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 تمذٌى انشٍخ انفاضم أتً عثذ انرحًٍ رشاد تٍ أحًذ انضانعً حفظّ اهلل






تقذيي الشيخ الفاضن أبي عبذ الرمحن رشاد بن أمحذ الضالعي حفظى اهلل

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل وظذ آخه وأصحابه ومن وااله.
ت ؼ ديمافشقخاف ػاضلأيب ظبداف رمحن رصا دبنأمحدافضاف عيح ػظ هاهلل

أما بعد:
ؾنن ـتاب (بر افوافد ْين) فإلمام افع َّ
المة صقخ احافؽقة يف زمـه أيب بؽر حمؿد بن
افوفقد بن خؾف افطرضويش ِمن أحسن ما رأجته يف هذا افـؿوضوع ,ؾؼد مجع ؾقه ممفػه
ً
ؾصوال
رمحه اهلل وؽػر فه األدفة افواردة يف ؾضل بر افوافد ْين وصؾة افرحم ,ثم ذـر ؾقه
كاؾعة يف ذفك ,ـاجلؿع بغ بر افوافد ْين وضؾب افعؾم ,وـذفك خمافػة افوافد ْين يف
ورؽم
افـواؾل وضاظتفام يف افشبفات ,إػ ؽر ذفك من افػصول وافـؿباحث افـاؾعةُ .
أؿف ظذ َمن اظتـى به حتؼق ًؼا وختر ًجيا حتى و َّؾق اهلل فذفك أخاكا
أمهقة افؽتاب مل ْ
افػاضل صاحب األخالق احلسـة ,واآلداب افـؿستحسـة ؾقام كحسبه واهلل حسقبه :أبا
أمحد حمؿد بن صافح افؾقبي و َّؾؼه اهلل.
ؾؼام بتصحقح افـص وافـؿؼابؾة ظذ بعض افـؿخطوضات وافـؿطبوظات ,وـذفك
ظع
ؿام بتخريج األحاديث واآلثار افواردة يف افؽتاب ,وؿد تاب ْع ُت معه ظؿؾَه ,وؿرأ َّ

ـثرا من مواضعه ,ؾت َّم افتـبقه ظذ ما حيتاج إػ ذفك.
ً
خرا  ,وبارك ؾقه و َثبَّتـا وإياه ظذ افدين احلق حتى كؾؼاه.
ؾجزى اهلل أخاكا أبا أمحد ً

واحلؿد هلل رب افعادغ.

أبو عبد الرمحن رشاد بن أمحد الضالعي
يف دار احلديث بافضافع – افقؿن.
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 تمذٌى انشٍخ انفاضم أتً يحًذ عثذ انحًٍذ انزعكري حفظّ اهلل







تقذيي الشيخ الفاضن أبي حمىذ عبذ احلىيذ الزعلري حفظى اهلل

بسم هللا الرحمن الرحيم
ت ؼ ديمافشقخاف ػاضلأيبحمؿد ظبداحل ؿقداف زظؽ ريح ػظ هاهلل

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل.
أما بعد :
وم٘مد ـم٤مًمٕم٧م حت٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م (بر افوافدين ) شم٠مًمٞمػ اإلُم٤مم أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد
اًمٓمرـمقر سمتح٘مٞمؼ أظمٞمٜم٤م اًمٗم٤موؾ واًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ :أيب أمحد حمٛمد سمـ
ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٚمٞمٌل ,ومرأي٧م اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمـٛمٝمامت ذم سم٤مهب٤م.
وىمد أيمرم اهلل اًمـٛمح٘مؼ سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ,واحلٙمؿ قمغم أطم٤مديثٝم٤م وآصم٤مره٤م ,ومزاهن٤م
ذًمؽ ,صمؿ إن اًمٙمت٤مسم٦م ذم طم٘مقق اًمقاًمد ْيـ ُمـ اًمـٛمٝمامت ٓ ,ؾمٞمام ُمع شمْمٞمٞمع هذا
احلؼ ُِمـ يمثػم ُِم ـ اعمًٚمٛملم واهلل اًمـٛمًتٕم٤منُ ,مع ُم٤م ىمرن اهلل قمز وضمؾ ًمـٝمام ُِمـ طمؼ
ُمع اًمتقطمٞمد ذم آي٤مت ُمٜمٝم٤م ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

(اإلسراء ،( ٣٢ :ومنمقمف وأُمره إيمرام اًمقاًمد ْيـ واًمؼم هبام ,قمغم ُم٤م شمرى ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م,
ظمػما.
ومجزى اهلل اعم١مًمػ واعمح٘مؼ ً
كتبه :
أبو حممد عبد احلميد الزعكري
/ 1ذي اًم٘مٕمدة  1٣٣1/هـ
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 يمذيح انـًحمك








وقذوة الـىحقق
م ؼد م ةاف ـؿح ؼق


إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده شمٕم٤ممم وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ,وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م
وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ,وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ,وأؿمٝمد أن ٓ إًمف
إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ﷺ.
﴿ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [آل قمٛمران.]11١ :

﴿ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [اًمٜمً٤مء.]1 :

﴿ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴾[إطمزاب.] ٦1 – ٦1 :
أيا تعذ:
وم٢من أصدق احلدي٨م يمالم اهلل  وظمػم اهل َ ْدي َه ْد ُي حمٛمد ﷺ ,وذ إُمقر
حمدصم٤مهت٤م ,ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ,ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
ومٜمحٛمد اهلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم اًمذي ضم٤مء ومٞمف سمٞم٤من طم٘مقق اخلٚمؼ ,وأقمٔمٛمٝم٤م طمؼ
اًمقاًمد ْيـ ي٘مقل اهلل  ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﴾ [اإلهاء.] ١٢ :
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ىم٤مل اًمِمقيم٤مين :ذم (ومتح اًم٘مدير) ( )٣٥٣/1وىمد دل ِذ ْيمر اإلطمً٤من إمم اًمقاًمديـ سمٕمد
إُمر سمٕمٌ٤مدة اهلل واًمٜمٝمل قمـ اإلذاك سمف قمغم ِقمٔمؿ طم ِّ٘مٝمام .اهـ
ؾؿن هـا :طمري سم٤مًمٕمٌد أن يٕمرف ًمقاًمد ْيف طم٘مٝمام ,سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمام ,وـم٤مقمتٝمام ومٞمام
ُيريض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ,وهلذا أهؾ اًمٕمٚمؿ اهتٛمقا سمذيمر طم٘مقق اًمقاًمديـ وأًمٗمقا ذم
ذًمؽ ُيمتًٌُ٤م ًمٌٞم٤من ِقمٔمؿ طمؼ اًمقاًمديـ ٓ ,ؾمٞمام وإدًم٦م يمثػمة ذم يمت٤مب اهلل ,وذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل
ﷺ ضم٤مءت ًمٌٞم٤من هذه احل٘مقق ,وممـ أًمػ ذم ذًمؽ اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد
اًمٓمرـمقر :ذم يمت٤مسمف (سمر اًمقاًمد ْيـ) ,ومٌلم ومٞمف طم٘مقق اًمقاًمديـ وذيمر قمدة ُمً٤مئؾ
وومّمقل ذم سمٞم٤من طمؼ اًمقاًمد قمغم وًمده وطمؼ اًمقًمد قمغم واًمده.
وىمد اؾمتٕمٜم٧م اهلل ذم حت٘مٞم٘مف وختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر قمغم وقء اًم٘مقاقمد اًمتل
درؾمتٝم٤م ذم قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح ,وأيْم٤م سمٞم٤من سمٕمض اًمٙمٚمامت وذيمر أؾمامء اًمرضم٤مل اًمذيـ
يذيمرهؿ اعم١مًمػ ,قمغم طمً٥م ذيمره ذم اعمّم٤مدر اًمتل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ,وإن مل يتٌلم زم وم٠مذيمر
ذًمؽ أين مل أقمرومف ,أو مل أىمػ قمٚمٞمف ُمًٜم ًدا إذا يم٤من طمديث٤م أو أصمرا ,وىمد ىم٤مسمٚمتف قمغم
ِْ
خمٓمقـمتلم ؾمٛمٞم٧م إومم (اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) ) واًمث٤مٟمٞم٦م ( اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) ) ,و َُمـ وىمػ
قمغم شمٜمٌٞمف أو وم٤مئدة ومٚمٞمٗمدٟم٤م هب٤م ُمِمٙمقرا ,وٟمً٠مل اهلل أن يرزىمٜم٤م اإلظمالص ذم اًم٘مقل
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ,وٟمً٠مل اهلل أن يٜمٗمع سمٕمٛمٚمٜم٤م هذا اإلؾمالم
واًمٕمٛمؾ ,وأن جيٕمٚمف
ً
واعمًٚمٛملم إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف.
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سمٚم٧م قمغم ُم٤م يم٤من ُمٕمل,
طمّمؾ ٟم٘مص ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م ( أ ) ًمٌٕمض أوراق اًمٙمت٤مب وىم٤م ُ
اطمتقت قمغم اًمٗمّمؾ إول ُمع اعم٘مدُم٦م إمم ومّمؾ ذم أصم٤مر
ْ
وأُم٤م اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) وم٘مد
اًمقاردة ذم سمر اًمقاًمد ْيـ ومل يٙمـ يم٤مُمال ,وُم٤م سم٘مل ىم٤مسمٚمتُف قمغم ُمٓمٌقع ,وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وقمٚمٞمف
اًمتٙمالن.
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 كهًح شكر






كمىة شلر

ويف افـختام ظؿ ً
ال بؼوفه ﷺ « :ال يشؽر اهلل َ َمن ال يشؽر افـاس» ,كشؽر فشقخـا:
ـ ؾؿ ةصؽ ر

رصاد افضافعي حػظه اهلل ووؾؼه فؽل خر ,تعاوكه وتوجقفاته افطقبة افـاؾعة يف أثـاء
خرا  ,وكػع اهلل به وبعؾؿه ,وبارك اهلل فه يف ظؾؿه وظؿره
ظؿع هلذا افبحث ؾجزاه اهلل ً
وذريته ,وـذفك كشؽر ألخقـا افػاضل :إهياب بن ؾخري ادرصي حػظه اهلل ورظاه ,
افذي تعاون معي يف توؾر خمطوضة افؽتاب افتي ؿابؾته ظؾقفا ,ؾجزاه اهلل ظـا خر
اجلزاء ,وصؽر اهلل فه شعقه وتعاوكه معي ؾبارك اهلل ؾقه ويف ظؾؿه وأهؾه وذريته,
واحلؿد هلل رب افعادغ ,شبحاكك مهللا وبحؿدك ال إهل إال أنت أشتغػرك وأتوب
إفقك.

أبـو أمحـــد حممد بن صاحل اللــيـبـي
دار احلديث افسؾػقة بافضافع -حفظها اهلل ورع ـ اها -
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 صٕر انًخطٕطح (أ)

صور املخطوطة (أ)
صو را دخطوض ة (أ )

[]8
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 صٕر انًخطٕطح (ب)

صور املخطوطة (ب)
صو را دخطوض ة ( ب )
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 صٕر انًخطٕطح (ب)
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 ترجًح انًؤنف






ترمجة املؤلف

افطرضويش ,اإلُم٤مم ,اًمٕمالُم٦م ,اًم٘مدوة ,اًمزاهد ,ؿمٞمخ اعم٤مًمٙمٞم٦م ,أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ
اًمقًمٞمد سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيقب ا ًِمٗم ْٝمري ,إٟمدًمز ,اًمٓمرـمقر ,اًمٗم٘مٞمف ,قم٤ممل
اإلؾمٙمٜمدري٦م.
و ُضر ُضوصة :هل آظمر طمد اعمًٚمٛملم ُمـ ِؿم َامزم إٟمدًمس ,صمؿ اؾمتقمم اًمٕمدو قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
ت رمج ةا د مف ف

َد ْهر ,ويم٤من أسمق سمٙمر يٕمرف ذم وىمتف سم٤مسمـ ِأيب َرٟمْ َدىمف( .)1
سمن ُىم ًْٓم٦م ,وأظمذ قمٜمف ُمً٤مئؾ اخلالف ,صمؿ طم٩م,
ٓزم اًم٘م٤ميض أسم٤م اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل َ ْ

ودظمؾ اًمٕمراق ,وؾمٛمع سم٤مًمٌٍمة (ؾمٜمـ أيب داود) ُمـ أيب قمكم اًمت ًُّْ َؽمي ,وؾمٛمع سمٌٖمداد
اًمـح َٛمٞمدي,
ُمـ :ىم٤موٞمٝم٤م أيب قمٌد اهلل اًمداُمٖم٤مين ,ورزق اهلل اًمتٛمٞمٛمل ,وأيب قمٌد اهلل ُ
ِ
وقمدة.
أيْم٤م قمٜمد أيب سمٙمر اًمِم ِ
٤مر ,وٟمزل سمٞم٧م اعم٘مدس ُمدة ,وحتقل إمم اًمثٖمر يٕمٜمل
وشمٗم٘مف ً

(اإلؾمٙمٜمدري٦م) ,ويم٤من ؾمٌ٥م إىم٤مُمتف هب٤م ُم٤م ؿم٤مهده ُمـ إىمٗم٤مر اعمً٤مضمد واعمدارس ُمـ ـمالب
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء سمًٌ٥م ُمالطم٘م٦م اًمٕمٌٞمدي٦م ًمٕمٚمامء اًمًٜم٦م ,وشمنميدهؿ ,وىمتٚمٝمؿ ,وإيذائٝمؿ,
وم٠مىم٤مم هب٤م رمحف اهلل إمم أن واومتف اعمٜمٞم٦م يٜمنم اًمٕمٚمؿ ,ويٗم٘مف اًمٜم٤مس سم٠مُمقر ديٜمٝمؿ ,ويقصمؼ
صٚمتٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ,وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مخلػمي٦م
قمغم ًمً٤من ظمػم اًمؼمي٦م.
وـان يؼول :إن ؾم٠مًمٜمل اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعم٘م٤مم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م  -عم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم أي٤مم
اًمٕمٌٞمدي٦م ُمـ شمرك إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م وُمـ همػم ذًمؽ ُمـ اعمٜم٤ميمر اًمتل يم٤مٟم٧م ذم أي٤مُمٝمؿ  -أىمقل
ًمف :وضمدت ىمقُم٤م والل ومٙمٜم٧م ؾمٌ٥م هدايتٝمؿ.
(  )1ىم٤مل اسمـ َظمٚمٙم٤من َ :ر ْٟم َد َىمف :سمٗمتح اًمراء ,وؾمٙمقن اًمٜمقن ,وومتح اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م واًم٘م٤مف ,وهل ًمٗمٔم٦م ومرٟمجٞم٦م,
ؾم٠مًم٧م سمٕمض اًمٗمرٟم٩م قمٜمٝم٤م ,وم٘م٤ملُ :مٕمٜم٤مه٤م :رد شمٕم٤مل .اٟمٔمر وومٞم٤مت إقمٞم٤من ()١٥٤/٣
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ويم٤من رحمه اهلل ىمد أوذي ُمـ إومْمؾ اًمقزير اًمٕمٌٞمدي ,وم٠مُظمرج ُمـ اإلؾمٙمٜمدري٦م,

وأًمزم آىم٤مُم٦م سمٛمٍم ,وُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ إظمذ قمٜمف ,وسم٘مل قمغم ذًمؽ إمم أن ُىمتؾ إومْمؾ,
يمثػما) ,وخترج قمغم يد ْيف أئٛم٦م.
ووزم ُمٙم٤مٟمف اعم٠مُمقن سمـ اًمٌٓم٤مئحل ,وم٠ميمرم اًمِمٞمخ إيمراُم٤م ً
ىم٤مل اسمـ َسم ِْمٙمقال :يم٤من إُم٤مُم٤م قم٤معم٤م ,زاهدا ورقم٤م ,ديٜم٤م ُمتقاوٕم٤مُ ,مت٘مِمٗم٤م ُمت٘مٚمالً ُمـ
اًمدٟمٞم٤م ,راوٞمً٤م سم٤مًمٞمًػم ,أظمؼمٟم٤م قمٜمف اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب ,ووصٗمف سم٤مًمٕمٚمؿ,
واًمٗمْمؾ ,واًمزهد ,واإلىمٌ٤مل قمغم ُم٤م يٕمٜمٞمف ,ىم٤مل زم :إذا قمرض ًمؽ أُمر دٟمٞم٤م وأُمر آظمرة,
ومٌ٤مدر سم٠مُمر أظمرة ,حيّمؾ ًمؽ أُمر اًمدٟمٞم٤م وإظمرى.
لم َوأَ ْر َسم ِع ُم٤م َئ ٍ٦م.
َخ ًِ ْ َ
ؿِق َلَ :يم٤من َُم ْقًمِده ِذم ؾمٜم٦م إِ ْطم َدى َو َ ْ
اًمً َٚمٗمل ,واًمٗم٘مٞمف ؾمالر سمـ اعم٘مدم ,وضمقهر سمـ
ؿال افذهبي :طمدث قمٜمف :أسمق ـم٤مهر ِّ
ًم١مًم١م اعم٘مرئ ,واًمٗم٘مٞمف ص٤مًمح اسمـ سمٜم٧م ُمٕم٤مرم اعم٤مًمٙمل ,وقمٌد اهلل سمـ قمٓم٤مف إزدي,
ويقؾمػ سمـ حمٛمد اًم٘مروي اًمٗمريض ,وقمكم سمـ ُمٝمدي سمـ ىمٚمٞمٜم٤م ,وأسمق ـم٤مًم٥م أمحد اعمًٚمؿ
اًمٚم ْ
خٛمل ,وفم٤مومر سمـ قمٓمٞم٦م ,وأسمق اًمٓم٤مهر إؾمامقمٞمؾ سمـ قمقف ,وأسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اًمرمحـ اًمٕمثامين ,وقمٌد اعمجٞمد سمـ دًمٞمؾ ,وآظمرون(  ,)1وسم٤مإلضم٤مزة أسمق ـم٤مهر اخلُ ُِمققمل
وهمػمه.
ؿال ابن افـ ُؿ َػضل :شمقذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ,ذم مج٤مدى إومم ,ؾمٜم٦م قمنميـ وَخس ُم٤مئ٦م
رحمه اهلل (.)2
(  )1وُمٜمٝمؿ أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ًم٘مل اإلُم٤مم اًمٓمرـمقر سم٤مًمِم٤مم وشمٗم٘مف قمٜمده ,اٟمٔمر "و ومٞم٤مت إقمٞم٤من":
(.)١٨٥/٣
(  )2اٟمتٝمك سمتٍمف ,اٟمٔمر "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء")٣٨٥- ٣٨1 /1٨( :
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ممـ ٟمً٥م اًمٙمت٤مب إمم اعم١مًمػ اًمذهٌل ذم (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) قمٜمد شمرمج٦م اعم١مًمػ
كِسب ةافؽتا بإػا د مف ف

وم٘م٤مل :وًمف (ُم١مًمػ ذم حتريؿ اًمٖمٜم٤مء) ,و (يمت٤مب ذم اًمزهد) ,وشمٕمٚمٞم٘م٦م ذم اخلالف ,و (ُم١مًمػ
ذم اًمٌدع واحلقادث) ,و (سمر اًمقاًمديـ) (  .)1اهـ
وأيْم٤م اًمؼمُمٙمل اإلرسمكم ذم يمت٤مسمف( :وومٞم٤مت إقمٞم٤من) سمٕمد أن ذيمر شمرضمـٛم٦م اعم١مًمػ,
ؿال :وًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ (هاج اعمٚمقك) و (يمت٤مب سمر اًمقاًمديـ) و (يمت٤مب اًمٗمتـ)  ..وهمػم
ذًمؽ اهـ(.)2
وُمـٛمـ ٟمً٥م اًمٙمت٤مب إمم ُم١مًمٗمف سمره٤من اًمديـ اًمٞمٕمٛمري ذم يمت٤مسمف( :اًمديٌ٤مج اعمذه٥م
ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م) ىم٤مل :صمؿ ذح وأًمػ شمآًمٞمػ طمً٤مٟم٤مً ُمٜمٝم٤م :شمٕمٚمٞم٘مف ذم
ُمً٤مئؾ اخلالف وذم أصقل اًمٗم٘مف ويمت٤مسمف ذم (اًمٌدع واعمحدصم٤مت) وذم (سمر اًمقاًمديـ) وهمػم
ذًمؽ اهـ( .)3
وأيْم٤م اًمزريمكم ذم يمت٤مسمف (إقمالم) سمٕمد أن ذيمر شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٓمرـمقر ىم٤ملُِ :مـ
ً
يمتٌف (هاج اعمٚمقك) و (اًمتٕمٚمٞم٘م٦م) ذم اخلالومٞم٤مت َخً٦م أضمزاء ,ويمت٤مب يمٌػم قم٤مرض سمف
(إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ) ًمٚمٖمزازم ,و (سمر اًمقاًمديـ) و (اًمٗمتـ)...اًمخ( .)4

(  )1اٟمٔمر "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء".)٣٨٣/1٨( :
(  )2اٟمٔمر "و ومٞم٤مت إقمٞم٤من"ً :مإلرسمكم (.)١٥٢/٣
(  )3اٟمٔمر "اًمديٌ٤مج اعمذه٥م" ًمٚمٞمٕمٛمري (.)١٣٤/١
(  )4اٟمٔمر "إقمالم" ًمٚمزريمكم.)1٢٣/٦( :
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( )1

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ
اًمٕم٤ممل اعمٍَمي ُمٕملم اًمديـ قمٌد اهل٤مدي سمـ أيب ص٤مًمح قمٌد اهلل
أظمؼم اًمِمٞمخ اإلُم٤مم
حمٞمل سمـ قمٞمًك سمـ قمكم سمـ متٞمؿ اًمٕمٞمٜمِل َؾمامقم٤م ,ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٕم٤مملُ ,مٗمتل
ومٞمام

اعمًٚمٛملم أسمق اًمٓم٤مهر إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٙمل سمـ قمٞمًك سمـ قمقف اًمزهري
أضم٤مزٟمٞمف ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد اًمٗمٝمري اًمٓمرـمقر
إُمال ًء ,ىم٤مل:
وقذوة املؤلف
( )3

احلؿد هلل رب اًمٕم٤معملم( ,)2وصغم اهلل قمغم حمٛمد ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ,وقمغم آًمف اًمٓمٞمٌلم
م ؼد م ةا د مف ف

( )4

اًمٓم٤مهريـ ,وؾمٚمؿ شمًٚم ًٞمام.
أُم٤م سمٕمد:
وم٘مد أردت أن أمجع يمال ًُم٤م ُمًٌقـمً٤م ذم سمر اًمقاًمديـ وطم٘مقىمٝمام ,وأ ِّسملم(  )5إًمٗم٤مظ
( )6

اًمقاردة ذم ؿم٠مهنام

واًمّمحٌ٦م سم٤معمٕمروف,
ُمثؾ :اًمِمٙمر ,واًمؼم واإلطمً٤من ,واًمّمٚم٦م,
ُّ

واًم٘مقل اًمٙمريؿ ,واًم٘مٓمٞمٕم٦م ,واًمٕم٘مقق ,واعمخ٤مًمٗم٦م.
(  )1وذم اعمخٓمقـم٦م (أ) وسمف ٟمًتٕملم قمغم اًمٙم٤مومريـ.
(  )2وذم اعمخٓمقـم٦م (ب) واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمٛمت٘ملم.
(  )3وذم (ب) قمغم ؾمٞمدٟم٤م .وىمد ٟمٌف اًمٕمٚمامء قمغم هذه اًمٚمٗمٔم٦م أهن٤م مل شمرد ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ﷺ وم٤مٕومم شمريمٝم٤م
اٟمٔمر أصؾ صٗم٦م اًمّمالة ًمألًمٌ٤مين)٨٢٨- ٨٢٧/٢( :
(  )4وذم (ب) وصحٌف أمجٕملم.
(  )5وذم (ب) وأذح.
(  )6وذم (ب) ذم سم٤مهب٤م.
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وُم٤م ًمٚمقًمد( ُ )1مـ :احل٩م ,واًمٕمٛمرة ,واجلٝم٤مد ,وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ,واًمتج٤مرة ,وؿمٌف ذًمؽ,

وأووح ذم ذًمؽ :اًمقاضم٥م ,واعمٜمدوب ,واعمٌ٤مح,
وأ ِّسملم شمٗم٤مصٞمٚمف وشمٜمْزيٚمف قمغم وضمقهف,
ِّ
واعمحٔمقر ,واعمٙمروه وسم٤مهلل أؾمتٕملم ,وهق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.
وم٠مذيمر أوٓ ً ُم٤م سمٚمٖمٜمل ذم ذًمؽ ُمـ ُمذه٥م اًمٕمٚمامء ,صمؿ أُ ْشمٌِٕمف سمذيمر اًمٔمقاهر ,واؾمتٜمٌ٤مط
اًمٜمقازل ُمٜمٝم٤م ,وسم٤مهلل أؾمتٕملم.
ُومر ِوي قمـ ُم٤مًمؽ( )2ذم ( ُخمتٍم اجل٤مُمع) :أن ً
رضمال ىم٤مل ًمف :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ,زم واًمدة,
رأت ؿمٞمئً٤م ,ىم٤مًم٧مِ :
أقمط هذا ٕظمتؽ ,وم٠ميمثرت قمكم ُمـ هذا ,وم٢من
وأظم٧م وزوضم٦م ,ومٙمٚمام ْ
ودقم٧م قمكم.
ْ
ُمٜمٕمتُٝم٤م ؾمٌتٜمل
ىمدرت قمٚمٞمف ,و َهمٞمِّ٥م قمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من
َ
ىم٤مل ًمف ُم٤مًمؽ :أرى أن شمٖم٤مئمٝم٤م ,وشمتخٚمص ُمٜمٝم٤م سمِام
ًمؽ .ىم٤مل :أيـ أظمٌِّئُف وذًمؽ ُمٕمل ذم اًمٌٞم٧م؟ ىم٤مل :أُم٤م أٟم٤م ومال أرى أن شمٖم٤مئمٝم٤م ,وأرى أن
ىمدرت قمٚمٞمف .ىم٤مل ًمف رضمؾ :واًمدي ذم سمالد اًمًقدان ,يمت٥م
َ
شمتخٚمص ُمـ ؾمخٓمٝم٤م(  )3سمام
إزم أن أىمدُم قمٚمٞمف ,وأُمل متٜمٕمٜمِل ُمـ ذًمؽ .وم٘م٤مل :أـمع أسم٤مك وٓ شمٕمص أُمؽ( .)4
ور ِوي أن اًمٚمٞم٨م(  )5أُمر سمٓم٤مقم٦م إمٕ ,ن هل٤م ُصمٚمثل ِ
اًمؼم( .)6
ُ
(  )1وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) ( وُم٤م ًمٚمقاًمد ) واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.
(  )2أسمق قمٌد اهلل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اعمدين هق ؿمٞمخ اإلؾمالم ,طمج٦م إُم٦م ,إُم٤مم دار اهلجرة" .ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء".)٣٧/٧( :
(  )3ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب).
ُمًٜمدا.
(  )4مل أىمػ قمٚمٞمف
ً
(  )5أسمق احل٤مرث اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ َ
اًمد ي٤مر اعمٍمي٦م.
اًمٗم ْٝمٛمل اإلُم٤مم احل٤مومظ ,ؿمٞمخ اإلؾمالم ,وقم٤ممل ِّ
"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء".)1٢٦- 1٢٥/٧( :
ُمًٜمدا.
(  )6مل أىمػ قمٚمٞمف
ً
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ويم٤من أؾمت٤مذٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل



( َ )2( )1حيٙمل أن اُمرأة يم٤من هل٤م قمغم

زوضمٝم٤م ُم٤مل ,وم٠مرادت أن شمُقيمؾ اسمٜمٝم٤م قمغم ىمٌْمف ,وم٠مسمك واؾمتِم٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء سمٛمديٜم٦م ىمرـمٌ٦م( ,)3
ويدور سمف قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ,ويراضمٕمف ذم اخلُّمقُم٤مت.
وىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم (يمت٤مب حمٛمد) :إذا ُمٜمٕمف أسمقاه ُمـ احل٩م ٓ َحي٩م إٓ سم٢مذن أسمقيف ,إٓ
اًمٗمريْم٦م ,ومٚمٞمخرج وًمٞمدقمٝمام( .)4
وهذا ٟمص ُمـ ُم٤مًمؽ :أٟمف جي٥م ـم٤مقم٦م إسمقيـ ذم شمرك اًمٜم٤مومٚم٦م.
وىم٤مل ذم اعمجٛمققم٦م ,ومٞمٛمـ أراد احل٩م وُمٜمٕمف أسمقاهَ ٓ :ي ْٕمجؾ قمٚمٞمٝمام ذم طمج٦م
واًمٕم٤مُملم( .)5
اًمٗمريْم٦م ,وًمٞمًت٠مذهنام اًمٕم٤مم
ْ

ِ
( )6
حلٙمؿ
وذيمر أسمق قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مضمل اًمٌٍمي اعم٤مًمٙمل ذم ذطمف عمختٍم اسمـ قمٌد ا َ
اًمّمٖمػم ومٞمٛمـ أراد اخلُروج ًمٚمٖمزو وهن٤مه أسمقاه ىم٤ملً :مِٞمٓمٕمٝمام ,وٓ خيْرج إٓ أن يٙمقن ىمد
شمٕملم قمٚمٞمف عمِٗم٤مضم٠مة(  )7اًمٕمدو أو اًمٜمذر.
ٜمتلم و ُيدارهيام ,وم٢من أذٟم٤م ًمف ,وإٓ ظمرج ,ويمذًمؽ
ىم٤مل :ويؽمسمص ذم اًمٜمذر ؾمٜم٦م أو ؾم ْ
احلٙمؿ ذم احل٩م سمٕمد طمج٦م اإلؾمالم( .)8

(  )1اؾمٛمف :ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمدون سمـ أيقب سمـ وارث اًمٌ٤مضمل.
(  )2وىمع ذم (ب) رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
(  )3ؾم٘مط ُمـ اًمـٛمٓمٌقع( :وم٠مؿم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف أن ُيٓمٞمع أُمف ومتقيمؾ هل٤م قمٚمٞمف ,ومٙم٤من ُجي٤مين أسم٤مه قمٜمد اًم٘مْم٤مة )...يمام
اعمخٓمقـمتلم.
هق ُمثٌ٧م ذم
ْ

(  )4وذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) ويدقمٝمام.
(  )5مل أىمػ قمٚمٞمف ُمً ٜمدا.
(  )6وذم (أ) قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مضمل.
(  )7وذم (أ) سمـٛمٗم٤مضم٠مة اًمٕمدو.
(  )8مل أىمػ قمٚمٞمف ُمًٜمدا.
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وأُم٤م أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ومذيمر اًمٖمزازم ذم يمت٤مب (إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ) (  , )1ىم٤مل( :أيمثر

اًمٕمٚمامء قمغم أن ـم٤مقم٦م إسمق ْيـ واضمٌ٦م ذم اًمِمٌٝم٤مت ,وإن مل ْ دم٥م ذم احلرام اعمحض( ,)2طمتك
إذا يم٤مٟم٤م يتٜمٖمّم٤من سم٤مٟمٗمرادك قمٜمٝمام سم٤مًمٓمٕم٤مم ومٕمٚمٞمؽ أن شم٠ميمؾ ُمٕمٝمام ٕ ٩ن شمرك ُّ
اًمِمٌٝم٦م ورع,
ورو٤م اًمقاًمديـ طمتؿ).
ىم٤مل( :ويمذًمؽ ًمٞمس ًمؽ أن شمً٤مومر ذم ُمٌ٤مح أو ٟم٤مومٚم٦م إٓ سم٢مذهنام).
ىم٤مل( :واعمٌ٤مدرة إمم احل٩م

اًمذي هق ومرض اإلؾمالم

( )3

ٌ
ٟمٗمؾٟٕ ,مف قمغم اًمت٠مظمػم,

ٜم٧م شمٓمٚم٥م قمٚمؿ اًمٗمرض( ُ )4مـ اًمّمالة واًمّمقم ,ومل
واخلروج ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ٟمٗمؾ إٓ إذا يم َ
يٙمـ ذم سمٚمدك َُمـ يٕمٚمٛمؽ ,وذًمؽ يمٛمـ يًٚمؿ اسمتدا ًء ذم سمٚمد ًمٞمس ومٞمٝم٤م َُمـ يٕمٚمٛمف ذع
اإلؾمالم ومٕمٚمٞمف ِ
اهلجرة وأٓ (  )5ي٘مٕمد حلؼ اًمقاًمديـ)( .)6
وذيمر اسمـ اًمّمٌ٤مغ( ُ )7مـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مب (اًمِم٤مُمؾ) ,ىم٤مل( :وٓ جي٤مهد
سم٢مذهنام ,وم٠مُم٤م اًمًٗمر ًمٚمتج٤مرة واًمٕمٚمؿ ومٞمًتح٥م( )8اؾمتئذاهنام ,وٓ جي٥م قمٚمٞمفٟٕ ,مف َي ًْٚمؿ
ذم اًمٔم٤مهر ,واعمج٤مهد ُمٕمرض ًمٚم٘متؾ واًمِمٝم٤مدة).

(  )1وذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) وهق ًَمٕم ْٛمر اهلل أؿمٌف سم٢مُم٤مشم٦م قمٚمقم اًمديـ .ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب).
اًمـٛمخٓمقـمتلم.
(  ( )2اًمـٛمحض ) مل ُشمذيمر ذم
ْ
(  )3وذم (أ) و (ب) ومرض إؾمالُمل.
(  )4وذم (ب) قمٚمؿ اًمٗمرائض.
(  )5وذم (أ) ٓ ي٘مٕمد.
( " )6إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ" (ً ,)١1٧/١مّم٤مطمٌف أيب طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمٖمزازم.
( )7

هق أسمق ٟمٍم قمٌد اًمًٞمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمٌ٤مغ .اٟمٔمر "و ومٞم٤مت إقمٞم٤من":

()١1٧- ١1٦/٢
(  )8وذم (أ) يًتح٥م.
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ىمٚم٧م(  :)1ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م رحمه اهلل ( ,)2وهذا اًم٘مقل مل يٌلم شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕمٚمقم اًمتل أؾم٘مط

اؾمتئذاهنام ومٞمٝم٤م.
وؾمٜمٌلم شم٠مويؾ هذا ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
( )5
وىم٤مل اعمح٤مؾمٌل( ُ( :)3م٤م يم٤من ُِمـ(  )4قمٚمؿ ـمٚمٌُف ومرض قمٚمٞمؽ ومال ـم٤مقم٦م ًمٚمقاًمديـ
طمتك شمٕمٚمٛمف).
وؾمئِؾ إوزاقمل(  )6قمـ اًمرضمؾ متٜمٕمف أُمف قمـ اخلروج إمم اجلامقم٦م واجلٛمٕم٦م( .)7
ُ
ىم٤ملً( :مٞمٓمع رسمف وًمٞمٕمص أُمف ذم ذًمؽ).
وروى اًمٌخ٤مري قمـ احلًـ ىم٤مل( :إذا ُمٜمٕمتف أُمف قمـ صالة اًمٕمِم٤مء َؿم َٗم٘م٦م
ومٚمٞمٕمّمٝم٤م)(.)8
وفمٗمرت ًمف ذم ذًمؽ سم٤مطمتج٤مج ,وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [اًمٜمً٤مء.]٨ :

(  )1ؾم٘مط ُمـ اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل.
(  )2هق أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًمٌ٤مضمل اًمذي ٓزُمف اإلُم٤مم اًمٓمرـمقر يمثػما وأظمذ قمٜمف اًمٕمٚمؿ.
(  )3احل٤مرث سمـ أؾمد أسمق قمٌد اهلل اعمح٤مؾمٌل ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م (.)٣٣1- ٣٢٧/1
(  )4ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب).
(  )5وذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) ًمألسمق ْيـ .وؾم٘مط ُمـ اعمٓمٌقع وىم٤مل رضمؾ عمج٤مهد إن أيب يدقمقين قمٜمدُم٤م شم٘م٤مم اًمّمالة
ىم٤مل أـمِ ْٕمف.
(  )6هق أسمق قمٛمرو إوزاقمل واؾمٛمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤م ,صدوىم٤م وم٤موالَ ,ظم ِّػما ,يمثػم احلدي٨م
واًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ,طمج٦م .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد (.)٣٧٧/٦
(  )7وذم (ب) إمم اجلٛمٕم٦م و اجلامقم٦م.
(  )8أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م يمت٤مب أذان ,سم٤مب وضمقب اجلامقم٦م ,...واحلًـ هق اًمٌٍمي أسمق ؾمٕمٞمد احلًـ
احلًـ سمـ يً٤مر اًمٌٍمي.
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ومٌلم أن اًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يدظمره ًَمقرصمتف اًمت٘مقى واًمّمالح ٓ اعم٤ملٟٕ ,مف مل

َي ُ٘مؾ :ومٚمٞمجٛمٕمقا هلؿ اعم٤مل.
ىم٤مل اًمِمٞمخ :واًمذي قمٜمدي أٟمف ٓ ـم٤مقم٦م هلام ذم شمرك ومرض ,وٓ شمرك قمٚمؿ ذًمؽ
اًمٗمرض ,وٓ ـم٤مقم٦م هلام ذم شمرك ُؾمٜم٦م راشمٌ٦م ُمثؾ طمْمقر اجلامقم٦م ذم اعمً٤مضمد  ,أو شمرك
( )1

ريمٕمتل اًمٗمجر ,أو صالة اًمقشمر ,وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ إذا ؾم٠مٓه شمرك ذًمؽ قمغم اًمدوام .
ْ
وم٠مُم٤م اًمٜمٗمؾ اعمحض ,وم٢مٟمام ُيدرك سمٜمٔمر ظمٗمل ,واًمذي يدل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر
اًمًٚمػ أن ـم٤مقمتٝمام ومرض ,ويؽمك اًمٜمٗمؾ ,طمتك إهنام ًمق دقمٞم٤مه ذم أول وىم٧م اًمّمالة
وضمٌَ٧م ـم٤مقمتٝمام ,وإن وم٤مشمتف ومْمٞمٚم٦م أول اًمقىم٧م ,وأُم٤م اًمٕم٘مقق ومًٜمقوحف إن ؿم٤مء اهلل
َ
شمٕم٤ممم.
واقمٚمؿ أن ُم٠مظمذ هذه اعمً٠مًم٦م ويمِمػ اًمٖمٓم٤مء ومٞمٝم٤م :أن شمٕمٚمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك اًمِمٙمر واًمؼم
اعمٗمروو ْلم هلام قمغم اًمقًمد ,وُم٤م ُمٕمٜمك اًمٕم٘مقق واًم٘مٓمٞمٕم٦م اعمحر َُم ْلم قمغم اًمقًمد ,ويٚمقح
َ
سمتّمقر اعمً٤مئؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
اًمٖمرض ُّ
ومٜمذيمر أوٓ :اًمٔمقاهر اًمقاردة ذم هذا اًمٌ٤مب ُمجٚم٦م ,صمؿ ٟمٜمٕمٓمػ قمغم شم٠مويٚمٝم٤م,
واؾمتخراج اعمً٤مئؾ ُمٜمٝم٤م واهلل يرؿمد(ً )2مٚمّمقاب( .)3


( (1

اًمّمحٞم ح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ أن صالة اجلامقم٦م واضمٌ٦م ,وم٤مهلل أُمر هب٤م ذم طم٤مل اخلقف ,ومٛمـ سم٤مب أومم أهن٤م

واضمٌ٦م ذم طم٤مل إُمـ ,وؾم٤مق ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم قضمقب اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى
( ,)١٢١ - ١١٥/١٢واٟمٔمر يمذًمؽ اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع (.)1٢٦- 1٢٢/٣
(  )2وذم (ب) واهلل ُيرؿمدٟم٤م.
(  )3وذم (ب) إمم اًمّمقاب.
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فصن ( :فيىا ورد ون األحاديث يف حقوق الوالذيْن وصمة الرحي )

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ
ؾصل  :ؾقام و ر د مناألحا دي ثدمح ؼوقاف واف دين وص ؾ ةاف رحم

ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [ ًم٘مامن.]1٤ – 1٣ :
ﮞﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮟ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮝ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [اإلهاء.]١٢ :

وروى حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ,وُمًٚمؿ ,وأسمق داود يزيد سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض
ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ﷺ :أي إقمامل أطم٥م إمم

ىم٤مل :ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

اهلل؟ ىم٤مل« :افصالة ظذ وؿتفاش ىمٚم٧م :صمؿ أي؟ ىم٤مل« :صمؿ سمر اًمقاًمديـش ىمٚم٧م :صمؿ أي؟
ىم٤مل« :ثم اجلفاد دم شبقل اهللش ىم٤مل :طمدصمٜمل هبـ وًمق اؾمتزدشمف ًمزادين( .)1
وروى أسمق هريرة

ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل ﷺ ,وم٘م٤ملُ :مـ أطمؼ

اًمٜم٤مس سمحًـ صح٤مسمتل؟ ىم٤مل« :أمكش ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل« :ثم أمكش ىم٤مل " :صمؿ ُمـ؟
ىم٤مل« :ثم أمكش ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل« :ثم أبوكش هٙمذا رواه ُمًٚمؿ ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح,
وزاد ومٞمف « :ثم أبوك ,ثم أدكاك أدكاكش(.)2

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٤١٦( :وُمًٚمؿ ,)٧٤( :واًمٚمٗمظ اعمذيمقر هٜم٤م ًمٗمظ ُمًٚمؿ.
( )2
سمحًـ اًمّمحٌ٦م ( )٤٨٦1وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "يمت٤مب إدب" سم٤مبُ :مـ أطمؼ اًمٜم٤مس ُ

"اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب" سم٤مب :سمر اًمقاًمديـ وأهنام أطمؼ سمف (.)١ - 1/ ١٤٣٧
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ورواه أسمق داود ىم٤مل( َُ «:)1مـ أ ُّسمر ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :أمك وأباك ,وأختك وأخاك,
وموالك افذي يع ذاك ,ح ًّؼا واجبا ِ
ورمحًا موصوفةش( .)2ومجٕمؾ اًمٜمٌل ﷺ صمالصم٦م أرسم٤مع
ؼم واًمٓم٤مقم٦م ًمألم ,واًمثٚم٨م
واًمرسمع ًمألب ,ويم٤من احلًـ ي٘مقلُ ( :صمٚمثَ٤م اًم ِّ
اًمؼم واًمٓم٤مقم٦م ًمألمُّ ,
ًمألب) ,ويمذًمؽ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م.
ورووا(  )3ذم احلدي٨م« :ثم أمك ثم أمكش ُمر ْشملم ( .)4
َ
وإول هق اًمّمحٞمح ,وهق اظمتٞم٤مر أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤مويٕ ٩ن ؾمٗمٞم٤من يم٤من ُحي ِّدث ُمـ
طمٗمٔمف ,وراوي احلدي٨م :ؿمج٤مع اسمـ اًمقًمٞمد يم٤من ُحي ِّدث ُمـ(  )5يمت٤مسمف.
وم٢من اطمت٩م اعمتقيمؾ ُٕمف قمغم أسمٞمف هبذا احلدي٨م يم٤من اطمتج٤مضمف َهمٚمَٓمً٤مٕ ٩ن احلدي٨م
أصمٌ٧م ًمألب سمِ ًّرا ٩وًمٙمٜمف دون سمِر إم.
(  )1وذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) وم٘م٤مل ومٞمف.
(  ( )2ضعقف) ,أظمرضمف أسمق داود )٤1٣1( :واًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" ( )٢11/١١واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؾمٜمٜمف
اًمٙمؼمى" ( )٢11/٣وأسمق ُٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ذم "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م" (ُ )١٢٨٧/٤مـ ـمريؼ يمُ َٚمٞم٥م سمـ ُمٜمٗمٕم٦م
قمـ ضمده

وضم٤مء قمٜمد اًمٓمؼماين وأيب ٟمٕمٞمؿ ُمـ ـمريؼ يمُٚمٞم٥م سمـ ُمٜمٗمٕم٦م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل أسمق

طم٤مشمؿ يمام ذم اًمٕمٚمؾ ًمقًمده ُمً٠مًم٦م رىمؿ ( )١1١٣واعمرؾمؾ أؿمٌف اهـ.
ُمٜم٘مٓمٕم٤م وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه صحٞمح يِمٝمد ًمف قمدة
ىمٚم٧م :وـمرق احلدي٨م مل شمًٚمؿ ُمـ وٕمػ وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ًمٙمقٟمف
ً
أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ( ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ صح٤مسمتل  ).......احلدي٨م.
( )3
ور َو ْوه.
وذم (أ) َ

(  ( )4ضعقف) ,أظمرضمف أمحد )٨1٧1( :وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )١٦1٥( :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م :سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اإلُمً٤مك
ذم احلٞم٤مة واًمتٌذير قمٜمد اعمقتُ .مـ ـمر يؼ ذيؽ اًم٘م٤ميض قمـ ُقمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع قمـ أيب زرقم٦م قمـ أيب هريرة
َىم َ٤ملَ :ضم٤م َء َر ُضم ٌؾ إِ َمم اًمر ُؾم ِ
قل اهللَِٟ ,م ٌِّ ْئٜمِل سمِ َ٠م َطم ِّؼ اًمٜم ِ
قل ﷺَ ,وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
٤مس ُِمٜمِّل ُص ْح ٌَ ً٦مَ ,وم َ٘م َ٤مل:
« َٟم َٕم ْؿَ ,واهللِ ًَم ُتٜمٌَ َ٠منشَ ,ىم َ٤ملَُ :م ْـ؟ َىم َ٤ملُ « :أ ُُّم َؽشَ ,ىم َ٤ملُ :صمؿ َُم ْـ؟ َىم َ٤ملُ « :أ ُُّم َؽشَ ,ىم َ٤ملُ :صمؿ َُم ْـ؟ َىم َ٤ملُ « :صمؿ َأ ُسم َ
قكش.
وومٞمف ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض وٕمٞمػ دء احلٗمظ ومال شمّمح هذه اًمرواي٦م واهلل أقمٚمؿ.
(  )5وذم (ب) ذم يمت٤مسمف .واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.
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و َُمـ ظم٤مصؿ أسم٤مه ,وضم٤موسمف ذم جم٤مًمس(  )1اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء ,وراضمٕمف قمغم ُُم٘مت٣م

اخلُّمقُم٤مت وم٘مد قم٘مف.
( )2
ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل ﷺ وم٤مؾمت٠مذٟمف
وروى قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو
ِ
ؾجاهدش( .)3
ذم اجلٝم٤مد ,وم٘م٤مل أَ َطمل واًمِداك؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ .ىم٤مل« :ؾػقفام

وروى اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل ﷺ « :بقـام ثالثة كػر يتؿشون أخذهم ادطر ,ؾلووا إػ ؽار
يف جبل ,ؾاكحطت(  )4ظذ ؾم ؽارهم صخرة من اجلبل ,ؾاكطبؼت ظؾقفم ,ؾؼال بعضفم
ِ
يػر ُج فا
فبعض :اكظروا أظامال ً َظؿؾت ُ ُؿوها صاحلة هلل ,ؾادظوا اهلل تعاػ هبا  ,فعل اهلل ُ
ظـؽم ,ؾؼال أحدهم :مهللا إكه ـان يل وافدان صقخان ـبران ,وامرأيت ,ويل ِصبقة صغار
بوافدي ,ؾسؼقت ُ ُفام ؿبل بـي  ,وإكه كلى
ت ظؾقفم ,حؾبت ,ؾبدأت
أرظى ظؾقفم ,ؾنذا أر ْح ُ
َّ
أحؾب ,
أمسقت ,ؾوجدهتام ؿد كاما ,ؾحؾبت ـام ــت
ُ
يب ذات يوم افشجر ,ؾؾم آت حتى
ُ
ؾجئت ِ
أشؼي
باحلالب ,ؾؼؿت ظـد رءوشفام أـره أن أوؿظفام من كومفام  ,وأـره أن
َ
افصبقة ؿبؾفام ,وافصبقة يتضاؽون ظـد ؿدمي  ,ؾؾم يزل ذفك دأيب ودأهبم حتى ضؾع
افػجر ,ؾنن ــت تعؾم أين ؾعؾت ذفك ابتغاء وجفك ,ؾاؾرج فـا مـفا ؾرجة  ,كرى مـفا
افسامء  ,ؾػرج اهلل مـفا ؾرجة  ,ؾرأوا مـفا افسامءش

(  )1وذم (ب) جمٚمس اًم٘مْم٤مة.
(  )2وذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) اسمـ قمٛمر واًم ّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.
(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٢11٣( :وُمًٚمؿ.)١٤٣٨( :
(  )4وذم (ب) واٟمحٓم٧م ,واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.
(  )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري )١٢٢٢( :وُمًٚمؿ.)١٦٣٢( :
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وروى أسمق هريرة





ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « ما تؽؾم موفود من افـاس يف

مفد إال ظقسى بن مريم ,وصاحب جريج ,ؿقل يا كبي اهلل ,وما صاحب ُجريج ؟ ؿال :
ؾنن جرجيًا ـان رجال ً راهبا يف صومعة فه ,وـان راظي بؼر يلوي إػ أشػل صومعته ,
وـاكت امرأة من أهل افؼرية ختتؾف إػ افراظي ,ؾلتت أمه يوما ؾؼافت  :يا جريج  ,وهو
يصع ,ؾؼال يف كػسه وهو يصع :أمي وصاليت؟ ؾرأى أن يمثر صالته  ,ثم رصخت به
افثاكقة ,ؾؼال يف كػسه :أمي وصاليت؟ ؾرأى أن يمثر صالته ,ثم رصخت به افثافثة ,ؾؼال :
أمي وصاليت؟ ؾرأى أن يمثر صالته ,ؾؾام مل جيبفا ؿافت  :ال أماتك اهلل يا جريج حتى
تـظر يف وجه ادومسات ,ثم اكرصؾت .ؾليت ادؾك بتؾك ادرأة وفدت ,ؾؼال :ممن؟ ؿافت:
من جريج ,ؿال :أصاحب افصومعة؟ ؿافت :كعم ,ؿال :اهدموا صومعت ه  ,وأتوين به ,
ؾرضبوا صومعته بافػئوس حتى وؿعت .ؾجعؾوا يده إػ ظـؼه بحبل ,ثم اكطؾق به ,ؾؿر به
ظذ ادومسات ,ؾرآهن ؾتبسم ,وهن يـظرن إفقه يف افـاس ,ؾؼال ادؾك :ما تزظم هذه؟
ؿال :ما تزظم؟ ؿال :تزظم أن وفدها مـك ,ؿال :أنت تزظؿغ؟ ؿافت  :كعم  ,ؿال  :أجن
هذا افصغر؟ ؿافوا  :هذا هو يف حجرها  ,ؾلؿبل ظؾقه ؾؼال  :من أبوك؟ ؿال  :راظي
افبؼرش( .)1
وُمـ (صحٞمح ُمًٚمؿ) :أن رضمال أىمٌؾ إمم ٟمٌل اهلل ﷺ وم٘م٤مل :أسم٤ميٕمؽ قمغم اهلجرة
واجلٝم٤مد ,أسمتٖمل إضمر ُمـ اهلل ,ىم٤مل « :ؾفل

( )2

من وافديك أحد حي؟ش ىم٤ملٟ :مٕمؿ ,سمؾ

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "إدب اعمٗمرد" )٢٢( :هبذا اًمٚمٗمظ وأظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٦٣( :وُمًٚمؿ)١٦٣٢( :
سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م.
(  )2ؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ).
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يمالمه٤م ,ىم٤مل « :ؾتبتغي األجر من اهلل؟ش ىم٤ملٟ :مٕمؿ ,ىم٤مل « :ؾارجع إػ وافديك ؾلحسن
ُص حبتفامش(  ,)1و ُيروى « :ؾػقفام ؾجاهدش(.)2
وروى أسمق هريرة

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « :ال جيزي وفد واف ًد ا  ,إال أن

جيده ممؾوـا ؾقشسيه ؾقعتؼهش( .)3
ىمٚم٧م(  :)4وإٟمام ضمٕمؾ هذا ضمزا ًء ًمفٕ ٩ن اًمٕمٌد

وإن يم٤من طمٞمًّ٤م

يم٤معمٕمدومٕ ٩ن

أوىم٤مشمف َممٚمقيم٦م قمٚمٞمفُ ,مًتٖمرىم٦م سمِح ِّد اًمًٞمد ذم اؾمتخداُمف وشمٍميٗمف إي٤مه ,صمؿ هق ُمًٚمقب
أطمٙم٤مم إطمرار ذم إُمالك وإٟمٙمح٦م ,وضمقاز اًمِمٝم٤مدات واًمقٓي٤مت ,وٟمحقه٤م ُمـ
إُمقر ,وسم٤مًمٕمتؼ يٙمٛمؾ ًمف مجٞمٕمٝم٤م ٩ومٙم٠من اعمٕمتؼ أوضمده ُمـ قمدم ,يمام أن اًمقًمد يم٤من
ُمٕمدوُم٤م  ٩ومٙم٤من إب ؾمٌٌ٤م ًمقضمقده ,وصمٌقت إطمٙم٤مم ًمفِ ,
وهلذا ص٤مر اًمٕمتؼ أومْمؾ ُم٤م
ً
أٟمٕمؿ سمف أطمد قمغم أطمد.
وًمٞمس ُمٕمٜمك ىمقًمف « :ؾقعتؼهش اؾمتئٜم٤مف اًمٕمتؼ ومٞمف ٩سمؾ يمام ُمٚمٙمف قمتؼ قمٚمٞمف ,وم٠موٞمػ
اًمٕمتؼ إًمٞمف ًمـام يم٤من ؾمًٌٌ٤م ومٞمف.
وروى أسمق أؾمٞمد اًمً٤مقمدي ىم٤مل( :سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل ﷺ ,إذ ضم٤مءه
رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ,وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ,هؾ َسم ِ٘مل ُمـ سمر أسمقي رء أ ُّسمرمه٤م سمف سمٕمد

(  )1أظمرضمف ُمًٚمؿُ )١٤٣٨( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٢11٣( :وُمًٚمؿ.)١٤٣٨( :
(  )3أظمرضمف ُمًٚمؿ.)1٤11( :
(  )4وذم (أ) ىم٤مل اًمِمٞمخ...
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ُمقهتام؟ ىم٤مل « :كعم افصالة ظؾقفام(  ,)1واالشتغػار هلام ,وإكػاذ ظفدمها من بعدمها  ,وصؾة
افرحم افتي ال توصل إال هبام  ,وإـرام صديؼفامش( .))2
( )3

وروى قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :إ َّن من أـز افؽبائر

ن افرجل وافديه ؟ ؿال يؾعن أبا
أن يؾعن افرجل وافديه .ؿقل :يا رشول اهلل ,ـقف يؾع ُ
افرجل ؾقؾعن أباه  ,ويؾعن أمه  ,ؾقؾعن أمهش( .)4
وُمـ (صحٞمح ُمًٚمؿ) ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :رؽم أنف ,ثم رؽم أنف ,ثم رؽم
أنفش ,ىمٞمؾُ :مـ؟ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل « :من أدرك أبويه ظـد افؽز ,أحدمها أو ـؾقفام ؾؾم
يدخل اجلـةش( .)5
وروى اعمٖمػمة

قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :إن اهلل حرم ظؾقؽم ظؼوق األمفات,

ومـعا وهات ,ووأد افبـات ,وـره فؽم :ؿقل وؿال ,وـثرة افسمال ,وإضاظة ادالش( .)6
وروى أسمق سمٙمرة

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « أال(  )7أنبئؽم بلـز افؽبائرش

ىمٚمٜم٤م :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ,ىم٤مل « :اإلرشاك باهلل ,وظؼوق افوا فدين  ,وـان متؽئا ؾجؾس

(  )1أي :اًمدقم٤مء هلام سم٤مًمرمح٦م.
(  ( )2ضعقف) ,أظمرضمف أسمق داود ,)٤1٣١( :واسمـ ُم٤مضمف )٢٥٥٣( :واحل٤ميمؿ ذم "اعمًتدرك"ُ ,)٦١٥1( :مـ
ـمريؼ ُأؾمٞمد سمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمكم سمـ ُقمٌٞمد قمـ أيب ُأؾمٞمد سمف ,وقمكم سمـ قمٌٞمد جمٝمقل مل يرو قمٜمف ؾمقى اسمٜمف أؾمٞمد,
وم٤محلدي٨م (ضعقف),
(  )3وذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) اسمـ قمٛمر واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.
(  )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ( )٤٨٦٢وأظمرضمف أمحد ,)٦1١٨( :وأسمق داود )٤1٣1( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م
اإليامن" .)٦٣٧٤( :سم٢مؾمٜم٤مد (صحقح),
(  )5أظمرضمف ُمًٚمؿُ )١٤٤1( :مـ طمدي٨م أيب هريرة

.

