖمػم ظمَلف ٟمٕمٚمٛمف ىم٤مًمف ذم اعمٌدع، وإُم٤م أن يٙمقن ممـ َيٝمٚمف يمٛمـ 

ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م، ويمحدي٨م قمٝمد سم٢مؾمَلم قمرف وضمقِّب٤م؛ وم٢من أس قمغم اجلحد يمٗمر، وإن 

٤م؛ وم٢من أبك طمتك شمْم٤ميؼ وىم٧م اًمتل ٟم٤مئٌف إمم ومٕمٚمٝمودقم٤مه إُم٤مم أ شمريمٝم٤م هت٤موًٟم٤م ويمًًَل 

 سمٕمده٤م وضم٥م ىمتٚمف-

ٜم٦م؟قس9 ُم٤م ه ًُّ  اًمدًمٞمؾ قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمَلة ُمـ اًمٙمت٤مب واًم

 ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ ج9 ىمقًمف شمٕم٤ممم9
وقمـ   َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ وىم٤مل9 ،َّٰى

ش سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمَلة» 9☺ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ☺٦م إٓ اًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل، وقمـ سمريدة ىم٤مل9 ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل رواه اجلَمقم

رواه اْلٛم٦ًم- وذم ش اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمَلة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر»ي٘مقل9 

رواه أْحد ش ُمـ شمرك اًمّمَلة ُمتٕمٛمًدا وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف ذُم٦م اهلل ورؾمقًمف»اْلدي٨م أظمر9 

يم٤من أصح٤مب »ىم٤مل9  ُمرؾمؾ ضمٞمد- وقمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼقسم٢مؾمٜم٤مد قمـ ُمٙمحقل وه

رواه اًمؽمُمذي، ش ٓ يرون ؿمٞمًئ٤م ُمـ إقمَمل شمريمف يمٗمر همػم اًمّمَلة ☺رؾمقل اهلل 

ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م »سمـ اًمٕم٤مص أنف ذيمر اًمّمَلة يقًُم٤م، وم٘م٤مل9 ووقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقًرا وسمره٤مًٟم٤م وٟمج٤مة، وُمـ ل حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ل شمٙمـ ًمف ٟمقًرا وٓ سمره٤مًٟم٤م وٓ 

رواه أْحد- ش اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ىم٤مرون وومرقمقن وه٤مُم٤من وأيب سمـ ظمٚمػ ٟمج٤مة، ويم٤من يقم

ُمـ ل يّمؾ »، وىم٤مل قمكم9 شٓ طمظ ذم اإلؾمَلم عمـ شمرك اًمّمَلة»وىم٤مل قمٛمر9 

 ا ـهش-يم٤مومرقومٝم

)وم٢مذا صم٧ٌم هذا  وقمـ اًم٤ًمدة اِل٤مًمٙمٞم٦م ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم ؒ ,2

ـ يم٤مومر وُمقوم٤مًمّمٚمقات اْلٛمس اًمتل هل ومرض قمغم إقمٞم٤من ُمـ ضمحد وضمقِّب٤م ومٝم

واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمٕمؽموم٤م سمقضمقِّب٤م همػم ضم٤مطمدا َلذا ومٚمٞمس سمٙم٤مومر وي١مظمذ سمٗمٕمٚمٝم٤م وشمريمٝم٤م أ
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وٓ يرظمص ًمف ذم شم٠مظمػمه٤م قمـ وىمتٝم٤م وم٢من أتك ِّب٤م وإٓ ىمتؾ وَل٤م أوىم٤مت خمتٚمٗم٦م 

 إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م أوىم٤مت ٓ َيقز شم٘مديٛمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م وٓ شم٠مظمػمه٤م قمٜمٝم٤م-ا ـه

تؾ شم٤مرك اًمّمَلة قمٛمدا يمَم ىم٤مل أُم٤م إطمٜم٤مف رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ يذهٌقا امم ىم,3

ُم٤م ل َيحد( ورم رد اعمحت٤مر  اص٤مطم٥م ُمٚمت٘مك اًمٌحريـ )وٓ ي٘متؾ شم٤مرك اًمّمَلة قمٛمدً 

ٌُقهِت٤َم سمَِدًمِٞمٍؾ ىَمْٓمِٕملٍّ  ()َوَيْٙمُٗمُر ضَم٤مطِمُدَه٤م 9ًمٜمٗمس اعم٠ًمل٦م ٤مَٟم٦مً )ًمُِث َأْي  (َوشَم٤مِريُمَٝم٤م قَمْٛمًدا جَمَ

َ )شَمَٙم٤مؾُمًَل وَم٤مؾِمٌؼ  ٌَُس طَمتهك ُيَّمكمِّ ٌِْد وَمَحؼُّ اْْلَؼِّ َأطَمؼُّ  (حُيْ ٌَُس ِْلَؼِّ اًْمَٕم َنهُف حُيْ
َوىِمٞمَؾ  ،ِٕ

ُب  مُ  ُيْيَ ٞمَؾ ُِمٜمُْف اًمده
ًِ  -طَمتهك َي

  (!ص٤مطم٥م سمداي٦م اعمجتٝمد )اِل٤مًمٙمك ,ويم٠منف وم٘مف ُم٘م٤مرن,وأمجؾ ُم٤مؾمٌؼ ذيمره 

سم٘مقًمف رم اًمّمَلة )وأُم٤م ُم٤م اًمقاضم٥م قمغم ُمـ شمريمٝم٤م قمٛمدا وأُمر ِّب٤م وم٠مبك أن   ؒ

9 يٕمزر وحيٌس واًمذيـ يّمٚمٞمٝم٤م ٓ 9 ي٘متؾ وىمقُم٤م ىم٤مًمقا  ضمحقدا ًمٗمروٝم٤م وم٢من ىمقُم٤م ىم٤مًمقا

ُمذه٥م أْحد وإؾمح٤مق واسمـ اعم٤ٌمرك قىم٤مًمقا ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أوضم٥م ىمتٚمف يمٗمرا وه

طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وأهؾ اًمٔم٤مهر ممـ قُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأبقوُمٜمٝمؿ ُمـ أوضمٌف طمدا وه

   -رأى طمًٌف وشمٕمزيره طمتك يّمكم( ا ـه

ؿ أطم٤ٌمسمك ٟمتذايمر سمٕمْم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم رم ُم٘م٤مُمٜم٤م وهٜم٤م أىمػ سمٙم  9ىمٚم٧م

رم ىمٚمقسمٜم٤م ,زي٦م ًمقاضم٥م ذقمك قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤م ًمف هذا  وًمٙمـ ىمٌٚمٝم٤م ًمتٙمـ ُمٜم٤م ٟمٔمرة حتٗمٞم

ُمٙم٤من وأى ُمٙم٤من وأقمٜمك سمف اًمٕمٛمؾ ٓىم٤مُم٦م اْلَلوم٦م وشمٜمّمٞم٥م   ,اْلزيٜم٦م ًمٖمٞم٤مسمف قمٜم٤م

ذيمره٤م يمَم رأيٜم٤م رم ُمتقن  اْل٤ميمؿ اًمنمقمك اعمتٕمٚم٘م٦م سمقضمقده أطمٙم٤مم ؾمٌؼقاْلٚمٞمٗم٦م وه

إقمَلم  وُمع ُمرور سمٍمى قمغم ُم٤ميتٙمٚمٛمقن قمٜمف يتحرك اْلٜملم رم ىمٚمٌك امم ظمَلوم٦م 

واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج قم٤ٌمدة سمنمط اًمٕمٛمؾ اًمدءوب َلذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ  ,راؿمدة ٓىم٤مُم٦م اًمديـ

قملم اًمٙمراُم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕم٤مُمٚملم واًمنمف وأى ذف ومهتٜم٤م ققمغم ـمريؼ اًمتٛمٙملم  وه

صَلح هذا اًمٗم٤ًمد وشمٕمٛمػم هذا اْلراب اًمذى حيٞمط سم٤مًم٘مٚمقب وًمٜم٤م أن أن ٟمٕمٛمؾ ٓ
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وأن ُمع ذيمر اعمٜم٤مؾم٥م ورم ٟمٓم٤مق ُم٤مشمٞمن وطمي , ؟ٟمت٤ًمءل سمحؼ يمٞمػ شم٘م٤مم اْلَلوم٦م

  ,9وُمع إومم ُمٜمٝم٤م هٜم٤م وهك  ,٘مٞمٞمده ُمـ ىمقاقمد اعم٠ًمل٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦مرم اًمذهـ وىم٧م شم

وًمٜمت٤ًمءل  قُمف(ٓ يقضم٥م أهقهنَم سمٕمٛم ،ُم٤م أوضم٥م أقمٔمؿ إُمريـ سمخّمقصف) 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمٝمؿ َل٤م  هٜم٤م ُمثَل ويم٠منف اؾمتٜم٤ٌمـم٤م ًم١ًمال هؾ َيقز اجلٛمع سملم قم٘مقسمتك 

ويمذًمؽ اْل٤مل رم ضمٚمد اًمزاٟمك اعمحّمـ ىمٌؾ رمج٦م هؾ   ؟اًم٘متؾ واْلٌس ًمت٤مرك اًمّمَلة

َيقز ذًمؽ ًمٔم٤مهر طمدي٨م اًمٕمًٞمػ يمَم ؾمٞم٠متك سمٞم٤مٟمف  رم ومّمٚمف سم٤مجلزء اْل٤مُمس ان ؿم٤مء 

 9ٛمغم  طمٞم٤مل شم٤مرك اًمّمَلة ٟمحت٤مج امم شمذيمر اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦موقمـ اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕم؟اهلل 

واشم٤ًمءل سمٕمده٤م هؾ يٚمٞمؼ سمٛمـ يدقمك  (واضم٥مق)ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م آ سمف ومٝم ,1

اًمٜمٍمة َلذا اًمديـ واًمٕمٛمؾ ًمف واىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئره وُمٜمٝم٤م اًمّمَلة وٓ ؿمؽ رم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس  

َيٓمط ويرشم٥م قف وهورم ذات اًمقىم٧م ٓ يْمع ُمٝمٛم٦م اىم٤مُم٦م اْلَلوم٦م  رم آقمت٤ٌمر ًمدي

ويٜمٗمذ قمٛمٚمف ًمٚمديـ؟ امم همػم ذًمؽ ُمـ اعمتٕمٚم٘م٤مت سم٤معم٠ًمل٦م ومٚمٚمقىمقف أُم٤مم شمقوٞمح 

اْلَلص٦م قُمٕم٤م ٟمحقوأن ًمٜمخٓم  – ذًمؽ ُمقاوٕم٦م  وًمٜمٕمد امم ُمقوققمٜم٤م رم سمحثٜم٤م هٜم٤م

هك يمٚمَمت  ه٤م (واًمؽمضمٞمح  وًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م درؾم٤م وُمدارؾم٦م )ُمـ طمٞم٨م آؾمتٗم٤مدة

  ,9َلف إئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مءرم اظمت  اًمقزيراًمٕمَلُم٦م اسمـ هٌػمة ؒ
ِ
)وأمجٕمقا قمغم أن اّلِله

وقمغم يمؾ ُمًٚمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م قم٤مىمٚم٦م ظم٤مًمٞم٦م  ،قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ,أى اًمّمَلة, ومروٝم٤م

ُمـ طمٞمض وٟمٗم٤مس  وامجٕمقا قمغم أنف ٓ يً٘مط ومروٝم٤م رم طمؼ ُمـ ضمرى قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ 

ذًمؽ ويم ،ُمـ اًمرضم٤مل اًمٕم٘مَلء اًم٤ٌمًمٖملم وظمٓم٤مِّبؿ امم ُمٕم٤ميٜم٦م اعمقت وأُمقر أظمرة

اًمٜم٤ًمء ؾمقاء ُم٤م اظمتّمّمـ سمف ُمـ اْلدصمٌـ اعمذيمقريـ  آ أن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل9 إذا قمجز 

ـ قمـ اإليَمء سمرأؾمف  ؾم٘مط اًمٗمرض قمٜمف   وأمجٕمقا قمغم أن ُمـ وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمّمَلة ُم

صمؿ  -يم٤مومر وَي٥م ىمتٚمف ردةقومٝم ،ضم٤مطمدا ًمقضمقِّب٤م قمٚمٞمف اعمخ٤مـمٌلم ِّب٤م صمؿ اُمتٜمع ُمٜمٝم٤م
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وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمك وأْحد -ُمٕمت٘مد ًمقضمقِّب٤مقاظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ شمريمٝم٤م ول يّمؾ وه

صمؿ اظمتٚمػ  -حيٌس أبدا طمتك يّمغم ُمـ همػم ىمتؾ 9طمٜمٞمٗم٦مقوىم٤مل أب ي٘متؾ امج٤مقم٤م ُمٜمٝمؿ

وىم٤مل اسمـ  ،ي٘متؾ طمدا 9وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ -ُمقضمٌقا ىمتٚمف   سمٕمد ذًمؽ ذم شمٗمّمٞمؾ هذه اجلٛمٚم٦م

تؾ وإذا ىم -ول ختتٚمػ اًمرواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ أنف سم٤مًمًٞمػ -ي٘متؾ يمٗمرا  9طمٌٞم٥م ُمـ أصح٤مسمف

وم٢مٟمف يقرث ويّمكم قمٚمٞمف وًمف طمٙمؿ أُمقات  ،طمدا قمغم اعمًت٘مري ُمـ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ

ومٞم٘متؾ  ،إذا شمرك اًمّمَلة ُمٕمت٘مدا سمقضمقِّب٤م وأىمٞمؿ قمٚمٞمف اْلد"وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل -اعمًٚمٛملم

وقمـ أصح٤مسمف ىم٤مل واظمتٚمٗمقا أيْم٤م هؾ يٙمٗمر  ,-طمدا  وطمٙمٛمف طمٙمؿ أُمقات اعمًٚمٛملم

 ،ر سمٛمجرد شمريمٝم٤م ًمٔم٤مهر اْلدي٨ميٙمٗم 9ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ،سمؽميمٝم٤م ُمع اقمت٘م٤مد وضمقِّب٤م

ُمـ شمرك  9وىم٤مل أْحد وشم٠مول اْلدي٨م قمغم آقمت٘م٤مد ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل9 ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمره

وم٢مٟمف ي٘متؾ   رواي٦م واطمدة  واظمتٚمػ  ،همػم ضم٤مطمد وضمقِّب٤مقاًمّمَلة ُمتٝم٤موٟم٤م يمًَل وه

اطمداهـ أنف ُمتك شمرك صَلة واطمدة وو٤مق -قمٜمف ُمتك َي٥م ىمتٚمف قمغم صمَلث رواي٤مت

وومرق  ،اظمتٞم٤مر أيمثر أصح٤مسمفقل ًمٗمٕمٚمٝم٤م ول يّمؾ ىمتؾ ٟمص قمٚمٞمف وهوىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ودقم

إن شمرك صَلة إمم وىم٧م اًمّمَلة أظمرى ٓ دمٛمع ُمٕمٝم٤م  9إؾمح٤مق سمـ ؿم٤مىمَل وم٘م٤ملقأب

وإن شمرك صَلة ًمقىم٧م صَلة  ،ُمثؾ أن يؽمك اًمٗمجر إمم اًمٔمٝمرواًمٕمٍم إمم اعمٖمرب ىمتؾ

اذا شمرك  9واًمث٤مٟمٞم٦م-٘متؾل ي ،واًمٔمٝمر إمم اًمٕمٍم ،أظمرى دمٛمع ُمٕمٝم٤م يم٤معمٖمرب إمم اًمٕمِم٤مء

 -ىمتؾ ،ودقمك إمم ومٕمٚمٝم٤م ول يّمؾ ،صمَلث صٚمقات ُمتقاًمٞم٤مت وشمْم٤ميؼ وىم٧م اًمراسمٕم٦م

واظمت٤مره٤م  -رواه اعمروزي ،أنف يدقمك إًمٞمٝم٤م صمَلصم٦م أي٤مم وم٢من صغم وإٓ ىمتؾ 9واًمث٤مًمث٦م

يمٗمرا وواظمتٚمػ قمٜمف هؾ وضم٥م ىمتٚمف طمدا أ -وي٘متؾ سم٤مًمًٞمػ رواي٦م واطمدة ،اْلرىمل

أنف ي٘متؾ ًمٙمٗمره يم٤معمرشمد  وَيرى قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اعمرشمديـ ومَل  9إطمدامه٤م ،قمغم روايتلم

 9اظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر ُمـ أصح٤مسمف    واًمث٤مٟمٞم٦مقيقرث وٓ يّمكم قمٚمٞمف ويٙمقن ُم٤مًمف ومٞمئ٤م وه

 سمـ سمٓم٦مقوه ،أنف ي٘متؾ طمدا وطمٙمٛمف طمٙمؿ أُمقات اعمًٚمٛملم
ِ
    ا ـه-اظمتٞم٤مر أيب قمٌد اّلِله
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ٝمد )وأُم٤م ُم٤م اًمقاضم٥م قمغم رم سمداي٦م اعمجت ورم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ي٘مقل اسمـ رؿمد ؒ

9 ي٘متؾ  ُمـ شمريمٝم٤م قمٛمدا وأُمر ِّب٤م وم٠مبك أن يّمٚمٞمٝم٤م ٓ ضمحقدا ًمٗمروٝم٤م وم٢من ىمقُم٤م ىم٤مًمقا

9 يٕمزر وحيٌس واًمذيـ ىم٤مًمقا ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أوضم٥م ىمتٚمف يمٗمرا وه ُمذه٥م قوىمقُم٤م ىم٤مًمقا

طمٜمٞمٗم٦م قُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأبقأْحد وإؾمح٤مق واسمـ اعم٤ٌمرك وُمٜمٝمؿ ُمـ أوضمٌف طمدا وه

ًمٔم٤مهر ممـ رأى طمًٌف وشمٕمزيره طمتك يّمكم- واًم٥ًٌم ذم هذا وأصح٤مسمف وأهؾ ا

ٓ حيؾ "آظمتَلف اظمتَلف أصم٤مر وذًمؽ أنف صم٧ٌم قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم أنف ىم٤مل9

ىمتؾ ٟمٗمس وزٟمك سمٕمد إطمّم٤من أودم اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمَلث9 يمٗمر سمٕمد إيَمن أ

اًمٕمٝمد اًمذي "9سمٖمػم ٟمٗمس" وروي قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم ُمـ طمدي٨م سمريدة أنف ىم٤مل

أنف  ☺سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمَلة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر" وطمدي٨م ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل 

إٓ شمرك اًمّمَلة" ومٛمـ ومٝمؿ ُمـ  ,ىم٤مل اًمنمكوأ,ًمٞمس سملم اًمٕمٌد وسملم اًمٙمٗمر"ىم٤مل9

اًمٙمٗمر ه٤مهٜم٤م اًمٙمٗمر اْل٘مٞم٘مل ضمٕمؾ هذا اْلدي٨م يم٠منف شمٗمًػم ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة 

اًمتٖمٚمٞمظ واًمتقسمٞمخ أي أن أومٕم٤مًمف أومٕم٤مل يمٗمر سمٕمد إيَمن" وُمـ ومٝمؿ ه٤مهٜم٤م "واًمًَلم9

ُم١مُمـ وٓ ينق قٓ يزين اًمزاين طملم يزين وه"يم٤مومر وأنف ذم صقرة يم٤مومر يمَم ىم٤مل9

- وأُم٤م ُمـ ىم٤مل ي٘متؾ طمدا ومْمٕمٞمػ وٓ قاًم٤ًمرق طملم ينق وه ُم١مُمـ" ل ير ىمتٚمف يمٗمرا

شمِمٌٞمف اًمّمَلة سم٤مًم٘متؾ ذم يمقن اًمّمَلة قُمًتٜمد ًمف إٓ ىمٞم٤مس ؿمٌف وٕمٞمػ إن أُمٙمـ وه

س اِل٠مُمقرات واًم٘متؾ رأس اعمٜمٝمٞم٤مت- وقمغم اجلٛمٚم٦م وم٤مؾمؿ اًمٙمٗمر إٟمَم يٓمٚمؼ سم٤مْل٘مٞم٘م٦م رأ

قمغم اًمتٙمذي٥م وشم٤مرك اًمّمَلة ُمٕمٚمقم أنف ًمٞمس سمٛمٙمذب إٓ أن يؽميمٝم٤م ُمٕمت٘مدا ًمؽميمٝم٤م 

هٙمذا ومٜمحـ إذن سملم أطمد أُمريـ9 إُم٤م إن أردٟم٤م أن ٟمٗمٝمؿ ُمـ اْلدي٨م اًمٙمٗمر اْل٘مٞم٘مل 

اًمّمَلة واًمًَلم ُمـ شمرك اًمّمَلة ُمٕمت٘مدا ًمؽميمٝم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٠مول أنف أراد قمٚمٞمف 

وم٘مد يمٗمر وإُم٤م أن حيٛمؾ قمغم أن اؾمؿ اًمٙمٗمر ُمقوققمف إول وذًمؽ قمغم أطمد ُمٕمٜمٞملم 

إُم٤م قمغم أن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙم٤مومر أقمٜمل ذم اًم٘متؾ وؾم٤مئر أطمٙم٤مم اًمٙمٗم٤مر وإن ل يٙمـ 

قمؾ هذا ُمٙمذسم٤م وإُم٤م قمغم أن أومٕم٤مًمف أومٕم٤مل يم٤مومر قمغم ضمٝم٦م اًمتٖمٚمٞمظ واًمردع ًمف9 أي أن وم٤م

ٓ "يِمٌف اًمٙم٤مومر ذم إومٕم٤مل إذ يم٤من اًمٙم٤مومر ٓ يّمكم يمَم ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم9
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ُم١مُمـ" وْحٚمف قمغم أن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙم٤مومر ذم أطمٙم٤مُمف ٓ قيزين اًمزاين طملم يزين وه

َي٥م اعمّمػم إًمٞمف إٓ سمدًمٞمؾ ٕنف طمٙمؿ ل يث٧ٌم سمٕمد ذم اًمنمع ُمـ ـمريؼ َي٥م اعمّمػم 

ًمتٙمذي٥م أن يدل قمغم قٜمدٟم٤م قمغم اًمٙمٗمر اْل٘مٞم٘مل اًمذي هإًمٞمف وم٘مد َي٥م إذا ل يدل قم ا

اعمٕمٜمك اعمج٤مزي ٓ قمغم ُمٕمٜمك يقضم٥م طمٙمَم ل يث٧ٌم سمٕمد ذم اًمنمع سمؾ يث٧ٌم وده 

اًمذيـ ٟمص قمٚمٞمٝمؿ اًمنمع ومت٠مُمؾ هذا وم٢مٟمف سملم واهلل أقمٚمؿ- أقمٜمل أنف َي٥م قمٚمٞمٜم٤م أطمد 

ًمنمقمل اعمٗمٝمقم ُمـ أُمريـ9 إُم٤م أن ٟم٘مدر ذم اًمٙمَلم حمذووم٤م إن أردٟم٤م ْحٚمف قمغم اعمٕمٜمك ا

اؾمؿ اًمٙمٗمر وإُم٤م أن ٟمحٛمٚمف قمغم اعمٕمٜمك اعمًتٕم٤مر وأُم٤م ْحٚمف قمغم أن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙم٤مومر 

ذم مجٞمع أطمٙم٤مُمف ُمع أنف ُم١مُمـ ومٌمء ُمٗم٤مرق ًمألصقل ُمع أن اْلدي٨م ٟمص ذم طمؼ ُمـ 

 ُمْم٤مهٞم٤م ًم٘مقل ُمـ يٙمٗمر سم٤مًمذٟمقب-ا ـهطمدا وًمذًمؽ ص٤مر هذا اًم٘مقل وَي٥م ىمتٚمف يمٗمرا أ

م يمَلُمف رم شمٚمؽ اعم٠ًمل٦م حيذر سمَم أريد طم٘م٤م اًمتحذير رم ظمت٤م ويم٠منف ؒ 9ىمٚم٧م

ُمٜمف اي٤ميمؿ وُمًٚمؽ اْلقارج  ومٛمـ آقمت٘م٤مد ٟمٜمٓمٚمؼ رم اًم٘مقل سم٤مْلٙمؿ قمغم شم٤مرك اًمّمَلة   

 -اـمَلىمف ُمـ إًمٗم٤مظ ,☺يمَم رأيٜم٤م قمـ اًمٜمٌك ,ُمع وضمقب آـمَلق ِل٤م صح 

ٚمٗم٤م اعمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ؾم)وُمـ ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقر يمَم ىم٤مل طمٗمٔمف اهلل رم اعمقؾمققم٦م  

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن شم٤مرك اًمّمَلة شمٙم٤مؾمًَل همػم ُمٜمٙمٍر ًمٗمروٞمتٝم٤م وم٢مٟمف ٓ ) (9سم٤معم٘مدُم٦م 

ـُ وُيّمكمه قمٚمٞمف  ُؾ وُيَٙمٗمه ًه ، وُيَٖم ا ٓ يمٗمًرا يٙمٗمر، سمؾ يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ىُمتؾ طمد 

وُيدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وقمغم هذا مج٤مقم٦م اًمٕمٚمَمء ُمـ اًمًٚمػ واْلٚمػ )أقمٜمل ذم 

ا ٓ يمٗمًرا سمٕمد اؾمتت٤مسمتف9 ُمٙمحقل وُم٤مًمؽ وْح٤مد سمـ قمدم شمٙمٗمػمه( - وممـ ىم٤مل ُي٘متؾ طمد 

طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف واًمثقري قزيد وويمٞمع واًمِم٤مومٕمل- وممـ ىم٤مل ٓ يٙمٗمر9 اًمزهري وأب

واعمزين وآظمرون، ىم٤مل ه١مٓء مجٞمٕمٝمؿ9 ٓ ُي٘متؾ، وًمٙمـ ُييب وحُيٌس طمتك يّمكم 

راهٞمؿ اًمٜمخٕمل وأيقب اًمًختٞم٤مين يم٤مومر- ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 هذا ىمقل إسمقوىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م9 ه

واسمـ اعم٤ٌمرك وأْحد وإؾمح٤مق- وىم٤مل أْحد9 ٓ يٙمٗمر أطمد سمذٟم٥ٍم إٓ شم٤مرك اًمّمَلة 

قمٛمًدا- ىمٚم٧م9 وذيمر اسمـ اعمٜمذر قمـ أْحد أنف ُيًتت٤مب صمَلصًم٤م )يٕمٜمل صمَلث صٚمقات(- 
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سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم- ىمٚم٧م9 قطمٜمٞمٗم٦م وأبقىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 وسمف ىم٤مل ؾمٚمٞمَمن سمـ داود وأب

اًم٘مقل سمتٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمَلة قمٛمًدا وإضمراء أطمٙم٤مم اعمرشمديـ قمٚمٞمف قمـ قمكمٍّ اسمـ وُروي 

اٟمٔمر آمج٤مع ٓسمـ اعمٜمذر –أيب ـم٤مًم٥ٍم، وُم٤مل اسمـ اعمٜمذر إمم اًم٘مقل سمٕمدم شمٙمٗمػمه وىمتٚمف 

 ا ـه-واعمجٛمقع ًمٚمٜمقوى رْحٝمَم اهلل

ى ورم هن٤مي٦م اًمٙمَلم قمـ هذه اعم٠ًمل٦م اَل٤مُم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمّمَلة اًمٗم٘مٝمٞم٦م  وسملم يد

اًمٙمَلم قمـ سم٘مٞم٦م ُم٤ًمئٚمٝم٤م اعمخت٤مرة رم هذا اجلزء ٟمتذيمر اظمقاٟمك أن ًمٚمّمَلة ذوط 

ُمٕمٚمقم ُمـ شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمنمط قشم٘مٌؾ آ ِّب٤م يمَم هووأريم٤من ٓشمّمح اًمّمَلة أ

واًمريمـ اصٓمَلطم٤م  وشمٜم٘مًؿ ذوط اًمّمَلة  يمٜمٛمقذج ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م امم 

ّمَلة  آؾمَلم ؿم٠مهن٤م  ؿم٠من ذوط وضمقب وذوط صح٦م  ومٛمـ ذوط اًمقضمقب ًمٚم

سم٘مٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات وُمـ هٜم٤م يم٤من شمٕمٚمٛمٝم٤م واضم٤ٌم ُمتٕمٞمٜم٤م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م  ُمٝمَم يم٤من 

       -قمٛمٚمف وختّمّمف وطم٤مًمف طمٞم٨م ٓشمّمح قمٛمقد اًمديـ آ ِّب٤م

رم  ورم اؿمؽماط آؾمَلم رم اًمّمَلة ًمقضمقِّب٤م أصَل  ي٘مقُٓٓم٤مم اًمِمػمازى ؒ

ؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ـم٤مهر وم٠مُم٤م اًمٙم٤مومر وم٤من يم٤من أصٚمٞم٤م )وٓ َي٥م ذًمؽ آ قمغم ُمًٚم   9اعمٝمذب

 يي ىي  ني مي ُّٱ9 ل َي٥م قمٚمٞمف وإذاأؾمٚمؿ ٓ َي٤مـم٥م سم٘مْم٤مئٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤مزم
وٓن ذم اَي٤مب ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٗمػما ، ;27>إنٗم٤مل9   َّجب هئ مئ خئ حئ جئ

ومٕمٗمك قمٜمف وان يم٤من ُمرشمدا وضم٧ٌم قمٚمٞمف وإذا أؾمٚمؿ ًمزُمف ىمْم٤مؤه٤م ٟٓمف اقمت٘مد وضمقِّب٤م 

وعمزيد شمقوٞمح ووم٤مئده ىم٤مل –يم٤معمحدث( قزم أدائٝم٤م ومٝموىمدر قمكم اًمت٥ًٌم ا

أُم٤م اًمٙم٤مومر اعمرشمد ومٞمٚمزُمف اًمّمَلة ذم اْل٤مل وإذا أؾمٚمؿ  9رم اعمجٛمقع اًمٜمقوى ؒ

ًمزُمف ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت ذم ًمردة ِل٤م ذيمره اعمّمٜمػ هذا ُمذه٤ٌم ٓ ظمَلف ومٞمف قمٜمدٟم٤م وىم٤مل 

ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت ذم  طمٜمٞمٗم٦م وأْحد ذم رواي٦م قمٜمف وداود ٓ يٚمزم اعمرشمد إذا أؾمٚمؿقُم٤مًمؽ وأب

اًمردة وٓ ذم آؾمَلم ىمٌٚمٝم٤م وضمٕمٚمقه يم٤مًمٙم٤مومر آصكم يً٘مط قمٜمف سم٤مٓؾمَلم ُم٤م ىمد 
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ؾمٚمػ واهلل أقمٚمؿ9 وأُم٤م اًمٙم٤مومر آصكم وم٤مشمٗمؼ أصح٤مسمٜم٤م ذم يمت٥م اًمٗمروع قمغم أنف ٓ 

َي٥م قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمزيم٤مة واًمّمقم واْل٩م وهمػمه٤م ُمـ ومروع آؾمَلم وأُم٤م ذم يمت٥م 

خم٤مـم٥م سم٠مصؾ آيَمن وىمٞمؾ ٓ قخم٤مـم٥م سم٤مًمٗمروع يمَم هقآصقل وم٘م٤مل مجٝمقرهؿ ه

َي٤مـم٥م سم٤مًمٗمروع وىمٞمؾ َي٤مـم٥م سم٤معمٜمٝمل قمٜمف يمتحريؿ اًمزٟم٤م واًمنىم٦م واْلٛمر واًمرسم٤م 

خم٤مًمٗم٤م ًم٘مقَلؿ ذم قواؿم٤ٌمهٝم٤م دون اِل٠مُمقر سمف يم٤مًمّمَلة واًمّمحٞمح آول وًمٞمس ه

 يٓم٤مًمٌقن ِّب٤م اًمٗمروع ٓن اعمراد هٜم٤م همػم اعمراد هٜم٤مك ومٛمرادهؿ ذم يمت٥م اًمٗمروع اهنؿ ٓ

ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع يمٗمرهؿ وإذا أؾمٚمؿ أطمدهؿ ل يٚمزُمف ىمْم٤مء اِل٤ميض ول يتٕمروقا ًمٕم٘مقسم٦م 

أظمرة وُمرادهؿ ذم يمت٥م آصقل اهنؿ يٕمذسمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم أظمرة زي٤مدة قمغم قمذاب 

اًمٙمٗمر ومٞمٕمذسمقن قمٚمٞمٝم٤م وقمكم اًمٙمٗمر مجٞمٕم٤م ٓ قمكم اًمٙمٗمر وطمده ول يتٕمروقا ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم 

آصقل طمٙمؿ أطمد اًمٓمروملم ورم اًمٗمروع طمٙمؿ اًمٓمرف أظمر  ذم اًمدٟمٞم٤م ومذيمروا ذم

صكم ذم يمٗمره صمؿ أؾمٚمؿ ل قٓ يّمح ُمـ يم٤مومر أصكم وٓ ُمرشمد صَلة وًم , واهلل أقمٚمؿ

ٟمتٌلم صحتٝم٤م سمؾ هل سم٤مـمٚم٦م سمَل ظمَلف أُم٤م إذا ومٕمؾ اًمٙم٤مومر آصكم ىمرسم٦م ٓ يِمؽمط 

ًمٕم٤مري٦م اًمٜمٞم٦م ًمّمحتٝم٤م يم٤مًمّمدىم٦م واًمْمٞم٤موم٦م وصٚم٦م اًمرطمؿ وآقمت٤مق واًم٘مرض وا

واعمٜمح٦م واؿم٤ٌمه ذًمؽ وم٤من ُم٤مت قمغم يمٗمره ومَل صمقاب ًمف قمٚمٞمٝم٤م ذم أظمرة ًمٙمـ يٓمٕمؿ ِّب٤م 

ذم اًمذٟمٞم٤م ويقؾمع ذم رزىمف وقمٞمِمف وان أؾمٚمؿ وم٤مًمّمقاب اعمخت٤مر أنف يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م ذم 

إذا أؾمٚمؿ اًمٕمٌد ومحًـ اؾمَلُمف "ىم٤مل ☺أظمرة ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح أن رؾمقل اهلل 

ي ىمدُمٝم٤م وُمٕمٜمك طمًـ اؾمَلُمف أي أؾمٚمؿ اؾمَلُم٤م أ"ت٥م اهلل ًمف سمٙمؾ طمًٜم٦م يم٤من زًمٗمٝم٤ميم

ي٤م رؾمقل "ىم٤مل ىمٚم٧م ◙حم٘م٘م٤م ٓ ٟمٗم٤مق ومٞمف ورم اًمّمحٞمحلم قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام 

صٚم٦م رطمؿ أومٞمٝم٤م واقمت٤مق أو٦م أاهلل أرأي٧م أُمقرا يمٜم٧م أتحٜم٨م ِّب٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ صدىم

أؾمٚمٛم٧م قمكم ُم٤م أؾمٚمٗم٧م ُمـ ظمػم" ورم رواي٦م ذم "☺" وم٘م٤مل رؾمقل اهلل أضمر

ىمقًمف أتحٜم٨م أي أتٕمٌد ومٝمذان  "كم ُم٤م أؾمٚمٗم٧م ًمؽ ُمـ اْلػمأؾمٚمٛم٧م قم"اًمّمحٞمح

طمديث٤من صحٞمح٤من ٓ يٛمٜمٕمٝمَم قم٘مؾ ول يرد اًمنمع سمخَلومٝمَم ومقضم٥م اًمٕمٛمؾ ِّبَم وىمد 
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سمف إذا اؾمٚمؿ وىمد أووح٧م اعم٠ًمل٦م سمدٓئٚمٝم٤م  ٟم٘مؾ آمج٤مع قمكم ُم٤م ذيمرشمف ُمـ اصم٤ٌمت صمقا

ىمقل أصح٤مسمٜم٤م وُم٤م يتٕمٚمؼ ِّب٤م ُمًٌقـم٤م ذم أول ذطمل صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأُم٤م 

أؾمٚمؿ ل يٕمتد ِّب٤م ومٛمرادهؿ ٓ يٕمتد ِّب٤م ذم أطمٙم٤مم قوهمػمهؿ ٓ يّمح ُمـ يم٤مومر قم٤ٌمدة وًم

اًمدٟمٞم٤م وًمٞمس ومٞمف شمٕمرض ًمثقاب أظمرة وم٤من أـمٚمؼ ُمٓمٚمؼ اٟمف ٓ يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م ذم آظمرة 

جم٤مزف هم٤مًمط خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتك ٓ ُمٕم٤مرض َل٤م وىمد قوسح سمذًمؽ ومٝم

ىمتؾ وهؿ ُمـ اًمٕمٚمَمء إذا ًمزم اًمٙم٤مومر يمٗم٤مرة فمٝم٤مر أىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وآصح٤مب وهمػم

ه وإذا أؾمٚمؿ ٓ يٚمزُمف اقم٤مدهت٤م واهلل أقمٚمؿ ا ـهوأ  -همػممه٤م ومٙمٗمر ذم طم٤مل يمٗمره أضمزأ

ويمذًمؽ ُمـ ذوط وضمقِّب٤م اًمتٙمٚمٞمػ )أى اًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز( واؾمت٘م٤ٌمل  9ىمٚم٧م

وُمـ ذوط اًمّمح٦م اًمٓمٝم٤مرة وؾمؽم اًمٕمقرة   وًمذا  ,اًم٘مٌٚم٦م واًمٕمٚمؿ سمدظمقل اًمقىم٧م

ٙمقن اعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ان ؿم٤مء اهلل ُمع اًمنمط إظمػم ُمـ ذوط اًمقضمقب وأقمٜمك سمف ؾمت

ُم٤م يًٛمك سم٤معمقاىمٞم٧م  واعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م ُمع اًمنمط إيمؼم ُمـ ذوط ودظمقل وىمتٝم٤م ا

اًمّمح٦م وأقمٜمك سمف اًمٓمٝم٤مرة يمَم ؾمؽمى أظمك اْلٌٞم٥م  وًمٙمٜمك  وىمٌؾ اًمٌدء رم اعم٠ًمل٦م 

ا   اٟمتٌٝمقا امم ظمٓمقرة اًمَلُم٤ٌمٓة سمنمط اٟمتٌٝمق اٟمتٌٝمقا  اًمث٤مٟمٞم٦م أرومع صقشمك ىم٤مئَل

اًمقضمقب اًمٙمٌػموأقمٜمك سمف آؾمَلم  سمٚم٤ًمن اْل٤مل ىمٓم٤مع قمريض ُمـ أبٜم٤مء هذه إُم٦م  

ٟمٕمؿ  هٜم٤م أرومع صقشمك  ًمٚمٛمٗمتقٟملم سمَم يًٛمك اًمٕمٚمَمٟمٞم٦م سمؾ ويٗمرطمقن سم٠مهنؿ قمٚمَمٟمٞمقن 

ؽ وهٜم٤مك شمقوٞمح ًمذًم–ىم٤مئَل َلؿ ان يمٜمتؿ شمٕمرومقن طم٘م٤م ُمٕمٜمك اًمٕمٚمَمٟمٞم٦م قمٜمد أهٚمٝم٤م 

ومٚمػمضمع اًمٞمف هٜم٤مك ُمـ ,سمٗمّمٚمف اْل٤مُمس  (اعمٕمٜمك سم٤مًمٙمت٤مب إول )اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدى

وُم٤م زًمتؿ قمغم اقمت٘م٤مديمؿ ِّب٤م  ,ومٌٞمٜمٝم٤م وسملم آؾمَلم شمٜم٤مىمض ٓ ًمٌس ومٞمف, أراده

ادقمٞمتؿ آؾمَلم  ومَل صَلة واضم٦ٌم قمٚمٞمٙمؿ  ُمـ قوقمٜم٤مديمؿ وضمداًمٙمؿ قمٜمٝم٤م طمتك وًم

قطمك قمغم أنٌٞم٤مءه  وشمٜمٓم٘مقا )سمٚم٤ًمن إؾم٤مس  طمتك شمًٚمٛمقا سمديـ اهلل اًمذى ٟمزل سمف اًم

,ٟمٗمٞم٤م واصم٤ٌمشم٤م ,سمراءة ووٓءا– سمٙمٚمٛمتك اًمتقطمٞمد)ٓ آه آ اهلل   (اْل٤مل سمٕمد اعم٘م٤مل

ختٚمٞم٦م وحتٚمٞم٦م وُمٕمٝم٤م سمَل ؿمؽ ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل اهلل اىمرارا واٟم٘مٞم٤مدا( وشم٠مُمٚمقا ظمؼم 
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وشمٜمٌٝمقا امم   ,وؾمٞم٠متك ذيمره يم٤مُمَل– ُمٕم٤مذ رى اهلل قمٜمف رم ُمٝمٛمتف اًمدقمقي٦م  سم٤مًمٞمٛمـ

سمٌداي٦م اًمدقمقة سم٘مقل )ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ اًمٞمف ؿمٝم٤مدة ان ٓ آه  ☺ُم٘مّمد اًمٜمٌك 

وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل  ,شمٜمٌف ًمذًمؽ ضمٞمدا,آ اهلل وأنك رؾمقل اهلل وم٤من هؿ أضم٤مسمقك اًمٞمٝم٤م

وسمٕمد اؿم٤مرشمك شمٚمؽ اًمتك حتت٤مج امم  (اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ َخس صٚمقات رم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م

ف وًمٙمٜمك أقمٚمٛمتؽ أظمك اًمداقمٞم٦م واًم٘م٤مرئ سمٛمقوٕمف وًمٙمـ ُمزيد سمٞم٤من ًمٞمس هٜم٤م ُمقوٕم

  ,9ه٤م هك  ُم٠ًملتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م
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 املشألة الثانية

 املواقيت واآلذان )د( 

د سمف اًمقىم٧م اًمذى طمدده اًمِم٤مرع ,)اعمقاىمٞم٧م وأذان( اعمقاىمٞم٧م  مجع ُمٞم٘م٤مت واعمرا

ؾمٌح٤مٟمف إلىم٤مُم٦م اًمّمَلة ومٞمف طمٞم٨م ذع ًمٙمؾ صَلة  ُمـ اًمّمٚمقات اْلٛمس اعمٗمروو٦م 

سمٞم٤م ىم٤مل)طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل )َم ضم٤مء رم يم ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤مذا ومرض  9ان أقمرا

 ؟هؾ قمكم همػمهـ 9َخس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ىم٤مل 9ىم٤مل ؟اهلل قمكم ُمـ اًمّمَلة

ضمٕمؾ ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م  وىمت٤م  (صحٞمح  طمٞم٨م أنف ُمتٗمؼ قمٚمٞمفقىم٤مل9 ٓ إٓ أن شمٓمقع ؿمٞمئ٤م-وه

ـ أوًمف سمِمٕمػمة )أذان وُم٤م أروقمٝم٤م ُمـ ًمف أول  وًمف آظمر ٕداء اًمّمَلة ومٞمف  يٕمٚمـ قم

وصٗمتف  يمَم قمٚمؿ رؾمقل  (ؿمٕمػمة وسمٕمد وىم٧م ُمٜم٤مؾم٥م ُمٜمف ًمٚمتٜمٗمؾ سمٕمده شمٙمقن آىم٤مُم٦م

 -اهلل أب٤م حمذورة رى اهلل قمٜمف اي٤مه  وردت ومٞمَم رواه ُمًٚمؿ سمًٜمده

0,  
ِ
ـْ َأبِك حَمُْذوَرَة َأنه َٟمٌِكه اّلِله َٛمُف َهَذا إََذاَن  ☺قَم ُ أَ »قَمٚمه ُ َأيْمؼَمُ َأؿْمَٝمُد اّلِله يْمؼَمُ اّلِله

 َأؿْمَٝمُد َأنه 
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّلِله ٛمه ُ َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ ُ َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اّلِله ًدا َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اّلِله ٛمه  حُمَ

 
ِ
ُ أَ , صُمؿه َيُٕمقُد وَمَٞمُ٘مقُل , َرؾُمقُل اّلِله ُ َأؿْمَٝمُد َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اّلِله ؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اّلِله

 )وه
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّلِله ٛمه  َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ

ِ
ًدا َرؾُمقُل اّلِله ٛمه اًمؽمضمٞمع يمَم ىم٤مل سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م قَأنه حُمَ

ََلةِ  ,واِل٤مًمٙمٞم٦م رْحٝمؿ اهلل شَملْمِ , صمؿ ي٘مقل طَمكه قَمغَم اًمّمه , طَمكه قَمغَم اًْمَٗمََلِح , َُمره

شَملْمِ  ُ َأيْمؼَمُ َٓ إهَِلَ »اسمـ اسمراهٞمؿ أطمد رواة اْلدي٨م( ق- َزاَد إؾِْمَح٤مُق )وهشَُمره ُ َأيْمؼَمُ اّلِله اّلِله

 ُ -وىمد اؾمتدل اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم اًمؽمضمٞمع ِّبذا   رم طملم اقمتؼمه إطمٜم٤مف ًمٚمتٕمٚمٞمؿ شإِٓه اّلِله

ومٚمؿ ي٘مقًمقا سم٤مًمؽمضمٞمع   وُمٕمٝمؿ اْلٜم٤مسمٚم٦م رْحٝمؿ اهلل  وًمٙمـ ُمـ اًمٗم٘مف اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ 

صم٤مسم٧م أيْم٤م رم قًمرواي٤مت طمٞم٨م أن هٜم٤مك طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد يمَم ؾمٞم٠متك ذيمره وها

ُمـ قصٗم٦م إذان وومٞمف اًمتٙمٌػم أرسمٕم٤م رم أوًمف   واٟمٔمر امم ُم٤م ىم٤مًمف ؿم٤مرح زاد اعمًت٘مٜمع وه

ىمقًمف9  9ومٞم٘مقل ؒ     ؒ  وأقمٜمك سمف اًمٕمَلُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم يمَم ٟمٕمٚمؿ وم٘مف اْلٜم٤مسمٚم٦م
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َة مُجَْٚم٦ًم يُ قَوه» ُٚمٝم٤م قَمغَم قُمْٚمقٍ ََخَْس قَمنْمَ هق9 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ يٕمقد قمغم إذان ُمٌتدأ،  ،شَرشمِّ

سم٤مًمٗمتح؛ اؾمؿ ُمٌٜمل قمغم ومتح اجلزئلم ذم حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ- ش َخس قمنمة»و

ٝم٤مدشم٤من أرسمع، واْلٞمٕمٚمت٤من أرسمع، واًمتهٙمٌػم ش9 مجٚم٦م»و ًمف أرسمع، واًمِمه متٞمٞمز- وم٤مًمتهٙمٌػم ذم أوه

شم٤من، واًمتهقطمٞمد واطمدة ُل اًمنموط  ،- وم٤معمجٛمقع َخَس قمنمَة مجٚم٦مذم آظمره ُمره وهذا أوه

اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م اإلُم٤مم قذم إذان، أٓ َيٜمُْ٘مُص قمـ َخَس قَمنْمَة مجٚم٦م، وهذا ه

ٜمه٦م ُمـ صٗم٤مت إذان وم٢مٟمف  ًُّ أْحد، واعم٠ًمل٦م ومٞمٝم٤م ظمَلف  وٟم٘مقل9 يمؾُّ ُم٤م ضم٤مءت سمف اًم

َن ِّبذا شم٤مرة، وِّبذا شم٤مرة إن ل حيُّمؾ شمِمقيش وومتٜم٦ٌم-  ضم٤مئز، سمؾ اًمذي يٜمٌٖمل9 أْن ي١مذِّ

ًمف ُمع اًمؽمضمٞمع ـ وه أن ي٘مقل قومٕمٜمد ُم٤مًمؽ ؾمٌَع قَمنْمَة مجٚم٦م، سم٤مًمتٙمٌػم ُمرشملم ذم أوه

ا ذم ٟمٗمًف صمؿ ي٘مقَل٤م ضمٝمرً  ة مجٚم٦م، سم٤مًمتٙمٌػم  ا اًمِمٝم٤مدشملم ِه  ـ- وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل شمًَع قَمنْمَ

ًمف أرسمٕمً  ٜمه٦م،  ،ُمع اًمؽمضمٞمع     ٤مذم أوه ًُّ ة وِّبذا ويمؾُّ هذا مم٤م ضم٤مءت سمف اًم ٟم٧م ِّبذا ُمره وم٢مذا أذه

ة يم٤من أومم- واًم٘م٤مقمدة9  قم٦م، يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن »ُمره أن اًمٕم٤ٌمدات اًمقاردة قمغم وضمقه ُمتٜمقِّ

ئد9                                             شأن يٗمٕمٚمٝم٤م قمغم هذه اًمقضمقه                           ، وشمٜمقيٕمٝم٤م ومٞمف ومقا

 ًٓ ٜمه٦م، وٟمنم أنقأو ًُّ  اقمٝم٤م سملم اًمٜمه٤مس-9 طمٗمظ اًم

9 اًمتٞمًػم قمغم اعمٙمٚمهػ، وم٢من سمٕمْمٝم٤م ىمد يٙمقن أظمػه ُمـ سمٕمض ومٞمحت٤مج ٤مصم٤مٟمٞمً 

 ًمٚمٕمٛمؾ-

يٕم٦م قمغم مجٞمع ٤م9 طمْمقر اًم٘مٚم٥م، وقمدم َُمَٚمٚمف وؾمآُمتف- راسمٕمً ٤مصم٤مًمثً  9 اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمه

 وضمقهٝم٤م-

ُٚمٝم٤م»وىمقًمف9  إومْمؾ قمغم اعمِمٝمقر وهٜم٤مك ق، أي9 ي٘مقَل٤م مجٚم٦ًم مجٚم٦ًم، وهذا هشُيَرشمِّ

ُ أيمؼُم،  صٗم٦م ُ أيمؼُم اّلِله أظمرى9 أنف ي٘مُرُن سملم اًمتهٙمٌػمشملم ذم مجٞمع اًمتهٙمٌػمات ومٞم٘مقل9 اّلِله

ُ أيمؼُم- وإومْمؾ أن  ُ أيمؼُم اّلِله ُ أيمؼُم، وي٘مقل ذم اًمتهٙمٌػم إظمػم9 اّلِله ُ أيمؼُم اّلِله صمؿ9 اّلِله

ٗم٤مت اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌلِّ  ٜم٦م، ومٚمٞم٘متٍم ومتوأ ٤مإٓ أن َي٤مف شمِمقيًِم  ☺يٕمٛمؾ سمجٛمٞمع اًمّمِّ
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 ٤مشَمَرَك سمٜم٤مَء اًمٙمٕم٦ٌم قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ ظمقومً  ☺قمغم ُم٤م ل حيُّمؾ سمف ذًمؽ؛ ٕنه اًمٜمٌله 

ض اًمٜمه٤مُس سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ سمقضمقه اًمٕم٤ٌمدة اًمقاردة، وم٢مذا  ُمـ اًمٗمتٜم٦م وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ُيروه

؛ ًمٞمحُّمؾ اعم٘مّمقد سمٕمٛمؾ ٤ماـمٛم٠من٧م ىمٚمقُِّبؿ وارشم٤مطم٧م ٟمٗمقؾُمٝمؿ؛ ىم٤مم سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٛمٚمٞم  

ٜمه  ًُّ  -٦م ُمـ همػم شمِمقيش وومتٜم٦م ا ـهاًم

م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ؒ  ,9ُمزيد شمقوٞمح َلذه اًمّمٗم٦م وم٘م٤مل ورم سمٚمقغ اعمرا

ِف   ,1 ٌِْد َرسمِّ ـِ قَم ـِ َزْيِد سْم  سْم
ِ
ٌِْد َاّلِله ـْ قَم َرضُمٌؾ  ,َوَأن٤َم َٟم٤مِئؿٌ ,ـَم٤مَف يِب ,9ىَم٤مَل  ◙قَم

، وَمَذيَمَر اَ "وَمَ٘م٤مَل9 شَمُ٘مقُل9  َأيْمؼَمُ
ِ
ُ َأيْمؼَمَ َاّلِله َذانَ َاّلِله ىَم٤مَُم٦َم , ْٔ سمِٞمع َاًمتهْٙمٌػِِم سمَِٖمػْمِ شَمْرضِمٞمٍع، َواإْلِ سمؽَِمْ

ََلةُ  ٓه ىَمْد ىَم٤مَُم٧ِم َاًمّمه  , وُمَراَدى، إِ
ِ
ٌَْح٧ُم َأتَْٞم٧ُم َرؾُمقَل َاّلِله ٤َم "وَمَ٘م٤مَل9 ☺ىَم٤مَل9 وَمَٚمَمه َأْص إهِنه

ـِ َداُوَد، َوَص قَاْْلَِدي٨َم- َأظْمَرضَمُف َأْْحَُد، َوَأبُ , ًَمُرْؤَي٤م طَمؼٍّ  ، وصححف اسْم ُِمِذيُّ ْ َحُف َاًمؽمِّ حه

 ظُمَزْيَٛم٦م اًمذى روى9

ُن ذِم َاًْمَٗمْجِر9 طَملٌّ قَمغَم َاًْمَٗمََلِح، ىَم٤مَل9  ,2 ٜمه٦ِم إَِذا ىَم٤مَل َاعْم١َُمذِّ ًُّ ـْ َاًم ـْ َأنٍَس ىم٤مل ُِم قَم

ـَ َاًمٜمهْقِم- ََلُة ظَمػْمٌ ُِم  َاًمّمه

 -سمًٜمده وقمـ اًمًٜم٦م ًمٚم٤ًمُمع روى أيْم٤م آُم٤مم اسمـ ظمزيٛم٦م  ؒ

ـِ قَمْٛمرِ ,3  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ِكه وقَم ـِ اًْمَٕم٤مِص َأنهُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌه إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتُؿ »َيُ٘مقُل  ☺سْم

ُ قَمَٚمْٞمفِ  ـْ َصغمه قَمغَمه َصََلًة َصغمه اّلِله ُف َُم َن وَمُ٘مقًُمقا ُِمْثَؾ َُم٤م َيُ٘مقُل صُمؿه َصٚمُّقا قَمغَمه وَم٢ِمٟمه ِِّب٤َم  اعْم١َُمذِّ

ا صُمؿه ؾَمُٚمقا   قَمنْمً
ِ
٤ٌَمِد اّلِله ـْ قِم ٌٍْد ُِم ٌَِٖمك إِٓه ًمَِٕم ٤َم َُمٜمِْزًَم٦ٌم رِم اجْلَٜمه٦ِم َٓ شَمٜمْ َ مِمَ اًْمَقؾِمٞمَٚم٦َم وَم٢ِمهنه اّلِله

َٗم٤مقَم٦مُ قأَْن َأيُمقَن َأن٤َم هُ قَوَأْرضُم  ـْ ؾَم٠َمَل مِمَ اًْمَقؾِمٞمَٚم٦َم طَمٚمه٧ْم ًَمُف اًمِمه ُمـ اًمذيمر ق- وهشوَمَٛم

 -أضمرهاِل٠مبقرطمٞم٨م طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م   وقمـ ومْمٚمف وقمٔمٞمؿ 

   روى اسمـ ظمزيٛم٦م ؒ ,4
ِ
َيُ٘مقُل  ☺قمـ ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اّلِله

ُٟمقَن َأـْمَقُل اًمٜمه٤مِس َأقْمٜم٤َمىًم٤م َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ » ِكِّ شاعْم١َُمذِّ ـِ اًمٜمٌه ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة قَم  ☺-ويمذًمؽ قَم
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ََلِة َأطَم »ىَم٤مَل  ْٞمَٓم٤مَن إَِذا ؾَمِٛمَع اًمٜمَِّداَء سم٤ِمًمّمه َٛمَع َصْقشَمُف وَم٢ِمَذا إِنه اًمِمه ًْ ٌط طَمتهك َٓ َي ا ٤مَل ًَمُف ُضَ

َٛمَع َصْقشَمُف وَم٢ِمَذا ؾَمَٙم٧َم  ًْ ؾَمَٙم٧َم َرضَمَع وَمَقؾْمَقَس وَم٢ِمَذا ؾَمِٛمَع اإِلىَم٤مَُم٦َم َذَه٥َم طَمتهك َٓ َي

سمًٜمده  وًمذا يم٤من اًمت٤ًمسمؼ اعمحٛمقد قمٚمٞمف يمَم روى اًمٌخ٤مرى ؒ   (َرضَمَع وَمَقؾْمَقَس 

يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمداء واًمّمػ إول قًم)ىم٤مل ☺ قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل

يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمتٝمجػم ٓؾمتٌ٘مقا قصمثؿ ل َيدوا إٓ أن يًتٝمٛمقا قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا قمٚمٞمف وًم

وقمـ صٗم٦م آىم٤مُم٦م  (طمٌقا قيٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمٕمتٛم٦م واًمّمٌح ٕتقمه٤م وًمقإًمٞمف وًم

ن يقشمر سمًٜمده قمـ أيب ىمَلسم٦م قمـ أنس ىم٤مل أُمر سمَلل أن يِمٗمع إذان وأ روى ؒ

ُمـ ومْم٤مئؾ إذان ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري , وي٘مقل ص٤مطم٥م وم٘مف إدقمٞم٦م وإذيم٤مر -اإلىم٤مُم٦م

إذا ُٟمقدَي ًمٚمّمَلة "ىم٤مل9 ☺9 أنه رؾمقل اهلل ◙وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

ب  ٌََؾ، وم٢مذا صُمقِّ أْدسَمَر اًمِمٞمٓم٤مُن ًمف ُضاط، طمتك ٓ يًٛمع اًمت٠مذيـ، وم٢مذا ىُميض اًمت٠مذيـ َأىْم

ٌََؾ، طمتك ََيٓمَر سملم اعَمرء  سم٤مًمّمَلة َأْدسَمر >أي9 إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمَلة; وم٢مذا ىُميض اًمتهثقي٥ُم َأىْم

ضمُؾ ٓ َيدري يمؿ  ٤م َل يٙمـ َيْذيُمر، طمتك َئمؾه اًمره َ
ِ
وٟمٗمًف، ي٘مقل9 اْذيُمر يمذا، اذيُمر يمذا ِل

طمتك  ٤مصغمه وىمد دّل اْلدي٨م قمغم أنه إذان يٓمرُد اًمِمٞمٓم٤من، وأنهف إذا ؾمٛمٕمف وممه ه٤مرسمً 

قمـ ؾمَمقمف، وم٢مذا ىميض يرضمع  اطمٞمٜمَم يًٛمٕمف هيرب ٟمٗمقرً قًمت٠مذيـ، ومٝمٓ يًٛمع ا

صمؿ إنه اعمًٚمَؿ  -ًمُٞمٗمًد قمغم اعمّمكمِّ صَلشمف-واًمٜمّمقص رم ومْمؾ إذان يمثػمة ٤مُمقؾمقؾًم 

٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ 
ِ
ن؛ ِل إذا ؾمٛمع اًمٜمِّداء ُيًتح٥مُّ ًمف أن ي٘مقل ُمثَؾ ُم٤م ي٘مقل اعم١مذِّ

إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتؿ اًمٜمَِّداَء وَمُ٘مقًُمقا ُِمْثَؾ "ىم٤مل9 ☺9 أنه رؾمقل اهلل ◙أيب ؾمٕمٞمد اْلدري 

نُ  ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل  ◙-وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب "َُم٤م َيُ٘مقُل اعم١َُمذِّ

، صُمؿه "9☺اهلل  ، وَمَ٘م٤مَل َأطَمُديُمْؿ9 اهلُل َأيْمؼَمُ اهلُل َأيْمؼَمُ ُن9 اهلُل َأيْمؼَمُ اهلُل َأيْمؼَمُ إِذا ىَم٤مَل اعم١َُمذِّ

دً ىَم٤مَل9 َأؿْمٝمَ  ٛمه  اُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اهلُل، ىَم٤مَل9 َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اهلُل، صُمؿه ىَم٤مَل9 َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ

دً  ٛمه ، ىَم٤مَل9 َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ
ِ
ََلِة، ىَم٤مَل9 َٓ  اَرؾُمقُل اهلل ، صُمؿه ىَم٤مَل9 طَمله قَمغَم اًمّمه

ِ
َرؾُمقُل اهلل
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َة إِٓه  ، صُمؿه  طَمْقَل َوَٓ ىُمقه
ِ
َة إِٓه سم٤ِمّلِل ، صُمؿه ىَم٤مَل9 طَمله قَمغَم اًمَٗمََلِح، ىَم٤مَل9 َٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمقه

ِ
سم٤ِمّلِل

، صُمؿه ىَم٤مَل9 َٓ إهَِلَ إِٓه اهلُل، ىَم٤مَل9 َٓ  ، ىَم٤مَل9 اهلُل َأيْمؼَمُ اهلُل َأيْمؼَمُ إهَِلَ ىَم٤مَل9 اهلُل َأيْمؼَمُ اهلُل َأيْمؼَمُ

ـْ ىَمْٚمٌِ  ِف، َدظَمَؾ اجلَٜمه٦َم"   وهذا ومٞمف ومْمُؾ ؾمَمع اًمٜمِّداء وشمرديد يمٚمَمشمف ُمع اعم١مذن، إِٓه اهلُل ُِم

سم٠من ي٘مقل ُمثَؾ ىمقًمف ذم مجٞمع اًمٙمٚمَمت إٓه ىمقًمف9طمله قمغم اًمّمَلة، طمله قمغم اًمٗمَلح، 

ومٞم٘مقل سمدَلَم9 ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓه سم٤مهلل؛ ٕنه ىمقًمف9 طمله قمغم اًمّمَلة دقمقٌة ًمٚمٜم٤مس 

ة، وىمقًمف9 طمله قمغم اًمٗمَلح دقمقٌة َلؿ ًمٚمٛمجلء ًمتحّمٞمؾ صمقاِّب٤م، ًمٚمٛمجلء ٕداء اًمّمَل

ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓه سم٤مهلل" ـمٚم٥م ًمٚمٕمقن ُمـ اهلل رم "وذم ىمقل اعمًٚمؿ قمٜمد ؾمَمع ذًمؽ

ُمـ ىمٚمٌِف" ومٞمف دًٓم٦م قمغم اؿمؽماط اإلظمَلص؛ ٕنهف أصٌؾ "9☺حت٘مٞمؼ  ذًمؽ  صمؿ ىمقًمف 

 ًُّ ٜمه٦م أن ي٘مقل اعمًٚمؿ قمِ٘م٥م ؾمَمقمف ٓ سمده ُمٜمف ذم ىمٌقل إقمَمل وإىمقال- وُمـ اًم

دً  ٛمه يَؽ ًَمُف، وَأنه حُمَ ٌُْدُه  اًمٚمِمٝم٤مدشملم9 وأن٤م َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اهلُل َوطْمَدُه َٓ َذِ قَم

 ًٓ ٍد َرؾُمق ٤م َوسمُِٛمَحٛمه  َرسم 
ِ
٤م روى ُمًٚمؿ ذم ٤م، َوسم٤ِمإِلؾْمََلِم ِديٜمً َوَرؾُمقًُمُف، َرِوٞم٧ُم سم٤ِمّلِل

ِ
؛ ِل

ـْ ىَم٤مَل "أنهف ىم٤مل9 ☺، قمـ رؾمقل اهلل ◙ـ أيب وىم٤مص صحٞمحف قمـ ؾمٕمد سم َُم

دً  ٛمه يَؽ ًَمُف، وَأنه حُمَ َن9 َأؿْمَٝمُد َأْن َٓ إهَِلَ إِٓه اهلُل َوطْمَدُه َٓ َذِ َٛمُع اعم١َُمذِّ ًْ ٌُْدُه  اطِملَم َي قَم

 ًٓ ٍد َرؾُمق ٤م َوسمُِٛمَحٛمه  َرسم 
ِ
ٌُُف"رواه ، همُ ٤م، َوسم٤ِمإِلؾْمََلِم ِديٜمً َوَرؾُمقًُمُف، َرِوٞم٧ُم سم٤ِمّلِل ِٗمَر ًَمُف َذْٟم

وأن  ☺وُيًتح٥مُّ ًمٚمٛمًٚمؿ سمٕمد اٟمتٝم٤مء إذان أن ُيّمكمِّ قمغم رؾمقل اهلل  -ُمًٚمؿ

ي٠ًمل اهلَل ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م، وُمـ ؾم٠مل ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م طمٚمه٧م ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م، ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ 

ِله ¶سمـ اًمٕم٤مص وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إِذا ؾَمِٛمْٕمُتُؿ "ي٘مقل9 ☺9 أنهف ؾمٛمع اًمٜمٌه

ـْ َصغمه قَمكَمه َصََلًة َصغمه اهلُل قَمَٚمٞمِْف اعم١َُمذِّ  ُف َُم ، وم٢ِمٟمه َن وَمُ٘مقًُمقا ُِمْثَؾ َُم٤م َيُ٘مقُل، صُمؿه َصٚمُّقا قَمكَمه

٤ٌَمِد ا ِِّب٤َم قَمنْمً  ـْ قِم ٌٍْد ُِم ٌَِٖمل إِٓه ًمَِٕم ٤َم َُمٜمِْزًَم٦ٌم ذِم اجلَٜمه٦ِم َٓ شَمٜمْ ، صُمؿه ؾَمُٚمقا اهلَل زِمَ اًمَقؾِمٞمَٚم٦َم، وَم٢ِمهنه

، َوأَ 
ِ
َٗم٤مقَم٦ُم" وأومْمُؾ صٞمغ قْرضُم اهلل ـْ ؾَم٠َمَل زِمَ اًمَقؾِمٞمَٚم٦َم طَمٚمه٧ْم ًَمُف اًمِمه أَْن َأيُمقَن َأن٤َم ُهَق، وَمَٛم

ِلُّ  تف سم٠من ي٘مقل9 ☺اًمّمَلة قمٚمٞمف هل اًمّمَلُة اإلسمراهٞمٛمٞمه٦م اًمتل قمّٚمٛمٝم٤م اًمٜمٌه اًمٚمهُٝمؿه "أُمه
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ْٞم٧َم قَمغَم  ٍد، يَمََم َصٚمه ٛمه ٍد َوقَمغَم آِل حُمَ ٛمه ِهٞمَؿ، إِٟمهَؽ َْحِٞمٌد  َصؾِّ قَمغَم حُمَ ِهٞمَؿ َوقَمغَم آِل إسِْمَرا إسِْمَرا

ِهٞمَؿ َوقَمغَم آِل  ٍد، يَمََم سَم٤مَريْم٧َم قَمغَم إسِْمَرا ٛمه ٍد َوقَمغَم آِل حُمَ ٛمه ٞمٌد، اًمٚمهُٝمؿه سَم٤مِرْك قَمغَم حُمَ
جَمِ

ِهٞمَؿ، إِٟمهَؽ َْحِٞمٌد جَمِٞمٌد"-  إسِْمَرا

نه رؾمقل اهلل 9 أ¶وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

ََلِة "ىم٤مل9 ☺ ٦ِم َواًمّمه قْمَقِة اًمته٤مُمه َٛمُع اًمٜمَِّداَء9 اًمٚمهُٝمؿه َربه َهِذِه اًمده ًْ ـْ ىَم٤مَل طِملَم َي َُم

دً  ٛمه اًمهِذي َوقَمْدشَمُف، طَمٚمه٧ْم ًَمُف  احَمُْٛمقدً  ٤ماًمَقؾِمٞمَٚم٦َم َواًمَٗمِْمٞمَٚم٦َم، َواسْمَٕمْثُف َُمَ٘م٤مُمً  ااًمَ٘م٤مِئَٛم٦ِم آِت حُمَ

ّلَِل ًمٜمٗمًف سمَم ؿم٤مء ُمـ ظمػمي قاًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم- صمؿه إنه ًمٚمٛمًٚمؿ سمٕمد ذًمؽ أن يدقم ؿَمَٗم٤مقَمتِل َيْقمَ  ا

داود ذم قاًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٢منه هذا اعمقـمـ ُمـ ُمقاـمـ إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء، وم٘مد روى أب

ىم٤مل9 ي٤م رؾمقل اهلل، إنه  9 أنه رضمًَل ¶سمـ اًمٕم٤مص وؾمٜمٜمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

ٟملم يٗمْمٚمقَٟمٜم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ْؾ "9☺اعم١مذِّ ًَ ىُمْؾ يمَم َي٘مقًمقَن، وم٢مذا اٟمتٝمٞم٧َم وم

ىم٤مل9  ◙وومٞمف أيْم٤م- قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  شُمْٕمَٓمف"صحٞمح اجل٤مُمع ًمألًم٤ٌمٟمك ؒ

قَم٤مُء سمَ "9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل   - لْمَ إََذاِن َواإِلىَم٤مَُم٦ِم"ـهآَ ُيَردُّ اًمدُّ

ُمٜمدوب قمٜمداًم٤ًمدة  قأُم٤م اًم٘مقل قمـ طمٙمٛمف قمٜمد إئٛم٦م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٝم

واِل٤مًمٙمٞم٦م واعمٕمتٛمد قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م  أوومرض  يمٗم٤مي٦م )قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م وسمٕمض إطمٜم٤مف 

 -إفمٝمر  سم٤مؾمت٘مراء اعمٜم٤مؾم٥م ًمذًمؽ ُمـ ىمقاقمد اًمٗم٘مفقاًمِم٤مومٕمٞم٦م وه

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقاىمٞم٧م ومٝمك  مجٚم٦م ُم٤م طمدده اًمِم٤مرع ُمـ إوىم٤مت اًمتك شم١مدى ومٞمٝم٤م 

٤مًمقاضم٥م أداء اًمّمٚمقات اْلٛمس يٕمٚمـ قمـ دظمقًمف وسمدايتٝم٤م يمَم ؾمٌؼ ذيمره سم٤مٕذان   وم

اًمّمَلة ومٞمٝم٤م وآ يم٤من آصمؿ واًم٘مْم٤مء ًمٚمٗم٤مئ٧م ُمٜمٝم٤م سمَل قمذر  وان يم٤من سمٕمض قمٚمَمؤٟم٤م 

ٟم٤مزقمقا رم ذًمؽ أى رم ضمقاز اًم٘مْم٤مء واْلدي٨م قمـ هذه اعمقاىمٞم٧م ويمٞمٗمٞم٦م حتديده٤م 

وُمٕمرومتٝم٤م ص٤مر ضمد ُمٞمًقر وهذا اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمك سمتٚمؽ اًمت٘مٜمٞم٦م اْلديث٦م عمٕمرومتٝم٤م قمغم 

 هذا اًمتٞمًػم ومّم٤مرت هذه اعمقاىمٞم٧م ُمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٙم٤موم٦م   ومٝمك وضمف اًمدىم٦م ظمػم ؿم٤مهد  قمغم
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وسم٠ميمثر ُمـ وؾمٞمٚم٦م ُمت٤مطم٦م ُمٞمًقرة وُمع ذًمؽ أرى  أنف ُمـ اًمقاضم٥م اًمؽمسمقى واجلٛمٞمؾ 

وأقمٜمك ,هٜم٤م اًم٘م٤مء ٟمٔمرة امم سمٕمض ُم٤م ورد ُمـ أدًم٦م ذقمٞم٦م  قمغم ُم٤م ورد ذيمره قم٤مًمٞمف

د  اٟمٓمٚمؼ اًمٌح٨م حتديد شمٚمؽ اعمقاىمٞم٧م ومٕمغم أؾم٤مؾمٝم٤م وُمٜمٝم٤م ٓ ُمـ همػمه٤م وهلل اْلٛم

اًمٕمٚمٛمك ويم٤مٟم٧م هذه اًمقؾم٤مئؾ اعمتٕمددة ويم٤مٟم٧م هذه اًمتقىمٞمت٤مت اعمٙمتقب ًمٚمٕم٤مم يمٚمف 

سمقؾم٤مئؾ ُمتٕمددة واْلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وٟمٌدأ سم٤مٕصؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمقطمك اًمرسم٤مٟمك 

اعم٤ٌمرك ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  وأمجع آي٦م رم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز  ذيمرت ُمقاىمٞم٧م 

ء طمٞم٨م ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم اًمّمٚمقات اْلٛمس هك آي٦م  ٌّ  ٰى  ُّٱ9 ؾمقرة اإلها
   َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ء9 وهذه أي٦م سم٢ممج٤مع ُمـ اعمٗمنيـ إؿم٤مرة إمم "9ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ؒ ;67>اإلها

هذه أي٦م إؿم٤مرة إمم "ذم اًمتًٝمٞمؾ9  اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م-  ىم٤مل اًمٙمٚمٌل ؒ

 اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وهمًؼ اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م ومدًمقك اًمِمٛمس زواَل٤م واإلؿم٤مرة إمم

اًمٚمٞمؾ فمٚمٛمتف وذًمؽ إؿم٤مرة إمم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء وىمرآن اًمٗمجر صَلة اًمّمٌح"-وىم٤مل 

ومٗمل هذه أي٦م ذيمر إوىم٤مت اْلٛم٦ًم ًمٚمّمٚمقات   ,9اًمٕمَلُم٦م اسمـ ؾمٕمدي ؒ

 اعمٙمتقسم٤مت-

ُم٤م رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ قمـ قمٌداًمٚمف سمـ  ☺وأصح ُم٤م ورد ذم اعمقاىمٞم٧م قمـ اًمٜمٌك  

وىم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م اًمِمٛمس ويم٤من )ىم٤مل  ☺رؾمقل اهلل  رى اهلل قمٜمٝمَم أنوقمٛمر

فمؾ اًمرضمؾ يمٓمقًمف ُم٤م ل حيي اًمٕمٍم ووىم٧م اًمٕمٍم ُم٤مل شمّمٗمر اًمِمٛمس ووىم٧م 

صَلة اعمٖمرب ُم٤مل يٖم٥م اًمِمٗمؼ ووىم٧م صَلة اًمٕمِم٤مء إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إوؾمط 

ووىم٧م صَلة اًمّمٌح ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر ويًتٛمر ُم٤مل شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٢مذا ـمٚمٕم٧م 

ورم اْلدي٨م شمٕمٞملم  (ًمّمَلة وم٢مهن٤م شمٓمٚمع سملم ىمرين ؿمٞمٓم٤مناًمِمٛمس وم٠مُمًؽ قمـ ا

ٕوىم٤مت اًمّمَلة اْلٛم٦ًم أوٓ وآظمرا  ومٌٞمٜمٝمَم وىم٧م أداء وسمٕمدمه٤م ىمْم٤مء  وقمٜمد 

ُمـ أدرك ُمـ اًمّمٌح ريمٕم٦م ىمٌؾ )اًمِمٞمخلم رْحٝمَم اهلل  ُمـ طمدي٨م أبك هريرة ُمرومققم٤م 
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أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٘مد أدرك اًمّمٌح وُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمٕمٍم ىمٌؾ أن شمٖمرب 

ورم ذًمؽ سمٞم٤من ًمقىم٧م اًميورة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمقىم٧م صَلشمك  (اًمِمٛمس وم٘مد أدرك اًمٕمٍم

( أيْم٤م اًمٕمٍم واًمٗمجر ظم٤مص٦م اًمٕمٍم    وهذا يِمٕمر)قمغم طمد ىمقل اًمِمقيم٤مٟمك ؒ

أن هذيـ اًمقىمتلم مه٤م وىمت٤م أداء أيْم٤م ًمّم٤مطم٥م اًمٕمذر ٓ ًمٖمػمه ِل٤م ورد أيْم٤م رم 

 ☺ؾمقل اهلل صمَلث ؾم٤مقم٤مت يم٤من ر)صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قم٘مٌف سمـ قم٤مُمر ىم٤مل 

طملم شمٓمٚمع اًمِمٛمس سم٤مزهم٦م طمتك شمرشمٗمع  9يٜمٝم٤مٟم٤م أن ٟمّمغم ومٞمٝمـ وأن ٟم٘مؼم ومٞمٝمـ ُمقشم٤مٟم٤م

ويمذًمؽ ًمتٕمريض اًمٜمٌل  (وطملم ي٘مقم ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة وطملم شمْمٞمػ اًمِمٛمس ًمٚمٖمروب

سمّمَلة اعمٜم٤مومؼ وذُمف يمَم صح ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف يمَم ورد  ☺

شمٚمؽ صَلة اعمٜم٤مومؼ َيٚمس )ل ي٘مق ☺رم صحٞمح ُمًٚمؿ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

يرىم٥م اًمِمٛمس طمتك إذا يم٤مٟم٧م سملم ىمرين ؿمٞمٓم٤من ىم٤مم ومٜم٘مره٤م أرسمٕم٤م ٓ يذيمر اهلل إٓ 

)ورم اْلدي٨م دًمٞمؾ قمغم يمراه٦م   ورم ًمٗمت٦م ه٤مُم٦م ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك ؒ (ىمٚمٞمَل

شم٠مظمػم اًمّمَلة إمم وىم٧م آصٗمرار واًمتٍميح سمذم ُمـ أظمر صَلة اًمٕمٍم سمَل قمذر 

سم٠مهن٤م صَلة اعمٜم٤مومؼ وٓ أردع ًمذوى اإليَمن وأومزع ًم٘مٚمقب أهؾ واْلٙمؿ قمغم صَلشمف 

 جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ9 ورم ؾمقرة ُمريؿ طمٞم٨م ىمقًمف شمٕم٤ممم -اًمٕمروم٤من ُمـ هذا
وُم٤م ورد قمـ اسمـ ، ;48>ُمريؿ9  َّ هت  مت خت حت هبجت مب خب حب

سمت٠مظمػمه٤م قمـ  َّخب حب ُّٱ9 ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف وهمػمه رم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

وُمع ذًمؽ ومٚمٞمس رم اًمٜمقم  (قن زاضمر ٕومم إًم٤ٌمبأوىم٤مهت٤م ويمذا رم ؾمقرة اِل٤مقم

رم ىمّم٦م ٟمقُمٝمؿ قمـ صَلة اًمٗمجر رم ؾمٗمر ُمع رؾمقل  ◙ومٕمـ أبك ىمت٤مدة , شمٗمريط

ريمٕمتلم صمؿ صغم اًمٖمداة  ☺صمؿ أذن سمَلل سم٤مًمّمَلة ومّمغم رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ☺اهلل 

رواه أْحد وُمًٚمؿ ويمذا ُم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌك صغم اًمف  9ومّمٜمع يمَم يم٤من يّمٜمع يمؾ يقم

ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م اذا ذيمره٤م ٓ يمٗم٤مرة ووؾمٚمؿ ُمرومققم٤م )اذا ٟم٤مم أطمديمؿ قمـ صَلة أقمٚمٞمف 

قمـ أومْمؾ اًمقىم٧م ٕداء  قَل٤م آ ذًمؽ    وًمٕمؾ ؾم١مال ٟم٤مومع ـمرطمف رم هذا اعم٘م٤مم  وه
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فم٤مهر رم ق؟  أىمقل أطم٤ٌمسمك ٓؿمؽ سم٠منف أوًمف يمَم ه؟آظمرهوأوًمف أ ؟اًمّمَلة ُم٤م هق

د أومْمؾ طمٞمٜمئذ   فمٝمر يقم , أطم٤مدي٨م قمدة ويًتثٜمك ُمـ هذا ُم٤م يغم اْلر اًمِمديد وم٤مٓسمرا

طمْمقر اًمٓمٕم٤مم  وقمغم ُم٤ًمره وىم٧م, عمٜم٤مؾمٌتف ًمروح اًمّمَلة وأقمٜمك سمف اْلِمقع

وُمٜمف أيْم٤م آؾمٗم٤مر سم٤مًمٗمجر طمٞم٨م يٙمقن اًم٘مٌقل ًمف   , وُمداومٕم٦م إظمٌثلم ()ًمٚمجققم٤من

ُمـ جمتٛمع اعمّمٚملم  وآ وم٤مًمتٖمٚمٞمس صم٤مسم٧م صحٞمح  وىمد ؾم٠مل٧م ٟمٗمًك يقُم٤م  ؾمٛمٕم٧م  

وأن٤م  سم٤مًمٗمّمؾ أُم٤مم ـمٚمٌتك سم٤معمٕمٝمد إزهرى رم طمّم٦م أهيَم أومْمؾ  ومٞمف آذان اًمٔمٝمر

؟ ٓ ؿمؽ رم ادراك ؟سمٕمد أول اًمقىم٧م أم ُم٤مذا  أقمٛمؾقأيمٛمؾ اْلّم٦م صمؿ أصغم وًم

شمٙمؿ آضم٤مسم٦م اًمّمحٞمح٦م واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م يمثػمرم فمؾ اًمقاىمع وان يمٜم٧م أمتٜمك  طميا

رؾملم يم٤مطمدى اعمد (ومرغ هذا اًمقىم٧م سم٤مجلدول اًمدراؾمك ًمّمَلة اًمٓمٚم٦ٌم ُمع )اًم٘مدوةقًم

وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م اًمٜم٤مضمح٦م ضمدا وُمـ هٜم٤م أن٤مؿمد اعمّمٚمحلم  هٞم٤م امم اًمقاضم٥م اًمنمقمك 

وأدرك ُم٤م سم٤مًمقاىمع ُمـ قم٘م٤ٌمت وًمٙمٜمف اًمث٤ٌمت واًمّمؼم اجلٛمٞمؾ  اظمقاٟمك وم٤مهن٤م اعم١ًمًمٞم٦م 

وطم٤مصؾ اعم٠ًمل٦م يمَم ؾمٜمرى سم٤معمدارؾم٦م ان ؿم٤مء , اًمٙمٌػمة واٟمتؿ أهؾ َل٤م ان ؿم٤مء اهلل 

اعمحّمقر سملم وىمتف اعمحدد واعمت٤مح ًمٚمجٛمٞمع  قٙمؾ صَلة هاهلل شمٕم٤ممم أن اًمقىم٧م ًم

ووىم٧م اًمّمَلة اًمتك شمٚمٞمف  ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ أن وىم٧م اًمٕمِم٤مء يٛمتد وم٘مط  )قمغم 

امم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ  ٓ امم وىم٧م صَلة اًمٗمجر شمٚمؽ اًمّمَلة اًمتك يٜمتٝمك وىمتٝم٤م  (اًمراضمح

 ويمذًمؽ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ وىم٧م صَلة اًمٕمٍم (سمنموق اًمِمٛمس )سم٤مشمٗم٤مق وُمـ همػم ظمَلف

ىمد ىم٤مل رم اْلؼم اًمّمحٞمح  )ُمـ  ☺وان يم٤من اْلٌٞم٥م , )ُم٤م ل شمّمٗمر اًمِمٛمس  ومت٠مُمؾ

وٓ ٟمٜمًك ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض    (أدرك ُمـ اًمٕمٍم ريمٕم٦م ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس وم٘مد اًمٕمٍم

أئٛمتٜم٤م قمـ اًمزوال يمقىم٧م ًمٚمجٛمٕم٦م  وهٜم٤م    يٜمتٝمك ُم٤م أردت شم٘مٞمٞمده ًمدرؾمٜم٤م رم اعم٠ًمل٦م 

    -اقمٞم٦م اعم٤ٌمك  ًمـ يٖمٚمؼ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼوسم٤مب آسمتٙم٤مرواًمزي٤مدة ُمٗمتقح ُمٜمؽ أظمك اًمد

نمقمك ًمألذان وُمٕمف شمٌٕم٤م  أُم٤م اعمدارؾم٦م عم٠ًملتٜم٤م هذه  )ُمد( ومٜمٌدأ ُمٕم٤م قمـ اْلٙمؿ اًم 

ًمت٤مممققمغم اًمٜمحآىم٤مُم٦م   9ا
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)ومه٤م ؾمٜمت٤من وُمـ  ُمٜمدوب قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم ىم٤مل اًمِمػمازى رم اعمٝمذبقومٝم,0 

أهؾ ص٘مع قمغم وؼ أهؾ سمٚمد أأصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل مه٤م ومرض ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م وم٢من اشمٗم

قمكم سمـ ظمػمان قشمريمٝمَم ىمقشمٚمقا قمٚمٞمف ٕنف ُمـ ؿمٕم٤مر اإلؾمَلم ومَلَيقز شمٕمٓمٞمٚمف  وىم٤مل أب

ؾمٜم٦م إٓ ذم اجلٛمٕم٦م وم٢مٟمف ُمـ ومرائض اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمٝم٤م ٕنف ِل٤م قؾمٕمٞمد اإلصٓمخري هقوأب

اظمتّم٧م اجلٛمٕم٦م سمقضمقب اجلَمقم٦م اظمتّم٧م سمقضمقب اًمدقم٤مء إًمٞمٝم٤م   واعمذه٥م إول 

 -اًمّمَلة ومَل َي٥م يم٘مقًمف اًمّمَلة ضم٤مُمٕم٦م ا ـه ٕنف دقم٤مء إمم

وعمزيد وم٤مئدة ًمٚمٛمدارؾم٦م ان ؿم٤مء اهلل قمـ صٗمتف وهمػمه٤م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم ذم 

رم ذطمف قمغم خمتٍم اِل٤مزٟمك وصٞمٖمتف   اْل٤موي  يمَم ي٘مقل اإلُم٤مم اِل٤موردى ؒ

٠َمَل٦مٌ  ًْ ٤موِمِٕملُّ  9َُم ُ َأيْمؼَمُ "َوَيُ٘مقُل "9ىَم٤مَل اًمِمه ُ َأيْمؼَمُ اّلِله ُ َأيْمؼَمُ اّلَِلُ َأيْمؼَمُ اّلِله َٓ إهَِلَ  ،اّلِله َأؿْمَٝمُد َأْن 

 ُ ٓه اّلِله َٓ إهَِلَ إِ ُ َأؿْمَٝمُد َأنه  ٓه اّلِله َٛمًدا َرؾُمقُل  ،إِ  َأؿْمَٝمُد َأنه حُمْ
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّلِله ٛمه َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ

 
ِ
ُ  صُمؿه َيْرضِمُع وَمَٞمُٛمدُّ َصْقشَمُف وَمَٞمُ٘مقُل َأؿْمَٝمُد َأنْ  ،اّلِله َٓ اّلِله َٓ إهَِلَ إِ ُ َأؿْمَٝمُد َأْن  ٓه اّلِله  ،َٓ إهَِلَ إِ

ََلِة طَمله قَمغَم   طَمله قَمغَم اًمّمه
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّلِله ٛمه  َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ

ِ
ًدا َرؾُمقُل اّلِله ٛمه َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ

ََلةِ  ُ أَ  ،طَمله قَمغَم اًْمَٗمََلِح طَمله قَمغَم اًْمَٗمََلِح  ،اًمّمه ُ َأيْمؼَمُ اّلِله ُ  ،يْمؼَمُ اّلِله ٓه اّلِله َواطْمَت٩مه "َٓ إهَِلَ إِ

 
ِ
ََذانَ  ☺سم٠َِمنه َرؾُمقَل اّلِله ْٕ ُذوَرَة َهَذا ا ََذاِن  9وىمد"قَمٚمهَؿ َأب٤َم حَمْ ْٕ اظْمَتَٚمَػ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء ذِم ا

٤موِمِٕملِّ قَوهُ  9َأطَمُدَه٤م 9قمدد يمٚمَمشمف قَمغَم صَمََلصَم٦ِم َُمَذاِه٥َم  َة يَمٚمَِٛم٦ًم َأنه  9َُمْذَه٥ُم اًمِمه َع قَمنْمَ ًْ
ُف شمِ

َٝم٤مَدشَملْمِ َواًمثه٤ميِن  ضِمٞمِع اًمِمه َة  9َُمْذَه٥ُم َُم٤مًمٍِؽ قَوهُ  9قَمغَم َُم٤م َوَصَٗمُف سمؽَِمْ ٌَْع قَمنْمَ ََذاَن ؾَم ْٕ َأنه ا

َْرسَمِع ذِم  ْٕ ـَ اًمتهْٙمٌػَِماِت ا ـْ سم٢ِِمؾْمَ٘م٤مِط شَمْٙمٌػَِمشَملْمِ ُِم َٝم٤مَدشَملْمِ ًَمِٙم ضِمٞمِع اًمِمه ًمِِف  يَمٚمَِٛم٦ًم سمؽَِمْ َأوه

َْرسَمِع قهُ  9َواًمثه٤مًم٨ُِم  ْٕ ٤ٌَمِت اًمتهْٙمٌػَِماِت ا َة يَمٚمَِٛم٦ًم سم٢ِِمصْم ََذاَن ََخَْس قَمنْمَ ْٕ َُمْذَه٥ُم َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َأنه ا

َٝم٤مَدشَملْمِ  ًمِِف َوإؾِْمَ٘م٤مِط شَمْرضِمٞمِع اًمِمه ٤مًمًِٗم٤م ذِم  ،ذِم َأوه وِمً٘م٤م ًَمٜم٤َم ذِم اًمؽمضمٞمع   خُمَ وَمَّم٤مَر َُم٤مًمٌِؽ ُُمَقا

ََذاِن قَوَص٤مَر َأبُ  ،ػماًمتٙمٌ ْٕ ٤م َُم٤م سَملْمَ ا ضِمٞمِع وَم٠َمُمه ْ ٤مًمًِٗم٤م ذِم اًمؽمه وِمً٘م٤م ًَمٜم٤َم ذِم اًمتهْٙمٌػِِم خُمَ طَمٜمِٞمَٗم٦َم ُُمَقا

ىَم٤مَُم٦ِم  وم٘م٤مل ؒ ََلُة َُمْٖمِرسًم٤م َوإمِّم سَمْٞمٜمَُٝمََم   َواإْلِ ٌَْٚمَٝم٤م ،وَم٢ِمْن يَم٤مَٟم٧ِم اًمّمه َٓ َيٜمَْتٗمُؾ ىَم َنهُف 
ِٕ، 

َُم٤ممُ  َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم هَمػْمَ  ٥ُم اًمٜمه٤مُس َوحَيُْيُ اإْلِ ُؾ سم٤ِمًْمَ٘مْدِر  ،َُمْٖمِرٍب َأُْمَٝمَؾ ىَمْدَر َُم٤م َيَت٠َمهه َوَيَتٜمَٗمه
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ىَم٤مَُم٦مِ  ٜمُقِن صُمؿه َيْروَمُع سم٤ِمإْلِ ًْ ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل  -اعْمَ ـُ سُمَرْيَدَة قَم  سْم
ِ
ٌُْد اّلِله   9َرَوى قَم

ِ
ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله

َن ََل٤َم َصٚمُّقا قِمٜمَْد يُمؾِّ َأَذاٍن  9☺ ـْ َأذه ََلِة َُم َت٤مُر َأْن ُيِ٘مٞمَؿ ًمِٚمّمه ٓه اعْمَْٖمِرَب َوََيْ ِريْمَٕمَتلْمِ إِ

 
ِ
َداِئلِّ َأنه َرؾُمقَل اّلِله ـِ اْْل٤َمِرِث اًمّمُّ َن َوإَِٟمََم  9ىَم٤مَل  ☺ًمِِرَواَي٦ِم ِزَي٤مِد سْم  َأذه

ٍ
إِنه َأظَم٤م ُصَداء

ـْ أَ  َن وَم٢ِمْن َأىَم٤مَم هَمػْمُ َُم ـْ َأذه َن وَمََل سَم٠ْمَس ُيِ٘مٞمُؿ َُم ِله  -ذه   ☺ىَمْد ُرِوَي َأنه اًمٜمٌه
ِ
ٌِْد اّلِله َِله٤م ىَم٤مَل ًمَِٕم

ُف َأنَْدى َصْقشًم٤م ُِمٜمَْؽ  ـِ َزْيٍد َأْلِ٘مِف قَمغَم سمََِلٍل وَم٢ِمٟمه َن سمََِلٌل  ،سْم   ،وَم٠َمْلَ٘م٤مُه قَمَٚمٞمِْف وَم٠َمذه
ِ
ٌُْد اّلِله وَمَ٘م٤مَل قَم

وقمـ ُم٤م سملم  إذان وآىم٤مُم٦م ي٘مقل  آُم٤مم "َأىِمْؿ َأن٧َْم  9وَمَ٘م٤مَل  -َوَأن٤َم يُمٜم٧ُْم ُأِريُدهُ  9َأن٤َم َرَأيُْتفُ 

ىَم٤مَُم٦ِم  ََذاِن َواإْلِ ْٕ َُم٤مِم سملم ا ُن ُمع اإْلِ زيمري٤م آٟمّم٤مرى رم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م َوَيْٗمِّمُؾ اعْم١َُمذِّ

ٜمه٦ِم اًمتل ىمٌؾ اًْمَٗمِريَْم  ًُّ  اًم
ِ
ََلِة وسم٘مدر َأَداء ٦ِم إْن يم٤من سمَِ٘مْدِر اضْمتََِمِع اًمٜم٤مس ذم َُمَٙم٤مِن اًمّمه

ْٙمَت٦ٍم ًَمٓمِٞمَٗم٦ٍم أ ًَ ٌَْٚمَٝم٤م ؾُمٜمه٦ٌم ويٗمّمؾ سَمْٞمٜمَُٝمََم ذم اعْمَْٖمِرِب سمِ َٟمْحِقَه٤م يَمُ٘مُٕمقٍد ًَمٓمِٞمٍػ ًمِِْمٞمِؼ وىَم

َحُف اًمٜمهَقِويُّ ُمـ َأنه ًمِْٚمَٛمْٖمِرِب  ضْمتََِمِع اًمٜم٤مس َل٤م ىمٌؾ َوىْمتَِٝم٤م قَم٤مَدًة َوقَمغَم ُم٤م َصحه
ِٓ َوىْمتَِٝم٤م َو

ٌَْٚمَٝم٤م َيٗمْ  ُه ؾُمٜمه٦ًم ىَم َخ٦ٍم وَم٢ِمْن وذم ُأظْمَرى وم٢مذا دظمؾ هَمػْمُ ًْ ِّمُؾ سمَِ٘مْدِر َأَدائَِٝم٤م َأيًْْم٤م َوإِْن وذم ُٟم

ِجَد َُمَثًَل وه ًْ ََلَة وَمَٝمْؾ َيْ٘مُٕمُد ًمَِٞمُ٘مقَم أقاعْمَ َٓ صُمؿه َرَأي٧ْم وُيِ٘مٞمُؿ اًمّمه َٓ َوضْمَٝم٤مِن َأْوضَمُٝمُٝمََم 

ُف فَم٤مِهٌر ىم٤مل اًمٜمهَقِويه ذم جَمُْٛمققِمِف ذم سَم٤مِب ِصَٗم٦ِم اًمّمه  ِه وىم٤مل إٟمه ٌََٖمِقّي َوهَمػْمِ ََلِة َٟمَ٘مَٚمُف قمـ اًْم

َتَح٥مُّ  ًْ ُف َيْ٘مُٕمُد هَمَٚمٌط َوىَمْقُل اعْمَُّمٜمِِّػ َوَيْٗمِّمُؾ إمَم ُهٜم٤َم ُمـ ِزَي٤مَدشمِِف َوُي َوىَمْقُل أيب قَم٤مِصٍؿ إٟمه

٤ًٌم أ َن َواعْمُِ٘مٞمَؿ َوإِْن يم٤من ضُمٜمُ ٤مُِمُع اعْم١َُمذِّ ًه ٌَُف طَم٤موَأْن َُيِٞم٥َم اًم ٌَُف سم٠َِمْن َُيِٞم ِئًْم٤م سمِِٛمْثِؾ ىَمْقًمِِف قَمِ٘مٞم

ُ َأيْمؼَمُ  ُ َأيْمؼَمُ اّلِله ُ َأيْمؼَمُ وم٘م٤مل أطمديمؿ اّلِله ُ َأيْمؼَمُ اّلِله ُن اّلِله  إَذا ىم٤مل اعْم١َُمذِّ
 قَمِ٘م٥َم يمؾ يَمٚمَِٛم٦ٍم ِْلؼََمِ

َٓ إهَلَ  ُ ىم٤مل َأؿْمَٝمُد َأْن  ٓه اّلِله َٓ إهَلَ إ ًدا صُمؿه ىم٤مل َأؿْمَٝمُد َأْن  ٛمه ُ صُمؿه ىم٤مل َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ ٓه اّلِله إ

 َٓ َٓ طَمْقَل َو ََلِة ىم٤مل   صُمؿه ىم٤مل طَمله قمغم اًمّمه
ِ
ًدا رؾمقل اّلِله  ىم٤مل َأؿْمَٝمُد َأنه حُمَٛمه

ِ
رؾمقل اّلِله

 
ِ
ٓه سم٤َِمّلِله َة إ َٓ ىُمقه َٓ طَمْقَل َو  صُمؿه ىم٤مل طَمله قمغم اًْمَٗمََلِح ىم٤مل 

ِ
ٓه سم٤َِمّلِله َة إ ُ َأيْمؼَمُ ىُمقه  صُمؿه ىم٤مل اّلِله

ُ ُمـ ىَمْٚمٌِ  ٓه اّلِله َٓ إهَلَ إ ُ ىم٤مل  ٓه اّلِله َٓ إهَلَ إ ُ َأيْمؼَمُ صُمؿه ىم٤مل  ُ َأيْمؼَمُ اّلِله ُ َأيْمؼَمُ ىم٤مل اّلِله ِف دظمؾ اّلِله

ٚمٌِؿ وه ًْ ٓه ذم اْْلَْٞمَٕمَٚمَتلْمِ وم٢مٟمف قاجْلَٜمه٦َم َرَواُه ُُم يِت إ ْٔ ِه ا ٌ ِْلؼََمِ ٌَلمِّ ٌَُٝمََم ُُم ْقًمُِؼ سم٠َِمْن َيُ٘مقَل قَمِ٘م حُيَ

َٓ طَمْقَل زم قمـ  شَملْمِ َأْي  ىَم٤مَُم٦ِم َُمره  َأْرسَمًٕم٤م وذم اإْلِ
ِ
ٓه سم٤َِمّلِله َة إ َٓ ىُمقه َٓ طَمْقَل َو ََذاِن  ْٕ ذم ا
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 َ ِٕ ٤مسمِِؼ َو ًه  اًم
ٓه سمِؽ َوَذًمَِؽ ًمِْٚمَخؼَمِ َة زم قمغم ُم٤م َدقَمْقشمٜمِل إًَمْٞمِف إ َٓ ىُمقه نه اْْلَْٞمَٕمَٚمَتلْمِ اعْمَْٕمِّمَٞم٦ِم َو

 
ِ
َنهُف شَمْٗمِقيٌض حَمٌْض إمَم اّلِله ِٕ ـه ًمِْٚمُٛمِجٞم٥ِم ذًمؽ  ًُ ِن وَم ٞمُؼ سمَِٖمػْمِ اعْم١َُمذِّ

َٓ َيٚمِ ََلِة  ُدقَم٤مٌء إمَم اًمّمه

يمِٞمٌِِف ُمـ طَمْقِل َوىَم٤مِف  َ اجْلَْقَهِريُّ سمؽَِمْ َ قمٜمف شَمَٕم٤ممَم َوشَمْٕمٌػُِمُه سم٤ِمْْلَْقًَمَ٘م٦ِم ضَم٤مِئٌز َوسمِِف قَمؼمه ِة َوقَمؼمه ىُمقه

 َواًْمَقا 
ِ
َْزَهِريُّ سم٤ِمْْلَْقىَمَٚم٦ِم سم٠َِمظْمِذ اْْل٤َمء ْٕ  وا

ِ
ِم ُمـ اؾْمِؿ اّلِله َة َواًمَله ُمـ طَمْقَل َواًْمَ٘م٤مِف ُمـ ىُمقه

ًَْمَٗم٤مِظ وذم اًمتهْثِقي٥ِم ي٘مقل َصَدىْم٧م َوسَمِرْرت  ْٕ ٜمِِف مَجِٞمَع ا ـٌ ًمَِتَْمٛمُّ ًَ ؾْمٜمَِقيُّ َوَهَذا طَم ىم٤مل اإْلِ

شمَ  ت َذا سمِرٍّ َأْي ظَمػْمٍ يَمثػٍِم َُمره وْمَٕم٦ِم َأْي ِسْ  َوَرَد ومٞمف ىم٤مل اسمـ اًمرِّ
ُومَم ِْلؼََمٍ ْٕ  ا

ِ
ء ا لْمِ سمَِٙمْنِ اًمره

٤مُِمِع قمغم اًمٜمٌل  ًه ِن َواًم ٚمُِّؿ يُمؾٌّ ُمـ اعْم١َُمذِّ ًَ ََذاِن ومٞم٘مقل َأْي صُمؿه  ☺َوُيَّمكمِّ َوُي ْٕ سَمْٕمَدُه َأْي ا

٦ِم إمَم آظِمِرِه وه ي٘مقل قَمِ٘م٥َم ذًمؽ اًمٚمهُٝمؿه َربه  قْمَقِة اًمته٤مُمه ََلِة قهذه اًمده َْصِؾ َواًمّمه ْٕ يمَم ذم ا

ومِٞمَٕم٦َم َواسْمَٕمْثُف َُمَ٘م٤مًُم٤م حَمُْٛمقًدا اًمذي  َرضَم٦َم اًمره ًدا اًْمَقؾِمٞمَٚم٦َم َواًْمَٗمِْمٞمَٚم٦َم َواًمده ٛمه اًْمَ٘م٤مِئَٛم٦ِم آِت حُمَ

َن وَم٘مُ  ٚمٍِؿ إَذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ اعْم١َُمذِّ ًْ  ُُم
قًُمقا ُِمْثَؾ ُم٤م ي٘مقل صُمؿه َصٚمُّقا قَمكَمه وم٢مٟمف ُمـ صغم َوقَمْدشمف ِْلؼََمِ

 َٓ ٤َم َُمٜمِْزًَم٦ٌم ذم اجْلَٜمه٦ِم  َ زم اًْمَقؾِمٞمَٚم٦َم وَم٢ِمهنه ا صُمؿه ؾَمُٚمقا اّلِله ُ قمٚمٞمف ِّب٤م قَمنْمً قَمكَمه َصََلًة صغم اّلِله

 شَمَٕم٤ممَم َوَأْرضُم 
ِ
٤ٌَمِد اّلِله ٌٍْد ُمـ قِم ٓه ًمَِٕم ٌَِٖمل إ ـْ ؾَم٠َمَل زم اًْمَقؾِمٞمَٚم٦َم طَمٚمه٧ْم قه أَْن َأيُمقَن أن٤مقشَمٜمْ وَمَٛم

ُ َوَأَداَُمَٝم٤م َوضَم  ىَم٤مَُم٦ِم َأىَم٤مَُمَٝم٤م اّلِله َٗم٤مقَم٦ُم َوَيُ٘مقُل ذم يَمٚمَِٛمَتْل اإْلِ ل َأْهٚمَِٝم٤م ًمف اًمِمه َٕمَٚمٜمِل ُمـ َص٤مِْلِ

 -ـها

ومرض يمٗم٤مي٦م قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م يمَم ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزاد ويمذًمؽ ص٤مطم٥م دًمٞمؾ قوه ,1  

واًمًٜمـ )ومه٤م ومرض يمٗم٤مي٦م ذم اْلي قمغم اًمرضم٤مل  وم٘م٤مل ُمٌٞمٜم٤م اْلٙمؿ اًمٓم٤مًم٥م ؒ

سمَل رومع صقت- وٓ قإطمرار ويًٜم٤من ًمٚمٛمٜمٗمرد وذم اًمًٗمر ويٙمره٤من ًمٚمٜم٤ًمء وًم

ًمٞملم قمروم٤م وأن يٙمقٟم٤م ُمـ واطمد سمٜمٞم٦م ُمٜمف- وذط يمقٟمف ُمًٚمَم  يّمح٤من إٓ ُمرشملم ُمتقا

ر فم٤مهرا وٓ يّمح٤من ىمٌؾ اًمقىم٧م إٓ أذان اًمٗمجقذيمرا قم٤مىمَل ممٞمزا ٟم٤مـم٘م٤م قمدٓ وًم

ومٞمّمح سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ-ورومع اًمّمقت ريمـ ُم٤م ل ي١مذن ْل٤مض  وؾمـ  يمقٟمف صٞمت٤م 

أُمٞمٜم٤م قم٤مِل٤م سم٤مًمقىم٧م ُمتٓمٝمرا ومٞمٝمَم ًمٙمـ ٓ يٙمره أذان اعمحدث سمؾ اىم٤مُمتف ويًـ إذان 

راومٕم٤م وضمٝمف ضم٤مقمَل ؾم٤ٌمسمتٞمف ذم أذٟمٞمف قأول اًمقىم٧م واًمؽمؾمؾ  ومٞمف وأن يٙمقن قمغم قمٚم
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اًمّمَلة وؿمَمٓ ْلل قمغم اًمٗمَلح وٓ يزيؾ ُمًت٘مٌَل اًم٘مٌٚم٦م ويٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤م ْلل قمغم 

وأن ي٘مقل   (ىمٚم٧م9 ُمثؾ أذان رم ُم٤ميؽ اعمٞمٙمروومقن اعمٕم٤مس)ىمدُمٞمف ُم٤م ل يٙمـ سمٛمٜم٤مرة 

سمٕمد طمٞمٕمٚم٦م أذان اًمٗمجر9 اًمّمَلة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ُمرشملم ويًٛمك اًمتثقي٥م ويًـ أن 

 ىم٣م ومقائ٧م أذن ًمألومم وأىم٤ممويتقمم إذان وآىم٤مُم٦م واطمد ُم٤مل يِمؼ وُمـ مجع أ

ٓ طمقل "اعم٘مٞمؿ أن ي٘مقل ُمثٚمف إٓ ذم اْلٞمٕمٚم٦م ومٞم٘مقل9وًمٚمٙمؾ وؾمـ عمـ يًٛمع  إذان أ

أىم٤مُمٝم٤م اهلل "صدىم٧م وسمررت" وذم ًمٗمظ اإلىم٤مُم٦م9"وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل" وذم اًمتثقي٥م9

مهللا رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م "إذا ومرغ وي٘مقل9 ☺وأداُمٝم٤م"  صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل 

واًمٗمْمٞمٚم٦م واسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا اًمذي وقمدشمف" صمؿ واًمّمَلة اًم٘م٤مئٛم٦م آت  حمٛمدااًمقؾمٞمٚم٦م 

     -ا ـه هٜم٤م وقمٜمد اإلىم٤مُم٦مقيدقم

,رم اًمٙمت٤مب قمٜمف قمٜمدهؿ, واْلٙمؿ قمٜمداًم٤ًمدة آطمٜم٤مف يمَم ي٘مقل ,2

)إذان ؾمٜم٦م ًمٚمّمٚمقات اْلٛمس واجلٛمٕم٦م دون ُم٤م ؾمقاه٤م وصٗم٦م  اًم٘مدورى ؒ

ف ويزيد ذم أذان اًمٗمجر إمم آظمره وٓ شمرضمٞمع ومٞم, اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم   9أن ي٘مقل 9إذان

وآىم٤مُم٦م ُمثؾ إذان آ أنف يزيد ومٞمٝم٤م  – اًمّمَلة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ُمرشملم 9سمٕمد اًمٗمَلح

سمٕمد اًمٗمَلح9 ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمَلة ُمرشملم  ويؽمؾمؾ رم إذان وحيدر رم آىم٤مُم٦م   ويًت٘مٌؾ 

ِّبَم اًم٘مٌٚم٦م وم٢مذا سمٚمغ إمم اًمّمَلة واًمٗمَلح طمقل وضمٝمف يٛمٞمٜم٤م وؿمَمٓ   وي١مذن ًمٚمٗم٤مئت٦م 

إن ؿم٤مء أذن وأىم٤مم  9وي٘مٞمؿ وم٢من وم٤مشمتف صٚمقات أذن ًمألومم وأىم٤مم ويم٤من خمػما ذم اًم٤ٌمىمٞم٦م

وإن ؿم٤مء اىمتٍم قمغم اإلىم٤مُم٦م  ويٜمٌٖمل أن ي١مذن وي٘مٞمؿ قمغم ـمٝمر وم٢من أذن قمغم همػم 

ويتٗمؼ رم ذًمؽ ُمع اْلٜم٤مسمٚم٦م يمَم  9ووقء ضم٤مز ويٙمره أن ي٘مٞمؿ قمغم همػم ووقء )ىمٚم٧م

ىمٌؾ دظمقل وىمتٝم٤م ا ه وىمد ىم٤مًمقا رْحٝمؿ اهلل ضمٜم٥م وٓ ي١مذن ًمّمَلة قي١مذن وهوأ (ؾمٌؼ

شمٕم٤ممم ىمري٤ٌم مم٤م ىم٤مًمف همػمهؿ ُمـ إئٛم٦م قمـ اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م سملم سملم يدى آىم٤مُم٦م 

ُن ًمِْٚمَٗمْجِر صُمؿه َيْ٘مُٕمُد  ًمٚمّمَلة طمًَم ًمِمٖم٥م اجل٤مهٚملم  يمَم ضم٤مء   سم٤مًمٗمت٤موى اَلٜمدي٦م  َوُي١َمذِّ

ُب  ـَ آَي٦ًم صُمؿه ُيَثقِّ ي ُ قِمنْمِ ٌِْٞملِم َوَيْٗمِّمُؾ  ىَمْدَر ُم٤م َيْ٘مَرأ صُمؿه َيْ٘مُٕمُد ُِمْثَؾ ذًمؽ صُمؿه ُيِ٘مٞمُؿ يَمَذا ذم اًمته
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ىَم٤مَُم٦ِم ُِمْ٘مَداَر َريْمَٕمَتلْمِ أ ََذاِن َواإْلِ ْٕ َأْرسَمٍع َيْ٘مَرأُ ذم يمؾ َريْمَٕم٦ٍم َٟمْحًقا ُمـ قَمنْمِ آَي٤مٍت يَمَذا وسملم ا

ىَم٤مَُم٦ِم َُمٙمْ  ََذاِن َواإْلِ ْٕ ِهِديِّ َواًْمَقْصُؾ سملم ا ا َراَي٦ِم ذم اًمزه ِج اًمدِّ َٗم٤مِق يَمَذا ذم ُِمْٕمَرا شمِّ ِٓ ُروٌه سم٤ِم

ٜمُقٌن أ ًْ ٌع َُم ٌَْٚمَٝم٤م شَمَٓمقُّ ََلِة اًمتل ىَم ِن ذم اًمّمه َْومَم ًمِْٚمُٛم١َمذِّ ْٕ َع سملم وَوا َتَح٥مٌّ َأْن َيَتَٓمقه ًْ ُُم

ٚمِْس سَمْٞمٜمَ  ظْمِزِّ وَم٢ِمْن ل َيِّمْؾ ََيْ َ ىَم٤مَُم٦ِم َهَٙمَذا ذم حُمِٞمِط اًمنه ََذاِن َواإْلِ ْٕ ٤م إَذا يم٤من ذم ا ُٝمََم َوَأُمه

َءِة  ـُ ُمـ ىمَِرا ُٙم٧ُم ىَم٤مِئًَم ُِمْ٘مَداَر ُم٤م َيَتَٛمٙمه ًْ ْٙمَت٦ٍم َي ًَ َتَح٥مُّ َيْٗمِّمُؾ سَمْٞمٜمَُٝمََم سمِ ًْ ُ اعْمَْٖمِرِب وَم٤معْم

َٓ سُمده ُمٜمف ومٞمف َأيًْْم٤م  َٗمُ٘مقا قمغم َأنه اًْمَٗمّْمَؾ  يَمَذا صَمََلِث آَي٤مٍت ىِمَّم٤مٍر َهَٙمَذا ذم اًمٜمَِّٝم٤مَي٦ِم وَمَ٘مْد اشمه

َتَح٥مُّ َأْن َيْٗمِّمَؾ  ذم اًْمَٕمته٤مسمِٞمه٦ِم َواظْمَتَٚمُٗمقا ذم ُِمْ٘مَداِر اًْمَٗمّْمِؾ وَمِٕمٜمَْد أيب طَمٜمِٞمَٗم٦َم ؒ ًْ ُ اعْم

ـُ ومٞمف ُمـ  ْٙمَت٦ِم قِمٜمَْدُه ىَمْدُر ُم٤م ُيْٛمِٙم ًه ُٙم٧ُم ىَم٤مِئًَم ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿه ُيِ٘مٞمُؿ َوُِمْ٘مَداُر اًم ًْ ْٙمَت٦ٍم َي ًَ سَمْٞمٜمَُٝمََم سمِ

َءِة صَمََلِث  ٦ٍم ظَمِٗمٞمَٗم٦ٍم ُِمْ٘مَداَر وآَي٤مٍت ىِمَّم٤مٍر أ ىِمَرا ًَ ٤م َيْٗمِّمُؾ سَمٞمْٜمَُٝمََم سمَِجْٚم آَي٦ٍم ـَمِقيَٚم٦ٍم َوقِمٜمَْدمُهَ

ٞمه٦ِم طمتك إنه قِمٜمَْد أيب 
َوْمَْمٚمِ ْٕ ََلَف ذم ا يِنُّ اْْلِ َُم٤مُم اْْلَْٚمَقا

ٌََتلْمِ َوَذيَمَر اإْلِ ٦ِم سملم اْْلُْٓم ًَ ْٚم اجْلِ

وَمْ  طَمٜمِٞمَٗم٦َم ؒ ْٕ ٤م قمغم اًْمَٕمْٙمِس يَمَذا ذم إْن ضَمَٚمَس ضَم٤مَز َوا َٓ ََيْٚمَِس َوقِمٜمَْدمُهَ َْمُؾ َأْن 

َتَح٥مُّ َأْن َيْدقمُ  ًْ ُن قاًمٜمَِّٝم٤مَي٦ِم َوُي ٤مِج َوَيٜمَْتٔمُِر اعْم١َُمذِّ ِج اًْمَقهه ا َ ىَم٤مَُم٦ِم يَمَذا ذم اًمنِّ ََذاِن َواإْلِ ْٕ سملم ا

َٓ َيٜمَْتٔمُِر َرِئٞمَس  َتْٕمِجِؾ َو ًْ ُ ِٕمٞمِػ اعْم ِج  اًمٜم٤مس َوُيِ٘مٞمُؿ ًمِٚمْمه ٦ِم َويَمٌػَِمَه٤م يَمَذا ذم ُِمْٕمَرا اعْمََحٚمه

ُئ ُمـ  ِل اًْمَقىْم٧ِم َوُيِ٘مٞمَؿ ذم َوؾَمٓمِِف طمتك َيْٗمُرَغ اعْمَُتَقوِّ َن ذم َأوه ٌَِٖمل َأْن ُي١َمذِّ َراَي٦ِم َيٜمْ اًمدِّ

 طَم٤مضَمتِِف يَمَذا ذم اًمتهَت٤مْرظَم٤مٟمِ 
ِ
ٞمه٦م َٟم٤مىِمًَل قمـ ُوُوقِئِف َواعْمَُّمكمِّ ُمـ َصََلشمِِف َواعْمُْٕمَتٍِمُ ُمـ ىَمَْم٤مء

٦مِ  سم٘مدر ُم٤م )ًمٙمراه٦م وصٚمٝم٤م  (ويٗمّمؾ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م)ورم ُمراىمك اًمٗمَلح  ,اْْلُجه

يٗمّمؾ  (ُمع ُمراقم٤مة اًمقىم٧م اعمًتح٥م و)ًمألُمر سمف  (اعمَلزُمقن ًمٚمّمَلة)اًم٘مقم  (حيي

ىمدر  (أو)آي٦م ـمقيٚم٦م وأ (ىمدر صمَلث آي٤مت ىمّم٤مر)هل  (ذم اعمٖمرب سمًٙمت٦م)سمٞمٜمٝمَم 

  -سمع ـهاأروأ (صمَلث ظمٓمقات)

وقمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م ي٘مقل اًم٘م٤مى قمٌد اًمقه٤مب رم  اًمتٚم٘ملم قمـ إذان وآىم٤مُم٦م )مه٤م 

شم٦ٌم دون آٟمٗمراد واإلىم٤مُم٦م أه٦ٌم  ؾمٜمت٤من همػم واضمٌتلم وؾمٜم٦م إذان ذم اجلَمقم٦م اًمرا

ًمٚمّمَلة ذم اجلَمقم٦م وآٟمٗمراد وإذان ذم اًمّمٌح شمًع قمنمة يمٚمٛم٦م وهمػمه٤م ؾمٌع قمنمة 
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اًمّمٌح اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل أؿمٝمد أن يمٚمٛم٦م وطمٙم٤مي٦م ًمٗمظ ذم همػم 

حمٛمدا رؾمقل اهلل أؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل طمل قمغم اًمّمَلة طمل قمغم اًمّمَلة طمل 

قمغم اًمٗمَلح طمل قمغم اًمٗمَلح اهلل أيمؼم ألٚمف أيمؼم ٓ إهل إٓ اهلل وذم اًمّمٌح يزيد سمٕمد 

اًمٜمقم وًمٗمظ اإلىم٤مُم٦م اهلل  طمل قمغم اًمٗمَلح اًمّمَلة ظمػم ُمـ اًمٜمقم اًمّمَلة ظمػم ُمـ

أيمؼماًمٚمف أيمؼم أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل اؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل طمل قمغم اًمّمَلة طمل 

قمغم اًمٗمَلح ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمَلة اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ اًمف أٓ اهلل وٓ ي١مذن ًمّمَلة ىمٌؾ 

وٓ  وىمتٝم٤م إٓ اًمّمٌح واًمتقضمف إمم اًم٘مٌٚم٦م ذم إذان طمًـ وإومْمؾ أن يقذن ُمتٓمٝمرا 

ي١مذن ًمٜم٤مومٚم٦م ويًتح٥م ًم٤ًمُمع إذان أن حيٙمٞمف إمم آظمر اًمتِمٝمديـ وأن أمتف ضم٤مز ا ه(-                                     

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقاىمٞم٧م ومٝمك اًمتك طمدده٤م اًمِم٤مرع اْلٙمٞمؿ يمَم ؾمٞم٠متك سمٞم٤مٟمف وٓ سم٠مس هٜم٤م 

يم٤من اًم٘مْم٤مء  اًمقاضم٥م اًمنمقمك وآقُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن  أداء اًمّمَلة   ظمَلَل٤م ه

 5حت٧م قمٜمقان ُم٠ًمل٦م ًمٚمٗمقائ٧م وهٜم٤م ٟمذيمر ُمٕم٤م ُم٤م ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمتٛمٝمٞمد ؒ

اًمٕم٤ٌمدة إن وىمٕم٧م ذم وىمتٝم٤م اعمٕملم َل٤م أوٓ ذقم٤م ول شمًٌؼ سم٠مظمرى قمغم ٟمقع ُمـ )

اْلٚمؾ يم٤مٟم٧م أداء وإن ؾمٌ٘م٧م سمذًمؽ يم٤مٟم٧م إقم٤مدة وإن وىمٕم٧م سمٕمد اًمقىم٧م اعمذيمقر 

قمـ ىمْم٤مء رُمْم٤من وم٢مٟمف ُم١مىم٧م سمَم ىمٌؾ  يم٤مٟم٧م ىمْم٤مء  واطمؽمزٟم٤م سم٘مقًمٜم٤م ذم إداء أوٓ

امم أن ىم٤مل  (ىمْم٤مء ٕنف شمقىمٞم٧م صم٤من ٓ شمقىمٞم٧م أولقرُمْم٤من اًمذي سمٕمده وُمع ذًمؽ ه

ُم٠ًمل٦م  )إذا فمـ اعمٙمٚمػ أنف ٓ يٕمٞمش إمم آظمر وىم٧م اًمٕم٤ٌمدة اعمقؾمٕم٦م شمْمٞم٘م٧م اًمٕم٤ٌمدة 

قمٚمٞمف وٓ َيقز إظمراضمٝم٤م قمـ اًمقىم٧م اًمذي همٚم٥م قمغم فمٜمف أنف ٓ يٌ٘مك سمٕمده ٕن 

ذم اًمٗمروع دائر ُمع اًمٔمـ  وىمد اؾمتٗمدٟم٤م ُمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ أن ذيمر اعمقت وىمع  اًمتٙمٚمٞمػ

   فمـ اإلظمراج قمـ وىمتف سم٠مي ؾم٥ٌم يم٤من( ا ـهققمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وأن اًمْم٤مسمط ذم ذًمؽ ه

اًمقؾم٤مئؾ  ,واضم٥م  وأظمتٝم٤مقُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م آ سمف ومٝم– واًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م 9ىمٚم٧م

قمٜمد  اًم٘مقل  سم٤مًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئك يمٕم٥م أصح٤مبقَل٤م طمٙمؿ اعم٘م٤مصد    شمِمٕمران سمٕمٚم

أُم٤م اًمٙمَلم ُمدارؾم٦م قمـ ُمقاىمٞم٧م اًمّمَلة رم جمٚمًٜم٤م هذا طمٞم٨م  ىم٤مئٚمٞمف رْحٝمؿ اهلل  شمٕم٤ممم
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سمٓمرح اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م رْحٝمؿ اهلل وسمَم , ًمؽماصمٜم٤م اًمٖم٤ممم وجمدٟم٤م اًمتٚمٞمد وأبدأ, اعمدارؾم٦م

 -ضم٤مء رم اعمٝمذب قمٜمٝم٤م

ر فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف همػم أول وىم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م اًمِمٛمس وآظمره إذا ص٤م)  ,0 

 ◙اًمٔمؾ اًمذي يٙمقن ًمٚمِمخص قمٜمد اًمزوال واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م روى اسمـ قم٤ٌمس 

قمٜمد سم٤مب اًمٌٞم٧م ُمرشملم ومّمغم يب اًمٔمٝمر ذم  ♠ىم٤مل أُمٜمل ضمؼميؾ  ☺أن اًمٜمٌل 

ك صمؿ صغم يب اعمرة إظمػمة طملم  اعمرة إومم طملم زاًم٧م اًمِمٛمس واًمٗملء ُمثؾ اًمنما

وأول وىم٧م اًمٕمٍم إذا ص٤مر فمؾ يمؾ )  يم٤من فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف( امم أن ىم٤مل ؒ

رء ُمثٚمف وزاد أدٟمك زي٤مدة وآظمره إذا ص٤مر فمؾ يمؾ رء ُمثٚمٞمف ِل٤م روى اسمـ قم٤ٌمس 

ىم٤مل وصغم يب ضمؼميؾ اًمٕمٍم طملم يم٤من فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف صمؿ  ☺أن اًمٜمٌل  ◙

صغم يب اعمرة إظمػمة طملم يم٤من فمؾ يمؾ رء ُمثٚمٞمف  صمؿ يذه٥م وىم٧م آظمتٞم٤مر ويٌ٘مك 

ء إمم همروب اًمِمٛمس  وأول وىم٧م اعمٖمرب إذا هم٤مسم٧م اًمِمٛمس ِل٤م وىم٧م اجلقاز وإدا

صغم اعمٖمرب طملم هم٤مسم٧م اًمِمٛمس وأومٓمر اًمّم٤مئؿ وًمٞمس  ♠روي أن ضمؼميؾ 

سمٛم٘مدار ُم٤م يتٓمٝمر ويًؽم اًمٕمقرة وي١مذن  وي٘مٞمؿ اًمّمَلة قَل٤م إٓ وىم٧م واطمد وه

ويدظمؾ ومٞمٝم٤م وم٢من أظمر اًمدظمقل قمـ هذا اًمقىم٧م أبؿ ِل٤م روى سمـ قم٤ٌمس أن ضمؼميؾ 

يم٤من َل٤م وىم٧م ق اعمرة إظمػمة يمَم صَله٤م ذم اعمرة إومم ول يٖمػم وًمصغم ذم ♠

آظمر ًمٌلم يمَم سملم ذم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات  وم٢من دظمؾ ومٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م ومٗمٞمف صمَلصم٦م أوضمف أطمده٤م 

ىمرأ ؾمقرة إقمراف ذم صَلة  ☺أن ًمف أن يًتديٛمٝم٤م إمم همٞمٌقسم٦م اًمِمٗمؼ ٕن اًمٜمٌل 

يمثر ُمـ ىمدر صمَلث ريمٕم٤مت ٕن ضمؼميؾ اعمٖمرب واًمث٤مٟمك ٓ َيقز ًمف  أن يًتديٛمٝم٤م أ

صغم صمَلث ريمٕم٤مت  واًمث٤مًم٨م أن ًمف أن يّمكم ُم٘مدار أول اًمقىم٧م ذم ؾم٤مئر  ♠

 -اًمّمٚمقات ٕنف ٓ يٙمقن ُم١مظمرا ذم هذا اًم٘مدر ويٙمقن ُم١مظمرا ومٞمَم زاد قمٚمٞمف ا ـه

أُم٤م ـمرح اًم٤ًمدة إطمٜم٤مف رْحٝمؿ اهلل ًمذات اعم٠ًمل٦م ومٙمَم ي٘مقل اًم٘مدرورى   رم ,1

ًمٌٞم٤مض اعمٕمؽمض ذم إومؼ قاًمّمٌح إذا ـمٚمع اًمٗمجر اًمث٤مين وه )أول وىم٧م9اًمٙمت٤مب ا
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وآظمر وىمتٝم٤م ُم٤م ل شمٓمٚمع اًمِمٛمس وأول وىم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م اًمِمٛمس وآظمر وىمتٝم٤م 

ؾمقي ذمء  (قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م إذا ص٤مر فمؾ يمؾ رء ُمثٚمٞمف )رم ظمَلف فم٤مهرُمع همػمه

إذا يقؾمػ وحمٛمد9 اذا ص٤مر فمؾ يمؾ ؿمئ ُمثٚمف وأول وىم٧م اًمٕمٍم قاًمزوال وىم٤مل أب

ظمرج وىم٧م اًمٔمٝمر قمغم اًم٘مقًملم وآظمر  وىمتٝم٤م ُم٤مل شمٖمرب اًمِمٛمس  وأول وىم٧م اعمٖمرب 

اًمٌٞم٤مض اًمذي رم إومؼ سمٕمد قإذا همرسم٧م اًمِمٛمس وآظمر وىمتٝم٤م ُم٤م ل يٖم٥م اًمِمٗمؼ وه

اْلٛمرة وأول وىم٧م اًمٕمِم٤مء إذا قحمٛمد9 هويقؾمػ قاْلٛمرة   قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل أب

أول وىم٧م اًمقشمر سمٕمد اًمٕمِم٤مء وآظمر وىمتٝم٤م هم٤مب اًمِمٗمؼ وآظمر وىمتٝم٤م ُم٤م ل يٓمٚمع اًمٗمجر و

ُم٤م ل يٓمٚمع اًمٗمجر  ويًتح٥م اإلؾمٗم٤مر سم٤مًمٗمجر واإلسمراد سم٤مًمٔمٝمر ذم اًمّمٞمػ وشم٘مديٛمٝم٤م 

ذم اًمِمت٤مء وشم٠مظمػم اًمٕمٍم ُم٤م ل شمتٖمػم اًمِمٛمس وشمٕمجٞمؾ اعمٖمرب وشم٠مظمػم اًمٕمِم٤مء إمم ُم٤م 

ر ىمٌؾ صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ويًتح٥م ذم اًمقشمر عمـ ي٠ملػ صَلة اًمٚمٞمؾ أن ي١مظمر اًمقشمر إمم آظم

 -(اًمٚمٞمؾ وم٢من ل يثؼ سم٤مٟٓمت٤ٌمه أوشمر ىمٌؾ اًمٜمقم ا ـه

ذوـمٝم٤م )وقمـ اْلٜم٤مسمٚم٦م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمزاد ًمٜمٗمس اعم٠ًمل٦م  ,2 

ىمٌٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م9 اًمقىم٧م واًمٓمٝم٤مرة ُمـ اْلدث واًمٜمجس  ومقىم٧م اًمٔمٝمر ُمـ اًمزوال ومٞمئف سمٕمد 

عمـ يّمكم ُمع همٞمؿ وصغم وطمده" أقوًم"ومئ اًمزوال وشمٕمجٞمٚمٝم٤م أومْمؾ إٓ ذم ؿمدة طمر

مج٤مقم٦م-ويٚمٞمف وىم٧م اًمٕمٍم امم ُمّمػم اًمٗمئ ُمثٚمٞمف سمٕمد ومئ    اًمزوال واًميورة إمم 

همروِّب٤م ويًـ شمٕمجٞمٚمٝم٤م- ويٚمٞمف وىم٧م اعمٖمرب إمم ُمٖمٞم٥م اْلٛمرة ويًـ شمٕمجٞمٚمٝم٤م إٓ 

اًمٌٞم٤مض اعمٕمؽمض قًمٞمٚم٦م مجع عمـ ىمّمده٤م ويٚمٞمف وىم٧م اًمٕمِم٤مء إمم اًمٗمجر اًمث٤مين وه

ؾ-ويٚمٞمف وىم٧م اًمٗمجرامم ـمٚمقع اًمِمٛمس وشم٠مظمػمه٤م إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أومْمؾ إن ؾمٝم

وشمٕمجٞمٚمٝم٤م أومْمؾ وشمدرك اًمّمَلة سمتٙمٌػمة اإلطمرام ذم وىمتٝم٤م وٓ يّمكم ىمٌؾ همٚم٦ٌم فمٜمف 

ظمؼم ُمتٞم٘مـ وم٢من أطمرم سم٤مضمتٝم٤مد وم٤ٌمن ىمٌٚمف ومٜمٗمؾ وإٓ وإُم٤م سم٤مضمتٝم٤مد" أ"سمدظمقل وىمتٝم٤م

صمؿ "طم٤مو٧موومٗمرض-  وإن أدرك ُمٙمٚمػ ُمـ وىمتٝم٤م ىمدر اًمتحريٛم٦م صمؿ زال شمٙمٚمٞمٗمف أ
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" ىمْمقه٤م وُمـ ص٤مر أهَل ًمقضمقِّب٤م ىمٌؾ ظمروج وىمتٝم٤م ًمزُمتف وُم٤م َيٛمع يمٚمػ وـمٝمرت

إًمٞمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤م وَي٥م ومقرا ىمْم٤مء اًمٗمقائ٧م ُمرشم٤ٌم ويً٘مط اًمؽمشمٞم٥م سمٜمًٞم٤مٟمف وسمخِمٞم٦م 

ىمٚم٧م9 ل يٕمد ٕهمٚم٥م اعمًٚمٛملم قمغم إرض سمٗمْمؾ – وىم٧م اظمتٞم٤مر" اْل٤مضة"ظمروج

قمَلىم٦م سم٤مًمِمٛمس ذوىم٤م اهلل شمٕم٤ممم طم٤مضم٦م امم ُم٤م ذيمر رم اعمتقن اًم٤ًمًمٗم٦م ُمـ قمَلُم٤مت َل٤م 

وهمروسم٤م ويمذا رم وىم٧م اًمٗمٓمر ًمٚمّم٤مئؿ واُم٤ًميمف ًمٚمّمقم ٟمٕمؿ وًمٙمـ شمٌ٘مك هذه 

اًمٕمَلُم٤مت اعمذيمقرة هك إؾم٤مس رم طم٤ًمب اعمقاىمٞم٧م اعمقضمقد سم٤مًمت٘مقيَمت اًمًٜمقي٦م 

 -(واًمِمٝمري٦م  اعمقضمقدة سم٤معم٤ًمضمد واًمٌٞمقت وهمػمه٤مواْلٛمد هلل

                                       9اًمًٞمؾ اجلرار وم٘م٤ملرم  وىمد أمجؾ وأوضمز وم٠مطمًـ اًمٕمَلُم٦م اًمِمقيم٤مٟمك ؒ ,3

إطم٤مدي٨م اعمٌٞمٜم٦م ًمألوىم٤مت يمثػمة ضمدا اىمقآ وأومٕم٤مٓ وشمٕمٚمٞمَم وطم٤مصٚمٝم٤م أن أول )

أول وىم٧م قوىم٧م اًمٔمٝمر اًمزوال وآظمره ُمّمػم فمؾ اًمٌمء ُمثٚمف ؾمقى ذمء اًمزوال وه

اًمِمٛمس  اًمٕمٍم وآظمره ُم٤م داُم٧م اًمِمٛمس سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م وأول وىم٧م اعمٖمرب همروب

وهمروِّب٤م يًتٚمزم إىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ ُمـ اعمنمق وإدسم٤مر اًمٜمٝم٤مر ُمـ اعمٖمرب ويًتٚمزم فمٝمقر 

ؿم٤مهدا" ومَل خم٤مًمٗم٦م سملم هذه اًمٕمَلُم٤مت ًمدظمقل وىم٧م "9☺اًمٜمجؿ اًمذي ؾمَمه اًمٜمٌل 

أول وىم٧م اًمٕمِم٤مء وآظمره قاعمٖمرب وم٢مهن٤م ُمتَلزُم٦م وآظمره ذه٤مب اًمِمٗمؼ إْحر وه

ذه٤مب صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ" وم٢مٟمف ىمد صح قمـ وآظمره "ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ وٓ وضمف ًم٘مقل اعمّمٜمػ

صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم وهل زي٤مدة َي٥م قاُمتداده إزم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ يمَم ه ☺اًمٜمٌل 

أنف ًمقٓ أن يِمؼ قمغم أُمتف ٕظمره٤م  ☺ىمٌقَل٤م ويتٕملم اعمّمػم اًمٞمٝم٤م وىمد سح اًمٜمٌل 

إزم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ومدل ذًمؽ قمغم أهن٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أومْمؾ وأنف وىم٧م َل٤م سمؾ ورد ُم٤م 

وىمتٝم٤م إزم أن يذه٥م قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ أي أيمثره-  وأول وىم٧م اًمٗمجر ـمٚمقع يدل قمغم أنف 

يٕمرومف يمؾ ذي سمٍم وآظمره ـمٚمقع اًمِمٛمس ومٝمذه إوىم٤مت ٓ يٜمٌٖمل أن ي٘مع قاًمٗمجر وه

ذم ُمثٚمٝم٤م ظمَلف ٕن إدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م أووح ُمـ يمؾ واوح وأفمٝمر ُمـ يمؾ فم٤مهر وىمد 
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إوىم٤مت إيْم٤مح وقمٚمٛمٝمؿ ُم٤م ٓ حيت٤مضمقن سمٕمده إزم رء وضمٕمؾ هذه  ☺يمرر 

ُمٜمقـم٦م سمٕمَلُم٤مت طمًٞم٦م يٕمرومٝم٤م يمؾ ُمـ ًمف سمٍم صحٞمح ومَل ٟمٓمٞمؾ اًمٙمَلم ذم هذا وم٢من 

 -( اإلـم٤مًم٦م ٓ شم٠ميت سمٓم٤مئؾ-ا ـه

 ,9وسم٤معمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ضمزى اهلل ُمٕمدهي٤م ظمػما يمَلُم٤م ُمقضمزا طمًٜم٤م قمـ ذًمؽ

وىم٧م اًمٔمٝمر9 ويٌدأ ُمـ زوال اًمِمٛمس إمم أن يّمػم فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف همػم فمؾ ) 

ٞمٚمٝم٤م أومْمؾ إٓ ذم ؿمدة طمر ومٞمًـ شم٠مظمػمه٤م واإلسمراد ِّب٤م، وهل أرسمع آؾمتقاء، وشمٕمج

ُمـ ظمروج وىم٧م اًمٔمٝمر إمم اصٗمرار اًمِمٛمس، , وىم٧م اًمٕمٍم,ريمٕم٤مت-  ويٌدأ

واًميورة إمم همروِّب٤م، ويًـ شمٕمجٞمٚمٝم٤م، وهل أرسمع ريمٕم٤مت- ويٌدأ   وىم٧م اعمٖمرب   

٤مت ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إْحر، ويًـ شمٕمجٞمٚمٝم٤م، وهل صمَلث ريمٕم

ُمـ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إْحر إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، واًميورة إمم , وىم٧م اًمٕمِم٤مء ,ويٌدأ

ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين، وشم٠مظمػمه٤م إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أومْمؾ إن شمٞمن، وهل أرسمع ريمٕم٤مت- 

ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس، وشمٕمجٞمٚمٝم٤م أومْمؾ، , وىم٧م اًمٗمجر– ويٌدأ

قمـ سمريدة  ُمًٚمؿ ؒ وإصؾ قمغم ذًمؽ يمٚمف ُم٤م رواه9وهل ريمٕمت٤من- )ىمٚم٧م

صؾ ُمٕمٜم٤م »ؾم٠ملف قمـ وىم٧م اًمّمَلة؟ وم٘م٤مل ًمف9  أن رضمًَل  ☺قمـ اًمٜمٌل  ◙

ًٓ شهذيـ وم٠مذن، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اًمٔمٝمر، صمؿ  - )يٕمٜمل اًمٞمقُملم( ومٚمَم زاًم٧م اًمِمٛمس أُمر سمَل

أُمره وم٠مىم٤مم اًمٕمٍم، واًمِمٛمس ُمرشمٗمٕم٦م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اعمٖمرب طملم هم٤مسم٧م 

ِم٤مء طملم هم٤مب اًمِمٗمؼ، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اًمٗمجر طملم  ـمٚمع اًمِمٛمس، صمؿ أَُمَره وم٠مىم٤مم اًمٕم

اًمٗمجر ومٚمَم أن يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مين أُمره وم٠مبرد سم٤مًمٔمٝمر، وم٠مبرد ِّب٤م، وم٠منٕمؿ أن ُيؼمد ِّب٤م، وصغم 

اًمٕمٍم واًمِمٛمس ُمرشمٗمٕم٦م، أظمره٤م ومقق اًمذي يم٤من، وصغم اعمٖمرب ىمٌؾ أن يٖمٞم٥م 

ِّب٤م-  صمؿ ىم٤مل9 اًمِمٗمؼ، وصغم اًمٕمِم٤مء سمٕمدُم٤م ذه٥م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ، وصغم اًمٗمجر وم٠مؾمٗمر 

وىم٧م »- وم٘م٤مل اًمرضمؾ9 أن٤م ي٤م رؾمقل اهلل! ىم٤مل9 شأيـ اًم٤ًمئؾ قمـ وىم٧م اًمّمَلة؟»
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إذا اؿمتد اْلر وم٤مًمًٜم٦م أن شم١مظمر صَلة اًمٔمٝمر إمم ىمرب اًمٕمٍم،  شصَلشمٙمؿ سملم ُم٤م رأيتؿ

إذا اؿمتد اْلر وم٠مبردوا سم٤مًمّمَلة، وم٢من ؿمدة اْلر ُمـ ومٞمح »ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم9 

، وٓ شمٓمٚمع ٤مُمـ يم٤من ي٘مٞمؿ ذم سمَلد ٓ شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس قمٜمٝم٤م صٞمٗمً - ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وشضمٝمٜمؿ

، ذم سمَلد يًتٛمر هن٤مره٤م ؾمت٦م أؿمٝمر وًمٞمٚمٝم٤م ؾمت٦م أؿمٝمر ُمثًَل وومٞمٝم٤م اًمِمٛمس ؿمت٤مء، أ

ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يّمٚمقا اًمّمٚمقات اْلٛمس ذم يمؾ أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م، وي٘مدرون أوىم٤مهت٤م 

 -ـ سمٕمض ا ـهقمغم أىمرب سمٚمد إًمٞمٝمؿ شمتٛمٞمز ومٞمف أوىم٤مت اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م سمٕمْمٝم٤م قم

وقمـ وىم٧م صَلة اًمٕمِم٤مء ظم٤مص٦م وُم٤م ىمٞمؾ قمـ اْلَلف ومٞمف  ومٕمـ  آظمر وىم٧م 

أُم٤م آظمر )ضمزاه اهلل ظمػما ؾم٤مًم٦م   أىمؿ اًمّمَلة ًمدًمقك اًمِمٛمس اًمٕمِم٤مء ي٘مقل ص٤مطم٥م ر

أن وىم٧م اًمٕمِم٤مء يٛمتد إمم ـمٚمقع اًمٗمجر  9اًم٘مقل إول 9وىم٧م اًمٕمِم٤مء ومٗمٞمف ظمَلف ىمقى

 ؛اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م9 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ -ّم٤مف اًمٚمٞمؾأن وىم٧م اًمٕمِم٤مء يٜمتٝمل سم٤مٟمت 9اًم٘مقل اًمث٤مين

 -وُم٤م سمٕمده   ومقىم٧م ضورة إمم ـمٚمقع اًمٗمجر ،ومقىم٧م آظمتٞم٤مر يٜمتٝمل سم٤مٟمتّم٤مف اًمٚمٞمؾ

وؾم٥ٌم اْلَلف ذم ذًمؽ9 شمٕم٤مرض آصم٤مر ومٗمل طمدي٨م إُم٤مُم٦م ضمؼميؾ أنف صَله٤م سم٤مًمٜمٌل 

قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم ذم اًمٞمقم اًمث٤مين صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ وذم طمدي٨م أنس أنف ىم٤مل أظمر اًمٜمٌل 

صَلة اًمٕمِم٤مء إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ أظمرضمف اًمٌخ٤مري  وروي أيْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب  ☺

ؾمٕمٞمد اْلدري وأيب هريرة قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم أنف ىم٤مل ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم 

أُمتل ٕظمرت اًمٕمِم٤مء إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ وذم طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ًمٞمس اًمتٗمريط ذم اًمٜمقم إٟمَم 

, واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل,واًمراضمح ظمرىاًمتٗمريط أن شم١مظمر اًمّمَلة طمتك يدظمؾ وىم٧م إ

ًم٘مقل اًمث٤مينقه ىمقل اسمـ قوه ،وًمٞمس ًمف وىم٧م ضورة ،أنف يٜمتٝمل سم٤مٟمتّم٤مف اًمٚمٞمؾ 9ا

واظمت٤مره ُمـ اًمٕمٚمَمء اعمٕم٤مسيـ  ،( وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م  وسمٕمض اْلٜم٤مسمٚم٦مطمزم )ؒ

 ٤9مُمرومققمً وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 9اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم )طمٗمٔمف اهلل(  واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف

واؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن -وم٢مٟمف  وىم٧م إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ( أظمرضمف ُمًٚمؿ 9ٕمِم٤مء)وم٢مذا صٚمٞمتؿ اًم
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وىم٧م وأ ،سم٠من ُم٤م سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إمم ـمٚمقع اًمٗمجر وىم٧م ًمٚمٕمِم٤مء إُم٤م وىم٧م اظمتٞم٤مر

)أُم٤م إٟمف ًمٞمس ذم  9ىم٤مل ☺ ( أن رؾمقل اهلل◙ضورة سمحدي٨م أيب ىمت٤مدة )

ى(  إٟمَم اًمتٗمريط قمغم ُمـ ل يّمؾِّ طمتك َيلء وىم٧م اًمّمَلة إظمر ،اًمٜمقم شمٗمريط

وم٤من  وىم٧م   9إن هذا اْلدي٨م يدل قمغم أن يمؾ وىم٧م ُمتّمؾ  سم٤مٔظمر وقمٚمٞمف 9وم٘م٤مًمقا 

إن  9واجلقاب قمـ هذا آؾمتدٓل أن ي٘م٤مل  -اًمٕمِم٤مء ٓ َيرج إٓ سمدظمقل وىم٧م اًمٗمجر

ومٙمَم ظمّص ُمٜمف وىم٧م اًمٗمجر وم٢مٟمف همػم ُمتّمؾ  ،طمدي٨م أيب ىمت٤مدة قم٤مم خمّمقص سمٖمػمه

يمَم ؾمٌؼ ذم طمدي٨م قمٌد  ،وىم٧م اًمٕمِم٤مء سم٤مًمًٜم٦م ٤مومٙمذا َُيَّص ُمٜمف أيًْم  ،سم٤مًمٔمٝمر سم٤مإلمج٤مع

ا ه -( اًمذي يدل قمغم اٟمتٝم٤مء وىم٧م اًمٕمِم٤مء سم٤مٟمتّم٤مف اًمٚمٞمؾ¶)واهلل سمـ قمٛمر

وىمٌؾ يمَلم اًمٗم٘مٝم٤مء أتذيمر  ,(ه٤ممقوقمـ إومْمٚمٞم٦م  سملم أول اًمقىم٧م وهمػمة )وه

أطمد  ،ًمٜمٗمًك واي٤مك وهمػمٟم٤م ُمـ اعمدقمقيـ رم هذا اعم٘م٤مم  إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن اعمروزي

ويم٤مٟم٧م ُمٝمٜمتف اًمّمٞم٤مهم٦م  ،عمحدصملم اًمث٘م٤مت ُمـ أصح٤مب قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محاًمدقم٤مة ا

ُمـ  ،وم٤موًَل  ٤ميم٤من وم٘مٞمٝمً ) 9ىم٤مًمقا قمٜمف يمَم رم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م -اًمٗمْم٦موـمرق اًمذه٥م و

٤مريـ سم٤معمٕمروف – (يم٤من إذا رومع اعمٓمرىم٦م ومًٛمع اًمٜمداء ل يرده٤م 9وىم٤مل اسمـ ُمٕملم -أُمه

ٕنف يم٤من يٚمزم اًمّمػ  (،اًمَّمّٗمل) 9ًمفوُمٕمف ٟمتذيمراعمحدث اًمث٘م٦م سمنم سمـ اْلًـ ي٘م٤مل 

إول ذم ُمًجد اًمٌٍمة َخًلم ؾمٜم٦م ويم٠منك ِّبؿ ُمـ ظمرَيك ُمدرؾم٦م اًمّمح٤مسمك 

ىمد ) 9وم٘م٤مل (إن ومٞمؽ أن٤مة ؿمديدة) 9اًمذى ىمٞمؾ ًمف ◙اجلٚمٞمؾ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس 

وأن سمٜم٤م امم اًمٗم٘مٝم٤مء  ,(قمروم٧م ُمـ ٟمٗمز قمجٚم٦م ذم صَليت إذا طميت طمتك أصٚمٞمٝم٤م

رم سمداي٦م اعمجتٝمد )وأُم٤م وىمتٝم٤م اعمرهم٥م ومٞمف واعمخت٤مر  طمٞم٨م    ي٘مقل اسمـ رؿمد ؒ

ومذه٥م ُم٤مًمؽ إمم أنف ًمٚمٛمٜمٗمرد أول اًمقىم٧م ويًتح٥م شم٠مظمػمه٤م قمـ أول اًمقىم٧م ىمٚمٞمَل 

ذم ُم٤ًمضمد اجلَمقم٤مت- وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل9 أول اًمقىم٧م أومْمؾ إٓ ذم ؿمدة اْلر- وروي 

قم٦م ُمثؾ ذًمؽ قمـ ُم٤مًمؽ- وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م9 أول اًمقىم٧م أومْمؾ سم٢مـمَلق ًمٚمٛمٜمٗمرد واجلَم
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وذم اْلر واًمؼمد وإٟمَم اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ ٓظمتَلف إطم٤مدي٨م وذًمؽ أن ذم ذًمؽ 

إذا اؿمتد اْلر وم٠مبردوا قمـ "طمديثلم صم٤مسمتلم9 أطمدمه٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم9

اًمّمَلة وم٢من ؿمدة اْلر ُمـ ومٞمح ضمٝمٜمؿ" واًمث٤مين9 أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم يم٤من 

 ،هنؿ ؿمٙمقا طمر اًمرُمْم٤مءومٚمؿ يِمٙمٝمؿ"يّمكم اًمٔمٝمر سم٤مَل٤مضمرة، وذم طمدي٨م ظم٤ٌمب أ

أظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل زهػم راوي اْلدي٨م9 ىمٚم٧م ٕيب إؾمح٤مق ؿمٞمخف أذم اًمٔمٝمر؟ ىم٤مل 

د إذ ه ٟمص وشم٠موًمقا هذه قٟمٕمؿ ىمٚم٧م أذم شمٕمجٞمٚمٝم٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ ومرضمح ىمقم طمدي٨م اإلسمرا

إطم٤مدي٨م إذ ًمٞم٧ًم سمٜمص- وىمقم رضمحقا هذه إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم ُم٤م روي ُمـ ىمقًمف 

اًمّمَلة ٕول ُمٞم٘م٤مهت٤م" "وىمد ؾمئؾ أي إقمَمل أومْمؾ؟ ىم٤مل9قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم 

ٕول ُمٞم٘م٤مهت٤م" خمتٚمػ ومٞمٝم٤م-ا ه   وٟمتذيمر "واْلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذه اًمزي٤مدة ومٞمف أقمٜمل

رم اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م ومٞم٘مقل قمـ إومْمٚمٞم٦م  هٜم٤م أيْم٤م ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ

اًمتك ؾمٞم٠متك  ًمقىم٧م أداء اًمّمَلوات  ويمذا ٟمقع إذان وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمًتح٤ٌمت

ويمذًمؽ أوىم٤مت آؾمتح٤ٌمب وم٢من أهؾ اْلدي٨م يًتحٌقن اًمّمَلة ذم )ذيمره٤م سمٕمد    

أول اًمقىم٧م ذم اجلٛمٚم٦م إٓ طمٞم٨م يٙمقن ذم اًمت٠مظمػم ُمّمٚمح٦م راضمح٦م يمَم ضم٤مءت سمف 

ُمتٗمرىملم واًمًٜم٦م ومٞمًتحٌقن شم٠مظمػم اًمٔمٝمر ذم اْلر ُمٓمٚم٘م٤م ؾمقاء يم٤مٟمقا جمتٛمٕملم أ

ذًمؽ ضم٤مءت اًمًٜمـ اًمّمحٞمح٦م  اًمتل ٓ ويًتحٌقن شم٠مظمػم اًمٕمِم٤مء ُم٤م ل يِمؼ وسمٙمؾ 

طمٜمٞمٗم٦م  يًتح٥م اًمت٠مظمػم قإهمٚم٥م وم٠مبوداومع َل٤م ويمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يقاوم٘مٝمؿ ذم اًمٌٕمض أ

إٓ ذم اعمٖمرب واًمِم٤مومٕمل يًتح٥م اًمت٘مديؿ ُمٓمٚم٘م٤م طمتك ذم اًمٕمِم٤مء قمغم أطمد اًم٘مقًملم 

َلؿ  ☺وطمتك ذم اْلر إذا يم٤مٟمقا جمتٛمٕملم وطمدي٨م أيب ذر اًمّمحٞمح ومٞمف أُمر اًمٜمٌل 

ؿمٕم٤مر اإلؾمَلم وم٘مد اؾمتٕمٛمؾ وم٘مٝم٤مء قراد ويم٤مٟمقا جمتٛمٕملم   وأُم٤م إذان اًمذي هسم٤مإلسم

وم٤مؾمتحًـ أذان سمَلل وإىم٤مُمتف وأذان  ☺اْلدي٨م يم٠مْحد ومٞمف مجٞمع ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

قمٚمؿ أب٤م حمذورة  ☺أيب حمذورة وإىم٤مُمتف وىمد صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه أن اًمٜمٌل 
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٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم أن سمَلٓ أُمر إذان ُمرضمٕم٤م وذم صحٞمح ُمًٚمؿ اإلىم٤مُم٦م ُمِمٗمققم٦م وصم

أن يِمٗمع إذان ويقشمر اإلىم٤مُم٦م وذم اًمًٜمـ أنف ل يٙمـ   يرضمع ومرضمح أْحد أذان سمَلل 

دائَم ىمٌؾ أذان أيب حمذورة وسمٕمده إمم أن  ☺ٕنف اًمذي يم٤من يٗمٕمؾ سمحية اًمٜمٌل 

ُم٤مت واؾمتحًـ أذان أيب حمذورة ول يٙمرهف وهذا أصؾ ُمًتٛمر ًمف ذم مجٞمع صٗم٤مت 

ُمـ همػم يمراه٦م ًمِمئ  ☺ىمقاَل٤م وأومٕم٤مَل٤م يًتحًـ يمؾ ُم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل اًمٕم٤ٌمدات أ

شمًقيتف سملم اجلٛمٞمع يمَم ضمقز اًم٘مراءة سمٙمؾ وُمٜمف ُمع قمٚمٛمف سمذًمؽ واظمتٞم٤مره ًمٚمٌٕمض أ

ىمراءة صم٤مسمت٦م وإن يم٤من ىمد اظمت٤مر سمٕمض اًم٘مراءة ُمثؾ أنقاع إذان واإلىم٤مُم٦م وأنقاع 

ُمقؾمك واسمـ قم٤ٌمس يمتِمٝمد اسمـ ُمًٕمقد وأيب  ☺اًمتِمٝمدات اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل 

وهمػمهؿ وأطمٌٝم٤م إًمٞمف شمِمٝمد اسمـ ُمًٕمقد ٕؾم٤ٌمب ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م يمقهن٤م أصحٝم٤م 

وأؿمٝمره٤م ُمٜمٝم٤م يمقٟمف حمٗمقظ إًمٗم٤مظ ل َيتٚمػ ذم طمرف ُمٜمف وُمٜمٝم٤م يمقن هم٤مًمٌٝم٤م يقاومؼ 

ي٠مُمر سمف هم٤مًم٤ٌم  ويمذًمؽ أنقاع  آؾمتٗمت٤مح  ☺اًمذي يم٤من اًمٜمٌل قألٗم٤مظ ومٞم٘مت٣م أنف ه

٤مر سمٕمْمٝم٤م ويمذًمؽ ُمقاوع رومع اًمٞمديـ رم اًمّمَلة وحمؾ واإلؾمتٕم٤مذة اِل٠مبقرة وإن اظمت

ووٕمٝمَم سمٕمد اًمرومع وصٗم٤مت اًمتحٛمٞمد اعمنموع سمٕمد اًمتًٛمٞمع  وُمٜمٝم٤م صٗم٤مت اًمّمَلة 

وإن اظمت٤مر سمٕمْمٝم٤م وُمٜمٝم٤م أنقاع شمٙمٌػمات اًمٕمٞمديـ َيقز يمؾ ُم٠مبقر وإن  ☺قمغم اًمٜمٌل 

تخٛمٞمس اؾمتح٥م سمٕمْمف وُمٜمٝم٤م اًمتٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مئز َيقز قمغم اعمِمٝمقر اًمؽمسمٞمع واًم

واًمتًٌٞمع وإن اظمت٤مر اًمؽمسمٞمع  وأُم٤م سم٘مٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمخت٤مرون سمٕمض ذًمؽ ويٙمرهقن 

سمٕمْمف ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٙمره اًمؽمضمٞمع ذم إذان يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمره شمريمف 

يم٤مًمِم٤مومٕمل وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمره ؿمٗمع اإلىم٤مُم٦م يم٤مًمِم٤مومٕمل وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمره إومراده٤م طمتك 

٘متتٚمقن ذم سمٕمض سمَلد اعمنمق قمغم ص٤مر إُمر سم٠مت٤ٌمقمٝمؿ إمم ٟمقع ضم٤مهٚمٞم٦م ومّم٤مروا ي

أُمر سمَلٓ سم٢مومراد  ☺ذًمؽ ْحٞم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ُمع أن اجلٛمٞمع طمًـ ىمد أُمر سمف رؾمقل اهلل 

اإلىم٤مُم٦م وأُمر أب٤م حمذورة سمِمٗمٕمٝم٤م وإٟمَم اًمْمَلًم٦م طمؼ اًمْمَلًم٦م أن يٜمٝمل أطمد قمَم أُمر سمف 
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وم٠مُم٤م صٗم٦م اًمّمَلة ومٛمـ ؿمٕم٤مئره٤م ُم٠ًمل٦م اًمًٌٛمٚم٦م  وم٢من اًمٜم٤مس اوٓمرسمقا  ☺اًمٜمٌل 

ٗمٞم٤م وإصم٤ٌمشم٤م ذم يمقهن٤م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن وذم ىمراءهت٤م وصٜمٗم٧م ُمـ اًمٓمروملم ُمّمٜمٗم٤مت ومٞمٝم٤م ٟم

ئمٝمر ذم سمٕمض يمَلُمٝم٤م ٟمقع ُمـ ضمٝمؾ وفمٚمؿ ُمع أن اْلٓم٥م ومٞمٝم٤م يًػم وأُم٤م اًمتٕمّم٥م 

َلذه اعم٤ًمئؾ وٟمحقه٤م ومٛمـ قم٤مئر اًمٗمرىم٦م وآظمتَلف اًمذي هنٞمٜم٤م قمٜمف إذ اًمداقمل ًمذًمؽ 

ٝمذه اعم٤ًمئؾ ُمـ أظمػ ُم٤ًمئؾ اْلَلف شمرضمٞمح اًمِمٕم٤مئر اعمٗمرىم٦م سملم إُم٦م وإٓ ومقه

إًمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مر اًمٗمرىم٦م  وم٠مُم٤م يمقهن٤م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن قضمدا ًمقٓ ُم٤م يدقم

وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م يمَمًمؽ ًمٞم٧ًم ُمـ اًم٘مرآن إٓ ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ واًمتزُمقا أن اًمّمح٤مسم٦م 

أودقم٧م اعمّمحػ ُم٤م ًمٞمس ُمـ يمَلم اهلل قمغم ؾمٌٞمؾ  اًمتؼمك وطمٙمك ـم٤مئٗم٦م ُمـ 

ا رواي٦م قمٜمف ورسمَم اقمت٘مد سمٕمْمٝمؿ أنف ُمذهٌف وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ أصح٤مب أْحد هذ

اًمِم٤مومٕمل ُم٤م يمتٌقه٤م ذم اعمّمحػ سم٘مٚمؿ اعمّمحػ ُمع دمريدهؿ ًمٚمٛمّمحػ قمَم ًمٞمس 

ُمـ اًم٘مرآن إٓ وهل ُمـ اًمًقرة ُمع أدًم٦م أظمرى  وشمقؾمط أيمثر وم٘مٝم٤مء اْلدي٨م يم٠مْحد 

اًم٘مرآن ًمٚمٕمٚمؿ  وحم٘م٘مل أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مًمقا يمت٤مسمتٝم٤م ذم اعمّمحػ شم٘متيض أهن٤م ُمـ

سم٠مهنؿ ل يٙمتٌقا ومٞمف ُم٤م ًمٞمس سم٘مرآن ًمٙمـ ٓ ي٘متيض ذًمؽ أهن٤م ُمـ اًمًقرة سمؾ شمٙمقن أي٦م 

ُمٗمردة أنزًم٧م ذم أول يمؾ ؾمقرة يمَم يمتٌٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ؾمٓمرا ُمٗمّمقٓ يمَم ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

يم٤من ٓ يٕمرف ومّمؾ اًمًقرة طمتك يٜمزل سمًؿ اهلل اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ  ومٕمٜمد ه١مٓء هل آي٦م 

ول يمؾ ؾمقرة يمت٧ٌم ذم أوَل٤م وًمٞم٧ًم ُمـ اًمًقرة وهذا ُمـ يمت٤مب اهلل ذم أ

اعمٜمّمقص قمـ أْحد ذم همػم ُمقوع ول يقضمد قمٜمف ٟم٘مؾ سيح سمخَلف ذًمؽ قه

أوؾمط إىمقال وأقمدَل٤م  ويمذًمؽ إُمر ذم قىمقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وهمػمه وهقوه

شمَلوهت٤م ذم اًمّمَلة ـم٤مئٗم٦م ٓ شم٘مرؤه٤م ٓ ها وٓ ضمٝمرا يمَمًمؽ وإوزاقمل وـم٤مئٗم٦م 

رؤه٤م ضمٝمرا يم٠مصح٤مب اسمـ ضمري٩م واًمِم٤مومٕمل واًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمتقؾمٓم٦م مج٤مهػم شم٘م

وم٘مٝم٤مء اْلدي٨م ُمع وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمرأي ي٘مرءوهن٤م ها يمَم ٟم٘مؾ قمـ مج٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م ُمع 
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أن أْحد يًتٕمٛمؾ ُم٤م روى قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ومٞمًتح٥م اجلٝمر ِّب٤م عمّمٚمح٦م 

ِّب٤م ىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمف ٕهنؿ  راضمح٦م طمتك إٟمف ٟمص قمغم أن ُمـ صغم سم٤معمديٜم٦م َيٝمر

يم٤مٟمقا يٜمٙمرون قمغم ُمـ َيٝمر ِّب٤م ويًتح٥م ًمٚمرضمؾ أن ي٘مّمد إمم شم٠ملٞمػ هذه اًم٘مٚمقب 

سمؽمك هذه اعمًتح٤ٌمت ٕن ُمّمٚمح٦م اًمت٠ملٞمػ ذم اًمديـ أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م ومٕمؾ ُمثؾ 

شمٖمٞمػم سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م ِل٤م رأى ذم إسم٘م٤مئف ُمـ شم٠ملٞمػ اًم٘مٚمقب ويمَم  ☺هذا يمَم شمرك اًمٜمٌل 

قمغم قمثَمن إمت٤مم اًمّمَلة ذم اًمًٗمر صمؿ صغم ظمٚمٗمف ُمتَم وىم٤مل اْلَلف أنٙمر اسمـ ُمًٕمقد 

وهذا وإن يم٤من وضمٝم٤م طمًٜم٤م ومٛم٘مّمقد أْحد أن أهؾ اعمديٜم٦م يم٤مٟمقا ٓ ي٘مرءوهن٤م  ذ

ومٞمجٝمر ِّب٤م ًمٞمٌلم أن ىمراءهت٤م ؾمٜم٦م يمَم ضمٝمر اسمـ قم٤ٌمس سم٘مراءة أم اًمٙمت٤مب قمغم اجلٜم٤مزة 

َيٝمر  ☺ػم ُمرة ويمَم يم٤من اًمٜمٌل وىم٤مل ًمتٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمٜم٦م ويمَم ضمٝمر قمٛمر سم٤مٓؾمتٗمت٤مح هم

سم٤مٔي٦م أطمٞم٤مٟم٤م ذم صَلة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وَلذا ٟم٘مؾ قمـ أيمثر ُمـ روى قمٜمف اجلٝمر ِّب٤م ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م اعمخ٤مومت٦م ومٙم٠مهنؿ ضمٝمروا إلفمٝم٤مر أهنؿ ي٘مرءوهن٤م يمَم ضمٝمر سمٕمْمٝمؿ سم٤مإلؾمتٕم٤مذة 

آ أنف ُمٝمؿ ًمٚمٗم٘مٝم٤مء وأصح٤مب اًمدقمقة   وان ـم٤مل اًمٜم٘مؾ قمٜمف ؒ  9ىمٚم٧م أيْم٤م ا ـه

  -ل اهلل أن حينمٟم٤م ُمٕمٝمؿ  عمحٌتٝمؿ وان ل ٟمٙمـ ُمٜمٝمؿ  وم٤معمرء ُمع ُمـ أطم٥مأؾم٠م

9 ُمع ؾم١مال ُمـ اعمٗمٞمد ـمرطم٦م وآضم٤مسم٦م قمٚمٞمف رم ُمقوقع اعم٠ًمل٦م وهن٤ميتٝم٤م                 0ُمٚمحؼ 

 9 ؟هؾ َيقز ىمْم٤مء اًمّمَلة اًمٗم٤مئت٦م سمَل قمذر؟ وهؾ َيزئ ذًمؽ وشمؼمأ سمف اًمذُم٦م ,وهق

رم اًمًٞمؾ اجلرار قمـ  َلُم٦م اًمِمقيم٤مٟمك ؒأن٘مؾ ًمٙمؿ هٜم٤م أطم٤ٌمسمك يمَلُم٤م ًمٚمٕم

اًم٘مْم٤مء قمغم ُمـ شمرك اطمدى و ,ىمْم٤مء اًمّمٚمقات اًمٗم٤مئت٦م  رم ذطمف عم٘مقًم٦م اِل٤مشمـ

ًمٜمقم وٟمًٞم٤مٟم٤م أوًمٗمظ اًمؽمك يِمٛمؾ اًمؽمك قمٛمدا واًمؽمك ؾمٝمقا أ 9)أىمقل ,اْلٛمس

ومقىمتٝم٤م "ومٞمٝم٤م9 ☺واًمٜمًٞم٤من واًمٜمقم وىم٤مل قل شمرد إٓ ذم اًمًٝم ☺وإدًم٦م اًمث٤مسمت٦م قمٜمف 

يِمػم امم طمدي٨م  أنس  ًمٕمٚمف ؒ 9ره٤م ٓ وىم٧م َل٤م إٓ ذًمؽ )ىمٚم٧مطملم يذيم

ٟم٤مم قمٜمٝم٤م ومٙمٗم٤مرشمف أن يّمٚمٞمٝم٤م وُمـ ٟمز صَلة أ" 9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ◙
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  ؒ َم ورد رم ختري٩م آًم٤ٌمتيم "ٓ يمٗم٤مرة َل٤م إٓ ذًمؽ"9وذم رواي٦م -"إذا ذيمره٤م

 (عمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

ومتٙمقن إطم٤مدي٨م خمّمّم٦م ِل٤م وهذا يٗمٞمد أن ذًمؽ وىمتٝم٤م أداء- إذا هذه ٓ ىمْم٤مء "

ورد ُمـ شمقىمٞم٧م اًمّمَلة وشمٕمٞملم أوىم٤مهت٤م اسمتداء واٟمتٝم٤مء ومٞم٘م٤مل إٓ اًمّمَلة اًمتل ٟم٤مم قمٜمٝم٤م 

سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م قوىم٧م أدائٝم٤م وًمقؾمٝم٤م قمٜمٝم٤م وم٢من ومٕمٚمٝم٤م قمٜمد اًمذيمر هواعمّمكم أ

اعميوب ًمتٚمؽ اًمّمَلة وأُم٤م اًمٕمٛمد ومَل شمِمٛمٚمف هذه إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٜمقم 

ًٞم٤من وٓ يدظمؾ حتتٝم٤م وٓ يّمح ىمقل ُمـ ىم٤مل إٟمف اذا صم٧ٌم اًم٘مْم٤مء ُمع واًمٜمقواًمًٝم

واًمٜمًٞم٤من واًمٜمقم صم٧ٌم ُمع اًمٕمٛمد سمٗمحقى اْلٓم٤مب ٕن٤م ٟم٘مقل ًمٞمس شم٠مدي٦م اًمّمَلة قاًمًٝم

ٟمًٞمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤مء سمؾ ُمـ سم٤مب إداء ومَل يتؿ اًم٘مٞم٤مس ُمـ هذه واًمتل ٟم٤مم قمٜمٝم٤م أ

ىمد أبؿ سم٤مًمؽمك سم٤مإلمج٤مع وم٢مَي٤مب  اْلٞمثٞم٦م-صمؿ ٓ ٟمًٚمؿ أن ذًمؽ أومم ٕن اًمت٤مرك قمٛمدا

اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف ٓ يرومع قمٜمف هذا اإلصمؿ- وم٢من ىمٚم٧م ىمد زقمؿ ىمقم يمداود اًمٔم٤مهري واسمـ 

طمزم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ أنف ٓ ىمْم٤مء ذم اًمٕمٛمد وأنف ل يرد سمذًمؽ دًمٞمؾ ومٝمؾ هذا 

صحٞمح؟ ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ل يرد ذم ىمْم٤مء اًمّمَلة اعمؽمويم٦م قمٛمدا دًمٞمؾ يدل قمغم وضمقب 

قمغم اْلّمقص وًمٙمٜمف وىمع ذم طمدي٨م اْلثٕمٛمٞم٦م اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح وهمػمه اًم٘مْم٤مء 

"، 0224، 0223""، ُمًٚمؿ5117، 3288، 0744، 0743، 0402>اًمٌخ٤مري"

 اسمـ ُم٤مضم٦م "،817""، اًمؽمُمذي1530، 1524" اًمٜم٤ًمئل "،07/8" داودقأب

ديـ اهلل أطمؼ أن ي٘م٣م" واًمت٤مرك ًمٚمّمَلة قمٛمدا "ىم٤مل َل٤م9 ☺";، أن اًمٜمٌل 18/8"

, أطمؼ سم٠من ي٘مْمٞمف هذااًمت٤مرك( ىمٚم٧مقٚمؼ سمف سم٥ًٌم هذا اًمؽمك ديـ اهلل وهىمد شمٕم

ي٘مقل سم٤مضمزاء اًم٘مْم٤مء ًمٚمٗمقائ٧م سمؾ ووضمقسمف ُمع إبؿ اعمًتقضم٥م ًمتقسم٦م  ويم٠منف ؒ

  -ٟمّمقح عمـ ًمٞمس ًمف قمذر ذقمك رم اًمتٗمقي٧م طمتك ظمروج اًمقىم٧م  واهلل أقمٚمؿ

ٞم٥م اضم٤مسم٦م وعمزيد شمقوٞمح َلذه اعم٠ًمل٦م ِّبذا اعمٚمحؼ أوع سملم يديؽ أظمك اْلٌ
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)َُم٤م طُمٙمُؿ طمٞم٨م َيٞم٥م سمٕمد اًم١ًمال  ًمٚمٕمَلُم٦م اًمًٕمدى ؒ  ,ًم١ًمال قمٜمٝم٤م سمٜمّمٝم٤م

َلِة سَمْٕمَد ظُمُروِج وىمتَِٝم٤م وَُم٤م طُمٙمُٛمَٝم٤م ذم َوىمتَِٝم٤م  ؟اًمّمه

َلُة وَمْرًو٤م أَ قاجلقاب9 ٓ َيٚمُ  ٤م َأْن شَمُٙمقَن اًمّمه وم٤من يم٤مٟم٧م ومرو٤م، ويَم٤مَن -ٟمٗمًَل وإُِمه

ًدا همػَم َُمٕمذوٍر،  ُر ُمتٕمٛمِّ وإِن يم٤من همػَم  -ومحٙمُٛمِف9 َأنَف آصَمؿ ؛َوًَمَٞمس ًمٚمته٠مظِمػِم قُمذرٌ اعم١َمظمِّ

٤م اًم٘مَْم٤مُء ذم شمٗمِقيتَٝم٤م أَ  ٍد9 وَمَل إصِْمؿ- وَأُمه هِت٤َموُمَتَٕمٛمِّ ٤م  9وَمَقا ومٛمٜمْٝم٤م9 َُم٤مٓ ُي٘م٣َم يم٤مجلُٛمَٕم٦ِم؛ وم٢ِمهنه

إّٓ ذم َٟمٔمػِم وىمتِف  َُم٤مٓ ُي٘م٣َم مَج٤مقَم٦م 9وُِمٜمَٝم٤م -إَِذا وَم٤مشَم٧ْم ل شُم٘مَض َوإٟمهََم يّمكم سمدََل٤َم فُمٝمًرا 

ـِ إَِذا وَم٤مشمت٤م وُمِٕمَٚم٧ْم ُمـ اًْمَٖمِد أَ  وُمٜمٝم٤م ُم٤مَي٥م ىمْم٤مؤه ُمٓمٚم٘م٤م -سَمٕمَدُه ىَمَْم٤مءً ويَم٤مًْمِٕمٞمَدْي

ًم٤ٌمىمك وُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء وضمقب اًمٗمقري٦م ومٞمف-ٕن إَُمَر اعمٓمَٚمَؼ ي٘مَتيِض قوه ا

٦م شمٞم٥م- وم٤مًمَٗمق ،اًْمَٗمْقِريه َداٍت وضَم٥َم َأيًْم٤م اًمؽمه ُ٘مُط إّٓ َُمَع وإِن يم٤مٟم٧م ُُمَتَٕمدِّ ًْ ِري٦ُم ٓ شَم

رِ  َ واًمؽمشمٞم٥م يً٘مط سم٤مًمٜمًٞم٤من وسمْمٞمؼ اًمقىم٧م ىمقٓ ذم اعمذه٥م وسم٤مجلٝمؾ وظمقِف -اًميه

حٞمح وُمـ أطمٙم٤مم هذا اًم٘مْم٤مء أيْم٤م9 أنه َُمـ قَمَٚمٞمف ومرائُض   -ومقت اجلَمقم٦م قمغم اًمّمه

ـَ اًمتّ  َتف واطمَت٤مَط سمَم َيٕمَٚمُؿ ظمروضَمُف ُِم َدٌة وضَمِٝمَٚمَٝم٤م َأبَْرأَ ِذُمه وإِْن يَم٤مٟم٧ِم اًمٗم٤مئت٦ُم  -ٌَٕم٦مِ ُمتٕمدِّ

٤مُؤَه٤م 9َصَلًة ٟم٤مومٚم٦مً  آ اًمرواشم٥م اذا وم٤مشم٧م ُمع ومرائض يمثػمة وم٢مٟمهُف يِمَتِٖمُؾ -ُاؾْمُتِح٥مه ىَمْمه

ِئِض ؾمَقى ؾُمٜمه٦ِم اًمَٗمجر ومٞم٘مْمٞمَٝم٤م ُُمْٓمَٚمً٘م٤م  اًمَٗمَرا
ِ
ومَِؾ اعمنُموقَم٦َم ٕؾم٤ٌمب -سم٠مداء  9َوإّٓ اًمٜمهقا

قف َوٓ آؾمتًَ٘م٤مُء وٓ حتٞمه٦ُم اعمًجِد ومَل شُم٘م -ومتٗمقت سمَِٗمَقات شمٚمؽ إؾم٤ٌمِب  ًُ ٣َم اًْمُٙم

ٌََٝم٤م َع ٕضمٚمِف صمؿ وَم٤مشم٧م َُمَع ؾمٌ ٥ٌَم ُذِ ٤مُؤَه٤م َواّلِله  9وٓ ٟمحِقه٤م ممه٤م ًمف ؾَم ُع ىَمْمه وَمَل ُينْمَ

ًُمُف َوَأْوؾَمٓمف وآظِمُره سمحٞم٨ُم ٓ -أقمَٚمؿُ  وأُم٤م طمٙمؿ اًمّمَلة رم وىمتٝم٤م وم٤مٕصؾ َأنهُف َيقز َأوه

ـْ ضِمَٝم٦ِم اًمَٗمِْمٞمَٚم٦ِم واًمَٙمَملِ -قَمـ اًْمَقىْم٧م َهَذا ُُمـ ضِمَٝم٦م اجْلََقازَيرج ضمزٌء ُِمٜمَٝم٤م  َُم٤م ُِم  9َوأه

ـُ  -إومَْمُؾ إٓ ذم ؿِمدِة اْلره قهُ  9وَم٠َمول اًْمَقىْم٧م ًْ ـِ وشم٠مظِمػُم اًمٔمُّْٝمر ُُمْٓمَٚمً٘م٤م أ 9وَمُٞم َُمَع هَمْٞمؿ عم

ِٕمِم٤مء أظِمرة شم٠مظمػم اًم 9ويمذًمؽ ُيًَتح٥مُّ  اًمَٞمُٙمقَن اْلروج َلَم واطمدً  ؛يّمكمِّ مج٤مقم٦مً 

٦م وضمقد ًمٕم٤مدُمف اذا رضم٤مه رم آظمر قويًتح٥م أيْم٤م ُمـ يرضم-طمَٞم٨ُم ٓ ُمِم٘مه
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اًمقىم٧م-ويًتح٥م اًمت٠مظمػم ًمٚمٛمٖمرب ًمٞمٚم٦م ُمزدًمٗم٦م ًمٚمح٤مج ويمذًمؽ يُمّؾ مجع اؾمتح٥م 

إٓ إذا يم٤مَن ذم اًمته٠مظمػم  ،شَم٠مظِمػمه سم٠ِمن يُٙمقن أرومؼ-وو٤مسمط ذًمؽ أن اًمت٘مديؿ أْومم

قمٞم٦م-وىمد َي٥م شم٘مديؿ اًمّمَل ُـّ ُوضمقد ُم٤مٟمع ذم آظمر  ،ة أول وىمتٝم٤مُمّْمٚمح٦م َذْ عمـ ئم

ـْ يِمتٖمؾ سمَِتْحِّمٞمِؾ  اًمَقىْم٧م يم٤معمرأة اًمتل شمٔمـ اْلٞمَض وٟمحقه- وىمد َي٥م اًمت٠مظمػم يَمَٛم

َلِة أ ويمتحّمٞمؾ اجلَمقم٦م  ،ريْمٜمٝم٤م اًمهذي ٓ يٗمرغ ُمٜمف إٓ ذم آظمر اًمقىم٧موذط اًمّمه

ضِم٦ٌم ََل٤م َُمَرُه أبقُه سم٤مًمته٠مظمػمقًم 9ويمَم ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء -اًمقا  ًمُِٞمَّمكمِّ سم٠مبٞمف َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمف اًمت٠مظمػم؛ أ

 -(ًمٙمـ هذه اًمّمقرة ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٜمع اًمٜمٗمؾ ظمٚمػ اًمٗمرض  واهلل أقمٚمؿ-ا ـه

ه ىم٤مل  وأطم٥م هٜم٤م ظمت٤مم هذه اعم٠ًمل٦م سمَم ىم٤مًمف ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ ومٞمٝم٤م سمٗمتقا

ـْ اجْلَْٛمِع سَملْمَ  صَم٤مُر ُِم ْٔ ٜمه٦ُم َوا ًُّ َٗمِر َواعْمََٓمِر )َويَمَذًمَِؽ َٟمُ٘مقُل سمََِم ضَم٤مَءْت سمِِف اًم ًه ََلشَملْمِ ذِم اًم اًمّمه

قَْمَذاِر )ىمٚم٧م وؾمٞم٠متك اًمٙمَلم  ْٕ ـْ ا َتَح٤مَو٦ِم َوهَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم ًْ ُ َواعْمََرِض يَمََم ذِم طَمِدي٨ِم اعْم

قمغم ذًمؽ رم ُم٠ًمل٦م صَلة اعم٤ًمومر واعمريض سم٤مًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك ان ؿم٤مء 

ـْ َأنه اًْمَقىْم٧َم  َوَٟمُ٘مقُل سمََِم َدله قَمَٚمْٞمِف اًْمِٙمَت٤مُب ) -ومٞم٘مقل ؒ(اهلل صَم٤مُر ُِم ْٔ ٜمه٦ُم َوا ًُّ َواًم

ىِمٞم٧َم قَوىْم٧َم اظْمتَِٞم٤مٍر َوهُ  9َوىْمَت٤منِ  ٍر َوهُ  -ََخُْس َُمَقا ىمِٞم٧َم َوَِلََذا قَوَوىْم٧َم اْوٓمَِرا صَمََلُث َُمَقا

َح٤مسَم٦مُ  ٌه٤مٍس وهمػمه اْْل٤َمِئَض إَذا ـَمُٝمَرْت , َأَُمَرْت اًمّمه ـِ قَم ـِ قَمْقٍف َواسْم ـِ سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ٌَْؾ  يَمَٕم ىَم

َ اعْمَْٖمِرَب َواًْمِٕمَِم٤مء ٌَْؾ اًْمَٗمْجِر َأْن شُمَّمكمِّ ْٝمَر َواًْمَٕمٍْمَ َوإَِذا ـَمُٝمَرْت ىَم َ اًمٔمُّ  -اًْمُٖمُروِب َأْن شُمَّمكمِّ

٤مًمِِؽ ؒ َ
ِ
٤مِئِؾ ِل ًَ ٌؼ ذِم َهِذِه اعْمَ

ومِ صَم٤مُر  -َوَأْْحَد ُُمَقا ْٔ َوَزاِئٌد قَمَٚمْٞمِف سمََِم ضَم٤مَءْت سمِِف ا

٤موِمِٕملُّ ؒ  طَمٜمِٞمَٗم٦َم َأْصُٚمُف ذِم اجْلَْٛمِع َُمْٕمُروٌف )ىمٚم٧مقُدوَن َُم٤مًمٍِؽ ذِم َذًمَِؽ َوَأبُ قهُ  َواًمِمه

ًم٘مقل سمٕمدم اجلقاز آ رم ُمزدًمٗمف يمؿ هقوه, - (ُمًجؾ رم أصقل ُم٤ًمئؾ اعمذه٥مقا

٤ٌَمِب  ؾْمتِْح
ِٓ ِل اًْمقَ  -َويَمَذًمَِؽ َأْوىَم٤مُت ا ََلَة ذِم َأوه ٌُّقَن اًمّمه َتِح ًْ ىْم٧ِم ذِم وَم٢ِمنه َأْهَؾ اْْلَِدي٨ِم َي

ٌُّقَن  -اجْلُْٛمَٚم٦مِ  َتِح ًْ ٜمه٦ُم وَمَٞم ًُّ ٓه طَمْٞم٨ُم َيُٙمقُن ذِم اًمته٠ْمظِمػِم َُمّْمَٚمَح٦ٌم َراضِمَح٦ٌم يَمََم ضَم٤مَءْت سمِِف اًم إ

َتِٛمِٕملَم أَ  ٌء يَم٤مُٟمقا جُمْ ْٝمِر ذِم اْْلَرِّ ُُمْٓمَٚمً٘م٤م ؾَمَقا  وشَم٠ْمظِمػَم اًمٔمُّ
ِ
ٌُّقَن شَم٠ْمظِمػَم اًْمِٕمَِم٤مء َتِح ًْ ىملَِم َوَي  ُُمَتَٗمرِّ

َٓ َداوِمَع ََل٤َم -َُم٤م َلْ َيُِمؼه  تِل  ِحٞمَح٦ُم اًمه ـُ اًمّمه ٜمَ ًُّ   -َوسمُِٙمؾِّ َذًمَِؽ ضَم٤مَءْت اًم
ِ
ـْ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َويُمؾٌّ ُِم
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ٌَْٕمِض أَ  وِمُ٘مُٝمْؿ ذِم اًْم هَْمَٚم٥ِم وُيَقا ْٕ ٓه ذِم اعْمَْٖمِرِب  9طَمٜمِٞمَٗم٦مَ قوَم٠َمبُ  -ا َتِح٥مُّ اًمته٠ْمظِمػَم إ ًْ َي

٤موِمِٕملُّ  َتِح٥مُّ  9َواًمِمه ًْ  قَمغَم َأطَمِد اًْمَ٘مْقًَملْمِ َوطَمتهك ذِم اْْلَرِّ  َي
ِ
 اًمتهْ٘مِديَؿ ُُمْٓمَٚمً٘م٤م طَمتهك ذِم اًْمِٕمَِم٤مء

َتِٛمِٕملَم } ِلِّ إَذا يَم٤مُٟمقا جُمْ ِحٞمُح وِمٞمِف َأُْمُر اًمٜمٌه ِد َويَم٤مُٟمقا ََلُْؿ سم٤ِمإْلِ  ☺َوطَمِدي٨ُم َأيِب َذرٍّ اًمّمه سْمَرا

َتِٛمِٕملَم{ ـها  -جُمْ

ر اًمت٤مظمػم وأىمّمد سمَل قمذر؟أُم٤م ٟمح٥م أن ٟمٙمقن ُمع اًمذيـ وهٜم٤م أت٤ًمءل وُم٤م ُمؼم ,

اًمِمٛمس ُمـ اًمرءوس قئمٚمٝمؿ اهلل رم فمٚمف سم٤معمقىمػ اًمِمديد رم زطم٤مُمف وطمره طمٞم٨م دٟم

؟ (وشمتٕمٚمؼ ىمٚمقسمٜم٤م سم٤معم٤ًمضمد )ورضمؾ ىمٚمٌف ُمٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمضمد, يقم ٓ فمؾ آ فمٚمف

 ؟عم٤ًمضمدوًمٜمح٤مؾم٥م أنٗمًٜم٤م اًمٞمقم ىمٌؾ طم٤ًمب اًمٖمد وٟمت٤ًمءل ِل٤مذا ٓ شمتٕمٚمؼ ىمٚمقسمٜم٤م سم٤م

ألٞم٧ًم سمٕم٤مومٞمتٝم٤م؟وُم٤م اًمقاضم٥م اًمٗمقرى قمٚمٞمٜم٤م دم٤مه ذًمؽ؟  أظمقاٟمك اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م ايَمن 

                                       – ٚمقب ومٝمٜم٤مك اًمداء وُمـ صمؿ اًمدواءيدل قمغم درضمتف طم٤مل هذه اًم٘م

ورم ظمت٤مم اًمٙمَلم قمـ هذه اعم٠ًمل٦م أطم٥م أن يٙمقن ظمت٤مُمٝم٤م هدي٤م ٟمٌقي٤م ًمٚمدرس سمؾ   

رؾم٦م عمـ ؿم٤مء  ودوٟمٙمؿ اي٤مه   طمٞم٨م ٟمث٧ٌم هٜم٤م  عمزيد ومقائد  ُمٜمف ٟمٕمؿ اٟمف أطم٤مدي٨م وًمٚمٛمدا

 -شمٕم٤ممم خمت٤مرة مم٤مأورده آُم٤مم اًمٌخ٤مرى ؒ

صَمٜم٤َم َأبُ  ,0  ـُ قطَمده ٦ٌَُم، ىَم٤مَل   ىم٤مل اًمَقًمِٞمُد سْم صَمٜم٤َم ؿُمْٕم ِؽ، ىَم٤مَل9 طَمده
ٌِْد اعَمٚمِ ـُ قَم ًمَقًمِٞمِد ِهَِم٤مُم سْم ا

ِر9 ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأب٤َم  صَمٜم٤َم َص٤مطِم٥ُم وقَمْٛمرٍ اًمَٕمْٞمَزا ، َيُ٘مقُل9 طَمده ٤ٌَميِنه ْٞم اِر َوَأؿَم٤مَر إمَِم َدارِ , اًمِمه  َهِذِه اًمده

, 
ِ
ٌِْد اّلِله ِله  ()اسمـ ُمًٕمقد قَم ؟ ىَم٤مَل9 ☺ىَم٤مَل9 ؾَم٠َمْل٧ُم اًمٜمٌه

ِ
9 َأيُّ اًمَٕمَٛمِؾ َأطَم٥مُّ إمَِم اّلِله

ََلُة قَمغَم َوىْمتَِٝم٤م» ؟ ىَم٤مَل9 شاًمّمه ـِ  صُمؿه »، ىَم٤مَل9 صُمؿه َأيٌّ ًمَِدْي ؟ ىَم٤مَل9 ش سمِرُّ اًمَقا ىَم٤مَل9 صُمؿه َأيٌّ

« 
ِ
، َوًمَ ش اجِلَٝم٤مُد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّلِله ـه صَمٜمِل ِِّبِ َديِن قىَم٤مَل9 طَمده ؾْمَتَزْدشُمُف ًَمَزا   -ا

ـَ ,1 صَمٜم٤َم ؾُمْٗمٞم٤َمُن، ىَم٤مَل9 طَمِٗمْٔمٜم٤َمُه ُِم ، ىَم٤مَل9 طَمده  اعَمِديٜمِلُّ
ِ
ٌِْد اّلِله ـُ قَم صَمٜم٤َم قَمكِمُّ سْم طَمده

هْ  ِلِّ اًمزُّ ـِ اًمٜمٌه ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، قَم ٞم٥ِِّم، قَم ًَ ـِ اعمُ ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ، قَم إَِذا اؿْمَتده اْلَرُّ »ىَم٤مَل9  ☺ِريِّ

ـْ وَمْٞمِح ضَمَٝمٜمهؿَ  َة اْلَرِّ ُِم ََلِة، وَم٢ِمنه ؿِمده  -شوَم٠َمبِْرُدوا سم٤ِمًمّمه
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صَمٜم٤َم َأبُ ,2 ْهرِ قطَمده ـِ اًمزُّ َٟم٤م ؿُمَٕمْٞم٥ٌم، قَم ًمٞمَََمِن، ىَم٤مَل9 َأظْمؼَمَ ـُ ا صَمٜمِل َأنَُس سْم ، ىَم٤مَل9 طَمده يِّ

 »َُم٤مًمٍِؽ، ىَم٤مَل9 
ِ
ْٛمُس ُُمْرشَمِٗمَٕم٦ٌم طَمٞمه٦ٌم، وَمَٞمْذَه٥ُم  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله ُيَّمكمِّ اًمَٕمٍْمَ َواًمِمه

ْٛمُس ُُمْرشَمِٗمَٕم٦مٌ  زِم، وَمَٞم٠ْمتِٞمِٝمْؿ َواًمِمه اِه٥ُم إمَِم اًمَٕمَقا ـَ اعَمِديٜم٦َِم قَمغَم َأرْ ش اًمذه زِم ُِم سَمَٕم٦ِم َوسَمْٕمُض اًمَٕمَقا

 -َٟمْحِقهِ وَأُْمَٞم٤مٍل أَ 

ـُ َأيِب يَمثػٍِم، ,3 َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ صَمٜم٤َم ِهَِم٤مٌم، ىَم٤مَل9 طَمده ِهٞمَؿ، ىَم٤مَل9 طَمده ـُ إسِْمَرا ٚمُِؿ سْم ًْ صَمٜم٤َم ُُم طَمده

ـْ َأيِب اعَمٚمِٞمِح، ىَم٤مَل9 يُمٜمه٤م َُمَع سُمَرْيَدَة ذِم هَمْزَوٍة ذِم َيْقٍم ِذي هَمْٞمٍؿ، ومَ  ـْ َأيِب ىِمََلسَم٦َم، قَم َ٘م٤مَل9 قَم

ِله  ، وَم٢ِمنه اًمٜمٌه ُروا سمَِّمََلِة اًمَٕمٍْمِ ـْ شَمَرَك َصََلَة اًمَٕمٍْمِ وَمَ٘مْد طَمٌَِط قَمَٛمُٚمفُ »ىَم٤مَل9  ☺سَمٙمِّ ش                          َُم

صَمٜم٤َم َأبُ ,4 ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم، قمَ قطَمده ـِ َأيِب يَمثػٍِم، قَم َٞمك سْم ـْ حَيْ ٤ٌَمُن، قَم صَمٜم٤َم ؿَمْٞم ـْ َأيِب ُٟمَٕمْٞمٍؿ، ىَم٤مَل9 طَمده

 
ِ
ٌَْؾ 9 »☺ُهَرْيَرَة، ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ، ىَم ـْ َصََلِة اًمَٕمٍْمِ إَِذا َأْدَرَك َأطَمُديُمْؿ ؾَمْجَدًة ُِم

ٌَْؾ َأْن شَمْٓمُٚمَع  ٌِْح، ىَم ـْ َصََلِة اًمّمُّ ْٛمُس، وَمْٚمُٞمتِؿه َصََلشَمُف، َوإَِذا َأْدَرَك ؾَمْجَدًة ُِم َأْن شَمْٖمُرَب اًمِمه

ْٛمُس، وَمْٚمٞمُ  ورم آِل٤مم سم٠مدًم٦م إطمٙم٤مم ي٘مقل آُم٤مم اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد  ،(تِؿه َصََلشَمفاًمِمه

 -اًمتٚمٛمٞمذ اًمٜمجٞم٥م ًمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمَمء  رْحٝمَم اهلل

 ;☺>ىَم٤مَل ؾَمِٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل  ،◙)َوقَمـ أيب ؾمٕمٞمد )اْْلُْدِرّي(  ,0  

ْٛمس"9َيُ٘مقل ٌْح طَمتهك شمْرشَمٗمع اًمِمه َٓ َصََلة سمٕمد ا ،َٓ َصََلة سمٕمد اًمّمُّ ًْمَٕمٍْم طَمتهك شمٖمرب َو

ْٛمس  -ُُمتهٗمؼ قَمَٚمْٞمفِ  -"اًمِمه

٦ٌَم سمـ قَم٤مُمر )اجْلَُٝمٜمِّل(  ,1 صَمََلث ؾَم٤مقَم٤مت يَم٤مَن َرؾُمقل "9ىَم٤مَل  ،◙َوقَمـ قم٘م

ـه  ;☺>اهلل  ـه َُمقشَم٤مٟم٤موأَ .يٜمٝم٤مٟم٤م َأن ٟمّمكم وِمٞمِٝم ْٛمس سم٤مزهم٦م  9َأن ٟم٘مؼم وِمٞمِٝم طِملم شمٓمٚمع اًمِمه

ْٛمس َوطملم ي٘مقم ىَم٤مِئؿ اًمٔمٝمػمة ،طَمتهك شمْرشَمٗمع ْٛمس َوطملم شَمَْمٞمه  ،طَمتهك متٞمؾ اًمِمه ُػ اًمِمه

  -أظمرضمف ُُمًٚمؿ -"ًمٚمٖمروب طَمتهك شمٖمرب

ِل  ,2 ٤َم ىَم٤مًَم٧م ،(▲و ;☺>َوقَمـ قَم٤مِئَِم٦م )زوج اًمٜمٌه إِن يَم٤مَن َرؾُمقل "9َأهنه

ٌْح ;☺>اهلل  ٤مء ُمتٚمٗمٕم٤مت  ،ًمُٞمَّمكمِّ اًمّمُّ ًَ ف اًمٜمِّ سمٛمروـمٝمـ َُم٤م ُيٕمرومـ ُمـ وَمَٞمٜمٍَْمِ
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داوود وصححف قرم هذا اْلؼم إظمػم ويمذا ُم٤مرواه أبو 9ىمٚم٧م, اًْمَٖمَٚمس(

صغّم اًمّمٌح ُمّرة  ☺أنه اًمٜمٌّّل "9ُمـ طمدي٨م أبك ُمًٕمقد اًمٌدرى إًم٤ٌمٟمك ؒ

سمٖمٚمس، صمؿه صغّم ُمّرة أظمرى وم٠مؾمَٗمر ِّب٤م، صمؿه يم٤مٟم٧م صَلشمف سمٕمد ذًمؽ اًمتٖمٚمٞمس طمتك 

َلة ؿم٤مهد عمـ ىمدم اًمتٖمٚمٞمس )اًمتٌٙمػم(  ًمّمقىمٚم٧م وه(ُم٤مت، ول يٕمد إمِم أن يًٗمر

ورم هن٤مي٦م اًمدرس  ,ورم يمؾ ظمػم,٤مر سمٛمٕمٜمك صَلهت٤م رم أول وىمتٝم٤م( اًمٗمجر قمغم آؾمٗم

قمـ إذان ٓ سم٠مس رم ُمذايمرة ٟم٘مٓمتلم  ومٞمف أوَلَم ُمتٕمٚم٘م٦م سمقىم٧م دظمقل صَلة اًمٗمجر 

ومٛمٜمذ  9وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٘مٓم٦م إومم– ظم٤مص٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمت٠مظمػم إذان همػم اعمتٕمٛمد

تقىمٞم٧م اعمٕمتٛمد سملم مجٝمقر اعمًٚمٛملم واعمًجؾ رم ؾمٜمقات أؾمٛمع  قمـ ُمـ يرى أن اًم

اًمت٘مٞمٞمَمت اعمتٜمققم٦م اعمٕم٤مسة  همػم صحٞمح وأن اًمقىم٧م اًمّمحٞمح ًمدظمقل صَلة اًمٗمجر 

سمٕمده سمَم ي٘م٤مرب اًمٕمنميـ دىمٞم٘م٦م  وىمد ؾمٛمٕم٧م ُمـ يٚمتزم سمذًمؽ وي١مذن ًمٚمٗمجر رم 

اظمقاٟمك اٟمك أرى ُم٤م يغم واهلل   ؟اًمقىم٧م اعمذيمقر ومَم وضمف اًمّمقاب رم هذا إُمر

     ,9أقمٚمؿ

آًمتزام قم٘مدي٤م سم٤معمٞم٘م٤مت اعمٕمروف طمتك أن واعمٕمتٛمد سملم مجٝمقر اعمًٚمٛملم    ,0

ًمتٚمؽ اًمّمَلة  طمتك شم٘مقم ضمٝم٤مت آظمتّم٤مص سمدراؾمتف واقمَلن يمٚمٛم٦م اًمٗمّمؾ ومٞمف 

م سمَم شمٗمٞمد  -ًمَلًمتزا

اًمتزام ُمـ يٕمت٘مد سمّمح٦م اًمقىم٧م أظمر سمَم يٕمت٘مد دون آؿمٝم٤مر سمف )سم٤مٕذان ًمف  ,1

                       ثَل( وؾمط ُم٤ًمضمد أظمرى يٚمتزم رواده٤م سم٤معمٞم٘م٤مت اًمرؾمٛمكسمٛمٙمؼم اًمّمقت ُم

                                                               -دمٜم٤ٌم ًمٗمتٜم٦م اًمتِمقيش سملم اعمًٚمٛملم , وي٘م٤مس قمٚمٞمف سمداي٦م آُم٤ًمك اًمقاضم٥م ًمٚمّمٞم٤مم,

ثٚم٨م ؾم٤مقم٦م يمحد أدٟمك ُمـ ضورة آٟمتٔم٤مر قمغم اىم٤مُم٦م اًمّمَلة ًمٚمٗمجر ُمدة اًم ,2

 -(سم٤مب اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت واعمٌدأ اًمٜمٌقى )دع ُم٤م يرسمٞمؽ امم ُم٤م ٓ يريٌؽ

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمَم رأيٜم٤م وم٘مد اشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز إذان  – صم٤مٟمٞم٤م

ًمٚمّمَلة اًمٗم٤مئت٦م ومٝمؾ َيقز ٕهؾ ُمًجد ُمٕملم شم٠مظمر ُم١مذٟمف قمـ ومتحف وسم٤مًمت٤ممم قمـ 
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رم طم٘مٞم٘م٦م إُمر اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مٟمك  ؟اعم٤ًمضمد وُمـ سم٤مب أوممإذان ًمٚمقىم٧م قمـ سم٘مٞم٦م 

سم٤مًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م حيي ُمٕمٜم٤م هٜم٤م ًمَلؾمت٘مرار قمغم وضمف اًمّمقاب ومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜمك أمهٞم٦م دمٜم٥م 

ُم٤م ي١مدى امم اًمتِمقيش واًمٗمتٜم٦م  ومَل سم٠مس ُمثَل ُمـ إذان وًمٙمـ دون اؾمتٕمَمل ُمٙمؼم 

 ىل مل ُّٱ9 مماًمّمقت  وأظمتؿ سم٤مًمٜمّمح ٕطم٤ٌمسمك مجٞمٕم٤م سمٛمدًمقل ىمقل اهلل شمٕم٤م
 ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل
وم٤مْلذار ، ;0/2>اًمٜم٤ًمء9   َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي

اْلرص قمغم ُمرو٤مت اًمقدود  وهك سم٤مٕصؾ دًٓم٦م  ,ُمـ أى هت٤مون ومٞمٝم٤م واْلرص

وشمٕمٌػم صدق قمـ طم٤مل اًم٘مٚمقب ٟم٠ًمل اهلل قم٤مومٞمتٝم٤م وـمٝم٤مرهت٤م  وه٤م هك سملم يديؽ 

 ,9أظمك اْلٌٞم٥م  سمٕمْم٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقر

قر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ صغمه ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اًمّمَلة وم٢من صَلشمف ٓ مجٝم ,0

سمٕمْمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م، وسمف ىم٤مل اًمزهري ويمؾ اًمّمَلة أ ٤مشمّمحُّ ؾمقاء ومٕمٚمف قم٤مُمًدا أم خمٓمً 

ُمذه٥م أْحد- وُروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس قوإوزاقمل واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب اًمرأي- وه

اه٤م أقمٜمل صَلة اًمٔمٝم ر ىمٌؾ اًمزوال- واْلًـ واًمِمٕمٌل أهنؿ أضم٤مزوا صَلة ُمـ أده

ٟم٤مؾمًٞم٤م يٕمٞمد ُم٤م يم٤من ووُروي قمـ ُم٤مًمؽ ومٞمٛمـ صغم اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ضم٤مهًَل أ

 ذيمر ومَل رء قمٚمٞمف--وذم اًمقىم٧م، وم٢من ذه٥م اًمقىم٧م ىمٌؾ قمٚمٛمف أ

مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ قمغم أن اْل٤مئض إذا  ,1

اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وصَلة  ىمٌؾ اعمٖمرب وم٢مٟمف َي٥م قمٚمٞمٝم٤م صَلةوـمٝمرت ىمٌؾ اًمٗمجر أ

اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، وىمد ُروي هذا قمـ قمٌد اًمرْحـ سمـ قمقف واسمـ قم٤ٌمس وـم٤موس 

وجم٤مهد واًمٜمخٕمل واًمزهري ورسمٞمٕم٦م وُم٤مًمؽ واًمٚمٞم٨م واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق وأْحد وأيب 

9 قم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕملم ي٘مقًمقن ِّبذا اًم٘مقل إٓ اْلًـ وطمده ىم٤مل9 ٓ صمقر، ىم٤مل أْحد ؒ

وىمتٝم٤م وطمده٤م- ىمٚم٧م9 وسمف ىم٤مل اًمثقري وأصح٤مب َي٥م إٓ اًمّمَلة اًمتل ـمٝمرت ذم 
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اًمرأي- طمٙم٤مه اعمقومؼ قمٜمٝمؿ- وطُمٙمل قمـ ُم٤مًمؽ أنف إذا أدرك ىمدر َخس ريمٕم٤مت ُمـ 

 -3/6ص  0وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م وضم٧ٌم إومم ُم٩م ج 

ُم٤م قمجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن إومْمؾ ذم صَلة اًمّمٌح أن شمّمغمه ذم أول وىمتٝم٤م وه ,2

ُمذه٥م قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب وقمثَمن سمـ قهيًٛمك سم٤مًمتهٖمٚمٞمس )يٕمٜمل وىم٧م اًمٖمٚمس(، و

قمٗم٤من وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وأنس سمـ ُم٤مًمؽ وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري وأيب هريرة ريض 

اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ- وإًمٞمف ذه٥م إوزاقمل وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأْحد وإؾمح٤مق- وىم٤مًم٧م 

ـم٤مئٗم٦م9 اًمت٠مظمػم إمم وىم٧م اإلؾمٗم٤مر أومْمؾ، وإًمٞمف ذه٥م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل 

 -، سمداي٦م37ص  2طمٜمٞمٗم٦م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُم٩م ج قواًمٜمخٕمل واًمثقري وأب شمٕم٤ممم قمٜمف

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن شمٕمجٞمؾ اًمٔمٝمر أومْمؾ إٓ ذم ؿمدة اْلر وم٤مٕومْمؾ   ,3 

   -غم ذم اًمّمٞمػ واًمِمت٤مء واًمٗملء ذراعاإلسمراد- وىم٤مل ُم٤مًمؽ9 أطم٥م أن شمّم

سمٕمذر مج٤مهػم اًمٕمٚمَمء سمؾ قم٤مُمتٝمؿ قمغم وضمقب ىمْم٤مء اًمّمٚمقات ؾمقاء شمريمٝمـ  ,4

سمٖمػم قمذٍر طمتك يم٤مد أن يٙمقن إُمر إمج٤مقًم٤م- واٟمٗمرد اسمـ طمزم إندًمز وشمٌٕمف اسمـ وأ

، وإٟمَم  شمٞمٛمٞم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ وم٘م٤م9ٓ ٓ َي٥م ىمْم٤مء اًمّمَلة اعمؽمويم٦م قمٛمًدا سمؾ ٓ يّمحُّ

واضم٥ُم ُمـ شمرك صَلًة قمٛمًدا أن يتقب ويًتٖمٗمر-  أن وىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٕم٤م ُمـ دًمرس 

قمـ اطمد ذوط وضمقب اًمّمَلة  هٞم٤م ُمٕم٤م رم وىمٗم٦م ُمع  وُمدارؾم٦م اعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 -ة رم صقرة متٝمٞمد سملم يدى اًمث٤مًمث٦مذوط صح٦م اًمّمَل

 ذوط صح٦م اًمّمَلة   9ٟمٔمرة قم٤مسمرة قمغم  (درس متٝمٞمد  )سملم يدى اعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م

قمٚمٛمٜم٤م ومٞمَم ؾمٌؼ اٟمف ًمٚمّمَلة ذوط  وضمقب وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٕمروٜم٤م ًمٌٞم٤مٟمف رم دروس 

سملم يدى   ,وَل٤م أيْم٤م ذوط صح٦م يمَم ؾمٌؼ اًمتٜمقيف (قىم٧ماعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )دظمقل اًم

ُمٕمٚمقم )ُم٤ميٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم قاعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وأذيمريمؿ اظمقاٟمك أن اًمنمط   يمَم ه

وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد وًمٞمس ضمزء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء(وَيتٚمػ قمـ اًمريمـ    
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ّمَلة وهذه اًمنموط اْل٤مص٦م سمّمح٦م اًم, وم٘مط رم أن اًمريمـ ضمزء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء

 9َخ٦ًم قمغم اًمراضمح

 -(اًمٜمٞم٦م )وان اقمتؼمه٤م اًمٌٕمض ُمـ أئٛمتٜم٤م ريمٜم٤م وٓيمٌػم ومرق  شم٠مبػما رم اْلٙمؿ– 0

 -اًمٓمٝم٤مرة ,1

 -ؾمؽم اًمٕمقرة ,2  

 -اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م– 3  

أُم٤م ذوط اًمقضمقب  اًمتك ؾمٌؼ –ـمٝم٤مرة اًمثقب واًمٌدن واعمٙم٤من ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م – 4

شمذيمرة ُمقضمزة قمـ شمٚمؽ اًمنموط وًمٙمٜمٝم٤م ذيمره٤م سملم يدى اعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ومَل سم٠مس ُمـ 

سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم يم٤مومٞم٦م ؿم٤مومٞم٦م ُمـ سم٤مب اعمذايمرة واًمت٠ميمٞمد  ىمٌؾ اًمٌدء رم هذه اعم٠ًمل٦م 

وذوط اًمّمح٦م  وٓ قمج٥م ومٝمك ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة ضمزى اهلل ظمػما ضم٤مُمٕمٝم٤م رم 

 9دًم٦م أهمٚم٥م هذه اًمنموط ومٞم٘مقل  قمـطمٞم٨م اًمٗم٘مف وسم٤مسمف ومٞمٙمت٥م ومٞمف أ ()اًمْمٞم٤مء اًمَلُمع

ًمٞمؾ اؿمؽماط آؾمَلم ًمٚمقضمقب طمدي٨م )اسمـ قم٤ٌمس اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم( د ,0 

أهؾ  ٤معمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ طملم سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ9 إٟمؽ ؾمت٠ميت ىمقُمً  ☺ىم٤مل، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

أن حمٛمدا رؾمقل اهلل، ويمت٤مب وم٢مذا ضمئتٝمؿ وم٤مدقمٝمؿ إمم أن يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ َخُس صٚمقاٍت ذم يمؾ  وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل ىمد ومرض

ًمٞمٚم٦م، وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل ىمد ومرض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦ًم ويقٍم 

يمرائؿ وشم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمُد قمغم وم٘مرائٝمؿ، وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٢مي٤مك 

 سملم اهلل طمج٤مب-واشمِؼ دقمقة اعمٔمٚمقم وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وأُمقاَلؿ 

٦م رم هذا اْلدي٨م اًمّمحٞمح رم سمداي٦م اًمٙمَلم وىمد ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة امم وضمف اًمدًٓم ,

 -قمـ ذط دظمقل اًمقىم٧م سم٤معم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
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اًمث٤مسم٧م ذم صحٞمحل ووقمـ دًمٞمؾ اؿمؽماط اًمتٛمٞمٞمز )طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ,1

هؿ أبٜم٤مء ؾمٌع وىم٤مل9 ُمروا أوٓديمؿ سم٤مًمّمَلة  ☺أيب داوود واًمؽمُمذي( أن اًمٜمٌل 

 سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمع- ومرىمقا وهؿ أبٜم٤مء قمنم ؾمٜملم واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م وؾمٜملم 

وقمـ دًمٞمؾ اؿمؽماط اًمٕم٘مؾ )طمدي٨م قمكم اًمث٤مسم٧م ذم صحٞمحل أيب داوود  ,2

قمـ وىم٤مل9 رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمَلث9 قمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ  ☺واًمؽمُمذي( أن اًمٜمٌل 

 قمـ اعمجٜمقن طمتك ُيٗمٞمؼ-واًمّمٌل طمتك حيتٚمؿ 

قم٤مًمٞمف   وهٜم٤م  ورم هذه اعم٠ًمل٦م طمٞم٨م اًمٙمَلم قمـ ذوط اًمّمح٦م  اعمِم٤مر اًمٞمٝم٤م سم٤مًمذيمر

           -وهذا أوَل٤م

ىم٤مل  اًمٜمٞم٦م9ومٝمك ذط صح٦م قمٜمد اًمٌٕمض وريمـ قمٜمد اًمٌٕمض أظمر يمَم ؾمٞم٠متك  ,0

– ;4>اًمٌٞمٜم٦م9 ٱَّ جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ شمٕم٤ممم9

ىم٤مل9 إٟمَم إقمَمل  ☺قمٛمر اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم( أن اًمٜمٌل  وطمدي٨م اًمٗم٤مروق

رؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل واهلل  إٟمَم ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمموسم٤مًمين٤مت 

ة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أورؾمقًمف و اُمرأ

 -إًمٞمف(

واًمدًمٞمؾ  ُمـ يمت٤مب اهلل  ورم ؾمٞم٤مق  9اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م9 أيْم٤م ُمـ ذوط اًمّمح٦م  ,1

ئد ُمتٜمققم٦م    ىم٤مل شمٕم٤ممم  9اًم٘مّم٦م  اعمِمٝمقرة سمتحقيؾ اًم٘مٌٚم٦م   وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ دروس وومقا

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ 
 - ;/04>اًمٌ٘مرة9   َّ زي  ري

    وُمـ اًمًٜم٦م  قمـ شمٚمؽ اًم٘مّم٦م وذط اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م  ُم٤مرواه اًمٌخ٤مرى ؒ

,يم٤من أول ُم٤م ىمدم اعمديٜم٦م ٟمزل قمغم أضمداده  ☺أن اًمٜمٌل "قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب

ًمفوأ ؾمٌٕم٦م وأ,ُمـ إنّم٤مر، وأنف صغم ىمٌؾ سمٞم٧م اعم٘مدس ؾمت٦م قمنم ؿمٝمًرا  ,ىم٤مل9 أظمقا
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ويم٤من يٕمجٌف أن شمٙمقن ىمٌٚمتف ىِمٌؾ اًمٌٞم٧م، وأنف أول صَلة صَله٤م صَلة  ,قمنًما ؿمٝمًرا 

اًمٕمٍم، وصغم ُمٕمف ىمقم ومخرج رضمؾ ممـ صغم ُمٕمف ومٛمر قمغم أهؾ ُمًجد وهؿ 

ىِمٌؾ ُمٙم٦م- ومداروا يمَم هؿ  ☺رايمٕمقن، وم٘م٤مل9 أؿمٝمد سم٤مّلِله ًم٘مد صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل 

٤من يّمكم ىمٌؾ سمٞم٧م اعم٘مدس وأهؾ ىِمٌؾ اًمٌٞم٧م، ويم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد ىمد أقمجٌٝمؿ إذ يم

اًمٙمت٤مب، ومٚمَم ومم وضمٝمف ىمٌؾ اًمٌٞم٧م أنٙمروا ذًمؽ- ىم٤مل اًمؼماء ذم طمديثف هذا9 أنف ُم٤مت 

، ومٚمؿ ٟمدر  ,ؾقمز وضم,ُم٤م ٟم٘مقل ومٞمٝمؿ وم٠منزل اهلل قمغم اًم٘مٌٚم٦م ىمٌؾ أن حتقل رضم٤مل وىمتٚمقا

 قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل9"(3) ;032>اًمٌ٘مرة9   َّيك ىك مك لك اكُّٱ

ىمد ُأنزل قمٚمٞمف اًمٚمٞمٚم٦م  ☺ذ ضم٤مءهؿ آت، وم٘م٤مل9 إن رؾمقل اهلل سمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس سم٘م٤ٌمء إ"

ىمرآن، وىمد أُمر أن يًت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم، وم٤مؾمت٘مٌٚمقه٤م، ويم٤مٟم٧م وضمٝمٝمؿ إمم اًمِم٤مم وم٤مؾمتداروا 

يم٤من  ☺أن رؾمقل اهلل "قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ إمم اًمٙمٕم٦ٌم"-وروى ُمًٚمؿ ؒ

 ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱ سمٞم٧م اعم٘مدس ومٜمزًم٧م9قيّمكم ٟمح
ومٛمر رضمؾ ُمـ سمٜمل  ،;033ة9 >اًمٌ٘مرٱَّهئ  مئ خئ حئ جئ ىييي

ومٜم٤مدى9 أٓ إن اًم٘مٌٚم٦م ىمد  ,وهؿ ريمقع ذم صَلة اًمٗمجر، وىمد صٚمقا ريمٕم٦م,ؾمٚمٛم٦م 

ًم٘مٌٚم٦م"-قطمقًم٧م- ومَمًمقا يمَم هؿ ٟمح قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  وروى اًمٌخ٤مرى ؒ ,ا

 
ِ
 9☺ىم٤مَل9 ىم٤مَل رؾمقُل اهلل

9 ٓ إهَل إٓ اهلُل، وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م، و صٚمهقا صَلشَمٜم٤م، "ُأُِمرُت أْن ُأىم٤مشمَِؾ اًمٜم٤مَس طمتك ي٘مقًمقا

ٝم٤م،  ُم٧م قمٚمٞمٜم٤م دُم٤مؤُهؿ وأُمقاَُلؿ، إٓ سمح٘مِّ واؾمت٘مٌٚمقا ىِمٌٚمَتٜم٤م، وذسَمحقا ذسمٞمحتٜم٤م، وم٘مْد طُمرِّ

٦م رؾمقًمف( ٦م اهلل وذُمه - )وذم ـمريٍؼ9 ومذًمؽ اعمًٚمؿ اًمذي ًمف ذُمه
ِ
- وه٤م "وطم٤ًمُِّبؿ قمغم اهلل

 9هك اًمدًٓم٦م اًمٍمحي٦م  رم

ىم٤مل9 إذا  ☺ٌل اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم( أن اًمٜم ◙)طمدي٨م أيب هريرة  

ىمٛم٧م إمم اًمّمَلة وم٠مؾمٌغ اًمقوقء صمؿ اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٙمؼم صمؿ اىمرأ ُم٤م شمٞمن ُمٕمؽ ُمـ 
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اًم٘مرآن صمؿ اريمع طمتك شمٓمٛمئـ رايمٕم٤م صمؿ ارومع طمتك شمًتقي ىم٤مئَم صمؿ اؾمجد طمتك شمٓمٛمئـ 

وٟمدرس رم  9 (ؾم٤مضمدا صمؿ ارومع طمتك شمٓمٛمئـ ضم٤مًم٤ًم صمؿ اومٕمؾ ذًمؽ ذم صَلشمؽ يمٚمٝم٤م

 -رم سم٤مسمف عمرام ىم٤مل اعمّمٜمػ ُؒم٘م٤مُمٜم٤م أيْم٤م ُم٤م ضم٤مء رم سمٚمقغ ا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة    ,0   9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ِق َواعْمَْٖمِرِب  9☺ ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله َُم٤م سَملْمَ َاعْمَنْمِ

ٌَْٚم٦مٌ  ُِمِذيُّ , ىِم ْ ٌَُخ٤مِريُّ  ،َرَواُه َاًمؽمِّ ُه َاًْم ا   -َوىَمقه

ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم , 1 ـْ قَم٤مُِمِر سْم  ,9ىَم٤مَل  ◙َوقَم
ِ
ُيَّمكمِّ قَمغَم  ☺ َرَأي٧ُْم َرؾُمقَل َاّلِله

َٝم٧ْم سمِفِ  ٌَُخ٤مِريُّ  -ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ , َراطِمَٚمتِِف طَمْٞم٨ُم شَمَقضمه ـْ َيّْمٜمَُٕمُف  ،ُيقُِمُئ سمَِرأْؾِمفِ ,9َزاَد َاًْم َوَلْ َيُٙم

يّمكم قمغم ☺وروى اًمٌخ٤مرى قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم٤م )يم٤من رؾمقل اهلل  ,ذِم َاعْمَْٙمُتقسَم٦م

واًمدًٓم٦م ومٞمَم  9ىمٚم٧م (وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦مراطمٚمتف طمٞم٨م شمقضمٝم٧م وم٢مذا أراد اًمٗمريْم٦م ٟمزل 

ُمـ هذا اًمنمط  وًمٙمـ آُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (ؾمٌؼ واوح٦م قمغم اؾمثٜم٤مء اًمٜم٤مومٚم٦م )رم اًمًٗمر

اجلد أورد رم يمت٤مسمف اعمٜمت٘مك ُم٤م يدل قمغم ان ذًمؽ آؾمثتٜم٤مء َيقز أيْم٤م ًمٚمٗمريْم٦م رم طم٤مًم٦م 

 -رم سم٤مسمف اًمٕمذر وم٘م٤مل ؒ

وآلف وؾمٚمؿ اٟمتٝمك إمم ُمْمٞمؼ  أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف) 9قمـ يٕمغم سمـ ُمرة,2 

قمغم راطمٚمتف واًمًَمء ُمـ ومقىمٝمؿ واًم٘مٌٚم٦م ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ ومحيت قوأصح٤مسمف وهقه

اًمّمَلة وم٠مُمر اعم١مذن وم٠مذن وأىم٤مم صمؿ شم٘مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ قمغم 

رواه أْحد  (راطمٚمتف ومّمغم ِّبؿ يقُمئ إيَمء َيٕمؾ اًمًجقد أظمٗمض ُمـ  اًمريمقع

رم اًمٜمٞمؾ اْلدي٨م أظمرضمف أيْم٤م  ()اًمِمقيم٤مٟمك ؒ واًمؽمُمذي  وىم٤مل ؿم٤مرطمف

سمـ اًمري٤مح وصم٧ٌم وطمدي٨م همري٥م شمٗمرد سمف قمٛمر 9اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل اًمؽمُمذي

ذًمؽ قمـ أنس ُمـ ومٕمٚمف وصححف قمٌد اْلؼ وطمًٜمف اًمٜمقوي ووٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل 

يدل قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٌٕمض ُمـ صح٦م صَلة اًمٗمريْم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م يمَم شمّمح قوه

ىمٚم٧م ي٘مّمد –مج٤مع ويٕم٤مرض هذا طمدي٨م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م أيت ذم اًمًٗمٞمٜم٦م سم٤مإل
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شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ذًمؽ  اْلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمذى ؾمٌؼ ذيمره قم٤مًمٞمف  وًمٙمٜمف ىم٤مل ؒ

)سمتٍمف( وىمد صحح اًمِم٤مومٕمل اًمّمَلة اعمٗمروو٦م قمغم اًمراطمٚم٦م سم٤مًمنموط اًمتل ؾمت٠ميت 

وطمٙمك اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ واْل٤مومظ ذم اًمٗمتح  اإلمج٤مع قمغم قمدم ضمقاز شمرك 

يدل  (واْلدي٨م),ًمٙمـ رظمص رم ؿمدة اْلقف 9آؾمت٘م٤ٌمل ذم اًمٗمريْم٦م  ىم٤مل اْل٤مومظ

قمغم ضمقاز صَلة اًمٗمريْم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م وٓ دًمٞمؾ يدل قمغم اقمت٤ٌمر شمٚمؽ اًمنموط إٓ 

قمٛمقُم٤مت يّمٚمح هذا اْلدي٨م ًمتخّمٞمّمٝم٤م وًمٞمس ذم اْلدي٨م إٓ ذيمر قمذر اعمٓمر 

ًمًٗمر عمـ طمّمؾ ًمف ُمثؾ وٟمداوة إرض وم٤مًمٔم٤مهر صح٦م اًمٗمريْم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م ذم ا

هذا اًمٕمذر وإن ل يٙمـ ذم هقدج إٓ أن يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ إمج٤مع وٓ إمج٤مع وم٘مد روى 

اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف قمـ أْحد وإؾمح٤مق أهنَم ي٘مقٓن سمجقاز اًمٗمريْم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م إذا 

قمـ اًمٜمٗمك اًمقارد رم  امم أن ىم٤مل ؒ ,-ل َيد ُمقوٕم٤م ي١مدي ومٞمف اًمٗمريْم٦م ٟم٤مزٓ

ذًمؽ ذم اعمٙمتقسم٦م وإن يم٤من صم٤مسمت٤م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ًمٙمـ طمدي٨م قم٤مُمر وٟمٗمل ومٕمؾ 

هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف أنف أظمؼمٟم٤م اًمٜم٤مذم سمَم قمٚمؿ وقمدم قمٚمٛمف ٓ يًتٚمزم اًمٕمدم وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م 

اًمٕمٛمؾ سمخؼم ُمـ أظمؼمٟم٤م سمنمع ل يٕمٚمٛمف همػمه ٕن ُمـ قمٚمؿ طمج٦م قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ 

مه٤م ذم ُمثؾ هذه ويمثػما ُم٤م يرضمح أهؾ اْلدي٨م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمغم ُم٤م ذم همػم

 -همٚمط أوىمع ذم ُمثٚمف اجلٛمقد ومٚمٞمٙمـ ُمٜمؽ هذا قمغم ذيمر ا ـهقاًمّمقرة وه

وسمٕمد هذا آمج٤مل ومٞمَم ُم٣م ذيمره ُمـ ذوط صح٦م ُمٕم٤م اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك امم  ,

اْلدي٨م اًمتقوٞمحك قمـ   أهؿ شمٚمؽ اًمنموط ًمّمح٦م اًمّمَلة وأقمٜمك سمف اًمٓمٝم٤مرة طمٞم٨م 

 -اعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م
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 (الطوازة )املشألة الثالثة

وآ ومٝمٜم٤مك اًمٓمٝم٤مرة اعمٕمٜمقي٦م واًمتك (ذط  اًمٓمٝم٤مرة )وٟم٘مّمد ِّب٤م هٜم٤م اْلًٞم٦م ُمٜمٝم٤م ,

يٕمتٜمك سم٤مًمٙمَلم قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمَمء رم سم٤مب اًمرىم٤مئؼ ودراؾمتٝم٤م ضمد ُمٝمٛم٦م ومٝمك أؾم٤مس روح 

شمٜم٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م  وُمـ صمؿ راطم٦م اًم٘مٚمقب ِّب٤م وومٞمٝم٤م  وىمد ؾمٌ٘م٧م– صٚمقا

ؾ وىمٞمدت َل٤م درؾم٤م ُمـ دروس اًمٙمت٤مب سم آؿم٤مرة اًمٞمٝم٤م سم٤معم٤ًمًم٦م إومم

اعمًتدرك قمغم دروس اعمٜمٝم٩م(  أُم٤م اًمتك ٟمحـ سمّمدده٤م هٜم٤م سمٛم٠ًملتٜم٤م  )اْل٤مُمس

– وشمٚمؽ اًمٓمٝم٤مرة  يراد ِّب٤م اصٓمَلطم٤م )رومع اْلدث وازاًم٦م اْل٨ٌم– وم٤مًمٓمٝم٤مرة اْلًٞم٦م

وقمـ رومع اْلدث   يٙمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ويتحدصمقن قمـ قم٤ٌمدات اًمقوقء   ،اًمٜمجس(

وـم٤م وأريم٤مٟم٤م )ومروو٤م( وواضم٤ٌمت وؾمٜمـ سملم ُمقضمز وُمٗمّمؾ وآهمت٤ًمل واًمتٞمٛمؿ ذ

طم٥ًم اْل٤مضم٦م  وذًمؽ اًمذى يٕمٜمٞمٜم٤م اْلدي٨م قمٜمف رم هذة اعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م يمَم ؾمؽمى أظمك 

اْلٌٞم٥م ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  وُمٕمٝم٤م سم٤مًمٓمٌع  ـمٝم٤مرة زوال اْل٨ٌم ومٞمتحدث اًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

واعمراد )  ,ٜمج٤مؾم٤متإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت-ويمٞمٗمٞمتٝم٤م ووقاسمط إؿمٞم٤مء اًمٜمج٦ًم، وأنقاع اًم

سم٤مرشمٗم٤مع اْلدث9 إزاًم٦م اًمقصػ اِل٤مٟمع ُمـ اًمّمَلة سم٤مؾمتٕمَمل اِل٤مء ذم مجٞمع اًمٌدن، إن 

أصٖمر يٙمٗمل ُمروره قمغم أقمْم٤مء اًمقوقء سمٜمٞم٦م، وإن  ٤ميم٤من اْلدث أيمؼم، وإن يم٤من طمدصمً 

اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م  قمغم واًمؽماب،أققمجز قمٜمف اؾمتٕمٛمؾ ُم٤م يٜمقب قمٜمف، وهووم٘مد اِل٤مء أ

د سمزوال ٤مذقمً اًمّمٗم٦م اِل٠مُمقر ِّب٤م  - وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم سم٤مب اًمتٞمٛمؿ- واعمرا

٨ٌَم9 أي9 زوال اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمٌدن واًمثقب واعمٙم٤من-  اْلَ

اذن وم٤مًمٓمٝم٤مرة اْلًٞم٦م قمغم ٟمققملم9 ـمٝم٤مرة طمدث وختتص سم٤مًمٌدن، وـمٝم٤مرة ظم٨ٌم، 

ُم٤م قوشمٙمقن ذم اًمٌدن، واًمثقب، واعمٙم٤من- واْلدث قمغم ٟمققملم9 طمدث أصٖمر، وه

٨ٌَُم قمغم صمَلصم٦م أنقاع9 قوقء، وطمدث أيمؼم، وهَي٥م سمف اًمق ُم٤م َي٥م سمف اًمٖمًؾ- واْلَ

                                                                           -)اًمٗم٘مف اعمٞمن( ظم٨ٌم َي٥م همًٚمف، وظم٨ٌم َي٥م ٟمْمحف، وظم٨ٌم َي٥م ُمًحف-ا ـه
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ُمٗمت٤مح ) 9☺أقمقد وم٠مىمقل اًمٓمٝم٤مرة ُمـ أويمد ذوط صح٦م اًمّمَلة ًم٘مقل اًمٜمٌل 

ومٚمرومع اْلدث إصٖمر شمٙمقن اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًمقوقء  يمَم ضم٤مء  (اًمّمَلة اًمٓمٝمقر اْلدي٨م

رم صحٞمح اًمٌخ٤مري)طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اْلٜمٔمكم ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق ىم٤مل 

ٓ )☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ مه٤مم سمـ ُمٜمٌف أنف ؾمٛمع أب٤م هريرة ي٘مقل

٤مل رضمؾ ُمـ طمي ُمقت ُم٤م اْلدث ي٤م أب٤م وىم (-شم٘مٌؾ صَلة ُمـ أطمدث طمتك يتقو٠م

اجلٜم٤مسم٦م )سمٜمزول اعمٜمك ي٘مٔم٦م  قوًمرومع اْلدث إيمؼم وه   -ضاطوىم٤مل وم٤ًمء أ ؟هريرة

طمٞم٨م  واًمٜمٗم٤مس (أوٟمزول دم اْلٞمض )ٓ آؾمتح٤مو٦م (ُمٜم٤مُم٤م أوجمرد اًمت٘م٤مء اْلت٤مٟملموأ

 وًمرومع اْلدث إصٖمر يٙمقن اًمقوقء )سمْمؿ اًمقاو( ,شمٙمقن اًمٓمٝم٤مرة ُمٜمف سم٤مٓهمت٤ًمل

اًمٓم٤مهر قوه (يًتخدم ًمذًمؽ اِل٤مء اًمٓمٝمقرويٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمقوقء )سمٗمتح اًمقاوو

رحيف وـمٕمٛمف أواعمٓمٝمرذًمؽ اِل٤مء اًمٙمثػم قمروم٤م  واًمذى ل شمٖمػمه ٟمج٤مؾم٦م ٓىمتف رم ًمقٟمف أ

ويٕمجٌٜمك ُم٤م أوضمزه رم هذا  ويمذًمؽ ل يتٖمػم ُمًَمه اعمٓمٚمؼ سمٛمخ٤مًمٓمتف ِل٤مئع آظمر همػمه

اِل٤مء إذا ظم٤مًمٓمتف   9ٕمٚمَمء ضمزاهؿ اهلل ظمػما  وم٘م٤مًمقا اعم٘م٤مم سم٤مًمٗم٘مف اعمٞمن جمٛمققم٦م ُمـ اًم

ت أطمد أوص٤مومف اًمثَلصم٦م  ٟمجس سم٤مإلمج٤مع ٓ قومٝم ,ًمقٟمفوـمٕمٛمف، أورحيف، أ,ٟمج٤مؾم٦م ومٖمػمه

أُم٤م إن  ,ىمٚمٞمًَل وأ ا يم٤من يمثػمً  ؾمقاء–َيقز اؾمتٕمَمًمف، ومَل يرومع اْلدث، وٓ يزيؾ اْل٨ٌم 

 يٜمجس وحتّمؾ اًمٓمٝم٤مرة سمف، ل ا ظم٤مًمٓمتف اًمٜمج٤مؾم٦م ول شمٖمػم أطمد أوص٤مومف9 وم٢من يم٤من يمثػمً 

ومٞمٜمجس، وٓ حتّمؾ اًمٓمٝم٤مرة سمف- وطمدُّ اِل٤مء اًمٙمثػم ُم٤م سمٚمغ ىُمٚمتلم    وأُم٤م إن يم٤من ىمٚمٞمًَل 

 ◙وم٠ميمثر، واًم٘مٚمٞمؾ ُم٤م دون ذًمؽ- واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اْلدري 

9 )إن اِل٤مء ـمٝمقر ٓ يٜمجًف رء( صححف إًم٤ٌمٟمك رم ☺ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مل9 )إذا سمٚمغ اِل٤مء ىمٚمتلم ل  ☺أن رؾمقل اهلل  ¶اسمـ قمٛمر  آرواء   وطمدي٨م

واِل٤مء إذا ظم٤مًمٓمتف ُم٤مدة ـم٤مهرة، يم٠موراق إؿمج٤مر  ,حيٛمؾ اْل٨ٌم( صححف رم آرواء

د اًمٓم٤مهرة، ول يٖمٚم٥م ذًمؽ اعمخ٤مًمط قمٚمٞمف، واًمًدر أواًمّم٤مسمقن أوأ همػم ذًمؽ ُمـ اعمقا

ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٤مًمّمحٞمح أنف ـمٝمقر َيقز اًمتٓمٝمر سمف ُمـ اْلدث واًمٜمج٤مؾم٦م، ٕ
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 حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ ىم٤مل9
>اِل٤مئدة9    َّجفحف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض

ومٚمٗمظ اِل٤مء ذم أي٦م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل، ومٞمٕمؿ يمؾ ُم٤مء- ٓ ومرق سملم اِل٤مء اْل٤مًمص ، ;5

ًً وأ ٤مًمٚمٜمًقة اًمَليت ىمٛمـ سمتجٝمٞمز اسمٜمتف9 )اهمًٚمٜمٝم٤م صمَلصمً  ☺واعمخٚمقط- وًم٘مقًمف  ، ٤مَخ

ُمـ  ٤مؿمٞمئً و، أاُمـ ذًمؽ إن رأيتـ، سمَمء وؾمدر، واضمٕمٚمـ ذم أظمرة يم٤مومقرً  أيمثروأ

 -يم٤مومقر( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ا ـه

اُم٤م رم طم٤مًم٦م اًمٕمذر)قمدم وضمقد اِل٤مء أوقمدم اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمَمل اِل٤مء( يٙمقن رومع 

اْلدث إصٖمر وإيمؼم سم٤مًمتٞمٛمؿ وومٞمف يًتخدم اًمّمٕمٞمد  اًمٓمٞم٥م وإصؾ رم ذًمؽ آي٦م 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ9 شمٕم٤مممىم٤مل  اِل٤مئدة اجل٤مُمٕم٦م
 ىه جهمه ين ىن  من خن حن جن يم ىم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت رتزت يب
طمٞم٨م اؿمتٛمٚم٧م ، ;5>اِل٤مئدة9   َّ  لك اك يق ىق يف ىف

وًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م , أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم طمٙمؿ ويمٞمٗمٞم٦م  يمؾ ُمـ اًمقوقء وآهمت٤ًمل واًمتٞمٛمؿ

ًمت٤مزم9   ق٤م ُمٕم٤م يمٚمَمت يًػمة ًمٚمتقوٞمح قمغم اًمٜمحهٜم٤م رم درؾمٜم  ا

طمدصم٤م أصٖمر  قم٤ٌمدة واضم٦ٌم ذقم٤م قمغم اعمحدثوسمْمؿ اًمقا  اًمقوقء9 أوٓ   

ُم٤م صح قمـ أيب هريرة  ,يمَم ذيمر ُمـ ىمٌؾ, يريداًمّمَلة اشمٗم٤مىم٤م ًمرومٕمف واًمِم٤مهد

ىم٤مل  -ٓ شُم٘مٌؾ  صَلُة ُمـ أطمدَث طمتك يتقّو٠م"9☺ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل   ◙

ىمٚم٧م وُمع أؿمٞم٤مء )ُضاط وقت9 ُم٤م اْلدث ي٤م أب٤م هريرة؛ ىم٤مل9 وُم٤ًمء أرضمٌؾ ُمـ طمَيُمَ 

أظمرى ٟم٤مىمْم٦م ًمف  حتدث قمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء يمَم ؾمٜمرى سمٕمض ذًمؽ رم اعمدارؾم٦م ان ؿم٤مء اهلل 
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اًمدسمر وآهمَمء وعمس وشمٕم٤ممم ُمثؾ اًمٜمقم اعمًتٖمرق وآومْم٤مء سمَل طم٤مئؾ امم اًم٘مٌؾ أ

  -إضمٜمٌٞم٦م سمِمٝمقة قمغم ظمَلف

ًمت٤مممقمهٞمت٦م حيًـ سمٜم٤م شمذيمر اريم٤مٟمف وؾمٜمٜمف سم٤مَي٤مز قمغم اًمٜمحورم يمٞمٗمٞمتف وادراك أ  ,9ا

ؾمٌٕم٦م  ُمٜمٝم٤م َخ٦ًم قمٜمد اجلٛمٞمع واصمٜم٤من خمتٚمػ ومٞمٝمَم قمغم 9أريم٤من اًمقوقء

ًمت٤مممقاًمٜمح  ,9ا

   اْلٜم٤مسمٚم٦م شمٍمحي٤م وإطمٜم٤مف وان اقمتؼمه٤م اًمٌٕمض ذـم٤م وهؿ , اًمٜمٞم٦م,0) 

 -(,ُمٗمٝمقُم٤م

 -همًؾ اًمقضمف  ,1 

 -همًؾ اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم ,2

ُمًح اًمرأس وان يم٤من هٜم٤مك ظمَلف رم اًم٘مدر اًمقاضم٥م ُمًحف واًمراضمح   ,3

آؾمتٞمٕم٤مب ْلدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ رم اًمّمحٞمح وؾمٞم٠متك ذيمره ان ؿم٤مء 

     -اهلل

همًؾ اًمرضمٚملم امم اًمٙمٕمٌلم قمٚمَم سم٠من اعمًح قمغم اجلقرسملم واْلٗملم صم٤مسم٧م إمم  ,4

شمر ٟم٘مَل ُمـ اًمًٜم٦م أ م يمٚمٛم٦م وأرضمٚمٙمؿ رم آي٦م ؾمقرة قمغم ىمراءة اًمٙمن ًمَلوطمد اًمتقا

ومٝمَم اًمؽمشمٞم٥م واعمقآة ومٕمٜمد اًمٌٕمض ُمـ أئٛمتٜم٤م  ,اِل٤مئدة( )اُم٤م اًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع(

إقمَلم يم٤مْلٜم٤مسمٚم٦م ريمٜم٤من وقمٜمد اًمٌٕمض يم٤مٕطمٜم٤مف ُمـ اًمًٜمـ وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م رم 

اجلديد اعمٕمتٛمد  اعمقآه ُمـ اًمًٜمـ واًمؽمشمٞم٥م يمَم ضم٤مء سم٤مٔي٦م ريمـ طمٞم٨م أن اًمٗم٤مء ومٞمٝم٤م 

وُمـ  د اًمتٕم٘مٞم٥م وقمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م اًمٕمٙمس  وم٤معمقآة ريمـ قمٜمدهؿ واًمؽمشمٞم٥م ؾمٜمفشمٗمٞم

اعمٝمؿ إظمقاٟمك ُمراقم٤مة ذًمؽ ومؽمك اًمريمـ يمؽمك اًمنمط يٌٓمؾ اًمٕم٤ٌمدة ومَل شمّمح وٓ 

شم٘مٌؾ واذيمر ٟمٗمز واظمقاٟمك سمحدي٨م ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م اًمًٌط رى اهلل قمٜمٝمَم 

ىم٤مل9)دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ  يرويف قمـ ضمده رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ 
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ويمذا طمدي٨م اًمٜمٕمَمن سمـ سمِمػم رى اهلل قمٜمف رم اًمِمٌٝم٤مت طمٞم٨م اًمٜمدب امم )  (يريٌؽ

واعم٤ًمئؾ اْلَلومٞم٦م ُمٜمٝم٤م  (ومٛمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف)دمٜمٌٝم٤م 

 ُمـ اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت يمَم ىم٤مل سمٕمض قمٚمَمؤٟم٤م يم٤مًمٕمَلُم٦م اًمِمقيم٤مٟمك ؒ وم٤مْلروج قمٜمٝم٤م

ُمـ اظمقاٟمك سم٤مٓو٤موم٦م امم هذا شمٕمٚمؿ أن آهتَمم سمروح هذه اًمٕم٤ٌمدة  وُم٤م أريده هٜم٤م

يمَم ورد  وذًمؽ سم٤مؾمتحْم٤مر ومْمٚم٦م واجلزاء إظمروى, ٓي٘مؾ رم أمهٞمتف سمح٤مل قمَم ذيمر 

رم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤مرواه اإلُم٤مم اًمٌٖمقى رم ذح اًمًٜم٦م سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة  اْلدي٨م 

 9ىم٤مل (☺)ف أن ٟمٌل اهلل سمًٜمده قمـ أبك ُم٤مًمؽ إؿمٕمرى رى اهلل قمٜم 037رىمؿ

يٛممن  ،واهلل أيمؼم ،وٓ إهل إٓ اهلل ،واْلٛمد هلل   متأل اعمٞمزان ،اًمٓمٝمقر ؿمٓمر اإليَمن"

واًمقوقء وٞم٤مء واًم٘مرآن  ،ُم٤م سملم اًمًَمء وإرض  واًمّمَلة ٟمقرواًمّمدىم٦م سمره٤من

ُمقسم٘مٝم٤م هذا طمدي٨م صحٞمح أظمرضمف وومٛمٕمت٘مٝم٤م أوطمج٦م ًمؽ أوقمٚمٞمؽ ويمؾ اًمٜم٤مس يٖمد

قمـ  038ي٨م يمَم ىم٤مل آُم٤مم اًمٜمقوى أصؾ قمٔمٞمؿ َل٤م  ويمذًمؽ رىمؿ ُمًٚمؿ  وهذا اْلد

ويرومع سمف  ،اهلل سمف اْلٓم٤مي٤مقأٓ أظمؼميمؿ سمَم يٛمح"9ىم٤مل (☺)أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

واٟمتٔم٤مر اًمّمَلة ،اؾم٤ٌمغ اًمقوقء قمغم اعمٙم٤مره ويمثرة اْلٓمك إمم اعم٤ًمضمد؟اًمدرضم٤مت

هذا اْلدي٨م رواه ُمًٚمؿ                                                                سمٕمد اًمّمَلة ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط و

قمـ أيب هريرة  "- قمـ اسمك هريرة ايْم٤م سمًٜمده طمٞم٨م ىم٤مل ؒ/04اْلدي٨م رىمؿو

اعم١مُمـ ومٖمًؾ وضمٝمف ظمرضم٧م وإذا شمقو٠م اًمٕمٌد اعمًٚمؿ أ"9ىم٤مل (☺)أن رؾمقل اهلل 

هذا وم٤مذا قٟمحوُمع آظمر ىمٓمر اِل٤مءأوأ ،٤مءُمـ وضمٝمف يمؾ ظمٓمٞمئ٦م ٟمٔمر اًمٞمٝم٤م سمٕمٞمٜمٞمف ُمع اِل

 ،أوُمع آظمر ىمٓمر اِل٤مء ،همًؾ يديف ظمرضم٧م ُمـ يديف يمؾ ظمٓمٞمئ٦م سمٓمِمتٝم٤م يداه ُمع اِل٤مء

ُمع آظمر ىمٓمر اِل٤مء ووم٢مذا همًؾ رضمٚمٞمف ظمرضم٧م يمؾ ظمٓمٞمئ٦م ُمِمتٝم٤م رضمَله ُمع اِل٤مء أ

 ،طمتك َيرج ٟم٘مٞم٤م ُمـ اًمذٟمقب  هذا طمدي٨م صحٞمح أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد

 -ـها  (قمـ ُم٤مًمؽ

 ؟؟ٟم٘مػ أُم٤مم ؾم١مال  قمـ ٟمقاىمض اًمقوقء ُم٤م هك وأن 



   

 
85 
 

 فقه الصالةيف 

ان شم٠مُمٚمٜم٤م ُمٕم٤م ُم٤م ذيمره أئٛمتٜم٤م قمـ ٟمقاىمض اًمقوقء )ًمَلضم٤مسم٦م قمـ –أظمل اْلٌٞم٥م 

قمـ ؾمت٦م أُمقر يرضمع  (ُم٤موضمدٟم٤مه٤م خترج )ُمـ دائرة اشمٗم٤مىمٝمؿ شم٘مري٤ٌم (هذا اًمت٤ًمؤل

وم٤مًمٜمقم ُمٔمٜم٦م  9أهمٚمٌٝم٤م امم ُم٤م ظمرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم يمَم ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمٗمتح ؒ

ة سمِمٝمقة ُمٔمٜم٦م ظمروج اعمذى وسم٘مك زوال اًمٕم٘مؾ وروج اًمريح وُمس اًمذيمر أظم اعمرأ

وسم٤مًمٓمٌع اًمردة قمـ آؾمَلم ٓ ظمَلف طمقَل٤م سم٤مٓو٤موم٦م امم   9ىمٚم٧م  , سم٤مٓهمَمء أوهمػمه

اًمريح واًمٖم٤مئط قمٜمد اجلٛمٞمع   أُم٤مأيمؾ ْلؿ اجلزور وم٤مًمٔم٤مهر اٟمْمَمُمف امم ُم٤م ذيمر ومتّمٌح 

ٞمف سيح صحٞمح  قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة اًمٜمقاىمض ًمٚمقوقء سمف ؾمٌٕم٦م   وم٤مْلدي٨م وم

إن ؿمئ٧م »أأتقو٠م ُمـ ْلقم اًمٖمٜمؿ؟ ىم٤مل9  ☺ؾم٠مل رؾمقل اهلل  أن رضمًَل  ◙

ٟمٕمؿ ومتقو٠م ُمـ »ىم٤مل9 أتقو٠م ُمـ ْلقم اإلسمؾ؟ ىم٤مل9  شومتقو٠م، وإن ؿمئ٧م ومَل شمتقو٠م

هذا اًمقوقح اُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٜمًخ قوان يم٤من يٙمدر صٗم, - أظمرضمف ُمًٚمؿشْلقم اإلسمؾ

هلل قمٜمٝمَم ُمرومققم٤م )يم٤من آظمر اًمٕمٝمد ُمـ رؾمقل اهلل سمحدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٚمف رى ا

رم صحٞمح ُمًٚمؿ  أيْم٤م يمَم ىمرر قشمرك اًمقوقء مم٤م ُمًتف اًمٜم٤مر( وه ☺

رم )آقمت٤ٌمررم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر(  مم٤م دومع سمٕمض أئٛمتٜم٤م  اْل٤مزُمك ؒ

امم شم٠مويؾ  اْلدي٨م اًمٔم٤مهر رم دًٓمتف قمغم اًمٜم٘مض  وًمٙمٜمك أذيمر دائَم سملم يدى ُمثؾ هذه 

ويمذا طمدي٨م اًمٜمٕمَمن اسمـ سمِمػم رم   (عم٤ًمئؾ سمحدي٨م )دع ُم٤ميريٌؽ امم ُم٤م ٓ يريٌؽا

اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ أُم٤م قمـ وصػ اًمقوقء اًمٙم٤مُمؾ وم٤مطمرصقا إظمقاٟمك 

قمغم إريم٤من اًمًٌٕم٦م  ًمٚمقوقء اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤مهن٤م سم٤مٓو٤مومف إمم ُم٤م يغم ُمـ اًمًٜمـ وهك قمغم 

 ؾمٌٞمؾ آَي٤مز9

ل أؿمؼ قمغم أُمتك  ُٕمرهتؿ سم٤مًمًقاك قمٜمد قح اعمرومقع )ًماًمًقاك ًمٚمخؼم اًمّمحٞم ,0

 -(يمؾ ووقء

 -اًمًٌٛمٚم٦م رم اًمٌداي٦م  ًمتٚمؽ أصم٤مر اًمتك دمؼم سمٌٕمْمٝم٤م امم درضم٦م اْلًـ ,1 
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 -صمؿ همًؾ اًمٞمديـ إمم اًمرؾمٖملم ,2

صمؿ متْمٛمض واؾمتٜمِمؼ واًمقصؾ سمٞمٜمٝمَم ُمع اعم٤ٌمًمٖم٦م )سمنمط قمدم دم٤موز  ,3 

 -(اًمثَلث وُم٤مل يٙمـ اًمّمٞم٤مم

  -ُمًح إذٟملم ُمع اًمرأس يمذًمؽ ,4 

اًمذيمر اِل٠مبقر قمـ اًمٗم٤مروق  رم هن٤ميتف ًمتٗمتح ًمؽ أبقاب اجلٜم٦م ,وٓ شمٜمًك ,  5 

؟ اذن )أؿمٝمد أن ٓ آه آ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ؟اًمثَمٟمٞم٦م أتتذيمره آن ي٤م أظمل

مهللا , رم اًمًٜمـ وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف( ُمع زي٤مدة رواي٦م اًمؽمُمذى ؒ

ومذًمؽ يمٚمف ُمـ ؾمٜمـ اًمقوقء اًمث٤مسمتف   ,اسملم واضمٕمٚمٜمك ُمـ اعمتٓمٝمريـاضمٕمٚمٜمك ُمـ اًمتق

طمٞم٨م ـمريؼ اَلداي٦م واًمِم٤مهد رم ؾمقرة إقمراف  طمٞم٨م وصػ اًمٜمٌك وذيٕمتف 

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ9 وطم٘مقىمف قمٚمٞمٜم٤م واًمِم٤مهد ومٞمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم
  مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب
 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت
 يل ىل مل يك ىك لكمك  اك يق ىق يف
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام
 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  متهت
وًمذا أطم٥م أن أذيمر سمٛمثؾ هذا ، ;046,047>إقمراف9   َّ  خص حص مس

 -اَلدى اًمٜمٌقى  رم ُم٘م٤مُمك هذا وم٘مد روى آُم٤مم ُمًٚمؿ ؒ

ِكِّ ,0)  ـِ اًمٜمٌه ـَ وأَ , اًْمِٗمْٓمَرُة ََخٌْس »ىَم٤مَل  ☺قمـ َأبِك ُهَرْيَرَة قَم , اًْمِٗمْٓمَرةِ ََخٌْس ُِم

٤مِرِب  ؾْمتِْحَداُد َوشَمْ٘مٚمِٞمُؿ إفَْمَٗم٤مِر َوَٟمْتُػ اإِلسْمِط َوىَمصُّ اًمِمه ِٓ َت٤مُن َوا  - شاْْلِ
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1, 
ِ
ـَ اًْمِٗمْٓمَرِة ىَمصُّ » ☺وقمـ أم اعم١مُمٜملم قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله قَمنْمٌ ُِم

ُك َواؾْمتِٜمَِْم  َقا ًِّ ٤مِرِب َوإقِْمَٗم٤مُء اًمٚمِّْحٞم٦َِم َواًم اضِمِؿ اًمِمه ُؾ اًْمؼَمَ ًْ  َوىَمصُّ إفَْمَٗم٤مِر َوهَم
ِ
٤مء ٤مُق اِْلَ

 
ِ
٤مء  ,- وروى قمـ ُُمّْمَٕم٥ٌم أطمد رواة اْلؼمشَوَٟمْتُػ اإِلسْمِط َوطَمْٚمُؼ اًْمَٕم٤مَٟم٦ِم َواْٟمتَِ٘م٤مُص اِْلَ

٤م ٦ٌَُم ىَم٤مَل َويمِٞمٌع اْٟمتَِ٘م٤مُص اِْلَ َة إِٓه َأْن شَمُٙمقَن اعْمَْْمَٛمَْم٦َم- َزاَد ىُمَتْٞم ٞم٧ُم اًْمَٕم٤مِذَ ًِ  َيْٕمٜمِك َوَٟم
ِ
ء

ؾْمتِٜمَْج٤مءَ  ِٓ    -ا

٤مِرِب َوشَمْ٘مٚمِٞمِؿ إفَْمَٗم٤مِر  ,2 ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل ىَم٤مَل َأنٌَس ُوىم٧َِّم ًَمٜم٤َم رِم ىَمصِّ اًمِمه وقمـ َأنَِس سْم

ـْ َأْرسَمِٕملَم ًَمْٞمَٚم٦ًم-  َك َأيْمَثَر ُِم وهٜم٤م مم ُمع سمٕمض )َوَٟمْتِػ اإِلسْمِط َوطَمْٚمِؼ اًْمَٕم٤مَٟم٦ِم َأْن َٓ َٟمؽْمُ

ُمـ سم٤مب , ٤ًمهٚملم ُمع شمٚمؽ إُمقر سمؾ وشم٘مٚمٞمد همػمٟم٤م رم امه٤مَل٤م وىمٗم٦ماعم٤ًميملم اعمت

وم٠مىمقل ُمـ اْلٓمر قمٚمٞمٜم٤م اًمتٝم٤مون ُمع شمٚمؽ إُمقر سمحج٦م أهن٤م جمرد   ,اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ

ٟمٕمؿ ديٜمٜم٤م ضم٤مءت ُم٤ٌمدئف ًمؽمؾمٞمخ اًمٗمٓمرة ومٌٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م قمَلىم٦م وصمٞم٘م٦م واًمِم٤مهد آي٦م  !ومٓمرة

ٓمرة اهلل اًمتك ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وم٠مىمؿ وضمٝمؽ ًمٚمديـ طمٜمٞمٗم٤م وم) !ؾمقرة اًمروم اعمٙمٞم٦م

ذًمؽ اًمديـ اًم٘مٞمؿ وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓيٕمٚمٛمقن( وُمثَل اٟمك أت٤ًمءل قمٜمدُم٤م يٓمٞمؾ 

ٓ واهلل ُم٤م أىمٌحف  وُم٤م ؿمٕمقر  ؟اطمداٟم٤م سمٕمض أفم٤مومرمه٤م  ِل٤مذا أذًمؽ ُمـ اًمزيٜم٦موأطمدٟم٤م  أ

 -ي٘مػ سملم يدى اهلل  هٙمذاقُمـ يٗمٕمٚمف وه

َءَة- ىَم٤مَل  ☺قَمٚمهَٛمُٙمْؿ َٟمٌِٞمُُّٙمْؿ قمـ  ؾَمْٚمََمَن ىَم٤مَل ىِمٞمَؾ ًَمُف ىَمْد ,3   َرا  طَمتهك اْْلِ
ٍ
يُمؾه ؿَمْكء

ٌَْٚم٦َم ًمَِٖم٤مِئٍط أَ  َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ َتٜمِْجَك سم٤ِمًْمَٞمِٛملِم أَ وسَمْقٍل أَ ووَمَ٘م٤مَل َأضَمْؾ ًَمَ٘مْد هَن٤َمَٟم٤م َأْن َٟم ًْ َأْن وَأْن َٟم

ـْ صَمََلصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر أَ  َتٜمِْجَك سم٠َِمىَمؾه ُِم ًْ تَ وَٟم ًْ وسم٤مطمت٤ًمب اجلزاء , (سمَِٕمْٔمؿٍ وسمَِرضِمٞمٍع أَ  ٜمِْجَك َأْن َٟم

 ،(وإرسمٕم٦م رم آؾمتٜمج٤مء 9إظمروى ٟمجٛمع سملم اًمٓمٝم٤مرشملم اْلًٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م)ىمٚم٧م

وىمد ضم٤مء اًمٜمٝمك اًمٜمٌقى قمـ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م سم٤مْلَلء رم أيمثر ُمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ُم٤مرواه 

زوُمل آُم٤مم أبققمٞمًك اًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف  وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرْحـ اعمخ

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٌٜم٦م قمـ اًمزهري قمـ قمٓم٤مء سمـ سمزيد اًمٚمٌثل قمـ أيب أيقب 
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ٓ وإذا أتٞمتؿ اًمٖم٤مئط ومَل شمًت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م سمٖم٤مئط ☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9إنّم٤مري ىم٤مل

أيقب وم٘مدُمٜم٤م اًمِم٠مم ومقضمدٟم٤م قهمرسمقا وم٘م٤مل أبوًمٙمـ ذىمقا أوٓ شمًتدسمروه٤م وسمقل 

ذم و ;قمٞمًكقىم٤مل أب>٤م وٟمًتٖمٗمر اهلل ُمراطمٞمض ىمد سمٜمٞم٧م ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٜمٜمحرف قمٜمٝم

ُمٕم٘مؾ سمـ أيب اَلٞمثؿ وي٘م٤مل ُمٕم٘مؾ سمـ أيب واًم٤ٌمب قمـ قمٌد اهلل سمـ اْلرث سمـ اًمزسمٞمدي 

طمدي٨م أيب أيقب  ;قمٞمًكقىم٤مل أب>ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ وأيب هريرة وأيب أُم٤مُم٦م وُمٕم٘مؾ 

اًمزهري اؾمٛمف وأيقب اؾمٛمف ظم٤مًمد سمـ زيد قأصح وأبوأطمًـ رء ذم هذا اًم٤ٌمب 

ًمقًمٞمد قسمٙمر-  ىم٤مل أبقأب ;ويمٜمٞمتف>سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ  ا

ٓ ☺اًمِم٤مومٕمل اٟمَم ُمٕمتك ىمقل اًمتٌل  ;حمٛمد سمـ ادريس>قمٌد اهلل قاعمٙمل ىم٤مل أب

ٓ سمٌقل وٓ شمًتدسمروه٤م إمت٤م هذا ذم اًمٗمٞم٤مذم وأُم٤م ذم اًمٙمٜمػ وشمًت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م سمٖم٤مئط 

وىم٤مل أْحد سمـ  ;سمـ اسمراهٞمؿ>هٙمذا ىم٤مل إؾمحؼ واعمٌٞمٜم٦م ًمف رظمّم٦م ذم أن يًت٘مٌٚمٝم٤م 

سمقل وأُم٤م وذم اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م سمٖم٤مئط أ☺إٟمَم اًمرظمّم٦م ُمـ اًمٜمٌل  ;رْح٦م اهلل>طمتٌؾ 

ٓ ذم اًمٙمٜمػ أن يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ومَل يًت٘مٌٚمٝم٤م يم٠منف ل ير ذم اًمّمحراء 

  (صحٞمح  وضم٤مء سم٤مًمتحٗم٦م )وان يم٤من ىمد رضمح اًم٘مقل سم٤معمٜمع ُمٓمٚم٘م٤م 9ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

ًمقًمٞمد اعمٙملقىم٤مل أب)قًمف ىم ًمقًمٞمد ص٤مطم٥م قُمقؾمك سمـ أيب اجل٤مرود اعمٙمل أبقه (ا ا

اًمِم٤مومٕمل قمـ سمـ قمٞمٞمٜم٦م واًمٌقيٓمل ومج٤مقم٦م وقمٜمف اًمؽمُمذي وصم٘م٦م سمـ طم٤ٌمن يمذا ذم 

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أطمد إئٛم٦م اعمِمٝمقريـ قه (قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕملقىم٤مل أب)اْلَلص٦م 

قمغم وزن  (َم هذا ذم اًمٗمٞم٤مذمإٟم)اؾمٛمف حمٛمد سمـ إدريس وشم٘مدم شمرمجتف ذم اعم٘مدُم٦م 

مجع  (وم٠مُم٤م ذم اًمٙمٜمػ اعمٌٜمٞم٦م)اًمّمح٤مرى وُمٕمٜم٤مه واطمده٤م اًمٗمٞمٗم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمّمحراء 

ضمزاء أُم٤م أي  (ًمف رظمّم٦م ذم أن يًت٘مٌٚمٝم٤م)يمٜمٞمػ أي اًمٌٞمقت اعمتخذة ًم٘مْم٤مء اْل٤مضم٦م 

إؾمح٤مق سمـ راهقي٦م صم٘م٦م قه (وهٙمذا ىم٤مل إؾمح٤مق)ومج٤مئز ًمف أن يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٞمٝم٤م 

يـ اإلُم٤مم أْحد سمـ طمٜمٌؾ شم٘مدم شمرمجتف ذم اعم٘مدُم٦م ومٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل طم٤مومظ جمتٝمد ىمر
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وإؾمح٤مق أن اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م سم٤مًمٖم٤مئط واًمٌقل طمرام ذم اًمّمحراء وضم٤مئز ذم 

اًمٌٜمٞم٤من ومٗمرىم٤م سملم اًمّمحراء واًمٌٜمٞم٤من ىم٤مل اْل٤مومظ ذم اًمٗمتح وسم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمٌٜمٞم٤من 

أقمدل قِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق وهُمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمقواًمّمحراء ُمٓمٚم٘م٤م ىم٤مل اجلٛمٝمقر وه

واًمِم٤مهد ُم٤مرواه  أيْم٤م رم اًمًٜمـ رم سم٤مب اًمرظمّم٦م 9إىمقال إلقمَمًمف مجٞمع إدًم٦م ىمٚم٧م

حمٛمد سمـ اعمثٜمك ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير طمدصمٜم٤م أيب وومٞمف وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر 

هنك  9قمـ حمٛمد ًمـ اؾمحؼ قمـ أب٤من سمـ ص٤مًمح قمـ جم٤مهد قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل

يتف ىمٌؾ أن ي٘مٌض سمٕم٤مم يًت٘مٌٚمٝم٤م وذم اًم٤ٌمب قمـ أن ٟمً☺اًمٜمٌل  ت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٌقل ومرأ

طمدي٨م ضم٤مسمر ذم هذا اًم٤ٌمب طمدي٨م  ;قمٞمًكقىم٤مل أب>قمَمر سمـ ي٤مه وقم٤مئِم٦م وأيب ىمت٤مدة 

قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر  ;سمـ ؾمٚمٞمَمن>وىم٤مل  طمدصمٜم٤م هٜم٤مد طمدصمٜم٤م قمٌدة  ,طمًـ همري٥م

رىمٞم٧م يقُم٤م  9قمٛمر ىم٤مل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن قمـ قمٛمف واؾمع سمـ طم٤ٌمن قمـ اسمـ

ىم٤مل >قمغم طم٤مضمتف ُمًت٘مٌؾ اًمِم٠مم ُمًتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم ☺قمغم سمٞم٧م طمٗمّم٦م ومرأي٧م اًمٜمٌل 

 صحٞمح  9هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين قمـ اْلديثلم ;قمٞمًكقأب

ومٞمٛمٙمـ وأُم٤م اًمٙمَلم قمـ اِل٤مء اعمًتٕمٛمؾ ًمٚمقوقء ويًٛمك اًمقوقء سمٗمتح اًمقا  

٠منف اِل٤مء اًمٓم٤مهر اًم٤ٌمىمل قمغم ـمٌٞمٕمتف طمتك وان سم)سم٤مَي٤مز وصٗمف يمَم ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة اًمٞمف  

ظم٤مًمٓمتف ٟمج٤مؾم٦م سمنمط أن يٙمقن يمثػما مجٕم٤م ْلديثل أبك ؾمٕمٞمد اْلدرى وقمٌد اهلل سمـ 

وم٤مٕول قمـ أيب ؾمٕمٞمد , قمٛمروىمد ؾمٚمػ ذيمر شمّمحٞمح اًمٕمَلُم٦م إًم٤ٌمٟمك َلَم رم آرواء

 -شإن اِل٤مء ـمٝمقر ٓ يٜمجًف رء» 9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ◙اْلدري 

ُمرومققم٤م )إذا يم٤من اِل٤مء ىمٚمتلم ل  ¶ْلدي٨م اًمث٤مين ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اُم٤م ا

 وًمٜمٜمٔمر– شمقضمٞمف ٟمٌقى ُمع إظمذ رم آقمت٤ٌمر أن اِل٤مء اًمرايمد ًمف وهمػمه (حيٛمؾ اْل٨ٌم

 9رم صحٞمحف وم٘م٤مل  اًمٞمف ُمٕم٤م أن وم٘مد روى ُمًٚمؿ ؒ
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ـْ ِهَِم٤مٍم قمَ  ,0 صَمٜم٤َم ضَمِريٌر قَم ـُ طَمْرٍب طَمده صَمٜمِك ُزَهػْمُ سْم ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة طَمده ـَ قَم ـِ ؾِمػِمي ـِ اسْم

ِكِّ  ـِ اًمٜمٌه ُؾ ُِمٜمْفُ » 9ىَم٤مَل  ☺قَم ًِ اِئِؿ صُمؿه َيْٖمَت  اًمده
ِ
٤مء ـه َأطَمُديُمْؿ رِم اِْلَ ٌُقًَم  -شَٓ َي

1,  
ِ
اِئِؿ » ☺وقمٜمف أيْم٤م أنف ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله  اًمده

ِ
٤مء ُؾ َأطَمُديُمْؿ رِم اِْلَ ًِ َٓ َيْٖمَت

ًٓ  - وَمَ٘م٤مَل شضُمٜم٥ٌُم قَوهُ   -يَمْٞمَػ َيْٗمَٕمُؾ َي٤م َأب٤َم ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل َيَتٜم٤َمَوًُمُف شَمٜم٤َمُو

سمِٞم ٤م ىَم٤مَم إمَِم َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم  ,2 ـَ َُم٤مًمٍِؽ َيْذيُمُر َأنه َأقْمَرا ـِ ؾَمِٕمٞمٍد َأنهُف ؾَمِٛمَع َأنََس سْم َٞمك سْم ـْ حَيْ وقَم

٤ٌَمَل وِمٞمَٝم٤م وَمَّم٤مَح سمِِف اًمٜمه٤مُس وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل ا ِجِد وَم ًْ  رِم اعْمَ
ِ
- وَمَٚمَمه وَمَرَغ َأَُمَر شَدقُمقهُ » ☺ّلِله

 
ِ
 -سمَِذُٟمقٍب وَمُّم٥مه قَمغَم سَمْقًمِف ☺َرؾُمقُل اّلِله

ِكِّ ,3 ٌة إمَِم اًمٜمٌه َ ـْ َأؾْمََمَء ىَم٤مًَم٧ْم ضَم٤مَءِت اُْمَرأ ـْ  ☺قَم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إطِْمَداَٟم٤م ُيِّمٞم٥ُم صَمْقَِّب٤َم ُِم

 صُمؿه شَمٜمَْْمُحُف صُمؿه شُمَّمغمِّ وِمٞمفِ حَتُتُُّف صمُ »َدِم اْْلَْٞمَْم٦ِم يَمْٞمَػ شَمّْمٜمَُع سمِِف ىَم٤مَل 
ِ
٤مء  -ؿه شَمْ٘مُرُصُف سم٤ِمِْلَ

4,   
ِ
ٌه٤مٍس ىَم٤مَل َُمره َرؾُمقُل اّلِله ـِ قَم ـِ اسْم ـِ وَمَ٘م٤مَل  ☺قَم ْي سَم٤مِن » 9قَمغَم ىَمؼْمَ ََُم ًَمُٞمَٕمذه َأَُم٤م إهِنه

٤م وَمَٙم٤مَن َيْٛمِِمك سم٤ِمًمٜمهِٛمٞمٛمَ  ٤م َأطَمُدمُهَ سَم٤مِن رِم يَمٌػٍِم َأُمه ـْ َوَُم٤م ُيَٕمذه َتؽِمُ ُِم ًْ ٤م أظَمُر وَمَٙم٤مَن َٓ َي ٦ِم َوَأُمه

ٌَْقِل أَ  ورم رواي٦م قمـ إقمٛمش شسَمْقًمِفِ  ـِ اًْم َتٜمِْزُه قَم ًْ ٌَْقلِ وَويَم٤مَن أظَمُر َٓ َي ـَ اًْم -ىَم٤مَل شُِم

ُف سم٤ِمصْمٜملَْمِ صُمؿه هَمَرَس قَمغَم َهَذا َواطِمًدا َوقَمغَم َهَذا َواطِمًدا  ٞم٥ٍم َرـْم٥ٍم وَمَِم٘مه
ًِ صُمؿه ىَم٤مَل وَمَدقَم٤م سمَِٕم

٤م» ًَ ٌَ َػ قَمٜمُْٝمََم َُم٤م َلْ َيْٞم ٗمه ُف َأْن َُيَ  -ًَمَٕمٚمه

ورم هن٤مي٦م درؾمٜم٤م ٟم٘مػ هٜمٞمٝم٦م ُمع وم٤مئدشملم َلَم سمَم ؾمٌؼ شمٕمٚمؼ  إومم  قمـ أؾم٤مر 

سمتٍمف( ))مجع ؾم١مر( واًمث٤مٟمٞم٦م قمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وايمٞمٗمٞم٦م ازاًمتٝم٤م  ومٗمك اًمٗم٘مف اعمٞمن أيْم٤م

١مر9 ه ًُّ ًمِم٤مرب ُمٜمف، وم٤مٔدُمل ـم٤مهر، وؾم١مره ـم٤مهر، ُم٤م سم٘مل ذم اإلٟم٤مء سمٕمد ذب اقاًم

 ☺، ويمذًمؽ اجلٜم٥م واْل٤مئض، وىمد صم٧ٌم أن رؾمقل اهلل ا يم٤مومرً وأ ؾمقاء يم٤من ُمًٚمًَم 

ىم٤مل9 )اعم١مُمـ ٓ يٜمجس( وقمـ قم٤مئِم٦م9 أهن٤م يم٤مٟم٧م شمنمب ُمـ اإلٟم٤مء وهل طم٤مئض، 

وىمد  (، ومٞمْمع وم٤مه قمغم ُمقوع ومٞمٝم٤م )يمَلمه٤م رم صحٞمح ُمًٚمؿ☺ومٞم٠مظمذه رؾمقل اهلل 

قمغم ـمٝم٤مرة ؾم١مر ُم٤م ي١ميمؾ ْلٛمف ُمـ ِّبٞمٛم٦م إنٕم٤مم وهمػمه٤م- أُم٤م ُم٤م ٓ  أمجع اًمٕمٚمَمء
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ي١ميمؾ ْلٛمف يم٤مًم٤ًٌمع واْلٛمر وهمػمه٤م وم٤مًمّمحٞمح9 أن ؾم١مره٤م ـم٤مهر، وٓ ي١مصمر ذم اِل٤مء، 

وشمٖمػمه سم٥ًٌم ذِّب٤م ُمٜمف، وم٢مٟمف  - أُم٤م إذا يم٤من اِل٤مء ىمٚمٞمًَل ا وسمخ٤مص٦م إذا يم٤من اِل٤مء يمثػمً 

ؾُمئؾ قمـ اِل٤مء، وُم٤م يٜمقسمف ُمـ  ☺ف9 أنف يٜمجس- ودًمٞمؾ ذًمؽ9 اْلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، وومٞم

ذم اَلرة  ☺اًمدواب واًم٤ًٌمع، وم٘م٤مل9 )إذا سمٚمغ اِل٤مء ىمٚمتلم ل حيٛمؾ اْل٨ٌم(، وىمقًمف 

وىمد ذسم٧م ُمـ اإلٟم٤مء9 )إهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمجس، إٟمَم هل ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ 

ىمٚمٜم٤م سمٜمج٤مؾم٦م ؾم١مره٤م، ووضمقب قواًمٓمقاوم٤مت( وٕنف يِمؼ اًمتحرز ُمٜمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م- ومٚم

ٞم٤مء، ًمٙم٤من ذم ذًمؽ ُمِم٘م٦م، وهل ُمرومققم٦م قمـ هذه إُم٦م- أُم٤م ؾم١مر اًمٙمٚم٥م همًؾ إؿم

أن رؾمقل اهلل  ◙وم٢مٟمف ٟمجس، ويمذًمؽ اْلٜمزير- أُم٤م اًمٙمٚم٥م9 ومٕمـ أيب هريرة 

ىم٤مل9 )ـمٝمقر إٟم٤مء أطمديمؿ إذا َوًَمَغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م، أن يٖمًٚمف ؾمٌع ُمرات، أوٓهـ  ☺

ع اًمٜمج٤مؾم٤مت اًمتك ىم٤مم أُم٤مأنقا , سم٤مًمؽماب( وأُم٤م اْلٜمزير9 ومٚمٜمج٤مؾمتف، وظمٌثف، وىمذارشمف 

 ,9اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾمتٝم٤م

سمقل أدُمل وقمذرشمف وىمٞمئف9 إٓ سمقل اًمّمٌلِّ اًمذي ل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم، ومٞمٙمتٗمك  ,0

سمرؿمف؛ ْلدي٨م أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ9 )أهن٤م أت٧م سم٤مسمـ َل٤م صٖمػم ل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم إمم 

، وم٠مضمٚمًف ذم طمجره، وم٤ٌمل قمغم صمقسمف، ومدقم٤م سمَمء ومٜمْمحف ول يٖمًٚمف( ☺رؾمقل اهلل 

 أُم٤م سمقل اًمٖمَلم اًمذي ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم، ويمذا سمقل اجل٤مري٦م، وم٢مٟمف يٖمًؾ يمٌقل اًمٙمٌػم-

اًمدم اعمًٗمقح ُمـ اْلٞمقان اِل٠ميمقل، أُم٤م اًمدم اًمذي يٌ٘مك ذم اًمٚمحؿ واًمٕمروق،  ,1

اًمذي هيراق ق، وه;034>إنٕم٤مم9   َّمئ خئ حئ ُّٱ وم٢مٟمف ـم٤مهر، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم9

-  ويٜمّم٥مُّ

 ؿ، يم٤مَلر واًمٗم٠مر-سمقل وروث يمؾ طمٞمقان همػم ُم٠ميمقل اًمٚمح, 2

اعمٞمت٦م9 وهل ُم٤م ُم٤مت طمتػ أنٗمف ُمـ همػم ذيم٤مة ذقمٞم٦م  ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُمٞمت٦م , 3

 اًمًٛمؽ، واجلراد، وُم٤مٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م، وم٢مهن٤م ـم٤مهرة-
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ر اجلَمع، ٓ وُم٤مء أبٞمض رىمٞمؼ ًمزج، َيرج قمٜمد اعمَلقم٦ٌم أقاعَمْذي9 وه, 4 شمذيمُّ

 ☺ٟمجس؛ ًم٘مقًمف قضمف، وهسمِمٝمقة وٓ دومؼ، وٓ يٕم٘مٌف ومتقر، ورسمَم ٓ حيس سمخرو

9 )شمقو٠م، واهمًؾ ذيمرك(  يٕمٜمل ُمـ اعمذي، ◙ذم طمدي٨م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ًمٚمحرج؛ ٕنف مم٤م يِمؼ آطمؽماز ُمٜمف- ٤مورومٕمً  ٤مول ي١مُمر ومٞمف سم٤مًمٖمًؾ ختٗمٞمٗمً 

ـْ أص٤مسمف وم٢مٟمف يٖمًؾ ذيمره قاًمَقْدي9 وه, 5 ُم٤مء أبٞمض صمخلم َيرج سمٕمد اًمٌقل، وَُم

 -ويتقو٠م

ىم٤مًم٧م9 ضم٤مءت اُمرأة  ¶أؾمَمء سمٜم٧م أيب سمٙمر  دم اْلٞمض9 يمَم ذم طمدي٨م, 6

 ِّب٤م ُمـ دم اْلٞمض يمٞمػ شمّمٜمع؟ وم٘م٤مل9وم٘م٤مًم٧م9 إطمداٟم٤م يّمٞم٥م صمق ☺إمم اًمٜمٌل 

يمٞمٗمٞم٦م ازاًمتٝم٤م يمَم و ,)حَتُتُُّف، صمؿ شَمْ٘مُرُصُف سم٤مِل٤مء، صمؿ شمٜمْمحف، صمؿ شمّمكم ومٞمف( صحٞمح 

دة، إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم إرض واعمٙم٤من9 ومٝمذه يٙمٗمل ذم شمٓمٝمػمه٤م همًٚم٦م واطم ,9يغم

سمّم٥م اِل٤مء قمغم  ☺شمذه٥م سمٕملم اًمٜمج٤مؾم٦م، ومٞمّم٥م قمٚمٞمٝم٤م اِل٤مء ُمرة واطمدة؛ ُٕمره 

سمقل إقمرايب اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد يمَم ؾمٞم٠متك  رم ُمقوٕمف ان ؿم٤مء اهلل وإذا يم٤مٟم٧م 

ذم اإلٟم٤مء- وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ يمٚم٥م واًمٜمج٤مؾم٦م قمغم همػم إرض9 يم٠من شمٙمقن ذم اًمثقب أ

9 )إذا ☺إطمداهـ سم٤مًمؽماب؛ ًم٘مقًمف وًمغ ذم اإلٟم٤مء، ومَلسمد ُمـ همًٚمف ؾمٌع همًَلت 

، ُأوٓهـ سم٤مًمؽماب( وهذا اْلٙمؿ قم٤مم ذم ٤موًمغ اًمٙمٚم٥م ذم إٟم٤مء أطمديمؿ ومٚمٞمٖمًٚمف ؾمٌٕمً 

اإلٟم٤مء وهمػمه، يم٤مًمثٞم٤مب، واًمٗمرش- أُم٤م ٟمج٤مؾم٦م اْلٜمزير9 وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م يم٤ًمئر 

اًمٜمج٤مؾم٤مت يٙمٗمل همًٚمٝم٤م ُمرة واطمدة، شمذه٥م سمٕملم اًمٜمج٤مؾم٦م، وٓ يِمؽمط همًٚمٝم٤م 

٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمٌقل واًمٖم٤مئط واًمدم وٟمحقه٤م9 وم٢مهن٤م شمٖمًؾ ؾمٌع ُمرات- وإن يم٤مٟم

سم٤مِل٤مء ُمع اًمٗمرك واًمٕمٍم طمتك شمذه٥م وشمزول، وٓ يٌ٘مك َل٤م أبر، ويٙمٗمل ذم همًٚمٝم٤م 

رؿمف قُمرة واطمدة- ويٙمٗمل ذم شمٓمٝمػم سمقل اًمٖمَلم اًمذي ل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم اًمٜمْمح، وه

أُم٤م ضمٚمد  9 )يٖمًؾ ُمـ سمقل اجل٤مري٦م، ويٜمْمح ُمـ سمقل اًمٖمَلم(  ☺سم٤مِل٤مء؛ ًم٘مقًمف 
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9 )أيَم إه٤مب دسمغ وم٘مد ـمٝمر( ودم ☺اعمٞمت٦م ُم٠ميمقًم٦م اًمٚمحؿ9 وم٢مٟمف يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ ًم٘مقًمف 

ة ُمـ صمقِّب٤م سم٤مِل٤مء، صمؿ شمٜمْمحف، صمؿ شمّمكم ومٞمف- ومٕمغم اعمًٚمؿ أن هيتؿ  اْلٞمض شمٖمًٚمف اعمرأ

سم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم سمدٟمف وُمٙم٤مٟمف وصمقسمف اًمذي يّمكم ومٞمف، ٕهن٤م ذط ًمّمح٦م 

ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف ًمٚمٜم٤مس وأقمٜمك سمف درس اعم٠ًمل٦م  ه٤م هك سملم يديؽ ورم هن٤مي٦م – اًمّمَلة-(

  9أظمك اًمداقمٞم٦م عمريد اًمٓمٚم٥م رم ُمزيد شمقوٞمح وشمقصمٞمؼ

وقمـ ؿمٌف اشمٗم٤مق أئٛمتٜم٤م قمغم أن اًمٓمٝم٤مرة وهمػمه٤م ُمـ  ), اعمدارؾم٦م )ُمد(ًمٚمٛم٠ًمل٦م 

)أمجٕمقا  (اظمتَلف اًمٕمٚمَمء) رم ذوط صح٦م اًمّمَلة ي٘مقل آُم٤مم اسمـ هٌػمة ؒ

قىمػ اًمّمَلة ُمـ اًمقاضم٤ٌمت وأن ذًمؽ ذط ذم صح٦ماًمّمَلة  قمغم أن ـمٝم٤مرة ُم

وأمجٕمقا قمغم أن ذط صح٦م اًمّمَلة ؾمؽم اًمٕمقرة قمـ اًمٕمٞمقن وأنف واضم٥م إٓ ُم٤مًمٙم٤م 

سمنمط ذم صحتٝم٤م إٓ أنف يت٠ميمد ِّب٤م وُمـ أصح٤مسمف  ُمـ قهذا واضم٥م وًمٞمس ه 9وم٘م٤مل

 وأمجٕمقا قمغم أن ـمٝم٤مرة صمقب اعمّمغم ذط رم-سمنمط ُمع اًمذيمر واًم٘مدرةقه 9ىم٤مل

وأمجٕمقا  ,صح٦م اًمّمَلة-وأمجٕمقا قمغم أن اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اْلدث ذط رم صح٦م اًمّمَلة

 -قمغم أن ـمٝم٤مرة اًمٌدن قمـ اًمٜمجس ذط ذم صح٦م اًمّمَلة ًمٚم٘م٤مدر قمٚمٞمٝم٤م

همٚم٦ٌم اًمٔمـ قمغم دظمقًمف ذط ذم   صح٦م ووأمجٕمقا قمغم أن اًمٕمٚمؿ سمدظمقل اًمقىم٧م أ

ل اًمقىم٧م،وأُم٤م اًمّمَلة إٓ ُم٤مًمٙم٤م، وم٢من اًمنمط ذم صح٦م اًمّمَلة قمٜمده اًمٕمٚمؿ سمدظمق

 9وأمجٕمقا قمغم أن اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ذط رم صح٦م اًمّمَلة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم-همٚم٦ٌم اًمٔمـ ومَل

رم طم٤مًمتلم طم٤مًم٦م اعم٤ًمسم٘م٦م قآ ُمـ قمذر وه وطمٞم٨م ُم٤ميمٜمتؿ ومقًمقا وضمقهٙمؿ ؿمٓمرة(

وؿمدة  اْلقف، واًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمًٗمر اًمٓمقيؾ قمغم اًمراطمٚم٦م ًمٚميورة ُمع يمقٟمف ُم٠مُمقرا 

وم٢من يم٤من اعمّمكم سمحيهت٤م  ،أن يًت٘مٌٚمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مع طم٤مل اًمتقضمف وشمٙمٌػمه اإلطمرام

اًمت٘مٚمٞمد ووإذا يم٤من هم٤مئ٤ٌم وم٤مٓضمتٝم٤مد أ ،ومٞمتقضمف إمم قمٞمٜمٝم٤م وإن يم٤من ىمري٤ٌم ُمٜمٝم٤م وم٤ٌمًمٞم٘ملم

اًمٓمٞم٥م حمٛمدصديؼ قورم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ي٘مقل اًمٕمَلُم٦م أب ،(اْلؼم ممـ يم٤من ُمـ أهٚمفوأ
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تٞمٕم٤مسمف ظم٤من اًم٘مٜمقضمك رم ذطم٦م قمغم اًمدرر اًمٌٝمٞم٦م يمَلُم٤م ٟمٗمٞم٤ًم حيًـ اؾم

ي٘مّمد  ,)وىمد ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم وضمقب شمٓمٝمػم اًمثَلصم٦م )ىمٚم٧م ,9ومٞم٘مقل ؒ

وذه٥م مجع إمم أن ذًمؽ ذط ًمّمح٦م , ًمٚمّمَلة (سم٤مًمثَلصم٦م هٜم٤م اًمٌدن واًمثقب واعمٙم٤من

اًمّمَلة وذه٥م آظمرون إمم أنف ؾمٜم٦م واْلؼ اًمقضمقب ومٛمـ صغم ُمَلسم٤ًم ًمٜمج٤مؾم٦م قم٤مُمدا 

قمدُمٝم٤م ذم قمدم اعمنموط  وم٘مد أظمؾ سمقاضم٥م وصَلشمف صحٞمح٦م واًمنمـمٞم٦م اًمتل ي١مصمر

يمَم ىمرره أهؾ إصقل ٓ يّمٚمح ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُم٤م يم٤من يٗمٞمد ذًمؽ ُمثؾ ٟمٗمل اًم٘مٌقل 

اًمٜمٝمل قمـ اًمّمَلة ذم اعمٙم٤من وأ ٓ صَلة عمـ صغم ذم ُمٙم٤من ُمتٜمجس""ٟمحق9وأ

اعمتٜمجس ًمدًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمٗم٤ًمد- وأُم٤م جمرد إُمر ومَل يّمٚمح إلصم٤ٌمت اًمنموط 

ـ ىم٤مل9 إن إُمر سم٤مًمٌمء هنل قمـ وده ومٚمٞمٙمـ هذا ُمٜمؽ قمغم ذيمر مهللا إٓ قمغم ىمقل ُم

وم٢مٟمؽ إن شمٗمٓمٜم٧م ًمف رأي٧م اًمٕمج٥م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وم٢مهنؿ يمثػما ُم٤م َيٕمٚمقن اًمٌمء ذـم٤م 

وٓ يًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمٚمف همػم اًمقضمقب ويمثػما ُم٤م َيٕمٚمقن اًمٌمء واضم٤ٌم ودًمٞمٚمف يدل قمغم 

صقًمٞم٦م واًمذهقل قمٜمٝم٤م- اًمنمـمٞم٦م واًم٥ًٌم اْل٤مُمؾ قمغم ذًمؽ قمدم ُمراقم٤مة اًم٘مقاقمد إ

شم٠مبػم سمٓمَلن قواْل٤مصؾ9 أن ُم٤م دل قمغم اًمنمـمٞم٦م دل قمغم اًمقضمقب وزي٤مدة وه

اعمنموط وُم٤م دل قمغم اًمقضمقب ٓ يدل قمغم اًمنمـمٞم٦م ٕن هم٤مي٦م اًمقاضم٥م أن شم٤مريمف يذم 

ئف أ قم٤مرض ُمـ وأُم٤م أنف يًتٚمزم سمٓمَلن اًمٌمء اًمذي ذًمؽ اًمقاضم٥م ضمزء ُمـ أضمزا

طمٙمؿ وسم٤مًمقضمقب وضمٕمؾ قمدُمف ُمقضم٤ٌم ًمٚمٌٓمَلن أ قمقاروف ومَل ومٛمـ طمٙمؿ قمغم اًمٌمء

قمغم اًمٌمء سم٤مًمنمـمٞم٦م ول َيٕمؾ قمدُمف ُمقضم٤ٌم ًمٚمٌٓمَلن وم٘مد همٗمؾ قمـ هذيـ اعمٗمٝمقُملم 

وذم اعم٘م٤مم أدًم٦م خمتٚمٗم٦م وُم٘م٤مٓت ـمقيٚم٦م ًمٞمس هذا حمؾ سمًٓمٝم٤م- وؾمؽم قمقرشمف ًم٘مقًمف 

ىمٚم٧م9 اًمزيٜم٦م ُم٤م وارى قمقرشمؽ  - َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ شمٕم٤ممم9

٤مهد واعمًجد اًمّمَلة وِل٤م وىمع ُمٜمف صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ُمـ إُمر قم٤ٌمءة ىم٤مًمف جمقوًم

سمًؽمه٤م ذم يمؾ إطمقال يمَم ذم طمدي٨م ِّبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أبٞمف قمـ ضمده ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م 
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اطمٗمظ قمقرشمؽ إٓ ُمـ زوضمتؽ "رؾمقل اهلل9 قمقراشمٜم٤م ُم٤م ٟم٠ميت ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٟمذر ىم٤مل9

اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ إن "ُمٚمٙم٧م يٛمٞمٜمؽ" ىمٚم٧م9 وم٢مذا يم٤من اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ىم٤مل9وأ

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أطمؼ أن "يراه٤م أطمد ومَل يريٜمٝم٤م" ىمٚم٧م9 وم٢مذا يم٤من أطمدٟم٤م ظم٤مًمٞم٤م ىم٤مل9

داود واسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري وطمًٜمف قيًتحٞم٤م ُمٜمف" أظمرضمف أْحد وأب

ٓ شمؼمز ومخذك وٓ "اًمؽمُمذي وصححف اْل٤ميمؿ وُمـ ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف9

داود واسمـ ُم٤مضمف واْل٤ميمؿ واًمٌزار وذم ق" أظمرضمف أبشمٜمٔمر إمم ومخذ طمل وٓ ُمٞم٧م

إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل وًمٙمٜمف يٕمْمده طمدي٨م حمٛمد سمـ ضمحش ىم٤مل9 ُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ي٤م ُمٕمٛمر همط ومخذيؽ وم٢من "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف قمغم ُمٕمٛمر وومخذاه ُمٙمِمقومت٤من وم٘م٤مل9

اًمٗمخذيـ قمقرة" أظمرضمف أْحد واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤م وأظمرضمف أيْم٤م ذم شم٤مرَيف 

اًمٗمخذ "ذم اعمًتدرك وروى اًمؽمُمذي وأْحد ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤م9واْل٤ميمؿ 

داود اًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمـ طم٤ٌمن ققمقرة" وأظمرج ٟمحقه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م وأْحد وأب

وصححف وقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري وىمد قم٤مرض أطم٤مدي٨م اًمٗمخذ قمقرة أطم٤مدي٨م أظمر وًمٞمس 

تف وٓ يّمٚمح ذم سمٞموومٞمٝم٤م إٓ أنف صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف يمِمػ قمـ ومخذه يقم ظمٞمؼم أ

ذًمؽ عمٕم٤مرو٦م ُم٤م شم٘مدم، وورد ذم اًمريم٦ٌم ُم٤م يٗمٞمد أهن٤م شمًؽم وُم٤م َي٤مًمػ ذًمؽ وأُم٤م اعمرأة 

داود قٓ ي٘مٌؾ اهلل صَلة طم٤مئض إٓ سمخَمر" أظمرضمف أْحد وأب"ومقرد طمدي٨م9

واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م واْل٤ميمؿ وىمد روي ُمقىمقوم٤م وُمرومققم٤م ُمـ طمدي٨م 

يٗمٞمد وضمقب ؾمؽم اًمٕمقرة أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ قم٤مئِم٦م وُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ومم٤م 

ومٚمٞمخ٤مًمػ "اًمّمَلة ذم اًمثقب اًمقاطمد ًمٞمس قمغم قم٤مشمؼ اعمّمكم ُمٜمف رء وذم سمٕمْمٝم٤م9

وإن يم٤من وٞم٘م٤م وم٤مشمزر سمف" ويمٚمٝم٤م ذم اًمّمحٞمح، وًمٙمـ ًمٞمس "سملم ـمرومٞمف" وذم سمٕمْمٝم٤م9

ومٞمٝم٤م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمف اًمنمـمٞم٦م اًمتل سح ِّب٤م مج٤مقم٦م ُمـ اعمّمٜمٗملم وطمدي٨م اْلَمر إذا 

ة وىمد قمروم٧م مم٤م ؾمٚمػ أن اًمذي قٝمض ًمَلؾمتدٓل سمف قمغم اًمنمـمٞم٦م ومٝماٟمت ظم٤مص سم٤معمرأ
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اًمريمـ ٓ اًمقاضم٥م ومٛمـ زقمؿ أن واًمنمط أقيًتٚمزم قمدُمف قمدم اًمّمَلة أي سمٓمَلهن٤م ه

صغم سمثٞم٤مب ُمتٜمج٦ًم يم٤مٟم٧م صَلشمف سم٤مـمٚم٦م وُمـ فمٝمر رء ُمـ قمقرشمف ذم اًمّمَلة أ

تٓمٝمػم وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد اًموُمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ وٓ يٜمٗمٕمف جمرد إواُمر سم٤مًمًؽم أقومٝم

 ُمٜمٝم٤م اًمقضمقب- ا ـه

يم٤مؿمٗم٦م  (وهٜم٤م  ًمٚمٗم٤مئدة ٓ سم٠مس أن ٟمتذايمر ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م )وان ؿمئ٧م وم٘مؾ وقاسمط

ريمٜم٤م وٓ ؿمؽ أن اًم٘م٤مقمدة إم عمثؾ هذه اًم٘مقاقمد وظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتك اقمتؼمت ذـم٤م أ

وىمقل  (إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م)وهك اطمدى اْلٛمس اًمٙم٤ٌمر اًمتك ُمْم٧م هك 

 9ٝم٤م )وأرؿمؼ وأطمًـ ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرةقمٜم اًمًٌٙمك ؒ

وُمـ صمؿ  إٟمَم إقمَمل سم٤مًمين٤مت"" ☺ىمقل ُمـ أويت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ  

 9ىم٤مئَل  اؾمتٜمٌط ؒ

 -ويدظمؾ ومٞمٝم٤م أيْم٤م ,وضمقب اًمٜمٞم٦م طمٞم٨م دم٥م- 9ىم٤مقمدة,0 

اًمٜمٞم٦م ًمتٛمٞمٞمز اًمٕم٤ٌمدات قمغم اًمٕم٤مدات وًمتٛمٞمٞمز ُمراشم٥م اًمٕم٤ٌمدات سمٕمْمٝم٤م  9ىم٤مقمدة,1 

يؽمدد سملم اجلٚمقس ًمَلقمتٙم٤مف واجلٚمقس  ،عمًجديم٤مجلٚمقس ذم ا 9قمـ سمٕمض   وم٤مٕول

ويم٤مًمقوقء واًمٖمًؾ يؽمدد سملم اًمتؼمد واًمتٜمٔمٞمػ واًم٘مري٦م ومٚمقٓ اًمٜمٞم٦م ِل٤م  ،ًمَلؾمؽماطم٦م

 -ويدظمؾ ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة ,متٞمزت اًمٕم٤ٌمدة قمـ همػمه٤م وٓ طمّمٚم٧م

يمؾ ٟمٞم٦م َي٥م ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م ٕول اًمٕمٛمؾ إٓ اًمّمقم ٕن اْلرص قمغم  9ىم٤مقمدة ,2

 -ويدظمؾ ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة ,دم ُم٘م٤مرٟمتف-ُم٘م٤مرٟمتف َيِمك ُمٜمف قم

يمؾ ُمٗمروولم ومَل دمزهيَم ٟمٞم٦م واطمدة إٓ اْل٩م واًمٕمٛمرة" وألحؼ "9ىم٤مقمدة,3

اًم٘مٗم٤مل سم٘مٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات سم٤معمٗمروو٤مت وٟم٘مض قمٚمٞمف ٟمٞم٦م همًؾ اجلٜم٤مسم٦م- واجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد 

 -وآؾمتً٘م٤مء وم٤مهن٤م حتّمؾ  يدظمؾ ومٞمٝم٤م أيْم٤م
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وُمـ صمؿ ل حيت٩م اإليَمن واًمٕمروم٤من  ُم٤م متٞمز سمٜمٗمًف ٓ حيت٤مج إمم ٟمٞم٦م- 9ىم٤مقمدة ,4 

واًم٘مراءة إمم ٟمٞم٦م اًمت٘مرب سمؾ يٙمٗمك جمرد اًم٘مّمد ًمٞمخرج اًمذاهؾ ا ه                                                            ،وإذان وإذيم٤مر

رم إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ىمقاقمد ظم٤مص٦م سمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف طمٞم٨م سمدأ سمرسمع  وذيمر ؒ

 -ٝم٤مرة )سمتٍمف(اًمٕم٤ٌمدات يمَم ىم٤مل رم اًمٓم

د سم٤مإلمج٤مع وأدُمل قمغم إصح    9ىم٤مقمدة ,0 يمؾ ُمٞمت٦م ٟمج٦ًم إٓ اًمًٛمؽ واجلرا

 إٓ اجلٜملم اًمذي يقضمد ُمٞمت٤م سمٕمد ذيم٤مة أُمف ا ـه  9ىم٤مل اًمراومٕمل واًمٜمقوي

اِل٤مء سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمّمَلة سمؾ  ,اعم٤ًمومر,ٓ قمؼمة سمرؤي٦م اعمتٞمٛمؿ   9ىم٤مقمدة ,1

ُم٤ًمومر وم٤مٕصح قذم ىمرسم٦م وه  ، سمًٗمره واًمٗم٤مىمددمزيف صَلشمف إٓ ذم ُم٠ًملتلم- اًمٕم٤ميص

 ومٞمٝمَم وضمقب اإلقم٤مدة-

إٓ إذا ىمدر قمغم   ؛وم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ يٕمٞمد اًمّمَلة إذا ىمدر قمغم أطمدمه٤م  9ىم٤مقمدة,2

 -وم٢مٟمف ٓ يٕمٞمد إذ ٓ وم٤مئدة ومٞمف  ؛اًمؽماب ذم ُمقوع ٓ يً٘مط اًم٘مْم٤مء

يمذا قمٌقر و  ،إذا اٟم٘مٓمع دم اْلٞمض ارشمٗمع حتريؿ اًمّمقم واًمٓمَلق  9ىم٤مقمدة ,3

قمغم اًم٘مقل ,زوائد اًمروو٦م" أنف يزول "سمٕمد ومٗمل أى وان ل شمتٓمٝمر ومٚم٧م9 اعمًجد-

 إٓ قمغم وضمف ؿم٤مذ وشمٌ٘مك ؾم٤مئر اعمحرُم٤مت إمم أن شمٖمتًؾ- ,سمتحريٛمف

وم٢من   ؛ٓ شم١مظمر اعمًتح٤مو٦م آؿمتٖم٤مل سم٠مؾم٤ٌمب اًمّمَلة سمٕمد اًمٓمٝم٤مرة  9ىم٤مقمدة,4

ػم ًم٥ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اًمّمَلة اؾمت٠منٗم٧م إٓ ومٞمَم إذا يم٤من اًمت٠مظم ,ودُمٝم٤م َيري,أظمرت 

  ،يمًؽم اًمٕمقرة واٟمتٔم٤مر اجلَمقم٦م وم٤معمذه٥م أنف ٓ َيدد وٟمٗمل اًمراومٕمل اْلَلف ومٞمف

 وًمٙمـ ومٞمف وضمف ذم اْل٤موي-

وم٤مٕصح ذم حت٘مٞمؼ   ؛شمٙمره اًمّمَلة ذم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ- إٓ ذم اًمؼماري  9ىم٤مقمدة,5

 اعمذه٥م اؾمتثٜم٤مؤه٤م ًمٗم٘مد همٚم٦ٌم اًمٜمج٤مؾم٦م-  
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ويًتثٜمك إذا ل َيد ؾم٤مشمرا  ،اًمثقب اْلرير حمرُم٦م"صَلة اًمرضمؾ ذم " 9ىم٤مقمدة,6

 همػمه قمغم إصح-

واًمتٜمٗمؾ ذم   ،إٓ ذم اْلقف اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ذط ذم صح٦م اًمّمَلة"-" 9ىم٤مقمدة,7

وهمريؼ قمغم ًمقح َي٤مف ُمـ اؾمت٘م٤ٌمًمف وُمرسمقط ًمٖمػم   ،اًمًٗمر اعم٤ٌمح ذي اًم٘مّمد اعمٕمٚمقم

ُم٤مًمف وأ  9طمٚمتف قمغم ٟمٗمًفوقم٤مضمز ل َيد ُمقضمٝم٤م وظم٤مئػ ُمـ ٟمزوًمف قمـ را  ،اًم٘مٌٚم٦م

 اٟم٘مٓم٤مع روم٘متف-وأ

  ،يمؾ صَلة شمٗمقت ذم زُمـ اْلٞمض ٓ شم٘م٣م إٓ ذم ُم٠ًمل٦م واطمدة  9ىم٤مقمدة ,8   

رم وم٘مف اْل٩م  وقمٜمد ُمـ قسمؾ واًمٓمقاف ذاشمف أيْم٤م يمَم ه 9وهل ريمٕمت٤م اًمٓمقاف-ىمٚم٧م

 -اقمتؼمه حتٞم٦م اًمٙمٕم٦ٌم

ضمٜم٥م   9هقيمؾ ضمٜم٥م يٛمٜمع ُمـ اًم٘مرآن وًم٨ٌم اعمًجد إٓ واطمدا- و  9ىم٤مقمدة, /0

ًم٘مٞم٤مم اًمتٞمٛمؿ  ,اًم٘مراءة واًمٚم٨ٌمقوه,وم٢مٟمف ٓ يٛمٜمع مم٤م َيتص سم٤مجلٜم٤مسم٦م   ؛شمٞمٛمؿ صمؿ أطمدث

وُمس   ،واًمًجقد  ،اًمّمَلةقوه  ،ويٛمٜمع ُم٤م َيتص سم٤مْلدث  ،ذم ذًمؽ ُم٘م٤مم اًمٖمًؾ

 اهمتًؾ صمؿ أطمدث-ا ـهقيمَم ًمقومٝم  ؛ًمٓمرآن اْلدث  ،اعمّمحػ

ومٚمف سم٤مًمٗمٕمؾ ,اًمقوقء , اهلل ُم٤م زال ُمٕمٜم٤م ان ؿم٤مء (واًمٙمَلم رم هذه اعمدارؾم٦م )ُمد 

أريم٤من ؾمت٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم ضم٤مء رم ُمتـ أبك ؿمج٤مع  )وومروض اًمقوقء ؾمت٦م اؿمٞم٤مء 

اًمٜمٞم٦م قمٜمد همًؾ اًمقضمف وهمًؾ اًمقضمف وهمًؾ اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم وُمًح سمٕمض اًمرأس 

ورم اعمٝمذب  (وهمًؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمٌلم واًمؽمشمٞم٥م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه

٤مه أؿمٞم٤مء اًمٜمٞم٦م وهمًؾ اًمقضمف وهمًؾ اًمٞمديـ )واًمٗمرض مم٤م ذيمرٟم ًمٚمِمػمازى ؒ

وُمًح سمٕمض اًمرأس وهمًؾ اًمرضمٚملم واًمؽمشمٞم٥م وأو٤مف إًمٞمف ذم اًم٘مديؿ اعمقآة 

اعمٕمتٛمد قمٜمدهؿ رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد قأُم٤م رم اجلديد وه ,ىمٚم٧م (ومجٕمٚمف ؾمٌٕم٤م

واًمذي )آظمتَلف وم٤معمقآه ؾمٜم٦م ومتٜمٌف وقمـ ٟمقاىمْمف ي٘مقل ص٤مطم٥م ُمتـ أبك ؿمج٤مع 
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ؾمت٦م اؿمٞم٤مء ُم٤م ظمرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم واًمٜمقم قمغم همػم هٞمئ٦م اعمتٛمٙمـ يٜم٘مض اًمقوقء 

ة إضمٜمٌٞم٦م ُمـ همػم طم٤مئؾ وُمس ومرج ووزوال اًمٕم٘مؾ سمًٙمر أ ُمرض وعمس اًمرضمؾ اعمرأ

(  أُم٤م ومرووف قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م أدُمل سم٤ٌمـمـ اًمٙمػ وُمس طمٚم٘م٦م دسمره قمغم اجلديد ا ـه

وإنػ  همًؾ اًمقضمف واًمٗمؿ 9)ومرووف ؾمت٦م ومٙمَم ي٘مقل ص٤مطم٥م زاد اًمًت٘مٜمع ؒ

وُمٜمف إذٟم٤من" وهمًؾ اًمرضمٚملم وأرضمٚمٙمؿ إمم "ُمٜمف وهمًؾ اًمٞمديـ وُمًح اًمرأس

طمتك يٜمِمػ اًمذي ىمٌٚمف- قاًمٙمٕمٌلم واًمؽمشمٞم٥م واعمقآة وهل أن ٓ ي١مظمر همًؾ قمْم

اًمٓمٝم٤مرة ِل٤م ٓ ي٤ٌمح إٓ وواًمٜمٞم٦م ذط ًمٓمٝم٤مرة إطمداث   يمٚمٝم٤م ومٞمٜمقي رومع اْلدث أ

ٟم٤مؾمٞم٤م طمدصمف" ارشمٗمع-  وإن "دمديدا ُمًٜمقٟم٤موأِّب٤م- وم٢من ٟمقى ُم٤م شمًـ ًمف اًمٓمٝم٤مرة يم٘مراءة 

ويمذا قمٙمًف" وإن اضمتٛمٕم٧م أطمداث شمقضم٥م "ٟمقى همًَل ُمًٜمقٟم٤م أضمزأ قمـ واضم٥م

وىم٤مل ص٤مطم٥م دًمٞمؾ  -(ومٜمقى سمٓمٝم٤مرشمف أطمده٤م ارشمٗمع ؾم٤مئره٤مهمًَل وووقءا أ

)وومرووف ؾمت٦م9 همًؾ اًمقضمف وُمٜمف اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وهمًؾ  اًمٓم٤مًم٥م ؒ

ٚمف وُمٜمف إذٟم٤من وهمًؾ اًمرضمٚملم ُمع اًمٙمٕمٌلم اًمٞمديـ ُمع اعمروم٘ملم وُمًح اًمرأس يم

واًمؽمشمٞم٥م واعمقآة وذوـمف صمَمٟمٞم٦م9 اٟم٘مٓم٤مع ُم٤م يقضمٌف واًمٜمٞم٦م واإلؾمَلم واًمٕم٘مؾ 

واًمتٛمٞمٞمز واِل٤مء اًمٓمٝمقر اعم٤ٌمح وإزاًم٦م ُم٤م يٛمٜمع وصقًمف وآؾمتجَمر( وقمـ ٟمقاىمض 

وهل صمَمٟمٞم٦م9 أطمده٤م9 اْل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم ىمٚمٞمَل يم٤من ) اًمقوقء أيْم٤م ي٘مقل ؒ

ظمروج اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٌدن وم٢من يم٤من سمقٓ  9ٟمج٤ًم-  اًمث٤مينويمثػما ـم٤مهرا يم٤من أوأ

هم٤مئٓم٤م ٟم٘مض ُمٓمٚم٘م٤م وإن يم٤من همػممه٤م يم٤مًمدم واًم٘ملء ٟم٘مض إن ومحش ذم ٟمٗمس يمؾ وأ

 أطمد سمحًٌف-

ٟمقم ُم٤م ل يٙمـ اًمٜمقم يًػما قمروم٤م ُمـ وشمٖمٓمٞمتف سم٢مهمَمء أواًمث٤مًم٨م9 زوال اًمٕم٘مؾ أ

طمٚم٘م٦م وومرج أدُمل اعمتّمؾ سمَل طم٤مئؾ أ ,فمٗمرهٓ , ُمًف سمٞمده 9ضم٤مًمس وىم٤مئؿ-  اًمراسمع

عمس سمنمة اًمذيمر ٕنثك  9دسمره ٓ ُمس اْلّمٞمتلم وٓ ُمس حمؾ اًمٗمرج اًم٤ٌمئـ- اْل٤مُمس

حمرُم٤م وقمجقزا أويم٤من اعمٚمٛمقس ُمٞمت٤م أقإنثك اًمذيمر ًمِمٝمقة ُمـ همػم طم٤مئؾ وًموأ
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عمًتؿ ٓ عمس ُمـ دون ؾمٌع وٓ عمس ؾمـ وفمٗمر وؿمٕمر وٓ اًمٚمٛمس سمذًمؽ- وٓ وأ

وضمد ؿمٝمقة-   اًم٤ًمدس9 همًؾ قاعمٚمٛمقس سمدٟمف وًموووقء اعمٛمًقس ومرضمف يٜمت٘مض 

  -ي٤ٌمذه ٓ ُمـ يّم٥م اِل٤مءوُمـ ي٘مٚم٥م اعمٞم٧م قسمٕمْمف واًمٖم٤مؾمؾ هواعمٞم٧م أ

ٟمٞمئ٤م ومَل ٟم٘مض سمٌ٘مٞم٦م أضمزائٝم٤م يمٙمٌد وىمٚم٥م وـمح٤مل قأيمؾ ْلؿ اإلسمؾ وًم 9اًم٤ًمسمع

ن وُمرق ْلؿ وٓ  ويمرش وؿمحؿ ويمٚمٞم٦م وًم٤ًمن   ورأس وؾمٜم٤مم ويمقارع وُمٍما

اًمردة ويمؾ ُم٤م أوضم٥م اًمٖمًؾ أوضم٥م  9سمذًمؽ ُمـ طمٚمػ ٓ ي٠ميمؾ ْلَم    اًمث٤مُمـ حيٜم٨م

 اًمقوقء همػم اعمقت-

 خل ُّٱ ىم٤مل اّلِّل شمٕم٤ممم9 -وقمٜمد اًم٤ًمدة اْلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل اًم٘مدورى ؒ,2
 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
- ومٗمرض اًمٓمٝم٤مرة9 همًؾ ;5>اِل٤مئدة9   َّجه ين ىن  من خن

٤ٌمن يدظمَلن ذم اًمٖمًؾ؛ إقمْم٤مء اًمثَلصم٦م، وُمًح اًمرأس، واعمروم٘م٤من واًمٙمٕم

 ☺واعمٗمروض ذم ُمًح اًمرأس ُم٘مدار اًمٜم٤مصٞم٦م؛ ِل٤م روى اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أن اًمٜمٌل 

أتك ؾم٤ٌمـم٦م ىمقم وم٤ٌمل وشمقو٠م وُمًح قمغم ٟم٤مصٞمتف وظمٗمٞمف("-وقمٚمؼ ص٤مطم٥م اًمٚم٤ٌمب "

رم ذطم٦م قمغم اْلدي٨م سم٘مقًمف )ىم٤مل اًمٙمَمل ذم اًمٗمتح؛ إن هذا اْلدي٨م جمٛمقع ُمـ 

شمقو٠م وُمًح سمٜم٤مصٞمتف  ☺مه٤م ُم٤م رواه ُمًٚمؿ قمٜمف أنف طمديثلم روامه٤م اعمٖمػمة، أطمد

- أتك ؾم٤ٌمـم٦مىمقم وم٤ٌمل ىم٤مئًَم  ☺وقمغم اْلٗملم- وأظمر رواه اسمـ ُم٤مضم٦م قمٜمف أنف 

، ٕن يمَل ُمـ اْلديثلم ُمـ رواي٦م اعمٖمػمة- وًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل ول ٤مواًم٘مدوري ًمٞمس خمٓمئً 

ويم٤من  ٤مٓ َيقز أن شمٙمقن يمؾ ُمٜمٝمَم واىمٕم٦م همػم إظمرى، وإن يم٤من آؾمتدل صحٞمحً 

 وىم٤مل ص٤مطم٥م ُمٚمت٘مك إبحر ؒ -يٛمٙمـ اإلىمتّم٤مر ومٞمف قمغم رواي٦م ُمًٚمؿ ومت٠مُمؾ(

)ومٗمرض اًمقوقء همًؾ إقمْم٤مء اًمثَلصم٦م وُمس اًمرأس واًمقضمف ُم٤م سملم ىمّم٤مص اًمِمٕمر 

ٕيب  ٤موأؾمٗمؾ اًمذىمـ وؿمحٛمتل إذٟملم ومٞمٗمرض همًؾ ُم٤م سملم اًمٕمذار وإذن ظمَلومً 
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ٗمروض ذم ُمًح اًمرأس ىمدر يقؾمػ واعمروم٘م٤من واًمٙمٕم٤ٌمن يدظمَلن ذم اًمٖمًؾ واعم

أصٌٕملم َٓيقز ويٗمرض وُمد سم٠مصٌع أقاًمرسمع وىمٞمؾ َيزىء ووع صمَلث أص٤مسمع وًم

 -ُمًح رسمع اًمٚمحٞم٦م(

رم اًمتٚم٘ملم ومٗمرووف ؾمت٦م وهل قي٘مقل اِل٤مًمٙمٞم٦م يمَم ه  ()ومرائض اًمقوقء وقمٜمٝم٤م,3

اًمٜمٞم٦م وهمًؾ اًمقضمف يمٚمف وهمًؾ اًمٞمديـ إمم آظمر اعمروم٘ملم واعمًح سم٤مًمرأس يمٚمف وهمًؾ 

اِل٤مء اعمٓمٚمؼ وؾمٜمٜمف ؾمٌع وهل همًؾ قإمم اًمٙمٕمٌلم وُم٤م سمف يٗمٕمؾ ذًمؽ وهاًمرضمٚملم 

اًمٞمديـ ىمٌؾ إدظم٤مَلَم ذم اإلٟم٤مء واعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وهمًؾ اًمٌٞم٤مض اًمذي سملم 

 اًمّمدغ وإذن وُمًح داظمَلٕذٟملم وذم فم٤مهرمه٤م ظمَلف ودمديد اِل٤مء َلَم واًمؽمشمٞم٥م 

ُم٤م ًمزُمف( وي٘مقل ف وهل ىمّمده سمف أُم٤م اًمٜمٞم٦م وم٘مد سمٞمٜم٤م أهن٤م ُمـ ومروو ,وسمٕمد يمٚمَمت ىم٤مل,

)سم٤مب ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء وُم٤م يٜم٘مّمف سمٕمد صحتف يقضم٥م  قمـ ٟمقاىمض اًمقوقء

اًمقوقء ؿمٞمئ٤من أطمداث وأؾم٤ٌمب ًمألطمداث وم٠مُم٤م إطمداث اعمقضم٦ٌم ًمٚمقوقء ومٝمل ُم٤م 

ظمرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم ُمـ اعمٕمت٤مد دون اًمٜم٤مدر اْل٤مرج قمغم وضمف اعمرض واًمًٚمس ُمـ 

إذا يم٤من ذًمؽ قمغم همػم وضمف اًمًٚمس وآؾمتٜمٙم٤مح ودى وُمذى أوسمقل أوريح أوهم٤مئط أ

وإن يم٤من اًمٌقل واعمذى ظم٤مرضملم قمغم وضمف اًمًٚمس وآؾمتٜمٙم٤مح ومَل ووقء ومٞمٝمَم 

واضم٥م ويمذًمؽ ُم٤م ظمرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم ُمـ همػم اعمٕمت٤مد يم٤مْلَم واًمدم واًمدود ومَل 

ووقء ومٞمف ويٗمًد اًمقوقء اًمردة وٓ يقضم٥م اًمقوقء ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٌدن ُمـ همػم 

ىمٞمئ وٓ ىمٚمس وٓ سمٚمٖمؿ وٓ رقم٤مف وٓ طمج٤مُم٦م وٓ وم٤ًمد وٓ همػم  اًمًٌٞمٚملم ُمـ

ذًمؽ-  وأُم٤م أؾم٤ٌمب إطمداث ومٝمل ُم٤م أدت إمم ظمروج إطمداث هم٤مًم٤ٌم وذًمؽ ٟمققم٤من 

أطمدمه٤م9 زوال اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜمقم واًمًٙمر واجلٜمقن واإلهمَمء-وم٠مُم٤م اًمٜمقم اعمًتث٘مؾ ومٞمج٥م 

همػم ذًمؽ وٚمقس أضموؾمجقد أوُمٜمف اًمقوقء قمغم أى طم٤مل يم٤من اًمٜم٤مئؿ ُمـ اوٓمج٤مع أ

وُم٤م دون آؾمتث٘م٤مل َي٥م ُمٜمف اًمقوقء ذم آوٓمج٤مع واًمًجقد وٓ َي٥م ذم 

اجلٚمقس-وأُم٤م اًمًٙمر واجلٜمقن وآهمَمء  ومٞمج٥م اًمقوقء سم٘مٚمٞمٚمف ويمثػمه-واًمٜمقع 
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ضسم٤من عمس اًمٜم٤ًمء وُمس اًمذيمر وم٠مُم٤م عمس اًمٜم٤ًمء ومٞمج٥م ُمٜمف اًمقوقء إذا قوه9أظمر

ـ وراء طم٤مئؾ رىمٞمؼ ٓ يٛمٜمع اًمٚمذة وأن يم٤من ُمويمثػما ُم٤ٌمذا أويم٤من ًمٚمذة ىمٚمٞمَل يم٤من أ

سمٖمػممه٤م ُمـ واًمٗمؿ أوصٗمٞم٘م٤م ل يقضم٥م اًمقوقء عمٜمٕمف اًمٚمذة وٓ ومرق سملم اًمٚمٛمس سم٤مًمٞمد أ

اًمِمٕمر إذا يم٤من هٜم٤مك ًمذة وٓ ومرق وإقمْم٤مء إذا وضمد اًمٚمذة وٓ سملم عمس آقمْم٤مء أ

ذة قمٜمد سمٕمض سملم اًمزوضم٦م وآضمٜمٌٞم٦م وذات اعمحرم- وأُم٤م ُمس اًمذيمر وم٤معمراقم٤مة ومٞمف اًمٚم

أصح٤مسمٜم٤م اًمٌٖمداديلم يمٚمٛمس اًمٜم٤ًمء وقمٜمد اعمٖم٤مرسم٦م وسمٕمض اًمٌٖمداديلم سمٌٓمـ اًمٙمػ 

 إص٤مسمع وم٘مط وُمس اعمرأة ومرضمٝم٤م خمتٚمػ ومٞمف(-وأ

وشم٘مديرا ٕئٛمتٜم٤م رْحٝمؿ اهلل ومٕمٜمٝمؿ أذيمر  ُم٤مضم٤مء أُم٤م قمـ صٗم٦م اًمقوقء وم٠مبدأ هٜم٤م   

ًـ قمـ آُم٤مم ُمـ أصقل اًم٤ًمدة إطمٜم٤مف ًمَلُم٤مم حمٛمد سمـ اْلقوه, رم اعمًٌقط

ؾمٚمٞمَمن قمـ قىم٤مل  أب) إقمٔمؿ أبك طمٜمٞمٗم٦م سمرواي٦م أبك ؾمٚمٞمَمن اجلقزضم٤مٟمك وم٘م٤مل ؒ

حمٛمد قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل إذا أراد اًمرضمؾ اًمّمَلة ومٚمٞمتقو٠م واًمقوقء أن يٌدأ ومٞمٖمًؾ 

يديف صمَلصم٤م صمؿ يٛمْمٛمض وم٤مه صمَلصم٤م صمؿ يًتٜمِمؼ صمَلصم٤م صمؿ يٖمًؾ وضمٝمف صمَلصم٤م صمؿ يٖمًؾ 

سمرأؾمف وأذٟمٞمف ُمرة واطمدة صمؿ يٖمًؾ رضمٚمٞمف صمَلصم٤م صمَلصم٤م   ذراقمٞمف صمَلصم٤م صمَلصم٤مصمؿ يٛمًح

 (ىمٚم٧م أرأي٧م إن شمقو٠م ُمثٜمك ُمثٜمك ىم٤مل َيزيف ىمٚم٧م وم٤من شمقو٠م واطمدة ؾم٤مسمٖم٦م ىم٤مل َيزيف

ُم٤م ذه٥م اًمٞم٦م اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘م٤مل آُم٤مم اًمٜمقوى رم اعمٜمٝم٤مج قمٜمد ذيمره ًمًٜمـ قوه

ِح، َوَي٠ْمظُمُذ اواًمقوقء     ًْ ِؾ َواعْمَ ًْ ٞم٨ُم اًْمَٖم
ُح يُمؾِّ َرْأؾِمِف صُمؿه شَمْثٚمِ ًْ ٤مكُّ سم٤ِمًْمَٞمِ٘ملِم- َوَُم ًمِمه

سملم يديؽ أظمك ُم٤ميٜمنمح سمف صدرك ان ؿم٤مء اهلل وأقمٜمك سمف ذيمر قُأُذَٟمْٞمِف-(  وه٤م ه

اًمدًمٞمؾ وأبدأ سمَم أورده ص٤مطم٥م اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من ومٞمَم اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ  طمدي٨م 

 وَم٠َموْمَرَغ قمَ 
ٍ
٤مَن َدقَم٤م سم٢ِِمَٟم٤مء ـِ قَمٗمه َٚمُٝمََم، صُمؿه َأْدظَمَؾ َيِٛمٞمٜمَُف ذِم قُمْثََمَن سْم ًَ ْٞمِف صَمََلَث ُِمَرات وَمَٖم غَم يَمٗمه

ْروَمَ٘ملْمِ صَمََلَث ُِمَرات، 
ِ
َؾ َوضْمَٝمُف صَمََلصًم٤م، َوَيَدْيِف إمَِم اعْم ًَ ، وَمَٛمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَِْمَؼ، صُمؿه هَم

ِ
اإِلَٟم٤مء

َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَمََلَث ُِمَرات إِ  ًَ َح سمَِرأْؾِمِف، صُمؿه هَم ًَ  صُمؿه َُم
ِ
، صُمؿه ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ٌَلْمِ مَم اًْمَٙمْٕم
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٠َم َٟمحْ ☺ ـْ شَمَقوه ُف هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م ق9 َُم ًَ ُث وِمٞمِٝمََم َٟمْٗم ُوُوقِئل هَذا صُمؿه َصغمه َريْمَٕمَتلْمِ َٓ حُيَدِّ

ـِ َزْيٍد ؾُمئَِؾ  ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء رم اًمّمحٞمح اجل٤مُمع ُمـ ,شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف ٌِْد اهلل سْم طمدي٨م قَم

ـْ ُوُو  ِلِّ قَم  اًمٜمٌه
ِ
ِلِّ ☺قء ٠َم ََلُْؿ ُوُوقَء اًمٜمٌه ، وَمَتَقوه

ٍ
ـْ َُم٤مء ، وَم٠َميْمَٗم٠َم قَمغَم ☺، وَمَدقَم٤م سمَِتْقٍر ُِم

َؾ َيَدْيِف صَمََلصًم٤م، صُمؿه َأْدظَمَؾ َيَدُه ذِم اًمتهْقِر، وَمَٛمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَِْمَؼ،  ًَ ـَ اًمتهْقِر، وَمَٖم َيِدِه ُِم

شَملْمِ إمَِم َواؾْمَتٜمَْثَر سمَِثََلِث هَمَروَم٤مٍت، صمُ  َؾ َيَدْيِف َُمره ًَ َؾ َوضْمَٝمُف صَمََلصًم٤م، صُمؿه هَم ًَ ؿه َأْدظَمَؾ َيَدُه وَمَٖم

َؾ ِرضْمَٚمٞمْ  ًَ ًة َواطِمَدًة، صُمؿه هَم ٌََؾ هيَم َوَأْدسَمَر َُمره َح َرْأؾَمُف، وَم٠َمىْم ًَ ، صُمؿه َأْدظَمَؾ َيَدُه وَمَٛم ْروَمَ٘ملْمِ
ِ
ِف اعْم

ٌَلمِ  أئٛم٦م أقمَلم وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رم زاد اعمٕم٤مد  وىمد أضم٤مد رم سمٞم٤مهن٤م ، (إمَِم اًْمَٙمْٕم

يِمػم امم ُم٤مرواه آُم٤مم  ويم٠منف ؒ 9)صح )ىمٚم٧م9 شمٕم٤ممم أظمت٤مر ُمٜمف ىمقًمف ؒ

اًمٌخ٤مرى رم صحٞمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقمٌداًمٚمف سمـ زيد وذى اًمٜمقريـ قمثَمن رى اهلل 

ٕمض ، وذم سم٤مصمَلصمً  ٤مقمٜمٝمؿ أمجٕملم( قمٜمف أنف شمقو٠م ُمرة ُمرة، وُمرشملم ُمرشملم، وصمَلصمً 

- ويم٤من يتٛمْمٛمض ويًتٜمِمؼ شم٤مرة سمَٖمروم٦م، وشم٤مرة ٤مإقمْم٤مء ُمرشملم، وسمٕمْمٝم٤م صمَلصمً 

سمَٖمرومتلم، وشم٤مرة سمثَلث- ويم٤من يّمؾ سملم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق، ومٞم٠مظُمذ ٟمّمػ 

اًمٖمروم٦م ًمٗمٛمف، وٟمّمٗمٝم٤م ٕنٗمف، وٓ ُيَٛمٙمـ ذم اًمٖمروم٦م إٓ هذا، وأُم٤م اًمٖمرومت٤من واًمثَلث، 

يم٤من اًمقصَؾ سمٞمٜمٝمَم، يمَم  ☺يف ومٞمٛمٙمـ ومٞمٝمَم اًمٗمّمُؾ واًمقصُؾ، إٓ أن هد

متْمٛمض "☺اًمّمحٞمحلم" ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد أنه رؾمقل اهلل "ذم

ـْ يَمػٍّ واطمدة، ومٕمؾ ذًمؽ صمَلصمً  متْمٛمض واؾمتٜمثر سمَثََلث "وذم ًمٗمظ9"٤مواؾمتٜمِمؼ ُم

ومٝمذا أصًح ُم٤م ُروي ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق، ول َيكء اًَمٗمّمُؾ سملم "هَمروَم٤مت

قمـ ُمًح اًمرأس  إمم أن ىم٤مل ؒ ,ٞمح(اعمًْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق طمدي٨م صح

)ويم٤من يًتٜمِمؼ سمٞمده اًمٞمٛمٜمك، ويًتٜمثِر سم٤مًمُٞمنى، ويم٤من يٛمًُح رأؾمف  وهمًؾ إقمْم٤مء

يمٚمهف، وشم٤مرة ُيْ٘مٌُِؾ سمٞمديف َوُيْدسمُر، وقمٚمٞمف حُيٛمُؾ طمدي٨م ُمـ ىم٤مل9 ُمًح سمرأؾمف ُمرشملم 
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َؾ إقمْم٤مء، أومرد ُمً ًْ َح واًمّمحٞمح أنف ل يٙمرَر ُمًح رأؾمف، سمؾ يم٤من إذا يمرَر هَم

- ظمَلومف اًمٌت٦م، سمؾ ُم٤م قمدا هذا، إُّم٤م ☺، ول يّمحه قمٜمف ٤ماًمرأس، هٙمذا ضم٤مء قمٜمف سحيً 

، ويم٘مقًمف9 ُمًح سمرأؾمف ٤مصمَلصمً  ٤مصحٞمح همػم سيح،يم٘مقل اًمّمح٤ميب9 شمقو٠م صمَلصمً 

ُمرشملم، وإُم٤م سيح همػم صحٞمح، يمحدي٨م اسمـ اًمٌٞمٚمَمين، قمـ أبٞمف، قمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل 

َؾ يَمٗمه "ىم٤مل9 ☺ ًَ ٠ُم وَمَٖم ـْ شَمَقوه َح سمَِرأؾمف صَمَلَث ً"" صمؿ ىم٤مل٤9مْٞمف صمَلصمً َُم ًَ " وهذا ٓ اَوَُم

 ًٓ ـ طم٤م ًَ ويمحدي٨م قمثَمن  حيت٩م سمف، واسمـ اًمٌٞمٚمَمين وأبقَه ُمْمَٕمٗم٤من، وإن يم٤من إب أطَم

َح َرأؾَمُف صَمَلصمً " 9☺داود أنف قاًمذي رواه أب ًَ داود9 أطم٤مدي٨ُم قمثَمن قوىم٤مل أب، "٤مَُم

 يّمحه قمٜمف ذم طمدي٨م واطمد أنف اًمّمح٤مُح يمٚمُّٝم٤م شمدل قمغم أن ُمًح اًمرأس ُمرة، ول

أُم٤م إطم٤مدي٨م اًمتك أذت اًمٞمٝم٤م قمٜمد شمٕمٚمٞم٘مك قمغم  (اىمتٍم قمغم ُمًح سمٕمض رأؾمف اًمٌتف

 9وم٘م٤مل ومٝم٤مهك يمَم رواه٤م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مرى ؒ ,صح)يمٚمٛم٦م آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  

ـِ أَ  ,0 ـْ َزْيِد سْم صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن، قَم ـُ ُيقؾُمَػ، ىَم٤مَل9 طَمده ُد سْم ٛمه صَمٜم٤َم حُمَ ـِ طَمده  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء ؾْمَٚمَؿ، قَم

ٌه٤مٍس، ىَم٤مَل9  ـِ قَم ـِ اسْم ٤مٍر، قَم ًَ ِلُّ »َي ٠َم اًمٜمٌه ةً  ☺شَمَقوه ًة َُمره     -شَُمره

ـُ  ,1 صَمٜم٤َم وُمَٚمْٞمُح سْم ٍد، ىَم٤مَل9 طَمده ٛمه ـُ حُمَ صَمٜم٤َم ُيقُٟمُس سْم ك، ىَم٤مَل9 طَمده ًَ ـُ قِمٞم لْمُ سْم ًَ صَمٜم٤َم طُم طَمده

ـِ   سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ـِ قَمْٛمرِ ؾُمَٚمْٞمََمَن، قَم  وَأيِب سَمْٙمِر سْم

ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ـِ مَتِٞمٍؿ، قَم ٌه٤مِد سْم ـْ قَم ـِ طَمْزٍم، قَم سْم

ِله  ـِ َزْيٍد َأنه اًمٜمٌه شَملْمِ » ☺سْم شَملْمِ َُمره ٠َم َُمره  -ششَمَقوه

ـُ  ,2 ِهٞمُؿ سْم صَمٜمِل إسِْمَرا ، ىَم٤مَل9 طَمده  إَُوْيِزُّ
ِ
ٌِْد اّلِله ـُ قَم ٌُْد اًمَٕمِزيِز سْم صَمٜم٤َم قَم ـِ طَمده ؾَمْٕمٍد، قَم

ُه َأنهُف، َرَأى قُمْثََمَن سمْ  َن َُمْقمَم قُمْثََمَن َأظْمؼَمَ ُه َأنه ُْحَْرا ـَ َيِزيَد، َأظْمؼَمَ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب، َأنه قَمَٓم٤مَء سْم ـَ اسْم

َٚمُٝمََم، صُمؿه َأْدظَمَؾ َيِٛمٞمٜمَُف ذِم  ًَ ٍر، وَمَٖم ْٞمِف صَمََلَث ُِمَرا ، وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم يَمٗمه
ٍ
٤مَن َدقَم٤م سم٢ِِمَٟم٤مء ، قَمٗمه

ِ
اإِلَٟم٤مء

ٍر، صُمؿه  ْروَمَ٘ملْمِ صَمََلَث ُِمَرا
ِ
َؾ َوضْمَٝمُف صَمََلصًم٤م، َوَيَدْيِف إمَِم اعم ًَ وَمَٛمْْمَٛمَض، َواؾْمَتٜمَِْمَؼ، صُمؿه هَم

 
ِ
، صُمؿه ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ٌَلْمِ ٍر إمَِم اًمَٙمْٕم َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَمََلَث ُِمَرا ًَ َح سمَِرأْؾِمِف، صُمؿه هَم ًَ  ☺َُم
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٠مَ » ـْ شَمَقوه َم قَٟمحْ  َُم ُف، هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مده ًَ ُث وِمٞمِٝمََم َٟمْٗم ُوُوقِئل َهَذا، صُمؿه َصغمه َريْمَٕمَتلْمِ َٓ حُيَدِّ

ـْ َذْٟمٌِفِ  ، وٟمتذيمر هٜم٤م إصؾ رم ضمقاز اعمًح قمغم اْلٗملم سمدٓ ُمـ همًؾ اًمرضمٚملم شُِم

سمتٝم٤م قمٜمد أىمقام رهمؿ ؿمٝمرهت٤م  رم سمْم٤مسمٓمف وؾمٞم٠متك ان ؿم٤مء اهلل ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ ًمٖمرا

 -ُم٤مقوه 1ُمٚمحؼ

صَمٜم٤َم َأبُ  ,3 ـْ قَم٤مُِمٍر، قرواه اًمٌخ٤مرى أيْم٤م وم٘م٤مل  طَمده ٤مُء، قَم صَمٜم٤َم َزيَمِريه ُٟمَٕمْٞمٍؿ، ىَم٤مَل9 طَمده

ِلِّ  ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل9 يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌه ـِ اعمُِٖمػَمِة، قَم ـْ قُمْرَوَة سْم َنِْزَع  ☺قَم ِٕ ذِم ؾَمَٗمٍر، وَم٠َمْهَقْي٧ُم 

ْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل9  َح قَمَٚمْٞمِٝمََم  ورم اعم٠ًمل٦م اظم٤ٌمر ش- ، وَم٢ِمينِّ َأْدظَمْٚمُتُٝمََم ـَم٤مِهَرشَملْمِ َدقْمُٝمََم »ظُمٗمه ًَ وَمَٛم

عمدة اعمًح  يقُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ  ☺أظمرى ٓ سم٠مس اًمرضمقع اًمٞمٝم٤م وىمد وىم٧م رؾمقل اهلل 

وصمَلصم٦م أي٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر  وأبرآُم٤مم قمغم رى اهلل قمٜمف أصؾ رم يمٞمٗمٞمتف وىمٌؾ هن٤مي٦م اًمٙمَلم 

 ,9يمر اظمقاٟمك واظمقاشمك سمٛمتٛمَمت هٜم٤م ُمٜمٝم٤مأذ, قمـ اًمٓمٝم٤مرةسم٤مًمقوقء

قمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ آؾمتٜمث٤مر صمَلصم٤م سمٕمد همًؾ اًمٞمديـ صمَلصم٤م ِل٤م ضم٤مء رم اًمّمحٞمحلم ,  0

ىم٤مل )إذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ُمٜم٤مُمف  ☺قمـ أبك هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

إذا اؾمتٞم٘مظ  ◙ويمذًمٙمٕمٜمف (ومٚمٞمًٜمثر صمَلصم٤م وم٤من اًمِمٞمٓم٤من يٌٞم٧م قمغم ظمٞمِمقُمف

ُمـ ٟمقُمف ومَل يٖمٛمس يده ذم اإلٟم٤مء طمتك يٖمًٚمٝم٤م صمَلصم٤م وم٢مٟمف ٓ يدري أيـ سم٤مشم٧م أطمديمؿ 

 -يده ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ

طمدث أصٖمروًمف قاًمقدى قم٘م٥م اًمٌقل)هم٤مًم٤ٌم( ًمدى اًمٌٕمض هوٟمزول اعمذى  أ,1 

ىمّم٦م ُمٕمك  رم ُمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م أدريم٧م ُمٕمٝم٤م ىمٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف سم٤مًمذات ا)اى ُمـ 

)وقمـ , ضم٤مء رم ؾمٌؾ اًمًَلم رم سم٤مب ٟمقاىمض اًمقوقءُمقضم٤ٌمت اًمقوقء وذًمؽ ِل٤م 

اًء( سمزٟم٦م ضاب صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اعمذي سمٗمتح  ىم٤مل9 يُمٜم٧ُْم َرضُمًَل  ♠قمكم  َُمذه

ُم٤مء أبٞمض ًمزج رىمٞمؼ قاعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمذال اعمٕمجٛم٦م وختٗمٞمػ اًمٞم٤مء، وومٞمف ًمٖم٤مت، وه
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ُم٣م  إرادشمف، ي٘م٤مل9 ُمذى زيد يٛمذي، ُمثؾ9وشمذيمر اجلَمع، أوَيرج قمٜمد اعمَلقم٦ٌم، أ

اسمـ إؾمقد قيٛميض، وأُمذى يٛمذي، ُمثؾ9 أقمٓمك يٕمٓمل )وم٠َمَُمْرُت اعمْ٘مَداَد( وه

ـْ أُمذى، وم٠ًملف )وم٘م٤مل9 ومٞمف ☺اًمٙمٜمدي )أْن ي٠ًمَل رؾمقَل اهلل  ( أي9 قمَم َي٥م قمغم َُم

 اًمُقُوقُء- ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

رم سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة ظم٤مص٦م ٟمحت٤مج امم أن ٟمٌٜمك اًمِمؽ قمغم اًمٌ٘ملم واًمدًمٞمؾ قمغم ,2

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  9تٗمل هٜم٤م سمذيمر أصحٝم٤مذًمؽ آصم٤مر قمدة أيم   ◙قَم
ِ
ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله

؟ وَمََل  ☺ َٓ ٌء، َأْم  إَِذا َوضَمَد َأطَمُديُمْؿ ذِم سَمْٓمٜمِِف ؿَمْٞمًئ٤م، وَم٠َمؿْمَٙمَؾ قَمَٚمْٞمِف9 َأظَمَرَج ُِمٜمُْف َرْ

َٛمَع َصْقشًم٤م، أَ  ًْ ِجِد طَمتهك َي ًْ ـْ َاعْمَ ـه ُِم ُرضَم ٚمِؿ ٌ-ََيَِد ِرحًي٤م أَ وََيْ ًْ  ظْمَرضَمُف ُُم

قمغم اًمراضمح( ًمٞم٧ًم ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء )إضمٜمٌكوُمَلُم٦ًم إضمٜمٌٞم٦م أ,3

اجلَمع قمغم اًمراضمح    (ُٓمًتؿ اًمٜم٤ًمءوأ)وم٤معمراد ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اِل٤مئدة 

وٓ يٜم٤مرم ذًمؽ اًم٘مقل اًمراضمح سمحرُم٦م اعمتٕمٛمدة ُمٜمٝم٤م  وم٤معمَلُم٦ًم سمِمٝمقة ُمـ ُمٔم٤من 

  -اًمٜم٘مض ًمف يمَم ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف

يم٤من يمثػما  وقمغم قومَل يٓمٝمر طمتك ًم (ـمٕمٛمف اورحيفواِل٤مء اعمتٖمػم )ًمقٟمف أ  ,4

واٟمٔمر ُمٚمحؼ –اًمراضمح ٓيٓمٝمر أيْم٤م اِل٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اًمذى ظم٤مًمٓمتف ٟمج٤مؾم٦م وان ل يتٖمػم 

وُم٤م ذيمرت ذًمؽ إظمقاٟمك آ سمٞم٤من ٕطمٙم٤مم ذقمٞم٦م وآ وم٤مْلٓم٥م يًػم واِل٤مء ، 0

رم طمدي٨م  ☺ُمٕمل إضم٤مسم٦م رؾمقل اهلل  اًمٓم٤مهر اعمٓمٝمر يمثػمواًمزُم٤من ىمد شمٖمػم وشم٤مُمؾ

اْلؾ  ،اًمٓمٝمقر اِل٤مؤهقه» 9ذم اًمٌحر ☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ◙أيب هريرة 

 -وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م واًمؽمُمذي ،واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٚمٗمظ ًمف ،أظمرضمف إرسمٕم٦م -شُمٞمتتف

 ◙طمدي٨م أيب هريرة قاْلدي٨م إول اًمذي أورده اعمّمٜمػ قمٚمٞمف رْح٦م اهلل ه

  -ؿ سمحدي٨م اًمٌحر   وهذا قمـ اِل٤مء اِل٤مًمح ُم٤م سم٤مًمٜم٤م سمٖمػمهُم٤م يًٛمٞمف أهؾ اًمٕمٚمقوه
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ًمت٤ممم )ُمدقُمدارؾم٦م ودرؾم٤م هٜم٤م ًمًٝمقًمتف قمغم اًمٜمح ,)آهمت٤ًمل   9د( ,ا

وم٤مٓهمت٤ًمل هقاًمٓمٝمقر)سمْمؿ اًمٓم٤مء ُمع اًمِمدة( ًمرومع اْلدث إيمؼم  وأريم٤مٟمف وم٘مط 

روو٦م   رم اًم اصمٜم٤من  اًمٜمٞم٦م وشمٕمٛمٞمؿ اجلًد يمٚمف سم٤مِل٤مءقمٜمداًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم ىم٤مل اًمٜمقوى ؒ

)أىمٚمف ؿمٞمئ٤من أطمدمه٤م اًمٜمٞم٦م وهل واضم٦ٌم وشم٘مدم ذيمر ومروقمٝم٤م ذم صٗم٦م اًمقوقء وٓ َيقز 

أن  شمت٠مظمرقمـ أول اًمٖمًؾ اعمٗمروض وم٢من اىمؽمٟم٧م سمف يمٗمك وٓ صمقاب ًمف ذم اًمًٜمـ 

اعمت٘مدُم٦م  وإن شم٘مدُم٧م قمغم اعمٗمروض ومقضمٝم٤من يمَم ذم اًمقوقء صمؿ إن ٟمقى رومع اجلٜم٤مسم٦م 

ت اْل٤مئض رومع طمدث اْلٞمض صح اًمٖمًؾ  وإن ٟمقورومع اْلدث قمـ مجٞمع اًمٌدن أوأ

ٟمقى قٟمقى رومع اْلدث ول يتٕمرض ًمٚمجٜم٤مسم٦م وٓ همػمه٤م صح همًٚمف قمغم إصح وًم

رومع اْلدث إصٖمر ُمتٕمٛمدا ل يّمح همًٚمف قمغم إصح وإن همٚمط ومٔمـ طمدصمف 

إصٖمر ل شمرشمٗمع اجلٜم٤مسم٦م قمـ همػم أقمْم٤مء اًمقوقء ورم أقمْم٤مء اًمقوقء وضمٝم٤من   

َم يرشمٗمع قمـ اًمقضمف واًمٞمديـ واًمرضمٚملم دون اًمرأس قمغم أطمدمه٤م ٓيرشمٗمع وأصحٝم

ٟمقى اؾمت٤ٌمطم٦م ُم٤م يتقىمػ قمـ اًمٖمًؾ يم٤مًمّمَلة واًمٓمقاف وىمراءة اًم٘مرآن قإصح وًم

ٟمقت اْل٤مئض اؾمت٤ٌمطم٦م اًمقطء صح  قمغم إصح وان ٟمقى ُم٤م ٓ يًتح٥م قأضمزأه  وًم

ًمف اًمٖمًؾ ل يّمح وان ٟمقى ُم٤م يًتح٥م ًمف يم٤مًمٕمٌقر رم اعمًجد وإذان وهمًؾ 

ٟمقى اًمٖمًؾ اعمٗمروض قٛمٕم٦م واًمٕمٞمد ل َيزه قمغم إصح يمَم ؾمٌؼ ذم اًمقوقء    وًماجل

ه ىمٓمٕم٤م )ىمٚم٧م9 وُم٤م أـمقَل٤م ُمـ شمٗمريٕم٤مت ىمد ٓ ٟمحت٤مضمٝم٤موأ  -(ومريْم٦م اًمٖمًؾ أضمزأ

اؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمٌدن سم٤مًمٖمًؾ وُمـ ذًمؽ ُم٤م فمٝمر ُمـ صَمظمل إذٟملم , اًمث٤مين 

٤م فمٝمر ُمـ أنػ اعمجدوع قمغم واًمِم٘مقق ذم اًمٌدن ويمذا ُم٤م حت٧م اًم٘مٚمٗم٦م ُمـ إىمٚمػ وُم

ُمـ اًمثٞم٥م إذا ىمٕمدت ًم٘مْم٤مء اْل٤مضم٦م قمغم أصح إوضمف وإصح ومٞمٝمَم ويمذا ُم٤م يٌد

وقمغم اًمث٤مين ٓ َي٥م همًؾ ُم٤م وراء ُمٚمت٘مك اًمِمٗمريـ وقمغم اًمث٤مًم٨م َي٥م ذم همًؾ 

اْلٞمض واًمٜمٗم٤مس ظم٤مص٦م إلزاًم٦م دُمٝمَم وٓ َي٥م ُم٤م وراء ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٓمٕم٤م وٓ 
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ّم٤مل اِل٤مءامم   مجٞمع اًمِمٕمقر قمغم اًمٌنمة وإمم ُمٜم٤مسمتٝم٤م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وَي٥م اي

وإن يمثٗم٧م وٓ َي٥م همًؾ ؿمٕمر ٟم٧ٌم ذم اًمٕملم وي٤ًمُمح سمٌٓمـ اًمٕم٘مد اًمتل قمغم 

اًمذي قاًمِمٕمرات قمغم إصح وقمغم وضمف َي٥م ىمٓمٕمٝم٤م   ىمٚم٧م هذا اًمذي صححف ه

صححف ص٤مطم٥م اًمٌحر واًمّمحٞمح أنف ٓ يٕمٗمك قمٜمف ٕنف يٛمٙمـ ىمٓمٕمٝم٤م سمَل ظمَلف 

    أ ـه أووحتف ذم ذح اعمٝمذب واهلل أقمٚمؿاًمِم٤مومٕمل واجلٛمٝمقر وىمد فم٤مهر ٟمص قوه

قمـ  ازاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م  ومٞم٘مقل ؒقوان يم٤من رم ُمتـ أبك ؿمج٤مع ُمزيد ُمٕم٘مقل وه)

ُمقضم٤ٌمشمف قمٜمدهؿ أوٓ صمؿ ومرووف )واًمذي يقضم٥م اًمٖمًؾ ؾمت٦م أؿمٞم٤مء صمَلصم٦م شمِمؽمك 

َلصم٦م ختتص ِّب٤م ومٞمٝم٤م اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وهل اًمت٘م٤مء اْلت٤مٟملم وإٟمزال اعمٜمل واعمقت وصم

اًمٜم٤ًمء وهل اْلٞمض واًمٜمٗم٤مس واًمقٓدة وومرائض اًمٖمًؾ صمَلصم٦م اؿمٞم٤مء اًمٜمٞم٦م وإزاًم٦م 

                                                                   -(اًمٜمج٤مؾم٦م إن يم٤مٟم٧م قمغم سمدٟمف وإيّم٤مل اِل٤مء إمم مجٞمع اًمِمٕمر واًمٌنمة  ا ـه

اْلرىمك )ىم٤مل واعمقضم٥م ًمٚمٖمًؾ ظمروج اعمٜمل  أُم٤م اًم٤ًمدة اْلٜم٤مسمٚم٦م ومٙمَم ضم٤مء رم ُمتـ

واًمت٘م٤مء اْلت٤مٟملم وآرشمداد قمـ اإلؾمَلم وإذا أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر واًمٓمٝمر ُمـ اْلٞمض 

ـم٤مهر وٓ قواًمٜمٗم٤مس واْل٤مئض واجلٜم٥م واعمنمك إذا همٛمًقا أيدهيؿ ذم اِل٤مء ومٝم

ة إذا ظمٚم٧م سم٤مِل٤مء- وإذا أضمٜم٥م اًمرضمؾ همًؾ ُم٤م سمف  يتقو٠م اًمرضمؾ سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأ

وشمقو٠م ووقءه ًمٚمّمَلة صمؿ أومرغ قمغم رأؾمف صمَلصم٤م ويروي ِّبـ أصقل اًمِمٕمر ُمـ أذى 

 -صمؿ يٗمٞمض اِل٤مء قمغم ؾم٤مئر ضمًده  أ ـه

 9ويم٠منف أيْم٤م ي١ميد أب٤م ؿمج٤مع وي٘مقل ُمٜمٝمؿ أيْم٤م ص٤مطم٥م اًمزاد )واًمٖمًؾ اًمٙم٤مُمؾ

أن يٜمقى صمؿ يًٛمل ويٖمًؾ يديف صمَلصم٤م وُم٤م ًمقصمف ويتقو٠م وحيثل قمغم رأؾمف صمَلصم٤م شمرويف 

 صمَلصم٤م ويدًمٙمف ويتٞم٤مُمـ ويٖمًؾ ىمدُمٞمف ُمٙم٤مٟم٤م آظمر-واعمجزئ أن يٜمقى ويٕمؿ سمدٟمف همًَل

 -(ويٕمؿ سمدٟمف سم٤مًمٖمًؾ ُمرة– صمؿ يًٛمك ,

 9رم اًمٙمت٤مب )وومرض اًمٖمًؾ وقمٜمد اًم٤ًمدة إطمٜم٤مف ُم٤مذيمره اًم٘مدورى ؒ

 -اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وهمًؾ ؾم٤مئر اًمٌدن(
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قمغم  وقمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م رْحٝمؿ اهلل ىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ومٞم٘مقل رم اًمتٚم٘ملم )َي٥م اًمٖمًؾ

ي٘مٔم٦م وم٢من قمرى قمـ اًمٚمذة ومَل واًمرضمؾ سمِمٞمئلم9  إٟمزال اِل٤مء اًمداومؼ قمـ اًمٚمذة ذم ٟمقم أ

همًؾ ومٞمف واإليَلج سم٤مْلِمٗم٦م ذم ىمٌؾ أودسمر وقمغم اعمرأة ِّبذيـ وسمِمٞمئلم آظمريـ ومه٤م 

ظمروج اًمقًمد وقمٚمٞمٝمَم سم٢مؾمَلم اًمٙم٤مومر ُمٜمٝمَم-وقمـ ومرووف ومٞمزيد قاْلٞمض واًمٜمٗم٤مس وه

اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وؾم٤مئر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمٕمٝم٤م ومريْم٦م )ىمد سمٞمٜم٤م أن  اًمدًمؽ ومٞم٘مقل ؒ

ُمِمتٛمؾ قمغم ُمٗمروض وُمًٜمقن وومْمٞمٚم٦م ومٛمٗمروو٤مت صمَلث وهل اًمٜمٞم٦م وشمٕمٛمٞمؿ قوه

وهذا قمٜمدٟم٤م ُمـ ذط يمقٟمف همًَل" "فم٤مهر اًمٌدن وإُمرار اًمٞمد قمغم اًمٌدن ُمع اِل٤مء

ومٞمًتقي ومٞمف اًمٖمًؾ واًمقوقء إٓ أن اًمٕم٤مدة ىمد ضمرت سمذيمره ُمع اًمٖمًؾ ويٗمٕمؾ 

يٗمٕمؾ سمف اًمقوقء ُمـ اِل٤مء اعمٓمٚمؼ وم٢مُم٤م ُمًٜمقٟم٤مشمف ومٝمل اعمْمٛمْم٦م اًمٖمًؾ سمَم 

 -وآؾمتٜمِم٤مق أ ـه

ٓطمظ ذيمر اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق رم اًمًٜمـ طمٞم٨م أهنَم ُمـ اًمٗمٓمرة ,د()ىمٚم٧م 

ًمٚمخؼم اًمّمحٞمح اًم٤ًمًمػ ذيمرة ظمَلوم٤م ًمألطمٜم٤مف وم٘مد وم٘مد اقمتؼمومه٤م ُمـ اًمٗمروض 

٤مل يمَم ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف رم ومٞمج٥م آهمتً طمٞم٨م اهنَم ُمـ اًمٌدن وٟمتذيمر ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ

 -يمَلم أهؾ اًمٕمٚمؿ

 -قمٜمد اًمت٘م٤مء اْلت٤مٟملم وان ل حيدث إٟمزال  ًمثٌقت اْلدي٨م ,0 

 -ُمٜم٤مُم٤موويمذًمؽ ًمٜمزول اعمٜمك ُمـ سم٤مب أومم ي٘مٔم٦م ا ,1 

ة  اْل٤مئض ,2  -وًمٓمٝم٤مرة اعمرأ

 -وًمٓمٝم٤مرةاًمٜمٗم٤ًمء قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمدم ,3

 -ويمذا شمقسم٦م اعمرشمد ,5                                        -اؾمَلم اًمٙم٤مومر, 4

, ُمقشمك اعمًٚمٛملم سم٤مًمْمقاسمط أشمك قمغم ذيمره٤م ان ؿم٤مء اهلل رم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ,6

اٟمف َٓي٥م قمغم اعمًتح٤مو٦م ومح٤مَل٤م يمح٤مل ُمـ سمف ؾمٚمس  9واذيمر هٜم٤م ,اجلٜم٤مئز
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 اٟمٗمَلت ريح  واْلٛمد هلل يمثػما قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م ومت٤مُمٝم٤م ويمذا قمغم ؾمَمطم٦م ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراءوأ

ؾم٤مظمـ وُم٤م أينه وأيمثره رم زُم٤من وِل٤مء اعمٓمٚمؼ يمَم ؾمٌؼ سم٤مردا يم٤من أويًتٕمٛمؾ ًمف ا ,

وهٜم٤م اؾمقق مجٚم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م  ىمٚم٦م اًمِمٙمر وٓ طمقل وٓ ىمقة آ سم٤مهلل اًمٕمغم اًمٕمٔمٞمؿ

 9رم صحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل وم٘مد روى ُمًٚمؿ   ؒ اًم٤ٌمب

ـُ طُمجْ ,0 ٦ٌَُم َواسْم ـُ َأيُّقَب َوىُمَتْٞم ـُ حَيَْٞمك َوحَيْٞمَك سْم َٞمك سْم ـُ حَيَْٞمك , رٍ طمدصمٜم٤م حَيْ َٞمك سْم ىَم٤مَل حَيْ

صَمٜم٤َم إؾِْمََمقِمٞمُؾ  َٟم٤م َوىَم٤مَل أظَمُروَن طَمده ـُ ضَمْٕمَٗمرٍ قَوهُ , َأظْمؼَمَ سْم يٍؽ  ,ا ـْ َذِ ـَ  , قَم َيْٕمٜمِك اسْم

ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل ظَمَرضْم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل , َأبِك َٟمِٛمرٍ  ـِ َأبِك ؾَمِٕمٞمٍد اْْلُْدِرىِّ قَم ـِ سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ـْ قَم قَم

 
ِ
  ☺ اّلِله

ِ
 طَمتهك إَِذا يُمٜمه٤م رِم سَمٜمِك ؾَم٤مِلٍ َوىَمَػ َرؾُمقُل اّلِله

ٍ
٤ٌَمء صْمٜملَْمِ إمَِم ىُم

ِٓ قَمغَم  ☺َيْقَم ا

 
ِ
رُّ إَِزاَرُه وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّلِله َخ سمِِف وَمَخَرَج ََيُ ٤ٌَمَن وَمٍَمَ ضُمَؾ » ☺سَم٤مِب قِمْت - وَمَ٘م٤مَل شَأقْمَجْٚمٜم٤َم اًمره

 َأرَ 
ِ
٤ٌَمُن َي٤م َرؾُمقَل اّلِله ـِ َُم٤مَذا قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل َرؾُمقُل قِمْت تِِف َوَلْ ُيْٛم

ـِ اُْمَرأَ ضُمَؾ ُيْٕمَجُؾ قَم َأي٧َْم اًمره

 
ِ
 » ☺اّلِله

ِ
٤مء ـَ اِْلَ ٤مُء ُِم ََم اِْلَ -)وهذا اْلدي٨م ُمٜمًقخ سم٤مْلدي٨م اًمت٤ممم يمَم سمٞمٜمف آُم٤مم شإِٟمه

 -رم آقمت٤ٌمر اْل٤مزُمك  ؒ

ـُ طَمْرٍب َوَأبُ  ,1 صَمٜمِك ُزَهػْمُ سْم ٤مق)َوطَمده ًه ـُ اعْمَُثٜمهك هَم ُد سْم ٛمه صَمٜم٤َمُه حُمَ َٛمِٕمكُّ ح َوطَمده ًْ
ِ
َن اعْم

ـِ  ًَ ـِ اْْلَ ـْ ىَمَت٤مَدَة َوَُمَٓمٍر قَم صَمٜمِك َأبِك قَم ـُ ِهَِم٤مٍم ىَم٤مَل طَمده صَمٜم٤َم ُُمَٕم٤مُذ سْم ٤مٍر ىَم٤مًُمقا طَمده ـُ سَمِمه َواسْم

 
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنه َٟمٌِكه اّلِله ـْ َأبِك َراومٍِع قَم ا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إَْرسَمِع صُمؿه إِذَ »ىَم٤مَل  ☺قَم

ُؾ  ًْ ـْ شَوإِْن َلْ ُيٜمِْزْل »- َورِم طَمِدي٨ِم َُمَٓمٍر شضَمَٝمَدَه٤م وَمَ٘مْد َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف اًْمُٖم - ىَم٤مَل ُزَهػْمٌ ُِم

  -سَملْمَ َأؿْمُٕمٌَِٝم٤م إَْرسَمعِ »سَمْٞمٜمِِٝمْؿ 

ـُ  ,2 صَمٜم٤َم قُمَٛمُر سْم ـُ طَمْرٍب طَمده صَمٜمِك ُزَهػْمُ سْم ٍر  َوطَمده ـُ قَمَمه صَمٜم٤َم قِمْٙمِرَُم٦ُم سْم ُيقُٟمَس اْْلَٜمَِٗمكُّ طَمده

ـُ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل ضَم٤مَءْت ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمؿٍ  ـُ َأبِك ـَمْٚمَح٦َم طمدصمٜمل َأنَُس سْم َوِهَك , ىَم٤مَل ىَم٤مَل إؾِْمَح٤مُق سْم

ُة إؾِْمَح٤مَق   , ضَمده
ِ
ُة شَمَرى وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َوقَم٤مِئَِم٦ُم قِمٜمَْدُه َي٤م َرؾُمقَل ا ☺إمَِم َرؾُمقِل اّلِله َ ْرأ  اعْمَ

ِ
ّلِله

ِف- وَمَ٘م٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َي٤م ُأمه 
ًِ ـْ َٟمْٗم ضُمُؾ ُِم َٝم٤م َُم٤م َيَرى اًمره

ًِ ـْ َٟمْٗم ى ُِم ٜم٤َمِم وَمؽَمَ ضُمُؾ رِم اعْمَ َُم٤م َيَرى اًمره
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٤مَء شَمِرسَم٧ْم َيِٛمٞمٜمُِؽ- وَمَ٘م٤مَل ًمَِٕم٤مِئَِم٦َم  ًَ سَم٧ْم َيِٛمٞمٜمُِؽ َٟمَٕمؿْ »ؾُمَٚمْٞمٍؿ وَمَْمْح٧ِم اًمٜمِّ  سَمْؾ َأن٧ِْم وَمؽَمِ

ْؾ َي٤م ُأمه ؾُمَٚمْٞمٍؿ إَِذا َرَأْت َذاكِ 
ًِ   -وَمْٚمَتْٖمَت

ـْ ىَمَت٤مَدَة َأنه َأنََس  ,3 صَمٜم٤َم ؾَمِٕمٞمٌد قَم ـُ ُزَرْيٍع طَمده صَمٜم٤َم َيِزيُد سْم ـُ اًْمَقًمِٞمِد طَمده ٌه٤مُس سْم صَمٜم٤َم قَم طَمده

٤َم ؾَم٠َمَل٧ْم َٟمٌِكه  صَم٧ْم َأهنه صَمُٝمْؿ َأنه ُأمه ؾُمَٚمٞمٍْؿ طَمده ـَ َُم٤مًمٍِؽ طَمده   سْم
ِ
ِة شَمَرى رِم  ☺اّلِله ْرأَ ـِ اعْمَ قَم

 
ِ
ضُمُؾ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ْؾ » ☺َُمٜم٤َمُِمَٝم٤م َُم٤م َيَرى اًمره ًِ ُة وَمْٚمَتْٖمَت َ ْرأ - وَمَ٘م٤مًَم٧ْم شإَِذا َرَأْت َذًمِِؽ اعْمَ

 
ِ
ـْ َذًمَِؽ ىَم٤مًَم٧ْم َوَهْؾ َيُٙمقُن َهَذا وَمَ٘م٤مَل َٟمٌِكُّ اّلِله ـْ ٟمَ » ☺ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ َواؾْمَتْحٞمَْٞم٧ُم ُِم َٕمْؿ وَمِٛم

ََِم قَمََل  ـْ َأهيِّ َِة َرىِمٞمٌؼ َأْصَٗمُر وَمِٛم ْرأ ضُمِؾ هَمٚمِٞمٌظ َأبَْٞمُض َوَُم٤مَء اعْمَ ٌَُف إِنه َُم٤مَء اًمره ـَ َيُٙمقُن اًمِمه َأيْ

ٌَفُ وأَ  ٌََؼ َيُٙمقُن ُِمٜمُْف اًمِمه  9وم٘م٤مل وقمـ صٗم٦م اًمٖمًؾ روى ؒ -شؾَم

ـُ حَيَْٞمك اًمتهِٛمٞمِٛمكُّ طَمده  ,4    َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ ـْ َأبِٞمِف قصَمٜم٤َم َأبُ طَمده ـِ قُمْرَوَة قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم قَم

 
ِ
ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله ُؾ َيَدْيِف صُمؿه  ☺قَم

ًِ ٌَْدُأ وَمَٞمْٖم ـَ اجْلَٜم٤َمسَم٦ِم َي َؾ ُِم ًَ إَِذا اهْمَت

٠ُم  ُؾ وَمْرضَمُف صُمؿه َيَتَقوه
ًِ ٤مَء وَمُٞمْدظِمُؾ ُيْٗمِرُغ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف قَمغَم ؿِمََمًمِِف وَمَٞمْٖم ََلِة صُمؿه َي٠ْمظُمُذ اِْلَ ُوُوقَءُه ًمِٚمّمه

ـَ قَمغَم َرْأؾِمِف صَمََلَث طَمَٗمٜم٤َمٍت  أَ طَمَٗم ْٕمِر طَمتهك إَِذا َرَأى َأْن ىَمِد اؾْمَتؼْمَ َأَص٤مسمَِٕمُف رِم ُأُصقِل اًمِمه

َؾ ِرضْمَٚمْٞمفِ صُمؿه َأوَم٤مَض قَمغَم ؾَم٤مِئِر ضَم  ًَ ِدِه صُمؿه هَم ـ طمرج وم٘مٝمك وهذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م خترضمٜم٤م ُم -(ًَ

طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أن اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ُمـ واضم٤ٌمت قوشم٠مُمؾ ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمف آُم٤مم أب

 -آهمت٤ًمل وؾمٜمـ اًمقوقء ُمًتدٓ سم٠مبر اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٝمَم رم ذًمؽ ومتٜمٌف

)اًمتٞمٛمؿ  ٤مًم٨م ُمـ ضوب اًمٓمٝم٤مرة  وأقمٜمك سمف قمـ  اًميب اًمث, (ُمد)اعمدارؾم٦م 

ًمٜم٤م رم وم٘مف اًمٓمٝم٤مرة وأىمّمد ِّب٤م آي٦م ؾمقرة ُمذيمقر ٟمّم٤م سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وهك اًمٕمٛمدة قومٝم

اِل٤مئدة وان رأيٜم٤م ظمَلوم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء رم اًمٙمَلم قمٚمٞمف وم٘مد طمًٛم٧م ُمٕمٔمٛمف وهلل اْلٛمد 

اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م يمَم ؾمٜمرى ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وًمٜم٘مػ هٜم٤م وىمٗم٦م ُمع شمٚمؽ 

ومٞمٝم٤م اًمِمٕمػمة اًمتك شمٕمتؼم ُمـ ظمّم٤مئص إُم٦م وشمتجغم ومٞمٝم٤م طمٜمٞمٗمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمتٞمًػم 

ويمَم ىم٤مل أطمد  اًم٤ٌمطمثلم رم رؾم٤مًمتف اًم٘مٞمٛم٦م اًمٓمقيٚم٦م ًمٜمٞمؾ  ☺يمَم صح قمـ اًمٜمٌك 
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اِل٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى وٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م هٜم٤م رم ُمٕم٤مٟمك قمـ اًمتٞمٛمؿ وم٘م٤مل قمـ 

يٛمٙمـ  أن ٟمخٚمص إمم أن اًمتٕمريػ اعمخت٤مر ًمٚمتٞمٛمؿ اصٓمَلطًم٤م هق9 ىمّمد )شمٕمريٗمف 

ئط  خمّمقص٦م قمغم وضمف خمّمقص؛ وذًمؽ اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م عمًح اًمقضمف واًمٞمديـ سمنما

 ِل٤م يكم9

أن هذا اًمتٕمريػ ُمقاومؼ ًمٚمٛمٕمٜمل اًمٚمٖمقي؛ إذ ٓسمد ذم إًمٗم٤مظ آصٓمَلطمٞم٦م  ,0

٤ًٌم، ويٙمقن اعمٕمٜمك آصٓمَلطمل  اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٚمٖمقي٦م أن يقضمد ومٞمٝم٤م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي هم٤مًم

 -(أظمص ُمـ اًمٚمٖمقي

أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن هذا اًمتٕمريػ ىمد ىمٞمد اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف  ,1

، 32>اًمٜم٤ًمء9  َّ مب زب ربُّٱ ،َّ مع جع مظُّٱ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم9

;-وُمـ اًمتٕمريػ ٟمًتٗمٞمد ُم٤م يغم ًمٗمظ9 )ىمّمد( يدل قمغم اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ذم 5اِل٤مئدة9 

اًمتٞمٛمؿ- وًمٗمظ9 )اًمّمٕمٞمد( يدل قمغم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ سمٙمؾ ُم٤م صٕمد قمغم وضمف إرض ُمـ 

ؿمؽماط ـمٝم٤مرة ُم٤م ذًمؽ- وًمٗمظ9 )اًمٓمٞم٥م( يدل قمغم اقشمراب وطمج٤مرة ورُمؾ وٟمح

يتٞمٛمؿ سمف، ومَل يّمح اًمتٞمٛمؿ قمغم إرض اًمٜمج٦ًم- وًمٗمظ9 )عمًح اًمقضمف واًمٞمديـ( سمٞم٤من 

ئط قعمحؾ اًمتٞمٛمؿ، وه اًمقضمف واًمٞمدان، ومَل يٙمقن اًمتٞمٛمؿ إٓ ومٞمٝمَم- وًمٗمظ9 )سمنما

خمّمقص٦م( إؿم٤مرة إمم ذوط اًمتٞمٛمؿ وأؾم٤ٌمسمف- وًمٗمظ9 )قمغم وضمف خمّمقص( إؿم٤مرة 

قمدم اًم٘مدرة قمغم  –ؾم٤ٌمسمف صمَلصم٦م وهك قمدم اِل٤مءوأ, إمم ومروض اًمتٞمٛمؿ وأريم٤مٟمف

وقمـ إول ىم٤مل َُمـ قَمِدَم اِل٤مء وأراد اًمٓمٝم٤مرة ًمٗمٕمؾ اْلقف ُمـ اؾمتٕمَمًمف , اؾمتٕمَمًمف

 ُمـ صمَلث طم٤مٓت9قٟم٤مومٚم٦م وم٢مٟمف ٓ َيٚموصَلة ُمٙمتقسم٦م أ

يٖمٚم٥م وومٞمف أقاْل٤مًم٦م إومم9 أن يتٞم٘مـ اًمٕم٤مدم ُمـ وضمقد اِل٤مء ذم اعمٙم٤من اًمذي ه

٤ًٌم، أذًمؽ قمغم فمٜمف يمَم  َيد قمَلُم٦م فم٤مهرة داًم٦م قمغم وإذا أظمؼمه قمدل سمٙمقن اِل٤مء ىمري

ـمٞمقًرا، وم٢من وضمقده٤م دًمٞمؾ قمغم ىمرب اِل٤مء، وم٢مٟمف ذم هذه وىمرسمف يمَم إذا رأى ظمية أ
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اْل٤مًم٦م يٚمزُمف اًمٓمٚم٥م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمَمء  اْل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م9 أن يتٞم٘مـ قمدم اِل٤مء ذم اعمٙم٤من اًمذي 

ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، وذم سمٕمض رُم٤مل اًمٌقادي، أيٖمٚم٥م ذًمؽ قمغم فمٜمف، يم٠من يٙمقن وومٞمف، أقه

ومٞمف، وم٢مٟمف ذم هذه اْل٤مًم٦م يتٞمٛمؿ وٓ قَيؼمه قمدل قمـ قمدم اِل٤مء ذم اعمٙم٤من اًمذي هوأ

قمدُمف وَي٥م قمٚمٞمف ـمٚم٥م اِل٤مء سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء  ْل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م9 أن يِمؽ ذم وضمقد اِل٤مء أ

 ُمـ همػم ي٘ملم، وىمد وىمع اْلَلف ذم هذه اْل٤مًم٦م قمغم ىمقًملم9

ىمقل اِل٤مًمٙمٞم٦م، قَي٥م ـمٚم٥م اِل٤مء ًمّمح٦م اًمتٞمٛمؿ ذم هذه اْل٤مًم٦م، وهاًم٘مقل إول9 

واًمِم٤مومٕمٞم٦م، ورواي٦م قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م هل اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م  ىمقل اًمث٤مين9 ًمٞمس قمٚمٞمف 

ىمقل اْلٜمٗمٞم٦م، ورواي٦م قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م  قـمٚم٥م اِل٤مء ذم هذه اْل٤مًم٦م ويّمح اًمتٞمٛمؿ، وه

اؾمتٕمَمل اِل٤مء يمت٥م قمـ  ورضمح اًم٘مقل آول  وقمـ اًم٥ًٌم اًمث٤مٟمك  )قمدم اًم٘مدرة قمغم

وٟم٘مؾ – اعمرض صمؿ ىم٤مل اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٛمريض قمٜمد قمدم اِل٤مء

آمج٤مع  قمٚمٞمف  وم٘م٤مل وىمد طمٙمك اإلمج٤مع همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ- ىم٤مل اسمـ طمزم 

وىم٤مل اسمـ ش وأمجٕمقا أن اعمريض اًمذي ي١مذيف اِل٤مء، وٓ َيده ُمع ذًمؽ، أن ًمف اًمتٞمٛمؿ»

وىم٤مل ش ًمٚمٛمريض واعم٤ًمومر إذا ل َيد اِل٤مء سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤معاًمتٞمٛمؿ »قمٌد اًمؼم 

وأمجع قمٚمَمء إُمّم٤مر سم٤مْلج٤مز واًمٕمراق واًمِم٤مم واعمنمق واعمٖمرب ومٞمَم »أيًْم٤م9 

وشمٞمٛمؿ ش ُم٤ًمومروقمٚمٛم٧م أن اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد قمٜمد قمدم اِل٤مء ـمٝمقر يمؾ ُمريض أ

اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمَمل يٜمدرج حت٧م اًم٥ًٌم اًمث٤مٟمك ومٕمَل )قمدم قاعمريض اًمقاضمد ًمٚمَمء وه

همػمه  وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرض وم٘مد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء شم٘مًٞمَمت يمثػمة واِل٤مء ؾمقاء يم٤من ًمٚمٛمرض أ

ًمٚمٛمرض اًمذي يتٞمٛمؿ ُمـ أضمٚمف قمٜمد وضمقد اِل٤مء، وُمٜمٝم٤م شم٘مًٞمؿ اًمٜمقوي، وم٘مد ىمًؿ 

اًمٜمقوي اعمرض ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقل سمجقاز اًمتٞمٛمؿ وقمدُمف قمٜمد وضمقد اِل٤مء إمم صمَلصم٦م 

ض اًمِمديد، اًمذي َي٤مف ُمٕمف ُمـ اؾمتٕمَمل اِل٤مء اعمقت، أنقاع  اًمٜمقع إول9 اعمر
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ذًمؽ، ومٝمذا قومقات ُمٜمٗمٕم٦م قمْمق، يمٕمٛمك وصٛمؿ وظمرس وٟمحوَي٤مف شمٚمػ قمْمق، أوأ

ىم٤مل9 ظمرضمٜم٤م ذم  ◙يتٞمٛمؿ سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء وُمـ أدًمتٝمؿ ُمـ اًمًٜم٦م  طمدي٨م ضم٤مسمر 

ؾمٗمر وم٠مص٤مب رضمًَل ُمٜم٤م طمجٌر ومِمجف  ذم رأؾمف صمؿ اطمتٚمؿ، وم٠ًمل أصح٤مسمف وم٘م٤مل9 هؾ 

9 ُم٤م ٟمجد ًمؽ رظمّم٦م وأن٧م شم٘مدر قمغم اِل٤مء، دمدون زم  رظمّم٦م ذم اًمتٞمٛمؿ؟ وم٘م٤مًمقا

ىمتٚمقه ىمتٚمٝمؿ اهلل، أٓ »أظمؼم سمذًمؽ، وم٘م٤مل9  ☺وم٤مهمتًؾ ومَمت، ومٚمَم ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل 

، وم٢مٟمَم ؿمٗم٤مء اًمٕمل  اًم١ًمال إٟمَم يم٤من يٙمٗمٞمف أن يتٞمٛمؿ ويٕمٍم  ؾم٠ملقا إذ ل يٕمٚمٛمقا

طمدي٨م ش٤مئر ضمًدهيٕمّم٥م قمغم ضمرطمف ظمرىم٦م، صمؿ يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م، ويٖمًؾ ؾموأ

اطمتٚمٛم٧م ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة ؿمديدة اًمؼمد، وم٠مؿمٗم٘م٧م إن »ىم٤مل9  ◙سمـ اًمٕم٤مص وقمٛمر

اهمتًٚم٧م أن أهٚمؽ، ومتٞمٛمٛم٧م صمؿ صٚمٞم٧م سم٠مصح٤ميب صَلة اًمّمٌح، ىم٤مل9 ومٚمَم ىمدُمٜم٤م 

ي٤م قمٛمرو، صٚمٞم٧م سم٠مصح٤مسمؽ وأن٧م »ذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل9  ☺قمغم رؾمقل اهلل 

ًمٞمٚم٦م سم٤مردة ؿمديدة اًمؼمد، ىم٤مل9 ىمٚم٧م9 ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، إين اطمتٚمٛم٧م ذم ش ضمٜم٥م؟

 رب يئُّٱ وم٠مؿمٗم٘م٧م إن اهمتًٚم٧م أن أهٚمؽ، وذيمرت ىمقل اهلل قمز وضمؾ9
، ومتٞمٛمٛم٧م صمؿ صٚمٞم٧م، ;18>اًمٜم٤ًمء9  َّ مت زت رت يب ىب نب  زبمب

اًمٜمقع اًمث٤مين9 اعمرض اًمٞمًػم اًمذي ٓ َي٤مف ش ول ي٘مؾ ؿمٞمًئ٤م ☺ومْمحؽ رؾمقل اهلل 

، وٓ زي٤مدة ألؿ، يمّمداع ُمـ اؾمتٕمَمل اِل٤مء ُمٕمف شمٚمًٗم٤م، وٓ ُمرًو٤م خمقوًم٤م، وٓ إسمٓم٤مء سم
ٍ
رء

        ووضمع ضس وْحك وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، ومٝمذا ٓ َيقز ًمف اًمتٞمٛمؿ سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء                                                            

شم٠مظمر واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م9 اعمرض اًمٞمًػم اًمذي َي٤مف ُمـ اؾمتٕمَمل اِل٤مء ُمٕمف زي٤مدة ُمرض، أ

ظم٤مف ُمـ طمدوث شمِمّقه ذم أقمْم٤مئف اًمٔم٤مهرة ول شمٓمؾ ُمدشمف، أيمثرة إل وإن وسمرء أ

يم٤مًمقضمف واًمٞمديـ وٟمحقمه٤م- وهذا اًمٜمقع اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اًمتٞمٛمؿ ًمف، وذًمؽ 

ىمقل اْلٜمٗمٞم٦م واِل٤مًمٙمٞم٦م، ققمغم ىمقًملم9  اًم٘مقل إول9 أنف َيقز ًمف اًمتٞمٛمؿ، وه
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 واًمّمحٞمح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ورواي٦م قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م هل اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م 

ًمراضمح  وشمٙمٛمٚم٦م ًمٚم٥ًٌم اًمث٤مٟمك قمدم اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمَمل اِل٤مء اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم قوه ا

 ضمقاز اًمتٞمٛمؿ عمـ وضمد اِل٤مء وًمٙمٜمف همػم ىم٤مدر قمغم اؾمتٕمَمل اِل٤مء، يمَم ذم إُمثٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م9

 - ُمـ يم٤من قمغم رأس سمئر ُم٤مء، ول َيد آل٦م يًت٘مل ِّب٤م اِل٤مء-0 

ؾمٕمك إمم اِل٤مء ضًرا قؾمٌع، ومٞمخ٤مف ًموأًمّمقص وأو- إذا يم٤من سمٞمٜمف وسملم اِل٤مء قمد1

 روم٘متف-وأهٚمف أوقمغم ُم٤مًمف أوقمغم ٟمٗمًف أ

 - أن يٙمقن اِل٤مء سمٛمجٛمع اًمٗم٤ًمق، وخت٤مف اعمرأة قمغم ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمٝمؿ-2 

ذًمؽ- ومٞمجقز ٕصح٤مب ق- أن َي٤مف سم٤مؾمتٕمَمل اِل٤مء آٟم٘مٓم٤مع قمـ روم٘متف وٟمح3 

اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م هذه إُمثٚم٦م وٟمحقه٤م اًمتٞمٛمؿ سم٤مٓشمٗم٤مق، وٓ إقم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ  أُم٤م 

اْلقف واعم٘مّمقد سمف ظمقف اًمّمحٞمح اْل٤مئػ ُمـ اًمٕمٓمش- اًمّمحٞمح اْل٤مئػ ُمـ قومٝم

اًمؼمد- اًمتٞمٛمؿ عمـ ظم٤مف ومقات اًمقىم٧م ًمٚمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م- اًمتٞمٛمؿ عمـ ظم٤مف ومقات 

صَلة اًمٕمٞمديـ واجلٜم٤مزة وٟمحقمه٤م- اًمتٞمٛمؿ عمـ ظم٤مف ومقات اجلٛمٕم٦م- اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم 

ٞمف ًمنمب وٟمحقه، يم٠من َي٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمٕمٓمش إن حيت٤مج إًمقأن ُمـ يم٤من ُمٕمف ُم٤مء، وه

طمٞمقان حمؽمم وم٢مٟمف َي٥م قمٚمٞمف وَي٤مف قمغم همػمه ُمـ إٟم٤ًمن، أواؾمتٕمٛمٚمف ذم اًمٓمٝم٤مرة، أ

اًمتٞمٛمؿ، وحيرم قمٚمٞمف ـ واْل٤مًم٦م هذه ـ اؾمتٕمَمًمف ذم اًمٓمٝم٤مرة وىمد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع همػم واطمد 

 اشمٗمؼ مجٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ اسمـ اعمٜمذر، واسمـ هٌػمة، واسمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين

اْلي إذا ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمتٚمػ واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمّمحٞمح ذم اًمًٗمر أ

ل َيد وطمّمقل اًمير ُمـ اؾمتٕمَمل اِل٤مء ًمِمدة اًمؼمد، ول َيد ُم٤م يًخـ سمف اِل٤مء، أوأ

إصٖمر إٓ أن أب٤م يقؾمػ وحمٛمد ُمـ وُم٤م يدومئف، وؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اْلدث إيمؼم أ

ًمؽ ذم اًمًٗمر دون اْلي- واظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ اًمتٞمٛمؿ ـ ًمقاضمد اْلٜمٗمٞم٦م ىم٤م9ٓ سمجقاز ذ

اِل٤مء ـ ظمقوًم٤م ُمـ ومقات اًمقىم٧م ًمٚمّمٚمقات اْلٛمس اعمٙمتقسم٦م، ومٝمؾ يتٞمٛمؿ ويّمكم ذم 
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يتقو٠م ويّمكم سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م(؟ وذًمؽ قمغم ىمقًملم9 اًم٘مقل إول9 أنف واًمقىم٧م أ

اًمراضمح  ىمقل زومر ُمـ اْلٜمٗمٞم٦م، وىمقل اِل٤مًمٙمٞم٦م ذمقيتٞمٛمؿ ويّمكم ذم اًمقىم٧م، وه

قمٜمدهؿ، ورواي٦م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م اظمت٤مره٤م ؿمٞمخ اإلؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين9 أنف يتقو٠م 

ىمقل اْلٜمٗمٞم٦م، وىمقل ًمٚمَمًمٙمٞم٦م اظمت٤مره قصغم ظم٤مرج اًمقىم٧م، وهقوٓ يتٞمٛمؿ، وًم

ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م  واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمٙمٚمػ َيد اِل٤مء وي٘مدر قاعمٖم٤مرسم٦م، وه

صَلة اًمٕمٞمد وٟمحقمه٤م و٤مؾمتٕمَمًمف ومقات صَلة اجلٜم٤مزة أقمغم اؾمتٕمَمًمف، وًمٙمٜمف َيِمك سم

 ُمـ اًمٜمقاومؾ، ومٝمؾ َيقز ًمف أن يتٞمٛمؿ ًمٞمدرك هذه اًمّمٚمقات أم ٓ؟ وذًمؽ قمغم ىمقًملم9

ىمقل اْلٜمٗمٞم٦م، وىمقل ًمٚمَمًمٙمٞم٦م اظمت٤مره اًمٚمخٛمل قاًم٘مقل إول9 أنف يتٞمٛمؿ ويّمكم، وه

9 أنف ٓ يتٞمٛمؿ ًمٚمٕمٞمد ورواي٦م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م، اظمت٤مره٤م ؿمٞمخ اإلؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )اًم٘مقل اًمث٤مين

ىمقل اِل٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، ورواي٦م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م هل اعمذه٥م قواجلٜم٤مزة وٟمحقمه٤م، وه

وهٜم٤م اؾمتحيت ؾم١مال ُمـ اْلٌٞم٥م قمٌداًمرْحـ قمـ طمٙمؿ اًمٓمٝم٤مرة ًمألطمرار  9ىمٚم٧م

د سمٗم٤مىمد  اعمٕمت٘مٚملم رم ؾمجقن اًمٓمٖم٤مة  ومحيت ُم٠ًمل٦م صَلة وم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ واعمرا

٤ًٌم- وىمد اقمتٜمك اًمِمخص اًمذي ٓ قاًمٓمٝمقريـ9 ه َيد ًمٓمٝمقره ُم٤مء، وٓ صٕمٞمًدا ـمٞم

اًمٕمٚمَمء رْحٝمؿ اهلل ِّبذه اعم٠ًمل٦م، وسمٞمٜمقا طمٙمٛمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿ، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ممتد ُمـ 

قمٔمؿ ؿم٠من ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف هذه اعم٠ًمل٦م، وهل9 اًمّمَلة اًمتل هل ريمـ ُمـ أريم٤من هذا 

ِل٤م يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمديـ، واًمتل هل اًمٕمٝمد اًمذي سملم اًمٕمٌد ورسمف، وم٤مقمتٜمقا ِّبذه اعم٠ًمل٦م 

ُمـ أطمٙم٤مم ُمـ طمٞم٨م صح٦م صَلة اًمٕمٌد ووم٤ًمده٤م- وأيًْم٤م ِل٤م ذم هذه اعم٠ًمل٦م ُمـ 

اْلرج واًمْمٞمؼ قمغم اًمِمخص، طمٞم٨م إٟمف ُم٠مُمقر سمت٠مدي٦م ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ُمـ 

اًمٓمٝم٤مرة واًمّمَلة، ومٝمؾ يّمكم قمغم طم٤مًمتف أم يؽمك اًمّمَلة ًمٗم٘مد ذـمٝم٤م؟ وإذا صغم 

 ر أم ٓ؟قمغم طم٤مًمف ومٝمؾ يّمكم يمَم يّمكم اعمتٓمٝم

طمٌس وإذا وم٘مد اعمحدث اًمٓمٝمقريـ يم٠من حُيٌس ذم ُمقوع ًمٞمس ومٞمف واطمد ُمٜمٝمَم، أ

يم٤من ًمديف ُم٤مء حيت٤مج إًمٞمف ًمٕمٓمش، ويم٤معمّمٚمقب وذم ُمقوع ٟمجس وًمٞمس ًمديف ُم٤مء، أ
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قمغم ظمِم٦ٌم وٟمحقه٤م، ويمٛمـ يم٤من ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وٓ يًتٓمٞمع اًمقصقل إمم اِل٤مء، ويمٛمـ يم٤من 

ذًمؽ ُمـ اًمّمقر اًمتل ٓ يًتٓمٞمع قوٟمحقمغم داسمتف وَي٤مف قمغم ٟمٗمًف إن ٟمزل ُمٜمٝم٤م 

اًمِمخص اؾمتٕمَمل اًمٓمٝمقريـ ومٞمٝم٤م، ومٝمؾ يّمكم سمدون ـمٝم٤مرة أم شمً٘مط قمٜمف اًمّمَلة؟ 

 ًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذه اعم٠ًمل٦م أرسمٕم٦م أىمقال9

اًم٘مقل إول9 أنف ٓ يّمكم قمغم طم٤مًمف، سمؾ ي٘ميض إذا وضمد أطمد اًمٓمٝمقريـ، 

ىمقل ىمديؿ ًمٚمِم٤مومٕمل(                                                      قىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م، وأصٌغ  ُمـ اِل٤مًمٙمٞم٦م، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م )هقوه

اًم٘مقل اًمث٤مين9 أنف يّمكم قمغم طم٥ًم طم٤مًمف، وَي٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة إذا وضمد أطمد 

ىمقل أيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ اْلًـ ُمـ اْلٜمٗمٞم٦م، واسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ قاًمٓمٝمقريـ، وه

ٕمل ذم اجلديد(، ورواي٦م قمٜمد ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومقاِل٤مًمٙمٞم٦م، واًمّمحٞمح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م )ه

  -اْلٜم٤مسمٚم٦م

ىمقل أؿمٝم٥م ُمـ قاًم٘مقل اًمث٤مًم٨م9 أنف يّمكم ذم اْل٤مل، وًمٞمس قمٚمٞمف إقم٤مدة، وه

ُمذه٥م قىمقل ىمديؿ ًمٚمِم٤مومٕمل( واظمت٤مره اعمزين، وهقاِل٤مًمٙمٞم٦م، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م )ه

ُمذه٥م اِل٤مًمٙمٞم٦م وسمٕمد قاْلٜم٤مسمٚم٦م )اًم٘مقل اًمراسمع9 أنف ٓ يّمكم قمغم طم٤مًمف وٓ ي٘ميض، وه

ًم٘مقل اًمث٤مًم٨م قٕدًم٦م إ ىمقال إرسمٕم٦م ىم٤مل طمٗمٔمف اهلل اًمراضمح ـ واهلل أقمٚمؿ ـ هُمٜم٤مىمِمتف  ا

اًم٘م٤مئؾ سم٠من وم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ يّمكم ذم اْل٤مل، وًمٞمس قمٚمٞمف إقم٤مدة، وذًمؽ ِل٤م يكم9 ًم٘مقة 

أدًمتٝمؿ، وؾمَلُمتٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرو٦م، ذم ُم٘م٤مسمؾ وٕمػ أدًم٦م اعمخ٤مًمٗملم سمَم طمّمؾ ُمـ 

قمٜمد وم٘مدهؿ اِل٤مء، واًمقوقء  ىمد صٚمقا سمَل ووقء ╚ُمٜم٤مىمِم٦م- أن اًمّمح٤مسم٦م 

إصؾ، وم٢مذا ضم٤مز أن يّمكم اعمٙمٚمػ قمغم طم٤مًمف سمَل ووقء قمٜمد وم٘مدان اِل٤مء قه

سمدل قإصؾ، ومألن َيقز أن يّمكم اعمٙمٚمػ قمٜمد وم٘مدان اِل٤مء واًمؽماب اًمذي هقوه

اعمقاومؼ ًمًَمطم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م ققمـ إصؾ ُمـ سم٤مب أومم- أن هذا اًم٘مقل ه

 -سمتٍمف اْلرج قمـ اعمٙمٚمػ-ا ـهوينه٤م، وطمرصٝم٤م قمغم رومع 
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امم اعم٘مّمقد هٜم٤م ًمٚمٛمدارؾم٦م ًمٙمَلم إئٛم٦م ومٗمرووف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم رم  وأن  

أيمثر واعمٝمذب )واًمٗمرض مم٤م ذيمرٟم٤مه اًمٜمٞم٦م وُمًح اًمقضمف وُمًح اًمٞمديـ سميسمتلم أ

ورم اعمتـ   (وشم٘مديؿ اًمقضمف قمغم اًمٞمديـ وؾمٜمٜمف اًمتًٛمٞم٦م وشم٘مديؿ اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى

رسمٕم٦م أؿمٞم٤مء اًمٜمٞم٦م وُمًح اًمقضمف واًمٞمديـ ُمع اعمروم٘ملم واًمؽمشمٞم٥م( أُم٤م )وومرائْمف أ

رم ُمتٜمف )ىم٤مل ويتٞمٛمؿ ذم ىمّمػم اًمًٗمر وـمقيٚمف إذا  اْلٜم٤مسمٚم٦م وم٘م٤مل آُم٤مم اْلرىمك ؒ

دظمؾ وىم٧م اًمّمَلة وـمٚم٥م اِل٤مء وم٠مقمقزه وآظمتٞم٤مر شم٠مظمػم اًمتٞمٛمؿ إمم آظمر اًمقىم٧م وم٢من 

ه وإن أص٤مب اِل٤مء ذم  اًمقىم٧م- ىم٤مل واًمتٞمٛمؿ ضسم٦م شمٞمٛمؿ ذم أول اًمقىم٧م وصغم أضمزأ

اًمؽماب ويٜمقي سمف اعمٙمتقسم٦م ومٞمٛمًح ِّبَم قواطمدة ييب سمٞمديف قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م وه

ُمرض ووضمٝمف ويمٗمٞمف وإن يم٤من ُم٤م ضب سمٞمديف همػم ـم٤مهر ل َيزه وإن يم٤من سمف ىمرح أ

خمقف وأضمٜم٥م ومخٌم قمغم ٟمٗمًف أن أص٤مسمف اِل٤مء همًؾ اًمّمحٞمح ُمـ ضمًده وشمٞمٛمؿ ِل٤م 

ا شمٞمٛمؿ صغم اًمّمَلة اًمتل ىمد طمي وىمتٝم٤م وصغم سمف ومقائ٧م إن يم٤مٟم٧م ل يّمٌف اِل٤مء- وإذ

 -(قمٚمٞمف واًمتٓمقع إمم أن يدظمؾ وىم٧م صَلة أظمرى

ُم٤ًمومر قرم اًمتٞمٛمؿ )وُمـ ل َيد اِل٤مء وه وقمـ إطمٜم٤مف ي٘مقل اًم٘مدورى ؒ

يم٤من َيد اِل٤مء إٓ أنف ُمريض وأيمثر  أواعمٞمؾ أقظم٤مرج اعمٍم سمٞمٜمف وسملم اعمٍم ٟمحوأ

ظم٤مف اجلٜم٥م إن همًؾ سم٤مِل٤مء أن ي٘متٚمف اًمؼمد و٤مء اؿمتد ُمروف أومخ٤مف إن اؾمتٕمٛمؾ اِل

يٛمروف وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد واًمتٞمٛمؿ ضسمت٤من يٛمًح سم٤مطمدامه٤م  وضمٝمف وسم٤مٕظمرى وأ

يديف إمم اعمروم٘ملم واًمتٞمٛمؿ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م واْلدث ؾمقاء وَيقز اًمتٞمٛمؿ قمٜمد   أيب طمٜمٞمٗم٦م 

اجلص واًمٜمقرة حمٛمد سمٙمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ ضمٜمس إرض يم٤مًمؽماب واًمرُمؾ واْلجر وو

ٓ َيقز آ سم٤مًمؽماب واًمرُمؾ ظم٤مص٦م       يقؾمػ ؒقوىم٤مل أب– واًمٙمحؾ واًمزرٟمٞمخ

واًمٜمٞم٦م ومرض ذم اًمتٞمٛمؿ ُمًتح٦ٌم ذم اًمقوقء  ويٜم٘مض اًمتٞمٛمؿ يمؾ رء يٜم٘مض اًمقوقء 

ويٜم٘مْمف أيْم٤م رؤي٦م اِل٤مء إذا ىمدر قمغم اؾمتٕمَمًمف  وٓ َيقز اًمتٞمٛمؿ إٓ سمّمٕمٞمد ـم٤مهر 

أن َيده ذم آظمر اًمقىم٧م أن ي١مظمر اًمّمَلة إمم قيرضمقويًتح٥م عمـ ٓ َيد اِل٤مء وه
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آظمر اًمقىم٧م وم٢من وضمد اِل٤مء شمقو٠م سمف وصغم وإٓ شمٞمٛمؿ  ويّمكم سمتٞمٛمٛمف ُم٤م ؿم٤مء ُمـ 

اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ  وَيقز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمّمحٞمح ذم اعمٍم إذا طميت ضمٜم٤مزة واًمقزم همػمه 

 ومخ٤مف إن اؿمتٖمؾ سم٤مًمٓمٝم٤مرة أن شمٗمقشمف اًمّمَلة وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ ويّمكم ويمذًمؽ ُمـ طمي

اًمٕمٞمد ومخ٤مف إن اؿمتٖمؾ سم٤مًمٓمٝم٤مرة أن شمٗمقشمف صَلة اًمٕمٞمديـ وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ ويّمكم وإن 

ظم٤مف ُمـ ؿمٝمد اجلٛمٕم٦م إن اؿمتٖمؾ سم٤مًمٓمٝم٤مرة أن شمٗمقشمف صَلة اجلٛمٕم٦م ل يتٞمٛمؿ وًمٙمٜمف 

يتقو٠م وم٢من أدرك اجلٛمٕم٦م صَله٤م وإٓ صغم اًمٔمٝمر أرسمٕم٤م ويمذًمؽ إذا و٤مق اًمقىم٧م 

و٠م  ويّمغم وم٤مئت٦م واعم٤ًمومر إذا ٟمز ومخٌم إن شمقو٠م ىم٤مت اًمقىم٧م ل يتٞمٛمؿ وًمٙمٜمف يتق

اِل٤مء ذم رطمٚمف ومتٞمٛمؿ وصغم صمؿ ذيمر اِل٤مء ذم اًمقىم٧م ل يٕمد اًمّمَلة قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ٟمٕمؿ ان اًمتٞمٛمؿ ـمٝم٤مرة ُمـ ٓ َيد  يٕمٞمده يقؾمػ ؒقرْحٝمَم اهلل وىم٤مل أب وحمٛمد

اًمث٤مسم٧م ذم  ¶اِل٤مء وٟمص قمٚمٞمف رم اِل٤مئدة واًمًٜم٦م ُمثؾ طمدي٨م ضم٤مسمر اسمـ قمٌد اهلل 

لِّ اًمّمحٞمحلم ىم٤مل9" أقمٓمٞم٧م َخ٤ًم ل يٕمٓمٝمـ أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء ىمٌكم9  ☺( أن اًمٜمٌه

ـمٝمقرا وم٠ميَم رضمؾ ُمـ وضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدا وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م ُمًػمة ؿمٝمر 

أقمٓمٞم٧م ول حتؾ ٕطمد ىمٌكم وأطمٚم٧م زم اًمٖمٜم٤مئؿ وأُمتل أدريمتف اًمّمَلة ومٚمٞمّمؾ 

ويمذًمؽ  -(سمٕمث٧م إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦موىمقُمف ظم٤مص٦م يم٤من اًمٜمٌل يٌٕم٨م إمم واًمِمٗم٤مقم٦م 

ىم٤مل إن , ☺اًمؽمُمذي( أن اًمٜمٌك وطمدي٨م أيب ذر اًمث٤مسم٧م ذم صحٞمحل أيب داوود 

ف  ًه اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م ـمٝمقر اعمًٚمؿ وإن ل َيد اِل٤مء قمنم ؾمٜملم، وم٢مذا وضمد اِل٤مء ومٚمُٞمِٛم