(  )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٦٤( :وُمًٚمؿ.)٤٨٢( :
(  )7ؾم٘مط ُمـ اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ).
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ؾؼال :أال وؿول افزور ,وصفادة افزور  ,أال وؿول افزور  ,وصفادة افزورش ,ؾام زال
يؽررها ,حتى ؿؾت :ال يسؽت( .)1
وروت أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ▲ ىم٤مًم٧م :ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل ُمنميم٦م  -ذم قمٝمد
ىمريش إذ قم٤مهدهؿ  ,)2(-وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ,ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل ىمدُم٧م
قمكم  -وهل راهمٌ٦م  ,-أوم٠مصٚمٝم٤م؟ ىم٤مل « :كعم صع أمكش( .)3
وُمـ (صحٞمح اًمٌخ٤مري) ىم٤مل :ىم٤مل ُضمٌػم سمـ ُُمٓمٕمؿ :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « :ال يدخل
اجلـة ؿاضع رحم( )4ش( .)5
وروى أسمق هريرة

قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل « :إن اهلل خؾق اخلؾق ,حتى إذا ؾر غ

من خؾؼه ,ؿافت افرحم :هذا مؽان افعائذ بك من افؼطقعة ,ؿال  :كعم  ,أما ترضغ أ ن
أصل من وصؾك ,وأؿطع من ؿطعك؟ ؿافت :بذ يا رب ,ؿال :ؾفو فك ؿال رشول اهلل
ﷺ ﴿ :ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾[حمٛمد.)6 (]١١ :
اًمرطمؿ ُؿمجٜم٦م ُمـ اًمرمحـ ,وم٘م٤مل اهللُ :مـ وصٚمؽ وصٚمتُف ,وُمـ ىمٓمٕمؽ ىمٓمٕمتف)( .)7
(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٤٨٦٥ ( :وُمًٚمؿ )٧٦ ( :همػم أٟمف ذم ًمٗمظ ُمًٚمؿً ( :مٞمتف ؾمٙم٧م) سمدٓ ُمـ ىمقًمف (ٓ يًٙم٧م).

(  )2ىمقًمف ( :ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل ُمنميم٦م  -ذم قمٝمد ىمريش إذ قم٤مهدهؿ  ) -همػم ُمقضمقدة ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب).
(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري )١٥١1( :وُمًٚمؿ,)111٢( :
(  )4ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) ذيمر احلدي٨م دون يمٚمٛم٦م ( رطمؿ ).
(  )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٧٣( :وُمًٚمؿ )١٤٤٥( :واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .
(  )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٧٦( :وُمًٚمؿ.)١٤٤٣( :
(  )7أظمرضمف اًمٌخ٤مريُ )٤٨٧٧( :مـ طمدي٨م أيب هريرة

( ,ؿمجٜم٦م) جيقز ذم اًمِملم اًمْمؿ واًمٙمن

واًمٗمتح وهل ذم إصؾ قمروق اًمِمجر اعمِمتٌٙم٦مُ( .مـ اًمرمحـ) اؿمتؼ اؾمٛمٝم٤م ُمـ هذا آؾمؿ اًمذي هق صٗم٦م ُمـ
صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم واعمٕمٜمك أن اًمرطمؿ أصمر ُمـ آصم٤مر رمحتف شمٕم٤ممم ُمِمتٌٙم٦م هب٤م ومٛمـ ىمٓمٕمٝم٤م يم٤من ُمٜم٘مٓمٕم٤م ُمـ رمح٦م اهلل قمز وضمؾ
وُمـ وصٚمٝم٤م وصٚمتف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم .
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وروى أٟمس





أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل « :من أحب أن ُيبسط فه يف رزؿه ,ويُـسل فه

يف أثره  ,ؾؾقصل رمحهش( .)1
ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ﷺ ي٘مقل « :إن آل أيب ؾالن فقسوا

وىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
بلوفقائي :إ كَّام وفِقِّي اهلل وصافح ادممـغ  ,وفؽن هلم رحم أ ب ُؾُّ فا ببالهلاش(.)2

أن رضمالً ,ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ,أظمؼمين سمٕمٛمؾ

وروى أسمق أيقب إٟمّم٤مري

يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ,ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « :تعبد اهلل وال تؼك به صقئًا ,وتؼقم افصالة ,وتميت
افزـاة وتصل افرحمش( .)3
( )4

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

 :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « :فقس افواصل بادؽاؾئ:

وفؽن افواصل افذي إذا ؿُ طِ عت رمح ه وصؾفاش( .)5
وروى أسمق هريرة

ىم٤مل :ىمٌؾ اًمٜمٌل ﷺ احلًـ سمـ قمكم

 ,وقمٜمده

إىمرع سمـ طم٤مسمس اًمتٛمٞمٛمل ضم٤مًمً٤م ,وم٘م٤مل إىمرع(  /)6إن زم قمنمة ُمـ اًمقًمد ُم٤م ىمٌٚم٧م ُمٜمٝمؿ
يرح ُم ال ُيرحمش( .)7
أطمدا ,ومٜمٔمر إًمٞمف رؾمقل اهلل ﷺ صمؿ ىم٤مل « :من ال َ

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٧٥( :وُمًٚمؿ.)١٤٤٦( :
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٨1( :وُمًٚمؿ )١1٤( :واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري .
(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري.)1٢٨٥( :
(  )4وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) اسمـ قمٛمر واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.
(  )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري.)٤٨٨1( :
(  )6ضم٤مء ذم (ب) وم٘م٤مل إىمرع سمـ طم٤مسمس.
(  )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري )٤٨٨٦( :وُمًٚمؿ.)١٢1٧( :

[]28





 فصم :فًٍا ٔرد يٍ األحادٌث فً حمٕق انٕانذٌٍْ ٔصهح انرحى





افز صؾ ُة ادرء(  )1أهل
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « :إ َّن أب َّر ِ ِّ

وروى اسمـ قمٛمر

ويلش.
ُو ِّد أبقه بعد أن ُي ِّ َ
مح٤مرا يم٤من يريمٌف ,وقمامُم٦م يم٤مٟم٧م
ويم٤من اسمـ قمٛمر ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ,ومٚم٘مٞمف أقمرايب ,وم٠مقمٓم٤مه ً
قمغم رأؾمف ,وم٘مٞمؾ ٓسمـ قمٛمر :إهنؿ أقمراب ,يروقن سمدون هذا.
وإين ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ﷺ
وم٘م٤مل :إن أسم٤مه يم٤من ُو ًّدا ًمٕمٛمر ,و ُيروى :صدي ً٘م٤م ًمٕمٛمرِّ ,

افز صؾ ُة افرجل أهل ُو ِّد أبقهش(.)2
ي٘مقل « :إ َّن َّ
أبر ِ ِّ
وىم٤مل أسمق اًمٓمُّٗمٞمؾ :رأي٧م اًمٜمٌل ﷺ وىمد أىمٌٚم٧م إًمٞمف اُمرأة ,ومًٌط هل٤م رداءه ومجٚمً٧م
قمٚمٞمف .وم٘مٚم٧مُ :مـ هل؟ وم٘م٤مًمقا :هذه أ ُُّمف اًمتل أروٕمتف( .)3
وىم٤مل قمٛمر سمـ اًمً٤مئ٥م« :بؾغـي أن افـبي ﷺ ـان جافسا ؾلؿبل أبوه من افرضاظة ,
ؾوضع فه بعض ثوبه ,ؾؼعد ظؾقه ,ثم أؿبؾت أمه من افرضاظة ؾوضع هلا صق ثوبه من
جاكبه اآلخر ,ؾؼعدت ظؾقه ,ثم أؿبل أخوه من افرضاظة ,ؾؼام افـبي ﷺ ؾلجؾسه بغ
يديهش( .)4
(  )1وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) ( صٚم٦م اًمرضمؾ ).
(  )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ,)١٤٤١( :وُمٕمٜمك (سمٕمد أن يقزم) أي سمٕمد ُمقت إب.
(  ( )3ضعقف) ,أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "إدب اعمٗمرد" ( )1١٨٤وأسمق داود )٤1٣٣( :وأيب يٕمغم ذم " ُمًٜمده"
( )٨11واحل٤ميمؿ ذم "اعمًتدرك"ُ )٦١٨٣( :مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ صمقسم٤من قمـ قمٛمف قمامرة سمـ صمقسم٤من,
قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ سمف ,وهذا إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ صمقسم٤من ,وضمٝم٤مًم٦م قمٛمف قمامرة سمـ صمقسم٤من
ؾاحلديث ضعقف.
واؾمؿ أيب اًمٓمٗمٞمؾ

 :قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م اًمٙمٜم٤مين.

(  ( )4ضعقف) ,أظمرضمف أسمق داود ,)٤1٣٤( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم " دٓئؾ اًمٜمٌقة" (ُ )١11/٤مـ ـمريؼ اسمـ وه٥م قمـ
قمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ قمٛمر سمـ اًمً٤مئ٥م سمف ,وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ِ
ًمٕمٚم٦م آرؾم٤مل.
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وروى همػم ه١مٓء إئٛم٦م أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل « :ما ظذ أحد إذا أراد أن يتصدق

أجر ها  ,ويؽون فه مثل
بصدؿة أن جيعؾفا فوافديه – إذا ـاكا مسؾؿغ – ؾقؽون فوافديه ُ
أجورمها من ؽر أن يـؼص من أجورمهاش( .)1
وىم٤مل أسمق قمٛمر اًمٞمحّمٌِل( :)2ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل ﷺ ,وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهللُ ,دًمٜمل
( )3

قمغم قمٛمؾ أقمٛمٚمف ُي٘مرسمٜمل إمم اهلل ,ىم٤مل « :هل فك وافد ووافدة ؟ش ,ىم٤مل ٟمٕمؿ .ىم٤مل « :ؾنكام
افز بافوا فدين افعؿل افقرسش( .)4
يؽو ُن مع ِ ِّ

ِّ
فؾعاق  :اظؿل ما صئت  ,ؾنين ال
وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ▲ :ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺُ ( :ي ؼال
فؾبار  :اظؿل ما صئت  ,ؾنين شلؽػر فك)( .)5
أؽػر فك .ويؼال
ِّ
(  ( )1ضعقف) ,أظمرضمف اسمـ ؾمٛمٕمقن ذم "إُم٤مزم" ( )٤٣واسمـ قمً٤ميمر ذم "شم٤مريخ دُمِمؼ" ( )11١٥١واًمٓمؼماين
ذم "إوؾمط" (ُ )٥٨٤1مـ ـمريؼ قمٌد احلٛمٞمد سمـ طمٌٞم٥م يم٤مشم٥م إوزاقمل قمـ إوزاقمل قمـ قمٛمرو سمـ
ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده .وقمٌد احلٛمٞمد ىم٤مل قمٜمف اًمٜمً٤مئل ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وذيمره ذم يمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم,
ُمًٚمٛم ْلم) ُمـ ـمريؼ
وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ُمـ هذه اًمٓمريؼ وًمف ـمريؼ أظمرى قمٜمد اًمٓمؼماين سمدون ىمقًمف ( إذا يم٤مٟم٤م
َ
ظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م قمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ,وظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م ىم٤مل
قمٜمف اًمٜمً٤مئل ُمؽموك وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء ؾاحلديث ضعقف.
(  )2أسمق قمٛمر اًمٞمحّمٌل هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمٛمر ,اٟمٔمر خمتٍم "شم٤مريخ دُمِمؼ" (.)٥٢/1٤
(  )3وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) وإٟمام..
(  )4ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه ( )٨٣/٥ىم٤مل وروى رؿمٞمد سمـ ؾمٕمد قمـ أيب ه٤مٟمئ اخلقٓين قمـ أيب قمٛمر( اًم٘مّمٌل)
سمف ,ورؿمٞمد سمـ ؾمٕمد ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملمً :مٞمس طمديثف سمٌمء يمام ذم شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ( )٤1/1وم٤محلدي٨م
وٕمٞمػ ضمدا.
شمٜمٌٞمف :اًم٘مّمٌل يمام قمٜمد اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه ومل ُيذيمر ذم شمرمج٦م أيب قمٛمر اًمٞمحّمٌل أٟمف ُقمرف سم٤مًم٘مّمٌل ومٙم٠مٟمف ظمٓم٠م
ذم اًمٙمت٤مسم٦م واهلل أقمٚمؿ.
جدا) .أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م" (ُ )١1٤/1٢مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اًمًامك قمـ قم٤مئذ قمـ قمٓم٤مء قمـ
(  ( )5ضعقف ًّ

قم٤مئِم٦م سمف ,وقم٤مئذ هق اسمـ سمِمػم اًمٕمجكم وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ,و ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ُمٜمٙمر احلدي٨م ,وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا.
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وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب أورم





( )1

 :ىم٤مل رضمؾ ي٤م رؾمقل اهلل ,إن ه٤مهٜم٤م ؿم٤مسم٤م جيقد

سمٜمٗمًفُ ,ي٘م٤مل ًمف :ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل ومال يًتٓمٞمع ومج٤مءه اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤مل « :ؿل  :ال إهل إال
( )2

اهللش  ,ىم٤مل ٓ أؾمتٓمٞمع ىم٤مل « :ف ـ َم؟ش ىم٤مل :أىمٗمؾ قمغم ىمٚمٌل يمٚمام أردت أن أىمقهل٤م َهم َٛمر

اًم َ٘مٗمؾ ىمٚمٌل ىم٤مل « :بِ َم؟ش ىم٤مل :سمٕم٘مقىمل واًمديت ,وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل ﷺ إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل هل٤م « :أرأجت
إن أججت كار ضخؿة ؾؼقل فك :اشتغػري فه ,أم كؾؼقه ؾقفا؟ش ىم٤مًم٧م :إذن أؿمٗمع ًمف ي٤م
رؾمقل اهلل ,ىم٤مل « :ؾلصفدي اهلل وأصفديـي برضاك(  )3ظـهش ,وم٘م٤مًم٧م :اًمٚمٝمؿ إين أؿمٝمدك
وأؿمٝمد رؾمقًمؽ سمرو٤مي قمٜمف ,وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :يا صاب ! ؿل  :ال إهل إال اهللش ,ىم٤مل
وم٘م٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,وم٘م٤مل ﷺ« :احلؿد هلل افذي أكؼذك من افـار -
ثالث مرات -ش( .)4
وروى أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

ه٤مضمر رضمؾ إمم اًمٜمٌل ﷺ يًتِمػمه ذم اًمٖمزو:

وم٘م٤مل « :أخك وافدةش؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل « :ؾافزمفا  ,ؾنن اجلـة حتت رجؾ ْق فاش( .)5
(  )1وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) يٙمٞمد سمٜمٗمًف.
(  )2وذم (ب) َقم َٛمر سمدٓ ُمـ همَ ٛمر.
(  )3وذم (ب) رو٤مك.

جدا) ,أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم " دٓئؾ اًمٜمٌقة" ( )١1٤/٥وأسمق سمٙمر اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف "اعمج٤مًمً٦م"
(  ( )4ضعقف ًّ
(ُ )٤1٥مـ ـمريؼ أيب اًمقرىم٤مء قمـ قم ٌد اهلل سمـ أيب أورم سمف ,وأسمق اًمقرىم٤مء هق وم٤مئد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٓم٤مر ىم٤مل
قمٜمف اًمٌخ٤مري ُمٜمٙمر احلدي٨م ,وىم٤مل قمٜمف اًمٜمً٤مئل ُمؽموك احلدي٨م ,ومٝمذا إؾمٜم٤مد (ضعقف جدا),
( ( )5حسن بشواهده) .أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ( ,)٢11٣واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن" )٦٣٣٨( :وذم "ؾمٜمٜمف
اًمٙمؼمى" ( )1٦٧٢١وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم " ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م" ( ,)٥1٦٧واحل٤ميمؿ ذم "اعمًتدرك" )١٤1١( :همػم
رضمٚم ْٞمٝم٤م )ُ .مـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل أظمؼمين حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م
رضمٚم ْٞمٝم٤م ) سمدٓ ُمـ ىمقًمف ( حت٧م ْ
أٟمف سمٚمٗمظ ( قمٜمد ْ
قمـ أسمٞمف ـمٚمح٦م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ضم٤ممه٦م اًمًٚمٛمل ىم٤مل أن أيب ضم٤ممه٦م أشمك اًمٜمٌل ﷺ ومذيمره وًمف ـمرق أظمرى,
وحمٛمد هق اسمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ صدوق وم٤محلدي٨م طمًـ سمِمقاهده ,وُمـ ؿمقاهده ُم٤م ضم٤مء ذم
اًمّمحٞمحلم ( أطمل واًمداك ىم٤مل ٟمٕمؿ  ,ىم٤مل  :ومٗمٞمٝمام ضم٤مهد ) ىم٤مل احل٤مومظ  :أي ظم ِّّم ّْمٝمام سمجٝم٤مد اًمٜمٗمس ذم
=
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وضم٤مء آظمر ومٓمٚم٥م اًمٌٞمٕم٦م قمغم ِ
وشمريم٧م
ُ
اهلجرة ,وىم٤مل :ضمئ٧م أسم٤ميٕمؽ قمغم اهلجرة

أسمقي يٌٙمٞم٤من .ىم٤مل ﷺ « :ارجع إفقفام  ,ؾلضحؽفام ـام أبؽقتفامش( .)1
 :أن ً
رضمال ه٤مضمر إمم اًمٜمٌل ﷺ ُمـ اًمٞمٛمـ ىم٤مل:

وروى أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

« هل فك أحد بافقؿن؟ش ىم٤مل :أسمقاي .ىم٤مل « :أذكا فك ؟ش ىم٤مل ,ٓ :ىم٤مل « :ؾارجع إفقفام ,
ؾز مهاش(.)2
ؾاشتلذهنام :ؾنن أذكا فك ؾجاه ْد  ,وإال َّ
يثلم أسمق داود ذم (اًمًٜمـ).
وروى هذ ْيـ احلد ْ
وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل « :من أصبح ُمرضقًا فوافديه أصبح فه بابان مػتوحان إػ
ُ
اجلـة ,ومن أمسى مثل ذفك .وإن ـان واحدا ؾواحد ,ؿقل :وإن طؾامه؟ ؿال :وإن طؾامه ,
وإن طؾامه  ,وإن طؾامهش( ,)3
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رو٤ممه٤م.
ِ
وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم قمٔمؿ طمؼ اًمقاًمد ْيـ .
تـبقه:

مجٞمع ـمرق احلدي٨م ومٞمٝم٤م أن صح٤ميب احلدي٨م هق ُمٕم٤موي٦م سمـ ضم٤ممه٦م اًمًٚمٛمل
أٟمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
( )1

وًمٞمس ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ

.

(حسن) ,أظمرضمف أمحد )٥٣٨1( :وأسمق داود )١٤١٧( :واًمٜمً٤مئل ( )٣1٥٢واسمـ ُم٤مضمف)١٦٧١( :
وهمػمهؿُ ,مـ ـمريؼ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م قمـ أسمٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

سمف وقمٓم٤مء صدوق

اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ,وم٤محلدي٨م طمًـ.
(  ( )2صحقح بشواهده) .أظمرضمف أسمق داود )١٤٢1( :واحل٤ميمؿ ذم "اعمًتدرك" )١٤11( :وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم
ؾمٜمٜمف ( )١٢٢٣واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى" (ُ )1٦٧٢1مـ ـمريؼ دراج قمـ أيب اهلٞمثؿ قمـ أيب ؾمٕمٞمد
اخلدري سمف ,ودراج صدوق إٓ ذم روايتف قمـ أيب اهلٞمثؿ ومٝمل وٕمٞمٗم٦م ,وًمٙمـ احلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده,
وُمـ ؿمقاهده ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

( أطمل واًمداك ىم٤مل ٟمٕمؿ  ,ىم٤مل :

ومٗمٞمٝمام ضم٤مهد ) وإطم٤مدي٨م اًمـٛمت٘مدُم٦م شمِمٝمد ًمّمح٦م هذا احلدي٨م .
( ( )3ضعقف جدا) ,أظمرضمف اسمـ وه٥م ذم "اجل٤مُمع" ( ,)٨٢واجلرضم٤مين ذم يمت٤مسمف "شمرشمٞم٥م إُم٤مزم" (,)1٨٨٢
=
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وىم٤مل « :اجلـة يوجد رحيفا من مسرة مخسامئة ظام ,وال جيد رحيفا ظاق  ,وال ؿاض ع

رحمش( .)1
وروى اسمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل :صٕمد اًمٜمٌل ﷺ اعمِٜمؼم ,ومٚمام ووع ِرضمٚمف قمغم اًمدرضم٦م
إومم ىم٤مل « :آمغ .ثم وضع رجؾه ظذ افثاكقة ,ؾؼال :آمغ .ثم وضع رجؾه ظذ افثافثة ,
ؾؼال  :آمغش ,ومٚمام ومرغ ُمـ ظمٓمٌتف وٟمزل ذيمروا ذًمؽ ًمف ,وم٘م٤مل « :إن جزيل ♠
اشتؼبؾـي حغ وضعت رجع ظذ افدرجة األوػ ؾؼال :من أدرك أبويه أو أحدمها ؾؾم
يغػر فه ؾلبعده اهلل ؿل آمغ :ؾؼؾت آمغ.
صٕمدت إمم اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل :من أدرك صفر رمضان ؾؾم يغػر فه ؾلبعده اهلل ,ؿل:
ُ
ومٚمام
آمغ ,ؾؼؾت :آمغ.
ومٚمام صٕمدت إمم اًمث٤مًمث٦م ؿال :ومن ذـرتَ ظـده ؾؾم ِّ
يصل ظ ؾقك ؾلبعده اهلل ؿل :
آمغ  ,ؾؼؾت  :آمغش(.)2
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واعم٘مدد ذم يمت٤مسمف "إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة" (ُ )١١٣مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين قمـ اسمـ
قمٌ٤مس سمف ,وذم ؾمٜمده أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش وهق ُمؽموك احلدي٨م ,وًمف ـمريؼ أظمرى ُمرؾمٚم٦م ُمـ ـمريؼ اعمٖمػمة سمـ
ُمًٚمؿ قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل أسمق زرقم٦م :اعمٖمػمة مل يًٛمع ُمـ قمٓم٤مء .وًمف ـمرق أظمرى مل شمًٚمؿ ُمـ
اًمْمٕمػ ,وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا.
( ( )1ضعقف جدا) ,أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم يمت٤مسمف صٗم٦م اجلٜم٦م ( ,)1٨٤وإصٌٝم٤مين ذم "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"
( ,)1١٢٥واًمٖمزازم ذم "إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ" (ُ )١1٥/١مـ طمدي٨م أيب هريرة
ضم٤مسمر

وضم٤مء ُمـ طمدي٨م

اًمٓمري٘ملم مل
سمٜمحقه همػم ىمقًمف ( َخًامئ٦م قم٤مم ) وم٘مد رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ سمٚمٗمظ ( أًمػ قم٤مم ) ويمال
ْ

شمًٚمؿ ُمـ اًمْمٕمػ ومحدي٨م أيب هريرة

ُمـ ـمريؼ جم٤مهد قمـ أيب هريرة سمف ,وومٞمف حمٛمد سمـ قمٌد

اًمٕمزيز اًمديٜمقري وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م ,وطمدي٨م ضم٤مسمر ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ,قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم,
قمـ ضم٤مسمر سمف ,وضم٤مسمر اجلٕمٗمل ُمؽموك احلدي٨م ,وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا.
(  ( )2صحقح فغره) .أظمرضمف احلًلم اعمروزي ذم يمت٤مسمف "اًمؼم واًمّمٚم٦م" (ُ )٣٦مـ ـمريؼ قمكم سمـ زيد قمـ ؾمٕمٞمد
=
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وىم٤مل ﷺ « :ـل يشء بقـه وبغ اهلل حجاب إال صفادة أن ال إهل إال اهلل  ,ودظوة

افوا فدينش( .)1
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :أربعة ال يـظر اهلل إفقفم يوم افؼقامة :ظاق ,ومـا ٌن ,ومدمن مخر ,
و ُم ؽ ِّذ ٌب بؼدرش(.)2

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ اعمًٞم٥م سمف ,وقمكم هق اسمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وهق وٕمٞمػ ٓ حيت٩م سمحديثفً ,مٙمـ احلدي٨م صحٞمح ًمٖمػمه
عم٤م رواه أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده (ُ )٤٨١١مـ طمدي٨م أيب هريرة
ي٤مه

سمٜمحقه  ,وضم٤مء قمـ قمامر سمـ

يمام ذم ُمًٜمد اًمٌزار ( )١٣1/٣سمٜمحقه .