سمنمشمف وم٢من ذًمؽ ظمػم-( ويرومع سمف اْلدصم٤من إيمؼم وإصٖمر رم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اِل٤مء 

ء ودًمٞمؾ ُمنموقمٞمتف وصٗمتف ُمـ اًمٙمت٤مب قمدم اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمَمل اِل٤موأ

  مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ واًمًٜم٦ميمَمؾمٌؼ ذيمره ومٗمك آي٦م اِل٤مئدة ىم٤مل شمٕم٤ممم9
ـِ ، ;5>اِل٤مئدة9   َّرت يب ىب نب ِر سْم وقمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمـ قَمَمه

ِلُّ ,9ىَم٤مَل  ¶َي٤مِهٍ  ٤مَء،  ☺سَمَٕمَثٜمِل َاًمٜمٌه ٧ٌُْم، وَمَٚمْؿ َأضِمِد َاِْلَ ذِم طَم٤مضَم٦ٍم، وَم٠َمضْمٜمَ

هْم٧ُم ذِم  ِله وَمَتَٛمره ٦ُم، صُمؿه َأتَْٞم٧ُم َاًمٜمٌه اسمه ُغ َاًمده ِٕمٞمِد يَمََم مَتَره وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًَمُف،  ☺ َاًمّمه
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سَم٦ًم "وَمَ٘م٤مَل9 َْرَض َضْ ْٕ َب سمَِٞمَدْيِف َا ََم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن شَمُ٘مقَل سمَِٞمَدْيَؽ َهَٙمَذا" صُمؿه َضَ إِٟمه

ََمَل قَمغَم َاًْمٞمَ  َح َاًمِمِّ ًَ ْٞمِف َوَوضْمَٝمفُ َواطِمَدًة، صُمؿه َُم ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف، َواًمٚمهْٗمُظ , ِٛملِم، َوفَم٤مِهَر يَمٗمه

ٚمِؿ ًْ ُ
ِ
  ٍ  -عم

َح ِِّبََِم  ًَ َْرَض، َوَٟمَٗمَخ وِمٞمِٝمََم، صُمؿه َُم ْٕ ْٞمِف َا َب سمَِٙمٗمه 9 َوَضَ ٌَُخ٤مِريِّ َوضْمَٝمُف  َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًمِْٚم

ْٞمفوَ   -                يَمٗمه

ًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م  ورم اًمٙمَلم قمـ ه٤مشملم اعم٠ًملتلم وازا ,رم اِل٤مء اعمٓمٝمر 09ُمٚمحؼ 

ٟمٙمتٗمك رم هذه اعمدارؾم٦م سمذيمر ُم٤م ىم٤مًمف اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م ووُم٤م ىم٤مًمف اًمِمقيم٤مٟمك  

وسمف ٟمٌدأ ًمقضم٤مزشمف  وؾمداده ًمٚمٛم٘مّمد صمؿ ٟمتٌع ذًمؽ ُمٕم٤م سمٛمًؽ اْلت٤مم طمٞم٨م وطمك 

رم اًمدرر  ومٞم٘مقل آُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك ؒ, ومٞمٝمَم ☺اًمًَمء سمٌٕمض يمَلم اًمٜمٌك 

 ,9اًمٌٝمٞم٦م

ـمٕمٛمف ُمـ وًمقٟمف أوُمٓمٝمر ٓ َيرضمف قمـ اًمقصٗملم إٓ ُم٤م همػّم رحيف أو)اِل٤مء ـم٤مهر 

اًمٜمج٤مؾم٤مت، واًمث٤مين ُم٤م أظمرضمف قمـ اؾمؿ اِل٤مء اعمٓمٚمؼ ُمـ اعمٖمػمات اًمٓم٤مهرة-وٓ ومرق 

، وُمًتٕمٛمٍؾ وهمػِم  ـٍ سملم  ىمٚمٞمٍؾ ويمثػٍم، وُم٤م ومقق اًمُ٘مٚمهتلم وُم٤م دوهنَم، وُمتحرٍك وؾم٤ميم

، وسمقًمف إٓ اًمذيمَر اًمروٞمَع، وًُمٕم٤مب ٤مل هم٤مئط اإلٟم٤ًمن ُمٓمٚم٘مً ُمًتٕمٛمؾ- واًمٜمج٤مؾم٤مت ه

اًمٙمٚم٥م، وَرْوث، ودُم طَمٞمض، وْلؿ ظمٜمزير-وومٞمَم قمدا ذًمؽ ظمَلف وإصؾ اًمٓمٝم٤مرة 

م قمٚمٞمف-   وَيٓمُٝمر ُم٤م وومَل يٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م آ ٟم٤مىمؾ صحٞمح ل يٕم٤مروف ُم٤م ي٤ًمويف أ ُي٘مده

ـمٕمؿ، واًمٜمٕمُؾ سم٤معمًح- يتٜمجس سمٖمًٚمف طمتك ٓ يٌ٘مك َل٤م قملم وٓ ًمقن وٓ ريح وٓ 

رة، ًمٕمدم وضمقد اًمقصػ اعمحٙمقم قمٚمٞمف- وُم٤م ٓ يٛمٙمـ همًٚمف  وآؾمتح٤مًم٦م ُمٓمٝمِّ

٥مِّ قمٚمٞمف، أ إصؾ ذم قاًمٜمهْزح ُمٜمف، طمتك ٓ يٌ٘مك ًمٚمٜمج٤مؾم٦م أبر- واِل٤مء هوومتٓمٝمػمه سم٤مًمّمه

ىم٤مل ص٤مطم٥م  ,وًمٚمتقوٞمح ًمف, -(همػمه َُم٘م٤مُمف إٓ سم٢مذن ُمـ اًمِم٤مرع اًمتٓمٝمػم، ومَل ي٘مقم

إومم اِل٤مء ـم٤مهر" وُمٓمٝمر وٓ ظمَلف ذم " ذطمف قمغم اًمدرر رم  اًمروو٦م ؒ
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ذًمؽ وىمد ٟمٓمؼ سمذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويمَم دل اًمدًمٞمؾ قمغم يمقٟمف ـم٤مهرا ُمٓمٝمرا وىم٤مم 

قمغم ذًمؽ اإلمج٤مع يمذًمؽ يدل قمغم ذًمؽ إصؾ واًمٔم٤مهر واًمؼماءة وم٢من أصؾ قمٜمٍم 

ٚمٞم٦م قمـ خم٤مًمٓم٦م اِل٤مء ـم٤مهر ُمٓمٝمر سمَل ٟمزاع ويمذًمؽ اًمٔمٝمقر يٗمٞمد ذًمؽ واًمؼماءة إص

ٓ َيرضمف قمـ اًمقصٗملم" أي قمـ وصػ يمقٟمف ـم٤مهرا وقمـ "اًمٜمج٤مؾم٦م ًمف ُمًتّمح٦ٌم

ـمٕمٛمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت- هذه اعم٠ًمل٦م وًمقٟمف أووصٗمف يمقٟمف ُمٓمٝمرا إٓ ُم٤م همػم رحيف أ

اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًم٤ٌمب وهل أنف ٓ َيرج اِل٤مء قمـ اًمقصٗملم إٓ ُم٤م همػم أطمد 

أرضمح اعمذاه٥م قه٤م وهذا اعمذه٥م هأوص٤مومف اًمثَلصم٦م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ٓ ُمـ همػم

داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف قوأىمقاه٤م- واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف أْحد وصححف وأب

واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل واْل٤ميمؿ وصححف أيْم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم 

واسمـ طمزم ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل9 ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل أنتقو٠م ُمـ سمئر سمْم٤مقم٦م؟ 

اِل٤مء "9☺ْلٞمض وْلقم اًمٙمَلب واًمٜمتـ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل وهل سمئر يٚم٘مك ومٞمٝم٤م ا

وىمد أقمٚمف اسمـ اًم٘مٓم٤من سم٤مظمتَلف اًمرواة ذم اؾمؿ اًمراوي ًمف قمـ  -ـمٝمقر ٓ يٜمجًف رء"

أيب ؾمٕمٞمد واؾمؿ أبٞمف وًمٞمس ذًمؽ سمٕمٚم٦م وىمد اظمتٚمػ ذم أؾمَمء يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ٟمٗمًف ىم٤مل سمٕمد واًمت٤مسمٕملم قمغم أىمقال ول يٙمـ ذًمؽ ُمقضم٤ٌم ًمٚمجٝم٤مًم٦م قمغم أن اسمـ اًم٘مٓم٤من 

ذًمؽ اإلقمَلل9 وًمف ـمريؼ أطمًـ ُمـ هذه صمؿ ؾم٤مىمٝم٤م قمـ أيب ؾمٕمٞمد وىمد ىم٤مُم٧م اْلج٦م 

سمتّمحٞمح ُمـ صححف ُمـ أوئلؽ إئٛم٦م وًمف ؿمقاهد ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد قمٜمد 

اًمدارىمٓمٜمل وُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد أْحد واسمـ ظمريٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن وُمـ طمدي٨م 

طمدي٨م أيب قاًمٌزار واسمـ اًمًٙمـ يمٚمٝم٤م سمٜمحقم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وأيب يٕمكم و

اِل٤مء ـمٝمقر ٓ "ؾمٕمٞمد، وأظمرضمف سمزي٤مدة آؾمتثٜم٤مء اًمدارىمٓمٜمل ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من سمٚمٗمظ9

ـمٕمٛمف"، وأظمرضمف أيْم٤م ُمع اًمزي٤مدة اسمـ وًمقٟمف أويٜمجًف رء إٓ ُم٤م همٚم٥م قمغم رحيف أ

قٟمف ًموإن اِل٤مء ـمٝمقر إٓ إن شمٖمػم رحيف أ"ُم٤مضمف واًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م سمٚمٗمظ9
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ـمٕمٛمف سمٜمج٤مؾم٦م حتدث ومٞمف" وذم إؾمٜم٤مدمه٤م ُمـ ٓ حيت٩م سمف، وىمد اشمٗمؼ أهؾ اْلدي٨م وأ

قمغم وٕمػ هذه اًمزي٤مدة ًمٙمٜمف ىمد وىمع اإلمج٤مع قمغم ُمْمٛمقهن٤م يمَم ٟم٘مٚمف اسمـ اعمٜمذر واسمـ 

اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم واعمٝمدي ذم اًمٌحر، ومٛمـ يم٤من ي٘مقل سمحجٞم٦م اإلمج٤مع يم٤من اًمدًمٞمؾ 

اإلمج٤مع، وُمـ يم٤من ٓ ي٘مقل سمحجٞم٦م اإلمج٤مع يم٤من قًمزي٤مدة هقمٜمده قمغم ُم٤م أوم٤مدشمف شمٚمؽ ا

هذا اإلمج٤مع ُمٗمٞمدا ًمّمح٦م شمٚمؽ اًمزي٤مدة ًمٙمقهن٤م ىمد ص٤مرت مم٤م أمجع قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م وشمٚم٘مك 

وقمـ اًمث٤مين ُم٤م أظمرضمف قمـ اؾمؿ اِل٤مء اعمٓمٚمؼ ُمـ  -سم٤مًم٘مٌقل وم٤مٓؾمتدٓل ِّب٤م ٓ سم٤مإلمج٤مع

 اعمٖمػمات اًمٓم٤مهرة-

٤ٌمب ووضمف ذًمؽ أن اِل٤مء اًمذي ذع ًمٜم٤م اًمتٓمٝمػم هذه اعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًم

اِل٤مء اعمٓمٚمؼ اًمذي ل يْمػ إمم رء ُمـ إُمقر اًمتل خت٤مًمٓمف وم٢من ظم٤مًمٓمف رء قسمف ه

أوضم٥م إو٤مومتف إًمٞمف يمَم ي٘م٤مل ُم٤مء ورد وٟمحقه ومٚمٞمس هذا اِل٤مء اعم٘مٞمد سمٜمًٌتف إمم اًمقرد 

 لك ُّٱ ؾمٌح٤مٟمف9اِل٤مء اعمٓمٚمؼ اعمقصقف سم٠منف ـمٝمقر ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز سم٘مقل قُمثَل ه
اِل٤مء ـمٝمقر" ومخرج سمذًمؽ قمـ يمقٟمف " 9☺وذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة سم٘مقل   َّ ىك مك

ُمٓمٝمرا ول َيرج سمف قمـ يمقٟمف ـم٤مهرا ٕن اًمٗمرض أن اًمذي ظم٤مًمٓمف ـم٤مهر واضمتَمع 

اًمٓم٤مهريـ ٓ يقضم٥م ظمروضمٝمَم قمـ اًمقصػ اًمذي يم٤من ُمًتح٘م٤م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمَم 

ًمقوقء ُمـ اِل٤مء اعم٘مٞمد اًمذي ٓ يٓمٚمؼ ىم٤مل ذم طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م9 وأُم٤م ا -ىمٌؾ آضمتَمع

قمٚمٞمف اؾمؿ اِل٤مء سمَل ىمٞمد وم٠مُمر شمدومٕمف اعمٚم٦م سم٤مدي اًمرأي، ٟمٕمؿ إزاًم٦م اْل٨ٌم سمف حمتٛمؾ سمؾ 

    -اًمراضمح ا ـهقه

وي٘مقل رم ُمتـ أبك ؿمج٤مع قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م  رم ذًمؽ  )اعمٞم٤مه اًمتل َيقز ِّب٤م اًمتٓمٝمػم 

ئر وُم٤مء اًمٕملم وُم٤مء اًمثٚم٩م وُم٤مء ؾمٌع ُمٞم٤مه ُم٤مء اًمًَمء وُم٤مء اًمٌحر وُم٤مء اًمٜمٝمر وُم٤مء اًمٌ

اِل٤مء اعمٓمٚمؼ وـم٤مهر قاًمؼمد  صمؿ اعمٞم٤مه قمغم ارسمٕم٦م اىم٤ًمم ـم٤مهر ُمٓمٝمر همػم ُمٙمروه وه

اِل٤مء اعمًتٕمٛمؾ واعمتٖمػم سمَم قاِل٤مءاعمِمٛمس وـم٤مهر همػم ُمٓمٝمر وهقُمٓمٝمر ُمٙمروه وه
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دون اًم٘مٚمتلم قاًمذي طمٚم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م وهقظم٤مًمٓمف ُمـ اًمٓم٤مهرات وُم٤مء ٟمجس وه

)ضمٚمقد اعمٞمت٦م ,ػمواًم٘مٚمت٤من َخًَمئ٦م رـمؾ سمٖمدادي شم٘مري٤ٌم ذم إصح  يم٤من ىمٚمتلم ومتٖموأ

ُمـ أطمدمه٤م وقمٔمؿ اعمٞمت٦م وشمٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ إٓ ضمٚمد اًمٙمٚم٥م واْلٜمزير وُم٤م شمقًمد ُمٜمٝمَم أ

وقمـ اْلٜم٤مسمٚم٦م رْحٝمؿ اهلل ي٘مقل ص٤مطم٥م دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م  وؿمٕمره٤م ٟمجس إٓ أدُمك ا ـه

ًمقوأىم٤ًمم اِل٤مء صمَلصم٦م9 أطمده٤م9 ـمٝمقر وه   ()سمتٍمف ٤ٌمىمل قمغم ظمٚم٘متف يرومع اْلدث ا

 ويزيؾ اْل٨ٌم-

ُم٤م شمٖمػم يمثػم قـم٤مهر َيقز اؾمتٕمَمًمف ذم همػم رومع اْلدث وزوال اْل٨ٌم وه 9اًمث٤مين

 رحيف سمٌمء ـم٤مهر وم٢من زال شمٖمػمه سمٜمٗمًف ادى إمم ـمٝمقريتف-وـمٕمٛمف أوُمـ ًمقٟمف أ

اٟمٖمٛم٧ًم ومٞمف يمؾ يد اعمًٚمؿ ووُمـ اًمٓم٤مهر9 ُم٤م يم٤من ىمٚمٞمَل واؾمتٕمٛمؾ ذم رومع طمدث أ

اًمٜم٤مئؿ ًمٞمَل ٟمقُم٤م يٜم٘مض اًمقوقء ىمٌؾ همًٚمٝم٤م صمَلصم٤م سمٜمٞم٦م وشمًٛمٞم٦م وذًمؽ  اعمٙمٚمػ

 واضم٥م-

اًمث٤مًم٨م9 ٟمجس حيرم اؾمتٕمَمًمف إٓ ًمٚميورة وٓ يرومع اْلدث وٓ يزيؾ اْل٨ٌم 

يم٤من يمثػما وشمٖمػم ِّب٤م أطمد أوص٤مومف- وم٢من زال وىمٚمٞمؾ أقُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م وهقوه

سمٕمدهٙمثػم ـمٝمر  واًمٙمثػم ىمٚمت٤من سمٜمزح ُمٜمف ويٌ٘مك وسم٢مو٤موم٦م ـمٝمقر إًمٞمف أوشمٖمػمه سمٜمٗمًف أ

شم٘مري٤ٌم  واًمٞمًػم ُم٤م دوهنَم ومه٤م َخًَمئ٦م رـمؾ سم٤مًمٕمراىمل وصمَمٟمقن رـمَل وؾمٌٕم٤من وٟمّمػ 

ؾمٌع سم٤مًم٘مدد وُم٤ًمطمتٝمَم أي اًم٘مٚمت٤من ذراع ورسمع ـمقٓ وقمرو٤م وقمٛم٘م٤م- وم٢مذا يم٤من 

 -ُمع سم٘م٤مئٝم٤م ومٞمف ا ـهقـمٝمقر وًمقاِل٤مء اًمٓمٝمقر يمثػما ول يتٖمػم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ومٝم

)ظمٚمؼ اِل٤مء ـمٝمقرا يٓمٝمر ُمـ  ٘مقل ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة ؒوقمٜمٝمؿ أيْم٤م ي

يم٤من وإطمداث واًمٜمج٤مؾم٤مت وٓ حتّمؾ اًمٓمٝم٤مرة سمَمئع همػمه وم٢مذا سمٚمغ اِل٤مء ىمٚمتلم أ

رحيف وُم٤م ؾمقى ذًمؽ يٜمجس وـمٕمٛمف أوضم٤مري٤م ل يٜمجًف ؿمئ إٓ ُم٤م همػم ًمقٟمف أ

٤مء سمٛمخ٤مًمٓم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م واًم٘مٚمت٤من ُم٤م ىم٤مرب ُم٤مئ٦م وصمَمٟمٞم٦م أرـم٤مل سم٤مًمدُمِم٘مل وإن ـمٌخ ذم اِل
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اؾمتٕمٛمؾ ذم رومع طمدث ؾمٚم٥م وُم٤م ًمٞمس سمٓمٝمقر ويمذًمؽ ُم٤م ظم٤مًمٓمف ومٖمٚم٥م قمغم اؾمٛمف أ

همػمه وٟمج٤مؾمتف سمٜمل قمغم اًمٞم٘ملم وإن ظمٗمل ُمقوع وـمٝمقريتف وإذا ؿمؽ ذم ـمٝم٤مرة اِل٤مء أ

همػمه همًؾ ُم٤م يتٞم٘مـ سمف همًٚمٝم٤م وإن اؿمتٌف ُم٤مء ـم٤مهر سمٜمجس ول واًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمثقب أ

سمٓم٤مهر شمقو٠م ُمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمَم وان َيد همػممه٤م شمٞمٛمؿ وشمريمٝمَم وإن اؿمتٌف ـمٝمقر 

اؿمتٌٝم٧م اًمثٞم٤مب اًمٓم٤مهرة سم٤مًمٜمج٦ًم صغم ذم يمؾ صمقب صَلة سمٕمدد اًمٜمجس  وزاد صَلة 

وشمٖمًؾ ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م واْلٜمزير ؾمٌٕم٤م إطمداهـ سم٤مًمؽماب وَيزئ ذم ؾم٤مئر اًمٜمج٤مؾم٤مت 

صمَلث ُمٜم٘مٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم إرض ومّم٦ٌم واطمدة شمذه٥م سمٕمٞمٜمٝم٤م ًم٘مقًمف صغم 

وَيزئ ذم سمقل اًمٖمَلم  ;صٌقا قمغم سمقل إقمرايب ذٟمقسم٤م ُمـ ُم٤مء> 9ٚمؿؾمواهلل قمٚمٞمف 

اًمذي ل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم اًمٜمْمح ويمذًمؽ اعمذي ويٕمٗمك قمـ يًػمه ويًػم اًمدم وُم٤م شمقًمد 

ُم٤م ٓ يٗمحش ذم اًمٜمٗمس وُمٜمل أدُمل قُمٜمف ُمـ اًم٘مٞمح واًمّمديد وٟمحقه وطمد اًمٞمًػم ه

 -وسمقل ُم٤م ي١ميمؾ ْلٛمف ـم٤مهر ا ـه

قمٜمك سمف هٜم٤م آي٦م ؾمقرة اِل٤مئدة  ـها ،ؽ قمغم ُمًؽ اْلت٤مموأن ضم٤مء اًمدور رم ذًم

ويمذًمؽ أطم٤مدي٨م قمدة رم ُمقوققمٝم٤م اٟمت٘مٞمٝم٤م ُمـ ُمٔم٤من اًم٘مٌقل َل٤م رم إُم٦م يمٌٚمقغ 

اعمرام واجل٤مُمع اًمّمحٞمح وصحٞمح ُمًٚمؿ يمَم شمٕمقدٟم٤م  قمغم ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ أذيمره٤م ُمٜمٝم٤م 

ِل٤مشمٜملم ويًتدل سمف قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ ا ,ُمرىمٛم٦م سمَل شمٕمٚمٞمؼ ُمٜمك ظمِمٞم٦م آـم٤مًم٦م

أُم٤م قمـ أي٦م وم٠مذيمر ومٞمٝم٤م  يد وم٤مئدة ويًتخدم وُم٤م سمٕمده )د(رْحٝمؿ اهلل ًمَلـمٛمئٜم٤من وعمز

ء اًمٌٞم٤من ؒ ىم٤مل  اَلدفقُمع ىمٚمٞمؾ شمٍمف  ًمٚمؽميمٞمز ٟمح ُم٤مىم٤مًمف ص٤مطم٥م أوقا

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ9 شمٕم٤ممم
 يه ىه جهمه ين ىن  من خن حن جن يم
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي
 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
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 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زترت
وًمتٙمـ ًمٜم٤م أُم٤مم أي٦م اًمٙمريٛم٦م –;5>اِل٤مئدة9   َّ  لك اك يق ىق

 ,9وىمٗم٤مت رم ُمدارؾم٦م ٕصح٤مب اًمٓمٚم٥م ٓ جلٛمٝمقر اعمّمٚملم ومتٜمٌف وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

 ين ىن ُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم9 اًمقىمٗم٦م إومم ىم٤مل ص٤مطم٥م أوقاء اًمٌٞم٤من ؒ
صمٜمت٤من صمَلث ىمراءات9 واطمدة ؿم٤مذة، وا َّ ىن ُّٱ9 ذم ىمقًمف ،َّجه

شمرشم٤من9 وم٘مراءة  ُمتقارشم٤من  أُم٤م اًمِم٤مذة9 وم٘مراءة اًمرومع، وهل ىمراءة اْلًـ- وأُم٤م اعمتقا

ىمراءة ٟم٤مومع- واسمـ قم٤مُمر، واًمٙم٤ًمئل، قوىمراءة اْلٗمض  أُم٤م اًمٜمّم٥م9 ومٝم اًمٜمّم٥م

ىمراءة اسمـ قومٝم9وقم٤مصؿ ذم رواي٦م طمٗمص ُمـ اًمًٌٕم٦م، ويٕم٘مقب ُمـ اًمثَلصم٦م- وأُم٤م اجلر

أُم٤م ىمراءة اًمٜمّم٥م ومَل إؿمٙم٤مل  رواي٦م أيب سمٙمر- قمٛمرو، وقم٤مصؿ، ذميمثػم، وْحزة، وأيب 

ومٞمٝم٤م ٕن إرضمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًمقضمقه، وشم٘مرير اعمٕمٜمك قمٚمٞمٝم٤م9 وم٤مهمًٚمقا 

وضمقهٙمؿ وأيديٙمؿ إمم اعمراومؼ وأرضمٚمٙمؿ إمم اًمٙمٕمٌلم واُمًحقا سمرؤوؾمٙمؿ- وإٟمَم 

أدظمؾ ُمًح اًمرأس سملم اعمٖمًقٓت حم٤مومٔم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م، ٕن اًمرأس يٛمًح سملم 

ت، وُمـ هٜم٤م أظمذ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمَمء وضمقب اًمؽمشمٞم٥م ذم أقمْم٤مء اًمقوقء اعمٖمًقٓ

أهن٤م قطمًٌَم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م-  وأُم٤م قمغم ىمراءة اجلر9 ومٗمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمج٤مل، وه

ظمَلف قيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م آيمتٗم٤مء سمٛمًح اًمرضمٚملم ذم اًمقوقء قمـ اًمٖمًؾ يم٤مًمرأس، وه

ٚملم ذم اًمقوقء اًمقاىمع ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م ذم وضمقب همًؾ اًمرضم

 ويؾ ًمألقم٘م٤مب ُمـ اًمٜم٤مر"-"9☺واًمتققمد سم٤مًمٜم٤مر عمـ شمرك ذًمؽ، يم٘مقًمف 

 ًٓ أن اًم٘مراءشملم إذا فمٝمر شمٕم٤مروٝمَم ذم آي٦م واطمدة َلَم طمٙمؿ أيتلم، يمَم  اقمٚمؿ أو

سم٤مًمٜمّم٥م  َّ ىن ُّٱُمٕمروف قمٜمد اًمٕمٚمَمء، وإذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ وم٤مقمٚمؿ أن ىمراءة قه

ٝمؿ أن ىمراءة اْلٗمض إٟمَم هل سيح ذم وضمقب همًؾ اًمرضمٚملم ذم اًمقوقء، ومٝمل شمٗم

عمج٤مورة اعمخٗمقض ُمع أهن٤م ذم إصؾ ُمٜمّمقسم٦م سمدًمٞمؾ ىمراءة اًمٜمّم٥م، واًمٕمرب 
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إمم أن  ,اًمرومع-وختٗمض اًمٙمٚمٛم٦م عمج٤مورهت٤م ًمٚمٛمخٗمقض، ُمع أن إقمراِّب٤م اًمٜمّم٥م، أ

وأرضمٚمٙمؿ" عمج٤مورة اعمخٗمقض اًمٌٞمٝم٘مل "وممـ ضمزم سم٠من ظمٗمض ىم٤مل ؒ

، ٤مٟمّمًٌ  َّ ىن ُّٱىمراءة ُمـ ىمرأ اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"، وم٢مٟمف ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف9 سم٤مب "ذم

ًمٚمٛمج٤مورة، صمؿ ؾم٤مق ق، وم٢مٟمَم ه٤موأن إُمر رضمع إمم اًمٖمًؾ وأن ُمـ ىمرأه٤م ظمٗمًْم 

أؾم٤مٟمٞمده إمم اسمـ قم٤ٌمس، وقمكم، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وقمروة سمـ اًمزسمػم، وجم٤مهد 

سمـ همٞمَلن، وٟم٤مومع سمـ قمٌد اًمرْحـ سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ ووقمٓم٤مء وإقمرج وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر

ٛمد يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ يزيد اْليُمل أهنؿ ىمرءوه٤م يمٚمٝمؿ9 اًم٘م٤مرئ، وأيب حم

}َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ{ سم٤مًمٜمّم٥م- ىم٤مل9 وسمٚمٖمٜمل قمـ إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل أنف يم٤من ي٘مرؤه٤م 

، وقمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر اًمٞمحّمٌل، وقمـ قم٤مصؿ سمرواي٦م طمٗمص، وقمـ أيب سمٙمر ٤مٟمّمًٌ 

ـ ظمٗمْمٝم٤م وم٤مٟمَم سمـ قمٞم٤مش ُمـ رواي٦م إقمِمك، وقمـ اًمٙم٤ًمئل، يمؾ ه١مٓء ٟمّمٌقه٤م-وُم

ًمٚمٛمج٤مورة ىم٤مل إقمٛمش9 يم٤مٟمقا ي٘مرءوهن٤م سم٤مْلٗمض، ويم٤مٟمقا يٖمًٚمقن، ـها يمَلم قه

 نت ُّٱ اًمٌٞمٝم٘مل- وُمـ أُمثٚم٦م اْلٗمض سم٤معمج٤مورة ذم اًم٘مرآن ذم اًمٜمٕم٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم9
 حُمِٞمٍط" ُمع أنف ٟمٕم٧م ًمٚمٕمذاب- وىمقًمف شمٕم٤ممم9"سمخٗمض ;73>هقد9  َّ رث يت ىت

ن اًمٜمٕم٧م ًمٚمٕمذاب، وىمد ظمٗمض ومم٤م يدل أ، ;15>اًمزظمرف9  َّ خت  حت جت هبُّٱ

 جل مك لك ُّٱًمٚمٕمذاب- وىمقًمف شمٕم٤ممم9  ٤مًمٚمٛمج٤مورة، يمثرة ورود إل ذم اًم٘مرآن ٟمٕمتً 
حَمُْٗمقٍظ" "قمغم ىمراءة ُمـ ىمرأ سمخٗمض، ;10,11>اًمؼموج9   َّ  حم جم هل مل خل حل

هذا ضمحر و٥م ظمرب" سمخٗمض ظمرب عمج٤مورة "يمَم ىم٤مًمف اًم٘مرـمٌل وُمـ يمَلم اًمٕمرب

إمم أن ىم٤مل  ومجع سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه – أ-اعمخٗمقض ُمع أنف ٟمٕم٧م ظمؼم اعمٌتد

سملم ىمراءة اًمٜمّم٥م واجلر سم٠من ىمراءة اًمٜمّم٥م يراد ِّب٤م همًؾ اًمرضمٚملم، ٕن اًمٕمٓمػ ومٞمٝم٤م 

قمغم اًمقضمقه وإيدي إمم اعمراومؼ، ومه٤م ُمـ اعمٖمًقٓت سمَل ٟمزاع، وأن ىمراءة اْلٗمض 
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أن طمٙمٛم٦م هذا ذم همػمه٤م- واًمٔم٤مهر ويراد ِّب٤م اعمًح ُمع اًمٖمًؾ، يٕمٜمل اًمدًمؽ سم٤مًمٞمد أ

اًمرضمٚملم دون همػممه٤م- أن اًمرضمٚملم مه٤م أىمرب أقمْم٤مء اإلٟم٤ًمن إمم ُمَلسم٦ًم إىمذار 

عم٤ٌمذهتَم إرض ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ أن َيٛمع َلَم سملم اًمٖمًؾ سم٤مِل٤مء واعمًح أي اًمدًمؽ 

د سم٘مراءة اجلر9 اعمًح،  سم٤مًمٞمد ًمٞمٙمقن ذًمؽ أبٚمغ ذم اًمتٜمٔمٞمػ- وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمَمء9 اعمرا

أن ذًمؽ اعمًح ٓ يٙمقن إٓ قمغم اْلػ- وقمٚمٞمف وم٤مٔي٦م شمِمػم إمم سملم  ☺وًمٙمـ اًمٜمٌل 

شمر ،ا إذا ًمًٌٝمَم ـم٤مهرً  ،اعمًح قمغم اْلػ ذم ىمراءة اْلٗمض، واعمًح قمغم اْلٗملم ُمتقا

، ل َي٤مًمػ ومٞمف إٓ ُمـ ٓ قمؼمة سمف، واًم٘مقل سمٜمًخف سمآي٦م اِل٤مئدة ☺قمـ رؾمقل اهلل 

ٞمؾ ًمف9 شمٗمٕمؾ هٙمذا؟ يٌٓمؾ سمحدي٨م ضمرير أنف سم٤مل صمؿ شمقو٠م، وُمًح قمغم ظمٗمٞمف، وم٘م

سم٤مل، صمؿ شمقو٠م، وُمًح قمغم ظمٗمٞمف، ىم٤مل إسمراهٞمؿ9  ☺ىم٤مل9 ٟمٕمؿ رأي٧م رؾمقل اهلل 

ومٙم٤من يٕمجٌٝمؿ هذا اْلدي٨م، ٕن إؾمَلم ضمرير يم٤من سمٕمد ٟمزول اِل٤مئدة، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- 

اعمريًٞمع"-وٓ ؿمؽ أن إؾمَلم "ويقوح قمدم اًمٜمًخ أن آي٦م اِل٤مئدة ٟمزًم٧م ذم همزوة

سمـ ؿمٕم٦ٌم روى اعمًح قمغم اْلٗملم قمـ رؾمقل اهلل ضمرير سمٕمد ذًمؽ، ُمع أن اعمٖمػمة 

أو٤مف اْلٜم٤مسمٚم٦م , -ا اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م☺شمٌقك" وهل آظمر ُمٖم٤مزيف "ذم همزوة ☺

واًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمؽمشمٞم٥م إمم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أريم٤من يمريمـ ظم٤مُمس وطمٙم٤مه قمـ قمٛمؾ أهؾ 

اعمديٜم٦م وأو٤مف اْلٜم٤مسمٚم٦م اعمقآة يم٤ًمدس ومٝمَم ُمـ دًٓم٦م أي٦م وان اقمتؼممه٤م همػمهؿ 

قمؾ شمٗمّمٞمؾ يمَم ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة اًمٞمف ُمـ يمَلم أئٛم٦م اعمذاه٥م                                                          اًمًٜمـ ُمـ

ه اهلل ظمػما حت٧م قمٜمقان اْلٙمؿ اًمث٤مًم٨م,اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م هؾ  9قمـ إطمٙم٤مم ي٘مقل ضمزا

 َّخم حم جم يلُّٱ 9فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم   ,َي٥م اًمقوقء قمغم همػم اعمحدث؟
وىمد أمجع اًمٕمٚمَمء قمغم أن  ،٤ميقضم٥م اًمقوقء قمغم يمؾ ىم٤مئؿ وإن ل يٙمـ حمدصمً  ;5>اِل٤مئدة9 

ذم أي٦م ويّمٌح  ا ومٞمٙمقن ىمٞمد اْلدث ُمْمٛمرً  ،اًمقوقء ٓ َي٥م إٓ قمغم اعمحدث
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وإٟمَم أّوًمقا أي٦م ِّبذا اًمت٠مويؾ ًمإلمج٤مع  (إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمَلة وأنتؿ حمدصمقن)اعمٕمٜمك 

وم٢من اًمتٞمٛمؿ  ،وٕن ذم أي٦م ُم٤م يدل قمٚمٞمف ،قمغم أن اًمقضمقب ٓ َي٥م إٓ قمغم اعمحدث

 ،وىمد ىمٞمد وضمقب اًمتٞمٛمؿ ذم أي٦م سمقضمقد اْلدي٨م ،يدل قمـ اًمقوقء وىم٤مئؿ ُم٘م٤مُمف

وٕن  ،ُم٘م٤مم إصؾ ًمٞمت٠متك أن يٙمقن اًمٌدل ىم٤مئًَم  ،سمف اوم٤مٕصؾ َي٥م أن يٙمقن ُم٘مٞمدً 

 9ُم٘مٞمد سم٤مْلدث إيمؼم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممقإُمر سم٤مًمقوقء ٟمٔمػم إُمر سم٤مٓهمت٤ًمل وه

سم٤مْلدث  اإُمر سم٤مًمقوقء ُم٘مٞمدً قومٞمٙمقن ٟمٔمػمه وه َّ حيخي جي يه ىهُّٱ

يقم اًمٗمتح اًمّمٚمقات اْلٛمس سمقوقء  ☺أن اًمٜمٌل »ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ  -إصٖمر

ل شمٙمـ شمّمٜمٕمف؟ وم٘م٤مل ًمف  ٤مي٤م رؾمقل اهلل صٜمٕم٧م ؿمٞمئً  9وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب ،واطمد

اجلقاز ُٕمتف أراد سمٞم٤من  ♠يٕمٜمل أنف  شومٕمٚمتف ي٤م قمٛمر اقمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم قمٛمدً 

وم٢من  ،وظمٚمٗم٤مءه يم٤مٟمقا يتقوئقن ًمٙمؾ صَلة ♠ِّبذا اًمٕمٛمؾ- وأُم٤م ُم٤م ورد ُمـ أنف 

يم٤من  ☺واًمرؾمقل  ،وإٟمَم يم٤من سمٓمريؼ آؾمتح٤ٌمب ،ذًمؽ ل يٙمـ سمٓمريؼ اًمقضمقب

 -ومٚمٞمس ذم ومٕمٚمف ُم٤م يدل قمغم وضمقب اًمقوقء ًمٙمؾ صَلة ،حي٥م إومْمؾ دائًَم 

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ُمًح ره؟ طمٙمؿ ُمًح اًمرأس وُم٤م ُم٘مداقه ُم٤م 9اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦م

} واُمًحقا سمُِرُؤوؾِمُٙمْؿ { وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا  9اًمرأس ُمـ ومرائض اًمقوقء ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 9ذم ُم٘مدار اعمًح قمغم أىمقال

 سم٤مٓطمتٞم٤مط- اىم٤مل اِل٤مًمٙمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م9 َي٥م ُمًح مجٞمع اًمرأس أظمذً , أ

غم سمٛمًحف قم ☺سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  اوىم٤مل اْلٜمٗمٞم٦م9 يٗمؽمض ُمًح رسمع اًمرأس أظمذً , ب

 اًمٜم٤مصٞم٦م-

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م9 يٙمٗمل أن يٛمًح أىمؾ رء يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اعمًح , ح 

سم٤مًمٞم٘ملم-9 اؾمتدل اِل٤مًمٙمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م قمغم وضمقب ُمًح مجٞمع اًمرأس  اؿمٕمرات أظمذً قوًم
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 9واعمٕمٜمك ،واقمت٤ٌمره٤م هٜم٤م زائدة أومم ،سم٠من اًم٤ٌمء يمَم شمٙمقن أصٚمٞم٦م شمٙمقن زائدة ًمٚمت٠ميمٞمد

وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم  ،اًمقوقء شمِمٌف آي٦م اًمتٞمٛمؿإن آي٦م  9وىم٤مًمقا  ،اُمًحقا رؤوؾمٙمؿ

وِّل٤م ، ;5>اِل٤مئدة9  َّجف مغ جغ ُّٱ سمٛمًح مجٞمع اًمقضمف ذم اًمتٞمٛمؿ

ومٙمذًمؽ هٜم٤م َي٥م ُمًح مجٞمع اًمرأس وٓ  ،جلٛمٞمع اًمقضمف ٤ميم٤من اعمًح ذم اًمتٞمٛمؿ قم٤مُمً 

طمٞم٨م صم٧ٌم أنف يم٤من إذا شمقو٠م  ☺وىمد شم٠ميمد ذًمؽ سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  ،َيزئ ُمًح اًمٌٕمض

واؾمتدل اْلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠من اًم٤ٌمء  9اْلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م دًمٞمؾ -ُمًح رأؾمف يمٚمف

إّٓ أن اْلٜمٗمٞم٦م ىمدروه  ،اُمًحقا سمٕمض رؤوؾمٙمؿ 9واعمٕمٜمك ،وًمٞم٧ًم زائدة (ًمٚمتٌٕمٞمض)

ومٜمزل ْل٤مضمتف  ،يم٤من ذم ؾمٗمر ☺سمرسمع اًمرأس ِل٤م روى قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أن اًمٜمٌل 

وأىمؾ ُم٤م  ،٤مء ًمٚمتٌٕمٞمضاًمٌ 9وأُم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘م٤مًمقا  -صمؿ ضم٤مء ومتقو٠م وُمًح قمغم ٟم٤مصٞمتف

وإٟمَم  ،٤موُم٤م قمداه ٓ ي٘ملم ومٞمف ومَل يٙمقن ومرًو  ،يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اعمًح داظمؾ سمٞم٘ملم

  َّ  من خن ُّٱ 9اطمتٛمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم» 9ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل -حيٛمؾ قمغم اًمٜمدب

أن اًمٜمٌل قوه ،ومدًم٧م اًمًٜم٦م قمغم أن ُمًح سمٕمْمف َيزئ ،وُمًح مجٞمٕمف ،سمٕمض اًمرأس

9 ٢من ىمٞمؾ ىمد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾوم 9وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ،ُمًح سمٜم٤مصٞمتف ☺

ذم اًمتٞمٛمؿ أيجزئ سمٕمض اًمقضمف ومٞمف؟ ىمٞمؾ ًمف ، ;32>اًمٜم٤ًمء9  َّ مغ جغُّ

ُمًُح اًمقضمف ذم اًمتٞمٛمؿ سمدل ُمـ همًٚمف، ومَل سمّد أن ي٠ميت سم٤معمًح قمغم مجٞمع ُمْقِوع 

أضم٤مب قمٚمَمؤٟم٤م » 9ىم٤مل اًم٘مرـمٌل -شاًمٖمًؾ ُمٜمف، وُمًُح اًمرأس أصٌؾ ومٝمذا ومرق ُم٤م سمٞمٜمٝمَم

ومٕمؾ ذًمؽ ًمٕمذر ٓ ؾمٞمَم ويم٤من هذا اًمٗمٕمؾ ُمٜمف  ☺ًمٕمّؾ اًمٜمٌل  9قمـ اْلدي٨م سم٠من ىم٤مًمقا 

ل يٙمتػ قصمؿ ه ،وُمقوع آؾمتٕمج٤مل وآظمتّم٤مر ،ُمٔمِٜم٦ّم إقمذارقذم اًمًٗمر وه ☺

ِل٤م ُمًح قمغم  ٤مل يٙمـ ُمًح مجٞمع اًمرأس واضمًٌ قومٚم ،سم٤مًمٜم٤مصٞم٦م طمتك ُمًح قمغم اًمٕمَمُم٦م

٤م زائدة ظمَلف ويمقهن ،اًم٤ٌمء ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمقوققم٦م ًمٚمتٌٕمٞمض 9أىمقل -شاًمٕمَمُم٦م
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وُمتك أُمٙمـ اؾمتٕمَمَل٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ووٕم٧م ًمف وضم٥م اؾمتٕمَمَل٤م قمغم ذًمؽ  ،إصؾ

ومَم ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ،واًمًٜم٦ّم ُمًح اًمٙمؾ ،وم٤مًمٗمرض َيزئ سمٛمًح اًمٌٕمض ،اًمٜمحق

سمؾ واًمقاضم٥م  -وُم٤م ذه٥م إًمٞمف اِل٤مًمٙمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م أطمقط واهلل أقمٚمؿ ،واْلٜمٗمٞم٦م أفمٝمر

 -ٗمٞم٦م ًمذًمؽ اعمًح طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زسمد ذم اًمّمحٞمحقمٚمٞمٜم٤م سمٕمد أن سمٚمٖمٜم٤م ذم اًمٙمٞم

 .)الوقفة اخلامشة( وفيوا فوائد أخسى 

ُمٜمٝم٤م أنف ل يٜمص قمغم قمدد ُمرات همًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء اًمقاضم٥م همًٚمٝم٤م  ,0 

اًمتقؾمٕم٦م واْلٞم٤مر ذم ذًمؽ وم٘مد ضم٤مءت  ☺سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وًمذا صم٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

رة ُمرة وُمرشملم وصمَلث  ُمع اْلض قمٜمف إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح  سمٖمًؾ هذه إقمْم٤مء ُم

اإلهاف قأيمثر ُمـ صمَلث هققمغم إؾم٤ٌمغ اًمقوقء ومٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ أن همًؾ اًمٕمْم

 .◙اعمٜمٝمل قمٜمف ذم ظمؼم ؾمٕمد 

وُمٜمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم اًمٖمًؾ  ومٚمف ريمٜم٤من يمَم يٗمٝمؿ ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٞم٦م وشمٕمٛمٞمؿ  ,1

ق  شم٠ميمٞمدا اجلًد يمٚمف سم٤مِل٤مء ًمدرضم٦م أن إطمٜم٤مف ىم٤مًمقا سمريمٜمٞم٦م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤م

ًمذًمؽ ويٙمقن ًمٚمحدث إيمؼم وان قمؼم قمٜمف ذم أي٦م سم٤مجلٜم٤مسم٦م ومػماد ِّب٤م ُم٤م ومّمٚمتف 

ًمٚمٓمٝم٤مرة هٜم٤م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ومٝمل سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمزول اعمٜمك اًمت٘م٤مء اْلت٤مٟملم  

د سم٘مقًمف قوهٜم٤م ؾم١مال ذم ُمقوٕمف  ٓزم  وه, وٟمزول دم اْلٞمض  ويمذا اًمٜمٗم٤مس ُم٤م اعمرا

؟ وقمٚمٞمف هؾ يًتدل سم٤مٔي٦م قمغم أن ُمَلُم٦ًم اعمرأة ُمـ ُٓمًتؿ اًمٜم٤ًمء(وؾمٌح٤مٟمف  )أ

د سم٘مقل اهلل ذم أي٦م هذا ه ؟ٟمقاىمض اًمقوقء اجلَمع قاًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أن اًمرا

ُمٕمٜمك أي٦م إذا  9ذم اجل٤مُمع   وىم٤مل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٞمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مرـمٌك ؒ

شمرشم٥م ذم أي٦م  سمؾ ،وًمٞمس ذم أي٦م قمغم هذا شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ؛ىمٛمتؿ إمم اًمّمَلة حمدصملم

ودظمٚم٧م اعمَلُم٦ًم اًمّمٖمرى ذم ، َّ   حيخي ُّٱ 9طمٙمؿ واضمد اِل٤مء إمم ىمقًمف

طمٙمؿ قم٤مدم اِل٤مء  َّ   حيخي جي يه ىه ُّٱ 9حمدصملم"- صمؿ ذيمر سمٕمد ىمقًمف"ىمقًمف
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وٓ سمد أن يذيمر اجلٜم٥م اًمٕم٤مدم اِل٤مء يمَم  ،ويم٤مٟم٧م اعمَلُم٦ًم هل اجلَمع ،ُمـ اًمٜمقع مجٞمٕم٤م

وقمٚمٞمف دملء أىمقال اًمّمح٤مسم٦م يمًٕمد سمـ  ؛وهذا شم٠مويؾ اًمِم٤مومٕمل وهمػمه ؛ذيمر اًمقاضمد

 أيب وىم٤مص واسمـ قم٤ٌمس وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري وهمػمهؿ-ا ـه

ء اًمٌٞم٤من وقمـ اًمتٞمٛمؿ ي٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمك ؒ ,2  -رم أوقا

اعم٠ًمل٦م إومم9 ل َي٤مًمػ أطمد ُمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم ذم اًمتٞمٛمؿ، قمـ اْلدث إصٖمر، 

وإسمراهٞمؿ ألٜمخٕمل  ويمذًمؽ قمـ اْلدث إيمؼم، إٓ ُم٤م روي قمـ قمٛمر، واسمـ ُمًٕمقد،

ذح اعمٝمذب" قمـ "ُمـ اًمت٤مسمٕملم أهنؿ ُمٜمٕمقه، قمـ اْلدث إيمؼم- وٟم٘مؾ اًمٜمقوي ذم

اسمـ اًمّم٤ٌمغ وهمػمه اًم٘مقل سمرضمقع قمٛمر، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ ذًمؽ، واطمت٩م عمـ 

ُمٜمع اًمتٞمٛمؿ، قمـ اْلدث إيمؼم سم٠من آي٦م اًمٜم٤ًمء ًمٞمس ومٞمٝم٤م إسم٤مطمتف إٓ ًمّم٤مطم٥م اْلدث 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱ إصٖمر- طمٞم٨م ىم٤مل9
;، ورد هذا آؾمتدٓل ُمـ صمَلصم٦م 3.32أي٦م > ;32>اًمٜم٤ًمء9  َّجع مظ  حط

 مص ُّٱ أوضمف9 إول9 أن٤م ٓ ٟمًٚمؿ قمدم ذيمر اجلٜم٤مسم٦م ذم آي٦م اًمٜم٤ًمء، ٕن ىمقًمف شمٕم٤ممم9
، سم٠من اعمراد سمف ¶;، ومنه شمرمج٤من اًم٘مرآن اسمـ قم٤ٌمس 3.32> َّحض جض

اعمَلُم٦ًم سمح٥ًم وعمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٚمٛمس، أومذيمر اًمتٞمٛمؿ سمٕمد اجلَمع ا ااجلَمع، وإذً 

اًم٘مراءشملم، واعمجلء ُمـ اًمٖم٤مئط دًمٞمؾ قمغم ؿمٛمقل اًمتٞمٛمؿ ْل٤مًمتل اْلدث إيمؼم، 

 وإصٖمر-

اًمث٤مين9 أنف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اِل٤مئدة، سح سم٤مجلٜم٤مسم٦م همػم ُمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤معمَلُم٦ًم، صمؿ ذيمر 

 خم حم جم يل ُّٱ طمٞم٨م ىم٤مل9 ٤مسمٕمده٤م اًمتٞمٛمؿ، ومدل قمغم أن يٙمقن قمٜمٝم٤م أيًْم 
 ين ىن  من خن حن جن يم ىم  مم
 يئ ىئ نئ ُّٱ ;، صمؿ ىم٤مل4.59> ;5>اِل٤مئدة9  َّ حيخي جي يه ىه جهمه
فم٤مهر- ق، يمَم ه٤مقم٤مئد إمم اعمحدث، واجلٜم٥م مجٞمٕمً ق;- ومٝم4.5أي٦م > َّ رب
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سمذًمؽ اًمث٤مسم٧م قمٜمف ذم اًمّمحٞمح9 وم٘مد أظمرج اًمِمٞمخ٤من ذم  ☺اًمث٤مًم٨م9 شمٍمحيف 

ومتٛمٕمٙم٧م ، أنف ىم٤مل9 أضمٜم٧ٌم ومٚمؿ أص٥م اِل٤مء، ¶صحٞمحٞمٝمَم قمـ قمَمر سمـ ي٤مه 

إٟمَم يٙمٗمٞمؽ  هٙمذا   وضب "، وم٘م٤مل9☺ذم اًمّمٕمٞمد وصٚمٞم٧م، ومذيمرت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

سمٙمٗمٞمف إرض، وٟمٗمخ ومٞمٝمَم، صمؿ ُمًح ِّبَم وضمٝمف، ويمٗمٞمف- وأظمرضم٤م ذم  ☺اًمٜمٌل 

، ىم٤مل9 يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ¶ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم  ٤مصحٞمحٞمٝمَم أيًْم 

ؽ أن شمّمكم"؟ ُم٤م ُمٜمٕم"سمرضمؾ ُمٕمتزل، وم٘م٤مل9قذم ؾمٗمر ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس- وم٢مذا ه ☺

قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٕمٞمد، وم٢مٟمف يٙمٗمٞمؽ"- وإطم٤مدي٨م رم "ىم٤مل9 أص٤مسمتٜمل ضمٜم٤مسم٦م وٓ ُم٤مء، ىم٤مل9

ٓ؟ ووقمـ يمٞمٗمٞمتف9 اظمتٚمػ اًمٕمٚمَمء، هؾ شمٙمٗمل ًمٚمتٞمٛمؿ ضسم٦م واطمدة أ-اًم٤ٌمب يمثػمة

وم٘م٤مل مج٤مقم٦م9 شمٙمٗمل ضسم٦م واطمدة ًمٚمٙمٗملم واًمقضمف، وممـ ذه٥م إمم ذًمؽ اإلُم٤مم أْحد، 

إؾمح٤مق، وٟم٘مٚمف اسمـ اعمٜمذر قمـ مجٝمقر اًمٕمٚمَمء وقمٓم٤مء، وُمٙمحقل، وإوزاقمل، و

- ٤مىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اْلدي٨م، ودًمٞمٚمف طمدي٨م قمَمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف اعمت٘مدم آٟمٗمً قواظمت٤مره، وه

وذه٥م أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أنف ٓ سمد ُمـ ضسمتلم9 إطمدامه٤م ًمٚمقضمف، وإظمرى ًمٚمٙمٗملم، 

اعمًٞم٥م،  وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمقضمقب اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمًٜمٞمتٝم٤م يمَمًمؽ، وذه٥م اسمـ

واسمـ ؿمٝم٤مب، واسمـ ؾمػميـ إمم أن اًمقاضم٥م صمَلث ضسم٤مت9 ضسم٦م ًمٚمقضمف، وضسم٦م 

ًمٚمٞمديـ، وضسم٦م ًمٚمذراقملم- ىم٤مل ُم٘مٞمده قمٗم٤م اهلل قمٜمف9 اًمٔم٤مهر ُمـ ضمٝم٦م اًمدًمٞمؾ آيمتٗم٤مء 

، إٓ طمدي٨م قمَمر ٤مسميسم٦م واطمدة- ٕنف ل يّمح ُمـ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب رء ُمرومققمً 

ـ اًمّمٛم٦م إنّم٤مري، ىم٤مل9 أىمٌؾ رؾمقل اهلل اعمت٘مدم، وطمدي٨م أيب ضمٝمٞمؿ سمـ اْل٤مرث سم

، طمتك ☺سمئر مجؾ ومٚم٘مٞمف رضمؾ، ومًٚمؿ قمٚمٞمف، ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف اًمٜمٌل ق، ُمـ ٟمح☺

ًٓ ♠أىمٌؾ قمغم اجلدار ومٛمًح سمقضمٝمف ويديف، صمؿ رد  ، ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمقصق

، وًمٞمس ذم واطمد ُمٜمٝمَم ُم٤م يدل قمغم أهنَم ضسمت٤من يمَم رأي٧م، وىمد دل ٤موُمًٚمؿ شمٕمٚمٞم٘مً 

اْلٙمؿ  ,٤م واطمدة- ورم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٞمٛمؿ ي٘مقل اًمّم٤مسمقين طمٗمٔمف اهللطمدي٨م قمَمر أهن

د سم٤مًمّمٕمٞمد  9اًمث٤مُمـ هؾ َي٥م ذم اًمتٞمٛمؿ ُمًح اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم؟شم٘مدم أن اعمرا
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اؾمتٕمَمل اًمّمٕمٞمد قه ٤ماًمؽماب اًمٓم٤مهر قمغم اًم٘مقل اعمخت٤مر، واًمتٞمٛمؿ اعمٓمٚمقب ذقمً قه

إمم  (اًمٞمدان)و (اًمقضمف)ذم قمْمقيـ خمّمقصلم سم٘مّمد اًمتٓمٝمػم، واًمٕمْمقان مه٤م 

أرضمح اًم٘مقًملم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وإمم اًمرؾمٖملم قمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م قاعمروم٘ملم قمٜمد اْلٜمٗمٞم٦م، وه

 نبُّٱ 9واْلٜم٤مسمٚم٦م- طمج٦م اْلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م أن ٓ أيدي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم
ًٓ  ،يمٚمفقشمِمٛمؾ اًمٕمْمٱَّرت يب ىب قمـ  إّٓ أن اًمتٞمٛمؿ ِّل٤م يم٤من سمد

ضم٥م اًمٖمًؾ إمم اعمراومؼ ذم وىمد و ،واًمٌدل ٓ َي٤مًمػ إصؾ إٓ سمدًمٞمؾ ،اًمقوقء

واؾمتدًمقا سمحدي٨م ضم٤مسمر سمـ  -اًمقوقء ومٞمج٥م أن يٙمقن اعمًح إمم اعمراومؼ ذم اًمتٞمٛمؿ

طمج٦م  -شوضسم٦م ًمٚمذراقملم إمم اعمروم٘ملم ،اًمتٞمٛمؿ ضسمت٤من ضسم٦م ًمٚمقضمف»قمٌد اهلل 

 ىن ُّٱ 9أن اًمٞمد شمٓمٚمؼ قمغم اًمٙمػ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 9اِل٤مًمٙمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م
 ،ٓمع اًمٞمد إٟمَم يٙمقن إمم اًمرؾمغ سم٤مشمٗم٤مقوىم ;27 9اِل٤مئدة> َّ مه  جه ين

9 وروي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل أنف شاًمٌحر اعمحٞمط»ىم٤مل ذم  -ومٞمجزئ ذم اًمتٞمٛمؿ ذًمؽ

ىمقل ق، وذه٥م ـم٤مئٗم٦م إمم أنف يٌٚمغ سمف إمم اًمرؾمٖملم وه٤مواضمًٌ  ٤ميٛمًح إمم اعمروم٘ملم ومرًو 

ًح أْحد واًمٓمؼمي واًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ وروي قمـ ُم٤مًمؽ- وروي قمـ اًمِمٕمٌل أنف يٛم

اًمذي يٜمٌٖمل أن يذه٥م إًمٞمف ًمّمحتف ذم قوه ،رسمف ىم٤مل سمٕمض وم٘مٝم٤مء اْلدي٨م ،يمٗمٞمف وم٘مط

إٟمَم يٙمٗمٞمؽ أن شميب سمٞمدك إرض صمؿ »ُمـ طمدي٨م قمَمر شُمًٚمؿ»ومٗمل  ،اْلدي٨م

وضب سمٞمده إرض »وقمٜمف ذم هذا اْلدي٨م  ششمٜمٗمخ ومتًح ِّب٤م وضمٝمؽ ويمٗمٞمؽ

ف صمؿ ُمًح هيَم وضمٝمف صمؿ أدٟم٤ممه٤م ُمـ ومٞم»وًمٚمٌخ٤مري  شومٜمٗمض يديف ومٛمًح وضمٝمف ويمٗمٞمف

ومٝمذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُمٌٞمِّٜم٦م ُم٤م شمٓمرق إًمٞمف آطمتَمل ذم أي٦م ُمـ حمؾ  ،شويمٗمٞمف

    ا ـه-اعمًح ويمٞمٗمٞمتف

أُم٤م إطم٤مدي٨م ومٙمَم أذت ُمـ ىمٌؾ ٟمتذيمره٤م هٜم٤م وىمد ؾمٌ٘م٧م آؿم٤مرة اًمٞمٝم٤م ذطم٤م   

  -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,0  ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَ  ◙قَم
ِ
ٌَْحرِ  ☺ّلِله اًَمٓمُُّٝمقُر قهُ ,9ذِم َاًْم

ؾُّ َُمْٞمَتُتفُ  ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم , َُم٤مُؤُه، َاْْلِ َحُف اسِْم ٦ٌََم َواًمٚمهْٗمُظ ًَمُف، َوَصحه ـُ َأيِب ؿَمٞمْ َْرسَمَٕم٦ُم، َواسْم ْٕ َأظْمَرضَمُف َا

ُِمِذيُّ  ْ  -َوَاًمؽمِّ

ـِ قُمَٛمَر  ,1  سْم
ِ
ٌِْد َاّلِله ـْ قَم   ¶َوقَم

ِ
إَِذا ,9َصغمه قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله

٨ٌََم   َلْ حَيِْٛمْؾ َاْْلَ
َتلْمِ ٤مَء ىُمٚمه َحُف  ,َلْ َيٜمُْجْس ,9َوذِم ًَمْٗمظٍ , يَم٤مَن َاِْلَ َْرسَمَٕم٦ُم، َوَصحه ْٕ َأظْمَرضَمُف َا

ٌه٤منَ اسِمْ  ـُ طِم  -ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم- َواسْم

  ◙قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,2
ِ
ُؾ َأطَمُديُمْؿ ذِم َٓ , ☺ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله ًِ َيْٖمَت

اِئِؿ َوهُ   َاًمده
ِ
٤مء ٚمِؿٌ , ضُمٜم٥ٌُم قَاِْلَ ًْ   -َأظْمَرضَمُف ُُم

ٌه٤مٍس ,3 ـِ قَم ـْ اسِْم ِله , ؛¶َوقَم ُؾ سمَِٗمْْمِؾ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم  ☺َأنه َاًمٜمٌه ًِ يَم٤مَن َيْٖمَت

ٚمِؿ  , ▲ ًْ  -,وأظمرج يمذًمؽَأظْمَرضَمُف ُُم

4, 
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله  َأطَمِديُمْؿ إَِذا َوًَمَغ وِمٞمِف » ☺ قَم

ِ
ـُمُٝمقُر إَِٟم٤مء

اِب  َ ـه سم٤ِمًمؽمُّ اٍت ُأوَُٓه ٌَْع َُمره َٚمُف ؾَم
ًِ  -شاًْمَٙمْٚم٥ُم َأْن َيْٖم

ٍر ,5 ـُ قَمَمه صَمٜم٤َم قِمْٙمِرَُم٦ُم سْم ـُ ُيقُٟمَس اْْلَٜمَِٗمكُّ طَمده صَمٜم٤َم قُمَٛمُر سْم ـُ طَمْرٍب طَمده صَمٜم٤َم ُزَهػْمُ سْم طَمده

صَمٜم٤َم إؾِْمَح٤مُق سمْ  ـُ َُم٤مًمٍِؽ طَمده صَمٜمِك َأنَُس سْم ىَم٤مَل سَمْٞمٜمَََم , قَمؿُّ إؾِْمَح٤مَق قَوهُ , ـُ َأبِك ـَمْٚمَح٦َم طَمده

 
ِ
ِجِد َُمَع َرؾُمقِل اّلِله ًْ ـُ رِم اعْمَ ِجِد وَمَ٘م٤مَل  ☺َٟمْح ًْ ٌُقُل رِم اعْمَ سمِكٌّ وَمَ٘م٤مَم َي إِْذ ضَم٤مَء َأقْمَرا

 
ِ
  َُمْف َُمْف- ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ☺َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اّلِله

ِ
- شَٓ شُمْزِرُُمقُه َدقُمقهُ » ☺اّلِله

 
ِ
يُمقُه طَمتهك سَم٤مَل- صُمؿه إِنه َرؾُمقَل اّلِله ٤مضِمَد َٓ شَمّْمُٚمُح »َدقَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف  ☺وَمؽَمَ ًَ إِنه َهِذِه اعْمَ

َلَ   قَمزه َوضَمؾه َواًمّمه
ِ
ََم ِهَك ًمِِذيْمِر اّلِله ٌَْقِل َوَٓ اًْمَ٘مَذِر إِٟمه ـْ َهَذا اًْم  ُِم

ٍ
َءِة اًْمُ٘مْرآنِ ًمَِِمْكء - شِة َوىِمَرا

ـَ اًْمَ٘مْقِم وَمَج٤مَء سمَِدًمْ  ىَم٤مَل وَم٠َمَُمَر َرضُمًَل   وَمَِمٜمهُف قَمَٚمْٞمف رواه ُمًٚمؿ رم صحٞمحفقُِم
ٍ
ـْ َُم٤مء   -ُِم

وومٞمف اًمرومؼ سم٤مجل٤مهؾ » 9ىم٤مل اْل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مَلين شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم هذا اْلدي٨م

ا وٓ ؾمٞمَم إن يم٤من ممـ حيت٤مج وشمٕمٚمٞمٛمف ُم٤م يٚمزم ُمـ همػم شمٕمٜمٞمػ إذا ل يٙمـ ذًمؽ ُمٜمف قمٜم٤مد



   

 
135 
 

 فقه الصالةيف 

وطمًـ ظمٚم٘مف  وٓ ٟمٜمًك رم هذا اًمًٞم٤مق أيْم٤م  ☺وومٞمف رأوم٦م اًمٜمٌل  ،إمم اؾمتئَلومف

ُم٤م رواه ُمٕم٤موي٦م سمـ اْلٙمؿ  ☺وؾمٕم٦م صدره  ،طمٚمٛمف وطمٙمٛمتف ذم شمٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ

وم٘مٚم٧م يرْحؽ  ،إذ قمٓمس رضمؾ ُمـ اًم٘مقم ☺سمٞمٜمَم أن٤م أصكم ُمع رؾمقًمف  ◙

ومجٕمٚمقا  ؟ُم٤م ؿم٠منٙمؿ شمٜمٔمرون إزم ،واصمٙمؾ أُّم٤مه ٧9موم٘مٚم ،ومرُم٤مين اًم٘مقم سم٠مبّم٤مَلؿ ،اهلل

ومٚمَم صغم  ،ًمٙمٜمل ؾمٙم٧م ،ومٚمَم رأيتٝمؿ يّمٛمتقٟمٜمل ،ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ

ومقاهلل  ،وم٠ٌمي وأُمل ُم٤م رأي٧م ُمٕمٚمَم ىمٌٚمف وٓ سمٕمده أطمًـ شمٕمٚمٞمَم ُمٜمف ☺رؾمقل اهلل 

إن هذه اًمّمَلة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رء ُمـ » 9ُم٤م يمرهٜمل وٓ ضسمٜمل وٓ ؿمتٛمٜمل ىم٤مل

 -(اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم وىمراءة اًم٘مرآنقوإٟمَم ه ،يمَلم اًمٜم٤مس

6,  
ِ
٤َم َأت٧َْم َرؾُمقَل اّلِله ـٍ َأهنه َّم ـْ ُأمِّ ىَمٞمٍْس سمِٜم٧ِْم حِمْ ـٍ ََل٤َم َلْ  ☺روى ُمًٚمؿ  قَم سم٤ِمسْم

٤ٌَمَل    ,ىَم٤مَل , َي٠ْميُمِؾ اًمٓمهَٕم٤مَم وَمَقَوَٕمْتُف رِم طِمْجِرِه وَم
ِ
٤مء  -وَمَٚمْؿ َيِزْد قَمغَم َأْن َٟمَْمَح سم٤ِمِْلَ

ِكِّ  ,7 ٌة إمَِم اًمٜمٌه ـْ َأؾْمََمَء ىَم٤مًَم٧ْم ضَم٤مَءِت اُْمَرأَ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إطِْمَداَٟم٤م  ☺روى ُمًٚمؿ أيْم٤م قَم

ـْ َدِم اْْلَْٞمَْم٦ِم يَمْٞمَػ شَمّْمٜمَُع سمِِف ىَم٤مَل   صُمؿه شَمٜمَْْمُحُف صُمؿه »ُيِّمٞم٥ُم صَمْقَِّب٤َم ُِم
ِ
٤مء حَتُتُُّف صُمؿه شَمْ٘مُرُصُف سم٤ِمِْلَ

 شُمَّمغمِّ وِمٞمِف-

خ٤مرى يمَم ىم٤مل آًم٤ٌمٟمك رم خمتٍمة  قمـ اسمـ قم٤ٌمٍس قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م9 أن روى اًمٌ ,8

؟ وم٘م٤مَل9 ☺رؾمقَل اهلل  ـٍ  ؾُمئَؾ قمـ وَم٠مرٍة ؾَم٘مٓم٧م ذم ؾَمٛم

ألُ٘مقه٤م )وذم رواي٦ٍم9 ظمذوه٤م( وُم٤م طمقََل٤م وم٤مـمرطمقه، ويمُٚمقا ؾَمٛمٜمَٙمؿ"- >ىمٞمؾ "

صُمف قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞمه٥ِم قمـ أيب هريرة ا ًمًٗمٞم٤من9 وم٢من ُمٕمٛمرً  دِّ ؟ ىم٤مل9 ُم٤م حُيَ

، ☺ؾمٛمٕم٧ُم اًمزهريه ي٘مقل إٓ قمـ قمٌٞمد اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ اًمٜمٌل 

 -ورم قمٛمدة إطمٙم٤مم ي٘مقل ؒ ,وًم٘مد ؾمٛمٕمُتف ُمٜمف ُمرارا

ـْ َأيب ُهَرْيَرَة  ,/0 ِله » ◙قم ًَمِ٘مَٞمُف ذم سمْٕمِض ـُمُرِق اعمديٜم٦َِم  ☺َأنه اًمٜمٌه

٧ُم ُِمٜمْفُ  9ىم٤مَل  ،ضُمٜم٥ٌُم قوه ًْ ٌْ  ،وَم٤مْٟمَخٜمَ ْٚم٧ُم صُمؿه ضِمْئ٧ُم وَمَذَه ًَ ـَ يُمٜم٧َْم ي٤مَأب٤م  9ومَ٘م٤مَل  ،٧ُم وَم٤مهْمَت َأيْ
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َؽ قمغم هَمػْمِ ـَمٝم٤مَرةٍ  ايُمٜم٧ُْم ضُمٜم٥َُم ً 9ىَم٤مَل  ؟ُهَرْيَرةَ  ًَ
  9وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَٙمِرْه٧ُم َأْن ُأضم٤مًمِ

ِ
ٌْح٤مَن اهلل  ،ؾُم

ـَ َٓيٜمُْجُس  ورم طمٙمؿ آؾمتح٤مو٦م وهك اؾمتٛمرار ٟمزول اًمدم سمٕمد ُم٣م  ,-شإِنه اعم١ُْمُِم

 9ٞمض اعمٕمت٤مدةومؽمة اْل

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ,00 ٌَٞمْشٍ » ▲قَم ِله  9َأنه وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم َأيِب طُم  ☺ؾَم٠َمَل٧ِم اًمٜمٌه

َلةَ  ،إينِّ ُأؾْمَتَح٤مُض وَمَل َأـْمُٝمرُ  9وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ـْ  ،إنه َذًمَِؽ قِمْرٌق  ،ٓ 9ىَم٤مَل  ؟َأوَم٠َمَدُع اًمّمه َوًَمِٙم

ٞمِْم  تِل يُمٜم٧ِْم حَتِ َلَة ىَمْدَر إَيه٤مِم اًمه كِم َوَصكمِّ  ،لَم وِمٞمَٝم٤مَدقِمل اًمّمه ًِ  -شصُمؿه اهْمَت

٧ْم سم٤ِمْْلَْٞمَْم٦مِ »َوذِم ِرَواَي٦ٍم  ًَ ٌََٚم٧ْم اْْلَْٞمَْم٦مُ  ،َوًَمْٞم َلَة ومِٞمَٝم٤م 9وَم٢ِمَذا َأىْم ل اًمّمه
وَم٢ِمَذا  ،وَم٤مشْمُريمِ

َم َوَصكمِّ  كِم قَمٜمْؽ اًمده
ًِ  -شَذَه٥َم ىَمْدُرَه٤م وَم٤مهْم

ٌََغ ُمـ ًَمِٕم٥َم سم٤مًمٜمه "9☺وروى اًمِمٞمخ٤من  ىم٤مل رؾمقل اهلل ,01 ْرَدؿمػم ومٙم٠منهَم َص

 يده ذم ْلؿ ظمٜمزير ودُمف" 

ُم٤م ىُمٓمَِع ُمـ "9☺ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙قمـ  أيب واىمد اًمٚمٞمثل  ,02

 ُمٞمت٦م" طمًٜمف إًم٤ٌمٟمك ؒقاًمٌٝمٞمٛم٦م وهل طمٞمه٦ٌم؛ ومٝم

ُأطِمٚمه٧ْم ًمٜم٤م ُمٞمتت٤من "9☺ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶قمـ اسمـ قمٛمر  ,03

د وأُّم٤م ُم٤من9 وم٤مًمٙمٌد واًمٓمح٤مل" صححف  ودُم٤من وم٠مُّم٤م اعمٞمتت٤من9 وم٤مْلقت واجلرا اًمده

م ىم٤مل اسمـ طمجررى اهلل قمٜمف  إًم٤ٌمٟمك  ورم سمٚمقغ اعمرا

ـِ اًْمَٞمََمِن  ,04 ـْ طُمَذْيَٗم٦َم سْم ِلُّ  ¶قَم سُمقا ذِم آٟمَِٞم٦ِم ,  ☺، ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل اًمٜمٌه َٓ شَمنْمَ

٤َم ََلُْؿ ذِم ا َٓ شَم٠ْميُمُٚمقا ذِم ِصَح٤موِمَٝم٤م، وَم٢ِمهنه ٦ِم، َو َه٥ِم واًْمِٗمْمه ظِمَرةِ اًمذه ْٔ ْٟمَٞم٤م، َوًَمُٙمْؿ ذِم ا ُُمتهَٗمٌؼ , ًمدُّ

 -قَمَٚمْٞمِف(

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ,05   ▲َوقَم
ِ
ُب ذِم , ☺، ىَم٤مًَم٧ْم9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِْله ِذي َينْمَ اًمه

ْرضِمُر ذِم سَمْٓمٜمِِف َٟم٤مَر ضَمَٝمٜمهؿَ  ََم َُيَ ٦ِم إِٟمه  اًْمِٗمْمه
ِ
 -ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ , إَِٟم٤مء
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ٌه٤مسٍ  ,06 ـِ قَم ـِ اسْم   ¶ َوقَم
ِ
َه٤مُب , ☺ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِْله إَِذا ُدسمَِغ اإْلِ

ٚمٌِؿ-, وَمَ٘مْد ـَمُٝمرَ  ًْ  َأظْمَرضَمُف ُُم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ,07 ـْ َأنَِس سْم  ,9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ـْ َاْْلَْٛمِر شُمتهَخُذ  ☺ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل َاّلِله قَم

؟ ىَم٤مَل9 "-"ظَمَل  ٚمِؿ ٌ-, َٓ ًْ  َأظْمَرضَمُف ُُم

  َِله٤م,9َوقَمٜمُْف ىَم٤مَل  ,08
ِ
، َأَُمَر َرؾُمقُل َاّلِله إِنه "َأب٤َم ـَمْٚمَح٦َم، وَمٜم٤َمَدى9 ☺يَم٤مَن َيْقُم ظَمْٞمؼَمَ

٤َم ِرضْمٌس" ٞمه٦ِم;، وَم٢ِمهنه
َْهٚمِ ْٕ ـْ ُْلُقِم َاْْلُُٛمِر;َا َ َوَرؾُمقًَمُف َيٜمَْٝمَٞم٤مٟمُِٙمْؿ قَم  -ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمف, َاّلِله

ـْ قَمْٛمرِ  َ,/1   ـِ ظَم٤مِرضَم٦َم وقَم ٌَٜم٤َم رَ  ,9ىَم٤مَل , ◙سْم  ظَمَٓم
ِ
سمِِٛمٜمًك،  ☺ؾُمقُل َاّلِله

-قَوهُ  ٞمُؾ قَمغَم يَمتَِٗمله
ًِ َحف ُ, قَمغَم َراطِمَٚمتِِف، َوًُمَٕم٤مُِّب٤َم َي ُِمِذيُّ َوَصحه ْ  .– َأظْمَرضَمُف َأْْحَُد، َوَاًمؽمِّ

ىم٤مل9 ىمٚم٧م ُ ي٤م رؾمقل اهلل إٟمه٤م سم٠مرض ىمقم  ◙قمـ أيب صمٕمٚم٦ٌم اْلِمٜمل  ,10

ومٞمٝم٤م إٓ أن ٓ دمدوا همػمه٤م وم٤مهمًٚمقه٤م ٓ شم٠ميمٚمقا »أهِؾ يمت٤مب، أومٜم٠ميمُؾ ذم آٟمٞمتٝمؿ؟ ىم٤مل9 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-ش ويُمُٚمقا ومٞمٝم٤م

يٖمًؾ اعمٜمله  ☺يم٤من رؾمقل اهلل »قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م9  ,11

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف            ش صمؿ َيرج إمم اًمّمَلة ذم ذًمؽ اًمثقب وأن٤م أنٔمر إمم أبر اًمٖمًؾ ومٞمف

اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك ُمـ اًمدقم٤مة امم اهلل   -ا ـه شًم٘مد يُمٜم٧ُم أومريمف ُمـ صمقب رؾمقل»وعمًٚمؿ9 

اعمتٕمٚم٘م٦م ِّبذه  ,ومٝم٤م هك سمٕمْم٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقر اًم٤ًمسمؼ آؿم٤مرة اًمٞمٝم٤م رم اعم٘مدُم٦م

اعم٠ًمل٦م اًمٙمٌػمة وأقمٜمك ِّب٤م اًمٓمٝم٤مرة سمؽمىمٞمٛمك هٜم٤م ٓ رم ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقرُمع اًمتذيمػم سمَم 

 -ٝمدسمداي٦م9 سمداي٦م اعمجٜم ,ج  آمج٤مع ,شمدل قمٚمٞمف اًمرُمقز ُم٩م اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوى

مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنف ٓ َي٥م دًمؽ إقمْم٤مء سم٤مًمٞمد ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ  ,0

وًمٙمـ ُيًتح٥م، وهذا ىمقل اْلًـ واًمٜمخٕمل واًمِمٕمٌل وْح٤مد واًمثقري وإوزاقمل 

واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق وأيب طمٜمٞمٗم٦م وؾم٤مئر أصح٤مب اًمرأي- وىم٤مل ُم٤مًمؽ واعمزين 

ًمٕم٤مًمٞم٦م9 قىم٤مل أب سم٤مًمقضمقب- ىم٤مل ُم٤مًمؽ9 إُمرار يده طمٞم٨م شمٜم٤مل يده واضم٥م وٟمحقه، ا
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وىم٤مل قمٓم٤مء ذم اجلٜم٥م9 يٗمٞمض قمٚمٞمف اِل٤مء؟ ىم٤مل9 ٓ، سمؾ يٖمتًؾ همًَلن؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم 

  -، سمداي٦م ج078ص  1، ُم٩م ج276ص  0ُم٩م ج   َّ هتمث مت ُّٱ ىم٤مل9

َخ٤مر وىمٚمٜمًقة أومجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اعمتقوئ إذا يم٤من قمغم رأؾمف قمَمُم٦م أ ,1

ذًمؽ؛ سمؾ ٓسمد ققمغم اعمًح قمغم قمَمُمتف وٟمحوأراد ُمًح رأؾمف وم٢مٟمف ٓ َيزئف آىمتّم٤مر 

ًمف أن يٛمًح قمغم رأؾمف، وم٢مذا أراد اؾمتٞمٕم٤مب اًمرأس سم٤معمًح؛ اؾمتح٥م أن يٛمًح قمغم 

ل وىمٚمٜمًقشمف يمٚمٝم٤م ُمع ُم٤م ُمًح ُمـ رأؾمف، وؾمقاء أراد أن يٜمزع ُم٤م قمغم رأؾمف أوقمَمُمتف أ

يرد، وؾمقاء يم٤من سمف قمذر أم ٓ، وسمف ىم٤مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ 

ضم٤مسمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، وطمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم واًمِمٕمٌل وٛمرقم

واًمٜمخٕمل واًم٘م٤مؾمؿ وُم٤مًمؽ وأصح٤مب اًمرأي- وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م يمثػمة9 َيقز آىمتّم٤مر 

صمقر وإؾمح٤مق ققمغم اًمٕمَمُم٦م وٟمحقه٤م ُمٜمٝمؿ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وإوزاقمل وأْحد وأب

 وحمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي وداود-

( وأنس 0سمٙمر اًمّمديؼ، وسمف ىم٤مل قمٛمر )قُمًح قمغم اًمٕمَمُم٦م أب ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 ممـ

أُم٤مُم٦م، وروي قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وأيب اًمدرداء ريض اهلل شمٕم٤ممم قسمـ ُم٤مًمؽ وأب

قمٜمٝمؿ، وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وُمٙمحقل واْلًـ وىمت٤مدة وإوزاقمل وأْحد وإؾمح٤مق 

( 1ٙم٦ًم )وأيب صمقر، صمؿ ذط سمٕمض ه١مٓء ًمًٌٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة وذط سمٕمْمٝمؿ يمقهن٤م حمٜم

، اْل٤موي 3/5ص  0ُم٩م ج أي سمٕمْمٝم٤م حت٧م اْلٜمؽ، ول يِمؽمط سمٕمْمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ 

 -244، 008ص  0ج 

مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعمتقوئ ي٠مظمذ ًمرأؾمف ُم٤مًء ضمديًدا همػم اًمذي همًؾ  ,2

، وىم٤مًم٧م اعمٕمتٛمد ذم ُمذه٥م أْحد ؒقطمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل، وهقسمف يديف، وسمف ىم٤مل أب

ف سمَم ومْمؾ ُمـ همًؾ يديف- وسمف ي٘مقل اْلًـ وقمروة ـم٤مئٗم٦م9 َيقز أن يٛمًح رأؾم

وإوزاقمل- ىم٤مل اسمـ رؿمد9 وروي قمـ اسمـ اِل٤مضمِمقن أنف ىم٤مل9 إذا ٟمٗمذ اِل٤مء ُمًح 
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اظمتٞم٤مر اسمـ طمٌٞم٥م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وىم٤مل اسمـ قرأؾمف سمٌٚمؾ ْلٞمتف- ىم٤مل اسمـ رؿمد9 وه

وقمٓم٤مء واْلًـ وُمٙمحقل  ◙اعمٜمذر9 وروي قمـ قمكمٍّ واسمـ قمٛمر وأيب أُم٤مُم٦م 

ٜمخٕمل أهنؿ ىم٤مًمقا ومٞمٛمـ ٟمًك ُمًح رأؾمف ومقضمد ذم ْلٞمتف سمٚمًَل9 يٙمٗمٞمف ُمًحف سمذًمؽ واًم

 -اًمٌٚمؾ، صمؿه ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 وسمف أىمقل

مج٤مهػم اًمٕمٚمَمء ؾمٚمًٗم٤م وظمٚمًٗم٤م قمغم أن اًمرضمٚملم ذم اًمقوقء ٓ َيزئ ومٞمٝمَم إٓ ,3

اًمٖمًؾ إٓ ًمَلسمس اْلػِّ وص٤مطم٥م اجلٌػمة سمنموـمف- وأنف ٓ َيزئ ومٞمٝمَم اعمًح، 

د سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ومٞمَم طُمٙمل قمٜمف سم٤مًمتخٞمػم سملم اعمًح وسملم اًمٖمًؾ، وذه ٥م حمٛمه

وطُمٙمل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمَم أنف ىم٤مل9 ُم٤م أضمد ذم يمت٤مب اهلل إٓ 

همًٚمتلم وُمًحتلم- وروي قمـ قمكمِّ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أنف ُمًح قمغم ٟمٕمٚمٞمف وىمدُمٞمف 

ىمقل اسمـ ققمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ٟمح صمؿه دظمؾ اعمًجد ومخٚمع ٟمٕمٚمٞمف صمؿه صغم، وروي

قم٤ٌمس وطُمٙمل قمـ اًمِمٕمٌل أنف ىم٤مل9 اًمقوقء ُمٖمًقٓن وممًقطم٤من- اعمٛمًقطم٤من 

ص  0اًمذي ذيمرٟم٤مه ول يٕملم ىم٤مئٚمف- ُم٩م ج قيً٘مٓم٤من ذم اًمتٞمٛمؿ، وذيمر اسمـ رؿمد ٟمح

 -13ص  0- سمداي٦م ج /01ص  0ُمغ ج  303

تح٥م وٓ َي٥م أيمثر اًمٕمٚمَمء قمغم أن اًمؽمشمٞم٥م سملم أومٕم٤مل اًمقوقء اعمٗمروو٦م ُمً ,4

وٓ يٌٓمؾ اًمقوقء سمؽميمف- طمٙم٤مه اًمٌٖمقي قمـ أيمثر اًمٕمٚمَمء، وطمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر قمـ قمكم 

واسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمَم، وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واْلًـ وقمٓم٤مء 

طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وأصح٤مِّبَم قوُمٙمحقل واًمٜمخٕمل واًمزهري ورسمٞمٕم٦م وإوزاقمل وأب

ٟمٍم اًمٌٜمدٟمٞمجل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وطمٙم٤مه قه أبواعمزين وداود واسمـ اعمٜمذر، واظمت٤مر

اًم٘مرـمٌل قمـ اًمثقري واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد- وىم٤مل قمثَمن سمـ قمٗم٤من وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

واضم٥م، وسمف ىم٤مل ىمت٤مدة قوقمكمُّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم رواي٦ٍم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ9 ه

ص  0ُم٩م ج قمٌٞمد واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وأْحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف قصمقر وأبقوأب

 -88ص  5، ىمرـمٌل ج 323
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ة إذا أرادت أن شمٖمتًؾ ًمٚمجٜم٤مسم٦م أ,5 ًمٚمحٞمض )يٕمٜمل ومجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن اعمرأ

ًمٓمٝمره٤م ُمـ اْلٞمض( ويم٤من َل٤م وٗم٤مئر، ومَل َي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٜم٘مض وٗم٤مئر ؿمٕمر رأؾمٝم٤م 

إن يم٤من اِل٤مء يّمؾ إمم أصقل ؿمٕمره٤م سمٖمػم ٟم٘مٍض، وإٓ شمٕملمه اًمٜم٘مض إن ل يّمؾ اِل٤مء 

سمف، وسمف ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل- وطُمٙمل قمـ اًمٜمخٕمل أنف ٓسمد ُمـ إمم أصقل اًمِمٕمر إٓ 

اًمٜم٘مض ُمٓمٚمً٘م٤م- وطمٙمك اسمـ اعمٜمذر قمـ اْلًـ وـم٤موس أنف َي٥م اًمٜم٘مض ذم اْلٞمض، 

واضم٥ٌم أم قوٓ َي٥م ذم اجلٜم٤مسم٦م وسمف ىم٤مل أْحد ُمع اظمتَلف سملم أصح٤مسمف هؾ ه

؟ ُم٩م ج   -115، 114ص  0، ُمغ ج /08ص  1ُمًتح٥مٌّ

قز ًمٚمرضمؾ أن يتٓمٝمر سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة ؾمقاء ظمٚم٧م مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أنف َي  ,6

طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل- وىم٤مل أْحد قسمف أم ٓ، وٓ يمراه٦م ذم ذًمؽ، وسمف ي٘مقل أب

وداود9 ٓ َيقز إذا ظمٚم٧م سمف، وَيقز إذا اهمتًَل ُمًٕم٤م، وُروي هذا قمـ قمٌد اهلل سمـ 

هضمس واْلًـ اًمٌٍمي، وُروي قمـ أْحد يمٛمذه٥م اجلٛمٝمقر- وُروي قمـ اسمـ 

ة ُمٓمٚم٘م٤م )اعم  0، ُمغ ج 083ص  1ُم٩م ج (- 0ًٞم٥م واْلًـ يمراه٦م اًمتٓمٝمر سمٗمْمؾ اعمرأ

 -120ص  0، اْل٤موي ج 83ص 

أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أنف إذا اضمتٛمع ُمقضم٤ٌمن ًمٚمٖمًؾ يمحٞمض وضمٜم٤مسم٦ٍم وم٢منه  ,7

ًمزٟم٤مد ورسمٞمٕم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق قهمًًَل واطمًدا يٙمٗمل، وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء وأب ا

 د-ُمذه٥م أْحقوأصح٤مب اًمرأي، وه

٤ًٌم أن قمٚمٞمٝم٤م همًٚملم-  وُروي قمـ اْلًـ واًمٜمخٕمل ذم اْل٤مئض شمٓمٝمر وىمد يم٤مٟم٧م ضمٜم

 -ص 0ُمغ ج 

 رظمّم٦مقومٝم (وأقمقد ومٞمف امم )طمٙمؿ اعمًح قمغم اْلٗملم رم ُمزيد شمقوٞمح 9  2ُمٚمحؼ

 ,(وشمذيمروا ُمٕمك سمتذوق )ان اهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمَم حي٥م أن شم١مشمك قمزائٛمف,

ه٤م يقُم٤م وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ وصمَلصم٤م ًمٚمٛم٤ًمومر ُمـ ذم اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى ومٛمدشمف يمَم ؾمٌؼ ذيمر
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يٛمًح اعم٤ًمومر صمَلصم٦م أي٤مم 9)ؾمٚمؿواْلدث إمم ُمثٚمف ًم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ظمٚمع ىمٌٚمٝم٤م جلٜم٤مسم٦م وأ, وًمٞم٤مًمٞمٝمـ واعم٘مٞمؿ يقُم٤م وًمٞمٚم٦م وُمتك ُمًح صمؿ اٟم٘مْم٧م اعمدة

أتؿ ُمًح , ُم٘مٞمَم صمؿ ؾم٤مومروأ, سمٓمٚم٧م ـمٝم٤مرشمف وُمـ ُمًح ُم٤ًمومرا صمؿ أىم٤مم, أوهمػمه٤م

٘مٞمؿ وَيقز اعمًح قمغم اًمٕمَمُم٦م إذا يم٤مٟم٧م ذات ذؤاسم٦م  ؾم٤مشمرة جلٛمٞمع اًمرأس إٓ ُم٤م ُم

ضمرت اًمٕم٤مدة سمٙمِمٗمف وُمـ ذط اعمًح قمغم مجٞمع ذًمؽ أن يٚمًٌف قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م 

وَيقز اعمًح قمغم اجلٌػمة إذا ل يتٕمد سمِمده٤م ُمقوع اْل٤مضم٦م إمم أن حيٚمٝم٤م واًمرضمؾ 

 ذًمؽ ُمـ أدًم٦م ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء رم ٟمٞمؾ شم٠مُمٚمقا ُمٕمك ُم٤م ورد رم (واعمرأة ذم ذًمؽ ؾمقاء

أنف سم٤مل صمؿ شمقو٠م وُمًح قمغم ظمٗمٞمف وم٘مٞمؾ ًمف شمٗمٕمؾ هٙمذا ) 9آوـم٤مر رم سم٤مسمف  قمـ ضمرير

ىم٤مل ٟمٕمؿ رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ سم٤مل صمؿ شمقو٠م وُمًح قمغم 

ومٙم٤من يٕمجٌٝمؿ هذا اْلدي٨م ٕن إؾمَلم ضمرير يم٤من سمٕمد ٟمزول  9ىم٤مل إسمراهٞمؿ (-ظمٗمٞمف

أن ) 9ذا اْلدي٨م رواه اًمِمٞمخ٤من  ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء  قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمراِل٤مئدة وه

ؾمٕمدا طمدصمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ أنف يٛمًح قمغم اْلٗملم وأن اسمـ 

ٟمٕمؿ إذا طمدصمؽ ؾمٕمد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف  9قمٛمر ؾم٠مل قمـ ذًمؽ قمٛمر وم٘م٤مل

ومٞمف دًمٞمؾ قمغم ىمٌقل ظمؼم وورواه أْحد اًمٌخ٤مرى  (وؾمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ومَل شم٠ًمل قمٜمف همػمه

 9اًمقاطمد وأيْم٤م ُم٤م ضم٤مء رم اْلدي٨م اًمث٤مًم٨م ًمٜمٗمس اًم٤ٌمب   قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل

يمٜم٧م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ذم ؾمٗمر وم٘م٣م طم٤مضمتف صمؿ شمقو٠م وُمًح )

سمؾ أن٧م ٟمًٞم٧م ِّبذا أُمرين  رسمك قمز  9ي٤م رؾمقل اهلل أنًٞم٧م ىم٤مل 9قمغم ظمٗمٞمف ىمٚم٧م

 -روى اعمًح ؾمٌٕمقن ٟمٗم٤ًم ومٕمَل ُمٜمف وىمقٓا ـه 9وىم٤مل اْلًـ اًمٌٍمي (وضمؾ

رم اًمٕمٛمدة )َيقز اعمًح قمغم اْلٗملم وُم٤م أؿمٌٝمٝمَم ُمـ   وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ؒ

اجلقارب اًمّمٗمٞم٘م٦م اًمتل شمث٧ٌم ذم اًم٘مدُملم واجلراُمٞمؼ اًمتل دم٤موز اًمٙمٕمٌلم ذم اًمٓمٝم٤مرة 

 اًمّمٖمرى يقُم٤م وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ وصمَلصم٤م ًمٚمٛم٤ًمومر ُمـ اْلدث إمم ُمثٚمف ًم٘مقل رؾمقل اهلل
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يٛمًح اعم٤ًمومر صمَلصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ واعم٘مٞمؿ يقُم٤م وًمٞمٚم٦م وُمتك  9ؾمٚمؿوصغم اهلل قمٚمٞمف 

, سمٓمٚم٧م ـمٝم٤مرشمف وُمـ ُمًح ُم٤ًمومرا صمؿ أىم٤مم ,ظمٚمع ىمٌٚمٝم٤موأ, ُمًح صمؿ اٟم٘مْم٧م اعمدة

أتؿ ُمًح ُم٘مٞمؿ وَيقز اعمًح قمغم اًمٕمَمُم٦م إذا يم٤مٟم٧م ذات ذؤاسم٦م  , ُم٘مٞمَم صمؿ ؾم٤مومروأ

دة سمٙمِمٗمف وُمـ ذط اعمًح قمغم مجٞمع ذًمؽ أن ؾم٤مشمرة جلٛمٞمع اًمرأس إٓ ُم٤م ضمرت اًمٕم٤م

يٚمًٌف قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م وَيقز اعمًح قمغم اجلٌػمة إذا ل يتٕمد سمِمده٤م ُمقوع اْل٤مضم٦م 

ة ذم ذًمؽ ؾمقاء إٓ أن اعمرأة ٓ متًح قمغم اًمٕمَمُم٦ما ه( وىم٤مل  إمم أن حيٚمٝم٤م واًمرضمؾ واعمرأ

ئط أن يٌ ؿمج٤مع ؒقاًم٘م٤مى أب تدئ ًمًٌٝمَم واعمًح قمغم اْلٗملم ضم٤مئز سمثَلصم٦م ذا

سمٕمد يمَمل اًمٓمٝم٤مرة وأن يٙمقٟم٤م ؾم٤مشمريـ عمحؾ همًؾ اًمٗمرض ُمـ اًم٘مدُملم وأن يٙمقٟم٤م مم٤م 

يٛمٙمـ شمت٤مسمع اعمٌم قمٚمٞمٝمَم  ويٛمًح اعم٘مٞمؿ يقُم٤م وًمٞمٚم٦م واعم٤ًمومر صمَلصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ 

ُمًح وواسمتداء اعمدة ُمـ طملم حيدث سمٕمد ًمٌس اْلٗملم وم٢من ُمًح ذم اْلي صمؿ ؾم٤مومر أ

ُمًح ُم٘مٞمؿ    ويٌٓمؾ اعمًح سمثَلصم٦م أؿمٞم٤مء سمخٚمٕمٝمَم واٟم٘مْم٤مء اعمدة ذم اًمًٗمر صمؿ اىم٤مم أتؿ 

 -وُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ ا ـه

ومٗمك – ُمدارؾم٦م قمـ هذه اًمرظمّم٦م )ُمد( اعمٙمرُملم  هٞم٤م امم ي٤م أهؾ اًمٓمٚم٥م وأن

ىم٤مل اًمٕمَلُم٦م  ,يمَلُمف قمغم دؾمتقر اًمٓمٝم٤مرة ُمـ ؾمقرة اِل٤مئدة  وأقمٜمك سمف آي٦م وم٘مف اًمٓمٝمقر

ء اًمٌٞم٤من )سمح اًمِمٜم٘مٞمٓمك ؒ ًمٞمف اْل٤مضم٦م هٜم٤م( قذف ظمِمٞم٦م اؾمتٓمراد ٓ شمدقمرم أوقا ا

 ُم٤ًمئؾ شمتٕمٚمؼ سم٤معمًح قمغم اْلٗملم9

إومم9 أمجع اًمٕمٚمَمء قمغم ضمقاز اعمًح قمغم اْلٗملم ذم اًمًٗمر واْلي- وىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م 

اًمٓمٞم٥م قمـ أيب سمٙمر سمـ داود، قواْلقارج9 ٓ َيقز، وطمٙمل ٟمحقه اًم٘م٤ميض أب

ًح قمغم اْلػ ذم اْلي واًمتح٘مٞمؼ قمـ ُم٤مًمؽ، وضمؾ أصح٤مسمف، اًم٘مقل سمجقاز اعم

، وروي قمٜمف ضمقازه ذم اًمًٗمر دون اْلي- ىم٤مل ٤مواًمًٗمر- وىمد روي قمٜمف اعمٜمع ُمٓمٚم٘مً 

ذم رواي٦م أنٙمره٤م أيمثر أصح٤مسمف،  ٤مأنٙمره إٓ ُم٤مًمٙمً  ااسمـ قمٌد اًمؼم9 ٓ أقمٚمؿ أطمدً 



   

 
143 
 

 فقه الصالةيف 

واًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م قمٜمف ُمٍمطم٦م سم٢مصم٤ٌمشمف، وُمقـم٠مه يِمٝمد ًمٚمٛمًح ذم اْلي 

وىم٤مل اًم٤ٌمضمل9 رواي٦م اإلٟمٙم٤مر  ,سمف، ومجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م-واًمًٗمر، وقمٚمٞمف مجٞمع أصح٤م

اًمٕمتٌٞم٦م" وفم٤مهره٤م اعمٜمع، وإٟمَم ُمٕمٜم٤مه٤م أن اًمٖمًؾ أومْمؾ ُمـ اعمًح، ىم٤مل اسمـ "ذم

اْلؼ اًمذي ٓ ققمغم اعمًح ذم اْلي واًمًٗمر- وهذا ه ٤موه٥م9 آظمر ُم٤م وم٤مرىم٧م ُم٤مًمٙمً 

همػم  ؿمؽ ومٞمف، ومَم ىم٤مًمف اسمـ اْل٤مضم٥م قمـ ُم٤مًمؽ ُمـ ضمقازه ذم اًمًٗمر دون اْلي

، ىم٤مل اًمزرىم٤مين ذم ☺صحٞمح، ٕن اعمًح قمغم اْلػ ُمتقاشمر قمـ اًمٜمٌل 

اعمقـم٠م"9 ومجع سمٕمْمٝمؿ رواشمف ومج٤موزوا اًمثَمٟملم، ُمٜمٝمؿ اًمٕمنمة، وروى اسمـ أيب "ذح

ؿمٞم٦ٌم وهمػمه قمـ اْلًـ اًمٌٍمي، طمدصمٜمل ؾمٌٕمقن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمًح قمغم اْلٗملم، 

 ـها-

اإلمج٤مع" إمج٤مع "ٜمذر ذم يمت٤مباعمٝمذب"9 وىمد ٟم٘مؾ اسمـ اعم"وىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح

اًمٕمٚمَمء قمغم ضمقاز اعمًح قمغم اْلػ، ويدل قمٚمٞمف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمًتٗمٞمْم٦م ذم 

ذم اْلي واًمًٗمر، وأُمره سمذًمؽ وشمرظمٞمّمف ومٞمف، واشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م،  ☺ُمًح اًمٜمٌل 

 ☺وىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أنف  ,ومٛمـ سمٕمدهؿ قمٚمٞمف-

، وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح ُمـ ☺شمٌقك، وهل آظمر ُمٖم٤مزيف ُمًح قمغم اْلػ ذم همزوة 

ُمًح قمغم اْلػ، وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ  ☺طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم أن اًمٜمٌل 

سمٕمد ٟمزول آي٦م اِل٤مئدة يمَم شم٘مدم، وذم ؾمٜمـ أيب داود أهنؿ ِل٤م ىم٤مًمقا جلرير9 إٟمَم يم٤من ذًمؽ 

ص اًمّمحٞمح٦م وهذه اًمٜمّمق-ىمٌؾ ٟمزول اِل٤مئدة، ىم٤مل9 ُم٤م أؾمٚمٛم٧م إٓ سمٕمد ٟمزول  ِل٤مئدة

اًمتل ذيمرٟم٤م شمدل قمغم قمدم ٟمًخ اعمًح قمغم اْلٗملم، وأنف ٓ ؿمؽ ذم ُمنموقمٞمتف، 

 وم٤مْلَلف ومٞمف ٓ وضمف ًمف ألٌت٦م-

اعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م9 اظمتٚمػ اًمٕمٚمَمء ذم همًؾ اًمرضمؾ واعمًح قمغم اْلػ أهيَم أومْمؾ؟ 

وم٘م٤مًم٧م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ9 همًؾ اًمرضمؾ أومْمؾ ُمـ اعمًح قمغم اْلػ، سمنمط أن 
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ىمقل اًمِم٤مومٕمل، وُم٤مًمؽ، وأيب قاعمًح رهم٦ٌم قمـ اًمرظمّم٦م ذم اعمًح، وهٓ يؽمك 

، ورواه ¶طمٜمٞمٗم٦م، وأصح٤مِّبؿ، وٟم٘مٚمف اسمـ اعمٜمذر قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب، واسمٜمف 

 اًمٌٞمٝم٘مل قمـ أيب أيقب إنّم٤مري-

ذم ُمٕمٔمؿ  ☺اًمذي وافم٥م قمٚمٞمف اًمٜمٌل قوطمج٦م هذا اًم٘مقل أن همًؾ اًمرضمؾ ه

-وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ امم أن  إصؾ، وٕنف أيمثر ُمِم٘م٦مقإوىم٤مت، وٕنف ه

أصح اًمرواي٤مت قمـ اإلُم٤مم أْحد، وسمف ىم٤مل اًمِمٕمٌل، واْلٙمؿ، قاعمًح أومْمؾ، وه

ذم سمٕمض اًمرواي٤مت طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ  ☺وْح٤مد- واؾمتدل أهؾ هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف 

ِّبذا أُمرين ريب قمز وضمؾ"- وًمٗمٔمف رم ؾمٜمـ أبك داوود قمـ اعمٖمػمة اسمـ ؿمٕم٦ٌم أن "ؿمٕم٦ٌم9

سمؾ أن٧م "ُمًح قمغم اْلٗملم، وم٘مٚم٧م9 ي٤م رؾمقل اهلل أنًٞم٧م؟ ىم٤مل9 ☺رؾمقل اهلل 

ذم طمدي٨م صٗمقان سمـ  ☺سم٘مقًمف  ٤مٟمًٞم٧م- ِّبذا أُمرين ريب قمزوضمؾ"-واؾمتدًمقا أيًْم 

أن ٟمٛمًح قمغم اْلٗملم اْلدي٨م-  ☺قم٤ًمل أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم9 أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل 

9 وإُمر إذا ل يٙمـ ًمٚمقضمقب، ومَل أىمؾ ُمـ أن يٙمقن ًمٚمٜمدب ، ىم٤مل ُم٘مٞمده قمٗم٤م اهلل ىم٤مًمقا

، وقمزاه ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒققمٜمف9 وأفمٝمر ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذه اعم٠ًمل٦م قمٜمدي، ه

ل يٙمـ يتٙمٚمػ ود طم٤مًمف اًمتل يم٤من  ☺أن اًمٜمٌل ق، وهًمِمٞمخف شم٘مل اًمديـ ؒ

قمٚمٞمٝم٤م ىمدُم٤مه، سمؾ إن يم٤مٟمت٤م ذم اْلػ ُمًح قمٚمٞمٝمَم، ول يٜمزقمٝمَم، وإن يم٤مٟمت٤م ُمٙمِمقومتلم 

ًمٞمٛمًح قمٚمٞمف- وهذا أقمدل إىمقال ذم هذه اعم٠ًمل٦م، همًؾ اًم٘مدُملم، ول يٚمٌس اْلػ 

 ـها-

، ومٗمل ضمقاز اعمًح قمٚمٞمف ظمَلف سملم اًمٕمٚمَمء، ٤ماعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م9 إذا يم٤من اْلػ خمرىمً 

ومذه٥م ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف إمم أنف إن فمٝمر ُمـ ختري٘مف ىمدر صمٚم٨م اًم٘مدم ل َيز اعمًح قمٚمٞمف، 

دل قمغم أن اًمثٚم٨م آظمر وإن يم٤من أىمؾ ُمـ ذًمؽ ضم٤مز اعمًح قمٚمٞمف، واطمتجقا سم٠من اًمنمع 

 طمد اًمٞمًػم، وأول طمد اًمٙمثػم-
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ُمٜمف رء ُمـ ووىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ9 ٓ َيقز اعمًح قمغم ظمػ ومٞمف ظمرق يٌد

اًم٘مدم، وسمف ىم٤مل أْحد سمـ طمٜمٌؾ، واًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد، وُمٕمٛمر سمـ راؿمد- واطمت٩م أهؾ 

هذا اًم٘مقل سم٠من اعمٜمٙمِمػ ُمـ اًمرضمؾ طمٙمٛمف اًمٖمًؾ، واعمًتقر طمٙمٛمف اعمًح، 

سملم اعمًح واًمٖمًؾ ٓ َيقز، ومٙمَم أنف ٓ َيقز ًمف أن يٖمًؾ إطمدى رضمٚمٞمف واجلٛمع 

ويٛمًح قمغم اْلػ ذم إظمرى، ٓ َيقز ًمف همًؾ سمٕمض اًم٘مدم ُمع ُمًح اْلػ ذم 

طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف إمم أن اْلرق اًمٙمٌػم يٛمٜمع اعمًح قمغم قاًم٤ٌمىمل ُمٜمٝم٤م-وذه٥م اإلُم٤مم  أب

٦م أص٤مسمع-ىمٞمؾ ُمـ أص٤مسمع اْلػ دون اًمّمٖمػم- وطمددوا اْلرق اًمٙمٌػم سمٛم٘مدار صمَلصم

اًمرضمؾ إص٤مهمر وىمٞمؾ ُمـ أص٤مسمع اًمٞمد- وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ9 َيقز اعمًح قمغم 

ُم٤م داُم٧م يٛمٙمـ شمت٤مسمع اعمٌم ومٞمٝم٤م- وٟم٘مٚمف اسمـ  ا يمثػمً  ٤ممجٞمع اْلٗم٤مف، وإن خترىم٧م ختري٘مً 

اعمٜمذر قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وإؾمح٤مق، ويزيد سمـ ه٤مرون وروى اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 

ثقري أنف ىم٤مل9 اُمًح قمٚمٞمٝمَم ُم٤م شمٕمٚم٘م٤م سم٤مًم٘مدم، وإن خترىم٤م، ىم٤مل9 اًمٙمؼمى قمـ ؾمٗمٞم٤من اًم

ويم٤مٟم٧م يمذًمؽ ظمٗم٤مف اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر خمرىم٦م ُمِم٘م٘م٦م، ـها-  وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل9 ىمقل 

ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ذًمؽ أطم٥م إًمٞمٜم٤م، وهذا اًم٘مقل اًمذي ذيمرٟم٤م قمـ اًمثقري، وُمـ واوم٘مف 

ر9 وسم٘مقل اًمثقري - وىم٤مل اسمـ اعمٜمذاظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒقه

ًٓ  ☺أىمقل، ًمٔم٤مهر إسم٤مطم٦م رؾمقل اهلل  يدظمؾ ومٞمف مجٞمع  ٤مقم٤مُمً  اعمًح قمغم اْلٗملم ىمق

ىمقي- وقمـ إوزاقمل إن فمٝمرت ـم٤مئٗم٦م قاْلٗم٤مف- ـها، ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي، وهمػمه، وه

ُمـ رضمٚمف ُمًح قمغم ظمٗمٞمف، وقمغم ُم٤م فمٝمر ُمـ رضمٚمف- هذا طم٤مصؾ يمَلم اًمٕمٚمَمء ذم هذه 

قمٜمدي، اعمًح قمغم اْلػ اعمخرق ُم٤م ل يتٗم٤مطمش ظمرىمف طمتك اعم٠ًمل٦م- وأىمرب إىمقال 

يٛمٜمع شمت٤مسمع اعمٌم ومٞمف إلـمَلق اًمٜمّمقص، ُمع أن اًمٖم٤مًم٥م قمغم ظمٗم٤مف اعم٤ًمومريـ، 

ة قمدم اًمًَلُم٦م ُمـ اًمتخريؼ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-  ورم اًمتقىمٞم٧م ًمٚمٛمًح واًمٖمزا

٦م ومذه٥م اجلٛمٝمقر اًمٕمٚمَمء إمم شمقىمٞم٧م اعمًح سمٞمقم وًمٞمٚم٦م اعم٘مٞمؿ، وصمَلصم,ىم٤مل ؒ

طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمك وأْحد، قأي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ ًمٚمٛم٤ًمومر-واًمٞمف ذه٥م إئٛم٦م اًمثَلصم٦م أب
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ُمذه٥م اًمثقري، وإوزاقمل، وأيب صمقر، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، قوأصح٤مِّبؿ وه

وداود اًمٔم٤مهري، وحمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، واْلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمًلم وممـ ىم٤مل 

٤ٌمس وطمذيٗم٦م واعمٖمػمة  سمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اسمـ أبك ـم٤مًم٥م  واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم

، وممـ ىم٤مل سمف ُمـ ◙قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب  ٤مرى اهلل قمٜمٝمؿ  وروي أيًْم 

اًمت٤مسمٕملم- ذيح اًم٘م٤ميض، وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، واًمِمٕمٌل، وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز- 

قمٞمًك ققمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم9 أيمثر اًمت٤مسمٕملم واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ذًمؽ- وىم٤مل أبقوىم٤مل أب

ىمقل قم٤مُم٦م اًمٕمٚمَمء ُمـ قوًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ ه ٤مويقُمً ًمٚمٛم٤ًمومر،  ٤ماًمؽمُمذي9 اًمتقىمٞم٧م صمَلصمً 

اًمّمح٤مسم٦م، واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ-وىم٤مل اْلٓم٤مسمك9 اًمتقىمٞم٧م ىمقل قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمف 

اًمٜمقوى  وطمج٦م أهؾ هذا اًم٘مقل سمتقىمٞم٧م اعمًح إطم٤مدي٨م اًمقاردة سمذًمؽ، ومٛمـ ذًمؽ 

ًمٚمٛم٤ًمومر صمَلصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ، "9☺ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙طمدي٨م قمكم 

يقم وًمٞمٚم٦م"، أظمرضمف ُمًٚمؿ، واإلُم٤مم أْحد، واًمؽمُمذي، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ  وًمٚمٛم٘مٞمؿ،

وذه٧ٌم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم قمدم   امم ان ىم٤مل ؒ , ُم٤مضمف، واسمـ طم٤ٌمن

9 إن ُمـ ًمٌس ظمٗمٞمف، وه ـم٤مهر، ُمًح قمٚمٞمٝمَم ُم٤م سمدا ًمف، وٓ قشمقىمٞم٧م اعمًح وىم٤مًمقا

ح٤مسمف، واًمٚمٞم٨م سمـ وممـ ىم٤مل ِّبذا اًم٘مقل ُم٤مًمؽ، وأص-يٚمزُمف ظمٚمٕمٝمَم إٓ ُمـ  ضمٜم٤مسم٦م

ؾمٕمد، واْلًـ اًمٌٍمي- ويروى قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرْحـ، واًمِمٕمٌل، ورسمٞمٕم٦م، 

ُمروي قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب، واسمٜمف قمٌد اهلل، قىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ، وهقوه

أهؾ هذا اًم٘مقل ُم٤م رواه اْل٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أنس  ╚وقم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 

ٞمف، ومٚمٞمٛمًح قمٚمٞمٝمَم، إذا شمقو٠م أطمديمؿ، ومٚمٌس ظمٗم"9☺، قمـ اًمٜمٌل ◙

وًمٞمّمؾ ومٞمٝمَم، وٓ َيٚمٕمٝمَم إن ؿم٤مء، إٓ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م وٟمحقه"- وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل- 

وهذا اْلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي أظمرضمف اْل٤ميمؿ وهمػمه، يٕمتْمد سمَم رواه اًمدارىمٓمٜمل قمـ 

ُم٤م  ٤مُمـ قمدم اًمتقىمٞم٧م- وي١ميده أيًْم  ☺ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م اْل٤مرث اَلَلًمٞم٦م، زوج اًمٜمٌل 

، أنف زاد ذم ◙ضمف، واسمـ طم٤ٌمن، قمـ ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م داود، واسمـ ُم٤مقرواه أب
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دٟم٤م، وذم ًمٗمظ9 ًمقطمدي٨م اًمتقىمٞم٧م ُم٤م ًمٗمٔمف9 وًم ُم٣م اًم٤ًمئؾ قمغم ُم٠ًملتف قاؾمتزدٟم٤مه ًمزا

 ًً ُمٜمٌٝم٤م   اًمذي ئمٝمر زم  صمؿ ىم٤مل ؒ ,يٕمٜمل ًمٞم٤مزم اًمتقىمٞم٧م ًمٚمٛمًح- ٤مجلٕمٚمٝم٤م َخ

غم اعم٘مٞمد، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ أنف ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع ذم هذه إطم٤مدي٨م سمحٛمؾ  اعمٓمٚمؼ قم

ٕن اعمٓمٚمؼ هٜم٤م ومٞمف اًمتٍميح سمجقاز اعمًح أيمثر ُمـ صمَلث ًمٚمٛم٤ًمومر، واعم٘مٞمؿ، واعم٘مٞمد 

ومٞمف اًمتٍميح سمٛمٜمع اًمزائد قمغم اًمثَلث ًمٚمٛم٤ًمومر واًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ- ومٝمَم 

ُمتٕم٤مرو٤من ذم ذًمؽ اًمزائد، وم٤معمٓمٚمؼ يٍمح سمجقازه، واعم٘مٞمد يٍمح سمٛمٜمٕمف، ومٞمج٥م 

أدًم٦م اًمتقىمٞم٧م سم٠مهن٤م أطمقط، يمَم رضمحٝم٤م سمذًمؽ اسمـ قمٌد اًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م، ومؽمضمح 

صم٤مسم٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، قاًمؼم، وسم٠من رواهت٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر، وسم٠من ُمٜمٝم٤م ُم٤م ه

اعمت٘مدم- وىمد شمرضمح أدًم٦م قمدم اًمتقىمٞم٧م سم٠مهن٤م شمْمٛمٜم٧م  ◙طمدي٨م قمكم قوه

، واِل٤مٟمع ُمٜمٝم٤م ٟم٤مف ًمف، ا زي٤مدة، وزي٤مدة اًمٕمدل ُم٘مٌقًم٦م، وسم٠من اًم٘م٤مئؾ ِّب٤م ُمث٧ٌم أُمرً 

اعمث٧ٌم أومم ُمـ اًمٜم٤مذم- ىم٤مل ُم٘مٞمده قمٗم٤م اهلل قمٜمف9 واًمٜمٗمس إمم شمرضمٞمح اًمتقىمٞم٧م أُمٞمؾ، و

ٕن اْلروج ُمـ اْلَلف أطمقط، يمَم ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمَمء9 وإن إورع اًمذي َيرج ُمـ 

اطمتٞم٤مط رم أُمقر اًمديـ ُمـ ومر ُمـ ووم٤مؾمتٌـ    وىم٤مل أظمر  وذ ٤موٕمٞمٗمً قظمَلومٝمؿ وًم

دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ"-وم٤مًمٕم٤مُمؾ "9☺ؿمؽ امم ي٘ملم وُمّمداق ذًمؽ ذم ىمقًمف 

سم٠مدًم٦م اًمتقىمٞم٧م ـمٝم٤مرشمف صحٞمح٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمٓم٤مئٗمتلم، سمخَلف همػمه وم٢مطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم 

                                                                          شم٘مقل سمٌٓمَلهن٤م سمٕمد اًمقىم٧م اعمحدد، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-ا ـه

 -هذا اعم٘م٤مم وُمـ ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقر رم

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ قمغم أن اعمًح قمغم اْلٗملم  ,0

ُم١مىم٧ٌم ًمٚمٛم٘مٞمؿ يقٌم وًمٞمٚم٦م وًمٚمٛم٤ًمومر صمَلصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مَل٤م- ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 وممـ ىم٤مل 

زيد إنّم٤مري ريض اهلل شمٕم٤ممم قسم٤مًمتقىمٞم٧م قمٛمر وقمكمٌّ واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس وأب

ٓم٤مء وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز واًمِمٕمٌل- وسمف قمٜمٝمؿ وسمف ىم٤مل ذيح وقم
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طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل ذم قصمقر واْلًـ سمـ ص٤مًمح وأبقي٘مقل إوزاقمل واًمثقري وأب

ىمقل اًمِم٤مومٕمل قاجلديد وأْحد وإؾمح٤مق-  ىمٚم٧م9 واعمٕمتٛمد ذم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ه

دة سمـ قمٌٞمقاجلديد- وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م9 ٓ شمقىمٞم٧م ويٛمًح ُم٤م ؿم٤مء- وسمف ىم٤مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أب

اًمدرداء، طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ قاجلراح وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وزيد سمـ صم٤مسم٧م وأب

اِل٤موردي، وطمٙم٤مه قمـ قمروة واْلًـ واًمزهري، وطمٙم٤مه همػمه قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد 

اعمِمٝمقر قمٜمف- وذم رواي٦م قاًمرْحـ واًمِمٕمٌل ورسمٞمٕم٦م واًمٚمٞم٨م وأيمثر أصح٤مب ُم٤مًمؽ وه

دون اعم٤ًمومر، ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 ىم٤مل ؾمٕمٞمد  قمٜمف أنف ُم١مىم٧م- وذم رواي٦م ُم١مىم٧م ًمٚمح٤مض

ِه إمم اًمٚمٞمؾ- ىمٚم٧م9 وسمف ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ  --سمـ ضمٌػم يٛمًح ُمـ هُمُدوِّ

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن اسمتداء اعمدة ذم اعمًح قمغم اْلٗملم ُمـ طملم أول طمدث  ,1

ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل قىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وهقسمٕمد اًمٚمٌس، وه

صمقر9 اسمتداء اعمدة ُمـ طملم قوايتلم قمـ أْحد وداود- وىم٤مل إوزاقمل وأبوأصح اًمر

رواي٦م قمـ أْحد وداود واظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر واًمٜمقوي، وطمٙمل قيٛمًح سمٕمد اْلدث وه

هذا قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- وطمٙمك اِل٤موردي واًمِم٤مر قمـ قٟمح

  -0اْلًـ اًمٌٍمي أن اسمتداءه٤م ُمـ اًمٚمٌس ُم٩م ج 

اًمٕمٚمَمء سمؾ قم٤مُمتٝمؿ قمغم ضمقاز اعمًح قمغم اجلرُمقىملم وأهنَم يم٤مْلٗملم ذم مجٝمقر ,2

أطمٙم٤مُمٝمَم، وذًمؽ إذا ًمًٌٝمَم واًمذي حتتٝمَم قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م، وسمجقاز اعمًح ذم 

طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري واْلًـ سمـ ص٤مًمح وأْحد قاجلٛمٚم٦م قمغم اجلرُمقىملم ي٘مقل أب

يٞمٜمل9 هقوداود واعمزين- ىم٤مل اًمِمٞمخ أب قل اًمٕمٚمَمء يم٤موم٦ًم- وىم٤مل اعمزين ىمقطم٤مُمد اإلؾمٗمرا

 ذم خمتٍمه9 ٓ أقمٚمؿ سملم اًمٕمٚمَمء ذم ضمقازه ظمَلوًم٤م-

أيمثر ُمـ سمٚمٖمٜم٤م ىمقًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ضمقاز اعمًح قمغم اجلقرسملم إذا يم٤مٟم٤م  ,3

ٚملم- وصٗمٞم٘ملم )صمخٞمٜملم( يٛمٙمـ ُمت٤مسمٕم٦م اعمٌم قمٚمٞمٝمَم، وٓ ُيِمؽمط يمقهنَم جمٚمهديـ أ ُمٜمٕمه
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طم٦م اعمًح قمغم اجلقرسملم قمـ شمًٕم٦ٍم ُمـ أصح٤مب رؾمقل ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 ويروي إسم٤م

قمكمٍّ وقمَمر واسمـ ُمًٕمقد وأنس واسمـ قمٛمر واًمؼماء وسمَلل واسمـ أيب أوذم  ☺اهلل 

وؿمٝمد سمـ ؾمٕمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء واْلًـ وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

واًمٜمخٕمل وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وإقمٛمش واًمثقري واْلًـ سمـ ص٤مًمح وقمٌد اهلل سمـ 

يقؾمػ وحمٛمد- ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 ويمره قصمقر وأبق٤مرك وزومر وأْحد وإؾمح٤مق وأباعمٌ

 ا ـه سمـ ديٜم٤مر واْلًـ سمـ ُمًٚمؿ وُم٤مًمؽ وإوزاقمل-وذًمؽ جم٤مهد وقمٛمر

آُم٤مم اسمـ طمجر رم اًمٌٚمقغ يمَم وسملم يديؽ أظمك اْلٌٞم٥م اًمِم٤مهد هدي٤م ٟمٌقي٤م ؾم٤مىمف 

 9يكم

٦ٌَمَ  ,0 ـِ ؿُمْٕم ـِ اعْمُِٖمػَمِة سْم ِلِّ  ىَم٤مَل9 يُمٜم٧ُْم   ◙ قَم ٠َم، وَم٠َمْهَقْي٧ُم  ☺َُمَع اًمٜمٌه وَمَتَقوه

ْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل9  َنِْزَع ظُمٗمه َح قَمَٚمْٞمِٝمََم- ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف-ش َدقْمُٝمََم، وَم٢ِمينِّ َأْدظَمْٚمُتُٝمََم ـَم٤مِهَرشَملْمِ »ِٕ ًَ , 1وَمَٛم

٤مٍل  ًه ـِ قَم َن سْم ـْ َصْٗمَقا   ◙َوقَم
ِ
ٜمه٤م ؾَمْٗمًرا َأْن َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يمُ  ☺ىَم٤مَل9 يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله

ـْ هَم٤مِئٍط، َوسَمْقٍل، َوَٟمْقمٍ  ـْ ُِم ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦ٍم، َوًَمِٙم ٓه ُِم ، إِ ـه - َٓ َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم صَمََلصَم٦َم َأيه٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمِٝم

َح٤مُه- ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم َوَصحه ُِمِذيُّ َواًمٚمهْٗمُظ ًَمُف، َواسْم ْ ، َواًمؽمِّ ٤مِئلُّ ًَ  َأظْمَرضَمُف اًمٜمه

ـْ قَمكِمِّ    ,2 ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َوقَم ِلُّ  ◙ سْم ـه  ☺ىَم٤مَل9 ضَمَٕمَؾ اًمٜمٌه صَمََلصَم٦َم َأيه٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم

٤موِمِر، وَ  ًَ  -(َيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم ًمِْٚمُٛمِ٘مٞمؿِ ًمِْٚمُٛم

; َأنَسٍ و ,َُمْقىُمقوًم٤م, وقمـ قُمَٛمرَ ,3 ـْ ْٞمِف »َُمْروُمققًم٤م9 , >قَم ٠َم َأطَمُديُمْؿ َوًَمٌَِس ظُمٗمه إَِذا شَمَقوه

ْح قَمٚمَ  ًَ ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ وَمْٚمَٞمْٛم ٓه ُِم َٚمْٕمُٝمََم إِْن ؿَم٤مَء إِ َٓ ََيْ ٞمِٝمََم، َو
َأظْمَرضَمُف ش- ْٞمِٝمََم، َوًْمُٞمَّمؾِّ ومِ

َحفُ  ، َواْْل٤َميمُِؿ َوَصحه اَرىُمْٓمٜمِلُّ ٚمٌِؿ-         -اًمده ًْ - َأظْمَرضَمُف ُُم لْمِ ِح قَمغَم اْْلُٗمه ًْ )قْمٜمِل9 ذِم اعْمَ

دة اًمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى )اعمِم٘م٦م شمذيمرٟم٤م هذة اًمرظمّم٦م وأظمقاهت٤م دائَم سم٤مًم٘م٤مقم 9ىمٚم٧م

وىمد شمّمٌح هذه اًمرظمّم٦م أؿمٌف سم٤مًمٕمزيٛم٦م أطمٞم٤مٟم٤م يمٛمـ يٕم٤مٟمك ُمثَل ُمـ  (دمٚم٥م اًمتٞمًػم

اًم٤ًمىملم دمٕمؾ اًمٖمًؾ ومٞمف ُمٕم٤مٟم٤مة وىمس قمٚمٞمف واْلٛمد هلل قمغم رْحتف وآٓم رم اًمٔمٝمر أ
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وقمـ ذوط اًمّمَلة وضمقسم٤م وصح٦م  9وطمٙمٛمتف سمتٞمًػمه قمٚمٞمٜم٤م  رم ذيٕمتف )ىمٚم٧م

٘مٜم٤م رم اًمٗمّمؾ ُمٜمٓمٚمقوه-ٜم٤م هٜم٤م قمـ ذوط اًمّمح٦م شمٚمؽ وُمٜمٝم٤م ؾمؽم اًمٕمقرة ُم٤مزال درؾم

 -اًمث٤مٟمك ان ؿم٤مء اهلل

*** 
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 (الفصل الثانى)

  املشألة األوىل 

 ()من شسوط صحة الصالة أيضا:   سرت العوزة

واًمٕمقرة قمٛمقُم٤م هك ُم٤م َي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ؾمؽمة  ُمـ ضمًده قمـ أقملم اجلـ 

 (اْل٤مضم٦م اًمٞمفقاهلل واًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اًمتجرد )قمٜمدُم٤م شمدقموآٟمس ويٙمقن ذًمؽ سمذيمر 

)ؾمٌح٤من اهلل( واٟمَم يٙمقن  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجـ  أُم٤م اًمًؽم قمـ أقملم آٟمس ومَل يٙمٗمك ذًمؽ

سم٤مرشمداء ُم٤م يًؽم اًمٕمقرة ُمـ اًمثٞم٤مب )رم اًمّمَلة وظم٤مرضمٝم٤م( وَيتٚمػ ذًمؽ ُمـ اًمرضمؾ 

ة إضمٜمٌٞم٦م واعمحرم واعمًٚمٛم٦م واًمٙم٤مومرة يمَم ضم ة  سمؾ اعمرأ ٤مء ُمٗمّمَل سمٜمّمقص واعمرأ

طمٞم٨م اًمٌٞم٤من اًمٙم٤مرم ْلج٤مب اعمرأة  اًمقطمك وُمٜمٝم٤م آيتك  ؾمقرة اًمٜمقر وإطمزاب

اعمًٚمٛم٦م اًمذى شمًؽم سمف قمقرهت٤م قمـ إضم٤مٟم٥م اًمًؽم اًمقاضم٥م وان أظمتٚمػ ومٞمف قمغم 

ورد ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء  سمتٗمّمٞمؾ ٟمققم٤م ُم٤م دمده أظمك اْلٌٞم٥م رم اجلزء اًمراسمع وومّمٚمف قٟمح

٤مء اهلل شمٕم٤ممم ويمذًمؽ درؾم٤من ُمـ دروس اًمٗم٘مف ان ؿم (إول)وم٤مفمٗمر سمذات اْلج٤مب

(  وًمذا أيمتٗمك هٜم٤م سمتقوٞمح ًمٚمٕمقرة 0سم٤مجلزء اًمث٤مٟمك ُمـ اًمٙمت٤مب اْل٤مُمس )اعمًتدرك ج

اًمقاضم٥م ؾمؽمه٤م قمـ إضم٤مٟم٥م قمٛمقُم٤م يمؿ ضم٤مء سم٤مٔي٦م إومم )ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر( ُمـ 

ء اًمٌٞم٤من ؒ 9وضمٝم٦م ٟمٔمر أطمد اًمٕمٚمَمء رم شمٗمًػمه َل٤م  ومٞم٘مقل ىم٤مل   ص٤مطم٥م أوقا

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّٱ9  شمٕم٤ممماهلل
 يي ىي ني  زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم  ام
 هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث
 حق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
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 حم جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق
وسمٕمد ٟم٘مٚمف قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح روقان اهلل ، ;20>اًمٜمقر9  َّ  جن مم خم

وىمد رأي٧م ذم هذه اًمٜم٘مقل اعمذيمقرة قمـ اًمًٚمػ ) ىم٤مل ؒ قمٚمٞمٝمؿ رم ُمٕمٜمك اًمزيٜم٦م

أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة واًمزيٜم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م، وأن مجٞمع ذًمؽ راضمع ذم اجلٛمٚم٦م 

د سم٤مًمزيٜم٦م ُم٤م شمتزيـ سمف اعمرأة ظم٤مرضم٤م قمـ  إمم صمَلصم٦م أىمقال؛ يمَم ذيمرٟم٤م- إول9 أن اعمرا

دهن٤م؛ يم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد، ُمـ أصؾ ظمٚم٘متٝم٤م، وٓ يًتٚمزم اًمٜمٔمر إًمٞمف رؤي٦م ؿمكء ُمـ سم

واوم٘مف9 إهن٤م فم٤مهر اًمثٞم٤مب؛ ٕن اًمثٞم٤مب زيٜم٦م َل٤م ظم٤مرضم٦م قمـ أصؾ ظمٚم٘متٝم٤م وهل فم٤مهرة 

سمحٙمؿ آوٓمرار، يمَم شمرى-)يِمػم امم ىمقل اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف  أى أن اًمٕمقرة 

أفمٝمر إىمقال قمٜمدٟم٤م وأطمقـمٝم٤م، وأبٕمده٤م ُمـ اًمري٦ٌم قمجٞمع اًمٌدن( وهذا اًم٘مقل ه

د سم٤مًمزيٜم٦م9 ُم٤م شمتزيـ سمف، وًمٞمس ُمـ أصؾ ظمٚم٘متٝم٤م وأؾم٤ٌمب اًمٗمت ٜم٦م- اًم٘مقل اًمث٤مين9 أن اعمرا

ة، وذًمؽ يم٤مْلْم٤مب  أيْم٤م، ًمٙمـ اًمٜمٔمر إمم شمٚمؽ اًمزيٜم٦م يًتٚمزم رؤي٦م ؿمكء ُمـ سمدن اعمرأ

ذًمؽ؛ ٕن اًمٜمٔمر إمم ذًمؽ يًتٚمزم رؤي٦م اعمقوع اعمَلسمس ًمف ُمـ قواًمٙمحؾ، وٟمح

همػمه( اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م9 أن اعمراد اًمٌدن، يمَم ٓ َيٗمك-)يم٘مقل ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف و

ُمـ أصؾ ظمٚم٘متٝم٤م؛ يم٘مقل ُمـ ىم٤مل9 إن اعمراد قسم٤مًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة سمٕمض سمدن اعمرأة اًمذي ه

سمَم فمٝمر ُمٜمٝم٤م اًمقضمف واًمٙمٗم٤من، وُم٤م شم٘مدم ذيمره قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ-)يِمػم امم ىمقل 

وإذا قمروم٧م هذا، وم٤مقمٚمؿ أنٜم٤م ىمدُمٜم٤م ذم شمرمج٦م هذا اًمٙمت٤مب  (اسمـ قم٤ٌمس رى اهلل قمٜمف

٤ٌمرك أن ُمـ أنقاع اًمٌٞم٤من اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م أن ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمَمء ذم أي٦م ىمقٓ، وشمٙمقن اعم

ذم ٟمٗمس أي٦م ىمريٜم٦م داًم٦م قمغم قمدم صح٦م ذًمؽ اًم٘مقل، وىمدُمٜم٤م أيْم٤م ذم شمرمجتف أن ُمـ 

أنقاع اًمٌٞم٤من اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م أن يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ذم اًم٘مرءان إرادة ُمٕمٜمك ُمٕملم ذم اًمٚمٗمظ، 

اعمراد ُمـ اًمٚمٗمظ ذم اًمٖم٤مًم٥م، قان، ومٙمقن ذًمؽ اعمٕمٜمك هُمع شمٙمرر ذًمؽ اًمٚمٗمظ ذم اًم٘مرء

اعمراد ذم حمؾ اًمٜمزاع؛ ًمدًٓم٦م همٚم٦ٌم إرادشمف ذم اًم٘مرءان سمذًمؽ اًمٚمٗمظ، قيدل قمغم أنف ه
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وذيمرٟم٤م ًمف سمٕمض إُمثٚم٦م ذم اًمؽممج٦م- وإذا قمروم٧م ذًمؽ، وم٤مقمٚمؿ أن هذيـ اًمٜمققملم ُمـ 

، وُمثٚمٜم٤م َلَم سم٠مُمثٚم٦م ُمتٕمددة أنقاع اًمٌٞم٤من ًمٚمذيـ ذيمرٟم٤ممه٤م ذم شمرمج٦م هذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك

يمَلمه٤م ُمقضمقد ذم هذه أي٦م، اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م- أُم٤م إول ُمٜمٝمَم، ومٌٞم٤مٟمف أن ىمقل ُمـ 

د سم٤مًمزيٜم٦م9 اًمقضمف  َّنن من زن رن مم  ام يل ُّٱ ىم٤مل ذم ُمٕمٜمك9 ، أن اعمرا

واًمٙمٗم٤من ُمثَل، شمقضمد ذم أي٦م ىمريٜم٦م شمدل قمغم قمدم صح٦م هذا اًم٘مقل، وهل أن اًمزيٜم٦م 

ة مم٤م ه ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، هل ظم٤مرج قمـ أصؾ ظمٚم٘متٝم٤م9 يم٤مْلغم، قُم٤م شمتزيـ سمف اعمرأ

واْلٚمؾ- ومتٗمًػم اًمزيٜم٦م سمٌٕمض سمدن اعمرأة ظمَلف اًمٔم٤مهر، وٓ َيقز اْلٛمؾ قمٚمٞمف، إٓ 

سمدًمٞمؾ َي٥م اًمرضمقع إًمٞمف، وسمف شمٕمٚمؿ أن ىمقل ُمـ ىم٤مل9 اًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة9 اًمقضمف، 

هذا اًم٘مقل، ومَل  واًمٙمٗم٤من ظمَلف فم٤مهر ُمٕمٜمك ًمٗمظ أي٦م، وذًمؽ ىمريٜم٦م قمغم قمدم صح٦م

َيقز اْلٛمؾ قمٚمٞمف إٓ سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ َي٥م اًمرضمقع إًمٞمف- وأُم٤م ٟمقع اًمٌٞم٤من اًمث٤مين 

دا سمف اًمزيٜم٦م  اعمذيمقر، وم٢ميْم٤مطمف9 أن ًمٗمظ اًمزيٜم٦م يٙمثر شمٙمرره ذم اًم٘مرءان اًمٕمٔمٞمؿ ُمرا

اْل٤مرضم٦م قمـ أصؾ اعمزيـ ِّب٤م، وٓ يراد ِّب٤م سمٕمض أضمزاء ذًمؽ اًمِمكء اعمزيـ ِّب٤م؛ 

، وىمقًمف ;20>إقمراف9   َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم9

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;21>إقمراف9  َّ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱشمٕم٤ممم9 

 ىل مل خل ُّٱ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;6>اًمٙمٝمػ9   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َُّّٱ
 ىي مي خي حي ُّٱ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;/5>اًم٘مّمص9   َّمم خم حم جم يل
 ىه  مه جه ُّٱ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;5>اًمّم٤موم٤مت9  َّ ٰر ٰذ يي
   َّرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;7>اًمٜمحؾ9   َّجي يه

 ىل مل خل ُّٱ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;68>اًم٘مّمص9   َّرئ ّٰ  ِّ ُّ َُّّ
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱٱ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;35>اًمٙمٝمػ9   َّجم يل
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، وىمقًمف ;48>ـمف9   َّحئ جئ يي ىي ُّٱ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم9;/1>اْلديد9   ٌَّّ

، وىمقًمف ;76>ـمف9   َّمم خم حم جم  هل مل ُّٱ شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ُمقؾمك9

، ومٚمٗمظ اًمزيٜم٦م ;20>اًمٜمقر9  َّمك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ شمٕم٤ممم9

د سمف ُم٤م يزيـ سمف اًمِمكء وه ًمٞمس ُمـ أصؾ ظمٚم٘متف، يمَم شمرى- قذم هذه أي٤مت يمٚمٝم٤م يرا

ًمٖم٤مًم٥م ذم ًمٗمظ اًمزيٜم٦م ذم اًم٘مرءان، يدل قمغم أن ًمٗمظ اًمزيٜم٦م ذم قويمقن هذا اعمٕمٜمك ه ا

د سمف هذا اعمٕمٜمك، اًمذي همٚم٧ٌم إرادشمف ذم اًم٘مرءان اًمٕمٔمٞمؿ وسم ف شمٕمٚمؿ أن حمؾ اًمٜمزاع يرا

شمٗمًػم اًمزيٜم٦م ذم أي٦م  سم٤مًمقضمف واًمٙمٗملم ومٞمف ٟمٔمر وإذا قمٚمٛم٧م أن اعمراد سم٤مًمزيٜم٦م ذم 

ظم٤مرج قمـ أصؾ اْلٚم٘م٦م، وأن ُمـ ومنوه٤م ُمـ اًمٕمٚمَمء ِّبذا قاًم٘مرءان ُم٤م يتزيـ سمف مم٤م ه

اظمتٚمٗمقا قمغم ىمقًملم، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ9 هل زيٜم٦م ٓ يًتٚمزم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م رؤي٦م ؿمكء ُمـ 

ٞم٤مب- وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ9 هل زيٜم٦م يًتٚمزم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م رؤي٦م ُمقوٕمٝم٤م سمدن اعمرأة يمٔم٤مهر اًمث

ة؛ يم٤مًمٙمحؾ واْلٓم٤مب، وٟمح ذًمؽ- ىم٤مل ُم٘مٞمده قمٗم٤م اهلل قمٜمف وهمٗمر ًمف9 قُمـ سمدن اعمرأ

9 أن اًمزيٜم٦م اًمٔم٤مهرة هل ُم٤م ◙أفمٝمر اًم٘مقًملم اعمذيمقريـ قمٜمدي ىمقل اسمـ ُمًٕمقد 

ة إضمٜمٌٞم٦م، وإٟمَم  ىمٚمٜم٤م إن هذا اًم٘مقل ٓ يًتٚمزم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م رؤي٦م ؿمكء ُمـ سمدن اعمرأ

أطمقط إىمقال، وأبٕمده٤م قمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمتٜم٦م، وأـمٝمره٤م ًم٘مٚمقب قإفمٝمر؛ ٕنف هقه

أصؾ مج٤مَل٤م ورؤيتف ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب قاًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، وٓ َيٗمك أن وضمف اعمرأة ه

مت٤مم اعمح٤مومٔم٦م قُمٕمٚمقم واجل٤مري قمغم ىمقاقمد اًمنمع اًمٙمريؿ، هقآومتت٤من ِّب٤م؛ يمَم ه

  ومٞمَم ٓ يٜمٌٖمل-ا ـه وآسمتٕم٤مد ُمـ اًمقىمقع

ورم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمقرة إطمزاب ي٘مقل ص٤مطم٥م ومتح اًمٌٞم٤من اًمٕمَلُم٦م صديؼ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ9 ظم٤من اًم٘مٜمقضمك ؒ
صمقب أيمؼم ُمـ قمجع ضمٚم٤ٌمب وه ;48>إطمزاب9  َّجئ يي ىي  ني
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ة ومقق اًمدرع واْلَمر، ىم٤مل اجلقهري9 جلٚم٤ٌمب قاْلَمر، وه اعمَلءة اًمتل شمِمتٛمؾ ِّب٤م اعمرأ

يمؾ صمقب ق٦م، وىم٤مل اًمِمٝم٤مب إزار واؾمع يٚمتحػ سمف، وىمٞمؾ9 اًم٘مٜم٤مع وىمٞمؾ9 هاعمٚمحٗم

يًؽم مجٞمع سمدن اعمرأة ُمـ يم٤ًمء وهمػمه يمَم صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م أهن٤م 

ىم٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إطمداٟم٤م ٓ يٙمقن َل٤م ضمٚم٤ٌمب؟ وم٘م٤مل9 )ًمتٚمًٌٝم٤م أظمتٝم٤م ُمـ ضمٚم٤ٌمِّب٤م( 

واطمدة ومٞمٕمٚمؿ  ٤موؾمٝمـ إٓ قمٞمٜمً ىم٤مل اًمقاطمدي ىم٤مل اعمٗمنون9 يٖمٓملم وضمقهٝمـ ورؤ

أهنـ طمرائر ومَل يٕمرض َلـ سم٠مذى، وسمف ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وىم٤مل اْلًـ9 شمٖمٓمل ٟمّمػ 

وضمٝمٝم٤م، وىم٤مل ىمت٤مدة9 شمٚمقيف ومقق اجلٌلم وشمِمده، صمؿ شمٕمٓمٗمف قمغم إنػ وإن فمٝمرت 

قمٞمٜم٤مه٤م ًمٙمٜمف يًؽم اًمّمدر وُمٕمٔمؿ اًمقضمف، وىم٤مل اًمؼمد9 يرظمٞمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝمـ ويٖمٓملم ِّب٤م 

)ُمـ( ًمٚمتٌٕمٞمض أي شمرظمل سمٕمض ضمٚم٤ٌمِّب٤م وومْمٚمف قمغم و وضمقهٝمـ وأقمٓم٤مومٝمـ،

 -وضمٝمٝم٤م شمت٘مٜمع طمتك شمتٛمٞمز قمـ إُم٦م(

ُم٤مؾمٌؼ ٟم٘مٚمف ومٞمَم َي٥م قمغم اعمٙمٚمٗم٦م ؾمؽمه قمـ اًمرضمؾ إضمٜمٌك قمٛمقُم٤م وًمٞمس   9ىمٚم٧م

رم اًمّمَلة ومح٥ًم وهقُمقوقع اعم٠ًمل٦م وطم٤مصٚم٦م أنف َي٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽم مجٞمع سمدهن٤م قمغم 

ُمـ ققمغم رأى آظمر وه (اًمٕم٤مديلم )سمَل زيٜم٦م مجٞمع سمدهن٤م قمدا اًمقضمف واًمٙمٗملمورأى  أ

آظمتَلف اًم٤ًمئغ ومَل شمٜمزقم٩م ًمف    أُم٤م رم اًمّمَلة ظم٤مص٦م طمٞم٨م ُمقوقع اعم٠ًمل٦م اًمتك 

وفم٤مهر )سملم أيديٜم٤م  ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م اشمٗم٤مىم٤م اًمًؽم اْل٘مٞم٘مك ًمٌدهن٤م آ اًمقضمف واًمٙمٗملم 

٤معمرة  ًمٞمس ُمـ اًمٕمقرة رم اًمّمَلة سمواًم٘مدُملم قمغم ىمقل  ويٜمدب ؾمؽمه قمغم ىمقل آظمر أ

سمخَلف ُمٕمتؼم( أى  رم ؾمؽم فم٤مهر اًم٘مدُملم سمحية إضم٤مٟم٥م واهلل أقمٚمؿ   أُم٤م اْلدي٨م 

قمٜمد وم٘مٝم٤مؤٟم٤م قمـ ذًمؽ وأقمٜمك سمف اًمٕمقرة اًمتك َي٥م ؾمؽمه٤م رم اًمّمَلة يمنمط ُمـ 

 9درس  ومٞمَم يغموذوط صحتٝم٤م ومٞمٛمٙمـ اَي٤مزه اظمتٞم٤مرا وقمروف يمٛمدارؾم٦م أ

  ؾمٞم٤مق ذيمره ؒسم٤مًمٙمت٤مب رم ومٕمٜمد إطمٜم٤مف يمَم ىم٤مل اًم٘مدورى ؒ ,0

َي٥م قمغم اعمّمكم أن ي٘مدم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إطمداث وإنج٤مس قمغم   9ًمنموط اًمّمَلة

إمم اًمريم٦ٌم واًمريم٦ٌم ُمـ ُم٤م حت٧م اًمنة  9ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ويًؽم قمقرشمف واًمٕمقرة ُمـ اًمرضمؾ
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ة اْلرة يمٚمف قمقرة إٓ وضمٝمٝم٤م ويمٗمٞمٝم٤م وىمدُمٞمٝم٤م وُم٤م يم٤من قمقرة ُمـ  اًمٕمقرة وسمدن اعمرأ

وٓ داقمك ًمٚمقىمقف أُم٤مم 9)ىمٚم٧م–وسمٓمٜمٝم٤م وفمٝمره٤م قمقرة  قمقرة ُمـ إُم٦مقاًمرضمؾ ومٝم

وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ سمدهن٤م ومٚمٞمس , (ذًمؽ9 ومَل وضمقد عمثؾ ذًمؽ رم واىمع اًمٜم٤مس اًمٞمقم

وُمـ ل َيد صمقسم٤م – وُمـ ل َيد ُم٤م يزل سمف  اًمٜمج٤مؾم٦م صغم ُمٕمٝم٤م ول يٕمد اًمّمَلة– سمٕمقرة

ه وا ٕول أومْمؾ صغم قمري٤مٟم٤م ىم٤مقمدا يقُمئ سم٤مًمريمقع واًمًجقد وم٢من صغم ىم٤مئَم أضمزا

ويٜمقي اًمّمَلة اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م سمٜمٞم٦م ٓ يٗمّمؾ  سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمتحريٛم٦م سمٕمٛمؾ ويًت٘مٌؾ 

اًم٘مٌٚم٦م إٓ أن يٙمقن ظم٤مئٗم٤م ومٞمّمكم إمم أي ضمٝم٦م ىمدر وم٢من اؿمتٌٝم٧م قمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م وًمٞمس 

سمحيشمف ُمـ ي٠ًملف قمٜمٝم٤م اضمتٝمد وصغم  وم٢من قمٚمؿ أنف أظمٓم٠م سم٢مظم٤ٌمر سمٕمد ُم٤م صغم ومَل 

 -(ذم اًمّمَلة اؾمتدار إمم اًم٘مٌٚم٦م وسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م  ا ـهقإقم٤مدة قمٚمٞمف وإن قمٚمؿ ذًمؽ وه

ؿمج٤مع رم ُمتٜمف   قمـ ذوط صح٦م اًمّمَلة                                               قوقمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٘مقل اًم٘م٤مى أب 

ىمٌؾ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م َخ٦ًم أؿمٞم٤مء ـمٝم٤مرة إقمْم٤مء ُمـ اْلدث واًمٜمجس وؾمؽم اًمٕمقرة 

ر واًمٕمٚمؿ سمدظمقل اًمقىم٧م واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م سمٚم٤ٌمس ـم٤مهرواًمقىمقف قمغم ُمٙم٤من ـم٤مه

 -وَيقز شمرك اًم٘مٌٚم٦م ذم طم٤مًمتلم ذم ؿمدة اْلقف وذم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمًٗمر قمغم اًمراطمٚم٦م ا ـه

رم   وقمـ ؾمؽمة اًمٕمقرة وٛمـ هذه اًمنموط اْلٛمس ي٘مقل آُم٤مم اًمٜمقوى ؒ

شمِِف، َورُ  9اعمٜمٝم٤مج ضُمِؾ َُم٤م سَملْمَ ُهه ، َوؾَمؽْمُ اًْمَٕمْقَرِة- َوقَمْقَرُة اًمره ََصحِّ ْٕ ََُم٦ُم ذِم ا ْٕ ٌَتِِف، َويَمَذا ا يْم

ِة، َوًمَ  ٌَنَمَ ـُمُف َُم٤م َُمٜمََع إْدَراَك ًَمْقِن اًْم ُة َُم٤م ؾِمَقى اًْمَقضْمِف واًمٙمٗملم َوَذْ ـملٌِم َوَُم٤مٌء قَواْْلَره

ِ قَمغَم وَم٤مىِمِد اًمثهْقب ا ه ََصحُّ ُوضُمقُب اًمتهَٓملمُّ ْٕ  يَمِدٌر، َوا

ذا اًمنمط يمَم رم ُمتـ اْلرىمك )وُمـ يم٤من ُمـ اُم٤م اًم٤ًمدة اْلٜم٤مسمٚم٦م ومٞم٘مقًمقن قمـ ه

اًمرضم٤مل وقمٚمٞمف ُم٤م يًؽم ُم٤م سملم هشمف وريمٌتٞمف أضمزأه وذًمؽ إذا يم٤من قمغم قم٤مشم٘مف رء ُمـ 

ه ذًمؽ)ىمٚم٧م ُمـ    ؒ 9اًمٚم٤ٌمس وُمـ يم٤من قمٚمٞمف صمقب واطمد سمٕمْمف قمغم قم٤مشم٘مف أضمزأ

ُمًدد وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌك طمدي٨م رم ذًمؽ اًمْم٤مسمط ُمرومققم٤م )ٓيّمٚملم أطمديمؿ رم 



   

 
157 
 

 فقه الصالةيف 

وُمـ ل ي٘مدر قمغم ؾمؽم اًمٕمقرة  صغم ضم٤مًم٤ًم (-اطمد ًمٞمس قمغم قم٤مشم٘مف ُمٜمف ؿمئاًمثقب اًمق

ة يم٤من اإلُم٤مم ُمٕمٝمؿ ذم اًمّمػ وؾمٓم٤م يقُمئقن إيَمء  يقُمئ إيَمء وم٢من صٚمقا مج٤مقم٦م قمرا

رواي٦م  ويٙمقن ؾمجقدهؿ أظمٗمض ُمـ ريمققمٝمؿ وىمد روي قمـ أيب قمٌد اهلل ؒ

ذا اٟمٙمِمػ ُمـ وُمـ يم٤من ذم ُم٤مء وـملم أوُم٠م إيَمء- وإ, أظمرى أهنؿ يًجدون سم٤مٕرض

اعمرأة اْلرة رء ؾمقى وضمٝمٝم٤م أقم٤مدت اًمّمَلة )ىمٚم٧م  وامم ُمثؾ ذًمؽ أى أن قمقرة 

وًمٙمـ  اْلرة رم اًمّمَلةمجٞمع سمدهن٤م آ اًمقضمف  ذه٥م ص٤مطم٥م زاد اعمًت٘مٜمع ؒ

ِة »وىمقًمف9  , ىم٤مل ؿم٤مرطمف رم اًمنمح اعمٛمتع اًمٕمَلُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ؒ ويُمؾُّ اْلُره

ٞمع سمدهن٤م إٓ وضمٝمٝم٤م، وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمٌؾ واوٌح قمغم ومٞمج٥م ؾمؽم مج ،شقَمْقَرة إٓ َوضْمَٝمَٝم٤م

ة قمقرة إٓ ُم٤م  هذه اعم٠ًمل٦م، وَلذا ذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ إمم أن اْلُره

ؾمقل قُمٜمٝم٤م ذم سمٞمتٝم٤م وهويٌد ٤مء ذم قمٝمد اًمره ٤من واًم٘مدُم٤من- وىم٤مل9 إن اًمٜمًِّ اًمقضمف واًمَٙمٗمه

ـه ذم اًمٌٞمقت يٚمًٌـ اًمُ٘مٛمُ  َلم يُم ًه َلة واًم ة صمقسم٤منقمٚمٞمف اًمّمه وَلذا  ،ص، وًمٞمس ًمٙمؾ اُمرأ

٤من همػم  ،إذا أص٤مَب َدُم  اْلٞمِض اًمثقَب همًٚمتف وَصٚمه٧م ومٞمف ومتٙمقن اًم٘مدُم٤من واًمَٙمٗمه

ُـّ إًمٞمف اًمٜمٗمس ذم  َلة؛ ٓ ذم اًمٜمهٔمر- وسمٜم٤مًء قمغم أنف ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمٌؾ شمٓمٛمئ قمقرة ذم اًمّمه

ًمٔمه٤مهر إْن ل قهذا ه هذه اعم٠ًمل٦م، وم٠من٤م أىمٚمِّد ؿمٞمخ اإلؾمَلم ذم هذه اعم٠ًمل٦م، وأىمقل9 إن ا

يم٤من َل٤م صمقب ييب قمغم إرض، وم٢مهن٤م إذا ؾمجدت قٟمجزم سمف؛ ٕن اعمرأة طمتك وًم

ـُ ىمدُمٞمٝم٤م، وقمغم يمَلم اعم١مًمِّػ ٓ سُمده أن يٙمقن اًمثهقب ؾم٤مشمرً  ًم٤ٌمـمـ  ا ؾمقف ئمٝمر سم٤مـم

٤من، وٓ يٌ٘مك إٓ اًمقضمف، وقمـ قمقرة اًمٜمٔمر يٜم٘مؾ , اًم٘مدُملم وفم٤مهرمه٤م، ويمذًمؽ اًمَٙمٗمه

وأُم٤م ذم سم٤مب اًمٜمهٔمر، وم٤معم٘مّمقد ُمٜمف ؾَمدُّ ذرائع اًمٗمتٜم٦م، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽم ) قمٜمف ؒ

اًمقضمف قمـ همػم اعمح٤مرم، وممـ يرى وضمقب ؾمؽم اًمقضمف ؿمٞمخ اإلؾمَلم، ويمذًمؽ يرى 

َلة  ة، سمٜم٤مًء قمغم أن اًمِٕمٚمه٦م آومتت٤من، سمخَلف اًمّمه وضمقب ؾمؽم اًمٙمٗمهلم واًم٘مدُملم ًمٚمٛمرأ

يٜم٦م( ُمٙمِمقوم٦م اًمرأس ضم٤مئز ويًتح٥م ٕم اًمقًمد أن صَلة إُم٦م , -وم٤معم٘مّمقد أظمذ اًمزِّ

وُمرة أظمرى  امم اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م عمزيد سمٞم٤من   9شمٖمٓمل رأؾمٝم٤م ذم اًمّمَلة-ا ه(  ىمٚم٧م
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 ًم٘مقَلؿ وىمد ذيمر  قم٤مًمٞمف ومٞم٘مقًمقن قمـ هذا اًمنمط يمَم رم اعمٝمذب ًمٚمِمػمازى ؒ

ىم٤مل ٓ  ☺أن اًمٜمٌل  ▲شمٕم٤ممم  )وَي٥م ؾمؽم اًمٕمقرة ًمٚمّمَلة ِل٤م روت قم٤مئِم٦م 

صَلة طم٤مئض إٓ سمخَمر وم٢من اٟمٙمِمػ رء ُمـ اًمٕمقرة ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمًؽم ي٘مٌؾ اهلل 

ل شمّمح صَلشمف   وقمقرة اًمرضمؾ ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم واًمنة واًمريم٦ٌم ًمٞمًت٤م ُمـ 

ؾمٕمٞمد قاًمّمحٞمح وِل٤م روى أبقاًمٕمقرة وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل مه٤م ُمٜمٝم٤م وإول ه

يمٌتف وم٠مُم٤م اْلرة ىم٤مل قمقرة اًمرضمؾ ُم٤م سملم هشمف إمم ر ☺أن اًمٜمٌل  ◙اْلدري 

 زن رن مم  ام يل ُّٱ9 ومجٛمٞمع سمدهن٤م قمقرة إٓ اًمقضمف واًمٙمٗملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم
 ☺وضمٝمٝم٤م ويمٗمٞمٝم٤م وٕن اًمٜمٌل  ¶ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ، ;20>اًمٜمقر9   َّنن من

يم٤من اًمقضمف واًمٙمػ قمقرة ِل٤م قهنك اعمرأة ذم اْلرام قمـ ًمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ واًمٜم٘م٤مب وًم

ء وإمم إسمراز إمم إسمرقطمرم ؾمؽممه٤م ذم اإلطمرام وٕن اْل٤مضم٦م شمدقم از اًمقضمف ًمٚمٌٞمع واًمنما

ويم٠منك هٜم٤م وىمد وىمٗمٜم٤م أُم٤مم  9ىمٚم٧م اًمٙمػ ًمألظمذ واإلقمٓم٤مء ومٚمؿ َيٕمؾ ذًمؽ قمقرة ا ـه

اطمدى يم٤ٌمر اًم٘مقاقمد  إصقًمٞم٦م وٟمحـ ٟمتدارس رم طمٙمٛم٦م اًمتنميع َلذا اْلٙمؿ وأقمٜمك 

ء  سمف ؾمؽم اًمٕمقرة ٟمتذيمر شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمتك شمدل قمغم اْلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٤مء ًمنميٕمتٜم٤م اًمٖمرا 

وقمٛمدهت٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم   ٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم آ وؾمٕمٝم٤م  ()ٓ شمٙمٚمٞمػ سمٗمػم ُم٘مدور

وشم٠مُمؾ ذًمؽ رم يمَلم اًم٤ًمدة اًمٗم٘مٝم٤مء يمؿ ُم٣م رم صَلة اًمٕمري٤من  ويمذًمؽ يمَلم 

رم اًمٓملم واِل٤مء  واْل٤مصؾ مم٤م ؾمٌؼ ذيمره (ريمـقاْلٜم٤مسمٚم٦م رْحٝمؿ اهلل قمـ اًمًجقد )وه

إؾم٤مس سمدهن٤م يمٚمف اواًمٌدن يمٚمف ُم٤م قمدا اًمقضمف اظمقاٟمك وأظمقاشمك أن  قمقرة اعمرأة رم 

هذا قمـ قمقرهت٤م أُم٤مم ,واًمٙمٗملم قمغم اظمتَلف ُمٕمتؼم سملم أئٛمتٜم٤م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

أُم٤م قمقرهت٤م  رم اًمّمَلة سملم يدى اهلل شمٕم٤ممم ومٝمٜم٤مك اشمٗم٤مق  , إضم٤مٟم٥م ظم٤مرج اًمّمَلة

طمٜم٤مف وؿمٞمخ قمغم أهن٤م اًمٌدن آ اًمقضمف واًمٙمٗملم آ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ فم٤مهر اًم٘مدُملم قمٜمد إ

واًمنة واًمريم٦ٌم ًمٚمرضمؾ يم٘مقل صحٞمح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمَم   آؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

رأيٜم٤م وهمػمهؿ وًم٧ًم حم٘م٘م٤م اًمراضمح رم اعم٠ًمل٦م هٜم٤م وم٤مْلٓم٥م رم ذًمؽ يًػم ان ؿم٤مء اهلل 
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شمٞمَم ؾمٌؼ اًمتٜمقيف قمٜمف  وأقمٜمك سمف  شمٕم٤ممم ومدوٟمٙمؿ أطم٤ٌمسمك ُمـ اًممسم٤مء وإزواج وأظمقا

سمِمػم رى اهلل قمٜمف طمٞم٨م اًمٜمّمٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م سم٤مشم٘م٤مء ُمْمٛمقن  طمدي٨م اًمٜمٕمَمن سمـ 

وًمٙمٜمك هٜم٤م رم درؾمٜم٤م  (دع ُم٤ميريٌؽ )اًمِمٌٝم٤مت ويمذا طمدي٨م اًمًٌط رى اهلل قمٜمٝمَم 

هذا ًمٜم٤م اطمذر اًمٙمثػمات ُمـ اعمًٚمَمت ُمـ قمٚمَمٟمٞم٦م اًمًٚمقك رم اًمّمَلة ومٙمٞمػ يٙمقن 

سم٤مشمّم٤مل ء سمٛمٕمٜمك صٞم٤مهم٦م ؾمٚمقك اْلٞم٤مة  سمٛمٕمزل قمـ اًمًَمء رم اْل٘مٞم٘م٦م وآيمتٗم٤م ؟ذًمؽ

سم٤مًمقطمك رم سمٕمض حمٓم٤مت اْلٞم٤مة   ًمإلضم٤مسم٦م وادراك اعمٕمٜمك  ,قم٤مدةوُمقؾمٛمك ًمٚمؼميم٦م أ

شمٙمؿ ُمقىمٗم٤م شمٕمرو٧م ًمف يقُم٤م ُم٤م  قمٜمدُم٤م دظمٚم٧م سم٠مهيت  د  دقمقين أروى ْليا اعمرا

ُمًجدا ًمّمَلة اًمؽماويح سمٕمد اًمٕمِم٤مء طمٞم٨م رأت اسمٜمتل ُم٤م اؾمتٖمرسمتف ضمدا رم ُمّمغم 

ثػمات سمخٚمع آؾمدآت واهمٓمٞم٦م اًمٜم٤ًمء سمٕمداًمٗمراغ ُمـ اًمّمَلة طملم ىم٤مُم٧م يم

 !!  !اًمرؤوس وظمرضمـ ُمـ اعمًجد ُمتؼمضم٤مت

شمٙمؿ رم ذًمؽ اًمًٚمقك ٟمٕمؿ أهي٤م إطم٤ٌمب  أؿم٤مريمٙمؿ اًمراى ًمٜمحًـ  ؟ُم٤م رأى طميا

ي٤ًمقمدٟم٤م  ؟إذن سمَمذا ٟمًٛمك هذا  (اًمٔمـ ومٞمٝمـ وٓ ٟمراهـ قمٚمَمٟمٞم٤مت اًمٕم٘مٞمدة)ٓىمدر اهلل

اًمٙمٗمر وئمٝمرون اإليَمن  وه١مٓء رم ومٝمؿ هذا إدراك اًمٗمرق سملم ه١مٓء اًمذيـ يٌٓمٜمقن 

اًمذيـ يٌٓمٜمقن وئمٝمرون اإليَمن وُمع ذًمؽ شمراهؿ يٙمذسمقن إذا طمدصمقا وَيٚمٗمقن إذا 

ُمـ أتك ِّبذه  ☺وقمدوا وَيقٟمقا إذا ائتٛمٜمقا وإذا قم٤مهدوا همدروا وؾمٛمك رؾمقل اهلل 

اْلّم٤مل إرسمع ُمٜم٤موم٘م٤م ظم٤مًمّم٤م وم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمَم يمٌػم وم٤مٕوًمقن هؿ أهؾ اًمٜمٗم٤مق 

 مث هت مت خت  حت جت ُّٱ 9د ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمٝمؿآقمت٘م٤مدى وىم
  مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
 حف جف مغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض
أُم٤م ه١مٓء اًمذيـ ي٠متقن سمخّم٤مل اًمٜمٗم٤مق إرسمع  وم٠مهؾ ، ;034,035>اًمٜم٤ًمء9   َّخف

اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم )اًمًٚمقيمل( وًمذا قمٜمدُم٤م ٟمحًـ اًمٔمـ ومٞمٝمـ ٟم٘مقل قمٜمٝمـ قمٚمَمٟمٞم٤مت 
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ـ وح٤مي٤م اًمؽمسمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمٛمح٤موٜمٝم٤م اعمتٜمققم٦م رم سمَلدٟم٤م اقمَلم اًمًٚمقك ٟمٕمؿ إهنـ ُم

ُمقضمف وُم١مؾم٤ًمت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م همري٦ٌم قمـ شم٤مريخ إُم٦م  ورم اْل٘مٞم٘م٦م ٟمرى هذا اًمًٚمقك 

ُمٞمدان ومرؾم٤من اًمدقمقة قاًمٕمٚمَمين رم ُمٞم٤مديـ ؿمتك ٟمتٞمج٦مٓؾم٤ٌمب قمديدة  وقمَلج هذا ه

ٟمٓمٚمؼ قمغم أؾم٤مس ومٝمٛمف واًمؽمسمٞم٦م ورطمؿ اهلل آُم٤مم اًمٌٜم٤م اًمذى طمرك اجلرس ُمٜمذرا وا

وآقمت٘م٤مد اًمقاضم٥م  ًمِمٛمقًمٞم٦م اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مٟمك ُمرسمٞم٤م وداقمٞم٤م وٓظمَلصف وُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ 

ٟمف  وشم٤مسمٕمٞمف ُمـ شمَلُمذشمف )أطمًٌٝمؿ يمذًمؽ  رأى اًمٕم٤مل اًمٖمرسمك ي٘مٔم٦م اًمنمق ُمـ ,اظمقا

ضمديد ومٓمٛمٕمقا رم اـمٗم٤مء شمٚمؽ اًمِمٕمٚم٦م واًمّمحقة  ومٔمٜمقا اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م  سم٤مهمتٞم٤مًمف  وًمٙمـ 

, وهذا ؿم٠مهن٤م قمؼم اًمت٤مريخ,اًمدُم٤مء اًمزيمٞم٦م  ُمٜمف وهمػمه ُمـ سمٕمده  سمٗمْمؾ اهلل روت

ؿمجرة اْلري٦م واًمّمحقة واشمًٕم٧م دائرة آٟمتِم٤مر وُمٕمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤م درضم٦م اجلٜمقن رم 

ُمـ أداء اْل٘مٞم٘م٦م  1/02، 43،54يمؿ  رأى اًمٕم٤مل ُمـ ٟمَمذج هذا اجلٜمقن  رم  )اعمقاضمٝم٦م 

ٜم٤مومًقن  أقمقد وم٠مىمقل اُمتث٤مل ورم ذًمؽ ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمت, ٕهٚمٝم٤م  وم٠ميمرم ِّبؿ ُمـ ومرؾم٤من

أُمر اهلل سمًؽم اًمٕمقرة ًمٚمٜم٤ًمء قمـ إضم٤مٟم٥م ظم٤مرج اًمّمَلة ٓي٘مؾ رم ُمٕمٜمك اإلؾمَلم 

طم٦م أىمقل أُم٤م  أمهٞم٦م قمـ اُمتث٤مل أُمر اهلل َلـ سم٤مًمّمَلة سمؾ عمثؾ ه١مٓء اًمْمح٤مي٤م سمٍما

ؾم٠ملتؿ أنٗمًٙمـ سمّمدق ُمع اًمٜمٗمس وساطم٦م ُمع اًمٗمٓمرة ِل٤مذا ومرض اهلل شمٕم٤ممم قمغم 

ِل٤مذا اْلرص ُمـ اًمٌٕمض ُمٜمٙمـ قمغم و؟؟قمقراهتـ قمـ إضم٤مٟم٥م اعمًٚمَمت ؾمؽم 

هؾ شمٜمتٔمرن ُمـ اعمرى ُمٜمٝمؿ آ يمَم  ؟ُم٤مذا يٜمتٔمرن ُمٜمٝمؿ ؟إفمٝم٤مر اًمٕمقرة ًمألضم٤مٟم٥م 

ُم٤ماًمذى  ؟يٜمتٔمر شم٤مضمر اًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٗم٤مؿمؾ اًمذى شمريمٝم٤م ُمٙمِمقوم٦م ًمٚمذسم٤مب ُمـ  هذا اًمذسم٤مب

همراء اًمِم٤ٌمب واًمِمٞمقخ شمرسمٞمحٞمٜمف أيتٝم٤م اعمًٙمٞمٜم٦م اعمٖمٚمقسم٦م قمغم ومٓمرهت٤م وقم٘مٚمٝم٤م ُمـ  إ

ألؿ ي٠متٙمـ ٟم٠ٌم اًمِمٞمٓم٤من رم ذًمؽ وم٘مد يم٤من يمِمػ اًمٕمقرة أول  ؟أطمٞم٤مٟم٤م وومتٜمتٝمؿ سمزيٜمتؽ 

 رئ ُّٱ9 ؟؟ يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم ؾمقرة إقمراف؟يمٞمده وظمٓم٦م قمٛمٚمف قمغم إرض
  ىت نت زتمت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ
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 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل  ىل مل يك ىك
شم٠مُمغم     ;15,16>إقمراف9   َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ريزي

ؾمٌح٤من   (يٜمزع قمٜمٝمَم ًم٤ٌمؾمٝمَم ًمػمهيَم ؾمقآهتَم)وشمدسمرى ُمٕمك أيتٝم٤م اعمًٙمٞمٜم٦م اعمٗمتقٟم٦م 

اهلل   أهيَم أومم سم٤مْل٥م ُمٜمؽ واُمتث٤مل إُمر ُمـ يريد أن يتقب قمٚمٞمؽ ويريد صٞم٤مٟمتؽ 

غم هذا اًمتٙمريؿ ومَل )شم٠مُم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  يمَم ىم٤مل رم ؾمقرة اًمٜم٤ًمءقوـمٝم٤مرشمؽ وه

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ (شمقضمد رم اًم٘مرآن ؾمقرة سم٤مؾمؿ اًمرضم٤مل
 ىهيه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
9 وأيْم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٜمقر، ;16,17>اًمٜم٤ًمء9   َّ مي خي حي جي

  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اكُّ
 جئ يي ىي ني  زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم
 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
 حق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 حم جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق
أُم٤م اًمِمٞمٓم٤من وأوًمٞم٤مؤه  وم٘مد ىم٤مل رسمٜم٤م ضمؾ وقمَل ، ;20>اًمٜمقر9   َّ  جن مم خم

 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ9 رم ؾمقرة وم٤مـمر
 جك  مق حق ُّٱ9 وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم ؾمقرة اًمٜمقر ايْم٤م ٍ، ;95 وم٤مـمر>َّ مب زب رب
 من خن حن جن خممم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك

اقمقد ُمرة أظمرى وم٠مت٤ًمءل ُمٕمٙمـ ايتٝم٤م اعمٖمٞم٤ٌمت هؾ ، ;08>اًمٜمقر9   َّ جه هن

ة واًمرضمؾ ُمـ همػم حم٤مرُمٝم٤م ؾمقى قمَلىم٦م اًمزواج  ٟمٕمرف يمٛمًٚمٛملم قمَلىم٦م سملم اعمرأ
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مهللا همػم أظمقة اًمديـ واْل٥م رم اهلل وصدق اْلؼ ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل رم يمت٤مسمف اًمٕمزيز رم 

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱة9 ؾمقرة اًمٌ٘مر
 خم ُّٱ9 ورم ؾمقرة اًمٜمحؾ،;24>اًمٌ٘مرة9   َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس
  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم
ورم ؾمقرة  ،;61>اًمٜمحؾ9   َّ  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ9 اًمروم  ىم٤مل شمٕم٤ممم
>اًمروم9  َّ ىن نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك

أطمٌٌتٞمف سمّمدق ومٛمأل ُمٜمؽ  هذا وىمد أقمٓم٤مك اهلل رم ذيٕمتف طمري٦م آظمتٞم٤مر عمـ، ;10

  ؟ىمٚمٌؽ واؾمتقمم قمغم ُمِم٤مقمرك ومتحٌلم متٚمٙمف ومٓمرة  اىمقل ًمؽ ِل٤مذا ٓشمٙمقٟمك ًمف وطمده

ًمٚمٛمرأة  ☺ودوٟمؽ وصػ رؾمقل اهلل   ؟ىمٚم٤ٌم وىم٤مًم٤ٌم روطم٤م وضمًدا  اهمراءا وزيٜم٦م

أظمت٤مه ؾم٤محمؽ اهلل    (------اًمّم٤مْل٦م رم ؾمٞم٤مق اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م )إذا ٟمٔمر اًمٞمٝم٤م هشمف

دم داظمؾ يمٞم٤من اعمجتٛمع سمدٓ ُمـ ىمٞم٤مُمؽ  سمدورك اًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ رم أترولم سمدور اَل

اًمٌٜم٤مء واإلصَلح يمٗمت٤مة داظمؾ ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ ىمٌؾ اًمزواج  ويمزوضم٦م وأم رم 

آهة اًمًٕمٞمدة شمٚمؽ اًمٚمٌٜم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًم٘مقي٦م اعم٤ٌمريم٦م رم سمٜمٞم٤من اعمجتٛمع آؾمَلُمك 

ـ وهذا ـمٌٞمٕمل وًمٙمـ أدرك ُمتٗمٝمَم طمرص اًمٜم٤ًمء هم٤مًم٤ٌم قمغم إفمٝم٤مر مج٤مَل  ؟اعمٜمِمقد

عمـ؟  شمٕمرف اعمًٚمَمت ؾمٚمٞمَمت اًمٗمٓمرة اإلضم٤مسم٦م   وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ختت٤مر ُم٤م شمرشمدي وُم٤م 

شمّمٜمع ظم٤مرج ممٚمٙمتٝم٤م وداظمٚمٝم٤م واًم٘مّمد واًمٙمٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمَم يمٌػم  يمَم ي٘م٤مل يم٤مًمٗمرق سملم 

اًمًَمء وإرض وأذيمرك وٟمٗمًك واعمًٚمٛملم سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم رم ؾمٞم٤مق ذيمره شمٕم٤ممم 

 ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ 9ًمٜم٤ًمء رم ؾمقرة اًمٌ٘مرةجلٛمٚم٦م ُمـ أطمٙم٤مم ا
يٜمٗمٕمؽ ذًمؽ ضمدا رم طمٞم٤مشمؽ  ;124>اًمٌ٘مرة9   َّ ٰى ين ىن نن من  زن ممرن

يمٚمٝم٤م أومراطمؽ وأتراطمؽ رم ظمٚمقشمؽ وضمٚمقشمؽ وشمقازٟمؽ رم طمٞم٤مشمؽ سملم ُم٤م ًمؽ وُم٤م 
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قمٚمٞمؽ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ أقمقد وأىمقل ُمذيمرا  ؾمؽم اًمٕمقرة ُمـ ذوط صح٦م اًمّمَلة  

 جم يل ىل مل خل ُّٱ9 شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة إقمراف وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ اذيمر سم٘مقل اهلل
 ;20>إقمراف9   َّ مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم

 ☺)طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمث٤مسم٧م ذم صحٞمحل أيب داوود واًمؽمُمذي( أن اًمٜمٌل  ويمذًمؽ

ويم٠منف ىم٤مل قمـ قمقرهت٤م سم٤مًمّمَلة أهن٤م اًمٌدن ) ىم٤مل9 ٓ ي٘مٌؾ اهلل صَلة طم٤مئٍض إٓ سمخَمر

)طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمث٤مسم٧م 9رضمؾ ٟمذيمريمٚمف آاًمقضمف واًمٙمٗملم-وقمـ قمقرة اًم

ىم٤مل9 ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم قمقرة- ويمذًمؽ  ☺ذم صحٞمح اجل٤مُمع( أن اًمٜمٌل 

ىم٤مل9 همِط  ☺)طمدي٨م ضُمرهد اًمث٤مسم٧م ذم صحٞمحل أيب داوود واًمؽمُمذي( أن اًمٜمٌل 

وُمع ذًمؽ دقمٜمك أىمقل هؾ يٛمٙمـ ًمؽ أظمك أن شمّمغم   ,ومخذك وم٢من اًمٗمخذ قمقرة-

ُمرشمدي٤م شمرٟم٩م وٞمؼ جمًؿ جلًدك وأ ؟اًمّمدر ُمتٕمٛمداواٟم٧م ُمٙمِمقف اًمٙمتٗملم و

صمقب ؿمٗم٤مف ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس رم اًمْمقء قمقرشمؽ اًمقاضم٥م ؾمؽمه٤م  سم٤مًمٓمٌع قمٜمد آضم٤مسم٦م وأ

سمٜمٕمؿ ًمـ شمًٛمع ُمٜمك ىمقٓ سمٌٓمَلن صَلشمؽ  وًمٙمٜمك رم ذات اًمقىم٧م أمهس رم أذٟمٞمؽ 

  وطمك حيٞمٞمف )اْلؼم اًمث٤مسم٧م اعمرومقع قاعمراد وِل٤م ٓ وهقسمحدي٨م ىمد يّمَلمم ىمٚمٌؽ وه

وم٤مهلل أطمؼ أن ) ,(ٓ يّمٚملم أطمديمؿ رم اًمثقب اًمقاطمد ًمٞمس قمغم قمت٘مف ُمـ ؿمٞمئ

 خم حم جم يل ُّٱ9 وأيْم٤م دًٓم٦م قمغم اعمراد همػم سمٕمٞمدة رم ىمقًمف شمٕم٤ممم (يًتحل ُمٜمف
وُم٤م ظمؼم اصٗمرار وطمف ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜمف قمٜمد ووقءه ىمٌؾ اًمّمَلة ،  َّمم

 يي ميىيُّٱ ٘مقل اهللُم٤ٌمذة قمـ ذات اًمدًٓم٦م سمٌٕمٞمد أظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك أظمتؿ ذًمؽ سم
ورم ذات اًمقىم٧م أطمذر ُمـ  -;21>اْل٩م9   َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

اًمتٜمٓمع قمٛمقُم٤م ورم هذه اعم٠ًمل٦م يمٛمث٤مل ًمذًمؽ اعمذُمقم  يم٠من ي٘مقل ىم٤مئؾ  ٓ أصغم رم 

وم٤من ىم٤مل ًمٜم٤م َٓيقز  ؟اًمٌدًم٦م اعمٕمرووم٦م  ويم٠منك واي٤ميمؿ وىمد ٟمٔمرٟم٤م اًمٞمف  ُمت٤ًمءًملم ِل٤مذا

ي٤م أظمقاٟمك طمدود اًمٕمقرة اًمقاضم٥م ؾمؽمه٤م  ؟قل ًمف وأُمث٤مًمفٓهن٤م ًم٤ٌمس اًمٙمٗم٤مر     ومَمذا ٟم٘م
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رم اًمّمَلة وهمػمه٤م ُمٕمرووم٦م ومٚمؿ اًمتٜمٓمع رم ديٜمٜم٤م اذن   ىمد يٙمقن ُم٘مٌقٓ  أن ٟم٘مقل ُمٕمف  

اٟمك ٓ أومْمؾ ذًمؽ طمٞم٤مء  مت٤مُم٤م يمَم ٟم٘مقل ًمؽ أن شمّمٕمد اعمٜمؼم وُم٤م شمٕمقدت قمغم ذًمؽ  أ

ًتٝمجـ مجٝمقر اعمّمٚملم يقم اجلٛمٕم٦م ِّب٤م ظمٓمٞم٤ٌم ًمٚمجٛمٕم٦م يم٤مؿمٗم٤م ًمرأؾمؽ رم سمٞمئ٦م ٓ ي

ومٞمٝم٤م ذًمؽ سمٞمٜمَم ٓ َيقز ُمٜمؽ ذًمؽ )ُمّمٚمح٦م( طمٞم٨م يًتٖمرب ويًتٝمجـ ضمدا يمِمػ 

أقمقد وم٠مىمقل صم٤مٟمٞم٦م ُمذيمرا  ,اًمرأس ويم٠من ؾمؽمه٤م ذط ُمـ ذوط صح٦م اًمّمَلة

سم                              -ٓمف واٟمف ُمـ وم٘مف اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمداظمقاٟمك هٜم٤م وم٘مف اعمجتٛمٕم٤مت يٜمٌٖمك ُمراقم٤مشمف سمْمقا
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 املشألة الثانية

 (د -مد)أزكان الصالة    

ُم٤م قيمَم ؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف سملم يدي اعم٠ًمل٦م اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمٗمّمؾ إول  ُمـ أن اًمريمـ ه

يتقىمػ قمٚمٞمف ىمٌقل وصح٦م اًمِمكء وهٜم٤م اًمّمَلة اى اٟمف)ُم٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم وٓ 

ِمكء ُمثؾ اًمنمط همػم أنف ضمزء ُمـ ُم٤مهٞم٦م اًم (يٚمزم ُمـ وضمقده اًمقضمقد   ًمٕمدم شمٗمرده

                           -()اًمّمَلة

ومٝمك  9وأريم٤من اًمّمَلة مم٤م شمٜمققم٧م ومٞمف ـمرق اًمتّمٜمٞمػ واْلٍم ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء

  ,9قمٜمد

 9ومرائض اًمّمَلة ؾمت٦م) رم ُمٚمخّمف إطمٜم٤مف   ؾمت٦م  يمَم ىم٤مل اًم٘مدورى ؒ ,0

اًمتحريٛم٦م واًم٘مٞم٤مم واًم٘مرءة واًمريمقع واًمًجقد واًم٘مٕمدة إظمػمة ُم٘مدار اًمتِمٝمد  وُم٤م 

ومروٝم٤م اًمتحريٛم٦م هل ذط واًم٘مٞم٤مم )ورم ُمٚمت٘مك إبحر   (ؾمٜم٦مق ذًمؽ ومٝمزاد قمغم

واًم٘مراءة واًمريمقع واًمًجقد واًم٘مٕمقد إظمػمىمدر اًمتِمٝمد وهل أريم٤من واْلروج 

َلَم وواضمٌٝم٤م ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ووؿ ؾمقرة وشمٕمٞملم اًم٘مراءة ذم  ٤مسمّمٜمٕمف ومرض ظمَلومً 

 -دأيب يقؾمػ هقومرضإوًمٞملم ورقم٤مي٦م اًمؽمشمٞم٥م ذم ومٕمؾ ُمٙمرر وشمٕمديؾ إريم٤من وقمٜم

9 ;ومرائض اًمّمَلة>وقمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م َخ٦ًم قمنميمَم ضم٤مء رم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) ,1 

شمٙمٌػمة اإلطمرام وىمٞم٤مم َل٤م إٓ عمًٌقق ومت٠مويَلن وإٟمَم َيزىء اهلل أيمؼم وم٢من قمجز ؾم٘مط 

فمٜمف ووٟمٞم٦م اًمّمَلة اعمٕمٞمٜم٦م وًمٗمٔمف واؾمع وإن خت٤مًمٗم٤م وم٤مًمٕم٘مد واًمرومض ُمٌٓمؾ يمًَلم أ

ًمريمٕم٤مت أقل يٜموقمزسم٧م أوع وإٓ ومَل يم٠من ل ئمٜمف أريمووم٠متؿ سمٜمٗمؾ إن ـم٤مًم٧م أ إداء وا

وده وٟمٞم٦م اىمتداء اِل٠مُمقم وضم٤مز ًمف دظمقل قمغم ُم٤م أطمرم سمف اإلُم٤مم وسمٓمٚم٧م سمًٌ٘مٝم٤م إن وأ

يمثر وإٓ ومخَلف ووم٤محت٦م سمحريم٦م ًم٤ًمن قمغم إُم٤مم وومذ وإن ل يًٛمع ٟمٗمًف وىمٞم٤مم َل٤م 

ؾم٘مقـمٝمَم وٟمدب ومّمؾ سملم  ومٞمج٥م شمٕمٚمٛمٝم٤م إن أُمٙمـ وإٓ أئتؿ وم٢من ل يٛمٙمٜم٤م وم٤معمخت٤مر
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اجلؾ؟ ظمَلف وإن شمرك آي٦م ُمٜمٝم٤م وشمٙمٌػمه وريمققمف وهؾ دم٥م اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م أ

ؾمجد وريمقع شم٘مرب راطمت٤مه ومٞمف ُمـ ريمٌتٞمف وٟمدب متٙمٞمٜمٝمَم وٟمّمٌٝمَم ورومع ُمٜمف 

وؾمجقد قمغم ضمٌٝمتف وأقم٤مد ًمؽمك أنٗمف سمقىم٧م وؾمـ قمغم أـمراف ىمدُمٞمف وريمٌتٞمف يمٞمديف 

ًمًَلم وؾمَلم قمرف سم٠مل وذم اؿمؽماط ٟمٞم٦م اْلروج سمف قمغم إصح ورومع ُمٜمف وضمٚمقس 

ظمَلف وأضمزأ ذم شمًٚمٞمٛم٦م اًمرد9 ؾمَلم قمٚمٞمٙمؿ وقمٚمٞمؽ اًمًَلم وـمٛم٠منٞمٜمتف وشمرشمٞم٥م أداء 

 -واقمتدال قمغم إصح وإيمثر قمغم ٟمٗمٞمف-(

! أن٘مؾ قمـ ص٤مطم٥م اْلَلص٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم ُمذه٥م !وًمٗمٝمؿ شمٚمؽ اًمٖمقاُمض 9ىمٚم٧م

 -اِل٤مًمٙمٞم٦م

  ؟هل يمؿ هل ومرائض اًمّمَلة وُم٤م ,س  

أرسمع قمنمة ومريْم٦م وهل اًمٜمٞم٦م وشمٙمٌػمة اإلطمرام واًم٘مٞم٤مم َل٤م واًمٗم٤محت٦م واًم٘مٞم٤مم َل٤م  ,ج

واًمريمقع واًمرومع ُمٜمف واًمًجقد واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم واًمًَلم واجلٚمقس ًمف 

 -واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م واإلقمتدال وشمرشمٞم٥م اًمّمَلة

رم ُمتٜمف ُمٌٞمٜم٤م  ؿمج٤مع ؒقوقمٜمداًمِم٤مومٕمٞم٦م صمَلصم٦م قمنم يمَم ىم٤مل اًم٘م٤مى أب ,2

وأريم٤من اًمّمَلة صمَمٟمٞم٦م قمنم  قُمٝمَم رم أريم٤من اًمّمَلة وؾمٜمٜمٝم٤م وهٞمئ٤مهت٤م قمغم اًمٜمح أُمرا 

سم٤مقمت٤ٌمر اًمٓم٠منٞمٜم٤مت اْلٛمس ُمٜمٝم٤م يمَم ٟمٌف قمغم ذًمؽ ؿم٤مرح اعمٜمٝم٤مج وآ وم٤مقمتؼمه٤م ) ريمٜم٤م

اًمٜمٞم٦م واًم٘مٞم٤مم ُمع اًم٘مدرة وشمٙمٌػمة اإلطمرام وىمراءة  (ُمـ قمده٤م صمَلصم٦م قمنم ُمـ اَلٞمئ٤مت

طمٞمؿ آي٦م ُمٜمٝم٤م واًمريمقع واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومٞمف واًمرومع وآقمتدال اًمٗم٤محت٦م وسمًؿ اهلل اًمرْحـ اًمر

واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومٞمف واًمًجقد واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومٞمف واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومٞمف 

ومٞمف واًمتًٚمٞمٛم٦م إومم وٟمٞم٦م  ☺واجلٚمقس ٕظمػم واًمتِمٝمد ومٞمف واًمّمَلة قمغم اًمٜمٌل 

تك شمًٛمك قمٜمد اًم) وؾمٜمٜمٝم٤م– اْلروج ُمـ اًمّمَلة وشمرشمٞم٥م إريم٤من قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه

ىمٌؾ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤من إذان واإلىم٤مُم٦م  وسمٕمد اًمدظمقل ومٞمٝم٤م  (اْلٜم٤مسمٚم٦م واضم٤ٌمت
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ؿمٞمئ٤من اًمتِمٝمد إول واًم٘مٜمقت ذم اًمّمٌح وذم اًمقشمر ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ ؿمٝمر 

رُمْم٤من وهٞمآهت٤م َخ٦ًم قمنم ظمّمٚم٦م رومع اًمٞمديـ قمٜمد شمٙمٌػمة اإلطمرام وقمٜمد اًمريمقع 

ل واًمتقضمف وآؾمتٕم٤مذة واجلٝمر ذم ُمقوٕمف واًمرومع ُمٜمف وووع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمَم

ر ذم ُمقوٕمف واًمت٠مُملم وىمراءة ؾمقرة اًمًقرة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م واًمتٙمٌػمات قمٜمد  واإلها

اًمرومع واْلٗمض وىمقل ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده رسمٜم٤م ًمؽ اْلٛمد واًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع 

واًمًجقد وووع اًمٞمديـ قمغم اًمٗمخذيـ ذم اجلٚمقس يًٌط اًمٞمنة اًمٞمنى وي٘مٌض 

اعمًٌح٦م وم٢مٟمف يِمػم ِّب٤م ُمتِمٝمداوآومؽماش ذم مجٞمع اجلٚم٤ًمت واًمتقرك ذم  اًمٞمٛمٜمك إٓ

 -اجلٚم٦ًم إظمػمة واًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(

وي٘مقل اًم٘م٤مى قمٌد اًمقه٤مب رم اًمتٚم٘ملم قمـ اِل٤مًمٙمٞم٦م رم قمرض آظمر )واًمّمَلة 

ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ومروض وؾمٜمـ وومْم٤مئؾ وم٤مًمٗمروض ضسم٤من ُمٜمٗمّمٚم٦م وُمتّمٚم٦م وم٤معمٜمٗمّمٚم٦م 

ومرووٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اْلدث وإزاًم٦م ألٜمج٤مؾم٦م وؾمؽم  ٟمققم٤من ُمت٘مدم وُمّم٤مطم٥م ومٛمـ

اًمٕمقرة ومٝمذه هل اعمٜمٗمّمٚم٦م وأُم٤م اعمتّمٚم٦م وم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واًمٜمٞم٦م واًمؽمشمٞم٥م ذم إداء 

وٟمريد سم٤مٟٓمٗمّم٤مل ضمقاز شم٘مديؿ ومٕمٚمٝم٤م وأهن٤م ُمٙمتٗمٞم٦م سمٜمٗمًٝم٤م وذًمؽ يتؿ ذم اًمٓمٝم٤مرة 

 إٓ سم٢مو٤مومتٝمَم إمم وؾمؽم اًمٕمقرة- وأُم٤م إؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واًمٜمٞم٦م ومٛمّم٤مطم٤ٌمن ٓ طمٙمؿ َلَم

ُمٗمروض قمغم اإلـمَلق وٓ شمّمح اًمّمَلة ُمع شمريمف قاًمّمَلة وُمـ هذه اًمٗمروض ُم٤م ه

اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اْلدث واًمّمحٞمح ُمـ ُمذهٌٜم٤م أنف إذا قمدم اِل٤مء واًمّمٕمٞمد ققمغم وضمف وه

ل يّمؾ طمتك َيد أطمدمه٤م وىمد ىمٞمؾ9 أنف يّمكم إذا ل َيدمه٤م- صمؿ إذا وضمده سمٕمد إٟم٘مْم٤مء 

قمـ اعمؽموك  امم أن ىم٤مل ؒ,ٓ يٚمزُمف ٟمٔمر آظمر-و٘مْم٤مء أاًمقىم٧م ومٝمؾ يٚمزُمف اًم

أرسمٕم٦م أنقاع ومريْم٦م وؾمٜم٦م وومْمٞمٚم٦م وهٞمئ٦م وٓ يًجد ًمٌمء ُمـ قُمٜمٝم٤م واعمؽموك سم٤مًمًٝم

ذًمؽ إٓ ًمٚمًٜم٦م وطمده٤م وم٠مُم٤م اًمٗمريْم٦م ومَل َيزئ ُمٜمٝم٤م إٓ اإلشمٞم٤من ِّب٤م وىمد سمٞمٜم٤م اًمًٜمـ 

م إٓ أن يٙمقن ممـ ٓ ومٞمَم شم٘مدم وُمـ ل يدر يمؿ صغم سمٜمك قمغم ي٘مٞمٜمف وؾمجد سمٕمد اًمًَل
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ي٘ملم ًمف ٓؾمتٜمٙم٤مح اًمِمٙمقك ًمف وهمٚمٌتٝم٤م قمٚمٞمف ومَل يٚمزُمف إٓ هم٤مًم٥م اًمٔمـ ويًتح٥م ًمف 

ُمع اإلُم٤مم قاًمًجقد سمٕمد اًمًَلم وٓ يًجد اِل٠مُمقم ًمًٝمقه واإلُم٤مم حيٛمٚمف ويًجد ه

ؾمٌ٘مف سمف وم٢من ؾمٌ٘مف سمف ؾمجد ُمٕمف إن يم٤من ىمٌؾ اًمًَلم وإن يم٤من واإلُم٤مم أدريمف أقذم ؾمٝم

 أن يٗمرغ ُمـ اًم٘مْم٤مء صمؿ يًٚمؿ ويًجد- وُمـ ىم٤مم ُمـ اصمٜمتلم ىمٌؾ سمٕمده اٟمتٔمر إمم

اجلٚمقس رضمع ُم٤م ل يٕمتدل ىم٤مئَم وم٢من اقمتدل ىم٤مئَم ُم٣م وؾمجد ىمٌؾ اًمًَلم ٕنف ٟم٘مص 

 وم٢من أظمٓم٠م ومرضمع ضم٤مًم٤ًم ؾمجد سمٕمد اًمًَلم ٕنف زاد وىمٞمؾ ىمٌٚمف ٕنف زاد وٟم٘مص-ا ـه

ؿمج٤مع قل اًم٘م٤مى أبيِمػم سمٕم٤ٌمرة اعمؽموك ُمـ اًمّمَلة  ومٞم٘مققًمٗم٤مئدة ؾمجقد اًمًٝم

قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م رم ُمتٜمف ومتح اًم٘مري٥م وُمِمػما امم ذات اًمت٘مًٞمؿ واعمؽموك ُمـ اًمّمَلة 

سمؾ إن ذيمره قصمَلصم٦م اؿمٞم٤مء ومرض وؾمٜم٦م وهٞمئ٦م  وم٤مًمٗمرض ٓ يٜمقب قمٜمف ؾمجقد اًمًٝم

واًمًٜم٦م ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م سمٕمد اًمتٚمٌس قواًمزُم٤من ىمري٥م أتك سمف وسمٜمك قمٚمٞمف وؾمجد ًمٚمًٝم

واَلٞمئ٦م ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م سمٕمد شمريمٝم٤م وٓ يًجد   قمٜمٝم٤مقسم٤مًمٗمرض ًمٙمٜمف يًجد ًمٚمًٝم

إىمؾ ققمٜمٝم٤م  وإذا ؿمؽ ذم قمدد ُم٤م أتك سمف ُمـ اًمريمٕم٤مت سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم وهقًمٚمًٝم

 -ا ـهقوؾمجد ًمٚمًٝم

اًمزطمٞمغم قمٜمٝمؿ وهمػمهؿ   /وأرسمٕم٦م قمنم قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م يمَم أمجؾ وٟم٘مؾ ذًمؽ  د,3

ًم٘مٞم٤مم، واًم٘مراءة ، واومرائض اًمّمَلة ؾمت٦م9 اًمتحريٛم٦م ىم٤مئًَم  9ومٞم٘مقل )ىم٤مل اْلٜمٗمٞم٦م

واًمًجقد، واًمَ٘مْٕمدة إظمػمة ُم٘مدار اًمتِمٝمد- هذا ُم٤م ذيمره اًم٘مدوري  ،واًمريمقع

رأي حمٛمد، إٓ أن اعمٕمتٛمد قمٜمدهؿ أن شمٙمٌػمة اإلطمرام ذط قمٜمدهؿ يم٤مًمٜمٞم٦م قوه

جلٛمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مل اِل٤مًمٙمٞم٦م يمَم ذيمر  ٤مرأي أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ، ظمَلومً قوه

ح ُمتٜمف9ومرائض اًمّمَلة أرسمع قمنمة ومريْم٦م وهل9 اًمٜمٞم٦م، وشمٙمٌػمة  اًمٕمَلُم٦م ظمٚمٞمؾ وّذا

اإلطمرام، واًم٘مٞم٤مم َل٤م ذم اًمٗمرض، وىمراءة اًمٗم٤محت٦م ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد، واًم٘مٞم٤مم َل٤م أي 

)اًمٗم٤محت٦م( سمٗمرض، واًمريمقع، واًمرومع ُمٜمف، واًمًجقد، واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم، 
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يمقع واًمًَلم، واجلٚمقس ًمف، واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم مجٞمع إريم٤من- وآقمتدال سمٕمد اًمر

واًمًجقد، وشمرشمٞم٥م إريم٤من سم٠من ي٘مدم اًمٜمٞم٦م قمغم شمٙمٌػمة اإلطمرام، صمؿ اًمٗم٤محت٦م، صمؿ 

 -اًمريمقع، صمؿ آقمتدال، صمؿ اًمًجقد-- اًمخ

9 اًمّمَلة ُمريم٦ٌم ُمـ أىمقال وأومٕم٤مل، ومجٛمٞمع  ٤موووع اِل٤مًمٙمٞم٦م و٤مسمٓمً  ًمألريم٤من وم٘م٤مًمقا

ٞمع أومٕم٤مَل٤م أىمقاَل٤م ًمٞم٧ًم سمٗمرائض إٓ صمَلصم٦م9 شمٙمٌػمة اإلطمرام، واًمٗم٤محت٦م واًمًَلم، ومج

ومرائض إٓ صمَلصم٦م9 رومع اًمٞمديـ قمٜمد شمٙمٌػمة اإلطمرام، واجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد، واًمتٞم٤مُمـ 

سم٤مًمًَلم- وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م    )أريم٤من اًمّمَلة صمَلصم٦م قمنم وهل9 اًمٜمٞم٦م، وشمٙمٌػمة اإلطمرام، 

همػمه، واًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمرض ًمٚم٘م٤مدر قمٚمٞمف، واًمٗم٤محت٦م ًمٙمؾ ُمّمكم إٓ اعمٕمذور ًمًٌؼ أ

، واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم، اًمتِمٝمد إظمػم، اًم٘مٕمقد ذم اًمريمقع، واًمًجقد ُمرشملم

اًمؽمشمٞم٥م ،، اًمًَلماسمٕمد اًمتِمٝمد إظمػم ىم٤مقمدً  ☺اًمتِمٝمد إظمػم، اًمّمَلة قمغم اًمٜمٌل 

سمٕمد وذم اًمّمَلة أقيمَم ذيمر واًمٗمرض ٓ يٜمقب قمٜمف ؾمجقد اًمًٝمق، سمؾ إن شمذيمره وه

 اًمًَلم واًمزُم٤من ىمري٥م أتك سمف وسمٜمك قمغم صَلشمف وؾمجد ًمٚمًٝمق-

ٜم٤مسمٚم٦م9 أريم٤من اًمّمَلة أرسمٕم٦م قمنم وهل9 شمٙمٌػمة اإلطمرام، واًم٘مٞم٤مم ذم ومرض وىم٤مل اْل

ًم٘م٤مدر قمٚمٞمف، وىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد، واًمريمقع، وآقمتدال سمٕمده، 

واًمًجقد، وآقمتدال قمٜمف، واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم، واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم هذه إومٕم٤مل 

سمٕمد اًمتِمٝمد إظمػم  ☺ًمّمَلة قمغم اًمٜمٌل )اًمريمقع وُم٤م سمٕمده(، واًمتِمٝمد إظمػم، وا

اعمذيمقر- ققمٜمد أيمثر اْلٜم٤مسمٚم٦م، واجلٚمقس ًمف واًمتًٚمٞمٛمت٤من، وشمرشمٞم٥م إريم٤من، قمغم اًمٜمح

وىمد ذيمر ص٤مطم٥م اًمٗم٘مف ,(وٓ ضمٝمَل ا وٓ ؾمٝمقً  ااًمريمـ ٓ يً٘مط قمٛمدً وواًمٗمرض أ

 قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م إقمداد اًمتل اذت إًمٞمٝم٤م أوٓ  وٓ ظمَلف ضمقهرى سملم أئٛمتٜم٤م

ف اًمٌٕمض أظمر إقمَلم هم٤مًم٤ٌم رم قمدده٤م ؾمقى ًمٗمٔمك أطمٞم٤مٟم٤م وشمٗمّمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ ِل٤م أمجٚم

وًمٙمـ ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اْلدي٨م قمٜمٝم٤م أىمقل ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من هٜم٤م شمذيمر رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 
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ُمقضمز ويمذا آشمٗم٤مق قمغم اًمراضمح ُمـ ُمذاهٌٝمؿ مم٤م َيؼم قإصؾ قمغم يمؾ ريمـ قمغم ٟمح

 9يغمشمريمف سمًجقد اًمًٝمقُمـ اًمقاضم٤ٌمت يمَم 

 مم  خم حمُّٱ ؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم٤9ماًم٘مٞم٤مم9 ذم اًمٗمرض قمغم اًم٘م٤مدر ُمٜمتّمًٌ  ,0 
، وم٢من ل شمًتٓمع ًمٕمٛمران سمـ طمّملم9 )َصؾ ىم٤مئًَم  ☺، وًم٘مقًمف ;127>اًمٌ٘مرة9   َّىم

وم٢من شمرك اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمريْم٦م ًمٕمذر،  ، وم٢من ل شمًتٓمع ومٕمغم ضمٜم٥م( صحٞمحاوم٘م٤مقمدً 

قمغم وأ اًمف ىم٤مقمدً يمٛمرض وظمقف وهمػم ذًمؽ، وم٢مٟمف ُيٕمذر سمذًمؽ، ويّمكم طم٥ًم طم٤م

وهٜم٤م ٟم٘مػ ُمٕم٤م أطمٌتك رم  ,سمٖمػم قمذر وًمف ٟمّمػ إضمرقضمٜم٥م ورم اًمٜم٤مومٚم٦م يمذًمؽ وًم

  9اهلل وىمٗم٦م ُمع ُم٠ًمل٦م شمتٕمٚمؼ ِّبذا اًمريمـ وظمَلصتٝم٤م

وِل٤م يم٤مٟم٧م متر سمٜم٤م أطمقال ُمروٞم٦م يًتٓمٞمع اعمرء ُمٜم٤م ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم وًمٙمـ سمٛمِم٘م٦م  ومٝمؾ )

٤ٌميب  ذم اْل٘مٞم٘م٦م اإلضم٤مسم٦م قمغم اظمقاٟمك وأطم  ؟َيقز ذم ُمثٚمٝم٤م اجلٚمقس سمّمَلة اًمٗمريْم٦م

 ومٛمـ ل يًتٓمع– ؾم١مال وىمٗمتٜم٤م ُمٕم٤م يتقىمػ قمغم اعمٕمروم٦م سم٤معمٕمٜمك اعمراد ُمـ اًمٚمٗمظ اًمٜمٌقي

د ُمٜمٝم٤م ومٛمـ ل يًتٓمع طم٘مٞم٘م٦م أم اعمج٤مز سمٛمٕمٜمك ل يًتٓمع إٓ سمٛمِم٘م٦م , وأرى  ؟هؾ اعمرا

ؾ ومٞمف ومٛمـ ل يًتٓمع آ سمٛمِم٘م٦م وإصقواهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب قمغم اْل٘مٞم٘م٦م أن اعمراد ه

)ٓ  ☺اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح طمٞم٨م احت٤مد اًم٥ًٌم واًمٕمٚم٦م ُمـ ظمَلل ومٝمٛمٜم٤م ْلدي٨م اًمٜمٌل 

وضمقاز إومٓم٤مر يمٌػم اًمًـ ٕي٤مم رُمْم٤من – صَلة سمحية ـمٕم٤مم وٓ سمداومٕم٦م إظمٌثلم

وقمغم اًمديـ يٓمٞم٘مقٟمف ومدي٦م ـمٕم٤مم ُمًٙملم )قمغم 9ُمع اإلـمٕم٤مم يمٗم٤مرة  ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

                       (اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم)ًمٕم٤مُم٦م اًمرائٕم٦م واًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ا (اًم٘مقل سمٕمدم اًمٜمًخ

سملم يديؽ أظمل اْلٌٞم٥م هدي٤م صم٤مسمت٤م ٓ سم٠مس ُمـ ُمدارؾمتف قوعمزيد شمقوٞمح ه٤م ه,

خ د )   ًمتثٌٞم٧م ُم٤م ٟمحـ سمّمدده ُمـ  شمقضمف  ومٗمل ضم٤مُمع إصقل ٓسمـ إبػم ؒ

اوود دقهك رُمقز ٕئٛم٦م اْلدي٨م اًمذيـ ظمرضمقا اْلدي٨م  وهؿ اًمٌخ٤مرى وأب– ت س

 ،يم٤مٟم٧م يب سَمقاؾمػمُ » 9ىم٤مل ◙قمـ قمٛمران سمـ طمّملم  (واًمؽمُمذى واًمٜم٤ًمئك
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وم٘م٤مل9 صؾِّ ىم٤مئَم، وم٢من ل شمًتٓمع وم٘م٤مقمدا، وم٢من ل  ؟قمـ اًمّمَلة ☺وم٠ًمل٧م اًمٜمٌله 

قمـ صَلة اًمرضمؾ  ☺أنف ؾم٠مل اًمٜمٌل » 9وٕيب داود ذم أظمرىش-شمًتٓمع ومٕمغم ضمٜم٥ْم

َلشمف ىم٤مقمدا قمغم اًمٜمّمػ ُمـ وص ،صَلشُمف ىم٤مئَم أومْمؾ ُمـ صَلشمف ىم٤مقمدا 9ىم٤مل ؟ىم٤مقمدا

ًٌْقرا , وًمٚمٌخ٤مري قمـ قمٛمران سمـ طمّملمش- صَلشمف ىم٤مئَم ؾم٠مل٧ُم رؾمقل اهلل »ويم٤من َُم

اْلدي٨م وأظمرج اًمٜم٤ًمئل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م- ىمٚم٧م  ؟قمـ صَلة اًمرضمؾ ىم٤مئَم ,☺

د سمف رم طم٤مًم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م وًمٙمـ ُمع اإلضمٝم٤مد  واًمٔم٤مهر أن شمٌٕمٞمض إضمر اعمذيمقر يرا

 9رم اْلدي٨م اًمت٤مزم ٚم٦م وًمٞمس اًمٗمريْم٦م واًمِم٤مهد ُم٤م ىم٤مًمف ؒاعمٞمًقر رم صَلة اًمٜم٤موم

هؾ  9ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م» 9ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ, ▲, قم٤مئِم٦م (خ م ط ت د س)

 ،وذم أظمرىش-ٟمٕمؿ سمٕمدُم٤م طمَٓمَٛمُف اًمٜم٤مس 9ىم٤مًم٧م ؟ىم٤مقمدقُيّمكمِّ وه ☺يم٤من اًمٜمٌل 

َن رؾمقُل اهلل » 9ىم٤مًم٧م ن أ»وذم أظمرى ش-يم٤من أيمثر صَلشمف ضم٤مًم٤ًم ،وصم٘مَؾ  ☺,ِل٤م سمده

وذم أظمرى ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م ش- ضم٤مًمسقل يٛم٧ْم طمتك يم٤من يمثػم ُمـ صَلشمف وه ☺اًمٜمٌل 

ذم اًمريمٕمتلم  ☺ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م يمٞمػ يم٤من يّمٜمع رؾمقل اهلل »سمـ وىم٤مص 

وذم أظمرى، ش-وم٢مذا أراد أن يريمع ىم٤مم ومريمع ،يم٤من ي٘مرأ ومٞمٝمَم» 9ىم٤مًم٧مش ضم٤مًمس؟قوه

ىمدر ُم٤م ي٘مرأُ ىم٤مم  9وم٢مذا أراد أن يريمع ،ىم٤مقمدقي٘مرأ وه ☺يم٤من رؾمقل اهلل »9ىم٤مًم٧م

أن قم٤مئِم٦م »هذه رواي٤مت ُمًٚمؿ- وًمف وًمٚمٌخ٤مري قمـ قمروة ش-إٟم٤ًمن أرسمٕملم آي٦م

ـه ومٙم٤من  ،يّمكم صَلة اًمٚمٞمؾ ىم٤مقمدا ىمطُّ  ☺أهن٤م ل شمَر رؾمقل اهلل  9أظمؼمشمف طمتك أؾَم

صمؿ  ،أرسمٕملم آي٦موىم٤مم وم٘مرأ ٟمحقا ُمـ صمَلصملم أ 9طمتك إذا أراد أن يريمع ،ي٘مرأ ىم٤مقمدا

ي٘مرأ ذم رء ُمـ صَلة اًمٚمٞمؾ  ☺أي٧م رؾمقل اهلل ُم٤م ر» 9ىم٤مًم٧م ،وذم أظمرىش-ريمع

 ،أرسمٕمقن آي٦موطمتك إذا سم٘مل قمٚمٞمف ُمـ اًمًقر صمَلصمقن أ ،طمتك إذا يمؼم ىمرأ ضم٤مًم٤ًم ،ضم٤مًم٤ًم

ـه  ه ُ  ،يم٤من يّمكم ضم٤مًم٤ًم ☺أن رؾمقل اهلل »وذم أظمرى ش-صمؿ ريمع ،ىم٤مم وم٘مرأ ومٞم٘مرأ

أه٤م ىم٤مم وم٘مر ،أرسمٕملم آي٦موُمـ صمَلصملم أقوم٢مذا سم٘مل قمٚمٞمف ُمـ ىمراءشمف ٟمح ،ضم٤مًمسقوه

 ،وم٢مذا ىم٣م صَلشمف ،ومٗمٕمؾ ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمثؾ ذًمؽ ،صمؿ ؾمجد ،ىم٤مئؿ صمؿ ريمعقوه
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ورم طمدي٨م آظمر يمَم ش-وإن يمٜم٧م ٟم٤مئٛم٦م اوٓمجع ،وم٢من يمٜم٧ُم يْ٘مَٔمك حتّدَث ُمٕمل

م اعمِمػم امم ُمًٚمؿ قم ط د س وهيٛمٜمك ُمـ هذه اًمرُمقز أول طمرف وه)  ىم٤مل ؒ

صم٧ُم9 أن رؾمقل طُم » 9ىم٤مل ¶, سمـ اًمٕم٤مصوقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر (رم صحٞمحف دِّ

وم٠متٞمتف ومقضمدشمف يّمكم  9ىم٤مل ،صَلُة اًمرضمؾ ىم٤مقمدا ٟمّمػ اًمّمَلة 9ىم٤مل ☺اهلل 

وم٘م٤مل9 , ومقوٕم٧م يدي قمغم رأد 9وذم رواي٦م, ومقوٕم٧م يدي قمغم رأؾمف ،ضم٤مًم٤ًم

صم٧ُم ي٤م رؾمقل اهلل أنؽ ىمٚم٧َم  9ىمٚم٧م ؟ُم٤مًمؽ ي٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو صَلة اًمرضمؾ  9طُمدِّ

وذم رواي٦م قمغم اًمٜمّمػ ُمـ صَلة , داوأن٧م شمّمكم ىم٤مقم ،ىم٤مقمدا قمغم ٟمّمػ اًمّمَلة

أظمرضمف  ،داودقأظمرضمف ُمًٚمؿ وأبش- أضمؾ وًمٙمٜمل ًم٧ًم يم٠مطمد ُمٜمٙمؿ 9ىم٤مل ؟اًم٘م٤مئؿ

صَلة أطمِديمؿ » 9ىم٤مل ☺أن رؾمقل اهلل  9اًمٜم٤ًمئل أظمٍم ُمـ هذا- وذم رواي٦م اعمقـم٠م

ِل٤م ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ٟم٤مًمٜم٤م » 9ىم٤مل ،وذم أظمرى ًمفش- ىم٤مئؿقىم٤مقمد ُمثُؾ ٟمّمػ صَلشمف وهقوه

ٌَْحتِِٝمؿ ىمٕمقدا ☺ومخرج رؾمقل اهلل  ،ٙمٝم٤م ؿمديدوسم٤مء ُمـ وقم  ،وهؿ يّمٚمقن ذم ؾُم

ا ه  وأقمقد امم اًمٙمَلم ش-صَلة اًم٘م٤مقمد ُمثُؾ ٟمّمػ صَلة اًم٘م٤مئؿ 9☺وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ويٜمدب أن يّمغم وسملم يديف ؾمؽمة طمتك ٓي٘مٓمع  9قمغم ُم٤ميتٕمٚمؼ ِّبذا اًمريمـ أيْم٤م وم٠مىمقل

َم ضم٤مء صٗم٦م اًمّمَلة أطمد سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٌٚم٦م وىمد صح قمـ اًمٜمٌك إُمر ِّب٤م يم

إذا صغم أطمديمؿ إمم رء )طمٞم٨م ىم٤مل9 روى اًمٌخ٤مرى وُمًٚمؿ   ًمألًم٤ٌمٟمك ؒ

 ;وًمٞمدرأ ُم٤م اؾمتٓم٤مع>يًؽمه ُمـ اًمٜم٤مس وم٠مراد أطمد أن َيت٤مز سملم يديف ومٚمٞمدومع ذم ٟمحره 

يٕمٚمؿ قًم)ؿمٞمٓم٤من  ويم٤من ي٘مقل قوم٢من أبك ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف وم٢مٟمَم ه (ومٚمٞمٛمٜمٕمف ُمرشملم 9وذم رواي٦م)

 (٤مذا قمٚمٞمف ًمٙم٤من أن ي٘مػ أرسمٕملم ظمػما ًمف ُمـ أن يٛمر سملم يديفاِل٤مر سملم يدي اعمّمكم ُم

ي٘مٓمع صَلة اًمرضمؾ إذا ل يٙمـ ) 9ويم٤من ي٘مقل (داود واسمـ ظمزيٛم٦مقُمًٚمؿ وأب)وروى 

ة  9سملم يديف يمآظمرة اًمرطمؾ  9ذرقىم٤مل أب (واْلَمر واًمٙمٚم٥م إؾمقد ;اْل٤مئض>اعمرأ

ويم٤من  (ؾمقد ؿمٞمٓم٤من)اًمٙمٚم٥م إ 9ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م سم٤مل إؾمقد ُمـ إْحر وم٘م٤مل 9ىمٚم٧م

ٓ شمّمٚمقا إمم اًم٘مٌقر وٓ دمٚمًقا )يٜمٝمك قمـ اًمّمَلة امم اًم٘مٌقر يمَم صح قمٜمد ُمًٚمؿ 
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وُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ُمراقم٤مة اْل٤مل ُمـ طمٞم٨م اظمتٞم٤مر اعمٙم٤من اًمذى شمّمغم ومٞمف  ا ـه (قمٚمٞمٝم٤م

صٖمر اًمًـ )إـمٗم٤مل( وٟم٠ًمل اهلل واًمٜم٤مومٚم٦م وطم٤مل اِل٤مر ُمـ ضمٝمؾ أوهمٗمٚم٦م وٟمًٞم٤من أ

 -اًم٘مٌقل

 -ة آطمرام ٓومتت٤مطمٝم٤مشمٙمٌػم ,1

 اًمتًٚمٞمؿ  رم آظمره٤م ًمٚمخروج واًمتحٚمؾ ُمٜمٝم٤م ,2و

م   9اًمريمـ اًمث٤مٟمك  وهك أول إريم٤من اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اجلٛمٝمقر شمٙمٌػمة آطمرا

ومٝمك ذط يم٤مًمٜمٞم٦م قمٜمد أبك طمٜمٞمٗم٦م ويقؾمػ رْحٝمَم اهلل شمٕم٤ممم وٓيمٌػم ومرق رم أمهٞم٦م )

ُمٗمت٤مح )صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ  ريمـ رم أبر شمريمف( ودًمٞمٚمف ىمقل اًمٜمٌلويمقهن٤م ذط أ

اًمّمَلة اًمٓمٝمقر وحتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ( وم٘مد اؿمتٛمؾ هذا اْلدي٨م قمغم 

اًمٓمٝم٤مرة وريمٜملم ومه٤م  إول وإظمػم وم٤مٕول ُمٜمٝمَم اًمتحريٛم٦م )وشمًٌؼ قذط وه

ويمذا اًمتًٚمٞمؿ رم هن٤ميتٝم٤م ,وحتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم( )  ☺شمّم٤مطم٥م سم٤مًمٜمٞم٦م( رم ىمقًمف وأ

وهٜم٤م أنٌف اظمقاٟمك واظمقاشمك اعمًٌقىملم رم  (وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ)ٜمٝم٤م ًمٚمخؼم ًمٚمخروج ُم

اقمٚمٛمقا ان شمٙمٌػمة آطمرام  صَلة اجلَمقم٦م  اْلريّملم قمغم ادراك  آُم٤مم رم  اًمريمقع

وان وم٤مشمٙمؿ اًمريمقع ومَل  همػم شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل  ومَل سمد ُمـ آشمٞم٤من ِّب٤م ُمـ ىمٞم٤مم أوٓ

ٟمَم اْلٓم٥م رم قمدم اٟمٕم٘م٤مد اًمّمَلة أصَل     ظمٓم٥م ومٞمف ومٖم٤ميتف أن ٓ حت٥ًم اًمريمٕم٦م وإ

  -ُمٜمٝم٤مدب آشمٞم٤من ِّب٤م رم هذا اعم٘م٤مم وأذيمر هٜم٤م سمًٜمـ يٜم

م   وهٜم٤م اذيمر واعمٜمٙمٌلم أورومع اًمٞمديـ طمذ ,0 طمٞم٤مل إذٟملم ُمع اًمتٙمٌػم ًمَلطمرا

اظمقاٟمك سمَم أورده آُم٤مم اسمـ طمجرُمـ صٗم٦م أداء هذا اًمريمـ رم سمٚمقغ اعمرام 

ـِ قمُ )  وم٘م٤مل ؒ ـْ اسِْم ِله  ¶َٛمَر قَم ٌَْٞمِف إَِذا ويَم٤مَن َيْروَمُع َيَدْيِف طَمذْ  ☺َأنه َاًمٜمٌه َُمٜمِْٙم

ََلةَ  يُمقعِ  ،اوِْمَتَتَح َاًمّمه َ ًمِٚمرُّ ـْ َاًمرُّ  ،َوإَِذا يَمؼمه ـْ يُمقِع( ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ُِم ِٚمٍؿ قَم ًْ ُ
ِ
َوعم

ـِ اْْلَُقْيِرِث  ـِ قَٟمحْ  ◙َُم٤مًمِِؽ سْم ـْ ىَم٤مَل  ،قُمَٛمرَ طَمِدي٨ِم اسِْم ٤مِذَي ِِّبََِم  9َوًَمِٙم طَمتهك حُيَ
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يم٤من )و (داود واسمـ ظمزيٛم٦مقويم٤م أورد إًم٤ٌمٟمك رم اًمّمٗم٦م   اًمٌخ٤مري وأب– وُمُروَع ُأُذَٟمْٞمفِ 

يم٤من )و (داودقاًمٌخ٤مري وأب) (يرومع يديف شم٤مرة ُمع اًمتٙمٌػم وشم٤مرة سمٕمد اًمتٙمٌػم وشم٤مرة ىمٌٚمف

 .(أذٟمٞمف ;ومروع>٤مذي ِّبَم ُمٜمٙمٌٞمف ورسمَم يم٤من يرومٕمٝمَم طمتك حيوَيٕمٚمٝمَم طمذ

 (ويٜمدب ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى يمَم روى اسمـ طم٤ٌمن واًمْمٞم٤مء سمًٜمد صحٞمح,1

إٟم٤م ُمٕمنم إنٌٞم٤مء أُمرٟم٤م سمتٕمجٞمؾ ومٓمرٟم٤م وشم٠مظمػم ؾمحقرٟم٤م وأن ٟمْمع أيَمٟمٜم٤م ) 9ويم٤من ي٘مقل

ُمر سمرضمؾ ) (داود سمًٜمد صحٞمح ُمرومققم٤مق)روى أْحد وأب (قمغم ؿمَمئٚمٜم٤م ذم اًمّمَلة

 (ه اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وم٤مٟمتزقمٝم٤م وووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنىيّمكم وىمد ووع يدقوه

 يمَم رم اًمّمحٞمح واعمقـم٠م (يم٤من يْمع اًمٞمٛمٜمك قمغم فمٝمر يمٗمف اًمٞمنى واًمرؾمغ واًم٤ًمقمد

 -ىمٚم٧م9 ويٙمقن اًمقوع ُمـ اًمّمدر طمتك أقمغم اًمنة اؾمت٘مراء ِل٤م صح –

يًتٗمتح صَلشمف  سمٕمد اًمتٙمٌػم  ☺ويٜمدب أيْم٤م هٜم٤م دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ومٙم٤من ,2

وىمٌؾ اًم٘مراءة سم٠مدقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م رم اًمّمحٞمحلم ُمـ ظمؼم أبك هريرة رص اهلل  ًمَلطمرام

مهللا سم٤مقمد سمٞمٜمل وسملم ظمٓم٤مي٤مي يمَم سم٤مقمدت سملم اعمنمق واعمٖمرب مهللا )قمٜمف ُمرومققم٤م 

ٟم٘مٜمل ُمـ ظمٓم٤مي٤مي يمَم يٜم٘مك اًمثقب إبٞمض ُمـ اًمدٟمس مهللا اهمًٚمٜمل ُمـ ظمٓم٤مي٤مي 

ؾ ُم٤م ضم٤مء رم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمرومققم٤م ويم٤من ي٘مقًمف ذم اًمٗمرض وُمث (سم٤مِل٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمد

)وضمٝم٧م وضمٝمل ًمٚمذي ومٓمر   أنف يم٤من يًتٗمتح اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ ظم٤مص٦م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ب

وُم٤م أن٤م ُمـ اعمنميملم إن صَليت وٟمًٙمل وحمٞم٤مي  ;ُمًٚمَم>اًمًَموات وإرض طمٜمٞمٗم٤م 

ومم٤ميت هلل رب اًمٕم٤معملم ٓ ذيؽ ًمف وسمذًمؽ أُمرت وأن٤م أول اعمًٚمٛملم مهللا أن٧م 

 أن٧م أن٧م ريب وأن٤م قمٌدك فمٚمٛم٧م ٟمٗمز واقمؽموم٧م سمذٟمٌل وم٤مهمٗمر زم اعمٚمؽ ٓ إهل إٓ

ذٟمٌل مجٞمٕم٤م إٟمف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أن٧م واهدين ٕطمًـ إظمَلق ٓ هيدي ٕطمًٜمٝم٤م 

إٓ أن٧م واسف قمٜمل ؾمٞمئٝم٤م ٓ يٍمف قمٜمل ؾمٞمئٝم٤م إٓ أن٧م ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ واْلػم 

 ;ج٠م ُمٜمؽ إٓ إًمٞمؽٓ ُمٜمج٤م وٓ ُمٚم>يمٚمف ذم يديؽ واًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ أن٤م سمؽ وإًمٞمؽ 

 -(شم٤ٌمريم٧م وشمٕم٤مًمٞم٧م أؾمتٖمٗمرك وأتقب إًمٞمؽ
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ويٜمدب هٜم٤م اظمقاٟمك واظمقاشمك )وان ىم٤مل اًمٌٕمض يمَلُم٤مم اًمٖمزامم وؿمٞمخ  ,3

سم٤من ٟمٓمرح اًمدٟمٞم٤م وصقارومٝم٤م سمٔمٝمر يمٗمٞمٜم٤م  (اْلِمقع– آؾمَلم رْحٝمَم اهلل  سم٤مًمقضمقب

ىمٚمقسمٜم٤م  ُمع اًمتٙمٌػمًمَلطمرام )وسمٕمده ُمع يمؾ شمٙمٌػمة ُمـ شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل( وٓشمٙمذب

وقم٘مقًمٜم٤م ألًٜمتٜم٤م وًمٜمقىمظ اَلٛم٦م ُمًتحييـ ضمَلل اعمقىمػ وقمٔمؿ اعمٝمٛم٦م ومٚمٜم٘مٌؾ 

سم٘مٚمقسمٜم٤م قمغم ضمٜم٦م اهلل رم أروف وطمٞم٤مشمٜم٤م ان أردٟم٤مه٤م سمحؼ )وضمٕمٚم٧م ىمرة قمٞمٜمك رم 

               -اًمّمَلة( وٕمهٞمتف ظمتٛم٧م سمذيمره رم ظم٤ممت٦م اجلزء ومتٜمٌف(

ًمريمـ إظمػم وان ىمدُمتف رم قٞمؿ   وهسم٤مًمؽمشمٞم٥م هٜم٤م وأقمٜمك سمف اًمتًٚم   9اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ا

اًمؽمىمٞمؿ    هٜم٤م ٓؿمتَمل اْلدي٨م اعمت٘مدم ذيمره قمٚمٞمف  )ُمٗمت٤مح اًمّمَلة اًمٓمٝمقر وحتريٛمٝم٤م 

ُمع ؿمٞمخ آؾمَلم اسمـ   ,اًمتٙمٌػم وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ( وًمٜم٤م ُمٕمف وىمٗمف وم٘مٝمٞم٦م

وىمقاقمده اًمٜمقراٟمٞم٦م طمٞم٨م ي٘مقل قمٜمف وأُم٤م اًمًَلم ُمـ اًمّمَلة وم٤معمخت٤مر   شمٞمٛمٞم٦م ؒ

٤مًمؽ وُمـ شمٌٕمف ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة ذم مجٞمع اًمّمَلة ومروٝم٤م وٟمٗمٚمٝم٤م قمٜمد ُم

قمغم ريمـ واطمد وقمٜمد أهؾ اًمٙمقوم٦م شمًٚمٞمٛمت٤من ذم مجٞمع واعمِمتٛمٚم٦م قمغم إريم٤من اًمٗمٕمٚمٞم٦م أ

ذًمؽ واوم٘مٝمؿ اًمِم٤مومٕمل واعمخت٤مر ذم اعمِمٝمقر قمـ أْحد أن اًمّمَلة اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمِمتٛمٚم٦م 

ت٤من وأُم٤م اًمّمَلة سمريمـ واطمد يمّمَلة قمغم ىمٞم٤مم وريمقع وؾمجقد يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م شمًٚمٞمٛم

اجلٜم٤مزة وؾمجقد اًمتَلوة وؾمجقد اًمِمٙمر وم٤معمخت٤مر ومٞمٝم٤م شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة يمَم طم٤مءت أيمثر 

أصم٤مر سمذًمؽ وم٤مْلروج ُمـ إريم٤من اًمٗمٕمٚمٞم٦م اعمتٕمددة سم٤مًمتًٚمٞمؿ اعمتٕمدد وُمـ اًمريمـ 

يم٤مٟم٧م ُمٕمتدًم٦م ومَم ـمقَل٤م أقمٓمك  ☺اًمٗمٕمكم اعمٗمرد سم٤مًمتًٚمٞمؿ اعمٗمرد وم٢من صَلة اًمٜمٌل 

   -يمؾ ضمزء ُمٜمٝم٤م طمٔمف ُمـ اًمٓمقل وُم٤م ظمٗمٗمٝم٤م أدظمؾ اًمتخٗمٞمػ قمغم قم٤مُم٦م أضمزائٝم٤م ا ـه

سمع  واؾمتٜمٌط اْلٙمؿ سمٗمروٞمتٝم٤م ُمـ صٞمٖم٦م ٟمٗمك اًمّمح٦م  , ىمراءة اًمٗم٤محت٦م, اًمريمـ اًمرا

  -ًمٚمّمَلة سمؽميمٝم٤م يمَم ؾمٞم٠متك ذيمره رم اًمدًمٞمؾ ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

َم ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف )ومٚمؿ يِمؽمط قمٞمٜمٝم٤م قمٜمد إطمٜم٤مف( يم وهك ريمـ قمٜمد اجلٛمٝمقر 

٤مُِم٧ِم  ـِ َاًمّمه ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم م ىم٤مل )قَم  9ىَم٤مَل  ◙واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ايْم٤م رم سمٚمقغ اعمرا
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ِ
ـْ َلْ َيْ٘مَرأْ سم٠ُِممِّ َاًْمُ٘مْرآنِ  ☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله َ

ِ
ـِ  ،َوذِم ِرَواَي٦مٍ  ,ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمٞمْفِ , َٓ َصََلَة عم سْم ِٓ

اَرىُمْٓمٜمِلِّ  ٌه٤مَن َوَاًمده َٓ ُيْ٘مَرأُ وِمٞمَٝم٤م سمَِٗم٤محِت٦َِم َاًْمِٙمَت٤مِب( َوذِم ُأظْمَرىَٓ دَمْ  9طِم َْْحََد  ،ِزي َصََلٌة  ِٕ

ُِمِذيِّ  ،َوَأيِب َداُودَ  ْ َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقا "9ىَم٤مَل  -ٟمِْٕمؿَ  9ىُمْٚمٜم٤َم"؟9 ًَمَٕمٚمهُٙمْؿ شَمْ٘مَرُءوَن ظَمْٚمَػ إَُِم٤مُِمُٙمؿْ ،َوَاًمؽمِّ

ٓه سمَِٗم٤محِت٦َِم َاًْمِٙمَت٤مِب  َٓ َصََل  ،إِ ُف  ـْ َلْ َيْ٘مَرأْ ِِّب٤َم(  وٓ يًتٖمرب ٟمٗمك اًمّمح٦م )قمغم وَم٢ِمٟمه َ
ِ
ِة عم

اًمراضمح( اًمقارد رم هذا اْلدي٨م ومَم اًمّمَلة ًمٖم٦م آ اًمدقم٤مء وصمٛم٦م قمَلىم٦م ُمٓمردة سملم 

آصٓمَلطمك  وؾمٛمٞم٧م اًمٗم٤محت٦م أيْم٤م سم٤مًمدقم٤مء ويٓمٛمئـ واعمٕمٜمك اًمٚمٖمقى واًمنمقمك أ

قمـ رب اًمٕمزة  ☺ ًمذًمؽ ُمـ يتدسمر ويٕمٞمش سم٘مٚمٌف ُمع اْلؼم اًمذى يرويف رؾمقل اهلل

ىمًٛم٧م اًمّمَلة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمٗملم   وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد اْلٛمد )ضمؾ وقمَل ؾمٌح٤مٟمف  

هلل رب اًمٕم٤معملم ىم٤مل اهلل عمَلئٙمتف  ْحدين قمٌدي  وم٢مذا  ىم٤مل اًمٕمٌد  اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ  ىم٤مل 

اهلل عمَلئٙمتف أبٜمك قمغم قمٌدي  وم٤مذا ىم٤مل اًمٕمٌد  ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ ىم٤مل اهلل عمَلئٙمتف  

 قمٌدي  وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم  ىم٤مل اهلل عمَلئٙمتف  هذه سمٞمٜمل جمدين

ط اعمًت٘مٞمؿ امم آظمر أي٦م  وسملم قمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد  اهدٟم٤م اًمٍما

ورطمؿ اهلل شمٕم٤ممم آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمذى اقمتٜمك سمذًمؽ اعمٕمٜمك  ىم٤مل اهلل  ًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل

ر اًمٗم٤محت٦مأيَم اقمتٜم٤مء  ومٞم٘مقل رم يمت٤مسم وم٢مذا ىم٤مل اْلٛمد هلل رب  9ف قمـ اًمّمَلة قمـ أها

وىمػ هٜمٞمٝم٦م يًػمة يٜمتٔمر ضمقاب رسمف ًمف سم٘مقًمف9 ْحدين قمٌدي وم٢مذا ىم٤مل , اًمٕم٤معملم

, أبٜمك قمكم قمٌدي وم٢مذا ىم٤مل ُمٚمؽ يقم اًمديـ 9اٟمتٔمر اجلقاب سم٘مقًمف, اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ

سمف يٛمجدين قمٌدي ومٞم٤م ًمذة ىمٚمٌف وىمرة قمٞمٜمف وهور ٟمٗمًف سم٘م قمٌدي 9قل رسمفاٟمتٔمر ضمقا

صمَلث ُمرات ومقاهلل ًمقٓ ُم٤م قمغم اًم٘مٚمقب ُمـ دظم٤من اًمِمٝمقات وهمٞمؿ اًمٜمٗمقس 

ٓؾمتٓمػمت ومرطم٤م وهورا سم٘مقل رِّب٤م ووم٤مـمره٤م وُمٕمٌقده٤م ْحدين قمٌدين واصمٜمك قمكم 

قمٌدي وجمدين قمٌدي صمؿ يٙمقن ًم٘مٚمٌف جم٤مل ُمـ ؿمٝمقد هذه إؾمَمء اًمثَلصم٦م اًمتل هل 

ورم ظم٤ممت٦م ُم٤ًمئؾ اجلزء ُمزيد ,  (ْحـأصقل إؾمَمء اْلًٜمك وهل اهلل واًمرب اًمر

ًمٞمف اْل٤مضم٦م قسمٞم٤من قمـ ذًمؽ ان ؿم٤مء اهلل     وهٜم٤مك ؾم١مال يٓمرح رم هذا اعمقوع مم٤م شمدقم ا
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وهذه ُم٠ًمل٦م ظمَلومٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م   ؟هؾ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م  ريمـ ايْم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٠مُمقم  ,9وهق

 ,سم٤مَي٤مز وارم ,صمَلصم٦م أىمقال يمَم ىم٤مل ص٤مطم٥م سمداي٦م اعمجتٝمد آُم٤مم اسمـ رؿمد ؒ

)واشمٗم٘مقا قمغم أنف ٓ حيٛمؾ اإلُم٤مم قمـ اِل٠مُمقم ؿمٞمئ٤م ُمـ ومرائض اًمّمَلة)اعمذيمقرة رم 

ُم٤م قمدا اًم٘مراءة وم٢مهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ قمغم صمَلصم٦م أىمقال9 أطمده٤م أن اِل٠مُمقم  (اعم٠ًمل٦م

ي٘مرأ ُمع اإلُم٤مم ومٞمَم أه ومٞمف وٓ ي٘مرأ ُمٕمف ومٞمَم ضمٝمر سمف- واًمث٤مين أنف ٓ ي٘مرأ ُمٕمف أصَل- 

أ ومٞمَم أه أم اًمٙمت٤مب وهمػمه٤م وومٞمَم ضمٝمر أم اًمٙمت٤مب وم٘مط وسمٕمْمٝمؿ واًمث٤مًم٨م أنف ي٘مر

ٓ يًٛمع وم٠موضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مراءة إذا ل وومرق ذم اجلٝمر سملم أن يًٛمع ىمراءة اإلُم٤مم أ

يًٛمع وهن٤مه قمٜمٝم٤م إذا ؾمٛمع وسم٤مٕول ىم٤مل ُم٤مًمؽ إٓ أنف يًتحًـ ًمف اًم٘مراءة ومٞمَم أه 

ٓ واًمِم٤مومٕمل واًمتٗمرىم٦م سملم أن يًٛمع أطمٜمٞمٗم٦م وسم٤مًمث٤مًم٨م ىم٤مل قومٞمف اإلُم٤مم- وسم٤مًمث٤مين ىم٤مل أب

ىمقل أْحد سمـ طمٜمٌؾ- واًم٥ًٌم ذم اظمتَلومٝمؿ اظمتَلف إطم٤مدي٨م ذم هذا قيًٛمع ه

وىم٤مل آُم٤مم اسمـ اًمٕمرسمك اِل٤مًمٙمك رم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ـها اًم٤ٌمب وسمٜم٤مء سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض،

 ذِم ىِمَرا 
ِ
ُل اًْمُٕمَٚمََمء ٠ْمُُمقِم اًْمَٗم٤محِت٦َمَ ظمَلل يمَلُمف قمغم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م  اعم٠ًمل٦م اًمث٤مٟمٞم٦م َأىْمَقا  9َءِة اِْلَ

٤موِمِٕملِّ  ٠ْمُُمقَم َيْ٘مَرُؤَه٤م 9ىَم٤مَل َأْصَح٤مُب اًمِمه َه٤م وَمَٚمْٞمَس ًَمُف  ،َهَذا َيُدلُّ قَمغَم َأنه اِْلَ َوإِْن َلْ َيْ٘مَرأْ

ََلِة ًمَِٔم٤مِهِر َهَذا اْْلَِدي٨ِم  َ  9َوًمُِٕمَٚمََمِئٜم٤َم ذِم َذًمَِؽ صَمََلصَم٦ُم َأىْمَقالٍ  -طَمظٌّ ذِم اًمّمه ْٕ ُل ا َيْ٘مَرُؤَه٤م  9وه

ـُ اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  ٦ًم ىَم٤مًَمُف اسْم دٍ  -إَذا َأَهه ظَم٤مصه ٛمه َت٤مِب حُمَ
ـُ َوْه٥ٍم َوَأؿْمَٝم٥ُم ذِم يمِ َٓ  9اًمثه٤ميِن9 ىَم٤مَل اسْم

ٌِْد اْْلََٙمؿِ  9اًمثه٤مًم٨ُِم  -َيْ٘مَرأُ  ـُ قَم ُد سْم ٛمه َُم٤ممِ  9ىَم٤مَل حُمَ  ،هُ وَم٢ِمْن َلْ َيْٗمَٕمْؾ َأضْمَزأَ  ،َيْ٘مَرُؤَه٤م ظَمْٚمَػ اإْلِ

ٌ ٤م َتَح ًْ ٞمَٛم٦ُم اْْلََٓمرِ  ،يَم٠َمنهُف َرَأى َذًمَِؽ ُُم
٠َمَل٦ُم قَمٔمِ ًْ ٤مِئِؾ  ،َواعْمَ ًَ َوىَمْد َأُْمَْمْٞمٜم٤َم اًْمَ٘مْقَل ذِم َُم

ِئٚمَِٝم٤م سمََِم وِمٞمِف هُمٜمْٞم٦َمً  َٓ ََلِف ذِم َد
َءهِت٤َم وِمٞمََم ُيِنُّ َوحَتِْريُٛمَٝم٤م  -اْْلِ ِحٞمُح قِمٜمِْدي ُوضُمقُب ىِمَرا َواًمّمه

َُم٤ممِ  وِمٞمََم ضَمَٝمرَ  َءَة اإْلِ ْٟمَّم٤مِت ًَمفُ  ،إَذا ؾَمِٛمَع ىِمَرا ـْ وَمْرِض اإْلِ ٤م قَمَٚمْٞمِف ُِم َ
ِ
َءشمِفِ  ،ِل ؾْمتََِمِع ًمِِ٘مَرا ِٓ  ؛َوا

ِّ قوَم٢ِمْن يَم٤مَن قَمٜمُْف ذِم َُمَ٘م٤مٍم سَمِٕمٞمٍد وَمٝمُ  ِلِّ  ؛سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم َصََلِة اًمنِّ َنه َأُْمَر اًمٜمٌه
َءهِت٤َم قَم٤ممٌّ  ☺ِٕ سمِِ٘مَرا

ْٟمَّم٤مِت  ،َوطَم٤مًَم٦مٍ ذِم يُمؾِّ َصََلٍة  ـْ َذًمَِؽ طَم٤مًَم٦َم اجْلَْٝمِر سمُِقضُمقِب وَمْرِض اإْلِ َوسَمِ٘مَل  ،َوظَمصه ُِم

٤ٌَمِب  ،اًْمُٕمُٛمقُم ذِم هَمػْمِ َذًمَِؽ قَمغَم فَم٤مِهِرهِ  ُ َأقْمَٚمؿُ  ،َوَهِذِه هِن٤َمَي٦ُم اًمتهْحِ٘مٞمِؼ ذِم اًْم  -َوَاّلِله
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اًمرْحـ  حمٛمد سمـ قمٌدقأبقوىم٤مل أطمد  آطم٤ٌمب ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  أقمزهؿ اهلل  وه

رضمح ومٞمف  , هذه اعم٠ًمل٦م أىمقآ صمَلصم٦م ومٞمٝم٤م, ضمزاه اهلل ظمػما   رم سمح٨م ًمف رم, قمٛمران

أنف َي٥م قمغم اِل٠مُمقم أن ي٘مرأ  9)اًم٘مقل إول , اطمد آىمقال وؾمٛمك سمحثف سمَم رضمح 

 ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمّمَلة هي٦م أم يم٤مٟم٧م ضمٝمري٦م ٤9مسمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وراء اإلُم٤مم ُمٓمٚم٘مً 

ًء ؾمٛمع ىمراءة ًء ُمّٙمٜمف اإلُم٤مم ُمـ ىمراءة  ،اإلُم٤مم ذم اجلٝمري٦م أم ل يًٛمٕمٝم٤م وؾمقا وؾمقا

وهذا اًم٘مقل ُمروّي قمـ  ،وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ،اًمٗم٤محت٦م أم ل يٛمٙمٜمف

ومٌف ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ  ,أمجٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ–سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل 

وحُيٗمظ  ،سمـ اًمٕم٤مصوقمٛمر ويمذًمؽ أومتك سمف قمٌداًمٚمف سمـ ،اْلٓم٤مب وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم , ُمـ إئٛم٦م, وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره, هذا اًم٘مقل قمـ أيب هريرة

أنف دم٥م ىمراءة )قمغم هذا اًم٘مقل  واؾمت٘مر ُمذهٌفؒ ،طمٞمٜمَم اٟمت٘مؾ إمم ُمٍم ،اجلديد

وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره اإلُم٤مم  ،وىم٤مل سمف إؾمح٤مق سمـ راهقيف (،٤ماًمٗم٤محت٦م قمغم اِل٠مُمقم ُمٓمٚم٘مً 

يمَم اظمت٤مره اإلُم٤مم  ،,ُمـ اعمت٘مدُملم , حمٛمد سمـ إؾمَمقمٞمؾ اًمٌخ٤مريقمٌداًمٚمف قأب

 -واظمت٤مره أيًْم٤م سمٕمض أهؾ اْلدي٨م ,رْح٦م اهلل قمغم اجلٛمٞمع,اًمِمقيم٤مين ُمـ اعمت٠مظمريـ 

ًء  ٤9مٓ َي٥م قمغم اِل٠مُمقم أن ي٘مرأ وراء اإلُم٤مم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ُمٓمٚم٘مً  9اًم٘مقل اًمث٤مين ؾمقا

أصح٤مب هذا اًم٘مقل ذم اًمّمَلة  وؿمّدد سمٕمض ،يم٤مٟم٧م اًمّمَلة هي٦م أم يم٤مٟم٧م ضمٝمري٦م

طمتك إن سمٕمْمٝمؿ أهمٚمظ ومٞمف طمتك سملم طمرُم٦م اًم٘مراءة  ،اجلٝمري٦م أيمثر ُمـ اًمّمَلة اًمني٦م

وهذا اًم٘مقل حمٗمقظ قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب  ،وراء اإلُم٤مم إذا يم٤مٟم٧م اًمّمَلة ضمٝمري٦م

وضم٤مسمر  ،ىمقل زيد سمـ طم٤مرصم٦مقوه ،ومٌٝمذا أومتك أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, اًمٜمٌل

 ،وقمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد ،وقمٌداًمٚمف سمـ قم٤ٌمس ،وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،فسمـ قمٌداًمٚم

 ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م, واظمت٤مر هذا اًم٘مقل ،,ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع,وقمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر 

رْح٦م اهلل قمغم ,ويمذًمؽ اإلُم٤مم أْحد ذم رواي٦م أصح٤مسمف ،اإلُم٤مم أبقطمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمَمن,

ًء يم٤مٟم) ,اجلٛمٞمع ٧م اًمّمَلة هي٦م أم يم٤مٟم٧م أنف ٓ ي٘مرأ اِل٠مُمقم وراء اإلُم٤مم ؾمقا

 -(ضمٝمري٦م
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إذا يم٤مٟم٧م اًمّمَلة ضمٝمري٦م وم٢من اِل٠مُمقم يٜمّم٧م  9ىم٤مًمقا  9واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ذم اعم٠ًمل٦م

٘مقل روى قمـ وهذا اًم ،وإذا يم٤مٟم٧م اًمّمَلة هي٦م وم٢مٟمف ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ،وٓ ي٘مرأ 

وحيٙمك قمـ أيب اًمدرداء  ,أمجٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ–و ,؟,سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل

ويمذًمؽ سمٕمض أصح٤مب اإلُم٤مم  ،اظمت٤مره اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنسو ,رى اهلل قمٜمف

 9ومتحّمؾ ذم هذه اعم٠ًمل٦م صمَلصم٦م أىمقال اًم٘مقل إول -وقمٜمف رواي٦م ِّبذا اًم٘مقل ،أْحد

 9واًم٘مقل اًمث٤مين  -قمغم اِل٠مُمقم ذم اًمني٦م واجلٝمري٦م ٤مسمقضمقب ىمراءة اًم٘م٤محت٦م ُمٓمٚم٘مً 

ًء يم٤مٟم٧م اًمّمَلة ضمٝمري٦م أم)سمٕمٙمًف  واًم٘مقل  (-هي٦م أقمٜمل قمدم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ؾمقا

   (اًمث٤مًم٨م9 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ   واظمتٞم٤مر إول ًمف وضم٤مهتف)ىمٚم٧م9 ًمٙمـ ٓ ٟمٜمًك اٟمف رأى ومتٜمٌف

ىمري٤ٌم ُمٜمف ووًمٙمـ يً٘مط وضمقب هذه اًم٘مراءة ًمٚمٛمًٌقق اعمدرك ًمَلُم٤مم رم اًمريمقع أ

( طملم دظمؾ )قمٜمد اًمٌخ٤مرى ؒ ◙واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ9 طمدي٨م أيب سمٙمرة 

ع ىمٌؾ أن يّمؾ إمم اًمّمػ صمؿ اؾمتٛمر ذم وم٠مهع وريم ٤ميم٤من رايمٕمً  ☺اعمًجد واًمٜمٌل 

سمٙمرة9 قُمـ صَلشمف ىم٤مل } أيٙمؿ اًمذي ومٕمؾ هذا؟ ىم٤مل أب ☺صَلشمف، ومٚمَم ومرغ اًمٜمٌل 

 ☺وُمع ذًمؽ ل ي٠مُمره اًمٜمٌل  -وٓ شمٕمد{ ٤مأن٤م ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل9 زادك اهلل طمرًص 

يم٤مٟم٧م اًمريمٕم٦م همػم صحٞمح٦م، قسم٘مْم٤مء اًمريمٕم٦م اًمتل أدرك ريمققمٝم٤م دون ىمراءهت٤م، وًم

سم٢مقم٤مدة اًمريمٕم٦م يمَم أُمر اعمًٞمئ ذم صَلشمف سم٢مقم٤مدة اًمّمَلة، ًمٕمدم  ☺ٜمٌل ُٕمره اًم

حيًـ  (اإلشمٞم٤من سم٠مريم٤مهن٤م-ا ه ورم هن٤مي٦م اًمٙمَلم قمـ هذا اًمريمـ  )ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ًمٚمٛمًتٓمٞمع

رم اًم٘مراءة ِل٤م سمٕمد اًمٗم٤محت٦م وذًمؽ ؾمٜم٦م   وأذيمر هٜم٤م ُم٤مىم٤مًمف  ☺سمٜم٤م شمذيمر هدى اًمٜمٌك 

وأريم٤مهن٤م يمّٚمٝم٤م ُمٗمؽمو٦م، إٓ  ٞم٦م آ سم٤مًمٜمٞم٦موٓ شمٙمقن ذقم)رم اًمدرر   اًمِمقيم٤مٟمك ؒ

ىمٕمقَد اًمتِمٝمِد إوؾمِط وآؾمؽماطم٦َم- وٓ َي٥م ُمـ أذيم٤مره٤م إٓ اًمتٙمٌػُم، واًمٗم٤محت٦ُم ذم 

ً قيمؾ ريمٕم٦ٍم وًم وهل  -، واًمتِمٝمُد إظمػم، واًمتًٚمٞمُؿ- وُم٤م قمدا ذًمؽ ومًٜمـ٤ميم٤من ُُم١ممَت

، واًمتقضمف سمٕمد اًمتٙمٌػمة، و اًمتٕمّقذ، واًمت٠مُملم، اًمرومع ذم اعمقاوع إرسمٕم٦م، واًمْمؿُّ
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وىمراءة همػم اًمٗم٤محت٦م ُمٕمٝم٤م، واًمتِمٝمد إوؾمط، وإذيم٤مر اًمقاردة ذم يمؾ ريمـ، 

       ا ـه وآؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء سمخػمِي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمَم ورد وسمَم ل يرْد-

وقمـ اًم٘مراءة ِل٤م سمٕمد اًمٗم٤محت٦م رم اعمٖمرب شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم آظمتَلف  ومٞمٝم٤م سملم آىمتّم٤مر 

اًم٘مراءة سم٤مًمٓمقال أطمٞم٤مٟم٤م يمَم ومٕمؾ اًمٜمٌك وصح قمٜمف ىمراءشمف وأ  قمغم ىمّم٤مر اعمٗمّمؾ

رم ٟمٞمؾ إوـم٤مر )وم٤مْلؼ أن اًم٘مراءة ذم اعمٖمرب سمٓمقال  سم٤مٓقمراف  ي٘مقل ؒ

اعمٗمّمؾ وىمّم٤مره وؾم٤مئر اًمًقر ؾمٜم٦م وآىمتّم٤مر قمغم ٟمقع ُمـ ذًمؽ إن اٟمْمؿ إًمٞمف 

ىمٚم٧م9  وهذا    اقمت٘م٤مد أنف اًمًٜم٦م دون همػمه خم٤مًمػ َلديف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ا ه 

سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد يمَم ي٘م٤مل ومٞمَم أريد  اٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ رم ؾمٜمـ  ٓ ي٠مبؿ اًمت٤مرك َل٤م قمغم همػم اًمدوام 

اًمتٓمقيؾ هذا يرضمع امم طم٤مل اِل٠مُمقُملم وومْمَل قمـ اًمٙمٞمٗمٞمف رم آشمٞم٤من ِّب٤م سم٤مًمت٘مّمػم أ

رم اْلدي٨م اًمّمحٞمح  )أومت٤من أن٧م ي٤م  ☺ووم٘مف اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد يمَم ىم٤مل اْلٌٞم٥م 

 ☺رم ىمقًمف   ☺ؾ اْلٙمٛم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اًمتك دل قمٚمٞمٝم٤م رْح٦م اهلل ًمٚمٕم٤معملم وشم٠مُم (ُمٕم٤مذ

واؾم٘مط ذًمؽ قمغم اًمقاىمع  (اْل٤مضم٦مورم اْلدي٨م  )وم٤من ومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ واعمريض وذ

اًمّمحك ًمٚمٛم٠مُمقُملم  يٜمٗمٕمؽ ذًمؽ ضمدا سم٤مذن اهلل شمٕم٤ممم رم دقمقشمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م  وشمذيمر 

سم٤مٕب٤مر اًمّمحٞمح٦م وأذيمرك  أيْم٤م اْلٙمٛم٦م رم اًمتٜمقع رم اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م يمَم ضم٤مء

رم هن٤مي٦م يمَلُم٦م قمـ شمٚمؽ اعم٠ًمل٦م    أظمك اْلٌٞم٥م سمَم ىم٤مًمف آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

ٓ يٕملم ؾمقرة ذم اًمّمَلة سمٕمٞمٜمٝم٤م ٓ ي٘مرأ إٓ ِّب٤م إٓ ذم اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ،  ☺)ويم٤من 

سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أبٞمف، وداود ُمـ طمدي٨م قمٛمرقوأُّم٤م ذم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات، وم٘مد ذيمر أب

ِؾ ؾمقرٌة صٖمػمٌة وٓ يمٌػمٌة إٓ وىمد ؾمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل قمـ ضمّده أنف ىم٤م ـَ اعمٗمّمه ل9 َُم٤م ُم

ءَة اًمًقرة يم٤مُمٚم٦م، ورسمَم  ☺ َلِة اعَمْٙمُتقسم٦ِم- ويم٤من ُمـ هديف ىمرا َي١ممُّ اًمٜم٤مَس ِّب٤م ذم َاًمّمه

ىمرأه٤م ذم اًمريمٕمتلم، ورسمَم ىمرأ أول اًمًقرة- وأُم٤م ىمراءة أواظمر اًمًقر وأوؾم٤مـمِٝم٤م، ومٚمؿ 

ءُة اًمًقرشملم ذم ريمٕم٦م، ومٙم٤من يٗمٕمٚمف ذم اًمٜم٤مومٚم٦م، وأُم٤م ذم اًمٗمرض، حُيٗمظ قمٜمف- وأُم٤م ىمر ا
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9 إين ٕقمرف اًمٜمٔم٤مِئَر اًمتل يم٤من ◙ومٚمؿ حُيٗمظ قمٜمف- وأُم٤م طمدي٨ُم اسمـ ُمًٕمقد 

ي٘مُرن سمٞمٜمٝمـ اًمًقرشملم ذم اًمريمٕم٦م )اًمرْحـ( و)اًمٜمجؿ( ذم ريمٕم٦م  ☺رؾمقُل اهلل 

و)إذا وىمٕم٧م( و)ن( و)اىمؽمسم٧م( و)اْل٤مىم٦م( ذم ريمٕم٦م و)اًمٓمقر( و)اًمذاري٤مت( ذم ريمٕم٦م 

ذم اًمٜمٗمؾ؟ وذم ريمٕم٦م اْلدي٨م ومٝمذا طمٙم٤مي٦م ومٕمؾ ل ُيٕملم حمٚمهف هؾ يم٤من ذم اًمٗمرض أ

، وم٘مٚمَم يم٤من يٗمٕمٚمف- وىمد ذيمر ٤محمتِٛمؾ- وأُم٤م ىمراءُة ؾمقرة واطمدة ذم ريمٕمتلم ُمٕمً قوه

ي٘مرأ ذم اًمّمٌح )إذا زًمزًم٧م(  ☺داود قمـ رضمؾ ُمـ ضُمٝمٞمٜم٦م أنف ؾمٛمع رؾمقل اهلل قأب

- ويم٤من ا، أم ىمرأ ذًمؽ قمٛمدً ☺، ىم٤مل9 ومَل أدري أنَز رؾمقُل اهلل ذم اًمريمٕمتلم يمٚمتٞمٝمَم

ٌح وُِمـ يمؾ صَلة، ورسمَم يم٤من  ☺ ُيٓمٞمُؾ اًمريمٕم٦م إومم قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م ُِمـ صَلة اًمّمُّ

ُيٓمٞمٚمٝم٤م طمتك ٓ يًَٛمَع وىْمَع ىمدٍم، ويم٤من ُيٓمٞمؾ صَلة اًمّمٌح أيمثَر ُِمـ ؾم٤مئر اًمّمٚمقات، 

٤ممم وُمَلئٙمُتف، وىمٞمؾ9 يِمٝمُده ُمَلئٙم٦ُم وهذا ٕن ىمرآن اًمٗمجر ُمِمٝمقد، يِمٝمده اهلُل شمٕم

اًمٚمٞمِؾ واًمٜمٝم٤مِر، واًم٘مقٓن ُمٌٜمٞم٤من قمغم أن اًمٜمزوَل اإِلهلل هؾ يدوُم إمم اٟم٘مْم٤مء صَلة 

 إمم ـمٚمقع اًمٗمجر؟ وىمد ورد ومٞمف هذا وهذا-ا ـهواًمّمٌح، أ

ًمريمقع وإدًم٦م  (أُم٤م اًمٙمَلم اعمجٛمؾ قمـ سم٘مٞم٦م إريم٤من سمداي٦م ُمـ )اْل٤مُمس وهقا

ُمـ ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اعمٞمن ضمزى اهلل ظمػما ُمـ أقمده٤م ومٗمٞمٝم٤م ذيمر قمٚمٞمٝم٤م وم٠مؾمتٗمٞمد هٜم٤م 

  9اعمراد رم هذه اعمدارؾم٦م واًمدرس َل٤م  قمـ هذه إريم٤من ُم٤م يغمقاًمٕمديد ُمـ إدًم٦م )وه

 ام يل ىل مل ُّٱ اًمريمقع ذم يمؾ ريمٕم٦م9 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم9 ,4
ًمٚمٛمزء اًمّمَلة9اعمتٗمؼ قمٚمٞمف )صمؿ اريمع طمتك  ☺- وًم٘مقًمف ;66>اْل٩م9   َّ  رن مم

وُمـ اًمًٜم٦م هٜم٤م ُمد اًمٔمٝمر ُمًت٘مٞمَم ًمٚم٘م٤مدر وىمٌض اًمٙمٗملم قمغم )( ٤مرايمٕمً شمٓمٛمئـ 

 اًمريمٌتلم(

ذم طمدي٨م اعمزء9  ☺9 ًم٘مقًمف اًمرومع ُمـ اًمريمقع وآقمتدال ُمٜمف ىم٤مئًَم , 6و5

 -(صمؿ ارومع طمتك شمٕمتدل ىم٤مئًَم  ٤م)واريمع طمتك شمٓمٛمئـ رايمٕمً 
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٩م9 >اْل   َّ رن مم ُّٱ واًمًجقدإول واًمث٤مٟمك رم يمؾ ريمٕم٦م9 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم9 8و7

(- ويٙمقن اذم طمدي٨م اعمزء9 )صمؿ اؾمجد طمتك شمٓمٛمئـ ؾم٤مضمدً  ☺، وًم٘مقًمف ;66

اًمًجقد ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمرشملم قمغم إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م اعمذيمقرة ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس- 

واًمٞمديـ،  ,وأؿم٤مر سمٞمده إمم أنٗمف,وومٞمف9 )أُمرت أن أؾمجد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ9 اجلٌٝم٦م 

 واًمريمٌتلم، وأـمراف اًم٘مدُملم( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

ًمٚمٛمزء9 )صمؿ  ☺ع ُمـ اًمًجقد واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم9 ًم٘مقًمف اًمروم ,/0

 ًً (-وأذيمر هٜم٤م سمَم ىم٤مًمف آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رم اَلدى قمـ هذه ٤مارومع طمتك شمٓمٛمئـ ضم٤مًم

إريم٤من إظمػمة  وُم٤م يٜمدب آشمٞم٤من سمف وان يم٤من اْلدي٨م اعمرومقع اًمّمحٞمح )صٚمقا 

ٍمف )سمت يِمٕمر سم٤مًمقضمقب واهلل أقمٚمؿ ومٞم٘مقل ؒ (يمَم رأيتٛمقٟمك أصغم

ف،  ☺ويم٤من  (اظمتّم٤مرى ًمَلَي٤مز ًُ دُّ إًمٞمف ٟمٗم إذا ومرغ ُمـ اًم٘مراءة، ؾمٙم٧م سم٘مدر ُم٤م يؽما

م، ويمؼمه رايمٕمً  ٞمف قمغم ُريمٌتٞمف يم٤مًم٘م٤مسمض قمٚمٞمٝمَم، ووشَمر ٤مصمؿ رومع يديف يمَم شم٘مده ، وووع يمٗمه

ه، واقمتدل، ول َيٜمِّْم٥ْم رأؾمف، ول  يديف، ومٜمح٤ممه٤م قمـ ضمٜمٌٞمف، وسمًط فمٝمره وُمده

ًٓ ََيِٗمْْمف، سمؾ َيٕمٚمُ   ًمف- ف طمٞم٤مَل فمٝمره ُمٕم٤مِد

ـْ َْحَِده" َوَيْروَمع يديف يمَم شم٘مدم، "9صمؿ يم٤من يرومع رأؾمف سمٕمد ذًمؽ ىم٤مئًَل  ,
ِ
ؾَمٛمَع اهلُل عم

ًً قوروى رومَع اًمٞمديـ قمٜمف ذم هذه اعمقاـمـ اًمثَلصم٦م ٟمح ، واشمٗمؼ قمغم ٤مُمـ صمَلصملم ٟمٗم

إمم أن  روايتٝم٤م اًمٕمنمُة، ول يث٧ٌم قمٜمف ظِمَلُف ذًمؽ اًمٌت٦م، سمؾ يم٤من ذًمؽ هدَيف دائًَم 

َٓ "ُي٘مٞمؿ ُصٚمٌف إذا رومع ُمـ اًمريمقع، وسملَم اًمًجدشملم، وي٘مقل وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م، ويم٤من دائًَم 

ُجقِد" ذيمره اسمـ ظمزيٛم٦م  ًُّ يُمقِع َواًم ٌَُف ذم اًمرُّ ضُمُؾ ُصْٚم دُمِْزىء صَلٌة َٓ ُيِ٘مٞمُؿ وِمٞمَٝم٤م اًمره

ٜم٤َم َوًَمَؽ اْْلَْٛمُد" ورسم"، ىم٤مل9صحٞمحف"-ويم٤من إذا اؾمتقى ىم٤مئًَم "ذم ٜم٤َمًَمَؽ "َم ىم٤مل9َرسمه َرسمه

ٜم٤َم ًمؽ اْْلَْٛمد"صح ذًمؽ قمٜمف- وأُم٤م اجلٛمع سملم"اْْلَْٛمُد"ورسمَم ىم٤مل9 " "اًمٚمُٝمؿه َرسمه اًمٚمُٝمؿه

ومٚمؿ يّمح- ويم٤من ُمـ هديف إـم٤مًم٦ُم هذا اًمريمـ سم٘مدر اًمريمقِع واًمًجقد، ومّمح "و"اًمقاو
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ٜم٤َم ًَمَؽ اْْلَٛمْ "قمٜمف أنف يم٤من ي٘مقل9 َدُه، اًمٚمُٝمؿه َرسمه
ـ َْحِ

ِ
ََمَواِت، ؾَمٛمَع اهلُل عم ًه ُد، ُِمْؾَء اًم

ٌُْد   َواعَمْجِد، َأطَمؼُّ َُم٤م ىَم٤مَل اًْمَٕم
ِ
 سَمْٕمُد، َأْهَؾ اًمثهٜم٤َمء

ٍ
ء ـْ َرْ َوُِمْؾَء إَْرض، َوُِمْؾَء َُم٤م ؿِمئ٧َْم ُِم

٤م َُمٜمَْٕم٧َم، َوَٓ َيٜمَْٗمُع َذا اجلَدِّ ُِمٜمْ  َ
ِ
٤م َأقْمَٓمْٞم٧َم، َوَٓ ُُمْٕمٓمَِل ِل َ

ِ
ٌٌْد َٓ َُم٤مٟمَع ِل َؽ َويُمُٚمٜم٤َم ًَمَؽ قَم

"  ,اجلَدُّ
ِ
، وقمغم اِل٤مء واًمٓملم، وقمغم ا يًجُد قمغم إرض يمثػمً  ☺ويم٤من رؾمقُل اهلل

اْلُْٛمَرِة اعمتهخذة ُمـ ظُمقص اًمٜمخؾ، وقمغم اْلّمػم اعمتهخذ ُمٜمف، واًمٗمروة اعمدسمقهم٦م- يم٤من 

ك يديف قمـ ضمٜمٌٞمف، وضم٤مرم ِّبَم طمتك  ـ ضمٌٝمتف وأنٗمف ُمـ إرض، وٟمحه إذا ؾمجد، ُمٙمه

أن متُره حتتٝمَم عمرت- , وهل اًمِم٤مة اًمّمٖمػمة, ؿم٤مءت َِّبَْٛم٦مقًمُيرى سمٞم٤مُض إسمٓمٞمف، و

 ☺صحٞمح ُمًٚمؿ" قمـ اًمؼماء أنف "ُمٜمٙمٌٞمف وُأذٟمٞمف، وذموويم٤من يْمع يديف طَمذ

ْٞمَؽ َواْروَمْع ُِمْروَمَ٘مْٞمَؽ"- يم٤من يٕمتِدل ذم ؾمجقده، ويًت٘مٌؾ "ىم٤مل9 إَِذا ؾَمَجْدَت، وَمَْمْع يَمٗمه

ط يمٗمٞم ًُ ج سمٞمٜمٝم٤م وٓ سم٠مـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م- ويم٤من يٌ ف وأص٤مسمَٕمف، وٓ ُيٗمرِّ

ً  ☺صمؿ يم٤من   ,ي٘مٌْمٝم٤م همػَم راومٍع يديف، ويرومع ُمـ اًمًجقد رأؾمف  ا يرومع رأؾمف ُمٙمؼمِّ

، يٗمِرُش رضمَٚمف اًمُٞمنى، وَيٚمس قمٚمٞمٝم٤م، َوَيٜمِّْم٥ُم اًمٞمٛمٜمك- ٤مىمٌؾ يديف، صمؿ َيِٚمس ُمٗمؽِمؿًم 

٤مئل قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل9 ُِمـ ؾمٜم٦م اًمّمَلة أن يٜمِّم٥م اًم٘مدم اًمٞم ٛمٜمك، واؾمت٘م٤ٌمًُمف وذيمر اًمٜمًه

ذم هذا اعمقوع ضمٚم٦ًم  ☺سم٠مص٤مسمٕمٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م، واجلٚمقُس قمغم اًمٞمنى ول حيٗمظ قمٜمف 

همػم هذه- ويم٤من يْمع يديف قمغم ومخذيف، وَيٕمؾ ُِمروم٘مف قمغم ومخذه، وـمرف يده قمغم 

يمٝم٤م، قُريمٌتف، وي٘مٌض صمٜمتلم ُمـ أص٤مسمٕمف، وحيٚمِّؼ طمٚم٘م٦م، صمؿ يرومع أصٌٕمف يدقم ِّب٤م وحُيرِّ

، يّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم ؾمقاء، إٓ ☺، ويم٤من اًمٜمٌلُّ ,ر قمٜمف-هٙمذا ىم٤مل وائؾ سمـ طُمج

ذم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء9 اًمًٙمقت، وآؾمتٗمت٤مح، وشمٙمٌػمة اإِلطمرام، وشمٓمقيٚمٝم٤م يم٤مٕومم، وم٢مٟمف 

م ومٞمٝم٤م، وي٘مٍمه٤م قمـ إومم،  ☺ يم٤من ٓ يًتٗمتُح، وٓ يًٙم٧ُم، وٓ ُيٙمؼم ًمإِلطمرا

ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد، ووع يده ومتٙمقن إومم أـمقَل ُمٜمٝم٤م ذم يمؾ صَلة يمَم شم٘مدم- وم٢مذا 

اًمٞمنى قمغم ومخذه اًمٞمنى، وووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذه اًمٞمٛمٜمك، وأؿم٤مر سم٠مصٌٕمف 
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ٌُٝم٤م ٟمّمًٌ  ، يمَم شم٘مدم ٤م، وحيريمٝم٤م ؿمٞمئً ٤مسمؾ حَيٜمٞمٝم٤م ؿمٞمئً  ، وٓ ُيٜمٞمٛمٝم٤م،٤ماًم٤ًٌمسم٦م، ويم٤من ٓ يٜمِّم

ذم طمدي٨م وائؾ سمـ طُمجر، ويم٤من ي٘مٌِض أصٌٕملم ومه٤م اِْلٜمٍم واًمٌِٜمٍم، وحُيٚمِّؼ طمٚم٘م٦م 

ط قهل اًمقؾمٓمك ُمع اإِلِّب٤مم ويرومع اًم٤ًٌمسم٦م يدقمو ًُ ِّب٤م، ويرُمل سمٌٍمه إًمٞمٝم٤م، ويٌ

اًمٙمػ اًمٞمنى قمغم اًمٗمخذ اًمٞمنى، ويتح٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م- وأُم٤م صٗم٦م ضمٚمقؾمف، ومٙمَم شم٘مدم 

قمٜمف ذم هذه وسملم اًمًجدشملم ؾمقاء، َيٚمس قمغم رضمٚمف اًمُٞمنى، ويٜمِّم٥م اًمٞمٛمٜمك- ول ُير

اًمذي رواه  ◙هلل سمـ اًمزسمػم اجلٚم٦ًم همػم هذه اًمّمٗم٦م- وأُم٤م طمدي٨ُم قمٌد ا

، يم٤من إذا ىَمَٕمد ذم اًمّمَلة، ضمٕمؾ ىَمَدَُمف اًمُٞمنى سملم ومخذه ☺صحٞمحف" أنف "ُمًٚمؿ

أطمُد اًمّمٗمتلم قوؾم٤مىمف، وومرش ىمدُمف اًمٞمٛمٜمك ومٝمذا ذم اًمتهِمٝمد إظمػم يمَم ي٠ميت، وه

وم٢مَذا "9☺اًمّمحٞمحلم" ُِمـ طمدي٨م أيب ُْحٞمد ذم صٗم٦م صَلشمف "اًمٚمتلم ُرويت٤م قمٜمف، ومٗمل

ريمٕمتلم، ضَمَٚمس قمغم ِرضمٚمف اًمُٞمنى، وٟمَّم٥م إظمرى، وإذا ضمٚمس ذم ضمٚمس ذم اًم

م رضمٚمف اًمٞمنى، َوٟمّم٥َم اًمٞمٛمٜمك، َوىَمَٕمد قمغم ُم٘مٕمدشمف" ومذيمر  اًمريمٕم٦م إظمػمة، ىمده

ُْحٞمد أنف يم٤من يٜمِّم٥م اًمٞمٛمٜمك- وذيمر اسمـ اًمزسمػم أنف يم٤من يٗمرؿمٝم٤م، ول ي٘مؾ أطمد قمٜمف قأب

ىم٤مل سمف، سمؾ ُِمـ اًمٜم٤مس  اٚمؿ أطمدً 9 إن هذه صٗم٦م ضمٚمقؾمف ذم اًمتِمٝمد إول، وٓ أقم☺

ك ذم اًمتِمٝمديـ، وهذا ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ؒ ،وُِمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل9 يٗمؽمش ُمـ ىم٤مل9 يتقره

ىمقل أيب قومٞمٝمَم، ومٞمٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك، ويٗمؽمش اًمُٞمنى، وَيٚمس قمٚمٞمٝم٤م، وه

ك ذم يمؾ شمِمٝمد يٚمٞمف اًمًَلم، ويٗمؽمش ذم همػمه، طمٜمٞمٗم٦م ؒ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يتقره

ك ذم يمؾِّ صَلة ومٞمٝم٤م شمِمٝمدان ذم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمىمقل اًمِم٤مومٕمل ؒقوه ٤مل يتقره

 -ا ـهىمقل اإِلُم٤مم أْحد ؒقسملم اجلٚمقؾملم، وه ٤مإظمػم ُمٜمٝمَم، ومرىمً 

اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم مجٞمع إريم٤من9 وهل اًمًٙمقن، وشمٙمقن سم٘مدر اًم٘مقل اًمقاضم٥م ذم ,00

اعمزء ِّب٤م ذم صَلشمف ذم مجٞمع إريم٤من، وُٕمره ًمف سم٢مقم٤مدة  ☺يمؾ ريمـ؛ ُٕمره 

 ٠منٞمٜم٦م ومٞمٝم٤م-اًمّمَلة ًمؽميمف اًمٓمٛم
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9 )يمٜم٤م ٟم٘مقل ىمٌؾ أن يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م ◙اًمتِمٝمد إظمػم9 ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد ,01

9 )ٓ شم٘مقًمقا اًمًَلم قمغم اهلل، ☺اًمتِمٝمد9 اًمًَلم قمغم اهلل ُمـ قم٤ٌمده(- وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

9 اًمتحٞم٤مت هلل( صححف آًم٤ٌمٟمك ؒ رم آرواء(- ومدل ىمقًمف  وًمٙمـ ىمقًمقا

٤مرى صٞمٖم٦م هذا اًمتِمٝمد قمـ ىمٌؾ أن يٗمرض" قمغم أنف ومرض وىمد روى اًمٌخ"9◙

اسمـ ُمًٕمقد رى اهلل قمٜمف  ىم٤مل قمٌد اهلل )وؾمٞم٠متك ذيمر اْلدي٨م صم٤مٟمٞم٦م  قمٜمد ذيمر 

ىمٚمٜم٤م اًمًَلم قمغم ضمؼميؾ وُمٙم٤مئٞمؾ  ☺يمٜم٤م إذا صٚمٞمٜم٤م ظمٚمػ اًمٜمٌل  (9اًمقاضم٤ٌمت

اًمًَلم قإن اهلل ه)اًمًَلم قمغم ومَلن وومَلن وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل 

ٞم٘مؾ اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞم٤ٌمت اًمًَلم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل وم٢مذا صغم أطمديمؿ ومٚم

ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف اًمًَلم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤مْللم وم٢مٟمٙمؿ إذا ىمٚمتٛمقه٤م أص٤مسم٧م 

يمؾ قمٌد هلل ص٤مًمح ذم اًمًَمء وإرض أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل واؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده 

ورم آضم٤مسم٦م قمغم ذًمؽ  ؟ك سمٕمدهوهٜم٤م ٟمت٤ًمءل قمـ طمٙمؿ اًمّمَلة قمغم اًمٜمٌ,ورؾمقًمف(

 ,ُمـ ؾمقرة إطمزاب–رم شمٗمًػمه ومتح اًمٌٞم٤من  ي٘مقل اًمٕمَلُم٦م اًم٘مٜمقضمك ؒ

( ذم شمِمٝمد اًمّمَلة اعمٗمروو٦م هؾ هل ☺)واظمتٚمػ اًمٕمٚمَمء ذم اًمّمَلة قمغم اًمٜمٌل )

واضم٦ٌم أم ٓ؟ ومذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أهن٤م ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة همػم واضم٦ٌم- ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 

د صَلة إٓ صغم ومٞمٝم٤م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف يًتح٥م أن ٓ يّم٤مب أطم

وؾمٚمؿ، وم٢من شمرك ذًمؽ شم٤مرك ومّمَلشمف جمزئ٦م ذم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأهؾ اعمديٜم٦م، وؾمٗمٞم٤من 

ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ، قاًمثقري، وأهؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ أصح٤مب اًمرأي وهمػمهؿ،وه

، وهذا ىم٤مل9 وؿمذ اًمِم٤مومٕمل وم٠موضم٥م قمغم شم٤مريمٝم٤م اإلقم٤مدة ُمع شمٕمٛمد شمريمٝم٤م دون اًمٜمًٞم٤من

اًم٘مقل قمـ اًمِم٤مومٕمل ل يروه قمٜمف إٓ طمرُمٚم٦م اسمـ حيٞمك، وٓ يقضمد قمـ اًمِم٤مومٕمل إٓ ُمـ 

روايتف، ىم٤مل اًمٓمح٤موي9 ل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ همػم اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل اْلٓم٤ميب؛ 

ىمقل مج٤مقم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء إٓ قُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م9 إهن٤م ًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم ذم اًمّمَلة، ىم٤مل9 وهقوه

 ذًمؽ ىمدوة، اٟمتٝمك-اًمِم٤مومٕمل، وٓ أقمٚمؿ ًمف ذم 
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وىمد ىم٤مل سم٘مقل اًمِم٤مومٕمل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمِمٕمٌل واًم٤ٌمىمر وُم٘م٤مشمؾ اسمـ 

زرقم٦م اًمدُمِم٘مل، وسمف ىم٤مل اسمـ ق، يمَم طمٙم٤مه أبا طمٞم٤من وإًمٞمف ذه٥م أْحد سمـ طمٜمٌؾ أظمػمً 

ذم هذه اعم٠ًمل٦م رؾم٤مًم٦م  راهقيف واسمـ اعمقاز ُمـ اِل٤مًمٙمٞم٦م وىمد مجع اًمِمقيم٤مين ؒ

سمف اعمقضمٌقن َل٤م وُم٤م أضم٤مب سمف اجلٛمٝمقر، وذم ذطمف قمغم  ُمًت٘مٚم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤م اطمت٩م

اعمٜمت٘مك، ورؾم٤مًمتل9 هداي٦م اًم٤ًمئؾ إمم أدًم٦م اعم٤ًمئؾ، ُم٤م يِمٗمل ويٙمٗمل وأؿمػ ُم٤م 

يًتدل سمف قمغم اًمقضمقب اْلدي٨م اًمث٤مسم٧م سمٚمٗمظ9 إن اهلل أُمرٟم٤م أن ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ 

9 اْلدي٨م، وم٢من هذا إُمر يّمٚمح ًمَل ؾمتدٓل سمف ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ذم صَلشمٜم٤م؟ ىم٤مل ىمقًمقا

قمغم اًمقضمقب، وأُم٤م قمغم سمٓمَلن اًمّمَلة سم٤مًمؽمك ووضمقب اإلقم٤مدة َل٤م ومَل، ٕن 

 -اًمقاضم٤ٌمت ٓ يًتٚمزم قمدُمٝم٤م اًمٕمدم يمَم يًتٚمزم ذًمؽ اًمنموط وإريم٤من ا ـه

ومٕمٚمف، وداوم قمٚمٞمف، وىم٤مل9 )صٚمقا يمَم  ☺اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد إظمػم9 ٕنف ,02

 -رأيتٛمقين أصكم( صحٞمح اًمٌخ٤مرى

م سمٞم٤مٟمف9 ٕن اًمٜمٌل شمرشمٞم٥م إريم,03  ومٕمٚمٝم٤م ُمرشم٦ٌم، وىم٤مل9  ☺٤من قمغم ُم٤م شم٘مده

)صٚمقا يمَم رأيتٛمقين أصكم(، وقَمٚمهَٛمَٝم٤م اعمزء ذم صَلشمف سم٘مقًمف9 )صمؿ( اًمتل شمدل قمغم 

وهق)اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م رم إريم٤من( أذيمر سمف  00اًمؽمشمٞم٥م- وٓمهٞمتف  وأقمٜمك سمف اًمريمـ رىمؿ 

قمغم ذًمؽ طمدي٨م أبك هريرة رم  صم٤مٟمٞم٦م  ٟمٕمؿ اٟمف ريمـ ٓ شمّمح اًمّمَلة  سمؽميمف واًمدًمٞمؾ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ِله » 9◙اًمّمحٞمحلم يمَم رم قمٛمدة إطمٙم٤مم   قَم َدظَمَؾ  ☺َأنه اًمٜمٌه

ِجدَ  ًْ ِلِّ  ،وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ وَمَّمغمه  ،اعْمَ َؿ قَمغَم اًمٜمٌه ٚمه ًَ ، اْرضِمْع وَمَّمؾِّ  9وَمَ٘م٤مَل  ☺صُمؿه ضَم٤مَء وَم

ِلِّ  ،يَمََم َصغمه  وَمَرضَمَع وَمَّمغمه  -وَم٢ِمٟمهؽ َلْ شُمَّمؾِّ  ٚمهَؿ قَمغَم اًمٜمٌه ًَ اْرضِمْع  9وَمَ٘م٤مَل  ☺صُمؿه ضَم٤مَء وَم

ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمْْلَؼِّ ٓ أُ  9وَمَ٘م٤مَل  ,٤مصَمَلصمً , وَم٢ِمٟمهؽ َلْ شُمَّمؾِّ  ،وَمَّمؾِّ  هُ َوَاًمه ـُ هَمػْمَ
ًِ ، وَمَٕمٚمِّْٛمٜمِل ،طْم

ْ  9وَمَ٘م٤مَل  َلِة وَمَٙمؼمِّ ـْ اًْمُ٘مْرآنِ صُمؿه اىْمَرأْ َُم٤م شمَ  ،إَذا ىُمْٛم٧َم إمَم اًمّمه َ ُِم ـه  ،َٞمنه صُمؿه اْريَمْع طَمتهك شَمْٓمَٛمِئ

ـه ؾَم٤مضِمدً  ،صُمؿه اْروَمْع طَمتهك شَمْٕمَتِدَل ىَم٤مِئًَم  ،٤مَرايمِٕمً 
، صُمؿه اْروَمْع طَمتهك اصُمؿه ُاؾْمُجْد طَمتهك شَمْٓمَٛمئِ
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 ًً
ـه ضَم٤مًمِ وم٘مد اؿمتٛمؾ هذا ويمَم شمروا اظمقاٟمك ، (َواوْمَٕمْؾ َذًمَِؽ ذِم َصَلشمَِؽ يُمٚمَِّٝم٤م -٤مشَمْٓمَٛمِئ

اًمدًمٞمؾ قمغم سم٘مٞم٦م إريم٤من وأقمٜمك ِّب٤م اًمًجقد ُمرشملم واْلٚمقس سملم اًمًجدشملم 

وآقمتدال ومٞمف ويمذا اًمرومع ُمـ اًمريمقع وآقمتدال ومٞمف  وصمٛم٦م ُم٤ماقمتٜمك  سمف رم هذا اعم٘م٤مم 

أئٛم٦م أقمَلم  طمٞم٨م أدًمقا سمدًمقهؿ اعم٤ٌمرك رم  (اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م 9)اْلدي٨م قمـ هذا اًمريمـ

ظم٤مدم وـمريؼ اًمتح٘مٞمؼ اعم١ميمد َلذا قاْلِمقع رم اًمّمَلة وهأمهٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م وحت٘مٞمؼ 

اًمريمـ اَل٤مم  وان يم٤من طمديثٝمؿ رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم رم هذا اعمْمَمر أىمرب امم طمدي٨م 

اًمرىم٤مئؼ واصَلح اًم٘مٚمقب  وهذا يزيٜمف وٓ يِمٞمٜمف  ومٗم٘مف اًم٘مٚمقب وٓ ؿمؽ ُم٘مدم  

هن٤مي٦م هذا وًمنمومف أومرد اْلدي٨م قمـ اْلِمقع رم اًمّمَلة سمخ٤ممت٦م وُم٠ًمل٦م ظم٤مص٦م رم 

روطمٝم٤م واهلل – أى اْلِمقع ومٞمٝم٤م ,اجلزء ذًمؽ ًمنمومف ُمـ سملم أريم٤مهن٤م وٓ قمج٥م ومٝمق

اعمقومؼ اَل٤مدى وطمده امم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ   وهٜم٤م أذيمر اظمقاٟمك وأظمقاشمك مجٞمٕم٤م سمٛمتٛمَمت 

 ,9عمدارؾمتٜم٤م رم وم٘مف اًمّمَلة قمغم اًمٜمحق

ُمـ سمؾ ٓسمد قأريم٤من اًمّمَلة  يمَم ؾمٌؼ ذيمره٤م  ٓ دمؼمسمٛمجرد ؾمجقداًمًٝم ,0

أُم٤م اًمقاضم٤ٌمت  يمَم شمًٛمك قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م )وان أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م – آشمٞم٤من ِّب٤م  وُمٕمٝم٤م ؾمجقد

شمً٘مط سم٤مًمًٝمقومتجؼم سمًجدشمك   (ؾمٜمـ ,يمَم رأيٜم٤مُمـ ىمٌؾ ,سمٕمض إئٛم٦م يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م

اًمًٝمقوٓ ُمِم٤مطم٦م رم آصٓمَلح وًمٙمـ ُمـ اعمٝمؿ يمَم ؾمٌؼ اًمتٜمقيف  قمٚمٞمف اًمقىمقف قمغم 

 -مم٤م يدل قمغم ُم٤م ذيمر ؾمٜم٦م  وواًمراضمح ُمٜمف واضم٥م يم٤من اؾمٛمف أ

ًمتِمٝمد إول  وإصؾ ومٞمف )طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سُمحٞمٜم٦م اًمث٤مسم٧م ذم قأوَل٤م وه, 0 ا

صغم ِّبؿ اًمٕمٍم وم٘م٤مم ُمـ  ☺أن اًمٜمٌل  ☺ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل قاًمّمحٞمحلم( وه

اًمريمٕمتلم ل َيٚمس وم٘م٤مم اًمٜم٤مس ُمٕمف، طمتك إذا ىم٣م اًمّمَلة واٟمتٔمر اًمٜم٤مس شمًٚمٞمٛمف يمؼم  

ىم٤مم ٟم٤مؾمٞم٤م واضم٤ٌم وىمد قؾ أن ُيًٚمِّؿ صمؿ ؾمٚمهؿ-( ومٝم٤م هضم٤مًمس ومًجد ؾمجدشملم ىمٌقوه

شمٚمٌس سم٤مًمريمـ اًمت٤ممم ًمف ومٚمؿ يٕمد أُم٤م قمـ ٟمًٞم٤من اًمريمـ ومَلسمد ُمـ آشمٞم٤من سمف ىمٌؾ 
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اًمث٤مسم٧م ذم  ◙اًمًجقد  واًمدًٓم٦م قمغم ذًمؽ فم٤مهرة رم  )طمدي٨م أيب هريرة 

إطمدى صَليت اًمٕمٌم ريمٕمتلم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مم إمم  ☺صغم اًمٜمٌل اًمّمحٞمحلم( ىم٤مل9  

سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمَم قظمِم٦ٌم ذم ُم٘مدم اعمًجد ومقوع يده قمٚمٞمٝم٤م وومٞمٝمؿ أب

ومٝم٤مسم٤م أن يٙمٚمَمه وظمرج هقم٤من اًمٜم٤مس وم٘م٤مًمقا أىمٍمت اًمّمَلة ورضمؾ يدقمقه اًمٜمٌل 

اًمٞمديـ وم٘م٤مل أنًٞم٧م أم ىمٍمت وم٘م٤مل ل أنس ول شم٘مٍم ىم٤مل سمغم ىمد ٟمًٞم٧م وذ ☺

قل صمؿ رومع رأؾمف ومٙمؼم صمؿ أـموومّمغم ريمٕمتلم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ يمؼم ومًجد ُمثؾ ؾمجقده أ

ىمد  ☺قأـمقل صمؿ رومع رأؾمف ويمؼم-(ومٝم٤م هوووع رأؾمف ومٙمؼم ومًجد ُمثؾ ؾمجقده أ

وأؤيمد صم٤مٟمٞم٦م ,ؾمجقد اًمًٝمقطمٞم٨م ل َيؼم سمف ُمٗمردا ٟمًك ريمٜم٤م وم٠متك سمف أوٓ صمؿ يم٤من 

وأيمرر وًمٚمٕمٚمَمء اضمتٝم٤مد رم طمٍم وسمٞم٤من هذه اًمقاضم٤ٌمت طمتك رم آؾمؿ ٟمٗمًف يمَم 

ؾمٜمـ واقمتؼم اًمٌٕمض أيْم٤م اًمًٜمـ هٞمئ٤مت يمَم ؾمٌؼ ذيمره ذيمرت ىمري٤ٌم وم٤مقمتؼمه٤م أئٛم٦م 

وهٜم٤م أىمقل ٕطم٤ٌمسمك ٓ ُمِم٤مطم٦م رم آصٓمَلح ُم٤م ل  , ُمـ ُمتقهنؿ رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

ي١مصمر ذًمؽ رم إطمٙم٤مم وم٤معمٝمؿ قمٜمدٟم٤م اًمتحديد قمغم وضمف اًمدىم٦م ِل٤م َيؼم شمريمف ؾمٝمقا 

هؾ هك إريم٤من وُم٤مَٓيؼم شمريمف سمف ويمذا ُم٤مشمٌٓمؾ اًمّمَلة سمؽميمف قمٛمدا )قسمًجقد اًمًٝم

ح ُمتقن اْلٜم٤مسمٚم٦موومح٥ًم أ يٙمقن رم شمريمف قمٛمدا آصمؿ وم٘مط وُم٤م وأ(يمَم ذه٥م اًمٞمف ذا

ٓشمٌٓمؾ سمؽميمف ُمثؾ ُم٤م أؿم٤مر اًمٞمف رم اًمْمٞم٤مء  ايْم٤م ومٛمـ  واضم٤ٌمت اًمّمَلة يمَم يكم9 

 -رسمٜم٤م وًمؽ اْلٛمد(,شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل وىمقل )ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده  2،1،3

 ☺ًمّمحٞمحلم( ىم٤مل9 يم٤من رؾمقل اهلل اًمث٤مسم٧م ذم ا ◙)ْلدي٨م أيب هريرة 

إذا ىم٤مم إمم اًمّمَلة يٙمؼم طملم ي٘مقم صمؿ يٙمؼم طملم يريمع صمؿ ي٘مقل ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده 

ىم٤مئؿ رسمٜم٤م وًمؽ اْلٛمد صمؿ يٙمؼم طملم هيقي قطملم يرومع صٚمٌف ُمـ اًمريمقع صمؿ ي٘مقل وه

ؾم٤مضمدا صمؿ يٙمؼم طملم يرومع رأؾمف صمؿ يٙمؼم طملم يًجد صمؿ يٙمؼم طملم يرومع رأؾمف صمؿ 

ذًمؽ ذم اًمّمَلة يمٚمٝم٤م طمتك ي٘مْمٞمٝم٤م ويٙمؼم طملم ي٘مقم ُمـ اًمثٜمٞمتلم سمٕمد  يٗمٕمؾ ُمثؾ

 اجلٚمقس-  
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اًمًؽمة أُم٤مم اعمّمغم وإصؾ رم ذًمؽ )طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م اًمث٤مسم٧م ذم  ,4

ىم٤مل9 إذا صغم أطمديمؿ ومٚمٞمّمؾِّ إمم ؾمؽمة ومٚمٞمدن ُمٜمٝم٤م  ☺صحٞمح أيب داود( أن اًمٜمٌل 

  -ٓ ي٘مٓمع اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف صَلشمف(

اًمٜمٌك وآلف رم اًمتِمٝمد إظمػم واجلٚمقس ًمف وان قمده٤م سمٕمض اًمّمَلة قمغم ,5

 -رم طملم اقمتؼمه٤م سمٕمض إئٛم٦م ُمـ اًمًٜمـ اْلٜم٤مسمٚم٦م ريمٜم٤م ُمثؾ اسمـ قمٌد اًمقه٤مب ؒ

ًمراضمح  قىمراءة اًمًقرة ُمع اًمٗم٤محت٦م قمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م وذًمؽ ؾمٜم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر  وه,6 ا

ه اهلل ظمػما ,يمتٌف ص٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اعمٞمن واٟمٔمر امم ُم٤م ي٘مرأ  ☺ن يم٤م ,ضمزا

ًمٕم٤مرض ؾمَٗمر،  ٤م، وي٘مٍمه٤م أطمٞم٤مٟمً ٤مسمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة همػمه٤م، ويم٤من يٓمٞمٚمٝم٤م أطمٞم٤مٟمً 

ز "9◙سمٙم٤مء صٌّل؛ يمَم ىم٤مل أنس سمـ ُم٤مًمؽ وُمرض، أوؾمٕم٤مل، أوأ ذات  ☺ضمقه

يقم ذم اًمٗمجر" )وذم طمدي٨م آظمر9 صغّم اًمّمٌح وم٘مرأ سم٠مىمٍم ؾمقرشملم ذم اًم٘مرآن(، 

زت؟ ىم٤مل9 ٧ُم سمٙم٤مء صٌل، ومٔمٜمٜم٧ُْم أنه أُّمف ُمٕمٜم٤م ؾمٛمٕمْ "وم٘مٞمؾ9 ي٤م رؾمقل اهلل! ِل ضمقه

ويم٤من , صحٞمح يمَم ٟم٘مؾ قمـ ؿمٞمخف إًم٤ٌمٟمك ,شمّمكّم، وم٠مردت أن ُأومِرغ ًمف أُّمف"

ز ذم "ي٘مقل9 إيِن ٕدظمُؾ ذم اًمّمَلة وأن٤م أريد إـِم٤مًمتٝم٤م، وم٠مؾمٛمع سمٙم٤مء اًمّمٌل، وم٤مدمقه

أقمٓمقا يمّؾ ؾمقرة طمٔمهٝم٤م ُمـ "وي٘مقل9(صَليت مم٤ّم أقمٚمؿ ُمـ ؿمدة  وضمد أُمف ُمـ سمٙم٤مئف

َيٛمع ذم اًمريمٕم٦م  ٤ماًمريمقع واًمًجقد" ويم٤من شم٤مرة ي٘مًٛمٝم٤م رم ريمٕمتلم ويم٤من أطمٞم٤مٟمً 

ـّ أن "(079شمٚمخٞمص صٗم٦م اًمّمَلة" )ص "أيمثر- وىم٤ملواًمقاطمدة سملم اًمًقرشملم أ ويً

سمٕمض أي٤مت ذم اًمريمٕمتلم وي٘مرأ سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة أظمرى؛ طمتك ذم صَلة اجلٜم٤مزة، أ

ـّ اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م"(089إوًمٞملم"-وىم٤مل )ص   ٤مذم اًمريمٕمتلم إظمػمشملم أيًْم  ويً

 "-ا ـه٤مأطمٞم٤مٟمً 

وىمٞمؾ أيْم٤م قمـ ىمٜمقت اًمٗمجر ووشمر اًمٜمّمػ اًمث٤مٟمك ُمـ رُمْم٤من سم٤مًمقضمقب قمٜمد 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م وان يم٤من اجلٛمٝمقر ل يًٚمٛمقا َلؿ سمذًمؽ   وىمقل  اجلٛمٝمقر اًمراضمح ومٖم٤ميتف أن 
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وشمت٠ميمد يمَم ىم٤مل قمٜمف آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رم اًمزاد  )ومٕمٚمف ؾمٜم٦م وشمريمف ؾمٜم٦م قيٙمقن ؾمٜم٦م سمؾ ه

 ,ُمنموقمٞمتف قمٜمد اًمٜمقازل

رم  وأوٞمػ هٜم٤م ًمٚمٗم٤مئدة ـمرطم٤م آظمر ِل٤م ٟمحـ سمّمدده  ًمَلُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك ؒ

رم )رم ذطمٝم٤م سم٤مًمروو٦م يمٚمَمت شمِمٕمر سم٠من اًمٜمٞم٦م  اًمدرر ويمذا شمٚمٛمٞمذه اًم٘مٜمقضمك ؒ

)رم يمَلم اًمِم٤مرح سم٤مًمروو٦م(  اًمراضمح  ان ؿم٤مء اهلل ويمذًمؽ ىمراءة اًمٗم٤محت٦مقاًمدرر(وه

وأن ًمٚمّمَلة أريم٤من وومروض  (قل اجلٛمٝمقر سم٠مهن٤م ريمـُمـ اًمنموط )واًمراضمح ىم

)ٓ شمٙمقن  واضم٤ٌمت( وؾمٜمـ ٟمرى ذًمؽ ُمـ ظمَلل اعمتـ طمٞم٨م ي٘مقل اِل٤مشمـ ؒ)

 وأريم٤مهن٤م يمّٚمٝم٤م ُمٗمؽمو٦م، إٓ ىمٕمقَد اًمتِمٝمِد إوؾمِط وآؾمؽماطم٦َم- ذقمٞم٦ًم إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م-

ً قوَٓي٥م ُمـ أذيم٤مره٤م آ اًمتٙمٌػُم، واًمٗم٤محت٦ُم ذم يمؾ ريمٕم٦ٍم وًم ، واًمتِمٝمُد ٤ميم٤من ُُم١ممَت

 ، إظمػم، واًمتًٚمٞمُؿ- وُم٤م قمدا ذًمؽ ومًٜمـ- وهل اًمرومع ذم اعمقاوع إرسمٕم٦م، واًمْمؿُّ

واًمتقضمف سمٕمد اًمتٙمٌػمة، واًمتٕمّقذ، واًمت٠مُملم، وىمراءة همػم اًمٗم٤محت٦م ُمٕمٝم٤م، واًمتِمٝمد 

إوؾمط، وإذيم٤مر اًمقاردة ذم يمؾ ريمـ، وآؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء سمخػمِي اًمدٟمٞم٤م 

ل يرْد- وشمٌٓمؾ اًمّمَلة سم٤مًمٙمَلم، وسم٤مٓؿمتٖم٤مل سمَم ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، وأظمرة سمَم ورد وسمَم 

يمَلُم٤م ىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ رم اًمًٞمؾ اجلرار       وىم٤مل ؒ– اريمـ قمٛمدً ووسمؽمك ذط أ

ويم٠منف يِمػم امم أن ىمقل أهمٚم٥م اْلٜم٤مسمٚم٦م سمٌٓمَلن صَلة ُمـ شمرك واضم٤ٌم ُمٜمٝم٤م  ,ىمٚم٧م

ٚمقا يمَم ُمتٕمٛمدا همػم صحٞمح وأن هم٤ميتف آصمؿ وهذا ُمتًؼ مت٤مُم٤م ُمع طمدي٨م   ص

اًمِم٤مرح قرأيتٛمقٟمك أصغم  وُم٤م ذه٥م اًمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء رْحٝمؿ اهلل وه٤م ه

ي٘مقل رم اًمروو٦م قمـ يمٞمٗمٞمتٝم٤م )وهل قمَلُم٤مت شمقاشمر صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وشمقارصمف 

إُم٦م أن يتٓمٝمر ويًؽم قمقرشمف وي٘مقم ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمقضمٝمف ويتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم 

 أيمؼم سمٚم٤ًمٟمف وي٘مرأ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ويْمؿ ُمٕمٝم٤م إٓ سم٘مٚمٌف وَيٚمص ًمف اًمٕمٛمؾ وي٘مقل9 اهلل

ذم صم٤مًمث٦م اًمٗمرض وراسمٕمتف ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن صمؿ يريمع ويٜمحٜمل سمحٞم٨م ي٘متدر قمغم أن 

يٛمًح ريمٌتٞمف سمرؤوس أص٤مسمٕمف طمتك يٓمٛمئـ رايمٕم٤م صمؿ يرومع رأؾمف طمتك يٓمٛمئـ ىم٤مئَم 
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رأؾمف صمؿ يًجد قمغم أراب اًمًٌٕم٦م اًمٞمديـ واًمرضمٚملم واًمريمٌتلم واًمقضمف صمؿ يرومع 

طمتك يًتقي ضم٤مًم٤ًم صمؿ يًجد صم٤مٟمٞم٤م يمذًمؽ ومٝمذه ريمٕم٦م صمؿ ي٘مٕمد قمغم رأس يمؾ ريمٕمتلم 

ويتِمٝمد وم٢من يم٤من آظمر صَلشمف صغم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ودقم٤م أطم٥م 

اًمدقم٤مء إًمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُمـ يٚمٞمف ُمـ اعمَلئٙم٦م واعمًٚمٛملم ومٝمذه صَلة اًمٜمٌل صغم اهلل 

ىمط قمٛمدا ُمـ همػم قمذر ذم ومريْم٦م وصَلة  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ل يث٧ٌم أنف شمرك ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وهل اًمتل شمقارصمقا أهن٤م ُمًٛمك 

اًمّمَلة وهل ُمـ ضوري٤مت اعمٚم٦م ٟمٕمؿ اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أطمرف ُمٜمٝم٤م هؾ هل أريم٤من 

أبٕم٤مض يَلم قمغم شمريمٝم٤م وواضم٤ٌمهت٤م اًمتل شمٜم٘مص سمؽميمٝم٤م أواًمّمَلة ٓ يٕمتد ِّب٤م سمدوهن٤م أ

 ٓ شمٙمقن ذقمٞم٦م إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم9, دمؼم سمًجدة اًمًٝمق؟ يمذا ذم اْلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م و

وروى ُم٤مًمؽ سم٢مؾمٜم٤مده ذم ، ;4>اًمٌٞمٜم٦م9   َّمص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 -إٟمَم إقمَمل سم٤مًمين٤مت""همػم رواي٦م حيٞمك سمـ حيٞمك قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف9

ومٔمٝمر  , امم ان ىم٤مل ؒ, ؿٞم٦م ذم اسمتداء اًمّمَلة أهؾ اًمٕمٚمىمٚم٧م9 وقمغم وضمقب اًمٜم

ِّبذا أن اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٞم٦م ذط ًمٚمّمَلة أرضمح ُمـ اًم٘مقل سم٠مهن٤م ُمـ مجٚم٦م واضم٤ٌمهت٤م 

واًمٙمَلم قمغم هذا يٓمقل ًمٞمس هذا ُمقوع ذيمره، وأريم٤مهن٤م يمٚمٝم٤م ُمٗمؽمو٦م ًمٙمقهن٤م ُم٤مهٞم٦م 

اًمّمَلة اًمتل ٓ يً٘مط اًمتٙمٚمٞمػ إٓ سمٗمٕمٚمٝم٤م وشمٕمدم اًمّمقرة اعمٓمٚمقسم٦م سمٕمدُمٝم٤م وشمٙمقن 

سمٕمْمٝم٤م وهل اًم٘مٞم٤مم وم٤مًمريمقع وم٤مٓقمتدال وم٤مًمًجقد وم٤مٓقمتدال ٟم٤مىمّم٦م سمٜم٘مّم٤من 

وم٤مًمًجقد وم٤مًم٘مٕمقد ًمٚمتِمٝمد وىمد سملم اًمِم٤مرع صٗم٤مهت٤م وهٞمئ٤مهت٤م ويم٤من َيٕمٚمٝم٤م ىمري٤ٌم ُمـ 

اًمًقاء يمَم صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمٜمف- أىمقل9 ومجٚم٦م اًم٘مقل ذم هذا اًم٤ٌمب9 أنف يٜمٌٖمل عمـ 

ء إمم أصٚمف أن َيٕمؾ يم٤من ي٘متدر قمغم شمٓمٌٞمؼ اًمٗمروع قمغم إصقل وإرضم٤مع ومرع اًمٌم

هذه اًمٗمروض اعمذيمقرة ذم هذا اًم٤ٌمب ُمٜم٘مًٛم٦م إمم صمَلصم٦م أىم٤ًمم9 واضم٤ٌمت يم٤مًمتٙمٌػم 

واًمتًٚمٞمؿ واًمتِمٝمد وأريم٤من يم٤مًم٘مٞم٤مم واًمريمقع وآقمتدال واًمًجقد وآقمتدال 

واًمًجقد واًم٘مٕمقد ًمٚمتِمٝمد وذوط يم٤مًمٜمٞم٦م واًم٘مراءة أُم٤م اًمٜمٞم٦م ومٚمَم ىمدُمٜم٤م، وأُم٤م اًم٘مراءة 
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ٓ "ٓ صَلة إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب" وطمدي٨م9"غم ذـمٞمتٝم٤م يمحدي٨م9ومٚمقرود ُم٤م يدل قم

إمم ودمزيء صَلة إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب" وٟمحقه٤م وم٢من اًمٜمٗمل إذا شمقضمف إمم اًمذات أ

صحتٝم٤م أوم٤مد اًمنمـمٞم٦م إذ هل شم٠مبػم قمدم اًمنمط ذم قمدم اعمنموط وأسح ُمـ ُمٓمٚمؼ 

 قمدُمٝم٤م قمدُمف اًمٜمٗمل اًمٜمٗمل اعمتقضمف إمم اإلضمزاء، واْل٤مصؾ9 أن ذوط اًمٌمءي٘متيض

وأريم٤مٟمف يمذًمؽ ٕن قمدم اًمريمـ يقضم٥م قمدم وضمقد اًمّمقرة اِل٠مُمقر ِّب٤م قمغم اًمّمٗم٦م 

اًمتل اقمتؼمه٤م اًمِم٤مرع وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ٓ َيزئ إٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم أن ُمثؾ ذًمؽ 

اًمريمـ ٓ َيرج اًمّمقرة اِل٠مُمقر ِّب٤م قمـ يمقهن٤م جمزئ٦م يمَم ي٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

يم٤من اْلؼ ظمَلف ُم٤م ىم٤مل وأُم٤م اًمقاضم٤ٌمت ومٖم٤مي٦م ُم٤م آقمتدال وىمٕمقد اًمتِمٝمد وإن 

ُمٓمٚمؼ إُمر أن شمريمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م ٓ أن قمدُمٝم٤م يًتٚمزم قمدم قيًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمٚمٝم٤م وه

اًمّمقرة اِل٠مُمقر ِّب٤م إذا شم٘مرر هذا ٓح ًمؽ أن هذه اًمٗمروض اعمٕمدودة ذم هذا اًم٤ٌمب 

 ُمتقاوم٘م٦م ذم ذات سمٞمٜمٝم٤م واًمٗمرض واًمقاضم٥م ُمؽمادوم٤من قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر

اْلؼ وطم٘مٞم٘م٦م اًمقاضم٥م ُم٤م يٛمدح وم٤مقمٚمف ويذم شم٤مريمف واعمدح قمغم اًمٖمٕمؾ واًمذم قمغم قوه

اًمؽمك ٓ يًتٚمزُم٤من اًمٌٓمَلن سمخَلف اًمنمط وم٢من طم٘مٞم٘متف ُم٤م يًتٚمزم قمدُمف قمدم 

اعمنموط يمَم قمروم٧م وم٤مطمٗمظ هذا اًمتح٘مٞمؼ شمٜمتٗمع سمف ذم ُمقاـمـ وىمع اًمتٗمريع ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٤م 

٘مٝم٤مء ُمـ مجٞمع اعمذاه٥م ويمثػما ُم٤م دمد يمثػم اًمقضمقد ذم ُم١مًمٗم٤مت اًمٗمقًمٚمت٠مصٞمؾ وه

اًمٕم٤مرف سم٤مٕصقل إذا شمٙمٚمؿ ذم اًمٗمروع و٤مىم٧م قمٚمٞمف اعم٤ًمًمؽ وـم٤مطم٧م قمٜمف اعمٕم٤مرف 

 ;13>ص9   َّحس جس  مخ  ُّٱ وص٤مر يم٠مطمد اجل٤مُمديـ قمغم قمٚمؿ اًمٗمروع إٓ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ

إٓ ىمٕمقد اًمتِمٝمد إوؾمط ًمٙمقٟمف ل ي٠مت  ;02>ؾم٠ٌم9   َّ خك حك  جك مق حقُّٱ

قمغم وضمقسمف سمخّمقصف يمَم ورد ذم ىمٕمقد اًمتِمٝمد إظمػم وم٢من  ذم إدًم٦م ذم ُم٤م يدل

إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م إواُمر سم٤مًمتِمٝمد ىمد اىمؽمٟم٧م سمَم يٗمٞمد أن اعمراد اًمتِمٝمد إظمػما ه 

ىمٚم٧م9 وومٞمَم يمتٌف أقمَلم قمـ صٗم٦م اًمّمَلة يم٤مُٓم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  رم اًمزاد  

سمَم ىمٞمده آُم٤مم اسمـ  وأظمتؿ هٜم٤م -رْحٝمَم اهلل شمٕم٤ممم ُمزيد سمٞم٤من ًمٚمٛمريد  وإًم٤ٌمٟمك ؒ
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خ )روى  وم٘م٤مل ؒ ☺صٗم٦م صَلة اًمٜمٌل رم ضم٤مُمع إصقل قمـ  إبػم ؒ

ؾمٛمٕم٧ُم أب٤م ْحٞمد اًم٤ًمقمدي ذم قمنمة » 9سمـ قمٓم٤مءوحمٛمد سمـ قمٛمر, سم٤مًمًٜمد قمـ (د ت

أن٤م أقمٚمٛمٙمؿ سمّمَلة  9ْحٞمدقىم٤مل أب, ىمت٤مدةقُمٜمٝمؿ أب, ☺ُمـ أصح٤مب رؾمقِل اهلل 

 9ىم٤مل ،وٓ أىمدُمٜم٤م ًمف صح٦ٌم ،ٟم٤م ًمٜم٤م شمٌٕم٤مومقاهلل ُم٤م يمٜم٧م سم٠ميمثر ؟ومٚمِؿ9ىم٤مًمقا  ،☺رؾمقِل 

إذا ىم٤مم إمم اًمّمَلة يرومع يديف طمتك  ☺يم٤من رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ،وم٠مقمرض 9ىم٤مًمقا  ،سمغم

ُ طمتك َيْرضِمَع يمؾُّ قمٔمؿ ذم ُمقوع ُمٕمتدٓ ،حي٤مذَي ِّبَم َُمٜمٙمٌٞمف صمؿ  ،صمؿ ي٘مرأ  ،صمؿ ُيٙمؼمِّ

صمؿ  ،قمغم ريمٌتٞمفصمؿ يريمع ويْمٕمف راطمتٞمف  ،يٙمؼمِّ ويرومع يديف طمتك حي٤مذي ِّبَم ُمٜمٙمٌٞمف

صمؿ  ،ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده 9صمؿ يرومع رأؾمف ومٞم٘مقل ،يٕمتدل وٓ يٜمِّْم٥ُم رأؾمف وٓ يْ٘مٜمِعُ 

صمؿ هَيِّقي إمم  ،اهلل أيمؼم 9صمؿ ي٘مقل ،ُمٕمتدٓ ،يرومع يديف طمتك حي٤مذي ِّبَم ُمٜمٙمٌٞمف

 ،وَيْثٜمِل رضمٚمف اًمٞمنى ومٞم٘مٕمد قمٚمٞمٝم٤م ،صمؿ يرومع رأؾمف ،ومٞمج٤مذم يديف قمـ ضمٜمٌٞمف ،إرض

ويْثٜمل رضمٚمف  ،ويرومع ،اهلل أيمؼم 9ويًجد صمؿ ي٘مقل ،ع رضمٚمٞمف إذا ؾمجدويٗمتح أص٤مسم

صمؿ يّمٜمع ذم أظمر ُمثؾ  ،طمتك يرضمَع يمؾ قمٔمؿ إمم ُمقوٕمف ،اًمٞمنى ومٞم٘مٕمد قمٚمٞمٝم٤م

يمَم يمؼم قمٜمد  ،صمؿ إذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم يمؼمه ورومع يديف طمتك حي٤مذَي ِّبَم ُمٜمٙمٌٞمف ،ذًمؽ

إذا يم٤مٟم٧م اًمًجدة اًمتل ومٞمٝم٤م  طمتك ،صمؿ يّمٜمع ذًمؽ ذم سم٘مٞم٦م صَلشمف ،اومتت٤مح اًمّمَلة

ف إين ،اًمتًٚمٞمؿ أظمر ِرضمٚمف هٙمذا يم٤من يّمكم  ،صدىم٧م 9ىم٤مًمقا  ،وىمٕمد ُُمتقريم٤م قمغم ؿِم٘مِّ

 ،☺يمٜم٧ُم ذم جمٚمس ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل » 9وذم رواي٦م ىم٤ملش- ☺رؾمقل اهلل 

وم٢مذا ريمع أُْمٙمـ  9وىم٤مل, ومذيمر سمٕمض هذا اْلدي٨م, ْحٞمدقومتذايمروا صَلشمف، وم٘م٤مل أب

ٞمف ُمـ ريمٌت ج سملم أص٤مسمٕمف ،ٞمفيمٗمه وٓ ص٤مومح  ،همػم ُُمْ٘مٜمِع رأؾمف ،وَهٍم فمٝمره ،وومره

ه  ،وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ،وىم٤مل9 وم٢مذا ىمٕمد ذم اًمريمٕمتلم ىمٕمد قمغم سمٓمـ ىمدُمف اًمٞمنى ،سمخدِّ

وأظمرج ىمدُمٞمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  ،وم٢مذا يم٤من ذم اًمراسمٕم٦م أوم٣م سمقريمف اًمٞمنى إمم إرض

 ،ُُمْٗمؽِمش وٓ ىم٤مسمْمٝمَم إذا ؾمجد ووع يديف همػم 9ىم٤مل» ،هذاقوذم أظمرى ٟمحش- واطمدة

أُؾمٞمد قُْحٞمد وأبقاضمتٛمع أب»وذم أظمرى ىم٤مل9 ش- واؾمت٘مٌؾ سم٠مـمراف أص٤مسمٕمف اًم٘مٌٚم٦م
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 9ُْحٞمدقوم٘م٤مل أب ،☺ومذيمروا صَلة رؾمقِل اهلل  ،وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م

صمؿ ريمع ومقوع يديف  9ىم٤مل, ومذيمر سمٕمض هذا, ☺أن٤م أقمٚمٛمٙمؿ سمّمَلِة رؾمقِل اهلل 

َر يديف ،ٝمَميم٠منف ىم٤مسمض قمٚمٞم ،قمغم ريمٌتٞمف صمؿ ؾمجد  9وىم٤مل ،ومتج٤مرم قمـ ضمٜمٌٞمف ،وَوشمه

ك يديف قمـ ضمٜمٌٞمف ،وم٠مُمٙمـ أنٗمف وضمٌٝمتف ٞمف طمذْ  ،وٟمحه صمؿ رومع رأؾمف  ،ُمٜمٙمٌٞمفووووع يمٗمه

 يٕمٜمل اًمٞمنى, صمؿ ضمٚمس وم٤مومؽمش ِرضمٚمف ،طمتك ومرغ ،ذم ُمقوٕمفقطمتك رضمع يمؾ قُمْم

ف  ،ٛمٜمكووووع يمّٗمف اًمٞمٛمٜمك قمغم ريمٌتف اًمٞم ،وأىمٌؾ سمّمْدر اًمٞمٛمٜمك قمغم ىمٌٚمتف, ويمٗمه

وم٢مذا » 9ىم٤مل،وذم رواي٦م ذم هذا اْلدي٨مش- وأؿم٤مر سم٢مصٌٕمف, اًمٞمنى قمغم ريمٌتف اًمٞمنى

َج سملم ومخذيف همػم طم٤مُِمؾ سمٓمٜمَف قمغم رء ُمـ وَمِخذيف  9وذم رواي٦م اًمؽمُمذيش- ؾمجد ومره

ذم قمنمة ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلِّ قؾمٛمٕمُتف وه 9قمـ أيب ْحٞمد اًم٤ًمقمديوىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر

 ،☺أن٤م َأقمٚمٛمٙمؿ سمّمَلة رؾمقِل اهلل » 9ـ رسمِٕمّل ي٘مقلىمت٤مدة سمقأب 9أطمدهؿ ،☺

وم٤مقمرض،  9ىم٤مًمقا  ،سمغم 9وٓ أيمثرٟم٤م ًمف إشْمَٞم٤مٟم٤م؟ ىم٤مل ،ُم٤م يمٜم٧م أىمدَُمٜم٤م ًمف صح٦ٌم 9ىم٤مًمقا 

إذا ىم٤مم إمم اًمّمَلة  اقمتدل ىم٤مئَم ورومع يديف طمتك حي٤مذي  ☺يم٤من رؾمقل اهلل  9وم٘م٤مل

 ،اهلل أيمؼم 9صمؿ ىم٤مل،َم ُمٜمٙمٌٞمفوم٢مذا أراد أن يريمَع رومع يديف طمتك حي٤مذَي ِّب ،ِّبَم ُمٜمٙمٌْٞمٜمف

ْب رأؾمف ،صمؿ اقمتدل ،وريمع  9صمؿ ىم٤مل ،وووع يديف قمغم ريمٌتٞمف ،ول ُي٘مٜمِعْ  ،ومؾ ُيَّمقِّ

صمؿ  ،ورومع يديف واقمتدل طمتك رضمع يمؾ قمٔمؿ ذم ُمقوٕمف ُمٕمتدٓ ،ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده

وومتح  ،صمؿ ضم٤مرم قَمُْمديف قمـ إسمٓمٞمف ،اهلل أيمؼم 9صمؿ ىم٤مل ،هَقى إمم إرض ؾم٤مضمدا

ذم قصمؿ اقمتدل طمتك َيْرضِمَع يمؾ قمْم ،صمؿ صَمٜمك رضمٚمف اًمٞمنى وىمٕمد قمٚمٞمٝم٤م ،رضمٚمٞمف أص٤مسمع

صمؿ إذا ىم٤مم ُمـ اًمًجدشملم  ،طمتك صٜمع ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمثؾ ذًمؽ ،صمؿ هنض ،ُمقوٕمف

صمؿ صٜمع  ،يمَم صٜمع طملم اومتتح اًمّمَلة ،طمتك حي٤مذَي ِّبَم ُمٜمٙمٌٞمف ،ورومع يديف ،يمؼمه 

وىمٕمد  ،أظمر ِرضمٚمف اًمٞمنى 9ومٞمٝم٤م صَلشمفطمتك إذا يم٤مٟم٧م اًمريمٕم٦م اًمتل شمٜم٘ميض  ،يمذًمؽ

يم٤م ف ُُمَتَقرِّ  ،ورومع يديف ،وُمٕمٜمك ىمقًمف إذا ىم٤مم ُمـ اًمًجدشملم»ىم٤مل9 ش- صمؿ ؾمٚمؿ ،قمغم ؿم٘مِّ

أن٤م يمٜم٧ُم  9ْحٞمدقوأظمرضمف اًمٌخ٤مري خمتٍما ىم٤مل أبش-إذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم 9يٕمٜمل
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ريمع  وإذا ،رأيُتف إذا يمؼمه ضمٕمؾ يديف طمذاء ُمٜمٙمٌٞمف ،☺أطمٗمٔمٙمؿ ًمّمَلة رؾمقل اهلل 

وم٢مذا رومع رأؾمف اؾمتقى طمتك يٕمقد يمؾ وم٘م٤مر  ،صمؿ هٍَمَ فمٝمره ،أُمٙمـ يديف ُمـ ريمٌتٞمف

وم٢مذا ؾمجد ووع يديف همػم ُمٗمؽمش وٓ ىم٤مسمْمٝمَم  واؾمت٘مٌؾ سم٠مـمراف أص٤مسمع  ،إمم ُمٙم٤مٟمف

 ،وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ،وم٢مذا ضمٚمس ذم اًمريمٕمتلم ضمٚمس قمغم ِرضمٚمف اًمٞمنى ،رضمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م

م رِ  ،وم٢مذا ضمٚمس ذم اًمريمٕم٦م أظمرة وىمٕمد قمغم  ،وٟمّم٥م إظمرى ،ضمٚمف اًمٞمنىىمده

 ش-ُم٘مٕمدشمف
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 املشألة الثالثة

  حشب االحوال( مدوصالة اجلناعة )د 

رم هذه اعم٠ًمل٦م ٟمجد اضم٤مسم٤مت قمـ أؾمئٚم٦م ُمتٜمققم٦م قمـ صَلة اجلَمقم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمٙمؿ 

طمٙمؿ صَلة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ قوُم٤م ه ؟وُم٤م هك أقمذار شم٤مريمٝم٤م  ؟صَلة اجلَمقم٦م اًمنمقمك 

وٟمٌدأ  ؟إومم سم٤مُٓم٤مُم٦م  وُم٤م هك اًمًٜمـ اًمتك يٜمٌٖمك قمٚمٞمف ُمراقم٤مهت٤مقوُمـ ه ؟اًمّمػ 

ُمٕم٤م أطمٌتك رم اهلل وحم٦ٌم ظمٚمٞمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ُمع اْلٙمؿ اًمنمقمك ًمّمَلة 

يمت٤مب صَلة اجلَمقم٦م وآُم٤مُم٦م سم٘مقًمف  اجلَمقم٦م  وم٘مد  صدر آُم٤مم اًمٌخ٤مرى ؒ

  وضمقِّب٤م سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمده ؒقمٜمقان ًمف دًٓم٦م قمغمق)سم٤مب وضمقب صَلة اجلَمقم٦م( وه

صمؿ ىم٤مل ىمٌؾ روايتف ٕطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب اعمًٜمدة   وىم٤مل اْلًـ إن ُمٜمٕمتف أُمف قمـ اًمٕمِم٤مء 

ذم اجلَمقم٦م ؿمٗم٘م٦م ل يٓمٕمٝم٤م أى أنف ي٘مقل اهن٤م أيْم٤م واضم٦ٌم قمٜمد اإلُم٤مم اْلًـ اًمٌٍمى 

ورم  اعمٕمّمٞم٦م   صمؿ سمدأ اًم٤ٌمب سمحدي٨م سمدًٓم٦م أن شمريمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م وٓ ـم٤مقم٦م ًمٚمقاًمديـ رم

 -ي١ميده ٟمٔمره

وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج  ,0

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد مهٛم٧م أن آُمر )ىم٤مل ☺أن رؾمقل اهلل  9قمـ أيب هريرة

سمحٓم٥م ومٞمحٓم٥م صمؿ آُمر سم٤مًمّمَلة ومٞم١مذن َل٤م صمؿ آُمر رضمَل ومٞم١مم اًمٜم٤مس صمؿ أظم٤مًمػ إمم 

ٜم٤م يٕمٚمؿ أطمدهؿ أنف َيد قمرىم٤م ؾمٛمٞمقًمرضم٤مل وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده 

  ,9ُم٤م يدل قمغم ومْمٚمٝم٤م ُم٤م يغم   صمؿ روى ؒ ُمرُم٤مشملم طمًٜمتلم ًمِمٝمد اًمٕمِم٤موأ

وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٌد اهلل سمـ   ,1

شمٗمْمؾ صَلة اًمٗمذ سمًٌع وقمنميـ صَلة اجلَمقم٦م )ىم٤مل  ☺قمٛمر أن  رؾمقل اهلل 

 -درضم٦م
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 سمـ يقؾمػ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمٚمٞم٨م طمدصمٜمل اسمـ اَل٤مد قمـ قمٌد اهلل سمـ طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل ,2

صَلة اجلَمقم٦م شمٗمْمؾ )ي٘مقل  ☺أنف ؾمٛمع اًمٜمٌل  9ظم٤ٌمب قمـ أيب ؾمٕمٞمد اْلدري

 -(صَلة اًمٗمذ سمخٛمس وقمنميـ درضم٦م

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمَمقمٞمؾ ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد ىم٤مل طمدصمٜم٤م إقمٛمش ىم٤مل  ,3

صَلة ) ☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ؾمٛمٕم٧م أب٤م ص٤مًمح ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أب٤م هريرة ي٘مقل 

اًمرضمؾ ذم اجلَمقم٦م شمْمٕمػ قمغم صَلشمف ذم سمٞمتف وذم ؾمقىمف َخ٦ًم وقمنميـ وٕمٗم٤م وذًمؽ 

 اًمّمَلة ل َيط أنف إذا شمقو٠م وم٠مطمًـ اًمقوقء صمؿ ظمرج إمم اعمًجد ٓ َيرضمف إٓ

ظمٓمقة إٓ رومٕم٧م ًمف ِّب٤م درضم٦م وطمط قمٜمف ِّب٤م ظمٓمٞمئ٦م وم٢مذا صغم ل شمزل اعمَلئٙم٦م شمّمكم 

قمٚمٞمف ُم٤م دام ذم ُمّمَله مهللا صؾ قمٚمٞمف مهللا ارْحف وٓ يزال أطمديمؿ ذم صَلة ُم٤م 

  , (اٟمتٔمر اًمّمَلة
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله  ورواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده أيْم٤م قَم

ضُمِؾ رِم مَج٤َمقَم٦ٍم شَمِزيُد قَمغَم َصََلشمِِف رِم سَمْٞمتِِف َوَصََلشمِِف رِم ؾُمقىِمِف سمِْْمًٕم٤م » ☺ َصََلُة اًمره

ِجَد َٓ  ًْ ـَ اًْمُقُوقَء صُمؿه َأتَك اعْمَ ًَ ٠َم وَم٠َمطْم ـَ َدَرضَم٦ًم َوَذًمَِؽ َأنه َأطَمَدُهْؿ إَِذا شَمَقوه ي َوقِمنْمِ

ََلُة َٓ ُيرِ  ََلَة وَمَٚمْؿ ََيُْط ظَمْٓمَقًة إِٓه ُروِمَع ًَمُف ِِّب٤َم َدَرضَم٦ٌم َوطُمطه قَمٜمُْف َيٜمَْٝمُزُه إِٓه اًمّمه يُد إِٓه اًمّمه

ََلُة  ََلِة َُم٤م يَم٤مَٟم٧ِم اًمّمه ِجَد يَم٤مَن رِم اًمّمه ًْ ِجَد وَم٢ِمَذا َدظَمَؾ اعْمَ ًْ ٞمَئ٦ٌم طَمتهك َيْدظُمَؾ اعْمَ
ِِّب٤َم ظَمٓمِ

ُف َواعْمَََلِئَٙم٦ُم ُيَّمٚمُّقَن قَمغَم  ًُ ِف اًمهِذى َصغمه وِمٞمِف َيُ٘مقًُمقَن ِهَك حَتٌِْ ًِ ٚمِ  َأطَمِديُمْؿ َُم٤م َداَم رِم جَمْ

 -شمه اهْمِٗمْر ًَمُف اًمٚمهُٝمؿه شُم٥ْم قَمَٚمْٞمِف َُم٤م َلْ ُي١ْمِذ وِمٞمِف َُم٤م َلْ حُيِْدْث وِمٞمفِ اًمٚمهُٝمؿه اؒ

 9ي٘مقل☺وروى اًمٌخ٤مرى سمًٜمده أن أب٤م هريرة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ,4

ة أطمديمؿ وطمده سمخٛم٦ًم وقمنميـ ضمزءا ودمتٛمع ُمَلئٙم٦م شمٗمْمؾ صَلة اجلٛمٞمع صَل)

  نئ 9ُّ هريرة وم٤مىمرؤوا إن ؿمئتؿقصمؿ ي٘مقل أب (-اًمٚمٞمؾ وُمَلئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر ذم صَلة اًمٗمجر
ء9   َّ مب زب رب يئ ىئ ورم ذطمف قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مرى  ، ;67>اإلها

وَخس وقمنميـ  ،سمًٌع وقمنميـ درضم٦م 9)سمتٍمف(  ىمقًمف ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ؒ
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يدل قمغم شمْمٕمٞمػ صمقاب اعمّمغم رم مج٤مقم٦م قمغم صمقاب  ،زًءاوَخس وقمنميـ ضم ،وٕمًٗم٤م

وهذه  9ىم٤مل اسمـ اًم٘مّم٤مر ،اعمّمغم وطمده ِّبذه إضمزاء وهذه إوص٤مف اعمذيمقرة

وظم٤مًمػ ذًمؽ أهؾ  ،يمَم ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ،إطم٤مدي٨م شمدل قمغم أن اًمّمَلة رم مج٤مقم٦م ؾمٜم٦م

 9اصمٜملمواًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م رم وضمٝملم  ،صَلة اجلَمقم٦م ومريْم٦م 9وىم٤مًمقا  ،اًمٔم٤مهر

 9واًمث٤مٟمك ،ًمٞم٧ًم سمّمَلة 9وهؿ ي٘مقًمقن ،أنف أب٧ٌم صَلة اًمٗمذ وؾمَمه٤م صَلة 9أطمدمه٤م

ومدل أن اعمٜمٗمردة وم٤موٚم٦م إٓ أن  ،وم٠مب٧ٌم ًمٚمجَمقم٦م ومْمًَل  ،وم٤موؾ سمٞمٜمٝمَم ♠أنف 

ومَم ُمٕمٜمك اظمتَلف اًمدرضم٤مت  9وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ 9وىم٤مل ؒ–ُمرشمٌتٝم٤م أن٘مص

سمخٛم٦ًم ) 9وُمرة ىم٤مل ،(سمًٌع وقمنميـ درضم٦م) 9ومٛمرة ىم٤مل ،وإضمزاء رم أصم٤مر

 ،وإٟمَم شمدرك سم٤مًمتقىمٞمػ ،أن اًمٗمْم٤مئؾ ٓ شمدرك سم٤مًمرأى 9وم٤مجلقاب (-؟وقمنميـ ضمزًءا

وذًمؽ أنف حيتٛمؾ أن يٙمقن  ،وهذا آظمتَلف ًمف ُمٕمٜمك صحٞمح ي١ميد سمٕمْمف سمٕمًْم٤م

أن ومْمؾ صَلة اجلَمقم٦م قمغم صَلة اًمٗمذ سمخٛم٦ًم  ،أقمٚمٛمف اهلل قمز وضمؾ ♠

ومٙمٛمٚمف ؾمًٌٕم٤م  ،َمقم٦م قمغم صَلة اًمٗمذصمؿ زاد شمٕم٤ممم رم ومْمؾ اجل ،وقمنميـ ضمزًءا

أنف ُمـ  ♠وم٘مد أظمؼم  -♠وُمثؾ هذا اعمٕمٜمك يمثػم رم ذيٕمتف  ،وقمنميـ

ُمـ صغم قمٚمٞمف ) 9ورم طمدي٨م آظمر (،ؿمٗمٕمقا ومٞمف ،صغم قمٚمٞمف ُم٤مئ٦م ُمـ اعم١مُمٜملم)

 ،ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يِمٝمد ًمف أرسمٕم٦م سمخػم إٓ أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م)ورم طمدي٨م آظمر9  (-أرسمٕمقن

وهذا يمٚمف إٟمَم يم٤من يٜمزل  (-واصمٜم٤من 9ىم٤مل ؟واصمٜم٤من 9ىمٞمؾ ،صمَلصم٦مو 9ىم٤مل ؟وصمَلصم٦م 9وم٘مٞمؾ

 اك يق ىق ُّٱ 9يمَم ىم٤مل ًمف شمٕم٤ممم ،ويٕمٚمؿ سمَم ل يٕمٚمؿ ىمٌؾ ذًمؽ ،قمغم اًمٜمٌك ومٞمف اًمقطمك
صمؿ أقمٚمٛمف سمٕمد ذًمؽ أنف همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م  ،;8 9إطم٘م٤مف> ٱَّيك ىك مك لك

ومٙمذًمؽ  ،قمـ اَلقىول يٜمٓمؼ  ،ومٙم٤من َيؼم أُمتف قمغم طم٥ًم ُم٤م يقطمك إًمٞمف ،شم٠مظمر

ويٛمٙمـ أن يٙمقن  9ىم٤مل اعم١مًمػ امم أن ىم٤مل ؒ– شمْمٕمٞمػ صمقاب صَلة اجلَمقم٦م

اضمتَمع اعمَلئٙم٦م رم اًمٗمجر واًمٕمٍم مُه٤م اًمدرضمت٤من اًمزائدشم٤من قمغم اْلٛم٦ًم واًمٕمنميـ 
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وإٟمَم ىمٚم٧م هذا ُمـ  ،واهلل أقمٚمؿ ،ضمزًءا رم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات اًمتك ٓ دمتٛمع اعمَلئٙم٦م ومٞمٝم٤م

شمٗمْمؾ صَلة اجلَمقم٦م صَلة أطمديمؿ وطمده ) 9اًمرؾمقل ي٘مقلؾمٛمٕم٧م  9ىمقل أبك هريرة

 (،ودمتٛمع ُمَلئٙم٦م اًمٚمٞمؾ وُمَلئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر رم صَلة اًمٗمجر ،سمخٛم٦ًم وقمنميـ ضمزًءا

وىمٓمٕمف ُمـ اجلٛمٚم٦م  ،واؾمت٠منػ اًمٙمَلم ،وم٤مصٚم٦موومذيمر اضمتَمع اعمَلئٙم٦م رم اًمٗمجر سمقا 

قمغم اْلٛم٦ًم ودرضم٦م زائدة  ومدل ذًمؽ قمغم أن اضمتَمع اعمَلئٙم٦م يقضم٥م ومْمًَل  ،اعمت٘مدُم٦م

ًمٞمًت٤م ًمٖمػممه٤م ُمـ اًمّمٚمقات ا ه-                            ،ومّم٤مرشم٤م درضمتلم ًمٚمٗمجر واًمٕمٍم ،وقمنميـ

ىم٤مل اًمؽمُمذي قم٤مُم٦م ُمـ رواه ىم٤مًمقا َخ٤ًم وقمنميـ  9رم اًمٗمتح وىم٤مل اسمـ طمجر ؒ

إٓ سمـ قمٛمر وم٢مٟمف ىم٤مل ؾمٌٕم٤م وقمنميـ ىمٚم٧م ل َيتٚمػ قمٚمٞمف ذم ذًمؽ إٓ ُم٤م وىمع قمٜمد قمٌد 

قمٌد اهلل اًمٕمٛمري قمـ ٟم٤مومع وم٘م٤مل ومٞمف َخس وقمنمون ًمٙمـ اًمٕمٛمري  اًمرزاق قمـ

وٕمٞمػ ووىمع قمٜمد أيب قمقاٟم٦م ذم ُمًتخرضمف ُمـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ 

قمٛمر قمـ ٟم٤مومع وم٢مٟمف ىم٤مل ومٞمف سمخٛمس وقمنميـ وهل ؿم٤مذة خم٤مًمٗم٦م ًمرواي٦م اْلٗم٤مظ ُمـ 

د ُمًٚمؿ ُمـ أصح٤مب قمٌٞمد اهلل وأصح٤مب ٟم٤مومع وإن يم٤من راوهي٤م صم٘م٦م وأُم٤م ُم٤م وىمع قمٜم

رواي٦م اًمْمح٤مك سمـ قمثَمن قمـ ٟم٤مومع سمٚمٗمظ سمْمع وقمنميـ ومٚمٞم٧ًم ُمٖم٤ميرة ًمرواي٦م 

اْلٗم٤مظ ًمّمدق اًمٌْمع قمغم اًمًٌع وأُم٤م همػم سمـ قمٛمر ومّمح قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة 

يمَم ذم هذا اًم٤ٌمب وقمـ سمـ ُمًٕمقد قمٜمد أْحد وسمـ ظمزيٛم٦م وقمـ أيب سمـ يمٕم٥م قمٜمد سمـ 

وورد أيْم٤م ُمـ ـمرق وٕمٞمٗم٦م قمـ  ُم٤مضم٦م واْل٤ميمؿ وقمـ قم٤مئِم٦م وأنس قمٜمد اًمناج

ُمٕم٤مذ وصٝمٞم٥م وقمٌد اهلل سمـ زيد وزيد سمـ صم٤مسم٧م ويمٚمٝم٤م قمٜمد اًمٓمؼماين واشمٗمؼ اجلٛمٞمع 

َخس قمغم اًمِمؽ وؾمقى رواي٦م وقمغم َخس وقمنميـ ؾمقى رواي٦م أيب وم٘م٤مل أرسمع أ

ٕيب هريرة قمٜمد أْحد ىم٤مل ومٞمٝم٤م ؾمٌع وقمنمون وذم إؾمٜم٤مده٤م ذيؽ اًم٘م٤ميض وذم طمٗمٔمف 

قمقاٟم٦م سمْمٕم٤م وقمنميـ وًمٞم٧ًم ُمٖم٤ميرة أيْم٤م ًمّمدق اًمٌْمع  وٕمػ وذم رواي٦م ٕيب

قمغم اْلٛمس ومرضمٕم٧م اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م إمم اْلٛمس واًمًٌع إذ ٓ أبر ًمٚمِمؽ واظمتٚمػ 
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ذم أهيَم أرضمح وم٘مٞمؾ رواي٦م اْلٛمس ًمٙمثرة رواهت٤م وىمٞمؾ رواي٦م اًمًٌع ٕن ومٞمٝم٤م زي٤مدة ُمـ 

عمذيمقر ممٞمز اًمٕمدد اققمدل طم٤مومظ ووىمع آظمتَلف ذم ُمقوع آظمر ُمـ اْلدي٨م وه

طمذف اعمٛمٞمز إٓ ـمرق طمدي٨م أيب هريرة وومٗمل اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م اًمتٕمٌػم سم٘مقًمف درضم٦م أ

ومٗمل سمٕمْمٝم٤م وٕمٗم٤م وذم سمٕمْمٝم٤م ضمزءا وذم سمٕمْمٝم٤م درضم٦م وذم سمٕمْمٝم٤م صَلة ووىمع هذا 

إظمػم ذم سمٕمض ـمرق طمدي٨م أنس واًمٔم٤مهر أن ذًمؽ ُمـ شمٍمف اًمرواة وحيتٛمؾ أن 

ـ إبػم إٟمَم ىم٤مل درضم٦م ول ي٘مؾ ضمزءا وٓ يٙمقن ذًمؽ ُمـ اًمتٗمٜمـ ذم اًمٕم٤ٌمرة وأُم٤م ىمقل سم

وآرشمٗم٤مع وم٢من شمٚمؽ قذًمؽ ٕنف أراد اًمثقاب ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمقٟمّمٞم٤ٌم وٓ طمٔم٤م وٓ ٟمح

ومقق هذه سمٙمذا ويمذا درضم٦م ٕن اًمدرضم٤مت إمم ضمٝم٦م ومقق ومٙم٠منف سمٜم٤مه قمغم أن إصؾ 

ًمٗمظ درضم٦م وُم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ شمٍمف اًمرواة ًمٙمـ ٟمٗمٞمف ورود اجلزء ُمردود وم٢مٟمف صم٤مسم٧م 

يمذًمؽ اًمْمٕمػ    وىمد مجع سملم روايتك اْلٛمس واًمًٌع سمقضمقه ُمٜمٝم٤م أن ذيمر اًم٘مٚمٞمؾ و

ٓ يٜمٗمك اًمٙمثػم وهذا ىمقل ُمـ ٓ يٕمتؼم ُمٗمٝمقم اًمٕمدد ًمٙمـ ىمد ىم٤مل سمف مج٤مقم٦م ُمـ 

 ☺اًمقضمف اًمث٤مين ًمٕمٚمف قأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وطمٙمك قمـ ٟمّمف وقمغم هذا وم٘مٞمؾ وه

وشمٕم٘م٥م سم٠منف حيت٤مج إمم  أظمؼم سم٤مْلٛمس صمؿ أقمٚمٛمف اهلل سمزي٤مدة اًمٗمْمؾ وم٠مظمؼم سم٤مًمًٌع

اًمت٤مريخ وسم٠من دظمقل اًمٜمًخ ذم اًمٗمْم٤مئؾ خمتٚمػ ومٞمف ًمٙمـ إذا ومرقمٜم٤م قمغم اعمٜمع شمٕملم 

شم٘مدم اْلٛمس قمغم اًمًٌع ُمـ ضمٝم٦م أن اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل ي٘مٌؾ اًمزي٤مدة ٓ اًمٜم٘مص صم٤مًمثٝم٤م أن 

اظمتَلف اًمٕمدديـ سم٤مظمتَلف ممٞمزمه٤م وقمغم هذا وم٘مٞمؾ اًمدرضم٦م أصٖمر ُمـ اجلزء وشمٕم٘م٥م 

ى قمٜمف اجلزء روى قمٜمف اًمدرضم٦م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ اجلزء ذم اًمدٟمٞم٤م واًمدرضم٦م سم٤من اًمذي رو

ُمٌٜمك قمغم اًمتٖم٤مير راسمٕمٝم٤م اًمٗمرق سم٘مرب اعمًجد وسمٕمده ظم٤مُمًٝم٤م اًمٗمرق قذم أظمرة وه

ذم وأظمِمع ؾم٤مدؾمٝم٤م اًمٗمرق سم٤مي٘م٤مقمٝم٤م ذم اعمًجد أوسمح٤مل اعمّمكم يم٠من يٙمقن أقمٚمؿ أ

سمٕمْمٝم٤م ورق سم٤مدراك يمٚمٝم٤م أهمػمه ؾم٤مسمٕمٝم٤م اًمٗمرق سم٤معمٜمتٔمر ًمٚمّمَلة وهمػمه صم٤مُمٜمٝم٤م اًمٗم

شم٤مؾمٕمٝم٤م اًمٗمرق سمٙمثرة اجلَمقم٦م وىمٚمتٝمؿ قم٤مذه٤م اًمًٌع خمتّم٦م سم٤مًمٗمجر واًمٕمِم٤مء وىمٞمؾ 
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سم٤مًمٗمجر واًمٕمٍم واْلٛمس سمَم قمدا ذًمؽ طم٤مدى قمنمه٤م اًمًٌع خمتّم٦م سم٤مجلٝمري٦م 

واْلٛمس سم٤مًمني٦م وهذا اًمقضمف قمٜمدي أوضمٝمٝم٤م ِل٤م ؾم٠مبٞمٜمف صمؿ إن اْلٙمٛم٦م ذم هذا اًمٕمدد 

                                              -ٜمك ا ـهعمٕماْل٤مص همػم حم٘م٘م٦م ا

ىم٤مل اًمؽمُمذي9 قم٤مُم٦م ُمـ رواه )رم ؾمٌؾ اًمًَلم  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مٟمك ؒ

 ًً 9 َخ ًً "ؾمٌٕم٦م وقمنميـ" وًمف رواي٦م ومٞمٝم٤م"وقمنميـ إٓ اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل9 ٤مىم٤مًمقا  ٤مَخ

د ومرواي٦م اْلٛمس واًمٕمنميـ  داظمٚم٦م وقمنميـ" وٓ ُمٜم٤موم٤مة وم٢من ُمٗمٝمقم اًمٕمدد همػم ُمرا

ًٓ  اسم٤مٕىمؾ قمددً  ☺أنف أظمؼم وحت٧م رواي٦م اًمًٌع واًمٕمنميـ، أ صمؿ أظمؼم سم٤مٕيمثر،  أو

وأنف زي٤مدة شمٗمْمؾ اهلل ِّب٤م- وىمد زقمؿ ىمقم أن اًمًٌع حمٛمقًم٦م قمغم ُمـ صغم ذم اعمًجد، 

واْلٛمس عمـ صغم ذم همػمه- وىمٞمؾ9 اًمًٌع ًمٌٕمٞمد اعمًجد واْلٛمس ًم٘مريٌف، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

وم٤مه٤م اعمّمٜمػ ذم ومتح اًم٤ٌمري، وهل أىمقال ختٛمٞمٜمٞم٦م أبدى ُمٜم٤مؾم٤ٌمت وشمٕمٚمٞمَلت اؾمتق

ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ٟمص- واجلزء واًمدرضم٦م سمٛمٕمٜمك واطمد هٜم٤م ٕنف قمؼم سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمَم قمـ 

أظمر وىمد ورد شمٗمًػممه٤م سم٤مًمّمَلة وأن اًمّمَلة اجلَمقم٦م سمًٌع وقمنميـ صَلة 

ومرادى- واْلدي٨م طم٨م قمغم اجلَمقم٦م- وومٞمف دًمٞمؾ قمغم قمدم وضمقِّب٤م، وىمد ىم٤مل سمقضمقِّب٤م 

 ☺أن رؾمقل اهلل  ◙مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمَمء ُمًتدًملم سم٘مقًمف9 وقمـ أيب هريرة 

ًم٘مد مهٛم٧م" ضمقاب اًم٘مًؿ، "واًمذي ٟمٗمز سمٞمده" أي ذم ُمٚمٙمف وحت٧م شمٍمومف"ىم٤مل9

أن آُمر سمحٓم٥م "قمـ شمرك اجلَمقم٦م ا ًمٌٞم٤من قمٔمؿ ؿم٠من ُم٤م يذيمره زضمرً  ☺واإلىم٤ًمم ُمٜمف 

ن َل٤م صمؿه آُمُر رضمًَل  َلة ومٞم١مذه مه اًمٜم٤مس صمؿ ُأظم٤مًمِػ" ذم ومٞم١مُ  ومُٞمحٓم٥م صمؿ آُمُر سم٤مًمّمه

َلة" أي "إمم رضم٤مل"اًمّمح٤مح ظم٤مًمػ إمم ومَلن أي أت٤مه إذا هم٤مب قمٜمف ٓ يِمٝمدون اًمّمه

يٕمٚمؿ أطمُدهؿ أنف قوم٠ُمطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ- واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم"ٓ حييون اجلَمقم٦م

 ٤مؾمٛمٞمٜمً "اًمٕمٔمؿ إذا يم٤من قمٚمٞمف ْلؿق،" سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمراء صمؿ ىم٤مف ه٤مَيد قمرىمً 

لم" شمثٜمٞم٦م ُمرُم٤مة سمٙمن اعمٞمؿ ومراء ؾم٤ميمٜم٦م وىمد شمٗمتح اعمٞمؿ وهل ُم٤م سملم فمٚمٗمل ُمرُم٤مُمتوأ
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- "أي صَلشمف مج٤مقم٦م"ًمِمٝمد اًمِٕمِم٤مء""طمًٜمتلم" سمٛمٝمٛمٚمتلم ُمـ اْلًـ"اًمِم٤مة ُمـ اًمٚمحؿ

واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري"-واْلدي٨م دًمٞمؾ قمغم وضمقب "ُمتٗمؼ قمٚمٞمف9 أي سملم اًمِمٞمخلم

٘مقن اًمٕم٘مقسم٦م، وٓ قم٘مقسم٦م إٓ قمغم ٓ يمٗم٤مي٦م إذ ىمد ىم٤مم ِّب٤م همػمهؿ ومَل يًتح ٤ماجلَمقم٦م قمٞمٜمً 

ومٕمؾ حمرم- وإمم أهن٤م ومرض قملم9 ذه٥م قمٓم٤مء وإوزاقمل وأْحد وشمرك واضم٥م أ

ًمٕم٤ٌمس وىم٤مًم٧م سمف قصمقر واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اعمٜمذر واسمـ طم٤ٌمن وُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أبقوأب ا

اًمٔم٤مهري٦م- وىم٤مل داود9 إهن٤م ذط ذم صح٦م اًمّمَلة سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م َيت٤مره ُمـ أن يمؾ واضمد 

ذط ومٞمٝم٤م، ول يًٚمف ًمف هذا، ٕن اًمنمـمٞم٦م ٓ سمد َل٤م ُمـ دًمٞمؾ، وًمذا قة ومٝمذم اًمّمَل

ًمٕم٤ٌمس حتّمٞمًَل قوذه٥م أب ,ىم٤مل أْحد وهمػمه9 إهن٤م واضم٦ٌم همػم ذط- عمذه٥م اَل٤مدي  ا

أهن٤م ومرض يمٗم٤مي٦م، وإًمٞمف ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ ُمت٘مدُمل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ويمثػم ُمـ اْلٜمٗمٞم٦م 

طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطم٤ٌمه واًمٜم٤مس إمم أهن٤م قواِل٤مًمٙمٞم٦م- وذه٥م زيد سمـ قمكم واعم١ميد سم٤مهلل وأب

ؾمٜم٦م ُم١ميمدة-  اؾمتدل اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمقضمقب سمحدي٨م اًم٤ٌمب، ٕن اًمٕم٘مقسم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ٓ شمٙمقن 

إٓ قمغم شمرك اًمٗمرائض، وسمٖمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م يمحدي٨م اسمـ ُمٙمتقم أنف ىم٤مل9 ي٤م رؾمقل 

 وٟمخًَل  ا اهلل ىمد قمٚمٛم٧م ُم٤م يب وًمٞمس زم ىم٤مئد ـ زاد أْحد ـ وإن سمٞمٜمل وسملم اعمًجد ؿمجرً 

أتًٛمع اإلىم٤مُم٦م؟" ىم٤مل9 ٟمٕمؿ، "9☺وٓ أىمدر قمغم ىم٤مئد يمؾ ؾم٤مقم٦م، ىم٤مل 

أتًٛمع "وم٤مطميه٤م" أظمرضمف أْحد واسمـ ظمزيٛم٦م واْل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن سمٚمٗمظ"ىم٤مل9

ٌْقً قإذان؟ ىم٤مل9 ٟمٕمؿ- ىم٤مل9 وم٤مهت٤م وًم " وإطم٤مدي٨م ذم ُمٕمٜم٤مه يمثػمة وي٠ميت طمدي٨م ا طَم

ب قمٚمٞمٝم٤م وسمّقسم٦م اسمـ أم ُمٙمتقم، وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، وىمد أـمٚمؼ اًمٌخ٤مري اًمقضمق

يم٤مٟم٧م ومرض قسم٤مب وضمقب صَلة اجلَمقم٦م"- وىم٤مًمقا9 هل ومرض قملم إذ ًم"سم٘مقًمف9

وُمـ ُمٕمف َل٤م- وأُم٤م اًمتحريؼ ذم  ☺يمٗم٤مي٦م ًمٙم٤من ىمد أؾم٘مط وضمقِّب٤م ومٕمؾ اًمٜمٌل 

، ومٝمذا ظم٤مص- وأدًم٦م اًم٘م٤مئؾ ٤ماًمٕم٘مقسم٤مت سم٤مًمٜم٤مر وم٢مٟمف وإن يم٤من ىمد صم٧ٌم اًمٜمٝمل قمٜمف قم٤مُمً 

رض قملم سمٜم٤مًء قمغم ىمٞم٤مم اًمّم٤مرف ًمألدًم٦م قمغم سم٠مهن٤م ومرض يمٗم٤مي٦م أدًم٦م ُمـ ىم٤مل إهن٤م وم

ومرض اًمٕملم إمم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م- وىمد أـم٤مل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمًٜمٞم٦م اًمٙمَلم ذم اجلقاسم٤مت قمـ 
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هذا اْلدي٨م سمَم ٓ يِمٗمل وأىمرِّب٤م أنف ظمرج خمرج اًمزضمر ٓ اْل٘مٞم٘م٦م سمدًمٞمؾ أنف ل يٗمٕمٚمف 

قم٦م أومْمؾ صَلة اجلَم"ذم طمدي٨م أيب هريرة ☺- واؾمتدل اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمًٜمٞم٦م سم٘مقًمف ☺

يم٤مٟم٧م اًمٗمرادى همػم جمزئ٦م ِل٤م يم٤مٟم٧م َل٤م قُمـ صَلة اًمٗمّذ" وم٘مد اؿمؽميم٤م ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م، وًم

إذا صٚمٞمتَم ذم رطم٤مًمٙمَم" وم٠مب٧ٌم َلَم اًمّمَلة ذم رطم٤مَلَم ول يٌلم "وطمدي٨م ومْمٞمٚم٦م أصًَل 

 أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م مج٤مقم٦م ا ه 

ؿ اًمنمقمك اذن ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن أئٛمتٜم٤م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمد اظمتٚمٗمقا رم اْلٙم 9ىمٚم٧م 

ضمقب اًمٕمٞمٜمك ًمّمَلة اجلَمقم٦م ومذهٌقا رم اًمث٤مسم٧م اعمٕمتؼم قمٜمٝمؿ امم صمَلصم٦م أىمقال  هك اًمق

طمٞم٨م ذه٥م اْلٜم٤مسمٚم٦م امم  واًمٜمدب –واًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئك,ًمٖمػم أصح٤مب إقمذار

اًمقضمقب وُمٕمٝمؿ رم ذًمؽ ؿمٞمخ آؾمَلم وشمٚمٛمٞمذه اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م وهمػممه٤م وَلؿ 

 -أدًمتٝمؿ اًمٔم٤مهرة قمغم ذًمؽ

 ؿمج٤مع ؒقذه٥م اًمٞمف أب)ٞم٦م وإطمٜم٤مف واًمِم٤مومٕمٞم٦م رم ىمقل َلؿ وذه٧ٌم اِل٤مًمٙم

رم ُمتٜمف( إمم أهن٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وُمٕمٝمؿ رم هذا اًمراى آُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك  وَلؿ أدًمتٝمؿ 

ويم٠من هذا )قمٜمدهؿ اًمٔم٤مهرة قمغم ذًمؽ وذه٥م اهمٚم٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م امم اهن٤م ومرض يمٗم٤مي٦م  

يمثػم ضمدا قت٤ٌمره وهوقمـ هذا آظمتَلف اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمئغ )ٓقمٕمتٛمد( اًمرأى قمٜمدهؿ اعم

 9رم ومروع إطمٙم٤مم يمَم ٟمٕمٚمؿ(  ي٘مقل اًمديمتقر اًمزطمٞمغم رم اًمٗم٘مف آؾمَلُمك وأدًمتف

ومرض- وم٘م٤مل اْلٜمٗمٞم٦م واِل٤مًمٙمٞم٦م9 اجلَمقم٦م ذم اًمٗمرائض وصَلة اجلَمقم٦م إُم٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة أ)

همػم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة، ًمٚمرضم٤مل اًمٕم٤مىمٚملم اًم٘م٤مدريـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػم طمرج، ومَل دم٥م 

ًمّمٌٞم٤من واعمج٤مٟملم واًمٕمٌٞمد واعم٘مٕمد واعمريض واًمِمٞمخ اَلرم وُم٘مٓمقع قمغم اًمٜم٤ًمء وا

صَلة اجلَمقم٦م »اًمٞمد واًمرضمؾ ُمـ ظمَلف- ويمقهن٤م ؾمٜم٦م؛ ٕن فم٤مهر اْلدي٨م اًم٤ًمسمؼ 

يدل قمغم أن ش سمًٌع وقمنميـ درضم٦موشمٗمْمؾ صَلة اًمٗمذ سمخٛمس وقمنميـ درضم٦م، أ

اًمّمَلة اًمقاضم٦ٌم، اًمّمَلة ذم اجلَمقم٤مت ُمـ ضمٜمس اعمٜمدوب إًمٞمف، ويم٠مهن٤م يمَمل زائد قمغم 
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ومٙم٠منف ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم9 صَلة اجلَمقم٦م أيمٛمؾ ُمـ صَلة اعمٜمٗمرد، واًمٙمَمل إٟمَم 

اجلَمقم٦م ُمـ ؾمٜمـ »رء زائد قمغم اإلضمزاء- وي١ميمده ُم٤م روي ُمـ طمدي٨م آظمر9 قه

ي٦م ٓ أقمرومف ِّبذا اًمٚمٗمظ شاَلدى، ٓ يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ىم٤مل ص٤مطم٥م ٟمّم٥م اًمرا

وهذا اًمرأي ًمٞمنه  (اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد ُمًٚمؿ-)وم٤مرضمع اًمٞمفوان يم٤من ىمد صح ُمٕمٜم٤مه قمـ 

ذم وىمتٜم٤م اْل٤مض، طمٞم٨م ازدْح٧م إؿمٖم٤مل وآرشم٤ٌمط  ٤مأومم ُمـ همػمه، ظمّمقًص 

ًمِمٕم٤مئر  ٤مسمٛمقاقمٞمد قمٛمؾ ُمٕمٞمٜم٦م، وم٢من شمٞمن ًمقاطمد اعمِم٤مريم٦م ذم اجلَمقم٦م، وضم٥م حت٘مٞم٘مً 

 اإلؾمَلم-

اجلَمقم٦م ومرض  9وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم إصح اعمٜمّمقص يمَم رم اعمٝمذب وومتح اًم٘مدير

ة، ذم أداء ُمٙمتقسم٦م، سمحٞم٨م ئمٝمر اًمِمٕم٤مر أي  يمٗم٤مي٦م، ًمرضم٤مل أطمرار ُم٘مٞمٛملم، ٓ قمرا

يمٌػم- وم٢من اُمتٜمٕمقا يمٚمُّٝمؿ ُمـ إىم٤مُمتٝم٤م ىمقشمٚمقا وؿمٕم٤مر اجلَمقم٦م سم٢مىم٤مُمتٝم٤م، ذم يمؾ سمٚمد صٖمػم أ

رم اعمٖمٜمك وهمػمه قٟم٤مئٌف دون آطم٤مد اًمٜم٤مس   وىم٤مل اْلٜم٤مسمٚم٦م )يمَم هو)أي ىم٤مشمٚمٝمؿ اإلُم٤مم أ

 مل خل ُّٱ اجلَمقم٦م واضم٦ٌم وضمقب قملم، ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م9 (اعمٕمتؼمة ُمـ يمتٌٝمؿ
 َّ زي ري ٰى ينُّٱ وي١ميمده ىمقًمف شمٕم٤ممم9;0/1.3>اًمٜم٤ًمء9 َّىل

أب٘مؾ صَلة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم9 صَلة اًمٕمِم٤مء وصَلة »، وطمدي٨م أيب هريرة9 ;32.1>اًمٌ٘مرة9

واًمذي ٟمٗمز »ىم٤مل9  ☺9 أن رؾمقل اهلل ٤موذم طمديثف أي أيب هريرة أيًْم  ،شاًمٗمجر---

، ده، ًم٘مد مهٛم٧م أن آُمر سمحٓم٥م ًمٞمحتٓم٥م، صمؿ آُمر سم٤مًمّمَلة ومٞم١مذن َل٤م، صمؿ آُمر رضمًَل سمٞم

ق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ ش ومٞم١مم اًمٜم٤مس، صمؿ أظم٤مًمػ إمم رضم٤مل ٓ يِمٝمدون اًمّمَلة، وم٠مطمرِّ

 أن رضمًَل »قوطمدي٨م إقمٛمك اعمِمٝمقر9 وه ،صحٞمح ضم٤مء قمٜمد اًمٌخ٤مرى وهمػمهقوه

أن  ☺اعمًجد!! وم٠ًمل اًمٜمٌل  أقمٛمك، ىم٤مل9 ي٤م رؾمقل اهلل، ًمٞمس زم ىم٤مئد ي٘مقدين إمم

يرظمص ًمف، ومٞمّمكم ذم سمٞمتف، ومرظمص ًمف، ومٚمَم وممه دقم٤مه، وم٘م٤مل9 هؾ شمًٛمع اًمٜمداء؟ 

ًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م »وطمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد اًم٤ًمسمؼ9  ،رواه ُمًٚمؿش وم٘م٤مل9 ٟمٕمؿ، ىم٤مل9 وم٠مضم٥م

ويٕمْمد وضمقب اجلَمقم٦م9 أن اًمِم٤مرع ذقمٝم٤م ش يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق--
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 صٗم٦م ٓ دمقز إٓ ذم إُمـ، وأب٤مح اجلٛمع ٕضمؾ اعمٓمر، وًمٞمس ذًمؽ طم٤مل اْلقف قمغم

 يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م ِل٤م ضم٤مز ذًمؽ- قإٓ حم٤مومٔم٦م قمغم اجلَمقم٦م، وًم

اًمٙمًؾ واًمٗمتقر ووُمـ هٜم٤م أنّمح ٟمٗمًك واظمقاٟمك قمٜمد اًمِمٕمقر سم٤مٓضمٝم٤مد أ9)ىمٚم٧م 

رم ُمٙم٤مٟمف وقمـ اعمًجد أن يٕمقض ذًمؽ سم٤مْلرص قمغم أدائٝم٤م مج٤مقم٦م سم٤مًمٌٞم٧م ُمع إهؾ أ

,ٟم٠ًملف ؾمٌح٤مٟمف اْلٞم٤مة اًمت٤مُم٦م ًم٘مٚمقسمٜم٤م, اعم١ًمًمٞم٦م واهن٤م ٕطمقال ىمٚم٥م رم إصؾطمٞم٨م 

ًمّمح٦م اًمّمَلة، يمَم ذه٥م امم ذًمؽ أهمٚم٥م اًمٔم٤مهري٦م رْحٝمؿ  ٤مًمٙمـ ًمٞم٧ًم اجلَمقم٦م ذـمً 

وىم٤مل اسمـ  (شمٕم٤ممم جمرد اًمقضمقب يمَم ٟمص اإلُم٤مم أْحد-ؒقاهلل شمٕم٤ممم سمؾ ه

صَلة اجلَمقم٦م ُمنموقم٦م  أمجٕمقا قمغم أن رم )اظمتَلف إئٛم٦م اًمٕمٚمَمء( هٌػمة ؒ

وم٢مذا اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ أهؾ سمٚمد ىمقشمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م صمؿ اظمتٚمٗمقا  ،وأنف َي٥م إفمٝم٤مره٤م ذم اًمٜم٤مس

 ،هل ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م 9وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل؟هؾ اجلَمقم٦م واضم٦ٌم ذم اًمٗمروض همػم اجلٛمٕم٦م

 9طمٜمٞمٗم٦مقوىم٤مل أب -هل ؾمٜم٦م ُم١ميمدة 9وىم٤مل ُم٤مًمؽ -هل ؾمٜم٦م 9وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف

وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ  ،أهن٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة 9وذيمر ذم ذح اًمٙمرظمل -ي٦مهل ومرض قمغم اًمٙمٗم٤م

وًمٞم٧ًم ذـم٤م ذم صح٦م  ،هل واضم٦ٌم قمغم إقمٞم٤من 9هل   ؾمٜم٦م  وىم٤مل أْحد 9أصح٤مسمف

ا ه  وىم٤مل -واًمّمَلة صحٞمح٦م ،وم٢من صغم ُمٜمٗمردا ُمع اًم٘مدرة قمغم اجلَمقم٦م أبؿ ،اًمّمَلة

ٔمؿ اًمِمٕم٤مئر رم اًمروو٦م اًمٜمدي٦م اهن٤م ُمـ أويمد اًمًٜمـ" وأقم (قمٜمٝم٤م)صَلة اجلَمقم٦م

اإلؾمَلُمٞم٦م وأومْمؾ اًم٘مرب اًمديٜمٞم٦م ِل٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؽمهمٞم٤ٌمت طمتك أنف صغم اهلل 

وؾمٚمؿ قمٚمٞمف سح سم٠منف شمزيد قمغم صَلة اًمٗمرد سمًٌع وقمنميـ درضم٦م يمَم ذم اًمّمحٞمحلم 

ووىمع ُمٜمف اإلظم٤ٌمر سم٠منف ىمد هؿ سم٠من حيرق قمغم اعمتخٚمٗملم دورهؿ- ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ9 ول 

وٓزُمٝم٤م صغم ,ُمـ اًمٙم٤ٌمئر  قؽمك اًمّمَلة ذم اجلَمقم٦م هيٙمـ ًمٞمحرق ُمرشمٙم٥م صٖمػمة وم

اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمقىم٧م اًمذي ذقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف إمم أن ىمٌْمف اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف ول 

يرظمص صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ذم شمريمٝم٤م عمـ ؾمٛمع اًمٜمداء وم٢مٟمف ؾم٠ملف اًمرضمؾ إقمٛمك أن 
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ىم٤مل9  ,ىم٤مل9 ٟمٕمؿ,ٜمداء هؾ شمًٛمع اًم"يّمكم ذم سمٞمتف ومرظمص ًمف ومٚمَم ومم دقم٤مه وم٘م٤مل9

وم٠مضم٥م" ويمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه  صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمح وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أيْم٤م قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

أنف ىم٤مل9 ًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق- ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ9 هذا 

ـ- وًم٘مد يم٤من اًمرضمؾ ي١مشمك سمف هي٤مدي سملم اًمرضمٚملم طمتك ي٘م٤مم ذم اًمّمػ- ,ومقق اًمٙمٌػمة 

٤م ومريْم٦م ُمتحتٛم٦م وم٤مٕدًم٦م ُمتٕم٤مرو٦م وًمٙمـ ه ان ـمري٘م٦م أصقًمٞم٦م َيٛمع أىمقل9 أُم٤م يمقهن

ِّب٤م سملم هذه إدًم٦م وهل أن أطم٤مدي٨م أومْمٚمٞم٦م اجلَمقم٦م ُمِمٕمرة سم٠من صَلة اعمٜمٗمرد جمزئ٦م 

اًمذي يٜمتٓمر اًمّمَلة ُمع اإلُم٤مم أومْمؾ ُمـ اًمذي "وهل أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمثؾ طمدي٨م9

شمف اعمِمٝمقر وم٢مٟمف أُمره ذم اًمّمحٞمح وُمٜمف طمدي٨م اعمزء صَلقيّمكم وطمده صمؿ يٜم٤مم" وه

أٓ رضمؾ يتّمدق قمغم هذا" قمٜمد أن رأى "سم٠من يٕمٞمد اًمّمَلة ُمٜمٗمردا وُمٜمف طمدي٨م9

رضمَل يّمكم ُمٜمٗمردا وُمـ ذًمؽ أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؿ ٕريم٤من اإلؾمَلم وم٢مٟمف ل ي٠مُمر ُمـ قمٚمٛمف 

أومٚمح "سم٠من ٓ يّمكم إٓ ذم مج٤مقم٦م ُمع أنف ىم٤مل عمـ ىم٤مل ًمف ٓ يزيد قمغم ذًمؽ وٓ يٜم٘مص9

ومَل صَلة ًمف" "ذًمؽ ُمـ إدًم٦م وم٤مجلٛمٞمع ص٤مًمح ًمٍمف9ق" وٟمحوأبٞمف إن صدق

اًمقاىمع ذم إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اجلَمقم٦م إمم ٟمٗمل اًمٙمَمل ٓ إمم ٟمٗمل اًمّمح٦م- 

إن ل يٙمـ ىمقٓ قوأُم٤م ُم٤م وىمع ُمٜمف صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ُمـ اَلؿ سمتحريؼ اعمتخٚمٗملم ومٝم

زا وٓ َيقز اًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤مر عمـ وٓ ومٕمَل وٓ شم٘مريرا ًمٙمٜمف ٓ يٙمقن ُم٤م هيؿ سمف إٓ ضم٤مئ

شمرك ُم٤م ل يٗمرض قمٚمٞمف وم٤مجلقاب قمٜمف ىمد سمًٓمف ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمَلُم٦م اًمِمقيم٤مين ذم ذح 

اعمٜمت٘مك ىم٤مل ذم اْلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م9 ِل٤م يم٤من ذم ؿمٝمقد اجلَمقم٦م طمرج ًمٚمْمٕمٞمػ واًمً٘مٞمؿ 

وذي اْل٤مضم٦م اىمتْم٧م اْلٙمٛم٦م أن يرظمص ذم شمريمٝم٤م قمٜمد ذًمؽ ًمٞمتح٘مؼ اًمٕمدل سملم 

ومٛمـ أنقاع اْلرج9 ًمٞمٚم٦م ذات سمرد وُمٓمر ويًتح٥م قمٜمد ذًمؽ ىمقل  اإلومراط واًمتٗمريط

اعم١مذن9 أٓ صٚمقا ذم اًمرطم٤مل، وُمٜمٝم٤م طم٤مضم٦م يٕمن اًمؽمسمص ِّب٤م يم٤مًمٕمِم٤مء إذا طمي وم٢مٟمف 

رسمَم يتِمقف إًمٞمف، ورسمَم يْمٞمع اًمٓمٕم٤مم ويمٛمداومٕم٦م إظمٌثلم وم٢مٟمف سمٛمٕمزل قمـ وم٤مئدة 

ٓ صَلة سمحية "9اًمّمَلة ُمع ُم٤م سمف ُمـ اؿمتٖم٤مل اًمٜمٗمس، وٓ اظمتَلف سملم طمدي٨م
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ٓ شم١مظمر اًمّمَلة ًمٓمٕم٤مم وٓ همػمه" إذ يٛمٙمـ شمٜمزل يمؾ واطمد قمغم "اًمٓمٕم٤مم" وطمدي٨م9

د ٟمٗمل وضمقب اْلْمقر ه اًم٤ٌمب اًمتٕمٛمؼ وقمدم اًمت٠مظمػم وصقرة أ ُمٕمٜمك واعمرا

اًمقفمٞمٗم٦م عمـ أُمـ ه اًمتٕمٛمؼ وذًمؽ يمتٜمزيؾ ومٓمر اًمّم٤مئؿ وقمدُمف قمغم اْل٤مًملم قه

ظمقف وٞم٤مع وقمدُمف إذا ل يٙمـ يمذًمؽ ُم٠مظمقذ واًمت٠مظمػم إذا يم٤من شمِمقف إمم اًمٓمٕم٤مم أوأ

ة أص٤مسم٧م سمخقرا وٓ اظمتَلف سملم  ُمـ طم٤مل اًمٕمٚم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م إذا يم٤من ظمقف ومتٜم٦م يم٤مُمرأ

إذا اؾمت٠مذٟم٧م اُمرأة أطمديمؿ إمم اعمًجد ومَل يٛمٜمٕمٝم٤م" وسملم "ىمقًمف صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف9

إنٗم٦م  ُم٤م طمٙمؿ سمف مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٜمٕمٝمـ إذ اعمٜمٝمل قمٜمف اًمٖمػمة اًمتل شمٜمٌٕم٨م ُمـ

دون ظمقف اًمٗمتٜم٦م واجل٤مئز ُم٤م ومٞمف ظمقف اًمٗمتٜم٦م وذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل وؾمٚمؿ 

اًمٖمػمة همػمشم٤من" اْلدي٨م- وطمدي٨م قم٤مئِم٦م9 أن اًمٜم٤ًمء أطمدصمـ اْلدي٨م، وُمٜمٝم٤م "قمٚمٞمف9

أتًٛمع اًمٜمداء" اًمخ " ًمألقمٛمك9 ☺اْلقف واعمرض وإُمر ومٞمٝمَم فم٤مهر وُمٕمٜمك ىمقًمف 

آداب صَلة اجلَمقم٦م هدي٤م ٟمٌقي٤م  ورم (أن ؾم١ماًمف يم٤من ذم اًمٕمزيٛم٦م ومٚمؿ يرظمص ًمف

حمٗمقفم٤م ًمٕمٚمؽ دمده أظمك اجلٌٞم٥م رم هداي٦م اًمقطمك عم٤ًمئؾ اجلزء رم آظمره ان ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم 

ىمقل  ًمٜم٘مٓم٦م اَل٤مُم٦م ُمـ هذه اعم٠ًمل٦ماظمقاٟمك واظمقاشمك  دوٟمٙمؿ ُمًؽ اْلت٤مم َلذه ا

 مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ9 اهلل شمٕم٤ممم
 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  مثحج هت
 مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض
 ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل  جل
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي جي
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن
 -;24,27>اًمٜمقر9  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي
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 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ9 ويمذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم رم اًمتقسم٦م
 مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
وم٤مًمّمَلة اظمقاٟمك سمحؼ هك ُمٕمراج اعم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م ، ;07>اًمتقسم٦م9   َّ جت هب

وروطمٝم٤م اْلِمقع ومٌدوٟمف هك ضمًد سمَل روح ومٛمـ اًمقاضم٥م  ُمراقم٤مة ذًمؽ مت٤مُم٤م يمَم 

ُمٓمٚمقب ُمراقم٤مة ُم٤م ذيمر ُمـ أريم٤مهن٤م سمٕمد ذوـمٝم٤م وآهتَمم سمقاضم٤ٌمهت٤م سمؾ وؾمٜمٜمٝم٤م قه

  ,ُمراقم٤مة أؾم٤ٌمب شمقومر اْلِمقع ومٞمٝم٤مرضم٤مء ىمٌقَل٤م أىمقل ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م سمؾ وسم٤مهتَمم أيمؼم 

أىمّمد سم٤مًمٓمٌع روطمٝم٤م وًمٜم٤م وىمٗمف ُمٕمف ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم رم طمٞمٜمف وأوٞمػ َلذه اعم٠ًمل٦م 

اَل٤مُم٦م ومروع َل٤مأصٖمر ًمتَمم اًمٗم٤مئدة هٜم٤م ومٞمٝم٤م ويم٠مهن٤م وُمـ ُم٤ًمئؾ اْلٛمٝمقر ومٞمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف 

ه اهلل ظمػما   ,9ص٤مطمٌٝم٤م ضمزا

ئ)  ض اْلٛمس ًمٞم٧ًم ومرًو٤م قمغم مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن صَلة اجلَمقم٦م ًمٚمٗمرا

طمٜمٞمٗم٦م، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أهن٤م قإقمٞم٤من سمؾ ؾمٜم٦َم ُم١ميمدة، وسمف ي٘مقل ُم٤مًمؽ واًمثقري وأب

ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م، وقمغم إقمٞم٤من يم٘مقل اجلٛمٝمقر- ىمٚم٧م9 ويمؾ ُمـ ؾمٌؼ ي٘مقل ٓ 

يّمحُّ أن شمٕمٓمؾ اجلَمقم٤مت ذم اعم٤ًمضمد ومٔمٝمر أنهف ٓ ومرق سملم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وسملم 

صمقر واعمزين واسمـ قأقمٚمؿ- وىم٤مل قمٓم٤مء وإوزاقمل وأْحد وأب ُمـ ذيمرٟم٤مهؿ واهلل

ذًمؽ قاعمٜمذر9 هل ومرض قمغم إقمٞم٤من ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ذـًم٤م ًمّمح٦م اًمّمَلة، ُروي ٟمح

-وىم٤مل داود9 هل ومرض قمغم إقمٞم٤من ◙قمـ اسمـ ُمًٕمقد وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

، سمداي٦م 66ص  3ُم٩م ج  وذط ًمّمح٦م اًمّمَلة، وسمف ىم٤مل سمٕمض أصح٤مب أْحد ؒ

 -075ص  0ج 

وًمَلضم٤مسم٦م قمغم ُمثؾ هذه اًمت٤ًمؤٓت اًمتك صدرت ِّب٤م اعم٠ًمل٦م  أوٞمػ َلذه اعم٠ًمل٦م 

  اَل٤مُم٦م ومروع َل٤مأصٖمر ًمتَمم اًمٗم٤مئدة هٜم٤م ومٞمٝم٤م يمَم شمٕمرض َل٤م أطمد أئٛم٦م اًمًٜم٦م ؒ

رم ذح اًمًٜم٦م مجَل ُم٤ٌمريم٦م ُمـ اَلدى  ٟمٕمؿ أطم٤ٌمسمك وم٘مد   أورد آُم٤مم اًمٌٖمقى ؒ
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ًـ سمٜم٤م اًمقىمقف أُم٤مُمٝم٤م ُمدارؾم٦م ودرؾم٤م ًمٗم٤مئدهت٤م  اًمٜمٌقى اعمتٕمٚمؼ سمٗم٘مف صَلة اجلَمقم٦م حي

 ,9قمـ وان يم٤مٟم٧م ؾمت٠متك ُمقضمزة رم ُمٚمحؼ اعم٠ًمل٦م ان ؿم٤مء اهلل  وم٘م٤مل ؒ

قمـ ٟم٤مومع أن قمٌد اهلل سمـ  ،قمـ ُم٤مًمؽسمًٜمده  ضمقاز شمريمٝم٤م ًمٕمذر ومروى ؒ ,0

إن  9صمؿ ىم٤مل ،أٓ صٚمقا ذم اًمرطم٤مل 9وم٘م٤مل،قمٛمر أذن سم٤مًمّمَلة ذم ًمٞمٚم٦م ذات سمرد وريح

أٓ صٚمقا "9يم٤من ي٠مُمر اعم١مذن إذا يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م سم٤مردة ذات ُمٓمر ي٘مقل (☺)رؾمقل اهلل 

هذا طمدي٨م ُمتٗمؼ قمغم صحتف أظمرضمف حمٛمد قمـ قمٌد اهلل  -صمؿ ىم٤مل ؒ"ذم اًمرطم٤مل

 -يمَلمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك،سمـ يقؾمػ

قمـ  ،سمًٜمده قمـ  ؾمٗمٞم٤من ورم اًمٜمدب إمم شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ًمٚمّمَلة وروى ؒ ,1

 ،وأىمٞمٛم٧م اًمّمَلة،إذا طمي اًمٕمِم٤مء"9ىم٤مل (☺)أن اًمٜمٌل  اًمزهري قمـ أنس

 ،هذا طمدي٨م ُمتٗمؼ قمغم صحتف أظمرضمف ُمًٚمؿ, صمؿ ىم٤مل ؒ ,-"وم٤مسمدؤوا سم٤مًمٕمِم٤مء

وقمـ  ،وأظمرضم٤مه ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري ،قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،اًمٜم٤مىمد وهمػمهوقمـ قمٛمر

صمؿ  ،مجع قمٚمٞمف صمٞم٤مسمف (☺)واسمـ قمٛمر وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل  ،قم٤مئِم٦م

صمؿ صغم سم٤مًمٜم٤مس وُم٤م ُمس  ،وم٠ميمؾ صمَلصم٦م ًم٘مؿ ،ظمٌز وْلؿ 9وم٠ميت ِّبدي٦م ،إمم اًمّمَلةظمرج 

ُم٤مء- هذا طمدي٨م صحٞمح- واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

ويم٤من  ،أنف يٌدأ سم٤مًمٕمِم٤مء وإن وم٤مشمتف اجلَمقم٦م 9واسمـ قمٛمر ،وقمٛمر،سمٙمرقُمٜمٝمؿ أب (☺)

طمتك يٗمرغ وإٟمف يًٛمع ىمراءة  ومَل ي٠متٞمٝم٤م ،وشم٘م٤مم اًمّمَلة ،اسمـ قمٛمر يقوع ًمف اًمٓمٕم٤مم

وم٘م٤مل  ،ومج٤مء اعم١مذن ًمٞم٘مٞمؿ ،هريرة ي٠ميمَلن ـمٕم٤مُم٤م وؿمقاءقاإلُم٤مم- ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس وأب

 وٓ ٟم٘مقم إمم اًمّمَلة وذم أنٗمًٜم٤م رء- ،ٓ شمٕمجؾ طمتك ٟم٠ميمؾ هذا اًمِمقاء 9اسمـ قم٤ٌمس

ُمـ وم٘مف اعمرء إىم٤ٌمًمف قمغم طم٤مضمتف طمتك ي٘مٌؾ قمغم صَلشمف وىمٚمٌف  9اًمدرداءقىم٤مل أب

 ،ويم٤من ذم اًمقىم٧م ؾمٕم٦م ،هذا إذا يم٤مٟم٧م ٟمٗمًف ؿمديدة اًمتقىم٤من إمم اًمٓمٕم٤مم ٧9موم٤مرغ- ىمٚم

ومَل يٕمجٚمف  ،وٓ شمٜم٤مزقمف ؿمٝمقة اًمٓمٕم٤مم،وم٠مُم٤م إذا يم٤من ُمتَمؾمٙم٤م ذم ٟمٗمًف ٓ يزقمجف اجلقع
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سمًٜمده قمـ  وًمٜمٗمس اًمٕمٚم٦م وروى ؒ ،ومٞمٌدأ سم٤مًمّمَلة،قمـ إيٗم٤مء طمؼ اًمّمَلة

يداومٕمف قوٓ ه ،ًمٓمٕم٤ممٓ يّمٚملم أطمديمؿ حييه ا"9ىم٤مل (☺)قم٤مئِم٦م أن رؾمقل اهلل 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمكم سمـ طمجر- ،هذا طمدي٨م صحٞمح 9-  وىم٤مل"إظمٌث٤من

ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٕمَمن  9ورم شمًقي٦م اًمّمٗمقف روى سمًٜمده قمـ  ؾمَمك سمـ طمرب ىم٤مل ,2

اًمّمٗمقف طمتك يدقمف ُمثؾ ويًقي اًمّمػ أ (☺)يم٤من اًمٜمٌل  9ىم٤مل ،سمـ سمِمػم َيٓم٥م

ًمٞمخ٤مًمٗمـ و ؾمقوا صٗمقومٙمؿ أقم٤ٌمد اهلل"9وم٘م٤مل ،ومرأى صدر رضمؾ ٟم٤مشمئ٤م،اًمرُمحواًم٘مدح أ

أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ  ،هذا طمدي٨م صحٞمح 9-وىم٤مل ؒ"اهلل سمف وضمقهٙمؿ

وروى  ,وأظمرضم٤مه ُمـ ـمرق قمـ اًمٜمٕمَمن سمـ سمِمػم- ،قمـ ؾمَمك ،قمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ،حيٞمك

سمٕمد أن أىمٞمٛم٧م  (☺)سمًٜمده قمـ ْحٞمد اًمٓمقيؾ قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل 

وم٢مين  ،أىمٞمٛمقا صٗمقومٙمؿ وشمراصقا "9وم٘م٤مل ،قضمٝمفاًمّمَلة ىمٌؾ أن يٙمؼم أىمٌؾ قمغم اًم٘مقم سم

وًم٘مد يمٜم٧م أرى اًمرضمؾ يٚمزق ُمٜمٙمٌف سمٛمٜمٙم٥م أظمٞمف إذا  ىم٤مم إمم ،أرايمؿ ُمـ وراء فمٝمري

 ،سمـ ظم٤مًمدوأظمرضمف حمٛمد قمـ قمٛمر ،هذا طمدي٨م صحٞمح  صمؿ ىم٤مل ؒ ,اًمّمَلة

وومٞمف  ،شمَلص٘مقا طمتك ٓ يٙمقن سمٞمٜمٙمؿ ومرج 9أي ،"شمراصقا "قمـ زهػم قمـ ْحٞمد- ىمقًمف9

 ،ُم٤مم ي٘مٌؾ قمغم اًمٜم٤مس ومٞم٠مُمرهؿ سمتًقي٦م اًمّمػ- وروى سمًٜمده قمـ أنسسمٞم٤من أن اإل

- وىم٤مل "وم٢من شمًقي٦م اًمّمػ ُمـ مت٤مم اًمّمَلة،ؾمقوا صٗمقومٙمؿ"9ىم٤مل (☺)قمـ اًمٜمٌل 

وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ حمٛمد  ،هذا طمدي٨م ُمتٗمؼ قمغم صحتف أظمرضمف حمٛمد قمـ أيب اًمقًمٞمد

 9هريرة ىم٤مليمَلمه٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم-  وروى سمًٜمده قمـ أيب  ،قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،سمـ ُمثٜمك

وظمػم صٗمقف  ،وذه٤م آظمره٤م ،ظمػم صٗمقف اًمرضم٤مل أوَل٤م"(9☺)ىم٤مل رؾمقل اهلل 

قمـ زهػم سمـ  ،أظمرضمف ُمًٚمؿ ،- هذا طمدي٨م صحٞمح"وذه٤م أوَل٤م ،اًمٜم٤ًمء آظمره٤م

ىم٤مل رؾمقل اهلل  9قمـ ضمرير- وروى سمًٜمد أبك داوود قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ،طمرب

أنس أن رؾمقل اهلل - وقمـ "إن اهلل وُمَلئٙمتف يّمٚمقن قمغم ُمٞم٤مُمـ اًمّمٗمقف"(9☺)
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ومَم يم٤من ُمـ ٟم٘مص ومٚمٞمٙمـ ذم اًمّمػ  ،صمؿ اًمذي يٚمٞمف ،أمتقا اًمّمػ اعم٘مدم"9ىم٤مل (☺)

 -قمـ قمٚم٘مٛم٦م ،- وروى سمًٜمده قمـ إسمراهٞمؿ"اعم١مظمر

صمؿ  ،إطمَلم واًمٜمٝمكقًمٞمٚمٞمٜمل ُمٜمٙمؿ أوًم"9ىم٤مل (☺)قمـ اًمٜمٌل  ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد

إي٤ميمؿ وهٞمِم٤مت و ،وٓ ختتٚمٗمقا ومتختٚمػ ىمٚمقسمٙمؿ ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،اًمذيـ يٚمقهنؿ

أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ طمٌٞم٥م اْل٤مرصمل   ،- صمؿ ىم٤مل هذا طمدي٨م صحٞمح"إؾمقاق

ًمٜمٝمك ًمٞمٕم٘مٚمقا قمٜمف صَلشمفققمـ يزيد سمـ زريع- وإٟمَم أُمر أن يٚمٞمف أوًم وَيٚمٗمقه ذم  ،ا

ُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اجلٚم٦ٌم وارشمٗم٤مع  9اإلُم٤مُم٦م إن طمدث سمف قم٤مرض- وهٞمِم٤مت إؾمقاق

 إصقات- 

 ًمّمَلة سم٤مًمّمػ وقمدم آٟمٗمراد ظمٚمٗمف وروى ؒورم اْلرص قمغم ا ,3 

 ،زي٤مدققمـ إقمٚمؿ وه ،ٟم٤م مه٤مم ،ٟم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمَمقمٞمؾ ،سمًٜمده قمـ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري

رايمع ومريمع ىمٌؾ أن يّمؾ إمم قوه (☺)قمـ اْلًـ قمـ أيب سمٙمرة أنف اٟمتٝمك إمم اًمٜمٌل 

- صمؿ ىم٤مل هذا "زادك اهلل طمرص٤م وٓ شمٕمد"9وم٘م٤مل(،☺)ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌل  ،اًمّمػ

ُمٜمٝم٤م أن ُمـ صغم  ،ذم هذا اْلدي٨م أنقاع ُمـ اًمٗم٘مف 9صمؿ ىم٤مل ىمٚم٧م ,صحٞمح-طمدي٨م 

 ،ٕن أب٤م سمٙمرة ريمع ظمٚمػ اًمّمػ ،ظمٚمػ اًمّمػ ُمٜمٗمردا سمّمَلة اإلُم٤مم شمّمح صَلشمف

 ،سم٤مإلقم٤مدة (☺)صمؿ ل ي٠مُمره اًمٜمٌل  ،وم٘مد أتك سمجزء ُمـ اًمّمَلة ظمٚمػ اًمّمػ

 ،ٓ هنل حتريؿ ،هنل إرؿم٤مدقوه"وٓ شمٕمد"أومْمؾ سم٘مقًمفقوأرؿمده ذم اعمًت٘مٌؾ إمم ُم٤م ه

 ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،واًمثقري ،وهذا ىمقل ُم٤مًمؽ،يم٤من ًمٚمتحريؿ ُٕمره سم٤مإلقم٤مدةقوًم

شمّمح صَلة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ- وذه٥م  9ىم٤مًمقا  ،وأصح٤مب اًمرأي ،واًمِم٤مومٕمل

واسمـ أيب ًمٞمغم  ،ىمقل اًمٜمخٕمل وْح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمَمنقوه ،مج٤مقم٦م إمم أن صَلشمف وم٤مؾمدة

ئد طمدي٨م أيب سمٙمرة أن ُمـ أدرك اإلُم٤مم وُمـ ومقا ,وسمف ىم٤مل أْحد وإؾمح٤مق  ،وويمٞمع

يم٤من ُمدريم٤م  ،صمؿ إن أدريمف ذم اًمريمقع ،قمغم طم٤مل َي٥م أن يّمٜمع يمَم يّمٜمع اإلُم٤مم
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ل يٙمـ ُمدريم٤م ًمتٚمؽ  ،سمٕمدُم٤م ارشمٗمع قمـ اًمريمقعووإن أدريمف ذم اًمًجقد أ ،ًمٚمريمٕم٦م

 ومٞمتٛمٝم٤م سمٕمدُم٤م ؾمٚمؿ اإلُم٤مم-  ،اًمريمٕم٦م

سم٧م قمٜمد  9سمـ قم٤ٌمس ىم٤ملورم ُمٙم٤من اِل٠مُمقم ُمـ آُم٤مم  وروى سمًٜمده قمـ ا ,4

 ،وم٘مٛم٧م قمـ ي٤ًمره ،وم٘مٛم٧م أصكم ُمٕمف ،يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ (☺)وم٘م٤مم اًمٜمٌل  ،ظم٤مًمتل

وم٠مظمذ سمرأد وم٠مىم٤مُمٜمل قمـ يٛمٞمٜمف- وىم٤مل  هذا طمدي٨م ُمتٗمؼ قمؾ صحتف أظمرضم٤مه ُمـ 

 ،وم٠مدارين ُمـ ورائف ،وم٠مظمذين سمٞمٛمٞمٜمف 9ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس،أوضمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس

وُمٜمٝم٤م أن  ،ُمٜمٝم٤م صَلة اًمٜم٤مومٚم٦م سم٤مجلَمقم٦م ،ي٨م ومقائدوم٠مىم٤مُمٜمل قمـ يٛمٞمٜمف- وذم هذا اْلد

وومٞمف ُمـ إدب أن يٛمٌم اًمّمٖمػم قمغم يٛملم  ،اِل٠مُمقم اًمقاطمد ي٘مقم قمغم يٛملم اإلُم٤مم

وُمٜمٝم٤م أن اِل٠مُمقم إذا شم٘مدم قمغم اإلُم٤مم  ،وُمٜمٝم٤م ضمقاز اًمٕمٛمؾ اًمٞمًػم ذم اًمّمَلة ،اًمٙمٌػم

ف طمتك أوىمٗمف قمغم أدار اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ورائ (☺)ٕن اًمٜمٌل  ،ذم اعمقىمػ ٓ َيقز

 ،اإلُم٤مُم٦مقوُمٜمٝم٤م ضمقاز اًمّمَلة ظمٚمػ ُمـ ل يٜم ،ويم٤من إدارشمف سملم يديف أين قمٚمٞمف ،يٛمٞمٜمف

- ◙صمؿ ائتؿ سمف اسمـ قم٤ٌمس  ،ذع ذم اًمّمَلة ُمٜمٗمردا (☺)ٕن اًمٜمٌل 

صٚمٞم٧م أن٤م ويتٞمؿ ًمٜم٤م ظمٚمػ رؾمقل  9سمًٜمده قمـ  أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل وروى ؒ

دي٨م صحٞمح أظمرضمف حمٛمد قمـ قمٌد وأم ؾمٚمٞمؿ ظمٚمٗمٜم٤م- هذا طم ،ذم سمٞمتٜم٤م (☺)اهلل 

وذم اْلدي٨م دًمٞمؾ قمغم شم٘مديؿ اًمرضم٤مل قمغم  9قمـ ؾمٗمٞم٤من- صمؿ ىم٤مل ىمٚم٧م ،اهلل سمـ حمٛمد

ٕنف َيقز أن يٙمقن إُم٤مُم٤م  ،وأن اًمّمٌل ي٘مػ ُمع اًمرضم٤مل،اًمٜم٤ًمء ذم اعمقىمػ

 ،صمؿ اًمٜمًقان،صمؿ اًمّمٌٞم٤من ،وم٢من يمثر اًمرضم٤مل واًمّمٌٞم٤من يت٘مدم اًمرضم٤مل 9ىمٚم٧م،ًمٚمرضم٤مل

ومّمػ  ،أىم٤مم اًمّمَلة (☺)ًمؽ إؿمٕمري أن رؾمقل اهلل ِل٤م روي قمـ أيب ُم٤م

صمؿ صغم ِّبؿ- وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس إذا صغم قمغم مج٤مقم٦م  ،وصػ ظمٚمٗمٝمؿ اًمٖمٚمَمن ،اًمرضم٤مل

صمؿ  ،صمؿ اًمّمٌل ،ومٞمٙمقن اًمرضمؾ أىمرِّبؿ ُمٜمف ،ُمـ اعمقشمك َيٕمؾ أومْمٚمٝمؿ مم٤م يكم اإلُم٤مم

ة ،اْلٜمثك صمؿ  ،ومٞم٘مدم اًمرضمؾ،وم٢من دومٜمقا ذم ىمؼم واطمد ي٘مدم أومْمٚمٝمؿ إمم اًم٘مٌٚم٦م ،صمؿ اعمرأ
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 ،صمؿ اعمرأة آظمرهؿ- وهذا اًمذي ذيمرٟم٤م ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،صمؿ اْلٜمثك ،اًمّمٌل ظمٚمٗمف

 أن اإلُم٤مم إذا صغم سمرضمٚملم يت٘مدم قمٚمٞمٝمَم-  

 9رم إومم سم٤مإلُم٤مُم٦م سمًٜمده قمـ أيب ُمًٕمقد إنّم٤مري ىم٤مل وروى ؒ ,5 

ن يم٤مٟمقا ذم وم٢م ،أطمؼ اًم٘مقم أن ي١مُمٝمؿ أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب اهلل"(9☺)ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وم٢من يم٤مٟمقا  ،وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًمًٜم٦م ؾمقاء وم٠مىمدُمٝمؿ هجرة ،وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م ،اًم٘مراءة ؾمقاء

وٓ ي٘مٕمد قمغم شمٙمرُمتف ذم  ،وٓ ي١مم اًمرضمؾ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف،وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمٜم٤م ،ذم اَلجرة ؾمقاء

قمـ  ،أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ اسمـ أيب قمٛمر ،-هذا طمدي٨م صحٞمح"سمٞمتف إٓ سم٢مذٟمف

إذا "(9☺)ىم٤مل رؾمقل اهلل  9قمـ أيب هريرة ىم٤مل وروى رم اإلُم٤مُم٦م سمًٜمده قمـ،ؾمٗمٞم٤من

وإذا صغم  ،واًمٙمٌػم،واًمْمٕمٞمػ ،وم٢من ومٞمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ ،صغم أطمديمؿ ًمٚمٜم٤مس ومٚمٞمخٗمػ

- هذا طمدي٨م ُمتٗمؼ قمغم صحتف أظمرضمف حمٛمد قمـ "ومٚمٞمٓمقل ُم٤م ؿم٤مء ،أطمديمؿ ًمٜمٗمًف

قمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اًمرْحـ  ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ىمتٞم٦ٌم ،قمـ ُم٤مًمؽ،قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ

واهلل ي٤م  9ُمًٕمقد أن رضمَل ىم٤ملققمـ أيب اًمزٟم٤مد- وروى سمًٜمده أظمؼمين أب ،اْلزاُمل

رؾمقل اهلل إين ٕت٠مظمر قمـ صَلة اًمٖمداة ُمـ أضمؾ ومَلن مم٤م يٓمٞمؾ سمٜم٤م ومَم رأي٧م رؾمقل 

وم٠ميٙمؿ ُم٤م  ،إن ُمٜمٙمؿ ُمٜمٗمريـ"9صمؿ ىم٤مل ،ذم ُمققمٔم٦م أؿمد همْم٤ٌم ُمٜمف يقُمئذ (☺)اهلل 

- هذا طمدي٨م ُمتٗمؼ "وذا اْل٤مضم٦م ،واًمٙمٌػم ،وم٢من ومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ ،صغم سم٤مًمٜم٤مس ومٚمٞمتجقز

قمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ أيب  ،قمـ هِمٞمؿ،قمغم صحتف وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك

ظم٤مًمد- وقمـ ٟمدب اًمتخٗمٞمػ ْل٤مضم٦م ـمرأت رم اًمّمَلة روى سمًٜمده قمـ  ىمت٤مدة أن أنس 

 ،إين ٕدظمؾ ذم اًمّمَلة وأن٤م أريد إـم٤مًمتٝم٤م"9ىم٤مل (☺)سمـ ُم٤مًمؽ طمدث أن ٟمٌل اهلل 

ز ذم صَليت مم٤م أقمٚمؿ ُمـ ؿمدة وضمد أُمف ُمـ سمٙم٤مئف- هذا وم٠متجق،وم٠مؾمٛمع سمٙم٤مء اًمّمٌل

 -ضمف ُمًٚمؿ قمـ حمٛمد سمـ ُمٜمٝم٤مل اًمييرطمدي٨م ُمتٗمؼ قمغم صحتف أظمر

ورم اقم٤مدة آُم٤مم ًمّمَلشمف اذا صَله٤م قمغم همػم ـمٝم٤مرة ٟم٤مؾمٞم٤م ُمـ همػم إقم٤مدة 

قمـ أبٞمف- قمـ زيٞمد  ،قمـ هِم٤مم سمـ قمروة ،سمًٜمده قمـ ُم٤مًمؽ اِل٠مُمقُملم روى ؒ
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ىمد قوم٢مذا ه ،ومٜمٔمر ،ضم٧م ُمع قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب إمم اجلرفظمر 9سمـ اًمّمٚم٧م أنف ىم٤مل