( ( )1حسن فغره) ,أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم اعمٕمجؿ ( )١٤٦وأظمرضمف اعمروزي ذم اًمؼم واًمّمٚم٦م (ُ )٣٨مـ ـمريؼ محٞمد
اًمٓمقيؾ قمـ أٟمس

سمف ,همػم أٟمف سمٚمٗمظ ( دقم٤مء اًمقاًمد ًمقًمده ) سمدٓ ُمـ ىمقًمف ( دقمقة اًمقاًمديـ ) وذم

إؾمٜم٤مده أسمق قمٛمرو قمٛمرو اًمٞمحٛمدي وهق جمٝمقل احل٤مل ,وصح ُمرؾمال قمـ جم٤مهد ,وم٤محلدي٨م ٓ سم٠مس سمف.
( ( )2ضعقف جدا) ,أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" (ُ )٦٨٢٧مـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م

وهق ُمـ

ـمريؼ سمنم سمـ ُٟمٛمػم قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمف ,وسمنم سمـ ُٟمٛمػم ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ ُمؽموك
احلدي٨م وىم٤مل اسمـ ُمٕملمً :مٞمس سمث٘م٦م ,وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا.
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وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل « :اجلـة حتت أؿدام األمفاتش( .)1
ُ
وروى أسمق داود ذم (اًمًٜمـ) قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

ىم٤مل :يم٤مٟم٧م حتتِل اُمرأة

ٞم٧م ,وم٠مشمك قمٛمر اًمٜمٌل ﷺ ومذيمر ذًمؽ ًمف.
يٙمرهٝم٤م وم٘م٤مل زم :ـمٚمِّ٘مٝم٤م ,وم٠مسم ُ
أطمٌٝم٤م ويم٤من قمٛمر
ُ
وم٘م٤مل زم اًمٜمٌل ﷺ « :ض ؾِّ ؼفاش(.)2


( ( )1ضعقف) ,أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )11٨وأيب اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين ذم اًمٗمقائد ( ,)١٤وأسمق
اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين ذم "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (ُ )٣٣٦مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

وهق ُمـ ـمريؼ

ُمٜمّمقر سمـ اعمٝم٤مضمر قمـ أيب اًمٜمي ا ٕسم٤مر قمـ أٟمس سمف ,وومٞمف أسمق اًمٜمي جمٝمقل احل٤مل وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ,وضم٤مء
سمٜمحقه قمـ اسمـ قمٌ٤مس قمٜمد اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء ()٢٣٧- ٢٣٦/٥وهق سمًٜمد وٕمٞمػ ضمدا ,و ومٞمف ُمقؾمك سمـ
حمٛمد اًمٌٚم٘م٤موي ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب.
( ( )2حسن) ,أظمرضمف أمحد ,)٤1٣٣( :واًمؽمُمذي ( )11٧٨واحل٤ميمؿ ذم "اعمًتدرك" )١٦٨٧( :وسمٜمحقه قمٜمد
اسمـ ُم٤مضمفُ )١1٧٧( :مـ ـمريؼ اسمـ أيب ذئ٥م قمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ محزة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ
أسمٞمف اسمـ قمٛمر سمف ,واحل٤مرث سمـ قمٌد اًمرمحـ هق ظم٤مل اسمـ أيب ذئ٥م وهق صدوق وم٤محلدي٨م طمًـ ,ىم٤مل
اًمؽمُمذي قم٘م٥م هذا احلدي٨م :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح إٟمام ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م اسمـ أيب ذئ٥م.
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فصن  ( :يف اآلثار الواردة يف بر الوالذين )

ومروى أن يقؾمػ ♠ ًمـام دظمؾ قمٚمٞمف أسمقه يٕم٘مقب مل ي٘م ْؿ إًمٞمف ,وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم
وظز يت ال أخرجت من صؾبك كبقًّ ا).
إًمٞمف ( :فِ ـ َم ف ـ ْم تؼم ألبقك ؟ َّ
ن َّبر وافديه وظؼَّـي
وروي أن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إمم ُمقؾمك ♠ ( :يا موشى ,إن َم ْ
ُ
ؾصل :دماآلثا راف وا ر د ةدمب راف واف دين

وظق وافد ْي ه ـت ْبته ظا ؿًّ ا)( .)1
بار ا  ,ومن َّبر ين َّ
ـت بته ًّ

وروى اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر :أن قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ يم٤من أيمؼم وًمده ,وهق اًمذي
يم٤من خيتٚمػ إمم اًمٜمٌل ﷺ وأسمٞمف ذم اًمٖم٤مر ,أص٤مسمف ؾمٝمؿ يقم اًمٓم٤مئػ َومامـمَٚمَف طمتك ُم٤مت
سم٤معمديٜم٦م ؿمٝمٞم ًدا سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ ويم٤مٟم٧م حتتف قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمُٗمٞمؾ,
ويم٤من ُمٕمج ًٌ٤م ,ويم٤مٟم٧م ؿمٖمٚمتف قمـ ُمٖم٤مزيف ,وم٠مُمره أسمقه سمٓمالىمٝم٤م ًمذًمؽ ,وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م:
ُم٘م ًٞمام ُمتٜمِّـل اًمـٜمٗمس أطمـالم ٟمـ٤مئ ِؿ

ي٘مقًمــقن ـمٚم٘مٝمــ٤م وأصــٌح ُمٙم٤مهنــ٤م

يمــره ُمٜمِّــل إلطمــدى اًمٕمٔمــ٤مئ ِؿ
سمقهــ٤م ىمٌــؾ ِ
اًمٕمِمــ٤مر اًمــدوائ ِؿ
َ ِّ

وإن ومراىمل أهؾ سمٞم٧م طمٌٌـتٝمؿ قمـغم
أراين وأهكم يم٤مًم ُٕمجقل شمروطم٧م إمم

ومٕمزم قمٚمٞمف أسمق سمٙمر طمتك ـمٚم٘مٝم٤م ,صمؿ اشمٌٕمتٝم٤م ٟمٗمًف ,ومًٛمٕمف أسمق سمٙمر يٜمِمد:
ومل أر ُمــثكم ـمٚمــؼ اًمٞمــقم ُمثٚمٝمــ٤م

ـؼ
وٓ ُمثٚمٝمــ٤م ذم همــػم ضمــرم يٓمٚمـ ُ

هلــ٤م ظمٚمــؼ ضمــزل ورأي وُمٜمّمــ٥م

ٜمٓمـؼ
وظمٚمؼ ؾمقي ُمـ٤م يٕمـ٤مب وُم ُ

َوم َرق ًمف أسمق سمٙمر َ
وم٤مردمٕمٝم٤مُ ,صمؿ هٚمؽ ,وم٘م٤مًم٧م شمُرصمٞمف:
ُّ
ٜمٗمــؽ قمٞمٜمــل طمزيٜمــ٦م
ومآًمٞمــ٧م ٓ شم

أهمـػما
قمٚمٞمؽ وٓ يٜمٗمؽ ضمٚمـدي
ً

ومٚمٚمــف قمٞمٜمًــ٤م ُمـــ رأى ُمثٚمــف ومتًــك

أقمــػ وأيمٗمــ٤م ًمألُمــقر وأصــؼما

إذا رشظت ؾقه األشـ ُة خاضـفا إػ ادـوت

اًمـــرُمح أمحـــرا
طمتـــك يـــؽمك
ُّ

(  )1ذيمره اًمٖمزازم ذم "إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ" ( )١1٥/١سمدون إؾمٜم٤مد.
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صمؿ شمزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٕمده ( .)1

جلٛمؾ و ُصٗم٧م اعمّم٤مفُّ وهتٞم٠م اًمٜم٤مس
وروى أن حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اًمًج٤مد طمي يقم ا َ
ًمٚم٘مت٤مل ,ويم٤من ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م طمز ًسم٤م واطمدا ,قمغم قمكم

.

ويم٤من حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م ذم صػ أسمٞمف ـم٤مقم٦م ًمف ,ويم٤من هقاه ُمع قمكم ,وم٘م٤مل ًمف أسمقه:
( تؼدم بافؾوا ء ) ,ومت٘مدم وم ُ٘متِؾ.
ً
ورب اًمٙمٕمٌ٦م! هذا اًمذي ىمتٚمف سمِ ُّر أسمٞمف! ويم٤من
وُمر( )2قمٚمٞمف قمكم
ُم٘متقٓ ,وم٘م٤مل :اًمًج٤مد ِّ
هنك أصح٤مسمف قمـ ىمتٚمف ,وىم٤مل :إي٤ميمؿ وص٤مطم٥م اًمؼمٟمس إؾمقد :يٕمٜمل حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م,
وم٘متٚمف يمٕم٥م سمـ ُمدًمِ٩م إؾمدي صمؿ ُمـ سمٜمل ُمٜم٘مذ سمـ ـمريػ صمؿ ىم٤مل ومٞمف:
وأؿمــــٕم٨م ىمــــقام سمآيــــ٤مت ر ِّسمــــف

ىمٚمٞمؾ إذى ومٞمام شمرى اًمٕمـلم ُمًـٚم ِؿ

( )3

ومخــر سي ًٕمـــ٤م ًمٚمٞمـــديـ وًمٚمٗمـــ ِؿ

ؿمـــ٤مضمر
واًمـــرُمح
ــذيمرين طمـــ٤مُمٞمؿ
ٌ
ُّ
يـ ُ

ومٝمـــال شمالطمـــؿ ىمٌـــؾ اًمت٘مـــد ِم؟

قمغم همػم رء همػم أن ًمـٞمس شم٤مسم ًٕمـ٤م قمٚمٞمًّـ٤م

و َُمـــ ٓ يتٌــع احلــؼ ُئمْٚمَــ ِؿ

دًمٗمـ٧م ًمـف سمـ٤مًمرُمح ُمــ حتـ٧م ضمٞمٌـف
ُ

( )5 ()4

(  )1ذيمره اًمزسمػمي ذم "ٟمً٥م ىمريش" ( )١٦٦/1واسمـ اجلقزي ذم "يمت٤مسمف اًمـٛمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اًمـٛمٚمقك وإُمؿ"
سمًٜمده ( )1٨1/٤وأيْم٤م ذم"يمت٤مسمف ذم اهلقى" (ُ ,)٥٣٦/1مـ ـمريؼ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمٓمقد قمـ
اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر وذيمر اًم٘مّم٦م ,وأمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمقد صدوق احلدي٨م وم٤مًم٘مّم٦م ؾمٜمده٤م طمًـ ومٝمل صم٤مسمت٦م
واهلل أقمٚمؿ.
(  )2وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (ب) ومقىمػ قمٚمٞمف.
(  )3وذم (ب) ضمٜمٌف.
(  )4ؾم٘مط ُمـ (ب).
(  )5أظمرضمف اسمـ دريد ذم شمٕمٚمٞم٘مف ُمـ "إُم٤مزم" (ص " ,)٦1اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ" (ٟ ,)١٧٣/٢مً٥م ىمريش
( )١٧1/1واسمـ قمً٤ميمر ذم "شم٤مرخيف" سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمقد قمـ اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر
ومذيمر اًم٘مّم٦م )١٦٢١- ٢/١٢( .وم٤مًم٘مّم٦م صم٤مسمت٦م.
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وىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف( :ي٤م ُسمٜمَل )1 ( ,إٟمام اًمقاًمدان سم٤مب ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م ,وم٢من روٞم٤م ُمْمٞم٧م

إمم اجلٜم٤مت ,وإن ؾمخٓم٤م ُطم ِجٌْ َ٧م)(.)2
وعم٤م ُم٤مت ذر – ويم٤من ُمـ إوًمٞم٤مء – ىم٤مل أسمقه قمٛمر سمـ ذر( :اًمٚمٝمؿ إين ىمد همٗمرت ًمف
ُم٤م ىمٍم ومٞمف ُمـ واضم٥م طم٘مل وم٤مهمٗمر ًمف ُم٤م ىمٍم ومٞمف ُمـ واضم٥م طم٘مؽ ,وم٘مٞمؾ ًمف :يمٞمػ
يم٤مٟم٧م قمنمشمف ُمٕمؽ؟ ىم٤ملُ :م٤م ُمِمك ُمٕمل ىمط ذم ًمٞمؾ إٓ يم٤من أُم٤مُمل ,وٓ ُمِمك ُمٕمل ذم
هن٤مر إٓ يم٤من ورائل ,وٓ ارشم٘مك ُّ
ٜم٧م حتتف)( .)4
ىمط ؾم٘م ًٗم٤م(  )3يم ُ
وروى قمـ سمٕمض وًمد زيد سمـ احلًـ :أٟمف يم٤من ٓ ي٠ميمؾ ُمع أُمف قمغم ُم٤مئدة ,وم٘مٞمؾ ًمف
ذم ذًمؽ .وم٘م٤مل( :أظم٤مف أن شمًٌؼ يدي إمم ُم٤م ؾمٌ٘م٧م إًمٞمف قمٞمٜمٝم٤م ,وم٠ميمقن ىمد قم٘م٘متٝم٤م)( .)5
ًمٚمزسمػم سمـ اًمٕمقام,
ويم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم ي٘مقل ذم صالشمف ,وهق ؾم٤مضمد( :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ُّ
وأؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر)( .)6
ويم٤من أسمق يقؾمػ اًمٗم٘مٞمف ي٘مقل قم٘مٞم٥م صالشمف( :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕسمقي ,وأيب طمٜمٞمٗم٦م).

(  )1ؾم٘مط ُمـ اًمـٛمٓمٌقع ( ي٤م سمٜمل ُمـ أرى واًمديف وم٘مد أرى اًمرمحـ ,وُمـ أؾمخٓمٝمام وم٘مد أؾمخط اًمرمحـ.)....
( ( )2ضعقف جدا) ,أظمرضمف احلًلم سمـ طمرب ذم "اًمؼم واًمّمٚم٦م" (ُ )٢١مـ ـمريؼ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ومذيمره .وومٞمف
قمٌد اًمٖمٗمقر أسمق اًمّمٌ٤مح اًمقاؾمٓمل ُمؽموك احلدي٨م.
ؾمٓمح٤م سمدٓ ُمـ ً
ؾم٘مٗم٤م.
(  )3وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـمتلم ( أ  -ب )
ً
(  )4ذيمره اعمؼمد ذم يمت٤مسمف اًمٗم٤موؾ (ص  ,)11٢ىم٤مل ُيروى أن همالُم٤م ي٘م٤مل ًمف ذر ومذيمره.
(  )5هق زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ,يمام ذم "و ومٞم٤مت إقمٞم٤من".)١٥٧/٢( :

( ( )6صحقح) ,أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم "ُمّمٜمٗمف" ( )٣1٣١واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" ( )٧11٦واًمٌٞمٝم٘مل ذم
"ؿمٕم٥م اإليامن"ُ ,)٦٤١1( :مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ طمٗمص سمـ اًمٗمراومّم٦م قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم سمف.
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وروي أن آزر ؾم٥م اسمٜمف إسمراهٞمؿ ♠ وىم٤مل ًمف ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ُ
﮲﮳ ﴾[ ُمريؿ ,] ٣٥ :وم٘م٤مل ًمف إسمراهٞمؿ ♠﴿ :ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﴾ [ ُمريؿ.]٣٦ :
ومٝمذا ُّسمره سم٠مسمٞمف اًمٙم٤مومر ,وهٙمذا وصٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمّم٤محللم – إذا ضمٗم٤مهؿ اًمٓم٤محلقن –
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [اًمٗمرىم٤من.]٥٢ :

وىم٤مل أؾمد سمـ اًمٗمراتِّ ( :إين ٕدقمق اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمكم سمـ زي٤مد ُمع واًمديٟٕ ٩مف أول ُمـ
شمٕمٚم ْٛم ُ٧م ُمٜمف اًمٕمٚمؿ)( .)1
ويم٤من ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م ُمـ اًم ُٕمٌ٤مد واًمٕمٚمامء ,ويم٤من ي٘م ٌِّؾ رأس أُمف ,ويم٤من ٓ يٛمٌم
ً
إضمالٓ هل٤م .-
ومقق فمٝمر سمٞم٧م وهل حتتف –
ً
ـمقيال صمؿ ضمٚمس,
وطمٙمل قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ :أٟمف يم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمف (اعمقـم٠م) إذ ىم٤مم ىمٞم٤م ًُم٤م
ُ
وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ؟ وم٘م٤ملٟ :مزًم٧م أُمل ومً٠مًمتٜمل طم٤مضم ً٦م وم٘م٤مُم٧م ,وم ُ٘م ْٛم٧م ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م ,ومٚمام
ضمٚمً ُ٧م.
ْ
صٕمدت ْ
ويم٤من اًمٗمْمؾ سمـ حيٞمك أسمر اًمٜم٤مس سم٠مسمٞمف ,سمٚمغ ُمـ ِّسمره إي٤مه أهنام يم٤مٟم٤م ذم اًمًجـ ,ويم٤من
حلٓم٥م ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة ,ومٚمام ٟم٤مم
حيٞمَك ٓ يتقو٠م إٓ سمامء ؾمخـ ,ومٛمٜمٕمٝمام اًمًج٤من ُمـ إدظم٤مل ا َ
حيٞمك ,ىم٤مم اًمٗمْمؾ إمم ىمٛم٘مٛم٦م ,وُمأله٤م ُم٤مءُ ,صمؿ أدٟم٤مه ُمـ اعمّمٌ٤مح ,ومل ْ
ىم٤مئام – وهق ذم
يزل ً
يده – طمتك أصٌح.

( ( )1مـؼطع) ,ذيمره أسمق اًمٕمرب ذم ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء إومري٘مٞم٦م (ص ُ )١٤1مـ ـمريؼ أيب اًمٕمرب حمٛمد سمـ أمحد
اًمتٛمٞمٛمل اعمٖمريب ىم٤مل وسمٚمٖمٜمل قمـ أؾمد سمـ اًمٗمرات ومذيمره.
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وىم٤مل قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػمُ( :م٤مت أيب ,ومام ؾم٠مًم٧م اهلل – طمقٓ ً – إٓ اًمٕمٗمق

قمٜمف).
ينه ,وُمـ
وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامءَُ ( :مـ وىمر أسم٤مه ـم٤مل قمٛمره ,وُمـ وىمر أُمف رأى ُم٤م ُ
أطمد اًمٜمٔمر إمم أسمقيف قم٘مٝمام).
ويم٤من طمٞمقة سمـ ذيح – وهق أطمد أئٛم٦م اعمًٚمٛملم – ي٘مٕمد ذم طمٚم٘متف ُيٕمٚمؿ اًمٜم٤مس,
ومت٘مقل ًمف أُمف ( :ىمؿ ي٤م طمٞمقة وم٠مًمؼ اًمِمٕمػم ًمٚمدضم٤مج ,ومٞم٘مقم ويؽمك اًمتٕمٚمٞمؿ).
وروي أن اُمرأة دقم٧م اسمٜمٝم٤م ومٚمؿ ُجيٌٝم٤م ,ومدقم٧م قمٚمٞمف ,ومّمػمه اهلل شمٕم٤ممم أظمرس( .)1
ُ
وطمدصمٜمل اًمٗم٘مٞمف أسمق قمٌد اهلل( )2سمـ ُمًٚمؿ إصقزم ىم٤مل :عم٤م قمز ُْم ُ٧م قمغم اًمًٗمر إمم
اًمٞمٛمـ يم٤من ُمـ وص٤مي٤م أُمل زم أن ىم٤مًم٧م زم :أُقم٤مهدُك اهلل أٟمؽ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م يًتقي ومٞمٝم٤م
اًم٘مٛمر ذم َوؾمط اًمًامء ِ
وم٢مين أٟمٔمر إًمٞمف ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ؿمق ًىم٤م إًمٞمؽ,
شم٘مّم ُد إًمٞمف سم٤مًمٜمٔمرِّ ,
َ
ومٕمًك ُيّم٤مدف ٟمٔمري ٟمٔمرك ومٞمؼمد همٚمٞمكم .ىم٤مل ومقومٞم٧م هل٤م سمذًمؽ ومٙمٜم٧م أومٕمٚمف.
يمالب ,وم٤مؾمتٕمٛمؾ قمٛمر اسمٜمف
ويم٤من أُمٞم٦م سم ُـ أؾمٙمر(  )3أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م و اإلؾمالم ,واسمٜمف
ٌ
يمال ًسم٤م قمغم " إيٚم٦م " وم٤مؿمت٤مق إًمٞمف وم٘م٤مل:
َعمِـــ ؿمــٞمخ٤من ىمــد ٟمِمــدا يمال ًسمــ٤م

يمتــ٤مب اهلل ًمــق قم٘مــؾ اًمٙمت٤م َسمــ٤م

أٟم٤مديـــــف وم ُٞمٕمـــــرض ذم إسمـــــ٤مء

ومــال وأيب يمــالب ُمــ٤م أصــ٤م َسم٤م

إذا ؾمـــجٕم٧م مح٤مُمـــ٦م سمٓمــــ واد

إمم سمٞمْمــــ٤مهت٤م أدقمــــق يمال َسمــــ٤م

اًمـٛمخٓمقـمتلم ( أ  -ب ) سمِم١مم اًمٕم٘مقق.
(  )1وىمع ذم
ْ

اًمـٛمخٓمقـمتلم شمًٛمٞمتف :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اعم٤مزري إصقزم .ومل أقمرومف.
(  )2وىمع ذم
ْ

(  )3وٌٓمف احل٤مومظ اسمـ طمجر أُمٞم٦م سمـ إؾمٙمر يمام ذم "اإلص٤مسم٦م" ( )١٥٣/1سمدٓ ُمـ ( أؾمٙمر ) وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م
اعمّم٤مدر.
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شمريمـــ٧م أسمـــ٤مك ُمرقمِمـــ ً٦م يـــداه

وأ ُُّمــؽ ُمــ٤م شمًُــٞمغ هلــ٤م ذا َسمــ٤م

وم٢مٟمــؽ واًمــتامس إضمــر سمٕمــدي

يمٌــ٤مهمل اعمــ٤مء يتٌــع اًمًـــرا َسم٤م



ُصمؿ أٟمِمده٤م قمٛمر ,ومرق ًمف ,وأٟمٗمذ ظمٚمػ (يمالب) وم٘مدم ,ووصػ سمره سم٠مسمٞمف ,وأٟمف يم٤من
حيٚم٥م ًمف ,وم٘م٤مل ًمف قمٛمر :اطمٚم٥م ًمٌٜمً٤م ,ومحٚمٌف.
ُ
وطمي أُمٞم٦م ,ومً٘م٤مه قمٛمر ,وم٘م٤ملِّ ( :إين ٕؿم ُّؿ رائح٦م يدي يمالب).
ومٌٙمك قمٛمر ,وىم٤مل :هذا يمالب .ومْمٛمف إًمٞمف وىم٤مل( :ضم٤مه ْد ذم أسمقيؽ).
وم٘م٤مل أُمٞم٦م:
ومال وأسمٞمـؽ ُمـ٤م سم٤م ًْمــ َٛمٞم٧م وضمـدي

وٓ ؿمٗم٘مل قمٚمٞمـؽ وٓ اؿمـتٞم٤مىمل
ِ
ًــ٤مق
ًمــف دومــ ُع احلجــٞم٩م إمم ُسم

ؾم٠مؾمــتٕمدي قمــغم اًمٗمــ٤مروق ر ًّسمــ٤م

ىم٤مل اسمـ دريد( ُ :)1سمً٤مقُ :مقوع ىمرب ُمٙم٦م(.)2
وروى أن اًمٗم٘مٞمف ٟمٍم سمـ أيب طم٤مومظ اعم٘مدد ًمـام رطمؾ ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس ذم ـمٚم٥م
اًمٕمٚمؿ إمم اًمٗم٘مٞمف اًمٙم٤مزروين( ( )3سمٛمٞم٤موم٤مرىملم)ُ ,مـ أرض اًمٕمراق ,ىم٤مل ًمف اًمٙم٤مزروين :أًمؽ
واًمدة؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ.