واهلل ُم٤م أراين إٓ ىمد اطمتٚمٛم٧م وُم٤م  9وم٘م٤مل ،ول يٖمتًؾ ،اطمتٚمؿ وصغم

 ،وٟمْمح ُم٤م ل ير،وم٤مهمتًؾ وهمًؾ ُم٤م رأى ذم صمقسمف ،وصٚمٞم٧م وُم٤م اهمتًٚم٧م،ؿمٕمرت

صمؿ صغم اًمٖمداة سمٕمد ارشمٗم٤مع اًمْمحك ُمتٛمٙمٜم٤م- وروي قمـ ُمٓمٞمع سمـ  ،وأذن وأىم٤مم

ول ي٠مُمر أطمدا  ،وم٤مهمتًؾ صمؿ أقم٤مد صَلة اًمّمٌح ،غم سم٤مًمٜم٤مس اًمّمٌحإؾمقد أن قمٛمر ص

 ،قمغم همػم ووقءقوروي ُمثٚمف قمـ قمثَمن- وقمـ اسمـ قمٛمر أنف صغم ِّبؿ وه ،سم٤مإلقم٤مدة

ول ي٠مُمرهؿ سم٤مإلقم٤مدة- وهذا ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اإلُم٤مم إذا سم٤من ضمٜم٤ٌم  ،وم٠مقم٤مد

اسمـ اعم٤ٌمرك وُم٤مًمؽ  لىمققوه ،أن صَلة اًم٘مقم صحٞمح٦م 9حمدصم٤م سمٕمدُم٤م صغم سم٤مًم٘مقموأ

 واًمِم٤مومٕمل-ا ـه

 ,9ويتْمٛمـ ومقائد َخس ُمتٕمٚم٘م٦م سمّمَلة اجلَمقم٦م يمَم يغم 9 2ُمٚمحؼ 

وُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م  اْلؼم اعمرومقع اًمث٤مسم٧م  ُم٠ًمل٦م ُمقاوم٘م٦م اِل٠مُمقم ًمَلُم٤مم وُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٞم٦م ,0

رم ذًمؽ     ؒ (ي٘مقل ص٤مطم٥م )سمداي٦م اعمجتٝمد (اْلدي٨م )اٟمَم ضمٕمؾ آُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف

ًمٕمٚمَمء قمغم يمقهن٤م ذـم٤م ذم صح٦م اًمّمَلة ًمٙمقن اًمّمَلة هل رأس )وأُم٤م اًمٜمٞم٦م وم٤مشمٗمؼ ا

اًمٕم٤ٌمدات اًمتل وردت ذم اًمنمع ًمٖمػم ُمّمٚمح٦م ُمٕم٘مقًم٦م9 أقمٜمل ُمـ اعمّم٤مًمح اعمحًقؾم٦م 

واظمتٚمٗمقا هؾ ُمـ ذط ٟمٞم٦م اِل٠مُمقم أن شمقاومؼ ٟمٞم٦م اإلُم٤مم ذم شمٕمٞملم اًمّمَلة وذم 

أن يّمكم وأ ,ٍما اًمقضمقب طمتك ٓ َيقز )ُمثَل(أن يّمكم اِل٠مُمقم فمٝمرا سم٢مُم٤مم يّمكم قم

طمٜمٞمٗم٦م إمم قاإلُم٤مم فمٝمرا يٙمقن ذم طم٘مف ٟمٗمَل وذم طمؼ اِل٠مُمقم ومرو٤م؟ ومذه٥م ُم٤مًمؽ وأب

وذه٥م اًمِم٤مومٕمل إمم أنف ًمٞمس َي٥م-   ,أنف َي٥م أن شمقاومؼ ٟمٞم٦م اِل٠مُمقم ٟمٞم٦م اإلُم٤مم

إٟمَم ضمٕمؾ اإلُم٤مم "واًم٥ًٌم ذم اظمتَلومٝمؿ ُمٕم٤مرو٦م ُمٗمٝمقم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم9

, صمؿ يّمكم سم٘مقُمف ☺طمدي٨م ُمٕم٤مذ ُمـ أنف يم٤من يّمكم ُمع اًمٜمٌل ًمٞم١مشمؿ سمف" ِل٤م ضم٤مء ذم 

ومٛمـ رأى ذًمؽ )اعمقاوم٘مف( ىم٤مل سم٤مْلّمقصٞم٦م عمٕم٤مذ وأن قمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة 
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إٟمَم ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف" يتٜم٤مول اًمٜمٞم٦م اؿمؽمط ُمقاوم٘م٦م ٟمٞم٦م اإلُم٤مم ًمٚمٛم٠مُمقم- "واًمًَلم9

إصؾ قاعمٙمٚمٗملم وه وُمـ رأى أن اإلسم٤مطم٦م عمٕم٤مذ ذم ذًمؽ هل إسم٤مطم٦م ًمٖمػمه ُمـ ؾم٤مئر

إُمر ذم ذًمؽ اْلدي٨م اًمث٤مين ُمـ أطمد أُمريـ9 إُم٤م أن يٙمقن ذًمؽ اًمٕمٛمقم قىم٤مل9 ٓ َيٚم

ذم إومٕم٤مل ومَل يٙمقن ِّبذا اًمقضمف ُمٕم٤مرو٤م قاًمذي ومٞمف ٓ يتٜم٤مول اًمٜمٞم٦م ٕن فم٤مهره إٟمَم ه

ْلدي٨م ُمٕم٤مذ وإُم٤م أن يٙمقن يتٜم٤موَل٤م ومٞمٙمقن طمدي٨م ُمٕم٤مذ ىمد ظمّمص ذم ذًمؽ اًمٕمٛمقم 

 -ا ـه

واًمراضمح ان ؿم٤مء اهلل ًمٔمٝمقر دًمٞمٚم٦م واقمٜمك سمف طمدي٨م ُمٕم٤مذ )وًمٕمٚمف ل قوه ,ىمٚم٧م

ويمذا ُم٤م ىم٤مًمف أئٛم٦م وم٘مٝم٤مء  (يٌٚمغ اجلٌٚملم وأقمٜمك ِّبَم أب٤م طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ رْحٝمَم اهلل

أطمٜم٤مف وُم٤مًمٙمٞم٦م رم أمهٞم٦م ًمزوم اًمؽمشمٞم٥م قمٜمد ىمْم٤مء اِل٠مُمقم اًمٗم٤مئت٦م ظمٚمػ اُم٤مم ْل٤مضة 

واِل٠مُمقم واًمقاضم٥م قمغم اِل٠مُمقم  وشمْمٛمـ ذًمؽ ضورة خم٤مًمٗم٦م ٟمٞم٦م صَلة آُم٤مم

اعمت٤مسمٕم٦م رم سم٤مىمك إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت وأيْم٤م ىمقة رواي٦م   )وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا  رم طمدي٨م 

  -أبك هريرة وُم٤م يدل قمٚمٞمٝم٤م  ُمـ شمرضمٞمح اقمت٤ٌمرُم٤م يدريمف اعمًٌقق أول صَلشمف

ان شم٤ًمءل أخ يمريؿ وُم٤م قمَلىم٦م  9شمًقي٦م صٗمقف اجلَمقم٦م وشمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل ,1

ٟمٕمؿ  ؟ٗمقف  يمٕمٛمؾ ًمٚمجقارح ِّبذا اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٌك وأقمٜمك سمف شمٕمٔمٞمؿ اًمِمٕم٤مئرشمًقي٦م اًمّم

ي٤م أظمك اْلٌٞم٥م هٜم٤مك قمَلىم٦م وصمٞم٘م٦م  ومٛمـ أول قمقاُمؾ طمْمقر اًم٘مٚم٥م رم اًمّمَلة 

ُمـ ًمقازم ظمِمققمف ومٞمٝم٤م اَلٛم٦م اًمٕمٚمٞم٦م قمٜمد اًم٘مٞم٤مم اًمٞمٝم٤م ألؿ شمرى ُمٕمك امم ىمقل اهلل قوه

 مب زب رب يئ ىئ ُّٱ شمٕم٤ممم رم وصٗمف ًمّمَلة اعمٜم٤موم٘ملم سمًقرة اًمٜم٤ًمء
 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب
اعمثؾ  ☺وىمد ضب ًمٜم٤م  رؾمقل اهلل ؟ ؟دًمٞمؾ واوح قمغم ذًمؽ، ;031>اًمٜم٤ًمء9   َّيث

رم شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل سم٤مهتَمُمف  سمتًقي٦م اًمّمٗمقف رم صَلة اجلَمقم٦م وىمد  أورد آُم٤مم 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  (وٟمٕمٚمؿ درضم٦م أطم٤مديثف)اسمـ ىمداُمف رم قمٛمدة إطمٙم٤مم   ◙قمـ أنَس سْم
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ـْ مت٤مم اًمّمَلة" 9☺ىَم٤مَل 9ْ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ُٗمقِف ُِم ِقَي٦َم اًمّمُّ ًْ وا ُصُٗمقوَمُٙمْؿ، وَم٢مَن شَم  "ؾَمقُّ

)وٟمتذيمر هٜم٤م ىمْمٞم٦م صَلة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ وطمدي٨م أبك سمٙمرة )اْلريص( رى 

ـِ سَمِِمػٍم  ـِ اًمٜمُْٕمََمِن سْم  ☺، ىَم٤مَل9 ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ◙اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- وقَم

ـه اهلل سَملْمَ ُوضُمقِهُٙمؿوًقنه ُصُٗمقوَمُٙمؿ أًمت"َيُ٘مقل9 يَم٤مَن "وعمًٚمؿ9 - ُمتٗمؼ قمٚمٞمف"ًمٞمَخ٤مًمَِٗم

ى ِِّب٤َم اًمِ٘مَداَح  ☺َرؾُمقُل اهلل  قِّ ًَ قي ُصُٗمقوَمٜم٤َم طَمتهك يَم٠منهََم ي ًَ طَمتهك َرأَى أن ىَمد قَمَ٘مٚمٜم٤َم  -ُي

َى رَ  ٤مقَمٜمُْف، صُمؿه ظَمَرَج َيْقُمً  ، وَمَرأ ٤ٌَمَد "9َصْدُره، وم٘م٤مَل  ٤مضُمَل سَم٤مِديً وَمَ٘م٤مَم طَمَتك- يَم٤مَد أن يَٙمؼّمَ قِم

َن ُصُٗمقوَمُٙمؿ، أ قُّ ًَ ـه اهلل سَملَم ُوضُمقِهُٙمؿواهلل، ًمت -وهذا دًمٞمؾ قمغم وضمقب "ًَمُٞمَخ٤مًمَِٗم

وي٘مػ آُم٤مم شمٚم٘م٤مء وؾمط اًمّمػ آول  واًمقاطمد قمـ يٛملم – شمًقي٦م اًمّمٗمقف

ة ظمٚمػ آُم٤مم وإيمثر ظمٚمٗمف سمداي٦م ُمـ اًمقؾمط ظمٚمػ آُم٤مم صمؿ اًمٞمٛملم وشم٘مػ اعمرأ 

اًمرضمؾ وان يم٤مٟم٧م وطمده٤م واُم٤مُم٦م اًمٜم٤ًمء وؾمٓمٝمـ وٓ سم٠مس سم٠من ي١مم اعم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر 

وًمٙمـ يتؿ ظمٚمٗمف ويمذًمؽ اُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل اًمٗم٤موؾ وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اظمتَلف اًمٜمٞم٦م سملم 

آُم٤مم واِل٠مُمقم ًمثٌقت أصم٤مر رم ذًمؽ يمؿ ؾمٞمؼ سمٞم٤مٟمف رم اًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمًمٗم٦م وُمـ أدًم٦م ُم٤م 

ـْ  ٌه٤مس  ذيمر هذا ُم٤مرواه رم اًمّمحٞمح قَم ـِ قم ٌِْد اهلل سْم ىم٤مل9 سم٧ِمُّ قِمٜمَْد ظَم٤مًَمتِل  ¶قَم

ـْ  ☺َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم وَمَ٘م٤مَم اًمٜمٌَلُّ  ٤مرِه وَم٠مظَمذ سمرأد وم٠مىم٤مُمٜمل قَم ًَ ـَ اًمٚمْٞمؾ، وَمُ٘مْٛم٧ُم قمـ َي ُيَّمغم ُِم

رم ىمقاقمده ومٞم٘مقل )وي٠مُمر  َيِٛمٞمٜمف- وهٜم٤م أيْم٤م أطم٤ٌمسمك وىمٗم٦م ُمع ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ

ُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م اْلٛمس وهل شم٘مقيؿ اًمّمٗمقف  ☺ٌل سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمٗمقف ومٞمٝم٤م يمَم أُمر سمف اًمٜم

شمقؾمٞمط اإلُم٤مم طمتك يٜمٝمك قمَم هنك قمٜمف اًمٜمٌل وؾمد إول وم٤مٕول وورصٝم٤م وشم٘م٤مرِّب٤م 

ذم  ☺ي٠مُمره سم٤مإلقم٤مدة يمَم أُمر ِّب٤م اًمٜمٌل وُمـ صَلة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ  ☺

طمديثلم صم٤مسمتلم قمٜمف أُمر ومٞمٝمَم اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ سم٤مإلقم٤مدة يمَم أُمر اعمزء ذم صَلشمف 

يمَم أُمر اعمزء ذم ووقءه اًمذي شمرك ومٞمف ُمقوع فمٗمر ُمـ ىمدُمف ل يٛمًف وإلقم٤مدة سم٤م

اًمٓمٝم٤مرة وآصٓمٗم٤مف ذم اًمّمَلة  اِل٤مء سم٤مإلقم٤مدة ومٝمذه اعمقاوع دًم٧م قمغم اؿمؽماط
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رد ظمٚمػ اًمّمػ يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا طمدي٨م اعمٜمٗمواإلشمٞم٤من سم٠مريم٤مهن٤م  و

اًمِم٤مومٕمل رآه اْلدي٨م أول يث٧ٌم قمٜمده و يٌٚمٖمف اًمِم٤مومٕمل رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ُمٜمٝمؿ ُمـ لو

سمحدي٨م وسمٙمقن ُمٚمٞمٙم٦م ضمدة أنس صٚم٧م ظمٚمٗمٝمؿ وُمٕم٤مرو٤م سمٙمقن اإلُم٤مم يّمكم وطمده 

وم٠مصٚمف ذم إطم٤مدي٨م إذا شمٕم٤مرو٧م ذم   أْحد ؒوأيب سمٙمرة ِل٤م ريمع دون اًمّمػ  

ىمْمٞمتلم ُمتِم٤مِّبتلم همػم ُمتَمصمٚمتلم أنف يًتٕمٛمؾ يمؾ طمدي٨م قمغم وضمٝمف وٓ ييب 

ة إذا يم٤مٟم٧م ُمع اًمٜم٤ًمء صٚم٧م سمٞمٜمٝمـ أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ومٞم٘مق أُم٤م إذا ول ذم ُمثؾ هذه اعمرأ

إن يم٤مٟم٧م وطمده٤م ٕهن٤م ُمٜمٝمٞم٦م قمـ ُمّم٤موم٦م ويم٤مٟم٧م ُمع اًمرضم٤مل ل شمّمؾ إٓ ظمٚمٗمٝمؿ 

اًمرضم٤مل وم٤مٟمٗمراده٤م قمـ اًمرضم٤مل أومم ِّب٤م ُمـ ُمّم٤مومتٝمؿ يمَم أهن٤م إذا صٚم٧م سم٤مًمٜم٤ًمء صٚم٧م 

ة سمٞمٜمٝمؿ  ٧م ؾمٜم٦م اًمرضمؾ اًمٙم٤مد إذا أم إن يم٤مٟموسمٞمٜمٝمـ ٕنف أؾمؽم َل٤م يمَم يّمكم إُم٤مم اًمٕمرا

ٟم٘مقل إن اإلُم٤مم ٓ يِمٌف اِل٠مُمقم وم٢من ؾمٜمتف اًمت٘مدم ٓ وأن يت٘مدم سملم يدي اًمّمػ  

د اإلُم٤مم واعمّم٤موم٦م  اعمرأة قمغم ضمقاز اٟمٗمراد وؾمٜم٦م اعم١ممتلم آصٓمٗم٤مف ٟمٕمؿ يدل اٟمٗمرا

دا ومٝمذا ىمٞم٤مس قاًمرضمؾ اِل٠مُمقم ْل٤مضم٦م وه ُم٤م إذا ل حيّمؾ ًمف ُمٙم٤من يّمكم ومٞمف إٓ اٟمٗمرا

همػمه٤م شمً٘مط سم٤مٕقمذار ومٚمٞمس آصٓمٗم٤مف وهمػمه وٕن واضم٤ٌمت اًمّمَلة ول أْحد ىمق

إٓ سمٕمض واضم٤ٌمهت٤م ومً٘مط سم٤مًمٕمجز ذم اجلَمقم٦م يمَم يً٘مط همػمه ومٞمٝم٤م وذم ؾمٜمـ اًمّمَلة 

ٟمحقمه٤م ُمع اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م واعمرض ووَلذا يم٤من حتّمٞمؾ اجلَمقم٦م ذم صَلة اْلقف 

اًم٘مٞم٤مم أومم ُمـ أن يّمٚمقا وطمداٟم٤م ُمٗم٤مرىم٦م اإلُم٤مم وُمع شمرك اعمريض واًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم و

وَلذا ذه٥م سمٕمض أصح٤مب أْحد إمم أنف َيقز شم٘مديؿ اعم١مشمؿ قمغم إُم٤مُمف قمٜمد اْل٤مضم٦م 

إن يم٤من ٓ َيقز ًمٖمػم طم٤مضم٦م وىمد روى ذم سمٕمض صٗم٤مت صَلة وٟمحقه ويمح٤مل اًمزطم٤مم 

قمٜمد همػمه ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م ُم٤م يٕمتؼم ًمٚمجَمقم٦م ُمـ قمدل اإلُم٤مم واْلقف وَلذا ؾم٘مط قمٜمده 

اًمٕمٞمديـ وذًمؽ ًمٚمح٤مضم٦م ومجقزوا سمؾ أوضمٌقا ومٕمؾ صٚمقات اجلٛمٕم٦م قٟمحوٕم٦م طمؾ اًمٌ٘مو

ذًمؽ ظمٚمػ إئٛم٦م اًمٗم٤مضمريـ وذم إُمٙمٜم٦م اعمٖمّمقسم٦م إذا قٟمحواعمٜم٤مؾمؽ واْلقف و
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ذًمؽ يمَم ضم٤مء ذم قٟمحوإمم ومتٜم٦م ذم إُم٦م واجلَمقم٦م أوأوم٣م شمرك ذًمؽ إمم شمرك اجلٛمٕم٦م 

َي٤مف ؾمٞمٗمف  ٓ ي١مُمـ وم٤مضمر ُم١مُمٜم٤م إٓ أن ي٘مٝمره سمًٚمٓم٤من ◙طمدي٨م ضم٤مسمر 

ؾمقـمف ٕن هم٤مي٦م ذًمؽ أن يٙمقن قمدل اإلُم٤مم واضم٤ٌم ومٞمً٘مط سم٤مًمٕمذر يمَم ؾم٘مط يمثػم وأ

أن ٟمٗمس قُمـ اًمقاضم٤ٌمت ذم مج٤مقم٦م اْلقف سم٤مًمٕمذر  وُمـ اهتدى َلذا إصؾ وه

ٟمحقه٤م وم٘مد هدى ويمذًمؽ اًمقاضم٤ٌمت ذم اجلَمقم٤مت وواضم٤ٌمت اًمّمَلة شمً٘مط سم٤مًمٕمذر 

ض واضم٤ٌمت اًمنميٕم٦م رأؾم٤م يمَم ىمد يٌتغم ِل٤م ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م ُمـ اًمتقؾمط سملم إمه٤مل سمٕم

سمف سمٕمْمٝمؿ وسملم اإلهاف ذم ذًمؽ اًمقاضم٥م طمتك يٗميض إمم شمرك همػمه ُمـ اًمقاضم٤ٌمت 

إن يم٤من ذًمؽ إويمد ُم٘مدورا قمٚمٞمف يمَم ىمد يٌتغم سمف واًمتل هل أويمد ُمٜمف قمٜمد اًمٕمجز قمٜمف 

 قاًمقؾمط سملم إُمريـآظمرون وم٢من ومٕمؾ اعم٘مدور قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ دون اعمٕمجقز قمٜمف ه

 -ـها

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمّمَلة اجلٛمٕم٦م ومَل ظمَلف سملم أئٛمتٜم٤م قمغم  9أىمقل– سمَم شمدرك سمف اجلَمقم٦م ,2

أن ادرايمٝم٤م يٙمقن سم٤مدراك اعمًٌقق ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م وآ صَله٤م فمٝمرا ًمثٌقت 

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمّمَلة اجلَمقم٦م رم اًمّمٚمقات إظمرى  , اْلدي٨م اًمٍميح رم دًٓمتف قمٚمٞمٝم٤م

ومٗمك يمت٤مب اًمٗم٘مف اعمٞمن  , قمرض ًمفقتٜم٤م وه٤م هومٗمٞمف اْلَلف اًم٤ًمئغ اعم٘مٌقل سملم أئٛم

شمدرك اجلَمقم٦م سم٢مدراك ريمٕم٦م ُمـ اًمّمَلة، وُمـ أدرك اًمريمقع همػم ؿم٤مك أدرك اًمريمٕم٦م، )

واـمٛم٠من، صمؿ شم٤مسمع- ْلدي٨م أيب هريرة9 )إذا ضمئتؿ إمم اًمّمَلة وٟمحـ ؾمجقد 

وُمـ أدرك ريمٕم٦م وم٘مد أدرك اًمّمَلة( صححف ص٤مطم٥م  ٤موم٤مؾمجدوا، وٓ شمٕمدوه٤م ؿمٞمئً 

واًمّمحٞمح قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م9 إدراك ومْمٞمٚم٦م )ا ه   ورم اًمٗم٘مف وأدًمتف أيْم٤م   آرواء ؒ

اجلَمقم٦م ُم٤م ل يًٚمِّؿ اإلُم٤مم، وإن ل ي٘مٕمد ُمٕمف، سم٠من اٟمتٝمك ؾمَلُمف قم٘م٥م حتّرُمف، وإن سمدأ 

ُمٕمف، ًمٙمٜمف دون ومْمؾ ُمـ يدريمٝم٤م ُمـ أوَل٤م- واؾمتثٜمقا  ٤مسم٤مًمًَلم ىمٌٚمف، إلدرايمف ريمٜمً 

  سم٢مدراك ريمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمع اإلُم٤مم-صَلة اجلٛمٕم٦م وم٢من مج٤مقمتٝم٤م ٓ شمدرك إٓ
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وىم٤مل اْلٜم٤مسمٚم٦م واْلٜمٗمٞم٦م9 ُمـ يمؼم ىمٌؾ ؾمَلم اإلُم٤مم اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم، أدرك اجلَمقم٦م، 

أدرك ريمٕم٦م- وىم٤مل قُمـ صَلة اإلُم٤مم، وم٠مؿمٌف ُم٤م ًم ال َيٚمس ُمٕمف؛ ٕنف أدرك ضمزءً قوًم

اِل٤مًمٙمٞم٦م9 إٟمَم حيّمؾ ومْمؾ اجلَمقم٦م اًمقارد سمف اْلؼم اعمتْمٛمـ يمقن صمقاِّب٤م سمخٛمس 

سمًٌع وقمنميـ درضم٦م، سم٢مدراك ريمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م يدريمٝم٤م ُمع اإلُم٤مم، سم٠من يٛمّٙمـ يديف ُمـ وأ

مم٤م ىم٤مرِّبَم ىمٌؾ رومع اإلُم٤مم وإن ل يٓمٛمئـ إٓ سمٕمد رومٕمف- أُم٤م ُمدرك ُم٤م دون وريمٌتٞمف أ

سم٤مًمدظمقل ُمع اإلُم٤مم، وأنف  ااًمريمٕم٦م ومَل حيّمؾ ًمف ومْمؾ اجلَمقم٦م، وإن يم٤من ُم٠مُمقرً 

9 شمدرك صَلة اجلَمقم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر سم٤مًمتحريٛم٦م، واْلَلص٦م 9ُم٠مضمقر سمَل ٟمزاع-   ىمٚم٧م

وسمريمٕم٦م قمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م ويمَم ىم٤مل أصح٤مب اًمٗم٘مف اعمٞمن  ودًمٞمٚمٝمؿ همػم سيح رم اًمدًٓم٦م 

ذًمؽ وقمغم ذًمؽ طمٞم٨م سمٗمٝمؿ ُمٜمف قمدم آقمتداد سم٤مًمريمٕم٦م  ٓ سم٤مجلَمقم٦م ٟمٗمًٝم٤م يمَم يٌد

د أظمرى ضمٚمٞم٤م ومٞمَم ىم٤مًمف ص٤مطم٥م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ رم ذطمف قمغم دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م ُمع ومقائ

قمٜمده  )>وُمـ يمؼم ىمٌؾ شمًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم إومم أدرك اجلَمقم٦م- وُمـ أدرك اًمريمقع همػم 

إذا ضمئتؿ إمم "٤9مؿم٤مًك أدرك اًمريمٕم٦م، واـمٛم٠من، صمؿ شم٤مسمع; ْلدي٨م أيب هريرة ُمرومققمً 

، وُمـ أدرك ريمٕم٦ًم وم٘مد أدرك ٤ماًمّمَلة، وٟمحـ ؾمجقد وم٤مؾمجدوا، وٓ شمٕمدوه٤م ؿمٞمئً 

>وؾمـ دظمقل  -ُمـ أدرك اًمريمقع أدرك اًمريمٕم٦م""9داود- وذم ًمٗمظ ًمفقاًمّمَلة" رواه أب

اِل٠مُمقم ُمع إُم٤مُمف يمٞمػ أدريمف; ِل٤م شم٘مدم- >وإن ىم٤مم اعمًٌقق ىمٌؾ شمًٚمٞمٛم٦م إُم٤مُمف اًمث٤مٟمٞم٦م، 

; ًمؽميمف اًمٕمقد اًمقاضم٥م عمت٤مسمٕم٦م إُم٤مُمف سمَل قمذر، ومٞمخرح قمـ ول يرضمع اٟم٘مٚم٧ٌم ٟمٗمًَل 

إُم٤مُمٝم٤م ل شمٜمٕم٘مد  آئتَمم ويٌٓمؾ ومروف- >وإذا أىمٞمٛم٧م اًمّمَلة اًمتك يريد أن يّمغم ُمع

ٟم٤مومٚمتف; واهلل أقمٚمؿ وُمـ اعمٕمٚمقم أن ادراك اِل٠مُمقم ًمَلُم٤مم رم ريمقع اًمريمٕم٦م يً٘مط قمٜمف 

رم ىمقًمف )ُمـ أدرك ُمع آُم٤مم اًمريمقع  ☺ريمـ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل 

وٓ يً٘مط ريمـ شمٙمٌػمة آطمرام ومَلسمد ُمـ آشمٞم٤من ِّب٤م ىم٤مئَم قمغم  (وم٘مد أدرك اًمريمٕم٦م

٤مًمّمػ ظمٚمػ آُم٤مم ٓ ُمٜمٗمردا ْلؼم أبك سمٙمرة اًمث٤مسم٧م وم٘مد )روى سمقاًمّمحٞمح)وه

رايمع، ومريمع ىمٌؾ أن يّمؾ قوه ،☺أن أب٤م سمٙمرة اٟمتٝمك إمم اًمٜمٌل »اًمٌخ٤مري وهمػمه9 
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ومٚمؿ ي٠مُمره  ،ش، وٓ شمٕمد٤موم٘م٤مل9 زادك اهلل طمرًص  ،☺إمم اًمّمػ، ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

 سم٢مقم٤مدة اًمّمَلة وهن٤مه قمـ اًمٕمقد-

ُمـ اعمٕمٚمقم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم٦م وؾمٚمؿ ىمد    آُم٤مُم٦م رم صَلة اجلَمقم٦م  ,3

طمدد ُمـ إطمؼ ِّب٤م رم طمديثف اًمّمحٞمح وًمٞمس سمٕمد شمرشمٞمٌف اضمتٝم٤مد آ رم ُمٔم٤مٟمف ُمـ 

ومٙمَم ذيمرٟم٤م هٜم٤مك رم أذان  طمٞم٨م صمؿ اًمت٤ًمسمؼ )أطمقال وهك سمٕمد شمٙمٚمٞمػ ٓ شمنميػ

ُٕمقٍد  وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ (اعمٕمؼم قمٜمف ُمـ ًمٗمظ اًمٜمٌك  سم٤مٓؾمتٝم٤مم ًْ َأبِك َُم

 
ِ
 وَم٢ِمْن يَم٤مُٟمقا ذم » ☺إنّم٤مري ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله

ِ
َي١ُممُّ اًْمَ٘مْقَم َأىْمَرُؤُهْؿ ًمِِٙمَت٤مِب اّلِله

ًء وَم٠َمىْمَدُُمُٝمْؿ ِهْجَرًة وَم٢ِمْن يَم٤مُٟمقا  ٜمه٦ِم ؾَمَقا ًُّ ٜمه٦ِم وَم٢ِمْن يَم٤مُٟمقا رِم اًم ًُّ ًء وَم٠َمقْمَٚمُٛمُٝمْؿ سم٤ِمًم َءِة ؾَمَقا رِم  اًْمِ٘مَرا

ضُمَؾ رِم ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِِف َوَٓ َيْ٘مُٕمْد رِم سَمْٞمتِِف قَمغَم اَْلِ  ضُمُؾ اًمره ـه اًمره ًء وَم٠َمىْمَدُُمُٝمْؿ ؾِمْٚمًَم َوَٓ َي١ُمُمه  ْجَرِة ؾَمَقا

ورم اعمٜمت٘مك ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -(ؾِمْٚمًَم ؾِمٜم ٤م- ىَم٤مَل إَؿَم٩مُّ رِم ِرَواَيتِِف َُمَٙم٤مَن ششمٙمرُمتف إِٓه سم٢ِِمْذٟمِفِ 

 -اجلد ؒ

ِل٤م ىمدم اعمٝم٤مضمرون إوًمقن ٟمزًمقا اًمٕمّم٦ٌم ُمقوٕم٤م سم٘م٤ٌمء ىمٌؾ ) 9روقمـ اسمـ قمٛم ,0

ٟم٤م ويم٤من ومٞمٝمؿ ☺ُم٘مدم اًمٜمٌل  يم٤من ي١مُمٝمؿ ؾم٤مل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م ويم٤من أيمثرهؿ ىمرآ

وقمـ ضمقاز – داودقرواه اًمٌخ٤مري وأب قؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد إؾمدقمٛمر سمـ اْلٓم٤مب وأب

 -اُم٤مُم٦م اعمتٜمٗمؾ سمٛمـ يّمغم اًمٗمرض

ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ قمِم٤مء  أن ُمٕم٤مذ يم٤من يّمكم) 9قمـ ضم٤مسمر ,1

ورواه اًمِم٤مومٕمل  -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, (أظمرة صمؿ يرضمع إمم ىمقُمف ومٞمّمكم ِّبؿ شمٚمؽ اًمّمَلة

وقمـ ضمقاز اُم٤مُم٦م اعم٤ًمومر – (هل ًمف شمٓمقع وَلؿ ُمٙمتقسم٦م اًمٕمِم٤مء) 9واًمدارىمٓمٜمل وزاد

 -ًمٚمٛم٘مٞمؿ

ؾمٗمرا  ُم٤م ؾم٤مومر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ) 9قمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل ,2

إٓ صغم ريمٕمتلم طمتك يرضمع وأنف أىم٤مم سمٛمٙم٦م زُمـ اًمٗمتح صمَمن قمنمة ًمٞمٚم٦م يّمكم سم٤مًمٜم٤مس 
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ي٤م أهؾ ُمٙم٦م ىمقُمقا ومّمٚمقا ريمٕمتلم أظمريلم وم٢مٟم٤م  9ريمٕمتلم ريمٕمتلم إٓ اعمٖمرب صمؿ ي٘مقل

طمدي٨م قمٛمران  رواه أْحد  وىم٤مل اًمِمقيم٤مٟمك قمـ هذا اْلدي٨م رم اًمٜمٞمؾ, (ىمقم ؾمٗمر

ٝم٘مل وذم إؾمٜم٤مده قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من أظمرضمف أيْم٤م اًمؽمُمذي وطمًٜمف اًمٌٞم

يدل  (واْلدي٨م)وٕمٞمػ وإٟمَم طمًـ اًمؽمُمذي طمديثف ًمِمقاهده يمَم ىم٤مل اْل٤مومظ قوه

جمٛمع قمٚمٞمف يمَم ذم اًمٌحرا ه   وقمـ آؾمتخَلف رم ققمغم ضمقاز ائتَمم اعم٘مٞمؿ سم٤معم٤ًمومر وه

 -آُم٤مُم٦م

د اهلل سمـ إين ًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمل وسملم قمٛمر همداة أصٞم٥م إٓ قمٌ) 9سمـ ُمٞمٛمقن ىم٤ملوقمٛمر  ,3

أيمٚمٜمل اًمٙمٚم٥م طملم ـمٕمٜمف وشمٜم٤مول وىمتٚمٜمل أ 9إٓ أن يمؼم ومًٛمٕمتف ي٘مقلققم٤ٌمس ومَم ه

خمتٍم ُمـ اًمٌخ٤مري    (قمٛمر قمٌد اًمرْحـ سمـ قمقف وم٘مدُمف ومّمغم ِّبؿ صَلة ظمٗمٞمٗم٦م

 -وقمـ اًمٜمدب امم شمًقي٦م اًمّمٗمقف

يًقي صٗمقومٜم٤م يم٠منَم يًقي سمف  ☺يم٤من رؾمقل اهلل ) 9اًمٜمٕمَمن سمـ سمِمػم ىم٤مل ,4

أى أن٤م ىمد قم٘مٚمٜم٤م قمٜمف صمؿ ظمرج يقُم٤م وم٘م٤مم طمتك يم٤مد أن يٙمؼم ومرأى رضمَل اًم٘مداح طمتك ر

ًمٞمخ٤مًمٗمـ اهلل سملم وقم٤ٌمد اهلل ًمتًقن صٗمقومٙمؿ أ 9سم٤مدي٤م صدره ُمـ اًمّمػ وم٘م٤مل

ًمٞمخ٤مًمٗمـ وًمتًقن صٗمقومٙمؿ أ) 9رواه اجلَمقم٦م إٓ اًمٌخ٤مري وم٢من ًمف ُمٜمف, (وضمقهٙمؿ

ًمرضمؾ يٚمزق يمٕمٌف ومرأي٧م ا) 9وْٕحد وأيب داود ذم رواي٦م ىم٤مل (اهلل سملم وضمقهٙمؿ

سمٙمٕم٥م ص٤مطمٌف وريمٌتف سمريمٌتف وُمٜمٙمٌف سمٛمٜمٙمٌف  اذن إطمٗمظ إىمرأ صمؿ إقمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م 

صمٛم٦مإُم٤مم ًمٚمٛمًجد ُمٕملم ُمـ ىمٌؾ  وواًمٗم٘مف  صمؿ إيمؼموهذا ان ل يٙمـ ُمْمٞمػ رم سمٞمتف أ

إطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م  وشمذيمروا  ُمٕمك اظمقاٟمك  ُم٤م صم٧ٌم ُمـ قاْلٙمقُم٦م آؾمَلُمٞم٦م وآ ومٝم

قك ُم٠مُمقُم٤م  ؿم٤مهد قمغم ضمقاز واُمٙم٤مٟمٞم٦م اُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل رم شمٌ ☺صَلة اًمٜمٌك 

ًمٚمٗم٤موؾ  ومت٠مُمٚمقا ذًمؽ  وأيمرر ُم١ميمداهك شمٙمٚمٞمػ وُم١ًموًمٞم٦م ىمٌؾ أى ؿمٞمئ ومٌحًـ 

شمٗمٞمٝمؼ وحتًلم ىمراءة وطمًـ ُمراقم٤مشمف ٕطمقال رضم٤مل وىمّمده وسم٤ًمـمتف سمَل شمٙمٚمػ أ
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اعمًجد شمٙمقن اًمّمَلة ٟمقر ورْح٦م قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإلؾمَلم اًمذى طم٘مؼ 

يٕمٚمؿ قًم) ☺ن أذان أومْمؾ ُمـ آُم٤مُم٦م  وِل٤مذا    ٟمذه٥م سمٕمٞمدا ال ي٘مؾ اًمرؾمقل ا

اًمٜم٤مس ُم٤م رم اًمٜمداء واًمّمػ آول ٓؾمتٝمٛمقا قمٚمٞمف  واطمذرأظمك اْلٌٞم٥م ُم٤مورد رم 

صمَلصم٦م ٓ شمرومع صَلهتؿ ومقق رؤوؾمٝمؿ ؿمؼما---------- )  ☺طمدي٨م رؾمقل اهلل 

تحْم٤مر واؾمتِمٕم٤مر اجلزاء اذيمر اظمقاٟمك سميورة اؾم (وُمـ أم ىمقُم٤م هؿ ًمف يم٤مرهقن

آظمروى دائَم ومذًمؽ مم٤م ي٤ًمقمد قمغم طمْمقر اًم٘مٚم٥م سملم يدي إقمَمل وُمـ صمؿ 

صَلح اًم٘مٚم٥م وزيم٤مة اًمٜمٗمس سمف وُمٜمٝم٤م صَلة اجلَمقم٦م ومٛمثَل ًمٜمًتِمٕمر ُمٕم٤م ىمقل اْلٌٞم٥م 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  قمـ ومْمؾ شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سم٤معم٤ًمضمد   9َأنهُف ىَم٤مَل  ،قَم
ِ
 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله

ِف َيْقَم ٓ فمِؾه إِٓ فمِٚمُّفُ ؾَمٌْ  ُ ذِم فمِٚمِّ   ،إَُِم٤مٌم قَم٤مِدٌل  9َٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اّلِله
ِ
٤ٌَمَدِة اّلِله  ،َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم سمِِٕم

ِجِد إَِذا ظَمَرَج ُِمٜمُْف طَمتهك َيُٕمقَد إًَِمْٞمفِ  ًْ ٌؼ سم٤ِمعْمَ ٌُُف ُُمَٕمٚمه   ،َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم
ِ
٤م ذِم اّلِله  ،َوَرضُمَلِن حَت٤َمسمه

ىَم٤ماضْمَتَٛمَٕم٤م قمَ  َ ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمهُ  ،غَم َذًمَِؽ َوشَمَٗمره َوَرضُمٌؾ َدقَمْتُف اُْمَرأٌَة  ،َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اّلِله

٥ٍم َومَج٤َملٍ  ًَ َ  9وَمَ٘م٤مَل  ،َذاُت طَم َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م طَمتهك ٓ  ،إيِنِّ َأظَم٤مُف اّلِله َوَرضُمٌؾ شَمَّمده

 ويمذًمؽ ُم٤مرواه اًمٌٖمقى ؒ َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمٚمٞمف, فُ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِمََمًُمُف َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُ 

  9رم ذح اًمًٜم٦م سمًٜمده قمـ اسمك هريرة ايْم٤م ي٘مقُل 
ِ
ضُمِؾ  9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله َصَلُة اًمره

ُػ قَمغَم َصَلشمِِف ذِم سَمْٞمتِفِ  ـَ ِوْٕمًٗم٤م ،ذِم اجْلَََمقَم٦ِم شُمَْمٕمه ي ٦ًم َوقِمنْمِ ًَ ُف َوَذًمَِؽ َأنه  ،َوذِم ؾُمقىِمِف ََخْ

٠مَ  ـَ اًْمُقُوقءَ  ،إَِذا شَمَقوه ًَ ِجدِ  ،وَم٠َمطْم ًْ َلةُ  ،صُمؿه ظَمَرَج إمَِم اعْمَ ِرضُمُف إِٓ اًمّمه َلْ ََيُْط  ،ٓ َُيْ

ٞمئ٦َمٌ  ،ظُمْٓمَقًة إِٓ ُروِمَٕم٧ْم ًَمُف ِِّب٤َم َدَرضَم٦مٌ 
َلْ شَمَزِل اعْمََلِئَٙم٦ُم شُمَّمكمِّ  ،وَم٢ِمَذا َصغمه  ،َوطُمطه قَمٜمُْف ِِّب٤َم ظَمٓمِ

ُل َأطَمُديُمْؿ ذِم َصَلٍة َُم٤م  ،اًمٚمهُٝمؿه اْرَْحْفُ  ،اًمٚمهُٝمؿه َصؾِّ قَمَٚمْٞمفِ  ،َداَم ذِم ُُمَّمَلهُ  قَمَٚمْٞمِف َُم٤م َوٓ َيَزا

َلةَ  تِفِ , اْٟمَتَٔمَر اًمّمه ٚمِؿٌ  ،َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه ًْ ـِ َأيِب  ،َوَأظْمَرضَمُف ُُم ـْ َأيِب سَمْٙمِر سْم قَم

٦ٌَمَ  ـْ َأيِب ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  ،ؿَمْٞم ـِ إَقْمَٛمشِ  ،قَم َواعْمََلِئَٙم٦ُم ُيَّمٚمُّقَن قَمغَم َأطَمِديُمْؿ َُم٤م َداَم ذِم  9َوىَم٤مَل  ،قَم

ِف اًمهِذي َصغمه ومِٞمفِ  ًِ ٚمِ َُم٤م َلْ  ،اًمٚمهُٝمؿه شُم٥ْم قَمَٚمْٞمفِ  ،اًمٚمهُٝمؿه اهْمِٗمْر ًَمفُ  ،اًمٚمهُٝمؿه اْرَْحْفُ  9َيُ٘مقًُمقنَ  ،جَمْ
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ب ُمت٤مسمٕم٦م آُم٤مم وطمرُم٦م ؾمٌ٘مف ومٕمـ أيب ُي١ْمِذ وِمٞمِف(  وأيمرر ُم١ميمدا ُم٤م ُم٣م أوُٓمـ وضمق

ـِ اًمٜمٌل  ◙هريرة  َتٚمُِٗمقا قَمَٚمْٞمِف، "ىَم٤مل9 ☺قَم ََم ضُمِٕمؾ اإلُم٤مم ًمُِٞم١ْمشَمؿه سمِِف، وَمَل خَتْ إِٟمه

9 َرسَمٜم٤م ًَمَؽ  ـْ َْحَِدُه- وَمُ٘مقًمقا َ
ِ
، َوإَِذا ىَم٤مَل9 ؾَمِٛمَع اهلل عم َ وَمَٙمؼموا- وإَذا َريَمَع وَم٤مريمُٕمقا وم٢مذا يَمؼمه

ًً اْلَْٛمد، وإِذَ 
شم٠مُمؾ 9ىمٚم٧م -"أمْجَُٕمقنَ  ٤موَمَّمٚمُّقا ضُمُٚمقؾًم  ٤ما ؾَمَجَد وَم٤مؾْمُجُدوا، َوَإَذا َصغمه ضَم٤مًمِ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم –رم دًٓم٦م اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة  َصغم َرؾُمقُل "ىم٤مًَم٧ْم9 ▲ومّمٚمقا ضمٚمقؾم٤م وقَم

ًً قذم سَمٞمْتِِف َوهُ  ☺اهلل 
9 أِن وَم٠مؿَم٤مر إًَمْٞمِٝمؿْ  ٤م، َوصغمه َوَراءُه ىَمقم ىمٞم٤مُمً ٤مؿَم٤مك ومَّمغًم ضَم٤مًمِ

، َوإَِذا َرومع  ََم ضُمِٕمَؾ اإلَُم٤مم ًمِٞم١مشَمؿه سمِِف، وم٢مذا َريمع وَم٤مريمُٕمقا ، ومَٚمََم اٟمٍمف ىَم٤مل9 إٟمه قا ًُ
اضْمٚمِ

 ًً
، َوإَِذا ىم٤مل9 ؾمٛمع اهلل عمـ َْحَِدُه، ومُ٘مقًُمقا9 رسَمٜم٤َّم َوًَمَؽ اْلٛمد، وإَِذا َصغم ضَم٤مًمِ  ٤موَم٤مْروَمُٕمقا

 -(أمْجَُٕمقنَ  ٤مومَّمٚمقا ضُمُٚمقؾًم 

٤مئدة  ُم٤مطمٙمؿ صَلة اِل٠مُمقُملم اذا أظمؾ إُم٤مم سم٠مطمد ذوط وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل ًمٚمٗم

أن٘مؾ قمـ ص٤مطم٥م اجل٤مُمع رم أطمٙم٤مم اًمّمَلة رم آضم٤مسم٦م قمـ ذًمؽ ىمقًمف – اًمّمَلة

ٓ يٕمٚمؿ طمتك ظمرج ُمـ قَُمـ ًمٞمس قمغم ووقء وهوطمًـ )إذا أمه اًمٜم٤مس ضُمٜم٥ٌُم أقوه

اإلُم٤مم  اًمّمَلة، وم٢من اِل٠مُمقُملم ٓ يٕمٞمدون صَلهتؿ ٕهن٤م صحٞمح٦م ُم٘مٌقًم٦م، ويٕمٞمده٤م

وطمده ٕن اًمٓمٝم٤مرة ذط ًمّمح٦م اًمّمَلة ٓ شم٘مٌؾ سمدوهن٤م، ويمذًمؽ إذا أظمؾه اإلُم٤مم 

سم٠مي ذط وأهنك صَلشمف دون قمٚمؿ اِل٠مُمقُملم ومّمَلهتؿ صحٞمح٦م، وصَلشمف وطمده 

 ☺سم٤مـمٚم٦م دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدهت٤م، وم٘مد وردت قمدة آصم٤مر قمـ يم٤ٌمر صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

ء، دون قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وُمـ وهؿ قمغم همػم ووقوأهنؿ صٚمقا سم٤مًمٜم٤مس وهؿ ضمٜم٥م، أ

اعمّمٚملم، صمؿ إهنؿ ِل٤م قمٚمٛمقا سمذًمؽ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء صَلهتؿ أقم٤مدوا هؿ وطمدهؿ 

صَلهتؿ، ول ي٠مُمروا اعمّمٚملم سم٢مقم٤مدة شمٚمؽ اًمّمَلة، وىمد طمّمؾ يمؾ ذًمؽ قمغم ُمرأى 

- ومٕمـ ٤موُمًٛمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ دون إٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ، ومٙم٤من ذًمؽ إمج٤مقمً 

ٛمر سمـ اْلٓم٤مب سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ومّمغم سمٜم٤م، صمؿ يمٜم٧م ُمع قم»إؾمقد سمـ يزيد ىم٤مل 
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، وم٤مهمتًؾ وهمًؾ ُم٤م رأى ذم صمقسمف وأقم٤مد صَلشمف، ول ٤ماٟمٍمف ومرأى ذم صمقسمف اطمتَلُمً 

ضمٜم٥م، قأن قمٛمر صغم سم٤مًمٜم٤مس وه»رواه اسمـ اعمٜمذر- وقمـ اًمنميد اًمث٘مٗمل ش ُٟمٕمد صَلشمٜم٤م

حمٛمد سمـ رواه اًمدار ىمٓمٜمل سمًٜمد رواشمف صم٘م٤مت- وقمـ ش وم٠مقم٤مد ول ي٠مُمرهؿ أن يٕمٞمدوا

أن قمثَمن صغم سم٤مًمٜم٤مس صَلة اًمٗمجر، ومٚمَم شمٕم٤ممم »اسمـ اْل٤مرث سمـ اعمّمَٓمٚمِؼ وقمٛمر

اًمٜمٝم٤مر رأى أبر اجلٜم٤مسم٦م قمغم ومخذه وم٘م٤مل9 يمؼمُت واهلل، يمؼمُت واهلل، أضمٜم٧ٌُم وٓ أقمٚمؿ، 

رواه اسمـ اعمٜمذر وإبرم واًمٌٞمٝم٘مل ش وم٤مهمتًؾ وأقم٤مد اًمّمَلة، ول ي٠مُمرهؿ أن يٕمٞمدوا

صمؿ ذيمر أنف ُمسه ذيمره ومتقو٠م،  ،أن اسمـ قمٛمر صغم سم٠مصح٤مسمف»ومع واًمدار ىمٓمٜمل- وقمـ ٟم٤م

رواه اًمدار ىمٓمٜمل- ورواه اسمـ اعمٜمذر وقمٌد اًمرزاق واسمـ أيب ش ول ي٠مُمرهؿ أن يٕمٞمدوا

 ؿمٞم٦ٌم واًمٌٞمٝم٘مل سم٤مظمتَلف يًػم-ا ـه

                                   9أيمثر ي٘مقل طمٗمٔمف اهللووقمـ ُمقىمػ اِل٤مُمقم ُمـ آُم٤مم ان يم٤من واطمدا أ

قمـ يٛملم اإلُم٤مم دون أن يت٘مدم قمٚمٞمف اإلُم٤مم سمِمئ، وم٢مذا  ي٘مػ اًمقاطمد إذا يم٤من رضمًَل 

ضم٤مء رضمؾ صم٤مٍن اصٓمػ آصمٜم٤من ظمٚمػ اإلُم٤مم، ويمذًمؽ يٗمٕمٚمقن إن يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ 

٤م ظمٚمػ اإلُم٤مم يمذًمؽ، وإذا  وـمٗمًَل  اصمٜملم، وإذا يم٤من اِل٠مُمقُمقن رضمًَل  ومح٥ًم اصٓمٗمه

ة اصٓمػه  وـمٗمًَل  يم٤مٟمقا رضمًَل  اًمرضمؾ واًمٓمٗمؾ ظمٚمػ اإلُم٤مم، ووىمٗم٧م اعمرأة واُمرأ

ة وم٘مط وىمػ اًمرضمؾ قمـ يٛملم اإلُم٤مم ووىمٗم٧م  ظمٚمٗمٝمَم وطمده٤م، وإذا يم٤مٟمقا رضمًَل  واُمرأ

يمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل »ىم٤مل  ◙اعمرأة ظمٚمٗمٝمَم وطمده٤م- ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

ذم ؾمٗمر--- ومج٤مء ومتقو٠م، صمؿ ىم٤مم ومّمغم ذم صمقب واطمد ظم٤مًمػ سملم ـمرومٞمف،  ☺

داود واًمٌٞمٝم٘مل- قرواه ُمًٚمؿ وأْحد وأبش سم٠مذين ومجٕمٚمٜمل قمـ يٛمٞمٜمفوم٘مٛم٧م ظمٚمٗمف وم٠مظمذ 

ذم سمٞم٧م قوه ☺سمٕمثٜمل اًمٕم٤ٌمس إمم اًمٜمٌل »ىم٤مل  ◙وقمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

ظم٤مًمتل ُمٞمٛمقٟم٦م، وم٧ٌمُّ ُمٕمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، وم٘م٤مم يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ، وم٘مٛم٧م قمـ ي٤ًمره، 

ىم٤مل  ¶رواه ُمًٚمؿ- وقمٜمف ش ومتٜم٤موًمٜمل ُمـ ظمٚمػ فمٝمره ومجٕمٚمٜمل قمغم يٛمٞمٜمف
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ين ومجٕمٚمٜمل  ☺ٞم٧م رؾمقل اهلل أت» ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ ومّمٚمٞم٧م ظمٚمٗمف، وم٠مظمذ سمٞمدي ومجره

، ومٚمَم ☺قمغم صَلشمف ظمٜم٧ًُم، ومّمغم رؾمقل اهلل  ☺طمذاءه، ومٚمَم أىمٌؾ رؾمقل اهلل 

يٜمٌٖمل واٟمٍمف ىم٤مل زم9 ُم٤م ؿم٠مين أضمٕمٚمؽ طمذائل ومتخٜمُُس؟ وم٘مٚم٧م9 ي٤م رؾمقل اهلل أَ 

ىم٤مل9 وم٠مقمجٌتف ومدقم٤م اهلل ٕطمد أن يّمكم طمذاءك وأن٧م رؾمقل اهلل اًمذي أقمٓم٤مك اهلل؟ 

٤مئل- قرواه أْحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأب--ش -وومٝمًَم  زم أن يزيدين قمٚمًَم  داود واًمٜمًه

سمتحٞم٦م اعمًجد ويمذًمؽ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م قمٜمد اًمذه٤مب اًمٞمٝم٤م  ☺وٟمتذيمر ايْم٤م   أُمر اًمٜمٌك 

ـِ َرسمِٕملٍّ إنَّم٤مري رَى اهلل قَمٜمُْف ىم٤مل ـْ أيب ىَمَت٤مَدَة اْْل٤َمِرِث سْم قُل اهلل ىَم٤مَل َرؾُم  9ومَٕم

َ َريْمَٕمْتلِم"- ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء " 9☺ جَد وَمََل ََيْٚمِْس طمتهك ُيّمكمِّ ًْ إَِذا َدظَمؾ أطَمُديُمؿ اعْمَ

وم٠متقه٤م واٟمتؿ متِمقن وقمٚمٞمٙمؿ )ُمـ طمدي٨م أبك هريرة ُمرومققم٤م  اذا أىمٞمٛم٧م اًمّمَلة  

وًمذًمؽ شمقوٞمح ٟم٘مػ أُم٤مُمف رم   (اًمًٙمٞمٜمف واًمقىم٤مر ومَم أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا 

سم٦م ومٞمف  (ؿمٗمٝمٞم٤م)درؾمٜم٤م طمٞم٨م وضمقب اًمًٙمٞمٜم٦م رم ـمري٘مٜم٤م امم اًمّمَلة سم٤معمًجد وٓهمرا

 -ومٜمحـ رم قم٤ٌمدة ُمٜمذ ظمروضمٜم٤م ُمـ سمٞمتٜم٤م اًمٞمٝم٤م ومت٠مُمؾ ذًمؽ

ُم٠ًمل٦م طمٙمؿ صَلة اجلَمقم٦م ًمٚمٛمرأة ويمذا هؾ يِمؽمط اعمًجد ًمٚمجَمقم٦م                           ,4

ًمت٤ممم  أُم٤م اعمرأة ومّمَلم اقومٚمٜم٤م هٜم٤م وىمٗمتلم قمغم اًمٜمح جلَمقم٦م َل٤م ُمنموقم٦م وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم ا

اًمقضمقب رهمؿ أن وضمقب قواًمِم٤مهد اًم٘مٞم٤مس قمغم صَلة اْلٛمٕم٦م ًمتقاومؼ اًم٥ًٌم وه

اجلٛمٕم٦م ٓ ظمَلف قمٚمٞمف واحت٤مد اًمٕمٚم٦م  وهك اًمّمٞم٤مٟم٦م وأصؾ قمدم آظمتَلط ومٖم٤مي٦م 

ة اًمٜمدب ورم اًمٌٞم٧م أومْمؾ وِّبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمتذيمر ُم٤مىم٤مل  طمٙمؿ اجلَمقم٦م ًمٚمٛمرأ

واعمرأة خت٤مًمػ اًمرضمؾ ذم َخ٦ًم )ُمثؾ هذه اًمٗمروق  رم اًمٖم٤مي٦م قمـ  ؿمج٤مع ؒقأب

أؿمٞم٤مء  وم٤مًمرضمؾ َي٤مذم ُمروم٘مٞمف قمـ ضمٜمٌٞمف وي٘مؾ سمٓمٜمف قمـ ومخذيف ذم اًمريمقع واًمًجقد 

وَيٝمر ذم ُمقوع اجلٝمر وإذا ٟم٤مسمف رء ذم اًمّمَلة ؾمٌح وقمقرة اًمرضمؾ ُم٤م سملم هشمف 

ة شمْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض وختٗمض صقهت٤م سمحية اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م  وريمٌتف واعمرأ

  -وإذا ٟم٤مِّب٤م رء ذم اًمّمَلة صٗم٘م٧م ومجٞمع سمدن اْلرة قمقرة إٓ وضمٝمٝم٤م ويمٗمٞمٝم٤م
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ْلدي٨م اًمتٗمْمٞمؾ اعمحٛمدى               ٟمٕمؿ ٓيِمؽمط ومَل,ُم٤م اؿمؽماط اعمًجد ًمٚمجَمقم٦م أ

)وضمٕمٚم٧م مم إرض ُمًجدا وـمٝمقرا( وِل٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمَمء رم اًمتٕمريػ سمّمَلة اجلَمقم٦م 

٥م ٟمٕمٓمٞمٝم٤م وىمتٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م شمذيمرة ًمٜم٤م وٟمّمٞمح٦م وًمٙمـ ًمٜم٤م يمٚمَمت ومٞمَم سمٞمٜمٜم٤م أظمك اْلٌٞم

ٟمٕمؿ شمّمح اًمّمَلة مج٤مقم٦م وشم٘مٌؾ رم اعمّم٤مًمح اْلٙمقُمٞم٦م ورم اْل٘مقل واعمّم٤مٟمع   – واضم٦ٌم

سمؾ ورم اًمٌٞمقت  وٓ ٟمج٤مدل رم ذًمؽ  وًمٙمـ سمج٤مٟم٥م هذا اًمت٘مرير دقمقٟم٤م ٟمت٤ًمءل   وم٠ميـ 

سم٦م اًمرضم٤مل اعمٕمٛمرون ًمٌٞمقت اهلل شمٕم٤ممم يمَم ضم٤مء وصػ طم٤مَلؿ رم ؾمقرشمك اًمتق

؟ أيـ شمٙمقن ري٤مض اجلٜم٦م وطمٚمؼ اًمذيمر؟سمؾ أيـ شمٙمقن اًمًٙمٞمٜم٦م؟ سمؾ هؾ ؟واًمٜمقر

ؾمٛمٕمٜم٤م   قمـ رضم٤مل ًمألُم٦م قمؼمصٗمح٤مت شم٤مرَيٝم٤م اعمجٞمد   اٟمٓمٚم٘مقا ًمٜمٝمْمتٝم٤م واؾمتٕم٤مدة 

ُمتٝم٤م وجمده٤م وقمزهت٤م ُمـ همػم سمٞمقت اهلل اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك وروم٘م٤مء درسمك امم رسمك     ؟يمرا

ّمٞمح٦م اًمراسمع سمٙمت٤مسمك ٓهؾ آٟمّم٤مف ًم٘مد ؾمٌ٘م٧م ًمٜم٤م ٟمّمٞمحتك سمذًمؽ رم ومّمؾ اًمٜم

 -ومدوٟمٙمؿ هذا اًمتٜمٌٞمف  واًمتٗمتقا اًمٞمف  (آظمقان سملم اْل٘مٞم٘م٦م واًمٌٝمت٤من)

ومقائد رم ُم٘م٤مُمٜم٤م سمرؾم٤مًمتف اًم٘مٞمٛم٦م )ٓ ضمديد رم  وًمٚمٕمَلُم٦م سمٙمر سمـ زيد ؒ

صمَلث ش شمًقي٦م اًمّمػ»أوٓ  ذم   9ٟمًتؾ ُمٜمف )سمتٍمف يًػم ُم٤م يغم (أطمٙم٤مم اًمّمَلة

 ؾمٜمـ9

م صدر َأطمد وٓ رء ُمٜمف  اؾمت٘م٤مُم٦م اًمّمػ، ,0 وإىِم٤مُمتف، وشمٕمديٚمف، سمحٞم٨م ٓ يت٘مده

 ،شاؾمتقوا»سمجٜمٌف، ومَل يٙمقن ومٞمف قِمَقج- وُمـ ألٗم٤مظ اًمتًقي٦م ًمٚمّمػ9 ققمغم ُمـ ه

وشُمْمٌط اؾمت٘م٤مُم٦م اًمّمػ سم٤مَُٕمر سم٤معمح٤مذاة سملم  --ش-َأىمٞمٛمقا اًمّمػ» ،شاقمتدًمقا »

ب هذه شمٜم٤مو ☺إَقمٜم٤مق واعمٜم٤ميم٥م، واًمريم٥م، وإيَمٕم٥م- وفم٤مهٌر ُمـ هديف 

 إًَمٗم٤مظ-

وا اْلٚمؾ»ؾَمدُّ اْلََٚمِؾ، سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ومٞمف وُمَرج- وَلذا ُمـ إًَمٗم٤مظ9  , 1 ٓ » ،شؾُمدُّ

قا »ووٌط هذه اًمًٜم٦م سم٤مًمؽماص9  --ش-شمذروا ومرضم٤مت ًمٚمِمٞمٓم٤من  --ش-شمراصُّ
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َأمتقا اًمّمػ إَول »وصؾ اًمّمػ إَول وم٤مَٕول وإمِت٤مُمف-  وًمف ُمـ إًَمٗم٤مظ9  ,2

ـٌ  --ش-ىمٓمٕمف اهلل ٤موصٚمف اهلل وُمـ ىمٓمع صٗمً  ٤مٗمً ُمـ وصؾ ص» ،شوم٤مَٕول  وسملم ذًمؽ ؾُمٜمَ

م صمَلصمً ,وهل ُمـ اًمًٜمـ اعمٝمجقرة , ، صمؿ ُمـ ٤م9 ُمثؾ اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمّمػ اعمت٘مدِّ

يٚمٞمف ُمرشملم- وإشِمٞم٤من اإِلُم٤مم إمِم ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمػ ًمتًقيتف، وإِرؾم٤مل اًمرضم٤مل ًمتًقي٦م 

ٞمؼ هذه اًمًٜمـ اًمثَلث ًمٚمّمػ- اًمّمٗمقف إمِم همػم ذًمؽ ُمـ اَلدي اًمٜمٌقي ذم ؾمٌٞمؾ حت٘م

اؾمت٘م٤مُمتف، َوؾَمدِّ ظَمَٚمٚمِف، وإمِت٤مم إَول وم٤مَٕول- ويمؾ هذا يدل قمغم ُم٤م ًمتًقي٦م اًمّمٗمقف 

ٜمِٝم٤م، ومت٤مُمٝم٤م، ويمَمَل٤م، وذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْمؾ  ًْ ُمـ ؿم٠ْمن قمٔمٞمؿ ذم إىِم٤مُم٦م اًمّمَلة، وطُم

وإضَمر، وائتَلف اًم٘مٚمقب واضمتَمقمٝم٤م، ُم٤م ؿمٝمدت سمف اًمٜمّمقص- وىمد متٞمزت هذه 

٧م سم٠َمن صٗمقومٝم٤م ًمٚمّمَلة يمّمٗمقف اعمَلئٙم٦م، وم٤مْلٛمد هلل رب ا ُُٕم٦م اعمرطمقُم٦م، وظُمّمه

رم اًمتٓمٌٞمؼ ِل٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمًٜمـ اًمثَلث    ققمغم سمدقمٞم٦م اًمٖمٚم اًمٕم٤معملم- صمؿ ٟمٌف ؒ

ل  قمـ ووع اًمٞمديـ رم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمّمَلة ىم٤مل ؒ ,صم٤مٟمٞم٤م سمقوع  ☺صم٧ٌم هدي اًمٜمٌه

ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي  اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمَلة

متٝمٞمد( وهمػممه٤م-  63. /1ش9 )اعمقـم٠م»و ،(/63ش9 )صحٞمح اًمٌخ٤مري»ذم  ◙

( وهمػمه، وُمـ طمدي٨م 2/0. 0ش9 )صحٞمح ُمًٚمؿ»ذم  ◙وُمـ طمدي٨م وائؾ 

ومتح »همػمهؿ قمٜمد همػمهؿ ُمـ َأصح٤مب اًمًٜمـ إَرسمع وهمػمه٤م- يمَم هل خمرضم٦م ذم9 

 شمٕم٤ممم  ؒ, ل اسمـ قمٌد اًمؼم-وىم٤م,شمٕم٤ممم   ؒ, ـه0052ًمٚمًٜمدي ت ش اًمٖمٗمقر

ل 63. /1ش9 )اًمتٛمٝمٞمد»ذم , ذم هذا اًم٤ٌمب، وٓ  ☺(9 )ل ختتٚمػ أصم٤مر قمـ اًمٜمٌه

إِٓه رء ُروَي قمـ اسمـ اًمزسمػم َأنف يم٤من  ٤مَأقمٚمؿ ُمـ َأطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ ظمَلومً 

ُْمٜم٤َم ِذيْمَرُه قَمٜمْف، وذًمؽ  9 ☺ىمقًمف ُيرؾمؾ يديف إِذا صغم، وىمد ُروَي قمٜمف ظمَلومف مِمه٤م ىَمده

ووع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمَمل ُمـ اًمًٜم٦م، وقمغم هذا مجٝمقر اًمت٤مسمٕملم، وَأيمثر وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم 

حتٗم٦م( وٟمحقه اًمٌٖمقي ذم  71. 1), ( اٟمتٝمك- وىم٤مل اًمؽمُمذي--ُمـ َأهؾ اًمرأي وإَبر-
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(9 )واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد َأهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 21. 2ش )ذح اًمًٜم٦م»

ل يرد سمف طمدي٨م صحٞمح وي٠ْميت- ش اإِلرؾم٤مل»وم٤مْلَلف ذم  ( اٟمتٝمك---وُمـ سمٕمدهؿ-

وإِٟمهَم اْلَلف ذم حمؾ اًمقوع ُمـ اجلًد، ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ إَىمقال وإًَمٗم٤مظ اًمقاردة، 

َوِذيْمره٤م ًهٜم٤َم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتدزم ُمـ9 اًم٘مقل سمقوٕمٝمَم قمٜمد اًمٜمحر، إمِم اًم٘مقل سمقوٕمٝمَم 

سمرضمققمٝم٤م  ىم٤مل ؒ– ًمٕمنمةوسمٕمد هده ًمتٚمؽ إىمقال ا ,حت٧م اًمنة، وم٤مًمتخٞمػم،

 امم صمَلصم٦م سم٘مقًمف ومتٙمقن إَىمقال صمَلصم٦م9

 قمغم اًمّمدر، وُمٜمف9 قمٜمد صدره- حت٧م صدره- ومقق اًمنة-, 0

 حت٧م اًمنة-, 1

 قمغم َأنقاع-قاًمتخٞمػم وه, 2

اًمٜمتٞمج٦م9 ُمـ هذا اًمٕمرض يتٌلمه َأنف ٓ يث٧ٌم طمدي٨م ُمرومقع ذم حمؾ ووٕمٝمَم ُمـ • 

واؾمع قمغم َأي ُمقوع ُمـ اًمّمدر، قمغم اًمثهْدَيلْم،  وإَُمر ،شقمغم اًمّمدر»اجلًد إِٓه 

ْدر، واٟمٔمر إمِم وم٘مف اسمـ ىمداُم٦موأَ  ـَ اًمّمه   ؒ, حتتٝمَم؛ إِذ ل يرد ومٞمف حتديد ذم اعمِحؾِّ ُِم

ش يْمٕمٝمَم ومقق اًمنة9 »,شمٕم٤ممم  ؒ, طملم اؾمتدل ًمٚمرواي٦م قمٜمد َأْحد, شمٕم٤ممم

شمٗمًػم  ذمش قمٜمد اًمٜمحر»وَأن َأبر اسمـ قم٤ٌمس ش-قمكم صدره» ◙سمحدي٨م وائؾ 

، وٓ يّمح- ٤مأَرومع ُمٙم٤من ضم٤مء سمف إَبر ُمقىمقومً ق}وَمَّمؾِّ ًمَِرسمَِّؽ َواْٟمَحْر{ ٓ يث٧ٌم، وه

٤م9  - ُمرومقع َأصًَل قومٚمؿ يرد ذم رء ُمـ ذًمؽ ُم٤م هش اًمؽمىمقشملم»وأَ ش قمغم اًمٜمحر»َوَأُمه

وَلذا وم٢ِمن9 ووع اًمٞمديـ قمغم اًمٜمحر حت٧م اًمٚمحٞم٦م هٞمئ٦م ضمديدة ل شمرد ِّب٤م ؾمٜم٦م، وٓ َأبر، 

ذم شمٓمٌٞمؼ اًمًٜمـ، وهذا إوِمراط ممـ ي٘مقل ش اإِليٖم٤مل»قل ُمٕمتؼم، وإِٟمَم شَمَقًمهَدت ُمـ وٓ ىم

سمقوٕمٝمَم قمغم اًمّمدر، يمَم َأن ًمدى ُمـ ي٘مقل سمقوٕمٝمَم حت٧م اًمنة شمٗمريط؛ إِذ يرظمل 

َط ش اًمٕم٤مٟم٦م»وي٤ٌمًمغ طمتك يْمٕمٝمَم ومقق  ى ؾمٜم٦م اًم٘مٌض، َووَمره ومٙمؾ واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم َأده

 ش- ًمّمدرقمغم ا»ذم ؾمٜم٦م حمؾ اًم٘مٌض9 
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آقمتدال، وإىِم٤مُم٦م  وقمـ ؾمٜم٦م آقمتدال رم اًمريمقع واًمًجقد   ىم٤مل ؒ –صم٤مًمث٤م

ل  ُه ذم اًمًجقد9  ☺اًمّمٚم٥م ذم اًمريمقع واًمًجقد، ُمـ هدي اًمٜمٌه ومٞمٝمَم- َوطَمدُّ

اًمتقؾمط سملم آٟمٗمراش، وسملم اًم٘مٌض واًمت٘مقس، سمتٛمٙملم َأقمْم٤مء اًمًجقد اًمًٌٕم٦م قمغم 

ذيـ واًم٤ًمىملم، وسملم اًمٌٓمـ واًمٗمخذيـ، وسملم إَرض، ُمع اعمج٤موم٤مة اعمٕمتدًم٦م سملم اًمٗمخ

ِلُّ  اًمٕمْمديـ واجلٜمٌلم، وقمدم سمًط اًمذراقملم قمغم إَرض- واٟمٔمر يمٞمػ ىمرَن اًمٜمٌه

سملم إَُمر سم٤مٓقمتدال ذم اًمًجقد، واًمٜمٝمل قمـ سمًط اًمذراقملم اٟم٤ًٌمط اًمٙمٚم٥م-  ☺

اقمتدًمقا ذم اًمًجقد وٓ يًٌط »ىم٤مل9  ☺قمـ رؾمقل اهلل  ◙ومٕمـ َأنس 

 ،ومتح( 2/1. 1ش9 )صحٞمحف»رواه اًمٌخ٤مري ذم ش- ف اٟم٤ًٌمط اًمٙمٚم٥مَأطمديمؿ ذراقمٞم

اقمتدًمقا ذم اًمريمقع واًمًجقد وٓ يًٌط »سمٚمٗمظ9  ٤موقمٜمف َأيًْم ش9 ؾمٜمٜمف»واًمٜم٤ًمئل ذم 

وهمػممه٤م-  (0/16واًمٜم٤ًمئل9 ) ،(711رواه اًمٌخ٤مري9 )ش(- َأطمديمؿ ذراقمٞمف اٟم٤ًٌمط اًمٙمٚم٥م

ي9 يمقٟمقا ُمتقؾمٓملم سملم أَ ش اقمتدًمقا ») ,شمٕم٤ممم رْحف اهلل,ىم٤مل اْل٤مومظ اسمـ طمجر

ِد ذم اًمًجقد، إوِمراط  آٟمٗمراش واًم٘مٌض( اٟمتٝمك- وقمٚمٞمف وم٢ِمن زي٤مدة آٟمٗمراش واًمتهٛمدُّ

قمـ طمدِّ آقمتدال ذم َأداء هذا اًمريمـ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي ُيٓمَٚم٥م ُمـ اًمٕمٌد ومٞمف9 َأن يٙمقن ذم 

َأىمرب ؛ إِذ اًمٕمٌد ,ٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممؾم, هم٤مي٦م اًمتذًمُّؾ واْلْمقع وآٟمٙم٤ًمر ًمرسمف وُمٕمٌقده

ؾم٤مضمد؛ وَلذا َأُمرٟم٤م سم٤مًمدقم٤مء ومٞمف، وَأنف ُمـ ُمقاـمـ آؾمتج٤مسم٦م- قُم٤م يٙمقن ُمـ رسمف وه

ى قمغم َووْمِؼ اَلْدي اًمٜمٌقي، اعمحٗمقف سم٤مٓقمتدال،  وَمَحِريٌّ سمريمـ هذه ُمٜمزًمتف َأن ُي١مده

سم٤مإِلومراط ذم هذه اًمّمٗم٦م اعمًتحدصم٦م، وٓ سم٤مًمتٗمريط قوقمدم اًمتٙمٚمُّػ واًمتحٗمز، ومَل ه

ؾمجقد سمٕمْمٝمؿ سمًٌط اًمذراقملم قمغم إَرض، وإًِمّم٤مق قن ٟمحقمغم هٞمئ٦م اًمٙمًَل

ُمـ اعمٜمٝمٞم٤مت- وذم  ااًمٌٓمـ سم٤مًمٗمخذيـ، واًمٗمخذيـ سم٤مًم٤ًمىملم، وهذا َيٛمع قمددً 

ًمقاؾمع  ◙ىمقل اسمـ قمٛمر ش يمت٤مب اًمقوقء»( ذم 136. 0ش9 )صحٞمح اًمٌخ٤مري»

٤مًمؽ9 سمـ طم٤ٌمن9 ًَمَٕمٚمهَؽ ُمـ اًمذيـ ُيّمٚمقن قمغم َأورايمٝمؿ، وم٘مٚم٧م9 ٓ َأدري واهلل- ىم٤مل ُم

ٜم٦م وؾمط قيٕمٜمل اًمذي يّمكم وٓ يرشمٗمع قمـ إَرض، يًجد وه ًُّ ٓصؼ سم٤مَٕرض- واًم
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سملم اإِلومراط واًمتٗمريط، وقمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ اعمًٚمٛملم واْلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم وم٤مْلذر 

ي إمِم اًمتزيُّد ذم شمٓمٌٞمؼ اًمًٜمـ-  اْلذر ُمـ اإِليٖم٤مل اعم١مدِّ

رم اًمتِمٝمديـ ومح٥ًم أن آؿم٤مرة سم٤مًم٤ًٌمسم٦م شمٙمقن  وسمٕمد أن طم٘مؼ ؒ 9راسمٕم٤م ,

أن ـم٤مهرة اًمٕمجـ  رم اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمًجقد امم اًم٘مٞم٤مم سمَل ضورة ٓ يٚمٞمؼ ىم٤مل سمٕمدم و

ًمٚمجٜمس، ومػُماد ش اًمٞمد»َأن ًمٗمظ9  9آىمتّم٤مر قمغم اًمٞمٛملم سم٤مًمتًٌٞمح ْلت٤مم اًمّمَلة وم٘م٤مل

قمغم اًمّمدر طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ذم ش اًمٞمد»وُمـ ٟمٔمر ذم َألٗم٤مظ اًمرواة ذم ووع ش- اًمٞمدان»ِّب٤م9 

قَمٚمَِؿ ذًمؽ- ومٛمـ ىمٍم اًمٕم٘مد قمغم َأص٤مسمع َيٍد دون إظُمرى ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، اًمّمَلة9 

قمغم قمٛمقُمف سم٠َمص٤مسمع اًمٞمديـ- وإضِمراء اًمٜمص قمغم قمٛمقُمف، يمَم  اومٞمٌ٘مك قم٘مد اًمتًٌٞمح إِذً 

اًمذي يٓمرد ُمـ ىم٤مقمدة اًمنميٕم٦م ذم إقِمَمل يمٚمت٤م قفم٤مهر، وقمٚمٞمف قمٛمؾ اعمًٚمٛملم، هقه

يمَم ذم اًمتٕمٌد ِّبَم ذم اًمّمَلة ذم َأطمقال9  اًمٞمديـ ذم اًمٕم٤ٌمدة  طمٞم٨م يٛمٙمـ إقِمَمَلَم،

اًمرومع، واًم٘مٌض، وآقمتَمد ذم اًمريمقع، واًمًجقد وذم رومٕمٝمَم ًمٚمدقم٤مء، واؾمت٘م٤ٌمل 

 ذم قمٛمؾ سمٕمض اًمًٚمػ, اًمقضمف سمٌٓمٜمٝمَم، وُمًح اًمقضمف ِّبَم سمٕمد اًمدقم٤مء ظم٤مرج اًمّمَلة

وذم اًمٜمٗم٨م ِّبَم واعمًح قمغم اًمٌدن وضب اًمٞمديـ قمغم إَرض ًمتٞمٛمؿ، وُمًح ,

، ويمَم َأن رومٕمٝمَم ٤مضمف ِّبَم، وهٙمذا- واًمذيمر دقم٤مء، وؾمٜم٦م اًمدقم٤مء سم٤مًمٞمديـ ُمٕمً اًمق

يمَم ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ، ومٙمذًمؽ قم٘مد اًمتًٌٞمح ش زيٜم٦م اًمّمَلة»وووٕمٝمَم قمغم اًمّمدر9 

 ِّبَم زيٜم٦م ًمٚمّمَلة سمٕمده٤م- ا ـه
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 املشألة السابعة

     (وصالة املشافس- )فى صالة التطوع 

 .خوانى نتراكس هنا ما جاء فى األزبعني النوويةنعه ا   :صالة التطوع   -0   

أن رضمَل ؾم٠مل  ¶)قمـ أيب قمٌد اهلل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إنّم٤مري  ,0

أرأي٧م إذا صٚمٞم٧م اعمٙمتقسم٤مت وصٛم٧م  9رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل

ىم٤مل  ؟رُمْم٤من وأطمٚمٚم٧م اْلَلل وطمرُم٧م اْلرام ول أزد قمغم ذًمؽ ؿمٞمئ٤م أدظمؾ اجلٜم٦م

  9ويمذًمؽ ضم٤مء  ومٞمٝم٤م– ٚمؿرواه ُمً(ٟمٕمؿ

إن  9ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ 9ىم٤مل ◙قمـ أيب هريرة  ,1

ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤مْلرب وُم٤م شم٘مرب إمم قمٌدي سمِمئ أطم٥م  9اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل

إزم مم٤م اومؽموتف قمٚمٞمف وٓ يزال قمٌدي يت٘مرب إزم سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك أطمٌف وم٢مذا أطمٌٌتف يمٜم٧م 

سمف وسمٍمه اًمذي يٌٍم سمف ويده اًمتل يٌٓمش ِّب٤م ورضمٚمف اًمتل يٛمٌم ؾمٛمٕمف اًمذي يًٛمع 

رواه اًمٌخ٤مري ىمٚم٧م9اٟمف اًمتٓمقع رم  ;ِّب٤م وًمئـ ؾم٠ملٜمل ٕقمٓمٞمٜمف وًمئـ اؾمتٕم٤مذين ٕقمٞمذٟمف

اًمٗمْمؾ واًمٕم٤ٌمدات قم٤مُم٦م وًمّمَلة ظم٤مص٦م وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء واهلل ذ

ٝمٚمؿ اظمقاٟمك اًمٞمف جلؼم ٟم٘مص اًمٕمٔمٞمؿ ـمريؼ اعمح٦ٌم اًمرسم٤مٟمٞم٦م وُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ىمدرا وذوم٤م    وم

ُمرومققم٤م )أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف  ☺ؿم٤مب ومرائْمٜم٤م يمَم ضم٤مء رم اْلؼم قمـ رؾمقل اهلل 

اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمَلة وم٤من يم٤مٟم٧م شم٤مُم٦م ىمٌؾ ؾم٤مئر قمٛمٚمف وآ ىم٤مل اهلل عمَلئٙمتف 

صحٞمح   ويمذا ًمٜمٞمؾ حم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم  (اٟمٔمروا هؾ ًمٕمٌدى ُمـ ٟمقاومؾ  وم٠ميمٛمٚمقا ًمف ومريْمتف

وٟمقاومؾ  ,نمف وأى ذف يمَم ضم٤مء رم طمدي٨م اًمقٓي٦م اعمذيمقر قم٤مًمٞمفوذًمؽ اًم

 ,9ُمٜمٝم٤م ُم٤م يغم– اًمّمَلة أنقاع

أويمده٤م ًمدرضم٦م اْلَلف اعمذيمقر قمغم وضمقسمف وان رضمح اًم٘مقل قاًمقشمر ومٝم,0

)اًمقشمر ًمٞمس سمحتؿ  9سم٤مًمٜمدب ظمؼم قمغم رى اهلل قمٜمف يمَم رم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م  ىم٤مل



   

 
232 
 

 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

٤مل إن اهلل وشمر حي٥م اًمقشمر وم٠موشمروا ي٤م ىمو ☺يمّمَلة اعمٙمتقسم٦م وًمٙمـ ؾمـ رؾمقل اهلل 

د سمف رم إهمٚم٥م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وُم٤م أذومف اذن قوه (أهؾ اًم٘مرآن صحٞمح ًمٖمػمه  ويرا

    ,9ومٚمٞمٙمـ ًمف ُمٌح٨م ُمٗمرد سمًٞمط سملم يديؽ أظمك اْلٌٞم٥م

وقمغم أهٞمتٝم٤م يدل ظمؼم ضم٤مسمر يمَم ورد رم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م  ()صَلة اًم٘مٞم٤مم 

ُمـ ظم٤مف أن ٓ ي٘مقم ُمـ  9☺ ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙قمـ ضم٤مسمر  واًمؽمهٞم٥م

آظمر اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمقشمر أوًمف وُمـ ـمٛمع أن ي٘مقم آظمره ومٚمٞمقشمر آظمر اًمٚمٞمؾ وم٢من صَلة آظمر 

 -رواه ُمًٚمؿ واًمؽمُمذى واسمـ ُم٤مضمف (اًمٚمٞمؾ ُمِمٝمقدة حمْمقرة وذًمؽ أومْمؾ

ويٓمٚمؼ قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ اؾمؿ صَلة اًمقشمر ووىمتف ومٞمَم سملم ؾمٜمتك اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر     ,

ٌدأ ُمـ اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة طمتك آطمدى قمنم وؾمٞم٠متك ذيمر وقمغم ذًمؽ ومٕمدد ريمٕم٤مشمف ي

ذًمؽ قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ذف اعم١مُمـ 

طمٞم٨م ُمٞمدان اعمح٦ٌم وآقمداد اًمرسم٤مٟمك وزاد اعم٤ًمومريـ امم رب اًمٕم٤معملم وسمٞمٜمف وىمٚمقب 

)ُم٤م ؿمئ   ؒ اًمّم٤مْللم ْحٞمٛمٞم٦م ٓ ختٗمك قمغم ذى ًم٥م ومٓمـ وم٘مد    ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين

إذا ضم٤مء اًمٚمٞمؾ ومرطم٧م ) وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ؒ (أضمده ذم ىمٚمٌل ألّذ قمٜمدي ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

)ٕهؾ اًمٓم٤مقم٦م سمٚمٞمٚمٝمؿ ألذ  ؾمٚمٞمَمن اًمداراين ؒقوإذا ضم٤مء اًمٜمٝم٤مر طمزٟم٧م( وىم٤مل أب

ومًٌح٤من ُمـ شمٗمْمؾ   شسمٚمٝمقهؿ وًمقٓ اًمٚمٞمؾ ُم٤م أطم٧ٌٌم اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤مقُمـ أهؾ اًمٚمٝم

ئف ومح٤ٌمهؿ ُمـ اْلػم واًمٗمْمؾ ُم٤م ومْمٚمٝمؿ قمغم يمثػم ممـ قمغم قم٤ٌمده ِّبذا اًمٜمٕمٞمؿ ىمٌؾ ًم٘م٤م

ومح٤مزوا أؾم٤ٌمب اًمًٕم٤مدة واؾمتٛمًٙمقا سمٓمريؼ اًمٜمج٤مة ومٝمذا ومْمؾ اهلل  ظمٚمؼ شمٗمْمٞمًَل 

ُم٤ًميملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م ظمرضمقا )اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ  ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ9 وي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء واهلل ذ

٤ممم وُمٕمرومتف ىمٞمؾ وُم٤م أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ىم٤مل حم٦ٌم اهلل شمٕم ؟ُمٜمٝم٤م وُم٤م ذاىمقا أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م

إٟمف ًمتٛمر يب أوىم٤مت أىمقل إن يم٤من أهؾ اجلٜم٦م ذم ُمثؾ هذا إهنؿ ًمٗمل )وذيمره( وىم٤مل آظمر 

إن ذم اًمدٟمٞم٤م ضمٜم٦م ُمـ ل يدظمٚمٝم٤م ٓ يدظمؾ ) قمٞمش ـمٞم٥م( وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمَلم ؒ
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ورم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا أذيمر )سمتٍمف( ُم٤م يمتٌف اًمراؿمد طمٗمٔمف اهلل رم   -ضمٜم٦م أظمرة(

يًٌح سم٤مًمٕمٌّم  ♠ؿ ُمـ داود  ويم٤من داود دقمقة شمتٕمٚم( ومٜمحـ أبٜم٤مء9)اًمرىم٤مئؼ

 جه ين ىن من ُّٱ 9وىم٤مل ،ومًخر اهلل شمٕم٤ممم اجل٤ٌمل يًٌحـ ُمٕمف ،اإلذاقو
 9ومقهٌف اهلل ه٦ٌم قمٔمٛمك ذيمره٤م وم٘م٤مل ،;07>ص9   َّ جي يه ىه مه

دقمقة شمدقمل أهن٤م إؾمَلُمٞم٦م ٓ يِمد ُمٚمٙمٝم٤م اًمٞمقم و، ;/1>ص9   ٌَّّ ٰىُّٱ

قايص سم٤مًمّمَلة ْلًٜم٦م ٟم٘مؽمومٝم٤م وإن اًمت -اإلذاقوشمٖمٚم٥م ُم٤مل يًٌح رضم٤مَل٤م سم٤مًمٕمٌم و

وٓ سمد ًمٜم٤م أن ٟمجٕمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦م سم٤مىمٞم٦م ذم قم٘مٌٜم٤م ُمـ أضمٞم٤مل اًمٜم٤مؿمئ٦م  ٤ميزيد اهلل ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م طمًٜمً 

ُم٤م ًمف ُمـ  ٤ماٟمٗمراـمً , ٓ ؾمٛمح اهلل, وم٢من قم٘مد اًمدقمقة ؾمٞمٜمٗمرط ،وم٢من ل ٟمٗمٕمؾ ،اجلدد

ؾمٞمَمء حيتٙمره٤م  9دُمقع اعمٜم٤مضم٤مةو ،واؾمتٖمٗم٤مر إؾمح٤مر ،ؾمجقد اعمحراب -ومقاق

وم٢من ضمٜم٦م  ،واًم٘مٍم اعمٜمٞمػ ،واًمٜم٤ًمء ،وًمئـ شمقهؿ اًمدٟمٞمقي ضمٜم٤مشمف ذم اًمديٜم٤مر -ُمٜمقناعم١م

ـه اهلل قمغم اًمٜم٤مس سمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌمح اْلَلل يٗمٜمد اًمره٤ٌمٟمٞم٦م سمف  وًم٘مد ُم  ،اعم١مُمـ ذم حمرا

 ،شمتْم٤مءل سمج٤مٟمٌٝم٤م ًمذة اعم٤ٌمح ،وًمٙمـ اعم١مُمـ ًمف ًمذة يمٚمَم شمقضمف إمم رسمف سمّمٗم٤مء روح

ضمرب ذًمؽ اعم١مُمٜمقن  -ومٞمفقيمدر يٕمٙمر اًمّمٗم٤مء اًمذي ه ُمـ اومٞمٝمجر اًمٙمثػم ُمٜمف طمذرً 

سمؾ إن  -زُمـ اعمدٟمٞم٦م اعمٕم٘مدة ،وضمرسمف اعم١مُمٜمقن اًمٞمقم ،زُمـ اًمٕمٞمش اًمًٌٞمط ،ىمديًَم 

ومٌٞمٜمَم يٓمٞمؾ اًمتٕم٘مٞمد قمغم  ،اًمّمَلة ذم يقم هذه اعمدٟمٞم٦م ٕفمٝمر ذم إوٗم٤مئٝم٤م اًمنور

 سمْمع ختتٍمه٤م اًمّمَلة إمم ،يْمجرو ،ويٛمؾ ،ومٞم٠ًمم ،اإلٟم٤ًمن طمٞم٤مشمف اْل٤مضة

ظم٤مص٦م سم٤مًمٚمٞمؾ وُمـ هٜم٤م يم٤من ُمـ – وراطم٦م سم٤مل ،ومٞمٕمٞمش ذم اـمٛمئٜم٤من ،ؾم٤مقم٤مت ومح٥ًم

ويم٤من شمرهمٞم٥م اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم أن ,إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أن يٙمقن ومٞمٝم٤م رضم٤مل ُمدرؾم٦م اًمٚمٞمؾ 

  َّ ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ َيددوا ؾمٛم٧م اًمذيـ

ات اعم١مذٟملم يم٤مٟم٧م أصق ،ذم اًم٘مرون إومم ،وإذا اٟمتّمػ اًمٚمٞمؾ، ;06,07>اًمذاري٤مت9 

 9شمرشمٗمع شمٜم٤مدي
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 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

 ي٤مرضمــــــــــــــــــــــــــــــ٤مل اًمٚمٞمــــــــــــــــــــــــــــــؾ ضمــــــــــــــــــــــــــــــدوا       

 

 رب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقت ٓ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد      

 ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م ي٘مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم اًمٚمٞمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ إٓ         

 

 ُمــــــــــــــــــــــــــــــ ًمـــــــــــــــــــــــــــــف قمـــــــــــــــــــــــــــــزم وضِمـــــــــــــــــــــــــــــدُّ  

 
 ،ومٞمٝم٤م وطمده٤م يًتٓمٞمع رضم٤مَل٤م أن يذيمقا ؿمٕمٚم٦م ْح٤مؾمتٝمؿ ،عمدرؾم٦م ٤مإهن٤م طم٘مً و

اًمٞمقم ٓ  إن دقمقة اإلؾمَلمو ,-ويٜمنموا اًمٜمقر ذم إرضم٤مء اًمتل ًمٗمتٝم٤م فمٚمَمت اجل٤مهٚمٞم٦م

وٓ شمنمق أنقاره٤م ومتٌدد فمٚمَمت ضم٤مهٚمٞم٦م  ،شمٕمتكم طمتك يذيمل دقم٤مهت٤م ؿمٕمٚمٝمؿ سمٚمٞمؾ

وإٟمَم هل وصٞم٦م اإلُم٤مم  ،ُم٤م ٟم٘مقل هذا أول ُمرة (-ي٤م ىمٞمقم)اًم٘مرن اًمٕمنميـ ُم٤مل شمٚمٝم٩م سمـ

أومٕمٞمٞمٜم٤م أن "ومَل شمرظمّمقه٤م سم٤مًمٖمٗمٚم٦م ،دىم٤مئؼ اًمٚمٞمؾ هم٤مًمٞم٦م"9اًمٌٜم٤م طملم ظم٤مـم٥م اًمدقم٤مة وم٘م٤مل

إن  ؟اًمٙمًؾ ضمديدواًمتًٞم٥م وم همرٟم٤م اضمتٝم٤مد ذم اًمت٤ًمهؾ أ ،ٟمٕمٞمد اًمًٛم٧م إول

ومث٘مؾ اعمٖمرم ول  ،وًمٙمٜم٤م أرظمّمٜم٤م اًمدىم٤مئؼ اًمٖم٤مًمٞم٦م سم٤مًمٖمٗمٚم٦م ،اًم٘مقل ًمدى اهلل ٓ يٌدل

سمؾ  ،إن اٟمتّم٤مر اًمدقمقة ٓ يٙمٛمـ ذم يمثرة اًمرق اعمٜمِمقر -ا َيٕمؾ اهلل ًمٜم٤م ُمـ أُمرٟم٤م يًن 

وقم٧م هذا اًمٙمَلم و ،قسم٦موُمتك ُم٤م صٗم٧م اًم٘مٚمقب سمت ،سمرضمٕم٦م ٟمّمقح إمم اًمٕمرف إول

ذًمؽ ذط ٓ  -يم٤مٟم٧م حتٚم٦م اًمقرـم٦م اْل٤مضة اًمتل ؾمٌٌتٝم٤م اًمٖمٗمٚم٦م اعمتقاصٚم٦م 9أذن واقمٞم٦م

وضمٝمرٟم٤م راومٕملم  ،يم٠من اًمٜمٍم طمج٥م قمٜم٤م ٕنٜم٤م ٟم٤مديٜم٤م ُمـ وراء اْلجراتو -سمد ُمٜمف

شمٜم٤م ٟمقضم٥م قمغم اهلل ًمٜم٤م هذا اًمٜمٍم سم٤مدٓل ذم اًمثٛمـ  قم٤مضمًَل  ٤مٟمث٧ٌم ًمٜم٤م طم٘مً وٟمٌٞمٕمف  ،أصقا

ًً  ُمـ دون إٟمَم اًمٜمٍم و ،وٓ اًمدُمع اعمدرار ،ذم إؾمح٤مر ٤مأن ٟم٘مدم سملم يدي سمٞمٕمٜم٤م مه

وٓ  ،ي٘مر اهلل ِّب٤م قملم ُمـ يِم٤مء ُمـ رضم٤مل ُمدرؾم٦م اًمٚمٞمؾ ذم اْلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،ه٦ٌم حمْم٦م

إن شمٕمٚمؿ  -ويقىمع أضمرهؿ قمٚمٞمف ،٤ميٚم٧م أظمريـ اعمحٍميـ ُمـ صمٛمٜمٝمؿ ذم أظمرة ؿمٞمئً 

يمَم ي٘مقل  ،أضمغم أقمٓمٞم٤مت ُمدرؾم٦م اًمٚمٞمؾ وومْمح إُمؾ اًمٙم٤مذب اًمدٟمٞمقي ،اإلظمَلص

 9واْلؼ ُم٤م ىم٤مل ،ىم٤مل -وذًمؽ ُم٤م شمقضم٥م شمرسمٞمتٜم٤م شمريمٞمزه وشمٕمٛمٞم٘مف ذم اًمٜمٗمقس ،وًمٞمد

 ي٤مًمٞمـــــــــــــــــــــــــــــؾ ىمٞم٤مُمـــــــــــــــــــــــــــــؽ ُمدرؾمـــــــــــــــــــــــــــــ٦م      

 

 ومٞمٝمـــــــــــــــــــــــــــــــ٤م اًم٘مـــــــــــــــــــــــــــــــرآن يدرؾمـــــــــــــــــــــــــــــــٜمل 

 )ُمٕمٜمـــــــــــــــــــــك إظمـــــــــــــــــــــَلص وم٠ملزُمـــــــــــــــــــــف        

 

 سم٤مجلٜمــــــــــــــــــــــــــــــــ٦م َيٚمًــــــــــــــــــــــــــــــــٜمل ٤مهنًجــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 فقه الصالةيف 

ـــــــــــــــــــــــــــــػ اًمـــــــــــــــــــــــــــــدٟمٞم٤م           و  يٌٍمـــــــــــــــــــــــــــــين يمٞم

 

 ٜملسم٤مُٕمــــــــــــــــــــــؾ اًمٙمــــــــــــــــــــــ٤مذب شمٖمٛمًــــــــــــــــــــــ 

 ُمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ اْلرسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مء شمٚمقهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م 

              

 

 سمــــــــــــــــــــــــــ٤مإلصمؿ حتــــــــــــــــــــــــــ٤مول شمٓمٛمًــــــــــــــــــــــــــٜمك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده٤م             ووم٠مب٤مقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده٤م    أقم٤مٟم

 

 أراىمٌٝمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م شمتٝمجًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜملو 

 وم٠مؿمـــــــــــــــــــــــــــــــد اًم٘مٚمـــــــــــــــــــــــــــــــ٥م سمخ٤مًم٘مـــــــــــــــــــــــــــــــف         

 

 واًمـــــــــــــــــــــــــذيمر اًمــــــــــــــــــــــــــدائؿ حيرؾمــــــــــــــــــــــــــٜمل 

 
وأيمثر ُمـ هذا وم٢من ُمـ يتخرج ذم ُمدرؾم٦م اًمٚمٞمؾ ي١مصمر ذم إضمٞم٤مل اًمتل سمٕمده إمم ُم٤م 

ىمٚمقب اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمف، واًمدًمٞمؾ قمٜمد سمنم قػ قمٜمٝم٤م ي٤مسمس ىم٤مس شم٘مًواعمتخٚم ،ؿم٤مء اهلل

ُمقشمك  ٤مسمحًٌؽ أن ىمقُمً "9ؿم٤مهده وأرؿمدك إًمٞمف، وم٘م٤مل ،سمـ اْل٤مرث اْل٤مذم ُمٜمذ اًم٘مديؿ

ًم٘مٚمقب سمرؤيتٝمؿقأطمٞم٤مء شم٘مً ٤موأن ىمقُمً  ،حتٞم٤م اًم٘مٚمقب سمذيمرهؿ ومٚمؿ يم٤من ذًمؽ أن ل  -"ا

وهن٤مر أظمريـ  ،الم ضمدً وهن٤مر إوًم ؟٤موًمٞمؾ همػمهؿ ٟمقُمً  ،يٙمـ ًمٞمؾ إوًملم ي٘مٔم٦م

ويم٠منف ؾم١مال  وإٟمف ًم٘مٚم٥م رىمٞمؼ ىمٚم٥م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد أيب ,؟أتًٌ٘مؽ اْلَمُم٦م  ؟ؿمٝمقة

 9ؾمٝمؾ اًمّمٕمٚمقيمل، ئمٝمره شم٠منٞمٌف ًمٜمٗمًف ذم ىمقًمف

 شمٌٙمل اْلَمئـــــــــــؿ              قوأنـــــــــــ٤مم قمـــــــــــغم ؾمـــــــــــٝم 

 

 وًمـــــــــٞمس َلـــــــــ٤م ضمـــــــــرم وُمٜمـــــــــل اجلـــــــــرائؿ 

                   يمٜمـــــــ٧م قمـــــــ٤مىمًَل قاهلل ًمويمـــــــذسم٧م ًمٕمٛمـــــــر 

 

 ِلـــــــــــــــ٤م ؾمـــــــــــــــٌ٘متٜمل سم٤مًمٌٙمـــــــــــــــ٤مء اْلَمئـــــــــــــــؿ    

 
وُم٤م قمرف  ،وم٢من اًمذٟم٥م ٓ يٖمًؾ إٓ سمدُمع واًمِمج٤مقم٦م شمً٘مك سمدُمقع اًمٚمٞمؾ ٟمٕمؿ

 -شم٤مريخ اإلؾمَلم رضم٤مًمف إٓ يمذًمؽ( ا ـه

قمـ ُم٤م يٞمن قمغم اعمًٚمؿ ىمٞم٤مُمف ًمٚمٞمؾ , ضمزاهؿ اهلل ظمػما  ,وىمد يمت٥م يمثػمون,

 -ن ومٛمـ أول إؾم٤ٌمباضمتٝم٤مدا وم٠مذيمر هٜم٤م سمٌٕمْمف سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٓمٌع  اذ

ُمـ قاًمدقم٤مء واًمتذًمؾ سم٤مٓومت٘م٤مر امم اهلل شمٕم٤ممم وم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ذف اعم١مُمـ  وه ,0

طمٞم٨م اعمٌدأ حمض قمٓم٤مء رسم٤مٟمك  وُمٜمح٦م ٟمٕمؿ اهن٤م ُمٜم٦م اعمٜم٤من  وم٤مًمٜمتيع  اًمٞمف اظمقاٟمك 
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 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

وًمقٓ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٙمؿ ورْحتف ُم٤م زيمك ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد أبدا وًمٙمـ , ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مئؾ 

 -ء اهلل زيمك ُمـ يِم٤م

قمدم اًمِمٌع  وىمد ىم٤مل رم آصم٤مره اًمًٚمٌٞم٦م اًمّم٤مْلقن يمثػما ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل9  ,1

اًمِمٌع يث٘مؾ اًمٌدن، ويذيؾ اًمٗمٓمٜم٦م، وَيٚم٥م اًمٜمقم ويْمٕمػ ص٤مطمٌف قمـ اًمٕم٤ٌمدة- وىم٤مل 

إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ9 ُمـ وٌط سمٓمٜمف وٌط ديٜمف، وُمـ ُمٚمؽ ضمققمف ُمٚمؽ إظمَلق 

وىمري٦ٌم ُمـ اًمِمٌٕم٤من واًمِمٌع يٛمٞم٧م اًمّم٤مْل٦م، وان ُمٕمّمٞم٦م اهلل سمٕمٞمدة ُمـ اجل٤مئع، 

اًم٘مٚم٥م-  وظمَلص٦م اًم٘مقل أن شم٘مٚمؾ ُمـ إيمؾ وشم٘مقم ىمٌؾ طمد اًمِمٌع، وقمَلُم٦م ذًمؽ أن 

 شم٘مقم    وأ ٟم٧م ُمِمت٤مق إمم اًمٓمٕم٤مم-

أٓ يتٕم٥م ٟمٗمًف سم٤مًمٜمٝم٤مر سم٤مٕقمَمل اًمتك شمٕمٞم٤م ِّب٤م اجلقارح وشمْمٕمػ ِّب٤م إقمّم٤مب ,2

 ☺ٞمؿ وإؾمقة اْلًٜم٦م وهٜم٤م أذيمر سمٜمّمٞمح٦م اًمرؾمقل اًمٕمٔم– وم٤من ذًمؽ جمٚم٦ٌم ًمٚمٜمقم

ْلٌٞمٌتف اًمزهراء وزوضمٝم٤م يمرم اهلل وضمٝمف قمٜمد اًمِمٙمقى سم٤مٓضمٝم٤مد)واًمذى ٓسمد ُمٜمف 

اهن٤م اًمذيمر قمٜمد اًمٜمقم اًمتًٌٞمح صمَلصم٦م وصمَلصملم  ؟أتتذيمروهن٤م اظمقاٟمك (ظم٤مص٦م رم زُم٤مٟمٜم٤م

 واًمتحٛمٞمد ُمثٚمٝم٤م واًمتٙمٌػم أرسمٕم٦م وصمَلصملم وىمد ضمرِّب٤م اًمًٚمػ

9 ☺ؾمتٕم٤مٟم٦م ِّب٤م قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل أٓ يؽمك اًم٘مٞمٚمقًم٦م سم٤مًمٜمٝم٤مر ًمَل ,3

 وىمد يم٤من اْلًـ اًمٌٍمى ؒ اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م شىمٞمٚمقا وم٤من اًمِمٞم٤مـملم ٓ شم٘مٞمؾ»

 يٛمر قمغم أهؾ اًمًقق وي٘مقل9 أفمـ ًمٞمؾ ه١مٓء ؾمقء ٕهنؿ ٓ ي٘مٞمٚمقن-

أن يتجٜم٥م ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص، وم٤من ذًمؽ مم٤م ي٘مز اًم٘مٚم٥م وحيقل سمٞمٜمف وسملم  ,4

ُم٘مؽمف اًمذٟمقب ٓ يقومؼ ًم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، وُمـ أطمًـ رم هن٤مره وومؼ  أؾم٤ٌمب اًمرْح٦م، وم٤من

رم ًمٞمٚمف- وىم٤مل رضمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمى9 ي٤م أب٤م ؾمٕمٞمد! أنك أبٞم٧م ُمٕم٤مرم، وأطم٥م ىمٞم٤مم 

 اًمٚمٞمؾ، وأقمد ـمٝمقرى، ومَم سم٤ممم ٓ أىمقم؟!-

 . وم٘م٤مل اْلًـ اًمٌٍمى9 ىمٞمدشمؽ ذٟمقسمؽ- وىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ ُمـ ىمٌٚمف اسمـ ُمًٕمقد
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يمر طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م، وص٤مطم٥م اًم٘مٚم٥م اْلل ُمقومؼ ًم٘مٞم٤مم يمثرة ذيمر اهلل، وم٤من اًمذ,5

ومٕمَل طمل قاًمذى يذيمر رسمف سم٤مْلل- وه ☺اًمٚمٞمؾ أن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم- وم٘مد ُمثؾ اًمٜمٌل 

ومٕمـ أبك ُمقؾمك , ومٕمَل ُمٞم٧م اًم٘مٚم٥مقوه, وُمثؾ اًمٖم٤مومؾ قمـ ذيمر اهلل سم٤معمٞم٧م, اًم٘مٚم٥م

 ُمثؾ اًمذى يذيمر رسمف واًمذي ٓ»9 ☺إؿمٕمرى رى اهلل قمٜمف ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  ورم قمٕمد ريمٕم٤مت ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمقشمر ىم٤مل ُمًٚمؿ ؒ , يذيمره يمٛمثؾ اْلك واعمٞم٧م

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنه  ـْ قُمْرَوَة قَم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمده

 
ِ
َة َريْمَٕم٦مً  ☺َرؾُمقَل اّلِله ْٞمِؾ إطِْمَدى قَمنْمَ طِمَدٍة وَم٢ِمَذا وَمَرَغ  يَم٤مَن ُيَّمغمِّ سم٤ِمًمٚمه ُيقشمُِر ُِمٜمَْٝم٤م سمَِقا

ُن وَمُٞمَّم  ـِ طَمتهك َي٠ْمتَِٞمُف اعْم١َُمذِّ ِف إَيَْٛم            ىمٚم٧م- (غمِّ َريْمَٕمَتلْمِ ظَمِٗمٞمَٗمَتلْمِ ُِمٜمَْٝم٤م اْوَٓمَجَع قَمغَم ؿِم٘مِّ

وهذه اًمثَلث قمنم اًمقاردة رم رواي٤مت أظمرى ًمٜمٗمس اًمًٜمد وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمقوقح ,

ـُ  أبك ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌداًمرْحـ يمَم ىم٤مل ُمًٚمؿ ؒدًٓم٦م رم ـمريؼ  َٞمك سْم وم٘م٤مل طمدصَمٜم٤َم حَيْ

ٌِْد  ـِ قَم ـْ َأبِك ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ىِّ قَم ـِ َأبِك ؾَمِٕمٞمٍد اعْمَْ٘مؼُمِ ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم

 
ِ
ـِ َأنهُف ؾَم٠َمَل قَم٤مِئَِم٦َم يَمْٞمَػ يَم٤مَٟم٧ْم َصََلُة َرؾُمقِل اّلِله ْْحَ رِم َرَُمَْم٤مَن ىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م يَم٤مَن  ☺اًمره

 
ِ
َة َريْمَٕم٦ًم ُيَّمغمِّ َأْرسَمًٕم٤م  ☺َرؾُمقُل اّلِله ِه قَمغَم إطِْمَدى قَمنْمَ َيِزيُد رِم َرَُمَْم٤مَن َوَٓ رِم هَمػْمِ

ـه 
ـه َوـُمقَِلِ ٜمِِٝم ًْ ـْ طُم ٠َمْل قَم ًْ ـه صُمؿه ُيَّمغمِّ َأْرسَمًٕم٤م وَمََل شَم

ـه َوـُمقَِلِ ٜمِِٝم ًْ ـْ طُم ٠َمْل قَم ًْ صُمؿه  وَمََل شَم

ٌَْؾ َأْن شُمقشمَِر وَمَ٘م٤مَل   َأتَٜم٤َمُم ىَم
ِ
َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم إِنه »ُيَّمغمِّ صَمََلصًم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اّلِله

طمديث٤م ذا دًٓم٦م ٟم٤مومٕم٦م ًمٜم٤م  وروى اًمٌخ٤مرى ؒ 9-ىمٚم٧مشقَمْٞمٜمَكه شَمٜم٤َمَُم٤مِن َوَٓ َيٜم٤َمُم ىَمْٚمٌِك

قمٌدان ىم٤مل أظمؼمين أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ أؿمٕم٨م  هٜم٤م ظم٤مص٦م رم ؿمٓمره إول وم٘م٤مل طمدصمٜمل

أي اًمٕمٛمؾ يم٤من أطم٥م  9▲ؾمٛمٕم٧م أيب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ُمنوىم٤م ىم٤مل ؾم٠مل٧م قم٤مئِم٦م 

ىم٤مًم٧م ي٘مقم إذا  ؟ىم٤مًم٧م اًمدائؿ ىمٚم٧م ُمتك يم٤من ي٘مقم ؟ؾمٚمؿوإمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

خ  )اى اًمديؽ واهلل أقمٚمؿ اًمًحر وان قوٓؿمؽ أن أومْمؾ وىم٧م ًمف ه (ؾمٛمع اًمٍما

ىم٧م ُمٜمف وم٘مد ضم٤مء ذم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ طمٗمص وأيب يم٤من ضم٤مئزا رم أى و

ُمـ ظم٤مف ) 9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل
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وُمـ ـمٛمع أن ي٘مقم آظمره ومٚمٞمقشمر آظمر اًمٚمٞمؾ وم٢من  ،أن ٓ ي٘مقم آظمر اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمقشمر أوًمف

اًمّمحٞمحلم ذم  -ُمٕم٤موي٦م حمْمقرةقوىم٤مل أب شصَلة آظمر سم٤مًمٚمٞمؾ ُمِمٝمقدة وذًمؽ أومْمؾ

ُمـ يمؾ اًمٚمٞمؾ ىمد أوشمر 9)( وهمػممه٤م ُمـ ـمريؼ ُمًٚمؿ قمـ ُمنوق قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م0)

وذم رواي٦م عمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ حيل سمـ وصّم٤مب قمـ  (رؾمقل اهلل وم٤مٟمتٝمك وشمره إمم اًمًحر

ُمـ يمؾ اًمٚمٞمؾ ىمد أوشمر رؾمقل اهلل ُمـ أول اًمٚمٞمؾ وأوؾمٓمف ) 9ُمنوق قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمقشمر ُمـ سمٕمد صَلة  وذه٥م (وآظمره وم٤مٟمتٝمك وشمره إمم اًمًحر

وأُم٤م ىمٌؾ  ،أظمرت إمم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾوأ ،ؾمقاء مجٕم٧م مجع شم٘مديؿ ُمع اعمٖمرب ،اًمٕمِم٤مء

سمًٜمده   صَلة اًمٕمِم٤مء ومَل يّمح قمغم اًمراضمح- وقمـ أؿمٝمر يمٞمٗمٞم٤مهت٤م روى ُمًٚمؿ ؒ

ـِ قُمَٛمَر َأنه َرضُمًَل  ـِ اسْم   قَم
ِ
ـْ َصََلِة اًمٚمه  ☺ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اّلِله  قَم

ِ
 ☺ْٞمِؾ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّلِله

ٌَْح َصغمه َريْمَٕم٦ًم َواطِمَدًة شُمقشمُِر ًَمُف َُم٤م ىَمْد » ْٞمِؾ َُمْثٜمَك َُمْثٜمَك وَم٢ِمَذا ظَمِِمَك َأطَمُديُمُؿ اًمّمُّ َصََلُة اًمٚمه

-وامم شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٦م ذه٥م إئٛم٦م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمك وأْحد رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وىمد شَصغمه 

إن ؿمئ٧م ريمٕمتلم وإن )ىم٤مل ذم صَلة اًمٚمٞمؾ  أنف صم٧ٌم قمـ اإلُم٤مم أبك طمٜمٞمٗم٦م ؒ

وإومْمؾ ذم ُمذهٌف صَلة  (ٓ شمًٚمؿ إٓ ذم آظمرهـ ٤موصمَمٟمٞمً  ٤موإن ؿمئ٧م ؾمتً  ٤مؿمئ٧م أرسمٕمً 

ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌداًمرْحـ قأرسمع سمًَلم واطمد ْلؼم قم٤مئِم٦م ذم اًمّمحٞمحلم طملم ؾم٠ملٝم٤م أب

ومَل شم٠ًمل قمـ طمًٜمٝمـ  ٤ميّمكم أرسمٕمً  9ذم اًمٚمٞمؾ ىم٤مًم٧م ☺قمـ يمٞمٗمٞم٦م صَلة اًمٜمٌل 

وٓ ٟمٜمًك ُم٤م   (٤مومَل شم٠ًمل قمـ طمًٜمٝمـ وـمقَلـ صمؿ يّمكم صمَلصمً  ٤مـ صمؿ يّمكم أرسمٕمً وـمقَل

ؾمٌؼ شم٘مريره      واًمٕم٤ٌمدات اًمقاردة قمغم وضمقه ُمتٜمققم٦م يٕمٛمؾ ِّب٤م يمٚمٝم٤م وهذا أومْمؾ ُمـ 

قمٛمؾ إُمريـ قمغم أن اعمداوُم٦م  ☺اعمداوُم٦م قمغم ٟمقع وهجر همػمه وم٢من هدي اًمٜمٌل 

ة ىمد شمٙمقن أومْمؾ ذم وىم٧م دون آظمر يمَم أن ًمٚمٛمٗمًد اقمغم ٟمقع ُمراقم٤مة ًمٚمٛمّمٚمح٦م ودرءً 

وهذا أُمر قم٤مم ذم يمؾ اًمٕم٤ٌمدات اًمقاردة قمغم هذا اًمقضمف  اعمٗمْمقل يٙمقن وم٤موًَل 

واًم٘مقل اجل٤مُمع ومٞمٝم٤م ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح وهذا َيتٚمػ سم٤مظمتَلف إطمقال واًمٌَلد 

 -,وُمٜمٝم٤م أيْم٤م, وإؿمخ٤مص
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ؼمى صمٜمتك قمنمة ريمٕم٦م ْلواًمرواشم٥م ًمٚمّمٚمقات اْلٛمس  وهك قمنم ريمٕم٤مت أ,1

وم٘مد روى ,اسمـ قمٛمر وام اعم١مُمٜملم أم طمٌٞم٦ٌم رى اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم 

قمنم ريمٕم٤مت ريمٕمتلم ىمٌؾ ☺)طمٗمٔم٧م ُمـ اًمٜمٌل 9قمـ اسمـ قمٛمر 9اًمٌخ٤مرى ؒ

اًمٔمٝمر وريمٕمتلم سمٕمده٤م وريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب ذم سمٞمتف وريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء ذم سمٞمتف 

ـُ ويمذًمؽ روى آُم٤مم ُمًٚمؿ وم٘م٤مل  طَمده , وريمٕمتلم ىمٌؾ صَلة اًمّمٌح(  ُد سْم ٛمه صَمٜم٤َم حُمَ

صَمٜم٤َم َأبُ  ـِ ُٟمَٛمػْمٍ طَمده  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـَ طَمٞمه٤منَ , ظَم٤مًمِدٍ ققَم ـِ , َيْٕمٜمِك ؾُمَٚمْٞمََمَن سْم ـِ َأبِك ِهٜمٍْد قَم ـْ َداُوَد سْم قَم

ـْ قَمْٛمرِ  ـِ ؾَم٤مِلٍ قَم ـُ َأبِك ؾُمْٗمَٞم٤مَن رِم َُمَرِو واًمٜمُّْٕمََمِن سْم ٦ُم سْم ًَ ٌَ صَمٜمِك قَمٜمْ ـِ َأْوٍس ىَم٤مَل طَمده ِذى سْم ِف اًمه

 
ِ
٦ٌََم شَمُ٘مقُل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اّلِله ٤مرُّ إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُأمه طَمٌِٞم ًَ  ☺َُم٤مَت وِمٞمِف سمَِحِدي٨ٍم ُيَت

ـه سَمْٞم٧ٌم رِم اجْلَٜمه٦مِ »َيُ٘مقُل  َة َريْمَٕم٦ًم رِم َيْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦ٍم سُمٜمَِك ًَمُف ِِّبِ ـْ َصغمه اصْمٜمََتْك قَمنْمَ - ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ شَُم

٦ٌَمَ    طَمٌِٞم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلِله ـه ُِم ـه ُُمٜمُْذ ؾَمِٛمْٕمُتُٝم ـه ُُمٜمُْذ ☺وَمََم شَمَريْمُتُٝم ٦ُم وَمََم شَمَريْمُتُٝم ًَ ٌَ - َوىَم٤مَل قَمٜمْ

٦ٌََم-)ىمٚم٧م أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٙمًؾ ومٌٜمٗمس ُم٘م٤مًمت٦م ىم٤مَل٤م قمٛمر ـْ ُأمِّ طَمٌِٞم ـه ُِم سمـ وؾَمِٛمْٕمُتُٝم

ًمٗمجر يمَم روى أوس واًمٜمٕمَمن سمـ ؾم٤مل( ومٝمذه اًمرواشم٥م اعمٜمدوسم٦م  ظم٤مص٦م ريمٕمتك ا

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م اسمـ ضمري٩م ووم٘م٤مل طمدصمٜم٤م سمٞم٤من سمـ قمٛمر اًمٌخ٤مرى ؒ

قمغم ☺ىم٤مًم٧م9 ل يٙمـ اًمٜمٌل   ▲قمـ قمٓم٤مء قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم قمـ قم٤مئِم٦م 

 -رء ُمـ اًمٜمقاومؾ أؿمد ُمٜمف شمٕم٤مهدا قمغم ريمٕمتل اًمٗمجر

ومٗمك حتٞم٦م اعمًجد  روى آُم٤مم اًمٌخ٤مرى سمًٜمده قمـ  , حتٞم٦م اعمًجد وهمػمه٤م ,2

إذا ) 9ؾمٚمؿوىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ◙أبك ىمت٤مدة سمـ رسمٕمل إنّم٤مري 

وىمد رواه أيْم٤م آُم٤مم  (دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومَل َيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم

    ُمًٚمؿ ؒ
ِ
ـْ َأبِك ىَمَت٤مَدَة َص٤مطِم٥ِم َرؾُمقِل اّلِله ِجَد  ☺قَم ًْ ىَم٤مَل َدظَمْٚم٧ُم اعْمَ

 
ِ
َٟمِك اًمٜمه٤مسِ ضَم٤مًمٌِس سَملْمَ فَمْٝمرَ  ☺َوَرؾُمقُل اّلِله   ,ىَم٤مَل , ا

ِ
٧ُم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ًْ وَمَجَٚم

ٌَْؾ َأْن دَمْٚمَِس » ☺  َرَأيُْتَؽ شَُم٤م َُمٜمََٕمَؽ َأْن شَمْريَمَع َريْمَٕمَتلْمِ ىَم
ِ
- ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اّلِله

٤م َواًمٜمه٤مُس ضُمُٚمقٌس- ىَم٤مَل  ًً
ِجَد وَمََل ََيْٚمِ »ضَم٤مًمِ ًْ ْس طَمتهك َيْريَمَع وَم٢ِمَذا َدظَمَؾ َأطَمُديُمُؿ اعْمَ
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وٟمتذيمر هٜم٤م أيْم٤م طمدي٨م ؾمٚمٞمؽ اًمٖمٓمٗم٤مٟمك اًمّمحٞمح رم حتٞم٦م اعمًجد عمـ  (َريْمَٕمَتلْمِ 

دظمؾ اعمًجد طمتك وان يم٤من آُم٤مم َيٓم٥م ًمّمَلة  اجلٛمٕم٦م طمٞم٨م ىم٤مل ًمف اعمّمٓمٗمك 

وٕمهٞمتٝم٤م ىم٤مل ِّب٤م أئٛم٦م , ِل٤م ضمٚمس  ول يّمؾ )ىمؿ ومّمؾ ريمٕمتلم ودمقز ومٞمٝمَم( ☺

وهٜم٤مك أيْم٤م صَلة     ,٦م وان يم٤من اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت أومْمؾوىم٧م اًمٙمراهقأقمَلم طمتك وًم

اًمْمحك ووىمتٝم٤م ُمـ سمٕمد اًمنموق سمثٚم٨م اًم٤ًمقم٦م شم٘مري٤ٌم  ُمٗمتقح امم ُم٤م ىمٌؾ اًمزوال 

 -سمٜمٗمس اعمدة  وومٞمٝم٤م روى آُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده

ِكِّ  ,0 ـِ اًمٜمٌه ـْ َأبِك َذرٍّ قَم َؤمِمِّ قَم ـْ َأبِك إَؾْمَقِد اًمدُّ قَمغَم يُمؾِّ  ُيّْمٌُِح »َأنهُف ىَم٤مَل  ☺قَم

ٌِٞمَح٦ٍم َصَدىَم٦ٌم َويُمؾُّ حَتِْٛمٞمَدٍة َصَدىَم٦ٌم َويُمؾُّ هَتْٚمِٞمَٚم٦ٍم  ًْ ـْ َأطَمِديُمْؿ َصَدىَم٦ٌم وَمُٙمؾُّ شَم ؾُمََلَُمك ُِم

ـْ  ِزُئ ُِم ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َصَدىَم٦ٌم َوَُيْ َصَدىَم٦ٌم َويُمؾُّ شَمْٙمٌػَِمٍة َصَدىَم٦ٌم َوَأُْمٌر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َصَدىَم٦ٌم َوهَنٌْك قَم

َحكَذًمَِؽ رَ  ـَ اًمْمُّ  -يْمَٕمَت٤مِن َيْريَمُٕمُٝمََم ُِم

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل َأْوَص٤مٟمِك ظَمٚمِٞمغِم  ,1  ☺وأيْم٤م سمًٜمده قمـ َأبُك قُمْثََمَن اًمٜمهْٝمِدىُّ قَم

ٌَْؾ َأْن َأْرىُمَد- َحك َوَأْن ُأوشمَِر ىَم ـْ يُمؾِّ ؿَمْٝمٍر َوَريْمَٕمَتِك اًمْمُّ  ,سمَِثََلٍث سمِِّمَٞم٤مِم صَمََلصَم٦ِم َأيه٤مٍم ُِم

٧م9ورم ذات اًمقىم٧م ٓ يٜمٌٖمك اًمٖمٗمٚم٦م قمـ دًٓم٦م ُم٤م رواه آُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده  قمـ ىمٚم

 9صَلة اًمْمحك أيْم٤م

َٞمك    قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل ؒ ,2 ـُ حَيْ َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمده

٤َم ىَم٤م ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأهنه ـْ قُمْرَوَة قَم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ًَم٧ْم َُم٤م َرَأي٧ُْم َرؾُمقَل ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم

 
ِ
  ☺اّلِله

ِ
ٌُِّحَٝم٤م َوإِْن يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله - َوإِٟمِّك ُٕؾَم َحك ىَمطُّ ٌَْح٦َم اًمْمُّ ًَمَٞمَدُع  ☺ُيَّمغمِّ ؾُم

                                         (حُي٥ِمُّ َأْن َيْٕمَٛمَؾ سمِِف ظَمِْمَٞم٦َم َأْن َيْٕمَٛمَؾ سمِِف اًمٜمه٤مُس وَمُٞمْٗمَرَض قَمَٚمْٞمِٝمؿقاًْمَٕمَٛمَؾ َوهُ 

ِكُّ ,وروى سمًٜمده  ـِ ؿَمِ٘مٞمٍؼ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ًمَِٕم٤مِئَِم٦َم َأيَم٤مَن اًمٜمٌه  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ُيَّمغمِّ  ☺قمـ قَم

ـْ َُمِٖمٞمٌِفِ  َحك ىَم٤مًَم٧ْم َٓ إِٓه َأْن ََيِكَء ُِم وهٜم٤مك اًمٙمٜمز اًمرسم٤مٟمك اًمٜمٗمًك وأقمٜمك ِّب٤م ,  (اًمْمُّ

َم ضم٤مء رم اًمّمحٞمح وم٘مد روى صَلة آؾمتخ٤مرة ْلدي٨م ضم٤مسمر رم يمٞمٗمٞمتٝم٤م  يم 9هٜم٤م
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يٕمٚمٛمٜم٤م  ☺يم٤من رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ¶اًمٌخ٤مرى سمًٜمده  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

إذا هؿ أطمديمؿ سم٤مُٕمر )آؾمتخ٤مرة ذم إُمقر يمَم يٕمٚمٛمٜم٤م اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن ي٘مقل 

ومٚمػميمع ريمٕمتلم ُمـ همػم اًمٗمريْم٦م صمؿ ًمٞم٘مؾ مهللا إين أؾمتخػمك سمٕمٚمٛمؽ وأؾمت٘مدرك 

اًمٕمٔمٞمؿ وم٢مٟمؽ شم٘مدر وٓ أىمدر وشمٕمٚمؿ وٓ أقمٚمؿ وأن٧م سم٘مدرشمؽ وأؾم٠ملؽ ُمـ ومْمٚمؽ 

مهللا إن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ أن هذا إُمر ظمػم زم ذم ديٜمل وُمٕم٤مر وقم٤مىم٦ٌم  -قمَلم اًمٖمٞمقب

ىم٤مل قم٤مضمؾ أُمري وآضمٚمف وم٤مىمدره زم وينه زم صمؿ سم٤مرك زم ومٞمف وإن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ وأُمري أ

ي وآضمٚمف أن هذا إُمر ذ زم ذم ديٜمل وُمٕم٤مر وقم٤مىم٦ٌم أُمري أوىم٤مل ذم قم٤مضمؾ أُمر

ىم٤مل ويًٛمل  -وم٤مسومف قمٜمل واسومٜمل قمٜمف واىمدر زم اْلػم طمٞم٨م يم٤من صمؿ أروٜمل سمف

 - (طم٤مضمتف

وحيًـ سمٜم٤م رم ُم٘م٤مُمٜم٤م اؾمتِمٕم٤مر اًمٗمْمؾ اًمرسم٤مٟمك رم أىمقال صم٤مسمتف قمـ ؾمٞمد اْلٚمؼ 

ُمـ صغم اًمٗمجر ذم مج٤مقم٦م صمؿ ىمٕمد يذيمر اهلل طمتك  9ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ☺وطمٌٞم٥م اْلؼ 

رواه  (قمٛمرة شم٤مُم٦م شم٤مُم٦م شم٤مُم٦مويم٠مضمر طمج٦م  شمٓمٚمع اًمِمٛمس صمؿ صغم ريمٕمتلم يم٤مٟم٧م ًمف

أتحٌقن أهي٤م اًمٜم٤مس أن )؟ وىمقل رؾمقل اهلل -5235اًمؽمُمذي، صحٞمح اجل٤مُمع رىمؿ 

رواه  (طمًـ قم٤ٌمدشمؽوذيمرك وىمقًمقا9 مهللا أقمٜم٤م قمغم ؿمٙمرك  ؟دمتٝمدوا ذم اًمدقم٤مء

  -70أْحد، صحٞمح اجل٤مُمع 

ًم٧م اجلٜم٦م9 مهللا ُم٤م ؾم٠مل رضمؾ ُمًٚمؿ اهلل اجلٜم٦م صمَلصًم٤م إٓ ىم٤م) ؟وىمقل رؾمقل اهلل

ٓ اؾمتج٤مر رضمؾ ُمًٚمؿ اهلل ُمـ اًمٜم٤مر صمَلصًم٤م إٓ ىم٤مًم٧م اًمٜم٤مر9 مهللا أضمره وأدظمٚمف اجلٜم٦م 

يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم قًم) ؟ىم٤مل رؾمقل اهلل، /452رواه أْحد واسمـ ُم٤مضم٦م، صحٞمح اجل٤مُمع  (ُمٜمل

يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم قاًمٜمداء واًمّمػ إول صمؿ ل َيدوا إٓ أن يًتٝمٛمقا قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا وًم

رواه  (طمًٌقا قيٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمٕمتٛم٦م واًمّمٌح ٕتقمه٤م وًمقٓؾمتٌ٘مقا إًمٞمف وًم 3ػماًمتٝمج

  -اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م
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ي٤م قم٤ٌمس ي٤م قمَمه ) ؟ًمٚمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ؟ورم صَلة اًمت٤ًمسمٞمح ىم٤مل رؾمقل اهلل

أٓ أقمٓمٞمؽ أٓ أُمٜمحؽ أٓ أطمٌقك أٓ أومٕمؾ سمؽ قمنم ظمّم٤مل إذا أن٧م ومٕمٚم٧م ذًمؽ 

ؽ أوًمف وآظمره وىمديٛمف وطمديثف وظمٓم٠مه وقمٛمده وصٖمػمه ويمٌػمه همٗمر اهلل ًمؽ ذٟمٌ

وهه وقمَلٟمٞمتف قمنم ظمّم٤مل أن شمّمكم أرسمع ريمٕم٤مت شم٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب 

وؾمقرة وم٢مذا ومرهم٧م ُمـ اًم٘مراءة ذم أول ريمٕم٦م وم٘مؾ وأن٧م ىم٤مئؿ ؾمٌح٤من اهلل واْلٛمد هلل 

أن٧م رايمع قمنًما صمؿ شمرومع وٓ إهل إٓ اهلل واهلل أيمؼم َخس قمنمة ُمرة صمؿ شمريمع ومت٘مقل و

رأؾمؽ ُمـ اًمريمقع ومت٘مقَل٤م قمنًما صمؿ هتقي ؾم٤مضمدا ومت٘مقل وأن٧م ؾم٤مضمد قمنًما صمؿ شمرومع 

رأؾمؽ ُمـ اًمًجقد ومت٘مقَل٤م قمنًما صمؿ شمًجد ومت٘مقَل٤م قمنًما صمؿ شمرومع رأؾمؽ ُمـ 

اًمًجقد ومت٘مقَل٤م قمنًما ومذًمؽ َخس وؾمٌٕمقن ذم يمؾ ريمٕم٦م شمٗمٕمؾ ذًمؽ ذم أرسمع ريمٕم٤مت 

 يمؾ يقم ُمرة وم٤مومٕمؾ وم٢من ل شمًتٓمع ومٗمل يمؾ مجٕم٦م ُمرة وم٢من وإن اؾمتٓمٕم٧م أن شمّمٚمٞمٝم٤م ذم

ل شمٗمٕمؾ ومٗمل يمؾ ؿمٝمر ُمرة وم٢من ل شمٗمٕمؾ ومٗمل يمؾ ؾمٜم٦م ُمرة وم٢من ل شمٗمٕمؾ ومٗمل قمٛمرك ُمرة 

رواه أبقداود واًمٓمؼماين،  رُمؾ قم٤مًم٩م همٗمر اهلل ًمؽويم٤مٟم٧م ذٟمقسمؽ ُمثؾ زسمد اًمٌحر أقومٚم

  -صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م

)ضم٤مء رم اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد  ٤مضم٦مقاز صَلة اًمٜم٤مومٚم٦م ضم٤مًم٤ًم سمَل طمرم ضم 9وم٤مئدة

إؾمَمقمٞمؾ سمـ  9شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم رم ؾمٞم٤مق ذيمر ؿمٞمقخ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ؒ اًمؼم ؒ

هذا يٙمٜمك أب٤م حمٛمد ؾمٙمـ اعمديٜم٦م وُم٤مت ِّب٤م  ╚حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ أبك وىم٤مص 

ؾمٜم٦م أرسمع وصمَلصملم وُم٤مئ٦م ذم ظمَلوم٦م سمـ اًمٕم٤ٌمس ومٞمَم ذيمر اًمقاىمدي واًمٓمؼمي- ِل٤مًمؽ قمٜمف 

طمدي٨م واطمد َيري جمرى اعمتّمؾ اظمتٚمػ قمـ  ☺ل ذم اعمقـم٠م ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌ

إؾمَمقمٞمؾ ذم إؾمٜم٤مده واعمتـ صحٞمح ُمـ ـمرق- واْلدي٨م ُم٤مًمؽ قمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ حمٛمد 

سمـ اًمٕم٤ميص وًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمروسمـ اًمٕم٤ميص أوسمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ ُمقمم ًمٕمٛمر

صَلة أطمد يمؿ "ىم٤مل9 ☺سمـ اًمٕم٤ميص أن رؾمقل اهلل وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
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ىم٤مئؿ" هٙمذا رواه مج٤مقم٦م اًمرواة قمـ ُم٤مًمؽ ٓ ظمَلف قػ صَلشمف وهىم٤مقمد ُمثؾ ٟمّمقوه

سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف قمٜمف ورواه اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ إؾمَمقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد قمـ أنس واًم٘مقل 

سمـ اًمٕم٤مص وىمد ذيمرٟم٤م ـمرىمف وقمٜمدهؿ ىمقل ُم٤مًمؽ واْلدي٨م حمٗمقظ ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر

ُمٕمٜمك هذا ذم سم٤مب ُمرؾمؾ اسمـ ؿمٝم٤مب ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا ُمًت٘مّم٤مة وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ- و

ىم٤مئؿ أومْمؾ ُمـ قاْلدي٨م اعم٘مّمقد سم٤مْلٓم٤مب إًمٞمف اًمٗمْمؾ يريد أن صَلة أطمد يمؿ وه

ىم٤مقمد ُمثؾ ٟمّمػ قىم٤مقمد ُمرشملم ووٕمٗملم ذم اًمٗمْمؾ وومْمؾ صَلشمف وهقصَلشمف وه

ِل٤م ؿم٤مء اهلل وصَلشمف ذم اًمٗمْمؾ إذا ىم٤مم ومٞمٝم٤م وذًمؽ واهلل أقمٚمؿ ِل٤م ذم اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعمِم٘م٦م أ

ـمقل "قمـ أومْمؾ اًمّمٚمقات وم٘م٤مل9 ☺أن يتٗمْمؾ سمف وىمد ؾمئؾ رؾمقل اهلل 

اًم٘مٜمقت"- واعمراد ِّبذا اْلدي٨م وُمثٚمف صَلة اًمٜم٤مومٚم٦م واهلل أقمٚمؿ ٕن اعمّمغم ومرو٤م 

قم٤مضمزا قمٜمف وم٢من يم٤من ُمٓمٞم٘م٤م وصغم وُمـ أن يٙمقن ُمٓمٞم٘م٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم أقضم٤مًم٤ًم ٓ َيٚم

ضم٤مًم٤ًم ومٝمذا ٓ دمزيف صَلشمف قمٜمد اجلٛمٞمع وقمٚمٞمف إقم٤مدهت٤م ومٙمٞمػ يٙمقن َلذا ٟمّمػ 

قم٤مص سمٗمٕمٚمف وأُم٤م إذا يم٤من قمـ اًم٘مٞم٤مم قم٤مضمزا وم٘مد ؾم٘مط ومرض قومْمؾ ُمّمؾ سمؾ ه

اًم٘مٞم٤مم قمٜمف إذا ل ي٘مدر قمٚمٞمف ٕن اهلل ٓ يٙمٚمػ ٟمٗم٤ًم إٓ وؾمٕمٝم٤م وإذا ل ي٘مدر قمغم ذًمؽ 

ص٤مر ومروف قمٜمد اجلٛمٞمع أن يّمغم ضم٤مًم٤ًم وم٢مذا صغم يمَم أُمر ومٚمٞمس اعمّمغم ىم٤مئَم سم٠مومْمؾ 

ًم٤ٌمب أن اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمَلة ِل٤م ُمٜمف ٕن يمَل ىمد أدى ومروف قمغم وضمٝمف وإصؾ ذم هذا ا

 خم حم جم يل ُّٱ وىمقًمف9 ;127 >اًمٌ٘مرة9  َّ ىم مم  خم حمُّٱ وضم٥م ومرو٤م سم٘مقًمف9
وىمٕم٧م اًمرظمّم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م أن يّمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ضم٤مًم٤ًم ُمـ همػم قمذر ، ;1>اعمزُمؾ9   َّ مم

ًمٙمثرهت٤م واشمّم٤مل سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض-  وأُم٤م اًمٗمريْم٦م ومَل رظمّم٦م ذم شمرك اًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م وإٟمَم 

آؾمتٓم٤مقم٦م قمٚمٞمف وىمد أمجٕمقا قمغم أن اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمَلة ومرض قمغم يً٘مط ذًمؽ سمٕمدم 

اإلَي٤مب ٓ قمغم اًمتخػم وان اًمٜم٤مومٚم٦م وم٤مقمٚمٝم٤م خمػم ذم اًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م ومٙمٗمك ِّبذا سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مومٞم٤م 

 ا ـهسم٤مطم٦م اًمّمَلة ضم٤مًم٤ًم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ- وهذا اْلدي٨م أصؾ ذم إ
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 صالة املشافس - ثانيا

 جه ين ىن ُّٱ9 ٤ممم سمٕم٤ٌمده يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف رم ؾمقرة اًمٜم٤ًمءومٞمٝم٤م شمتجغم رْح٦م اهلل شمٕمو
ز ، ;17>اًمٜم٤ًمء9   َّ مي خي حي جي ىهيه  مه ومنمع اهلل شمٕم٤ممم ضمقا

اعمًح قمغم اْلٗم٤مف واجلقارب صمَلصم٦م أي٤مم يمَم ؾمٌؼ اًمٙمَلم قمٚمٞمف ووقاسمٓمف رم ُم٠ًمل٦م 

اًمٓمٝم٤مرة وٟمتذيمر  مجٞمٕم٤م سملم يدى هذه اًمرظمص اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمؼمى  )اعمِم٘م٦م دمٚم٥م 

ومنمع ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٞمًػما قمغم قم٤ٌمده ًمٚمّمٚمقات اًمرسم٤مقمٞم٦م اًم٘مٍم واجلٛمع  (ٞمًػماًمت

ريمٕمتلم (رم صَلة اعم٤ًمومر سمٛمٕمٜمك ان شمّمغم اًمّمَلة اًمرسم٤مقمٞم٦م )اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء

ويمذًمؽ َيٛمع سملم صَليت اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ُمٕم٤م   واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ُمٕم٤م  مجع شم٘مديؿ 

سملم اًم٘مٍم واجلٛمع يمَم ؾمٜمجد ذًمؽ ان  شم٠مظمػموهٜم٤مك ومرق رم درضم٦م هذه اعمنموقمٞم٦موأ

ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمدارؾم٦م َلَم   أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مٍم وم٤مٕصؾ رم ُمنموقمٞمتف  اًمٙمت٤مب 

واًمزطمٞمغم واًم٘محٓم٤مٟمك  واًمًٜم٦م واإلمج٤مع يمَم ٟم٘مؾ ذًمؽ ص٤مطم٥م اَلدى ؒ

وهمػممه٤م طمٗمٔمٝمؿ اهلل  ومٞم٘مقل اًم٘محٓم٤مٟمك رم رؾم٤مًمتف قمـ ىمٍم اًمّمَلة )سم٘مٚمٞمؾ ُمـ 

 -اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع 9ىمٍم اًمّمَلة ذم اًمًٗمر إصؾ ذم اًمتٍمف(

 حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم9 ,0
  َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن

ىمٚم٧م ًمٕمٛمر سمـ  9ىم٤مل وقمـ يٕمغم سمـ أُمٞم٦م يمَم رم صحٞمح ُمًٚمؿ ؒ، ;0/0>اًمٜم٤ًمء9 

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّٱ اْلٓم٤مب رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف9
وم٠ًمل٧م رؾمقل  ،قمج٧ٌم مم٤م قمج٧ٌم ُمٜمف 9وم٘م٤مل ،وم٘مد أُمـ اًمٜم٤مس،  َّ خيمي حي جي

- وأُم٤م اًمًٜم٦م شصدىم٦م شمّمدق اهلل ِّب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف» 9قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل ☺اهلل 

٤م 9يم٤من ي٘مٍم ذم أؾمٗم٤مره ☺وم٘مد شمقاشمرت إظم٤ٌمر أن رؾمقل اهلل   ،وُمٕمتٛمرا  ،طم٤مضم 

 ،وهم٤مزي٤م
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ومٙم٤من ٓ يزيد ذم  ☺صح٧ٌم رؾمقل اهلل » 9¶ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ,0

 9ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ىمٚم٧م ش╚ ،وقمثَمن يمذًمؽ ،وقمٛمر ،وأب٤م سمٙمر ،اًمًٗمر قمغم ريمٕمتلم

قمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر     وىمد ضم٤مء رم ارواء اًمٖمٚمٞمؾ  ًمٚمٕمَلُم٦م إًم٤ٌمٟمك ؒ

ومّمغم ًمٜم٤م اًمٔمٝمر ريمٕمتلم صمؿ  9صح٧ٌم اسمـ قمٛمر ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ىم٤مل"9ىم٤مل -سمـ اْلٓم٤مب

طمٞم٨م قوضمٚمًٜم٤م ُمٕمف ومح٤مٟم٧م ُمٜمف اًمتٗم٤مشم٦م ٟمحأىمٌؾ وأىمٌٚمٜم٤م ُمٕمف طمتك ضم٤مء رطمٚمف وضمٚمس 

يمٜم٧م ُمًٌح٤م قًم 9يًٌحقن ىم٤مل 9ىمٚم٧م ؟ُم٤م يّمٜمع ه١مٓء 9صغم ومرأى ٟم٤مؾم٤م ىمٞم٤مُم٤م وم٘م٤مل

ذم اًمًٗمر ومٚمؿ يزد قمغم  ☺أمتٛم٧م صَليت ي٤م اسمـ أظمل أين صح٧ٌم رؾمقل اهلل 

ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل وصح٧ٌم أب٤م سمٙمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف ألٚمف 

قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل صمؿ صح٧ٌم قمثَمن ومٚمؿ يزد قمغم  وصح٧ٌم قمٛمر ومٚمؿ يزد

 شًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦م)ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل وىمد ىم٤مل اهلل 

ومرض اهلل » 9ىم٤مًم٧م ▲وقمـ قم٤مئِم٦م  -ش1.033»( وُمًٚمؿ /0.17أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

يد وم٠مىمرت صَلة اًمًٗمر وز ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم ذم اْلي واًمًٗمر 9اًمّمَلة طملم ومروٝم٤م

صمؿ ه٤مضمر اًمٜمٌل  ،ومرو٧م اًمّمَلة ريمٕمتلم»وذم ًمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري9  -شذم صَلة اْلي

إٓ » 9ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  زاد أْحد شومٗمرو٧م أرسمٕم٤م وشمريم٧م صَلة اًمًٗمر قمغم إومم ☺

  -شوم٢مهن٤م شمٓمقل ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ،وإٓ اًمّمٌح ،وم٢مهن٤م وشمر اًمٜمٝم٤مر ،اعمٖمرب

ذم  ☺ٞمٙمؿ ومرض اهلل اًمّمَلة قمغم ًم٤ًمن ٟمٌ» 9ىم٤مل ¶وقمـ اسمـ قم٤ٌمس  ,1

                                                   -ؿرواه ُمًٚم شوذم اْلقف ريمٕم٦م ،وذم اًمًٗمر ريمٕمتلم ،اْلي أرسمٕم٤م

سمٛمٜمك  ☺صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل » 9◙وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ,2

وصٚمٞم٧م ُمع قمٛمر سمـ  ،سمٛمٜمك ريمٕمتلم ◙وصٚمٞم٧م ُمع أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ،ريمٕمتلم

وذم  -شطمٔمل ُمـ أرسمع ريمٕم٤مت ريمٕمت٤من ُمت٘مٌٚمت٤منومٚمٞم٧م  ،ريمٕمتلم ◙اْلٓم٤مب 

وُمع قمٛمر  ،ريمٕمتلم ◙وُمع أيب سمٙمر  ،ريمٕمتلم ☺صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل » 9ًمٗمظ
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ريمٕمت٤من  9ومٞم٤م ًمٞم٧م طمٔمل ُمـ أرسمع ،صمؿ شمٗمرىم٧م سمٙمؿ اًمٓمرق ،ريمٕمتلم ◙

  -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شُمت٘مٌٚمت٤من

وم٘مد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ ؾم٤مومر ؾمٗمرا شم٘مٍم ذم ُمثٚمف  ،أُم٤م اإلمج٤مع ,2

ضمٝم٤مد أن ًمف أن ي٘مٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م ومٞمّمٚمٝم٤م ريمٕمتلم )آمج٤مع وأ ،قمٛمرةوأ ،ذم طم٩م 9اًمّمَلة

وأمجٕمقا قمغم أن ٓ ي٘مٍم ذم اعمٖمرب وٓ ذم  ,وومٞمف, ٓسمـ اعمٜمذر واعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُم٦م

صَلة اًمّمٌح أُم٤م قمـ اْلٙمؿ اًمنمقمك ًم٘مٍم اًمّمَلة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ومٙمَم ىم٤مل د اًمزطمٞمغم 

 -رم اًمٗم٘مف وأدًمتف

اعمٕمتٛمدة سملم آراء صمَلصم٦م9 إٟمف ومرض، إٟمف ؾمٜم٦م، إٟمف رظمّم٦م خمػم  شمؽمدد أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء

ىم٤مل اْلٜمٗمٞم٦م9 اًم٘مٍم واضم٥م قمزيٛم٦م، وومرض اعم٤ًمومر ذم يمؾ صَلة , ومٞمٝم٤م اعم٤ًمومر

، ا إن يم٤من ؾمٝمقً ق، وَي٥م ؾمجقد اًمًٝمارسم٤مقمٞم٦م ريمٕمت٤من، ٓ دمقز ًمف اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝمَم قمٛمدً 

ٟمٞم٦م ُم٘مدار اًمتِمٝمد، أضمزأتف ، وىمد ىمٕمد ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤م٤موم٢من أتؿ اًمرسم٤مقمٞم٦م وصغم أرسمٕمً 

، وإن ل ٤ماًمريمٕمت٤من قمـ ومروف، ويم٤مٟم٧م اًمريمٕمت٤من إظمري٤من ًمف ٟم٤مومٚم٦م، ويٙمقن ُمًٞمئً 

ي٘مٕمد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘مدار اًمتِمٝمد، سمٓمٚم٧م صَلشمف، ٓظمتَلط اًمٜم٤مومٚم٦م ِّب٤م ىمٌؾ إيمَمَل٤م- 

ومرو٧م اًمّمَلة ريمٕمتلم ريمٕمتلم، »ودًمٞمٚمٝمؿ أطم٤مدي٨م صم٤مسمت٦م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م9 

، وزيد ذم صَلة اْلي أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من رم اًمّمحٞمحلم وذم وم٠مىمرت صَلة اًمًٗمر

ومرض اهلل اًمّمَلة طملم ومروٝم٤م ريمٕمتلم، وم٠ممتٝم٤م ذم اْلي، وأىمرت صَلة »ًمٗمظ9 

ومرض اهلل اًمّمَلة قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمٙمؿ ذم اْلي ) ورم آظمرش  اًمًٗمر قمغم اًمٗمريْم٦م إومم

 ش- أرسمع ريمٕم٤مت، وذم اًمًٗمر ريمٕمتلم، وذم اْلقف ريمٕم٦م

ء اًمٌٞم٤من رم ؾمٞم٤مق  هذا اًمرأى اًمٕمَلُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمك ؒ وىمد ٟمٍم9)ىمٚم٧م  رم أوقا

شم٘مريره أن  ًم٘مٍم اًمٙمٞمٗمٞم٦م ًمّمَلة اًم٘مٍم رم طم٤مًم٦م اْلقف )صَلة اْلقف( قمٜمد شمٗمًػمه 

د سم٤مًم٘مٍم ذم هذه أي٦م اًم٘مٍم ُمـ يمٞمٗمٞمتٝم٤م يمَم ذيمرٟم٤م،  9ًمميتلم وم٘م٤مل ويدل قمغم أن اعمرا
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 ْلقف وىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم9أن اًمٌخ٤مري صدر سم٤مب صَلة اْلقف سم٘مقًمف9 سم٤مب صَلة ا

 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل ملُّٱ
 حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي
 مه جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى
 رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
  َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث

وهمػمه ُمـ أن اًمٌخ٤مري ؾم٤مق أيتلم ذم  ، وُم٤م ذيمره اسمـ طمجر;3.0/1،0/0اًمٜم٤ًمء9 >

اًمؽممج٦م ًمٞمِمػم إمم ظمروج صَلة اْلقف قمـ هٞمئ٦م سم٘مٞم٦م اًمّمٚمقات سم٤مًمٙمت٤مب ىمقٓ، 

وسم٤مًمًٜم٦م ومٕمَل، ٓ يٜم٤مذم ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أنف ؾم٤مق أيتلم ذم اًمؽممج٦م ًمٞمٜمٌف قمغم أن ىمٍم 

 جم  هل مل ُّٱاعمراد سم٘مٍم اًمّمَلة ذم ىمقًمف9 قاًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمقارد ذم أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ه
 هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم
، وي١ميده أيْم٤م أن ىمٍم قمدده٤م ٓ ;0/0>اًمٜم٤ًمء9   َّ  هت مت هب مب هئ مئ

وأصح٤مسمف ذم اًمًٗمر وهؿ ذم هم٤مي٦م إُمـ، قي٘مٍم ه ☺يِمؽمط ومٞمف اْلقف، وىمد يم٤من 

أمتقا وم٢مٟم٤م ىمقم "ٕهؾ ُمٙم٦م9 ☺يمَم وىمع ذم طمج٦م اًمقداع وهمػمه٤م، ويمَم ىم٤مل 

د  سم٤مًم٘مٍم ذم هذه أي٦م ىمٍم اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ اًمٙمٛمٞم٦م9 جم٤مهد، ؾمٗمر"-وممـ ىم٤مل سم٠من اعمرا

ىمقل أيب سمٙمر اًمرازي اْلٜمٗمل- وٟم٘مؾ قواًمْمح٤مك، واًمًدي، ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ اسمـ يمثػم وه

اسمـ ضمرير ٟمحقه قمـ اسمـ قمٛمر وِل٤م ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم هذا اًم٘مقل قمٛمـ ذيمرٟم٤م ىم٤مل9 

 واقمتْمدوا سمَم رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمـ ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ

أهن٤م ىم٤مًم٧م9 ومرو٧م اًمّمَلة ريمٕمتلم ريمٕمتلم، ذم اًمًٗمر واْلي،  ▲قم٤مئِم٦م 
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وم٠مىمرت صَلة اًمًٗمر، وزيد ذم صَلة اْلي- وىمد روى هذا اْلدي٨م اًمٌخ٤مري قمـ 

داود قمـ اًم٘مٕمٜمٌل، ققمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اًمتٜمٞمز وُمًٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك وأب

اًمّمَلة ذم اًمًٗمر  واًمٜم٤ًمئل قمـ ىمتٞم٦ٌم أرسمٕمتٝمؿ قمـ ُم٤مًمؽ سمف ىم٤مًمقا9 وم٢مذا يم٤من أصؾ

د سم٤مًم٘مٍم هٜم٤م ىمٍم اًمٙمٛمٞم٦م؟ ٕن ُم٤م ه  إصؾ ٓ ي٘م٤مل ومٞمف9قاصمٜمتلم ومٙمٞمػ يٙمقن اعمرا

وأسح ُمـ ذًمؽ دًٓم٦م قمغم هذا، ُم٤م  - َّ هن من خن حن جن مم خم ُّٱ

رواه اإلُم٤مم أْحد، طمدصمٜم٤م ويمٞمع وؾمٗمٞم٤من وقمٌد اًمرْحـ قمـ زسمٞمد اًمٞم٤مُمل، قمـ قمٌد 

ًٗمر ريمٕمت٤من، وصَلة إوحك ىم٤مل9 صَلة اًم ◙اًمرْحـ سمـ أيب ًمٞمغم، قمـ قمٛمر 

ريمٕمت٤من، وصَلة اًمٗمٓمر ريمٕمت٤من، وصَلة اجلٛمٕم٦م ريمٕمت٤من مت٤مم همػم ىمٍم، قمغم ًم٤ًمن 

صحٞمحف" ُمـ ـمرق قمـ "- وهٙمذا رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم☺حمٛمد 

زسمٞمد اًمٞم٤مُمل سمف، وهذا إؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ، وىمد طمٙمؿ ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف سمًَمع 

اًمّمقاب أن قر، وىمد ضم٤مء ُمٍمطم٤م سمف ذم هذا اْلدي٨م وهمػمه وهاسمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمٛم

طم٤مشمؿ، واًمٜم٤ًمئل ىمد ىم٤مًمقا إٟمف ل يًٛمع قؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وإن يم٤من حيٞمك سمـ ُمٕملم، وأب

ُمٜمف-  وقمغم هذا أيْم٤م وم٘م٤مل9 وم٘مد وىمع ذم سمٕمض ـمرق أيب يٕمغم اعمقصكم، ُمـ ـمريؼ 

قمٛمر ومذيمره، وقمٜمد اسمـ اًمثقري قمـ زسمٞمد قمـ قمٌد اًمرْحـ سمـ أيب ًمٞمغم، قمـ اًمث٘م٦م قمـ 

ُم٤مضمف ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ زي٤مد سمـ أيب اجلٕمد قمـ زسمٞمدقمـ قمٌد اًمرْحـ قمـ يمٕم٥م سمـ 

داود واًمٜم٤ًمئل، قصحٞمحف"، وأب"قمجرة قمـ قمٛمر، وم٤مهلل أقمٚمؿ-  وىمد روى ُمًٚمؿ ذم

ٟم٦م اًمقو٤مح سمـ قمٌد اهلل اًمٞمِمٙمري زاد ُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل  واسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب قمقا

سمٙمػم سمـ إظمٜمس قمـ جم٤مهد قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  وأيقب سمـ قم٤مئذ، يمَلمه٤م قمـ

ذم اْلي أرسمٕم٤م وذم اًمًٗمر  ☺ىم٤مل9 ومرض اهلل اًمّمَلة قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمٙمؿ حمٛمد 

ريمٕمتلم، وذم اْلقف ريمٕم٦م ومٙمَم يّمغم ذم اْلي ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م ومٙمذًمؽ يّمغم ذم 

اًمًٗمر- ورواه اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمـ ـم٤موس ٟمٗمًف، ومٝمذا صم٤مسم٧م قمـ 
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؛ ٕهن٤م أظمؼمت9 أن ▲، وٓ يٜم٤مذم ُم٤م شم٘مدم قمـ قم٤مئِم٦م ¶قم٤ٌمس اسمـ 

أصؾ اًمّمَلة ريمٕمت٤من، وًمٙمـ زيد ذم صَلة اْلي ومٚمَم اؾمت٘مر ذًمؽ صح أن ي٘م٤مل9 إن 

ومرض صَلة اْلي أرسمع، يمَم ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، واهلل أقمٚمؿ- وًمٙمـ اشمٗمؼ طمدي٨م اسمـ 

ُمٍمح قيمَم هقم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م قمغم أن صَلة اًمًٗمر ريمٕمت٤من وأهن٤م شم٤مُم٦م همػم ُم٘مّمقرة 

 -(ا ـه ◙سمف ذم طمدي٨م قمٛمر 

، ☺وىم٤مل اِل٤مًمٙمٞم٦م قمغم اعمِمٝمقر اًمراضمح9 اًم٘مٍم ؾمٜم٦م ُم١ميمدة؛ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  ,

 وم٢مٟمف ل يّمح قمٜمف ذم أؾمٗم٤مره أنف أتؿ اًمّمَلة ىمط، يمَم ذم اْلدي٨م اعمت٘مدم قمـ اسمـ قمٛمر 

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م9 اًم٘مٍم رظمّم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخػم، ومٚمٚمٛم٤ًمومر أن يتؿ 

داوم قمٚمٞمف، ويمذا  ☺قمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م؛ ٕنف  ٤م، واًم٘مٍم أومْمؾ ُمـ اإلمت٤مم ُمٓمٚم٘مً ي٘مٍموأ

قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم اعمِمٝمقر أومْمؾ ُمـ اإلمت٤مم إذا قاْلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون ُمـ سمٕمده، وه

يمؿ  58إذا سمٚمغ صمَلث ُمراطمؾ قمٜمد اْلٜمٗمٞم٦م شم٘مدر سمـ ووضمد ذم ٟمٗمًف يمراه٦م اًم٘مٍم، أ

٠ميب طمٜمٞمٗم٦م- ًمٙمـ اًمّمقم ذم اًمًٗمر ُمـ ظمَلف ُمـ أوضمٌف يم ٤مًمٚمًٜم٦م، وظمروضًم  ٤ماشم٤ٌمقمً 

  َّ مك لك اك يق ُّٱ أومْمؾ ُمـ اًمٗمٓمر إن ل يتير سمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم9

  َّ هن من خن حن جن مم خم ُّٱ أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م9 9ودًمٞمٚمٝمؿ -;073.1>اًمٌ٘مرة9

واْلدي٨م , وهذا يدل قمغم أن اًم٘مٍم رظمّم٦م خمػم سملم ومٕمٚمف وشمريمف يم٤ًمئر اًمرظمص-

إن 9 »☺وىمقًمف ش وم٤مىمٌٚمقا صدىمتفصدىم٦م شمّمدق اهلل ِّب٤م قمٚمٞمٙمؿ »اًم٤ًمسمؼ قمـ قمٛمر9 

  -شاهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمَم حي٥م أن شم١مشمك قمزائٛمف

وان يم٤من سمٕمض إئٛم٦م ) واضم٤ٌموُمٜمدوسم٤م اووقمغم هذا ومٛمـ ٟمقى ؾمٗمرا ُم٤ٌمطم٤م ا 

 9ىمٚم٧م–ىم٤مل سم٤مًمًٗمر اعمٓمٚمؼ ًمٕمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ اعم٘مٞمد  ومتٜمٌف  يم٤مًمِمقيم٤مٟمك ؒ

ًم٘مٍم رم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء دًمٞمؾ ىمد شمٙمقن دًٓم٦م اعمج٤مورة سملم آي٦م اَلجرة وآي٦م ا   ؒ

ِل٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف وومٛمـ ٟمقى اًمًٗمرعم٤ًموم٦م طمدده٤م اجلٛمٝمقر ٓقمت٤ٌمر اًمًٗمر أ (وم٘م٤مل شمٕم٤ممم
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د ًمف يمَم ىم٤مل سمذًمؽ سمٕمض آقمَلم )يمِمٞمخ آؾمَلم وشمٚمٛمٞمذه  ؾمٗمر قمروم٤م يم٤مقمداد اًمزا

آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رْحٝمَم اهلل شمٕم٤ممم ويمَم ي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م اًمٗم٤موؾ اًم٘محٓم٤مٟمك رم سمحثف 

ه اهلل ظمػما ًمذًمؽ ضمز واْلَلص٦م أن اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر ) 9ا

 ،أرسمٕم٦م ومراؾمخقواًمؼميد ُمًػمة ٟمّمػ يقم وه ،اًمتل شم٘مٍم ومٞمٝم٤م اًمّمَلة أرسمٕم٦م سمرد

صمَمٟمٞم٦م ووم٢مذا يم٤مٟم٧م ُم٤ًموم٦م ؾمٗمر اإلٟم٤ًمن ؾمت٦م قمنم ومرؾمخ٤م أ ،واًمٗمرؾمخ صمَلصم٦م أُمٞم٤مل

وؾمٛمٕم٧م  ،ٕطمقط ًمٚمٛمًٚمؿا قوأرسمٕملم ُمٞمَل ومٚمف أن ي٘مٍم قمٜمد اجلٛمٝمقر  وهذا ه

إومم ذم هذا أن ُم٤م يٕمد "ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز ؒ

 ؛وصمَلصم٦م أي٤مم ًمٚمٛمًح قمغم اْلٗملم ،وومٓمر ،ُمـ ىمٍم ومجع 9ؾمٗمرا شمٚمح٘مف أطمٙم٤مم اًمًٗمر

وًمٙمـ إذا قمٛمؾ اعمًٚمؿ سم٘مقل  ،أي ُم٤م يٕمد ؾمٗمرا وُم٤م ٓ ومَل 9ٕنف حيت٤مج إمم اًمزاد واعمزاد

يقُملم ىم٤مصديـ أُم٤م اًمؼميد واًمٗمراؾمخ اًمثَلصم٦م ومَل شمٕمد قأن ُم٤م يٕمد ؾمٗمرا هقوه اجلٛمٝمقر

ًمئَل  ؛قمٛمؾ اإلٟم٤ًمن ِّبذا اًم٘مقل ومٝمذا طمًـ ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مطقومٚم ،قمٜمدهؿ ؾمٗمرا 

 ،وىمٚم٦م اًمٌّمػمة ،ًمٙمثرة اجلٝمؾ ،يت٤ًمهؾ اًمٜم٤مس ومٞمّمٚمقا ىمٍما ومٞمَم ٓ يٜمٌٖمل َلؿ ذًمؽ

إمم اًمت٤ًمهؾ طمتك يٗمٓمر ذم  وم٢من هذا ىمد يٗميض ،وٓؾمٞمَم قمٜمد وضمقد اًمًٞم٤مرات

شم٘مري٤ٌم( ومٚمف ان ي٘مٍم رم قصمَمٟمقن يمٞمٚموأ قواًمٞمقُم٤من مه٤م ؾمٌٕمقن يمٞمٚم ،وقاطمل اًمٌٚمد

صَلشمف ُم٤م دام رم ؾمٗمره ُم٤م ل يٜمقى آىم٤مُمف ومقق أرسمٕم٦م أي٤مم يمَم  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمَلم اسمـ 

إذا ٟمقى أن ي٘مٞمؿ سم٤مًمٌٚمد أرسمٕم٦م أي٤مم ومَم دوهن٤م ىمٍم اًمّمَلة يمَم ومٕمؾ "9شمٞمٛمٞم٦م ؒ

وإن يم٤من أيمثر ومٗمٞمف  ،وم٢مٟمف أىم٤مم ِّب٤م أرسمٕم٦م أي٤مم ي٘مٍم اًمّمَلة ،ِل٤م دظمؾ ُمٙم٦م ☺اًمٜمٌل 

ول  ،سمٕمد همد أؾم٤مومروأ ،وأُم٤م إن ىم٤مل همدا أؾم٤مومر ،وإطمقط أن يتؿ اًمّمَلة ،ٟمزاع

 ،ي٘مٍم اًمّمَلة ،أىم٤مم سمٛمٙم٦م سمْمٕم٦م قمنم يقُم٤م ☺وم٢من اًمٜمٌل  ،اعم٘م٤مم وم٢مٟمف ي٘مٍمقيٜم

(9 74ٚمؿ وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م)وأىم٤مم سمتٌقك قمنميـ ًمٞمٚم٦م ي٘مٍم اًمّمَلة واهلل أقم

وهذا اعم٤ًمومر إذا ٟمقى اإلىم٤مُم٦م سمٌٚمد أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم وم٢مٟمف ٓ يؽمظمص سمرظمص 

وذم  -اًمًٗمر، وإذا ٟمقى اإلىم٤مُم٦م أرسمٕم٦م أي٤مم ومَم دوهن٤م وم٢مٟمف يؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر
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(9 وإذا رؾم٧م اعمديٜم٦م سمٛمٞمٜم٤مء إطمدى اًمدول ويم٤مٟم٧م اعمدة 76ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م)

 ،ويم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم صٚمقا يمؾ صَلة ذم وىمتٝم٤م مج٤مقم٦م شم٤مُم٦م دون ىمٍم ُمٕمٚمقُم٦م

ضمٝمٚم٧م اعمدة صٚمقا مج٤مقم٦م ُمع ىمٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م ووإن قمٚمٛمقا أن اعمدة أرسمٕم٦م أي٤مم وم٠مىمؾ أ

 ,شمٕم٤ممم  ؒ, ىم٤مل اًمٕمَلُم٦م اسمـ سم٤مز -واجلٛمع سملم اًمّمَلشملم اعمِمؽميمتلم ذم اًمقىم٧م

ُمـ وومٓمريمؿ ذم رُمْم٤من أنتؿ وؿ مجٕمٙمو(9 ٓ طمرج ذم ىمٍميمؿ 84ذم ضمقاٍب ًم١ًماٍل)

هل9 ُم٤م إذا أمجٕمتؿ قمغم وُمٕمٙمؿ إذا يم٤من اًمقاىمع ُم٤م ذيمرشمؿ أقمَله إٓ ذم طم٤مًم٦ٍم واطمدة 

ٓ شمٗمٓمرون وٓ دمٛمٕمقن واإلىم٤مُم٦م ذم اعمزرقم٦م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم وم٢مٟمٙمؿ ٓ شم٘مٍمون 

يرى اجلٛمٝمقر أيًْم٤م أن ُمـ قمزم قمغم وذم رُمْم٤من- وىم٤مل رم ضمقاب ًم١ًمال آظمر 

ثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم وضم٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم واًمّمقم ذم رُمْم٤من  صمؿ ىم٤مل9 أُم٤م إن ل اإلىم٤مُم٦م أيم

اًمٗمٓمر طمتك َُيِٛمع قمغم واجلٛمع وَُيِٛمع إىم٤مُم٦م سمؾ ٓ يدري ُمتك يرحتؾ ومٝمذا ًمف اًم٘مٍم 

 يرضمع إمم وـمٜمف-وإىم٤مُم٦م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم، أ

وه أُم٤م رظمّم٦م اجلٛمع وم٘مد ىم٤مل سمٛمنموقمٞمتٝم٤م وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م )قمدا آطمٜم٤مف ومٚمؿ ير

ُمنموقم٤م ؾمقى ُمع اجلَمقم٦م ويمذًمؽ سمٕمروم٦م( قمٜمد اًمًٗمر يمَم ؾمٌؼ ويقم قمروم٦م ًمٚمح٤مج 

ويمذًمؽ اعمرض  واعمٓمر واًمؼمد اًمِمديد اشمٗم٤مىم٤م واظمتٚمٗمقا ومٞمَم ؾمقى ذًمؽ  وإصؾ رم 

ًمراضمح اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م وًمٕمٚمٝم٤م ل شمٌٚمغ اًم٤ًمدة آطمٜم٤مف وإٓ ًم٘م٤مًمقا قُمنموقمٞمتف وه ا

ُمـ ان ي٘مقًمقا سمٖمػمه٤م طملم شمٌٚمٖمٝمؿ واْل٤مصؾ  ِّب٤م ومٝمؿ يمٖمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م أورع وأت٘مك

يم٤من ذم  ☺9 أن اًمٜمٌل ◙ان دًمٞمؾ مجع اًمت٘مديؿ9 اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ 

ودًمٞمؾ مجع  همزوة شمٌقك إذا ارحتؾ سمٕمد اعمٖمرب قمجؾ اًمٕمِم٤مء ومّمَله٤م ُمع اعمٖمرب

، أُم٤م طمدي٨م إول، ¶اًمت٠مظمػم9 اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أنس واسمـ قمٛمر

ـ اًمِمٛمس، أظمر  ا إذا رطمؾ ىمٌؾ أن شمزيغ ـ متٞمؾ فمٝمرً  ☺ وم٘م٤مل أنس9 يم٤من رؾمقل اهلل

اًمٔمٝمر إمم وىم٧م اًمٕمٍم، صمؿ ٟمزل َيٛمع سمٞمٜمٝمَم، وم٢من زاهم٧م ىمٌؾ أن يرحتؾ صغم اًمٔمٝمر، 
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وأُم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر ومٝمق9 أنف اؾمُتٖمٞم٨م قمغم سمٕمض أهٚمف، ومجده سمف اًمًػم،  -صمؿ ريم٥م- 

َٗمؼ، صمؿ ٟمزل، ومجٛمع سمٞمٜمٝمَم، صمؿ أظمؼم هؿ أن رؾمقل اهلل وم٠مظمر اعمٖمرب طمتك هم٤مب اًمِمه

يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ إذا ضمده سمف اًمًػم  ورم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمٙم٤مرم ي٘مقل اًمٕمَلُم٦م اسمـ  ☺

ًٓ  قمثٞمٛملم ؒ َي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن اجلٛمع ٓ َيقز إٓ  قمـ اجلٛمع سملم صَلشملم )أو

ٱَّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ9 ًم٥ًٌم ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

ومَل َيقز أن ٟمخرج  ٤مشم٤مُمً  ٞمًَل هذه إوىم٤مت وومّمٚمٝم٤م شمٗمّم ☺وسملم اًمٜمٌل   ;0/2>اًمٜم٤ًمء9 

صَلة قمـ وىمتٝم٤م وٓ أن ٟم٘مدُمٝم٤م قمغم وىمتٝم٤م إٓ سمدًمٞمؾ ُمـ اًمنمع وًمٞمس ذم اًمنمع ُم٤م 

يدل قمغم ضمقاز اجلٛمع ُمٓمٚم٘م٤م سمؾ ٓ َيقز اجلٛمع إٓ ًم٥ًٌم ي٘متْمٞمف إُم٤م أن يٙمقن ذم 

رء ُمـ اْلرج واعمِم٘م٦م وم٤مجلٛمع ٕضمؾ اعمٓمر ٕنف يٚمزم ُمـ وقمدُمف ومقات ُمّمٚمح٦م أ

ّمٚمح٦م وهل اجلَمقم٦م إذ يٛمٙمـ يمؾ واطمد أن يّمكم ذم سمٞمتف ويًٚمؿ ُمـ قمدُمف ومقات ُم

اعمِم٘م٦م واجلٛمع ًمٚمٛمرض هذا ُمـ أضمؾ اْلرج واعمِم٘م٦م ومٚمف ؾم٤ٌٌمن إُم٤م ومقات ُمّمٚمح٦م 

ُم٘مّمقدة ًمٚمنمع وإُم٤م طمّمقل ُمِم٘م٦م أُم٤م سمدون ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ َيقز اجلٛمع ومٛمـ مجع 

اًم٘مقل اًمّمحٞمح  آصمؿ وصَلشمف سم٤مـمٚم٦م قمغمقومٝم ا ومّمَلشمف سم٤مـمٚم٦م وُمـ مجع شم٠مظمػمً  شم٘مديًَم 

ًمٞمس قمٚمٞمف أُمر اهلل ورؾمقًمف- وأؾم٤ٌمب اجلٛمع صمَلصم٦م أطمده٤م اًمًٗمر  ٕنف قمٛمؾ قمٛمًَل 

يم٤من إذا قمجؾ سمف اًمًػم ي١مظمر اًمٔمٝمر إمم  ☺اعمٌٞمح ًمٚم٘مٍم ِل٤م روى أنس أن اًمٜمٌل 

وىم٧م اًمٕمٍم ومٞمجٛمع سمٞمٜمٝمَم وي١مظمر اعمٖمرب طمتك َيٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕمِم٤مء طملم يٖمٞم٥م 

ًٚمؿ وظمص اْلرىمل اجلٛمع ِّبذه اْل٤مًم٦م إذا ارحتؾ ىمٌؾ اًمِمٗمؼ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذا ًمٗمظ ُم

دظمقل وىم٧م إومم أظمره٤م طمتك َيٛمٕمٝم٤م ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م وروي ٟمحقه قمـ 

أْحد واعمذه٥م ضمقاز اجلٛمع عمـ ضم٤مز ًمف اًم٘مٍم ذم ٟمزوًمف وؾمػمه وًمف اْلػمة سملم شم٘مديؿ 

 ☺روى ُمٕم٤مذ أن اًمٜمٌل اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ُمع إومم وسملم شم٠مظمػم إومم إمم اًمث٤مٟمٞم٦م ِل٤م 

يم٤من إذا ارحتؾ ىمٌؾ زيغ اًمِمٛمس أظمر اًمٔمٝمر طمتك َيٛمٕمٝم٤م إمم اًمٕمٍم ومٞمّمٚمٞمٝمَم مجٕمٞم٤م 
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صمؿ ؾم٤مر وإذا ارحتؾ ىمٌؾ  ٤موإذا ارحتؾ سمٕمد زيغ اًمِمٛمس صغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٞمٕمً 

اعمٖمرب أظمر اعمٖمرب طمتك يّمٚمٞمٝم٤م ُمع اًمٕمِم٤مء وإذا ارحتؾ سمٕمد اعمٖمرب قمجؾ اًمٕمِم٤مء 

ل اًمؽمُمذي هذا طمدي٨م طمًـ وروى اسمـ قم٤ٌمس ٟمحقه وروى ومّمَله٤م ُمع اعمٖمرب ىم٤م

أنس ٟمحقه أظمرضمف اًمٌخ٤مري وٕهن٤م رظمّم٦م ُمـ رظمص اًمًٗمر ومٚمؿ يٕمتؼم ومٞمٝم٤م وضمقد 

اًمًػم يم٤ًمئر اًمرظمص- واًم٥ًٌم اًمث٤مٟمك اعمرض  ومٞمجقز اجلٛمع ًمٚمٛمريض اًمذي يٚمح٘مف 

 ☺مجع رؾمقل اهلل "ىم٤مل9 ¶سمؽميمف ُمِم٘م٦م ووٕمػ ضم٤مئز؛ ْلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

اًمٕمٍم، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سم٤معمديٜم٦م ذم همػم ظمقف وٓ ُمٓمر"، وذم سملم اًمٔمٝمر و

اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٞمًٕم٤م، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجٞمًٕم٤م، ذم همػم  ☺صغم رؾمقل اهلل "ًمٗمظ9

أراد أن ٓ حيرج أُمتف" وذم "ظمقف وٓ ؾمٗمر" وؾمئؾ اسمـ قم٤ٌمس ِلَ ومٕمؾ ذًمؽ؟ ىم٤مل9

وم٤مٟمتٗمك أن "9جر ؒأراد أن ٓ حيرج أطمًدا ُمـ أُمتف"(- ىم٤مل اْل٤مومظ اسمـ طم"ًمٗمظ9

اعمٓمر، وضمقز سمٕمض اًمٕمٚمَمء أن يٙمقن واًمًٗمر، أويٙمقن اجلٛمع اعمذيمقر9 ًمٚمخقف، أ

--- وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل9 "9ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ؒ ،اجلٛمع اعمذيمقر ًمٚمٛمرض--"

ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ إقمذار--- قٟمحقه مم٤م هوحمٛمقل قمغم اجلٛمع سمٕمذر اعمرض أقه

سمـ قم٤ٌمس وُمقاوم٘م٦م أيب هريرة؛ وٕن اعمخت٤مر ذم شم٠مويٚمف ًمٔم٤مهر اْلدي٨م، وًمٗمٕمؾ اقوه

اعمِم٘م٦م ومٞمف أؿمد ُمـ اعمٓمر وىم٤مل اًمٕمَلُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز رْحف 

مجع سملم اًمّمٚمقات اعمذيمقرة عمِم٘م٦م  ☺اًمّمقاب ْحؾ اْلدي٨م اعمذيمقر قمغم أنف "اًمف9

ذًمؽ ويدل قمغم قوطمؾ، وٟمحوسمرد ؿمديد، أوقم٤مرو٦م ذًمؽ اًمٞمقم9 ُمـ ُمرض هم٤مًم٥م، أ

ًمئَل حيرج أُمتف" وهذا "٤ٌمس ِل٤م ؾمئؾ قمـ قمٚم٦م هذا اجلٛمع ىم٤مل9ذًمؽ ىمقل اسمـ قم

أُمر ْحٜم٦م سمٜم٧م  ☺ضمقاب قمٔمٞمؿ، ؾمديد، ؿم٤مٍف- واهلل أقمٚمؿ(- وىمد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل 

ضمحش ِل٤م يم٤مٟم٧م ُمًتح٤مو٦م سمت٠مظمػم اًمٔمٝمر وشمٕمجٞمؾ اًمٕمٍم، وشم٠مظمػم اعمٖمرب 

اجلٛمع اًمّمقري واعمريض خمػم ذم مجع اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم قوشمٕمجٞمؾ اًمٕمِم٤مءوهذا ه
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 (ران وم٤مًمت٠مظمػم أومم واهلل اعمقومؼغم طم٥ًم ُم٤م يٙمقن أين ًمف، وم٢من اؾمتقى قمٜمده إُمقم

 -ـها

وىمد ؾم٠ملٜمك طمٌٞم٥م مم يقُم٤م أبٜم٤مء زي٤مرشمك ًمف رم ؾمجـ ـمره قمـ ضمقاز اجلٛمع ًمدهيؿ 

ٟم٦م وُمراوم٘مقه ظم٤مص٦م ُمع ؿمح٦م اِل٤مء اعمًٛمقح سمف واعمِم٘م٦م رم اؾمتٕمَمًمف وم٘مٚم٧م ًمف  سم٤مًمزٟمزا

ٚمٞمٚم٦م اًم٤ٌمردة ؿمديدة اًمري٤مح واعمرض مم٤م اشمٗمؼ قمٚمَمؤٟم٤م ي٤مسمٜمك اْلٌٞم٥م ان يم٤من اعمٓمر واًم

قمٚمٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب ضمقاز اجلٛمع ومَم سم٤مًمٙمؿ سمح٤مًمٙمؿ  وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٙمؿ رم زُم٤من 

اًمرويٌْم٦م وآٟم٘مَلب  ٟمٕمؿ وسمَل شمردد َيقز ًمٙمؿ وم٤مًمٕمٚم٦م واطمدة ومحٞمثَم يم٤مٟم٧م اعمِم٘م٦م 

 -يم٤من اًمتٞمًػم

ل واًمْمقاسمط( ذم رم )إصق وًمٚمٗم٤مئدة هٜم٤م أيمت٥م ٟم٤مىمَل ِل٤م ىم٤مًمف اًمٜمقوى ؒ

ًمت٤مممقاعم٠ًمل٦م اًم٤ًمسمٕم٦م طمٞم٨م سمٞم٤من اىم٤ًمم اًمرظمص وهك صمَلصم٦م أىم٤ًمم قمغم اًمٜمح  -ا

اطمدمه٤م رظمّم٦م َي٥م ومٕمٚمٝم٤م يمٛمـ همص سمٚم٘مٛم٦م ول َيد ُم٤م يًٞمٖمٝم٤م سمف آ َخرا َي٥م  

اؾم٤مهمتٝم٤م ِّب٤م ويم٤معمْمٓمر امم أيمؾ اعمٞمتف وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت يٚمزُمف أيمٚمٝم٤م قمغم 

اًمث٤مين رظمّم٦م  ىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م َيقز وٓ َي٥ماًمّمحٞمح   اًمذي ىمٓمع سمف اجلٛمٝمقر و

ُمًتح٦ٌم يم٘مٍم اًمّمَلة ذم اًمًٗمر واًمٗمٓمر عمـ ؿمؼ قمٚمٞمف اًمّمقم ويمذا آسمراد ذم ؿمدة 

اْلر قمغم آصح   اًمث٤مًم٨م رظمّم٦م شمريمٝم٤م أومْمؾ ُمـ ومٕمٚمٝم٤م يمٛمًح اْلػ واًمتٞمٛمؿ  عمـ 

ٕمٞمد  ؾمقوضمد اِل٤مء ي٤ٌمع سم٠ميمثر ُمـ صمٛمـ ُمثٚمف واًمٗمٓمر عمـ ٓ يتير سم٤مًمّمقم   وقمد أب

اعمتقزم واًمٖمزازم ذم اًمًٌٞمط ُمـ هذا اًم٘مًؿ اجلٛمع سملم اًمّمَلشملم ذم اًمًٗمر وٟم٘مؾ 

وومرىمقا سمقضمٝملم أطمدمه٤م أن  اًمٖمزازم آشمٗم٤مق قمغم ان شمرك اجلٛمع أومْمؾ سمخَلف اًم٘مٍم

اًم٘مٍم ظمروضم٤م ُمـ اْلَلف وذم شمرك اجلٛمع ظمروضم٤م ُمـ اْلَلف ايْم٤م وم٤من أب٤م طمٜمٞمٗم٦م 

واًمث٤مٟمك أن اجلٛمع يٚمزم ُمٜمف اظمَلء وىم٧م – وآظمريـ يقضمٌقن اًم٘مٍم ويٌٓمٚمقن اجلٛمع

اًمٕم٤ٌمدة إصغم قمـ اًمٕم٤ٌمدة سمخَلف اًم٘مٍم  ىم٤مًمقا وإطم٤مدي٨م اًمقاردة رم اجلٛمع 
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    ًمٞم٧ًم ٟمّمقص٤م رم  آؾمتح٤ٌمب سمؾ ومٞمٝم٤م ضمقاز ومٕمٚمف وٓ يٚمزم ُمٜمف آؾمتح٤ٌمب ا ـه

ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُمـ ذيٕم٦م ٓ طمرج ومٞمٝم٤م قمغم آـمَلق رم إظمذ سمرأى ُمٜمٝم٤م سمؾ – ىمٚم٧م

ًمٞمنواًمتٞمًػم واًمقاىمٕمٞم٦م وم٘مد يٙمقن إومْمؾ ُمٗمْمقٓ رم وىم٧م ُم٤م واعمٗمْمقل ا قه

ٓ ٟمٜمًك ُم٤مؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف   ُمـ أن فمروف اعمجتٛمع شمْمع وم٘مٝم٤م   , إومْمؾ ومٞمفقه

 ِل٤م ضمد ومٞمف ُمـ ُم٤ًمئؾ  واهلل أيمؼم وهلل اْلٛمد

 ,9وقمغم قم٤مدشمك رم اًمؽمضمٞمح ه٤م هك سمٕمْم٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ اجلٛمٝمقر رم اعمقوقع

ٚمَمء قمغم أن ُمـ وم٤مشمتف صَلة ذم اْلي وم٠مراد ىمْم٤مءه٤م ذم اًمًٗمر ومٕمٚمٞمف مجٝمقر اًمٕم ,0

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأْحد- وىم٤مل قأن يّمٚمٞمٝم٤م شم٤مُم٦ٍم ُمـ همػم ىمٍم، وه

 .113ص  3(- ُم٩م ج 2اْلًـ اًمٌٍمي واعمزين9 ي٘مٍم )

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن ُمـ أدريمتف اًمّمَلة ذم اْلي صمؿه ؾم٤مومر ول َيرج وىم٧م  ,1

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأْحد ذم رواي٦ٍم قًمّمَلة ومٚمف أن ي٘مٍمه٤م، وها

ًمٕم٤ٌمس سمـ هي٩م9 ٓ َيقز- وسمف ىم٤مل أْحد ذم رواي٦ٍم- قوىم٤مل اعمزين وأب -وإوزاقمل ُم٩م ا

 -، ُم٩م113ص  3ج 

ٚمػ واْلٚمػ قمغم ضمقاز اجلٛمع ذم اًمًٗمر اعم٤ٌمح سملم  ,2 ًه مجٝمقر اًمٕمٚمَمء ُمـ اًم

ذم وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ورب واًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م إومم شم٘مديًَم أاًمٔمٝمر واًمٕمٍم وسملم اعمٖم

حمٙمل قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب وقمثَمن سمـ قمٗم٤من وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قشم٠مظمػًما، وه

ىمقل قوه ╚وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد واسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

ـم٤موس وجم٤مهد وقمٙمرُم٦م وزيد اسمـ أؾمٚمؿ ورسمٞمٕم٦م وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر وأيب اًمزٟم٤مد 

ومٕمل وأْحد وإؾمح٤مق وأيب صمقر وأيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ اْلًـ واسمـ وُم٤مًمؽ واًمِم٤م

اعمٜمذر رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم مجٞمًٕم٤م- وىم٤مل اْلًـ اًمٌٍمي وحمٛمد سمـ ؾمػميـ وُمٙمحقل 

طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمض أصح٤مسمف9 ٓ َيقز اجلٛمع سم٥ًٌم اًمًٗمر سمح٤مٍل، قوإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وأب
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ِم٤مء سم٥ًٌم اًمٜمًؽ وإٟمَم َيقز ذم قمروم٤مت ذم وىم٧م اًمٔمٝمر، وذم اعمزدًمٗم٦م ذم وىم٧م اًمٕم

 1، ُم٩م ج 115ص  3ُم٩م ج ًمٚمح٤مض واعم٤ًمومر، وطمٙمك هذا اًم٘مقل قمـ اعمزين يمذًمؽ- 

 -114ص  0، سمداي٦م ج 001ص 

ُمٓمر ومجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أنف ٓ َيقز اجلٛمع ذم اْلي ُمـ همػم قمذٍر يمٛمرض أ ,3

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأْحد- وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م9 َيقز قظمقف، وهوأ

-وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ9 َيقز ¶ ٚم٧م9 وُروي هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمسسمدون قمذٍر- ىم

 -117ص  0، سمداي٦م ج 010ص  1، ُمغ ج 127ص  3ُم٩م ج ًمٚمح٤مضم٦م ُم٤م ل يتخذه قم٤مدًة 

أيمثر ُمـ سمٚمٖمٜم٤م ىمقًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ضمقاز اجلٛمع سملم اًمّمَلشملم ذم ُمًجد  ,4

سمٙمر سمـ قوأب اجلَمقم٦م سم٥ًٌم اعمٓمر- وسمف ىم٤مل اسمـ قمٛمر وأب٤من سمـ قمثَمن وقمروة سمـ اًمزسمػم

ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرْحـ وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ققمٌد اًمرْحـ وأب

وؾم٤مئر وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م اًمًٌٕم٦م وُم٤مًمؽ وإوزاقمل واًمِم٤مومٕمل وأْحد وإؾمح٤مق- ىمٚم٧م9 

صمؿه ذه٥م أيمثر ه١مٓء إمم أن هذا ضم٤مئز وم٘مط سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م إومم دون 

ىمقل اعمزين ُمـ قوأصح٤مب اًمرأي9 ٓ َيقز، وه طمٜمٞمٗم٦مقاًمٔمٝمر واًمٕمٍم- وىم٤مل أب

 -ا ـه005ص  1ُمغ ج أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل 

ؾمٜم٦م يمَم وواعم٘مّمقد سمف هٜم٤م ضمؼم ٟم٘مص ًمقاضم٥م أ– قمـ  ؾمجقد اًمًٝمق( ),3ُمٚمحؼ

ىمٌٚمف وأـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٌٕمض ُمـ اًمٕمٚمَمء شمرك ؾمٝمقا ومٞمٖمٜمك قمٜمف ؾمجدشم٤من سمٕمد اًمًَلم أ

ويٛمٙمـ – سمٕمد آشمٞم٤من سمفرم شمرك ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمَلة وًمٙمـ قويمذا جلؼم اًمًٝم

 -قمٜمفقإول ٟمققملم سم٤مقمت٤ٌمردرضم٦م اعمًٝم–شم٘مًٞمٛم٦م ٕنقاع َخ٦ًم سم٤مقمت٤ٌمريـ 

ومٛمـ شمرك ريمٜم٤م ُمـ أريم٤من اًمّمَلة ومَل سمد ُمـ آشمٞم٤من سمف صمؿ يٙمقن اًمًجقد رم  ,0

  -ؾمجدشملم قآظمر اًمّمَلة ىمٌؾ اًمًَلم َلذا اًمًٝم
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ى يٚمٞمف ٓ وُمـ شمرك واضم٤ٌم ُمـ واضم٤ٌمت اًمّمَلة ؾمٝمقا وشمٚمٌس سم٤مًمريمـ اًمذ – 1

سمٕمد اًمًَلم يمَم ؾمٜمجد ذًمؽ ان ؿم٤مء اهلل قمٜمد وىمٌؾ أقيٕمقد اًمٞمف وَيؼم سمًجدشمك اًمًٝم

 -ذيمر أنقاع آقمت٤ٌمر اًمث٤مٟمك وهك صمَلصم٦م سم٘مٞم٦م اْلٛم٦ًم

 -سم٤مًمزي٤مدةقؾمٝم ,2 

 -سم٤مًمٜم٘مّم٤منقوؾمٝم ,3 

نف قسم٤مًمِمؽ واًمرأى إىمرب شمرضمٞمح٤م وومٝمَم هقوؾمٝم ,4  ُمـ يم٤من ؾمٝمقه سم٤مًمٜم٘مص )أ

َلم وان يم٤من سم٤مًمزي٤مدة ؾمجد ًمف سمٕمد اًمًَلم صمؿ ؾمٚمؿ أُم٤م ؾمجد ًمف ؾمجدشملم ىمٌؾ اًمً

اًمِمؽ وم٤من يم٤من سمؽمضمٞمح أطمد آطمتَمًملم سمٜمك قمٚمٞمف قوه,سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمقع إظمػم 

صمؿ  (إىمؾقىمٌؾ اًمًَلم وان ل يٙمـ هٜم٤مك شمرطمٞمح سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم )وهقوؾمجد ًمٚمًٝم

رم قسملم اًمًٝمؾمجدشملم سمٕمد اًمًَلم  وهٜم٤م شمٜمٌٞمٝم٤من   أول ُمٜمٝمَم  أنف ٓ ومرق قؾمجد ًمٚمًٝم

َيقز   9رم اًمٗمرض ُمـ طمٞم٨م إطمٙم٤مم اًم٤ًمًمػ ذيمره٤م   واًمث٤مٟمكقصَلة اًمٜم٤مومٚم٦م واًمًٝم

ظم٤مص٦م ًمٚمٜم٘مّم٤من ومٞمٜمدب ظمَلف ًمٚمزي٤مدة قمغم اًمراضمح  واْلٓم٥م قىمْم٤مء ؾمجقد اًمًٝم

اًمًٝمقسم٤مًمِمؽ روى آُم٤مم اًمٌٖمقى رم ذح اًمًٜم٦م ,ومٕمـ  يًػم وم٤مْلَلف ُمٕمتؼم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،سمًٜمده ِ  َأنه رَ  ،قَم
ِ
إِنه َأطَمَديُمْؿ إَِذا ىَم٤مَم ُيَّمكمِّ ضَم٤مَءُه  9ىَم٤مَل  ☺ؾُمقَل اّلِله

ْٞمَٓم٤منُ  ٌهَس قَمَٚمْٞمِف طَمتهك ٓ َيْدِري يَمْؿ َصغمه  ،اًمِمه ُجْد  ،وَم٢ِمَذا َوضَمَد َأطَمُديُمْؿ َذًمَِؽ  ،وَمَٚم ًْ وَمْٚمَٞم

تِفِ قؾَمْجَدشَملْمِ َوهُ   ،ضَم٤مًمٌِس َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه

ـْ وروى ,1  ٌه٤مسٍ  ،آُم٤مم ُمًٚمؿ قَم ـِ قَم ـِ اسْم ـِ قَمْقٍف  ،قَم ـِ سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ـْ قَم  9ىَم٤مَل  ،قَم

ِله  وَمَٚمْؿ َيْدِر َواطِمَدًة َصغمه  ،إَِذا ؾَمَٝم٤م َأطَمُديُمْؿ ذِم َصَلشمِفِ  9َيُ٘مقُل  ،☺ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌه

ـِ قَمغَم َواطِمَدةٍ  ،صمِٜمَْتلْمِ وأَ  ٌْ ـِ قَمغَم صمِٜمَْتلْمِ  ،صَمَلصًم٤موَصغمه أَ وَم٢ِمْن َلْ َيْدِر صمِٜمَْتلْمِ  ،وَمْٚمَٞم ٌْ وَم٢ِمْن َلْ  ،وَمْٚمَٞم

ـِ قَمغَم صَمَلٍث  ،َأْرسَمًٕم٤موَيْدِر صَمَلصًم٤م َصغمه أَ  ٌْ ٚمَِّؿ َهَذا  ،وَمْٚمٞمَ ًَ ٌَْؾ َأْن ُي ُجْد ؾَمْجَدشَملْمِ ىَم ًْ َوًْمَٞم

ـٌ َصِحٞمٌح  )ىمٚم٧م ًَ ورم طم٤مًم٦م اًمؽمضمٞمح يمَم أفمـ أورد آُم٤مم اسمـ طمجر رم  9طَمِدي٨ٌم طَم

 -ف سم٤مًمٌٚمقغسم٤مسم
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ُٕمقٍد  وم٘م٤مل ,2   ًْ ـِ َُم ـِ اسْم  ,9ىَم٤مَل  ◙َوقَم
ِ
وَمَٚمَمه ؾَمٚمهَؿ ىِمٞمَؾ  ☺َصغمه َرؾُمقُل َاّلِله

  9ًَمفُ 
ِ
ءٌ  ،َي٤م َرؾُمقَل َاّلِله ََلِة َرْ ْٞم٧َم يَمَذا 9ىَم٤مًُمقا  -"؟َوَُم٤م َذًمَِؽ "9ىَم٤مَل  ؟َأطَمَدَث ذِم َاًمّمه  ،َصٚمه

ٌََؾ َاًمْ  9ىَم٤مَل  ٌَْٚم٦مَ وَمَثٜمَك ِرضْمَٚمْٞمِف َواؾْمَتْ٘م َجَد ؾَمْجَدشَملْمِ  ،ِ٘م ًَ ٌََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمَِقضْمِٝمِف  ،صُمؿه ؾَمٚمهؿَ  ،وَم صُمؿه َأىْم

ُف ًمَ "9وَمَ٘م٤مَل  ٠ٌَْمتُُٙمْؿ سمِفِ قإِٟمه ٌء َأنْ ََلِة َرْ ْقنَ  ،طَمَدَث ذِم َاًمّمه ًَ ك يَمََم شَمٜمْ ًَ ََم َأن٤َم سَمنَمٌ َأنْ ـْ إِٟمه  ،َوًَمِٙم

ُرويِن  ٞم٧ُم وَمَذيمِّ ًِ َب  َوإَِذا ؿَمؽه  ،وَم٢ِمَذا َٟم َقا صُمؿه  ،ومْٚمٞمُتِؿه قَمَٚمْٞمفِ  ،َأطَمُديُمْؿ ذِم َصََلشمِِف وَمْٚمَٞمَتَحره َاًمّمه

ُجْد ؾَمْجَدشَملْمِ  ًْ َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ , ًمَِٞم ٌَُخ٤مِريِّ  -ُُمته ٚمِّؿْ  ،وَمْٚمُٞمتِؿه ,9َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًمِْٚم ًَ ُجْد  ،صُمؿه ُي ًْ صُمؿه َي

ٚمِؿٍ  ًْ ُ
ِ
ِله ,9َوعم ٝمْ ؾَمَجَد ؾَمْجَديَتْ اَ  ☺َأنه َاًمٜمٌه ًه ََلِم َواًْمَٙمََلمقًم ًه  -سَمْٕمَد َاًم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ قورم اًمًٝم ,3                  سمؽمك ريمـ وم٘مد ذيمرآُم٤مم اسمـ طمجر رم اًمٌٚمقغ قَم

ُ شَمَٕم٤ممَم قَمٜمْفُ , ِلُّ ,9ىَم٤مَل  ,َريِضَ َاّلِله صُمؿه  ،إطِْمَدى َصََليِت َاًْمَٕمٌِمّ ِ َريْمَٕمَتلْمِ  ☺َصغمه َاًمٜمٌه

ِجدِ  صُمؿه  ،ؾَمٚمهؿَ  ًْ ِم َاعْمَ ٦ٌٍَم ذِم ُُمَ٘مده سَمْٙمٍر قَوذِم َاًْمَ٘مْقِم َأبُ  ،وَمَقَوَع َيَدُه قَمَٚمْٞمَٝم٤م ،ىَم٤مَم إمَِم ظَمَِم

ََمهُ  ،َوقُمَٛمرُ  قَم٤مُن َاًمٜمه٤مسِ  ،وَمَٝم٤مسَم٤م َأْن ُيَٙمٚمِّ ْت  9وَمَ٘م٤مًُمقا  ،َوظَمَرَج َهَ ََلةُ  -َأىُمٍِمَ َوَرضُمٌؾ  ،اًمّمه

ِلُّ    9وَمَ٘م٤مَل  ،ـِ َذا َاًْمَٞمَديْ  ☺َيْدقُمقُه َاًمٜمٌه
ِ
ْت  ،َي٤م َرؾُمقَل َاّلِله ٞم٧َم َأْم ىُمٍِمَ ًِ َلْ َأنَْس "9وَمَ٘م٤مَل  ؟َأنَ

ٞم٧ُم  ،سَمغَم  9وَمَ٘م٤مَل "َوَلْ شُمْ٘مٍَمْ  ًِ َ  ،وَمَّمغمه َريْمَٕمَتلْمِ صُمؿه ؾَمٚمهؿَ  ،ىَمْد َٟم َجَد ُِمْثَؾ  ،صُمؿه يَمؼمه ًَ وَم

َ وأَ  ،ؾُمُجقِدهِ  َ  ،َوَوَع َرْأؾَمفُ  صُمؿه  ،َأـْمَقَل; صُمؿه َروَمَع َرْأؾَمُف وَمَٙمؼمه َجَد ُِمْثَؾ ؾُمُجقِدهِ  ،وَمَٙمؼمه ًَ  ،وَم