(  )1اسمـ ُدريد  :هق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ يم٤من همزير اًمِمٕمر ,اٟمٔمر ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء (ص .)٣٥1

(  )2ذيمر اًم٘مّم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م سم٢مؾمٜم٤مده٤م ذم يمت٤مسمف ُمٙم٤مرم إظمالق (ص ُ ) ٧1مـ ـمريؼ ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمكم
سمـ ُمًٝمر قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ومذيمر اًم٘مّم٦م ,وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد وذيمره٤م
اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف ظمزاٟم٦م إدب ٟم٘مال ُمـ يمت٤مب إهم٤مين ًمألصٌٝم٤مين ( ,)1٧/٥وؾمٜمده٤م ومٞمف وٕمػ أسمق سمٙمر
اهلذزم هق ؾمٚمٛمك سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛمك وهق ُمؽموك احلدي٨م ىم٤مل قمٜمف حيٞمك سمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء ,وم٤مًم٘مّم٦م ٓ
شمثٌ٧م واهلل أقمٚمؿ.
(  )3هق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ سمٞم٤من اًمٙم٤مزروين.
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ىم٤مل :ومٝمؾ اؾمت٠مذٟمْتٝم٤م؟ ىم٤مل.ٓ :
ىم٤مل :ومقاهلل ٓ أىمرأشمؽ يمٚمٛم٦م طمتك شمرضمع إًمٞمٝم٤م ,ومتخرج ُمـ ؾمخٓمٝم٤م.
ىم٤مل :ومرضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ,وم٠مىمٛم٧م ُمٕمٝم٤م إمم أن ُم٤مشم٧م ,صمؿ رطمٚم٧م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

ويم٤من (اًمٙم٤مزروين) ,إُم٤م ًُم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمزهد واًمقرعٟ ,م ََج٥م قمٚمٞمف يمثػم ُمـ ـمٚمٌ٦م
اًمٕمٚمؿ ,وص٤مروا وم٘مٝم٤مء أئٛم٦م ُم٘مت َدى هبؿُ ,مٜمٝمؿ أؾمت٤مذٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد اًمِم٤مر – روقان
اهلل قمٚمٞمف – ,ويم٤من ُمـ شمالُمذشمف ,ويم٤من يثٜمل قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمزهد.
وروى أن اًمٙمٜم٤مين(  )1اؾمت٠مذن أُمف ذم احل٩م ُمرة ,وم٠مذٟم٧م ًمف ومخرج ,وم٠مص٤مب صمقسمف
سم٤مًمٌقل ذم اًمٌ٤مدي٦م ,وم٘م٤مل :إن هذا خلٚمؾ ذم طم٤مزم .وم٤مٟمٍمف ,ومٚمام دق سم٤مب داره وأضم٤مسمتف أُمف
ومٗمتح٧م ,ومرآه٤م ضم٤مًمً٦م ظمٚمػ اًمٌ٤مب ,ومً٠مهل٤م قمـ ضمٚمقؾمٝم٤م وم٘م٤مًم٧مُ( :مٜمذ ظمرضم٧م
اقمت٘مدت أٓ أسمرح هذا اعمقوع( )2طمتك أراك).
وهذا يقؾمػ صديؼ اهلل ♠ ,اسمـ يٕم٘مقب إهائٞمؾ اهلل ,اسمـ إؾمح٤مق ذسمٞمح اهلل
(  ,)3اسمـ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل ,سمٙمك قمٚمٞمف يٕم٘مقب صمامٟملم قم٤م ًُم٤م طمتك ذه٥م سمٍمه ,ويم٤من ٓ
ِ
قمػمه(  )4سمٜمقه.
يً٘مط ُمـ ومٞمف ذيمره ,طمتك ّ

(  )1مل أقمرومف.
(  )2وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) ذم هذا اعمقوع ,ووىمع ذم (ب) ٓ أسمرح هذا اعمٙم٤من.
(  )3اًمّمحٞمح أن إؾمامقمٞمؾ هق اًمذسمٞمح وقمٚمٞمف ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمؾ قمزاه اًم٘مرـمٌل إمم اجلٛمٝمقر اٟمٔمر
شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( )11٣/11و ( )111/1٤واٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)٢٢٣/٣
(  )4وذم (ب) قمػموه.
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وم٘م٤مًمقا ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ أي ٓ :شمٗمؽم ُمـ ذيمره وطمٌف ﴿ .ﯰ
ﯱ ﯲ ﴾ وهق اًمٗمً٤مد ذم اجلًؿ و اًمٕم٘مؾ ﴿ .ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾

[يقؾمػ ,] ٧٤ :وهلذا(  )1ىمٞمؾ " :إب ضمالب ,وإخ ؾمالب.
وىمد طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم ُمراضمٕم٦م يٕم٘مقب ًمٌٜمٞمف ,وم٘م٤مل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
حلزن واًمٜمدم﴿ ,ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﴾
ﯣ ﴾ أي :ي٤م طمزٟمً٤م ,وإؾمػ :أؿمد ا ُ
[ يقؾمػ.] ٧٣ :

ىم٤مل(ُ )2م٘م٤مشمؾ :سمٚمٖمٜم٤م أن يٕم٘مقب ًمـام اؿمتد طمزٟمف قمغم يقؾمػ أوطمك اهلل إًمٞمف( :ي٤م
يٕم٘مقب ,أشم٠مؾمػ قمغم همػمئ ,ظمذن قمٞمٜمٞمْؽ ,وٓ أرد قمٚمٞمؽ يقؾمػ طمتك شمٜمً٤مه).
﴿ ﯨ ﯩ ﴾ [يقؾمػ .]٧٣ :أي ُمٙمٔمقم ُممتٚمئ طمزٟمً٤م ٓ يٌثف ,وهق اًمٙمٛمد ,وهق
أؿمد ذم اًمٌالء ,ىم٤مل ىمت٤مدة" :ير ِّدد طمزٟمَف ذم ضمقومف ,ومل ْ يتٙمٚمؿ سمًقء ,ومل ْ ْ
ظمػما "( .)3
ي٘مؾ إٓ ً
ومٝم١مٓء اًمٕمؽم ُة اعمّمٓمٗمقن ,وهؿ ظمػم قمؽمة قمغم سمًٞمط إرض ,وأيمٛمٚمٝمؿ ً
قم٘مال,
ؼما :أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف .ومل يٙمـ ذم إرض ُمثؾ يٕم٘مقب ذم زُم٤مٟمف – ٟمٌل اهلل
وأىمقاهؿ ص ً
وصٗمٞمف – سمٚمغ سمف ُمـ طمزن اًمقًمد ُم٤م أصمٙمٚمف سمٍمه وأقمدُمف صؼمه ,وسمرح سمقضمده وسم٤مح
سمٌالئف ,ومام اًمٔمـ سمٛمـ دوٟمف.

(  )1وىمع ذم (ب) وقمـ هذا ىمٞمؾ.
(  )2ؾم٘مط ُمـ (ب) يمٚمٛم٦م ( ىم٤مل )
(  )3ذيمره اًمٓمؼماين ذم شمٗمًػمه ( )١٨٦/1٢سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ىمت٤مدة وهق صحٞمح دون ىمقًمف ( ومل ي٘مؾ إٓ ظمػما ) ٕٟمف
ُر ِوي ذم ؾمٜمد آظمر ُمـ رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة وهل ُمْمٓمرسم٦م طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمْمٕمػ ,و ذيمره
.

اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه ()١٥٦/٣
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ومقا قمجًٌ٤م ًمٞمٕم٘مقب! طمٞم٨م طمٚم٧م سمف اًمٌٚمٞم٦م ,وطم٤مٟم٧م أي٤مم اًم٘مٓمٞمٕم٦م ,ىم٤مل ًمف إظمقة

يقؾمػ ﴿ :ﯼ ﯽ ﴾[يقؾمػ.]1٣ :
ومٚمؿ جيد رحيف قمغم ؾم٤مقم٦م ُمـ َهن٤مر ,وعمَ٤م اٟم٘مْم٧م اعمدة ,واٟمتٝم٧م أي٤مم اعمِحٜم٦م ,وأىمٌٚم٧م
رحيف قمغم ُمًػمة صمامين ًمٞم٤مل ُمـ ُمٍم إمم ومٚمًٓملم ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
اًمق ْصٚم٦م وضمد ْ
أي٤مم ُ
﴿ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲ﴾ [ يقؾمػ ,] ٨٣ :وهٙمذا ُصٜمْ ُع اهلل
ؾمٌح٤مٟمف ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[ا ٕٟمٌٞم٤مء.] ١٢ :
و َُم ْـ مل ْ ي ُذق ُوم ْرىم٦م اًمقًمد ,ومل يتجرع ٟم٠مي إطمٌ٤مب ,ومل ْ يدر أن اًمقًمد َطمٌ٦م اًم٘مٚم٥م,
وأيمٌ٤مد متٌم قمغم إرض ,ومٚمٞمٕمتؼم سمٞمٕم٘مقب ♠ إهائٞمؾ اهلل – ؿمٞمخ أٟمْٞمػ قمغم اعم٤مئ٦م
ِ
سمّمػما( .)1
ز َظمٚمَ َ٘م٦م اًمقًمد ارشمد
ً
ىمد يمؼم ؾمٜمف – وذه٥م سمٍمه أؾم ًٗم٤م وطمزٟمً٤م ,ومٚمام ُيم َ
وذم ُمٕمٜم٤مه ىمٞمؾ:
( )2

ومٚمٞمس ُحيٞمٞمـؽ إٓ ُمــ شمقوم٤ميمـ٤م

ٓ شمٓمٚمــٌـ طمٞمــ٤مة قمٜمــد همــػمهؿ

ذيمرت هذه اًمٜمُّٙمت٦م ًمٌٕمض إظمقاٟمٜم٤م .ىم٤مل زم :أٟم٤م يقؾمػ ,وأُمل يٕم٘مقب .وم٘مٚم٧م
ُ
وعم٤م
ًمف :يمٞمػ ذًمؽ؟
ٟم٧م واًمديت ذم احل٩م ,وم٠مذٟم٧م زم .صمؿ سمٙم٧م َو ْضم ًدا يب ,وؿمق ًىم٤م َإزم ,طمتك
ىم٤مل :اؾمت٠مذ ُ
ذهٌ٧م إطمدى قمٞمٜمٞمْٝم٤م ,ومٚمام ىمد ُْم٧م ُمـ احل٩م وضم ْدهت٤م عم٤م هب٤م ُمـ احلُزن قمكم واًمِمقق
وذه٤مب اًمٌٍم ,صمؿ رد اهلل قمٚمٞمٝم٤م سمٍمه٤م ومٕم٤مد يمام يم٤من.
(  )1ؾم٘مط ُمـ اًمـٛمٓمٌقع ( وواقمجٌ٤م ًمٞمٕم٘مقب ؾمػمه اهلل ذم اخلٚمقات ُمتك هٌ٧م اًمري٤مح ُـمٗمل اعمّمٌ٤مح ,وهذا
يٕم٘مقب ُـم ِٗمل ُمّمٌ٤مطمف وذه٥م وقء سمٍمه صمؿ هٌ٧م قمٚمٞمف ريح اًم٘مٛمٞمص وم٤مرشمد سمّمػما ).
( ُ )2يٜمً٥م إمم اًم٘م٤ميض أيب حمٛمد سمـ ُمٕمروف يمام ذم " شم٤مريخ سمٖمداد" (.)٨٥/1٧
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ىم٤مل اعمٗمنون :ومل ُي١مت أطمد ُمـ إُمؿ آؾمؽمضم٤مع قمٜمد اعمّمٞمٌ٦م ,واًمّمالة واًمرمح٦م

واهلدى همػم هذه إُم٦م.
أٓ شمرى أن يٕم٘مقب عم٤م أصٞم٥م سمٛمّمٞمٌ٦م ىم٤مل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [يقؾمػ.] ٧٣ :
وًمق يم٤مٟم٧م قمٜمده ًم٘م٤مهل٤م.
وُمـ قمجٞم٥م ُم٤م ُر ِوي ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم سمر اًمقاًمديـ :أن ً
رضمال ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ
يم٤من ًّسمرا سم٠مسمٞمف ,وسمٚمغ ُمـ سمره سم٠مسمٞمف أن اسمت٤مع ًم١مًم١مة ُمـ رضمؾ سمخٛمًلم أًم ًٗم٤م ,ويم٤من ومٞمٝم٤م
ومْمٞمؾ ,وم٘م٤مل ًمٚمٌ٤مئع :إن أيب ٟم٤مئؿ ,وُمٗمت٤مح اًمّمٜمدوق حت٧م رأؾمف ,وم٢مذا اؾمتٞم٘مظ ىمْمٞمتؽ
اًمثٛمـ .ىم٤مل :وم٠مي٘مٔمف.
ىم٤مل ٓ :أومٕمؾ ,وًمٙمٜمِّل أزيدك قمنمة آٓف ,وم٠مٟمٔمرين طمتك يٜمتٌف.
ىم٤مل اًمرضمؾ :وأٟم٤م أطمٓمؽ قمنمة آٓف إن أي٘مٔمتف ,وقمجٚم٧م اًمٜم٘مد.
وم٘م٤مل آسمـ :وأٟم٤م أزيدك قمنميـ أًم ًٗم٤م إن اٟمتٔمرت اٟمتٌ٤مهف.
ْ
يقىمظ اًمرضمؾ أسم٤مه ,وم٠مقم٘مٌف اهلل شمٕم٤ممم سمؼمه سم٠مسمٞمف أن ضمٕمؾ اهلل قمٜمده اًمٌ٘مرة
ومٗمٕمؾ ,ومل
اًمتل ٟمٕمتٝم٤م اهلل ذم اًم٘مرآن ﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﴾ [اًمٌ٘مرة, ] ٥٨ :
﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [ اًمٌ٘مرة.] ٦1 :
وم٠مُمرهؿ سمذسمح سم٘مرة هذه صٗمتٝم٤م ,ومٚمؿ شمقضمد قمٜمد أطمد ؾمقاه ,وم٤مؿمؽماه٤م سمٜمق إهائٞمؾ
سمٛمؾء ُمًٙمٝم٤م ذه ًٌ٤م ,وهٙمذا قم٘مٌك إسمرار ذم اًمدٟمٞم٤م.
وروي أن اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م سمٕمٞمٜمٝم٤م :اؾمت٤مُمٝم٤م ُمٜمف اعمِمؽمي ,وم٘م٤مل ًمف :صمالصم٦م دٟم٤مٟمػم,
ُ
وأؿمؽمط رو٤مء واًمديت.
وم٘م٤مل اعمِمؽمي :ؾمت٦م دٟم٤مٟمػم ,وٓ يًت٠مُمره٤م.
[]45





 فصم :فً اَثار انٕاردج فً تر انٕانذٌٍ





وم٘م٤مل ًمفً :مق أقمٓمٞمتٜمل وزهن٤م ذهًٌ٤م مل ْ آظمذه إٓ سمرو٤مه٤م.

ومٚمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمٜمل إهائٞمؾ سمذسمح اًمٌ٘مرة مل يقضمد ذًمؽ اًمٜمٕم٧م إٓ قمٜمده ,ومٌ٤مقمٝم٤م
سمٛمؾء ُمًٙمٝم٤م ذه ًٌ٤م.
وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ُؾمئؾ قمـ أصح٤مب إقمراف ,وم٘م٤مل« :هم رجال ؽزوا دم
وحبِسوا ظن
شبقل اهلل ,ظصاة آلبائفم ,ؾ ُؼتؾوا ,ؾ ُعتؼوا من افـار بؼتؾفم دم شبقل اهللُ ,
آخر من يدخل اجلـةش( .)1
اجلـة بؿعصقتفم آباءهم ,ؾفم ُ
ىم٤مل اًمِمٞمخ :وم٢من صح هذا احلدي٨م – واهلل أقمٚمؿ سمّمحتف – ومٝمق ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل
ﷺ« :ال يدخل اجلـة ؿاضع()2ش ( .)3
وروي أن احلًـ ُوًمد ًمف همالم ,وم٘م٤مل ًمف سمٕمض ضمٚمً٤مئف :سم٤مرك اهلل ًمؽ ذم هٌتف,
ُ
وزادك .وم٘م٤مل احلًـ :احلٛمد هلل قمغم يمؾ طمًٜم٦م ,وٟمً٠مل اهلل اًمزي٤مدة ذم يمؾ ٟمٕمٛم٦م ,وٓ
ُمرطمٌ٤م سم َٛمـ إن يمٜم٧م ً
قم٤مئال أٟمّمٌٜمل ,وإن يمٜم٧م همٜمٞمًّ٤م أذهٚمٜمل( .)4
( ( )1ضعقف) ,أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم شمٗمًػمه (ُ ,)١1٧/11مـ ـمريؼ اعمثٜمك ىم٤مل طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح ىم٤مل
طمدصمٜمل اًمٚمٞم٨م ىم٤مل :طمدصمٜمل ظم٤مًمد ,قمـ ؾمٕمٞمد ,قمـ حيٞمك سمـ ؿمٌؾ ,أن رضمال ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم أظمؼمه قمـ رضمؾ
ُمـ سمٜمل هالل ,أن أسم٤مه أظمؼمه أٟمف ؾم٠مل رؾمقل اهلل ﷺ قمـ أصح٤مب إقمراف ومذيمره ,وومٞمف قمٌد اهلل سمـ
ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م وهق وٕمٞمػ ورضمالن جمٝمقٓن وم٤محلدي٨م (ضعقف),
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٤٨٧٣( :وُمًٚمؿُ )١٤٤٥( :مـ طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُُمٓمٕمؿ

.

(  )3ؾم٘مط ُمـ اعمٓمٌقع ( وىم٤مل قمٙمرُم٦م إٟمام سف اهلل شمٕم٤ممم قمذاب ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اهلدهد ٕٟمف يم٤من سم٤مرا
وروي أن طم٤مم سمـ ٟمقح ٟمٔمر إمم قمقرة أسمٞمف ٟم٤مئام وم٠مظمؼمه سمذًمؽ ومدقم٤م ٟمقح قمٚمٞمف ومًقده اهلل سمِم١مم
سمقاًمد ْيفُ ,
اًمٕم٘مقق ,ومجٛمٞمع اًمؼمسمر واًمًقدان ُمـ وًمده ومٝمؿ صمٛمرة اًمٕم٘مقق ) أصمر قمٙمرُم٦م أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م
( )1٦٦1/٤وذم ؾمٜمده احلًـ سمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري ُمٜمٙمر احلدي٨م ووٕمٗمف أمحد واًمؽمُمذي
وهمػمهؿ ,وم٤مٕصمر ٓ يّمح قمـ قمٙمرُم٦م واهلل أقمٚمؿ.
(  )4ذيمره اجل٤مطمظ ذم يمت٤مسمف "اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم" ( ,)11١/٢سم٢مؾمٜم٤مده إمم احلًـ ىم٤مل :ىم٤مل هِم٤مم أظمؼمين رضمؾ ُمـ
=
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وىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم :أدريمٜم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سم٤معمديٜم٦م ي٘مقًمقن( :اعمقدة سملم أسم٤مء ىمراسم ٌ٦م سملم

إسمٜم٤مء).
وىم٤مل أسمق سمردة :أشمٞم٧م اعمديٜم٦م وم٠مشم٤مين اسمـ قمٛمر .ىم٤مل :أشمدري ِمل َ أشمٞمتؽ؟ ىمٚم٧م .ٓ :ىم٤مل:
ِّإين ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ﷺ ي٘مقل« :من أحب أن يصل أباه دم ؿزه ,ؾؾقصل إخوان أبقه بعده.
وؿد ـان بغ أيب ظؿر ,وبغ أبقك إخاء وود ,ؾلحببت أن أصل ذفكش( .)1
وروي أن قمثامن
ُ

إمم اًمٕمٌ٤مس

ؿمٙم٤م قمٚمٞمًّ٤م

وم٘م٤مل اًمٕمٌ٤مس:

(أٟم٤م ُمٜمف يم٠ميب اًمٕم٤مق ٩إن قم٤مش قم٘مف ,وإن ُم٤مت ومجٕمف).
ويم٤من ي٘مقل( :اًمٕم٘مقق صمٙمؾ ُمـ مل يثٙمؾ)( ,)2وىم٤مل رضمؾ ًمقاًمده( :ي٤م أسمف ,إن قمٔمٞمؿ
يذه٥م صٖمػم طم٘مل قمٚمٞمؽ ,واًمذي متُ٧م سمف إزم أ ُُم ُّ٧م سمٛمثٚمف ,وًمً٧م أزقمؿ
طم٘مؽ قمكم ٓ
ْ
أٟم٤م قمغم ؾمقاء)( .)3
وىم٤مل رضمؾ ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ أيب سمٙمرةُ :م٤م شم٘مقل ذم ُمقت اًمقًمد؟
ىم٤ملُُ :مٚمؽ طم٤مدث.
ىم٤مل :ومٛمقت اًمزوج؟ ىم٤مل :قمرس ضمديد.
ىم٤مل :ومٛمقت إخ؟ ىم٤مل :ىمص اجلٜم٤مح.
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهؾ اًمٌٍمة ُوًمِد ًمٚمحًـ همالم ومذيمره ,وومٞمف جمٝمقل وم٤مٕصمر ٓ يّمح .و ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر
(.)11٤/٢
( ( )1حسن) ,أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ( )٣٢١وأسمق يٕمكم ذم" ُمًٜمده" ( )٤٥٥٨واحلًلم سمـ طمرب ذم
اًمؼم واًمّمٚم٦م (ُ ,)٧٨مـ ـمريؼ طمزم سمـ أيب طمزم قمـ صم٤مسم٧م قمـ أيب سمردة سمف .وطمزم صدوق ٓ سم٠مس سمف,
وم٤محلدي٨م حسن.
(  )2ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر (.)11٤/٢
(  )3ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر (.)11٤/٢
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ىم٤مل :ومٛمقت اًمقاًمد؟
ىم٤مل :صدع ذم اًمٗم١ماد ٓ ُجيؼم(  .)1ويم٤من أؾمت٤مذٟم٤م اًمٌ٤مضمل ي٘مقل( :ظمػم أسم٤مء ًمألسمٜم٤مء ُمـ

مل ْ شمدقمف اعمقدة إمم اًمت٘مّمػم ,وظمػم إسمٜم٤مء ًممسم٤مء ُمـ مل ْ يدقمف اًمت٘مّمػم إمم اًمٕم٘مقق).
فصن :يف اللالً عمى الظواهر
ؾصل :دمافؽال م ظذافظ واه ر

ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [ًم٘مامن.]1٣ :
ُ
ؿمٙمرمه٤م سمِمٙمره ,وهذه هم٤مي٦م ذم اًمقص٤مي٦م
وم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم اًمقًمد سمِمٙمر اًمقاًمديـ ,وىمرن
هبام.
وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ :اًمِمٙمر هق آقمؽماف سمٜمٕمٛم٦م اعمُٜمٕمؿ ,وم٢مذا اقمؽمف اًمقًمد سمٜمٕمٛم٦م
اًمقاًمديـ ,وأ ْصمٜمك قمٚمٞمٝمام وم٘مد ظمرج ُمـ ُقم ْٝمدة أي٦م ,وإن وم٤مرىمٝمام ,ورضب ذم إرض.
واجلقاب :أن يقوح اؿمتامل أي٦م قمغم اعمٜمع ُمـ ومراىمٝمام سمٖمػم رو٤مئٝمام ,وٓ يتٌلم
ذًمؽ إٓ سم٤مًمٙمالم قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٙمر.
واقمٚمٛمقا أن هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقل اًمٕمرب " :داسم٦م ؿمٙمقر " إذا فمٝمرت ُمـ
اًمًٛمـ ومقق ُم٤م شمُٕمٓمَك ُمـ اًمٕمٚمػ ,و(كاؿة صؽور) :إذا يم٤مٟم٧م ممتٚمئ٦م اًميع ًمٌٜمً٤م ,و(اًمٜمٌت٦م
ِّ
ؿمٙمقر) :إذا يم٤مٟم٧م ْدمتزئ سمٞمًػم اعم٤مء ,وشمّمٚمح قمٚمٞمف وشمٜمٛمق.

(  )1ذيمره اًمديٜمقري ذم "قمٞمقن إظمٌ٤مر" (.)11٣/٢
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صؽرا(  )1من
فتسؿن وتشؽر
وذم طمدي٨م ي٠مضمقج وُم٠مضمقج« :و إن دواب األرض,
ُ
ً
ُحلومفم ودمائفمش(.)2
يٕمٜمل :متتٚمئ ,وؿمٙمػم اًمزرع :ؿمٓم٠مه ,وهق ُم٤م ُ
يٗمرخ ومٞمٜمٌ٧م ذم أصقًمف.
إذن ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م اًمزي٤مدة قمغم وضمف خمّمقص.
آقمؽماف
ُ
وأُم٤م ُمٕمٜمك اًمٚمٗمٔم٦م قمٜمد إصقًمٞملم :وم٘مد ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م ╚( :اًمِمٙمر:
سمٜمٕمٛم٦م اعمُٜمٕمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اخلْمقع).
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل( :طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٙمر :اًمثٜم٤مء قمغم اعمُحًـ سمذيمر إطمً٤مٟمف).


( )1
حلام.
شمِمٙمر :أي متتٚمئ ً

(  ( )2صحقح فغره) ,أظمرضمف أمحد )11٥٢١( :هبذا اًمٚمٗمظ ,واسمـ ُم٤مضمف )٣1٧1( :سمدون ًمٗمظ ( ودُم٤مئٝمؿ )
وضم٤مء قمٜمد اًمؽمُمذي ( )٢1٤٢سمٚمٗمظ ( شمًٛمـ وشمٌٓمر) دون ًمٗمظ ( ودُم٤مئٝمؿ ) ويمذًمؽ احل٤ميمؿ ذم
"اعمًتدرك" ,)٧٤11( :يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ أيب راومع قمـ أيب هريرة

ومذيمر احلدي٨م,

وم٤محلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من ذم ُمًٚمؿ ذم ىم ّم٦م اًمدضم٤مل ( ,)١٨٢٦وطمدي٨م
أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف )٣1٦٨( :وومٞمف ( ومام يٙمقن هلؿ رقمل إٓ حلقُمٝمؿ ومتِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ,يم٠مطمًـ ُم٤م ؿمٙمرت
ُمـ ٟمٌ٤مت أص٤مسمتف ىمط).
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أقساً الشلر
أ ؿسا مافشؽ ر

 -1ؿمٙمر سم٤مجلٜم٤من.
 -2وؿمٙمر سم٤مًمٚمً٤من.
 -3وؿمٙمر سم٤مٕريم٤من.

ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م وإىمراره سم٠من ُم٤م سم٤مًمٕمٌد ُمـ أهمٞم٤مر وآصم٤مر ومٛمـ اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمْ ً٘م٤م واظمؽما ًقم٤م,
وهق ومرض قمغم إقمٞم٤من ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [ اًمٜمحؾ.] ٤٢ :
ويمؾ ُم٤م صٜمٗمف اعمّمٜمٗمقن واؾمتٜمٌٓمف اعمًتٜمٌٓمقن ذم ُمٕمٜمك اًمِمٙمر واىمع حت٧م هذه
اًمٙمٚمٛم٦م ,واًم٘مٚم٥م حمؾ اًمٕمروم٤من ,وومٞمف ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [آل

قمٛمران ]1١٢ :أي :وم٤مشم٘مقن وم٢مٟمف ؿمٙمر ٟمٕمٛمتل.

ومح٘مٞم٘متف آقمؽماف سم٤مًمٜمٕمٛم٦م سمٜمٕم٧م آؾمتٙم٤مٟم٦م ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [ اًمٌ٘مرة ,]1٤١ :ظمرج قمغم ًمٗمظ اعمج٤مزاة ًمتح٘مٞمؼ إُمر.
وذم احلدي٨م :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم« :أكا ِ
أخؾق و ُيعبَد ؽري,
واجلن واإلكس دم كبل ظظقم,
ُ
ُ
وأرزق و ُيشؽر ؽريش( .)1
( ( )1ضعقف) ,أظمرضمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ( ,)٨٦٣واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن":
(ُ )٣١٣٢مـ طمدي٨م أيب اًمدرداء
=

ُمـ ـمريؼ سم٘مٞم٦م ,ىم٤مل طمدصمٜمل صٗمقان سمـ قمٛمرو ,ىم٤مل طمدصمٜمل
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وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [ اًمْمحك ,]11 :وذم ُمٕمٜم٤مه أٟمِمدوا:
وًمق(  )1يم٤من يًتٖمٜمل قمـ اًمِمٙمر ُم٤مضمـ ٌد

ًمرومٕمــ٦م طمــ٤مل أو قمٚمــق ُمٙمــ٤من

عمَــ٤م أُمــر اًمــرمحـ سم٤مًمِمــٙمر ظمٚم٘مــف

( )2

وم٘م٤مل اؿمٙمروا زم أهيـ٤م اًمـث٘مالن

ومٛمالزُم٦م اًمٓم٤مقم٤مت ,وجم٤مٟمٌ٦م اًمزٓت ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯮ ﯯﯰﯱ﴾ [ ؾمٌ٠م:

 ,]1٢ويم٤من اًمٜمٌل ﷺ يّمكم طمتك شمتقرم ىمدُم٤مه ,وم٘مٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل ,ىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م
شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر! ىم٤مل« :أؾال أـون ظبدا صؽورا؟ش( .)3
ومجٕمؾ اًمٜمٌل ﷺ اًمِمٙمر سم٤مًمٕمٛمؾ ,وسملم سمف ُمراد اًمٙمت٤مب.
ُدقمل إمم ىمقم ًمٞم٠مظمذهؿ قمغم ريٌ٦م ,وم٤مومؽمىمقا ىمٌؾ أن يٌٚمٖمٝمؿ
ور ِوي أن قمثامن
ُ
وم٠مقمتؼ قمثامن

ؿمٙمرا هلل شمٕم٤ممم أٓ يٙمقن ضمرى قمغم يديف ومْمٞمح٦م رضمؾ
رىمٌ٦م
ً

ُمًٚمؿ.
وم٢مذا صمٌ٧م هذا وم٤مقمٚمؿ :أن إىمً٤مم اًمثالصم٦م شمتح٘مؼ ذم طمؼ اًمٌ٤مري شمٕم٤مممُ ,مٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م
سم٠من اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل وطمده ,وأن ٓ ٟمٕمٛم َ٦م قمغم اخلٚمؼ ُمـ أهؾ اًمًامء وإرض إٓ وسمدايتٝم٤م
ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٩طمتك يٙمقن اًمِمٙمر هلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًؽ وقمـ همػمك ,سمِٛمٕمروم٦م ٟمِ َٕمؿ اهلل قمٚمٞمؽ
وقمغم همػمك.
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم ,وذيح سمـ قمٌٞمد احليُمٞم٤من ,قمـ أيب اًمدرداء سمف ومذيمره .سم٘مٞم٦م وإن يم٤من ُمدًمً٤م
وًمٙمٜمف سح سم٤مًمتحدي٨م ًمٙمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم ,وذيح سمـ قمٌٞمد مل يًٛمٕم٤م ُمـ أيب اًمدرداء
ٓمٕم٤م.
وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ًمٙمقٟمف ُمٜم٘م ً

(  )1وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) ومٚمق يم٤من...
( )2
ٜمً٥م إمم اًمزسمػم سمـ سمٙم ٤مر يمام ذم ُمٕمجؿ إدسم٤مء (.)1٢١٣/٢
ُي ُ

(  )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٣٧٢٥( :وُمًٚمؿُ )١٧1٨( :مـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م
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ويمذًمؽ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ,وهق اًمثٜم٤مء قمغم اًمـ ُٛمحًـ سمذيمر إطمً٤مٟمف ,ويمذًمؽ اًم٘مًؿ

اًمث٤مًم٨م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ.
( )2

( )1
خلالئؼ قمغم ُم٤م ُيًدى اخلالئؼ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمضُ ,مـ
وم٠مُم٤م اًم٘مًؿ اًمدائر سملم ا َ

رضوب اإلطمً٤من ,ومٞمتح٘مؼ سمٞمٜمٝمؿ اًم٘مًامن أظمران ,ومه٤م اًمثٜم٤مء سم٤مًمٚمً٤من واعمٙم٤موم٠مة
سم٤مجلقارح ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت ,وسمذل اعم٤مل واجل٤مه ُجم٤مزا ًة قمغم اإلطمً٤من ,وٓ يتح٘مؼ سمٞمٜمٝمؿ
جلٜم٤من – أقمٜمل :اعمٕمروم٦م – ٕ٩ن طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٙمر ,وروطمفُ :جم٤مزاة ُمـ ٟمٗمٕمؽ سمِجٚم٥م
ؿمٙمر ا َ
ٟمٗمع ,أو دومع رض ,أو هور شمدظمٚمف قمغم ىمٚمٌف ,وم٠مُم٤م ُمٕمرومتؽ سم٠مٟمف أطمًـ إًمٞمؽ ,ومال وم٤مئدة
ًمف ومٞمف.
أيْم٤م دون إول ٩إذ ٓ وم٤مئدة
وأُم٤م ؿمٙمر اًمقاًمديـ :ومٞمتح٘مؼ ومٞمف اًم٘مًامن إظمػمان ً
خلٚمؼ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ,ودون ؿمٙمر
ًمألسمقيـ ذم ُمٕمروم٦م اًمقًمد أهنام أسمقاهً ٩مٙمٜمف ومقق ؿمٙمر ا َ
اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم .وذًمؽ أن اًمِمٙمر هلل شمٕم٤ممم قمغم إجي٤مدهؿ واظمؽماقمٝمؿ ,وؾم٤مئر ٟمٕمؿ اهلل
٥م إسمق ْيـ.
يمً ُ
قمٚمٞمٝمؿ ,وؿمٙمر إسمق ْيـ قمغم يمً٥م اًمقًمد ,وم٢من اًمقًمد ْ
ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :إن أضقب ما أـل ابن آدم من ـسب يده ,وإن وفده من
ـسبهش( .)3

(  )1وىمع ذم (أ) وم٠مُم٤م اًمِمٙمر اًمدائر.
(  )2وذم (أ) قمغم رضوب...
( )3

(صحقح فغره) ,أظمرضمف أمحد )١٤٧٣٤( :وأسمق داود )٢٤١٧( :واًمٜمً٤مئل ( )٣٣٤١واسمـ ُم٤مضمف:

(ُ )١1٢٦مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م

وهق ُمـ ـمريؼ إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ قمـ إؾمقد قمـ قم٤مئِم٦م سمف ,وًمف

ـمريؼ أظمرى قمٜمد أمحد وأيب داود ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ قمـ قمامرة سمـ قمٛمػم قمـ قمٛمتف أهن٤م ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م
ِْ
اًمٓمري٘ملم.
ومذيمرت احلدي٨م .وقمٛم٦م قمامرة جمٝمقًم٦مً .مٙمـ احلدي٨م صحٞمح سمٛمجٛمقع
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وذًمؽ أن إب ىمذف اًمٜمٓمٗم٦م ذم اًم٘مرار اعمٙملم ,ويمً٥م أُمف سم٤مًمٜمٙم٤مح ,أو سم٤معمٚمؽُ ,صمؿ

َمل ْ يزل يٖمذو إم سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب وؾم٤مئر اعم١من ومٞمًتحٞمؾ اًمٖمذاء د ًُم٤م ,ومٞمختٚمط سم٤مًمٜمٓمٗم٦م,
وشمٖمتذي اًمٜمٓمٗم٦م ُمٜمف.
ـمقرا سمٕمد ـمقر ٟمٓمٗم٦م ,صمؿ قمٚم٘م٦م ,صمؿ ُمْمٖم٦م ,صمؿ قمٔم٤م ًُم٤م ,صمؿ حل ًام ,صمؿ
ويٜمِم٠م ويرسمق ً
يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح ,وذم يمؾ ذًمؽ إٟمام يٖمتذي سمٗمْمؾ اًمٓمٕم٤مم إمم أن يقًمد.
وم٠مصؾ اًمقًمد ٟمٓمٗم٦م هل ضمزء ُمـ إب ,صمؿ ٟمُٛمقه وٟمِمقءه ُمـ ُم٤مل إب ,وهٙمذا ُمـ
ُمقًمده إمم ومّم٤مًمف إٟمام يٖمتذي سم٤مًمٚمٌـ ,ويًػم اًمٓمٕم٤مم ,ومٞمٜمٌ٧م حلٛمف ويٜمتِمز قمٔمٛمف سمذًمؽ,
يمً٥م ًمألم ُمـ هذه اًمقضمقه ,وزي٤مدة اًمؽمسمٞم٦م
أيْم٤م
ومٛمـ هٜم٤م ص٤مر يمًًٌ٤م ًمألب ,وهق ً
ٌ
يم٤مُمٚملم – قمغم
اًمتٕم٤مهد ,صمؿ محٚمف ذم ضمقومٝم٤م شمًٕم٦م أؿمٝمر ,صمؿ ذم طمجره٤م طمقًملم
وطمًـ
ُ
ْ
ضمٝمد وُمِم٘م٦م – ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [ًم٘مامن.]1٣ :
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ؿمدة سمٕمد ؿمدة.
وىم٤مل اًمْمح٤مك :وٕم ًٗم٤م قمغم وٕمػ.
وىم٤مل ىمت٤مدة :ضمٝم ًدا قمغم ضمٝمد.
ومْم٤مهك ُمـ هذا اًمقضمف ُم٤م اؾمتٜمٌتف اإلٟمً٤من ُمـ زرع ,وهمرؾمف ُمـ ؿمجر ,صمؿ ىم٤مم قمٚمٞمف
سم٤معم٤مء واًمًامد واًمؽمسمٞم٦م واإلصالح واًمتٜم٘مٞم٦م ,طمتك أدرك َطم ٌُّف ,وأيٜمٕم٧م َصمٛمرشمف ,وم٢مٟمف أطمؼ
سمف.
ؿمٙمرا ,وم٢من إومٕم٤مل ُم٤م هق أؿم ُّد ُُمالءُم٦م ًمٚمٜمٕمٛم٦م ُمـ
وإذا شم٘مرر أن إومٕم٤مل شمٙمقن
ً
ُ
أؿمٙمؾ سم٤مًمِمٙمر قمغم اًمٖمٜمك ُمـ همػمه٤مٕ ٩هن٤م ُمـ
همػمه ,وهلذا ىمٚمٜم٤م :إن ُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مراء
ضمٜمس اًمٜمٕمٛم٦م.
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فصن :يف بيان أفضاه الوالذين عمى الولذ

وم٢مذا أردت أٓ ُ ْحترُمـ دوام ٟمِٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ ِ
وم٠مد ْم ُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مراء ,وشمٌج ُٞمؾ ذوي
َ َ
ؾصل :دمبقانأ ؾضالاف واف دين ظذاف وفد

ُ
أؿمٙمؾ سم٤مًمِمٙمر قمغم ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ ذم رومع ىمدرك
اًمْمٕم٦م واخلُٛمقل ,واًمتقاوع هلؿ
واًمتٜمقيف سم٤مؾمٛمؽ.
ِّ
وشمقزم ظمدُمتٝمؿ ,وشمٚمٓمٞمػ أهمذيتٝمؿ وأدويتٝمؿ أؿمٙمؾ
ويمذًمؽ متريض اعمرى,
سم٤مًمِمٙمر قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ ؾم٤مئر اًمٓم٤مقم٤مت ,وقمغم هذا اًمتٛمث٤مل جيري إُمر ومٞمام ؾمقى ذًمؽ.
* وإذا يم٤من يمذًمؽ ومخ ْذ أن ومٞمام أؾمدى إسمقان إًمٞمؽ:
أُم٤م أوٓ :ومٙم٤مٟم٤م اًمًٌ٥م ذم وضمقدك ,صمؿ ُمـ طملم اؾمت٘مرار اًمٜمٓمٗم٦م ذم ىمراره٤م إمم أن
شمقًمد ,وم٢مٟمام احلدي٨م يمٚمف( :إياك إياك) ,طمذرا قمغم اًمٜمٓمٗم٦م ,ومال يٙمقن ـمٕم٤مُمٝم٤م إٓ ُم٤م يثٌتٝم٤م
ذم اًم٘مرار ,ويٖمذوه٤م ذم اًمٜمِمقء.
وشمؽمك اًمِمٝمقات اًمٚمذيذة ,وإـمٕمٛم٦م اًمِمٝمٞم٦م إذا يم٤من يي سم٤مًمٜمٓمٗم٦م ,ويؽمك إُمٝم٤مت
ُمم٤مرؾم٦م إؿمٖم٤مل واًمؽمدد ذم ىمْم٤مء إوـم٤مر ,واعمٌم ذم اًمٓمرىم٤مت ,ومحؾ إصم٘م٤مل إؿمٗم٤م ًىم٤م
قمغم اًمٜمٓمٗم٦م.
حي َٛمؾ ًمٚمٛمٜمْزل ُمـ اًمٓمٕم٤مم إٓ ُم٤م يالئؿ
وهٙمذا ُمـ يقم شمقًمد إمم أن شمًت٘مؾْ ُ ٓ ٩
اعمقًمقد ,وإن يم٤من همػم حمٌقب قمٜمد إسمقيـ ,ومٞمؽميم٤من حمٌقهبام ويمثػما ُمـ طمًٜم٤مء قمٞمِمٝمام
يمراُم ً٦م ًمٚمقًمد.
يم٧م ذم
صمؿ يٜمتّمٌ٤من ًمؽمسمٞمتؽ ,وضمٚم٥م اعمٜم٤مومع إًمٞمؽ ,ودومع اعمْم٤مر قمٜمؽ ,وًمق شم ُِر َ
إرض أيمٚمتؽ اهلقام ,وقم٘مرشمؽ احلنمات ,ومال يزآن يٓمٚمٌ٤من رو٤مك طمتك يٌدو
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حلزن ,وؾمٚمٞم٤مك قمـ
متٞمٞمزك ,إمم أن سمٙمٞمْ٧م ,أو طمزٟم٧م ظمدقم٤مك قمـ اًمٌٙم٤مء ,وسوم٤مك قمـ ا ُ
يمؾ ُم٤م يّمٞمٌؽ سمام ذم ُمٞمًقرمه٤م.
صدرك,
وًم٘مد سمٚمغ ُمـ أُمرمه٤م ذم شمٓمٞمٞم٥م ٟمٗمًؽ ,وإىمرار قمٞمٜمؽ ,ودومع ُم٤م يْمٞمؼ سمف
ُ
ُمٌٚم ًٖم٤م ٓ ُدم٤مزهيام قمٚمٞمف أسم ًدا ,ويمٞمػ ٓ ,وىمد يمًٞم٤م ًمؽ ًُمٕمٌ٦م يٓمٞم٥م هب٤م قمٞمِمؽ ,وشمٚمٝمٞمؽ
قمام يْمٞمؼ سمف صدرك.
ومٚمام شمرقمرع ضمًٛمؽ ,واؿمتد أُمرك ,وسمٚمٖم٧م ؾمـ اًمرضم٤مء وإُمؾ ضم٤مز ْي َ٧م سم٤مإلطمً٤من
إؾم٤مء ًة ,وسم٤مًمقصؾ ىمٓمٞمٕم ً٦م ,وسم٤مًمتقاوع همٚمٔم ً٦م وومٔم٤مفم٦م ,وسم٤مًمؽمسمٞم٦م ضمٗم٤م ًء ,وسم٤مًم ُّدٟم ُِّق ُسمٕم ًدا,
وسم٤معمحٌ٦م ٟمُ ُٗمقرا ,وسم٤مًمٌذل واًمٕمٓم٤مء ُمٜم ًٕم٤م و ُسم ْ
خ ًال.

وم٘مٓمٕم٧م ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ ,وُمٜمٕم َ٧م ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يٌذل ٩ويمؿ ًم ٍ
ٞمٚم٦م سم٤مشم٤م
َ
ُْ
ْ
ُ
ِ
ِْ
ُمٝمٛمقُملم إذا
ُمتٛمٚمٛم ْٚملم ًٕمـٛمؽ ,ـم٤مو َي ْلم إذا مل ْ شم٠ميمؾ,
ؾم٤مهر ْي ِـ ًمًٝمرك ,سم٤ميمٞمَ ْلم ًمٌٙم٤مئؽ,
مل ْ شمٗمرح.
ومٙم٤من ضمزاؤمه٤م ُمٜمؽ أن أسمٙمٞمْ٧م قمٞمقهنام ,وأؾمٝمرت ًمٞمٚمٝمام ,ووٞمِّ ْ٘م٧م صدورمه٤م,

ت ,وإن ىم٤مٓ ًمؽ :أ ْدسمِ ْر ,أىمٌٚمْ َ٧م ,وإن ىم٤مٓ:
سمٚمٌٚم٧م ىمٚمقهبام(  ,)1إ ْن ىم٤مٓ ًمؽ :أ ْىمٌِ ْؾ ,أد ْسمر َ
و َ
ىمٚم٧م ,ٓ :وإن ىم٤مٓ ,ٓ :ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ.
ٟمٕمؿَ .
يم٠مٟمؽ ُمقيم ٌؾ سمخالومٝمام ,وُم ِ
٥م ًم ُٕم ُ٘مقىمٝمام ,وم٘م٤مسمٚمْ َ٧م يمؾ ٟمٕمٛم٦م أوم٤مو٤مه٤م قمٚمٞمؽ,
ٜمتّم ٌ
ُ
ِ
اًمي.
اًمنم ,وظمالومٝم٤م ُمـ ُّ
وقم٤مروم٦م أؾمدي٤مه٤م إًمٞمؽ سمْم ِّده٤م ُمـ ِّ
ومقا قمجًٌ٤م هلذا اعمٞمزان اًمٜم٤مىمص ,واجلزاء اًمٗم٤موح ! ُّ
وأىمؾ ُم٤م يم٤من جي٥م هلام قمٚمٞمؽ إ ْذ
ِ
ؼم قمغم اًمّمٜمٞمٕم٦م ُ
اعم٘م٤موُم٦م ًمٚمّمٜمٞمٕم٦م.
سمذل اعمٙم٤موم٠مة
َ
قمجزت قمـ اًمِمٙمر اًمـ ُٛم ِ ِّ
( َ )1سم ْٚم ٌَؾ ُمـ ا ًْم ٌَ ْٚم ٌَ َٚم٦م  :وهل اهلٛمقم وإطمزان أي أص٤مهبام اهلؿ واحلزن.
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ومه٤م ىمد رسمٞم٤مك َخً٦م قمنم ً
طمقٓ ذم طمجقرمه٤م ,شمٗمٞمض ٟمج٤مؾمتؽ قمٚمٞمٝمام ومٞمٖمًالن

سمقًمؽ ورطم٤موتؽ سم٠ميدهيام ,و ُيٛمٞمٓم٤من قمٜمؽ إذى واعمٙمروه ضمٝمدمه٤م ,ـمٞمٌِّ ً٦م سمذًمؽ
ٟمٗمقؾمٝمام ,ومٙم٤من جي٥م ُِمـ هذا ُمٙم٤موم٠مهتام.
ُ
أطمدمه٤م أو يمالمه٤م ,ومذهٌ٧م ىمق ُهتام ,وٟم٘مّم٧م قم٘مقهلام,
وم٢مذا سمٚمٖم٤م قمٜمدك اًمٙمؼم
وذؾم٧م أظمال ُىمٝمام ,ورضمٕم٤م ذم ُمٕمٔمؿ ؿم٠مهنام إمم طم٤مل اًمْمٕمػ واًمٓمٗمقًمٞم٦م ,اعمْم٤مهٞم٦م
ْ
حل٤مل اًمّمٖمر أن شم٘مقم قمٚمٞمٝمام سم٤مًمؽمسمٞم٦م واعمالـمٗم٦م.
ومتقمم ُمٜمٝمام ُم٤م شمقًمٞم٤م ُمٜمؽُ ,مـ ًمزوم ظمدُمتٝمام ,وهمًؾ رطم٤موتٝمام ,وإُم٤مـم٦م إذى
طمقٓ ذم اًمٙمؼم ,يمام رسمٞم٤مك َخً٦م قمنم ً
قمٜمٝمام ,وشمٚمٓمٞمػ اًمٖمذاء هلام َخً٦م قمنم ً
طمقٓ ذم
اًمّمٖمر.
ؿم٤ميمرإ ٩ن اًمِمٙمر اًمزي٤مدة قمغم اعم٘م٤موُم٦م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤م
صمؿ ًمق ومٕمٚم٧م هذا يمٜم٧م ُمٙم٤موم ًئ٤م ٓ
ً
أيْم٤مٕ ,هنام رسمٞم٤مك ـمٞمٌِّ ً٦م ٟمٗمقؾمٝمام – قمغم همٌٓم٦م
ذم طم ِّد اًمِمٙمر – سمؾ ٓ شمٙمقن ُمٙم٤مومئً٤م ً
وهور سمٛمٙم٤مٟمؽ ,يريدان طمٞم٤مشمؽ و ي١م ُِّمالن ُمنشمؽ.
وأٟم٧م سمخدُمتٝمام َسم ِر ٌم (  ,)1وسم٤مًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمام ُمت٠مومػ ٩شمريد ُمقهتام ,وشمٌتٖمل اؾمتٕمج٤مل
قمقو٤م قمـ
اًمراطم٦م ُمٜمٝمام ,يم٠مٟمؽ ؾمٞم ٌد ومه٤م قمٌٞم ٌد ,ويمٞمػ ٓ؟ واهلل شمٕم٤ممم ًمـ ْؿ جيٕمؾ اًمدٟمٞم٤م ً
سمر اًمقاًمديـ ,سمؾ ىم٤مل ﴿ :ﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞ﴾ [اإلهاء ,] ١٣ :أيِ :
ؾمؾ اهلل هلام
أظمرة.
ُ
أهمًؾ ذًمؽ ُمٜمٝم٤م.
يمؼمت طمتك ست
وروي :أن رضمال ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ,إن أ ُِّمل ُ
ُ
ومٝمؾ ضمز ْيتُٝم٤م؟ ىم٤مل« :ال ,وال بزؾرة واحدةشٟ ,م٘مٚمتُف قمغم اعمٕمٜمك(.)2
(  )1أيَ :و ِج ٌر.

(  ( )2صحقح موؿو ًؾا) .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ,)11واًمٌزار ذم" ُمًٜمده" (ُ ,)٣٢٧1مـ طمدي٨م
=
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وهلل در قمكم سمـ احلًُلم ,طملم ىم٤مل ًمقًمده :إن اهلل شمٕم٤ممم مل يروؽ زم وم٠موص٤مك يب,

وروٞمٜمل ًمؽ ,ومحذ رين ُمٜمؽ (  .)1يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮌ ﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﴾ [اًمتٖم٤مسمـ.]1٣ :
ً
رضمال أشمك اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ,إن أيب يٜم٘مّمٜمل ُم٤مزم ,ويٜمٗم٘مف
وروي أن
ُ
قمغم قمٞم٤مًمف .ومٌٙمك اًمِمٞمخ ,وىم٤مل :أي قمٞم٤مل زم ي٤م رؾمقل اهلل؟! واهلل ُم٤م هـ إٓ أُمف وأظمت٤مه.
وأٟمِمد ي٘مقل:
همــذوشمؽ ُمقًمــدا وقمٚمتــؽ ي٤مومٕمــ٤م

ـؾ سمــام أضمٜمــل قمٚمٞمــؽ وشمٜمٝمـ ُ
شمٕمـ ُّ
ـؾ

إذا ًمٞمٚم٦م وـ٤مومتؽ سم٤مًم ًُّـ٘مؿ مل أسمـ٧م

ًمًــ٘مٛمؽ إٓ ؾمــ٤مهرا أمتَٚمْٛمـ ُ
ــؾ

يم٠مين أٟم٤م اًمـ َٛمٓمروق دوٟمؽ سم٤مًمـذي

ـمرىمــ٧م سمــف دوين ومٕمٞمٜمــل َ ْهتٛمـ ُ
ـؾ

خت٤مف اًمردى ٟمٗمز قمٚمٞمـؽ وإٟمٜمـل

ٕقمٚم ـ ُؿ أن اعمــقت دي ـ ٌـ ُم١مضمـ ُ
ـؾ

اًمًــ واًمٖم٤ميـ٦م اًمتــل
ومٚمـام سمٚمٖمـ٧م ِّ

إًمٞمٝم٤م ُمدى ُم٤م ومٞمؽ يمٜمـ٧م أؤُم ُ
ـؾ

ضمٕمٚمــ٧م ضمزائــل همٚمٔمــ٦م وومٔم٤مفمــ٦م

تٗمْم ُؾ
يم٠مٟمؽ أٟم٧م اًمـ ُٛمٜمٕمؿ اًمــ ُٛم ِّ

وؾمــٛمٞمتٜمل سم٤مؾمــؿ اًمـــ ُٛمٗمٜمد رأيــف
َ

ُ
شمٕم٘مـؾ
وذم رأيؽ اًمتٗمٜمٞمد ًمق يمٜم٧م

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمريدة سمـ احلّمٞم٥م

 .وهق ُمـ ـمريؼ ًمٞم٨م سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة

قمـ أسمٞمف سمف .وًمٞم٨م وٕمٞمػ وذم ؾمٜمده احلًـ سمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري ُمٜمٙمر احلدي٨م ,وم٤محلدي٨م ُمـ
هذه اًمٓمريؼ وٕمٞمػ ضمدا ,وًمٙمـ صح ُمقىمق ًوم٤م قمـ اسمـ قمٛمر يمام ذم إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مري رىمؿ احلدي٨م
(.)11
( ( )1ضعقف) ,ذيمره اًمديٜمقري ذم اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ( )11٨٢ىم٤مل طمدصمٜم٤م أمحدٟ ,م٤م أمحد سمـ حمٛمد اًمؼميت٩
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م احلامين ي٘مقل :ىم٤مل زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم رمحف اهلل ٓسمٜمف حيٞمك ومذيمره ,همػم أٟمف ىم٤مل ( ومٚمؿ
يقصٜمل سمؽ ) سمدٓ ُمـ ىمقًمف ( ومحذرين ُمٜمؽ ) وذم إؾمٜم٤مده أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يمثػم وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل ,وذم
واهتؿ سمنىم٦م احلدي٨م ,وم٤مٕصمر ٓ
ؾمٜمده حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامين وٕمٗمف اًمٜمً٤مئل واًمٌخ٤مري ويمذسمف أمحد ُّ
يّمح.
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شمـــراه ُمٕمـــ ًّدا ًمٚمخـــالف يم٠مٟمـــف

سمرد قمغم أهـؾ اًمّمـقاب ُُم ُ
قيمـؾ

ومٚمٞمتـــؽ إذ مل شمـــرع طمـــؼ أسمـــقيت

ُ
يٗمٕمـؾ
ومٕمٚم٧م يمام اجل٤مر اعمجـ٤مور

ومــ٠موًمٞمتٜمل طمــؼ اجلــقار ومل شمٙمـــ

ٍ
ُ
شمٌخــؾ
سمــامل دون ُم٤مًمــؽ
قمــكم



ومرق ًمف اًمٜمٌل ﷺ وىم٤مل ٓسمٜمف« :أكت ومافك ألبقكش( .)1
سم٤مرا ,وسمؽميمف قم٤م ًّىم٤م
ؾنن ؿال فـا ؿائل :ومام طم ُّد اًمِمٙمر واًمؼم اًمذي يٙمقن سمٗمٕمٚمف
ؿم٤ميمرا ًّ
ً
ىم٤مـم ًٕم٤م ؟
ٟمٌلم ً
ٜمٌلم هؾ
أوٓ ُمٕمٜمك اًمٕم٘مقق ,صمؿ ٟمٜمٕمٓمػ قمغم شم٘م٤مؾمٞمؿ اًمِمٙمر ًم ِّ
ؾاجلواب :أٟم٤م ِّ
اخلروج ُمـ أطمدمه٤م دظمقل ذم أظمر أم ٓ.