َ وأَ  ٌَُخ٤مِريِّ ورواه اًمٌٖمقى سمًٜمده   ،ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ , َأـْمَقَل  صُمؿه َروَمَع َرْأؾَمُف َويَمؼمه َواًمٚمهْٗمُظ ًمِْٚم

٦ٌٍَم َُمْٕمُروَو٦ٍم ذِم  ،صُمؿه ؾَمٚمهؿَ  ،وومٞمف )وَمَّمغمه سمِٜم٤َم َريْمَٕمَتلْمِ  ِجدِ وَمَ٘م٤مَم إمَِم ظَمَِم ًْ َٙم٠َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ، اعْمَ وَم٤مشمه

٤ٌَمنُ    -امم آظمر اْلدي٨م ا ـه– يَم٠َمنهُف هَمْْم
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  (الفصل الثالث) 

 تابع فقى الصالة  

وومٞمف سمٕمقن اهلل وشمقومٞم٘مف صمَلث ُم٤ًمئؾ ًمتٙمتٛمؾ ِّب٤م ُم٤ًمئؾ ااجلزء إول اًمٕمنم  

ل٦م ُمًت٘مٚم٦م رم صمؿ شمٙمقن سمٕمده٤م ان ؿم٤مء اهلل ظم٤ممت٦م  ُمٗمٞمدة يمٛم٠ًم–اعمِم٤مر اًمٞمٝم٤م رم اعم٘مدُم٦م 

ًمٜمجٚمس ُمٕمٝم٤م ًمٜمتدارس اذن   ومٗمك اعم٠ًمل٦م إومم  ُمٜمٝم٤م ان ؿم٤مء اهلل , ظمِمقع اًمّمَلة

رم اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمتدارس وٟمٚم٘مك رم ُم٤ًمضمدٟم٤م ووم٘مف صَلة اجلٛمٕم٦م وُمٕمٝم٤م صَلة اًمٕمٞمديـ  

ئد وم٘مٝمٞم٦م قمـ ُم٤م أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف هٜم٤م وم٘مف صَلة اعمْمٓمريـ ورم اًمث٤مًمث٦م )وهك  ًمٚمٜم٤مس  ومقا

ُمع اجلٜم٤مئز سمٗمقائده٤موأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  اعمقضمزة  (ذا اجلزءاًمٕم٤مذة وإظمػمة رم ه

 9وأن ومٝمٞم٤م سمٜم٤م امم اعم٘مّمقد  طمٞم٨م اعم٠ًمل٦م إومم وهك

   -ُمد( (صَلة اجلٛمٕم٦م وصَلة اًمٕمٞمديـ) 

ىمٌؾ  ,اظمقاٟمك ألدقم٤مة أرى هٜم٤م أن شمٙمقن اًمٌداي٦م ُمع اًمٜم٤مس درؾم٤م وُمدارؾم٦م سمٙمٚمٞمٝمَم

٤مًمروو٦م اًمٞم٤مٟمٕم٦م اًمثَمر اًمٓمٞم٦ٌم اًمرائح٦م سم , ُم٘مّمقد اعم٠ًمل٦م ُمـ ُمدارؾم٦م ُمتقن اًمٗم٘مٝم٤مء

ًمٜمتٖمذى ُمٜمٝم٤م  ٟم٤مومٕم٤م رم اعم٘مّمقد ُمـ اًمٗم٘مف  هٞم٤م سمٜم٤م امم اَلدى اًمٜمٌقى رم صَلشمك اجلٛمٕم٦م 

واًمٕمٞمديـ ٟمخت٤مر ُمٕم٤م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اْل٤مل ُمـ اًمّمحٞمح ٟمٜمتٗمع ِّب٤م رم ذًمؽ   ومٗمك صحٞمح 

 9شمٕم٤ممم وم٘م٤مل  ُمًٚمؿ قمـ ومْمؾ يقم اْلٛمٕم٦م  روى ؒ

صَمٜمِك طَمْرَُمٚمَ , 0 ـِ ؿِمَٝم٤مٍب )طَمده ـِ اسْم ٟمِك ُيقُٟمُس قَم ـُ َوْه٥ٍم َأظْمؼَمَ َٟم٤م اسْم ـُ حَيَْٞمك َأظْمؼَمَ ٦ُم سْم

 
ِ
ـِ إَقْمَرُج َأنهُف ؾَمِٛمَع َأب٤َم ُهَرْيَرَة َيُ٘مقُل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ْْحَ ٌُْد اًمره ٟمِك قَم ظَمػْمُ َيْقٍم » ☺َأظْمؼَمَ

ْٛمُس َيْقُم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وِمٞمِف ظُم  ٞمِف ُأْدظِمَؾ اجْلَٜمه٦َم وومٞمف ُأظْمِرَج ُِمٜمَْٝم٤مـَمَٚمَٕم٧ْم قَمَٚمْٞمِف اًمِمه
 ٚمَِؼ آَدُم َوومِ

  ,9وروى سمًٜمده رم اًمؽمهٞم٥م ُمـ اًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤م)وٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م آ رم يقم مجٕم٦م(- 
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 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

1,  
ِ
ـَ قُمَٛمَر َوَأب٤َم ُهَرْيَرَة أهنَم ؾَمِٛمَٕم٤م َرؾُمقَل اّلِله ِه  ☺)أن اسْم ِد ُِمٜمؼَْمِ َيُ٘مقُل قَمغَم َأقْمَقا

ـْ َوْدقِمِٝمُؿ اجْلُُٛمَٕم٤مِت أَ ًَمَٞمٜمَْتِٝملَمه » ٌم قَم ـَ و َأىْمَقا ـه ُِم ُ قَمغَم ىُمُٚمقِِّبِْؿ صُمؿه ًَمَٞمُٙمقُٟم ـه اّلِله ًَمَٞمْختَِٛم

 -شاًْمَٖم٤موِمٚملِمَ 

ـْ َأبِٞمِف ىَم٤مَل يُمٜمه٤م ,2 ـِ إيَْمَقِع قَم ـِ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ـْ إَِي٤مِس سْم وقمـ أول وىمتٝم٤م روى سمًٜمده قَم

 
ِ
ُع َُمَع َرؾُمقِل اّلِله ٌهُع اًْمَٗمْكَءوقمـ اْلٓم٦ٌم ومٞمٝم٤م إِ  ☺ُٟمَجٛمِّ ْٛمُس صُمؿه َٟمْرضِمُع َٟمَتَت َذا َزاًَم٧ِم اًمِمه

 
ِ
ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله ـِ اسْم ََيُْٓم٥ُم َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ىَم٤مِئًَم صُمؿه ََيْٚمُِس صُمؿه  ☺يروى  قَم

 -َيُ٘مقُم- ىَم٤مَل يَمََم َيْٗمَٕمُٚمقَن اًْمَٞمْقَم(  ا ـه

رم اْلدي٨م واقمٜمك سمف آُم٤مم اًمٌخ٤مرى ومٚمٜم٤م ُمٕمف هٜم٤م ايْم٤م  أُم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ,

 -ٟمّمٞم٥م وم٘مد روى سمًٜمده  رم ومْمؾ اًمتٌٙمػم َل٤م

َؾ يقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم  ☺ أن رؾمقَل اهلل ◙قمـ أيب هريرَة  ,3 ًَ ـِ اهمت ىم٤مل"َُم

َب سمدَٟم٦ًم، وَُمـ راَح ذم اًم٤ًمقم٦ِم اًمث٤مٟمٞم٦ِم، ومٙم٠منهَم ىمره  َؾ اجلَٜم٤مسم٦ِم، صمؿ راَح؛ ومٙم٠َمنهَم ىمره ًْ َب هُم

َب يَمًٌِم  َأىْمَرَن، وَُمـ راَح ذم اًم٤ًمقم٦ِم  ٤مسم٘مَرًة، وَُمـ راَح ذم اًم٤ًمقم٦ِم اًمث٤مًمث٦ِم، ومٙم٠منهَم ىمره

ب سمْٞمْم٦ًم، وم٢مذا  ب َدضم٤مضم٦ًم، وَُمـ راَح ذم اًم٤ًمقم٦ِم اْل٤مُم٦ًِم، ومٙم٠َمنهَم ىمره سمٕم٦ِم، ومٙم٠منهَم ىمره اًمرا

يمَر"- ِت اعمَلئٙم٦ُم َيًتِٛمٕمقَن اًمذِّ  ظمَرَج اإِلُم٤مُم، طمَيَ

                     وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ                                                                                وروى ؒ ,

أن  ◙ُم٤مًمؽ قمـ صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اْلدري 

 -(همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م واضم٥م قمغم يمؾ حمتٚمؿ) 9ىم٤مل ☺اًمرؾمقل 

 9ؾمٚمؿووروى سمًٜمده قمـ ؾمٚمَمن اًمٗم٤مرد ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ,4

ُمس ُمـ ـمٞم٥م صمؿ وُمـ اهمتًؾ يقم اجلٛمٕم٦م وشمٓمٝمر سمَم اؾمتٓم٤مع ُمـ ـمٝمر صمؿ ادهـ أ)

راح ومٚمؿ يٗمرق سملم اصمٜملم ومّمغم ُم٤م يمت٥م ًمف صمؿ إذا ظمرج اإلُم٤مم أنّم٧م همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف 

 -(وسملم اجلٛمٕم٦م إظمرى
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 9ٜم٤م اسمـ أيب ذئ٥م قمـ اًمزهري قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد ىم٤ملطمدصمٜم٤م آدم ىم٤مل طمدصم ,5

وأيب سمٙمر ☺يم٤من اًمٜمداء يقم اجلٛمٕم٦م أوًمف إذا ضمٚمس اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

  -ويمثر اًمٜم٤مس زاد اًمٜمداء اًمث٤مًم٨م قمغم اًمزوراء ◙ومٚمَم يم٤من قمثَمن  ¶وقمٛمر 

ومٚمَم  ☺يم٤من ضمذع ي٘مقم إًمٞمف اًمٜمٌل  9وروى سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ,6 

ومقوع يده  ☺ووع ًمف اعمٜمؼم ؾمٛمٕمٜم٤م ًمٚمجذع ُمثؾ أصقات اًمٕمِم٤مر طمتك ٟمزل اًمٜمٌل 

 -قمٚمٞمف طمتك ؾمٙمـ

َيٓم٥م ظمٓمٌتلم  ☺يم٤من اًمٜمٌل  9وروى سمًٜمده قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل  ,7

  -ي٘مٕمد سمٞمٜمٝمَم

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم ىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ قم٘مٞمؾ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل أظمؼمين  ,8

إذا ىمٚم٧م ًمّم٤مطمٌؽ ) 9ىم٤مل ☺٤م هريرة أظمؼمه أن رؾمقل اهلل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن أب

  -(يقم اجلٛمٕم٦م أنّم٧م واإلُم٤مم َيٓم٥م وم٘مد ًمٖمقت

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب   ,/0 

ومٞمف ؾم٤مقم٦م ٓ يقاوم٘مٝم٤م قمٌد ُمًٚمؿ ) 9ذيمر يقم اجلٛمٕم٦م وم٘م٤مل ☺هريرة أن رؾمقل اهلل 

ورم سم٤مب  وأؿم٤مر سمٞمده ي٘مٚمٚمٝم٤م (-ٕم٤ممم ؿمٞمئ٤م إٓ أقمٓم٤مه إي٤مهىم٤مئؿ يّمكم ي٠ًمل اهلل شمقوه

 -سمًٜمده اًمٕمٞمديـ  روى ؒ

إن أول ُم٤م ٟمٌدأ ُمـ يقُمٜم٤م ) 9َيٓم٥م وم٘م٤مل ☺ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  9قمـ اًمؼماء ىم٤مل ,00

 -وروى سمًٜمده   (هذا أن ٟمّمكم صمؿ ٟمرضمع ومٜمٜمحر ومٛمـ ومٕمؾ وم٘مد أصٚم٥م ؾمٜمتٜم٤م

ضمقاري سمٙمر وقمٜمدي ضم٤مريتلم ُمـ قدظمؾ أب 9ىم٤مًم٧م ▲قمـ قم٤مئِم٦م  ,01

سمٙمر قإنّم٤مر شمٖمٜمٞم٤من سمَم شم٘م٤موًم٧م إنّم٤مر يقم سمٕم٤مث ىم٤مًم٧م وًمٞمًت٤م سمٛمٖمٜمٞمتلم وم٘م٤مل أب

ذًمؽ ذم يقم قمٞمد وم٘م٤مل و ؟ؾمٚمؿوأُمزاُمػم اًمِمٞمٓم٤من ذم سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 -(ي٤م أب٤م سمٙمر إن ًمٙمؾ ىمقم قمٞمدا وهذا قمٞمدٟم٤م)☺رؾمقل اهلل 
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يقم اًمٗمٓمر طمتك وٓ يٖمد☺يم٤من رؾمقل اهلل  9قمـ أنس ىم٤مل, 02وروى سمًٜمده 

أن  9وي٠ميمٚمٝمـ وشمرا   وروى سمًٜمده  قمـ قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر رى اهلل قمٜمٝمَم -ي٠ميمؾ مترات

 -يم٤من يّمكم ذم إوحك واًمٗمٓمر صمؿ َيٓم٥م سمٕمد اًمّمَلة☺رؾمقل اهلل 

 -إذا يم٤من يقم قمٞمد ظم٤مًمػ اًمٓمريؼ☺يم٤من اًمٜمٌل  9وقمـ ضم٤مسمر ىم٤مل ,03

ويمذًمؽ اًمٜم٤ًمء سم٤مب إذا وم٤مشمف اًمٕمٞمد يّمكم ريمٕمتلم  وىم٤مل اًمٌخ٤مرى ؒ ,04

وأُمر أنس   (هذا قمٞمدٟم٤م أهؾ اإلؾمَلم) ☺ًم٘مقل اًمٜمٌل وُمـ يم٤من ذم اًمٌٞمقت واًم٘مرى 

سمـ ُم٤مًمؽ ُمقٓهؿ اسمـ أيب قمت٦ٌم سم٤مًمزاوي٦م ومجٛمع أهٚمف وسمٜمٞمف وصغم يمّمَلة أهؾ اعمٍم 

وىم٤مل قمٙمرُم٦م أهؾ اًمًقاد َيتٛمٕمقن ذم اًمٕمٞمد يّمٚمقن ريمٕمتلم يمَم يّمٜمع  -وشمٙمٌػمهؿ

 -اًمٕمٞمد صغم ريمٕمتلم وىم٤مل قمٓم٤مء إذا وم٤مشمف -اإلُم٤مم

  وروى اًمٌٖمقى ؒ  ,05
ِ
ٌِْد اّلِله ـِ قَم ـْ يَمثػِِم سْم ـْ َأبِٞمفِ  ،سمًٜمده قَم هِ  ،قَم ـْ ضَمدِّ  ،قَم

ِله  َءةِ  ☺َأنه اًمٜمٌه ٌَْؾ اًْمِ٘مَرا ًٌْٕم٤م ىَم ـِ ذِم إُومَم ؾَم َ ذِم اًْمِٕمٞمَدْي ٌَْؾ  ،يَمؼمه ٤م ىَم ًً َوذِم أظِمَرِة ََخْ

ـْ قَم٤مِئَِم  َءِة َوُرِوَي قَم ِلِّ  ،٦مَ اًْمِ٘مَرا ـِ اًمٜمٌه كقُِمْثُؾ َهَذا ىَم٤مَل َأبُ  ☺قَم ًَ طَمِدي٨ُم ضَمدِّ يَمثػٍِم  9قِمٞم

ـٌ  ًَ ٤ٌَمِب قَوهُ  ،طَمِدي٨ٌم طَم  ذِم َهَذا اًْم
ٍ
ء ـُ َرْ ًَ طْم ِلِّ  ،أَ ـِ اًمٜمٌه ـُ وَواؾْمُٛمُف قَمْٛمرُ  ،☺قَم سْم

 -قَمْقٍف اعْمَُزيِنُّ 

ـْ ضَم٤مسمِرٍ  ,06   9ىَم٤مَل  ،وروى سمًٜمده قَم
ِ
ٜمه٦مً  9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ًِ  ،ٓ شَمْذسَمُحقا إِٓ ُُم

٠ْمِن َهَذا طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح  ،إِٓ َأْن َيْٕمُنَ قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ـَ اًمْمه َأظْمَرضَمُف  ،وَمَتْذسَمُحقا ضَمَذقَم٦ًم ُِم

ٚمِؿٌ  ًْ ـِ ُيقُٟمَس  ،ُُم ـْ َأْْحََد سْم - ،قَم ـْ ُزَهػْمٍ  قَم

 -وقمـ اؾمتح٤ٌمب حتٞم٦م اعمًجد واْلٓمٞم٥م َيٓم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م

ضم٤مسمِر سمـ قمٌِد اهلل ىم٤مَل9 ضم٤مَء رضمٌؾ واًمٜمٌلُّ  قمـ روى آُم٤مم ُمًٚمؿ  ؒ ,07

ىُمؿ وم٤مريَمْع "- ىم٤مَل9 ٓ، ىم٤مَل "أصٚمهٞم٧َم ي٤م ومَلُن؟"ََيُٓم٥ُم اًمٜم٤مَس يقَم اجلُٛمٕم٦ِم، وم٘م٤مَل9 ☺

 ->ريمٕمَتلم; ورم رواي٦م ودمقز ومٞمٝمَم وهذا اًمرضمؾ ىمٞمؾ قمٜمف أنف ؾمٚمٞمؽ اًمٖمٓمٗم٤مٟمك
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قمـ أبك  وقمـ وضمقب اًمّمٛم٧م وطمًـ آؾمتَمع ًمٚمخٓمٞم٥م روى ؒ ,08

إِذا ىمٚم٧َم ًمِّم٤مطِمٌَِؽ يقَم اجلٛمٕم٦ِم9 َأنِّم٧ْم؛ واإلُم٤مُم "ريرة رى اهلل قمٜمف ُمرومققم٤مه

وروى آُم٤مم اًمٌٖمقى رم ذح اًمًٜم٦م قمـ ـمريؼ ًمٚمٌخ٤مرى رم ,ََيٓم٥ُم؛ وم٘مد ًَمٖمْقَت(

ِله  ـِ َُم٤مًمٍِؽ، َأنه اًمٜمٌه ـْ َأنَِس سْم ْٛمُس » ☺وىمتٝم٤م قَم ا  شيَم٤مَن ُيَّمكمِّ اجْلُُٛمَٕم٦َم طِملَم مَتِٞمُؾ اًمِمه

 وهٜم٤م ًمٜم٤م  ُمع ُمتقن وم٘مٝم٤مءٟم٤م ُمدارؾم٦م  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ أُم٤م قمـ وم٘مف صَلة اجلٛمٕم٦م, ىمٚم٧م

ئط وضمقب قومٞم٘مقل اًم٘م٤مى أب– ؿمج٤مع  ص٤مطم٥م اعمتـ ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمٝم٤م )وذا

اإلؾمَلم واًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واْلري٦م واًمذيمقري٦م واًمّمح٦م  اجلٛمٕم٦م ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء

ئط ومٕمٚمٝم٤م   ,ك سمٞم٤مٟمفوآؾمتٞمٓم٤من )ٌىمٚم٧م9 وٓ ظمَلف رم ذًمؽ شم٘مري٤ٌم يمَم ؾمٞم٠مت وذا

ىمري٦م وأن يٙمقن اًمٕمدد أرسمٕملم ُمـ أهؾ اجلٛمٕم٦م( وأن وصمَلصم٦م أن يٙمقن )اًمٌٚمد ُمٍما أ

قمدُم٧م اًمنموط صٚمٞم٧م فمٝمرا  )ىمٚم٧م ورم ويٙمقن اًمقىم٧م سم٤مىمٞم٤م وم٢من ظمرج اًمقىم٧م أ

اظمتَلف يمَم ؾمٞم٠متك سمٞم٤مٟمف ان ؿم٤مء اهلل( وومرائْمٝم٤م   ,وحتديدا إول واًمث٤مٟمك, سمٕمْمٝم٤م

ومٞمٝمَم وَيٚمس سمٞمٜمٝمَم وأن شمّمغم ريمٕمتلم ذم مج٤مقم٦م( وقمـ صَلة صمَلصم٦م ظمٓمٌت٤من ي٘مقم 

اًمٕمٞمديـ ي٘مقل )وصَلة اًمٕمٞمديـ ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وهل ريمٕمت٤من يٙمؼم ذم آومم ؾمٌٕم٤م ؾمقى 

شمٙمٌػمة اإلطمرام وذم اًمث٤مٟمٞم٦م َخ٤ًم ؾمقى شمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم  وَيٓم٥م سمٕمده٤م ظمٓمٌتلم يٙمؼم ذم 

ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد إمم أن يدظمؾ إومم شمًٕم٤م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٌٕم٤م ويٙمؼمُمـ همروب اًمِمٛمس ُمـ 

اإلُم٤مم ذم اًمّمَلة وذم إوحك ظمٚمػ اًمّمٚمقات اعمٗمروو٤مت ُمـ صٌح يقم قمروم٦م 

 -إمم اًمٕمٍم ُمـ آظمر أي٤مم اًمتنميؼ ا ـه

ُ قَمغَم يُمؾِّ ُُمَٙمٚمهٍػ طُمرٍّ َذيَمٍر ُُمِ٘مٞمٍؿ سمََِل   ورم اعمٜمٝم٤مج ي٘مقل اًمٜمقوى ؒ , ََم شَمَتَٕملمه إٟمه

َٓ مُجَُٕم٦مَ  ـْ  َُمَرٍض َوَٟمْحِقِه- َو ٍص ذِم شَمْرِك اجْلَََمقَم٦ِم- َواعْمَُٙم٤مشَم٥ُم َويَمَذا َُم قَمغَم َُمْٕمُذوٍر سمُِٛمَرظمِّ

ـْ  َف ُِم ٧ْم مُجَُٕمُتُف- َوًَمُف َأْن َيٜمٍَْمِ ٧ْم فُمْٝمُرُه َصحه ـْ َصحه ِحٞمِح- َوَُم سَمْٕمُْمُف َرىِمٞمٌؼ قَمغَم اًمّمه

وُمُف إْن  ا ٓه اعْمَِريَض َوَٟمْحَقُه وَمَٞمْحُرُم اْٟمٍِمَ ُرُه اجْل٤َمُِمِع إ ٓه َأْن َيِزيَد َضَ َدظَمَؾ اًْمَقىْم٧ُم إ

َقْمَٛمك ََيِدُ  ْٕ يُمقُب َوا ٤ًٌم َوَلْ َيُِمؼه اًمرُّ ـَ إْن َوضَمَدا َُمْريَم ُِم ْٞمَخ اَْلَِرَم َواًمزه  سم٤ِمْٟمتَِٔم٤مِرِه- َوشَمْٚمَزُم اًمِمه
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ـْ وَٚمَٖمُٝمْؿ َصْقٌت قَم٤مٍل ذِم ُهدُ سمَ وىَم٤مِئًدا َوَأْهُؾ اًْمَ٘مْرَي٦ِم إْن يَم٤مَن وِمٞمِٝمْؿ مَجٌْع شَمِّمحُّ سمِِف اجْلُُٛمَٕم٦ُم أَ  ُِم

وَ  َٗمُر سَمْٕمَد اًمزه ًه ـْ ًَمِزَُمْتُف اًم ٓه وَمََل- َوحَيُْرُم قَمغَم َُم ٌََٚمِد اجْلُُٛمَٕم٦ِم ًَمِزَُمْتُٝمْؿ، َوإِ
اِل ـَمَرٍف َيٚمِٞمِٝمْؿ ًمِ

ٓه َأْن مُتِْٙمٜمَُف اجْلُُٛمَٕم٦ُم ذِم ـَمِريِ٘مِف أَ  وْم٘مَ وإ ـْ اًمرُّ ِٗمِف قَم َر سمَِتَخٚمُّ ٌَْٕمِدِه ذِم َيَتَيه َواِل يَم ٌَْؾ اًمزه ٦ِم، َوىَم

٤ٌَمِح،  ُ ََصحُّ َأنه اًمٓمه٤مقَم٦َم يَم٤معْم ْٕ ٤ٌَمطًم٤م، َوإِْن يَم٤مَن ـَم٤مقَم٦ًم ضَم٤مَز- ىُمْٚم٧م9 ا َٗمُر ُُم ًه اجْلَِديِد إْن يَم٤مَن اًم

ََص  ْٕ ُـّ اجْلَََمقَم٦ُم ذِم فُمْٝمِرِهْؿ ذِم ا ًَ َٓ مُجَُٕم٦َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ شُم ـْ  ُ َأقْمَٚمُؿ- َوَُم حِّ َوَُيُْٗمقهَن٤َم إْن َوَاّلِله

ـْ اجْلُُٛمَٕم٦ِم  ـَ َزَواُل قُمْذِرِه شَم٠ْمظِمػُم فُمْٝمِرِه إمَم اًْمَٞم٠ْمِس ُِم ـْ َأُْمَٙم َ
ِ
ظَمِٗمَل قُمْذُرُهْؿ- َوُيٜمَْدُب عم

وٌط9 َأطَمُدَه٤م9 َوىْم٧ُم  َه٤م ُذُ ِط هَمػْمِ تَِٝم٤م َُمَع َذْ ـِ شَمْٕمِجٞمُٚمَٝم٤م- َوًمِِّمحه ُِم ِة َواًمزه ْرأَ ِه يَم٤معْمَ َوًمَِٖمػْمِ

ْٝمِر وَمََل شُمْ٘م٣َم مُجَُٕم٦ًم- وَمٚمَ ا - َوًمَ قًمٔمُّ ْقا فُمْٝمًرا ظَمَرَج َوُهْؿ وِمٞمَٝم٤م َوضَم٥َم اًمٔمُّْٝمُر قَو٤مَق قَمٜمَْٝم٤م َصٚمه

َٝم٤م مُجَُٕم٦ًم    اًمثه٤ميِن9 َأْن شُمَ٘م٤مَم ذِم ظِم  ِه- َوىِمٞمَؾ ُيتِٛمُّ ٌُقُق يَمَٖمػْمِ ًْ ٦ِم سمِٜم٤َمًء، َوذِم ىَمْقٍل اؾْمتِْئٜم٤َموًم٤م- َواعْمَ ٓمه

ِٕملَم- َوًمَ َأبْٜمَِٞم٦ِم أَ  فَْمَٝمِر- قْوـَم٤مِن اعْمَُجٛمِّ ْٕ َء َأبًَدا وَمََل مُجَُٕم٦َم ذِم ا ْحَرا َٞم٤مِم اًمّمه
َزَم َأْهُؾ اْْلِ َٓ

ْت َوقَمُنَ اضْمتََِمقُمُٝمْؿ ذِم  ٓه إَذا يَمؼُمَ َٓ ُيَ٘م٤مِرهَن٤َم مُجَُٕم٦ٌم ذِم سَمْٚمَدهِت٤َم إ ٌَِ٘مَٝم٤م َو ًْ َٓ َي اًمثه٤مًم٨ُِم9 َأْن 

َٓ شمُ  ْٞمَٝم٤م يَم٤مَٟم٤م َُمَٙم٤من، َوىِمٞمَؾ  قَرُة- َوىِمٞمَؾ إْن طَم٤مَل هَنٌْر قَمٔمِٞمٌؿ سَملْمَ ؿِم٘مه َتْثٜمَك َهِذِه اًمّمُّ ًْ

َدْت اجْلُُٛمَٕم٦ُم سمَِٕمَدِدَه٤م، وَمٚمَ  - َوىِمٞمَؾ إْن يَم٤مَٟم٧ْم ىُمًرى وَم٤مشمهَّمَٚم٧ْم شَمَٕمده ـِ ٌََٚمَدْي ٌََ٘مَٝم٤م مُجَُٕم٦ٌم قيَم ؾَم

٤مسمَِ٘م٦ُم، َوذِم ىَمْقٍل إْن يَم٤مَن اًم ًه ِحٞمَح٦ُم اًم ِحٞمَح٦ُم- َواعْمُْٕمَتؼَمُ وَم٤مًمّمه ْٚمَٓم٤مُن َُمَع اًمثه٤مٟمِٞم٦َِم وَمِٝمَل اًمّمه ًُّ

٦ٌَِم وَمٚمَ  ِل اْْلُْٓم ٞمَؾ اًمتهَحٚمُُّؾ، َوىِمٞمَؾ سم٠َِموه
ِم، َوىمِ ٌُْؼ اًمتهَحرُّ ؿَمؽه ُاؾْمُت١ْمٟمَِٗم٧ْم وَوىَمَٕمَت٤م َُمًٕم٤م أَ قؾَم

ْ أَ  ٤م َوَلْ شَمَتَٕملمه ٌََ٘م٧ْم إطْمَدامُهَ ، َوذِم ىَمْقٍل شَمَٕمٞمهٜمَ واجْلُُٛمَٕم٦ُم، َوإِْن ؾَم ْقا فُمْٝمًرا َٞم٧ْم َصٚمه ًِ ٧ْم َوُٟم

 مُجَُٕم٦ًم-

 َٓ َتْقـمِٜم٤ًم  ًْ ا َذيَمًرا ُُم ًٗم٤م طُمر  َه٤م، َوَأْن شُمَ٘م٤مَم سم٠َِمْرسَمِٕملَم ُُمَٙمٚمه ـُمَٝم٤م يَمَٖمػْمِ سمُِع9 اجْلَََمقَم٦ُم َوَذْ ا اًمره

ِحٞمُح اْٟمِٕمَ٘م٤مُدَه٤م سم٤ِم ٓه ِْل٤َمضَم٦ٍم، َواًمّمه َٓ َصْٞمًٗم٤م إ ـُ ؿِمَت٤مًء َو َٓ َئْمَٕم َُم٤مَم  عْمَْرَى- َوَأنه اإْلِ

ُط يَمْقُٟمُف وَمْقَق َأْرسَمِٕملَم- َوًمَ  َْرسَمُٕمقَن أَ قُيِْمؽَمَ ْٕ ْٟمَٗمضه ا ٥ْم وا ًَ ٦ٌَِم َلْ حُيْ سَمْٕمُْمُٝمْؿ ذِم اْْلُْٓم

ٌَْؾ ـُمقِل اًْمَٗمّْمِؾ، َويَمذَ  ٌَتِِٝمْؿ، َوََيُقُز اًْمٌِٜم٤َمُء قَمغَم َُم٤م َُم٣َم إْن قَم٤مُدوا ىَم ا سمِٜم٤َمُء اعْمَْٗمُٕمقُل ذِم هَمْٞم

ؾْمتِئْٜم٤َمُف ذِم 
ِٓ قا سَمْٞمٜمَُٝمََم، وَم٢ِمْن قَم٤مُدوا سَمْٕمَد ـُمقًمِِف َوضَم٥َم ا ٦ٌَِم إْن اْٟمَٗمْمُّ ََلِة قَمغَم اْْلُْٓم اًمّمه
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َٓ إْن سَمِ٘مَل اصْمٜم٤َمِن- َوشَمِّمحُّ ظَمْٚمَػ  ََلِة سَمَٓمَٚم٧ْم، َوذِم ىَمْقٍل  قا ذِم اًمّمه فَْمَٝمِر- َوإِْن اْٟمَٗمْمُّ ْٕ ا

ٌِلِّ  ٌِْد َواًمّمه ِه- َوًمَ  اًْمَٕم فَْمَٝمِر إَذا شَمؿه اًْمَٕمَدُد سمَِٖمػْمِ ْٕ ٤موِمِر ذِم ا ًَ ُ ٤ًٌم أَ قَواعْم َُم٤مُم ضُمٜمُ ِدصًم٤م وسَم٤مَن اإْلِ حُمْ

َُم٤مَم اعْمُْحِدَث  َؼ اإْلِ ـْ َْلِ ٓه وَمََل- َوَُم ِه، َوإِ فَْمَٝمِر إْن شَمؿه اًْمَٕمَدُد سمَِٖمػْمِ ْٕ ٧ْم مُجَُٕمُتُٝمْؿ ذِم ا َصحه

٥ْم رَ  ًَ ِحٞمِح-َرايمًِٕم٤م َلْ حُتْ  يْمَٕمُتُف قَمغَم اًمّمه

ََلِة- ٌَْؾ اًمّمه ٌََت٤مِن ىَم  اْْل٤َمُِمُس9 ظُمْٓم

 
ِ
ََلُة قَمغَم َرؾُمقِل اّلِله  شَمَٕم٤ممَم، َواًمّمه

ِ
٦ٌم9 َْحُْد اّلِله ًَ ،  ☺َوَأْريَم٤مهُنََُم ََخْ ٌ َوًَمْٗمُٔمُٝمََم ُُمَتَٕملمِّ

حِ  ُ ًَمْٗمُٔمَٝم٤م قَمغَم اًمّمه َٓ َيَتَٕملمه - َواًْمَقِصٞمه٦ُم سم٤ِمًمتهْ٘مَقى، َو ٌََتلْمِ ٞمِح، َوَهِذِه اًمثهََلصَم٦ُم َأْريَم٤مٌن ذِم اْْلُْٓم

َٓ دَم٥ُِم- َواْْل٤َمُِمُس  ُومَم، َوىِمٞمَؾ وِمٞمِٝمََم، َوىِمٞمَؾ  ْٕ ٤م، َوىِمٞمَؾ ذِم ا َءُة آَي٦ٍم ذِم إطْمَدامُهَ َرا
سمُِع ىمِ ا َواًمره

 َٓ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم ذِم اًمثه٤مٟمِٞم٦َِم، َوىمِٞمَؾ 
ٍ
ُط يَمْقهُن٤َم قَمَرسمِٞمه٦ًم َُم٤م َيَ٘مُع قَمَٚمْٞمِف اؾْمُؿ ُدقَم٤مء  ََي٥ُِم- َوُيِْمؽَمَ

َواِل- َواًْمِ٘مَٞم٤مُم وِمٞمَٝم٤م إْن ىَمَدَر- َواجْلُُٚمقُس سَمْٞمٜمَُٝمََم  ُومَم   َوسَمْٕمَد اًمزه ْٕ َْريَم٤مِن اًمثهََلصَم٦ِم ا ْٕ ٦ٌََم ا - ُُمَرشمه

َٓ حَيُْرُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  ْٟمَّم٤مُت- ىُمْٚم٧م9 َوإؾِْمََمُع َأْرسَمِٕملَم يَم٤مُِمٚملَِم- َواجْلَِديُد َأنهُف  ُـّ اإْلِ ًَ اًْمَٙمََلُم، َوُي

ِة    َٓ اُط اعْمَُقا فَْمَٝمُر اؿْمؽِمَ ْٕ ُ َأقْمَٚمُؿ- َوا ٍط، َوَاّلِله َْريَم٤مِن ًَمْٞمَس سمنَِمْ ْٕ ََصحُّ َأنه شَمْرشمِٞم٥َم ا ْٕ ا

ُـّ قَمغَم ُِمٜمؼَْمٍ أَ  ًَ - َوشُم ؽْمُ ًه ٨ٌَِم َواًم ٚمِّ وَوـَمَٝم٤مَرُة اْْلََدِث َواْْلَ ًَ ـْ قِمٜمَْد ُُمْرشَمِٗمٌع- َوُي ُؿ قَمغَم َُم

ُن- ٚمُِّؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، َوََيْٚمُِس صُمؿه ُي١َمذه ًَ  َوَأْن ُيْ٘مٌَِؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إَذا َصِٕمَد، َوُي
ٜمؼَْمِ
ِ
امم أن  ,اعْم

َُم٤مِم َريْمَٕم٦ًم-   ىم٤مل ؒ ـْ َأْدَرَك ُريُمقَع اًمثه٤مٟمِٞم٦َِم َأْدَرَك اجْلُُٛمَٕم٦َم وَمُٞمَّمكمِّ سَمْٕمَد ؾَمََلِم اإْلِ َُم

ََصحُّ َأنهُف َيٜمِْقي ذِم اىْمتَِداِئِف َوإِْن َأدْ  ْٕ َريَمُف سَمْٕمَدُه وَم٤مشَمْتُف وَمُٞمتِؿُّ سَمْٕمَد ؾَمََلُِمِف فُمْٝمًرا َأْرسَمًٕم٤م، َوا

ـْ اجْلُُٛمَٕم٦ِم أَ  َُم٤مُم ُِم َه٤م سمَِحَدٍث أَ واجْلُُٛمَٕم٦َم- َوإَِذا ظَمَرَج اإْلِ ؾْمتِْخََلُف ذِم وهَمػْمِ ِٓ ِه ضَم٤مَز ا هَمػْمِ

 ًْ َٓ َي فَْمَٝمِر- َو ْٕ ٌَْؾ طَمَدصمِِف-ا ـها ٓه ُُمْ٘مَتِدًي٤م سمِِف ىَم  َتْخٚمُِػ ًمِْٚمُجُٛمَٕم٦ِم إ

)شمٚمزم يمؾ ذيمر طمر   أُم٤م قمٜمداًم٤ًمدةاْلٜم٤مسمٚم٦م ومٞم٘مقل قمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اًمزاد  ؒ

شمٗمرق ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم ُمقوٕمٝم٤م أيمثر ُمـ قُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ ُمًتقـمـ سمٌٜم٤مء اؾمٛمف واطمد وًم

٤م ُمٜمٝمؿ أضمزأتف ومرؾمخ-وٓ دم٥م قمغم ُم٤ًمومر"ؾمٗمر ىمٍم" وٓ قمٌد واُمرأة وُمـ طميه



   

 
266 
 

 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

ول شمٜمٕم٘مد سمف ول يّمح أن ي١مم ومٞمٝم٤م وُمـ ؾم٘مٓم٧م قمٜمف ًمٕمذر همػم ؾمٗمر وضم٧ٌم قمٚمٞمف إذا 

طميه٤م واٟمٕم٘مدت سمف- وُمـ صغم اًمٔمٝمر ممـ قمٚمٞمف طمْمقر اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ صَلة اإلُم٤مم ل 

شمّمح وشمّمح ممـ ٓ دم٥م قمٚمٞمف وإومْمؾ طمتك يّمكم اإلُم٤مم وٓ َيقز عمـ شمٚمزُمف 

ِمؽمط ًمّمحتٝم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م إذن اإلُم٤مم9   أطمده٤م9 ي, اًمًٗمر ذم يقُمٝم٤م سمٕمد اًمزوال-

اًمقىم٧م وأوًمف أول وىم٧م صَلة اًمٕمٞمد وأظمره أظمر وىم٧م صَلة اًمٔمٝمر وم٢من ظمرج وىمتٝم٤م 

 ىمٌؾ اًمتحريٛم٦م صٚمقا فمٝمرا وإٓ مجٕم٦م-

اًمث٤مين9 )طمْمقر أرسمٕملم ُمـ أهؾ وضمقِّب٤م سم٘مري٦م ُمًتقـمٜملم( وشمّمح ومٞمَم ىم٤مرسمف 

ت٠منٗمقا فمٝمرا وُمـ أدرك ُمع اإلُم٤مم اًمٌٜمٞم٤من ُمـ اًمّمحراء وم٢من ٟم٘مّمقا ىمٌؾ إمت٤مُمٝم٤م اؾم

ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م أمتٝم٤م مجٕم٦م وإن أدرك أىمؾ ُمـ ذًمؽ أمتٝم٤م فمٝمرا إذا يم٤من ٟمقى اًمٔمٝمر-     

 ☺ويِمؽمط شم٘مدم ظمٓمٌتلم9 ُمـ ذط صحتٝم٤م9 ْحد اهلل واًمّمَلة قمغم رؾمقًمف حمٛمد 

وىمراءة آي٦م واًمقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ وطمْمقر اًمٕمدد اعمِمؽمط وٓ يِمؽمط َلَم 

  أن يتقٓمه٤م ُمـ يتقمم اًمّمَلة-اًمٓمٝم٤مرة وٓ

)يمؾ ُمـ ًمزُمتف اعمٙمتقسم٦م ًمزُمتف اجلٛمٕم٦م إن يم٤من  وي٘مقل ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة ؒ

ُمًتقـمٜم٤م سمٌٜم٤مء وسمٞمٜمف وسملم اجل٤مُمع ومرؾمخ ومَم دون ذًمؽ إٓ اعمرأة واًمٕمٌد واعم٤ًمومر 

ظمقف وإن طميوه٤م أضمزأهتؿ ول شمٜمٕم٘مد ِّبؿ إٓ عمٕمذور وُمٓمر أوواعمٕمذور سمٛمرض أ

ٞمف واٟمٕم٘مدت سمف وُمـ ذط صحتٝم٤م ومٕمٚمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م )ذم ىمري٦م إذا طميه٤م وضم٧ٌم قمٚم

وأن حييه٤م ُمـ اعمًتقـمٜملم ِّب٤م أرسمٕمقن ُمـ أهؾ وضمقِّب٤م( وأن شمت٘مدُمٝم٤م ظمٓمٌت٤من ذم 

وىمراءة آي٦م واعمققمٔم٦م ويًتح٥م ☺يمؾ ظمٓم٦ٌم ْحد اهلل شمٕم٤ممم واًمّمَلة قمغم رؾمقًمف 

 ومراغ إذان أن َيٓم٥م قمغم ُمٜمؼم وم٢مذا صٕمد أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ صمؿ َيٚمس إمم

صمؿ ي٘مقم اإلُم٤مم ومٞمخٓم٥م ِّبؿ صمؿ َيٚمس صمؿ َيٓم٥م اْلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ شم٘م٤مم اًمّمَلة ومٞمٜمزل 

ومٞمّمكم ِّبؿ ريمٕمتلم َيٝمر ومٞمٝمَم سم٤مًم٘مراءة ومٛمـ أدرك ُمٕمف ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م أمتٝم٤م مجٕم٦م وإٓ أمتٝم٤م 
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ظمرج اًمقىم٧م وىمد صٚمقا ريمٕم٦م أمتقه٤م مجٕم٦م وإٓ وفمٝمرا ويمذًمؽ إن ٟم٘مص اًمٕمدد أ

اْل٤مضم٦م إمم أيمثر قَيقز أن يّمكم ذم اعمٍم أيمثر ُمـ مجٕم٦م إٓ أن شمدقمأمتقه٤م فمٝمرا وٓ 

شمٕم٤ممم )وهل ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم ِّب٤م  وقمـ صَلة اًمٕمٞمديـ ي٘مقل ؒ (ُمٜمٝم٤م

أرسمٕمقن ُمـ أهؾ اعمٍم ؾم٘مٓم٧م قمـ ؾم٤مئرهؿ ووىمتٝم٤م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس إمم اًمزوال 

ذم اًمٗمٓمر ظم٤مص٦م  واًمًٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م ذم اعمّمغم وشمٕمجٞمؾ إوحك وشم٠مظمػم اًمٗمٓمر واًمٗمٓمر

ىمٌؾ اًمّمَلة ويًـ أن يٖمتًؾ ويتٜمٔمػ ويتٓمٞم٥م وم٢مذا طمٚم٧م اًمّمَلة شم٘مدم اإلُم٤مم 

ومّمغم ِّبؿ ريمٕمتلم سمَل أذان وٓ إىم٤مُم٦م يٙمؼم ذم إومم ؾمٌٕم٤م سمتٙمٌػمة اإلطمرام وذم اًمث٤مٟمٞم٦م 

َخ٤ًم ؾمقى شمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم  ويرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة وحيٛمد اهلل ويّمكم قمغم اًمٜمٌل 

 صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة َيٝمر ومٞمٝمَم سم٤مًم٘مراءة وم٢مذا ؾمٚمؿ ظمٓم٥م سملم يمؾ شمٙمٌػمشملم ☺

ِّبؿ ظمٓمٌتلم وم٢من يم٤من ومٓمرا طمثٝمؿ قمغم اًمّمدىم٦م وسملم َلؿ طمٙمٛمٝم٤م وإن يم٤من أوحك سملم 

وٓ يتٜمٗمؾ ىمٌؾ صَلة اًمٕمٞمد , َلؿ طمٙمؿ إوحٞم٦م واًمتٙمٌػمات اًمزوائد واْلٓمٌت٤من ؾمٜم٦م

قمغم صٗمتٝم٤م وُمـ وم٤مشمتف ومَل وٓ سمٕمده٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م وُمـ أدرك اإلُم٤مم ىمٌؾ ؾمَلُمف أمتٝم٤م 

إن ؿم٤مء ريمٕمتلم وإن ؿم٤مء أرسمٕم٤م وإن ؿم٤مء  9ىمْم٤مء قمٚمٞمف وم٢من أطم٥م صَله٤م شمٓمققم٤م

صَله٤م قمغم صٗمتٝم٤م ويًتح٥م اًمتٙمٌػم ذم ًمٞمٚمتل اًمٕمٞمديـ ويٙمؼم ذم إوحك قم٘مٞم٥م 

اًمٗمرائض ذم اجلَمقم٦م ُمـ صَلة اًمٗمجر يقم قمروم٦م إمم اًمٕمٍم ُمـ آظمر أي٤مم اًمتنميؼ  

أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ إهل إٓ اهلل واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل اْلٛمد  اهلل 9وصٗم٦م اًمتٙمٌػم ؿمٗمٕم٤م

 -ا ـه

)وصَلة اًمٕمٞمديـ  وقمـ صَلة اًمٕمٞمديـ ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم ُمـ اِل٤مًمٙمٞم٦مؒ

ؾمٜم٦م واضم٦ٌم وىمتٝم٤م إذا أذىم٧م اًمِمٛمس وؾمٜمتٝم٤م اعمّمكم دون اعمًجد إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمٕمذر 

٤م- ويًتح٥م ذم اًمٗمٓمر إًمٞمٝم٤م سمح٥ًم ىمرب اعم٤ًموم٦م ُمـ اعمّمكم وسمٕمدهوووىم٧م اًمٖمد

إمم اعمّمغم وذم إوحك شم٠مظمػمه إمم اًمرضمقع ُمـ اعمّمغم وُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م وإيمؾ ىمٌؾ اًمٖمد
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اًمٖمًؾ واًمٓمٞم٥م واًمزيٜم٦م وإفمٝم٤مر اًمتٙمٌػم ذم اعمٌم واجلٚمقس واًمتٙمٌػم سمتٙمٌػم اإلُم٤مم 

واًمرضمقع ُمـ همػم اًمٓمريؼ اًمذي ُم٣م ومٞمف- وهل ريمٕمت٤من يزاد ذم إومم ؾم٧م 

ذم اًمث٤مٟمٞم٦م َخس سمٕمد شمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم وهل ومٞمَم قمدا ذًمؽ ريمٕمت٤من شمٙمٌػمات سمٕمد اإلطمرام و

يم٤ًمئر اًمّمٚمقات َيٝمر ومٞمٝمَم سم٤مًم٘مراءة سمًٌح واًمٖم٤مؿمٞم٦م وٟمحقمه٤م وٓ إذان ومٞمٝمَم وٓ 

إىم٤مُم٦م واْلٓم٦ٌم ومٞمٝمَم سمٕمد اًمّمَلة ظمٓمٌت٤من يمخٓمٌتل اجلٛمٕم٦م إٓ أنف يٙمؼم ذم شمْم٤مقمٞمٗمٝمَم 

ُمت٘مدم وُمتقؾمط وُم٤م يتقيم٠م صمؿ صٗمتٝمَم ذم إداء يمّمٗم٦م ظمٓمٌتل اجلٛمٕم٦م ُمـ ضمٚمقس 

قمٚمٞمف ويٙمؼم ظمٚمػ اًمّمٚمقات يٌدأ سم٤مًمٔمٝمر ُمـ يقم اًمٜمحر وي٘مٓمع إذا يمؼم قم٘مٞم٥م 

اًمّمٌح ُمـ راسمٕمف وهل َخس قمنمة صَلة وًمٗمٔمف اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ إهل 

إٓ اهلل واهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل اْلٛمد وإن ؿم٤مء ىم٤مل اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم صمَلصم٤م ٟمً٘م٤ما 

٤ًمدة إطمٜم٤مف ويمذًمؽ اِل٤مًمٙمٞم٦م ذوط ذيمروه٤م ًمّمَلة اجلٛمٕم٦م رم ُمتقهنؿ ه-وًمٚم

اعمٕمتٛمدة ومٞمٝم٤م سمٕمض اْلَلف ِل٤م ؾمٌؼ يٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م وايمتٗمٞم٧م سمَم ؾمٌؼ ذيمرة ظمِمٞم٦م 

ظم٤مص٦م وىمد رأي٧م حتٗمظ أئٛم٦م أقمَلم ومٞمَم يمتٌقه قمغم سمٕمض شمٚمؽ , آـم٤مًم٦م سمَل ـم٤مئؾ

٘مقَلؿ يمَم ؾمٞم٠متك ذيمره ان ؿم٤مء اًمنموط ًمٕمدم اؾمتٜم٤مد ُمـ ىم٤مًمقا ِّب٤م قمغم أدًم٦م ُم٘مٌقًم٦م ًم

وهٜم٤م ًمٜم٤م قمقدة ًمٚمٛمزيد ُمـ شمقوٞمح  وم٘مف صَلة اجلٛمٕم٦م ُمع  -اهلل رم شمٕمٚمٞم٘مك قمغم ذًمؽ

وُمٕمف ؿم٤مرطمٝم٤م رم اًمروو٦م اًمٜمدي٦م   طمٞم٨م ي٘مقل رم اًمدرر اًمٌٝمٞم٦م اًمِمقيم٤مٟمك ؒ

ة ) اعم٤ًمومر واعمريض وهل يم٤ًمئر واًمٕمٌد وصَلة اجلٛمٕم٦م دم٥م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ إٓ اعمرأ

ووىمتٝم٤م وىم٧م  ,اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ– ًمٗمٝم٤م إٓ ذم ُمنموقمٞم٦م اْلٓمٌتلم ىمٌٚمٝم٤ماًمّمٚمقات ٓ خت٤م

اًمٔمٝمر  وقمغم ُمـ طميه٤م أٓ يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس وأن يٜمّم٧م طم٤مل اْلٓمٌتلم وٟمدب 

ُمـ اإلُم٤مم وُمـ أدرك ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م وم٘مد أدريمٝم٤م قًمف اًمتٌٙمػم واًمتٓمٞم٥م واًمتجٛمؾ واًمدٟم

مم ؾمٌع شمٙمٌػمات ىمٌؾ وصَلة اًمٕمٞمديـ هل ريمٕمت٤من ذم إو, وهك رم يقم قمٞمد  رظمّم٦م

يًتح٥م اًمتجٛمؾ واْلروج إمم واًم٘مراءة وذم اًمث٤مٟمٞم٦م َخس يمذًمؽ وَيٓم٥م سمٕمده٤م 

ظم٤مرج اًمٌٚمد وخم٤مًمٗم٦م اًمٓمريؼ وإيمؾ ىمٌؾ اْلروج ذم اًمٗمٓمر دون إوحك ووىمتٝم٤م 

 -(سمٕمد ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمدر رُمح إمم اًمزوال وٓ أذان ومٞمٝم٤م وٓ إىم٤مُم٦م ا ـه
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جلٛمٕم٦م ويمذااْلٙمؿ رم طم٤مل اضمتَمع اًمٕمٞمد وقمـ اؿمؽماط طمْمقر إرسمٕملم ًمّمَلة ا

ـْ ىَمْقٍم  ()وأن٘مؾ قمٜمف ًمٚمٗم٤مئدة واعمدارؾم٦م ؾمئؾ ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ واجلٛمٕم٦م قَم

٤م إَذا  9وم٠مضم٤مب ؟َأْم فُمْٝمرٌ  ؟َأمُجَُٕم٦مٌ  ؛ُُمِ٘مٞمِٛملَم سمَِ٘مْرَي٦ِم َوُهْؿ ُدوَن َأْرسَمِٕملَم َُم٤مَذا ََي٥ُِم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َأُمه

ـْ   يَم٤مَن ذِم اًْمَ٘مْرَي٦ِم َأىَمؾُّ ُِم
ِ
ُْؿ ُيَّمٚمُّقَن فُمْٝمًرا قِمٜمَْد َأيْمَثِر اًْمُٕمَٚمََمء ٤موِمِٕملِّ  9َأْرسَمِٕملَم َرضُمًَل وَم٢ِمهنه يَم٤مًمِمه

 َيُ٘مقًُمقنَ قَوَأْْحَد ذِم اعْمَِْمُٝمقِر قَمٜمُْف َويَمَذًمَِؽ َأبُ 
ِ
٤موِمِٕمله َوَأْْحَد َوَأيْمَثَر اًْمُٕمَٚمََمء ـه اًمِمه  9طَمٜمِٞمَٗم٦َم ًَمِٙم

 - ا مُجَُٕم٦ًم(إَذا يَم٤مُٟمقا َأْرسَمِٕملَم َصٚمهقْ 
ِ
ه
ِ
إَذا  ،وقمـ اضمتَمع اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد ىم٤مل )اْْلَْٛمُد ّلِل

 ذِم َذًمَِؽ صَمََلصَم٦ُم َأىْمَقالٍ 
ِ
َأنهُف دَم٥ُِم  9َأطَمُدَه٤م 9اضْمَتَٛمَع اجْلُُٛمَٕم٦ُم َواًْمِٕمٞمُد ذِم َيْقٍم َواطِمٍد وَمٚمِْٚمُٕمَٚمََمء

ـْ ؿَمِٝمَد اًْمِٕمٞمدَ  ٦ِم قَمغَم ُوضُمقِب يَمََم دَم٥ُِم ؾَم٤مِئُر ا -اجْلُُٛمَٕم٦ُم قَمغَم َُم اًمه جْلَُٛمِع ًمٚمٕمٛمقُم٤مت اًمده

ذِّ  9َواًمثه٤ميِن  -اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َقا زِم َواًمِمه ـْ َأْهِؾ اًْمؼِمِّ ُِمْثَؾ َأْهِؾ اًْمَٕمَقا ُ٘مُط قَم ًْ ـَ قمٗم٤من  ؛شَم َنه قُمْثََمَن سْم
ِٕ

ـْ قَوهُ  ٤9مًم٨ُِم َواًْمَ٘مْقُل اًمثه  -َأْرظَمَص ََلُْؿ ذِم شَمْرِك اجْلُُٛمَٕم٦ِم َِله٤م َصغمه ِِّبِْؿ اًْمِٕمٞمدَ  ِحٞمُح َأنه َُم اًمّمه

ـْ ؿَم٤مَء  َُم٤مِم َأْن ُيِ٘مٞمَؿ اجْلُُٛمَٕم٦َم ًمَِٞمِْمَٝمَدَه٤م َُم ـْ قَمغَم اإْلِ ؿَمِٝمَد اًْمِٕمٞمَد ؾَمَ٘مَٓم٧ْم قَمٜمُْف اجْلُُٛمَٕم٦ُم ًَمِٙم

ـْ َلْ َيِْمَٝمْد اًْمِٕمٞمدَ  ِلِّ قَوَهَذا هُ  -ؿُمُٝمقَدَه٤م َوَُم ـْ اًمٜمٌه ٠ْمبُقُر قَم ِْلَ ِر يَمُٕمٛمَ  9َوَأْصَح٤مسمِفِ  ☺ا

ِهؿْ  سَمػْمِ َوهَمػْمِ ـِ اًمزُّ ٌه٤مٍس َواسْم ـِ قَم ُٕمقٍد َواسْم ًْ ـِ َُم َح٤مسَم٦ِم ذِم  -َوقُمْثََمَن َواسْم ـْ اًمّمه َٓ ُيْٕمَرُف قَم َو

ِلِّ  -َذًمَِؽ ظِمََلٌف  ـْ اًمٜمٌه ٜمه٦ِم قَم ًُّ ـْ اًم ٌُْٚمْٖمُٝمْؿ َُم٤م ذِم َذًمَِؽ ُِم  َلْ َي
َُملْمِ َوَأْصَح٤مُب اًْمَ٘مْقًَملْمِ اعْمَُتَ٘مدِّ

َص ذِم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َوذِم ًَمْٗمٍظ َأنهُف ىَم٤مَل  َِله٤م ☺   9اضْمَتَٛمَع ذِم َيْقُِمِف قِمٞمَداِن َصغمه اًْمِٕمٞمَد صُمؿه َرظمه

ِٛمُٕمقَن{} ـْ ؿَم٤مَء َأْن َيِْمَٝمَد اجْلُُٛمَٕم٦َم وَمْٚمَٞمِْمَٝمْد وَم٢ِمٟمه٤م جُمْ ا وَمَٛم ٌُْتْؿ ظَمػْمً ٤َم اًمٜمه٤مُس إٟمهُٙمْؿ ىَمْد َأَص  -َأهيُّ

ُف إ ْٝمَر إَذا َلْ َيِْمَٝمْد َوَأيًْْم٤م وَم٢ِمٟمه ُف ُيَّمكمِّ اًمٔمُّ ضْمتََِمِع صُمؿه إٟمه
ِٓ َذا ؿَمِٝمَد اًْمِٕمٞمَد طَمَّمَؾ َُمْ٘مُّمقُد ا

ُؾ َُمْ٘مُّمقَد اجْلُُٛمَٕم٦ِم- َوذِم إََي٤مِِّب٤َم قَمغَم اًمٜمه٤مِس  ْٝمُر ذِم َوىْمتَِٝم٤م َواًْمِٕمٞمُد حُيَّمِّ اجْلُُٛمَٕم٦َم وَمَتُٙمقُن اًمٔمُّ

٤مطِ  شَمْْمِٞمٞمٌؼ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوشَمْٙمِديرٌ  ًَ ْٟمٌِ
ِٓ وِر ومِٞمِف َوا ُ ـْ اًمنُّ ـه ََلُْؿ ُِم َْ٘مُّمقِد قِمٞمِدِهْؿ َوَُم٤م ؾُم

ِ
وَم٢ِمَذا  -عم

َنه َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم قِمٞمٌد َوَيْقَم اًْمِٗمْٓمِر  ِٕ سْمَٓم٤مِل َو ـْ َذًمَِؽ قَم٤مَد اًْمِٕمٞمُد قَمغَم َُمْ٘مُّمقِدِه سم٤ِمإْلِ قا قَم ًُ طُمٌِ

٤مِرِع إ ـْ ؿَم٠ْمِن اًمِمه ٤م َواًمٜمهْحِر قِمٞمٌد َوُِم ـْ ضِمٜمٍْس َواطِمٍد َأْدظَمَؾ إطْمَدامُهَ ٤ٌَمَدشَم٤مِن ُِم َذا اضْمَتَٛمَع قِم

ظُْمَرى ْٕ ُ َأقْمَٚمُؿ ا ـه -ذِم ا ظَمِر َوَاّلِله ْٔ َٚملْمِ ذِم ا ًْ ِؾ َوَأطَمَد اًْمُٖم ًْ      يَمََم ُيْدظِمُؾ اًْمُقُوقَء ذِم اًْمُٖم
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م اًمراطم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ُم٤مؾمٌؼ ذيمره ُمـ يمَلم آقمَلم رْحٝمؿ اهلل ٟمٕمؿ أؿمٕمر سمٕمد,)ىمٚم٧م 

اًم٘مٚمٌٞم٦م ُمـ سمٕمض ُم٤م ذيمر أنف ُمـ ذوط صح٦م صَلة اجلٛمٕم٦م رم يمَلم سمٕمض أهؾ 

ُمٕمٚمقم ُمـ هذه اًمِمٕمػمة طمٞم٨م قاًمٕمٚمؿ رم ُمتقهنؿ وذًمؽ ْلٓمقرة ُم٘م٤مم اًمنمط يمَم ه

قمدم اًمّمح٦م وُمـ صمؿ اًمرد وقمدم اًم٘مٌقل سمِم٠مهن٤م واومت٘م٤مر هذا اْلٙمؿ ضورة ًمدًمٞمؾ 

ًمت٤ممم  قذه آدًم٦م ِل٤م ذيمرقمغم اًمٜمحذقمك شمٗمّمٞمغم  صم٤مسم٧م اذن هٞم٤م سمٜم٤م ًمٚمٌح٨م قمـ ه ا

آؾمَلم واًمٌٚمقغ واْلري٦م-واًمذيمقري٦م  ,اؿمؽمط يمؾ ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م ًمقضمقِّب٤م

ة واعم٤ًمومرواًمّمٖمػم  وآىم٤مُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ومَل دم٥م قمغم اًمٙم٤مومر وٓ قمغم اًمٕمٌد واعمرأ

واعمريض وان صٚمقه٤م أضمزأهتؿ وىمٌٚم٧م وهذا ُمٕمٚمقم ل يٜم٤مزع ومٞمف أطمد هم٤مًم٤ٌم 

 ☺قمـ اًمٜمٌّّل  ◙ومٕمـ أيب هريرة  ودًمٞمؾ ذًمؽ صم٤مسم٧م ضمغم,زه ومٚمٜمتج٤مو

ًمٞمس قمغم ُم٤ًمومر مجٕم٦م" صححف آًم٤ٌمٟمك سمٙمثرة ـمرىمف وقمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب "ىم٤مل9

اجلٛمٕم٦م طمؼٌّ واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ذم مج٤مقم٦م إٓه أرسمٕم٦ًم9 قمٌٌد "ىم٤مل9 ☺قمـ اًمٜمٌّّل 

ٌة أوممٚمقك أ ـ رم صحٞمح ؾمٜم طمٞم٨م صححف إًم٤ٌمٟمك ؒ (ُمريٌض وصٌلٌّ أواُمرأ

أبك داوود  وًمتٙمـ ًمٜم٤م اظمقاٟمك رم درؾمٜم٤م  وىمٗمف ُمع ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذط صح٦م 

اْلٓمػم وُمٜمف اؿمؽماط اًمٕمدد ؾمقاء يم٤من إرسمٕملم يمَم ؾمٌؼ قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م قوه

إرسمٕم٦م قمٜمد إطمٜم٤مف ومَم وضمف اًمّمقاب رم وقمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م أقآصمٜم٤م قمنميمَم هوأ

شمٚمخٞمص اْلٌػم ويمذا إًم٤ٌمٟمك رم ارواء  ذًمؽ؟ٟمٜمٔمر ُمٕم٤م امم ُم٤مىم٤مًمف آُم٤مم اسمـ طمجر رم

وُمٜمف  ,اًمٖمٚمٞمؾ رم خترَيٝمَم ًمدًمٞمؾ اؿمؽماط إرسمٕملم رم اًمنمح اًمٙمٌػم وُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ

ُمْم٧م اًمًٜم٦م أن "9طمدي٨م ضم٤مسمر), طمدي٨م ضم٤مسمروهمػمه  طمٞم٨م ي٘مقل ص٤مطم٥م آرواء 

وٕمٞمػ  032ص  (-رواه اًمدارىمٓمٜمل -ذم يمؾ أرسمٕملم ومَم ومقق مجٕم٦م وأوحك وومٓمر

ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرْحـ  (2.066)واًمٌٞمٝم٘مل   053دارىمٓمٜمل رواه اًم -ضمدا

ُمْم٧م اًمًٜم٦م أن ذم يمؾ صمَلصم٦م إُم٤مُم٤م "9اًم٘مرر صمٜم٤م ظمّمٞمػ قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل

وىم٤مل  -"وذم يمؾ أرسمٕملم ومَم ومقق ذًمؽ مجٕم٦م وومٓمر وأوحك وذًمؽ أهنؿ مج٤مقم٦م
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ومٗمل  ذ ُمـ ذًمؽقىمٚم٧م ه -"وٕمٞمػقشمٗمرد سمف قمٌد اًمٕمزيز اًم٘مرر وه"9اًمٌٞمٝم٘مل

 9اضب قمغم طمديثف وم٢مهن٤م يمذب ُمقوققم٦م وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل 9ىم٤مل أْحد) 9اًمتٚمخٞمص()

 -ٓ َيقز اإلطمتج٤مج سمف 9وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن -ُمٜمٙمر اْلدي٨م 9وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل -ًمٞمس سمث٘م٦م

وذم اًم٤ٌمب أطم٤موي٨م أظمرى سمٙمثر ُمـ هذا "هذا اْلدي٨م ٓ حيت٩م سمف 9وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

وىمد ؾم٤مىمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل  اًمٕمدد وأىمؾ ويمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقًم٦م ٓ يّمح ُمٜمٝم٤م ؿمئ

وًمٞمس ذم قمدد إرسمٕملم طمدي٨م صم٤مسم٧م همػم طمدي٨م  -واْل٤مومظ وهمػممه٤م وسمٞمٜم٤م قمٚمٚمٝم٤م

 ٓ يدل قمغم ذـمٞمتف ا ه    وىم٤مل آُم٤مم اسمـ طمجر ؒقيمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ اعمت٘مدم وه

ٜمه٦ُم َأنه ذِم يُمؾِّ َأْرسَمِٕملَم وَمََم وَمْقىَمٝمَ "رم اًمتٚمخٞمص )طَمِدي٨ُم ضَم٤مسمِرٍ  ًُّ  ٤0م مُجَُٕم٦ٌم"َُمَْم٧ْم اًم

 
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ـْ ظُمَّمْٞمٍػ قَم ـِ قَم ْْحَ ٌِْد اًمره ـِ قَم ٌِْد اًْمَٕمِزيِز سْم ـْ طَمِدي٨ِم قَم ٌَْٞمَٝمِ٘ملُّ ُِم اَرىُمْٓمٜمِلُّ َواًْم اًمده

ذِم يُمؾِّ صَمََلصَم٦ٍم إَُم٤مٌم َوذِم يُمؾِّ َأْرسَمِٕملَم وَمََم وَمْقَق َذًمَِؽ مُجَُٕم٦ٌم َوَأْوَحك َووِمْٓمٌر" "قَمٜمُْف سمَِٚمْٗمظِ 

ٌُْد  ٤َم يَمِذٌب أَ َوقَم ْب قَمغَم طَمِديثِِف وَم٢ِمهنه ٤مِئلُّ واًْمَٕمِزيِز ىَم٤مَل َأْْحَُد اْضِ ًَ َُمْقُوققَم٦ٌم َوىَم٤مَل اًمٜمه

َت٩مه سمِِف َوىَم٤مَل  َٓ ََيُقُز َأْن حُيْ ٌه٤مَن  ـُ طِم اَرىُمْٓمٜمِلُّ ُُمٜمَْٙمُر اْْلَِدي٨ِم َوىَم٤مَل اسْم ًَمْٞمَس سمِثَِ٘م٦ٍم َوىَم٤مَل اًمده

ٌَْٞمَٝمِ٘ملُّ َهَذا اْْلَ  َت٩مُّ سمِِٛمْثٚمِِف-اًْم َٓ حُيْ  ِدي٨ُم 

٦ِم   إَذا سَمَٚمَغ َأْرسَمِٕملَم َرضُمًَل وَمَٕمَٚمْٞمِٝمْؿ اجْلُُٛمَٕم٦ُم َأْوَرَدُه َص٤مطِم٥ُم اًمتهتِٛمه
ِ
ْرَداء طَمِدي٨ُم َأيِب اًمده

 ٌَ َٓ َأْصَؾ ًَمُف سَمْؾ َرَوى اًْم ٓه سم٠َِمْرسَمِٕملَم  َٓ مُجَُٕم٦َم إ َٓ َأْصَؾ ًَمُف- طَمِدي٨ُم َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم  ْٞمَٝمِ٘ملُّ َو

ـْ طَمِديثِفِ  يِنُّ ُِم ا ايِنُّ ذِم "َواًمٓمهؼَمَ لَم مجٕم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُدوَن َذًمَِؽ" َزاَد اًمٓمهؼَمَ
ًِ قَمغَم ََخْ

سَمػْمِ َوهُ  ـُ اًمزُّ ـْ ُدوِن َذًمَِؽ َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه ضَمْٕمَٗمُر سْم َٓ دَم٥ُِم قَمغَم َُم َْوؾَمِط َو ْٕ وٌك َوَهٞمه٤مُج قا َُمؽْمُ

ـُ سمًٓم٤مم َوهُ  ٤مُش اعمٗمن وهأَيًْْم٤م وَ قسْم ٌَْٞمَٝمِ٘مّل اًمٜمه٘مه واهل َأيًْْم٤م طَمِدي٨ُم َأنهُف قذِم ـَمِريِؼ اًْم

ِـ  ☺ ـْ ِرَواَي٦ِم اسْم ٌَْٞمَٝمِ٘مّل ُِم ـْ َأْرسَمِٕملَم َلْ َأَرُه َهَٙمَذا َوذِم اًْم ِديٜم٦َِم َوَلْ ََيَْٛمْع سم٠َِمىَمؾه ُِم  مَجََع سم٤ِمعْمَ

 
ِ
ُٕمقٍد ىَم٤مَل مَجََٕمٜم٤َم َرؾُمقُل اّلِله ًْ ْرسَمِٕملَم قـُ َأْرسَمُٕمقَن َرضُمًَل َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًَمُف َٟمحْ َوَٟمحْ  ☺َُم أَ

٤م َُم٤م َرَواُه "وَمَ٘م٤مَل  ُؼ سم٤ِمجْلُُٛمَٕم٦ِم- َوَأُمه ٞمََم َيَتَٕمٚمه
إٟمهُٙمْؿ َُمٜمُّْمقُروَن"  اْْلَِدي٨ُم َوًَمْٞمَس َهَذا ومِ

ـِ يَمْٕم٥ِم قَأبُ  ـِ سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ٤م طَمِدي٨َم قَم مُهَ ٌه٤مَن َوهَمػْمُ ـُ طِم ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنه َأب٤َمُه يَم٤مَن إَذا َداُود َواسْم سْم
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ـِ ُزَراَرَة ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧م ًَمُف َي٤م َأبََت٤مُه َرَأي٧ْم  َؾْمَٕمَد سْم ِٕ َؿ  ؾَمِٛمَع اًمٜمَِّداَء َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم شَمَرطمه

َذاَن ًمِْٚمُجُٛمَٕم٦ِم َُم٤م هُ  ْٔ ََم ؾَمِٛمْٕم٧م ا ـِ ُزَراَرَة يُمٚمه َؾْمَٕمَد سْم ِٕ َنهُف أَ قاؾْمتِْٖمَٗم٤مَرك  ِٕ ـْ مَجََع ىَم٤مَل  ُل َُم وه

ِة سَمٜمِل سَمَٞم٤مَو٦َم ىُمْٚم٧م يَمْؿ يُمٜمُْتْؿ َيْقَُمِئٍذ ىَم٤مَل  ـْ طَمره سمِٜم٤َم وِمٞمٜمَِ٘مٞمٍع ُيَ٘م٤مُل ًَمُف َٟمِ٘مٞمُع اْْلَِْمََمِت ُِم

يِنُّ ذِم اًْمَٙمٌػِِم  ا َٓ َيُدلُّ ِْلَِدي٨ٍم اًم٤ٌمب َوَرَوى اًمٓمهؼَمَ ـٌ ًَمِٙمٜمهُف  ًَ َأْرسَمُٕمقَن َرضُمًَل َوإؾِْمٜم٤َمُدُه طَم

ِديٜم٦ََم ُُمّْمَٕم٥ُم وَ  ـَ اعْمَ ـْ اعْمَُٝم٤مضِمِري ـْ ىَمِدَم ُِم ُل َُم َنَّْم٤مِريِّ ىَم٤مَل َأوه ْٕ ُٕمقٍد ا ًْ ـْ َأيِب َُم َْوؾَمِط قَم ْٕ ا

ـُ قُمَٛمػْمٍ َوهُ   قسْم
ِ
ٌَْؾ َأْن َيْ٘مَدَم َرؾُمقُل اّلِله ـْ مَجََع ِِّب٤َم يقم اجلٛمٕم٦م مجٕمٝمؿ ىَم ُل َُم َوُهْؿ  ☺أَوه

ظَْمَيِ اصْمٜم٤َم قَمنَمَ َرضُمًَل َوذِم إؾْم  ْٕ ـُ َأيِب ا َوِٕمٞمٌػ َوََيَْٛمُع سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ قَوهُ  ,ٜم٤َمِدِه َص٤مًمُِح سْم

ِل سم٠َِمنه َأؾْمَٕمَد يَم٤مَن آُِمًرا َويَم٤مَن ُُمّْمَٕم٥ُم إَُم٤مًُم٤م( ويٕمٚمؼ آُم٤مم اسمـ طمجر قمغم ُم٤مذيمره  َوه ْٕ ا

ْؿ ُمـ ذوط أظمرى يم٤معمٍم ُمثَل واعمٙم٤من اًمقاطمد ىم٤مئَل )ىَمْقًُمُف َلْ شَم٘مُ  اًمراومٕمك ؒ

 
ِ
ىَم٤مَُم٦ِم  ☺اجْلُُٛمَٕم٦ُم ذِم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اّلِله ٓه ذِم َُمْقِوِع اإْلِ ـَ إ ؿِمِدي ا  اًمره

ِ
َٓ ذِم قَمْٝمِد اْْلَُٚمَٗم٤مء َو

ُْؿ  َقْمَٔمِؿ َُمَع َأهنه ْٕ ِجِد ا ًْ ٓه ذِم اعْمَ ٓه ذِم َُمْقِوٍع َواطِمٍد َوَلْ ََيَْٛمُٕمقا إ َوَلْ ُيِ٘مٞمُٛمقا اجْلُُٛمَٕم٦َم إ

ِديٜم٦َِم َأىَم٤مُُمقا اًمْ  ٤ٌَمِئُؾ اًْمَٕمَرِب يَم٤مُٟمقا ُُمِ٘مٞمِٛملَم طَمْقَل اعْمَ َٕمَٗم٦ِم َوىَم ٌََٚمِد ًمِٚمْمه  َواًْم
ِ
ء ْحَرا ِٕمٞمَد ذِم اًمّمه

ِلُّ  َٓ َأَُمَرُهْؿ اًمٜمٌه ىًم٤م َويُمؾُّ َهِذِه  ☺َوَُم٤م يَم٤مُٟمقا ُيَّمٚمُّقَن اجْلُُٛمَٕم٦َم َو َر َهَذا ُُمَٗمره
ِِّب٤َم ُذيمِ

ٜمِْٗمٞمه٦ِم َُم٠ْمظَم   اعْمَ
ِ
َؿْمَٞم٤مء ْٕ ِجَد ا ًْ ٓه َُم ِديٜم٦َِم َُمَٙم٤مٌن َُيَْٛمُع وِمٞمِف إ ـْ سم٤ِمعْمَ  وَمَٚمْؿ َيُٙم

ِ
ء ؾْمتِْ٘مَرا ِٓ ُذَه٤م سم٤ِم

٤مًمُِػ َذًمَِؽ َوذِم  ٤موِمِٕملُّ يَمََمؾَمَٞم٠ْميِت َُمَع َأنهُف ىَمْد َوَرَد ذِم سَمْٕمٍض َُم٤م َُيَ َح اًمِمه ِديٜم٦َِم َوِِّبََذا َسه اعْمَ

وِمُ٘مُف َأطَم٤مِدي٨ُم َوِٕمٞمَٗم٦مٌ  ـْ َأطَم٤مِدي٨َم  سَمْٕمٍض َُم٤م ُيَقا ٧ْم سم٠َِمْوَٕمَػ ُِم ًَ َت٩مُّ ِِّب٤َم اْْلُُّمقُم َوًَمْٞم حَيْ

ٓه ذِم ُِمٍْمٍ  يَؼ إ َٓ شَمنْمِ َٓ مُجَُٕم٦َم َو َٗمُف  ,يَمثػَِمٍة اطْمَت٩مه ِِّب٤َم َأْصَح٤مسُمٜم٤َم- ُِمٜمَْٝم٤م طَمِدي٨ُم قَمكِمٍّ  َوٕمه

ـِ يَمْٕم٥ٍم ذِم دَمِْٛمٞمِع َأؾْمٕمَ  ـِ سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ـِ ُزَراَرَة ِِّبِْؿ ذِم َٟمِ٘مٞمِع اْْلَِْمََمِت َأْْحَُد َوطَمِدي٨ُم قَم َد سْم

َح٤مسَم٦ِم  ـْ اًمّمه ـْ َأبِٞمِف َويَم٤مَن ُِم ٤ٌَمَء قَم ـْ َأْهِؾ ىُم ـْ ـَمِريِؼ َرضُمٍؾ ُِم ُِمِذيِّ ُِم ْ ؾَمَٞم٠ْميِت َوطَمِدي٨ُم اًمؽمِّ

ِلُّ  ٤ٌَمَء وِمٞمفِ  ☺ىَم٤مَل َأَُمَرَٟم٤م اًمٜمٌه ـْ ىُم ـْ طَمِدي٨ِم َأيِب َهَذا اعْمَْجُٝمق ,َأْن َٟمِْمَٝمَد اجْلُُٛمَٕم٦َم ُِم ُل َوُِم

ْٞمُؾ إمَم َأْهٚمِفِ  ـْ آَواُه اًمٚمه ـْ  ,ُهَرْيَرَة اجْلُُٛمَٕم٦ُم قَمغَم َُم ُِمِذيُّ َوًَمُف ؿَم٤مِهٌد ُِم ْ َٗمُف َأْْحَُد َواًمؽمِّ َوٕمه

ٌَْٞمَٝمِ٘ملُّ ا ـه  -طَمِدي٨ِم َأيِب ىِمََلسَم٦َم ُُمْرؾَمٌؾ َرَواُه اًْم
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رويٜم٤م قمـ اسمـ  ,ٕمٚمَمءرم آذاف قمغم ُمذاه٥م اًم وىم٤مل آُم٤مم اسمـ اعمٜمذر ؒ

قمٛمر أنف يم٤من يرى أهؾ اعمٞم٤مه سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م َيٛمٕمقن وٓ يٕمٞم٥م ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ، 

أن يمؾ ىمري٦م قمٚمٞمٝم٤م قوروى قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أنف يمت٥م سمذًمؽ-وومٞمف ىمقل صم٤من وه

أُمػم َيٛمع ومٞمٝم٤م، روى ذًمؽ قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، وسمٜمحقه ىم٤مل إزواقمك، واًمٚمٞم٨م 

أن ٓ مجٕم٦م وٓ شمنميؼ إٓ ذم ُمٍم ضم٤مُمع، روى ق٤مًم٨م9 وهسمـ ؾمٕمد-  وومٞمف ىمقل صم

ٓ مجٕم٦م آ رم ُمٍم 9ذًمؽ قمـ قمكم، وسمف ىم٤مل اًمٜمخٕمك-وىم٤مل اْلًـ واسمـ ؾمػميـ

أن اجلٛمٕم٦م إٟمَم دم٥م قمغم قوه"ضم٤مُمع وسمف ىم٤مل اًمٜمٕمَمن  واسمـ اْلًـ- وومٞمف ىمقل راسمع9

ٓ ئمٕمٜمقن قمٜمٝم٤م سم٤مًمٖملم، وشمٙمقن سمٞمقهت٤م جمتٛمٕم٦م  ا، أطمرارً يمؾ ىمري٦م ومٞمٝم٤م أرسمٕمقن رضمًَل 

، إٓ فمٕمـ طم٤مضم٦م" هذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل-وُم٤مل أْحد واؾمح٤مق امم هذا ٤مؿمت٤مًء وٓ صٞمٗمً 

 أيَم ىمري٦م ومٞمٝم٤م أرسمٕمقن رضمًَل قوومٞمف ىمقل ظم٤مُمس   وه– اًم٘مقل ول يِمؽمـم٤م هذه اًمنموط

قمٚمٞمٝمؿ إُم٤مم طم٤مض ي٘ميض سمٞمٜمٝمؿ، ومٚمٞمخٓم٥م وًمٞمّمؾ ِّبؿ ريمٕمتلم- وومٞمف ىمقل  اومّم٤مقمدً 

ًمرواي٦م اًمراسمٕم٦مقؾم٤مدس وه قمـ قمٛمر اسمـ قمٌداًمٕمزيز أنف يمت٥م9 أيَم ىمري٦م اضمتٛمع ومٞمٝم٤م  ا

إذا ل حيي اإلُم٤مم إٓ صمَلصم٦م قومٚمٞمّمٚمقا اجلٛمٕم٦م- وومٞمف ىمقل ؾم٤مسمع9 وه َخًقن رضمًَل 

ىمقل  امم أن ىم٤مل ؒ    , ىمقل إوزاقمك ُمذه٥م وأبك صمقر  قصغم ِّبؿ اجلٛمٕم٦م وه

  ;8>اجلٛمٕم٦م9   َّ يم  ىم مم خم حم جم يلُّٱ إوزاقمل ُمقاومؼ ًمٔم٤مهر ىمقًمف9

 -أي٦م  ا ـه

سحي٦م واوح٦م يمَم قمٝمدٟم٤مه٤م رم  وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م يمٚمَمت اًمِمقيم٤مٟمك ؒ 9ىمٚم٧م

زيدى يمَم قوه اًمًٞمؾ اجلرار رم ؾمٞم٤مق شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم اِل٤مشمـ عمختٍم إزه٤مر ؒ

ٟمٕمٚمؿ )وأُم٤م آؾمتدٓل سم٠من اجلٛمٕم٦م أىمٞمٛم٧م ذم وىم٧م يمذا وقمدد ُمـ طميه٤م يمذا ومٝمذا 

يم٤من هذا صحٞمح٤م قؾمتدٓل وًماؾمتدٓل سم٤مـمؾ ٓ يتٛمًؽ سمف ُمـ يٕمرف يمٞمٗمٞم٦م آ

ذم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات دًمٞمَل قمغم اؿمؽماط اًمٕمدد-  ☺ًمٙم٤من اضمتَمع اعمًٚمٛملم ُمٕمف 
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واْل٤مصؾ أن صَلة اجلَمقم٦م ىمد صح٧م سمقاطمد ُمع اإلُم٤مم وصَلة اجلٛمٕم٦م هل صَلة 

ُمـ اًمّمٚمقات ومٛمـ اؿمؽمط ومٞمٝم٤م زي٤مدة قمغم ُم٤م شمٜمٕم٘مد سمف اجلَمقم٦م ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ وٓ دًمٞمؾ 

أن اًمنموط إٟمَم شمث٧ٌم سم٠مدًم٦م ظم٤مص٦م شمدل قمغم اٟمٕمدام اعمنموط  وىمد قمرومٜم٤مك همػم ُمرة

قمٜمد اٟمٕمدام ذـمف وم٢مصم٤ٌمت ُمثؾ هذه اًمنموط سمَم ًمٞمس سمدًمٞمؾ أصَل ومْمَل قمـ أن 

يٙمقن دًمٞمَل قمغم اًمنمـمٞم٦م جم٤مزوم٦م سم٤مًمٖم٦م وضمرأة قمغم اًمت٘مقل قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف وقمغم 

زم َخ٦ًم قمنم ىمقٓ ذيٕمتف واًمٕمج٥م ُمـ يمثرة إىمقال ذم شم٘مدير اًمٕمدد طمتك سمٚمٖم٧م إ

وًمٞمس قمغم رء ُمٜمٝم٤م دًمٞمؾ يًتدل سمف ىمط إٓ ىمقل ُمـ ىم٤مل إهن٤م شمٜمٕم٘مد مج٤مقم٦م اجلٛمٕم٦م سمَم 

وهذا اًمنمط أيْم٤م ل يدل  9-ىمقًمف وُمًجد ُمًتقـمـ  أىمقل,شمٜمٕم٘مد سمف ؾم٤مئر اجلَمقم٤مت

قمٚمٞمف دًمٞمؾ يّمٚمح ًمٚمتٛمًؽ سمف عمجرد آؾمتح٤ٌمب ومْمَل قمـ اًمنمـمٞم٦م وًم٘مد يمثر 

ٚمغ إزم طمد شم٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م-  واْلؼ أن هذه اجلٛمٕم٦م اًمتَلقم٥م ِّبذه اًمٕم٤ٌمدة وسم

ومريْم٦م ُمـ ومرائض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وؿمٕم٤مر ُمـ ؿمٕم٤مرات اإلؾمَلم وصَلة ُمـ اًمّمٚمقات 

ومٛمـ زقمؿ أنف يٕمتؼم ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يٕمتؼم ذم همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات ل يًٛمع ُمٜمف ذًمؽ إٓ 

د اهلل سمدًمٞمؾ وىمد ختّمّم٧م سم٤مْلٓم٦ٌم وًمٞم٧ًم اْلٓم٦ٌم إٓ جمرد ُمققمٔم٦م يتقاقمظ ِّب٤م قم٤ٌم

وم٢مذا ل يٙمـ ذم اعمٙم٤من إٓ رضمَلن ىم٤مم أطمدمه٤م َيٓم٥م واؾمتٛمع ًمف أظمر صمؿ ىم٤مُم٤م ومّمٚمٞم٤م 

صَلة اجلٛمٕم٦م  وًم٘مد شميب اجلَلل ذم هذه اًمنموط شميسم٤م ي٠مب٤مه اإلٟمّم٤مف سمؾ ي٠مب٤مه 

اًمتح٘مٞمؼ وُم٤مل ُمع اْلقارج ذم سمٕمْمٝم٤م يمَم ضمرت قم٤مدشمف سم٤مًم٘مٞم٤مم ذم اعمقاـمـ اعمٌتدقم٦م 

 وإىمقال اعمخؽمقم٦م-

شمرا يٗمٞمد اًم٘مٓمع سم٠من اًمٜمٌل  9وظمٓمٌت٤من ىمٌٚمٝم٤م  اًمخ  أىمقل 9ىمقًمف ىمد صم٧ٌم صمٌقشم٤م ُمتقا

ُم٤م شمرك اْلٓم٦ٌم ذم صَلة اجلٛمٕم٦م ىمط وم٤مجلٛمٕم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف هل  ☺

صَلة اًمريمٕمتلم ُمع اْلٓم٦ٌم ىمٌٚمٝم٤م وىمد أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز سم٤مًمًٕمل إزم ذيمر 

ل اعمرادة سم٤مًمذيمر وم٤مْلٓم٦ٌم ومريْم٦م-وأُم٤م يمقهن٤م اهلل واْلٓم٦ٌم ُمـ ذيمر اهلل إذا ل شمٙمـ ه
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ُمع قمدده٤م" وم٘مد قمروم٧م ُم٤م ومٞمف وهٙمذا "ذـم٤م ُمـ ذوط اجلٛمٕم٦م ومَل- وأُم٤م ىمقًمف9

اؿمؽماط ـمٝم٤مرهتؿ وـمٝم٤مرة اْلٓمٞم٥م ومٚمٞمس قمغم ذًمؽ دًمٞمؾ سمؾ يّمح أن َيٓم٥م 

حمدث وهؿ حمدصمقن صمؿ ي٘مقم وي٘مقُمقن ومٞمتٓمٝمرون ويّمٚمقن صَلة اجلٛمٕم٦م-ا ه(    قوه

داود وأْحد واْل٤ميمؿ   ق٦م اضمتَمع اًمٕمٞمد واجلٛمٕم٦م     وم٘م٤مل روى أبعم٠ًمل وشمٕمرض ؒ

ىمد اضمتٛمع ذم يقُمٙمؿ هذا قمٞمدان ومٛمـ ؿم٤مء "ىم٤مل9 ☺ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌل 

 اسمـ وصححف اْل٤ميمؿ وأظمرج ٟمحقهأضمزأه قمـ اجلٛمٕم٦م وم٢مٟم٤م جمٛمٕمقن"، ىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم 

واْل٤ميمؿ قمـ  "،;،0481"اًمٜم٤ًمئلو دأودقُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ وأظمرج أب

وه٥م سمـ يمٞم٤ًمن ىم٤مل9 اضمتٛمع قمٞمدان قمغم قمٝمد اسمـ اًمزسمػم وم٠مظمر اْلروج طمتك شمٕم٤مزم 

اًمٜمٝم٤مر صمؿ ظمرج ومخٓم٥م وم٠مـم٤مل اْلٓم٦ٌم صمؿ ٟمزل ومّمغم ول يّمؾ ًمٚمٜم٤مس يقُمئذ اجلٛمٕم٦م 

ومذيمر ذًمؽ ٓسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل9 أص٤مب  اًمًٜم٦م   ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح وأظمرضمف أيْم٤م 

ُم٤م ىم٤مًمف وه٥م سمـ يمٞم٤ًمن ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح قـ قمٓم٤مء سمٜمح"،قم0/61دأود >"قأب

ومجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه يدل قمغم أن اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٕمٞمد رظمّم٦م ًمٙمؾ أطمد وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ىمقًمف 

ًمف قمغم أن هذا اًمتجٛمٞمع ُمٜمف "9☺ ا  ًمٞمس سمقاضم٥م- ☺وم٢مٟم٤م جمٛمٕمقن" وم٘مد دًم٧م أىمقا

ضمتَمع اًمٕمٞمد وىمد ضم٤مءت آصم٤مر ُمٕمْمدة أورده٤م  اًم٘محٓم٤مٟمك طمٗمٔمف اهلل رم ُم٠ًمل٦م ا ـه

واجلٛمٕم٦م ذم يقم واطمد9 وم٘م٤مل إذا واومؼ يقم قمٞمد يقم اجلٛمٕم٦م طمي اإلُم٤مم وُمـ ؿم٤مء 

ُمـ اًمٜم٤مس، وصغم ِّبؿ؛ ْلدي٨م إي٤مس سمـ أيب رُمٚم٦م اًمِم٤مُمل، ىم٤مل9 ؿمٝمدت ُمٕم٤موي٦م سمـ 

قمٞمديـ  ☺ي٠ًمل زيد سمـ أرىمؿ، ىم٤مل9 أؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل قأيب ؾمٗمٞم٤من وه

ع؟ ىم٤مل9 صغم اًمٕمٞمد صمؿ رظمص ذم اضمتٛمٕم٤م ذم يقم؟ ىم٤مل9 ٟمٕمؿ، ىم٤مل9 ومٙمٞمػ صٜم

قمـ رؾمقل  ◙وْلدي٨م أيب هريرة  شُمـ ؿم٤مء أن يّمكم ومٚمٞمّمؾِّ »اجلٛمٕم٦م، وم٘م٤مل9 

ه ُمـ اجلٛمٕم٦م، »أنف ىم٤مل9  ☺اهلل  ىمد اضمتٛمع ذم يقُمٙمؿ هذا قمٞمدان ومٛمـ ؿم٤مء أضمزأ

اضمتٛمع »أنف ىم٤مل9  ☺قمـ رؾمقل اهلل  ¶وْلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  شوإٟم٤م جمّٛمٕمقن

ه ُمـ اجلٛمٕم٦م وإٟم٤م جمّٛمٕمقن إن ؿم٤مء اهللقمٞمدان ذم يقُمٙمؿ هذا ومٛمـ ؿم٤مء أضم  شزأ
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، ومّمغم ☺اضمتٛمع قمٞمدان قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »ىم٤مل9  ¶وْلدي٨م اسمـ قمٛمر 

 شُمـ ؿم٤مء أن ي٠ميت اجلٛمٕم٦م ومٚمٞم٠مهت٤م، وُمـ ؿم٤مء أن يتخّٚمػ ومٚمٞمتخّٚمػ»سم٤مًمٜم٤مس صمؿ ىم٤مل9 

وهذه إطم٤مدي٨م شمدل قمغم أن صَلة اجلٛمٕم٦م سمٕمد صَلة اًمٕمٞمد شمّمػم رظمّم٦م9 َيقز 

ظم٤مص سمٛمـ صغم اًمٕمٞمد دون ُمـ ل يّمٚمٝم٤م، وُمـ ل حيي صَلة ق، وهومٕمٚمٝم٤م وشمريمٝم٤م

؛ ٕن اًمٔمٝمر هل اًمٗمرض إصكم صمؿ إن اجلٛمٕم٦م إذا وم٤مشم٧م ذم ا اجلٛمٕم٦م، وم٢مٟمف يّمكم فمٝمرً 

ومٝمل اًمٌدل قمٜمٝم٤م أُم٤م اإلُم٤مم ومَل شمً٘مط قمٜمف  ٤مهمػم يقم اًمٕمٞمد وضم٧ٌم صَلة اًمٔمٝمر إمج٤مقمً 

ريمٝم٤م ُٓمتٜمع ومٕمؾ اجلٛمٕم٦م ذم شمق؛ وٕنف ًمشوإٟم٤م جمّٛمٕمقن»9 ☺قمغم اًمّمحٞمح؛ ًم٘مقًمف 

  -شطمؼ ُمـ دم٥م قمٚمٞمف، وُمـ يريده٤م، سمخَلف همػمه ُمـ اًمٜم٤مس

اًمقاضم٥م اًمذى ل َيتٚمػ قمغم قاًمًٕمك اْلثٞم٨م ٟمحقطمرى سمٜم٤م وأومم ه, ىمٚم٧م

وضمقسمف   سملم  اعمًٚمٛملم وأئٛمتٝمؿ آ ؿمذوذ ٓ اقمت٤ٌمر سمخَلومٝم٤م وأقمٜمك سمف اًمٕمٛمؾ ًمٕمقدة 

ٜم٤م أن إذن ُمٜمف ذط ُمـ ذوط صح٦م اًمذى ىم٤مل اًمٌٕمض ُمـ أئٛمت(اًمًٚمٓم٤من )اْلٚمٞمٗم٦م

صَلة اجلٛمٕم٦م وم٤مٕطمٜم٤مف رْحٝمؿ اهلل ورهمؿ اٟمٗمرادهؿ ِّبذا اًمرأى يم٤مٟمقا يتحدصمقن 

واْلَلوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م رم أوج ىمقهت٤م  أُم٤م ٟمًتحك أن ُمـ اًمٙمَلم قمـ هذا اًمنمط 

أتؽمك أن صَلة اجلٛمٕم٦م سملم اعمًٚمٛملم أهي٤م اًم٤ًمدة  ؟واْلَلوم٦م رم إؾم٤مس هم٤مئ٦ٌم

!!                             ؟آي٤مم اْل٤ٌممم سمٙمؾ قمجٞم٥م همري٥م قمغم اًمٜمٗمس إبٞم٦م ألٞمؿ ظمّمقص٤م هذه

ومٚمـ ي٠مُمر ومْمَل ُمـ أن ,أظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك سمَل شمردد وٓ اٟمتٔم٤مر هٞم٤م امم صَلة اجلٛمٕم٦م 

ًمٞمٝم٤م وي٠مذن ِّب٤م أطمد ُمـ أُمث٤مل ه١مٓءقيدقم طمتك وقمٜمد قمقدشمف سمٕمد ـمقل همٞم٤مب , ا

ؽمط قمغم اًمراضمح ان ؿم٤مء اهلل آذن ُمٜمف اعمٝمؿ أن وأقمٜمك سمف ؾمٚمٓم٤من آؾمَلم ومَل يِم

ٟمتٕم٤مون مجٞمٕم٤م رم اًمٕمٛمؾ اعمًتٛمر اعمثٛمر اًمنمقمك رم ـمريؼ قمقدة هذا اًمًٚمٓم٤من ًمٞم٘مقم 

سمدورة اعمٜمقط سمف شمقيمٞمَل ُمٜم٤م يم٠مُم٦م ًمف  ُمـ طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م سمف  وأنٌف 

اًمٕمٞمد وجٛمٕم٦م أوُمع اْلٓم٦ٌم ؾمقاء ًمٚم ؟ُم١ميمدا   ًمًٜم٤م ُم١ًموًملم ُمتك شمٙمقن هذه اًمٕمقدة

ويٞمٜمٝمَم ومرق رم اْلٙمؿ ومخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ذط صح٦م َل٤م قمٜمد مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء 9)ىمٚم٧م
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ومٚمؿ يذه٥م امم ُم٤م رضمحف –اْلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م وإطمٜم٤مف واعمٕمتٛمد قمٜمد اِل٤مًمٙمٞم٦م 

اًمِمقيم٤مٟمك ُمـ قمدم اًمنمـمٞم٦م َل٤م ًمٚمّمح٦ميمَم ؾمٌؼ رم يمَلُم٦م قمٜمٝم٤م آ اًم٘مٚمٞمؾ ُمثؾ اإلُم٤مم 

وطم٤مصؾ إُمر ًمتٙمـ ًمٜم٤م – (د ومٚمٞم٧ًم يمذًمؽأُم٤م اْلٓم٦ٌم ًمٚمٕمٞم اسمـ طمزم ؒ

سم٤مَي٤مز وىمٗم٦م قمغم ـمريؼ اًمتجقيد َل٤م ومٗمك قاظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك  رم هن٤مي٦م شمٚمؽ اعمدارؾم٦م وًم

اًمقاىمع إًمٞمؿ ُمـ شمٕمٛمد اًمتٝم٤مون رم طمْمقره٤م ًمدى ىمٓم٤مع قمريض ُمـ اعمًٚمٛملم  رهمؿ 

أطمقاَل٤م يمَم ذه٥م  أهن٤م ذط صح٦م ًمّمَلة اجلٛمٕم٦م )قمغم اًمراضمح( وأىمؾ

أهن٤م واضم٦ٌم  وقمغم هذا ومتٕمٛمد او٤مقمتٝم٤م قمغم ظمٓمر ٟم٠ًمل اهلل   اًمِمقيم٤مٟمك ؒ

ٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م ظم٤مص٦م  ٟمٕمؿ اظمقاٟمك اًمدقم٤مة ومٕمغم ـمريؼ اًمتجقيد َل٤م   اًمٕم٤مومٞم٦م ٓظمقا

ٟمٜم٤م اْلٓم٤ٌمء ويمذًمؽ اظمقاٟمك طمَل َلذه اعمِمٙمٚم٦م وأقمٜمك ِّب٤م اًمتٝم٤مون – ٟمتدارس ُمع اظمقا

ذا ؿم٠مهن٤م ومَم اًم٥ًٌم ي٤م اًمٕمٛمد ُمـ ىمٓم٤مع قمريض ُمـ اعمًٚمٛملم رم طمْمقر اْلٓم٦ٌم وه

ٟمف ُمـ ىمّم٦م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ رى   ؟شمرى وهٜم٤م يم٤من هذا اعمٓمٚم٥م اعمقضمز واؾمتٕمرت قمٜمقا

 -اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م أـم٤مل سم٤مًم٘مراءة رم صَلة اًمٕمِم٤مء اُم٤مُم٤م وقمٜمده اٟمٍمف أطمد اِل٠مُمقُملم

أومت٤من أن٧م ي٤م ) 9رم يمٚمَمت  ُمٜمٌٝم٦م ًمٖمػمه٤م أوضمٝمٝم٤م امم ٟمٗمًك وأظمك اْلٓمٞم٥م ىم٤مئَل

قمرض  ْل٤مًم٦م ُمـ ٟم٘مص قٞمف قمَلضم٤م سمٕمد ُمٕمروم٦م اًم٥ًٌم  هؾ هٟمتدارس وم (ظمٓمٞم٥م

صقرة ُمـ صقر اًمتٕمٌػم ُمـ اعمتٝم٤موٟملم قمـ قمدم قأم ه  ؟آيَمن ًمدى سمٕمض إومراد

اْلقف قمغم طم٤مًم٦م قأم ه ؟ؾمخٓمٝمؿ قمغم اْلٓمٞم٥م صم٘م٤موم٦م وًمٖم٦م وأؾمٚمقسم٤مورو٤مهؿ أ

ء اًم٘مٚم٥م وسم٤مًمت٤ممم روطم٤مٟمٞم٦م صَلة اجلٛمٕم٦م قمٜمد آؾمتَمع ًمٜمققمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اْلٓم٤ٌم

اًم٥ًٌم وىمد شمٙمقن جمتٛمٕم٦م  قورم اْل٘مٞم٘م٦م ىمد يٙمقن أطمده٤م ه  ؟ُمٗمروو٦م قمغم اعمّمٚملم

ويمٞمٗمٞم٦م قمَلضمٝم٤م طمتك  وُمـ هٜم٤م يم٤من ًمزاُم٤م قمٚمٞمٜم٤م يمخٓم٤ٌمء ُمدارؾم٦م هذه اًمٔم٤مهرة

يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمدارؾم٦م وىمٗم٦م ُمـ وىمٗم٤مت دروس شمٚمؽ اعم٠ًمل٦م قمـ صَلة اجلٛمٕم٦م قوًم

وشمذيمرت يمَلم اًمّم٤مدق اًمّمدوق     اقمذارا إمم اهلل شمٕم٤ممم  طمتك ٓ ٟمٙمقن يمخٓم٤ٌمء ومتٜم٦م 

وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد  ْلٌٞمٌف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ رى اهلل قمٜمف  يمَم رواه ُمًٚمؿ ؒ  ☺
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صمؿ يرضمع  ،☺يّمكم ُمع اًمٜمٌل  ◙يم٤من ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ » 9ىم٤مل ¶اهلل 

 ،ومٙم٠من ُمٕم٤مذا شمٜم٤مول ُمٜمف ،وم٤مٟمٍمف اًمرضمؾ ،ومّمغم اًمٕمِم٤مء وم٘مرأ سم٤مًمٌ٘مرة ،ومٞم١مم ىمقُمف

)ورم رواي٦م ًمٖمػمه  أومت٤من أن٧م ")صمَلث ُمرار("ومت٤من ،ومت٤من ،ومت٤من"9وم٘م٤مل ☺ومٌٚمغ اًمٜمٌل 

واؾمتٕمرت ُمٜمف قمٜمقان هذا اعمٌح٨م  -ش(  وأُمره سمًقرشملم ُمـ أواؾمط اعمٗمّمؾ؟ي٤م ُمٕم٤مذ

 9رم ٟم٘م٤مط يمَم يغم

ٟمٕمؿ  ؟ٟمٕمؿ ان ل شمٙمقٟمقا أنتؿ ومٛمـ اظمقاٟمك وأطم٤ٌميب  أنتؿ َل٤م ان ؿم٤مء اهلل ,0

لم يمٗم٤مي٦م قمـ إُم٦م سمٗمرض اظمقاٟمك ان ل شمٙمقٟمقا اظمقاٟمك اًمدقم٤مة واْلٓم٤ٌمء اًم٘م٤مئٛم

اًمٙمٗم٤مي٦م يمَم ىم٤مل قمٜمف اعمح٘م٘مقن رم اًمدقمقة امم اهلل وامم اْلػم سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف  ومٛمـ 

ٟمٕمؿ اٟمف رم طم٘مٙمؿ اٟمتؿ ومرض قملم  وان يم٤من يمَم يرى مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمَمء  ؟يٙمقن إذن

اعمح٘م٘ملم أن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م أهؿ ُمـ ومرض اًمٕملم، وآؿمتٖم٤مل سمف أومْمؾ ُمـ آؿمتٖم٤مل 

اًمقاضم٥م قمغم , ض اًمٕملم، وقمٚمٚمقا رأهيؿ هذا سم٠من اًم٘مٞم٤مم سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦مسم٠مداء ومر

يً٘مط اًمٓمٚم٥م قمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم اعمٓم٤مًمٌلم سمف، سمخَلف ومرض اًمٕملم وم٢مٟمف , اًمٕمٛمقم

اعمٓمٚمقب سمف وم٘مط واإلصمؿ ي٘مع قمٚمٞمف وطمده إذا ل قشمرك ول يٗمٕمؾ وم٢من اًمٓم٤مًم٥م سمف إٟمَم هقًم

سمف مجٞمع اعمًٚمٛملم واإلصمؿ قمٚمٞمٝمؿ  يٗمٕمٚمف، أُم٤م ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م وم٢من ل يٗمٕمؾ وشمرك ـمقًم٥م

ومٕمؾ وان ُمـ واطمد ؾم٘مط اْلرج واًمٓمٚم٥م واإلصمؿ قمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم، قيمٚمٝمؿ، وًم

وم٤مًم٘م٤مئؿ سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م قم٤مُمؾ قمغم صٞم٤مٟم٦م وطمٗمظ إُم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اإلصمؿ واًمٕم٘م٤مب، وٓ 

ؿمؽ ذم رضمح٤من ُمـ قمٛمؾ وطمؾ حمؾ اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ ذم اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر ُمٝمؿ ُمـ ُمٝمَمت 

9 ًمٚم٘م٤مئؿ سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م ُمزي٦م قمغم اًم٘م٤مئؿ  ؒ اإلُم٤مم اًمٜمقوياًمديـ- وم٘مد ىم٤مل 

وأُم٤مم  9ىمٚم٧م سمٗمرض اًمٕملم، ُمـ طمٞم٨م أنف أؾم٘مط اْلرج قمـ ٟمٗمًف وقمـ يمؾ اعمًٚمٛملم،

 -أمهٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م ُمٝمٛمتٙمؿ أطم٤ٌمسمك  دقمقٟم٤م سم٘مدره٤م قمٛمٚمٞم٤م سم٤مؾمتحْم٤مر

قمٜم٤مس آًم٘م٤مء اًمٜم٤مضمح وأريم٤مٟمف  ذًمؽ  سم٤مقمت٤ٌمر أن ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م أهؿ أنقاقمف  ,1

ري٥م وهك ؾمت٦م   يِم٤مر اًمٞمٝم٤مهٜم٤م ومح٥ًم  وشمٙمٗمك آؿم٤مرة وم٤معمٕمقل قمغم اًمتٓمٌٞمؼ سمَل 
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ومَلسمد   , واعم٘مّمقد سمف أن٧م أهي٤م اْلٌٞم٥م  ,اعمٚم٘مل،قوسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وهك  اعمّمدر9 وه

أن يٚمؿ سم٘مقاقمد اإلًم٘م٤مء ًمٞمٙمقن إًم٘م٤مؤه ُم١مصمرا-هذه واطمدة وهك ُمٝمٛم٦م وًمٙمـ ُمـ اعمٝمؿ 

)مجٝمقر  عمت٤ٌمدًم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمًت٘مٌؾا ْم٤مف اًمٞمٝم٤م أظمرى وأقمٜمك ِّب٤م اًمث٘م٦مأن ي

رؾم٤مًمتف  واْلرص قمغم شمقومػم صم٘م٦م اجلٛمٝمقر سمف ُمـ ظمَلل قاعمًتٛمٕملم( صم٘م٦م سمٜمٗمًف وؾمٛم

اًمتقصمٞمؼ ِل٤م ي٘مقًمف َلؿ سم٤مْلٓم٦ٌم وهمػمه٤م وشم٠مُمؾ أظمل اْلٓمٞم٥م ىمقل اًم٘مدوة صغم اهلل 

 أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞمَل سم٤مًمقادي شمريدقأرأيتٙمؿ ًم»قمٚمٞمف وُمًٚمؿ  ٕهؾ ُمٙم٦م رم ومجر اًمدقمقة 

ٟمٕمؿ ًم٘مد  ،  شُم٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ إٓ صدىم٤م ،ٟمٕمؿ 9ىم٤مًمقا  ؟أن شمٖمػم قمٚمٞمٙمؿ أيمٜمتؿ ُمّمدىمل

وىمد أمجع جمتٛمع  ،يم٤من قمٜمدهؿ اًمّم٤مدق إُملم واْلٙمؿ اًمٕمدل ذم ُمدَلَمت إُمقر

ِّبذا اًمت٤ًمؤل حيدد ُمًتقى اًمث٘م٦م  ☺واًمرؾمقل  -ُمٙم٦م قمغم ذًمؽ وهؿ ؿمقيم٦م اًمٕمرب

قمَلم إذ ٓ سمد أن يٙمقن قمغم هذا سمرضمؾ آشمّم٤مل اإلؾمَلُمل اًمذي يْمٓمٚمع سم٠مقم٤ٌمء اإل

واعمّمدر اًمراؿمد ٓ يٙمتٗمل ,اعمًتقى ُمـ اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس وُمـ صم٘م٦م اعمجتٛمع سمف 

واهلل  ،☺شم٠مؾمٞم٤م سم٤مًمرؾمقل  ،سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمرْح٦م ِّبؿ ،سم٤مْلرص قمغم اعمخ٤مـمٌلم وم٘مط

ًمٞمٙمقن  ؛ُمـ طمًـ اْلٚمؼ واًمرْح٦م ☺ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمَم أودع ذم ىمٚم٥م رؾمقًمف 

  جت هب مب خب حب جب ُّٱ 9ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ،ُمًٛمققم٤م وُمٓم٤مقم٤م
>اًمتقسم٦م9  َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ 9، وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم;017
، صمؿ يقضمف اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف إُملم إمم إريم٤من  ;048>آل قمٛمران9 َّخي حي جي

 خئ حئ جئ يي ُّٱ 9إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٜمج٤مح يمؾ اشمّم٤مل ويمؾ إقمَلم ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم
 حج مث هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ  مئ
وُمـ اْلٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة ، ;014>اًمٜمحؾ9   َّ حس جس مخ جخ مح جح مج

وىمد فمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤م ذم  ،ُمراقم٤مة أطمقال اعمدقمقيـ واظمتٞم٤مر إؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم َلؿ
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وم٠مؾم٤مًمٞم٥م إىمٜم٤مع اعمجتٛمع اجل٤مهكم ذم ظمٓم٦ٌم  ،☺اًمتحٚمٞمؾ اإلقمَلُمل ْلٓم٥م اًمرؾمقل 

 ☺ل مجٕم٦م صَله٤م اًمرؾمقل وأؾم٤مًمٞم٥م إىمٜم٤مع اعمًٚمٛملم ذم ظمٓم٦ٌم أو ،اًمّمٗم٤م رء

  -ويمذًمؽ ظمٓم٥م اًمتِمقيؼ واًمؽمهمٞم٥م ذم اجلٝم٤مد واًمتْمحٞم٦م واًمٌذل ،سم٤معمديٜم٦م رء آظمر

سم٤مًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل همػم ظمٓم٥م شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ىمٞمؿ وُم٤ٌمدئ اإلؾمَلم 

َيت٤مر إؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م  ☺وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل  ،وٟمٔم٤مُمف يمَم ضم٤مء ذم ظمٓم٦ٌم طمج٦م اًمقداع

٥م وُمث٤مل ذًمؽ ذم اًمٌداي٤مت اعمثػمة ًمَلٟمت٤ٌمه ذم ظمٓم٦ٌم ًمٚمٔمرف آشمّم٤مزم اعمٜم٤مؾم

، وذم ظمٓم٦ٌم أول مجٕم٦م سم٤معمديٜم٦م اْلٛمد واًمثٜم٤مء قمغم اهلل سمَم "!!واص٤ٌمطم٤مه"اًمّمٗم٤م

وقمـ صٗم٤مت اْلٓمٞم٥م اًمٜم٤مضمح – وذًمؽ ارشم٤ٌمـم٤م سمٛمًٚمَمت إُم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م ،أهؾقه

ك  أُم٤م اًمريمـ اًمث٤مٟم, ؾمتٙمقن اًمٜم٘مٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م ًمذًمؽ  ٕمهٞم٦م ُمٕمرومتٝم٤م 

اعمًتٛمع، ومَلسمد ُمـ اًمتٕمرف قمغم صٗم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م يمٕمٛمره، قوهقاعمًت٘مٌِؾ9    وه

ه اعمٕمٞمٌم، وقم٤مداشمف وشم٘م٤مًمٞمده وهمػمه٤م، وذًمؽ ٓظمتٞم٤مر ُم٤م  ه اًمٕمٚمٛمل، وُمًتقا وُمًتقا

  واًمريمـ اًمث٤مًم٨م   ,-يٜم٤مؾمٌف ُمـ اعمقاوٞمع، وُمـ ـمرق، ووؾم٤مئؾ، وأؾم٤مًمٞم٥م اإلًم٘م٤مء

ع، ومَلسمد ُمـ إشم٘م٤من حتْمػمه وُمراقم٤مة يمقٟمف وهل اعمقوق ًمَلًم٘م٤مء اًمٜم٤مضمح    اًمرؾم٤مًم٦م9

ُمٜم٤مؾم٤ٌم ًمٚمٛمًتٛمٕملم ووٛمـ دائرة اهتَمُم٤مشمف-وقمٜمٍمشمف ذهٜمٞم٤م امم ُم٘مدُم٦م  وقمٜم٤مس 

اإلًم٘م٤مء-يم٤مًمّمقشمٞم٤مت  اًم٘مٜم٤مة9 وهل وؾم٤مئؾ وأؾم٤مًمٞم٥م سمعواًمريمـ اًمرا  ًمٚمٛمقوقع وظم٤ممت٦م

اؾمتج٤مسم٦م اجلٛمٝمقر9  وشمًٛمك سم٤مًمتٖمذي٦م اًمراضمٕم٦م وشمتقىمػ  9واًمريمـ اْل٤مُمس, اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

صمؿ إظمػم وهق9 اعم١مصمرات اْل٤مرضمٞم٦مآَي٤مسمٞم٦م ًمتدقمٞمٛمٝم٤م  ,-غم ُمدى اؾمتٗم٤مدة اجلٛمٝمقرقم

واًمًٚمٌٞم٦م  يمْمٞمؼ اعمٙم٤من، وطمرارة اجلق، ووٕمػ اإلو٤مءة، ويمثرة اًمْمقو٤مء 

  -اْل٤مرضمٞم٦م وٟمحقه عمٕم٤مجلتٝم٤م

صٗم٤مت اْلٓمٞم٥م اًمٜم٤مضمح واًمقاقمظ اعمٌدع ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم اًمت٠مبػم  ,2

 ٥م اًمٜم٤مضمح واًمقاقمظ اعمٌدع وشمتٛمثؾ ذم9اجلَمهػمي اعمٓمٚمقب ُمـ اْلٓمٞم
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ٚمِِّملَم ًَمُف  ,ا َ خُمْ ٌُُدوا اّلِله ٓه ًمِٞمَْٕم
اإلظمَلص هلل شمٕم٤ممم، ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم9 َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ

ـُ اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦مِ  يَم٤مَة َوَذًمَِؽ ِدي ََلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزه ـَ طُمٜمََٗم٤مَء َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمه ي  -"اًمدِّ

ُمف وظمٓمٌف، ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤مل9 ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ ذم يمَل ☺إشم٤ٌمع هدي اًمٜمٌل   ,ب

ُ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  ُ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َواّلِله ٌُْٙمُؿ اّلِله ٌِ ٌُِٕمقيِن حُيْ َ وَم٤مشمه ٌُّقَن اّلِله
ومٚمٞمجتٝمد رم  "حُتِ

آًمتزام سمجٛمٞمع إظمَلق اإلؾمَلُمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م واًمٌٕمد قمـ ؾمقء إظمَلق وُم٤م ي١مدي 

 قمٛمؾ، وأول إظمَلق اًمٙمريٛم٦م اْلٙمٛم٦م وطمًـ اًمتٍمف-وإًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أ

اًمتحْمػم اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمخٓم٦ٌم سم٠مىمَم اؾمتٓم٤مقمف، ُمع آهتَمم سم٤معمقوققم٤مت اًمتل   ,ج

شم٤ًمقمد قمغم سمٜم٤مء اعمًٚمؿ اْل٘مٞم٘مل ُمـ ضمٝم٦م، وُمٕم٤مجل٦م اًم٘مّمقر ذم شمٓمٌٞم٘مف ٕطمٙم٤مم 

اإلؾمَلم ُمـ ضمٝم٦م أظمري-ويراقمك رم ظمٓمٌتف وم٘مراهت٤م اعمحددة ُمـ ُم٘مدُم٦م وُمقوقع 

ظم٤ممت٦م  وواضم٥م قمٛمكم َيرج سمف اعمًتٛمع  وًمٜمتذيمر اظمقاٟمك أن اْلٓمٞم٥م واًمقاقمظ و

ىمٞم٤مدي ذم ُمقىمٕمف، ومٕمٚمٞمف متثؾ صٗم٤مت اًم٘م٤مئد اعمًٚمؿ ُمثؾ شمّمّديؼ اًم٘مقل سم٤مًمٕمٛمؾ، ُمع 

 ُمراقم٤مة إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم ٕطمٙم٤مم اإلؾمَلم- 

 مئ خئ ُّٱ وقمٚمٞمف أيْم٤م ُمراقم٤مة   ووقح اًمٚمٖم٦م وؾمَلُمتٝم٤م-ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم9
ويمذا حتري اًمتقىمٞم٧م واًمقؾم٤مئؾ ,، ;1>يقؾمػ9   َّ مب خب حب  جب هئ

 ضمٕمؾ ·ُمراقم٤مة طم٤مضم٦م اعمًتٛمٕملم ًمٚمٛمقوقع اعمتحدث ومٞمف- ووإؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، 

 يدظمؾ سمحٞم٨م اإلًم٘م٤مء ُمراطمؾ يمؾ ذم سم٤مرزة واًمدرس ًمٚمخٓم٦ٌم اًمرئٞم٦ًم اًمٕمٜم٤مويـ

 اعمًجد ُمـ جَير صمؿ إًمٞمف شمقصٞمٚم٦م اْلٓمٞم٥م يريد ُم٤م يٕمرفقوه اْلٓم٦ٌم ذم اعمًتٛمع

اعمقاصٗم٤مت  ُمراقم٤مة · أيْم٤م وقمٚمٞمف-ِّب٤م يتٕم٤مُمؾ اعمجتٛمع إمم اْلٓم٦ٌم قمٜم٤مويـ وُمٕمف

اًمتٙمرار ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م اعمٝمٛم٦م، واًمًٙمت٦م و،اًمٙمَلُمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثؾ9 ُمٕمدل هقم٦م اًمٙمَلم

واًمتٙمٚمؿ سمٌطء قمٜمد اعمٕمٚمقُم٦م اعمٝمٛم٦م، ودمٜم٥م اًمًٙمت٤مت ،اْلٗمٞمٗم٦م ىمٌؾ اعمٕمٚمقُم٦م اعمٝمٛم٦م

 ·رومع اًمّمقت قمٜمد اعمٕمٚمقُم٦م اعمٝمٛم٦م وهمػمه٤م-ويمذًمؽو ،اًمٓمقيٚم٦م ُمـ همػم طم٤مضم٦م
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واًمرائح٦م اًمزيمٞم٦م، واًمٌِم٤مؿم٦م وـمَلىم٦م اًمقضمف، وآشمزان-   صمؿ  اًمقىمقر، سم٤معمٔمٝمر آهتَمم

، ;77>هقد9  -َّخل حل جل مك ُّٱ ي٠ميت اًمتقومٞمؼ ُمـ اهلل قمز وضمؾ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم9

٤م اهتَمم ظم٤مص   وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗم٘مرة إومم رم ظمٓمٌتف وأقمٜمك ِّب٤م    اعم٘مدُم٦م ومٚمٞمٙمـ ًمف ِّب

واًمتك يٜمٌٖمك أن شمٙمقن ُمقضمزة وُمريمزة وىمقي٦م وُمِمقىم٦م يمَم ىم٤مل اًمٜم٤مصحقن ومّمدىمقا  

يمَم أن ظمػم  ،وًمٞمٙمـ صدر يمَلُمؽ دًمٞمَل قمغم طم٤مضمتؽ    ويمَم ىم٤مل اسمـ اعم٘مٗمع ؒ

ومرق سملم "9يم٠منف ي٘مقل"أبٞم٤مت اًمِمٕمر اًمٌٞم٧م اًمذي إذا ؾمٛمٕم٧م صدره قمروم٧م ىم٤مومٞمتف

طمتك يٙمقن  ،وظمٓم٦ٌم اًمتقاه٥م ،٦ٌم اًمّمٚمحوظمٓم ،وظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد ،صدر ظمٓم٦ٌم اًمٜمٙم٤مح

وم٢مٟمف ٓ ظمػم ذم يمَلم ٓ يدل قمغم ُمٕمٜم٤مك وٓ "ًمٙمؾ ومـ ُمـ ذًمؽ صدر يدل قمغم قمجزه

ص٤مطم٥م   -واًمٖمرض اًمذي إًمٞمف ٟمزقم٧م ،وإمم اًمٕمٛمقد اًمذي ىمّمدت ،يِمػم إمم ُمٖمزاك

وم٢من يم٤مٟم٧م ضمٞمدة أصٖمك  ،ومـ اْلٓم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م  اعم٘مدُم٦م أول ُم٤م يٓمرق إؾمَمع ُمـ اْلٓم٦ٌم

وإٓ يم٤مٟم٧م ٟمذيرا سمٗمِمٚمف  ،وشمٗمتح٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٚمخٓمٞم٥م ،وشم٠مهٌقا ِل٤م سمٕمده٤م ،ناًم٤ًمُمٕمق

 هن٤مي٦م  رم اْلٓم٦ٌم ُمقوقع سم٤مظمتٞم٤مر ظم٤مص٦م ٟمّمٞمح٦م ُمـ ٓسمد يم٤من وان –"وشمٗم٤مه٦م أبره

 يٜمقع اعمّمٚملم جلٛمٝمقر ٟمخٓم٥م أنٜم٤م  اْلٓم٤ٌمء واظمقاٟمك ٟمٗمًك وم٠مذيمر  اظمقاٟمك ُمدارؾمتٜم٤م

 شمٚمقيـ ُمـ اْلذر يمؾ وم٤مْلذر  ًٞم٤مؾمٞم٦ماًم واعمِم٤مرب اًمٗمٙمري٦م وُمٞمقَلؿ ووقمٞمٝمؿ صم٘م٤موم٤مهتؿ

ؾمٞم٤مد حمدد ومٗمل ذًمؽ ومتٜم٦م  وشمٞم٤مر ومٙمرى أوسمتقضمٞمٝمٝم٤م  ًمٚمؽموي٩م ًمٗمٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م أ اْلٓم٦ٌم

ٓ طم٦ًٌم ومٞمَم )وأي ومتٜم٦م  ألؿ ٟمدرس ُمـ وقاسمط إُمرسم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر 

 زُم٤من ضم٤مء ًم٘مد– ومَم اًم٤ٌمل سمخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م اعمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٞمع سمَل اؾمتثٜم٤مء (ومٞمف ظمَلف

ًم٘مد رأيٜم٤م رم زُمـ آٟم٘مَلب ظمٓمٞم٤ٌم   !اًمٙمثػم واْلٓم٤ٌمء اْلٓم٥م ُمـ اًمٕمج٤مب اًمٕمج٥م

يٛمًؽ سمت٘مرير خم٤مسمرايت قمـ اًم٘مٜمقات اًمداقمٛم٦م ًمٚمنمقمٞم٦م ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م اًمتك أومرده٤م 

 -سم٤مًمٜم٘مد اًمٖمػم ُمقوققمك َلذه اًم٘مٜمقات  واَلجقم قمغم اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م يمٛمث٤مل

 قوقع وظم٤ممت٦مقمٜم٤مس سمٜم٤مء اْلٓم٦ٌم إؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ ُم٘مدُم٦م وُم ,3
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اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك قمغم ُمٜمؼم اًمنمف وُمٞمدان وم٤مرس اًمدقمقة اْل٤مُمؾ َلؿ إُم٦م سملم  –

صمٜم٤مي٤م وٚمققمف وٟمٞم٤مط ىمٚمٌف وُمـ هٜم٤م ٟمتذيمر قمغم رأس ُم٘مقُم٤مت آقمداد اًمٜم٤مضمح 

ٟمٕمؿ اَلؿ وىمد ىمٞمؾ سمحؼ )ًمٞم٧ًم اًمٜم٤مئح٦م اًمثٙمغم يم٤مًمٜم٤مئح٦م  (اَلؿ)ًمٚمخٓم٦ٌم وأقمٜمك سمف

قمداد ًمٚمجٛمٕم٦م طمٞم٨م طمًـ آظمتٞم٤مر عمقوققمٝم٤م ُمـ ومٝمٞم٤م أهي٤م اًمثٙم٤ممم ًمَل (اعمًت٠مضمرة

وظمٓمػم ضمدا وضمد شم٘مّمػم أن ٟمٕمٞمش ومٞمَم ٟمتحدث امم  (سمداي٦م إؾمٌقع )ٓ ىمٌٚمٝم٤م سم٤ًمقم٦م

مجٝمقر اعمّمٚملم ومٞمف رم واد وهؿ رم واد  آظمر ومٙمٞمػ يًٛمٕمقن ومْمَل ُمـ أن يٕم٘مٚمقن 

 ,ُم٘مّمد اْلٓمٞم٥م ص٤مطم٥م اَلؿ واًمرؾم٤مًم٦مق؟ ٟمٕمؿ ان ذًمؽ ه؟ويتٗم٤مقمٚمقن ومٞمٕمٛمٚمقن

عم٘مدُم٦م َيٛمع سملم إبر وإدب ًمٜمجٛمع سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل اًمٕمغم  إيمرم سملم اْلػم ورم ا

واًمؼميم٦م اعمرضمقه سم٤مذن اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آشم٤ٌمع  واًمروح اعمِمقىم٦م اعمقىمٔم٦م سم٤مذن اهلل ُمـ 

وٓ سمد ُمـ أن يٕمرف اعمّمٚمقن ظمَلص٦م  ,طمًـ اًمٌٞم٤من ؿمٕمرا وٟمثرا واهلل اعمًتٕم٤من

شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م ومٞمدريمقا ُمـ أوَل٤م امم أيـ يذه٥م ُمقوقع اْلٓم٦ٌم ُمـ سملم صمٜم٤مي٤م يمٚمَمت 

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم عمقوقع اْلٓم٦ٌم ومٗمك اًمذهـ شمتؿ – ِّبؿ اْلٓمٞم٥م رم دىم٤مئؼ ظمٓمٌتف اًمٞمٝمؿ

صمؿ شمٙمقن اْل٤ممت٦م – قمٜمٍمشمف وآؾمتدٓل ٟم٘مَل وقم٘مَل قمغم طم٘م٤مئؼ يمؾ ٟم٘مٓم٦م ومٞمٝم٤م

ًمؽ وُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٚمزُم٦م – ظمَلص٦م قمٛمٚمٞم٦م ل يراد ُمـ اًمدقمقة اًمٞمف سم٤مْلٓم٦ٌم

أظمك اْلٓمٞم٥م  اًمرْح٦م سم٤مًمٜم٤مس واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ   واًمتقاوع َلؿ ُم٤م أُمٙمـ ورم ذات 

اًمقىم٧م اجلٝمر سمٙمٚمٛم٦م اْلؼ سم٤مْلٙمٛم٦م  واْلقف ُمـ اًمٙمتَمن  واصم٤مرة اًمٖمػمة واْلٛمٞم٦م قمغم 

,0اَلقي٦م واًمتذيمػم سم٠مصقل اعمِم٤ميمؾ واًمٕمَلج وًمٜمحذر ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م  اًمٔم٤مهرة وُمٜمٝم٤م

ٚملم وٓ سمد  يم٤ٌمر اًمًـ وهؿ ىمد يْمٞم٘مقن ذرقم٤م اإلـم٤مًم٦م ذم اْلٓم٦ٌم طمٞم٨م أن ذم اعمّم

سمٓمقل اجلٚمقس سم٥ًٌم سمٙمقرهؿ إمم اعم٤ًمضمد وذم اعمّمٚملم ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وأصح٤مب 

قمٚمَم أن اإلـم٤مًم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م  ،اْل٤مضم٤مت وٟمحقهؿ ممـ يّمٕم٥م قمٚمٞمف اجلٚمقس اًمٓمقيؾ

سمؾ وقمد آِل٤مم اْلًـ ُمـ ىمٌؾ اْلٓمٞم٥م ِل٤م يريد أن ي٘مقًمف ،داقمٞم٦م إمم اًمًآُم٦م واعمٚمؾ

ٜم٤مس  وىمد يم٤من قمٚمٞمف اًمّمَلة واًمًَلم ٓ يٓمٞمؾ ذم ظمٓمٌف خم٤موم٦م أن ي٠ًمم اًمٜم٤مس وىمد ًمٚم
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وإذا أهنك  ،اْلر اًمِمديد ومَل سمد ُمـ ُمراقم٤مهتؿويٙمقن سمٕمض اعمّمٚملم ذم اًمؼمد اًمِمديد أ

اْلٓمٞم٥م اْلٓم٦ٌم واًمٜم٤مس ذم ؿمقق إمم طمديثف ومٝمذا ظمػم ُمـ ؾمآُمتٝمؿ- وُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت 

ومٛمـ اًمٕمٞمقب اعمًتٝمجٜم٦م ًمدى  ،٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مقمدم اًمٕمٜم٤مي٦م سم,اًمتك ي٘مع ومٞمف اْلٓمٞم٥م ا

وقمَلضمف اًمتٕمرف قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وىمراءة اْلٓم٦ٌم ىمٌؾ إًم٘م٤مئٝم٤م أيمثر  ،اًمٕمٚمَمء اًمٚمحـ

ي٘مقل اْلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر سمـ -ُمـ ُمرة ووٌط اْلروف اًمتل حتت٤مج إمم وٌط سم٤مًمِمٙمؾ

 (: وم٢مٟمف ُمـ ديٜمٙمؿق9 شمٕمٚمٛمقا اًمٗمرائض واًمٚمحـ أي :اًمٚمٖم٦م واًمٜمح◙اْلٓم٤مب 

 -ذًمؽ ضمد ُمٞمًقر عمـ أراده طم٘م٤م   ٟمٕمؿ اىمرأ صمؿ اىمرأ  واىمرأ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼو

وُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت  9اًمؽميمٞمز قمغم اًمًٚمٌٞم٤مت قمٜمد اعمّمٚملم ويمثرة اْلدي٨م طمقَل٤م, ب

إن مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمٜمٗمقس شمِمٛمئز ُمـ  9دمريح اًمٜم٤مس وشمٗمًٞم٘مٝمؿ ووصٗمٝمؿ سم٤مْلٓم٠م

اًمٜم٤مس أُمر ىمٌٞمح ٓ ي٘مره ُمـ اًمٜمٞمؾ ُمـ إؿمخ٤مص اعمٕمٞمٜملم وأن اًمقًمقغ ذم أقمراض 

ُم٤م سم٤مل  9إذا رأى ُمـ أطمد ؿمٞمئ٤م يٙمره ي٘مقل ☺ويم٤من هدي اًمٜمٌل  ،ظمٚمؼوقمٜمده ديـ أ

إن اًمتٚمٛمٞمح يٖمٜمل قمـ اًمتٍميح وإن اإلؿم٤مرة شمٖمٜمل قمـ  -أىمقام يٗمٕمٚمقن يمذا ويمذا

وإن آداب اإلؾمَلم َي٥م أن يراقمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ٓ ؾمٞمَم ُمـ يٕمٚمقن اعمٜم٤مسمر ومٝمؿ  ،اًمٕم٤ٌمرة

واًمتخٓمئ٦م اًمٕمٚمٜمٞم٦م يمذًمؽ شمٕمتؼم همػم ُم٘مٌقًم٦م وم٘مد َيٓمئ  -ؼ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمنميٕم٦مأومم سمتٓمٌٞم

 -,ذاك وقمٚمؿ ومَل يٙمقن اْلٓم٠م ُم٤مدة يتخذه٤م اْلٓمٞم٥م ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ هذا أوذوُمٜمّم٥م أوذ

وم٤مْلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م يٜمٌٖمل  9وُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت أيْم٤م وٕمػ آهتَمم سم٤مْلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ,3

ومم ومَل ي٘متٍم قمغم رء ُمٕملم ٓ يزيد قمغم اْلٓمٞم٥م آهتَمم ِّب٤م ُمثٚمَم هيتؿ سم٤مْلٓم٦ٌم إ

وًمف أن َيٕمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اُمتدادا عمقوقع  ،ومٞمف وٓ يٜم٘مص ُمٜمف وم٢من ذًمؽ ُمدقم٤مة ًمٚمٛمٚمؾ

إومم يمَم أن ًمف أن َيٕمؾ إومم هتتؿ سمٛمقوقع ُمٕملم واًمث٤مٟمٞم٦م َيٕمٚمٝم٤م قمَلضم٤م عمِمٙمٚم٦م 

جتٛمع طمديث٤م قمـ أطمقال اعمًٚمٛملم وُم٤م يتجدد ذم اعموشمقوٞمح٤م عم٠ًمل٦م وم٘مٝمٞم٦م أوُمٕمٞمٜم٦م أ

 -سمح٤مضم٦م إمم ـمرق وسمٞم٤من وشمقوٞمحقاإلؾمَلُمل مم٤م ه
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وٟمٕمقد صم٤مٟمٞم٦م أطم٤ٌمسمك ُمٕم٤م امم )درس اعم٠ًمل٦م إومم اْل٤مص٦م سمّمَلة اجلٛمٕم٦م  ,

 -(واًمٕمٞمديـ

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمنمط اًمٕمدد ظم٤مص٦م إرسمٕملم ورهمؿ ىمقة طمج٦م اًمراومْملم ًمذًمؽ  )د( 

اًمٞمف ُمـ قمدم يمنمط ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح اًمٍميح وأنك ُمٕمٝمؿ أُمٞمؾ امم ُم٤م ذهٌقا 

آ أنٜمك هٜم٤م أؾم٠مل ِل٤مذا ٓ يٙمقن طمدي٨م اًمًٌط رى اهلل هنؿ مجٞمٕم٤م  , اؿمؽماط ذًمؽ

ُمـ آل سمٞم٧م ـم٤مهر وأقمٜمك سمف ؾمٞمدٟم٤م اْلًـ سمـ قمغم رى اهلل قمٜمٝمَم ُمرومققم٤م )دع ُم٤م 

طمدي٨م اًمٜمٕمَمن اسمـ سمِمػم رم  9يريٌؽ امم ُم٤م ٓيريٌؽ( ُم٤مصمَل أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م وُمٕمف يمذًمؽ

ٕمٛمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ دقمقي٤م وْحَل ًمٚمٝمؿ قمغم ايمتَمل إرسمٕملم طمتك وضمقب اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت وٟم

؟ وم٘مد ؟أٓ ٟمًتٓمٞمع ,رم اًمزاوي٦م  اًمتك ٟمّمغم ومٞمٝم٤م ُمع إهؾ واجلػمان وإصدىم٤مء

ُمٜم٤مؾم٦ٌم قمٜمده  ومَم سم٤مًمٙمؿ أطم٤ٌمسمك سمٗمريْم٦م اًمٞمقم وحيٛمٕمٝمؿ أطمدٟم٤م سمًٝمقًم٦م رم قم٘مٞم٘م٦م أ

اْللم وأظمر شمٌدى  اًمنميػ هذا وشمٚمؽ اًمِمٕمػمة اًمتك شمٖمٞمظ إقمداء دائَم وأبدا وُمـ

أومقاهٝمؿ طم٘مدا قمٚمٞمٝم٤م وظمقوم٤م ُمٜمٝم٤م قمغم ُمنموقمٝمؿ اًمّمٝمٞمقصٚمٞمٌك وأوًمقي٤مئٝمؿ سمٞمٜمٜم٤م 

ورم طم٤مًمٜم٤م سمٕمد آٟم٘مَلب قمغم ُمنموقمٜم٤م اِل٠مُمقل   ,وُمع أنٜم٤م سم٤مٓو٤موم٦م امم ُم٤م ذيمر هذا

أىمقل اٟمٜم٤م ًمٗمك  !طم٤مل ٟٓمحًد قمٚمٞمفقًمٚمٜمٝمْم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م وأوَل٤م اْلٗم٤مظ قمغم هقيتٜم٤م وه

اًم٤ٌمل واًم٘مٚمقب وذًمؽ سمّمَلشمٜم٤م ُمٕم٤م واٟم٘م٤مذه٤م ُمـ و راطم٦م ًممذان ُمًٞمس اْل٤مضم٦م امم

سمدقم٦م اْلٓم٦ٌم اًم٘مّمػمة اعمقطمدة ُمـ اعمقفمٗملم اًمذيـ يّمٕمدون قمغم ُمٜم٤مسمرهؿ  ُمٖمٞمٌقن 

قمـ ادراك أمهٞم٦م وُم١ًموًمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م رم هذا اعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمنميػ وظمٓمر ُم٤م 

اعمجتٛمع واًمٕمج٤مئ٥م يرددوٟمف سمَل وقمك قمغم ُمٜم٤مسمرهؿ وشم٠مبػم ُم٤م ي٘مقًمقن قمغم أنٗمًٝمؿ و

وأت٤ًمءل هٜم٤م  وِل٤مذا ٓي٘مٞمؿ أهؾ   -اًمّم٤مدُم٦م ُمـ سمٕمض ه١مٓء يمثػمة  اٟمتؿ شمٕمرومقهن٤م

ُم٤ًمضمدهؿ اًمّمٖمػمة هذه قاًم٤ٌمدي٦م واًمٕمَمل رم اًمّمحراء واعمّم٤مٟمع ودمٛمع اْل٘مقل وم

ُم٤م اِل٤مٟمع ُمـ قاًمِمٕمػمة سمدٓ ُمـ ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة ه١مٓء؟  وهٜم٤م شمٜمٌٞمف وشمٜمقيف ٓزم ًمٚمٛم٘م٤مم وه

إصؾ قٛمٕم٦م امم ُم٤م سمٕمد ومراغ اعمّمٚملم سم٤معمًجد اًمٙمٌػم )وًمٞمس هذا هشم٠مظمػم صَلة اجل
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وًمٙمٜمك أىمقل وم٘مط  طمتك شمٜمتٝمك هذه اًمٗمؽمة اًمِمديدة اًمٖمري٦ٌم  وؾمتٜمتٝمك ان ؿم٤مء اهلل 

ظم٤مص٦م وىمد ٟمص قمٚمَمؤٟم٤م قمغم اُمتداد وىمتٝم٤م امم ىمٌٞمؾ اًمٕمٍم سمقىم٧م  (اًمٕمٚمٞمؿ اْلٙمٞمؿ

 سمنمط وقمك وشمققمٞم٦م يم٤مف ٔدائٝم٤م ومًتٙمقن صحٞمح٦م ُم٘مٌقًم٦م ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

اعمّمٚملم سمذًمؽ ىمٌؾ اًمنموع سمتٜمٗمٞمذة طمتك ٓ شمّمػم ومتٜم٦م شمتٜم٤مرم ُمع طمٙمٛم٦م اًمدقمقة امم 

وطمرى سمٜم٤م أيْم٤م دوام اْلرص قمغم ؾمٜمٜمٝم٤م ومٝمك قمٞمدٟم٤م إؾمٌققمك سمداي٦م ُمـ ىمراءة  اهلل

اًمًجدة وآٟم٤ًمن ُم٤م أُمٙمـ وىمٌٚمف اعمّمٚمقن رم صَلة اًمٗمجر ُمـ يقُمٝم٤م وآهمت٤ًمل 

ًٜم٦م  وؾمٜمـ اًمٗمٓمرة اًمَلزُم٦م واًمتٌٙمػم اًمٞمٝم٤م واصٓمح٤مب إهؾ وان وارشمداء اًمثٞم٤مب اْل

ل دم٥م قمٚمٞمٝمـ يمَم ؾمٌؼ واًمّمَلة ىمٌٚمٝم٤م سم٤معمًجد ُم٤م ؿم٤مء اهلل ظم٤مص٦م حتٞم٦م اعمًجد طمتك 

وان يم٤من اًمدظمقل ُمت٠مظمرا اصمٜم٤مء اْلٓم٦ٌم قمٛمَل سمخؼم ؾمٚمٞمؽ اًمٖمٓمٗم٤مٟمك رى اهلل قمٜمف رم  

وآٟمّم٤مت ًمف سم٤مْلٓم٦ٌم سمٕمد ُمع اًمذيمر اعمٓمٚمؼ ىمٌؾ صٕمقد اْلٓمٞم٥م ُمٜمؼمه , اًمّمحٞمح

واْلذر ُمـ اًمٚمٖمقوأؾم٤ٌمسمف أبٜم٤مءه٤م  وسمٕمده٤م  سمٕمٛمؾ صَلة ؾمٜمتٝم٤م اًمث٤مسمت٦م  , صٕمقده

اًمٌٞم٧م وأدًم٦م ذًمؽ ُمذيمقرة رم اًمًٜمـ وآيمث٤مر ُمـ وأرسمٕم٦م سم٤معمًجد أوريمٕمتلم أ

ٟمٜم٤م وأنٗمًٜم٤م قمًك  ☺اًمّمَلة قمغم اًمٜمٌك  يقُمٝم٤م وص٤مدق اًمدقم٤مء ًمديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م واظمقا

٤مسم٦م ومٞمٝم٤م  وصٚم٦م إرطم٤مم ُم٤م أُمٙمـ ومٞمف وقمٛمؾ اْلػم سم٠موًمقي٤مت أن ٟمّم٤مدف ؾم٤مقم٦م آضم

وأقمٜمك سمف  ويٓمٞم٥م مم هٜم٤م أطم٤ٌمسمك أن ٟمٕمٞمش ويمٚمَمت ص٤مطم٥م اَلدى ؒ درضم٤مشمف

 آُم٤مم اعمح٘مؼ اسمـ اًم٘مٞمؿ رم اًمزاد قمـ يقم اجلٛمٕم٦م وظمّم٤مئّم٦م ومٞم٘مقل ؒ

حت٧م  )سمتٍمف طمٞم٨م آٟمت٘م٤مء آزم ًمٓمٌٞمٕم٦م آظمتّم٤مررم سمحثٜم٤م( ومٞم٘مقل ؒ

ُمٌر ق٤مص٦م اًمراسمٕم٦م  )وهك إومم هٜم٤م(9 إُمر سم٤مٓهمت٤ًمل ذم يقُمٝم٤م، وهاْل  -قمٜمقان أ

، ووضمقسمف أىمقى ُِمـ وضمقب اًمقشمر، وىمراءة اًمًٌٛمٚم٦م ذم اًمّمَلة، ووضمقب اُم١ميمد ضمدً 

  يم٤من ُمـ هديف 
ِ
شمٕمٔمٞمُؿ هذا اًمٞمقم وشمنميٗمف، وختّمٞمّمف سمٕم٤ٌمدات َيتص  ☺اًمقوقء

قمروم٦م؟ قمغم ىمقًملم9 مه٤م  أومْمُؾ، أم يقمُ قِّب٤م قمـ همػمه- وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمَمء9 هؾ ه

ي٘مرأ ذم ومجره سمًقريت )ال شمٜمزيؾ( و)هؾ  ☺وضمٝم٤من ٕصح٤مب اًمِم٤مومٕمل- ويم٤من 

أتك قمغم اإِلٟم٤ًمن(- وئمـ يمثػم ممـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده أن اعمراد ختّمٞمُص هذه اًمّمَلة 



   

 
287 
 

 فقه الصالةيف 

سمًجدة زائدة، ويًٛمقهن٤م ؾمجدة اجلٛمٕم٦م، وإذا ل ي٘مرأ أطمُدهؿ هذه اًمًقرة، اؾمتح٥مه 

٤م ؾمجدة، وَلذا يمره ُمـ يمره ُمـ إئٛم٦م اعمداوُم٦م قمغم ىمراءة هذه ىمراءة ؾمقرة أظمرى ومٞمٝم

ًمتقهؿ اجل٤مهٚملم، وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمَخ اإِلؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ٤ماًمًقرة ذم ومجر اجلٛمٕم٦م، دومٕمً 

ي٘مرأ ه٤مشملم اًمًقرشملم ذم ومجر اجلٛمٕم٦م، ٕهنَم شمْمٛمٜمت٤م ُم٤م  ☺ي٘مقل9 إٟمَم يم٤من اًمٜمٌلُّ 

م، وقمغم ِذيمر اعمٕم٤مد، وطمنم اًمٕم٤ٌمد، يم٤من ويٙمقن ذم َيقُِمٝم٤م، وم٢مهنَم اؿمتٛمٚمت٤م قمغم ظمٚمؼ آد

وذًمؽ يٙمقن يقَم اجلٛمٕم٦م، ويم٤من ذم ىمراءهتَم ذم هذا اًمٞمقم شمذيمػٌم ًمألُم٦م سمَم يم٤من ومٞمف 

ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقدة طمتك ي٘مّمَد اعمّمكم ىمراءهت٤م طمٞم٨ُم  ٤مويٙمقن، واًمًجدة ضم٤مءت شمٌٕمً 

اشمٗم٘م٧م- ومٝمذه ظم٤مص٦م ُمـ ظمقاص يقم اجلٛمٕم٦م-  وًمٜم٤م هٜم٤م وىمٗم٦م أطم٤ٌمسمك ُمع وم٘مف اِلآٓت 

قمٜمك سمف شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد  ٟمٕمؿ ىمراءة اًمًقرشملم يم٤مُمٚمتلم رم اًمريمٕمتلم ؾمٜم٦م  وأ

وًمٙمـ اشم٘م٤مء اًمٗمتٜم٦م رم صَلهت٤م سم٤مًمٜم٤مس ومريْم٦م قمغم اإلُم٤مم  ومَلسمد أن يٕمٞمش اإلُم٤مم طم٤مل 

سمقاطمدة ُمٜمٝمَم رم اًمريمٕمتلم رم طم٤مل آظمر واِل٠مُمقُملم ومٞم٘مرأ ِّبَم رم طم٤مل وسمٖمػممه٤م أ

 -أدرى سمفقوه

ومٞمف وذم ًمٞمٚمتف، ًم٘مقًمف  ☺اؾمتح٤ٌمُب يمثرة اًمّمَلة قمغم اًمٜمٌل  اْل٤مصٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م9

ـَ اًمّمَلة قَمكمه يقم اجلُُٛمٕم٦م َوًَمْٞمَٚم٦م اجلُُٛمٕم٦م"- ورؾمقل اهلل "☺ ؾمٞمُد  ☺أيمثِروا ُِم

إن٤مم، ويقم اجلٛمٕم٦م ؾمٞمُد إي٤مم، ومٚمٚمّمَلِة قمٚمٞمف ذم هذا اًمٞمقم ُمزي٦ٌم ًمٞم٧ًم ًمٖمػمه ُمع 

اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٢مٟمَم ٟم٤مًمتف قمغم يده، طمٙمٛم٦م أظمرى، وهل أن يمؾ ظمػم ٟم٤مًمتف أُمُتف ذم 

ومجٛمع اهلل ُٕمتف سمف سملم ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٠مقمٔمُؿ يمراُم٦م حتّمؾ َلؿ، وم٢مٟمَم حتّمؾ 

يقُم اعمزيد َلؿ إذا قيقم اجلٛمٕم٦م، وم٢من ومٞمف سمٕمَثٝمؿ إمم ُمٜم٤مزَلؿ وىمّمقِرهؿ ذم اجلٜمه٦م، وه

اهلل شمٕم٤ممم سمٓمٚم٤ٌمهتؿ يقم قمٞمد َلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، ويقم ومٞمف ُيًٕمٗمٝمؿ قدظمٚمقا اجلٜمه٦م، وه

وطمقائجٝمؿ، وٓ َيُردُّ ؾم٤مئٚمٝمؿ، وهذا يمُؾ إٟمَم قمرومقه وطمّمؾ َلؿ سمًٌٌف وقمغم يده، 

 اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ طم٘مف 
ِ
أن ٟمٙمثر اًمّمَلة قمٚمٞمف ذم هذا اًمٞمقم  ☺ومٛمـ ؿمٙمِره وْحده، وأداء

 وًمٞمٚمتف-
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اْل٤مص٦م اًمث٤مًمث٦م9 صَلة اجلٛمٕم٦م اًمتل هل ُمـ آيمد ومروض اإِلؾمَلم، وُِمـ أقمٔمؿ 

لم، وهل أقمٔمُؿ ُِمـ يمؾ جمٛمع َيتٛمٕمقن ومٞمف وأومرُوف ؾمقى جمٛمع قمروم٦م، جم٤مُمع اعمًٚمٛم

ِّب٤م، ـمٌع اهلُل قمغم ىمٚمٌف، وىُمرُب أهؾ اجلٜم٦م يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وؾمٌُ٘مٝمؿ إمم  ٤موُمـ شمريمٝم٤م هت٤موٟمً 

 ُِمـ ُمرِّ اًمذيمر، 
ِ
اًمزي٤مرة يقَم اعمزيد سمح٥ًم ىُمرب ُمـ ُمس اًمٜم٤ًمء، ووضمقب اًمقوقء

 ُمـ اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمَلة،
ِ
قم٤مف،  ووضمقب اًمقوقء  ُمـ اًمرُّ

ِ
ووضمقب اًمقوقء

ذم اًمتِمٝمد إظمػم، ووضمقب  ☺واِْلج٤مُم٦م، واًم٘ملء، ووضمقب اًمّمَلة قمغم اًمٜمٌل 

وسمٕمد ذيمره ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م اًمتٓمٞم٥م واًمًقاك واًمتٌٙمػم  9ىمٚم٧م  ,اًم٘مراءة قمغم اِل٠مُمقم-

، ٤مذم أصح اًم٘مقًملم، وم٢من شمريمف، يم٤من ٓهمٞمً  ٤ماإِلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم إذا ؾمٛمٕمٝم٤م وضمقسمً  9ىم٤مل

واًمذي ي٘مقل ًمِّم٤مطِمٌِف أنِّم٧ْم، وَمَل "٤ماعمًٜمد"، ُمرومققمً " مجٕم٦م ًمف، وذموُمـ ًمٖم٤م، ومَل

9 ىمراءة ؾمقرة اًمٙمٝمػ ذم يقُمٝم٤م، وم٘مد (مُجَُٕم٦َم ًَمُف"-  اْل٤مص٦م اًمراسمٕم٦م)طم٥ًم شمرشمٞمٌك هٜم٤م

ـْ ىَمرأَ ؾُمقَرَة اًمَٙمْٝمِػ َيْقَم اجلُٛمَٕم٦ِم، ؾَمَٓمَع ًَمُف ُٟمقٌر ُِمـ حَت٧ِم "9☺روي قمـ اًمٜمٌل  َُم

ََمء ُي٣مء سمِف َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم، وهُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م سَملْمَ اجلٛمٕمتلم ىَمَدُِمِف إمم قَمٜم٤َمنِ  ًه إٟمف ٓ ُيٙمره ومٕمُؾ  اًم

اظمتٞم٤مر ؿمٞمخٜم٤م أيب قوُمـ واوم٘مف، وه اًمّمَلة ومٞمف وىم٧َم اًمزوال قمٜمد اًمِم٤مومٕمك ؒ

اًمٕم٤ٌمس سمـ شمٞمٛمٞم٦م، َوَل يٙمـ اقمتَمُده- قمغم طمدي٨م ًمٞم٨م، قمـ جم٤مهد، قمـ أيب اْلٚمٞمؾ، 

، أنف يمره اًمّمَلة ٟمِّمػ اًمٜمٝم٤مر إٓ يقَم اجلٛمٕم٦م- وىم٤مل9 ☺ل قمـ أيب ىمت٤مدة، قمـ اًمٜمٌ

ُر إٓه َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦م وإٟمَم يم٤من اقمتَمُده قمغم أن ُمـ ضم٤مء إمم اجلٛمٕم٦م ُيًتح٥م  جه ًَ إنه ضَمَٝمٜمهَؿ شُم

َ طمتك َيرج اإِلُم٤مم، وذم اْلدي٨م اًمّمحٞمح ُؾ َرضُمٌؾ َيْقَم اجلُٛمَٕم٦ِم، "ًمف أن ُيّمكمِّ ًِ ٓ َيْٖمَت

رُ  ـُ ُِمـ ُدْهٜمِِف، أَ  َوَيَتَٓمٝمه ِه ـْ ـُمْٝمٍر، َوَيده ٞم٥ِم سَمٞمتِف، صُمؿه ََيُرُج، وَمََل وَُم٤م اؾْمَتَٓم٤مَع ُِم
َيَٛمسُّ ُِمـ ـمِ

ُق سَملْمَ اصْمٜملَْم، صُمؿه ُيَّمكمِّ َُم٤م يُمت٥َِم ًَمُف، صُمؿه يٜمِّْم٧ُم إذا شَمَٙمٚمهَؿ اإِلَُم٤مُم إٓه هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م سَمٞمٜم٦مُ   ُيَٗمرِّ

َرى"- رواه اًمٌخ٤مري ومٜمدسمف إمم اًمّمَلة ُم٤م يمت٥ِم ًمف، ول يٛمٜمٕمف قمٜمٝم٤م َوسَملْمَ اجلُُٛمَٕم٦ِم إظْم 

إٓ ذم وىم٧م ظمروج اإِلُم٤مم، وَلذا ىم٤مل همػُم واطمد ُمـ اًمًٚمػ، ُمٜمٝمؿ قمٛمرسمـ اْلٓم٤مب 

، وشمٌٕمف قمٚمٞمف اإِلُم٤مم أْحد سمـ طمٜمٌؾ9 ظمروُج اإِلُم٤مم يٛمٜمع اًمّمَلة، وظمٓمٌُتف ◙
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٤مم، ٓ اٟمتّم٤مَف اًمٜمٝم٤مر- ىمراءة متٜمع اًمٙمَلم، ومجٕمٚمقا اِل٤مٟمع ُمـ اًمّمَلة ظمروَج اإِلُم

)ؾمٌح( و)اًمٖم٤مؿمٞم٦م( ذم صَلة اجلٛمٕم٦م، وم٘مد يم٤من و)ؾمقرة اجلٛمٕم٦م( و)اعمٜم٤موم٘ملم(، أ

 صحٞمحف"-"ي٘مرأ ِّبـ ذم اجلٛمٕم٦م، ذيمره ُمًٚمؿ ذم ☺رؾمقل اهلل 

 مب خب حب ُّٱ، يم٤من ي٘مرأ ومٞمٝم٤م ب )اجلُُٛمٕم٦ِم( و☺9 أنف ٤موومٞمف أيًْم 
ـ يمؾ ؾمقرة سمٕمْمٝم٤م، صم٧ٌم قمٜمف ذًمؽ يمٚمُّف- وٓ ُيًتح٥م أن ي٘مرأ ُمِ  َّ جت هب

٤مل إُم٦م ُيداوُمقن قمغم ذًمؽ-وأ  ي٘مرأ إطمدامه٤م ذم اًمريمٕمتلم، وم٢مٟمف ظمَلُف اًمًٜم٦م، وضُمٝمه

إٓ أقمٓم٤مه،  ٤مأن ومٞمف ؾم٤مقم٦َم اإِلضم٤مسم٦م، وهل اًم٤ًمقم٦م اًمتل ٓ ي٠ًمل اهلَل قمٌٌد ُمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ؿمٞمئً 

إنه ذم "☺، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙اًمّمحٞمحلم" ُمـ طمدي٨م أيب هريرة "ومٗمل

وِم٘مٝم٤م قمٌّد ُُمًٚمؿ وهاجلُُٛمَٕم٦ِم  ٤مُه،  ٤مىم٤مئؿ يّمكمِّ ي٠ًمُل اهلل ؿَمٞمئً قًَم٤ًمقَم٦ًم ٓ يقا إِٓه أقْمَٓم٤مُه إِيه

  -وىم٤مل9 سمِٞمِده يَ٘مٚمِّٚمٝم٤م"ا ـه
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 املشألة الثانية

 (صالة املضطسين) 

    ,9وأقمٜمك ِّب٤م رم درؾمٜم٤م هذاوجمٚمًٜم٤م , د، ُمد  

ٗمٞمتٝم٤م اًمتك صَلة اْلقف )ٕهؾ اجلٝم٤مد طمٞم٨م شمْمٓمرهؿ فمروومف اًمٞمٝم٤م سمٙمٞم,0

 -(طمدده٤م َلؿ اًمِم٤مرع ؾمٌح٤مٟم٦م ضورة

 -صَلة اعمريض سمتٞمًػماًمنميٕم٦م اعمٕمروف ومٞمٝم٤م,1

صَلة اعمًتٖمٞمثلم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ظمقوم٤م ُمـ اًمٕمذاب اًمٕم٤مم سمّمَلة اًمٙمًقف ,2

واْلًقف أواؾمتٛمٓم٤مرا ًمرْح٦م اهلل سمّمَلة آؾمتً٘م٤مء وُمع ذات اًمٓمري٘م٦م ومٞمَم ُم٣م 

رم ىمٚمقسمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م وذًمؽ رم ؾمقرة وأُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م  رم صَلة اْلقف ٟمٙمٛمؾ ُمٕم٤م

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ9 اًمٜم٤ًمء
 جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي
 جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم حم
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى
 رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث
 ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل
,0/0>اًمٜم٤ًمء9   َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري

ويمَم شمروا أطم٤ٌمسمك رم صمَلث آي٤مت سمٞمٜم٤مت ذيمر شمٕم٤ممم رم إومم ىمٍم اًمّمَلة ، ;0/2
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وآؿم٤مرة امم اؾمؿ صَلشمٜم٤م اًمتك قمٜمٝم٤م ٟمتحدث أن صَلة اْلقف ورم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م 

ٟم٤مه رم جم٤مًمًٜم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م اعمنموقم٦م ورم اًمث٤مًمث٦م طم٤مل قمدم آوٓمرار اًمٞمٝم٤م وًمقٓ ُم٤م قمٝمد

ومٝمٞم٤م سمٜم٤مامم ُم٤م ىمٕمده – ُمـ ـمري٘م٦م ٓيمتٗمٞم٧م ِّبذه أي٤مت وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٙمٛمؾ يمَم شمٕمقدٟم٤م

 (وم٘مٝم٤مؤٟم٤م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وٟمتذيمر هٜم٤م شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمٙمؼمى )اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم

وهذا ُمَلطمظ سمًٝمقًم٦م رم شمنميع اًمٙمٞمٗمٞم٦م ًمّمَلة اْلقف ويمذا اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م 

وهذا أيْم٤م ُمٗمٝمقم رم اؾم٘م٤مط سمٕمض أريم٤من اًمّمَلة   (واضم٥م ُمع اًمٕمذراعمتٗمرقم٦م  )ٓ 

 (ًمٚمٕمذر ومْمَل قمـ اًمقاضم٤ٌمت  وأيْم٤م ٟمتذيمر ىم٤مقمدة )اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقرات

ويمذا ٟمذيمر ىم٤مقمدة )اًميورة شم٘مدر سم٘مدره٤م(   – طمٞم٨م أبٞمح٧م اْلريم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚميورة

ًمِمػمازى رم وأن ُمع يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وُمع اًم٤ًمدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م طمٞم٨م ي٘مقل آُم٤مم ا

اعمٝمذب )ويمذًمؽ َيقز ذم يمؾ ىمت٤مل ُم٤ٌمح يم٘مت٤مل أهؾ اًمٌٖمل وىمت٤مل ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ٟٓمف 

يم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر وأُم٤م ذم اًم٘مت٤مل اعمحٔمقر يم٘مت٤مل أهؾ اًمٕمدل وىمت٤مل قىمت٤مل ضم٤مئز ومٝم

أصح٤مب إُمقال ٓظمذ أُمقاَلؿ ومَل َيقز ومٞمف صَلة اْلقف ٓن ذًمؽ رْح٦م وختٗمٞمػ 

شم٠مُمؾ  ,ىمٚم٧م)ن ومٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م وهذا ٓ َيقزومَل َيقز أن يتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤ميص وٓ

أظمك رم هذا اًمٗم٘مف ُمـ اهٚم٦م وىمؾ ُمٕمك شم٤ٌم ٕى قمَمُم٦م  ٟمراه٤م قمغم ذئ٥م وُم٤م أيمثر وأىمذر 

ذم همػمه٤م وذم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م أووإذا أراد اًمّمَلة ل َيؾ إُم٤م أن يٙمقن اًمٕمد ،(ذئ٤مب إي٤مم

ثرة ضمٕمؾ اإلُم٤مم اًمٜم٤مس وم٢من يم٤من ذم همػم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ول ي١مُمٜمقا وذم اعمًٚمٛملم يم

وـم٤مئٗم٦م شمّمكم ُمٕمف وَيقز أن يّمكم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُمٕمف وـم٤مئٗمتلم ـم٤مئٗم٦م ذم وضمف اًمٕمد

صمؿ دملء اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ومٞمّمكم ِّبؿ ومٞمٙمقن ومجٞمع اًمّمَلة صمؿ خترج إمم وضمف اًمٕمد

 ☺أن اًمٜمٌل  ◙سمٙمر قُمتٜمٗمَل سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م وهؿ ُمٗمؽموقن واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م روى أب

 ☺ظمٚمٗمف ريمٕمتلم وسم٤مًمذيـ ضم٤مءوا ريمٕمتلم ومٙم٤مٟم٧م ًمٚمٜمٌل  صغم صَلة اْلقف سم٤مًمذيـ
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أرسمٕم٤م وَل١مٓء ريمٕمتلم وَيقز أن يّمكم سم٢مطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم سمٕمض اًمّمَلة وسم٤مٕظمرى 

أومْمؾ ُمـ أن يّمكم سمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمؿ مجٞمع اًمّمَلة ٟٓمف أظمػ وم٢من قاًمٌٕمض وه

يم٤مٟم٧م اًمّمَلة ريمٕمتلم صغم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُمٕمف ريمٕم٦م ويث٧ٌم ىم٤مئَم وأمت٧م اًمٓم٤مئٗم٦م 

ودملء اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ويّمكم ُمٕمٝمؿ اًمريمٕم٦م اًمتل وٟٓمٗمًٝمؿ وشمٜمٍمف إمم وضمف اًمٕمد

صمؿ يًٚمؿ ِّبؿ  (سم٠منٗمًٝمؿ)سم٘مٞم٧م ُمـ صَلشمف ويث٧ٌم ضم٤مًم٤ًم وأمت٧م اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى 

يقم ذات  ☺واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م روى ص٤مًمح سمـ ظمقات قمٛمـ صغم ُمع رؾمقل اهلل 

ؿمج٤مع رم ققل اًم٘م٤مى أباًمرىم٤مع صَلة اْلقف ومذيمر ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م( وسم٤مَي٤مز ُمريح ي٘م

ذم همػم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م وأطمده٤م أن يٙمقن اًمٕمد ُمتٜمف وصَلة اْلقف قمغم صمَلصم٦م أضب

وومرىم٦م ظمٚمٗمف ومٞمّمكم سم٤مًمٗمرىم٦م اًمتل ظمٚمٗمف وومٞمٗمرىمٝمؿ اإلُم٤مم ومرىمتلم ومرىم٦م ذم وضمف اًمٕمد

٤م ريمٕم٦م وشم٠ميت اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ومٞمّمكم ِّبوريمٕم٦م صمؿ شمتؿ ًمٜمٗمًٝم٤م ومتيض إمم وضمف اًمٕمد

واًمث٤مين أن يٙمقن ذم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ومٞمّمٗمٝمؿ اإلُم٤مم صٗملم وحيرم ِّب٤م  وشمتؿ ًمٜمٗمًٝم٤م ويًٚمؿ 

ِّبؿ وم٢مذا ؾمجد ؾمجد ُمٕمف أطمد اًمّمٗملم ووىمػ اًمّمػ أظمر حيرؾمٝمؿ وم٢مذا رومع 

ؾمجدوا وْل٘مقه    واًمث٤مًم٨م   أن يٙمقن ذم ؿمدة اْلقف واًمتح٤مم اْلرب ومٞمّمكم يمٞمػ 

   -رايم٤ٌم ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وهمػم ُمًت٘مٌؾ َل٤م  ا ـهوأُمٙمٜمف راضمَل أ

وقمٜمد اْلٜم٤مسمٚم٦م رْحٝمؿ اهلل اعمزيد ُمع آَي٤مز اعمٓمٚمقب ومٞم٘مقل قمٜمٝمؿ رم دًمٞمؾ   

اًمٓم٤مًم٥م  شمّمح صَلة اْلقف إن يم٤من اًم٘مت٤مل ُم٤ٌمطم٤م طميا وؾمٗمرا- وٓ شم٠مبػم ًمٚمخقف 

ذم شمٖمٞمػم قمدد ريمٕم٤مت اًمّمَلة سمؾ ذم صٗمتٝم٤م وسمٕمض ذوـمٝم٤م- وإذا اؿمتد اْلقف 

ٝم٤م إًمٞمٝم٤م يقُمئقن ـم٤مىمتٝمؿ- ويمذا صٚمقا رضم٤مٓ وريم٤ٌمٟم٤م ًمٚم٘مٌٚم٦م وهمػمه٤م وٓ يٚمزم اومتت٤مطم

همريؿ فم٤مل وٟم٤مر أوؾمٌع أوؾمٞمؾ أوإذا يم٤من اَلرب ُم٤ٌمطم٤م أوذم طم٤مًم٦م اَلرب ُمـ قمد

ذب قمـ وُم٤مًمف أوأهٚمف أوظم٤مف قمغم ٟمٗمًف أوظمقف ومقت وىم٧م اًمقىمقف سمٕمروم٦م أوأ
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ذًمؽ وقمـ ٟمٗمس همػمه( وي٘مقل ص٤مطم٥م اًمزاد )وصَلة اْلقف صح٧م قمـ اًمٜمٌل 

ؾ ُمٕمف ذم صَلهت٤م ُمـ اًمًَلح ُم٤م يدومع سمف سمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة ويًتح٥م أن حيٛم ☺

 قمـ ٟمٗمًف وٓ يث٘مٚمف يمًٞمػ وٟمحقه-ا ـه

وىمري٥م ُمـ هذا ضمدا قمٜمد إطمٜم٤مف واِل٤مًمٙمٞم٦م رْحٝمؿ اهلل  ظم٤مص٦م وىمد رأيٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف 

وأن ُمع اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمغم ُمـ , ص٤مطم٥م اًمزاد رم ضمقاز يمؾ صقر إداء َل٤م سمَل طمرج 

 -ٚمٞمٝمؿظمػم اًمؼمي٦م ىم٤مـم٦ٌم سم٠مصح٤مسمف روقان اهلل قم

, ىم٤مَل9 ىم٤مَم اًمٜمٌلُّ  ¶وم٘مد روى اًمٌخ٤مرى رم صحٞمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمٍس  ,0

وا ُمَٕمف، وريَمَع،  ,صَلة اْلقف)9 ☺ ، ويمؼمه َ سمذي ىَمَرٍد( وىم٤مَم اًمٜم٤ّمُس ُمَٕمُف، ومٙمؼمه

ـَ ؾمجُدوا  وريَمَع ٟم٤مٌس ُمٜمُٝمؿ، صمؿ ؾمجَد، وؾمجُدوا ُمَٕمف، صمؿ ىم٤مَم ًمٚمث٤مٟمٞم٦ِم، وم٘م٤مَم اًمذي

هَنؿ، وأت٧ِم ا ًمٓم٤مئٗم٦ُم إظمرى ومريَمٕمقا وؾمَجدوا ُمَٕمف، واًمٜم٤مُس يمٚمُٝمؿ ذم وطمَرؾمقا إظِمقا

ـْ حيُرُس سمٕمُْمٝمؿ سمٕمًْم   -٤مصَلٍة، وًمٙم

ـِ قُمَٛمَر، ىَم٤مَل9  وروى آُم٤مم ُمًٚمؿ ؒ ,1  »قمـ اسْم
ِ
 ☺َصغمه َرؾُمقُل اهلل

 اًْمَٕمُدوِّ 
ِ
ـَ َصََلَة اْْلَْقِف ذِم سَمْٕمِض َأيه٤مُِمِف، وَمَ٘م٤مَُم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم َُمَٕمُف َوـَم٤مِئَٗم٦ٌم سم٢ِِمَزاء ِذي ، وَمَّمغمه سم٤ِمًمه

٤مِئَٗمَت٤مِن َريْمَٕم٦ًم  ظَمُروَن، وَمَّمغمه ِِّبِْؿ َريْمَٕم٦ًم، صُمؿه ىَمَْم٧ِم اًمٓمه ْٔ ٌُقا َوضَم٤مَء ا َُمَٕمُف َريْمَٕم٦ًم، صُمؿه َذَه

ـُ قُمَٛمَر9 ش َريْمَٕم٦مً  ٤ًٌم، أَ »ىَم٤مَل9 َوىَم٤مَل اسْم
ـْ َذًمَِؽ وَمَّمؾِّ َرايمِ ىَم٤مِئًَم ووَم٢ِمَذا يَم٤مَن ظَمْقٌف َأيْمَثَر ُِم

 -وومٞمف زي٤مدة شمقوٞمح ُمٓمٚمقب وهلل اْلٛمد ويمذًمؽ–ىمٚم٧م ش قُِمُئ إِيََمءً شمُ 

  روى ؒ,2
ِ
ٌَْٚمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل ـْ ضَم٤مسمٍِر، ىَم٤مَل9 َأىْم طَمتهك إَِذا يُمٜمه٤م سمَِذاِت  ☺قَم

 
ِ
ىَم٤مِع، ىَم٤مَل9 يُمٜمه٤م إَِذا َأتَْٞمٜم٤َم قَمغَم ؿَمَجَرٍة فَمٚمِٞمَٚم٦ٍم شَمَريْمٜم٤َمَه٤م ًمَِرؾُمقِل اهلل 9 وَمَج٤مَء ، ىَم٤مَل ☺اًمرِّ

 
ِ
يمِلَم َوؾَمْٞمُػ َرؾُمقِل اهلل ـَ اعْمنُْمِ   ☺َرضُمٌؾ ُِم

ِ
ٌؼ سمَِِمَجَرٍة، وَم٠َمظَمَذ ؾَمْٞمَػ َٟمٌِلِّ اهلل ُُمَٕمٚمه

☺  
ِ
ـَمُف، وَمَ٘م٤مَل ًمَِرؾُمقِل اهلل ـْ َيْٛمٜمَُٕمَؽ شَٓ »9 َأتََخ٤موُمٜمِل؟ ىَم٤مَل9 ☺وَم٤مظْمؽَمَ ، ىَم٤مَل9 وَمَٛم

 ، ىمَ شاهلُل َيْٛمٜمَُٕمٜمِل ُِمٜمَْؽ »ُِمٜمِّل؟ ىَم٤مَل9 
ِ
َدُه َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اهلل وَم٠َمهْمَٛمَد  ☺٤مَل9 وَمَتَٝمده



   

 
294 
 

 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

ُروا، َوَصغمه  ، صُمؿه شَم٠َمظمه ََلِة، وَمَّمغمه سمَِٓم٤مِئَٗم٦ٍم َريْمَٕمَتلْمِ َ٘مُف، ىَم٤مَل9 وَمٜمُقِدَي سم٤ِمًمّمه ْٞمَػ، َوقَمٚمه ًه اًم

 
ِ
، ىَم٤مَل9 وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ًمَِرؾُمقِل اهلل ظُْمَرى َريْمَٕمَتلْمِ ْٕ ٤مِئَٗم٦ِم ا َريَمَٕم٤مٍت، َوًمِْٚمَ٘مْقِم  َأْرسَمعُ  ☺سم٤ِمًمٓمه

سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك ظمؼموٟمك يمؿ هك درضم٦م اْلجؾ رم – َريْمَٕمَت٤من( ىمٚم٧م

وضمقهٜم٤م ُمـ اْلٌٞم٥م إقمغم رسمٜم٤م اعمٕمٌقد سمحؼ وطمدة ُمـ شم٤مظمػمٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤م ًمّمَلشمٜم٤م قمـ 

ٓ وومٝم١مٓء اًمؼمرة رم ضمٝم٤مد رم ؾمٌٞمؾ اهلل ورم وضمقد اًمٕمد ؟وىمتٝم٤م وظم٤مص٦م اعمٗمْمؾ

ة قمـ وىمتٝم٤مقمٚمؿ اهلل اًمّمدق رم حمٌتٝم٤م ُمـ ىمٚمقِّبؿ ومخٗمػ قمٜمٝمؿ وين ي١مظمرون اًمّمَل

 -اٟمَم طمٔمٝمؿ ُمـ آؾمَلم يمحٔمٝمؿ ُمـ اًمّمَلة()ٟمٕمؿ هلل در اًم٘م٤مئؾ سمحؼ , وقمٚمؿ

هك صَلة ذقم٧م سمٙمٞمٗمٞم٦م  صَلة اًمٙمًقف واْلًقف وسمٕمده٤م آؾمتً٘م٤مء ,1

يع خمتٚمٗم٦م رم ريمٕمتٝم٤م قمـ همػمه٤م ْلٙمٛم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ًمٕمٚمف ُمٜمٝم٤م ـمقل وىم٧م اْلْمقع واًمت

جلَلل اهلل شمٕم٤ممم وىمد ضم٤مءت سم٤مًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م أبدأ ِّب٤م هذه اعمرة  اظمقاٟمك 

 -أطم٤ٌمسمك ُمـ أهؾ آقمتّم٤مم اعم٤ٌمرك واًمقاضم٥مو

َٗم٧ِم اًمِمٛمُس قمغم  وم٘مد روى اًمٌخ٤مرى ؒ ,0 ًَ ـِ ؿُمٕم٦ٌَم ىم٤مَل9 يَم قمـ اعمُِٖمػمِة سم

َٗم٧ِم اًمِمٛم ☺قمٝمِد رؾمقِل اهلل  ًَ قِت يقم ُم٤مَت إسمراهٞمُؿ، وم٘م٤مَل اًمٜم٤مُس9 يم
ِ
ُس عم

9"إِنه اًمِمٛمَس واًم٘مٛمَر >آيت٤من ُمـ آي٤مت اهلل;، ٓ ☺إسِمراهٞمَؿ، وم٘م٤مَل رؾمقُل اهلل 

قِت أطمٍد، وٓ ِْلٞم٤مشمِف، وم٢مذا َرأيُْتٛمـقمه٤م ومَّمٚمُّقا، وادقمقا اهلل؛ >طمتك يٜمجكم  
ِ
َيٜمٙمًٗم٤مِن عم

                                                                 9وقمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمّمَلة شمٚمؽ

ـِ  ,1 ـْ َُم٤مًمِِؽ سْم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد، قَم ٦ٌَُم سْم صَمٜم٤َم ىُمَتْٞم روى آُم٤مم ُمًٚمؿ رم اًمّمحٞمح وم٘م٤مل طَمده

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، ـْ َأبِٞمِف، قَم ـِ قُمْرَوَة، قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم ْٛمُس ذِم قَمْٝمِد  ،َأنٍَس، قَم َٗم٧ِم اًمِمه ًَ ىَم٤مًَم٧ْم9 ظَم

 
ِ
 ☺َرؾُمقِل اهلل

ِ
، وَم٠مَ  ☺، وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اهلل ا، صُمؿه َريَمَع، وَم٠َمـَم٤مَل ُيَّمكمِّ ـَم٤مَل اًْمِ٘مَٞم٤مَم ضِمد 

ا، َوهُ  ا، صُمؿه َروَمَع َرْأؾَمُف، وَم٠َمـَم٤مَل اًْمِ٘مَٞم٤مَم ضِمد  يُمقَع ضِمد  ِل، صُمؿه َريَمَع قاًمرُّ َوه ْٕ ُدوَن اًْمِ٘مَٞم٤مِم ا

ا، َوهُ  يُمقَع ضِمد  ِل، صُمؿه ؾَمَجَد، صُمؿه ىَم٤ممَ قوَم٠َمـَم٤مَل اًمرُّ َوه ْٕ يُمقِع ا ، وَم٠َمـَم٤مَل اًْمِ٘مَٞم٤مَم، ُدوَن اًمرُّ
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يُمقَع َوهُ قَوهُ  ِل، صُمؿه َريَمَع، وَم٠َمـَم٤مَل اًمرُّ َوه ْٕ ِل، صُمؿه َروَمَع قُدوَن اًْمِ٘مَٞم٤مِم ا َوه ْٕ يُمقِع ا ُدوَن اًمرُّ

يُمقَع َوهُ قَرْأؾَمُف، وَمَ٘م٤مَم وَم٠َمـَم٤مَل اًْمِ٘مَٞم٤مَم َوهُ  ِل، صُمؿه َريَمَع، وَم٠َمـَم٤مَل اًمرُّ َوه ْٕ َن ُدوقُدوَن اًْمِ٘مَٞم٤مِم ا

 
ِ
َف َرؾُمقُل اهلل ِل، صُمؿه ؾَمَجَد، صُمؿه اْٟمٍَمَ َوه ْٕ يُمقِع ا ْٛمُس، ☺اًمرُّ ، َوىَمْد دَمَٚمه٧ِم اًمِمه

، »وَمَخَٓم٥َم اًمٜمه٤مَس، وَمَحِٛمَد اهلَل َوَأبْٜمَك قَمَٚمْٞمِف، صُمؿه ىَم٤مَل9 
ِ
ـْ آَي٤مِت اهلل ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر ُِم إِنه اًمِمه

َْقِت 
ِ
َٗم٤مِن عم ًِ َٓ َيٜمَْخ ََُم  وا، َواْدقُمقا اهلَل َوإهِنه ُ ٤م وَمَٙمؼمِّ َٓ ِْلََٞم٤مشمِِف، وَم٢ِمَذا َرَأيُْتُٛمقمُهَ َأطَمٍد، َو

ٌُْدُه، أَ   َأْن َيْزيِنَ قَم
ِ
ـَ اهلل ـْ َأطَمٍد َأهْمػَمَ ُِم ٍد إِْن ُِم ٛمه ٦َم حُمَ ، َي٤م ُأُمه ىُمقا شَمْزيِنَ َأَُمُتُف، وَوَصٚمُّقا َوشَمَّمده

 ًمَ 
ِ
ٍد َواّلِل ٛمه ٦َم حُمَ َٓ َهْؾ شَمْٕمَٚمُٛمقَن قَي٤م ُأُمه ٌََٙمْٞمُتْؿ يَمثػًِما، َوًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىَمٚمِٞمًَل، َأ َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ًَم

 -شسَمٚمهْٖم٧ُم؟

ِله »وقمٜمٝم٤م أيْم٤م  ,2 َءشمِِف، وَمَّمغمه َأْرسَمَع  ☺َأنه اًمٜمٌه قِف سمِِ٘مَرا ًُ ضَمَٝمَر ذِم َصََلِة اْْلُ

 -وقمـ آؾمتً٘م٤مء شذِم َريْمَٕمَتلْمِ َوَأْرسَمَع ؾَمَجَداٍت  َريَمَٕم٤مٍت 

 سم روى ؒ ,3
ِ
ـَ َزْيٍد إَنَّْم٤مِرىه َأنه َرؾُمقَل اّلِله  سْم

ِ
ٌَْد اّلِله  ☺ًٜمده قمـ قَم

ِ٘مك َوَأنهُف َِله٤م َأَراَد َأْن َيْدقمُ  ًْ َت ًْ َل ِرَداَءُه(قظَمَرَج إمَِم اعْمَُّمغمه َي ٌَْٚم٦َم َوطَمقه ٌََؾ اًْمِ٘م ؾْمَتْ٘م  -ا

ـَ اْلٓم٤مِب  وروى اًمٌخ٤مرى ؒ ,4 يم٤مَن إذا  ◙قمـ َأنٍس أنه قُمٛمَر سم

ـِ قمٌِد اعمٓمهٚم٥ِم وم٘م٤مَل9 مهللاه إٟم٤م يمٜمه٤م ٟمَتقؾمُؾ إًمٞمَؽ سمٜمٌٞمِّٜم٤م ىم ٌه٤مِس سم َحٓمقا اؾمَتً٘مك سم٤مًمٕم

ىمٚم٧م9 ؾمٌح٤من اهلل  (ومَتًِ٘مٞمٜم٤م، وإٟم٤م ٟمَتقؾمُؾ إًمٞمَؽ سمٕمؿِّ ٟمٌٞمِّٜم٤م وم٤مؾْمِ٘مٜم٤م؟ ىم٤مَل9 ومُٞمًَ٘مْقن ☺

ومٛمع اًمقوقح رم اًمدًٓم٦م اًمٍمحي٦م قمغم ْح٤مي٦م ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد قمٜمد شمٚمؽ اًم٘مٛمؿ اًم٤ًمُم٘م٦م 

اًمذه٤مب امم وآ أنٜم٤م ُم٤م زًمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ ي٘مقل سمجقاز دقم٤مء اًمّم٤مْللم إُمقات أ

ىمٌقرهؿ ًمٚمتقؾمؾ ِّبؿ وًمذا يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمٝم٤م ىمري٦ٌم وم٘م٤مل اًم٘مدورى رم خمتٍمه 

قمـ إطمٜم٤مف )إذا اٟمٙمًٗم٧م اًمِمٛمس صغم اإلُم٤مم سم٤مًمٜم٤مس ريمٕمتلم يمٝمٞمئ٦م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم يمؾ 

يقؾمػ قَيٗمل قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل أبريمٕم٦م ريمقع واطمد ويٓمقل اًم٘مراءة ومٞمٝمَم و

سمٕمده٤م طمتك شمٜمجكم اًمِمٛمس ويّمكم سم٤مًمٜم٤مس اإلُم٤مم اًمذي يّمكم قَيٝمر صمؿ يدقم 9وحمٛمد
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ِّبؿ اجلٛمٕم٦م وم٢من ل َيٛمع صَله٤م اًمٜم٤مس ومرادى  وًمٞمس ذم ظمًقف اًم٘مٛمر مج٤مقم٦م وإٟمَم 

         -يّمكم يمؾ واطمد سمٜمٗمًف وًمٞمس ذم اًمٙمًقف ظمٓم٦ٌم( ا ـه

إَذا )ظمَلف يقضمد قمٜمدهؿ رم ذطم٦م وم٘م٤مل اؿم٤مر ص٤مطم٥م ومتح اًم٘مدير امم )

َُم٤مُم سم٤ِمًمٜمه٤مِس َريْمَٕمَتلْمِ يَمَٝمْٞمَئ٦ِم اًمٜمه٤موِمَٚم٦ِم ذِم يُمؾِّ َريْمَٕم٦ٍم ُريُمقٌع  ْٛمُس َصغمه اإْلِ َٗم٧ْم اًمِمه ًَ اْٟمَٙم

٤موِمِٕملُّ  (َواطِمدٌ  ـِ قُمَٛمرَ  ،ًَمُف َُم٤م َرَوْت قَم٤مِئَِم٦مُ  -ُريُمققَم٤منِ  9َوىَم٤مَل اًمِمه ْْل٤َمُل َوا ،َوًَمٜم٤َم ِرَواَي٦ُم اسْم

ضِمٞمُح ًمِِرَواَيتِِف  ْ ضَم٤مِل ًمُِ٘مْرِِّبِْؿ وَمَٙم٤مَن اًمؽمه َءَة وِمٞمِٝمََم َوَُيِْٗمل قِمٜمَْد )َأيْمَِمُػ قَمغَم اًمرِّ ُل اًْمِ٘مَرا َوُيَٓمقِّ

َٓ ََيَْٝمُر وقمـ آؾمتً٘م٤مء ي٘مقل اًم٘مدورى ؒ ،َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦مَ   ىم٤مل َوىَم٤م

وم٢من صغم اًمٜم٤مس  ًمٞمس ذم آؾمتً٘م٤مء صَلة ُمًٜمقٟم٦م ذم مج٤مقم٦م 9قمٚمٞمف طمٜمٞمٗم٦م ؒقأب

يّمكم  9حمٛمدويقؾمػ قوطمداٟم٤م ضم٤مز وإٟمَم آؾمتً٘م٤مء اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر  وىم٤مل أب

اإلُم٤مم سم٤مًمٜم٤مس ريمٕمتلم َيٝمر ومٞمٝمَم سم٤مًم٘مراءة ل َيٓم٥م ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمدقم٤مء وي٘مٚم٥م 

وُم٤م , اإلُم٤مم رداءه وٓ ي٘مٚم٥م اًم٘مقم أرديتٝمؿ وٓ حيي أهؾ اًمذُم٦م آؾمتً٘م٤مء     ىمٚم٧م

يمَم رايٜم٤م آٟمٗم٤م أضمدر سم٤مٓقمت٘م٤مد وُمـ صمؿ آشم٤ٌمع وًمٕمٚمف ل يٌٚمغ اًمٕمٔم٤مم صم٧ٌم قمـ اًمرؾمقل 

وىم٤مل  رْحٝمؿ اهلل وىمد يم٤من اًمِمٞمخ٤من ص٤مطم٤ٌم اًمّمحٞمحلم رْحٝمَم اهلل شمٕم٤ممم  سمٕمدهؿ

ؿمج٤مع ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمٝم٤م وآؾمتً٘م٤مء يمذًمؽ وصَلة اًمٙمًقف ؾمٜم٦م قاًم٘م٤مى اسم

يمٕمتلم ذم يمؾ ُم١ميمدة وم٢من وم٤مشم٧م ل شم٘مض ويّمكم ًمٙمًقف اًمِمٛمس وظمًقف اًم٘مٛمر ر

ريمٕم٦م ىمٞم٤مُم٤من يٓمٞمؾ اًم٘مراءة ومٞمٝمَم وريمققم٤من يٓمٞمؾ اًمتًٌٞمح ومٞمٝمَم دون اًمًجقد وَيٓم٥م 

)وصَلة  (سمٕمده٤م ظمٓمٌتلم ين ذم يمًقف اًمِمٛمس وَيٝمر ذم ظمًقف اًم٘مٛمر

آؾمتً٘م٤مء ُمًٜمقٟم٦م ومٞم٠مُمرهؿ اإلُم٤مم سم٤مًمتقسم٦م واًمّمدىم٦م واْلروج ُمـ اعمٔم٤مل وُمّم٤مْل٦م 

ؿ ذم اًمٞمقم اًمراسمع ذم صمٞم٤مب سمذًم٦م واؾمتٙم٤مٟم٦م إقمداء وصٞم٤مم صمَلصم٦م اي٤مم صمؿ َيرج ِّب

وشميع ويّمكم ِّبؿ ريمٕمتلم يمّمَلة اًمٕمٞمديـ صمؿ َيٓم٥م سمٕمدمه٤م وحيقل رداءه ويٙمثر 

مهللا اضمٕمٚمٝم٤م ؾم٘مٞم٤م رْح٦م قوه ☺سمدقم٤مء رؾمقل اهلل قُمـ اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر ويدقم

وٓ دمٕمٚمٝم٤م ؾم٘مٞم٤م قمذاب وٓ حمؼ وٓ سمَلء وٓ هدم وٓ همرق مهللا قمغم اًمٔمراب 
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ًمٞمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م مهللا اؾم٘مٜم٤م همٞمث٤م وأيم ٤مم وُمٜم٤مسم٧م اًمِمجر وسمٓمقن إودي٦م مهللا طمقا

ُمٖمٞمث٤م ُمريئ٤م ُمريٕم٤م ؾمح٤م قم٤مُم٤م همدىم٤م ـمٌ٘م٤م جمٚمَل دائَم إمم يقم اًمديـ مهللا اؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م 

وٓ دمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًم٘م٤مٟمٓملم مهللا إن سم٤مًمٕم٤ٌمد واًمٌَلد ُمـ اجلٝمد واجلقع واًمْمٜمؽ ُم٤م ٓ 

اًمزرع وأدر ًمٜم٤م اًميع وأنزل قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمريم٤مت اًمًَمء إٓ إًمٞمؽ اًمٚمٝمٛم٠من٧ٌم ًمٜم٤م قٟمِمٙم

وأن٧ٌم ًمٜم٤م ُمـ سمريم٤مت إرض وايمِمػ قمٜم٤م ُمـ اًمٌَلء ُم٤م ٓ يٙمِمٗمف همػمك مهللا إٟم٤م 

 -شمًتٖمٗمرك إٟمؽ يمٜم٧م همٗم٤مرا وم٠مرؾمؾ اًمًَمء قمٚمٞمٜم٤م ُمدرارا ا ـه

أُم٤م اًم٤ًمدة اْلٜم٤مسمٚم٦م ومٞم٘مقًمقن قمـ ه٤مشملم اًمّمَلشملم يمَم رم دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م )وهل ؾمٜم٦م 

ظمٓم٦ٌم ووىمتٝم٤م ُمـ اسمتداء اًمٙمًقف امم ذه٤مسمف وٓ شم٘م٣م ان وم٤مت  وهك ريمٕمت٤من ُمـ همػم 

ي٘مرأ ذم إومم ضمٝمرا اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة ـمقيٚم٦م صمؿ يريمع ـمقيَل صمؿ يرومع ومٞمًٛمع وحيٛمد 

وٓ يًجد سمؾ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة ـمقيٚم٦م صمؿ يريمع صمؿ يرومع صمؿ يًجد ؾمجدشملم 

وإن أتك ذم يمؾ ريمٕم٦م سمثَلصم٦م   ـمقيٚمتلم صمؿ يّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم صمؿ يتِمٝمد ويًٚمؿ-

دًمٞمؾ ُم٤م ومقىمٝمَم قرم اًمثَلث دًمٞمؾ ومَم ه , )ىمٚم٧م َخس ومَل سم٠مسوأرسمع أوريمققم٤مت أ

( وُم٤م سمٕمد آول )اى اًمريمقع( ؾمٜم٦م ٓ شمدرك سمف اًمريمٕم٦م ويّمح ان ؟ًمٞم٧م ؿمٕمرى

( وقمـ صَلة آؾمتً٘م٤مء ي٘مقل )وهل ؾمٜم٦م ووىمتٝم٤م وصٗمتٝم٤م ؟يّمٚمٞمٝم٤م يم٤مًمٜم٤مومٚم٦م )يمٞمػ

وإذا أراد اإلُم٤مم اْلروج َل٤م وقمظ اًمٜم٤مس وأُمرهؿ سم٤مًمتقسم٦م وأطمٙم٤مُمف يمّمَلة اًمٕمٞمد 

واْلروج ُمـ اعمٔم٤مل ويتٜمٔمػ َل٤م وٓ يتٓمٞم٥م وَيرج ُمتقاوٕم٤م ُمتخِمٕم٤م ُمتذًمَل 

ُمتيقم٤م وُمٕمف أهؾ اًمديـ واًمّمَلح واًمِمٞمقخ وي٤ٌمح ظمروج إـمٗم٤مل واًمٕمج٤مئز 

واًمٌٝم٤مئؿ واًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤مْللم-ومٞمّمغم صمؿ َيٓم٥م ظمٓم٦ٌم واطمدة يٗمتتحٝم٤م سم٤مًمتٙمٌػم 

يمخٓم٦ٌم اًمٕمٞمد ويٙمثر ومٞمٝم٤م آؾمتٖمٗم٤مر وىمراءة آي٤مت ومٞمٝم٤م إُمر سمف ويرومع يديف 

وي١مُمـ اِل٠مُمقم صمؿ يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم  ☺سمدقم٤مء اًمٜمٌل قاًمًَمء ومٞمدقمقوفمٝمقرمه٤م ٟمح

أبٜم٤مء اْلٓم٦ٌم ومٞم٘مقل ها9 مهللا إٟمؽ أُمرشمٜم٤م سمدقم٤مئؽ ووقمدشمٜم٤م إضم٤مسمتؽ وىمد دقمقٟم٤مك 

رداءه ومٞمجٕمؾ إيٛمـ قمغم إين  يمَم أُمرشمٜم٤م وم٤مؾمتج٥م ًمٜم٤م يمَم وقمدشمٜم٤م صمؿ حيقل
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وىمري٤ٌم ُمٜمف ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمزاد راضمٕمف ان , وإين قمغم إيٛمـ ويمذا اًمٜم٤مس ا ه ىمٚم٧م

ُمٌتدءا سم٤مًمٙمًقف   ,ؿمئ٧م وقمـ اِل٤مًمٙمٞم٦م  رم صَلشمك اًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء ي٘مقل

وصَلة يمًقف اًمِمٛمس ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وصٗمتٝم٤م أن ,شمٕم٤ممم  ص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم ؒ

م صمؿ ي٘مرأ ها سم٠مم اًم٘مرآن وؾمقرة يدظمؾ اعمًجد سمٖمػم أذان وٓ  إىم٤مُم٦م ومٞمٙمؼم ًمإلطمرا

ويًتح٥م ًمف إـم٤مًمتٝم٤م ُم٤م ل يي سمٛمـ ظمٚمٗمف إن يم٤من إُم٤مُم٤م صمؿ يريمع ويٓمٞمؾ ريمققمف 

ُمـ ىمراءشمف صمؿ يرومع رأؾمف ىم٤مئَل ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده صمؿ ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآن وؾمقرة قٟمح

ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده  ـمقيٚم٦م دون ُم٤م شم٘مدم ذم اًمٓمقل صمؿ يريمع سم٘مدر ىمراءشمف صمؿ يرومع ىم٤مئَل

صمؿ يًجد ؾمجدشملم يم٤ًمئر اًمّمٚمقات صمؿ ي٠ميت سمٛمثؾ ُم٤م أتك سمف ذم إومم صمؿ يتِمٝمد 

ويًٚمؿ ومٞمذيمر ويٕمظ وَيقف ُمـ همػم ظمٓم٦ٌم ُمرشم٦ٌم وٓ اضمتَمع ْلًقف اًم٘مٛمر ويّمكم 

 ًمف اًمٜم٤مس أومذإذا ريمٕمتلم يم٤ًمئر اًمٜمقاومؾ-

ؾمٜمٜمٝم٤م اعمّمغم وصَلة آؾمتً٘م٤مء ؾمٜم٦م شمٗمٕمؾ قمٜمد شم٠مظمػم اعمٓمر واْل٤مضم٦م إًمٞمف وُمـ 

واْلٓم٦ٌم وَيرج اإلُم٤مم واًمٜم٤مس ُمٕمف ُمتخِمٕملم ُمتقاوٕملم همػم ُمٔمٝمري زيٜم٦م وي٘مدم 

اًمّمَلة قمغم اْلٓم٦ٌم وي١مذن َل٤م وٓ ي٘م٤مم وهل ريمٕمت٤من يم٤ًمئر اًمّمٚمقات يٙمؼم ومٞمٝم٤م 

اًمتٙمٌػم اعمٕمٝمقد وَيٝمر سم٤مًم٘مراءة سمًٌح وٟمحقه٤م إذا ومرغ صٕمد اعمٜمؼم ُمتقيمئ٤م قمغم ىمقس 

٤مس جم٤مًمًٝمؿ ىم٤مم ومخٓم٥م وأيمثر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر صمؿ قمَم ومٞمجٚمس وم٢مذا أظمذ اًمٜموأ

َيٚمس صمؿ ي٘مقم ومٞمخٓم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مذا ومرغ اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وطمقل رداءه ومٞمجٕمؾ ُم٤م قمغم 

اهلل شمٕم٤ممم سمَم شمٞمن ًمف قيٛمٞمٜمف قمغم ؿمَمًمف وُم٤م قمغم ؿمَمل قمغم يٛمٞمٜمف وٓ يٜمٙمًف صمؿ يدقم

ًمت٠مظمػم  ىم٤مئؿ واًمٜم٤مس ضمٚمقس وإن اطمت٩م إمم شمٙمرار اْلروج ًمّمَلة آؾمتً٘م٤مءقوه

صدىم٦م واعمٓمر ضم٤مز وومٕمؾ ذم يمؾ ُمرة ُمثؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه وًمٞمس ُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م شم٘مديؿ صقم أ

 قمغم ومٕمٚمٝم٤م وٓ يٛمٜمع ُمـ شمٓمقع سمف- ورم اًمروو٦م قمـ صَلة آؾمتً٘م٤مء ي٘مقل ؒ

ىم٤مل ذم اْلج٦م9 وىمد اؾمتً٘مك اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ُٕمتف ُمرات قمغم 

ف أن ظمرج سم٤مًمٜم٤مس إمم اعمّمغم ُمتٌذٓ ُمتقاوٕم٤م أنح٤مء يمثػمة ًمٙمـ اًمقضمف اًمذي ؾمٜمف ُٕمت
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ُمتخِمٕم٤م ُمتيقم٤م ومّمغم َلؿ ريمٕمتلم ضمٝمر ِّبؿ ومٞمٝمَم سم٤مًم٘مراءة صمؿ ظمٓم٥م واؾمت٘مٌؾ ومٞمٝم٤م 