(  ( )1صحقح بشواهده دون أبقات افشعر) .أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( )٥٤٦1واعمٕمجؿ اًمّمٖمػم
(ُ ,)٨٣٦مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

ىم٤مل اًمٓمؼماين قم٘م٥م احلدي٨مُ ٓ :يروى هذا احلدي٨م قمـ

حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد ,شمٗمرد سمف قمٌٞمد سمـ ظمٚمّم٦م .اهـ وقمٌٞمد جمٝمقل طم٤مل وم٤مًمزي٤مدة ُمٜمٙمرة ,وًمٙمـ
ضم٤مء احلدي٨م سمٜمحقه دون ذيمر اًمِمٕمر يمام ذم ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ( ,)١١٨1وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ وضم٤مء قمٜمد أمحد:
(ُ )٥٨1١مـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ومذيمره ,وًمف ـمريؼ صم٤مًمث٦م قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف,)١١٨1( :
ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمف .وم٤محلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده دون ذيمر اًمِمٕمر.
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( )1

وؾم ِّٛمل اًمِمٕمر اًمذي خيرج سمف اًمقًمد ُمـ سمٓمـ
وم٤مٕصؾ ذم اًمٕم٘مقق :اًمِم ُّؼ واًم٘مٓمعُ ,
ؾصل :دمبقان م عـىاف ع ؼوق

أُمف – وهق قمٚمٞمف – قم٘مٞم٘م٦م ٕ ٩هن٤م إن يم٤مٟم٧م قمغم أٟمثك طمٚم٘م٧م ,وإن يم٤مٟم٧م قمغم هبٞمٛم٦م
اٟمتًٚمتٝم٤م.
وىمٞمؾ ُمٜمف ًمٚمذسمٞمح٦م :قم٘مٞم٘م٦مٕ ٩هن٤م ُيِمؼ طمٚم٘مقُمٝم٤م وٓ يتح٘مؼ اًم٘مٓمع واًمِمؼ إٓ قمغم
وصؾ ,ومٙم٤من ُم٤م سملم اًمقًمد وإسمق ْيـ أىمقى طمٌؾ و أويمد وصؾ ,ومخص ىم٤مـمٕمف سم٠مىمٌح
ًم٘م٥م.
اًمّمٚم٦م أظمؾ سمف يم٤من قم٤م ًّىم٤م همػم أن:
وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ ومٙمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف اًمقًمد ُمـ ِّ
 - 1مـه ما يؽون ً
ؾرضا :ومٞمٙمقن شمر ُيمف قم٘مق ًىم٤م طمرا ًُم٤م ُحي ِّرم اجلٜم٦م قمغم وم٤مقمٚمف – قمغم ُم٤م
ؾمٜمقوحف – إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
ُمٙمروه٤م ٓ ,يدظمؾ ذم اًمققمٞمد
 - ١ومـه ما يؽون كد ًبا ,ومٞمٙمقن ىم٤مـمٕمف قم٤م ًىم٤م قم٘مق ًىم٤م
ً
يمٗمرا دون يمٗمر.
سم٤مًمٜم٤مر – أٟمج٤مٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم – يمام يٙمقن ً
ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م( )2ذم يمت٤مب (ىمقت اًم٘مٚمقب) :و شمٗمًػم اًمٕم٘مقق – ُمجٚم٦م – ( :أن ي٘مًام
قمٚمٞمف ذم طمؼ ومال يؼم ىمًٛمٝمام وأن يً٠مٓه قمـ ٟم٤مىم٦م ومال يٕمٓمٞمٝمام ,وأن ي٠ممتٜم٤مه ومٞمخقهنام ,وأن
جيققم٤م ومٞمِمٌع وٓ يٓمٕمٝمام ,وأن يًٌ٤مه ومٞميهبام)( .)3

(  )1هذا ُمـ صٜمٞمع اًمٙم٤مشم٥م وم٤معم١مًمػ مل يذيمره ذم خمٓمقـمتف ,واهلل أقمٚمؿ.
(  )2أسمق ـم٤مًم٥م اعمٙمل :اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٓمٞم٦م احل٤مرصمل.
(  )3ىمقت اًم٘مٚمقب (.)١٤1/١
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وىم٤مل احلًـ( :اٟمتٝم٧م اًم٘مٓمٞمٕم٦م إمم أن ُجي٤ميب اًمرضمؾ أسم٤مه قمٜمد اًمًالـملم) – ,يٕمٜمل

خي٤مصٛمف –.
وىم٤مل احلٙمٞمؿ( :رأس اًمٕم٘مقق ُمٙم٤ممت٦م إدٟم َْلم ,وأومْمؾ اًمؼم اًمرمح٦م ,ورأس اًمٕم٘مؾ
اإلص٤مسم٦م سم٤مًمٔمـ).
وأُم٤م اًمِمٙمر ومٚمف ـمروم٤من :أدٟمك وأقمغم.
وم٤مٕدٟمك :حمدود سم٠من يٙمقن اًمقًمد سمؽميمف قم٤م ًىم٤م قم٘مق ًىم٤م ُحمر ًُم٤م.
وأُم٤م إقمغم :ومال هم٤مي٦م ًمف ,وٓ يٙمقن اًمقًمد سمؽميمف قم٤م ًىم٤م.
ومٜم٘مقل :ىمد اٟمتٝمك اًمٕم٘مقق إمم إذي٦م ,واٟمتٝمك اًمؼم إمم ـم٤مقمتٝمام ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ,وإٟمام
يٌلم اًمقاضم٥م ذم ذًمؽ ُمـ همػمه سميب إُمثٚم٦م ٩ومٚمق أن اًمقًمد أطمي ذم سمٞمتف ً
ُمثال ـمٕم٤م ًُم٤م
ؿم٤ميمرا ,وًمق أرؾمؾ ظمٚمٗمف
سم٤مرا
ً
ُمًتٚم ًّذا يِمتٝمٞمف ,وأسمقه هم٤مئ٥م ,وم٠مرؾمؾ اًمقًمد ظمٚمػ أسمٞمف يم٤من ًّ
داسمتف يم٤من ذم اًمِمٙمر ُمٜمف أدظمؾ ,وًمق ذه٥م ظمٚمٗمف سمٜمٗمًف يم٤من ذم اًمؼم أضمزل.
وم٢من أُمر اًمٖمالم سمٓمرح اعم٤مء قمغم يديف وم٘مد سمره وؿمٙمره ,وإن شمٜم٤مول سمٜمٗمًف ـمرح اعم٤مء
قمغم يديف يم٤من أسمر وأؿمٙمر.
وؿمٙمرا.
وإن أمهؾ اًمقًمد مجٞمع ذًمؽ ,ومل يٗمٕمٚمف مل يٙمـ قم٤م ًّىم٤م ,وإن يم٤من شم٤مر ًيم٤م ًّسمرا
ً
ومٚمق يم٤من إب ظمٚمػ اجلدار ,وىمد يٜمِمؼ روائح اًمٓمٕم٤مم ,وقمرف ُمٙم٤مٟمف ٩واؾمتنمف
ٕيمٚمف ,وشمِمقف إلذٟمف ,وآسمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ يمٚمف ,ومٚمؿ يٓمٕمٛمف إي٤مه طمتك وم٤مت اًمٓمٕم٤مم وأُيمِؾ,
يم٤من ه٤مهٜم٤م قم٤م ًىم٤م.
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فصن :يف اللالً عمى آية التأفيف

ىمقًمف ﴿ :ﮝﮞ ﴾ [اإلهاء ,] ١٢ :ي٘مقل :وأُمرٟم٤م سم٤مًمقاًمديـ إطمً٤مٟم٤م ,ضم٤مء ذم
ؾصل :دمافؽال م ظذآي ةافتل ؾق ف

اًمتٗمًػمًّ ( :سمرا هبام وقمٓم ًٗم٤م قمٚمٞمٝمام).
وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [اًمتقسم٦م ] 111:أي :سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م وؾمٚمقك
اًمٓمريؼ اًمذي درج قمٚمٞمف اًمً٤مسم٘مقن ,وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شم٘مع قمغم يمؾ ومٕمٚم٦م شمًتحًٜمٝم٤م اًمٕم٘مقل,
وشمًتٚمذه٤م اًمٓمٌ٤مع ُمـ ىمقل وومٕمؾ ,وُم٠ميمقل وُمنموب ,وُمٌٍم وُمًٛمقع إمم همػم ذًمؽ.
وىمد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم هب٤م اجلٜم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

[يقٟمس – ]١٥ :يٕمٜمل :اجلٜم٦م – ,وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﴾ [اًمٌ٘مرة ]١11 :احلًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اجلٜم٦م .وطمًٌؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمك أؾمامءه
(احلًٜمك).
ومٞم٤م َُم ْـ أسمٙمك أسمقيف وأطمزهنام ,وأؾمٝمر ًمٞمٚمٝمام ,ومحٚمٝمام أقمٌ٤مء اهلُٛمقم ,وضمرقمٝمام
صٖمػما يٌٙمٞم٤من
ٚم٧م ذم ُمٕم٤مُمٚمتٝمام,
وأمج َ
ُهمّمص اًمٗمراق ووطمِم٦م اًمٌٕم٤مد ,هؾ أطمًٜم َْ٧م إًمٞمٝمام ْ
ً
ويمٌػما يٌٙمٞم٤من ُمٜمؽ ظمق ًوم٤م و َومر ًىم٤م ,ومٝمام أًمٞمٗم٤م ُطمزن ,وطمٚمٞمٗم٤م هؿ
وطمذرا,
قمٚمٞمؽ إؿمٗم٤م ًىم٤م
ً
ً
وهمؿ.
وحمؾ اًمرضم٤مء ,ىمٚم٧م :أؾمٞمح ذم إرض أـمٚم٥م يمذا ويمذا,
ومٚمام سمٚمٖم٧م ُمقوع إُمؾ َ
ومٗم٤مرىمتٝمام – قمغم رهمٛمٝمام – سم٤ميمٞملم ,وشمريمتٝمام ذم َو ْيم ِرمه٤م حمزو ْٟملم ,وم٠مصمٙمٚمتٝمام أطم٥م ـمٚمٕم٦م
قمغم وضمف إرض إًمٞمٝمام.
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وم٢من هم٤مب ؿمخّمؽ قمـ قمٞمقهنام ًّمـ ْؿ يٖم٥م ظمٞم٤مًمؽ قمـ ىمٚمقهبام ,وًمئـ ذه٥م طمديثؽ

أؾمامقمٝمام مل يً٘مط ذيمرك قمـ أومقاهٝمام.
قمـ ْ
وًمٓمَ٤معمَ٤م سمٙمٞم٤م ِ
وطمزٟم٤م إن شم٠مظمرت قمـ طملم اًمرواح واعمً٤مء ,ومٙمٞمػ إذا أهمٚم٘م٤م سم٤مهبام
دوٟمؽ ,وأسمٍما ظمٚمق ُمٙم٤مٟمؽ ,وم َٗم َ٘مدا أُٟمًؽَ ,
ُ
ُمالذمه٤م ؾمح
ومل ْ جيدا رائحتؽ ,ومٙم٤من
ؼما ,ومٙمؾ
اًمدُمقع ,وُمٚمج٠ممه٤م آؾمتٙم٤مٟم٦م واخلْمقع ,ومّم٤مر
ُ
أصمرا وقم٤مد اًمقًمد ظم ً
اًمٕملم ً
ُ
وًمدمه٤م ,ويمؾ ُمٞم٧م هق هلام(  ,)1ومٙم٤من يمام ىمٚمتف:
همري٥م
ُ
ضمقامهــ٤م
يتٌ٤ميمٞمــ٤من ويِمــٙمقان

سمٛمــداُمع شم ُّ
َٜمٝمــؾ ُمـــ سمرطم٤مئــف

اًمريـ٤مح شمٜم٤موطمـ٧م
يتج٤موسم٤من إذا
ُ

قمــؾ اًمريــ٤مح هٌــٌـ ُمـــ شمٚم٘م٤مئــف

٥م
يمٞمٗمام شمقضمٝم٤م ٟمٔمرا آصم٤مرك ,وطمٞمثام شمٚمٗمت٤م أسمٍما ُمقاوع أظمٌ٤مرك ,ومٝمٜم٤مًمؽ شم ًُْ َٙم ُ
اًمٕمؼمات ,وشمتْم٤مقمػ احلنات.
وؾم ْؾ قمـ طمديثٝمام إذا ًم٘مٞم٤م إظمقاٟمؽ ,وأسمٍما أىمراٟمؽَ ,
ومل ْ يري٤م وؾمٓمٝمؿ ُمٙم٤مٟمؽ,
َ
وم ُٝمٜم٤مًمؽ شمًٞمؾ اًمٜمٗمقس ,وشمذوب اًم٘مٚمقب ﴿ :ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾
[إسمراهٞمؿ.]١٦ :

وُمـام ىمٚمتف ذم هذا اعمٕمٜمك:
ومراىمـ ِ
ىمــد ضمرقمــ٧م أسمقيــف سمٕمــد ِ
ـف
آُم٤مىم ِ
وأب يًــح اًمــدُمع ُمـــ ِ
ــف
ُّ
ويٌــقح ُمــ٤م يمــتَامه ُمـــ أؿمـ ِ
ـقاىم ِف
َُ ُ
آوم٤مىم ِ
وسمٙمــك ًمِمــٞمخ هــ٤مم ذم ِ
ــف

ًمق يم٤من يدري آسم ُـ أيـ٦م ُهمّمـ٦م
أم َهتِـــٞم ُؿ سمقضمــــده طمػماٟمــــ ً٦م
يتجرقم٤من ًمٌٞمٜمف همّمص اًمـردى
ًمرصمــ٤م ٕ ِّم ؾمــؾ ُمـــ أطمِمــ٤مئٝم٤م

(  )1وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) ؿمٕمر ٕيب سمٙمر ذم ذًمؽ (.أي :يٕمٜمل ٟمٗمًف رمحف اهلل ).
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أظمالىم ِ
ِ
ـف
وضمزامه٤م سم٤مًمٕمـ ْذب ُمــ

وًمٌــدل اخلُٚمُــؼ ِ
إيب سمٕمٓمٗمــف



وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [اإلهاء.] ١٢ :
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :هل يمٚمٛم٦م يمراه٦م.
وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ :اًمٙمالم اًمرديء اًمٖمٚمٞمظ.
وىم٤مل أسمق قمٌٞمدة :أصؾ إف واًمتُّػ :اًمقؾمخ اًمذي يٗمتؾ ُمـ قمغم إص٤مسمع.
وىمٞمؾ :إُف :وؾمخ اعمٖم٤مسمـ ,واًمتُّػ :وؾمخ إص٤مسمع.
وىمٞمؾ :إف :وؾمخ إذن ,و اًمتػ :وؾمخ إفمٗم٤مر.
وىمٞمؾ :إف :وؾمخ اًمٔمٗمر ,واًمتػُ :م٤م رومٕم٧م سمٞمدك ُمـ إرض ُمـ رء طم٘مػم( .)1
وي٘م٤مل :هنك اًمقًمد أن ي٘مقل هلام أف إذا ؿمؿ ُمٜمٝمام رائح٦م يمرهي٦م ,وم٤مًمٜمٝمل قمام ومقق
ذًمؽ أقمٔمؿ.
وىمٞمؾ ٓ :شمٕمٌٝمام سمِ َام حت٧م اًمٔمٗمر...
وىمٞمؾ ٓ :شم٘مؾ هلام ُم٤م يٙمقن ُمٜمف أدٟمك شمؼمم(.)2

(  )1ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن (.)٨٢- ٨١/٥
(  )2ذيمره اسمـ أيب َز َُمٜملم اعم٤مًمٙمل ذم شمٗمًػمه (.)1٦/٢
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وي٘م٤مل :يمؾ ُم٤م ُيْمجر ُمٜمف ,ويًتث٘مؾ أف ًمف ,وذم احلدي٨م( :وم٠مًم٘مك صمقسمف قمغم أٟمٗمف,

وىم٤مل :أف أف)( .)1
ُمٕمٜم٤مه :آؾمت٘مذار عم٤م ؿمؿ.
وىمٞمؾُ :مٕمٜمك أف :آطمت٘م٤مر وآؾمت٘مالل ,أُ ِظمذ ُمـ إومػ وهق اًم٘مٚمٞمؾ.
ُ
شمت٘مذرمه٤م ,وٓ
وىم٤مل جم٤مهد :إن سمٚمٖم٤م قمٜمدك ُمـ اًمٙمؼم ُم٤م يٌقٓن وُم٤م َيـخري٤من ,ومال
صٖمػما وٓ يت٠مومٗم٤من(.)2
شم٘مؾ هلام :أف ,وأُمط قمٜمٝمام اخلَالء واًمٌقل يمام يم٤من ُيٛمٞمٓم٤مٟمف قمٜمؽ
ً
ُ
أدظمؾ
وم٠مظمذ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمقًمد أٓ ي١مذهيام سم٠مىمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ,ويم٤من ُم٤م ومقىمف ُمـ إذى
ذم اًمتحريؿ ,وم٢من أسمٙمٞمتٝمام ,أو أهمْمٌتٝمام ,أو أطمزٟمتٝمام ,أو ُمٜمٕمتٝمام آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمؽ,
وم٘مد آذيتٝمام.
فمٝمرا قمغم وضمف يٗمٝمامن ُمٜمف إذي٦م وم٘مد
ويمذًمؽ إذا ٟمٔمرت إًمٞمٝمام َؿم ْز ًرا أو وًمٞمتٝمام ً
ُ
شمزضمرمه٤م سمٙمالم وم٤مىمت٣م
ظم٤مًمٗم٧م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮫ ﮬ ﴾ [اإلهاء ,]١٢ :أيٓ :
ؼم ًُم٤م ﴿ ,ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [اإلهاء.] ١٢ :
هذا أٓ شمٜمٗمض يديؽ ذم وضمقمه٤م شم ُّ
( ( )1ضعقف) ,أظمرضمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ذم "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" ًم٘مقام اًمًٜم٦م ( )١١٢٨ىم٤مل :أٟمٌ٠مٟم٤م إسمراهٞمؿ احلريب,
طمدصمٜم٤م سمنم سمـ آدم اسمـ سمٜم٧م أزهر ,طمدصمٜمل ضمدي ,طمدصمٜمل قمامر سمـ قمٚمثؿ اعمح٤مريب ,قمـ أُمف ,قمـ أم ؾمٕمٞمد
سمٜم٧م أؾمقد اعمح٤مريب ,قمـ أُمٝم٤م أهن٤م أظمؼمهت٤م ومذيمرت احلدي٨م ,وىم٤مل احل٤مومظ ذم ًمً٤من اعمٞمزان (- ١٦٢/٣
 )١٦٣حت٧م شمرمج٦م قمامر سمـ قمٚمثؿ اعمح٤مريب سمٕمد أن ذيمر هذا احلدي٨م ,ىم٤مل هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ًمٔمٚمٛم٦م إؾمٜم٤مده
وضمٝم٤مًم٦م قمامر وأُمف اٟمتٝمك.وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم :قمامر سمـ قمٚمثؿ قمـ أُمف إؾمٜم٤مد جمٝمقل وٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف.
( ( )2ضعقف) ,ذيمره اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (ً ,)٣1٤/1٦مف ـمري٘م٤من إومم ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ سمِم٤مر ىم٤مل طمدصمٜم٤م
حمٛمد سمـ حمٌ٥م ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م قمـ جم٤مهد ومذيمره ,وؾمٗمٞم٤من هق اًمثقري يروى قمـ ًمٞم٨م سمـ
أيب ؾمٚمٞمؿ ,وًمٞم٨م وٕمٞمػ ,واًمٓمريؼ إظمرى ُمـ ـمريؼ اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل طمدصمٜم٤م احلًلم ىم٤مل طمدصمٜم٤م طمج٤مج قمـ
اسمـ ضمري٩م قمـ جم٤مهد سمف ,وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م اسمـ ُضمري٩م وهق ُمدًمس وم٤مٕصمر ٓ يّمح.
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ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :ىمقل اًمٕمٌد اعمذٟم٥م ًمٚمًٞمد وم٘مط( .)1



وىم٤مل قمٓم٤مء ٓ( :شمًُ ّٛمٝمام ,وٓ ُشمٙمٜمِّٝمام ,وىمؾ هلام :ي٤م أسمت٤مه ,وي٤م أُم٤مه)(.)2
وىم٤مل أسمق هريرة

( :وٓ متش أُم٤مم أسمٞمؽ ,وٓ شم٘مٕم ْد ىمٌٚمف ,وٓ شمًتً٥م ًمف)( ,)3

وىمٞمؾ :أُم٤م ذم اًمٔمُٚمٛم٦م ومتٛمٌم سملم يديف.
وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [اإلهاء.] ١٣ :
هذا احلرف ىمرأشمف اجلامقم٦م سم٤مًمرومع ,وىمرأه قم٤مصؿ سمٙمن اًمذال ,اًمذي هق ود
اًمّمٕمقسم٦م ,واًمٙمِؼم ,أي ٓ :شمًتّمٕم٥م ُمٕمٝمام – وًمٞمس هق ُمـ اًم ُّذل – اًمذي هق و ُّد اًمٕمز.
يٕمٜمل :شمقاوع هلام ,وٓ شمتٙمؼم قمٚمٞمٝمام ,ي٘م٤مل :داسم٦م َذًمقل إذا يم٤مٟم٧م ُمٜم٘م٤مدة.
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :اًمذًمقل ُمـ اًمٜم٤مس :اًمًٚمس ذم اخلػم.
وىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػمً :مِ ْـ هلام طمتك ٓ متٜمع ُمـ رء أطمٌ٤مه( .)4

( ( )1صحقح) ,ذيمره اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (ُ ,)٤٣٨/1٣مـ ـمريؼ يقٟمس ,ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م ,ىم٤مل :طمدصمٜمل
طمرُمٚم٦م سمـ قمٛمران ,قمـ أيب اهلداج اًمتجٞمٌل ,ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :يمؾ ُم٤م ذيمر اهلل قمز وضمؾ ذم
اًم٘مرآن ُمـ سمر اًمقاًمديـ ,وم٘مد قمرومتف ,إٓ ىمقًمفَ ﴿ :و ُؿل ََُل َام َؿو ًال ـ َِر ًيام ﴾[اإلهاءُ ,]١٢ :م٤م هذا اًم٘مقل اًمٙمريؿ؟
وم٘م٤مل اسمـ اعمًٞم٥م :ىمقل اًمٕمٌد اعمذٟم٥م ًمٚمًٞمد اًمٗمظ.ورضم٤مل ؾمٜمده صم٘م٤مت وم٤مٕصمر صحٞمح ُمـ ىمقل اسمـ ا
شمٜمٌٞمف :إصمر ُمـ ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وًمٞمس ُمـ ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.
(  )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه (.)٨٢/٥
( ( )3ضعقف) ,ذيمره اسمـ وه٥م ذم اجل٤مُمع (ُ )1٢٨مـ ـمريؼ اسمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمٛمـ طمدصمف قمـ
أيب هريرة ىم٤مل ًمرضمؾ وهق يٕمٔمف ذم سمر أسمٞمف ,واسمـ أيب اًمزٟم٤مد هق قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ذيمقان ىم٤مل قمٜمف
اسمـ ُمٕملم ٓ حيت٩م سمحديثف ,وىم٤مل أمحد قمٜمف ُمْمٓمرب احلدي٨م يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ
( )1١11وومٞمف رضمؾ ُمٌٝمؿ وم٤مٕصمر ٓ يّمح.
(  )4ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه (.)٨٢/٥
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واظمْم ْع هلام ُمـ اًمرمح٦م ,أيُ :مـ رأومتؽ قمٚمٞمٝمام ( .)1
وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ :أًمِ ْـ هلام ضم٤مٟمٌؽ,
َ

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [اإلهاء ،] ١٣ :اإلؿم٤مرة ومٞمف إمم أن اهلل شمٕم٤ممم ْمل
قمقو٤م قمـ سمر اًمقاًمديـ ,طمتك ىم٤مل ﴿ :ﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞ﴾ أي :
جيٕمؾ اًمدٟمٞم٤م ً
ِ
ؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم هلام أظمرة.
اضم ْ
صٖمػما.
رمح٦م أرسمٞمٝمام يمام رسمٞم٤مين
ٕمؾ ذم ىمٚمٌل هلام ْ َ
وىمٞمؾْ :
ً
٤مي ذم ِص َٖمري.
وىمٞمؾ :رب ارمحٝمام ُمثؾ ر ْ
محتٝمام إي َ

وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسُ :مـ ًمـ ْؿ ُيدرك أسمق ْيف ,أو أطمدمه٤م ومال سم٠مس أن ي٘مقل ﴿ :ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾.
﴿ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ُ ,مـ سمر اًمقاًمديـ وقم٘مقىمٝمام ﴿ .ﯦ ﯧ ﯨ ﴾

سمرارا ُُمٓمٞمٕملم ومٞمام أُمريمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف سمٕمد شم٘مّمػميمؿ ذم طمؼ اًمقاًمد ْيـ وهمػم ذًمؽ ُمـ
أي :أ ً
اًمٗمرائض ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [اإلهاء.]١٤ :

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ُضمٌػم ذم هذه أي٦م :هل اًمٌ٤مدرة شمٙمقن ُمـ اًمرضمؾ ٓ يريد سمذًمؽ إٓ
اخلػم ,وٓ ُيْمٛمر قم٘مقىمٝمام ,وم٢مذا رضمع قمـ ذًمؽ همٗمر ًمف – إواسملم :اًمرضم٤مقملم سمٕمد
اعمٕمّمٞم٦م واجل ْٗمقة –.