ورومع يديف وطمقل رداءه اٟمتٝمك- وهذه اًمّمَلة ُمًٜمقٟم٦م شمًـ قمٜمد اجلدب قاًم٘مٌٚم٦م يدقم

ظمرج طملم سمدأ  ☺ًمٕمدم ورود ُم٤م يدل قمغم اًمقضمقب ريمٕمت٤من سمٕمدمه٤م ظمٓم٦ٌم ًمٙمقٟمف 

امم ان ىم٤مل9 وذم –اْلدي٨م سمٓمقًمف وومٞمف اًمدقم٤مء  ,ضم٥م اًمِمٛمس وم٘مٕمد قمغم اعمٜمؼم-طم٤م

اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سمٛمٕمٜمك ُم٤م ذيمر وهل ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمدقم٤مء سمرومع اجلدب وسمٜمزول اعمٓمر 

 وحتقيؾ إردي٦م ُمـ اإلُم٤مم وهمػمه،

وأظمػما عم٠ًملتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م هذه ًمٜم٘مػ وىمٗم٦م ويم٠مهن٤م جمرد ُمرور قم٤مسمر ُمع صَلة اعمريض 

وٓ واضم٥م ُمع اًمٕمذر  ,ٓ شمٙمٚمٞمػ سمٖمػم ُم٘مدور–  ٘مٝمٞم٦م اْل٤مضة هٜم٤م سم٘مقةوىم٤مقمدشمٜم٤م اًمٗم

وطمدي٨م رؾمقل اهلل اًمّمحٞمح قمـ  (ٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم آ وؾمٕمٝم٤م)9 ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

ويتجغم ذًمؽ اًمتٞمًػم  (وُم٤م أُمرشمٙمؿ سمِمئ وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ)أبك هريرة ُمرومققم٤م  

ؽ رم همػمه٤م رم ُمقوٕم٦م ان ؿم٤مء ومٞمَم يغم ُمـ شمنميٕم٤مت صَلة اعمريض )وٟمتذيمر ُمـ ذًم

سمدءا ُمـ ذط صحتٝم٤م إول وأقمٜمك سمف اًمٓمٝم٤مرة طمٞم٨م يٙمقن اًمتٞمٛمؿ قمٜمد  , اهلل(

اْلقف ُمـ زي٤مدة اعمرض أوشم٠مظمراًمِمٗم٤مء ُمٜمف سم٤مؾمتٕمَمل اِل٤مء اعمقضمقد وذًمؽ ًمرومع 

اْلدصملم ويمذا ُمنموقمٞم٦م اجلٛمع سملم اًمّمَلشملم طمتك رم اًمّمَلة ٟمٗمًٝم٤م يٕمٗمك قمٜمف ريمـ 

ُمًتٚم٘مٞم٤م وومٞمَم ؾمٌؼ ذيمرة  ي٘مقل اسمـ ق سم٠مين ووع ًمف وًماًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م ومٞمّمغم

رم اًمٕمٛمدة  )واعمريض إذا يم٤من اًم٘مٞم٤مم يزيد ذم ُمروف صغم ضم٤مًم٤ًم وم٢من   ىمداُم٦م ؒ

صؾ ىم٤مئَم وم٢من ل "ًمٕمٛمران سمـ طمّملم9 ☺ل يٓمؼ ومٕمغم ضمٜمٌف ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

قمـ شمًتٓمع وم٘م٤مقمدا وم٢من ل شمًتٓمع ومٕمغم ضمٜمٌؽ"  وم٢من ؿمؼ قمٚمٞمف ومٕمغم فمٝمره وم٢من قمجز 

اًمريمقع واًمًجقد أوُم٠م إيَمء- وقمٚمٞمف ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمّمٚمقات ذم إهمَمئف وإن ؿمؼ 

قمٚمٞمف ومٕمؾ يمؾ صَلة ذم وىمتٝم٤م ومٚمف اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وسملم اًمٕمِم٤مئلم ذم وىم٧م 

إطمدامه٤م وم٢من مجع ذم وىم٧م إومم اؿمؽمط ٟمٞم٦م اجلٛمع قمٜمد ومٕمٚمٝم٤م ويٕمتؼم اؾمتٛمرار اًمٕمذر 
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 يٗمرق سمٞمٜمٝمَم إٓ سم٘مدر اًمقوقء وإن أظمر اقمتؼم اؾمتٛمرار وٓ طمتك ينمع ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمَم

اًمٕمذر إمم دظمقل وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م وأن يٜمقي اجلٛمع ذم وىم٧م إومم ىمٌؾ أن يْمٞمؼ قمـ 

أُم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٞم٘مقل قمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م  ومٕمٚمٝم٤م(وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ىم٤مًمف رم دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م

قمـ صَلة اعمريض  إذا قمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم صغم ىم٤مقمدا ِل٤م روي أن  اعمٝمذب ؒ

ىم٤مل ًمٕمٛمران سمـ اْلّملم صؾ ىم٤مئَم وم٢من ل شمًتٓمع وم٘م٤مقمدا وم٢من ل شمًتٓمع  ☺اًمٜمٌل 

ومٕمغم ضمٜم٥م  ويمٞمػ ي٘مٕمد ومٞمف ىمقٓن أطمدمه٤م ي٘مٕمد ُمؽمسمٕم٤م ٟٓمف سمدل قمـ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم 

واًمث٤مٟمك ي٘مٕمد ُمٗمؽمؿم٤م ٕن – َي٤مًمػ ىمٕمقد اًمّمَلة ومٞمج٥م أن يٙمقن سمدًمف خم٤مًمٗم٤م ًمف

اًمٕم٤ٌمدة ومٙم٤من آومؽماش أومم  وم٢من ل  اًمؽمسمع ىمٕمقد اًمٕم٤مدة وآومؽماش ضمٚمقس ىمٕمقد

يًجد أوُم٠م إًمٞمٝمَم وىمرب وضمٝمف إمم إرض قمغم ىمدر ـم٤مىمتف وم٢من ويٛمٙمٜمف أن يريمع أ

ؾمجدت قمغم خمدة ًمرُمد ِّب٤م  ىم٤مل ذم  ▲ؾمجد قمغم خمدة أضمزأه ٓن أم ؾمٚمٛم٦م 

إم إن ىمدر أن يّمكم ُمٜمٗمردا ىم٤مئَم وَيٗمػ اًم٘مراءة وإذا صغم ُمع اجلَمقم٦م صغم سمٕمْمٝم٤م 

وم٤مٕومْمؾ أن يّمكم ُمٜمٗمردا ٓن اًم٘مٞم٤مم ومرض واجلَمقم٦م ٟمٗمؾ ومٙم٤من آٟمٗمراد ُمـ ىمٕمقد 

أومم وإن صغم ُمع اإلُم٤مم وىمٕمد ذم سمٕمْمٝم٤م صح٧م صَلشمف وم٢من يم٤من ذم فمٝمره قمٚم٦م ٓ 

متٜمع ُمـ اًم٘مٞم٤مم ومتٜمٕمف ُمـ اًمريمقع واًمًجقد ًمزُمف اًم٘مٞم٤مم ويريمع ويًجد قمغم ىمدر 

د أن يتٙمكء قمغم قمّم٤م يم٤من ًمف ـم٤مىمتف وم٢من ل يٛمٙمٜمف أن حيٜمل فمٝمره طمٜمك رىمٌتف وم٢من أرا

ذًمؽ وإن شم٘مقس فمٝمره طمتك ص٤مر يم٠منف رايمع رومع رأؾمف ذم ُمقوع اًم٘مٞم٤مم قمغم ىمدر 

ىم٤مدر قمغم قـم٤مىمتف وحيٜمل فمٝمره ذم اًمريمقع قمغم ىمدر ـم٤مىمتف وإن يم٤من سمٕمٞمٜمٞمف وضمع وه

اًم٘مٞم٤مم وم٘مٞمؾ ًمف إن صٚمٞم٧م ُمًتٚم٘مٞم٤م أُمٙمـ ُمداواشمؽ ومٗمٞمف وضمٝم٤من أطمدمه٤م ٓ َيقز ًمف 

ِل٤م وىمع ذم قمٞمٜمٞمف اِل٤مء ْحؾ إًمٞمف قمٌد اعمٚمؽ  ◙ي أن اسمـ قم٤ٌمس شمرك اًم٘مٞم٤مم ِل٤م رو

إـم٤ٌمء قمغم اًمؼمد وم٘مٞمؾ ًمف إٟمؽ متٙم٨م ؾمٌٕم٦م أي٤مم ٓ شمّمكم إٓ ُمًتٚم٘مٞم٤م وم٠ًمل قم٤مئِم٦م 

ومٜمٝمت٤مه  واًمث٤مين َيزيف ٟٓمف َي٤مف اًمير ُمـ اًم٘مٞم٤مم وم٠مؿمٌف اعمريض  ¶وأم ؾمٚمٛم٦م 
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ٌٚم٦م سمقضمٝمف وُمـ أصح٤مسمٜم٤م وان قمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد صغم قمغم ضمٜمٌف ويًت٘مٌؾ اًم٘م

إول قاًم٘مٌٚم٦م سمرضمٚمٞمف واعمٜمّمقص ذم اًمٌقيٓمل ه ُمـ ىم٤مل يًتٚم٘مل قمغم فمٝمره ويًت٘مٌؾ

ىم٤مل يّمكم اعمريض ىم٤مئَم وم٢من ل  ☺أن اًمٜمٌل  ◙واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م روى قمكم 

يًتٓمع صغم ضم٤مًم٤ًم وم٢من ل يًتٓمع صغم قمغم ضمٜمٌف ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وم٢من ل يًتٓمع صغم 

ه إمم اًم٘مٌٚم٦م وأوُم٠م سمٓمرومف وٟٓمف إذا اوٓمجع قمغم ضمٜمٌف ُمًتٚم٘مٞم٤م قمغم ىمٗم٤مه ورضمَل

اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمجٛمٞمع سمدٟمف وإذا اؾمتٚم٘مك ل يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م إٓ سمرضمٚمٞمف ويقُمكء إمم 

وي٘مقل  ا ـه ◙اًمريمقع واًمًجقد وم٢من قمجز قمـ ذًمؽ أوُم٠م سمٓمرومف ْلدي٨م قمكم 

ٓ  رم رؾم٤مًم٦م ًمف رم اعمقوقع  أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ اًمٕمَلُم٦م اسمـ سم٤مز ؒ

ًً  ،يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم ًً  ،٤مًمف أن يّمكم ضم٤مًم وم٢مٟمف يّمكم قمغم  ،٤موم٢من قمجز قمـ اًمّمَلة ضم٤مًم

وم٢من قمجز قمـ  ،واعمًتح٥م أن يٙمقن قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ ،ضمٜمٌف ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمقضمٝمف

وم٢من ل  ،َصؾِّ ىم٤مئًَم » 9ًمٕمٛمران سمـ طمّملم ☺ًم٘مقًمف  ٤ماًمّمَلة قمغم ضمٜمٌف صغم ُمًتٚم٘مٞمً 

وم٢من ل » 9وزاد اًمٜم٤ًمئل, رواه اًمٌخ٤مري, شضمٜم٥م وم٢من ل شمًتٓمع ومٕمغم ،اشمًتٓمع وم٘م٤مقمدً 

اًمًجقد ل يً٘مط قمٜمف ووُمـ ىمدر قمغم اًم٘مٞم٤مم وقمجز قمـ اًمريمقع أ ش٤مشمًتٓمع ومٛمًتٚم٘مٞمً 

 9ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،ومٞمقُمئ سم٤مًمريمقع صمؿ َيٚمس ويقُمئ سم٤مًمًجقد سمؾ يّمكم ىم٤مئًَم  ،اًم٘مٞم٤مم

وًمٕمٛمقم ىمقًمف  شَصؾِّ ىم٤مئًَم » 9☺وًم٘مقًمف  ،;127 9اًمٌ٘مرة>  َّ ىم مم  خم حمُّٱ

وإن يم٤من سمٕمٞمٜمف ُمرض وم٘م٤مل صم٘م٤مت ُمـ  -;05اًمتٖم٤مسمـ9 >  َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ ٤9مممشمٕم

 -٤مومٚمف أن يّمكم ُمًتٚم٘مٞمً , أُمٙمـ ُمداواشمؽ وإٓ ومَل ٤مإن صٚمٞم٧م ُمًتٚم٘مٞمً  9قمٚمَمء اًمٓم٥م

وإن  ،وُمـ قمجز قمـ اًمريمقع واًمًجقد أوُم٠م ِّبَم وَيٕمؾ اًمًجقد أظمٗمض ُمـ اًمريمقع

ٙمٜمف أن حيٜمل فمٝمره طمٜمك وإن ل يٛم ،قمجز قمـ اًمًجقد وطمده ريمع وأوُم٠م سم٤مًمًجقد

ٌََتفُ  ومّم٤مر يم٠منف رايمع ومٛمتك أراد اًمريمقع زاد ذم اٟمحٜم٤مئف  ٤موإن يم٤من فمٝمره ُمت٘مقؾًم  ،َرىَم

وُمـ ل ي٘مدر قمغم  -وي٘مرب وضمٝمف إمم إرض ذم اًمًجقد أيمثَر ُم٤م أُمٙمٜمف ذًمؽ ،ىمٚمٞمًَل 
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اإليَمء سمرأؾمف يمٗم٤مه اًمٜمٞم٦م واًم٘مقل أى أنف يّمغم سم٘مٚمٌف طمتك وان قم٤مضمزا قمـ اًمٜمٓمؼ 

سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال ًمألدًم٦م  ٤موٓ شمً٘مط قمٜمف اًمّمَلة ُم٤مدام قم٘مٚمف صم٤مسمتً  -سمٚم٤ًمٟمف

ىمٕمقد وقمٜمف ُمـ ىمٞم٤مم أ ا وُمتك ىمدر اعمريض ذم أبٜم٤مء اًمّمَلة قمغم ُم٤م يم٤من قم٤مضمزً  -اًم٤ًمسم٘م٦م

وإذا ٟم٤مم اعمريض  -إيَمء اٟمت٘مؾ إًمٞمف وسمٜمك قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ صَلشمفوؾمجقد أوريمقع أوأ

طم٤مل وٞمٝم٤م طم٤مل اؾمتٞم٘م٤مفمف ُمـ اًمٜمقم أٟمًٞمٝم٤م وضم٥م قمٚمٞمف أن يّمٚموهمػمه قمـ صَلة أوأ

ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمَلة  ؛وٓ َيقز ًمف شمريمٝم٤م إمم دظمقل َوىْم٧م ُمْثٚمٝم٤م ًمٞمّمٚمٞمٝم٤م ومٞمف ،ذيمره َل٤م

 ش-ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م ُمتك ذيمره٤م ٓ يمٗم٤مرة َل٤م إٓ ذًمؽوُمـ ٟم٤مم قمـ صَلة أ» 9واًمًَلم

وٓ َيقز شمرك اًمّمَلة سم٠مي ، ;03 9ـمف>  َّ مه جه ين ىن ُّٱ 9وشمَل ىمقًمف

سمؾ َي٥م قمغم اعمٙمٚمػ أن حيرص قمغم اًمّمَلة أي٤مم ُمروف أيمثر ُمـ  ،طمقالطم٤مل ُمـ إ

يم٤من قومَل َيقز ًمف شمرك اعمٗمروو٦م طمتك يٗمقت وىمتٝم٤م وًم -طمرصف قمٚمٞمٝم٤م أي٤مم صحتف

وم٢مذا شمريمٝم٤م  -سمؾ قمٚمٞمف أن ي١مدهي٤م ذم وىمتٝم٤م طم٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف ،٤مُم٤م دام قم٘مٚمف صم٤مسمتً  ٤مُمريًْم 

وىمد ذه٥م مجع ُمـ أهؾ  ،آصمؿقٝمإيَمًء ومققم٤مىمؾ ُمٙمٚمػ ي٘مقى قمغم أدائٝم٤م وًمقوه اقم٤مُمدً 

ومٛمـ  ؛اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمَلة» 9☺ًم٘مقل اًمٜمٌل  ،اًمٕمٚمؿ إمم يُمْٗمره سمذًمؽ

وذروة  ،وقمٛمقده اًمّمَلة ،رأس إُمر اإلؾمَلم» 9☺وًم٘مقًمف  -ششمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر

وإن ؿمؼ قمٚمٞمف ومٕمؾ يمؾ صَلة ذم وىمتٝم٤م ومٚمف اجلٛمع سملم  -شؾمٜم٤مُمف اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

إن  ،مجع شم٠مظمػم طمًٌَم شمٞمن ًمفومجع شم٘مديؿ أ ،وسملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ،اًمٔمٝمر واًمٕمٍم

م اًمٕمٍم ُمع اًمٔمٝمر وإن ؿم٤مء أظّمر اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم م اًمٕمِم٤مء ُمع  ،ؿم٤مء ىمده وإن ؿم٤مء ىمده

أُم٤م اًمٗمجر ومَل دمٛمع ِل٤م ىمٌٚمٝم٤م وٓ ِل٤م  -وإن ؿم٤مء أظّمر اعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤مء ،اعمٖمرب

 -ه٤م ا ـهٕن وىمتٝم٤م ُمٜمٗمّمؾ قمَم ىمٌٚمٝم٤م وقمَم سمٕمد ؛سمٕمده٤م

رم ُمثؾ ُم٤مؾمٌؼ )وأُم٤م  ي٘مقل ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ ورم اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م

اًمّمٚمقات ذم إطمقال اًمٕم٤مرو٦م يم٤مًمّمَلة اعمٙمتقسم٦م ذم اْلقف واعمرض واًمًٗمر وُمثؾ 
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اًمّمَلة واًمّمَلة ًمدومع اًمٌَلء قمٜمد سم٤مسمف يمّمٚمقات أي٤مت ذم اًمٙمًقف وٟمحقه أ

اجلٜم٤مزة ومٗم٘مٝم٤مء اْلدي٨م  ٓؾمتجَلب اًمٜمٕمَمء يمّمَلة آؾمتً٘م٤مء وُمثؾ اًمّمَلة قمغم

وأصح٤مسمف ذم هذا اًم٤ٌمب  ☺يم٠مْحد وهمػمه ُمتٌٕمقن ًمٕم٤مُم٦م اًمث٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

وَيت٤مرون ىمٍم  ☺ومٞمجقزون ذم صَلة اْلقف مجٞمع إنقاع اعمحٗمقفم٦م قمـ اًمٜمٌل 

وم٠منف ل يّمؾ ذم اًمًٗمر ىمط رسم٤مقمٞم٦م إٓ  ☺اًمّمَلة ذم اًمًٗمر إشم٤ٌمقم٤م ًمًٜم٦م اًمٜمٌل 

صَلشمف ٕن اًمّمح٤مسم٦م أىمروا ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سمؾ  ُم٘مّمقرة وُمـ صغم أرسمٕم٤م ل يٌٓمٚمقا 

ُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمره ذًمؽ وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٙمرهف وإن رأى شمريمف أومْمؾ وذم ذًمؽ قمـ أْحد 

ِل٤م ل يٗمٕمٚمف إٓ ُمرات  ☺روايت٤من  وهذا سمخَلف اجلٛمع سملم اًمّمَلشملم وم٢من اًمٜمٌل 

 طملم ضمد سمف اًمًػم ☺ىمٚمٞمٚم٦م وم٢مهنؿ يًتحٌقن شمريمف إٓ قمٜمد اْل٤مضم٦م إًمٞمف اىمتداء سم٤مًمٜمٌل 

طمتك اظمتٚمػ قمـ أْحد هؾ َيقز اجلٛمع ًمٚمٛم٤ًمومر اًمٜم٤مزل اًمذي ًمٞمس سم٤ًمئر أم ٓ وَلذا 

يم٤من أهؾ اًمًٜم٦م جمٛمٕملم قمغم ضمقاز اًم٘مٍم خمتٚمٗمقن ذم ضمقاز اإلمت٤مم وجمٛمٕمقن قمغم 

ضمقاز اًمتٗمريؼ سملم اًمّمَلشملم خمتٚمٗمقن ذم ضمقاز اجلٛمع سمٞمٜمٝمَم  وَيقزون مجٞمع إنقاع 

قف  وم٠مصحٝم٤م وأؿمٝمره٤م أن يٙمقن ذم يمؾ ريمٕم٦م ذم صَلة اًمٙمً ☺اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل 

ريمققم٤من وذم اًمّمحٞمح أيْم٤م ذم يمؾ ريمٕم٦م صمَلث ريمققم٤مت وأرسمٕم٦م وَيقزون طمذف 

ويٓمٞمٚمقن اًمًجقد ومٞمٝم٤م يمَم صح قمـ اًمٜمٌل  ☺اًمريمقع اًمزائد يمَم ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

ويمذًمؽ  ☺وَيٝمرون ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة يمَم صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل  ☺

مم اًمّمحراء ًمّمَلة آؾمتً٘م٤مء واًمدقم٤مء يمَم صم٧ٌم ذًمؽ آؾمتً٘م٤مء َيقزون اْلروج إ

وَيقزون اْلروج واًمدقم٤مء سمَل صَلة يمَم ومٕمٚمف قمٛمر رى اهلل قمٜمف  ☺قمـ اًمٜمٌل 

شم٦ٌم يمخٓم٦ٌم  سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وَيقزون آؾمتً٘م٤مء سم٤مًمدقم٤مء شمٌٕم٤م ًمٚمّمٚمقات اًمرا

ٞمٝم٤م ويمذًمؽ اجلٜم٤مزة وم٢من اظمتٞم٤مرهؿ أنف يٙمؼم قمٚم  ☺اجلٛمٕم٦م وٟمحقه٤م يمَم ومٕمٚمف اًمٜمٌل 

وأصح٤مسمف أهنؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف هم٤مًم٤ٌم وَيقز قمغم اعمِمٝمقر  ☺أرسمٕم٤م يمَم صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 
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أنف يمؼم  ☺قمٜمد اْحد اًمتخٛمٞمس ذم اًمتٙمٌػم وُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم ذًمؽ ِل٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

َخ٤ًم وومٕمٚمف همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهمػمه وَيقز أيْم٤م قمغم 

اإلُم٤مم ومٞمف ِل٤م صم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا يٙمؼمون  اًمّمحٞمح قمٜمده اًمتًٌٞمع وُمت٤مسمٕم٦م

 9)ىمٚم٧م ☺وِل٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل  ☺أطمٞم٤مٟم٤م ؾمٌٕم٤م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

وًمٙمـ سمٛمراقم٤مة وم٘مف اًمقاىمع  وًمٜمتجٜم٥م اعمرضمقح طمتك وان يم٤من ضم٤مئزا ظم٤مص٦م قمٜمد 

سمتف قمغم اعمّمٚملم  ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م(  -ـه ا همرا
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 املشألة الثالثة

  (امليت املشلهاجلنائز )حقوق 

9 ُم٤م اعمقت يمَم ئمـ اعمٚمحدون سمٗمٜم٤مء وًمٙمٜمف اٟمت٘م٤مل امم دار اًمٌ٘م٤مء يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم

 هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىنُّٱ
آل > َّ مج حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب حب جب

 خك حك جك حقمق  مف خف حف جف مغ ُّٱ 9ورم ؾمقرة إنٌٞم٤مء– ;9074 قمٛمران
 حن ممجن خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك
 هئ مئ خئ حئ ُّٱ9 ورم اعم١مُمٜمقن ي٘مقل شمٕم٤ممم، ;23,24>إنٌٞم٤مء9   َّ  من خن
 جخ  مح جح حجمج هتمث مت خت حت جت هب مب  خب حب جب
ٱ9ورم ؾمقرة اًمزُمر، ;//88,0>اعم١مُمٜمقن9   َّ جض مص خص حص مس خس حس مخجس

>اًمزُمر9   َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم ُّٱ

ومم رم اعم٘م٤مم ظم٤مـمرة أىمٞمده٤م هٜم٤م ًمٕمٚمٝم٤م شمٜمٗمع اًمٙم٤مشم٥م واًم٘م٤مرئ  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  ، ;20,/2

ه٥م أن اعمقت ضم٤مء سمٖمتف ٕى ؾم٥ٌم قتٝم٤م يم٤مٟم٧م رم شم٤ًمؤل سمٞمٜمك وسملم ٟمٗمًك  وهوسمداي

ُمـ إؾم٤ٌمب ومٙمٞمػ اًمٕمٛمؾ وطمدي٨م اًمتٚم٘ملم طم٤مض رم اًمقضمدان  يمٞمػ ٟمٛمقت وآظمر 

وُمـ هٜم٤م أنّمح ىم٤مئَل  يٜمٌٖمك أن يٙمقن  ؟يمَلُمٜم٤م رم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد  ٓ آه آ اهلل

وقمٚمٞمف وم٤مًمديٛمقُم٦م قمغم  شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م  اًم٘مٚم٥م ُمِمٖمقٓ سمتٚمؽ آؿمٙم٤مًمٞم٦م )سمٖمت٦م اعمقت(

ُمع اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م سمٚم٤ًمن اْل٤مل  ُمثَل  اًم٘مراءة رم ريمٕمتك ٟم٤مومٚم٦م ىمٌٞمؾ أى قمٛمؾ ضمٝم٤مدى  

ُم٤ٌمذة  ًمًقرشمك  اًمٙم٤مومرون وآظمَلص طمٞم٨م اًمتْمٛمـ عمٕمٜمك  ٓ آه آ اهلل  

وًمـ متقت ٟمٗمس  –ومٚمٙمؾ أضمؾ يمت٤مب,ُمٜمدوب ٟمٕمؿ قمٜمدُم٤م يٜمتٝمك إضمؾ اعمحدود 

رزىمٝم٤م  وأضمٚمٝم٤م   وخترج روح اعمًٚمؿ ُمـ سمدٟم٦م ويٜمتٝمك شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف رم  طمتك شمًتقرم
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اْلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وشمٌدأ ُمٕمف ُمـ ضمديد شمٕمٚم٘م٤م ُمـ ٟمقع آظمر رم دار اًمؼمزخ يمَم ُم٣م سمٕمض  

ٟمف  (اًمٌٞم٤من سم٤مًمٙمت٤مب إول )اًمقضمٞمز اًمٕم٘مدى وم٤من ًمف وأقمٜمك سمف اعمًٚمؿ رم أقمٜم٤مق اظمقا

درؾم٤م وًٝمقًم٦م اًمٗمٝمؿ ؾمقاء يم٤من جمٚم٤ًم أأوضمزه هٜم٤م ًمقطم٘مقىم٤م سمٞمٜمٝم٤م وم٘مٝم٤مء إُم٦م قمغم ٟمح

 ِّبدف اًمٕمٛمؾ واًمتٓمٌٞمؼ يمَم يغم وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  أبدا سمَم ىم٤مًمف اًمٕمَلُم٦م إًم٤ٌمٟمك ؒ

ٟمف رم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز   )وم٢مذا ىم٣م وإؾمٚمؿ اًمروح، ومٕمٚمٞمٝمؿ قمدة  ()أى اعمًٚمؿ  سملم اظمقا

 أؿمٞم٤مء9

رؾمقل  دظمؾ"أن يٖمٛمْمقا قمٞمٜمٞمف، ويدقمقا ًمف أيْم٤م ْلدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م9, أ، ب

قمغم أيب ؾمٚمٛم٦م، وىمد ؿمؼ سمٍمه، وم٠مهمٛمْمف صمؿ ىم٤مل9 إن اًمروح إذا ىمٌض شمٌٕمف  ☺اهلل 

اًمٌٍم، ومْم٩م ٟم٤مس ُمـ أهٚمف وم٘م٤مل9 ٓ شمدقمقا قمغم أنٗمًٙمؿ إٓ سمخػم، وم٤من اعمَلئٙم٦م 

ي١مُمٜمقن قمغم ُم٤م شم٘مقًمقن، صمؿ ىم٤مل9 مهللا اهمٗمر ٕيب ؾمٚمٛم٦م، وارومع درضمتف ذم اعمٝمديلم، 

، وٟمقر همٗمر ًمٜم٤م وًمف ي٤م رب اًمٕم٤معملم، واومًح ًمف ذم ىمؼمهواظمٚمٗمف ذم قم٘مٌف ذم اًمٖم٤مسمريـ، وا

 -ًمف ومٞمف  أظمرضمف ُمًٚمؿ وأْحد

أن رؾمقل اهلل "9▲أن يٖمٓمقه سمثقب يًؽم مجٞمع سمدٟمف ْلدي٨م قم٤مئِم٦م , ج

 -اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمحٝمَم واًمٌٞمٝم٘مل ا ـهطملم شمقذم ؾمجل سمؼمدة طمؼمة"أظمرضمف  ☺

ر وأوٞمػ هٜم٤م ويقضمف ًمٚم٘مٌٚم٦م طمٞم٨م ىم٤مل سمف اًمٌٕمض ُمـ وم٘مٝم٤مء إُم ٦م ويمره آسا

 -قمٚمٞمف اًمٌٕمض أظمر

وسمٕمد ذًمؽ ُم٤ٌمذة شمٙمقن اًم٘مراءة ًمٚمقصٞم٦م اعمقضمقدة رم طمدود اًمٓم٤مىم٦م    ,9ىمٚم٧م ,1

وإصؾ أن شمٙمقن ُمٙمتقسم٦م قمٜمده ِل٤م رواه اًمٌخ٤مرى رم اًمقص٤مي٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ 

 ☺أن رؾمقل اهلل  9¶يقؾمػ أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٌد اهلل اسمـ قمٛمر 

 (ُمرئ ُمًٚمؿ ًمف رء يقيص ومٞمف يٌٞم٧م ًمٞمٚمتلم إٓ ووصٞمتف ُمٙمتقسم٦م قمٜمدهُم٤م طمؼ ا)ىم٤مل 

طمٞم٨م شمٜمٗمذ سم٠مُم٤مٟم٦م ومٞمَم يتٕمٚمؼ سمتجٝمٞمزه همًَل وشمٙمٗمٞمٜم٤م صمؿ صَلة قمٚمٞمف ودومٜمف وُم٤م سمٕمده 
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ُمـ أداء اْل٘مقق اِل٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م وان ل شمٙمـ اًمقصٞم٦م ُمٙمتقسم٦م ومٚمٞمتذيمره٤م إوًمٞم٤مء يمَم 

ء اًمديـ يمَم ضم٤مءت سمذًمؽ إطم٤مدي٨م هك ًمٚمٌدء رم شمٜمٗمٞمذه٤م قمغم اًمٗمقر ظم٤مص٦م ىمْم٤م

اْل٥م اًمّم٤مدق ًمٚمٛمٞم٧م وطمٗمظ اًمٕمٝمد وهٜم٤م ؾم١مال ه٤مم يٓمرح هم٤مًم٤ٌم قاًمٜمٌقي٦م ومذًمؽ ه

رم هذا اْل٤مل  ان يم٤من رم شمٚمؽ اًمقص٤مي٤م ُم٤م َي٤مًمػ ذع اهلل ومٝمؾ يٜمٗمذ ذًمؽ أيْم٤م ُمـ 

آضم٤مسم٦م سم٤مًمٓمٌع ٓ سمؾ وُمـ إُم٤مٟم٦م وطمٗمظ اًمٕمٝمدواًمؼم  ؟سم٤مب إُم٤مٟم٦م وطمٗمظ اًمٕمٝمد

ًمذى اٟمت٘مؾ امم دار اْلؼ طمٞم٨م اْل٤ًمب وٓ قمٛمؾ   قمدم اًمتٜمٗمٞمذ ًمذًمؽ وًمٕمٚمف سم٤معمٞم٧م ا

ىم٤مًمف ؿمٗمٝمٞم٤م وىم٧م همْم٥م ومَل يٕمقل قمٚمٞمف ورم وم٘مف اًمٗمرائض طمٞم٨م ٓ ويمت٥م ذًمؽ أ

ر ًمٗمتف شمٕمتؼم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ  -اًمتزام سمقصٞم٦م اًميا

ىمتؾ وِّبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أذيمر أنٜم٤م شمريمٜم٤م ُم٤م أوص سمف ؿم٤مب أطمًٌف ُمـ اًمِمٝمداء طمٞم٨م 

َلل ضمٜم٤مزشمف ظم  (هك هلل ُمـ قمٛمؾ ُمًػمة هت٤مف )هك هلل  , (ومض راسمٕم٦م)ُمٔمٚمقُم٤م يقم 

ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ومٛمٜم٤مـمٝم٤م قمٜمد  ويم٤من همض اًمٓمرف قمـ ذًمؽ ٓ عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمنمع

وًمٞمس اعمٖمٞمٌلم  (اًمٗم٤مىمٝملم ي٠متك رم ؾمٞم٤مق ؾمٜم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم  )وًمٙمـ  ٓطمظ ىمقمم اًمٗم٤مىمٝملم

طمٞمٜمئذ وًمٙمـ يم٤من اًمؽمك أومم رم اًمقاىمع  اًم٤ًمئديـ ًمٚمٛمِمٝمد حت٧م شم٠مبػم ؾمحرة ومرقمقن 

يقُمٝم٤م اقمَمٓ ًم٘م٤مقمدة درء اعمٗمًدة ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م   وىمس قمغم ذًمؽ إؿم٤ٌمه 

وُمـ صمؿ ٟم٘مقم سمًداد اًمديـ ان وضمد وشم٠متك سمٕمد ذًمؽ اْل٘مقق – واًمٜمٔم٤مئر أظمك اْلٌٞم٥م

ٟمف اعمًٚمٛملم اًمتك أؿم٤مر اًمٞمٝم٤م وم٘مٝم٤مء ا ُٕم٦م رم إرسمٕم٦م ًمٚمٛمٞم٧م واعمٕمٚم٘م٦م رم أقمٜم٤مق اظمقا

                                           -طمٞم٨م ي٘مقل رم اًمدرر ُمّمٜمٗم٤مهتؿ    أبدأ هٜم٤م ُمع آُم٤مم اًمِمقيم٤مٟمك ؒ

)ُمـ اًمًٜم٦م قمٞم٤مدة اعمريض، وشمٚم٘ملُم اعمحتَي اًمِمٝم٤مدشملم، وشمقضمٞمُٝمف وشمٖمٛمٞمُْمف إذا 

ءُة ي٤مؾملَم قمٚمٞمف، واعم٤ٌمدرُة سمتجٝمٞمزه إٓ ًمتجقيز طمٞم٤مشمف، واًم٘مْم٤مءُ  ًمَديٜمف،  ُم٤مت، وىمرا

ـّ سمرسمف، ويتقَب إًمٞمف، ويتخٚمَص  ـَ اًمٔم وشمًجٞمُتف-وَيقز شم٘مٌٞمٚمف    وقمغم اعمريض أن حيً

 ُمـ يمّؾ ُم٤م قمٚمٞمف-



   

 
318 
 

 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

وَي٥م همًؾ اعمٞم٧م اعمًٚمؿ قمغم إطمٞم٤مء، واًم٘مري٥م أومم سم٤مًم٘مري٥م إذا يم٤من ُمـ  ,0

ًً وأ ٤مضمٜمًف، وأطمد اًمزوضملم سم٤مٔظمر- ويٙمقن اًمَٖمًؾ صمَلصمً  أيمثر سمَمء وؾِمدر، وذم وأ ٤مَخ

م اعمٞم٤مُمـ-وٓ يٖمًؾ اًمِمٝمٞمد )ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م ُمع اًم٤ٌمـمؾأظِم   (-رة يم٤مومقٌر- وشُم٘مده

ل يٛمٚمِْؽ همػمه-وٓ سم٠مس ُمـ اًمزي٤مدة ُمع اًمتٛمٙمـ قوَي٥م شمٙمٗمٞمٜمف سمَم يًؽمه، وًم ,1

ُمـ همػم ُمٖم٤مٓه ويٙمٗمـ اًمِمٝمٞمد رم صمٞم٤مسمف اًمتك ىمتؾ ومٞمٝم٤م ويٜمدب شمٓمٞمٞم٥م سمدن اعمٞم٧م 

واًمراسمع  ومه٤م اًمّمَلة قمغم اعمٞم٧م قمـ اْل٘ملم اًمث٤مًم٨م  ويمٗمٜمف( وشمٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ؒ

اًمتك يمت٥م َل٤م اًمٌ٘م٤مء  ,وقمزاء أهٚمف سمَل ٟمٞم٤مطم٦م  أُم٤م قمٚمَمء اعمذاه٥م اعمِمٝمقرة, ودومٜمف

ًمت٤مممقسم٤مذن اهلل شمٕم٤ممم ومٙمَلُمٝمؿ قمغم اًمٜمح  9ا

ؿمج٤مع رم ُمتٜمف وص٤مطم٥م اًمزاد ُمـ اْلٜم٤مسمٚم٦م واًم٘مدورى رم قومٕمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٘مقل أب

ًمٙمٞم٦مقمـ شمٚمؽ  اْل٘مقق إرسمٕم٦م وأقمٜمك ِّب٤م ُمتٜمف قمـ إطمٜم٤مف وص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم ُمـ اِل٤م

ومٞم٘مقل  (1.0,2,3َل٤م ) ٞمف واًمدومـ وسم٤مًمؽمشمٞم٥ماًمٖمًؾ واًمتٙمٗملم واًمّمَلة قمٚم

ىمٚم٧م –(ؿمج٤مع  )ويٚمزم ذم اعمٞم٧م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء همًٚمف وشمٙمٗمٞمٜمف واًمّمَلة قمٚمٞمف ودومٜمفقأب

واصمٜم٤من ٓ يٖمًَلن وٓ يّمغم قمٚمٞمٝمَم ) ,ويم٠منف يِمػم امم اًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئك سمٙمٚمٛم٦م يٚمزم

واًمِمٝمٞمد أيْم٤م   9ىمٚم٧م–(ٞمد ذم ُمٕمريم٦م اعمنميملم واًمً٘مط اًمذي ل يًتٝمؾ ص٤مرظم٤ماًمِمٝم

ممـ ىمتٚمف اعمًٚمٛمقن ُمٔمٚمقُم٤م يمَم ؾمٞم٠متك ذيمرة قمٜمد إطمٜم٤مف رم ُمتـ اًم٘مدورى ان ؿم٤مء 

يمَلم قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم ِّبذه  اهلل ويمذا رم اًمزاد وذطمف قمٜمد اْلٜم٤مسمٚمف واؾمت٠منػ ؒ

ول همًٚمف ؾمدر وذم آظمره رء ُمـ ويٖمًؾ اعمٞم٧م وشمرا ويٙمقن ذم أ)اًمٗمروض وم٘م٤مل 

يم٤مومقرويٙمٗمـ ذم صمَلصم٦م اصمقاب سمٞمض ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٛمٞمص وٓ قمَمُم٦م  ويٙمؼم قمٚمٞمف أرسمع 

ًمٚمٛمٞم٧م قسمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م ويدقم ☺شمٙمٌػمات ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد إومم ويّمغم قمغم اًمٜمٌل 

وان يم٤من إومْمؾ ُمٜمف اًمدقم٤مء  , وهذا اضمتٝم٤مدا  ُمٜمف 9ؒسمٕمد اًمث٤مًمث٦م ومٞم٘مقل )ىمٚم٧م

مهللا هذا قمٌدك واسمـ قمٌديؽ ظمرج ُمـ روح اًمدٟمٞم٤م وؾمٕمتٝم٤م وحمٌقسمف  (اِل٠مبقر ومتٜمٌف
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وأطم٤ٌمؤه ومٞمٝم٤م إمم فمٚمٛم٦م اًم٘مؼم وُم٤م هقٓىمٞمف يم٤من يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ أن٧م وطمدك ٓ 

ذيؽ ًمؽ وأن حمٛمدا قمٌدك ورؾمقًمؽ وأن٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜم٤م مهللا إٟمف ٟمزل سمؽ وأن٧م 

ف وىمد ضمئٜم٤مك راهمٌلم ظمػم ُمٜمزول سمف وأصٌح وم٘مػما إمم رْحتؽ وأن٧م همٜمل قمـ قمذاسم

إًمٞمؽ ؿمٗمٕم٤مء ًمف مهللا إن يم٤من حمًٜم٤م ومزد ذم إطم٤ًمٟمف وإن يم٤من ُمًٞمئ٤م ومتج٤موز قمٜمف وًم٘مف 

سمرْحتؽ رو٤مك وىمف ومتٜم٦م اًم٘مؼم وقمذاسمف واومًح ًمف ذم ىمؼمه وضم٤مف إرض قمـ ضمٜمٌٞمف 

وًم٘مف سمرْحتؽ إُمـ ُمـ قمذاسمؽ طمتك شمٌٕمثف آُمٜم٤م إمم ضمٜمتؽ سمرْحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمراْحلم 

سم ٕم٦م مهللا ٓ حترُمٜم٤م أضمره وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده واهمٗمر ًمٜم٤م وًمف ويًٚمؿ سمٕمد وي٘مقل ذم اًمرا

سمٕم٦م ويدومـ ذم ْلد ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويًؾ ُمـ ىمٌؾ رأؾمف سمرومؼ وي٘مقل اًمذي يٚمحده  اًمرا

ويْمجع ذم اًم٘مؼم سمٕمد أن يٕمٛمؼ ىم٤مُم٦م وسمًٓم٦م   ☺سمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل 

 -ويًٓمح اًم٘مؼم وٓ يٌٜمك قمٚمٞمف وٓ َيّمص ا ـه

رم ذًمؽ )همًؾ اعمٞم٧م وشمٙمٗمٞمٜمف واًمّمَلة قمٚمٞمف ودومٜمف  اًمزاد ؒ وىم٤مل ص٤مطم٥م

ومرض يمٗم٤مي٦م- وأومم اًمٜم٤مس سمٖمًٚمف9 وصٞمف صمؿ أبقه صمؿ ضمده صمؿ إىمرب وم٤مٕىمرب ُمـ 

وصٞمتٝم٤م" صمؿ اًم٘مرسمك وم٤مًم٘مرسمك ُمـ ٟم٤ًمئٝم٤م وًمٙمؾ "أرطم٤مُمف وسم٠منثك9وقمّم٤ٌمشمف صمؿ ذو

ـ ًمف واطمد ُمـ اًمزوضملم همًؾ ص٤مطمٌف ويمذا ؾمٞمد ُمع هيتف وًمرضمؾ واُمرأة همًؾ ُم

قمٙمًف يٛمٛم٧م يمخٜمثك ُمِمٙمؾ ودون ؾمٌع ؾمٜملم وم٘مط وإن ُم٤مت رضمؾ سملم ٟمًقة أ

وإذا أظمذ ذم همًٚمف ؾمؽم قمقرشمف ,يدومٜمف سمؾ يقاري ووحيرم أن سمٖمًؾ ُمًٚمؿ يم٤مومرا أ

وضمرده وؾمؽمه قمـ اًمٕمٞمقن ويٙمره ًمٖمػم ُمٕملم ذم همًٚمف طمْمقره صمؿ يرومع رأؾمف إمم 

ٚمػ قمغم يده ظمرىم٦م ىمرب ضمٚمقؾمف ويٕمٍم سمٓمٜمف سمرومؼ ويٙمثر ص٥م اِل٤مء طمٞمٜمئذ صمؿ ي

ُمـ ًمف ؾمٌع ؾمٜملم" ويًتح٥م أن ٓ يٛمس ؾم٤مئره إٓ "ومٞمٜمجٞمف وٓ حيؾ ُمس قمقرة

ٟمدسم٤م" وٓ يدظمؾ اِل٤مء ذم ومٞمف وٓ ذم أنٗمف ويدظمؾ إصٌٕمٞمف ُمٌٚمقًمتلم "سمخرىم٦م صمؿ يقوٞمف

سم٤مِل٤مء سملم ؿمٗمتٞمف ومٞمٛمًح أؾمٜم٤مٟمف وذم ُمٜمخريف ومٞمٜمٔمٗمٝمَم وٓ يدظمٚمٝمَم اِل٤مء صمؿ يٜمقي 
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ة اًمًدر رأؾمف وْلٞمتف وم٘مط صمؿ يٖمًؾ ؿم٘مف إيٛمـ صمؿ همًٚمف ويًٛمك ويٖمًؾ سمرهمق

قمغم سمٓمٜمف" وم٢من ل يٜمؼ سمثَلث زيد طمتك يٜم٘مل "إين صمؿ يمٚمف صمَلصم٤م يٛمر ذم يمؾ ُمرة يده

ضم٤موز اًمًٌع وَيٕمؾ ذم اًمٖمًٚم٦م إظمػمة يم٤مومقرا واِل٤مء اْل٤مر وإؿمٜم٤من واْلَلل قوًم

ره صمؿ يٜمِمػ يًتٕمٛمؾ إذا اطمتٞم٩م إًمٞمف وي٘مص ؿم٤مرسمف وي٘مٚمؿ أفمٗم٤مره وٓ ينح ؿمٕم

سمثقب ويْمٗمر ؿمٕمره٤م صمَلصم٦م ىمرون ويًدل وراءه٤م وإن ظمرج ُمٜمف رء سمٕمد ؾمٌع 

طمٌم سم٘مٓمـ وم٢من ل يًتٛمًؽ ومٌٓملم طمر صمؿ يٖمًؾ اعمحؾ ويقو٠م وإن ظمرج سمٕمد 

شمٙمٗمٞمٜمف ل يٕمد اًمٖمًؾ- وحمرم ُمٞم٧م يمحل9 يٖمًؾ سمَمء وؾمدر وٓ ي٘مرب ـمٞم٤ٌم وٓ 

يٖمًؾ ؿمٝمٞمد إٓ أن يٙمقن  وٓ وضمف أنثك"-وٓ"ذيمر" خمٞمٓم٤م وٓ يٖمٓمك رأؾمف"يٚمٌس

وإن ؾمٚمٌٝم٤م يمٗمـ سمٖمػمه٤م" وٓ "ضمٜم٤ٌم ويدومـ سمدُمف ذم صمٞم٤مسمف سمٕمد ٟمزع اًمًَلح واجلٚمقد قمٜمف

ـم٤مل سم٘م٤مؤه وْحؾ وم٠ميمؾ أووضمد ُمٞمت٤م وٓ أبر سمف أويّمغم قمٚمٞمف وإن ؾم٘مط ُمـ داسمتف أ

همًؾ وصكم قمٚمٞمف- واًمً٘مط إذا سمٚمغ أرسمٕم٦م أؿمٝمر همًؾ وصكم قمٚمٞمف وُمـ شمٕمذر همًٚمف 

ؾمؾ ؾمؽم ُم٤م رآه إن ل يٙمـ طمًٜم٤م( ىمٚم٧م9-ورم شمقوٞمح سمٕمض ُم٤م ذيمر يٛمؿ- وقمغم اًمٖم٤م

د سم٤مًمِمٝمٞمد اًمذى ٓ يٖمًؾ أن٘مؾ ي٤م أطم٤ٌمسمك  قمـ ؿم٤مرطملم ًمٚمٛمتـ ىمقَلَم رم  وأقمٜمك سمف اعمرا

ذًمؽ ومه٤م اًمٕمَلُمتلم اًمٌٝمقشمك رم اًمروض واسمـ قمثٞمٛملم  رم اًمنمح اعمٛمتع رْحٝمَم اهلل 

ٝمٞمد ُمٕمريم٦م وُم٘متقل فمٚمَم وٓ يٖمًؾ ؿم 9شمٕم٤ممم  ومٞم٘مقل ص٤مطم٥م اًمروض اعمريع ؒ

ذم ؿمٝمداء أطمد أُمر  ☺همػم ُمٙمٚمٗملم ٕنف واٟمثٞملم )يم٤مٟم٧م طم٤مئض أوٟمٗم٤ًمء( أقوًم

داود قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد ىم٤مل9 ؾمٛمٕم٧م رؾمقل قسمدومٜمٝمؿ سمدُم٤مئٝمؿ ول يٖمًٚمٝمؿ وروى أب

ؿمٝمٞمد وُمـ ىمتؾ قؿمٝمٞمد وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمقُمـ ىمتؾ دون ديٜمف ومٝم"ي٘مقل9 ☺اهلل 

ؿمٝمٞمد" وصححف اًمؽمُمذي- إٓ أن يٙمقن قأهٚمف ومٝمؿمٝمٞمد وُمـ ىمتؾ دون قدون ُم٤مًمف ومٝم

إؾمَلم ويدومـ وٟمٗم٤مس أووضم٥م قمٚمٞمٝمَم اًمٖمًؾ ْلٞمض أواعم٘متقل فمٚمَم ضمٜم٤ٌم أواًمِمٝمٞمد أ

ذم صمٞم٤مسمف اًمتل ىمتؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد ٟمزع اًمًَلح ووضمقسم٤م سمدُمف إٓ أن خت٤مًمٓمف ٟمج٤مؾم٦م ومٞمٖمًَل 
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سم٘متغم أُمر  ☺داود واسمـ ُم٤مضم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس9 أن اًمٜمٌل قواجلٚمقد قمٜمف ِل٤م روى أب

أطمد أن يٜمزع قمٜمٝمؿ اْلديد واجلٚمقد وأن يدومٜمقا سمثٞم٤مِّبؿ ودُم٤مئٝمؿ وإن ؾمٚمٌٝم٤م يمٗمـ 

سمٖمػمه٤م وضمقسم٤م وٓ يّمغم قمٚمٞمف ًمألظم٤ٌمر ًمٙمقهنؿ أطمٞم٤مء قمٜمد رِّبؿ وإن ؾم٘مط قمـ داسمتف 

قم٤مد وسمروم٦ًم أوُم٤مت طمتػ أنٗمف أووضمد ُمٞمت٤م وٓ أبر سمف أوأوؿم٤مهؼ سمٖمػم ومٕمؾ اًمٕمدوأ

ـم٤مل سم٘م٤مؤه قمروم٤م وقمٓمس أوسم٤مل أوشمٙمٚمؿ أوم أٟم٤موذب أوْحؾ وم٠ميمؾ أوؾمٝمٛمف قمٚمٞمف أ

همًؾ وصكم قمٚمٞمف يمٖمػمه ويٖمًؾ اًم٤ٌمهمل ويّمغم قمٚمٞمف وي٘متؾ ىم٤مـمع اًمٓمريؼ ويٖمًؾ 

ويّمغم قمٚمٞمف صمؿ يّمٚم٥م- واًمً٘مط إذا سمٚمغ أرسمٕم٦م أؿمٝمر همًؾ وصكم قمٚمٞمف وإن ل 

واًمً٘مط يّمغم قمٚمٞمف ويدقمك ًمقاًمديف سم٤معمٖمٗمرة واًمرْح٦م" رواه "9☺يًتٝمؾ ًم٘مقًمف 

أم أنثك ؾمٛمل سمّم٤مًمح َلَم وُمـ قوشمًتح٥م شمًٛمٞمتف وم٢من ضمٝمؾ أذيمر ه داود-قأْحد وأب

همػمه يم٤مْلرق واجلذام واًمتٌْمٞمع يٛمؿ يم٤مجلٜم٥م إذا شمٕمذر قمٚمٞمف وشمٕمذر همًٚمف ًمٕمدم اِل٤مء أ

َي٥م قمغم اًمٖم٤مؾمؾ ؾمؽم واًمٖمًؾ وإن شمٕمذر همًؾ سمٕمْمف همًؾ ُم٤م أُمٙمـ ويٛمؿ ًمٚم٤ٌمىمل 

ًمٚمٛمحًـ قر اْلػم وٟمرضمُم٤م رآه ُمـ اعمٞم٧م إن ل يٙمـ طمًٜم٤م ومٞمٚمزُمف ؾمؽم اًمنم ٓ إفمٝم٤م

وحيرم ؾمقء اًمٔمـ سمٛمًٚمؿ  ☺وٟمخ٤مف قمغم اعمزء ٓ ٟمِمٝمد إٓ عمـ ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل 

 -فم٤مهر اًمٕمداًم٦م ويًتح٥م فمـ اْلػم سم٤معمًٚمؿ ا ـه

د سمف ش ؿمٝمٞمد»وىمقًمف9  ورم اًمنمح اعمٛمتع ي٘مقل اًمٕمَلُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم  ؒ  اعمرا

أُم٤م ُمـ ىم٤مشمؾ ًمقـمٜمٞم٦م هٜم٤م9 ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م اًمذي ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م- 

ىمتؾ، ًمٙمـ ُمـ ىم٤مشمؾ ْح٤مي٦م ًمقـمٜمف اإلؾمَلُمل ُمـ ققمّمٌٞم٦م ومٚمٞمس سمِمٝمٞمد وًموىمقُمٞم٦م أوأ

ـٌ إؾمَلُمٌل وم٘مد ىم٤مشمؾ ْلَمي٦م اًمديـ، ومٞمٙمقن ُمـ هذا اًمقضمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل،  أضمؾ أنف وـم

ٟمٜم٤م ذم اجلٞمش أهنؿ إٟمَم يت٠مهٌقن ًمٚم٘مت٤مل ٓ دوم٤مقمً  قمـ وـمٜمٝمؿ  ٤موَلذا َي٥م أن ٟمٌلّم إلظمقا

نف وـمٜمٝمؿ، وًمٙمـ ُمـ أضمؾ أنف وـمـ إؾمَلُمل ي٘م٤مشمٚمقن ْلَمي٦م اإلؾمَلم طمتك ُمـ أضمؾ أ

ؾُمئؾ قمـ اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ؿمج٤مقم٦م، 9 »☺يٙمقٟمقا قمٜمد اعمقت ؿمٝمداء؛ ٕن اًمٜمٌل 
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ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن »وي٘م٤مشمؾ ْحٞم٦م، وي٘م٤مشمؾ ًمػُمى ُمٙم٤مٟمف، أي ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ ىم٤مل9 

ىم٤مشمؾ ْحٞم٦م ٟم٘مقل ًمف  ِل٤مذا  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  وم٤مًمذىش ذم ؾمٌٞمؾ اهللقيمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝم

رهم٦ٌم ذم سم٘م٤مء اإلؾمَلم ذم سمَلدك؟ ان ىم٤مل وطمدب قمغم ىمقُمؽ، أقشم٘م٤مشمؾ ْحٞم٦م هؾ ه

قمغم ىمقُمل،  ٤مىم٤مل9 أىم٤مشمؾ طمدسمً قؿمٝمٞمد، يمَم ًمقسم٤مٕول ومٚمٞمس سمِمٝمٞمد وان ىم٤مل سم٤مًمث٤مين ومٝم

 ؛اعم٘متقل فمٚمَم ٓ يٖمًؾ أيْم٤م 9وُم٘متقل فمٚمَم  أى 9ًمٞمٌ٘مك اإلؾمَلم ذم   سمَلدي- وىمقًمف

ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ قُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝم9 »☺ؿمٝمٞمد، ىم٤مل اًمٜمٌل  ٘متقل فمٚمًَم ٕن اعم

يٖمًؾ  واًمّمحٞمح أن اعم٘متقل فمٚمًَم  -رواه اًمؽمُمذى وصححفش ؿمٝمٞمدقدون ُم٤مًمف ومٝم

ؾ، وهذه  ًْ يمٖمػمه ُمـ اًمٜم٤مس؛ ٕنف داظمؾ ذم قمٛمقُم٤مت إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اًمَٖم

 ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م-قؾ قمٚمٞمف، وهاًمٕمٛمقُم٤مت ٓ يٛمٙمـ أن َيرج ُمٜمٝم٤م رء إٓه ُم٤م دّل اًمدًمٞم

شمٜمٌف امم ذًمؽ وًمذا يمٜم٤م ٟمّمغم قمغم اًمِمٝمداء اعمٔمٚمقُملم ظم٤مص٦م وح٤مي٤م ُمذسمحتك  9)ىمٚم٧م

 -اْلرس اجلٛمٝمقرى واعمٜمّم٦م سمراسمٕم٦م اعمجد وهمػمهؿ سمٕمد ذًمؽ سمٛمقـمٜمٝمؿ واْلٛمد هلل(

سمِمٝمٞمد اعمٕمريم٦م، وإن يم٤من يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ  وٓ يٛمٙمـ أن ي٤ًموى اعم٘متقل فمٚمًَم 

ٞمد، واعمٌٓمقن ؿمٝمٞمد، واًمٖمريؼ ؿمٝمٞمد، واْلريؼ ؿمٝمٞمد، وًمٞمس ؿمٝمٞمد، وم٤معمٓمٕمقن ؿمٝم

يمؾ ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمِمٝمٞمد يٙمقن طمٙمٛمف يمِمٝمٞمد اعمٕمريم٦م؛ ٕن ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م ُمده 

ُأيمره قمغم اعم٘م٤مشمٚم٦م طمتك ىمتؾ،  رىمٌتف إمم قمدوه ًمٞم٘مٓمٕمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واعم٘متقل فمٚمًَم 

شم٦ٌم واطمدة، وإن يم٤مٟمقا ومٌٞمٜمٝمَم ومرق قمٔمٞمؿ- وَلذا َي٥م أٓ ٟمٔمـ أن اًمِمٝمداء سمٛمر

 -;08>إطم٘م٤مف9  َّ جعمع مظ حط مض ُّٱ ؿمٝمداء، ومٙمؾ سمٛمرشمٌتف ىم٤مل شمٕم٤ممم9

وم٤مًمّمحٞمح أن مجٞمع اعمقشمك ُمـ اعمًٚمٛملم يٖمًٚمقن ويٙمّٗمٜمقن ويّمغّم قمٚمٞمٝمؿ إٓ ؿمٝمداء 

اعمٕمريم٦م وم٘مط، ومٝم١مٓء ٓ يٖمًٚمقن، وٓ يٙمّٗمٜمقن، وٓ يّمغّم قمٚمٞمٝمؿ؛ ٕن اعم٘مّمقد 

ٗمك سم٤ٌمرىم٦م اًمًٞمقف قمغم رؤوؾمٝمؿ ؿمٗم٤مقم٦م، ومٞمِمٗمع سم٤مًمّمَلة قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٗم٤مقم٦م َلؿ، ويم

اًمٜمٗمس إلقمَلء يمٚمٛم٦م اهلل قَلؿ هذا اًمٌذل اًمذي سمذًمقه، وم٢مهنؿ سمذًمقا أهمغم ُم٤م قمٜمدهؿ وه

 -ا ـه
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ٟمٕمؿ اهن٤م ُمِمتٌٝم٤مت  ؟وُم٤م اْل٤مل رم وح٤مي٤م وؿمٝمداء صمقرات اًمرسمٞمع اًمٕمرسمك 9ىمٚم٧م

اًمذيـ ٓ  وٓ ؿمؽ أن ُمٜمٝمؿ اًمِمٝمداء ()واشم٘م٤مءه٤م ُمثؾ هذا اًمؽمضمٞمح اًم٤ًمسمؼ ُمٜمدوب

وهؿ يمثر رْحٝمؿ اهلل أقمرومٝمؿ ومٝمؿ روم٘م٤مء اًمدرب هلل  ,يٖمًٚمقن وضمقسم٤م وًمٙمـ ٟمدسم٤م

درهؿ واهلل طمًٞمٌٝمؿ وُم٤مصمؾ أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م اْلؼم اًمّمحٞمح  اًمٍميح  قمـ ؾمٞمد اًمِمٝمداء 

وُمٜمٝمؿ ُمـ  (ؾمٞمد اًمِمٝمداء ْحزة  ورضمؾ ىم٤مم رم وضمف ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر وم٠مُمره وهن٤مه وم٘متٚمف)

)ومٛمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت  ☺ٟمٙمؿ ٟمّمٞمح٦م اْلٌٞم٥م َي٥م شمٖمًٞمٚمف  اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك دو

اْلدي٨م(  ,وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف وُمـ وىمع رم اًمِمٌٝم٤مت  وم٘مد وىمع رم اْلرام

قمـ سم٘مٞم٦م اْل٘مقق  وقمقد أْحد امم اِل٤مشمـ رم اًمزاد ُمـ ضمديد طمٞم٨م ي٘مقل ؒ

إرسمٕم٦م )وَي٥م يمٗمٜمف ذم ُم٤مًمف ُم٘مدُم٤م قمغم ديـ وهمػمه وم٢من ل يٙمـ ًمف ُم٤مل ومٕمغم ُمـ شمٚمزُمف 

إٓ اًمزوج ٓ يٚمزُمف يمٗمـ اُمرأتف- ويًتح٥م شمٙمٗملم رضمؾ ذم صمَلث ًمٗم٤مئػ سمٞمض ٟمٗم٘متف 

دمٛمر صمؿ شمًٌط سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض وَيٕمؾ اْلٜمقط ومٞمَم سمٞمٜمٝم٤م صمؿ يقوع قمٚمٞمٝم٤م ُمًتٚم٘مٞم٤م 

وَيٕمؾ ُمٜمف ذم ىمٓمـ سملم ألٞمتٞمف ويِمد ومقىمٝم٤م ظمرىم٦م ُمِم٘مقىم٦ماًمٓمرف يم٤مًمت٤ٌمن دمٛمع ألٞمتٞمف 

ع ؾمجقده وإن ـمٞم٥م يمٚمف ومحًـ صمؿ وُمث٤مٟمتف وَيٕمؾ اًم٤ٌمىمل قمغم ُمٜم٤مومذ وضمٝمف وُمقاو

يرد ـمرف اًمٚمٗم٤موم٦م اًمٕمٚمٞم٤م قمغم ؿم٘مف إيٛمـ ويرد ـمرومٝم٤م أظمر ومقىمف صمؿ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م 

وَيٕمؾ أيمثر اًمٗم٤موؾ قمٜمد رأؾمف" صمؿ يٕم٘مده٤م وحتؾ ذم اًم٘مؼم وإن يمٗمـ ذم "يمذًمؽ

ىمٛمٞمص وُمئزر وًمٗم٤مىم٦م ضم٤مز- وشمٙمٗمـ اعمرأة ذم َخ٦ًم أبقاب9 إزار وَخ٤مر وىمٛمٞمص 

ًمقاضم٥م صمقب يًؽم مجٞمٕمف- واًمًٜم٦م أن ي٘مقم اإلُم٤مم قمٜمد صدره وقمٜمد وًمٗم٤مومتلم وا

ذم  ☺سمٕمد اًمتٕمقذ" اًمٗم٤محت٦م ويّمكم قمغم اًمٜمٌل "وؾمٓمٝم٤م ويٙمؼم أرسمٕم٤م ي٘مرأ ذم إومم

ذم اًمث٤مًمث٦م ومٞم٘مقل9 مهللا اهمٗمر ْلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م قاًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مًمتِمٝمد ويدقم

ٜم٤م وُمثقاٟم٤م وأن٧م قمغم يمؾ رء ىمدير وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م وذيمرٟم٤م وأنث٤مٟم٤م إٟمؽ شمٕمٚمؿ ُمٜم٘مٚمٌ

مهللا ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمَلم واًمًٜم٦م وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمٚمٞمٝمَم مهللا 

اهمٗمر ًمف وارْحف وقم٤مومف واقمػ قمٜمف وأيمرم ٟمزًمف وأوؾمع ُمدظمٚمف واهمًٚمف سم٤مِل٤مء واًمثٚم٩م 
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را واًمؼمد وٟم٘مف ُمـ اًمذٟمقب واْلٓم٤مي٤م يمَم يٜم٘مك اًمثقب إبٞمض ُمـ اًمدٟمس وأبدًمف دا

ظمػما ُمـ داره وزوضم٤م ظمػما ُمـ زوضمف وأدظمٚمف اجلٜم٦م وأقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم وقمذاب 

ًمديف  اًمٜم٤مر وأومًح ًمف ذم ىمؼمه وٟمقر ًمف ومٞمف-وان يم٤من صٖمػما ىم٤مل مهللا اضمٕمٚمف ذظمرا ًمقا

وومرـم٤م وأضمرا وؿمٗمٞمٕم٤م جم٤مسم٤م مهللا صم٘مؾ سمف ُمقازيٜمٝمَم وأقمٔمؿ سمف أضمقرمه٤م وألح٘مف 

ًم٦م إسمراهٞمؿ وىمف سمرْحتؽ قمذاب اجلحٞمؿ وي٘مػ سمّم٤مًمح ؾمٚمػ اعم١مُمٜملم واضمٕمٚمف ذم يمٗم٤م

سمٕم٦م ىمٚمٞمَل ويًٚمؿ واطمدة قمـ يٛمٞمٜمف ويرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة-  سمٕمد اًمرا

ودقمقة ًمٚمٛمٞم٧م  ☺وواضم٤ٌمهت٤م9 ىمٞم٤مم وشمٙمٌػمات واًمٗم٤محت٦م واًمّمَلة قمغم اًمٜمٌك 

واًمًَلم وُمـ وم٤مشمف رء ُمـ اًمتٙمٌػم ىمْم٤مه قمغم صٗمتف وُمـ وم٤مشمتف اًمّمَلة قمٚمٞمف صغم 

إمم ؿمٝمر"-وٓ يّمكم اإلُم٤مم قمغم اًمٖم٤مل وٓ قمغم "هم٤مئ٥م قمـ اًمٌٚمد سم٤مًمٜمٞم٦مقمغم اًم٘مؼم وقمغم 

ة وم٘مط واًمٚمحد  ىم٤مشمؾ ٟمٗمًف وٓ سم٠مس سم٤مًمّمَلة قمٚمٞمف ذم اعمًجد- ويًجك ىمؼم اُمرأ

أومْمؾ ُمـ اًمِمؼ وي٘مقل ُمدظمٚمف9 سمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل ويْمٕمف ذم ْلده قمغم 

ؼم ُمًٜمَم ويٙمره دمّمٞمّمف ؿم٘مف إيٛمـ ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويرومع اًم٘مؼم قمـ إرض ىمدر ؿم

واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف واًمٙمت٤مسم٦م واجلٚمقس واًمقطء قمٚمٞمف وآشمٙم٤مء إًمٞمف وحيرم ومٞمف دومـ 

 ٕمؾ سملم يمؾ اصمٜملم طم٤مضمز ُمـ شمراب-ـهاوم٠ميمثر" إٓ ًميورة وَي"اصمٜملم

قمـ إطمٜم٤مف قمـ شمٚمؽ اْل٘مقق وآدائٝم٤م  )إذا اطمتي  وي٘مقل اًم٘مدورى ؒ

ِمٝم٤مدشملم وم٢مذا ُم٤مت ؿمدوا ْلٞمٞمتف اًمرضمؾ وضمف إمم اًم٘مٌٚم٦م قمغم ؿم٘م٦م إيٛمـ وًم٘مـ اًم

وهمٛمْمقا قمٞمٜمٞمف وإذا أرادوا همًٚمف ووٕمقه قمغم هير وضمٕمٚمقا قمغم قمقرشمف ظمرىم٦م  

وٟمزقمقا صمٞم٤مسمف وووئقة وٓ يٛمْمٛمض وٓ يًتٜمِمؼ صمؿ يٗمٞمْمقن اِل٤مء قمٚمٞمف وَيٛمر 

سم٤مْلرض وم٢من ل يٙمـ وم٤مِل٤مء اًم٘مراح ويٖمتًؾ رأؾمف وهيره وشمرا ويٖمغم اِل٤مء سم٤مًمًدر أ

صمؿ يْمجع قمغم ؿم٘مف إين ومٞمٖمتًؾ سم٤مِل٤مء واًمًدر طمتك يرى أن  وْلٞمتف سم٤مْلٓمٛمل 

اِل٤مء ىمد وصؾ إمم ُم٤م يكم اًمتخ٧م ُمٜمف صمؿ يْمجع قمغم ؿم٘م٦م إيٛمـ ومٞمٖمتًؾ سم٤مِل٤مء 
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واًمًدر طمتك يرى أن اِل٤مء ىمد وصؾ إمم ُم٤م يكم اًمتخ٧م ُمٜمف  صمؿ َيٚمًف ويًٜمده اًمٞمف 

ف صمؿ يٜمِمٗمف سمثقب ويٛمًح سمٓمٜمف ُمًح٤م رومٞم٘م٤م وم٤من ظمرج ُمٜمف رء همًٚمف وٓ يٕمٞمد همًٚم

واًمًٜم٦م  , وَيٕمٚمف رم أيمٗم٤مٟمف وَيٕمؾ اْلٜمقط قمغم  رأؾمف وْلٞمتف واًمٙم٤مومقر قمغم ُم٤ًمضمده

أن يٙمٗمـ اًمرضمؾ رم صمَلصم٦م أبقاب ازار وىمٛمٞمص وًمٗم٤موم٦م وم٢من اىمتٍموا قمغم صمقسملم ضم٤مز 

واذا أرادوا ًمػ اًمٚمٗم٤موم٦م قمٚمٞمف اسمتداءوا سم٤مجل٤مٟم٥م إين وم٠مل٘مقه قمٚمٞمف صمؿ سم٤مٕيٛمـ وم٢من 

إزار وىمٛمٞمص  9 اًمٙمٗمـ قمٜمف قم٘مدوه  وشمٙمٗمـ اعمرأة ذم َخ٦ًم أبقابظم٤مومقا أن يٜمنم

وَخ٤مر وظمرىم٦م يرسمط ِّب٤م صمدي٤مه٤م وًمٗم٤موم٦م وم٢من اىمتٍموا قمغم صمَلصم٦م أبقاب ضم٤مز ويٙمقن 

اْلَمر ومقق اًم٘مٛمٞمص حت٧م اًمٚمٗم٤موم٦م وَيٕمؾ ؿمٕمره٤م قمغم صدره٤م وٓ ينح ؿمٕمر اعمٞم٧م 

أن يدرج ومٞمٝم٤م وشمرا   وٓ ْلٞمتف وٓ ي٘مص فمٗمره وٓ يٕم٘مص ؿمٕمره ودمٛمر إيمٗم٤من ىمٌؾ

وم٤مذا ومرهمقا ُمٜمف صٚمقا قمٚمٞمف وأومم اًمٜم٤مس سم٤مًمّمَلة قمٚمٞمف اًمًٚمٓم٤من إن طمي وم٢من ل 

حيي ومٞمًتح٥م شم٘مديؿ إُم٤مم اْلل صمؿ اًمقزم  وم٢من صغم قمٚمٞمف همػم اًمقزم واًمًٚمٓم٤من أقم٤مد 

اًمقزم وإن صغم اًمقزم ل َيز ٕطمد أن يّمكم سمٕمده وم٢من دومـ ول يّمؾ قمٚمٞمف صكم قمغم 

أن يٙمؼم شمٙمٌػمة حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم قم٘مٞمٌٝم٤م صمؿ يٙمؼم شمٙمٌػمة ويّمكم قمغم  9ىمؼمه  واًمّمَلة

ومٞمٝم٤م ًمٜمٗمًف وًمٚمٛمٞم٧م وًمٚمٛمًٚمٞمٛمـ صمؿ يٙمؼم شمٙمٌػمة قصمؿ يٙمؼم شمٙمٌػمة يدقم ☺اًمٜمٌل 

ٓ حتريَم وٓ يمراه٦م وم٘مد 9راسمٕم٦م ويًٚمؿ وٓ يّمغم قمغم ُمٞم٧م رم ُمًجد مج٤مقم٦م )ىمٚم٧م

سمع ويٛمِمقن سمف ُمنقملم دون صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م( وم٢مذا ْحٚمقه قمغم هيره أظمذوا سم٘مقائٛمف إر

اْل٥ٌم وم٢مذا سمٚمٖمقا إمم ىمؼمه يمره ًمٚمٜم٤مس أن َيٚمًقا ىمٌؾ أن يقوع قمـ أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل 

 9وحيٗمر اًم٘مؼم ويٚمحد ويدظمؾ اعمٞم٧م مم٤م يكم اًم٘مٌٚم٦م وم٢مذا ووع ذم ْلده ىم٤مل اًمذي يْمٕمف

سم٤مؾمؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل ويقضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م وحيؾ اًمٕم٘مدة ويًقي اًمٚمٌـ قمٚمٞمف 

أضمر  واْلِم٥م وٓ سم٠مس سم٤مًم٘مّم٥م صمؿ يٜمٝم٤مل اًمؽماب قمٚمٞمف ويًٜمؿ اًم٘مؼم وٓ  ويٙمره



   

 
316 
 

 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

يّمٓمح وُمـ اؾمتٝمؾ سمٕمد اًمقٓدة ؾمٛمل وهمًؾ وصكم قمٚمٞمف وإن ل يًتٝمؾ أدرج ذم 

ُمـ ىمتٚمف اعمنميمقن   9شمٕم٤ممم مت٤مُم٤م ًمٚمٗم٤مئدة  اًمِمٝمٞمد ظمرىمف ول يّمؾ قمٚمٞمف  صمؿ ىم٤مل ؒ

ن فمٚمَم ول دم٥م سم٘متٚمف دي٦م ومٞمٙمٗمـ ىمتٚمف اعمًٚمٛمقووضمد ذم اعمٕمريم٦م وسمف أبر اجلراطم٦م أوأ

ويّمكم قمٚمٞمف وٓ يٖمتًؾ وإذا اؾمتِمٝمد اجلٜم٥م همًؾ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ويمذًمؽ اًمّمٌل 

ٓ يٖمًَلن وٓ يٖمتًؾ قمـ اًمِمٝمٞمد دُمف وٓ يٜمزع قمٜمف صمٞم٤مسمف  9يقؾمػ وحمٛمدقوىم٤مل أب

أن ي٠ميمؾ  9وآرشمث٤مت,واًمًَلح  وُمـ ارشم٨م همًؾ قواْلػ واْلِموويٜمزع قمٜمف اًمٗمر

يٜم٘مؾ ُمـ ويٕم٘مؾ أقيٌ٘مك طمٞم٤م طمتك يٛميض قمٚمٞمف وىم٧م صَلة وهوأ يداوىوينمب أوأ

ىمّم٤مص همًؾ وصكم قمٚمٞمف وُمـ ىمتؾ ُمـ اًمٌٖم٤مة واعمٕمريم٦م طمٞم٤م  وُمـ ىمتؾ ذم طمد أ

 -(ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ل يّمؾ قمٚمٞمفوأ

اُم٤م اًم٤ًمدة اِل٤مًمٙمٞم٦م ومٞم٘مقل قمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اًمتٚم٘ملم رم هذه اْل٘مقق )وهمًؾ اعمٞم٧م  

تٝمد ذم شمٜمٔمٞمٗمف وإزاًم٦م إذى قمٜمف قمغم اعمًٚمؿ واضم٥م وصٗمتف يمّمٗم٦م همًؾ اجلٜم٤مسم٦م وَي

اعمٞمًقر ويًتح٥م اًمقشمر قمغم ىمدر ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف سمَمء وؾمدر وَيٕمؾ ذم أظمرة يم٤مومقر 

وشمٜمزع صمٞم٤مسمف وشمًؽم قمقرشمف وإن اطمت٩م إمم ُم٤ٌمذهت٤م ومٌخرىم٦م إٓ أن يْمٓمر ألك إظمراج 

رء سمٞمده ومٞمجقز ويٕمٍم سمٓمٜمف قمٍما ظمٗمٞمٗم٤م ًمٞمخرج ُم٤م هٜم٤مك ُمـ أذى ويرومؼ سمف ذم 

همػمه٤م ويٖمًؾ وؿمٕمر ُمـ قم٤مٟم٦م أوؾ ذًمؽ وٓ يزال قمٜمف رء ُمـ ظمٚم٘متف ُمـ فمٗمر أيم

يمؾ واطمد ُمـ اًمزوضملم ص٤مطمٌف وٓ يٖمًؾ ُمـ ٓ رضمٕم٦م ًمف قمٚمٞمٝم٤م وذم اًمرضمٕمٞم٦م 

روايت٤من ويٖمًؾ اًمرضمؾ أُمتف اًمتل حيؾ ًمف وـمئٝم٤م وُمدسمرشمف وأم وًمده ويمؾ ُمـ ُمٙم٤من 

ضم٤مل واًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ اعمح٤مرم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ُمـ اًمرويًتٌٞمحف إمم ُمقشمف ويٖمًؾ ذو

ة ًمٚمٛمرأة- واًمرضمؾ إذا ل يٙمـ ُمـ يكم ذًمؽ ُمـ إضم٤مٟم٥م يٖمًؾ  ًمٚمرضمؾ ويمذًمؽ اعمرأ

اًمرضمؾ اعمرأة ُمٜمٝمـ ذم صمٞم٤مِّب٤م وٓ يٖمًؾ اًمرضمؾ إضمٜمٌٞم٦م وٓ اعمرأة إضمٜمٌل وم٢من يم٤مٟمقا 
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ة إمم  ذم ؾمٗمر ول َيدوا ُمـ يٖمًؾ يٛمؿ اًمرضمؾ وضمٝمف ويداه إمم اعمروم٘ملم واعمرأ

همت٤ًمل ُمـ همًؾ اعمٞم٧م وُمـ ُم٤مت ًمف ٟمًٞم٥م يم٤مومر ظمَل سمٞمٜمف وسملم يمٗمٞمٝم٤مويًتح٥م آ

أهؾ ذُمتف وم٢من ل َيد ُمـ يٙمٗمٜمف ًمٗمف ذم رء وواراه وٓ يٖمًٚمف وٓ يّمكم قمٚمٞمٝمقاًمٙمٗمـ 

واْلٜمقط ُمـ رأس اِل٤مل ويًتح٥م ذم اًمٙمٗمـ اًمقشمر واًمٌٞم٤مض وَيقز ومٞمف اًمٚمٌٞمس 

ف وُمقاوع وَيقز ذم اْلٜمقط اعمًؽ واًمٙم٤مومقر ويمؾ اًمٓمٞم٥م وشمٕمتٛمد سمف ُمٗم٤مصٚم

ؾمجقده- واًمّمَلة قمغم اعمٞم٧م اعمًٚمؿ واضم٦ٌم وهل ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت ٓ دمزيء 

سملم اًمتٙمٌػمات ُمـ همػم ىمراءة سم٠مم قإٓ سمٓمٝم٤مرة يم٤ًمئر اًمّمٚمقات يٙمؼم ومٞمٝم٤م أرسمٕم٤م يدقم

اًم٘مرآن وٓ همػمه٤م وًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ آضمتٝم٤مد سم٤مًمدقم٤مء وهل ضم٤مئزة ذم يمؾ إوىم٤مت وسمٕمد 

 شمّمكم قمٜمد ـمٚمقع اًمِمٛمس وٓ قمٜمد همروِّب٤م إٓ أن اًمٕمٍم ُم٤م ل شمّمٗمر اًمِمٛمس وإٓ

َي٤مف شمٖمٞمػمه٤م وٓ شمؽمك اًمّمَلة قمغم ُمًٚمؿ إٓ أن أهؾ اًمٗمْمؾ َيتٜمٌقن اًمّمَلة قمغم 

اعمٌتدقم٦م واًمٌٖم٤مة وَيتٜم٥م اإلُم٤مم ظم٤مص٦م اًمّمَلة قمغم ُمـ ىمتٚمف ذم طمد ُمـ ل يٕمٚمؿ طمٞم٤مشمف 

خ أ قمٚمٞمف وٓ اقمت٤ٌمر ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ُمـ ـمقل ُمٙمثف ل يٖمًؾ ول يّمؾ وُمـ إضمٜم٦م سمٍما

سمحريمتف إذا ل ي٘م٤مرهن٤م ـمقل إىم٤مُم٦م وٓ يٖمًؾ اًمِمٝمٞمد ذم اعمٕمؽمك وٓ يّمغم قمٚمٞمف ويدومـ 

ه-ا ه  ذم صمٞم٤مسمف ويمذًمؽ إن ْحؾ ضمرحي٤م صمؿ ُم٤مت ذم اًمٕمٛمرة ويّمكم قمغم يمؾ اًمِمٝمداء ؾمقا

وسمٕمد هذا اًمٜم٘مؾ قمـ أئٛمتٜم٤م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مٞم٧م مم رم هذه اعم٠ًمل٦م وىمٗمت٤من  9ىمٚم٧م

اـمٛمئٜم٤مٟم٤م ِل٤م ؾمٌؼ  ☺ٝمَم ُمع اَلدى اًمٜمٌقى وسمٕمض ُم٤مورد قمـ رؾمقل اهلل إٔومم ُمٜم

واؾمتٗم٤مدة ُمٜمف رم اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمٙمقن ومٞمٝم٤م ُمع واىمع اًمتٓمٌٞمؼ سمٞمٜمٜم٤م سمٜمّمٞمح٦م واضم٦ٌم 

 شمراقمك ُم٘م٤مم آظمتّم٤مررم ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م واعمِم٤مراًمٞمف ؾمٚمٗم٤م  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

ـْ , روى ُمًٚمؿ سمًٜمده ,0 ـِ قُمْرَوَة قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم ـَ  قَم ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم يُمٗمِّ َأبِٞمِف قَم

 
ِ
ـْ يُمْرؾُمٍػ ًَمْٞمَس وِمٞمَٝم٤م ىَمِٛمٞمٌص َوَٓ  ☺َرؾُمقُل اّلِله ٍب سمِٞمٍض ؾَمُحقًمِٞمه٦ٍم ُِم رِم صَمََلصَم٦ِم َأبَْقا
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ـَ ومِٞمَٝم٤م َي٧ْم ًَمُف ًمُِٞمَٙمٗمه ٤َم اؿْمؽُمِ ٌَِّف قَمغَم اًمٜمه٤مِس وِمٞمَٝم٤م َأهنه ََم ؿُم ٦ُم وَم٢ِمٟمه ٤م اْْلُٚمه ٦ُم  قِمََمَُم٦ٌم َأُمه يَم٧ِم اْْلُٚمه وَمؽُمِ

ٜمهَٝم٤م  ًَ ـُ َأبِك سَمْٙمٍر وَمَ٘م٤مَل ٕطَْمٌِ  سْم
ِ
ٌُْد اّلِله ٍب سمِٞمٍض ؾَمُحقًمِٞمه٦ٍم وَم٠َمظَمَذَه٤م قَم ـَ رِم صَمََلصَم٦ِم َأبَْقا َويُمٗمِّ

ك صُمؿه ىَم٤مَل ًمَ 
ًِ ـَ وِمٞمَٝم٤م َٟمْٗم ٜمَُف وِمٞمَٝم٤م- قطَمتهك ُأيَمٗمِّ ُ قَمزه َوضَمؾه ًمِٜمٌَِٞمِِّف ًَمَٙمٗمه ٤ٌَمقَمَٝم٤م َرِوَٞمَٝم٤م اّلِله وَم

َق سمَِثَٛمٜمَِٝم٤م-  َوشَمَّمده

ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦َمَ قروى ُمًٚمؿ أيْم٤م وم٘م٤مل ىَم٤مَل َأبُ  ,1 صَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن سْم ـْ , سَمْٙمٍر طَمده ْهِرىِّ قَم ـِ اًمزُّ قَم

ِكِّ  ـِ اًمٜمٌه ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة قَم قُمقا سم٤ِمجْلَٜم٤َمَزِة وَم٢ِمْن شَمُؽ َص٤مِْل٦ًَم وَمَخػْمٌ »ىَم٤مَل  ☺ؾَمِٕمٞمٍد قَم , َأْهِ

ـْ ِرىَم٤مسمُِٙمؿْ , ُف ىَم٤مَل ًَمَٕمٚمه  ـْ هَمػْمَ َذًمَِؽ وَمنَمٌّ شَمَْمُٕمقَٟمُف قَم ُُمقهَن٤َم قَمَٚمْٞمِف َوإِْن شَمُٙم  -وأيْم٤م ششُمَ٘مدِّ

ـِ  ,2 ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـِ اسْم ـُ حَيَْٞمك ىَم٤مَل ىَمَرأُْت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ قَم َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ طَمده

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنه َرؾُمق ٞمه٥ِم قَم ًَ ُ  اعْم
ِ
َٟمَٕمك ًمِٚمٜمه٤مِس اًمٜمهَج٤مؿِمَك رِم اًْمَٞمْقِم اًمهِذى  ☺َل اّلِله

َ َأْرسَمَع شَمْٙمٌػَِماٍت-  َُم٤مَت وِمٞمِف وَمَخَرَج ِِّبِْؿ إمَِم اعْمَُّمغمه َويَمؼمه

رم اًمدقم٤مء اِل٠مبقر رم صَلة اجلٜم٤مزة سمٕمد اًمتٙمٌػمةاًمث٤مًمث٦م  وروى أيْم٤م ؒ ,3

ـَ َُم٤مًمٍِؽ َيُ٘مقُل َصغمه َرؾُمق  قمـ  قَمْقَف سْم
ِ
ـْ ُدقَم٤مِئِف  ☺ُل اّلِله قَمغَم ضَمٜم٤َمَزٍة وَمَحِٗمْٔم٧ُم ُِم

ْع ُُمْدظَمَٚمُف »َيُ٘مقُل قَوهُ  اًمٚمهُٝمؿه اهْمِٗمْر ًَمُف َواْرَْحُْف َوقَم٤موِمِف َواقْمُػ قَمٜمُْف َوَأيْمِرْم ُٟمُزًَمُف َوَوؾمِّ

ـَ اْْلََٓم٤مَي٤م يَمََم َٟم٘مه  ِف ُِم ِد َوَٟم٘مِّ  َواًمثهْٚم٩ِم َواًْمؼَمَ
ِ
٤مء ْٚمُف سم٤ِمِْلَ ًِ َٟمِس َواهْم ـَ اًمده ْٞم٧َم اًمثهْقَب إَبْٞمََض ُِم

ـْ َداِرِه َوَأْهًَل  ا ُِم ـْ َزْوضِمِف َوَأْدظِمْٚمُف اجْلَٜمه٦َم  َوَأبِْدًْمُف َداًرا ظَمػْمً ا ُِم ـْ َأْهٚمِِف َوَزْوضًم٤م ظَمػْمً ا ُِم ظَمػْمً

ـْ قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ أَ  ـْ قَمَذاِب اًمٜمه٤مرِ وَوَأقِمْذُه ُِم َأْن َأيُمقَن َأن٤َم َذًمَِؽ - ىَم٤مَل طَمتهك مَتَٜمهْٞم٧ُم شُِم

ٞم٧َِّم  ة يروى -(اعْمَ  -وقمـ ُمقوع وىمقف آُم٤مم رم اًمّمَلة قمغم اعمرأ

ـِ  ,4  لْمِ سْم ًَ ـْ طُم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ِرِث سْم ٌُْد اًْمَقا َٟم٤م قَم ـُ حَيَْٞمك اًمتهِٛمٞمِٛمكُّ َأظْمؼَمَ َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ َوطَمده

ـُ سُمَرْيدَ   سْم
ِ
ٌُْد اّلِله صَمٜمِك قَم َن ىَم٤مَل طَمده ِكِّ َذيْمَقا ْٞم٧ُم ظَمْٚمَػ اًمٜمٌه ـِ ضُمٜمَْدٍب ىَم٤مَل َصٚمه ـْ ؾَمُٛمَرَة سْم َة قَم

☺  
ِ
٤مُء وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اّلِله ًَ ََلِة قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ☺َوَصغمه قَمغَم ُأمِّ يَمْٕم٥ٍم َُم٤مشَم٧ْم َوِهَك ُٟمَٗم ًمِٚمّمه

 َوؾَمَٓمَٝم٤م-
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ,5 وقمـ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ عمـ ي٘مقم ِّبذه اًمٗمرائض روى اًمِمٞمخ٤من قَم

  9ىَم٤مَل  ◙
ِ
َ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَٚمُف ىِمػَماطٌ » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ٜم٤َمَزَة طَمتهك ُيَّمكمِّ ـْ ؿَمِٝمَد اجْلِ  -َُم

ـَ وَمَٚمُف ىِمػَماـَم٤منِ  ـْ ؿَمِٝمَدَه٤م طَمتهك شُمْدوَم ٌََٚملْمِ  9ىَم٤مَل  ؟َوَُم٤م اًْمِ٘مػَماـَم٤منِ  9ىِمٞمَؾ  -َوَُم ُِمْثُؾ اجْلَ

ٚمٍِؿ9  -شاًْمَٕمٔمِٞمَٛملْمِ  ًْ ُ
ِ
 -ش٤م ُِمْثُؾ ُأطُمدٍ َأْصَٖمُرمُهَ »َوعم

ٟمٕمٞمؿ طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م زسمٞمد اًمٞمَمُمل قمـ قروى اًمٌخ٤مرى وم٘م٤مل  طمدصمٜم٤م أب,6

ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ًمٓمؿ ) ☺ىم٤مل اًمٜمٌل  9ىم٤مل ◙إسمراهٞمؿ قمـ ُمنوق قمـ قمٌد اهلل 

اْلدود وؿمؼ اجلٞمقب ودقم٤م سمدقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م  واًمقاضم٥م آىمتداء سم٤مًم٘مدوة اْلًٜم٦م 

 -يمَمروى اًمٌخ٤مرى

اسمـ قٌد اًمٕمزيز طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ طم٤ًمن طمدصمٜم٤م ىمريش هطمدصمٜم٤م اْلًـ سمـ قم,7 

قمغم  ☺دظمٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  9ىم٤مل  ◙طمٞم٤من قمـ صم٤مسم٧م قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ 

إسمراهٞمؿ وم٘مٌٚمف  ☺وم٠مظمذ رؾمقل اهلل  ♠أيب ؾمٞمػ اًم٘ملم ويم٤من فمئرا إلسمراهٞمؿ 

 ☺وؿمٛمف صمؿ دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ وإسمراهٞمؿ َيقد سمٜمٗمًف ومجٕمٚم٧م قمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل 

ي٤م اسمـ )وم٘م٤مل  ؟وأن٧م ي٤م رؾمقل اهلل ◙ف قمٌد اًمرْحـ سمـ قمقف شمذروم٤من وم٘م٤مل ًم

إن اًمٕملم شمدُمع واًم٘مٚم٥م حيزن وٓ ) ☺صمؿ أتٌٕمٝم٤م سم٠مظمرى وم٘م٤مل  (-قمقف إهن٤م رْح٦م

وىمٌؾ هن٤مي٦م اًمقىمٗم٦م شمٚمؽ  (ٟم٘مقل إٓ ُم٤م يريض رسمٜم٤م وإٟم٤م سمٗمراىمؽ ي٤م إسمراهٞمؿ عمحزٟمقن

٤م اهلل وأيمرُمٜم٤م ِّب٤م وطمتك يٙمقن ظمت٤مُمٝم٤م ُمًؽ يمَم ي٘م٤مل ومٝم٤م هك اعمقشم٦م اعمنموم٦م ذومٜم

يمَم ضم٤مء ذيمره٤م قمغم ًم٤ًمن  ,ُمقت اًمِمٝمداء,اجلقاد اًمٙمريؿ وأقمٜمك ِّب٤م أطم٤ٌمسمكقوه

رم صمَمن أطم٤مدي٨م أظمت٤مره٤م هٜم٤م ًمٜمٕمٞمِم٤م قمٚمَم قمًك أن ٟمٙمرم ِّب٤م طم٤مٓ وشمًٙمـ  ☺ٟمٌٞمٜم٤م 

ىمٜم٤م َلؿ ِّب٤م ذيمره٤م اًمٕمَلُم٦م إًم٤ٌمٟمك  ىمٚمقسمٜم٤م قمغم وم٘مد أطم٤ٌمسمٜم٤م ِّب٤م وىمٚمقب أهٚمٞمٜم٤م قمٜمد ومرا

 - أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز وقمَلُم٤مت طمًـ اْل٤ممت٦موٛمـ ُم٤مذيمر رم
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ًمٚمِمٝمٞمد قمٜمد اهلل ؾم٧م ظمّم٤مل9 يٖمٗمر ًمف ذم إول دومٕم٦م ُمـ دُمف، ويرى ُم٘مٕمده   ,0

ُمـ اجلٜم٦م، وَي٤مر ُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وي٠مُمـ اًمٗمزع آيمؼم، وحيغم طمٚمٞم٦م آيَمن، ويزوج 

( 2.06أظمرضمف اًمؽمُمذي )-"ُمـ اْلقر اًمٕملم، ويِمٗمع ذم ؾمٌٕملم إٟم٤ًمٟم٤م ُمـ أىم٤مرسمف

ُمـ  (//3.1أظمرضمف )، صمؿ ده صحٞمح( وإؾمٜم٤م020( وأْحد )1.073ف، واسمـ ُم٤مضمف )وصحح

  -وإؾمٜم٤مدمه٤م صحٞمح (//3.1وُمـ طمدي٨م ىمٞمس اجلذاُمل )طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 

أن رضمَل ىم٤مل9 ي٤مرؾمقل اهلل ُم٤م سم٤مل "9☺قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  ,1

غم رأؾمف اعم١مُمٜملم يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ إٓ اًمِمٝمٞمد؟ ىم٤مل9 يمٗمك سم٤ٌمرىم٦م اًمًٞمقف قم

وؾمٜمده صحٞمح( "اْلدي٨م"وقمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ اًمنىمًٓمل ذم (0.178رواه اًمٜم٤ًمئل )-"ومتٜم٦م

ل يتٞمن ًمف آؾمتِمٝم٤مد ذم ق)شمٜمٌٞمف(9 شمرضمك هذه اًمِمٝم٤مدة عمـ ؾم٠ملٝم٤م خمٚمّم٤م ُمـ ىمٚمٌف وًم

 -اعمٕمريم٦م، سمدًمٞمؾ

ُمـ ؾم٠مل اهلل اًمِمٝم٤مدة سمّمدق، سمٚمٖمف اهلل ُمٜم٤مزل اًمِمٝمداء وإن "9☺ىمقًمف  ,2

 -( قمـ أيب هريرة8.058( واًمٌٞمٝم٘مل )1.38ضمف ُمًٚمؿ )أظمر -"ُم٤مت قمغم ومراؿمف

9 ي٤مرؾمقل اهلل ُمـ ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ",3  ُم٤م شمٕمدون اًمِمٝمٞمد ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا

9 ومٛمـ هؿ ي٤مرؾمقل اهلل؟ ىم٤مل9 ُمـ قومٝم ؿمٝمٞمد، ىم٤مل9 إن ؿمٝمداء أُمتل إذا ًم٘مٚمٞمؾ، ىم٤مًمقا

ؿمٝمٞمد وُمـ ُم٤مت ذم قؿمٝمٞمد، وُمـ ُم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمقىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝم

 -رواه ُمًٚمؿ "ؿمٝمٞمد، واًمٖمريؼ ؿمٝمٞمدقؿمٝمٞمد، وُمـ ُم٤مت ذم اًمٌٓمـ ومٝمققن ومٝماًمٓم٤مقم

وىمّمف ومرؾمف وؿمٝمٞمد، سم٠مقىمتؾ ومٝموُمـ ومّمؾ )أي ظمرج( ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومَمت أ ,4

ُم٤مت قمغم ومراؿمف سم٠مي طمتػ ؿم٤مء اهلل وم٢مٟمف ؿمٝمٞمد وإن ًمف وًمدهمتف ه٤مُم٦م، أوسمٕمػمه، أوأ

( ُمـ طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ 8.055( واًمٌٞمٝم٘مل )1.67( واْل٤ميمؿ )0.280داود )قأظمرضمف أب-"اجلٜم٦م

طمًـ وم٘مط- ويْمٞمػ رم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ُمـ ُم٤مت ق، وإٟمَم هآؿمٕمري، وصححف اْل٤ميمؿ

 رم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ واًمٜمٗمس ويمذا اعمراسمط ومٞمذيمر
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ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون قؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون أهٚمف ومٝمق)ُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝم ,5

( واًمٜم٤ًمئل 1.164داود )قأظمرضمف أب-"ؿمٝمٞمدقؿمٝمٞمد، سمقُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمقديٜمف ومٝم

 -( قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد، وؾمٜمده صحٞمح0542( 0541( وصححف، وأْحد )1.205واًمؽمُمذي )

" رسم٤مط يقم وًمٞمٚم٦م ظمػم ُمـ صٞم٤مم ؿمٝمر وىمٞم٤مُمف، وإن ُم٤مت ضمرى قمٚمٞمف قمٛمٚمف ,6

 رواه ُمًٚمؿ "اًمذي يم٤من يٕمٛمٚمف، وأضمري قمٚمٞمف رزىمف، وأُمـ اًمٗمت٤من

ٓم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢مٟمف يٜمٛمك ًمف " يمؾ ُمٞم٧م َيتؿ قمغم قمٛمٚمف إٓ اًمذي ُم٤مت ُمراسم,7

 -داود( واًمؽمُمذي وصححف ق-أظمرضمف إسم"قمٛمٚمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وي٠مُمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم

 9اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

,أؾمتٖمٗمر اهلل–ويم٠منك أىمقل ًمٜمٗمًك  ؾمٌح٤من اهلل ًمٞمس مم وصٞم٦م ُمٙمتقسم٦م أن  ,0

هؾ اقمداده٤م ُمٙمتقسم٦م قمٜمدى واضم٥م وم٠ميمقن سمذًمؽ اًمتٝم٤مون طمتك أن آصمَم  أم 

)ًمف ؿمٞمئ يقص  قًمٜمَلطمظ أن اًمٜمٌك ىمد ووع و٤مسمط رم إُمر هذا وه –دوب ُمٜمقه

اًمٜمدب ورؾمقل اهلل ي٘مقل رم طمدي٨م وِل٤مذا اًمؽمدد قمٜمدى سملم اقمت٘م٤مد اًمقضمقب أ (ومٞمف

اًمًٌط اًمًٞمداعم٤ٌمرك رى اهلل قمٜمف  ُمرومققم٤م )دع ُم٤ميريٌؽ امم ُم٤م ٓيريٌؽ( ؾم٠ميمت٥م ُم٤م 

َلم سم٤مًمقوم٤مة يمحؼ ًمألىم٤مرب وإصدىم٤مء ؿم٤مء اهلل ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمٜمقم اًمٚمٞمٚم٦م اذن ُمع آقم

واًمزُمَلء ٟمٙمقن ىمد ومتحٜم٤م اًمقصٞم٦م اعمٙمتقسم٦م اعمقضمقدة وآ وم٤مًمِمٗمٝمٞم٦م ُمـ إوًمٞم٤مء 

سم٠مُم٤مٟم٦م وظمّمقصٞم٦م وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م شمٕمرف اًمديقن ًمٚم٘مْم٤مء اًمٗمقرى ُم٤م أُمٙمـ امم ذًمؽ 

 (ديـوُمـ سمٕمد وصٞم٦م أ)رم آيتك اًمقصٞم٦م ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  ؾمٌٞمَل وًمٜمتدسمر ؾمقي٤م ُم٤م ضم٤مء

شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ِّب٤م ُمـ سمٜمقد همػم اًمديـ قمغم وقء ُمـ اًمنميٕم٦م واًمٓم٤مىم٦م  وم٤مًمقصٞم٦م سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمع 

وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل ُمـ اًمذى يًتثك ,ُمٝمدرة حم٦ٌم ًمٚمٛمٞم٧م يمَم ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ؾمٚمٗم٤م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

سمٛمراضمٕم٦م ُم٤م ىم٤مًمف إئٛم٦م رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٟمجد أنف  ؟ُمـ اًمٖمًؾ ويٌدأُمٕمف سم٤مًمٙمٗمـ

وُم٤مت سم٤معمٞمدان ومٚمؿ ي٠ميمؾ سمٕمده٤مقمٜمد إيمثر وُمـ هٜم٤م  ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م اًمذى ىمتٚمف اًمٙمٗم٤مر
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قمغم  ☺اًمّمَلة قمغم ؿمٝمداء  أطمد  وصَلشمف  ☺ٟمدرك اًمٗمرق سملم ُم٤مصم٧ٌم ُمـ شمريمف 

ىمتٚمف اعمًٚمٛمقن ُمٔمٚمقُم٤م(قمٜمد إطمٜم٤مف يمَم وؾمٞمدٟم٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ رى اهلل قمٜمف )أ

رم ؾمٌؼ ذيمره واْلٜم٤مسمٚم٦مرْحٝمؿ اهلل يمَم ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزاد وؿم٤مرطمٞمف  سمؾ ويمَم ىم٤مل  

ذات اًمًٞم٤مق ص٤مطم٥م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ رم ذطم٦م قمغم دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م رم اًمٖمًؾ ُمـ يمت٤مب 

، ذم اًمذي وىمّمتف ☺، ًم٘مقًمف ٤م>وهمًؾ اعمٞم٧م ومرض يمٗم٤مي٦م; إمج٤مقمً )اجلٜم٤مئز  

اهمًٚمقه سمَمء، وؾمدر، يمٗمٜمقه ذم صمقسمٞمف" >وذط رم اِل٤مء اًمٓمٝمقري٦م، واإلسم٤مطم٦م; "ٟم٤مىمتف9

ؾ واًمتٛمٞمٞمز; ٕهن٤م ذوط ذم يمؾ يم٤ٌمىمل إهم٤ًمل- >ورم اًمٖم٤مؾمؾ9 اإلؾمَلم، واًمٕم٘م

 قم٤ٌمدة-

>وإومْمؾ صم٘م٦م قم٤مرف سم٠مطمٙم٤مم اًمٖمًؾ; ًمٞمحت٤مط ومٞمف، وًم٘مقل اسمـ قمٛمر ٓ يٖمًؾ 

ُمقشم٤ميمؿ إٓ اِل٠مُمقٟمقن >وإومم سمف وصٞم٦م اًمٕمدل; ٕن أب٤م سمٙمر اًمّمديؼ أوص أن 

شمٖمًٚمٝم٤مُمرأتف أؾمَمء سمٜم٧م قمٛمٞمس، وم٘مدُم٧م سمذًمؽ وأوص أنس أن يٖمًٚمف حمٛمد سمـ 

; ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل9 ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم ٤مذا ذع ذم همًٚمف ؾمؽم قمقرشمف وضمقسمً ؾمػميـ، ومٗمٕمؾ- >وإ

، ْلدي٨م قمكم9 ٓ شمؼمز ومخذك، وٓ شمٜمٔمر إمم ومخذ طمل وٓ ُمٞم٧م رواه ٤مذًمؽ ظمَلومً 

داود- >صمؿ يٚمػ قمغم يده ظمرىم٦م ومٞمٜمجٞمف ِّب٤م; ٕن اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة طمرام، ومٚمٛمًٝم٤م قأب

ٓمٝمػمه طم٥ًم اإلُمٙم٤من- أومم- >وَي٥م همًؾ ُم٤م سمف ُمـ ٟمج٤مؾم٦م; ٕن اعم٘مّمقد سمٖمًٚمف شم

>وؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م; ٓ يٖمًؾ، وٓ يٙمٗمـ، وٓ يّمغم قمٚمٞمف- ْلدي٨م ,امم ان ىم٤مل ؒ

، ول يّمؾ قمٚمٞمٝمؿ ☺ضم٤مسمر أن اًمٜمٌل  ، أُمر سمدومـ ؿمٝمداء أطمد ذم دُم٤مئٝمؿ- ول يٖمًٚمقا

ٓ يٖمًؾ، وٓ يٙمٗمـ، وٓ يّمغم قمٚمٞمف; ْلدي٨م ؾمٕمٞمد  رواه اًمٌخ٤مري- >واعم٘متقل فمٚمًَم 

ؿمٝمٞمد، وُمـ قؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمقتؾ دون ديٜمف ومٝمُمـ ىم"٤9مسمـ زيد ُمرومققمً 

داود، واًمؽمُمذي، وصححف- وقمٜمف9 يٖمًؾ ويّمغم قؿمٝمٞمد" رواه أبقىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝم

قمٚمٞمف، ٕن اسمـ اًمزسمػم همًؾ، وصكم قمٚمٞمف- وم٠مُم٤م اًمِمٝمٞمد سمٖمػم ىمتؾ يم٤معمٓمٕمقن، 
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ٚمٞمف; ُٕمره >وَي٥م سم٘م٤مء دُمف قم - ىم٤مًمف رم اعمٖمٜمك٤مواعمٌٓمقن، ومٞمٖمًؾ- ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمَلومً 

، سمدومـ ؿمٝمداء أطمد سمدُم٤مئٝمؿ- >ودومٜمف ذم صمٞم٤مسمف; ْلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل ☺

، أُمر سم٘متغم أطمد أن يٜمزع قمٜمٝمؿ اْلديد، واجلٚمقد، وأن يدومٜمقا ذم صمٞم٤مِّبؿ سمدُم٤مئٝمؿ ☺

داود، واسمـ ُم٤مضمف- وم٢من ؾمٚم٥م صمٞم٤مسمف يمٗمـ ذم همػمه٤م- ٕن صٗمٞم٦م أرؾمٚم٧م إمم قرواه أب

آظمر  َم، ومٙمٗمٜمف ذم أطمدمه٤م، ويمٗمـ ذم أظمر رضمًَل ، صمقسملم ًمٞمٙمٗمـ ْحزة ومٞمٝم☺اًمٜمٌل 

سم٤مل وٟم٤مم أوذب، أوص٤مًمح اإلؾمٜم٤مد- >وإن ْحؾ وم٠ميمؾ، أقىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم9 ه

يمٖمػمه يٖمًؾ، ويّمغم قمٚمٞمف ٕن اًمٜمٌل ق; ومٝم٤مـم٤مل سم٘م٤مؤه قمرومً وقمٓمس، أوشمٙمٚمؿ، أوأ

وصغم اعمًٚمٛمقن قمغم قمٛمر،  ا، همًؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، وصغم قمٚمٞمف، ويم٤من ؿمٝمٞمدً ☺

 ومه٤م ؿمٝمٞمدان- ىم٤مًمف ذم اعمٖمٜمل-وقمكم، 

أُم٤م اًمٜمص ومٕمـ ؟وهلل درهؿ وم٘مد ىم٤مًمقا سمقوقح أيمثرسمدًٓم٦م اًمٜمص واًمقاىمع يمٞمػ  

وصحح  (رم طمدي٨م ؾمٕمٞمدسمـ زيد )ظم٤مص٦م رم اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ☺اًمٜمٔمر امم ىمقل اًمٜمٌك 

ؿمٝمٞمدوُمـ ىمتؾ دون ق)ُمـ ىمتؾ ُم٤مًمف ومٝم 5يمَم ؾمٌؼ رم رىمؿ  ؾمٜمده إًم٤ٌمٟمك ؒ

ورم  (ؿمٝمٞمدقؿمٝمٞمد وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمقون ديٜمف ومٝمؿمٝمٞمد وُمـ ىمتؾ دقأهٚمف ومٝم

 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م 
ِ
ِٝمٞمُد اعْمَْ٘مُتقل ذِم ؾَمٌِٞمؾ اّلِله ـُ  -َواجْلَْٛمُع ؿُمَٝمَداءُ  ،)َواًمِمه ىَم٤مل اسْم

َ َوَُمََلِئَٙمَتُف ؿَمِٝمُدوا ًَمُف سم٤ِمجْلَٜمه٦ِم- َوىمِ  نه اّلِله
ِٕ ِٝمٞمُد ؿَمِٝمٞمًدا  َل اًمِمه ٤ٌَمِريِّ ؾُمٛمِّ نهُف َيُٙمقُن  9ٞمؾإْنْ ِٕ

 
ِ
ِٝمٞمُد ذِم اْصٓمََِلِح اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ٚمِِٛملَم ذِم  9ؿَمِٝمٞمًدا قَمغَم اًمٜمه٤مِس سم٠َِمقْمََمَِلِْؿ َواًمِمه ًْ ُ ـَ اعْم ـْ َُم٤مَت ُِم َُم

ِٝمٞمُد قَمغَم صَمََلصَم٦ِم  ٌٌَِِف( وقمـ أىم٤ًمم اًمِمٝمٞمدرم اعمقؾمققم٦مأيْم٤م )-اًمِمه ًَ ٤مِر َوسمِ ىِمَت٤مل اًْمُٙمٗمه

٤ممٍ  ًَ ل ؿَمٝمِ  9َأىْم ْٟمَٞم٤م َوأظِْمَرةِ إْوه ْٟمَٞم٤م ،ٞمُد اًمدُّ َواًمثه٤مًم٨ُِم ؿَمِٝمٞمُد أظِْمَرِة-  ،َواًمثه٤ميِن ؿَمِٝمٞمُد اًمدُّ

ْٟمَٞم٤م َوأظِْمَرِة هُ  ٤مرِ قوَمَِمِٝمٞمُد اًمدُّ ًمهِذي ُيْ٘مَتؾ ذِم ىمَِت٤مٍل َُمَع اًْمُٙمٗمه ًمَِتُٙمقَن  ،هَمػْمَ ُُمْدسمِرٍ  ُُمْ٘مًٌَِل  ،ا

 ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م
ِ
ْٗمغَم َويَمٚمِٛمَ  ،يَمٚمَِٛم٦ُم اّلِله ًُّ ـَ يَمَٗمُرواِهَل اًم ِذي ْٟمٞم٤َم   ،٦ُم اًمه ـْ َأهْمَراِض اًمدُّ ُدوَن هَمَرٍض ُِم

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك  ِله  إِنه َرضُمًَل  9ىَم٤مل ◙وَمِٗمل اْْلَِدي٨ِم قَم َتْٗمِٝمًَم  ☺َأتَك اًمٜمٌه ًْ  9وَمَ٘م٤مل ُُم
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ضُمؾ ُيَ٘م٤مشمِؾ ًمِْٚمَٛمْٖمٜمَؿِ  يْمرِ  ،اًمره ضُمؾ ُيَ٘م٤مشمِؾ ًمِٚمذِّ ضُمؾ ُي٘مَ  ،َواًمره ى َُمَٙم٤مُٟمفُ َواًمره ـْ ذِم  ،٤مشمِؾ ًمػُِمَ وَمَٛم

 
ِ
ََلمُ  ؟ؾَمٌِٞمؾ اّلِله ًه ََلُة َواًم  ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م 9ىَم٤مل قَمَٚمْٞمِف اًمّمه

ِ
ـْ ىَم٤مشَمؾ ًمَِتُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اّلِله ذِم قوَمٝمُ  ،َُم

ْٟمَٞم٤م ٤م ؿَمِٝمٞمُد اًمدُّ - َأُمه
ِ
٤مِر َوىَمْد هَمؾ ذِم قوَمٝمُ  9ؾَمٌِٞمؾ اّلِله ـْ ىُمتِؾ ذِم ىِمَت٤مٍل َُمَع اًْمُٙمٗمه  ، اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مِ َُم

ْٟمَٞم٤موأَ  ،ىَم٤مشَمؾ ِرَي٤مءً وأَ  ـْ َأهْمَراِض اًمدُّ ٤م ؿَمِٝمٞمُد أظِْمَرةِ  -ًمَِٖمَرٍض ُِم ـْ قوَمٝمُ  9َوَأُمه عْمَْ٘مُتقل فُمْٚمًَم ُِم ا

ـِ  ،هَمػْمِ ىِمَت٤ملٍ  ٌَْٓم  اًْم
ِ
ٞم٧ِِّم سمَِداء ٞم٧ِِّم ذِم اًْمُٖمْرسَم٦مِ  ،سم٤ِمًْمَٖمَرِق وأَ  ،سم٤ِمًمٓمه٤مقُمقنِ وأَ  ،َويَم٤معْمَ  ،َويَم٤معْمَ

تِل مَتُقُت ذِم ـَمْٚمِ٘مَٝم٤م وإصؾ رم ذًمؽ ُم٤م  ،ًم٥ِِم اًْمِٕمْٚمِؿ إَِذا َُم٤مَت ذِم ـَمَٚمٌِفِ َويَمَٓم٤م  اًمه
ِ
٤مء ًَ َواًمٜمَُّٗم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ☺صح قمـ اًمٜمٌك    ◙، وَمَٕم
ِ
َٝمَداُء  9ىَم٤مل ☺َأنه َرؾُمقل اّلِله اًمِمُّ

٦مٌ  ًَ ٌُْٓمقنُ  ،اعْمَْٓمُٕمقنُ  9ََخْ ـْ  ،مِ َوَص٤مطِم٥ُم اَْلَدْ  ،َواًْمَٖمِرُق  ،َواعْمَ - َوقَم
ِ
ِٝمٞمُد ذِم ؾَمٌِٞمؾ اّلِله َواًمِمه

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ِلِّ  ◙َأنَِس سْم ـِ اًمٜمٌه ٚمٍِؿ ا هققمـ  9ىَم٤مل ☺قَم ًْ اًمٓمه٤مقُمقُن ؿَمَٝم٤مَدٌة ًمُِٙمؾ ُُم

يمَم ضم٤مء أيْم٤م رم قاًمْم٤مسمط رم اًمِمٝمٞمد اًمذى ٓيٖمًؾ وٓدم٥م اًمّمَلة قمٚمٞمف ه٤مه

ـْ  9اعمقؾمققم٦ماًم٤ًمًمٗم٦م )َذَه٥َم اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء إمَِم َأنه  يُمقَن ذِم اًْمِ٘مَت٤مل َُم ُوضِمَد َُمٞمًِّت٤م وأَ  ،ىَمَتَٚمُف اعْمنُْمِ

طَم٦ٍم أَ  ْٕمَريَم٦ِم َوسمِِف َأبَُر ضِمَرا ؾ ًمَِ٘مْقًمِِف  ،َدمٍ وذِم َُمَٙم٤مِن اعْمَ ًه  ُأطُمدٍ  ☺َٓ ُيَٖم
ِ
 9ذِم ؿُمَٝمَداء

ُٚمقُهؿْ  ًِّ ُٚمقُهْؿ سمُِٙمُٚمقُِمِٝمْؿ َوِدَُم٤مِئِٝمْٛمَقَٓ شُمَٖم ـِ َوَلْ ُيٜمَْ٘مؾ ظِمََلٌف ذِم هَ  ،َزُمِّ َذا إِٓه َُم٤م ُرِوَي قَم

ـِ  ًَ ـْ ُذيمِرَ  ،اْْلَ ٞمه٥ِم- َواظْمَتَٚمُٗمقا ذِم هَمػْمِ َُم ًَ ُ ـِ اعْم ٤موِمِٕمٞمه٦ُم  ،َوؾَمِٕمٞمِد سْم ٤مًمِِٙمٞمه٦ُم َواًمِمه وَمَذَه٥َم اِْلَ

ؾ 9إمَِم  ًه ٤مِر طَم٤مل ىِمَٞم٤مِم اًْمِ٘مَت٤مل َٓ ُيَٖم ٥ٌَِم ىِمَت٤مل اًْمُٙمٗمه ًَ ٚمٍِؿ َُم٤مَت سمِ ًْ ٌء ىمَ  ،َأنه يُمؾ ُُم َتَٚمُف ؾَمَقا

ٚمٍِؿ ظَمطَ ًوأَ  ،يَم٤موِمرٌ  ًْ تِفِ وأَ  ،قَم٤مَد إًَِمْٞمِف ؾِمََلطُمفُ وأَ  ،اَأَص٤مسَمُف ؾِمََلُح ُُم ـْ َداسمه ْتُف وأَ  ،ؾَمَ٘مَط قَم َرحَمَ

٦ٌم وَمََمَت  ٥ٌَُم َُمْقشمِفِ  ُوضِمَد ىَمتِٞمًَل وأَ  ،َداسمه ْٕمَريَم٦ِم َوَلْ ُيْٕمَٚمْؿ ؾَم ٌء يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف َأبَُر َدٍم َأْم  ،سَمْٕمَد اعْمَ ؾَمَقا

ةِ  ،َٓ  ْرأَ ضُمؾ َواعْمَ ٌْدِ  ،َوَٓ وَمْرَق ذِم َذًمَِؽ سَملْمَ اًمره ٌِلِّ َوىَم٤مل  ،َواْْلُرِّ َواًْمَٕم ٤ٌَمًمِِغ َواًمّمه َواًْم

ٚمٍِؿ ىُمتِؾ سم٤ِمْْلَِديِد فُمْٚمًَم َوهُ  9اْْلَٜمَِٗمٞمه٦مُ  ًْ ؾ يُمؾ ُُم ًه َوَلْ ََي٥ِْم قِمَقٌض َُم٤مزِمٌّ ذِم  ،ـَم٤مِهٌر سَم٤مًمِغٌ قُيَٖم

٤ًٌم أَ وَم٢ِمْن يمَ  ،ىَمْتٚمِفِ  ؾ ،َوضَم٥َم ذِم ىَمْتٚمِِف ىِمَّم٤مٌص وأَ  ،َصٌِٞم ٤مو٤مَن ضُمٜمُ ًه ُف ُيَٖم  َوإِْن ُوضِمَد ىَمتِٞمًَل  ،وَم٢ِمٟمه

ْٕمَريَم٦مِ  طَم٦مٍ  ،ذِم َُمَٙم٤مِن اعْمَ َرا َدٍم ذِم َُمْقِوٍع هَمػْمِ ُُمْٕمَت٤مٍد يَم٤مًْمَٕملْمِ وَمََل وأَ  ،وَم٢ِمْن فَمَٝمَر وِمٞمِف َأبٌَر جِلِ
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ؾ ًه ـْ قَوًمَ  -ُيَٖم ُم ُِم ُم قَم٤مَدةً  ظَمَرَج اًمده ُرُج اًمده  ،ُِمٜمُْف سمَِٖمػْمِ آوَم٦ٍم ذِم اًْمَٖم٤مًم٥ِِم يَم٤مْٕ َْٟمِػ  َُمْقِوٍع ََيْ

ؾ ًه يَمِر وَمُٞمَٖم سُمِر َواًمذه ِٝمٞمدِ  -َواًمدُّ ؾ اًمِمه ًْ ًٓ  9َوإْ َْصؾ قِمٜمَْدُهْؿ ذِم هُم ـْ َص٤مَر َُمْ٘مُتق  َأنه يُمؾ َُم

ٌَُٖم٤مةِ وذِم ىِمَت٤مل َأْهؾ اْْلَْرِب أَ   ،يَم٤مَن ؿَمِٝمٞمًداوسمَِٛمْٕمٜمًك ُُمَْم٤مٍف إمَِم اًْمَٕمدُ  ،ِريِؼ ىُمٓمه٤مِع اًمٓمه وأَ  ،اًْم

ِة أَ  ٤ٌَمَذَ ُ ٌء سم٤ِمعْم ٥ٌُِّم وؾَمَقا ًَ ًٓ  ،اًمته ـْ َص٤مَر َُمْ٘مُتق َٓ وسمَِٛمْٕمٜمًك هَمػْمِ ُُمَْم٤مٍف إمَِم اًْمَٕمدُ  َويُمؾ َُم

ـَ اًْمَٕمدُ  -َيُٙمقُن ؿَمِٝمٞمًدا ـْ هَمػْمِ شَمٜمِْٗمػٍم ُِم تِِف ُِم ـْ َداسمه ٍك اوأَ ووَم٢ِمْن ؾَمَ٘مَط ُِم ٦ُم ُُمنْمِ ْٟمَٗمَٚمَت٧ْم َداسمه

ٚمًَِم  ًْ َئ٧ْم ُُم
ٚمٌِؿ إمَِم اًْمَٕمدُ وأَ  ،َوًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأطَمٌد وَمَقـمِ ًْ ٚمًَِم وَرَُمك ُُم ًْ َهَرَب وأَ  ،وَم٠َمَص٤مَب ُُم

ٚمُِٛمقَن وَم٠َمْلَج٠َمُهُؿ اًْمَٕمدُ  ًْ ُ َؽ طَمْقََلُؿْ وأَ  ،َٟم٤مرٍ وأَ  ،إمَِم ظَمٜمَْدٍق واعْم ًَ ٚمُِٛمقَن اْْلَ ًْ ُ  ،ضَمَٕمؾ اعْم

ِرِهؿْ  ،ْقا قَمَٚمْٞمَٝم٤موَمَٛمَِم  ُٚمقنَ وأَ  ،ذِم وِمَرا ًه ٤مِر وَمََمشُمقا ُيَٖم َويَمَذا إِْن َصِٕمَد  ،ُهُجقُِمِٝمْؿ قَمغَم اًْمُٙمٗمه

ٚمٌِؿ طِمّْمٜم٤ًم ًمِْٚمَٕمدُ  ًْ ٚمِِٛملمَ وُُم ًْ ٤ٌَمَب ًمِْٚمُٛم ٧ْم ِرضْمُٚمُف وَمََمَت  ،ًمَِٞمْٗمَتَح اًْم ؾ َوىَم٤مل  ،وَمَزًمه ًه ُيَٖم

ِٝمٞمُد  9اْْلَٜم٤َمسمَِٚم٦مُ  ؾ اًمِمه ًه ًٗم٤م أَ َٓ ُيَٖم ٌء يَم٤مَن ُُمَٙمٚمه ٤ًٌم أَ وؾَمَقا ُه إِٓه إِْن يَم٤مَن ضُمٜمُ ًة طَم٤مِئًْم٤م وهَمػْمَ َ اُْمَرأ

ـْ طَمْٞمِْمَٝم٤موأَ  ٤مَء ـَمُٝمَرْت ُِم ًَ تِِف أَ  ،ٟمَِٗم٤مؾِمَٝم٤موأَ  ،ُٟمَٗم ـْ َداسمه  ،ُوضِمَد َُمٞمًِّت٤م َوَٓ َأبََر سمِفِ وَوإِْن ؾَمَ٘مَط ُِم

ـْ ؿَم٤مِهٍؼ ذِم اًْمِ٘مَت٤مل أَ وأَ  ْتفُ وؾَمَ٘مَط ُِم ًَ ٦ٌم وَمََمَت ُِمٜمَْٝم٤م َروَم  ،قَم٤مَد إًَِمْٞمِف ؾَمْٝمُٛمُٝمِٗمٞمَٝم٤موأَ  ،َداسمه

ِف َأنهفُ  ِحٞمُح ذِم اعْمَْذَه٥ِم ذِم َذًمَِؽ يُمٚمِّ ؾ 9وَم٤مًمّمه ًه ـْ وِمْٕمؾ اًْمَٕمُدوِّ  ،ُيَٖم ـْ َذًمَِؽ ُِم ـْ  ،إَِذا َلْ َيُٙم َوَُم

ْٕمَريَم٦مِ يَمَ٘متِٞمؾ اًمٚمُُّّمقِص َوَٟمْحِقِه يُ  ،سم٠َِميِّ ؾِمََلٍح ىُمتِؾ ،ىُمتِؾ َُمْٔمُٚمقًُم٤م وَمََل  ،ْٚمَحُؼ سمَِِمِٝمٞمِد اعْمَ

٤موِمِٕمٞمه٦مُ  ـْ َأْْحََد- َوىَم٤مل اًمِمه َواَيَتلْمِ قَم ؾ ذِم َأَصحِّ اًمرِّ ًه ٤مًمِِٙمٞمه٦مُ  ،ُيَٖم ـْ ىَمَتَٚمُف  9َواِْلَ ؾ َُم ًه ُيَٖم

ٌَُٖم٤مةُ واًمٚمُُّّمقُص أَ  ُْؿ ؿُمٝمَ -اًْم ـَ َوَرَد وِمٞمِٝمْؿ َأهنه ِذي ـَ اًمه  9َداءُ أُم٤م ُمـ ُم٤مت رم همػم َُم٤م ُذيمَِر ُِم

ٌُْٓمقنِ  ،يَم٤مًْمَٖمِريِؼ  تِل َُم٤مشَم٧ْم ذِم اًْمِقََٓدةِ  ،َواعْمَ ِة اًمه ْرأَ ُْؿ ؿُمَٝمَداُء ذِم  ،َواعْمَ َوهَمػْمِ َذًمَِؽ وَم٢ِمهنه

- ،أظِْمَرةِ 
ِ
َٗم٤مِق اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ُٚمقَن سم٤ِمشمِّ ًه  َوًَمِٙمٜمهُٝمْؿ ُيَٖم

قمغم  )اعمٕمتؼم ُمع أُمر اًمنمع يم٠مؾم٤مس ًمٚمٗمتقى اًمّمحٞمح٦م يمَم ٟمٌف أُم٤م قمـ اًمقاىمع

أقمقد ُمرة  (ذًمؽ إئٛم٦م  يمِمٞمخ آؾمَلم وشمٚمٛمٞمذه آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رْحٝمَم اهلل شمٕم٤ممم

,أىمقل واىمع صمقرات ُم٤م ؾمٛمك سم٤مًمرسمٞمع اًمٕمرسمك ومٝمؾ يًتثٜمك ُمـ اًمٖمًؾ أيْم٤موأظمرى 
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؟وطمٞم٨م أنٜم٤م ٟمٕمتؼم سم٤مًمٔم٤مهر ٓضمراء ؟ؿمٝمداء اعمٞم٤مديـ وُمًػمات آطمتج٤مج اًمًٚمٛمٞم٦م

ويمٞمػ  ؟ٟمت٤ًمءل ِل٤مذا ظمرج ه١مٓء ُمٜمٙمريـ أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م رم اًمٗم٘مف عمثؾ ه١مٓء

 ,اًمقاىمع َيٞم٥م ومَم ظمرج ه١مٓء رْحٝمؿ اهلل رم إصؾ ؟؟ظمرضمقا؟وُمـ اًمذى ىمتٚمٝمؿ

آ ٟمٍمة ًمٚمديـ وظمرضمقا سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٛمٞم٦م ٓي٘مّمدون سمح٤مل اًمتّم٤مدم ُمع اظمقاهنؿ رم 

اى قمٜمػ رم اًمتٕمٌػم قمـ ُم٤م يريدون ؾمَمع صقهتؿ سمف ُمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم ورضم٤مل آُمـ أ

اعمنموقم٦م  يمّمقرة ُمٕم٤مسة ًمٚم٘مٞم٤مم سمٗمريْم٦م اًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وإُمر سمح٘مقىمٝمؿ 

سم٤معمٕمروف طمٞم٨م اجلٝمر سمٙمٚمٛم٦م اْلؼ رم وضمف ؾمٚمٓم٤من ضمؼمى ضم٤مئر  واْلدي٨م اًمث٤مسم٧م رم 

ؿمٝم٤مدة اعم٘متقل ُمـ اًمًٚمٓم٤من سمذًمؽ ُمٕمروف وأقمٜمك سمف ُم٤م صح قمـ رؾمقل اهلل ُمرومققم٤م 

   (هن٤مه وم٘متٚمف)ؾمٞمد اًمِمٝمداء ْحزة  ورضمؾ ىم٤مم رم وضمف ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر وم٤مُمره و

وُمع ذًمؽ شمّمغم قمغم أهمٚم٥م ه١مٓء اًمؼمرة صَلة – واعمٜمّمٗمقن يدريمقن ذًمؽ ضمٞمدا

اجلٜم٤مزة   اهن٤م طم٘م٤م ومتٜم٦م  ًمٕمـ اهلل ُمـ أي٘مٔمٝم٤م وم٤مًم٘مقل سمٕمدم اًمقضمقب )اى صَلة اجلٜم٤مزة 

ٟمٗمك اعمنموقمٞم٦م يمَم ٟمٌف قمغم ذًمؽ وٓيٕمٜمك وضمقب اًمؽمك َلذه اًمّمَلة أ (قمغم اًمِمٝمٞمد

رأيٜم٤م ـم٤مئرات , وًم٘مد رأيٜم٤م قمج٤ٌم   وُم١مِل٤م,تٞم٤مرات رم آظم ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ

شم٘م٤مشمؾ قمزل َيٚمس ومٞمٝم٤م اًم٘مٜم٤مصقن )ؿمٚم٧م أيدهيؿ( ًمٞم٘مٜمّمقا ُمًت٘مٌؾ إُم٦م سم٤مًم٘متؾ 

 -اًمٖم٤مدر اجل٤ٌمن ًمِم٤ٌمِّب٤م  يقم ومض راسمٕم٦م ويمَم ٟمٕمٚمؿ ًم٘مد صغم سمحزن قمغم ه١مٓء اًمؼمرة

ٜم٤مؾم٥م اجل٤مهز ىمٌؾ سمدأ اًمٖمًؾ يٜمٌٖمك قمغم اًم٘م٤مئؿ سمف اًمت٠ميمد ُمـ وضمقد اًمٙمٗمـ اعم ,1 

مت٤مُم٤م ًمٚمتٙمٗملم طمتك ٓشمٙمقن اعمٗم٤مضم٠مة همػم اًم٤ًمرة سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٖمًؾ ويمذا اعمٙم٤من 

 ☺اعمٜم٤مؾم٥م واًمٕمدد اًمَلزم وم٘مط ُمـ اعمٕم٤موٟملم ُمًتحييـ مجٞمٕم٤م دًٓم٦م ىمقل اًمٜمٌك 

ويمذًمؽ اِل٤مء اًمداومئ وهمػمه ُمـ  (وُمـ ؾمؽم ُمًٚمَم ؾمؽمه اهلل رم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة )

– زم ُمـ اًمًؽم وقمدم ُم٤ٌمذة اًمٕمقرة اعمٖمٚمٔم٦م رم اًمٖمًؾاًمّم٤مسمقن واًمٕمٓمر  وُم٤م يٚم

وقمٚمٞمٜم٤م رم اًمٖمًؾ هذا  سم٤مًم٤ًٌمـم٦م واًمٞمنُمع طمًـ اًمتَمم واًمًؽم وآٟمتٝم٤مء ُمـ اًمٖمًؾ 

صمؿ يتؿ (ووصٞم٦م اعم٤ٌمذيـ ًمٚمٖمًؾ سم٤مًمقوقء ٟمدسم٤م ٓ وضمقسم٤م ْلؼم )اعمًٚمؿ ٓ يٜمجس
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غ يٙمقن آٟمت٘م٤مل اْلٙمٞمؿ اًمتٙمٗملم قمغم اًمقضمف اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤مٟمف رم اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م وسمٕمد اًمٗمرا 

امم اعمّمغم وٓ سم٠مس أن يٙمقن اعمًجد وان يمره ذًمؽ إطمٜم٤مف رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  

َأنه قَم٤مِئَِم٦َم َأَُمَرْت  وظمؼم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  يزيؾ هذا اْلرج وم٘مد روى ُمًٚمؿ سمًٜمده

 َ ِجِد وَمُتَّمغمِّ ًْ ـِ َأبِك َوىمه٤مٍص رِم اعْمَ قَمَٚمْٞمِف وَم٠َمنَْٙمَر اًمٜمه٤مُس َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م  َأْن ُيَٛمره سمَِجٜم٤َمَزِة ؾَمْٕمِد سْم

 
ِ
َك اًمٜمه٤مُس َُم٤م َصغمه َرؾُمقُل اّلِله

ًِ َع َُم٤م َٟم  إِٓه  ☺وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َُم٤م َأْهَ
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء ـِ اًْم قَمغَم ؾُمَٝمْٞمِؾ اسْم

ِجِد- طمٞم٨م اًمّمَلة قمٚمٞمف ُمـ اًمقص ان يم٤من وآ وم٤مًمقمم ًمقاىمع همٞم٤مب اًمًٚمٓم٤من  ًْ رِم اعْمَ

 وٓسم٠مس اسمراء ًمٚمذُم٦م ان يٕمٚمـ ُم١ًمًمٞمتف قمـ همػم اعمٕمروف ًمديف وأهٚمف أوُمـ يٜمٞمٌف اًمقمم

ُمـ ديـ اعمٞم٧م أُم٤مم اعمّمٚملم عم٤ًمحمتف ىمٌؾ اًمّمَلة وسم٤مًمٓمٌع ٓ يٙمٗمك ذًمؽ طمتك 

إول ُمٜمٝمَم  اًم٘مْم٤مء اًمٗمٕمغم ًمف سمٕمد اًمدومـ واًمٗمراغ ُمـ اًمٕمزاء وهٜم٤م أنٌف قمغم أُمريـ

طمٞم٨م ذيمر اظمتَلف  ,قمٗم٤مٟم٦ميتٕمٚمؼ سم٤مًمّمَلة قمغم اًمٖم٤مئ٥م ومٗمك سمح٨م ًمٚمديمتقر طم٤ًمم 

اًمٗم٘مٝم٤مء طمقل ُمنموقمٞمتٝم٤م وم٘م٤مل ِّبذه اعمنموقمٞم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واْلٜم٤مسمٚم٦م وُمٜمع ُمٜمٝم٤م اْلٜمٗمٞم٦م 

واِل٤مًمٙمٞم٦م وىمٞمد ُمنموقمٞمتٝم٤م سمٛمـ ل يّمغم قمٚمٞمف رم سمٚمده آظمرون ُمـ قمٚمَمءٟم٤م ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ 

آؾمَلم وشمٚمٛمٞمذه واًمِمقيم٤مٟمك وُمـ ىمٞمد ذًمؽ سمٞمقم اًمقوم٤مة ومح٥ًم وسمٕمد ذيمره ًمٌٕمض 

تٚمٗملم ىم٤مل اضمتٝم٤مدا سمٕمد قمرض أىمقال اًمٕمٚمَمء ذم هذه اعم٠ًمل٦م وأدًمتٝمؿ أدًم٦م اعمخ

 وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ئمٝمر زم أن اًم٘مقل اًمراضمح هق9

 ًٓ 9 ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمَمء اعمثٌتلم عمنموقمٞم٦م صَلة اًمٖم٤مئ٥م ًم٘مقة أدًمتٝمؿ وًمْمٕمػ أو

أدًم٦م اًمٜم٤موملم عمنموقمٞمتٝم٤م وُم٤م ضم٤مء سمف اِل٤مٟمٕمقن ُمـ ردود قمغم أدًم٦م اعمثٌتٌـ فمٝمر ًمٜم٤م 

- ىم٤مل اًمِمقيم٤مين )واْل٤مصؾ أنف ل ي٠مت اِل٤مٟمٕمقن ُمـ اًمّمَلة قمغم اًمٖم٤مئ٥م سمٌمء وٕمٗمف

يٕمتد سمف ؾمقى اإلقمتذار سم٠من ذًمؽ خمتص سمٛمـ يم٤من ذم أرض ٓ يّمغم قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م 

مجقد ىمّم٦م اًمٜمج٤مر يدومٕمف إبر واًمٜمٔمر( وىم٤مل اًمِمٞمخ اًم٤ًمقم٤ميت )وىمّم٤مرى قوه

طمجتٝمؿ أىمقى ٕهن٤م شمتٛمِمك اًم٘مقل أن اًم٘م٤مئٚملم سمٛمنموقمٞم٦م صَلة اجلٜم٤مزة قمغم اًمٖم٤مئ٥م 

  -(---ُمع اًمدًمٞمؾ سمدون شمٙمٚمػ وٓ شم٠مويؾ
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صم٤مٟمٞم٤م9 شمٙمقن صَلة اًمٖم٤مئ٥م ُمنموقم٦م إذا ل يّمؾ قمغم اعمٞم٧م صَلة اجلٜم٤مزة ومتنمع 

صَلة اًمٖم٤مئ٥م ذم طمؼ اعمًٚمؿ اًمذي ُم٤مت ذم سمَلد اًمٙمٗم٤مر ول يّمؾ قمٚمٞمف اطمد ويمذًمؽ 

إه وٟمحقهؿ  ُم٤مت ذموُم٤مت ذم طمريؼ أوأ ٤مشمٙمقن ُمنموقم٦م ذم طمؼ ُمـ ُم٤مت همري٘مً 

ممـ ل يّمؾ قمٚمٞمٝمؿ صَلة اجلٜم٤مزة- واًمذي ئمٝمر ُمـ إؾمتٕمراض إدًم٦م ذم هذه اعم٠ًمل٦م 

أن صَلة اًمٖم٤مئ٥م ًمٞم٧ًم ُمنموقم٦م قمغم يمؾ ُمٞم٧م ٕنف هم٤مئ٥م ل يٙمـ ُمـ هدي 

اًمّمَلة قمغم يمؾ ُمٞم٧م هم٤مئ٥م وم٘مد ُم٤مت قمدد يمٌػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ  ☺اعمّمٓمٗمك 

ومٕمؾ ذًمؽ قٚمٞمٝمؿ صَلة اًمٖم٤مئ٥م وًمول يٜم٘مؾ أنف صغم قم ☺همٞم٥م قمغم قمٝمد اعمّمٓمٗمك 

ًمٜم٘مٚمقه يمَم ٟم٘مٚمقا همػمه وِل٤م ُم٤مت اْلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون وهمػمهؿ ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ل 

طمّمؾ ًمٜم٘مؾ- ىم٤مل اًمِمٞمخ إسمـ قيّمؾ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ صَلة اًمٖم٤مئ٥م وًم

قمثٞمٛملم )واًمراضمح أنف ٓ يّمغم قمغم أطمد آ ُمـ ل يّمؾ قمٚمٞمف- ومٗمل قمٝمد اْلٚمٗم٤مء 

ممـ يم٤مٟم٧م َلؿ أي٤مد قمغم اعمًٚمٛملم ول يّمؾ صَلة اًمٖم٤مئ٥م قمغم  اًمراؿمديـ ُم٤مت يمثػم

أطمد ُمٜمٝمؿ وإصؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمتقىمٞمػ طمؼ ي٘مقم اًمدًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م  

ُم٤مت سم٠مرض )رم طمدي٨م اًمّمَلة قمغم اًمٜمج٤مؿمك  ☺يِمػم امم ىمقًمف  ويم٠منف ؒ

وُم٤م اِل٤مٟمع  ُمـ صَلة إخ قمغم أظمٞمف  ُم٤مت سمقـمـ آظمر وأرض  9ىمٚم٧م (همػم أروٙمؿ

طمتك ورطمؿ ًمف أوأبقه أوٓ ي٘مٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م رم وىم٧م اًمقوم٤مة يمٛمـ ُم٤مت أظمقه أ أظمرى

طمتك قمٚمؿ سمٛمقشمف وطم٤مًم٧م دون وُم٤ًمومر وقمٚمؿ سمٛمقشمف رم ؾم٤مقمتف أقصدي٘مف وأظمٞمف وه

طمْمقره ًمٚمّمَلة قمٚمٞمف فمروف ىم٤مهرة وُم٤م أيمثره٤م قمغم ـمريؼ اًمدقمقة امم اهلل ؾمقاء 

ك ؿمٕمقر د اًمٌٚمت٤مضمك ُمٓم٤مردة  وًمـ أنًويم٤مٟم٧م اقمت٘م٤مل فم٤مل ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وأقمقاهنؿ أ

قمٜمدُم٤م اؾمتِمٝمدت يمَم  ٟمحًٌٝم٤م يمذًمؽ يقم اًمٗمض اجل٤ٌمن ًمراسمٕم٦م اسمٜمتف أؾمَمء رْحٝم٤م اهلل  

ول يًتٓمع اًمّمَلة قمٚمٞمٝم٤م وأفمٜمف صغم صَلة اًمٖم٤مئ٥م قمٚمٞمٝم٤م ويمذا ومٕمٚمٝم٤م ومْمٞمٚم٦م اعمرؿمد 

د سمديع قمغم اسمٜمف قمَمر ًمٜمٗمس اًم٥ًٌم وسم٤مًمٓمٌع ٓ أنًك اًمٙمثػم ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ وقمٚمٞمٝم٤م 
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يمَم روى  ورم اًمّمَلة قمغم اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م أضمر يمٌػم ,ٌٞم٥موم٘مس أظمك اْل

 -سمًٜمده  ويمذا ُمًٚمؿ ؒ اًمٌخ٤مرى ؒ

ُمـ ؿمٝمد اجلٜم٤مزة طمتك ) ☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ◙أن أب٤م هريرة   ,0 

ىم٤مل  ؟ىمٞمؾ وُم٤م اًم٘مػماـم٤من (-يّمكم ومٚمف ىمػماط وُمـ ؿمٝمد طمتك شمدومـ يم٤من ًمف ىمػماـم٤من

 -(ُمثؾ اجلٌٚملم اًمٕمٔمٞمٛملم)

صَمُف  م ُمًٚمؿ سمًٜمدهوروى آُم٤م ,1  ـِ َأبِك َوىمه٤مٍص طَمده ـِ ؾَمْٕمِد سْم ـَ قَم٤مُِمِر سْم َأنه َداُوَد سْم

ٌه٤مٌب َص٤مطِم٥ُم اعْمَْ٘مُّمقَرِة وَمَ٘م٤مَل  ـِ قُمَٛمَر إِْذ ـَمَٚمَع ظَم  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ َأبِٞمِف َأنهُف يَم٤مَن ىَم٤مقِمًدا قِمٜمَْد قَم قَم

َٛمُع َُم٤م يَ  ًْ ـَ قُمَٛمَر َأَٓ شَم  سْم
ِ
ٌَْد اّلِله  قُ٘مقُل َأبُ َي٤م قَم

ِ
ـْ »َيُ٘مقُل  ☺ُهَرْيَرَة إِٟمهُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اّلِله َُم

ـْ َأضْمٍر  ـَ يَم٤مَن ًَمُف ىِمػَماـَم٤مِن ُِم ـْ سَمْٞمتَِٝم٤م َوَصغمه قَمَٚمْٞمَٝم٤م صُمؿه شَمٌَِٕمَٝم٤م طَمتهك شُمْدوَم ظَمَرَج َُمَع ضَمٜم٤َمَزٍة ُِم

ـْ َصغمه قَمَٚمْٞمَٝم٤م صُمؿه َرضَمعَ  ـَ إضَْمِر ُِمْثُؾ ُأطُمدٍ  يُمؾُّ ىِمػَماٍط ُِمْثُؾ ُأطُمٍد َوَُم - وَم٠َمْرؾَمَؾ شيَم٤مَن ًَمُف ُِم

ُه َُم٤م ىَم٤مًمَ  ـْ ىَمْقِل َأبِك ُهَرْيَرَة صُمؿه َيْرضِمُع إًَِمْٞمِف وَمُٞمْخؼِمُ ٠َمُلَٝم٤م قَم ًْ ٌه٤مسًم٤م إمَِم قَم٤مِئَِم٦َم َي ـُ قُمَٛمَر ظَم ٧ْم اسْم

ٌَُٝم٤م رِم يَ  ِجِد ُيَ٘مٚمِّ ًْ ـْ طَمََم اعْمَ ٌَْْم٦ًم ُِم ـُ قُمَٛمَر ىَم ؾُمقُل وَمَ٘م٤مَل َوَأظَمَذ اسْم ِدِه طَمتهك َرضَمَع إًَِمْٞمِف اًمره

ـُ قُمَٛمَر سم٤ِمْْلَََم اًمهِذى يَم٤مَن رِم َيِدِه إَْرَض صُمؿه قىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َصَدَق َأبُ  َب اسْم ُهَرْيَرَة- وَمَيَ

ِريَط يَمثػَِمٍة-  ـْمٜم٤َم رِم ىَمَرا  ىَم٤مَل ًَمَ٘مْد وَمره

2,   ِ ـِ اًمٜمٌه ـْ قَم٤مِئَِم٦َم قَم ٦ٌم »ىَم٤مَل  ☺كِّ وروى سمًٜمده  قَم ـْ َُمٞم٧ٍِّم ُيَّمغمِّ قَمَٚمْٞمِف ُأُمه َُم٤م ُِم

ُٕمقا وِمٞمفِ  ُٝمْؿ َيِْمَٗمُٕمقَن ًَمُف إِٓه ؿُمٗمِّ ٌُْٚمُٖمقَن ُِم٤مَئ٦ًم يُمٚمُّ ٚمِِٛملَم َي ًْ ُ ـَ اعْم يم٤مٟمقا أىمؾ ُمـ ذًمؽ قوًم, شُِم

 -ومٌٗمْمؾ اهلل يِمٗمٕمقا 

ـٌ   ,3 ٌه٤مٍس َأنهُف َُم٤مَت اسْم ـِ قَم  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم َٗم٤مَن وَمَ٘م٤مَل َي٤م وًَمُف سمُِ٘مَدْيٍد أَ  ِل٤م رواه أيْم٤مقَم ًْ سمُِٕم

شُمُف  ـَ اًمٜمه٤مِس- ىَم٤مَل وَمَخَرضْم٧ُم وَم٢ِمَذا َٟم٤مٌس ىَمِد اضْمَتَٛمُٕمقا ًَمُف وَم٠َمظْمؼَمْ يُمَرْي٥ُم اْٟمُٔمْر َُم٤م اضْمَتَٛمَع ًَمُف ُِم

 وَمَ٘م٤مَل شَمُ٘مقُل ُهْؿ َأْرسَمُٕمقَن ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ- ىَم٤مَل َأظْمِرضُمقُه وَم٢ِمٟمِّك ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل ا
ِ
َيُ٘مقُل  ☺ّلِله

ٚمٍِؿ َيُٛمقُت وَمَٞمُ٘مقُم قَمغَم ضَمٜم٤َمَزشمِِف َأْرسَمُٕمقَن َرضُمًَل » ًْ ـْ َرضُمٍؾ ُُم  ؿَمْٞمًئ٤م  َُم٤م ُِم
ِ
يُمقَن سم٤ِمّلِله َٓ ُينْمِ
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ُ وِمٞمفِ  َٕمُٝمُؿ اّلِله ,وظمَلصتف,- اُم٤م إُمر اًمث٤مٟمك ومٞمتٕمٚمؼ سم٠ممهٞم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م ًمَلقمت٤ٌمر شإِٓه ؿَمٗمه

٤مومح٦م اعمًٚمؿ ٕظمٞمف أواًمْمٞمػ ُمـ ظم٤مرج أىمقل ٓظمقاٟمك  ىمد يٙمقن ُمٕم٘مقٓ ُمّم

اصمٜم٤مئف واًمدومـ أواًم٘مري٦م يٕمرومف رم ضمقاره شمرطمٞم٤ٌمسمف ِّبدوء وؾمٙمٞمٜم٦م أبٜم٤مء اٟمتٔم٤مر اًمّمَلة أ

اعم٘مٌقل)ُم٘مّمدي٤م(ذقم٤م أن يتحقل ُمقـمـ ووىم٧م آقمت٤ٌمر ووًمٙمـ ُمـ همػم اعمٕم٘مقل أ

 واًمٕمٔم٦م امم ًم٘م٤مء إصح٤مب وإطم٤ٌمب طمٞم٨م اًمٌنم واْلٗم٤موة وِل٤مذا ي٤م اظمقاٟمك ٓ

ٟم١مضمؾ ذًمؽ امم ُم٤م سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمدومـ اطمؽماُم٤م ًمٚمٛمِم٤مقمر واي٘م٤مذا ًمٚم٘مٚم٥م واقمت٤ٌمرا 

ُمٓمٚمقب ُمـ سم٤مب  اْلرص قمغم دفء قًمٚمٜمٗمس ومَل ُم٤مٟمع ُمٓمٚم٘م٤مُمـ ذًمؽ يمٚمف سمؾ ه

إظمقة وًمٙمـ ٟمتذيمر رم ُمقاـمـ اًمٕمؼمة واًمتذيمرة  واٟمٔمروا ُمٕمك امم ُم٤مرواه 

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ُمًٚمؿ ؒ  قَم
ِ
َْٕن ََيْٚمَِس َأطَمُديُمْؿ قَمغَم » ☺اّلِله

ـْ َأْن ََيْٚمَِس قَمغَم ىَمؼْمٍ   -شمَجَْرٍة وَمُتْحِرَق صمَِٞم٤مسَمُف وَمَتْخُٚمَص إمَِم ضِمْٚمِدِه ظَمػْمٌ ًَمُف ُِم

ٟمتذيمر اًمدًٓم٦م رم طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب اًمٓمقيؾ اًمث٤مسم٧م  قمٜمد اًمدومـ,2

 (قمغم رءوؾمٜم٤م اًمٓمػمًٜم٤م طمقًمف ويم٠من وضمٚم ☺ومجٚمس رؾمقل اهلل )اعمِمٝمقروومٞمف  

ٟمٕمؿ اظمقاٟمك اٟمف اًمّمٛم٧م اًمَلزم واًمقاضم٥م ًمَلقمت٤ٌمرواًمٕمٔم٦م اصمٜم٤مء اًمدومـ  ويمذا ص٤مدق 

وص٤مًمح اًمدقم٤مء سمٕمده وٓ داع هٜم٤م ُمـ اجلدال اعمذُمقم طمقل يمٞمٗمٞمتف أيٙمقن اًمدقم٤مء 

ضمٝمرا أم ها ومٝمك ُم٠ًمل٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اظمتَلف اًمتٜمقع قمٜمد اًمت٠مُمؾ َل٤م وهك سمًٞمٓم٦م 

حيدث رم سمَلد وأُم٤ميمـ ُمتٜمققم٦موسمٓمري٘م٦م راشم٦ٌم ويم٠منف ذع  رم سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمه٤م اًمذى 

او٤مومٞم٦م وإضمدر قإىمرب امم اًم٘مقل سم٤مٟمف سمدقم٦م  وًمقطملم ل يث٧ٌم سمف سيح دًمٞمؾ وه

سم٤معمٜم٤مىمِم٦م طمقل يمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٝمك قمٜمف ٟمٍمة ًمٚمًٜم٦م ووم٘مٝم٤م ًمٚمدقمقة يم٘مراءة ؾمقرة يس سمّمقرة 

طمتك و رايتف رم ىمري٦م أظمرى أؾمقرة اعمٚمؽ يمَموضمٝمري٦م مج٤مقمٞم٦م يمَم رايتف رم ىمري٦م جم٤مورة أ

اًمتٚم٘ملم ًمٚمٛمٞم٧م قمٜمد اًم٘مؼم وان يم٤من سمٕمض إئٛم٦م ىمد ىمٌؾ طمدوصمف أُم٤مُم٦م سمَل اٟمٙم٤مر ُمٜمف 

أُم٤م هذه وأقمٜمك  يمَم ىم٤مل  آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رم يمت٤مسمف  اًمروح  ومٛمـ اعمٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف

ُمـ اظمتَلف اًمتٜمقع قاًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م قمٜمد اًم٘مؼم ضمٝمرا أم ها ومٙمَل اًمرأيلم صقاب وه
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ُم٤م ضم٤مء رم اْلدي٨م  قأذت قم٤مًمٞمف  طمٞم٨م ُمرضمٕمٝمَم ُمٕم٤م ٟمص صحٞمح واطمد هيمَم 

اعمرومقع )اؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ واؾم٠ملقا ًمف اًمتثٌٞم٧م وم٤مٟمف أن ي٠ًمل( اظمتٚمػ أصح٤مِّبَم 

أطمدهؿ قمٜمد اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ وي١مُمـ ُمـ طمقًمف قمغم قرم ومٝمؿ دًٓمتف ضمٝمرا سم٠من يدقم

ُمْمٛمقن ٟمص قىمٚمتف هذا ه يمؾ ُمٜمٝمؿ رم ٟمٗمًف  ها  ًمٞمس آ   وُم٤مقدقم٤مئف  أم يدقم

شمٕم٤ممم ُمقضمقدة  ومٚمَم  ومتقى عمجٛمع اًمٌحقث آؾمَلُمٞم٦م واًمٕمَلُم٦م اسمـ سم٤مز ؒ

أذيمر هٜم٤م اطمدامه٤م ومٝمذا ؾم١مال ًمٚمِمٞمخ اًمٕمَلُم٦م اسمـ سم٤مز رم  ؟اًمْمجٞم٩م ُمـ همػم ـمحلم

سمف  أرى سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مٗمقن  9إخ أ- ع- ع- ُمـ اًمٓم٤مئػ ي٘مقل ذم ؾم١ماًمف 9ذًمؽ وضمقا

وهؾ هٜم٤مك دقم٤مء ُمنموع ي٘م٤مل  ؟ومٝمؾ هذا ضم٤مئز ،يدقمقن ًمفقمٜمد اًم٘مؼم سمٕمد دومـ اعمٞم٧م و

ؿمخص وي١مُمـ اًم٤ٌمىمقن قمغم قمج٤مقمل يم٠من يدقمقوهؾ ه ؟سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمدومـ

 أومتقٟم٤م ضمزايمؿ اهلل ظمػما- ؟وطمدهقأم أن يمؾ ؿمخص يدقم ؟دقم٤مئف

قمغم ذقمٞم٦م اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد  ☺ىمد دًم٧م اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمرؾمقل  9ج

اؾمتٖمٗمروا  9ذا ومرغ ُمـ دومـ اعمٞم٧م وىمػ قمٚمٞمف وىم٤ملإ ☺يم٤من اًمٜمٌل »وم٘مد  ،اًمدومـ

واطمد، قوٓ طمرج ذم أن يدقم ،شٕظمٞمٙمؿ، واؾم٠ملقا اهلل ًمف اًمتثٌٞم٧م وم٢مٟمف أن ي٠ًمل

 -يمؾ واطمد سمٜمٗمًف ًمٚمٛمٞم٧م، واهلل وزم اًمتقومٞمؼقيدقمووي١مُمـ اًم٤ًمُمٕمقن أ

هؾ يقضمد دًمٞمؾ  9ورم ؾم١مال آظمر ًمف قمَلىم٦م   إخ ع- م- ُمـ اًمزًمٗمل ي٘مقل ذم ؾم١ماًمف

 ،إوم٤مدشمٜم٤مقٟمرضم ؟ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس يٜمٙمرون ذًمؽ ؛نموقمٞم٦م اًمققمظ قمٜمد اًم٘مؼمقمغم ُم

 -أقمٔمؿ اهلل ًمٙمؿ إضمر واعمثقسم٦م

همػم ُمرة أنف وقمظ اًمٜم٤مس قمٜمد اًم٘مؼم وهؿ يٜمتٔمرون  ☺ًم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  9ج

ِل٤م ذم  ؛☺وسمذًمؽ يٕمٚمؿ أن اًمققمظ قمٜمد اًم٘مؼم أُمر ُمنموع ىمد ومٕمٚمف اًمٜمٌل  ،اًمدومـ

واْل٨م قمغم  ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أُمقر أظمرة ،ٜم٦م واًمٜم٤مرذًمؽ ُمـ اًمتذيمػم سم٤معمقت واجل

 -آؾمتٕمداد ًمٚم٘م٤مء اهلل- واهلل وزم اًمتقومٞمؼ ا ـه
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ُمـ اًمًٜم٦م قمزاء أهؾ اعمٞم٧م سمٕمد ذًمؽ سم٠مى ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م قمٜمد آٟمٍماف ُمـ  ,3 

رم دار ًمٚمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت أقمده٤م اًمٜم٤مس  عمثؾ ذًمؽ عمـ ل ورم سمٞمتف أورم اًمٓمريؼ أواًمدومـ أ

وٟمتذيمر هٜم٤م أنٜم٤م سمّمدد اْلدي٨م قمـ قم٤مدة ًمٚمٜم٤مس وىم٤مقمدشمٜم٤م يتٛمٙمـ مم٤م ؾمٌؼ ُمـ ـمرق 

ُم٤مصمٚم٦م سملم  (إصؾ رم اًمٕم٤مدات واعمٕم٤مُمَلت  آسم٤مطم٦م آ سمٜمص)اًمٗم٘مٝمٞم٦م إصٞمٚم٦م 

أيديٜم٤م رم ذات اًمًٞم٤مق ومَل ؿمؽ أن اًمزُم٤من يتٖمػم وُمٕمف قم٤مدات أهٚمف  ومَل حتٙمؿ 

ٗمٓمرة وشم٠مب٤مه سم٤مًمتنميٕم٤مت اجلزئٞم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م طمتك ًمت٤م يٙمقن هٜم٤مك ُمـ قمٜم٧م يّم٤مدم اًم

ؾمَمطم٦م ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م مم٤م َي٥م ُمراقم٤مشم٤مه ُمـ 

اعمتّمديـ ًمٚمدقمقة وهداي٦م اًمٜم٤مس  واعمتٙمٚمٛملم قمـ اًمٌدع اعمتٜمٜمققم٦م واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م 

 واًمٜمٝمك قمٜمٝم٤م  اذن ُم٤م صم٧ٌم ُمـ دًمٞمؾ ذقمك ُمٕمتؼم ًمٚمٜمٝمك قمـ أُمر ُم٤م رم شمٚمؽ اًمٕم٤مدات

م سمف وآ ومَل حيرم ؿمٞمئ سمٖمػم دًمٞمؾ  , َل ري٥مويمٞمٗمٞم٦م اًمٕمزاء ُمٜمٝم٤م سم, وضم٥م آًمتزا

ُمـ همػم اقمت٘م٤مد سم٠من ذًمؽ يٜمٗمع اعمٞم٧م طمٞم٨م  , وإصؾ ضمقازه وم٤من رأى أهؾ اعمٞم٧م

)اذا ُم٤مت اسمـ   ☺طمًؿ اًمقطمك شمٚمؽ اعم٠ًمل٦م أى ُم٤م يٜمٗمع اعمٞم٧م سمٕمد ُمقشمف  رم ىمقًمف 

  ,(ًمفقًمح يدقمٔدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف آ ُمـ صمَلث صدىم٦م ضم٤مري٦م وقمٚمؿ يٜمتٗمع سمف ووًمد ص٤م

ضورة رم اقمداد ُمٙم٤من ُمٜم٤مؾم٥م ٓؾمت٘م٤ٌمل اعمٕمزيـ اًمقاومديـ ومَل سم٠مس سمنمط أن 

همػم ذًمؽ مم٤م وشمقزيع اًمدظم٤من أويٙمقن  سمَل اهاف وٓ خمٞمٚم٦م وٓ ُمٕمّمٞمف ومٞمف يمنمب أ

هنك قمٜمف اًمِم٤مرع قم٤مُم٦م رم يمؾ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ومْمَل قمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم هك امم رىم٦م اًم٘مٚمقب  

َل رم اًمٕمديد ُمـ ٟمّمقص اًمقطمك اًمٍمحي٦م  واٟمٙم٤ًمر اًمٜمٗمقس أىمرب يمَم ضم٤مء ُمٗمّم

أيْم٤م – وإومم ُمـ ذًمؽ اًمتقفمٞمػ اًمدقمقى اعمٜم٤مؾم٥م وآضمتَمقمك إُمثؾ ًمٚمحدث

أىمرسم٤مؤه , وُمـ اًمًٜم٦م رم هذا اًمقىم٧م اًمِمديد قمغم أهؾ اعمٞم٧م أن يّمٜمع ًمف ووٞمٗمف

يقم ُم١مشم٦م   ☺ـمٕم٤مُم٤م وإصؾ رم ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌك , وهمػمهؿ طم٥ًم اْل٤مضم٦م

وشمراقمك اًمْمقاسمط اًم٤ًمسم٘م٦م رم  (وم٘مد ضم٤مءهؿ ُم٤م يِمٖمٚمٝمؿ )اصٜمٕمقا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مم

طم٤مل وصٞم٦م اعمٞم٧م  سم٤مقمداد ُمٙم٤من ًمف وُم٘مرئلم ًمٚمٕمزاء ومٞمف سمٕمد ُمقشمف  ومَم يم٤من ومٞمف ُمـ 
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اهاف وخمٞمٚم٦م وُمٕمّمٞم٦م ومَل يتؿ ؿمٗم٘م٦م سمف وطمرص٤م قمٚمٞمف  واعمٝمؿ ي٤م اظمقاٟمك سمٕمد ذًمؽ 

ًمزي٤مرة سم٘م٤مء اًمٕمٝمد ُمع اعمٞم٧م ُمقصقٓ طمٞم٨م صٚم٦م اًمرطمؿ ًمف ُمـ سمٕمده  وطمٞم٨م  ا

ئر ىمٌؾ اعمزور وان يم٤مٟم٧م رؤى اْلؼ ىمد شمقاـمئ٧م قمغم هور  اًمدوري٦م  اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٚمزا

اعمقشمك سمزي٤مرة ُمـ يٕمرومقن ُمـ إطمٞم٤مء َلؿ وأذيمر رم هذا اعم٘م٤مم يمَلُم٤م ٟمٗمٞم٤ًم ًمَلُم٤مم 

رم اهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من   ومٗمٞمف )َْصٌؾ ذم اًمٗمرق سملم زي٤مرة اعمقطمديـ ًمٚم٘مٌقر  اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

 زي٤مرة اعمقطمديـ ومٛم٘مّمقده٤م صمَلصم٦م أؿمٞم٤مء9 ؛ أُم٤م"وزي٤مرة اعمنميملم

ر سم٤مٔظمرة وآقمت٤ٌمر وآشمٕم٤مظ، وىمد أؿم٤مر اًمٜمٌل  إمم ذًمؽ  ☺أطمده٤م9 شمذيمِّ

سم٘مقًمف9 >زوروا اًم٘مٌقر وم٢مهن٤م شمذيمريمؿ أظمرة; ًمث٤مين9 اإلطم٤ًمن إمم اعمٞم٧م، وأن ٓ 

ره يٓمقل قمٝمده سمف ومٞمٝمجره ويتٜم٤مؾم٤مه يمَم إذا شمرك زي٤مرة اْلل ُمدة ـمقيٚم٦م شمٜم٤مؾم٤مه وم٢مذا زا

اْللُّ ومرح سمزي٤مرشمف وُهه سمذًمؽ، وم٤معمٞم٧م أومم ٕنف ىمد ص٤مر ذم دار ىمد هجر أهٚمٝم٤م 

أهدى وصدىم٦م أوإظمقاهنؿ وأهٚمٝمؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ وم٢مذا زاره وأهدى إًمٞمف هدي٦م ُمـ دقم٤مء أ

ع  ىمرسم٦م ازداد سمذًمؽ هوره وومرطمف يمَم ُيَنّ اْلل سمَِٛمـ يزوره وهُيدي ًمف، وَلذا َذَ

ٕهؾ اًم٘مٌقر سم٤معمٖمٗمرة واًمرْح٦م وؾم١مال اًمٕم٤مومٞم٦م وم٘مط، ًمٚمزائريـ أن يدقمقا  ☺اًمٜمٌل 

وَلْ ينمع أن يدقمقهؿ وٓ أن يدقمقا ِّبؿ وٓ يّمكم قمٜمدهؿ- اًمث٤مًم٨م9 إطم٤ًمن اًمزائر 

قمف اًمرؾمقل  ، وَمُٞمحًـ إمم ٟمٗمًف وإمم ☺إمم ٟمٗمًف سم٤مشم٤ٌمع اًمًٜم٦م واًمقىمقف قمٜمد ُم٤م َذَ

٤ٌّمد إصٜم اعمٞم٧م اعمٕمٔمؿ »٤مم، ىم٤مًمقا9 اعمزور- وأُم٤م اًمزي٤مرة اًمنميمٞم٦م وم٠مصٚمٝم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ قُم

اًمذي ًمروطمف ىُمرٌب وُمزّي٦م قمٜمد اهلل ٓ يزال شم٠متٞمف إًمٓم٤مف ُمـ اهلل، وشمٗمٞمض قمغم 

ئر روطمف سمف وأدٟم٤مه٤م وم٤مض ُمـ روح اعمزور قمغم روح  روطمف اْلػمات؛وم٢مذا قمّٚمؼ اًمزا

ة اًمّم٤مومٞم٦م واِل٤مء قمغم  اًمزائر ُمـ شمٚمؽ إًمٓم٤مف سمقاؾمٓمتٝم٤م يمَم يٜمٕمٙمس اًمِمٕم٤مع ُمـ اعمرآ

9 ش- ٘م٤مسمؾ ًمف!اجلًؿ اعم ئر سمُِروطمف وىمٚمٌف إمم اعمٞم٧م »وىم٤مًمقا ف اًمزا ومتَمم اًمزي٤مرة أْن َيَتقضمه

تِف قمٚمٞمف، وُيَقضّمف ىمّمده يمٚمف وإىم٤ٌمًمف قمٚمٞمف، سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك ومٞمف اًمتٗم٤مت إمم  ويٕمٙمػ ِّبٛمه

ٟمٕمؿ  , شهمػمه، ويمٚمَم يم٤من اضمتَمع اًم٘مٚم٥م واَلّٛم٦م قمٚمٞمف أقمٔمؿ يم٤من أىمرب إمم آٟمتٗم٤مع سمف
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وم٤موؾ قمـ أىم٤ًمم اًمزي٤مرة زي٤مرة اًم٘مٌقر شمٜم٘مًؿ إمم صمَلصم٦م أىم٤ًمم، ويمَم ىم٤مل سمٕمض إ

 وهل9

ٜمّٞم٦م ,0 ًُ َلم قمغم اعمٞم٧م، واًمدقم٤مء -اًمزي٤مرة اًم ًه ئر واعْمَُزور، وشمِمٛمؾ اًم - يٜمتٗمع ِِّب٤َم اًمزا

ًمف سم٤مًمرْح٦م واعمٖمٗمرة، وأْن يدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م، ويٕمٞمذه ُمـ اًمٜم٤مر؛ وٓ يزيد قمغم ذًمؽ 

٧م وٓ يٜمِمٖمؾ سمف سم٠ميمثر ُمـ هذا، وصٗم٦م اًمًَلم قمغم أهؾ ، ومَل يتٕمّٚمؼ ىمٚمٌف سم٤معمٞم٤مؿمٞمئً 

اًم٘مٌقر9 )اًمًَلم قمغم أهؾ اًمدي٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم، ويرطمؿ اهلل اعمًت٘مدُملم ُمٜم٤م 

 -واعمًت٠مظمريـ، وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ًمَلطم٘مقن أؾم٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م

 َٕملّم ُمًتج٤مب-- وهل آقمت٘م٤مد سم٠من اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼم ُمُ -اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م , 1 

ٓمقن -اًمزي٤مرة اًمنميمٞم٦م ,2 - وذًمؽ أن شُمزار اًم٘مٌقر ٓقمت٘م٤مد أن أهٚمٝم٤م َيَتَقؾمه

ٌء  ويِمٗمٕمقن ويٜمٗمٕمقن قمٜمد اهلل سم٠مْن يرومٕمقا طمقائ٩م اْلٚمؼ إمم اهلل ًمٞم٘مْمٞمٝم٤م- وؾَمَقا

سْمح َلؿ واًمٜمذر َلؿ ودقم٤مهؿ قمغم ُم٘مت٣م هذا آقمت٘م٤مد وم٘مط أ َزاد قمغم ذًمؽ اًمذه

اًمنمك إيمؼم اًمذي َُمـ قات اًمتل ٓ شمّمٚمح إٓ هلل، ومٝمذا هواًمت٘مّرب إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمد

ف ىمٚمٌف وـمٚمٌف وإرادشمف ًمٞمٜمٗمٕمف قُم٤مت قمٚمٞمف ومٝم خُمٚمهد ذم ضمٝمٜمؿ، ٕنف ىمّمد همػم اهلل ذم شَمَقضمُّ

خٚمقق ه
ِ
َف ظم٤مًمص طمؼِّ اهلل عم ط، وَسَ ممٚمقك هلل وٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ققمٜمد اهلل سم٤مًمتقؾمُّ

ك أقمٔمؿ ُمـ قمـ همػمه، ٓ ذم طمٞم٤م ومْمًَل  ٤موٓ ٟمٗمٕمً  ا ًض  ْ شمف وٓ سمٕمد ُمقشمف- وهذا اًمنمِّ

ص ًمرب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف وؿَمؽٌّ ذم قمٚمٛمف وىمدرشمف  اًم٘متؾ واًمزٟم٤م وُذب اْلٛمر ٕنف شَمٜمَ٘مُّ

أرطمؿ اًمراْحلم، وىمد , ؾمٌح٤مٟمف,قورْحتف، ويم٠منف ٓ يرطمؿ قمٌده إٓ سمقاؾمٓم٦م سمؾ ه

ويمذًمؽ وَمَرض اًمتقطمٞمد قمغم قم٤ٌمده ىمٌؾ اًمّمَلة واًمّمقم واًمزيم٤مة واْل٩م-ا ه ىمٚم٧م9 

           ٟم٤مومع َلؿ يمَم دل قمغم ذًمؽ اْلؼم واًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م قاًمدقم٤مء َلؿ سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م  ومٝم

واًمتقاصؾ ُمع أهٚمف ظم٤مص٦م اًمّمٖم٤مر سم٤مًمرقم٤مي٦م واًمٙمٗم٤مًم٦م وُمـ هٜم٤م ٟمدرك طمٙمٛم٦م ,

 اًمؽمهمٞم٥م اعمحٛمدى سمٙمٗم٤مًم٦م اًمٞمت٤مُمك سمٜمّمقص سحي٦م ُمٜمٝم٤م  )أن٤م ويم٤مومؾ اًمٞمتٞمؿ يمٝم٤مشملم
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يمذا اًمتقاصؾ ُمع اًمٙم٤ٌمر ُمـ إهؾ  سم٤مًمّمٚم٦م واعمت٤مح ُمِمػما سم٤مًمقؾمٓمك واًم٤ًٌمسم٦م(  و–

ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت  وطم٘مقق إظمقة  اعمتٜمققم٦م  وُمـ ذًمؽ ىمْم٤مء ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدات  

اًمتك ورد سمِم٠مهن٤م دًمٞمؾ ذقمك  ُمثؾ اْل٩م اًمقاضم٥م واًمّمقم سمتٗمّمٞمؾ ومٛمـ ُم٤مت ويم٤من 

ُم٤م وىم٤مدرا قمغم اْل٩م طم٩م قمٜمف وًمٞمف اًمذى طم٩م ويمذا ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم ومريْمف أ

أـمٕمؿ  ًمثٌقت ذًمؽ يمٚمف سم٤مًمًٜم٦م واهلل أقمٚمؿ وسم٤مهلل وحيؾ حمٚمف ًمٕمذره ص٤مم قمٜمف وًمٞمف أ

 ,9وُمـ ُم٤ًمئؾ اْلٛمٝمقر رم هذا اعم٘م٤مم واعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٗمّمؾ  ُم٤م يغم اًمتقومٞمؼ

ُمذه٥م إئٛم٦م قأيمثر اًمٕمٚمَمء قمغم قمدم وضمقب اجلٛمٕم٦م قمغم اعم٤ًمومر  وه ,0

 إرسمٕم٦م-

ُمذه٥م داود ق٥م قمٚمٞمف إذا ؾمٛمع اًمٜمداء، وهوىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واًمزهري9 دم

 -1/6ص  0، سمداي٦م ج 062ص  1، ُم٩م ج 202ص  3ُم٩م ج اًمٔم٤مهري وأصح٤مسمف- 

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أنف إذا اضمتٛمع ذم يقم اجلٛمٕم٦م صَلة اجلٛمٕم٦م وصَلة اًمٕمٞمد  ,1

وم٢من اجلٛمٕم٦م شمً٘مط قمغم أهؾ اًم٘مرى إذا صٚمُّقا اًمٕمٞمد وٓ يمراه٦م ذم شمريمٝم٤م ويٞم٘مك 

طميوا صَلة اًمٕمٞمد، قؾ اًمٌٚمد ومَلسمد َلؿ ُمـ صَلة اجلٛمٕم٦م وًماًمقضمقب قمغم أه

ُمذه٥م قمثَمن سمـ قمثَمن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رْحٝمؿ اهلل قوه

شمٕم٤ممم- وىم٤مل قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح9 إذا صٚمُّقا اًمٕمٞمد ل دم٥م سمٕمده ذم هذا اًمٞمقم صَلة 

ى وٓ أهؾ اًمٌٚمد، وسمف ىم٤مل اجلٛمٕم٦م وٓ اًمٔمٝمر وٓ همػممه٤م إٓ اًمٕمٍم ٓ قمغم أهؾ اًم٘مر

اًمِمٕمٌل واًمٜمخٕمل وإوزاقمل- ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 ورويٜم٤م ٟمحقه قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

واسمـ اًمزسمػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ- وىم٤مل أْحد9 شمً٘مط اجلٛمٕم٦م قمـ أهؾ اًم٘مرى وأهؾ 

طمٜمٞمٗم٦م9 قاًمٌٚمد وًمٙمـ َي٥م اًمٔمٝمر- واظمتٚمػ قمـ أْحد ذم وضمقِّب٤م قمغم اإِلُم٤مم- وىم٤مل أب

 -101ص  1، ج ج /21ص  3ُم٩م ج  ٛمٕم٦م قمـ أهؾ اًمٌٚمد وٓ أهؾ اًم٘مرىجلٓ شمً٘مط ا
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ُمذه٥م اًمٕمٚمَمء يم٤موم٦م إٓ ُم٤م ؾمٜمحٙمٞمف قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أنف َيقز اًمًٗمر ًمٞمٚم٦م  ,2

اجلٛمٕم٦م وإن ل يدرك اجلٛمٕم٦م ذم ـمري٘مف- وطمٙمك اًمٕمٌدري قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أنف ٓ 

 -216ص  3ُم٩م ج َيقز اًمًٗمر سمٕمد دظمقل اًمٕمِم٤مء ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م- 

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم صح٦م اجلٛمٕم٦م ٕهؾ اًم٘مري٦م إذا يم٤من ومٞمٝمؿ أرسمٕمقن رضمًَل ممـ  ,3

ُمذه٥م قشمّمح ِّبؿ اجلٛمٕم٦م ومجٝمقرهؿ قمغم وضمقب اجلٛمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمٞمٜمئٍذ وه

طم٤مُمد قمـ قمٛمر واسمٜمف واسمـ قم٤ٌمس قاًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأْحد وإؾمح٤مق وطمٙم٤مه اًمِمٞمخ أب

ًم٥م واْلًـ اًمٌٍمي واسمـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم- وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤م

ؾمػميـ واًمٜمخٕمل ومٞمَم طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ اسمـ اعمٜمذر9 أن اجلٛمٕم٦م ٓ شمّمحُّ إٓ ذم ُمٍم ضم٤مُمع، 

 -222ص  3ُم٩م ج طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري قوسمف ىم٤مل أب

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأْحد أنف ٓسمد ًمّمح٦م اجلٛمٕم٦م ُمـ ظمٓم٦ٌم  ,4

ٚمقب ذم اجلٛمٕم٦م َلَم- وىم٤مل وأيمثرهؿ قمغم اؿمؽماط شم٘مدم ظمٓمٌتلم وطمْمقر اًمٕمدد اعمٓم

طمٜمٞمٗم٦م9 اْلٓم٦ٌم ذط وًمٙمـ دمزئ ظمٓم٦ٌم واطمدة وٓ يِمؽمط اًمٕمدد ًمًَمقمٝم٤م قأب

صمقر واسمـ اعمٜمذر قيم٤مٕذان، وسم٤مٓيمتٗم٤مء سم٤مْلٓم٦ٌم اًمقاطمدة ىم٤مل إوزاقمل وإؾمح٤مق وأب

وأصح٤مب اًمرأي- وقمـ اْلًـ اًمٌٍمي أن اجلٛمٕم٦م شمّمحُّ سمَل ظمٓم٦ٌم، طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ اسمـ 

ود وقمٌد اعمٚمؽ ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ- ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض9 وُروي اعمٜمذر، وسمف ىم٤مل دا

 -ص 0، سمداي٦م ج 040، 038ص  1، ُم٩م ج 232ص  3ُم٩م ج قمـ ُم٤مًمؽ  

ذط ًمّمحتٝم٤م وٓ قمجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن اًم٘مٞم٤مم ذم ظمٓم٦م اجلٛمٕم٦م واضم٥م وه ,5

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل- ىم٤مل اعمقومؼ9 وحيتٛمٚمف قيً٘مط إٓ ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم، وه

- ىم٤مل إبرم9 ؾمٛمٕم٧م أب٤م قمٌد اهلل )يٕمٜمل أْحد( ي٠ًمل قمـ اْلٓم٦ٌم يمَلم أْحد ؒ

ي٘مٕمد ذم إطمدى اْلٓمٌتلم؟ ومٚمؿ يٕمجٌف- طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر قمـ ضمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ وىم٤مقمًدا أ

٧م  ُمـ قمٚمَمء إُمّم٤مر- وىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم رواي٦م9 اًم٘مٞم٤مم واضم٥م وم٢من شمريمف أؾم٤مء وصحه



   

 
337 
 

 فقه الصالةيف 

٤ًٌم وٓ  طمٜمٞمٗم٦م9 اًم٘مٞم٤ممقاْلٓم٦ٌم- وىم٤مل أْحد ذم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف وأب ًمٚمخٓم٦ٌم ًمٞمس واضم

ذـًم٤م- وطمٙم٤مه اًمٜمقوي قمـ ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م وأْحد- ىمٚم٧م9 واًمّمحٞمح ُم٤م ومّمٚمٜم٤مه 

وأن اًم٘مٞم٤مم ًمٚم٘م٤مدر واضم٥م، طمٙم٤مه قمـ اجلٛمٝمقر اًم٘مرـمٌل واسمـ اعمٜمذر، وٟم٘مٚمف قمـ اسمـ 

 اعمٜمذر اْل٤مومظ ذم اًمٗمتح-

ٗم٦م طمٜمٞمقمج٤مهػم اًمٕمٚمَمء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ وأب ,6

واًمِم٤مومٕمل وأْحد9 أن همًؾ اجلٛمٕم٦م ؾمٜمه٦م ًمٞمس سمقاضم٥م، وسمف ىم٤مل إوزاقمل واًمثقري- 

هريرة اًمّمح٤ميب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومٞمَم طمٙم٤مه قمٜمف اسمـ اعمٜمذر واْلًـ قوىم٤مل أب

رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ وأْحد- وُيروى يمذًمؽ قاًمٌٍمي ومٞمَم طمٙم٤مه اْلٓم٤ميب9 أنف واضم٥م، وه

ص  1، ُم٩م ج 253ص  3ُم٩م ج ل أهؾ اًمٔم٤مهر ىمقققمـ قمَمر سمـ ي٤مه اًمّمح٤ميب أيًْم٤م وه

 ،                           106ص  0، سمداي٦م ج //1

ُمذه٥م قمج٤مهػم اًمٕمٚمَمء قمغم أن صَلة اًمٕمٞمديـ ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم وه ,7

اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م وداود رْحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وروي قمـ أْحد ُمثؾ ذًمؽ- 

 4ُم٩م ج يمٗم٤مي٦م، وهل رواي٦م قمـ أْحد  ومرض وىم٤مل سمٕمض أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م9 هل

 --5ص

مج٤مهػم اًمٕمٚمَمء قمغم أن ًمٚمزوضم٦م همًؾ زوضمٝم٤م اعمٞم٧م طمتك ٟم٘مؾ اإلمج٤مع ومٞمٝم٤م اسمـ  ,8

 -007ص  4ُم٩م  رواي٦م9 ًمٞمس َل٤م ذًمؽ اعمٜمذر واًمٕمٌدري وهمػممه٤م- وىم٤مل أْحد ذم

مجٝمقر اًمٕمٚمَمء قمغم أن ًمٚمزوج همًؾ زوضمتف اعمٞمت٦م، طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر قمـ  ,/0

٤مسمر سمـ زيد وقمٌد اًمرْحـ سمـ إؾمقد وؾمٚمٞمَمن سمـ ي٤ًمر وأيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد قمٚم٘مٛم٦م وضم

ُمذه٥م قاًمرْحـ وىمت٤مدة وْح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمَمن وُم٤مًمؽ وإوزاقمل وأْحد وإؾمح٤مق وه

طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري9 ًمٞمس ًمف همًٚمٝم٤م، قاًمِم٤مومٕمل وقمٓم٤مء وداود واسمـ اعمٜمذر- وىم٤مل أب

 ، 007ص  4ُم٩م رواي٦م قمـ إوزاقمل قوه
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ٕمٚمَمء قمغم أن اجلٜم٥م واْل٤مئض إذا ُم٤مشم٤م همًًَل همًًَل واطمًدا- وىم٤مل مج٤مهػم اًم   ,00

 -008ص  4ُم٩م اْلًـ اًمٌٍمي9 ُيٖمًَلن همًٚملم، ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر9 ل ي٘مؾ سمف همػمه- 

أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أنف ٓ َيقز ًمٚمرضم٤مل همًؾ أطمد ُمـ اًمٜم٤ًمء وًمٞمس  ,01

عمرأة زوضمٝم٤م، ًمٚمٜم٤ًمء همًؾ أطمد ُمـ اًمرضم٤مل همػم اإلمج٤مع اْل٤مصؾ ُمـ ضمقاز همًؾ ا

وضمقاز همًؾ اًمرضمؾ زوضمتف اًمذي ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر، وُم٤م ؾمقى هذا ومٛمذه٥م 

ة أ ٓ- وطُمٙمل قمـ واًمرضمؾ ُمـ اعمح٤مرم أومجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٜمع، وؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمرأ

ؾ اسمٜمتف- وىم٤مل اْلًـ وحمٛمد وُم٤مًمؽ9 ٓ سم٠مس سمٖمًؾ ذات حمرم قمٜمد  ًه أيب ىمَلسم٦م أنف هم

 --188ص  0ج ، سمداي٦م 288ص  1ُمغ ج اًميورة  

ؾ، وُيّمغمه  ,02 ًه مج٤مهػم اًمٕمٚمَمء قمغم أن ُمـ ُم٤مت ذم همػم ُمٕمؽمك اًمٙمٗم٤مر وم٢مٟمف ُيٖم

قمٚمٞمف واعمٌٓمقن وُمـ ُم٤مت حت٧م اَلدم واًمٜمٗم٤ًمء ذم ذًمؽ ؾمقاء- ىمٚم٧م9 ويمذًمؽ اًمٖمريؼ 

ص  1ُمغ ج واْلريؼ- وطُمٙمل قمـ اْلًـ أنف ٓ يّمغمِّ قمغم اًمٜمٗم٤ًمء واقمتؼمه٤م ؿمٝمٞمدًة- 

3/4- 
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 امةخامتة ه

 (عن اخلصوع فى الصالة )ملشائل اجلزء 

ُمٜمٓمٚم٘مك رم اْلدي٨م اعمقضمز اعمخت٤مر قمـ اْلِمقع رم اًمّمَلة رم هذة اْل٤ممت٦م 

)وُمـ ,(أصدق اْلدي٨م وظمػم اًمٙمَلم وأذومف )ومت٧م يمٚمٛم٦م رسمؽ صدىم٤م وقمدٓقه

طمٞم٨م يمٚمٛم٦م اْلؼ ضمٚم٧م ىمدرشمف وشم٘مدؾم٧م أؾمَمؤه قمـ صٗم٦م  (أصدق ُمـ اهلل طمديث٤م

 مل خل ُّٱ ٚمٗمردوس إومم يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم  رم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن9اعمٗمٚمحلم اًمقارصملم ًم
وان يم٤من ، ;0,1>اعم١مُمٜمقن9  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل

اْلِمقع رم أصٚمف ًمف شمٕمريٗم٤مت قمدة ٓ أرى هٜم٤م وم٤مئدة رم هده٤م وًمٙمٜمك أظمت٤مر ُمـ 

اعم٘مّمقد سم٤مًمتذيمػم هٜم٤م ومٛمـ شمٚمؽ اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل قسمٕمْمٝم٤م ُم٤م ًمف قمَلىم٦م سم٤ماًمّمَلة ومٝم

اْلِمقع9 ىمٞم٤مم اًم٘مٚم٥م سملم يدي اًمرّب سم٤مْلْمقع »٘مٞمؿ ذم اعمدارجأورده٤م اسمـ اًم

اْلِمقع9 آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمحؼ، وُمـ قمَلُم٤مشمف أن اًمٕمٌد إذا ظمقًمػ »وىم٤مل أيْم٤م ش-واًمذّل 

أصؾ »وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف   اسمـ رضم٥م9 ش-وُرّد قمٚمٞمف سم٤مْلؼ اؾمت٘مٌؾ ذًمؽ سم٤مًم٘مٌقل وآٟم٘مٞم٤مد

ىمٚم٧م  وُمـ  ف-ا ـهاْلِمقع ًملم اًم٘مٚم٥م ورىمتف وؾمٙمقٟمف وظمْمققمف واٟمٙم٤ًمره وطمرىمت

اعمٕمٚمقم أن حمٚمف اًم٘مٚم٥م وًمٙمـ شمٔمٝمر آصم٤مره قمغم اجلقارح وًمذا ىم٤مل آُم٤مم اسمـ 

ارح وإقمْم٤مء، ٕهن٤م شم٤مسمٕم٦م وم٢مذا ظمِمع اًم٘مٚم٥م شمٌٕمف ظمِمقع مجٞمع اجلق 9رضم٥م ؒ

ًٓ قواْلِمقع ذم اًمّمَلة9 هش ًمف  طمْمقر اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم حم٦ٌم ًمف وإضمَل

روح اًمّمَلة واعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م قواْلِمقع ه ،قاسمفوظمقوًم٤م ُمـ قم٘م٤مسمف ورهم٦ٌم ذم صم

ومّمَلة سمَل ظمِمقع يمٌدن ُمٞم٧م ٓ روح ومٞمف- وأصؾ اْلِمقع ظمِمقع اًم٘مٚم٥م اًمذي 

ُمٚمؽ إقمْم٤مء وم٢مذا ظمِمع اًم٘مٚم٥م ظمِمٕم٧م اجلقارح يمٚمٝم٤م، وِل٤م رأى ؾمٕمٞمد سمـ قه

ويمَم – ظمِمع ىمٚم٥م هذا ْلِمٕم٧م ضمقارطمفقيٕم٨ٌم ذم صَلشمف، ىم٤مل9 ًم اعمًٞم٥م رضمًَل 
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وأمجع اًمٕم٤مرومقن قمغم أن اْلِمقع حمٚمف اًم٘مٚم٥م وصمٛمرشمف قمغم )ؿ رم اًمقاسمؾ ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞم

اجلقارح وم٤مْل٤مؿمٕمقن هؿ اْل٤موٕمقن هلل واْل٤مئٗمقن ُمٜمف، وومنه اْلِمقع ذم اًمّمَلة 

سم٠منف مجع اَلٛم٦م َل٤م واإلقمراض قمَم ؾمقاه٤م وهذا اْلِمقع وؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م ُمٚمٙم٦م طمٍم 

ه اْلٞم٤مة، وىمد قمٚمهؼ ومَلح اعمّمٚملم اًمذهـ اًمتل َل٤م أيمؼم إبر ذم ٟمج٤مح اإلٟم٤ًمن ذم هذ

سم٤مْلِمقع ذم صَلهتؿ ومدل قمغم أن ُمـ ل َيِمع ذم صَلشمف ومٚمٞمس ُمـ أهؾ اًمٗمَلح-ا ه  

>ويدل ,9رم اًمٗمت٤موى وم٘م٤مل وًمذًمؽ ذه٥م امم اًم٘مقل سمقضمقسمف ؿمٞمخ آؾمَلم ؒ

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم9 ٤مقمغم وضمقب اْلِمقع ومٞمٝم٤م أيًْم 
 يف ىف يث ىث ُّٱ ىمقًمف9إمم  ;0,1>اعم١مُمٜمقن9   َّ  يم ىم مم
- أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن ;00, 0>اعم١مُمٜمقن9  َّ يك ىك مك لك اك  يق ىق

ه١مٓ هؿ اًمذيـ يرصمقن ومردوس اجلٜم٦م، وذًمؽ ي٘متيض أنف ٓ يرصمٝم٤م همػمهؿ، وىمد دله 

ُمًتح٥ّم ًمٙم٤مٟم٧م ضمٜم٦م اًمٗمردوس قيم٤من ومٞمٝم٤م ُم٤م هقهذا قمغم وضمقب هذه اْلّم٤مل؛ إذ ًم

اعمًتح٤ٌمت، وَلذا ل يذيمر ذم  شمقرث سمدوهن٤م، ٕن اجلٜم٦م شُمٜم٤مل سمٗمٕمؾ اًمقاضم٤ٌمت دون

طم٤مُمد قوقمـ اًمقضمقب أيْم٤م ي٘مقل آُم٤مم أب– واضم٥م;قهذه اْلّم٤مل إٓ ُم٤م ه

9 >سمٞم٤من اؿمؽماط اْلِمقع وطمْمقر اًم٘مٚم٥م- اقمٚمؿ أن أدًم٦م ذًمؽ يمثػمة؛ ,اًمٖمزامم ؒ

- وفم٤مهر إُمر ;03>ـمف9   َّ مه جه ين ىن ُّٱ ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم9

  مجٞمع صَلشمف9 يمٞمػ يٙمقن ُم٘مٞمًَم اًمقضمقب، واًمٖمٗمٚم٦م شمْم٤مدُّ اًمذيمر، ومٛمـ همٗمؾ ذم

- هنل، ;1/4>إقمراف9   َّ مف خف حف جف مغ ُّٱ وىمقًمف شمٕم٤ممم9؟ًمٚمّمَلة ًمذيمره

- شمٕمٚمٞمؾ ;32>اًمٜم٤ًمء9   َّخب حب جب هئُّٱ وفم٤مهره اًمتحريؿ- وىمقًمف قمز وضمؾ9

ُمّٓمرد ذم اًمٖم٤مومؾ اعمًتٖمرق اَلّؿ سم٤مًمقؾمقاس وأومٙم٤مر اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل قًمٜمٝمل اًمًٙمران- وه

وُم٤م أراد سمف إٓ اًمٖم٤مومؾ، وىم٤مل ش  ف اًمتٕم٥م واًمٜمّم٥ميمؿ ُمـ ىم٤مئؿ طمٔمف ُمـ صَلشم9 »☺

واًمتح٘مٞمؼ ومٞمف أن اعمّمكّم ُمٜم٤مج رسمهف ش ًمٞمس ًمٚمٕمٌد ُمـ صَلشمف إٓ ُم٤م قم٘مؾ ُمٜمٝم٤م9 »☺
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ورم ىمقل اهلل , قمز وضمؾ يمَم ورد سمف اْلؼم، واًمٙمَلم ُمع اًمٖمٗمٚم٦م ًمٞمس سمٛمٜم٤مضم٤مة اًمٌت٦م( ا ـه

  َّ جح  مج حج مث هت مت حتخت جت هب ُّٱ9 شمٕم٤ممم رم ؾمقرة اًمٌ٘مرة

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه9، ;34ة9 >اًمٌ٘مر
شمقضمٞمف ذا دًٓم٦م فم٤مهرة قمغم هذا اًمقضمقب ومح٥ًم  ، ;127>اًمٌ٘مرة9  َّ ىم مم  خم

وهلل اْلٛمد قمغم رْحتف سمٜم٤م ُم٤معمٓمٚمقب ُمٜم٤م رم اًمّمَلة يم٤من ُمـ واضم٤ٌمت اًم٘مٚم٥م قطمتك وًم

وم٤مْلِمقع ًمٞمس ريمٜم٤م ُمـ أريم٤من , ُمٓمٚمؼ اعمج٤مهدة قمغم طمْمقر وُمـ صمؿ ظمْمقع اًم٘مٚم٥م

ٌٓمؾ سمؽميمف وٓ ذـم٤م ًمّمحتٝم٤م يمَم يٗمٝمؿ ُمـ يمَلم آُم٤مم اًمٖمزامم رْحف ااهلل اًمّمَلة شم

وًمٙمـ اًمًٕمك امم حت٘مٞم٘مف وُمٓمٚمؼ اعمج٤مهدة واضم٥م ذقمك وىمد ضم٤مء اْل٨م قمٚمٞمف 

ؿم٠من اًمّمَلة يمٚمٝم٤م رم يمَلم اًمقطمك قواًمؽمهمٞم٥م ًمٜمٞمؾ صمٛمرشمف رم ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب وه

ى اًمٜمقريـ قمـ ذ طمٞم٨م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م رواه ُمًٚمؿ ؒ

ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ حتيه صَلة ُمٙمتقسم٦م، ومٞمحًـ ووقءه٤م »رى اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م  

وظمِمققمٝم٤م وريمققمٝم٤م إٓ يم٤مٟم٧م ًمف يمٗم٤مرة ُمـ اًمذٟمقب ُم٤م ل شم١مت يمٌػمة، وذًمؽ اًمدهر 

ىم٤مل9  ◙وروى اًمِمٞمخ٤من قمـ أبك هريرة رى اهلل قمٜمف  وقمـ أيب هريرة  (يمّٚمف

أطمديمؿ يٖمتًؾ ُمٜمف يمّؾ يقم َخس سم٤ٌمب  ا أن هنرً قأرأيتؿ ًم9 »☺ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ومذًمؽ ُمثؾ »ىم٤مل9 ٓ يٌ٘مك ُمـ درٟمف ؿمئ ىم٤مًمقا  ؟شُمرات، هؾ يٌ٘مك ُمـ درٟمف رء

وقمـ ـمريؼ اًمتح٘مٞمؼ ًمٚمخِمقع اًمقاضم٥م ش اهلل ِّبـ اْلٓم٤مي٤مقاًمّمٚمقات اْلٛمس يٛمح

رم خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ     هذا ورم يمٚمَمت سمًٞمٓم٦م واىمٕمٞم٦م ي٘مقل اسمـ ىمداُم٦م ؒ

٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م أُمر صٕم٥م وزواًمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمزيز، ومٚمٞم٘مع أن ىمٓمع طم٥م اًمدٟمٞم 9واقمٚمؿ

واهلل اعمقومؼ واعمٕملم وقمـ أمهٞم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ واَلٞم٦ٌم هلل شمٕم٤ممم  ،آضمتٝم٤مد رم اعمٛمٙمـ ُمٜمف

وذًمؽ يتقًمد ُمـ ؿمٞمئلم مه٤م ُمٕمروم٦م ضمَلل اهلل شمٕم٤ممم  9ْلْمقراًم٘مٚم٥م ىم٤مل ؒ

 ،ؾمتٙم٤مٟم٦مآ 9وقمٔمٛمتف، وُمٕمروم٦م طم٘م٤مرة اًمٜمٗمس وأهن٤م ُمًتٕمٌدة، ومٞمتقًمد ُمـ اعمٕمرومتلم
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هي٤مسمف ْلقف  ٤موُمـ ذًمؽ اًمرضم٤مء وم٤مٟمف زائد قمغم اْلقف ومٙمؿ ُمـ ُمٕمٔمؿ ُمٚمٙمً -واْلِمقع

سمّمَلشمف اًمثقاب، يمَم َي٤مف ُمـ  ٤مواعمّمغم يٜمٌٖمل أن يٙمقن راضمٞمً  -سمرهقؾمٓمقشمف يمَم يرضم

ويٜمٌٖمك ًمٚمٛمّمغم  (رم ُمٕمٞمٜم٤مت طمْمقر اًم٘مٚم٥م ومٞم٘مقل شم٘مّمػمه اًمٕم٘م٤مب )ويزيد ؒ

٢مذا ؾمٛمع ٟمداء اعم١مذن ومٚمٞمٛمثؾ اًمٜمداء ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م أن حيي ىمٚمٌف قمٜمد يمؾ ؿمئ ُمـ اًمّمَلة، وم

وإذا ؾمؽم قمقرشمف ومٚمٞمٕمٚمؿ أن  -ويِمٛمر ًمَلضم٤مسم٦م، وًمٞمٜمٔمر ُم٤مذا َيٞم٥م، وسم٠مي سمدن حيي

ومٚمٞمذيمر قمقرات سم٤مـمٜمف وومْم٤مئح هه  ،اعمراد ُمـ ذًمؽ شمٖمٓمٞم٦م ومْم٤مئح سمدٟمف قمـ اْلٚمؼ

واْلٞم٤مء، وأهن٤م يٙمٗمره٤م اًمٜمدم،  ،وًمٞمس َل٤م قمٜمف ؾم٤مشمر ،اًمتل ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ اْل٤مًمؼ

وإذا اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وم٘مد سف وضمٝمف قمـ اجلٝم٤مت إمم ضمٝم٦م سمٞم٧م اهلل شمٕم٤ممم،  -واْلقف

ومٙمَم أنف ٓ يتقضمف إمم ضمٝم٦م اًمٌٞم٧م إٓ  ،ومٍمف ىمٚمٌف إمم اهلل شمٕم٤ممم أومم ُمـ ذًمؽ

سم٤مٟٓمٍماف قمـ همػمه٤م، يمذًمؽ اًم٘مٚم٥م ٓ يٜمٍمف إمم اهلل شمٕم٤ممم إٓ سم٤مٟٓمٍماف قمَم 

ه ، ومَل يٙمذسمـ ىمٚمٌؽ ًم٤ًمٟمؽ، ٕنف إذا يم٤من رم ىمٚمٌؽ أيمؼم إذا يمؼمت أهي٤م اعمّمغم -ؾمقا

وم٘متف  ،ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ىمد يمذسم٧م وم٤مطمذر أن يٙمقن اَلقى قمٜمدك أيمؼم سمدًمٞمؾ إيث٤مرك ُمقا

وم٢مذا اؾمتٕمذت، وم٤مقمٚمؿ أن آؾمتٕم٤مذة هل جل٠م امم هلل ؾمٌح٤مٟمف، وم٢مذا  -قمغم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم

وأطمي اًمتٗمٝمؿ سم٘مٚمٌؽ قمٜمد وشمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك ُم٤م شمتٚمق،  ،ا ل شمٚمج٠م سم٘مٚمٌؽ يم٤من يمَلُمؽ ًمٖمقً 

واؾمتحي ًمٓمٗمف قمٜمد  ،;1>اًمٗم٤محت٦م9   َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ 9ىمقًمؽ

 ، َّ  جه ين ىن من ُّٱ 9وقمٔمٛمتف قمٜمد ىمقًمؽ ،َّ خن حن جن ُّٱ 9ىمقًمؽ

ويمذًمؽ رم مجٞمع ُم٤م ٟمتٚمقا وىمد رويٜم٤م قمـ زرارة سمـ أبك أورم رى اهلل قمٜمف أنف ىمرأ رم 

ذاك إٓ ٕنف صقر شمٚمؽ ، وُم٤م ٤مومخر ُمٞمتً  ;7>اعمدصمر9   َّ جض مص خص حص مس ُّٱ 9صَلشمف

ورم ؾمجقدك اًمذل،  ،واؾمتِمٕمر رم ريمققمؽ اًمتقاوع -اْل٤مل وم٠مبرت قمٜمده اًمتٚمػ

ٕنؽ ووٕم٧م اًمٜمٗمس ُمقوٕمٝم٤م، ورددت اًمٗمرع إمم أصٚمف سم٤مًمًجقد قمغم اًمؽماب 

أن أداء اًمّمَلة ِّبذه  9واقمٚمؿ-اًمذى ظمٚم٘م٧م ُمٜمف وشمٗمٝمؿ ُمٜمف ُمٕمٜمك إذيم٤مر سم٤مًمدوق
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اًمّمدأ وطمّمقل إنقار ومٞمف اًمتل ِّب٤م شمتٚمٛمح اًمنموط اًم٤ٌمـمٜم٦م ؾم٥ٌم جلَلء اًم٘مٚم٥م ُمـ 

ره وُم٤م يٕم٘مٚمٝم٤م إٓ اًمٕم٤معمقن وم٠مُم٤م ُمـ ه ىم٤مئؿ سمّمقرة ققمٔمٛمك اعمٕمٌقد، وشمٓمٚمع قمغم أها

 -ا ـه-اًمّمَلة دون ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وم٤مٟمف ٓ يٓمٚمع قمغم ؿمئ ُمـ ذًمؽ سمؾ يٜمٙمر وضمقده

وقمـ طم٤مًم٦م اًم٘مٚم٥م سمَل صَلة وه اًمّمَلة ورم ٟمٗمس اعمْمَمر رم اْلدي٨م قمـ  9ىمٚم٧م

رم يمَلُمف   مم٤م ىم٤مًمف آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ؒ,ع رم اًمّمَلة  )أن٘مؾ سم٤مظمتّم٤مر(اْلِمق

ومألمهٞم٦م اعمقوقع اًم٤ٌمًمٖم٦م  وُم٤م ُمـ اهلل , قمـ اًمّمَلة  وان يم٤من ومٞمف سمٕمض آؾمتٓمراد

سمحؼ وم٤مرس اعمٞمدان ومَم يٚمٞمؼ ُمـ وٕمٞمػ ُمثغم  شمٕم٘مٞم٥م  قشمٕم٤ممم سمف قمغم هذا آُم٤مم  ومٝم

اظمقاٟمك سمٛمدارؾم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمرسمقي٦م ومْمَل  واٟمّمح, سمتٖمػم قم٤ٌمرة ُم٤مهرظمٌػم سم٤مْل٤مل ُمثٚمف

ِل٤م و)  قمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سمدرؾمف ًمٚمٜم٤مس وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ومٞم٘مقل اًمٕمَلُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ

اىمتْم٧م مت٤مم  ،ظم٤مرج قمٜمفوأؿم٤ٌمهٝم٤م ُمـ داظمؾ ومٞمف واُمتحـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٌده سم٤مًمِمٝمقة 

اْلٚمع واًمتحػ وإطم٤ًمٟمف إًمٞمف أن هٞم٠م ًمف ُم٠مدسم٦م ىمد مجٕم٧م ُمـ مجٞمع إًمقان ورْحتف سمف 

اتو ،اًمٕمٓم٤مي٤مو ضمٕمؾ ذم يمؾ ًمقن ُمـ ألقان شمٚمؽ و ،دقم٤مه إًمٞمٝم٤م يمؾ يقم َخس ُمره

اًمذي ىمد دقم٤مه إمم شمٚمؽ اِل٠مدسم٦م  ،وىم٤مر َلذا اًمٕمٌدوُمّمٚمح٦م وُمٜمٗمٕم٦م وًمذة  ،اِل٠مدسم٦م

ُيٙمرُمف سمٙمؾِّ وًمتٙمٛمؾ ًمذة قمٌده ذم يمؾ ُمـ ألقان اًمٕمٌقدي٦م  ،ًمٞم٧ًم ذم اًمٚمقن أظمر

ومٕم٤مل شمٚمؽ اًمٕمٌقدي٦م ُُمٙمّٗمرا عمذُمقم يٙمقن يمؾ ومٕمؾ ُمـ أو ،صٜمٍػ ُمـ أصٜم٤مف اًمٙمراُم٦م

ضمقارطمف وىمقة ذم ىمٚمٌف ووم٢من اًمّمَلة ٟمقر  ،يثٞمٌف قمٚمٞمف ٟمقرا ظم٤مص٤مو ،يم٤من يٙمرهف سم٢مزائف

 ،يمذًمؽ سم٘م٤مع إرضوإن اعمَلئٙم٦م ًمتٗمرح و ،حم٦ٌم ذم اًمٕم٤ٌمد ًمفو ،ؾمٕم٦م ذم رزىمفو

سم٤م ظم٤مص٤م يقم ًم٘م٤مئف ومٞمّمدر وأهن٤مره٤م شمٙمقن ًمف ٟمقرا و ،أؿمج٤مره٤موضم٤ٌمَل٤م و صمقا

 ،ظمٚمع قمٚمٞمف سمخٚمع اًم٘مٌقلو ،أرواهوىمد أؿمٌٕمف وىمد أؿمٌٕمف وـ هذه اِل٠مدسم٦م ُمقاعمدقم

اًم٘محط وىمد ٟم٤مًمف ُمـ اجلقع  ،ذًمؽ أن ىمٚمٌف يم٤من ىمٌؾ أن ي٠ميت هذه اِل٠مدسم٦مو ،أهمٜم٤مهو

أقمٓم٤مه ُمـ وىمد أهمٜم٤مه وومّمدر ُمـ قمٜمده  ،اًمً٘مؿ ُم٤م ٟم٤مًمفواًمٕمري واًمٔمٛم٠م واجلذب و

واًم٘مٚم٥م ,ذيمر ُم٤مدة طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م وم٤مًم ا ـه-اًمتحػ ُم٤م يٖمٜمٞمفواًمٚم٤ٌمس واًمنماب واًمٓمٕم٤مم 
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هقُمٚمؽ إقمْم٤مء وىم٤مئداجلقارح  ومٚمٚم٘مٚم٥م اْلك ضمقارح شم٤مسمٕم٦م ُمًت٘مٞمٛم٦م قمغم اْلؼ  أُم٤م 

واعمًٚمٛمقن  ،اًم٘مٚم٥م اْلرب اعمٞم٧م ومجقارطمف يم٤مٕهمّم٤من اجل٤موم٦م ًمٚمِمجرة اًمٞم٤مسم٦ًم

يًػمون امم اهلل سم٘مٚمقِّبؿ ٓ سم٤مٕبدان وم٤مطمذر ي٤م أظمك ان شم٠متٞمؽ ُمٜمٞمتؽ وأن٧م واىمػ رم 

ن اعمٌلم ورم هذا ي٘مقل آُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ُؒمٙم٤مٟمؽ ومتخ أيْم٤م  قمـ  ن اْلنا

 أىم٤ًمم ًمٚمٜم٤مس صمَلصم٦م طم٥ًم أطمقال شمٚمؽ اجلقارح وؾمٚمقيمٝم٤م ُمع ُمٜمٝم٩م اهلل شمٕم٤ممم

هلل ذم يمؾ ضم٤مرطم٦م و)، يم٤من اْل٤مؿمٕمقن رم صَلهتؿ ُمٗمٚمحلم( )ًمٜمدرك ُمٕم٤م اظمقاٟمك ِل٤مذا

ف هٞمئ٧م وضمٚمٝم٤م ظمٚم٘م٧م ٕ ،ـم٤مقم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝم٤مو ،ُمـ ضمقارح اًمٕمٌد قمٌقدي٦م خُتّمُّ

واًمٜم٤مس رم اؾمتٕمَمل ضمقارطمٝمؿ صمَلصم٦م9 أطمدمه٤م ُمـ اؾمتٕمٛمؾ شمٚمؽ اجلقارح ومٞمَم -َل٤م

سم٤مع ٟمٗمًف هلل سم٠مرسمح و ،اًمذي شم٤مضمر اهلل سم٠مرسمح اًمتج٤مرةقومٝمذا ه ،ظمٚم٘م٧م ًمف وأريد ُمٜمٝم٤م

ًم٘مٞم٤مم اًم٘مٚم٥م ِّب٤م  ٤ماًمّمَلة ُووٕم٧م ٓؾمتٕمَمل اجلقارح مجٞمٕمٝم٤م ذم اًمٕمٌقدي٦م شمٌٕمً واًمٌٞمع- 

 ،ُم٤م أنٕمؿ قمٚمٞمف ُمـ أٓءوٛم٦م اهلل ومٞمَم ظُمٚمؼ ًمف ُمـ اجلقارح هذا رضمٌؾ قمَرف ٟمٕمو

طمٗمظ ٟمٗمًف و ،اؾمتٕمٛمؾ ضمقارطمف ذم ـم٤مقم٦م رسمِّفو ٤مسم٤مـمٜمً و ا وم٘م٤مم سمٕمٌقديتف فم٤مهرً  ،اًمٜمٕمؿو

 يِمٞمٜمف قمٜمده-وضمقارطمف قمَمه ُيٖمْم٥م رسمف و

سمؾ طمًٌٝم٤م قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت  ،ُمـ اؾمتٕمٛمؾ ضمقارطمف ومٞمَم ل خُتٚمؼ ًمف 9واًمث٤مين

وم٤مشمف رو٤م رسمهف و ،ظمنت دم٤مرشمفو ،اًمذي ظم٤مَب ؾمٕمٞمفقومٝمذا ه ،ٝم٤مل يٓمٚم٘مو ،اعمٕم٤ميصو

سمفو ،ضمؾ قمٜمفوقمزه  َُمـ قمٓمهؾ  9اًمث٤مًم٨موألٞمؿ قم٘م٤مسمف- وطمّمؾ قمغم ؾمخٓمف و ،ضَمزيؾ صمقا

اجلٝم٤مًم٦م، ومٝمذا أيْم٤م ظم٤مه سم٤مئر أقمٔمؿ ظم٤ًمرة ُمـ اًمذي وأُم٤مهت٤م سم٤مًمٌٓم٤مًم٦م و ،ضمقارطمف

أبٖمض اْلٚمؼ إمم اهلل اًمٕمٌد و -اًمٓم٤مقم٦م ٓ ًمٚمٌٓم٤مًم٦مووم٢من اًمٕمٌد إٟمَم ظُمٚمؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة ،ىمٌٚمف

 ،اًمديـويمّؾ قمغم اًمدٟمٞم٤م قٓ ذم ؾمٕمل أظمرة- سمؾ هواًمٌٓمه٤مل اًمذي ٓ ذم ؿمٖمؾ اًمدٟمٞم٤م 

ًٓ  ٤مل يًع ًممظمرة يم٤من ُمذُمقُمً وؾمٕمك ًمٚمدٟمٞم٤م قسمؾ ًم  ،يمٞمػ إذا قمّٓمؾ إُمريـو ،خمذو

ه ٓ ؿمؽ ظم٤مه وم٤مًمرضمؾ إولو يمرضمؾ  ،إنه اُمرء يًٕمك ًمدٟمٞم٤مه دائَم ويذهؾ قمـ أظمرا
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أقمٓمل ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م واًمٌذر و ،أقملم قمغم قمَمرهت٤م سمآٓت اْلرثو ،ُأىمٓمع أرو٤م واؾمٕم٦م

همرس ومٞمٝم٤م و ،سمذر ومٞمٝم٤م ُمـ أنقاع اًمٖمَلتو ،هٞمه٠مه٤م ًمٚمزراقم٦موومحرصمٝم٤م  ،طمرصمٝم٤موًمً٘مٞمٝم٤م 

ل هيٛمٚمٝم٤م سمؾ أىم٤مم و ،اًمٗمقايمف اعمختٚمٗم٦م إًمقان صمؿ أطم٤مـمٝم٤م سمح٤مئطوُمـ أنقاع إؿمج٤مر 

ضمٕمؾ يتٕم٤مهده٤م يمؾ يقم ومُٞمّمٚمح ُم٤م و ،اعمٗمًديـود طمّمٜمٝم٤م ُمـ اًمٗم٤ًمو ،قمٚمٞمٝم٤م اْلرس

يًتٕملم و ،ي٘مٓمع ؿمقيمٝم٤مويٜم٘مل دهمٚمٝم٤م و ،يٖمرس ومٞمٝم٤م قمقض ُم٤م يٌسو ،ومًد ُمٜمف

ضمٕمٚمٝم٤م ُم٠موى اًم٤ًٌمع و ،سمٛمٜمزًم٦م رضمؾ أظمذ شمٚمؽ إرض 9اًمث٤مينوسمٖمٚمهتٝم٤م قمغم قمَمرهت٤م- 

١مٍذ ُموضمٕمٚمٝم٤م ُمٕم٘مَل ي٠موي إًمٞمف ومٞمٝم٤م يمؾ ُمٗمًد و ،إنت٤منوًمٚمجٞمػ  ٤مُمقوٕمً و ،اَلقامو

ضمٕمٚمف ُمٕمقٟم٦م وومٍمومف  ،صَلطمٝم٤موسمذاره٤م وأظمذ ُم٤م أقملم سمف ُمـ طمرصمتٝم٤م و ،ًمصٍّ و

أمهٚمٝم٤م وسمٛمٜمزًم٦م رضمؾ قمٓمهٚمٝم٤م  9اًمث٤مًم٨مواًمٗم٤ًمد- وُمـ أهؾ اًمنمِّ  ،ُمٕمٞمِم٦م عمـ ومٞمٝم٤مو

-ومٝمذا ُمث٤مل ٕهؾ احمًقرً  ٤ماًمّمح٤مرى وم٘مٕمد ُمذُمقُمً وذم اًم٘مٗم٤مر  ٤مأرؾمؾ اِل٤مء و٤مئٕمً و

وآؾمتٕمداد ِل٤م ظمٚم٘مقا  ،ٕول9 ُمث٤مل أهؾ اًمٞم٘مٔم٦ماًمٞم٘مٔم٦م وأهؾ اًمٖمٗمٚم٦م وأهؾ اْلٞم٤مٟم٦م وم٤م

قمـ  وُمـ هٜم٤م ىم٤مل ؒ ,-ُمث٤مل ٕهؾ اًمٖمٗمٚم٦م 9اًمث٤مًم٨موُمث٤مل أهؾ اْلٞم٤مٟم٦م 9ًمف-اًمث٤مٟمك

 ،ًُمٌٝم٤م إىم٤ٌمل اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م قمغم اهللويم٤من هُّ اًمّمَلة واعم٘مّمقد )قه اًمّمَلة وه

يم٤من  ،ٟمٗمًف َلك سمحدي٨مواؿمتٖمؾ سمٖمػمه ووم٢مذا ل ي٘مٌؾ قمٚمٞمف  ،طمْمقره سمٙمٚمِّٞمتف سملم يديفو

زًمٚمف ُمًتٛمٓمرا ؾمح٤مئ٥م ضمقده وسمٛمٜمزًم٦م واومد وومد إمم سم٤مب اعمٚمؽ ُمٕمتذرا ُمـ ظمٓم٤مي٤مه 

ومٚمَم وصؾ  ،ًمٞم٘مقى سمف قمغم اًم٘مٞم٤مم ذم ظمدُمتف ،ُمًتٓمٕمَم ًمف ُم٤م ي٘مٞم٧م ىمٚمٌف ،رْحتفويمرُمف و

 ،ؿمَمٓواًمتٗم٧م قمـ اعمٚمؽ وزاغ قمٜمف يٛمٞمٜم٤م  ،ل يٌؼ إٓ ُمٜم٤مضمتف ًمفو ،إمم سم٤مب اعمٚمؽ

ومآبره  ،أىمّٚمف قمٜمده ىمدرا قمٚمٞمفو ،قمٜمف سم٠مُم٘م٧م رء إمم اعمٚمؽ اؿمتٖمؾو ،وٓه فمٝمرهوأ

ه ىمٚم٦ٌم ىمٚمٌفو ،قمٚمٞمف هو ،حمؾه شمقضمٝمفو ،صػمه سمٕم٨م همٚمَمٟمف وظمدُم٦م ًمٞم٘مٗمقا و ،ُمقوع هه

اعمٚمؽ و ،يٜمقسمقا قمٜمف ذم اْلدُم٦مو ،يٕمتذروا قمٜمفوذم ظمدم ـم٤مقم٦م اعمٚمؽ قمقو٤م قمٜمف 

إطم٤ًمٟمف شم٠ميب أن وه ؾمٕم٦م سمرّ وومٙمرم اعمٚمؽ وضمقده  ،يرى طم٤مًمف ُمع هذاويِم٤مهد ذًمؽ 
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ًمٙمـ ومرق سملم ىمًٛم٦م  ؛إطم٤ًمٟمفوومٞمّمٞمٌف ُمـ رْحتف  ،إت٤ٌمعويٍمف قمٜمف شمٚمؽ اْلدم 

ٝمَمن ُمـ اًمٖم٤مٟمٛملم ًُّ خ عمـ ٓ ؾمٝمؿ ًمفو ،اًمٖمٜم٤مئؿ قمغم أهؾ اًم  حط مض ُّٱ 9سملم اًمروه
شمٕم٤ممم واهلل ؾمٌح٤مٟمف و ،;908>إطم٘م٤مف َّ مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ

ُمـ أضمٚمف يمَم ذم و ،ظمٚمؼ يمؾ رء ًمفو ،اظمتّمف ًمفوظمٚمؼ هذا اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين ًمٜمٗمًف 

ومٌح٘مل قمٚمٞمؽ ٓ  ،ظمٚم٘م٧م يمؾِّ رء ًمؽو ،اسمـ آدم ظمٚم٘متؽ ًمٜمٗمز"9إبر اإلهلل

ورم أبر آظمر اسمـ آدم  ظمٚم٘متؽ ًمٜمٗمًك ومَل شمٚمٕم٥م "شمِمتٖمؾ سمَم ظمٚم٘متف ًمؽ قمَمه ظمٚم٘متؽ ًمف

 ،ضمدت يمّؾ رءوضمدشمٜمل ووم٢من  ،اسمـ آدم اـمٚمٌٜمل دمدين ،شمٙمٗمٚم٧م سمرزىمؽ ومَل شمتٕم٥مو

شمٕم٤ممم وأن٤م أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ يمؾ ؿمئ  وضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف و ،ؽ وم٤مشمؽ يمّؾ رءإن وُمته و

ُم٤م سملم اًمّمَلشملم وإنس سمف  وحمٌتف و ،ُمٜم٤مضم٤مشمفو ،اًمّمَلة ؾم٤ٌٌم ُمقصَل إمم ىُمرسمف

ٓتواإلقمراض و ،اًم٘مًقةواجلٗمقة وحتدث ًمٚمٕمٌد اًمٖمٗمٚم٦م  ومٞمٌٕمده ذًمؽ  ،اْلٓم٤مي٤مو ،اًمزه

ًمٞمس ُمـ مجٚم٦م  ،ُمـ قمٌقديتف ومٞمّمػم سمذًمؽ يم٠منف أضمٜمٌٞم٤م ،يٜمّحٞمف قمـ ىمرسمفو ،قمـ رسمف

طمًٌف ذم ؾمجـ و ،ىمٞمهدهو ،همٚمهفو ،ًمف وم٠مههورسمَم أل٘مك سمٞمده إمم أه اًمٕمدو ،اًمٕمٌٞمد

 ،إطمزانو ،اًمٖمٛمقمو ،ُمٕم٤مجل٦م اَلٛمقمو ،ومحٔمف وٞمؼ اًمّمدر-هقاهوٟمٗمًف 

ٓ يدري اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ- وم٤مىمتْم٧م رْحف رسمف اًمرطمٞمؿ اًمقدود أن ضمٕمؾ و ،اْلناتو

اْل٤مٓت سمح٥ًم اظمتَلف و ،خمتٚمٗم٦م إضمزاء ،٤مُمٕم٦مًمف ُمـ قمٌقديتف قمٌقدي٦م ضم

ة طم٤مضمتف إمم ٟمّمٞمٌف ُمـ يمؾ ظمػم ُمـ و ،إطمداث اًمتل يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٕمٌد سمح٥ًم ؿمده

 ،ُي٘مدم قمغم رسمِّف ُمتٓمٝمرا و ،وم٤ٌمًمقوقء يتٓمهٝمر ُمـ إوؾم٤مخ -أضمزاء شمٚمؽ اًمٕمٌقدي٦م

 9أقمْم٤مء اًمٕم٤ٌمدة-وسم٤مـمٜمف وههو ،ـمٝم٤مرة اًمٌدن 9سم٤مـمـ ومٔم٤مهرهواًمقوقء ًمف فم٤مهر و

َلذا ي٘مرن شمٕم٤ممم سملم و ؛أدراٟمف سم٤مًمتقسم٦مواعمٕم٤ميص وـمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م ُمـ أوؾم٤مخ اًمذٟمقب 

 ;111 9اًمٌ٘مرة> َّ حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ 9اًمٓمٝم٤مرة ذم ىمقًمف شمٕم٤مممواًمتقسم٦م 

ر أن ي٘مقل سمٕمد ومراهمف ُمـ اًمقوقء أن يتِمٝمد صمؿ ي٘مقل ☺ذع اًمٜمٌل و  9ًمٚمٛمتٓمٝمِّ
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ومٙمٛمؾ ًمف ُمراشم٥م اًمٕمٌقدي٦م  "ـاضمٕمٚمٜمل ُمـ اعمتٓمٝمريو ،مهللا اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمتّقاسملم"

سم٤مًمتقسم٦م يتٓمٝمر ُمـ و ،وم٢مٟمف سم٤مًمِمٝم٤مدة يتٓمٝمر ُمـ اًمنمك ،فم٤مهرا وواًمٓمٝم٤مرة سم٤مـمٜم٤م 

سم٤مِل٤مء يتٓمٝمر ُمـ إوؾم٤مخ اًمٔم٤مهرة ومنمع ًمف أيمٛمؾ ُمراشم٥م اًمٓمٝم٤مرة ىمٌؾ و ،اًمذٟمقب

أذن ًمف  ،سم٤مـمٜم٤موومٚمَم ـمٝمر فم٤مهرا  ،اًمقىمقف سملم يديفو ،ضمؾواًمدظمقل قمغم اهلل قمز 

سمذًمؽ َيٚمص ُمـ اإلسم٤مق-وسمٛمجٞمئف امم داره وحمؾ وًم٘مٞم٤مم سملم يديف سم٤مًمدظمقل قمٚمٞمف سم٤م

قمٌقديتف يّمػم ُمـ مجٚم٦م ظمدُمف وَلذا يم٤من اعمجئ امم اعمًجد ُمـ مت٤مم قمٌقدي٦م اًمّمَلة 

ىمد  ،اًمٕمٌد ذم طم٤مل همٗمٚمتف يم٤مٔسمؼ ُمـ رسمفواعمًتح٦ٌم قمٜمد آظمريـ- واًمقاضم٦ٌم قمٜمد ىمقم 

وم٢مذا  ،٤مء إًمٞمف وم٘مد رضمع ُمـ إسم٤مىمفىمٚمٌف قمـ اْلدُم٦م اًمتل ظُمٚمؼ َل٤م وم٢مذا ضموقمّٓمؾ ضمقارطمف 

إىم٤ٌمًمف و ،وم٘مد اؾمتدقمك قمٓمػ ؾمٞمِّده قمٚمٞمف ،آٟمٙم٤ًمرواًمتذًمؾ ووىمػ سملم يديف ُمقىمػ 

م ـ سمقضمٝمف يًت٘مٌؾ اهلل و ،قمٚمٞمف سمٕمد اإلقمراض قمٜمف وُأُمر سم٠من يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ـ سمٞمتف اْلرا

٤مم صمؿ ىم٤مم سملم يديف ُم٘م ،اإلقمراضوًمٞمٜمًٚمخ مم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ اًمتقزم  ،ضمؾ سم٘مٚمٌفوقمز 

ٟم٤ميمس  ُمًتًٚمًَم  أل٘مك سمٞمديف ُمًّٚمًَم و ،اعمتذًمؾ اْل٤موع اعمًٙملم اعمًتٕمٓمػ ًمًٞمِّده قمٚمٞمف

ٓ وٓ يٛمٜم٦م  ،ـمروم٦م قملمو ،ظم٤مؿمع اًم٘مٚم٥م ُُمٓمرق اًمٓمرف ٓ يٚمتٗم٧م ىمٚمٌف قمٜمف ،اًمرأس

ه سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ  ،أىمٌؾ سمٙمٚمٞمتف قمٚمٞمفوظم٤مؿمع ىمد شمقضمف سم٘مٚمٌف يمٚمِّف إًمٞمف-  ،ينة صمؿ يمؼمه

ق و ،ذم اًمتٙمٌػم ومٙم٤من اهلل أيمؼم ذم ىمٚمٌف ُمـ يمؾِّ رءواـم٠م ىمٚمٌف ًم٤ًمٟمف واإلضمَلل و صده

وم٢مٟمف إذا يم٤من ذم  ،هذا اًمتٙمٌػم سم٠منف ل يٙمـ ذم ىمٚمٌف رء أيمؼم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يِمٖمٚمف قمٜمف

ىمٚمٌف رء يِمتٖمؾ سمف قمـ اهلل دّل قمغم أن ذًمؽ اًمٌمء أيمؼم قمٜمده ُمـ اهلل وم٢مٟمف إذا اؿمتٖمؾ 

سمٚم٤ًمٟمف "اهلل أيمؼم"يم٤من ىمقًمفو ،ه ُمـ اهللأهؿ قمٜمدقيم٤من ُم٤م اؿمتٖمؾ سمف ه ،قمـ اهلل سمٖمػمه

وم٢مذا ُم٤م أـم٤مع اًمٚم٤ًمن اًم٘مٚم٥م  ،جمًَل  ،ُمٕمٔمَم ًمف ،ٕن ىمٚمٌف ُم٘مٌؾ قمغم همػم اهلل ؛دون ىمٚمٌف

ُمٜمٕمف ُمـ اًمتٗم٤مت ىمٚمٌف إمم و ،أظمرضمف ُمـ ًمٌس رداء اًمتٙمؼّم اعمٜم٤مذم ًمٚمٕمٌقدي٦م ،ذم اًمتٙمٌػم

اهلل أيمؼم  9ف طمّؼ ىمقًمفذم ىمٚمٌف أيمؼم ُمـ يمؾ رء ومٛمٜمٕموإذا يم٤من اهلل قمٜمده  ،همػم اهلل
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سملم اهلل واًمٚمتلم مُه٤م ُمـ أقمٔمؿ اْلُج٥م سمٞمٜمف  ،اًم٘مٞم٤مم سمٕمٌقدي٦م اًمتٙمٌػم ُمـ ه٤مشملم أومتلمو

وم٘مد  ،أهٚمفقأبٜمك قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمَم هوسمحٛمدك" وؾمٌح٤مٟمؽ مهللا "9شمٕم٤ممم- وم٢مذا ىم٤مل

أتك سم٤مًمتحٞم٦م وسملم اهلل- ووم٢من اًمٖمٗمٚم٦م طمج٤مب سمٞمٜمف  ،أهٚمٝم٤موظمرج سمذًمؽ قمـ اًمٖمٗمٚم٦م 

يم٤من ذًمؽ و ،متٝمٞمداوثٜم٤مء اًمذي َُي٤مـم٥م سمف اعمٚمؽ قمٜمد اًمدظمقل قمٚمٞمف شمٕمٔمٞمَم ًمف اًمو

ىم٤مل زم ؿمٞمخ اإلؾمَلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف وُم٘مدُم٦م سملم يدي طم٤مضمتف ومتجٞمدا 

ر ضحيف يقًُم٤مو  ،ُمداومٕمتفو ،إذا ه٤مش قمٚمٞمؽ يمٚم٥م اًمٖمٜمؿ ومَل شمِمتٖمؾ سمٛمح٤مرسمتف 9ٟمقه

يٙمٗمٞمٙمف- وم٢مذا اؾمتٕم٤مذ و ،يٍمف قمٜمؽ اًمٙمٚم٥مققمٚمٞمؽ سم٤مًمراقمل وم٤مؾمتٖم٨م سمف ومٝمو

وىمع و ،وم٠موم٣م اًم٘مٚم٥م إمم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن -اإلٟم٤ًمن سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ أبٕمده قمٜمف

ذظم٤مئره واؾمتخرج ُمـ يمٜمقزه و ،ؿم٤مهد قمج٤مئٌف اًمتل شمٌٝمر اًمٕم٘مقلوذم ري٤موف اعمقٟم٘م٦م 

 ،سملم ذًمؽويم٤من اْل٤مئؾ سمٞمٜمف و ،ٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنموٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وُم٤م قملم رأت 

 ،ُمٓمٞمٕم٦م وم٢مذا سَمُٕمَد قمٜمٝم٤م ،ؾم٤مُمٕم٦م ُمٜمف ،وم٢من اًمٜمٗمس ُمٜمٗمٕمٚم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من ،ٞمٓم٤مناًمِمواًمٜمٗمس 

ٌهتٝم٤م و ،ـُمرد ألهؿ ِّب٤م اعمَٚمؽو ٟمج٤مهت٤م- وم٢مذا أظمذ اًمٕمٌد ذم ىمراءة وذيّمره٤م سمَم ومٞمف ؾمٕم٤مدهت٤م وصم

ومٚمٞمحذر يمؾ اْلذر ُمـ اًمتٕمّرض عم٘متف  ،ُمٜم٤مضم٤مشمفووم٘مد ىم٤مم ذم ُم٘م٤مم خم٤مـم٦ٌم رسمِّف  ،اًم٘مرآن

وم٢مٟمف يًتدقمل  ،إمم همػمه ،ُمٚمتٗم٧م ،ىمٚمٌف ُمٕمِرض قمٜمفو ،َي٤مـمٌفوسم٠من يٜم٤مضمٞمف  ،ؾمخٓمفو

سمف ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤مو ،سمذًمؽ ُم٘متف أىم٤مُمف سملم يديف ومجٕمؾ و ،يٙمقن سمٛمٜمزًم٦م رضمؾ ىمره

ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م قومٝم ،ينةواًمتٗم٧م قمٜمف سمقضمٝمف َيٛمٜم٦َم وأ ،ىمد وٓهه ىمٗم٤مهو ،َي٤مـم٥م اعمٚمؽ

٧م اعمٚمؽ اْلؼ اعمٌلم رب ومَم اًمٔمـ سمٛم٘م٧م اعمٚمؽ َلذا  ومَم اًمٔمـ سمٛم٘م ،ي٘مقل اعمٚمؽ

اًمٕم٤معملم وىمٞمقم اًمًَموات وإرولم  ومٞمٜمٌٖمك سم٤معمّمغم أن ي٘مػ قمٜمد يمؾ  آي٦م ُمـ 

إذا "ْحدين قمٌدي"9ي٘مقلقهويم٠منف يًٛمٕمف و ،يٜمتٔمر ضمقاب رسمِّف ًمف ،اًمٗم٤محت٦م وىمٗم٦م يًػمة

وىمَػ   َّ خن حن جن ُّٱ 9-وم٢مذا ىم٤مل َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ 9ىم٤مل

اٟمتٔمر    َّ  جه ين ىن من ُّٱ 9ذا ىم٤مل-وم٢م"أبٜمك قمكمه قمٌدي"9ْلٔم٦م يٜمتٔمر ىمقًمف
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اٟمتٔمر ىمقًمف   َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ 9جمهدين قمٌدي وم٢مذا ىم٤مل"9ىمقًمف

إمم  َّ يي ىي مي  خي  ُّٱ 9وم٢مذا ىم٤مل -سملم قمٌدىوهذا سمٞمٜمل "9شمٕم٤ممم

 -"ًمٕمٌدي ُم٤م ىم٤ملوهذا ًمٕمٌدي "9آظمره٤م اٟمتٔمر ىمقًمف

 ،أهؾ اًمْمَللوصمؿ سملمه أن ؾمٌٞمؾ أهؾ هذه اَلداي٦م ُمٖم٤مير ًمًٌٞمؾ أهؾ اًمٖمْم٥م  ,

ًمٞمٝمقدقهو وم٤مٟم٘مًؿ اْلٚمؼ اذن إمم صمَلصم٦م أىم٤ًمم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه -همػمهؿواًمٜمّم٤مرى و ،ا

سمح٥ًم طمٔمف  ،سمحّمقَل٤م ًمف واؾمتٛمراره٤م وطمٔمف ُمـ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ 9ُمٜمٕمؿ قمٚمٞمف9اَلداي٦م

وُمٖمْمقب قمٚمٞمف -ل ُيقومؼ َل٤موُمـ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م-وو٤مل ل يٕمط هذه اَلداي٦م 

طم٤مئر ٓ هيتدي إًمٞمٝم٤م ؾمٌٞمَل-  ،طم٤مئد قمٜمٝم٤م 9قمرومٝم٤م ول يقومؼ ًمٚمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌٝم٤م- وم٤مًمْم٤مل

ومف قمـ اْلؼ سمٕمد ُمٕمرومتف سمف ُمع قمٚمٛمف  واعمٖمْمقب قمٚمٞمف ُمتحػم ُمٜمحرف قمٜمٝم٤م ٟٓمحرا

اًمْم٤مل واقمت٘م٤مدا و قمٛمًَل وِّب٤م-وم٤مٕول اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف ىم٤مئؿ سم٤مَلدى وديـ اْلؼ قمٚمَم 

 -قمٛمًَل و ُمٜمًٚمخ ُمٜمف قمٚمًَم  ،قمٙمًف

ُمٜمًٚمخ قمٛمَل واهلل اعمقومؼ  واعمٖمْمقب قمٚمٞمف ٓ يرومع ومٞمٝم٤م رأؾم٤م قم٤مرف سمف قمٚمَم

اًمٗم٤محت٦م همػممه٤م وَُمـ ذاق ـمٕمؿ اًمّمَلة قَمٚمَِؿ أنف ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمتٙمٌػم وًمٚمّمقاب 

ومٚمٙمؾٍّ قمٌقديتف ُمـ قمٌقدي٦م  ،اًمًجقد ُم٘م٤مُمٝم٤مواًمريمقع ويمَم ٓ ي٘مقم همػم اًم٘مٞم٤مم  ،ُم٘م٤مُمٝم٤م

ٌقدي٦م صمؿه ًمٙمؾ آي٦م ُمـ آي٤مت اًمٗم٤محت٦م قم ،قمٌقدي٦م ٓ حتّمؾ ذم همػمه٤موشم٠مبػٌم واًمّمَلة هٌّ 

ٝم٤م ٓ يقضمد ذم همػمه٤م-وذوق و صمؿ ذع ًمف رومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمريمقع  ,وضمد َُيّمُّ

 ،قمٌقدي٦م ظم٤مص٦ًم ًمٚمٞمديـ يمٕمٌقدي٦م سم٤مىمل اجلقارحو ،زيٜم٦ًم ًمٚمّمَلةو ،شمٕمٔمٞمَم ُٕمر اهلل

زيٜمتٝم٤م وشمٕمٔمٞمؿ ًمِمٕم٤مئره٤م صمؿ ذع و ،طمٚمٞم٦ُم اًمّمَلةقومٝم ☺ًمًٜمه٦م رؾمقل اهلل  ٤ماشم٤ٌمقمً و

يم٤مًمتٚمٌٞم٦م ذم اٟمت٘م٤مٓت  ،ت اًمّمَلة ُمـ ُريمـ إمم ريمـذم اٟمت٘م٤مٓقًمف اًمتٙمٌػم اًمذي ه

)ممٞمز ًمٞمٕمٚمؿ ،يمَم أن اًمتٚمٌٞم٦م ؿمٕم٤مر اْل٩م ،ؿمٕم٤مر اًمّمَلةقومٝم ،ُمـ ُمِمٕمر إمم ُمِمٕمر ،اْل٤مجِّ 

شمٕمٔمٞمؿ اًمرب شمٕم٤ممم وشمٙمٌػمه سمٕم٤ٌمدشمف وطمده  صمؿ ذع ًمف سم٠من َيْمع قأن ه اًمّمَلة ه
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وشمذًمَل ًمٕمزشمف ومثٜم٤مء  اؾمتٙم٤مٟم٦م َلٞمٌتفو ،ًمٕمٔمٛم٦م رسمف ٤مًمٚمٛمٕمٌقد ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمريمقع ظمْمققمً 

 ،يٜمٙمس ًمف رأؾمفو ،يْمع ًمف ىم٤مُمتفو ،أن حيٜمل ًمف صٚمٌفقاًمٕمٌد قمغم رسمف رم هذا اًمريمـ ه

اعم٘مؽمن سمتٕمٔمٞمٛمف- وم٤مضمتٛمع ًمف  ،سمتًٌٞمحف ٤مٟم٤مـم٘مً  ،ًمف يٙمؼمه ُُمٕمٔمًَم و ،حيٜمل ًمف فمٝمرهو

َيتٛمع ًمف ذم و ،ظمْمقع اًم٘مقل قمغم أتؿ إطمقالو ،ظمْمقع اجلقارحو ،ظمْمقع اًم٘مٚم٥م

 ،اًمذيمر ُم٤م يٗمرق سمف سملم اْلْمقع ًمرسمفواًمتٕمٔمٞمؿ واًمتقاوع وْلْمقع هذا اًمريمـ ُمـ ا

اًمٕمٔمٛم٦م وصػ و ،وم٢منه اْلْمقع وصػ اًمٕمٌد ،اْلْمقع ًمٚمٕمٌٞمد سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمضو

سمحٞم٨م  ،يتْم٤مءل ًمرسمفو ،اًمرب ومت٤مم قمٌقدي٦م اًمريمقع أن يتّم٤مهمر اًمرايمع

رسمف يث٧ٌم ُمٙم٤مٟمف شمٕمٔمٞمٛمف وْلٚم٘مف و ،شمّم٤مهمره ًمرسمف ُمـ ىمٚمٌف يمؾه شمٕمٔمٞمؿ ومٞمف ًمٜمٗمًفقيٛمح

وطمده ٓذيؽ ًمف إذا قمٔمهؿ اًم٘مٚم٥م اًمرب ظمرج شمٕمٔمٞمؿ اْلٚمؼ  ويمٚمَم اؾمتقمم قمغم ىمٚمٌف 

قمٜمد ٟمٗمًف وم٤مًمريمقع قازداد شمّم٤مهمره هو ،ىمقى ظمرج ُمٜمف شمٕمٔمٞمؿ اْلٚمؼو ،شمٕمٔمٞمؿ اًمربِّ 

يثٜمل و ،اًمتٙمٛمٚم٦م- صمؿ ذع ًمف أن حيٛمد رسمفواجلقارح سم٤مًمتٌع واًم٘مّمد و ،ًمٚم٘مٚم٥م سم٤مًمذات

ُمٜمتّم٥م اًم٘م٤مُم٦م ُمٕمتدَل٤م  ،رضمققمف إمم أطمًـ هٞمئ٤مشمفوّم٤مسمف اٟمتوقمٚمٞمف سمآٓئف قمٜمد اقمتداًمف 

سم٠من  ،رضمققمف إمم أطمًـ شم٘مقيؿواٟمتّم٤مسمف ويثٜمل قمٚمٞمف سمآٓئف قمٜمد اقمتداًمف وومٞمحٛمد رسمف 

هداه َلذا اْلْمقع اًمذي ىمد طمرُمف همػمه- صمؿ ٟم٘مٚمف ُمٜمف إمم ُم٘م٤مم آقمتدال وووم٘مف 

َلذا ذع ًمف و ،ة ذم ذًمؽسملم يديف يمَم يم٤من ذم طم٤مًم٦م اًم٘مراء ،واىمٗم٤م ذم ظمدُمتف ،آؾمتقاءو

َلذا آقمتدال ذوٌق واعمجد ٟمٔمػم ُم٤م ذع ًمف ُمـ طم٤مل اًم٘مراءة ذم ذًمؽ وُمـ اْلٛمد 

ـٌ ُم٘مّمقد قهو ،طم٤مًمفوَيّمف ؾمقى ذوق اًمريمقع و ،طم٤مل حيّمؾ ًمٚم٘مٚم٥موظم٤مص  ريم

ُيٓمٞمُٚمف يمَم يٓمٞمؾ  ☺َلذا يم٤من رؾمقل اهلل واًمًجقد ؾمقاء- وًمذاشمف يمريمـ اًمريمقع 

 ☺يمَم ذيمرٟم٤مه ذم هديف  ،اًمتٛمجٞمدواْلٛمد وُمـ اًمثٜم٤مء  ُيٙمثر ومٞمفو ،اًمًجقدواًمريمقع 

ره٤م- و"ًمريب اْلٛمد ،ًمريب اْلَٛمد"9يم٤من ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُيٙمثر ومٞمف ُمـ ىمقلوذم صَلشمف  يٙمرِّ

ُمـ أقمْم٤مئف قُيٕمٓمل ذم ؾمجقده يمؾ همْمو ،َيره ؾم٤مضمداقويدٟموصمؿ ذع ًمف أن يٙمؼم 
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 ،راهمَم ًمف أنٗمفُمًٜمدة  ،ومٞمْمع ٟم٤مصٞمتف سم٤مٕرض سملم يدي رسمف ،طمٔمهف ُمـ اًمٕمٌقدي٦م

ٓؾمٞمَم وضمف ىمٚمٌف ُمع ووضمٝمف ـ سم٤مٕرض قهويْمع أذف ُم٤م ومٞمف ـ و ،ظم٤موٕم٤م ًمف ىمٚمٌف

رً   ،أذف ُم٤م ومٞمف سملم يدي ؾمٞمِّدهوًمف وضمٝمف  ا وضمٝمف اًمٔم٤مهر ؾم٤مضمدا قمغم إرض ُمٕمٗمِّ

ًَل  ،ضمقارطمفوًمف ىمٚمٌف  ٤مظم٤موٕمً  ،أنٗمف راهمًَم  شمف ٤مظم٤موٕمً  ،ًمٕمٔمٛم٦م رسمف ُمتذًمِّ ًٌ  ،ًمٕمزه  ،إًمٞمف ٤مُمٜمٞم

ًٓ  ٤مُمًتٙمٞمٜمً  ىمد ص٤مرت أقم٤مًمٞمف ُمٚمقي٦ًم ٕؾم٤مومٚمف-وىمد ـم٤مسمؼ ىمٚمٌف  ،ااٟمٙم٤ًمرً و ٤مظمْمققمً و ذ

ىمد ؾمجد و ،رم ذًمؽ طم٤مل ضمًده ومًجد اًم٘مٚم٥م ًمٚمرب يمَم ؾمجد اجلًد سملم يدي اهلل

ب ومٝمقرضمَله ومٝمذا اًمٕمٌد هو ،ريمٌت٤مهويداه و ،وضمٝمفوُمٕمف أنٗمف  ًم٘مري٥م اعم٘مره أىمرب قا

سمٓمٜمف قمـ و ،خذيف قمـ ؾم٤مىمٞمفؾم٤مضمد وذع ًمف أن ُي٘مؾه ومقهوُم٤م يٙمقن ُمـ رسمف قومٝم

 ُمٜمف طمّٔمف ُمـ اْلْمقع ٓ حيٛمَؾ سمٕمْمف  ،قَمُْمديف قمـ ضمٜمٌٞمفوومخذيف 
ٍ
ًمٞم٠مظمذ يمؾ ضمزء

وم٠مطمِر سمف سمف ذم هذه اْل٤مل أن يٙمقن أىمرب إمم رسمف ُمٜمف ذم همػمه٤م ُمـ إطمقال  -٤مسمٕمًْم 

ؾم٤مضمٌد( قهوأىمرُب ُم٤م يٙمقُن اًمٕمٌُد ُمـ رسمهف "9ؾمٚمؿويمَم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،يمٚمِّٝم٤م

ِل٤م يم٤من ؾمجقد اًم٘مٚم٥م ظمْمققمف اًمت٤مم ًمرسّمف أُمٙمٜمف اؾمتداُم٦م هذا اًمًجقد ورواه ُمًٚمؿ 

اهلل ؾمجدًة ٓ وأي "9هؾ يًجد اًم٘مٚم٥م ىم٤مل9إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمَم ىمٞمؾ ًمٌٕمض اًمًٚمػ

 ،ذًّمفو ،ضمؾ( إؿم٤مرة إمم إظم٤ٌمت اًم٘مٚم٥مويرومع رأؾمف ُمٜمٝم٤م طمتك يٚم٘مك اهلل قمزه 

ىمٌتف ًمف ذم اْلَلء و ،َم يم٤منطمْمقره ُمع اهلل أيٜموإٟم٤مسمتف وشمقاوٕمف و ،ظمْمققمفو ُمرا

 -اًمذيمرواًمًجقد واًمريمقع واًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة  9ِل٤م سمٜمٞم٧م اًمّمَلة قمغم َخسو ،اعمألو

 خم حم جم يل ُّٱ 9ًم٘مقًمف "٤مىمٞم٤مُمً " ومًّٛمٞم٧م 9ؾمٛمٞم٧م سم٤مؾمؿ يمؾ واطمد ُمـ هذه اْلٛمس
 رئُّٱ 9ىمراءة" ًم٘مقًمف"و،  َّ ىم مم  خم حم ُّٱ 9ىمقًمفو ،;91اعمزُمؾ>  َّ مم
ء َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ  َّ ىثيث نث مث زث ُّٱ ،;967>اإلها

 ،;932اًمٌ٘مرة>  َّ زي ري ٰى ين ُّٱ 9ًم٘مقًمف"٤مريمققمً "ؾمّٛمٞم٧مو- ;937>اعمزُمؾ

 - ;937>اعمراؾمَلت َّهنجه من خن حن جن ممُّ
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 ،;87 9اْلجر> َّ زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ 9ًم٘مقًمف "اؾمجقدً "و

 حن جن يم ُّٱ 9ًم٘مقًمف"ا ذيمرً "- و;908>اًمٕمٚمؼ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ9 وىمقًمف
 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ ،;98اجلٛمٕم٦م> َّخن
أول و ،أذف أذيم٤مره٤م اًم٘مراءةو ،أذف أومٕم٤مَل٤م اًمًجقدو- ;98اعمٜم٤موم٘مقن> َّجئ يي

ظُمتٛم٧م و ،اومتتح٧م سم٤مًم٘مراءة  َّ يل ىل مل ُّٱ ؾمقرة ☺ؾمقرة أنزًم٧م قمغم اًمٜمٌل 

وأيمرم  9آظمره٤م ؾمجقد-ا ه  ىمٚم٧موأوَل٤م ىمراءة  ،ومقوٕم٧م اًمريمٕم٦م قمغم ذًمؽ ،سم٤مًمًجقد

ّم٤مْللم ظم٤مص٦م رم سمف ُمـ اُم٤مم راؿمد  وىمد ُمٚمئ٧م صٗمح٤مت اًمت٤مريخ سم٠مظم٤ٌمر اًم

ظمِمققمٝمؿ سم٤مًمّمَلة وُمـ ذًمؽ  ُم٤م روى قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم وأظمٞمف قمٌداًمٚمف سمـ اًمزسمػم 

رى اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم  مم٤م حيرك اًم٘مٚم٥م همٌٓم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ إؾم٤ٌمب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ 

وهك رم اْل٘مٞم٘م٦م ُمؿ شمٙمٚمؿ قمٜمف اًمٕمٚمَمء يمثػما واضمتٝمدوا أظمت٤مر ُمٜمف رم هذا اًمقضمٞمز ىمٚمٞمَل 

ًمف آُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م رم خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ قمـ طمْمقر اًم٘مٚم٥م وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤م

اعمٕمٜمك إول9 طمْمقر اًم٘مٚم٥م يمَم   9ضورة رم اًمّمَلة ًمٚمخِمقع ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل ؒ

ُمَلسمس ًمف، وؾم٥ٌم ذًمؽ اَلٛم٦م، وم٢مٟمف ُمتك قذيمرٟم٤م، وُمٕمٜم٤مه أن يٗمرغ اًم٘مٚم٥م ُمـ همػم ُم٤م ه

 اًمّمَلة، أمهؽ أُمر طمي ىمٚمٌؽ ضورة ومَل قمَلج إلطمْم٤مره إٓ سف اَلٛم٦م إمم

واٟمٍماف اَلٛم٦م ي٘مقى ويْمٕمػ سمح٥ًم ىمقة اإليَمن سم٤مٔظمرة واطمت٘م٤مر اًمدٟمٞم٤م، ومٛمتك 

رأي٧م ىمٚمٌؽ ٓ حيي رم اًمّمَلة، وم٤مقمٚمؿ أن ؾمٌٌف وٕمػ اإليَمن، وم٤مضمتٝمد رم 

ىمٚمٞمَل رم قىمٚم٧م وآ وم٤مُٕمر ضمد ظمٓمػم ويٜمٌف قمغم ذًمؽ اْلٓمر ومٞمف اًمتدسمر وًم)شم٘مقيتف-

 ىئ ُّٱ9 ومٗمك اًمٜم٤ًمء, رشمك اًمٜم٤ًمء واًمتقسم٦م ىمقمم شمٕم٤ممم قمـ صَلة اعمٜم٤موم٘ملم رم ؾمق
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 حس جس مخ ُّٱ9 ورم سمراءة ,;031>اًمٜم٤ًمء9   َّ يث ىث  نث مث زث رث يت
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس
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  َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ

ومٚمٜمدرك ىمٚمقسمٜم٤م اظمقاٟمك وأطم٤ٌمسمك ىمٌؾ اؾمتحٙم٤مم اًمٕمٚمؾ وومقات إوان ، ;43>اًمتقسم٦م9 

ًمٚمتٙمٛمٚم٦م وان يم٤من ىمد ُم٣م ذيمر  ضمديد ُمع اسمـ ىمداُم٦م ؒ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  وقمقد

رم اعمٕمٜمك  سمٕمْم٤م ُمـ يمَلُمف ذاك ُمثؾ اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م وًمٙمـ دقمٜم٤م ُمٕمف أن ؒ

وم٘م٤مل واعمٕمٜمك اًمث٤مين9 اًمتٗمٝمؿ عمٕمٜمك اًمٙمَلم وم٢مٟمف أُمر وراء طمْمقر  (اًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مٟمكوأ

ف اًمذهـ إمم ُمع اًمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك، ومٞمٜمٌٖمل س ا اًم٘مٚم٥م، ٕنف رسمَم يم٤من اًم٘مٚم٥م طم٤مًض 

د إذا ل شمٜم٘مٓمع ل شمٜمٍمف  إدراك اعمٕمٜمك سمدومع اْلقاـمر اًمِم٤مهمٚم٦م وىمٓمع ُمقاده٤م، وم٤من اعمقا

اْلقاـمر  قمٜمٝم٤م واعمقاد، إُم٤م فم٤مهرة9 وهك ُم٤م يِمٖمؾ اًمًٛمع واًمٌٍم، وإُم٤م سم٤مـمٜم٦م9 

أؿمد يمٛمـ شمِمٕم٧ٌم سمف اَلٛمقم رم أودي٦م اًمدٟمٞم٤م، وم٢مٟمف ٓ يٜمحٍم ومٙمره رم ومـ واطمد، قوه

، ٕن ُم٤م وىمع رم اًم٘مٚم٥م يم٤مف رم آؿمتٖم٤مل سمف- وقمَلج ذًمؽ إن ول يٖمٜمف همض اًمٌٍم

د اًمٔم٤مهرة، سم٘مٓمع ُم٤م يِمٖمؾ اًمًٛمع واًمٌٍم، وه اًم٘مرب ُمـ اًم٘مٌٚم٦م، قيم٤من ُمـ اعمقا

واًمٜمٔمر إمم ُمقوع ؾمجقده، وآطمؽماز رم اًمّمَلة ُمـ اعمقاوع اعمٜم٘مقؿم٦م، وأن ٓ 

صغم رم اٟمٌج٤مٟمٞم٦م   يؽمك قمٜمده ُم٤م يِمٖمؾ طمًف، وم٢من اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ ِل٤م

د اًم٤ٌمـمٜم٦م،  ٤مإهن٤م ألٝمتٜمل آٟمٗمً "َل٤م أقمَلم ٟمزقمٝم٤م وىم٤مل9 قمـ صَليت"-وإن يم٤من ُمـ اعمقا

إمم ُم٤م ي٘مرأ رم اًمّمَلة ويِمٖمٚمٝم٤م سمف قمـ همػمه،  ا ومٓمريؼ قمَلضمف أن يرد اًمٜمٗمس ىمٝمرً 

ويًتٕمد ًمذًمؽ ىمٌؾ اًمدظمقل رم اًمّمَلة، سم٠من ي٘م٣م أؿمٖم٤مًمف، وَيتٝمد رم شمٗمريغ ىمٚمٌف 

يمر أظمرة وظمٓمر اًم٘مٞم٤مم سملم يدي اهلل قمز وضمؾ وهقل اعمٓمٚمع، وم٤من وَيدد قمغم ٟمٗمًف ذ

ل شمًٙمـ إومٙم٤مر سمذًمؽ، ومٚمٞمٕمٚمؿ أنف إٟمَم يتٗمٙمر ومٞمَم أمهف واؿمتٝم٤مه، ومٚمٞمؽمك شمٚمؽ 

اًمِمٝمقات وًمٞم٘مٓمع شمٙمؾ اًمٕمَلئؼ- واقمٚمؿ9 أن اًمٕمٚم٦م ُمتك متٙمٜم٧م ٓ يٜمٗمٕمٝم٤م إٓ اًمدواء 

أن شمٜم٘ميض اًمّمَلة رم اعمج٤مذسم٦م، اًم٘مقى، واًمٕمٚم٦م إذا ىمقي٧م ضم٤مذسم٧م اعمّمغم وضم٤مذِّب٤م إمم 

ًمف ومٙمره، ويم٤مٟم٧م أصقات قوُمثؾ ذًمؽ يمٛمثؾ رضمؾ حت٧م ؿمجرة أراد أن يّمٗم

اًمٕمّم٤مومػم شمِمقش قمٚمٞمف ورم يده ظمِم٦ٌم يٓمػمه٤م ِّب٤م، ومَم يًت٘مر ومٙمره طمتك شمٕمقد 
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اًمٕمّم٤مومػم ومٞمِمتٖمؾ ِّب٤م، وم٘مٞمؾ ًمف9 هذا ؿمئ ٓ يٜم٘مٓمع، وم٢من أردت اْلَلص وم٤مىمٓمع 

قمٚم٧م وشمٗمرىم٧م أهمّم٤مهن٤م اٟمجذسم٧م ألٞمٝم٤م إومٙم٤مر اًمِمجرة، ومٙمذًمؽ ؿمجرة اًمِمٝمقة إذا 

يم٤مٟمجذاب اًمٕمّم٤مومػم إمم إؿمج٤مر واًمذسم٤مب إمم إىمذار، ومذه٥م اًمٕمٛمر اًمٜمٗمٞمس رم دومع 

ُم٤م ٓ يٜمدومع، وؾم٥ٌم هذه اًمِمٝمقات اًمتل شمقضم٥م هذه إومٙم٤مر طم٥م اًمدٟمٞم٤م- ىمٞمؾ ًمٕم٤مُمر 

9 هؾ حتدصمؽ ٟمٗمًؽ سمٌمء ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م رم اًمّمَلة؟ وم٘م٤مل9 سمـ قمٌد ىمٞمس ؒ

ختتٚمػ إؾمٜم٦م ذم أطم٥مُّ إزم ُمـ أضمد هذا- واقمٚمؿ9 أن ىمٓمع طم٥م اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م  ٕن

أُمر صٕم٥م وزواًمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمزيز، ومٚمٞم٘مع آضمتٝم٤مد رم اعمٛمٙمـ ُمٜمف، واهلل اعمقومؼ 

واعمٕملم- اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م9 اًمتٕمٔمٞمؿ هلل واَلٞم٦ٌم، وذًمؽ يتقًمد ُمـ ؿمٞمئلم9 ُمٕمروم٦م ضمَلل 

ٗمس وأهن٤م ُمًتٕمٌدة، ومٞمتقًمد ُمـ اعمٕمرومتلم9 اهلل شمٕم٤ممم وقمٔمٛمتف، وُمٕمروم٦م طم٘م٤مرة اًمٜم

آؾمتٙم٤مٟم٦م، واْلِمقع- وُمـ ذًمؽ اًمرضم٤مء9 وم٤مٟمف زائد قمغم اْلقف، ومٙمؿ ُمـ ُمٕمٔمؿ 

سمّمَلشمف  ٤مسمره واعمّمغم يٜمٌٖمل أن يٙمقن راضمٞمً قهي٤مسمف ْلقف ؾمٓمقشمف يمَم يرضم ٤مُمٚمٙمً 

اًمثقاب، يمَم َي٤مف ُمـ شم٘مّمػمه اًمٕم٘م٤مب- ويٜمٌٖمك ًمٚمٛمّمغم أن حيي ىمٚمٌف قمٜمد يمؾ ؿمئ 

ّمَلة، وم٢مذا ؾمٛمع ٟمداء اعم١مذن ومٚمٞمٛمثؾ اًمٜمداء ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م ويِمٛمر ًمَلضم٤مسم٦م، وًمٞمٜمٔمر ُمـ اًم

ُم٤مذا َيٞم٥م، وسم٠مي سمدن حيي- وإذا ؾمؽم قمقرشمف ومٚمٞمٕمٚمؿ أن اعمراد ُمـ ذًمؽ شمٖمٓمٞم٦م 

ومْم٤مئح سمدٟمف قمـ اْلٚمؼ، ومٚمٞمذيمر قمقرات سم٤مـمٜمف وومْم٤مئح هه اًمتل ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ 

اًمٜمدم، واْلٞم٤مء واْلقف وإذا اؾمت٘مٌؾ اْل٤مًمؼ، وًمٞمس َل٤م قمٜمف ؾم٤مشمر، وأهن٤م يٙمٗمره٤م 

اًم٘مٌٚم٦م وم٘مد سف وضمٝمف قمـ اجلٝم٤مت إمم ضمٝم٦م سمٞم٧م اهلل شمٕم٤ممم، ومٍمف ىمٚمٌف إمم اهلل 

شمٕم٤ممم أومم ُمـ ذًمؽ، ومٙمَم أنف ٓ يتقضمف إمم ضمٝم٦م اًمٌٞم٧م إٓ سم٤مٟٓمٍماف قمـ همػمه٤م، 

ه- إذا يمؼمت أهي٤م  يمذًمؽ اًم٘مٚم٥م ٓ يٜمٍمف إمم اهلل شمٕم٤ممم إٓ سم٤مٟٓمٍماف قمَم ؾمقا

عمّمغم، ومَل يٙمذسمـ ىمٚمٌؽ ًم٤ًمٟمؽ، ٕنف إذا يم٤من رم ىمٚمٌؽ أيمؼم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ىمد ا

وم٘متف قمغم ـم٤مقم٦م اهلل  يمذسم٧م، وم٤مطمذر أن يٙمقن اَلقى قمٜمدك أيمؼم سمدًمٞمؾ إيث٤مرك ُمقا

وىمد شمْمٛمٜم٧م اًمًٜم٦م واَلدى اًمٜمٌقى سمٕمْم٤م ُمـ شمٚمؽ اعمٕمٞمٜم٤مت  )ىمقًمف  9شمٕم٤ممم-ا ه ىمٚم٧م
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ويمذًمؽ – (ٛمداومٕم٦م إظمٌثلمسموٓ صَلة سمحية ـمٕم٤مم  أ 9اًمّمحٞمح اًمٍميح ☺

اًمّمَلة امم ُم٤م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر وُمـ صمؿ يٍمف قمـ وقمـ زظمروم٦م اعم٤ًمضمد  أ ☺هنٞمف 

 -سم٤مًمّمَلة امم ؾمؽمة  ☺وٓ ٟمٜمًك أيْم٤م وصٞمتف – اْلِمقع

ورم ظمت٤مم هذه اعم٠ًمل٦م أظمك اًمداقمٞم٦م اْلٌٞم٥م  أىمقل ًمٜمٗمًك واي٤مك يقضمد ىمٓم٤مع 

ن يم٤مٟم٧م ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من قمريض ُمـ هذه إُم٦م ٓشمٕمٜمٞمٝمؿ ُم٤ًمئؾ وأىمقال اًمٗم٘مف وا

واٟمَم يريدون اًمٗم٤مئدة اعم٤ٌمذة واًمنيٕم٦م  وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمٗمٙمرة رم ختّمٞمص ُمٌح٨م 

ٕطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وآي٤مهت٤م ان وضمدت  شمٙمقن ُم٤مدة دقمقي٦م شمرسمقي٦م  عمثؾ ه١مٓء 

سملم يدى  (وهاضم٤م ُمٜمػما ًمدراؾم٦م ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف  ًمٚمٛمريديـ سمٕمٜمقان )هداي٦م اًمقطمك

ُم٤مقمدا إول سملم يديؽ ًمٓمٌٞمٕمتف  واٟمك رم هذا أىمتدى سم٠مئٛم٦م  أضمزاء اًمٙمت٤مب اْلٛم٦ًم

يم٤مٟم٧م َلؿ ُمّمٜمٗم٤مت ه٤مُم٦م  َل٤م ذوح ُمـ أقمٛمدة وم٘مف اْلدي٨م ومٛمثَل يم٤من ذح اًمًٜم٦م 

وقمٚمٞمف يم٤من ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح وذوطمف اًمٙمثػمة يمَم ٟمٕمٚمؿ    ًمَلُم٤مم اًمٌٖمقى ؒ

ويم٤من  اهلل وذطمف ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مٟمك  ويم٤من اعمٜمت٘مك ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م اجلد ؒ

م ًمٚمح٤مومط اسمـ طمجر ؒ  -وذطمف ؾمٌؾ اًمًَلم ًمٚمّمٜمٕم٤مٟمك سمٚمقغ اعمرا
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 (هداية الوحى) 

وقمدده٤م )وأقمٜمك سمف هٜم٤م  مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م رم وم٘مف اًمٓمٝم٤مرة واًمّمَلة 

ُمـ صحٞمح ؾمٜمـ أبك داوود  /0 ُمـ اًمٕمٛمدة + 33 ُمـ اعمِمٙم٤مة +60ُم٤مئ٦م وأرسمٕمقن( 

طمدي٨م( أطم٧ٌٌم أن أظمتؿ /03اجلٛمٚم٦م أظمرى ًمتٙمقن  2 ُمـ سمٚمقغ اعمرام وهٜم٤مك 01+ 

ِّب٤م هذا اجلزء إول  راقمٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمّمح٦م صمٌقشم٤م واًمٍماطم٦م دًٓم٦م قمغم مجٚم٦م ُمـ اًمٗمقائد 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتذيمرة واًمتقصمٞمؼ ِل٤م ؾمٌؼ قاًمٗم٘مٝمٞم٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن دروس سمٛمٗمرده٤م وًم

ُمٜمٝم٤م وُم٣م ظمَلل اًمٙمَلم قمغم ُم٤ًمئٚمٝم٤م  وُم٤م اظمؽمشمف هٜم٤م ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ُمـ 

ُمٔم٤مهن٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت  واظمؽمت ُمٜمٝم٤م هٜم٤م رم ُمٌحثٜم٤م هذا  يمت٤مب ُمِمٙم٤مة أؿمٝمر 

اعمّم٤مسمٞمح رطمؿ اهلل ُمّمٜمٗمف وُمٕمف اإلُم٤مم اًمٌٖمقى ص٤مطم٥م اعمّم٤مسمٞمح ريمزت رم 

وٟمٕمٚمؿ أن  آظمتٞم٤مر قمغم اًمّمحٞمح   ويمذًمؽ  قمٛمدة إطمٙم٤مم ٓسمـ ىمداُم٦م ؒ

يم٤من وسمٕمده٤م  أطم٤مديثف رم إهمٚم٥م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ويمٗمك ِّب٤م ُمـ درضم٦م رم اًمّمح٦م  ؒ

شمٕم٤ممم  شمٙمٗمك   هٜم٤مك قمنم ُمـ يمت٤مب صحٞمح ؾمٜمـ أبك داوود ًمٚمٕمَلُم٦م إًم٤ٌمٟمك ؒ

ُمع ؾم٤مسم٘مٝم٤م يمَم ىمٚم٧م ؾمٚمٗم٤م  ًمدروس ُمًت٘مٚم٦م ًمٖمزارة ومقائده٤م  راقمٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمتًٚمًؾ 

همػمه٤م رم واعمقوققمك ُمع اًمّمح٦م رم طمدود اعمت٤مح واعمٛمٙمـ ًمَلؾمتٗم٤مدة سم٤مًمدروس أ

  ,9فمٜمك وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل قسمٞمح   اإلُم٤مم )وزم اًمديـ أبىم٤مل ص٤مطم٥م ُمِمٙم٤مة اعمّم٤م

رم سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة  ُم٤م يدل قمغم ومْمؾ اًمٓمٝم٤مرة    ؒ اْلٓمٞم٥م اًمٕمٛمري اًمتؼميزي(،

 ,9وأمهٞمتٝم٤م ًمٚمٓمٝم٤مرة اعمٕمٜمقي٦م

اًمٓمٝمقر ؿمٓمر اإليَمن، »9 ☺قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,0

ُم٤م سملم اًمًَموات  ,متألوأ ,ٛمد هلل متمنواْلٛمد هلل متأل اعمٞمزان، وؾمٌح٤من اهلل واْل
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وإرض، واًمّمَلة واًمٜمقر،واًمّمدىم٦م سمره٤من، واًمّمؼم وٞم٤مء، واًم٘مرآن طمج٦م ًمؽ 

 - رواه ُمًٚمؿ- شُمقسم٘مٝم٤موقمٚمٞمؽ- يمؾ اًمٜم٤مس يٖمدو9 وم٤ٌمئع ٟمٗمًف ومٛمٕمت٘مٝم٤م أوأ

اهلل سمف قأٓ أدًمٙمؿ قمكم ُم٤م يٛمح»9 ☺قمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,

9 سمكم ي٤م رؾمقل اهلل! ىم٤مل9 شًمدرضم٤متاْلٓم٤مي٤م- ويرومع سمف ا إؾم٤ٌمغ اًمقوقء قمكم »- ىم٤مًمقا

- شاعمٙم٤مره، ويمثرة اْلٓمك إزم اعم٤ًمضمد، واٟمتٔم٤مر اًمّمَلة سمٕمد اًمّمَلة، ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط

رواه >ردد; ُمرشملم-  شومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط»وذم طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ أنس9 

اًمٓمٞمٌك رم ذطمف  ىمقًمف9 وًمٚمٗم٤مئدة  ىم٤مل اإلُم٤مم –- ٤م- وذم رواي٦م اًمؽمُمذي9 صمَلصمً ُمًٚمؿ

يٜمتٔمر صَلة أظمرى، ويٕمٚمؼ  اُمٜمٗمردً و9 إذا صكم سم٤مجلَمقم٦م أشُمٕمٜم٤مه» شواٟمتٔم٤مر اًمّمَلة»

يِمتٖمؾ سمٙمًٌف وىمٚمٌف ويٙمقن ذم سمٞمتف، أوومٙمره ِّب٤م، إُم٤م سم٠من َيٚمس ذم اعمًجد يٜمتٔمره٤م، أ

ورضمؾ »ُمٕمٚمؼ ِّب٤م يٜمتٔمر طمْمقره٤م، ويمؾ ذًمؽ داظمؾ ذم هذا اْلٙمؿ، وي١ميده ُم٤م ورد9 

 -شسم٤معمًجد إذا ظمرج ُمٜمف طمتك يٕمقد إًمٞمف ىمٚمٌف ُمٕمٚمؼ

اؾمؿ ِل٤م يرسمط سمف،  ٤مأيًْم قي٘م٤مل9 راسمٓم٧م إذا ٓزُم٧م اًمثٖمر، وه شاًمرسم٤مط»ىمقًمف9 

9 اعمراسمٓم٦م ُمَلزُم٦م اًمٕمدو، شىمض»- ٤موؾمٛمل اعمٙم٤من اًمذي ظمص سم٢مىم٤مُم٦م طمٗمٔم٦م ومٞمف رسم٤مـمً 

اًمِمد، واعمٕمٜمك أن هذه إقمَمل هل اعمراسمٓم٦م اْل٘مٞم٘مٞم٦م؛ ٕهن٤م قُم٠مظمقذ ُمـ اًمرسمط، وه

شمًد ـمرق اًمِمٞمٓم٤من قمكم اًمٜمٗمس، وشم٘مٝمر اَلقى ومتٜمٕمٝم٤م قمـ ىمٌقل اًمقؾم٤موس، وإشم٤ٌمع 

اجلٝم٤مد إيمؼم، إذ اْلٙمٛم٦م قاًمِمٝمقات، ومٞمٖمٚم٥م ِّب٤م طمزب اهلل ضمٜمقد اًمِمٞمٓم٤من، وذًمؽ ه

 ذم ذع اجلٝم٤مد شمٙمٛمٞمؾ اًمٜم٤مىمّملم، وُمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمٗم٤ًمد واإلهمقاء-ا ـه

طمًـ ُمـ شمقو٠م وم٠م»9 ☺، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙وقمـ قمثَمن،  ,1

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، شاًمقوقء، ظمرضم٧م ظمٓم٤مي٤مه ُمـ ضمًده طمتك خترج ُمـ حت٧م أفمٗم٤مره

 ,إذا شمقو٠م اًمٕمٌد اعمًٚمؿ»9 ☺وقمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,2

 ,ومٖمًؾ وضمٝمف، ظمرج ُمـ وضمٝمف يمؾ ظمٓمٞمئ٦م ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕمٞمٜمٞمف ُمع اِل٤مء ,اعم١مُمـوأ
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٤من سمٓمِمتٝم٤م يداه ُمع ُمع آظمر ىمٓمر اِل٤مء وم٢مذا همًؾ يديف ظمرج ُمـ يديف يمؾ ظمٓمٞمئ٦م يموأ

وم٢مذا همًؾ رضمٚمٞمف؛ ظمرضم٧م يمؾ ظمٓمٞمئ٦م ُمِمتٝم٤م رضمَله ُمع  ,ُمع آظمر ىمٓمر اِل٤مءوأ ,اِل٤مء

 رواه ُمًٚمؿ- شُمـ اًمذٟمقب ٤مطمتك َيرج ٟم٘مٞمً  ,ُمع آظمر ىمٓمر اِل٤مءوأ ,اِل٤مء

ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ »9 ☺، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙قمـ قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب،  ,3

ؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل، وأن اًمقوقء، صمؿ ي٘مقل9 أ ,ومٞمًٌغوأ ,أطمد يتقو٠م ومٞمٌٚمغ

وذم رواي٦م9 أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل، وطمده ٓ ذيؽ ًمف،  ,قمٌده ورؾمقًمف احمٛمدً 

إٓ ومتح٧م ًمف أبقاب اجلٜم٦م اًمثَمٟمٞم٦م، يدظمؾ ُمـ أهي٤م  ,قمٌده ورؾمقًمف اوأؿمٝمد أن حمٛمدً 

، ويمذا اسمـ إبػم شأومراد ُمًٚمؿ»واْلٛمٞمدي ذم  شصحٞمحف»هٙمذا رواه ُمًٚمؿ ذم  شؿم٤مء

- وذيمر اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ذم آظمر طمدي٨م ُمًٚمؿ قمكم ُم٤م شُمع إصقلضم٤م»ذم 

 ,-شمهللا اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمتقاسملم، واضمٕمٚمٜمل ُمـ اعمتٓمٝمريـ»رويٜم٤مه، وزاد اًمؽمُمذي9 

 -4قمـ سمٕمض أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة ؾمت٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اقمت٤ٌمرا ُمـ رىمؿ    وذيمر ؒ

ـ ْلقم 9 أنتقو٠م ُم☺ؾم٠مل رؾمقل اهلل  قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، أن رضمًَل  ,4

- ىم٤مل9 أنتقو٠م ُمـ ْلقم شإن ؿمئ٧م ومتقو٠م، وإن ؿمئ٧م ومَل شمتقو٠م»اًمٖمٜمؿ؟ ىم٤مل9 

- ىم٤مل9 أصكم ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ؟ ىم٤مل9 شٟمٕمؿ! ومتقو٠م ُمـ ْلقم اإلسمؾ»اإلسمؾ؟ ىم٤مل9 

 -رواه ُمًٚمؿ شٓ»- ىم٤مل9 أصكم ذم ُم٤ٌمرك اإلسمؾ؟ ىم٤مل9 شٟمٕمؿ»

ك إذا يم٤مٟمقا قم٤مم ظمٞمؼم طمت ☺قمـ ؾمقيد سمـ اًمٜمٕمَمن9 أنف ظمرج ُمع رؾمقل اهلل  ,5

صكم اًمٕمٍم، صمؿ دقم٤م سم٤مٕزواد، ومٚمؿ ي١مت إٓ  ,وهل ُمـ أدٟمك ظمٞمؼم, سم٤مًمّمٝم٤ٌمء

وأيمٚمٜم٤م، صمؿ ىم٤مم إزم اعمٖمرب،  ☺سم٤مًمًقيؼ، وم٠مُمر سمف ومثري، وم٠ميمؾ رؾمقل اهلل 

 ومٛمْمٛمض وُمْمٛمْمٜم٤م، صمؿ صكم ول يتقو٠م- رواه اًمٌخ٤مري-

ئط ومَل إذا أتٞمتؿ اًمٖم٤م»9 ☺قمـ أيب أيقب إنّم٤مري، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,6

- ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- ىم٤مل اًمِمٞمخ شهمرسمقا وشمًت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م، وٓ شمًتدسمروه٤م، وًمٙمـ ذىمقا أ
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9 هذا اْلدي٨م ذم اًمّمحراء؛ وأُم٤م ذم اًمٌٜمٞم٤من، ومَل سم٠مس ِل٤م اإلُم٤مم حمٞمل اًمًٜم٦م، ؒ

 -روى

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، ىم٤مل9 ارشم٘مٞم٧م ومقق سمٞم٧م طمٗمّم٦م ًمٌٕمض طم٤مضمتل،  ,7

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ,اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ اًمِم٤ممي٘ميض طم٤مضمتف ُمًتدسمر  ☺ومرأي٧م رؾمقل اهلل 

أن ٟمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ًمٖم٤مئط  ,☺يٕمٜمل رؾمقل اهلل , وقمـ ؾمٚمَمن، ىم٤مل9 هن٤مٟم٤م ,8

أن ٟمًتٜمجل وٟمًتٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمَلصم٦م أطمج٤مر، أوأن ٟمًتٜمجل سم٤مًمٞمٛملم، أوسمقل، أوأ

   -رواه ُمًٚمؿسمٕمٔمؿ- وسمرضمٞمع أ

 إين مهللا»إذا دظمؾ اْلَلء ي٘مقل9  ☺وقمـ أنس، ىم٤مل9 يم٤من رؾمقل اهلل   , /0

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شأقمقذ سمؽ ُمـ اْل٨ٌم واْل٤ٌمئ٨م

إهنَم ًمٞمٕمذسم٤من، وُم٤م »سم٘مؼميـ، وم٘م٤مل9  ☺وقمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل9 ُمر اًمٜمٌل  ,00

وذم رواي٦م عمًٚمؿ9 ٓ يًتٜمزه  ,يٕمذسم٤من ذم يمٌػم- أُم٤م أطمدمه٤م ومٙم٤من ٓ يًتؽم ُمـ اًمٌقل

٘مٝم٤م صمؿ أظمذ ضمريدة رـم٦ٌم، ومِم ش؛ وأُم٤م أظمر ومٙم٤من يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م,ُمـ اًمٌقل

سمٜمّمٗملم، صمؿ همرز ذم يمؾ ىمؼم واطمدة- ىم٤مًمقا9 ي٤م رؾمقل اهلل! ل صٜمٕم٧م هذا؟ وم٘م٤مل9 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شًمٕمٚمف أن َيٗمػ قمٜمٝمَم ُم٤م ل يٞم٤ًٌم»

 -"ويم٤مء اًمًف اًمٕمٞمٜم٤من ومٛمـ ٟم٤مم ومٚمٞمتقو٠م"9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9قمـ قمكم ىم٤مل ,01

 9صح هذا ذم همػم اًم٘م٤مقمد ِل٤م 9داود  ىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٞمل اًمًٜم٦م ؒقرواه أب

يٜمتٔمرون اًمٕمِم٤مء طمتك ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿ  ☺يم٤من أص٤مب رؾمقل اهلل  9قمـ أنس ىم٤مل

 9يٜم٤مُمقن سمدل 9داود واًمؽمُمذي إٓ أنف ذيمرومٞمفقرواه أب -صمؿ يّمٚمقن وٓ يتقو١مون

 -وومٞمف قمـ سمٕمض أطمٙم٤مم  آهمت٤ًمل يٜمتٔمرون اًمٕمِم٤مء طمتك ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿ

سمع صمؿ ضمٝمده٤م إذا ضمٚمس سملم ؿمٕمٌٝم٤م إر"9ىم٤مل ☺قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  ,02

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  وومٞمٝمَم   أيْم٤م "وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ وإن ل يٜمزل
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ي٤م رؾمقل اهلل إن اهلل ٓ يًتحٞمل ُمـ  9قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٞمؿ ,03

ومٖمٓم٧م أم "إذا رأت اِل٤مء"☺اْلؼ ومٝمؾ قمغم اعمرأة ُمـ همًؾ إذا اطمتٚمٛم٧م ىم٤مل اًمٜمٌل 

ة ىم٤مل ٕمؿ شمرسم٧م يٛمٞمٜمؽ ومٌؿ ٟم"9ؾمٚمٛم٦م وضمٝمٝم٤م وىم٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أوحتتٚمؿ اعمرأ

 "؟يِمٌٝمٝم٤م وًمده٤م

يم٤من إذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م سمدأ  9☺أن اًمٜمٌل  ☺قمـ قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل  ,04

ومٖمًؾ يديف صمؿ يتقو٠م يمَم يتقو٠م ًمٚمّمَلة صمؿ يدظمؾ أص٤مسمٕمف ذم اِل٤مء ومٞمخٚمؾ ِّب٤م أصقل 

ؿمٕمره صمؿ يّم٥م قمغم رأؾمف صمَلث همرف سمٞمديف صمؿ يٗمٞمض اِل٤مء قمغم ضمٚمده يمٚمف  ُمتٗمؼ 

يٌدأ ومٞمٖمًؾ يديف ىمٌؾ أن يدظمٚمٝمَم اإلٟم٤مء صمؿ يٗمرغ سمٞمٛمٞمٜمف قمغم  9اي٦م عمًٚمؿقمٚمٞمف   وذم رو

 -ؿمَمًمف ومٞمٖمًؾ ومرضمف صمؿ يتقو٠م

ة ُمـ إنّم٤مر ؾم٠مل٧م اًمٜمٌل  9قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ,05 قمـ همًٚمٝم٤م ُمـ  9☺أن اُمرأ

ىم٤مًم٧م يمٞمػ "ظمذي ومرص٦م ُمـ ُمًؽ ومتٓمٝمري ِّب٤م"9اعمحٞمض وم٠مُمره٤م يمٞمػ شمٖمتًؾ ىم٤مل

وم٤مضمتٌذهت٤م إزم وم٘مٚم٧م "ؾمٌح٤من اهلل شمٓمٝمري"لىم٤مًم٧م يمٞمػ ىم٤م"شمٓمٝمري ِّب٤م"أتٓمٝمر ىم٤مل

 -شمتٌٕمل ِّب٤م أبر اًمدم

ة أؿمد وٗمر رأد وم٠من٘مْمف  9وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م ىمٚم٧م ,06 ي٤م رؾمقل اهلل إين اُمرأ

ٓ إٟمَم يٙمٗمٞمؽ أن حتثل قمغم رأؾمؽ صمَلث طمثٞم٤مت صمؿ شمٗمٞمْملم "ًمٖمًؾ اجلٜم٤مسم٦م ىم٤مل

 رواه ُمًٚمؿ  -"قمٚمٞمؽ اِل٤مء ومتٓمٝمريـ

ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة آُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م  لىم٤م وقمـ سمٕمض شمٚمؽ إطمٙم٤مم أيْم٤م 

 9اعم٘مدؾمك  ؒ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,0   9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ُ َصَلَة » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ٌَُؾ اّلِله ٓ َيْ٘م

٠مَ   -شَأطَمِديُمْؿ إَذا َأطْمَدَث طَمتهك َيَتَقوه
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,1   9◙قَم
ِ
٠َم َأطَمُديمُ » 9ىم٤مل ☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله ْؿ إَذا شَمَقوه

ـْ اؾْمَتْجَٛمَر وَمْٚمُٞمقشمِرْ  ،صُمؿه ًمَِٞمٜمَْتثِرْ  ،وَمْٚمَٞمْجَٕمْؾ ذِم َأنِْٗمِف َُم٤مءً  ـْ َٟمْقُِمِف  ،َوَُم َوإَِذا اؾْمَتْٞمَ٘مَظ َأطَمُديُمْؿ ُِم

 صَمَلصمً 
ِ
ٌَْؾ َأْن ُيْدظِمَٚمُٝمََم ذِم اإِلَٟم٤مء ْؾ َيَدْيِف ىَم

ًِ ـَ  سم٤مشم٧م يداه(    ،٤موَمْٚمَٞمْٖم    وَم٢ِمنه َأطَمَديُمْؿ ٓ َيْدِري َأيْ

ٚمِؿٍ  ًْ ُ
ِ
 » 9َوذِم ًَمْٗمٍظ عم

ِ
٤مء ـَ اِْلَ َتٜمِِْمْؼ سمِِٛمٜمَْخَرْيِف ُِم ًْ  -شوَمْٚمَٞم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,2   9◙قَم
ِ
 » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله

ِ
٤مء ـه َأطَمُديُمْؿ ذِم اِْلَ ٌُقًَم ٓ َي

اِئِؿ اًمهِذي ٓ ََيِْري ُؾ ُِمٜمْفُ  ،اًمده ًِ ٚمِؿٍ  شصُمؿه َيْٖمَت ًْ ُ
ِ
ًِ » 9َوعم ائِِؿ ٓ َيْٖمَت  اًمده

ِ
٤مء ُؾ َأطَمُديُمْؿ ذِم اِْلَ

 -شضُمٜم٥ٌُم قَوهُ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,3   ،◙قم
ِ
 » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله

ِ
َب اًْمَٙمْٚم٥ُم ذِم إَٟم٤مء إَذا َذِ

ٌْٕمً  ْٚمُف ؾَم
ًِ  -(وعمًٚمؿ )أوٓهـ سم٤مًمؽماب -ش٤مَأطَمِديُمْؿ وَمْٚمَٞمْٖم

٤مَن  ,4 ـِ قَمٗمه َن َُمْقمَم قُمْثََمَن سْم ـْ ُْحَْرا  » 9¶قَم
ٍ
 ،َأنهُف َرَأى قُمْثََمَن َدقَم٤م سمَِقُوقء

ـْ إَٟم٤مِئفِ  ٍت  ،وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم َيَدْيِف ُِم ا َٚمُٝمََم صَمَلَث َُمره ًَ   ،وَمَٖم
ِ
صُمؿه  ،صُمؿه َأْدظَمَؾ َيِٛمٞمٜمَُف ذِم اًْمَقُوقء

َؾ َوضْمَٝمُف صَمَلصمً  ،مَتَْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَِْمَؼ َواؾْمَتٜمَْثرَ  ًَ   ،٤مصُمؿه هَم
ِ
صُمؿه  ،ْروَمَ٘ملْمِ صَمَلصًم٤مَوَيَدْيِف إمَم اعْم

َح سمَِرأْؾِمفِ  ًَ َؾ يمِْٚمَت٤م ِرضْمَٚمْٞمِف صَمَلصًم٤م ،َُم ًَ ِله  9صُمؿه ىَم٤مَل  ،صُمؿه هَم ٠ُم  ☺َرَأي٧ُْم اًمٜمٌه َيَتَقوه

٠َم َٟمحْ » 9َوىَم٤مَل  ،ُوُوقِئل َهَذاقَٟمحْ  ـْ شَمَقوه ُث  ،صُمؿه َصغمه َريْمَٕمَتلْمِ  ،ُوُوقِئل َهَذاقَُم ٓ حُيَدِّ

فُ  ًَ ـْ َذْٟمٌِِف- وِمٞمِٝمََم َٟمْٗم َم ُِم  هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مده

 ،صُمؿه َأْدظَمَؾ َيَدُه ذِم اًمتهْقرِ , ورم طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمزيد قمـ يمٞمٗمٞم٦م ُمًح اًمرأس ,5

َح َرْأؾَمفُ  ًَ ًة َواطِمَدةً  ،وَمَٛم ٌََؾ ِِّبََِم َوَأْدسَمَر َُمره َؾ ِرضْمَٚمٞمْفِ  ،وَم٠َمىْم ًَ ِم » 9َوذِم ِرَواَي٦مٍ  -شصُمؿه هَم سَمَدَأ سمُِٛمَ٘مده

ِذي سَمَدَأ ُِمٜمْفُ  ،طَمتهك َذَه٥َم ِِّبََِم إمَم ىَمَٗم٤مهُ  ،َرْأؾِمفِ  ٤م طَمتهك َرضَمَع إمَم اعْمََٙم٤مِن اًمه مُهَ وىم٤مل  شصُمؿه َرده

ىمٞمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ زيد سمـ  9وذم اعمتٗمؼ قمٚمٞمفرم حت٘مٞم٘مف ًمٚمٛمِمٙم٤مة  إًم٤ٌمٟمك ؒ

ٚمٝمَم ومدقم٤م سم٢مٟم٤مء وم٠ميمٗم٠م ُمٜمف قمغم يديف ومٖمً ☺شمقو٠م ًمٜم٤م ووقء رؾمقل اهلل  9قم٤مصؿ

صمَلصم٤م صمؿ أدظمؾ يده وم٤مؾمتخرضمٝم٤م ومٛمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ ُمـ يمػ واطمدة ومٗمٕمؾ ذًمؽ 
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صمَلصم٤م صمؿ أدظمؾ يده وم٤مؾمتخرضمٝم٤م ومٖمًؾ وضمٝمف صمَلصم٤م صمؿ أدظمؾ يده وم٤مؾمتخرضمٝم٤م ومٖمًؾ 

يديف إمم اعمروم٘ملم ُمرشملم ُمرشملم صمؿ أدظمؾ يده وم٤مؾمتخرضمٝم٤م ومٛمًح سمرأؾمف وم٠مىمٌؾ سمٞمديف 

وذم   ☺يم٤من ووقء رؾمقل اهلل  وأدسمر صمؿ همًؾ رضمٚمٞمف إمم اًمٙمٕمٌلم صمؿ ىم٤مل هٙمذا

وم٠مىمٌؾ ِّبَم وأدسمر سمدأ سمٛم٘مدم رأؾمف صمؿ ذه٥م ِّبَم إمم ىمٗم٤مه صمؿ ردمه٤م طمتك رضمع  9رواي٦م

ومٛمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ واؾمتٜمثر  9إمم اعمٙم٤من اًمذي سمدأ ُمٜمف صمؿ همًؾ رضمٚمٞمف  وذم رواي٦م

ومٛمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ ُمـ يمٗم٦م واطمدة  9صمَلصم٤م سمثَلث همروم٤مت ُمـ ُم٤مء  وذم رواي٦م أظمرى

صم٤م  وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري9 ومٛمًح رأؾمف وم٠مىمٌؾ ِّبَم وأدسمر ُمرة واطمدة صمؿ ومٗمٕمؾ ذًمؽ صمَل

ُمرة  ☺شمقو٠م رؾمقل اهلل  9همًؾ رضمٚمٞمف إمم اًمٙمٕمٌلم وقمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

شمقو٠م  ☺أن اًمٜمٌل  9رواه اًمٌخ٤مري وقمـ قمٌد اهلل سمـ زيد -ُمرة ل يزد قمغم هذا

أٓ  9د وم٘م٤ملأنف شمقو٠م سم٤معم٘م٤مقم ◙رواه اًمٌخ٤مري وقمـ قمثَمن  -ُمرشملم ُمرشملم

رواه ُمًٚمؿ   وقمـ اعمٖمػمة سمـ  -ومتقو٠م صمَلصم٤م صمَلصم٤م ؟☺أريٙمؿ ووقء رؾمقل اهلل 

رواه  -شمقو٠م ومٛمًح سمٜم٤مصٞمتف وقمغم اًمٕمَمُم٦م وقمغم اْلٗملم ☺إن اًمٜمٌل  9ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل

  -ُمًٚمؿ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ,5    » 9ىَم٤مًَم٧ْم  ▲قَم
ِ
ٚمِفِ  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله ـُ ذِم شَمٜمَٕمُّ ٌُُف اًمتهَٞمٛمُّ  ،ُيْٕمِج

ٚمِفِ   -شَوذِم ؿَم٠ْمنِِف يُمٚمِّفِ  ،َوـُمُٝمقِرهِ  ،َوشَمَرضمُّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,6 ِلِّ  ◙قَم ـْ اًمٜمٌه تِل » 9ىَم٤مَل  ☺قَم ًَمْقٓ َأْن َأؿُمؼه قَمغَم ُأُمه

ِك قِمٜمَْد يُمؾِّ َصَلةٍ  َقا ًِّ  -شََُٕمْرهُتُْؿ سم٤ِمًم

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ,7 ـْ قَمكِمِّ سْم ا يُمٜم٧ُْم َرضُمًَل »ىَم٤مَل9  ◙قَم وَم٤مؾْمَتْحَٞمْٞم٧ُم َأْن َأؾْم٠َمَل  ،ءً َُمذه

 
ِ
ََٙم٤مِن اسْمٜمَتِِف ُِمٜمِّل ☺َرؾُمقَل اّلِله

ِ
٠َمَلفُ  ،عم ًَ ـَ إؾَْمَقِد وَم ْ٘مَداَد سْم

ِ
ُؾ  9وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمَُمْرُت اعْم ًِ َيْٖم

٠مُ  ،َذيَمَرهُ   -شَوَيَتَقوه
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ـِ قَم٤مِصٍؿ اِلَْ  ,8 ـِ َزْيٍد سْم  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ـِ مَتِٞمٍؿ قَم ٌه٤مِد سْم ـْ قَم  9ىَم٤مَل  ◙٤مِزيِنِّ قَم

ِلِّ » ُف  ☺ؿُمِٙمَل إمَم اًمٜمٌه َلِة، وَمَ٘م٤مَل9 ٓ َيٜمٍَْمِ َء ذِم اًمّمه ْ ٞمهُؾ إًَمْٞمِف َأنهُف ََيُِد اًمٌمه ضُمُؾ َُيَ اًمره

َٛمَع َصْقشمً  ًْ  -ش٤مََيَِد ِرحيً و، أَ ٤مطَمتهك َي

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم  ,/0 ِله » ▲َوقَم ٤ٌَمَل قَمغَم  ،لٍّ ُأيِتَ سمَِّمٌِ  ☺َأنه اًمٜمٌه وَم

  ،صَمْقسمِفِ 
ٍ
٤مهُ  ،وَمَدقَم٤م سمََِمء ٌََٕمُف إيه ٚمِؿٍ  شوَم٠َمتْ ًْ ُ

ِ
ٌََٕمُف سَمْقًَمفُ » 9َوعم ْٚمفُ  ،وَم٠َمتْ ًِ   -شَوَلْ َيْٖم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ,00 ـْ َأنَِس سْم يِبٌّ » 9ىَم٤مَل  ◙قَم ِجدِ  ،ضَم٤مَء َأقْمَرا ًْ ٤ٌَمَل ذِم ـَم٤مِئَٗم٦ِم اعْمَ  ،وَم

ِلُّ وَمٜمََٝم٤مُهُؿ اًم ،وَمَزضَمَرُه اًمٜمه٤مُس  ِلُّ  ☺ٜمٌه   ☺وَمَٚمَمه ىَم٣َم سَمْقًَمُف َأَُمَر اًمٜمٌه
ٍ
ـْ َُم٤مء  ،سمَِذُٟمقٍب ُِم

 -شوَم٠ُمْهِريَؼ قَمَٚمْٞمفِ 

ـِ َي٤مِهٍ  ,01 ِر سْم ـْ قَمَمه ِلُّ » 9ىَم٤مَل  ¶قَم ٧ٌُْم  ،ذِم طَم٤مضَم٦مٍ  ☺سَمَٕمَثٜمِل اًمٜمٌه  ،وَم٠َمضْمٜمَ

٤مءَ  ِٕمٞمدِ  ،وَمَٚمْؿ َأضِمِد اِْلَ هْم٧ُم ذِم اًمّمه ٦مُ يَمََم مَتَره  ،وَمَتَٛمره اسمه ِله  ،ُغ اًمده وَمَذيَمْرُت  ☺ صُمؿه َأتَْٞم٧ُم اًمٜمٌه

سَم٦ًم , إٟمهََم َيْٙمِٗمَٞمَؽ َأْن شَمُ٘مقَل سمَِٞمَدْيَؽ َهَٙمَذا 9وَمَ٘م٤مَل  ،َذًمَِؽ ًَمفُ  َب سمَِٞمَدْيِف إَْرَض َضْ صُمؿه َضَ

ََمَل قَمغَم اًْمَٞمِٛملمِ  ،َواطِمَدةً  َح اًمِمِّ ًَ ْٞمِف َوَوضْمَٝمفُ  ،صُمؿه َُم  -شَوفَم٤مِهَر يَمٗمه

02,  
ِ
ٌِْد اّلِله ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِله  9¶قَم ًً » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه اًمٜمٌه ٞم٧ُم ََخْ

، َلْ ٤مُأقْمٓمِ

ٌْكِم   ىَم
ِ
ـْ إَنٌَِْٞم٤مء ـه َأطَمٌد ُِم ػَمَة ؿَمْٝمرٍ  9ُيْٕمَٓمُٝم ًِ قْم٥ِم َُم ُت سم٤ِمًمرُّ َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِم إَْرُض  ،ُٟمٍِمْ

ِجًدا َوـَمُٝمقًرا ًْ تِ  ،َُم ـْ ُأُمه َلُة وَمْٚمُٞمَّمؾِّ وَم٠َميََُّم َرضُمٌؾ ُِم َٖم٤مٟمِؿُ  ،ل َأْدَريَمْتُف اًمّمه  ،َوُأطِمٚمه٧ْم زِم اعْمَ

ٌْكِم  ؾه ٕطََمٍد ىَم
َٗم٤مقَم٦مَ  ،َوَلْ حَتِ ٦مً  ،َوُأقْمٓمِٞم٧ُم اًمِمه ٌَْٕم٨ُم إمَم ىَمْقُِمِف ظَم٤مصه ِلُّ ُي َوسُمِٕمْث٧ُم  ،َويَم٤مَن اًمٜمٌه

٦مً   -شإمَم اًمٜمه٤مِس قَم٤مُمه

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ,03 ٌَْٞمشٍ َأنه وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜمْ » ▲قَم ِله  ٧9َم َأيِب طُم  ☺ؾَم٠َمَل٧ِم اًمٜمٌه

َلةَ  ،إينِّ ُأؾْمَتَح٤مُض وَمَل َأـْمُٝمرُ  9وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ـْ  ،إنه َذًمَِؽ قِمْرٌق  ،ٓ 9ىَم٤مَل  ؟َأوَم٠َمَدُع اًمّمه َوًَمِٙم

ٞمِْملَم وِمٞمَٝم٤م تِل يُمٜم٧ِْم حَتِ َلَة ىَمْدَر إَيه٤مِم اًمه كِم َوَصكمِّ  ،َدقِمل اًمّمه ًِ  -شصُمؿه اهْمَت

   - ٟمٙمٛمؾ ُمٕم٤م قمـ سمٕمض أطمٙم٤مم اًمّمَلة وهمػمه٤م   ىم٤مل ؒ ورم اعمِمٙم٤مة ,



   

 
364 
 

 : اجلزء األولقهيالفلىجيز ا

وأن٤م ضمٜم٥م، وم٠مظمذ  ☺;، ىم٤مل9 ًم٘مٞمٜمل رؾمقل اهلل ◙قمـ أيب هريرة > ,0

سمٞمدي، ومٛمِمٞم٧م ُمٕمف طمتك ىمٕمد، وم٤مٟمًٚمٚم٧م وم٠متٞم٧م اًمرطمؾ، وم٤مهمتًٚم٧م صمؿ ضمئ٧م، 

>ؾمٌح٤من اهلل! إن; »وم٘مٚم٧م ًمف، وم٘م٤مل9  شأيـ يمٜم٧م ي٤م أب٤م >هريرة;؟»ىم٤مقمد- وم٘م٤مل9 قوه

- هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري، وعمًٚمؿ ُمٕمٜم٤مه، وزاد سمٕمد ىمقًمف9 وم٘مٚم٧م ًمف9 ًم٘مد شجساعم١مُمـ ٓ يٜم

ًم٘مٞمتٜمل وأن٤م ضمٜم٥م، ومٙمره٧م أن أضم٤مًمًؽ طمتك أهمتًؾ- ويمذا اًمٌخ٤مري ذم رواي٦م 

 أظمرى-

اًمّمٚمقات اْلٛمس، »9 ☺; ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙قمـ أيب هريرة > ,1

ٜم٧ٌم اًمٙم٤ٌمئر- واجلٛمٕم٦م إزم اجلٛمٕم٦م، ورُمْم٤من إزم رُمْم٤من؛ ُمٙمٗمرات ِل٤م سمٞمٜمٝمـ إذا اضمت

 رواه ُمًٚمؿ-

سم٤ٌمب أطمديمؿ يٖمتًؾ ومٞمف  ا أن هنرً قأرأيتؿ ًم»9 ☺وقمٜمف، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,2

 ًً ومذًمؽ »ىم٤مًمقا9 ٓ يٌ٘مك ُمـ درٟمف رء ىم٤مل9  ش، هؾ يٌ٘مك ُمـ درٟمف رء؟٤ميمؾ يقم َخ

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شاهلل ِّبـ اْلٓم٤مي٤مقُمثؾ اًمّمٚمقات اْلٛمس، يٛمح

، أي إقمَمل أطم٥م إزم اهلل شمٕم٤مزم؟ ☺وقمـ اسمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل9 ؾم٠مل٧م اًمٜمٌل  ,3

- ىمٚم٧م9 صمؿ أي؟ ىم٤مل9 شسمر اًمقاًمديـ»- ىمٚم٧م9 صمؿ أي؟ ىم٤مل9 شاًمّمَلة ًمقىمتٝم٤م»ىم٤مل9 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفاؾمتزدشمف ًمزادين- ق- ىم٤مل9 طمدصمٜمل ِّبـ، وًمشاجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

وىم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م »9 ☺قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,4

ضمؾ يمٓمقًمف، ُم٤م ل حيي اًمٕمٍم- ووىم٧م اًمٕمٍم ُم٤م ل شمّمٗمر اًمِمٛمس، يم٤من فمؾ اًمر

اًمِمٛمس- ووىم٧م صَلة اعمٖمرب ُم٤م ل يٖم٥م اًمِمٗمؼ- ووىم٧م صَلة اًمٕمِم٤مء إزم ٟمّمػ 

اًمٚمٞمؾ إوؾمط- ووىم٧م صَلة اًمّمٌح ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر ُم٤م ل شمٓمٚمع اًمِمٛمس، وم٢مذا 

 -رواه ُمًٚمؿ- شـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس وم٠مُمًؽ قمـ اًمّمَلة؛ وم٢مهن٤م شمٓمٚمع سملم ىمرين اًمِمٞمٓم٤من
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إذا اؿمتد اْلر وم٠مبردوا »9 ☺قمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل و ,5

سم٤مًمٔمٝمر، وم٢من ؿمدة اْلر ُمـ ومٞمح »- وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري قمـ أيب ؾمٕمٞمد شسم٤مًمّمَلة

، وم٠مذن َل٤م سمٜمٗمًلم9 ٤مضمٝمٜمؿ، واؿمتٙم٧م اًمٜم٤مر إزم رِّب٤م، وم٘م٤مًم٧م9 رب! أيمؾ سمٕميض سمٕمًْم 

د ُم٤م دمدون ُمـ ٟمٗمس ذم اًمِمت٤مء، وٟمٗمس ذم اًمّمٞمػ، أؿمد ُم٤م دمدون ُمـ اْلر، وأؿم

- ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري9 وم٠مؿمد ُم٤م دمدون ُمـ اْلر ومٛمـ ؾمٛمقُمٝم٤م، شاًمزُمٝمرير

 -شوأؿمد ُم٤م دمدون ُمـ اًمؼمد ومٛمـ زُمٝمريره٤م

يًٙم٧م سملم اًمتٙمٌػم وسملم اًم٘مراءة  ☺قمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 يم٤من رؾمقل اهلل  ,6

وسملم اًم٘مراءة ُم٤م إؾمٙم٤مشم٦م- وم٘مٚم٧م9 سم٠ميب أن٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل! إؾمٙم٤مشمؽ سملم اًمتٙمٌػم 

أىمقل9 مهللا سم٤مقمد سمٞمٜمل وسملم ظمٓم٤مي٤مي يمَم سم٤مقمدت سملم اعمنمق »شم٘مقل؟ ىم٤مل9 

واعمٖمرب، مهللا ٟم٘مٜمل ُمـ اْلٓم٤مي٤م يمَم يٜم٘مك اًمثقب إبٞمض ُمـ اًمدٟمس، مهللا اهمًؾ 

- ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- وومٞمٝمَم قمـ قم٤مئِم٦م أن رؾمقل اهلل صغم شظمٓم٤مي٤مي سم٤مِل٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمد

مهللا وم٢مين أقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اًمٜم٤مر  9ِّب١مٓء اًمدقمقاتقدقماهلل قمٚمٞمف وآلف وؾمٚمؿ يم٤من ي

وقمذاب اًمٜم٤مر وومتٜم٦م اًم٘مؼم وقمذاب اًم٘مؼم وُمـ ذ ومتٜم٦م اًمٖمٜمك وُمـ ذ ومتٜم٦م اًمٗم٘مر 

وأقمقذ سمؽ ُمـ ذ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل مهللا اهمًؾ ظمٓم٤مي٤مي سمَمء اًمثٚم٩م واًمؼمد وٟمؼ 

وسملم ظمٓم٤مي٤مى يمَم ىمٚمٌك ُمـ اْلٓم٤مي٤م يمَم ٟم٘مٞم٧م اًمثقب إبٞمض ُمـ اًمدٟمس وسم٤مقمد سمٞمٜمل 

سم٤مقمدت سملم اعمنمق واعمٖمرب مهللا وم٤مين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٙمًؾ واَلرم واِل٠مبؿ 

 (7.64)وُمًٚمؿ  (1/1, //3.1)رواه اًمٌخ٤مري  -واعمٖمرم

وذم رواي٦م9  ,إذا ىم٤مم إزم اًمّمَلة ☺، ىم٤مل9 يم٤من اًمٜمٌل ◙قمـ قمكم، , 7

 وضمٝم٧م وضمٝمل ًمٚمذي ومٓمر اًمًٛمقات»يمؼم- صمؿ ىم٤مل9  ,يم٤من إذا اومتتح اًمّمَلة

وُم٤م أن٤م ُمـ اعمنميملم، إن صَليت وٟمًٙمل وحمٞم٤مي ومم٤ميت هلل رب  ٤موإرض طمٜمٞمٗمً 

اًمٕم٤معملم، ٓ ذيؽ ًمف، وسمذًمؽ أُمرت وأن٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، مهللا أن٧م اعمٚمؽ ٓ إهل إٓ 
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، ٤مأن٧م، أن٧م ريب وأن٤م قمٌدك، فمٚمٛم٧م ٟمٗمز، واقمؽموم٧م سمذٟمٌل، وم٤مهمٗمر زم ذٟمقيب مجٞمٕمً 

 ٕطمًـ إظمَلق، ٓ هيدي ٕطمًٜمٝم٤م إٓ أن٧م، إٟمف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أن٧م، واهدين

واسف قمٜمل ؾمٞمئٝم٤م، ٓ يٍمف قمٜمل ؾمٞمئٝم٤م إٓ أن٧م، ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ واْلػم يمٚمف ذم 

يديؽ، واًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ، أن٤م سمؽ وإًمٞمؽ، شم٤ٌمريم٧م وشمٕم٤مًمٞم٧م، أؾمتٖمٗمرك وأتقب 

مهللا ًمؽ ريمٕم٧م، وسمؽ آُمٜم٧م، وًمؽ أؾمٚمٛم٧م، ظمِمع ًمؽ »وإذا ريمع ىم٤مل9  شإًمٞمؽ

مهللا رسمٜم٤م ًمؽ »- وم٢مذا رومع رأؾمف ىم٤مل9 شخمل، وقمٔمٛمل، وقمّمٌلؾمٛمٕمل، وسمٍمي، و

- وإذا شاْلٛمد ُمؾء اًمًَموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمَم، وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء سمٕمد

مهللا ًمؽ ؾمجدت، وسمؽ آُمٜم٧م، وًمؽ أؾمٚمٛم٧م، ؾمجد وضمٝمل ًمٚمذي »ؾمجد ىم٤مل9 

- صمؿ يٙمقن ُمـ آظمر شظمٚم٘مف وصقره، وؿمؼ ؾمٛمٕمف وسمٍمه، شم٤ٌمرك اهلل أطمًـ اْل٤مًم٘ملم

مهللا اهمٗمر زم ُم٤م ىمدُم٧م وُم٤م أظمرت، وُم٤م أهرت »٘مقل سملم اًمتِمٝمد واًمتًٚمٞمؿ9 ُم٤م ي

وُم٤م أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أهوم٧م، وُم٤م أن٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمل- أن٧م اعم٘مدم وأن٧م اعم١مظمر، ٓ إهل 

 -رواه ُمًٚمؿ- شإٓ أن٧م

9 أن٤م ☺وقمـ أيب ْحٞمد اًم٤ًمقمدي، ىم٤مل ذم ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ,8 

ف إذا يمؼم ضمٕمؾ يديف طمذاء ُمٜمٙمٌٞمف، وإذا ريمع 9 رأيت☺أطمٗمٔمٙمؿ ًمّمَلة رؾمقل اهلل 

أُمٙمـ يديف م ريمٌتٞمف، صمؿ هٍم فمٝمره، وم٢مذا رومع رأؾمف اؾمتقى طمتك يٕمقد يمؾ وم٘م٤مر 

ُمٙم٤مٟمف، وم٢مذا ؾمجد ووع يديف همػم ُمٗمؽمش وٓ ىم٤مسمْمٝمَم، واؾمت٘مٌؾ سم٠مـمراف أص٤مسمع 

رضمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م، وم٢مذا ضمٚمس ذم اًمريمٕمتلم ضمٚمس قمكم رضمٚمف اًمٞمنى وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك، وم٢مذا 

ذم اًمريمٕم٦م أظمرة ىمدم رضمٚمف اًمٞمنى وٟمّم٥م إظمرى، وىمٕمد قمكم ُم٘مٕمدشمف     ضمٚمس

 رواه اًمٌخ٤مري-

ُمٜمٙمٌٞمف إذا اومتتح ويم٤من يرومع يديف طمذ ☺وقمـ اسمـ قمٛمر9 أن رؾمقل اهلل  ,/0

ؾمٛمع »اًمّمَلة، وإذا يمؼم ًمٚمريمقع، وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع رومٕمٝمَم يمذًمؽ، وىم٤مل9 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمًجقد- - ويم٤من ش، رسمٜم٤م ًمؽ اْلٛمدشاهلل عمـ ْحده
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وقمـ ٟم٤مومع9 أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا دظمؾ ذم اًمّمَلة يمؼم ورومع يديف، وإذا ريمع  ,00

رومع يديف، وإذا ىم٤مل9 ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده؛ رومع يديف، وإذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم رومع يديف- 

 -رواه اًمٌخ٤مري ☺ورومع ذًمؽ اسمـ قمٛمر إزم اًمٜمٌل 

إذا يمؼم رومع يديف طمتك  ☺9 يم٤من رؾمقل اهلل وقمـ ُم٤مًمؽ سمـ اْلقيرث، ىم٤مل ,01

حي٤مذي ِّبَم أذٟمٞمف، وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع وم٘م٤مل9 ؾمٛمع اهلل عمـ ْحده؛ ومٕمؾ ُمثؾ 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفذًمؽ- وذم رواي٦م9 طمتك حي٤مذي ِّبَم ومروع أذٟمٞمف- 

يّمكم، وم٢مذا يم٤من ذم وشمر ُمـ صَلشمف ل يٜمٝمض طمتك  ☺وقمٜمف، أنف رأي اًمٜمٌل  ,02

 -اًمٌخ٤مريرواه - ايًتقي ىم٤مقمدً 

رومع يديف طملم دظمؾ ذم اًمّمَلة،  ☺وقمـ وائؾ سمـ طمجر9 أنف رأي اًمٜمٌل , 03

يمؼم صمؿ اًمتحػ سمثقسمف، صمؿ ووع يده اًمٞمٛمٜمك قمكم اًمٞمنى، ومٚمَم أراد أن يريمع أظمرج 

رومع يديف،  شؾمٛمع اهلل عمـ ْحده»يديف ُمـ اًمثقب، صمؿ رومٕمٝمَم ويمؼم ومريمع، ومٚمَم ىم٤مل9 

 -رواه ُمًٚمؿ شومٚمَم ؾمجد، ؾمجد سملم يمٗمٞمف

وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل9 يم٤من اًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك , 04

 -رواه اًمٌخ٤مريقمكم ذراقمف اًمٞمنى ذم اًمّمَلة- 

إذا ىم٤مم إزم اًمّمَلة  ☺وقمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 يم٤من رؾمقل اهلل  ,(05+06) 22

طملم يرومع صٚمٌف  شؾمع اهلل عمـ ْحده»يٙمؼم طملم ي٘مقم، صمؿ يٙمؼم طملم يريمع، صمؿ ي٘مقل9 

صمؿ يٙمؼم طملم هيقي، صمؿ يٙمؼم طملم  شرسمٜم٤م ًمؽ اْلٛمد»ىم٤مئؿ9 قاًمريمٕم٦م، صمؿ ي٘مقل وهُمـ 

يرومع رأؾمف، صمؿ يٙمؼم طملم يًجد، صمؿ يٙمؼم طملم يرومع رأؾمف، صمؿ يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم 

                             اًمّمَلة يمٚمٝم٤م طمتك ي٘مْمٞمٝم٤م، ويٙمؼم طملم ي٘مقم ُمـ اًمثٜمتلم سمٕمد اجلٚمقس- ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-                                              

وذات إطمٙم٤مم   وقمقد امم اًمتٙمٛمٚم٦م ُمـ قمٛمدة إطمٙم٤مم وآُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م ؒ

 -واْلدي٨م رىمؿ
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ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اْْلُْدِريِّ  ,04   ◙قَم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلِله ٓ َصَلَة » 9َأنهُف ىم٤مَل  ☺قَم

ْٛمُس  ٌِْح طَمتهك شَمْرشَمِٗمَع اًمِمه ْٛمُس َوٓ َصَلَة سَمٕمْ  ،سَمْٕمَد اًمّمُّ  -شَد اًْمَٕمٍْمِ طَمتهك شَمِٖمٞم٥َم اًمِمه

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,05   9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ضُمِؾ ذِم » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله َصَلُة اًمره

 ًً ُػ قَمغَم َصَلشمِِف ذِم سَمْٞمتِِف َوذِم ؾُمقىِمِف ََخْ ـَ ِوْٕمٗمً  ٤ممَج٤َمقَم٦ٍم شُمَْمٕمه ي َأنهُف إَذا  9َوَذًمَِؽ  ،٤مَوقِمنْمِ

٠مَ  ًَ  ،شَمَقوه َلُة َلْ ََيُْط ظَمْٓمَقًة إٓ  -ـَ اًْمُقُوقءَ وَم٠َمطْم ِرضُمُف إٓ اًمّمه ِجِد ٓ َُيْ ًْ صُمؿه ظَمَرَج إمَم اعْمَ

َُم٤م َداَم  ،وَم٢ِمَذا َصغمه َلْ شَمَزْل اعْمََلِئَٙم٦ُم شُمَّمكمِّ قَمَٚمْٞمفِ  -َوطُمطه قَمٜمُْف ظَمٓمِٞمَئ٦مٌ  ،ُروِمَٕم٧ْم ًَمُف ِِّب٤َم َدَرضَم٦مٌ 

ُل ذِم َصَلٍة َُم٤م اْٟمَتَٔمَر  ،اًمٚمهُٝمؿه اْرَْحْفُ  ،اًمٚمهُٝمؿه اهْمِٗمْر ًَمفُ  ،َٚمْٞمفِ اًمٚمهُٝمؿه َصؾِّ قمَ  9ذِم ُُمَّمَلهُ  َوٓ َيَزا

َلةَ   -شاًمّمه

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,06   9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
َلِة قَمغَم » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله َأبَْ٘مُؾ اًمّمه

  9اعْمُٜم٤َموِمِ٘ملمَ 
ِ
٤م َوًمَ َيٕمْ قَوًمَ  -َوَصَلُة اًْمَٗمْجرِ  ،َصَلُة اًْمِٕمَِم٤مء ًٌْقا قَٚمُٛمقَن َُم٤م وِمٞمَٝم٤م َٕتَْقمُهَ َوًَمَ٘مْد  -طَم

َلِة وَمُتَ٘م٤ممَ  ْٛم٧ُم َأْن آُُمَر سم٤ِمًمّمه َ سم٤ِمًمٜمه٤مسِ  صُمؿه آُُمَر َرضُمًَل  ،مَهَ صُمؿه َأنَْٓمٚمَِؼ َُمِٕمل سمِِرضَم٤مٍل  ،وَمُٞمَّمكمِّ

َلةَ  ـْ طَمَٓم٥ٍم إمَم ىَمْقٍم ٓ َيِْمَٝمُدوَن اًمّمه َق قمَ  ،َُمَٕمُٝمْؿ طُمَزٌم ُِم  -شَٚمْٞمِٝمْؿ سُمُٞمقهَتُْؿ سم٤ِمًمٜمه٤مرِ وَم٠ُمطَمرِّ

ـِ قُمَٛمَر  ,07  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ِله » 9¶قَم ٌَْٞمِف ويَم٤مَن َيْروَمُع َيَدْيِف طَمذْ  ☺َأنه اًمٜمٌه َُمٜمِْٙم

َلةَ  يُمقعِ  ،إَذا اوْمَتَتَح اًمّمه َ ًمِٚمرُّ يُمقِع َروَمَٕمُٝمََم يَمَذًمَِؽ  ،َوإَِذا يَمؼمه ـْ اًمرُّ  ،َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ُِم

ـْ َْحَِدهُ  ٤9مَل َوىمَ  َ
ِ
ُ عم ٜم٤َم َوًَمَؽ اْْلَْٛمدُ  ،ؾَمِٛمَع اّلِله ُجقدِ  -َرسمه ًُّ  -شَويَم٤مَن ٓ َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم اًم

ٌه٤مٍس  ,08 ـِ قَم ـْ اسْم   9ىَم٤مَل  ¶قَم
ِ
ُأُِمْرُت َأْن َأؾْمُجَد قَمغَم » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله

ٌَْٕم٦ِم َأقْمُٔمؿٍ  ٌَْٝم٦مِ  9ؾَم ـِ  , َأنِْٗمفِ َوَأؿَم٤مَر سمَِٞمِدِه إمَم , قَمغَم اجْلَ ٌََتلْمِ  ،َواًْمٞمََدْي يْم َوَأـْمَراِف  ،َواًمرُّ

 -أى أص٤مسمع اًم٘مدُملم ,-شاًْمَ٘مَدَُملْمِ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,/1  » 9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ُ  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله َلِة ُيَٙمؼمِّ إَذا ىَم٤مَم إمَم اًمّمه

ُ طِملَم َيْريَمعُ  ،طِملَم َيُ٘مقمُ  ـْ َْحَِدهُ  ؾَمِٛمعَ  9صُمؿه َيُ٘مقُل  ،صُمؿه ُيَٙمؼمِّ َ
ِ
ُ عم ـْ  ،اّلِله ٌَُف ُِم طِملَم َيْروَمُع ُصْٚم

يْمَٕم٦مِ  ٜم٤َم َوًَمَؽ اْْلَْٛمدُ  9ىَم٤مِئؿٌ قصُمؿه َيُ٘مقُل َوهُ  ،اًمره ُ طِملَم هَيِْقي ،َرسمه ُ طِملَم  ،صُمؿه ُيَٙمؼمِّ صُمؿه ُيَٙمؼمِّ
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ُجدُ  ،َيْروَمُع َرْأؾَمفُ  ًْ ُ طِملَم َي ُ طِملَم َيْرومَ  ،صُمؿه ُيَٙمؼمِّ صُمؿه َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم َصَلشمِِف  ،ع َرْأؾَمفُ صُمؿه ُيَٙمؼمِّ

ـْ ا ،طَمتهك َيْ٘مِْمَٞمَٝم٤م ،يُمٚمَِّٝم٤م ُ طِملَم َيُ٘مقُم ُِم  -ًمثِّٜمَْتلْمِ سَمْٕمَد اجْلُُٚمقسِ َوُيَٙمؼمِّ

ـِ قَم٤مِزٍب  ,10  سْم
ِ
ء ا ـْ اًْمؼَمَ ٍد » 9ىَم٤مَل  ¶قَم ٛمه َلَة َُمَع حُمَ  ☺َرَُمْ٘م٧ُم اًمّمه

ْجَدشَمفُ  ،٤مقْمتَِداًَمُف سَمْٕمَد ُريُمققِمفِ وَمَريْمَٕمَتُف ومَ  ،وَمَقضَمْدُت ىِمَٞم٤مَُمفُ  ًَ ْجَدشَملْمِ  ،وَم ًه َتُف سَملْمَ اًم ًَ  ،وَمِجْٚم

ِف  ا ٚمِٞمِؿ َوآْٟمٍِمَ ًْ َتُف َُم٤م سَملْمَ اًمته ًَ ْجَدشَمُف وَمِجْٚم ًَ ًٌ  9وَم   ٤مىَمِري
ِ
ء َقا ًه ـْ اًم َوذِم ِرَواَي٦ِم  -شُِم

ٌَُخ٤مِريِّ  ًٌ »اًْم ـْ اًم ٤مَُم٤م ظَمَل اًْمِ٘مٞم٤َمَم َواًْمُ٘مُٕمقَد ىَمِري  ُِم
ِ
ء َقا  -شًه

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ,11 ـْ َأنَِس سْم ٌُٜم٤َميِنِّ قَم ـْ صَم٤مسم٧ٍِم اًْم َ سمُِٙمْؿ قإينِّ ٓ آلُ » 9ىَم٤مَل  ◙قَم ْن ُأَصكمِّ
أَ

 
ِ
ٓ َأَرايُمْؿ  ٤مُيَّمكمِّ سمِٜم٤َم ىَم٤مَل صَم٤مسم٧ٌِم وَمَٙم٤مَن َأنٌَس َيّْمٜمَُع ؿَمْٞمئً  ☺يَمََم يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله

يُمقعِ  يَم٤مَن إَذا َروَمَع َرْأؾَمفُ  -شَمّْمٜمَُٕمقَٟمفُ  ـْ اًمرُّ  ،ىَمْد َٟمِزَ  9طَمتهك َيُ٘مقَل اًْمَ٘م٤مِئُؾ  ،اْٟمَتَّم٥َم ىَم٤مِئًَم  9ُِم

ْجَدةِ  ًه ـْ اًم  -شىَمْد َٟمِزَ  9طَمتهك َيُ٘مقَل اًْمَ٘م٤مِئُؾ  ،َُمَٙم٨َم  9َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ُِم

ـِ سُمَحْٞمٜم٦ََم  ,12 ـِ َُم٤مًمٍِؽ سْم  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ِله » 9◙قَم َصغمه  يَم٤مَن إَذا ☺َأنه اًمٜمٌه

َج سَملْمَ َيَدْيفِ  ٌْدُ  ،وَمره  -شسَمَٞم٤مُض إسْمَٓمْٞمفِ وطَمتهك َي

ـِ َيِزيَد ىَم٤مَل  ,13 َٚمَٛم٦َم ؾَمِٕمٞمِد سْم ًْ ـْ َأيِب َُم ـَ َُم٤مًمٍِؽ » 9قَم ِلُّ  9ؾَم٠َمْل٧ُم َأنََس سْم َأيَم٤مَن اًمٜمٌه

 -شَٟمَٕمؿْ  9ىَم٤مَل  ؟ُيَّمكمِّ ذِم َٟمْٕمَٚمْٞمفِ  ☺

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ,14 ـْ َأنَِس سْم ِ  ◙قَم ـْ اًمٜمٌه ُجقِد َوٓ » 9ىَم٤مَل  ☺لِّ قَم ًُّ اقْمَتِدًُمقا ذِم اًم

٤مَط اًْمَٙمْٚم٥ِم  ًَ ْط َأطَمُديُمْؿ ِذَراقَمْٞمِف اْٟمٌِ ًُ ٌْ  -شَي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,15 ِله » 9◙قَم ِجدَ  ☺َأنه اًمٜمٌه ًْ وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ  ،َدظَمَؾ اعْمَ

ِلِّ  ،وَمَّمغمه  َؿ قَمغَم اًمٜمٌه ٚمه ًَ وَمَرضَمَع  -وَم٢ِمٟمهؽ َلْ شُمَّمؾِّ  ،َّمؾِّ اْرضِمْع ومَ  9وَمَ٘م٤مَل  ☺صُمؿه ضَم٤مَء وَم

ِلِّ  ،وَمَّمغمه يَمََم َصغمه  َؿ قَمغَم اًمٜمٌه ٚمه ًَ , وَم٢ِمٟمهؽ َلْ شُمَّمؾِّ  ،اْرضِمْع وَمَّمؾِّ  9وَمَ٘م٤مَل  ☺صُمؿه ضَم٤مَء وَم

هُ  9وَمَ٘م٤مَل , ٤مصَمَلصمً  ـُ هَمػْمَ
ًِ ٧َم إمَم إَذا ىُمٛمْ  9وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَٕمٚمِّْٛمٜمِل ،َوَاًمهِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمْْلَؼِّ ٓ ُأطْم
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 ْ َلِة وَمَٙمؼمِّ ـْ اًْمُ٘مْرآنِ  ،اًمّمه َ ُِم ـه َرايمِٕمً  ،صُمؿه اىْمَرأْ َُم٤م شَمَٞمنه صُمؿه اْروَمْع طَمتهك  ،٤مصُمؿه اْريَمْع طَمتهك شَمْٓمَٛمِئ

ـه ؾَم٤مضِمدً  ،شَمْٕمَتِدَل ىَم٤مِئًَم  ًً اصُمؿه ُاؾْمُجْد طَمتهك شَمْٓمَٛمِئ
ـه ضَم٤مًمِ َواوْمَٕمْؾ  -٤م، صُمؿه اْروَمْع طَمتهك شَمْٓمَٛمِئ

 -شَذًمَِؽ ذِم َصَلشمَِؽ يُمٚمَِّٝم٤م

٤مُِم٧ِم ,16 ـِ اًمّمه ٤ٌَمَدَة سْم ـْ قُم   ◙قَم
ِ
ـْ َلْ » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله َ

ِ
ٓ َصَلَة عم

 -شَيْ٘مَرأْ سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب 

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة إَنَّْم٤مِريِّ  ,17  »ىَم٤مَل9  ◙قَم
ِ
َيْ٘مَرأُ ذِم  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله

يْمَٕمَتلْمِ  ْٝمِر سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب َوؾُمقَرشَملْمِ  اًمره ـْ َصَلِة اًمٔمُّ ُل ذِم إُومَم  ،إُوًَمَٞملْمِ ُِم  ،ُيَٓمقِّ

ُ ذِم اًمثه٤مٟمَِٞم٦مِ  ِٛمُع أَي٦َم َأطْمَٞم٤مٟمً  ،َوُيَ٘مٍمِّ ًْ َويَم٤مَن َيْ٘مَرأُ ذِم اًْمَٕمٍْمِ سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب  ،٤مَوُي

ُل ذِم إُومَم  يْمَٕمَتلْمِ إظُْمَرَيلْمِ سم٠ُِممِّ اًْمِٙمَت٤مِب َويُ  ،َوؾُمقَرشَملْمِ ُيَٓمقِّ ُ ذِم اًمثه٤مٟمَِٞم٦ِم َوذِم اًمره  -َ٘مٍمِّ

ٌِْح  ـْ َصَلِة اًمّمُّ يْمَٕم٦ِم إُومَم ُِم ُل ذِم اًمره ُ ذِم اًمثه٤مٟمِٞم٦َمِ  ،َويَم٤مَن ُيَٓمقِّ  -شَوُيَ٘مٍمِّ

ـِ ِرسْمِٕملٍّ إَنَّْم٤مِريِّ  ,18 ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة سْم إَذا » 9☺ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  9ىَم٤مَل  ◙قَم

َ َريْمَٕمَتلْمِ  ِٚمْس طَمتهك ُيَّمكمِّ ِجَد وَمَل ََيْ ًْ    -َدظَمَؾ َأطَمُديُمْؿ اعْمَ

ـِ َأْرىَمَؿ ىَم٤مَل ,/2 ـْ َزْيِد سْم َلةِ » 9قَم ُؿ ذِم اًمّمه ٌَفُ  ،يُمٜمه٤م َٟمَتَٙمٚمه ضُمُؾ َص٤مطِم إمَم قَوهُ  ،ُيَٙمٚمُِّؿ اًمره

َلةِ   "طَمتهك َٟمَزًَم٧ْم  ،ضَمٜمٌِِْف ذِم اًمّمه
ِ
ه
ِ
ـْ "ىَم٤مٟمِتلِمَ  َوىُمقُُمقا ّلِل ُٙمقِت َوهُنِٞمٜم٤َم قَم ًُّ وَم٠ُمُِمْرَٟم٤م سم٤ِمًم

 -شاًْمَٙمَلمِ 

ـِ قُمَٛمَر َوَأيِب ُهَرْيَرَة  ,20  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم   ╚قَم

ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلِله  9َأنهُف ىَم٤مَل  ☺قَم

َلةِ » ـْ وَمْٞمِح ضَمَٝمٜمهؿَ  -إَذا اؿْمَتده اْْلَرُّ وَم٠َمبِْرُدوا سم٤ِمًمّمه َة اْْلَرِّ ُِم  -شوَم٢ِمنه ؿِمده

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  ,21 ـْ َأنَِس سْم   9قَم
ِ
ـْ َٟمِزَ َصَلًة وَمْٚمُٞمَّمٚمَِّٝم٤م إَذا » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله َُم

٤مَرَة ََل٤َم إٓه َذًمَِؽ  ،َذيَمرَه٤م َلَة ًمِِذيْمِري"َوٓ يَمٗمه  -شَأىِمْؿ اًمّمه

ٚمٍِؿ  ًْ ُ
ِ
ـْ َٟمِزَ َصَلةً »َوعم ٤مَرهُت٤َم -َٟم٤مَم قَمٜمَْٝم٤موأَ  ،َُم َٞمَٝم٤م إَذا َذيَمَرَه٤مَأْن ُيَّم  9وَمَٙمٗمه  شٚمِّ
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22,  
ِ
ـِ قمٌِد اهلل ـْ ضَم٤مسمِِر سم ِله  ¶قَم ـْ َأيَمَؾ اًمثُّقَم » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه اًمٜمٌه َُم

ِجَدَٟم٤م ًْ ـه َُم اَث وَمَل َيْ٘مَرسَم ٌََّمَؾ َواًْمُٙمره ٤منُ  ،َواًْم ًَ ى ُِمٜمُْف اإِلْٟم ى مِمه٤م َيَت٠َمذه  -شوَم٢ِمنه اعْمََلِئَٙم٦َم شَمَت٠َمذه

 -شسمٜمل آدمَ »وذم رواي٦ٍم 

ُٕمقٍد  ,23 ًْ ـِ َُم  سم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم  » 9ىَم٤مَل  ◙قَم

ِ
دَ  ☺قَمٚمهَٛمٜمِل َرؾُمقُل اّلِله , اًمتهَِمٝمُّ

ْٞمفِ  ل سَملْمَ يَمٗمه ـْ اًْمُ٘مْرآنِ , يَمٗمِّ قَرَة ُِم ًُّ ُٛمٜمِل اًم   9يَمََم ُيَٕمٚمِّ
ِ
ه
ِ
َٚمَقاُت  ،اًمتهِحٞمه٤مُت ّلِل َواًمّمه

٤ٌَمُت  ٞمِّ ِ  ،َواًمٓمه ٤َم اًمٜمٌه َلُم قَمَٚمٞمَْؽ َأهيُّ ًه  َوسَمَريَم٤مشُمفُ اًم
ِ
  -لُّ َوَرْْح٦َُم اّلِله

ِ
٤ٌَمِد اّلِله َلُم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوقَمغَم قِم ًه اًم

لمَ  ٤مِْلِ دً  -اًمّمه ٛمه ُ َوَأؿْمَٝمُد َأنه حُمَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ  اَأؿْمَٝمُد َأْن ٓ إهَلَ إٓه اّلِله  -شقَم

ـِ َأيِب ًَمٞمْغَم ىَم٤مَل  ,24 ـِ سْم ْْحَ ٌِْد اًمره ـُ قُمْجَرَة وَمَ٘م٤مَل َأٓ ُأْهِدي ًَمِ٘مٞمَٜمِل يَمْٕم٥ُم سمْ » 9قمـ قَم

٦مً  ِله  ؟ًَمَؽ َهِديه   9وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ،ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم ☺َأنه اًمٜمٌه
ِ
ُ يَمٞمَْػ  ،َي٤م َرؾُمقَل اّلِله ىَمْد قَمٚمهَٛمٜم٤َم اّلِله

ٚمُِّؿ قَمَٚمْٞمَؽ  ًَ ٍد َوقَمغَم  9ىُمقًُمقا  9وَمَ٘م٤مَل  ؟وَمَٙمْٞمَػ ُٟمَّمكمِّ قَمَٚمْٞمَؽ  9ُٟم ٛمه آِل  اًمٚمهُٝمؿه َصؾِّ قَمغَم حُمَ

دٍ  ٛمه ِهٞمَؿ إٟمهَؽ َْحِٞمٌد جَمِٞمدٌ  ،حُمَ ْٞم٧َم قَمغَم إسْمَرا دٍ  ،يَمََم َصٚمه ٛمه ٍد َوقَمغَم آِل حُمَ ٛمه يَمََم  ،َوسَم٤مِرْك قَمغَم حُمَ

ِهٞمَؿ إٟمهَؽ َْحِٞمٌد جَمِٞمدٌ   -شسَم٤مَريْم٧َم قَمغَم إسْمَرا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,25  » 9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ُٝمؿه إينِّ َأقُمقُذ اًمٚمه  9َيْدقُمق ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله

ـْ قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ  ـْ وِمْتٜم٦َِم اعْمَْحَٞم٤م َواعْمَََمِت  ،َوقَمَذاِب اًمٜمه٤مرِ  ،سمَِؽ ُِم ٞمِح  ،َوُِم ًِ ـْ وِمْتٜم٦َِم اعْمَ َوُِم

٤ملِ  ضمه ٚمِؿٍ   شاًمده ًْ ُ
ِ
ـْ َأْرسَمعٍ » 9َوذِم ًَمْٗمٍظ عم  ُِم

ِ
َتِٕمْذ سم٤َِمّلِله ًْ َد َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞم ُٝمؿه اًمٚمه  9َيُ٘مقُل  ،إَذا شَمَِمٝمه

ـْ قَمَذاِب ضَمَٝمٜمهؿَ   -شإينِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

ـِ قَمْٛمرِ ,26  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم يِؼ وقَم دِّ ـْ َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمِّ ـِ اًْمَٕم٤مِص قَم َأنهُف ىَم٤مَل  ╚سْم

 
ِ
 9☺ًمَِرؾُمقِل اّلِله

 -ايَمثػِمَ ً ِز فُمْٚمًَم اًمٚمهُٝمؿه إينِّ فَمَٚمْٛم٧ُم َٟمٗمْ  9ىُمْؾ  9ىَم٤مَل  -سمِِف ذِم َصَليِت ققَمٚمِّْٛمٜمِل ُدقَم٤مًء َأْدقمُ »

ُٟمقَب إٓه َأن٧َْم  ـْ قِمٜمِْدكَ  -َوٓ َيْٖمِٗمُر اًمذُّ إٟمهَؽ َأن٧َْم اًْمَٖمُٗمقُر  ،َواْرَْحْٜمِل -وَم٤مهْمِٗمْر زِم َُمْٖمِٗمَرًة ُِم

طِمٞمؿُ   -شاًمره
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 » 9ىَم٤مًَم٧ْم  ▲قمـ قَم٤مِئَِم٦َم  ,27
ِ
ٱسَمْٕمَد َأْن َٟمَزًَم٧ْم قَمَٚمْٞمفِ , ☺َُم٤م َصغمه َرؾُمقُل اّلِله

ٌَْح٤مَٟمَؽ َرسمهٜم٤َم َوسمَِحْٛمِدكَ  9إٓه َيُ٘مقُل ومِٞمَٝم٤م , َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ  ،ؾُم

 » 9اًمٚمهُٝمؿه اهْمِٗمْر زِم َوذِم ًَمْٗمظٍ 
ِ
 9ُيْٙمثُِر َأْن َيُ٘مقَل ذِم ُريُمققِمِف َوؾُمُجقِدهِ  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله

ٜم٤َم َوسمَِحْٛمِدكَ  ٌَْح٤مَٟمَؽ اًمٚمهُٝمؿه َرسمه  -شاًمٚمهُٝمؿه اهْمِٗمْر زِم  ،ؾُم

ـْ ضَم٤مسمِ  ,28  »ىَم٤مَل9  ◙رٍ قَم
ِ
ٌََتلْمِ َوهُ  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل اّلِله  ،ىَم٤مِئؿٌ قََيُْٓم٥ُم ظُمْٓم

 -شَيْٗمِّمُؾ سَمْٞمٜمَُٝمََم سمُِجُٚمقسٍ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,/3   9◙قَم
ِ
 9إَذا ىُمْٚم٧َم ًمَِّم٤مطِمٌَِؽ » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله

  -وَمَ٘مْد ًَمَٖمْقَت , َأنِّْم٧ْم َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َواإِلَُم٤مُم ََيُْٓم٥ُم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,30   9◙قَم
ِ
َؾ َيْقَم » 9ىَم٤مَل  ☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله ًَ ـْ اهْمَت َُم

َب سَمَدَٟم٦مً  ،اجْلُُٛمَٕم٦مِ  ٤مقَم٦مِ  -صُمؿه َراَح ذم اًم٤ًمقَم٦ِم إُومم وَمَٙم٠َمنهََم ىَمره ًه ـْ َراَح ذِم اًم اًمثه٤مٟمِٞم٦َِم  َوَُم

َب سَمَ٘مَرةً  ًه  -وَمَٙم٠َمنهََم ىَمره ـْ َراَح ذِم اًم ًٌِْم٤م َأىْمَرنَ َوَُم َب يَم ـْ َراَح ذِم  -٤مقَم٦ِم اًمثه٤مًمَِث٦ِم وَمَٙم٠َمنهََم ىَمره َوَُم

َب َدضَم٤مضَم٦مً  سمَِٕم٦ِم وَمَٙم٠َمنهََم ىَمره ا ٤مقَم٦ِم اًمره ًه َب سَمْٞمَْم٦مً  -اًم ٦ِم وَمَٙم٠َمنهََم ىَمره ًَ ٤مقَم٦ِم اْْل٤َمُِم ًه ـْ َراَح ذِم اًم  -َوَُم

ٛمَ  ًْ ِت اعْمََلِئَٙم٦ُم َي يْمرَ وَم٢ِمَذا ظَمَرَج اإِلَُم٤مُم طَمَيَ  -شُٕمقَن اًمذِّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ,31 ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ▲قَم  » 9َأهنه
ِ
ْٛمُس قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اّلِله َٗم٧ِم اًمِمه ًَ ظَم

☺  
ِ
يُمقعَ  ،صُمؿه َريَمعَ  ،وَم٠َمـَم٤مَل اًْمِ٘مَٞم٤ممَ  -سم٤ِمًمٜمه٤مسِ  ☺وَمَّمغمه َرؾُمقُل اّلِله صُمؿه  ،وَم٠َمـَم٤مَل اًمرُّ

لِ ُدوَن اًْم٘مِ قَوهُ , وَم٠َمـَم٤مَل اًْمِ٘مَٞم٤ممَ  ،ىَم٤ممَ  يُمقعَ  ،صُمؿه َريَمعَ  ,َٞم٤مِم إَوه ُدوَن قَوهُ , وَم٠َمـَم٤مَل اًمرُّ

لِ  يُمقِع إَوه ُجقدَ  ،صُمؿه ؾَمَجدَ , اًمرُّ ًُّ يْمَٕم٦ِم إظُْمَرى ُِمْثَؾ َُم٤م وَمَٕمَؾ  ،وَم٠َمـَم٤مَل اًم صُمؿه وَمَٕمَؾ ذِم اًمره

يْمَٕم٦ِم إُومَم  َف  ،ذِم اًمره ْٛمُس  ،صُمؿه اْٟمٍَمَ َ  ،٥َم اًمٜمه٤مَس وَمَخٓمَ  ،َوىَمْد دَمَٚمه٧ْم اًمِمه وَمَحِٛمَد اّلِله

  9صُمؿه ىَم٤مَل  ،َوَأبْٜمَك قَمَٚمْٞمفِ 
ِ
ـْ آَي٤مِت اّلِله ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر آَيَت٤مِن ُِم َْقِت َأطَمٍد  ،إنه اًمِمه

ِ
َٗم٤مِن عم ًِ ٓ ََيْ

وا ،َوٓ ِْلََٞم٤مشمِفِ  ُ َ َويَمؼمِّ ىُمقا  ،وَم٢ِمَذا َرَأيُْتْؿ َذًمَِؽ وَم٤مْدقُمقا اّلِله ٦َم  9ىَم٤مَل  صُمؿه  ،َوَصٚمُّقا َوشَمَّمده َي٤م ُأُمه

دٍ  ٛمه ٌُْدهُ  ،حُمَ  َأْن َيْزيِنَ قَم
ِ
ـْ اّلِله ـْ َأطَمٍد َأهْمػَمُ ُِم  َُم٤م ُِم

ِ
دٍ  ،شَمْزيِنَ َأَُمُتفُ وأَ  ،َوَاّلِله ٛمه ٦َم حُمَ   ،َي٤م ُأُمه

ِ
َوَاّلِله
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ٌََٙمْٞمُتْؿ يَمثػِمً  شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىَمٚمِٞمًَل قًمَ  َتْٙمَٛمَؾ َأْرسَمَع وَم٤مؾْم » 9َوذِم ًَمْٗمظٍ  -شا َوًَم

 -شَريَمَٕم٤مٍت َوَأْرسَمَع ؾَمَجَداٍت 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,32   9ىَم٤مَل  ◙قَم
ِ
ٜم٤َمَزَة طَمتهك » 9☺ىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلِله ـْ ؿَمِٝمَد اجْلِ َُم

َ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَٚمُف ىِمػَماطٌ  ـَ وَمَٚمُف ىِمػَماـَم٤منِ  -ُيَّمكمِّ ـْ ؿَمِٝمَدَه٤م طَمتهك شُمْدوَم  ؟اـَم٤منِ َوَُم٤م اًْمِ٘مػمَ  9ىِمٞمَؾ  -َوَُم

ٌََٚملْمِ اًْمَٕمٔمِٞمَٛملْمِ  9ىَم٤مَل   -وعمًٚمؿ )أصٖمرمه٤م ُمثؾ أطمد(-شُِمْثُؾ اجْلَ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ,33 ِلُّ » 9ىَم٤مَل  ◙قَم اًمٜمهَج٤مِره ذِم اًْمَٞمْقِم اًمهِذي  ☺َٟمَٕمك اًمٜمٌه

َ َأْرسَمٕمً  ،وَمَّمػه ِِّبِؿْ  ،ظَمَرَج ِِّبِْؿ إمَم اعْمَُّمغمه  ،َُم٤مَت وِمٞمفِ   -ا ـه ٤مَويَمؼمه

رم ذح اًمًٜمف شمٙمٛمٚم٦م  روى آُم٤مم اًمٌٖمقى )ص٤مطم٥م ُمّم٤مسمٞمح اًمًٜم٦م( ؒ ,

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,23ًمٚمٛمِمٙم٤مة     ،سمًٜمده قَم
ِ
ـَ  9ىَم٤مَل  ،☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله ـْ َأْدَرَك َريْمَٕم٦ًم ُِم َُم

ْٛمُس  ٌَْؾ َأْن شَمْٓمُٚمَع اًمِمه ٌِْح ىَم ٌَْح  ،اًمّمُّ ـْ َأْدَرَك َريْمَٕم٦مً  ،وَمَ٘مْد َأْدَرَك اًمّمُّ ٌَْؾ  َوَُم ـَ اًْمَٕمٍْمِ ىَم ُِم

ْٛمُس  تِفِ  ،َأْن شَمْٖمُرَب اًمِمه دٌ  ،وَمَ٘مْد َأْدَرَك اًْمَٕمٍْمَ َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه ٛمه  ،َأظْمَرضَمُف حُمَ

ـِ اًْمَ٘مْٕمٜمٌَِلِّ  ٚمِؿٌ  ،قَم ًْ َٟم٤م َأبُ  ،َوَأظْمَرضَمُف ُُم ـِ حَيَْٞمك قمـ ُم٤مًمؽ َأظْمؼَمَ َٞمك سْم ـْ حَيْ ـِ ققَم ًَ ْْلَ ا

ػَمِزيُّ  ـُ َأْْحَدَ  ،اًمِمِّ ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ،ُُمّْمَٕم٥ٍم قَأن٤َم َأبُ  ،إؾِْمَح٤مَق اَْل٤َمؿِمِٛملُّ قَأن٤َم َأبُ  ،َأن٤َم َزاِهُر سْم ـِ  ،قَم قَم

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ـِ  ،اسْم ْْحَ ٌِْد اًمره ـِ قَم ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،قَم   ،قَم
ِ
 ،☺َأنه َرؾُمقَل اّلِله

َل 9ىَم٤مَل  ـَ اًمّمه ـْ َأْدَرَك َريْمَٕم٦ًم ُِم تِفِ  ،ةِ َُم َلَة َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه  ،وَمَ٘مْد َأْدَرَك اًمّمه

دٌ  ٛمه ـِ ُيقؾُمَػ  ،َأظْمَرضَمُف حُمَ  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم ٚمِؿٌ  ،قَم ًْ ـِ حَيَْٞمك ،َوَأظْمَرضَمُف ُُم َٞمك سْم ـْ حَيْ ٤م  ،قَم يمَِلمُهَ

ـْ َُم٤مًمٍِؽ     -قَم

ْهِريِّ  ,24 ـِ اًمزُّ ٞمه  ،وروى سمًٜمده قَم ًَ ُ ـِ اعْم ـِ اسْم ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،٥ِم قَم ىَم٤مَل  9ىَم٤مَل  ،قَم

 
ِ
َٕمْقنَ  9☺َرؾُمقُل اّلِله ًْ َلُة وَمَل شَم٠ْمتُقَه٤م شَم ـِ اْئُتقَه٤م مَتُِْمقنَ  ،إَِذا ُأىِمٞمَٛم٧ِم اًمّمه  ،َوًَمِٙم

ِٙمٞمٜم٦َمُ  ًه ُّقا َهَذا طَمِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قمَ  ،وَمَّمٚمُّقا  ،وَمََم َأْدَريْمُتؿْ  ،َوقَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًم غَم َوَُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ وَم٠َممِت

تِفِ  ـُ َأيِب اًْمَٞمََمنِ  ،ِصحه ُد سْم ٛمه ـْ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم  ،َأظْمَرضَمُف حُمَ ْهِريِّ  ،قَم ـِ اًمزُّ ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ،قَم  ،قَم
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ٚمِؿٌ  ًْ ٦ٌَمَ  ،َوَأظْمَرضَمُف ُُم ـِ َأيِب ؿَمٞمْ ـْ َأيِب سَمْٙمِر سْم هِ  ،قَم ـْ ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ،َوهَمػْمِ ْهِريِّ  ،قَم ـِ اًمزُّ ـْ  ،قَم قَم

 -ؾَمِٕمٞمدٍ 

ـْ َُم٤مًمٍِؽ سمًٜمده   وروى ؒ ,25 ـْ َٟم٤موِمعٍ  ،قَم ـِ قُمَٛمرَ  ،قَم  سْم
ِ
ٌِْد اّلِله ـْ قَم َأنه  ،قَم

 
ِ
٦ٌََم هُ  ☺َرؾُمقَل اّلِله ـُ َزْيدٍ قَدظَمَؾ اًْمَٙمْٕم ـُ ـَمْٚمَح٦َم اْْلََجٌِلُّ  ،َوُأؾَم٤مَُم٦ُم سْم َوسمَِلُل  ،َوقُمْثََمُن سْم

ـُ َرسَم٤مٍح    ،َوَُمَٙم٨َم وِمٞمَٝم٤م ،وَم٠َمهْمَٚمَ٘مَٝم٤م قَمَٚمْٞمفِ  ،سْم
ِ
ٌُْد اّلِله ـُ قُمَٛمرَ  ىَم٤مَل قَم ٠َمْل٧ُم سمَِلٓ طِملَم  9سْم ًَ وَم

  ،ظَمَرَج 
ِ
٤مِرهِ  9وَمَ٘م٤مَل  ؟☺َُم٤م َصٜمََع َرؾُمقُل اّلِله ًَ ـْ َي ـْ  ،ضَمَٕمَؾ قَمُٛمقًدا قَم ـِ قَم َوقَمُٛمقَدْي

ٌَْٞم٧ُم َيْقَُمِئٍذ قَمغَم ؾِمته٦ِم َأقْمِٛمَدةٍ  ،َوصَمَلصَم٦َم َأقْمِٛمَدٍة َوَراَءهُ  ،َيِٛمٞمٜمِفِ  صُمؿه َصغمه َهَذا  ،َويَم٤مَن اًْم

تِفِ طَم  دٌ  ،ِدي٨ٌم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه ٛمه ـْ إؾِْمََمقِمٞمَؾ  ،َأظْمَرضَمُف حُمَ ـْ َُم٤مًمٍِؽ َهَٙمَذا ،قَم  9َوىَم٤مَل  ،قَم

ٚمِؿٌ  ًْ ٤مِرِه َوَأظْمَرضَمُف ُُم ًَ ـْ َي ـِ قَم ـِ حَيَْٞمك ،قَمُٛمقَدْي َٞمك سْم ـْ حَيْ ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ،قَم ـِ  9َوىَم٤مَل  ،قَم قَمُٛمقَدْي

٤مِرِه َويَمَذًمَِؽ َرَواُه اًمِمه  ًَ ـْ َي ـْ َُم٤مًمٍِؽ ا ،٤موِمِٕملُّ قَم  -قَم

أنف ذيمر اًمّمَلة يقُم٤م  9☺سمـ اًمٕم٤مص قمـ اًمٜمٌل وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر    ,26

ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقرا وسمره٤مٟم٤م وٟمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُمـ ل حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م "9وم٘م٤مل

ل يٙمـ ًمف ٟمقر وٓ سمره٤من وٓ ٟمج٤مة ويم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ىم٤مرون وومرقمقن وه٤مُم٤من 

 -صحٞمحقرواه أْحد واًمدارُمل واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليَمن وه -"وأيب سمـ ظمٚمػ

وىم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م "9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤ملوقمـ قمٌد اهلل اسمـ قمٛمر ,27

اًمِمٛمس ويم٤من فمؾ اًمرضمؾ يمٓمقًمف ُم٤م ل حيي اًمٕمٍم ووىم٧م اًمٕمٍم ُم٤م ل شمّمٗمر 

اًمِمٛمس ووىم٧م صَلة اعمٖمرب ُم٤م ل يٖم٥م اًمِمٗمؼ ووىم٧م صَلة اًمٕمِم٤مء إمم ٟمّمػ 

وؾمط ووىم٧م صَلة اًمّمٌح ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر ُم٤م ل شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٢مذا ـمٚمٕم٧م اًمٚمٞمؾ إ

 -رواه ُمًٚمؿ ورم اًمّمحٞمحلم -"اًمِمٛمس وم٠مُمًؽ قمـ اًمّمَلة وم٢مهن٤م شمٓمٚمع سملم ىمرين ؿمٞمٓم٤من

اًمذي شمٗمقشمف صَلة اًمٕمٍم ومٙم٠منَم "9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل ,28

صغم اًمؼمديـ دظمؾ ُمـ "9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9وقمـ أيب ُمقؾمك ىم٤مل "وشمر أهٚمف وُم٤مًمف

 -"اجلٜم٦م
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يتٕم٤مىمٌقن ومٞمٙمؿ ُمَلئٙم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ "9ىم٤مل ☺قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل   ,/3   

وُمَلئٙم٦م سم٤مًمٜمٝم٤مر وَيتٛمٕمقن ذم صَلة اًمٗمجر وصَلة اًمٕمٍم صمؿ يٕمرج اًمذيـ سم٤مشمقا 

أقمٚمؿ ِّبؿ يمٞمػ شمريمتؿ قم٤ٌمدي ومٞم٘مقًمقن شمريمٜم٤مهؿ وهؿ قومٞمٙمؿ ومٞم٠ًملٝمؿ رِّبؿ وه

يٕمٚمؿ قًم"9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ـ أيب هريرة ىم٤ملقم"يّمٚمقن وأتٞمٜم٤مهؿ وهؿ يّمٚمقن

اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمداء واًمّمػ إول صمؿ ل َيدوا إٓ أن يًتٝمٛمقا قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا 

يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمٕمتٛم٦م واًمّمٌح ٕتقمه٤م قيٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمتٝمجػم ٓؾمتٌ٘مقا إًمٞمف وًمقوًم

 -"طمٌقا قوًم

ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ "9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ◙قمـ أيب هريرة  ,30

وُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمٕمٍم ىمٌؾ أن  -اًمّمٌح ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٘مد أدرك اًمّمٌح

 -"شمٖمرب اًمِمٛمس وم٘مد أدرك اًمٕمٍم

ٟم٤مم قمٜمٝم٤م وُمـ ٟمز صَلة أ"9☺ىم٤مل رؾمقل اهلل  9ىم٤مل ◙قمـ أنس  ,31

 -"ٓ يمٗم٤مرة َل٤م إٓ ذًمؽ"9وذم رواي٦م -"ومٙمٗم٤مرشمف أن يّمٚمٞمٝم٤م إذا ذيمره٤م

إن ـمقل صَلة اًمرضمؾ "9٘مقلي ☺ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  9وقمـ قمَمر ىم٤مل ,32

 -"وىمٍم ظمٓمٌتف ُمئٜم٦م ُمـ وم٘مٝمف وم٠مـمٞمٚمقا اًمّمَلة واىمٍموا اْلٓم٦ٌم وإن ُمـ اًمٌٞم٤من ؾمحرا 

 -رواه ُمًٚمؿ

يقم اًمٗمٓمر طمتك ي٠ميمؾ مترات وٓ يٖمد ☺يم٤من رؾمقل اهلل  9قمـ أنس ىم٤مل ,33   

 -رواه اًمٌخ٤مري -وي٠ميمٚمٝمـ وشمرا 

َيرج يقم  ☺يم٤من اًمٜمٌل  9ورم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اْلدري ىم٤مل ,34

اًمٗمٓمر وإوحك إمم اعمّمغم وم٠مول رء يٌدأ سمف اًمّمَلة صمؿ يٜمٍمف ومٞم٘مقم ُم٘م٤مسمؾ 

اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس ضمٚمقس قمغم صٗمقومٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ ويقصٞمٝمؿ وي٠مُمرهؿ وإن يم٤من يريد أن 

  -ي٠مُمر سمٌمء أُمر سمف صمؿ يٜمٍمفوي٘مٓمع سمٕمث٤م ىمٓمٕمف أ
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وٓ  صغم يقم اًمٗمٓمر ريمٕمتلم ل يّمؾ ىمٌٚمٝمَم ☺أن اًمٜمٌل  9وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ,35

إن أول ُم٤م ٟمٌدأ سمف ذم "9يقم اًمٜمحر وم٘م٤مل ☺ظمٓمٌٜم٤م اًمٜمٌل  9سمٕمدمه٤م   قمـ اًمؼماء ىم٤مل

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

 -"ؿم٤مة ْلؿ قمجٚمف ٕهٚمف ًمٞمس ُمـ اًمٜمًؽ ذم رءقأن ٟمّمكم وم٢مٟمَم ه

ر ُمٜمف رم هدايتٜم٤م شمٚمؽ أظمت٤م  ورم صحٞمح ؾمٜمـ أبك داوود ًمٚمٕمَلُم٦م إًم٤ٌمٟمك ؒ 

 -مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ومقائد أظمرى

ُُمُروا  9☺سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قمٛمر ,0

أوٓديمؿ سم٤مًمّمَلة وهؿ أبٜم٤مُء ؾمٌع ؾمٜملم، واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م وهؿ أبٜم٤مء قمنم وومرىمقا 

 -ه طمًـ(إؾمٜم٤مد"رم اعمْم٤مضمع   )ىمٚم٧م9 إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح- وىم٤مل اًمٜمقوي9 سمٞمٜمٝمؿ

ٓ ُيَرّد ًاًمدقم٤مُء سملم إذان "9☺قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,1

 -"طمدي٨م طمًـ صحٞمح"- )ىمٚم٧م9 طمدي٨م صحٞمح، وىم٤مل اًمؽمُمذي9"واإلىم٤مُم٦م

 ي٘مقل9 ☺سمـ اًمٕم٤مص9 أنف ؾمٛمع اًمٜمٌل وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ,2

ـْ صغم  قمغم " إذا-ؾمٛمٕمتؿ اعم١مذن؛ وم٘مقًمقا ُمثؾ ُم٤م ي٘مقل، صمؿ صُٚمقا قمكم؛ وم٢مٟمف َُم

، صمؿ ؾمٚمقا اهلل زم اًمقؾمٞمٚم٦م؛ وم٤مهن٤م ُمٜمزًم٦م رم اجلٜم٦م ٓ ا صَلة؛ صغم اهلل قمٚمٞمف ِّب٤م قمنًم 

ومٛمـ ؾم٠مل اهلل مم اًمقؾمٞمٚم٦م طمٚم٧م قأن أيمقن أن٤م هقشمٜمٌٖمك آ ًمٕمٌد ُمـ قم٤ٌمد اهلل، وأرضم

 صحٞمحف"")ىمٚم٧م9 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ- وىمد أظمرضمف ذم ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م

طمدي٨م طمًـ "صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي9"٦م ذمقمقاٟمقسم٤مؾمٜم٤مد اعمّمٜمػ وُمـ ـمري٘مف أب

 -صحٞمح

 ىم٤مل9 ☺قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ رؾمقل اهلل  ,3

"ُمـ ىم٤مل طملم يًٛمع اعم١مذن9 وأن٤م أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓذيؽ ًمف وأن 

ًٓ ٤محمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف، روٞم٧م سم٤مهلل رسم    (،وسم٤مٓؾمَلم ديٜم٤م همٗمر ًمف، وسمٛمحٛمد رؾمق
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 ،"صحٞمحف"ًٚمؿ- وسمف أظمرضمف ذمىمٚم٧م9 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُم 

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل9 طم٤مومٔمقا قمغم ه١مٓء اًمّمٚمقات اْلٛمس طمٞم٨ُم  ,4

ؾمٜمـ اَلدى،  ☺ُيٜم٤مدى ِّبـ؛ وم٢مهنـ ُمـ ؾمٜمـ اَلدى، وإن اهلل قمز وضمؾ ذع ًمٜمٌٞمف 

وًم٘مد رأيُتٜم٤موُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ سملمِّ اًمٜمٗم٤مق، وًم٘مد رأيُتٜم٤م وإن اًمرضمؾ ًمُٞمٝم٤مدى 

طمتك ي٘م٤مم ذم اًمّمػ، وُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد إٓ وًمف ُمًجد ذم سملم اًمرضمٚملم 

صٚمهٞمتؿ ذم سمٞمقشمٙمؿ وشمريمتؿ ُم٤ًمضمديمؿ؛ شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ، وًمقشمريمتؿ ؾمٜم٦م قسمٞمتف،وًم

ٟم٦م ذمقٟمٌٞمٙمؿ ًمٙمٗمرشمؿ  )ىمٚم٧م9 طمدي٨م صحٞمح- وأظمرضمف ُمًٚمؿ وأب صحٞمحٞمٝمَم"؛ "قمقا

 -سمدل9 ًمٙمٗمرشمؿ( ؛آ أهنَم ىم٤م9ٓ ًمْمٚمٚمتؿ

ي١مم اًم٘مقم أىمرؤهؿ "9☺٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري ىم٤مل9 ىم ,5

ٝمؿ أىمدُمٝمؿ هجرًة، وم٢من  ًمٙمت٤مب اهلل وأىمدُمٝمؿ ىمراءًة، وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًم٘مراءة ؾمقاء ومٚمٞم١ُمُمه

ًء؛ ومٚمٞم١مُمٝمؿ أيمؼمهؿ ؾمٜم٤م وٓ ي١مم اًمرضمؾ ذم سمٞمتف، وٓ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف،  يم٤مٟمقا ذم اَلجرة ؾمقا

 شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل9 يُمٜم٤م وٓ َُيَْٚمُس قمغم شمٙمرُمتف آ سم٤مذٟمف    قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل

ٌْٜم٤م أن ٟمٙمقن قمـ يٛمٞمٜمف، ومُٞمْ٘مٌَِؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمِٝمِف ☺إذا صٚمٞمٜم٤م ظمٚمػ رؾمقل اهلل  ٌَ ؛ آطْم

قمقاٟم٦م ذم قوأبقاؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ- وىمد أظمرضمف ه 9- ىمٚم٧م☺

 -صحٞمحٞمٝمَم

ؾم٤مضمد؛ قأىْمَرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌُد ُمـ رئف وه"قمـ أيب هريرة؛ أن رؾمقل اهلل ىم٤مل9 ,6

- )ىمٚم٧م9 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ- وىمد أظمرضمف "٤مءوم٠ميمثروا اًمدقم

 -قمقاٟم٦م ذم صحٞمحٞمٝمَمقوأبقه

قمـ قمكم سمـ قمٌد اًمرْحـ اعمَُٕم٤مِويِّ ىم٤مل9 رآين قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وأن٤م أقم٨ٌم  ,7

يّمٜمع-  ☺سم٤مْلَم ذم اًمّمَلة- ومٚمَم اٟمٍمف هن٤مين وىم٤مل9 اصٜمع يمَم يم٤من رؾمقل اهلل 

ن اذا ضمٚمس رم اًمّمَلة ووع يّمٜمع؟ ىم٤مل9يم٤م ☺وم٘مٚم٧م9 ويمٞمػ يم٤من رؾمقل اهلل 
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ٌُِٕمِف اًمتل شمكم آِّب٤مم،  ُف اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذه اًمٞمٛمٜمك،وىمٌض أص٤مسمٕمف يمٚمٝم٤م، وأؿم٤مر سم٠ُمْص يَمٗمه

)ىمٚم٧م9 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ- يَمٗمُف اًمٞمنى قمغم ومخذه اًمٞمنى  وووع

ٟم٦م واسمـ طم٤ٌمن )قوأبقوأظمرضمف ه  -صح٤مطمٝمؿ"( ذم0828قمقا

ي٠ًمل قىم٤مل9 ؿمٝمدت ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وهقمـ إي٤مس سمـ أيب َرُْمَٚم٦َم اًمِم٤مُمل  ,8

قمٞمديـ اضمتٛمٕم٤م ذم يقم؟ ىم٤مل9 ٟمٕمؿ-   ☺زيد سمـ أرىمؿ9 هؾ ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل 

ص ذم اجلٛمٕم٦م، وم٘م٤مل9 ُمـ ؿم٤مء أن يّمكمِّ "ىم٤مل9 ومٙمٞمػ صٜمع؟ ىم٤مل9 صغم اًمٕمٞمد، صمؿ رظمه

 --)ىمٚم٧م9 طمدي٨م صحٞمح، وصححف اسمـ اعمديٜمل واْل٤ميمؿ واًمذهٌل("وَمْٚمُٞمَّمؾ

يم٤من ي٘مرأ ذم صَلة  ☺٤ٌمس رى اهلل قمٜمٝمَم أن رؾمقل اهلل قمـ اسمـ قم ,/0

 -)هؾ أتك قمغم اإلٟم٤ًمن طِملم ُمـ اًمدهر(واًمٗمجر يقم اجلٛمٕم٦م9 )شمٜمزيؾ( اًمًجدة، 

)ىمٚم٧م9 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري- وأظمرضمف ُمًٚمؿ- وصححف اًمؽمُمذى 

  -ا ـه

قمـ أيب  , 20شمٙمٛمٚم٦م سم٤مْلدي٨م رىمؿ رم اعمِمٙم٤مة ىم٤مل ؒ قورم ؾمجقد اًمًٝم

إن أطمديمؿ إذا ىم٤مم يّمكم ضم٤مءه اًمِمٞمٓم٤من ومٚمٌس »9 ☺ة، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل هرير

قمٚمٞمف طمتك ٓ يدري يمؿ صكم؟ وم٢مذا وضمد ذًمؽ أطمديمؿ ومٚمٞمًجد ؾمجدشملم 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شضم٤مًمسقوه

إذا ؿمؽ »9 ☺وقمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر، قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل , 21

ومٚمٞمٓمرح اًمِمؽ، وًمٞمٌـ قمكم ُم٤م ، ٤مأرسمٕمً وأ ٤مأطمديمؿ ذم صَلشمف ومٚمؿ يدر يمؿ صكم؟ صمَلصمً 

 ًً ؿمٗمٕمـ ًمف صَلشمف-  ٤ماؾمتٞم٘مـ، صمؿ يًجد ؾمجدشملم ىمٌؾ أن يًٚمؿ- وم٢من يم٤من صكم َخ

 -رواه ُمًٚمؿ شًمٚمِمٞمٓم٤من ٕرسمع يم٤مٟمت٤م شمرهمٞمًَم  ٤موإن يم٤من صكم إمت٤مُمً 

ًً  ☺وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد9 أن رؾمقل اهلل  ,22 ، وم٘مٞمؾ ًمف9 ٤مصكم اًمٔمٝمر َخ

ًً ىم شوُم٤مذاك؟»أزيد ذم اًمّمَلة؟ وم٘م٤مل9  - ومًجد ؾمجدشملم سمٕمد ُم٤م ٤م٤مًمقا9 صٚمٞم٧م َخ
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إٟمَم أن٤م سمنم ُمثٚمٙمؿ، أنًك يمَم شمٜمًقن، وم٢مذا ٟمًٞم٧م ومذيمروين، »ؾمٚمؿ- وذم رواي٦م9 ىم٤مل9 

وإذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صَلشمف ومٚمٞمتحر اًمّمقاب، ومٚمٞمتؿ قمٚمٞمف، صمؿ ًمٞمًٚمؿ، صمؿ يًجد 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شؾمجدشملم

إطمدى  ☺ وقمـ اسمـ ؾمػميـ، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 صكم سمٜم٤م رؾمقل اهلل, 23

ىم٤مل9 ومّمكم ,هريرة، وًمٙمـ ٟمًٞم٧م أن٤مقىم٤مل اسمـ ؾمػميـ9 ىمد ؾمَمه٤م أب ,صَليت اًمٕمٌم

سمٜم٤م ريمٕمتلم، صمؿ ؾمٚمؿ، وم٘م٤مم إزم ظمِم٦ٌم ُمٕمروو٦م ذم اعمًجد، وم٤مشمٙم٠م قمٚمٞمٝم٤م يم٠منف همْم٤ٌمن، 

وووع يده اًمٞمٛمٜمك قمكم اًمٞمنى وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف، وووع ظمده إيٛمـ قمكم فمٝمر 

أبقاب اعمًجد، وم٘م٤مًمقا9 ىمٍمت اًمّمَلة، يمٗمف اًمٞمنى، وظمرضم٧م هقم٤من اًم٘مقم ُمـ 

، ومٝم٤مسم٤مه أن يٙمٚمَمه، وذم اًم٘مقم رضمؾ ذم يديف ـمقل، ¶سمٙمر وقمٛمر، قوذم اًم٘مقم أب

ل أنس، »اًمٞمديـ، ىم٤مل9 ي٤م رؾمقل اهلل! أنًٞم٧م أم ىمٍمت اًمّمَلة؟ وم٘م٤مل9 وي٘م٤مل ًمف9 ذ

9 ٟمٕمؿ- ومت٘مدم ومّمكم ُم٤م شمرك، صمؿ  شاًمٞمديـ؟وأيمَم ي٘مقل ذ»- وم٘م٤مل9 شوٓ أىمٍم وم٘م٤مًمقا

أـمقل، صمؿ رومع رأؾمف ويمؼم، صمؿ يمؼم وؾمجد ُمثؾ وٚمؿ، صمؿ يمؼم وؾمجد ُمثؾ ؾمجقده أؾم

أـمقل، صمؿ رومع رأؾمف ويمؼم، ومرسمَم ؾم٠ملقه، صمؿ ؾمٚمؿ، ومٞم٘مقل9 ٟمٌئ٧م أن وؾمجقده أ

، وًمٗمٔمف ًمٚمٌخ٤مري، وذم أظمرى َلَم9 وم٘م٤مل ُمتٗمؼ قمٚمٞمفقمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل9 صمؿ ؾمٚمؿ- 

، وم٘م٤مل9 ىمد يم٤من سمٕمض شيٙمـيمؾ ذًمؽ ل »9 شل أنس، ول شم٘مٍم»سمدل  ☺رؾمقل اهلل 

 ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل!

صكم ِّبؿ اًمٔمٝمر، وم٘م٤مم ذم اًمريمٕمتلم  ☺قمـ قمٌد اهلل سمـ سمحٞمٜم٦م9 أن اًمٜمٌل  ,24

إوًمٞملم ل َيٚمس، وم٘م٤مم اًمٜم٤مس ُمٕمف، طمتك إذا ىم٣م اًمّمَلة، واٟمتٔمر اًمٜم٤مس شمًٚمٞمٛمف، 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفضم٤مًمس، ومًجد ؾمجدشملم ىمٌؾ أن يًٚمؿ، صمؿ ؾمٚمؿ- قيمؼم وه

 سم٤مًمّمَلة أظمرى ىم٤مل ؒ وقمـ أطمٙم٤مم     
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، صمؿ ي٠ميت ىمقُمف ☺قمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل9 يم٤من ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ يّمكم ُمع اًمٜمٌل  ,25

اًمٕمِم٤مء صمؿ يرضمع  ☺ومٞمّمكم ِّبؿ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- وقمٜمف، ىم٤مل9 يم٤من ُمٕم٤مذ يّمكم ُمع اًمٜمٌل 

 إزم ىمقُمف ومٞمّمكم ِّبؿ اًمٕمِم٤مء وهل ًمف ٟم٤مومٚم٦م-

شمٕم٤مزم9 )أن  قمـ يٕمكم سمـ أُمٞم٦م، ىم٤مل9 ىمٚم٧م ًمٕمٛمر سمـ اْلٓم٤مب9 إٟمَم ىم٤مل اهلل ,26

شم٘مٍموا ُمـ اًمّمَلة إن ظمٗمتؿ أن يٗمتٜمٙمؿ اًمذيـ يمٗمروا(، وم٘مد أُمـ اًمٜم٤مس- ىم٤مل قمٛمر9 

صدىم٦م شمّمدق اهلل ِّب٤م »- وم٘م٤مل9 ☺قمج٧ٌم مم٤م قمج٧ٌم ُمٜمف، وم٠ًمل٧م رؾمقل اهلل 

 -رواه ُمًٚمؿ- شقمٚمٞمٙمؿ، وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف

ُمـ اعمديٜم٦م إزم ُمٙم٦م، ومٙم٤من  ☺وقمـ أنس، ىم٤مل9 ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  ,27

؟ ىم٤مل9 ٤ملم ريمٕمتلم، طمتك رضمٕمٜم٤م إزم اعمديٜم٦م، ىمٞمؾ ًمف9 أىمٛمتؿ سمٛمٙم٦م ؿمٞمئً يّمكم ريمٕمت

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شا أىمٛمٜم٤م ِّب٤م قمنًم »

   ٤م، وم٠مىم٤مم شمًٕم٦م قمنم يقُمً ا ؾمٗمرً  ☺وقمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل9 ؾم٤مومر اًمٜمٌل  ,28

يّمكم ريمٕمتلم ريمٕمتلم- ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس9 ومٜمحـ ٟمّمكم ومٞمَم سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٙم٦م، شمًٕم٦م قمنم، 

 -رواه اًمٌخ٤مري- ٤مأىمٛمٜم٤م أيمثر ُمـ ذًمؽ صٚملم أرسمٕمً ريمٕمتلم ريمٕمتلم، وم٢مذا 

وقمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ، ىم٤مل9 صٌح٧م اسمـ قمٛمر ذم ـمريؼ ُمٙم٦م، ومّمكم ًمٜم٤م  ,/3

، وم٘م٤مل9 ُم٤م يّمٜمع ه١مٓء؟ ٤ماًمٔمٝمر ريمٕمتلم، صمؿ ضم٤مء رطمٚمف، وضمٚمس، ومرأي ٟم٤مؾم٤م ىمٞم٤مُمً 

، ☺أمتٛم٧م صَليت- صح٧ٌم رؾمقل اهلل  ٤ميمٜم٧م ُمًٌحً قىمٚم٧م9 يًٌحقن- ىم٤مل9 ًم

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفاًمًٗمر قمكم ريمٕمتلم، وأب٤م سمٙمر، وقمٛمر، وقمثَمن يمذًمؽ- ومٙم٤من ٓ يزيد ذم 

َيٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم إذا  ☺وقمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل9 يم٤من رؾمقل اهلل  ,30

 -رواه اًمٌخ٤مرييم٤من قمكم فمٝمر ؾمػم، وَيٛمع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء- 
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يّمكم ذم اًمًٗمر قمكم راطمٚمتف  ☺وقمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل9 يم٤من رؾمقل اهلل  ,31

ُمتٗمؼ يقُمئ إيَمء صَلة اًمٚمٞمؾ إٓ اًمٗمرائض، ويقشمر قمكم راطمٚمتف-  طمٞم٨م شمقضمٝم٧م سمف،

 -قمٚمٞمف

ذم همزوة شمٌقك9 إذا زاهم٧م  ☺وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، ىم٤مل9 يم٤من اًمٜمٌل  ,32

اًمِمٛمس ىمٌؾ أن يرحتؾ؛ مجع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، وإن ارحتؾ ىمٌؾ أن شمزيغ اًمِمٛمس 

ىمٌؾ أن  أظمر اًمٔمٝمر طمتك يٜمزل ًمٚمٕمٍم، وذم اعمٖمرب ُمثؾ ذًمؽ، إذا هم٤مسم٧م اًمِمٛمس

يرحتؾ مجع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، وإن ارحتؾ ىمٌؾ أن شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس أظمر اعمٖمرب 

 داود، واًمؽمُمذي-قطمتك يٜمزل ًمٚمٕمِم٤مء، صمؿ َيٛمع سمٞمٜمٝمَم- رواه أب

سمٙمر سمٕمده، قسمٛمٜمك ريمٕمتلم، وأب ☺وقمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل9 صكم رؾمقل اهلل  ,33 

- ومٙم٤من ٤م سمٕمد أرسمٕمً ُمـ ظمَلومتف- صمؿ إن قمثَمن صكم اوقمٛمر سمٕمد أيب سمٙمر، وقمثَمن صدرً 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وإذا صَله٤م وطمده صكم ريمٕمتلم- ٤ماسمـ قمٛمر إذا صكم ُمع اإلُم٤مم صكم أرسمٕمً 

ي٘مقل قمكم  ☺وقمـ اسمـ قمٛمر، وأيب هريرة، أهنَم ىم٤م9ٓ ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل  ,34

ًمٞمختٛمـ اهلل قمكم ىمٚمقِّبؿ، صمؿ وًمٞمٜمتٝملم أىمقام قمـ ودقمٝمؿ اجلٛمٕم٤مت، أ»أقمقاد ُمٜمؼمه9 

 -رواه ُمًٚمؿ- شًمٞمٙمقٟمـ ُمـ اًمٖم٤مومٚملم

ي٘مقل قمكم  ☺وقمـ اسمـ قمٛمر، وأيب هريرة، أهنَم ىم٤م9ٓ ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل     ,35

ًمٞمختٛمـ اهلل قمكم ىمٚمقِّبؿ، صمؿ وًمٞمٜمتٝملم أىمقام قمـ ودقمٝمؿ اجلٛمٕم٤مت، أ»أقمقاد ُمٜمؼمه9 

 -وقمـ سمٕمض أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز ىم٤مل ؒ ,- رواه ُمًٚمؿ-شًمٞمٙمقٟمـ ُمـ اًمٖم٤مومٚملم

إذا ووٕم٧م »9 ☺٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب ؾمٕمٞمد >اْلدري;، ىم٤مل9 ىم ,36 

اجلٜم٤مزة، وم٤مطمتٛمٚمٝم٤م اًمرضم٤مل قمكم أقمٜم٤مىمٝمؿ، وم٢من يم٤مٟم٧م ص٤مْل٦م ىم٤مًم٧م9 ىمدُمقين، وإن 

يم٤مٟم٧م همػم ص٤مْل٦م ىم٤مًم٧م ٕهٚمٝم٤م9 ي٤م ويٚمٝم٤م! أيـ شمذهٌقن ِّب٤م؟ يًٛمع صقهت٤م يمؾ رء 

 -رواه اًمٌخ٤مري- شؾمٛمع اإلٟم٤ًمن ًمّمٕمؼقإٓ اإلٟم٤ًمن، وًم
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أيتؿ اجلٜم٤مزة وم٘مقُمقا، ومٛمـ شمٌٕمٝم٤م إذا ر»9 ☺وقمٜمف، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,37

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شومَل ي٘مٕمد طمتك شمقوع

 ٤مُمـ اشمٌع ضمٜم٤مزة ُمًٚمؿ إيَمٟمً »9 ☺قمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,38

، ويم٤من ُمٕمف طمتك يّمكم قمٚمٞمٝم٤م ويٗمرغ ُمـ دومٜمٝم٤م، وم٢مٟمف يرضمع ُمـ إضمر ٤مواطمت٤ًمسمً 

دومـ، وم٢مٟمف يرضمع سم٘مػماـملم، يمؾ ىمػماط ُمثؾ أطمد- وُمـ صكم قمٚمٞمٝم٤م صمؿ رضمع ىمٌؾ أن شم

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شسم٘مػماط

قمكم ضمٜم٤مزة ومحٗمٔم٧م ُمـ  ☺وقمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل9 صكم رؾمقل اهلل  ,/4

وىمف ومتٜم٦م »مهللا اهمٗمر ًمف وراْحف، وقم٤مومف، واقمػ قمٜمف، وأيمرم ٟمزًمف،»ي٘مقل9 قدقم٤مئف وه

 -رواه ُمًٚمؿ ىم٤مل طمتك متٜمٞم٧م أن أيمقن أن٤م ذًمؽ اعمٞم٧م- شاًم٘مؼم وقمذاب اًمٜم٤مر

ـ قمٌد اًمرْحـ، أن قم٤مئِم٦م ِل٤م شمقذم ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سم ,40

ىم٤مًم٧م9 ادظمٚمقا سمف اعمًجد طمتك أصكم قمٚمٞمف، وم٠منٙمر ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م9 واهلل ًم٘مد 

صكم رؾمقل اهلل صكم اهلل قمٞمٚمف وؾمٚمؿ قمكم اسمٜمك سمٞمْم٤مء ذم اعمًجد9 ؾمٝمٞمؾ وأظمٞمف- 

 -رواه ُمًٚمؿ

ف أُم٦م ُم٤م ُمـ ُمٞم٧م شمّمكم قمٚمٞم»، ىم٤مل9 ☺; قمـ اًمٜمٌل ▲قمـ قم٤مئِم٦م، > ,41

 -رواه ُمًٚمؿ -شُمـ اعمًٚمٛملم يٌٚمٖمقن ُم٤مئ٦م، يمٚمٝمؿ يِمٗمٕمقن ًمف؛ إٓ ؿمٗمٕمقا ومٞمف

9 ☺- وم٘م٤مل اًمٜمٌل ا وقمـ أنس، ىم٤مل9 ُمروا سمجٜم٤مزة وم٠مبٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػمً , 42

وم٘م٤مل قمٛمر9 ُم٤م وضم٧ٌم؟  شوضم٧ٌم»- وم٘م٤مل9 ا صمؿ ُمروا سم٠مظمرى وم٠مبٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ًذ  شوضم٧ٌم»

ومقضم٧ٌم ًمف  ا ذا أبٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ًذ ومقضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م، وه ا هؾ أبٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ظمػمً »وم٘م٤مل9 

اعم١مُمٜمقن ؿمٝمداء اهلل ذم »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وذم رواي٦م9  شاًمٜم٤مر، أنتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض

 -شإرض
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، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,43 ٓ دمٚمًقا قمكم اًم٘مٌقر، »9 ☺وقمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقيِّ

 -رواه ُمًٚمؿ- شوٓ شمّمٚمقا إًمٞمٝم٤م

ٕن َيٚمس أطمديمؿ قمكم مجرة » 9☺وقمـ أيب هريرة، ىم٤مل9 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,44

 -رواه ُمًٚمؿ- شومتحرق صمٞم٤مسمف ومتخٚمص إزم ضمٚمده؛ ظمػٌم ًمف ُمـ أن َيٚمس قمكم ىمؼم

  ☺قمـ قم٤مئِم٦َم، ىم٤مًم٧ْم9 يم٤مَن رؾمقُل اهلل  ,45
ِ
يمٚمَم يم٤مَن ًمٞمٚمُتٝم٤م ُمـ رؾمقِل اهلل

ٌَ٘مٞمِع، ومٞم٘مقُل9  ☺ اًمًَلم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقٍم ُم١ْمُمٜملم! »َيُرُج ُمـ آظمِر اًمٚمٞمؾ إزم اًم

ٚمقَن، وإٟمه٤م إْن ؿم٤مَء اهلُل سمٙمؿ ٓ طِم٘مقَن، مهللاه اهمٗمْر وأت٤ميمؿ ُم٤م شمق قَمدوَن، همًدا ُُم١مضمه

 -رواه ُمًٚمؿ- شٕهؾ سم٘مٞمع اًمٖمْرىَمدِ 

؟ شمٕمٜمك ذم زي٤مرِة اًمُ٘مٌقِر، ,(60) 04+ 45
ِ
وقمٜمٝم٤م، ىم٤مًم٧ْم9 يمٞمػ أىمقُل ي٤م رؾمقَل اهلل

َلُم قمكم أهؾ اًمدي٤مر ُمـ اعم١مُمٜملَم واعمًٚمٛملَم، ويرطمُؿ ا»ىم٤مل9  ًه هلُل اعمًت٘مِدُملَم ىمقزم9 اًم

 -رواه ُمًٚمؿ- شُِمٜمه٤م واعمًت٠مظمريـ، وإٟم٤م إْن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ًمَلطم٘مقن

ورم اًمٌٚمقغ مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلٜم٤مئز ٟمتذيمر هٜم٤م ًمٚمدرس  شمتٛم٦م اًمًٌٕملم ًمتٙمقن مجٚم٦م  9ىمٚم٧م

 9اَلدى ُم٤م يغم

ـْ َأنٍَس  ,0   ◙قَم
ِ
ْقَت ًمُِيٍّ َٓ َيَتَٛمٜمهلَمه َأطَمُديُمُؿ َاعمَْ , ☺ىَم٤مَل9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله

ا زِم، َوشمَ  َٓ سُمده ُُمَتَٛمٜمِّٞم٤ًم وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ9 َاًمٚمهُٝمؿه َأطْمِٞمٜمِل َُم٤م يَم٤مَٟم٧ِم َاْْلََٞم٤مُة ظَمػْمً ٜمِل َيٜمِْزُل سمِِف، وَم٢ِمْن يَم٤مَن  َقومه

ا زِم    ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ , إَِذا يَم٤مَٟم٧ِم َاًْمَقوَم٤مُة ظَمػْمً

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد َوَأيِب ُهَرْيَرَة  ,1  ىَم٤م ¶َوقَم
ِ
9 ىَم٤مَل َرؾُمقُل َاّلِله ٜمُقا , ☺َٓ ًَم٘مِّ

 ُ ٓه َاّلِله َٓ إهَِلَ إِ َْرسَمَٕم٦مُ , َُمْقشَم٤ميُمْؿ    ْٕ ٚمٌِؿ، َوا ًْ  -َرَواُه ُُم

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم , 2  ,9ىَم٤مًَم٧ْم  ▲َوقَم
ِ
قَمغَم َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم  ☺َدظَمَؾ َرؾُمقُل َاّلِله

ُه  وَم٠َمهْمَٛمَْمُف، صُمؿه ىَم٤مَل9 ◙ "  إِنه "َوىَمْد ؿُمؼه سَمٍَمُ ٌٍََمُ ٌََٕمُف اًْم وَح إَِذا ىُمٌَِض، اشمه َاًمرُّ
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ـْ َأْهٚمِِف، وَمَ٘م٤مَل9 ـُ قَمغَم "وَمَْم٩مه َٟم٤مٌس ُِم ََلِئَٙم٦َم شُم١َمُمِّ - وَم٢ِمنه َاعْمَ ٓه سمَِخػْمٍ ُٙمْؿ إِ
ًِ َٓ شَمْدقُمقا قَمغَم َأنُْٗم

َيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم، َواْروَمْع دَ "َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن"- صُمؿه ىَم٤مَل9 ِٕ ْح ًَمُف َاًمٚمهُٝمؿه اهْمِٗمْر  ًِ ْٝمِديِّلَم، َواوْم َرضَمَتُف ذِم َاعْمَ

ْر ًَمُف ومِٞمِف، َواظْمُٚمْٗمُف ذِم قَمِ٘مٌِفِ  ِه، َوَٟمقِّ ٚمِؿٌ , ذِم ىَمؼْمِ ًْ   َرَواُه ُُم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ,3  ,9▲َوقَم
ِ
ةٍ  ☺َأنه َرؾُمقَل َاّلِله ٍد طِمؼَمَ َل سمؼُِمْ َ ؾُمجِّ , طِملَم شُمُقذمِّ

يَؼ َأنه َأبَ , ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف َوقَمٜمَْٝم٤م دِّ ِله  ◙٤م سَمْٙمٍر َاًمّمِّ ٌهَؾ َاًمٜمٌه َرَواُه , سَمْٕمَد َُمْقشمِفِ  ☺ىَم

ٌَُخ٤مِرّي   - ُ َاًْم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ,4  ,9ىَم٤مًَم٧ْم  ▲َوقَم
ِ
ـَ َرؾُمقُل َاّلِله ٍب سمِٞمٍض  ☺يُمٗمِّ ذِم صَمََلصَم٦ِم َأبَْقا

َٓ قِمََمَُم٦ٌمُُمتهَٗمٌؼ قَمٚمَ  ـْ يُمْرؾُمٍػ، ًَمْٞمَس وِمٞمَٝم٤م ىَمِٛمٞمٌص َو ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  , 5ْٞمف ِؾَمُحقًمِٞمه٦ٍم ُِم َوقَم

ِجدَ , ◙ ًْ تِل يَم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مؿُّ َاعْمَ ِة َاًمه َ ْرأ ٦ِم َاعْمَ ِلُّ ,9ىَم٤مَل  ,ذِم ىِمّمه ٠َمَل قَمٜمَْٝم٤م َاًمٜمٌه ًَ  ;☺وَم

9 َُم٤مشَم٧ْم، وَمَ٘م٤مَل9 ُروا َأُْمَرَه٤م( وَمَ٘م٤مَل9"وَمَ٘م٤مًُمقا ُْؿ َصٖمه ُدًمُّقيِن "َأوَمََل يُمٜمُْتْؿ آَذْٟمُتُٛمقيِن"؟ وَمَٙم٠َمهنه

َه٤م"، وَمَدًمُّقُه، وَمَّمغمه قَمَٚمْٞمَٝم٤مقمَ   ُُمتهَٗمٌؼ قمٚمٞمف, غَم ىَمؼْمِ

ٌه٤مٍس  ,6 ـِ قَم ـِ اسْم ِله ¶َوقَم ٚمٍِؿ ,9َيُ٘مقُل  ☺9 ؾَمِٛمْٕم٧ُم َاًمٜمٌه ًْ ـْ َرضُمٍؾ ُُم َُم٤م ُِم

ٕمَ  ٓه ؿَمٗمه  ؿَمْٞمًئ٤م، إِ
ِ
يُمقَن سم٤َِمّلِله َٓ ُينْمِ ُ وِمٞمفِ َيُٛمقُت، وَمَٞمُ٘مقُم قَمغَم ضَمٜم٤َمَزشمِِف َأْرسَمُٕمقَن َرضُمًَل،   ُٝمْؿ َاّلِله

ٚمِؿٌ , ًْ  -َرَواُه ُُم

ـِ ضُمٜمُْدٍب  ,7 ـْ ؾَمُٛمَرَة سْم ِلِّ ,9ىَم٤مَل  ◙َوقَم ْٞم٧ُم َوَراَء َاًمٜمٌه قَمغَم اُْمَرأٍَة  ☺َصٚمه

َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمفِ , َُم٤مشَم٧ْم ذِم ٟمَِٗم٤مؾِمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَم َوؾْمَٓمَٝم٤م   ُُمته

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ,8  ًَمَ٘مْد َصغمه َرؾُمقُل ,9ىَم٤مًَم٧ْم  ▲َوقَم
ِ
  َوَاّلِله

ِ
قَمغَم اسِْمٜمَْل  ☺َاّلِله

ِجدِ  ًْ ٚمِؿٌ , سَمْٞمَْم٤مَء ذِم َاعْمَ ًْ   َرَواُه ُُم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  ,/0   ◙َوقَم
ِ
إَِذا َرَأيُْتُؿ اجْلَٜم٤َمَزَة ,9ىَم٤مَل  ☺َأنه َرؾُمقَل َاّلِله

ـْ شَمٌَِٕمَٝم٤م وَمََل ََيْٚمِْس طَمتهك شُمقَوعَ  ، وَمَٛم َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمف, وَمُ٘مقُُمقا  ُُمته
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ـْ قُمْثََم  ,00  ,9ىَم٤مَل  ◙َن َوقَم
ِ
ٞم٧ِِّم  ☺يَم٤مَن َرؾُمقُل َاّلِله ـِ اعْمَ ـْ َدوْم إَِذا وَمَرَغ ُِم

٠َمُل""َوىَمَػ قَمَٚمْٞمِف َوىَم٤مَل9 ًْ َن ُي ْٔ ُف ا ظَِمٞمُٙمْؿ َوؾَمُٚمقا ًَمُف اًمتهْثٌِٞم٧َم، وَم٢ِمٟمه
ِٕ َرَواُه , اؾِْمَتْٖمِٗمُروا 

َحُف اْْل٤َميمِؿقَأبُ    ُ- َداُوَد، َوَصحه

01,  
ِ
ٌِْد َاّلِله ـْ قَم ـِ ضَمْٕمَٗمٍر َوقَم  ,طِملَم ىُمتَِؾ ,َِله٤م ضَم٤مَء َٟمْٕمُل ضَمْٕمَٗمٍر ,9ىَم٤مَل  ¶سْم

ِلُّ  ِل ضَمْٕمَٗمٍر ـَمَٕم٤مًُم٤م، وَمَ٘مْد َأت٤َمُهْؿ َُم٤م َيِْمَٖمُٚمُٝمْؿ""☺ىَم٤مَل َاًمٜمٌه ِٔ َأظْمَرضَمُف , اْصٜمَُٕمقا 

٤مِئّل َ-  ًَ ٓه اًمٜمه ٦ُم، إِ ًَ  اْْلَْٛم

ـْ َأبِٞمفِ  ,02 ـِ سُمَرْيَدَة قَم ـْ ؾُمَٚمْٞمََمَن سْم   َوقَم
ِ
ُيَٕمٚمُِّٛمُٝمْؿ إَِذا  ☺ىَم٤مَل9 يَم٤مَن َرؾُمقُل َاّلِله

ُ ,9ظَمَرضُمقا إمَِم َاعَمَ٘م٤مسمِرِ  ٚمِِٛملَم، َوإِٟمه٤م إِْن ؿَم٤مَء َاّلِله ًْ ُ ـَ َاعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم َي٤مِر ُِم ََلُم قَمغَم َأْهِؾ َاًمدِّ ًه َاًم

َ ًَمٜم٤َم َوًَمُٙمُؿ اًْمَٕم٤موِمَٞم٦مَ  ٚمِؿ, سمُِٙمْؿ ًَمََلطِمُ٘مقَن، َأؾْم٠َمُل َاّلِله ًْ وىمد صح ُمرومققم٤م يمَم ىم٤مل  َرَواُه ُُم

 9إًم٤ٌمٟمك ؒ

سمًٓم٤م ) ؟ىم٤مل رؾمقل اهلل ,0 أرسمٕم٦م دمري قمٚمٞمٝمؿ أضمقرهؿ سمٕمد اعمقت رضمؾ ُم٤مت ُمرا

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ورضمؾ قمٚمؿ قمٚمًَم وم٠مضمره َيري قمٚمٞمف ُم٤م قُمِٛمؾ سمف ورضمؾ أضمرى صدىم٦م 

ررواه اإلُم٤مم أْحد وا (ًمفقوم٠مضمره٤م ًمف ُم٤م ضمرت ورضمؾ شمرك وًمًدا ص٤مْل٤ًم يدقم صحٞمح  ،ًمٌزا

 -اًمؽمهمٞم٥م

ذم ىمؼمه سمٕمد ُمقشمف ُمـ قمٚمؿ قؾمٌع َيري ًمٚمٕمٌد أضمرهـ وه) ؟ىم٤مل رؾمقل اهلل ,1

شمرك وورث ُمّمحًٗم٤م أوسمٜمك ُمًجًدا أوأ همرس ٟمخًَل وطمٗمر سمئًرا أوأضمرى هنًرا أوقمٚمًَم أ

 -//15صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م  ،رواه اًمٌزار  (وًمًدا يًتٖمٗمر ًمف سمٕمد ُمقشمف

سمًٓم٤م ذم ؾمٌٞمؾ  يمؾ ُمٞم٧م َيتؿ قمغم) ؟ىم٤مل رؾمقل اهلل ,2 قمٛمٚمف إٓ اًمذي ُم٤مت ُمرا

 ،داودقأبورواه اًمؽمُمذي  (ي١مُمـ ُمـ ومت٤من اًم٘مؼموًمف قمٛمٚمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قاهلل وم٢مٟمف يٜمٛم

 -صحٞمح اجل٤مُمع
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أظمك اًمداقمٞم٦م اْلٌٞم٥م  وهٜم٤م يٜمتٝمك ُم٤م أردت شم٘مٞمٞمده ُمـ ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمقد 

زادا عمٝمٛمتؽ وُم٤م أذومٝم٤م ديٜمٜم٤م وأقمٜمك سمف اًمّمَلة وُم٤م يتٕمٚمؼ ِّب٤م يمقضمٞمز سملم يديؽ و

مه٦م رزىمٜم٤م اهلل اي٤مه٤م وأظمتؿ ًمٜم٤م ضمزء قُمـ ُمٝمٛم٦م ٟمٕمؿ ٓ ري٥م  وأهن٤م سمح٤مضم٦م امم قمٚم

رم ـمٌٞمٕم٦م ُم٤م  إول ورم ظم٤مـمرى ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمَمد إصٗمٝم٤مٟمك  ؒ ()اًمقضمٞمز اًمٗم٘مٝمك

يٙمت٥م اًمٌنم  ٟمٕمؿ ويم٠منك واي٤مك ًمٗمك رهم٦ٌم امم ُمزيد او٤موم٦م امم ُم٤م يمت٥م رم ضمزءٟم٤م سمؾ 

٤م ؾمٜم٦م اْلٞم٤مة  وٓ سم٠مس ُمـ سمٕمض ُم٤م ٟمتٛمٜمك أبٜم٤مء اًمٕمٛمؾ )درؾم٤م وشمٕمديؾ وًمٙمٜمٝم

وشمدري٤ًم( واهلل اعمقومؼ امم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ وٓ شمٜم٤ًمٟمك أظمك رم اهلل وص٤مطمٌك قمغم 

درسمك ُمـ ص٤مًمح اًمدقم٤مء وًمٜمٚمت٘مك ان ؿم٤مء اهلل  سمٕمده  ُمع اجلزء اًمث٤مٟمك واْل٤مص سم٤مًمٕم٤ٌمدة 

سم٤مًمزيم٤مة واعمٕم٤مُمَلت اِل٤مًمٞم٦م  اِل٤مًمٞم٦م ؿمٕمػمة وذيٕم٦م وأقمٜمك ُمع ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م 

ٟم٤م أن اْلٛمدًمٚمف رب اًمٕم٤معملم-  وآظمر دقمقا
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 /7 ------------------------------------------------------ (اًمٓمٝم٤مرة اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمل٦م)

 /02 --------------------------------------- -أظمرى ومقائد وومٞمٝم٤م( اْل٤مُم٦ًم اًمقىمٗم٦م)

 040 ------------------------------------------------------------ (اًمث٤مٟمك اًمٗمّمؾ)

 040 --------------- (اًمٕمقرة ؾمؽم9   أيْم٤م اًمّمَلة صح٦م ذوط ُمـ) إومم اعم٠ًمل٦م
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