(  )1ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه (.)٨٢/٥
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فصن( :يف بيان وعنى الرب)

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭢ ﭣ ﴾ [ُمريؿ.]1٣ :
ؾصل :دمبقان م عـىافز

اقمٚمؿ أن اًمؼم ذم اًمٚمٖم٦م( :اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٚمخػم يمٚمف) .وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ
ؼم :اًمّمٚم٦م.
اًمؼم سمِ ُّر َُمـ آُمـ سم٤مهلل ,واًم ُّ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [اًمٌ٘مرة ,]1٦٦ :أيُّ ِ :

وذم احلدي٨م« :احلج ادزور فقس فه جزاء إال اجلـةش (  .)1يٕمٜمل :اًمذي ٓ ُخي٤مًمٓمف رء
ُمـ اًمـ َٛم٠مْصمؿ .واًمٌ ْٞمع اعمؼمور :اًمذي ٓ ُؿمٌٝم٦م ومٞمف وٓ ظمٞم٤مٟم٦م.
ِ
اىمتْم٧م أي٦م أن ُشمٗمٞمض قمٚمٞمٝمام ظمػمك ,ومٝمؾ أَ ُِمٜم٤م ذك ؟
رضمٚم ْٞمف ذم َسمحر إردن,

( :أدظمؾ حيٞمك سمـ زيمري٤م
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
وىمد يم٤مد اًمٕمٓمش أن يذ َسمحف ,وهق ي٘مقل :وقمزشمِؽ ٓ أذوق سم٤مرد اًمنماب طمتك أقمٚمؿ
ىمرص٤م ُمـ ؿمٕمػم يم٤من ُمٕمٝمام ,وينمب ُمـ ومٗمٕمؾ ,ويمٗمر
ُمٙم٤مين ُمٜمؽ .ومً٠مًمف أسمقه أن ي٠ميمؾ ً
ؼم)(.)2
قمـ يٛمٞمٜمف ,ومٛمدطمف اهلل سم٤مًم ِّ
وىمد ىم٤مل احلًـٟ :مُ ٌِّ ْئ ُ٧م أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :ما من أحد من افـاس إال ؿد أخطل أو
َهم بخطقئة فقس حيقى بن زـرياش(  .)3ىمٚم٧م :اٟمٔمر ,وم٢من هذا اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح مل ْ ُي ْذٟم٥م ىمط,

وٓ َهؿ.

(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)1٦٦٢( :وُمًٚمؿُ )1٢٣٨( :مـ طمدي٨م أيب هريرة

.

( ( )2ضعقف) ,ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر ( )٢1٧- ٢1٦/١ىم٤مل سمٚمٖمٜمل قمـ أيب احل٤مرث اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد
قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ أيب ىمٌٞمؾ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وذم إؾمٜم٤مده اسمـ هلٞمٝم٦م وهق ُمٜم٘مٓمع,
وم٤مٕصمر ٓ يّمح.
شمٜمٌٞمف :ذيمره اعم١مًمػ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وهذا ذيمره اًمٖمزازم ذم إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ (ُ )1٧٢/٣مـ ىمقل اسمـ قمٛمر
وًمٙمـ سمدون إؾمٜم٤مد.
(  ( )3صحقح فغره) .أظمرضمف أمحد ,)١١٨٣( :وأسمق يٕمغم ذم" ُمًٜمده" (ُ ,)١٤٣٣مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
وهق ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ زيد قمـ يقؾمػ سمـ ُمٝمران قمـ اسمـ قمٌ٤مس سمف ,وذم إؾمٜم٤مده قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من
=
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وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [ُمريؿ.] 1٤ :

يريد :أن اهلل شمٕم٤ممم َؾمٚمٛمف ذم هذه إطمقال ,ومال قمَم ذم دٟمٞم٤مه ,وٓ يٚم٘مك ؾمق ًءا ذم
أُظمراه .وىمد وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف يم٤من ﴿ :ﭢ ﭣ ﴾.
ٍ
وم٠مطمٜم َ
َ٨م
صمؿ ًمـام ؾم٠مًمف أسمقه أن يٗمٓمر سمٕمد أن أىمًؿ سم٤مهلل أٓ ينمب اعم٤مء قمـ
قمٓمشْ ,
ٟمٗمًف وم٠ميمؾ وذب ُصمؿ يمٗمر ,ومقصٗمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمؼم.
ومرض ,وًمق مل ْ يؼم ىمًٛمٝمام
ودًم٧م أي٦م قمغم أن ـم٤مقم٦م إسمق ْيـ – ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م – ٌ
( )1
ضمٌ٤مرا ؿم٘م ًّٞم٤م).
ًمٙم٤من قم٤م ًّىم٤م .ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ واىمد  ٓ( :دمد قم٤م ًّىم٤م إٓ يم٤من ً
وىمرأ ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [ُمريؿ.] ٢١ :
ومخقراً ٩م٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
وٓ دمد ؾمٞمئ اًمـ َٛمٚمٙم٦م إٓ وضمدشمف
ً
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴾ [اًمٜمً٤مء.] ٢٥ :
وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮖ ﮗﮘﮙ﴾ [ًم٘مامن ,]1٤ :وم٘مد ضم٤مء ذم اًمتٗمًػم:

( ِقم ْنمة مجٞمٚم٦م).

واف ُعرفُ وافـ َؿعروف :هق ُم٤م شمٕمرومف اًمٕم٘مقل وٓ ُشمٜمْٙمره ,وشم٠مًمٗمف وشمًتحًٜمف ,وهذه
واًمّمحٌ٦م اجلٛمٞمٚم٦م سم٤مٕسمق ْيـ اًمٙم٤مومر ْيـ ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮈ ﮉ
اًمقصٞم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦مُ ,
ﮔﮖﮗ ﮘﮙ ﴾ [ًم٘مامن,]1٤ :
ﮕ
ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ
ومام فمٜمُّؽ ِهبـام إذا يم٤مٟم٤م ُمًٚمِ َٛم ْلم ؟!
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيْم٤م ,وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ وًمٙمـ ضم٤مءت ًمف
وهق وٕمٞمػ ,ويقؾمػ سمـ ُمٝمران ًملم احلدي٨م ,وهق ُمٜم٘مٓمع ً
ؿمقاهد يت٘مقى هب٤م ُمٜمٝم٤مُ :م٤م ضم٤مء قمٜمد اًمٌزار (ُ )١٢٤1مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو
وطمدي٨م أيب هريرة

وذيمر ٟمحقه,

قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )٢٣٦1وضم٤مء ُمرؾمال قمـ احلًـ قمٜمد قمٌد

اًمرزاق ذم شمٗمًػمه (.)1٦٤1
(  )1ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) اسمـ واومد.
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وإذا صمٌ٧م َ ْحتريؿ اًمٕم٘مقق ,ومٜم٘مقل أن :اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٕم٘مقق هق إذي٦م ,وُمٕمٔمؿ
اًمٔمقاهر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤مُ ,مٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [اإلهاء.] ١٢ :
وىمد سمٞمٜم٤م أن ُمٕمٜمك اًمت٠مومٞمػ :إذي٦م واًمٜمٝمل قمٜمف ًمٚمتحريؿ ,ومٛمـ أ ُ
أطمزهنام أو
سمٙم٤ممه٤م ,أو ُ
أهمْمٌٝمام ,سم٢مٟمِم٤مء ؾمٗمر ,واٟمت٘م٤مص ُم٤مل ,وأظمذ قمرض ,وؾم٤مئر ُم٤م يت٠مذي٤من سمف ,وًمق سمخ٤مئٜم٦م
إقملم ,وم٘مد شمرك ومروٝمام ,ومٝمق قم٤مق ىم٤مـمع.
وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ﷺ« :ارجع ؾلضحؽفام ـام أبؽقتفامش( .)1
وم٠مُمر اًمقًم َد سم٢موح٤ميمٝمام ,يٕمٜمل :إرو٤مءمه٤م(ً ,)2
سمدٓ ُمـ إسمٙم٤مئٝمام.
ومقضمف(  )3اًمدًمٞمؾ يمام ؾمٌؼ ,وإُمر ومٞمف ًمٚمقضمقب.
ويمذًمؽ ؾم٤مئر اًمٔمقاهر اًمتل شمدل قمغم اًمؼم واًمّمٚم٦م واإلطمً٤من ,و َُمـ أظمؾ سمٌمء ُمـ
ذًمؽ قمغم همػم اظمتٞم٤مرمه٤م وم٘مد قم٘مٝمام.


( )1

(حسن) ,أظمرضمف أمحد )٥٣٨1( :وأسمق داود )١٤١٧( :واًمٜمً٤مئل ( )٣1٥٢واسمـ ُم٤مضمف)١٦٧١( :
وهمػمهؿُ ,مـ ـمريؼ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م قمـ أسمٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
حسن.

(  )2وىمع ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م (أ) رو٤ممه٤م.
(  )3وذم (أ) وضمف اًمدًمٞمؾ.
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 فصم :حكى تر انٕانذٌٍ فً ترن انُذب ٔانُافهح



فصن :حلي بر الوالذين يف ترك النذب والنافمة


( )1

ؾصل:
وأُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أن ـم٤مقمتَٝمام ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م واضمٌ ٌ٦م ,وأن ـم٤مقمتٝمام ذم ْشمرك اًم ُ٘م َرب
حؽمب راف واف ديندمت ركافـد ب وفـا ؾ ؾ ة

واًمٜمقاومؾ واضمٌ ٌ٦م ,وم٘مقًمف ﷺ« :ارجع ؾلضحؽفام ـام أبؽقتفامش(.)2
وأىمؾ درضم٤مت اجلٝم٤مد أن يٙمقن ً
ٟمٗمال ُمٜمدو ًسم٤م.
وأيْم٤م وم٢من اجلٝم٤مد ىمد يٗميض إمم اًمِمٝم٤مدة ,وومٞمٝم٤م رو٤م اهلل شمٕم٤ممم ,وطمٞم٤مة إسمد.
ً
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾

[آل قمٛمران.] 1٥٨ :
ُ
رو٤ممه٤م قمغم دقمقاه ذم ذًمؽ ,وقمغم هذا ًمق دقمٞم٤مه ذم أول وىم٧م
وىمد ىمدم اًمٜمٌل ﷺ
وضمٌ٧م ـم٤مقمتٝمامٕ ٩ن ـم٤مقمتٝمام ومرض ,واًمّمالة ذم أول وىمتٝم٤م ٟمدب.
ْ
اًمّمالة,



(  )1هذا ًمٞمس ُمـ صٜمٞمع اعم١مًمػ ومٚمؿ يذيمره ذم اًمـٛمخٓمقـم٦م .وإٟمام ذيمر ( ومّمؾ ) صمؿ ذع ذم اعمقوقع.
(  )2اٟمٔمر اًمتخري٩م اًمً٤مسمؼ (ص .)٦1
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وأُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أن صحٌتٝمام – وإن ًمـ ْؿ يدقمقاٟمف إًمٞمٝمام – أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر ٟمقاومؾ
اًمؼمُِ :م ْـ ضمٝم٤مد ,وـمٚم٥م قمٚمؿ ,وصالة ,وهمػمه٤م ,ومٛمٕمٔم ُؿ اًمٜمّمقص اعمت٘مدُم٦م:
ُمٜمٝم٤م :طمدي٨م ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح :أن رضمال أىمٌؾ إمم ٟمٌل اهلل ﷺ وم٘م٤مل :أسم٤ميٕمؽ قمغم
اهلجرة واجلٝم٤مد ,أسمتٖمل إضمر ُمـ اهلل ,ىم٤مل« :ؾفل من وافديك أحد حي؟ش ىم٤ملٟ :مٕمؿ ,سمؾ
يمالمه٤م ,ىم٤مل« :ؾتبتغي األجر من اهلل؟ش ىم٤ملٟ :مٕمؿ ,ىم٤مل« :ؾارجع إػ وافديك ؾلحسن
ُصحبتفامش( .)1
وروي « :ؾػقفام ؾجاهدش( .)2وهذا ٟمص.
ُ
ومجٕمؾ اًمٜمٌل ﷺ صحٌتٝمام ضمٝم٤م ًدإ ٩ن ذم اجلٝم٤مد َحتٛمؾ اعمِم٘م٤مت ويمراه٦م اًمٜمٗمقس,
وُمثٚمف ذم صحٌ٦م اًمقاًمد ْيـٕ ٩ن ُمٕمٔمؿ ظمدُمتٝمام واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمام ,وهمًٚمٝمام ,وإُم٤مـم٦م إذى
قمٜمٝمام ,وُمراس ـمٕم٤مُمٝمام ,وهمًؾ أـمامرمه٤م(  ,)3وإسم٤مًم٦م طم٤مهلام ُمًتٙمره قمغم اًمٜمٗمقس صم٘مٞمؾ
قمغم اًمٓمٌ٤مع ذم هم٤مًم٥م اًمٕم٤مدة.
وُمٕمٜم٤مه :أن ومرض اجلٝم٤مد قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م سمحٛمٚمف اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم ٩يمٖمًؾ اعمقشمك,
واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ وُمقاراهتؿ ذم ىمٌقرهؿ ,ومٚمـام ؾم٘مط قمٜمف ومرض اجلٝم٤مد سمتحٛمؾ همػمه ,أ َُم َره
سمٚمزوم واًمد ْيف.

(  )1أظمرضمف ُمًٚمؿُ )١٤٣٨( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٢11٣( :وُمًٚمؿ.)١٤٣٨( :
(  )3اًم ِّٓم ْٛمر :أي اًمثقب اخلَ َٚمؼ سمٛمٕمٜمك اًم٘مديؿ ,مجٕمف أ ْـمامر.
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وأىمؾ درضم٤مت اجلٝم٤مد أن يٙمقن ُمٜمدو ًسم٤م ,وىمدم اًمٜمٌل ﷺ ومْمؾ صحٌتٝمام قمغم ومْمؾ

اجلٝم٤مد ,هذا ومل ْ يٜم٘مؾ أهنام ُمٜمٕم٤مه ,وٓ سمٙمٞم٤م إؿمٗم٤م ًىم٤م قمٚمٞمف ,وٓ شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف ـم٤مقمتٝمام ,ومام
اًمٔمـ قمٜمد اعمٜمع وسمٙم٤مئٝمام...
وهذا طمدي٨م قمٔمٞمؿ اًمقىمع ذم هذا اًمٌ٤مبٕ ٩ن اًمٜمٌل ﷺ مل ْ يٕمٚمؿ أن ًمف أسمق ْيـ ًمٞم٘م٤مل:
وأيْم٤م وم٢مٟمف ٓ
حلٙمؿ قمغم ُجمرد إُسمقةً ,
ًمٕمٚمف يم٤مٟم٧م ًمف طم٤مضم٦م ,أو سمٙم٤مء وؿمٗم٘م٦م ٩سمؾ قمٚمؼ ا ُ
صحٌ٦م أضمؾ ُمـ صحٌ٦م اًمٜمٌل ﷺ.
ُصمؿ ىمدم اًمٜمٌل ﷺ صحٌتٝمام قمغم صحٌتف ,وٟم٤مهٞمؽ سمّمحٌتف وؾمٞمٚم٦م وداقمٞمً٤م إمم اهلل
شمٕم٤ممم ,و ُىمرسم٦م ,وُمٕمٚمقم أن اًم ُٕمال سم٠مهه ,واخلػم سمحذاومػمه صحٌ٦م اًمٜمٌل ﷺُ ,...صمؿ ٟمدب
اًمقًمد إمم صحٌتٝمام دون صحٌتف.
وروى قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

ىم٤مل ( :ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل,

ضمئ٧م أسم٤مي ُٕمؽ قمغم اهلجرة ,وشمريم ُ٧م أسمقي يٌٙمٞم٤من .وم٘م٤مل :ارضمع إًمٞمٝمام ,وم٠موحٙمٝمام يمام
أسمٙمٞمتٝمام )( .)1
وذم ًمٗمظ آظمر ٓ( :أسم٤م ُيٕمؽ طمتك شمرضمع إًمٞمٝمام ومتُْمحٙمٝمام يمام أسمٙمٞمتٝمام)(.)2
ويدل قمٚمٞمف طمدي٨م ُضمري٩م ىم٤مل ﷺ« :كادت امرأة ابـفا ,وهو دم صومعته ,ؿافت :يا
جريج ,ؿال :افؾفم أمي وصاليت ,ؾؼافت :يا جريج ,ؾؼال :افؾفم أمي وصاليت ,ؿافت:
افؾفم ال يؿوت جريج حتى يـظر دم وجوه ادومسات ,وـاكت تلوي إػ صومعته راظقة
( )1

(حسن) ,أظمرضمف أمحد )٥٣٨1( :وأسمق داود )١٤١٧( :واًمٜمً٤مئل ( )٣1٥٢واسمـ ُم٤مضمف)١٦٧١( :
وهمػمهؿُ ,مـ ـمريؼ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م قمـ أسمٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
حسن.

(  )2ذيمره اًمٓمح٤موي ذم ذح " ُمِمٙمؾ أصم٤مر" (.)١1١٣
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ترظى ؽـم ,ؾوفدت من را ٍع وؿع ظؾقفا .ؾؼقل َلا :ممن هذا افوفد؟ ؿافت :من جريج,
كزل من صومعته ؾواؿعـيش( .)1
ؾؼقفا ف َعؾِم
روى أسمق اًمٚمٞم٨م ذم شمٗمًػمه أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :فو ـان ُجريج افراهب ً
أن إجابة أمه أؾضل من صالتهش(.)2
ُمٌ٤مطم٤م ,ويمذًمؽ
يٕمٜملٟٕ :مف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م يم٤من اًمٙمالم اًمذي ُحيت٤مج إًمٞمف ذم اًمّمالة ً
يم٤من ذم أول ذيٕمتٜم٤م صمؿ ٟمًُخ ,ومال جيقز أن ُجيٞمٌٝم٤م إٓ أن يٕمٚمؿ أٟمف وىمع هل٤م أُمر ُمٝمؿ,
ومٞمجقز ًمف أن ي٘مٓمع اًمّمالة.
ىم٤مل اًمِمٞمخ :دل احلدي٨م قمغم أن ـم٤مقمتٝمام ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م واضمٌ٦م ,ودل إصمر قمغم:
 )1أن ًمألم أن شمدقمق قمغم اًمقًمد قمٜمد اعمُخ٤مًمٗم٦م.
 )١ودل إصمر قمغم أن اطمتج٤مب اًمقًمد قمـ أُمف قم٘مقق.
 )٢ودل إصمر قمغم أن اًمدقم٤مء يم٤من ُجم٤مزاة قمغم ضمٜمس اعمٕمّمٞم٦مٟٕ ٩مف ًمـام ُمٜمٕمٝم٤م أن شمٜمٔمر
إمم وضمٝمف ,ويٜمٔمر إمم وضمٝمٝم٤م ٩دقم٧م قمٚمٞمف أن يٌتٚمٞمف سم٤مًمٜمٔمر ذم وضمقه اعمٞم٤مُمٞمس ,وهـ
اًمزواين ٩ومٗمل طمٚمقل اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف دًمٞمؾ قمغم إظمالًمف سمٗمرض اإلضم٤مسم٦م.
أيْم٤م قمغم أن ذم اًمًٗمر قم٘مق ًىم٤مٟٕ ٩مف إذا يم٤من قم٤م ًّىم٤م سم٤مٓطمتج٤مب وشمرك
 )٣ودل ً
اجلقاب – ُمع احلْمقر – ومٗمل َهمٞمٌتف سم٤مًمًٗمر أقمٔمؿ.
أيْم٤م قمغم أن ـم٤مقمتٝمام واضمٌ٦م ذم شمرك اًمٜمقاومؾ.
 )٤ودل ً
(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)1١1٥( :وُمًٚمؿُ )١٤٤1( :مـ طمدي٨م أيب هريرة

.

( ( )2ضعقف جدا) ,أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن" )٦٣٨٥( :وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم " ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م" ()١١٧٢
ُمـ طمدي٨م طمقؿم٥م اًمٗمٝمري وهق ُمـ ـمريؼ ًمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ يزيد سمـ طمقؿم٥م اًمٗمٝمري قمـ أسمٞمف سمف.وومٞمف
حمٛمد سمـ يقٟمس اًم٘مرر ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع وومٞمف جم٤مهٞمؾ ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل قم٘مٌف وهذا إؾمٜم٤مد جمٝمقل.
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أيْم٤م قمغم أن أقمامل اًمٕم٤مُمٚملم – وإن يمثرت – وـم٤مقم٦م اعمٓمٞمٕملم – وإن
 )٥ودل إصمر ً

قمٔمٛم٧م – وزه٤مدة اًمزاهديـ – وإن اٟمتٝم٧م ٓ ُيقازي يًػم اًمٕم٘مقق.
وضمري٩م يم٤من ُِمـ أقمٌد سمٜمل إهائٞمؾ ,وأومْمؾ أهؾ زُم٤مٟمفُ ,ظم ِرىم٧م ًمف اًمٕم٤مدة,
ِ
٥م
و ُيمقؿمػ سم٤مًمٙمراُم٦م .وم٘م٤مل ًمٚمٛمقًمقدُ :مـ أسمقك؟ ىم٤مل :اًمراقمل ,صمؿ ُقمقىم٥م سم٠من ًمـ ْؿ ُجيِ ْ
ٟمداء أُمف .ومام اًمٔمـ سمٛمـ يم٤من دوٟمف ذم اًمٗمْمؾ ,وومقىمف ذم اًمٕم٘مقق ؟
وم٢من ىمٞمؾ :ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتج٤مرة ٓ يِمٌف اجلٝم٤مدٕ ٩ن اجلٝم٤مد همرور ,واًمـ ُٛمج٤مهد
ُمٕمرض ًمٚم٘متؾ واجلراح ,ووم٘مد إقمْم٤مء ,سمِخالف ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمتج٤مرةٟٕ ٩مف يًٚمؿ ذم
اًمٔم٤مهر.
وم٤مجلقاب :أن ي٘م٤مل :اًمقًمد سم٤مًمغ طمر رؿمٞمد قم٤مىمؾ ,ومٚمؿ َيٛمٚمٙم٤م ُمٜمٕمف ُمـ ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة
اًمتل ومٞمٝم٤م رو٤م ُمٕمٌقده ,وٓ وٓي٦م ٕطمد ,وٓ اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ًمف ُمٜمٕمف ُمـ همػم ؾمٌ٥م.
وم٢من ىمٞمؾٟٕ :مف ىمد ُي ْ٘متؾ ومتتْم٤مقمػ طمناهتام ,وومٞمف أقمٔمؿ اًمير قمٚمٞمٝمام.
ىمٚمٜم٤م :قمغم إذي٦م يدور إُمر ,وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم هلام قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٤مٟمً٤م ,وؾمٚمٌف ومٞمف
اظمتٞم٤مره ,وطمرم قمٚمٞمف أذيتٝمام.
أيْم٤م ذم
وإن يم٤من ذم اًمِمٝم٤مدة رو٤م اًمرب ,صمؿ إن يم٤من ذم اجلٝم٤مد أذيتٝمام ,ومٗمل ؾمٗمره ً
طم٩م ٟم٤مومٚم٦م أو قمٛمرة ,أو ـمٚم٥م قمٚمؿ ,وومْمٞمٚم٦م ودم٤مرة أذي٦م قمٚمٞمٝمام ,وهلذا ُمٜمٕم٤مه وٟم٤مؿمداه اهلل
شمٕم٤ممم ,وطمزٟم٤م وسمٙمٞم٤م وشمقهل٤م ظمٚمٗمف ,وم٘مد حت٘م٘م٧م إذي٦م قمٚمٞمٝمام.
وم٢من ىمٞمؾ ٓ :ؾمقاء ,وم٢من أذي٦م اجلٝم٤مد أقمٔمؿ جلقاز أن ُي٘متؾ ,سمخالف ُمً٠مًمتٜم٤م.
ىمٚمٜم٤م :هذا ومرق سم٤مـمؾ ُمّم٤مدم ًمً٤مئر اًمٜمّمقصُ ,مٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮧ ﮨﮩﮪ ﴾

[اإلهاء.] ١٢ :
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وهق قمٌ٤مرة قمـ أىمؾ إذي٦م ,وإذي٦م ُحمرُم٦م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ,قمغم أٟمف إن يم٤من ذم

اجلٝم٤مد شمٖمرير ,ومٗمل يمؾ ؾمٗمر شمٖمرير.
وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ« :إن ادساؾر ومافه ظذ َؿ َؾ ٍ
ت إال ما وؿى اهلل تعاػش(  .)1يٕمٜمل:
قمغم هٚمؽ.
ِ
حل ِّؼ إذي٦م ,وم٢مٟمف ذيمر
ً
وأيْم٤م وم٢مٟم٤م ٓ ٟمًُٚمؿ أن اًمـ َٛمٜمع ُمـ اجلٝم٤مد يم٤من ًمٚمتٖمرير ٩سمؾ هق َ
ذم احلدي٨م إسمقة ,واجلٝم٤مد ,صمؿ احلُٙمؿ ُمرشمًٌ٤م قمغم إسمقة ,ومٕمٚمٚمف اًمٜمٌل ﷺ سم٤مٕسمقة طمٞم٨م
ىم٤مل :هؾ ُمـ واًمد ْيؽ أطمد طمل؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل :وم٤مرضمع إًمٞمٝمام...وهذا ٟمص ذم اًمتٕمٚمٞمؾ,
وحي٤مل قمغم همػمه.
ومال جيقز أن ُيؽمك شمٕمٚمٞمؾ ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦مُ ,
وأيْم٤م وم٢من ذم شمرك اًمًٗمر شمرك ومْمٞمٚم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ,وـم٤مقمتٝمام واضمٌ٦م قمغم ُم٤م
ً
ىمررٟم٤م ,واًمقاضم٥م رقم٤مي٦م اًمٗمرض.


( ( )1موضوع).ذيمره أسمق اعمح٤مؾمـ اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل ذم يمت٤مسمف اًمٚم١مًم١م اعمرصقع ومٞمام ٓ أصؾ ًمف أو سم٠مصٚمف ُمقوقع
( ,)11٦وىم٤مل قم٘مٌف :ىم٤مل اًمٜمقوي ذم هتذيٌفً :مٞمس هذا ظمؼما قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ,وإٟمام هق ُمـ يمالم سمٕمض
اًمًٙمٞم٧م واجلقهري أٟمف قمـ سمٕمض إقمراب اهـ ,وأورده اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م
اًمًٚمػ ,وذيمره اسمـ ِّ
( ,)٧٨٥وذيمره سمٕمدة أًمٗم٤مظ صمؿ ىم٤مل :ويمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اهـ.
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فصن :يف طمب العمي

واقمٚمٛمقا – أرؿمدٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ – أن اًمقًمد إذا هؿ سمٓمٚم٥م قمٚمؿ ٟمٔمرت :إن يم٤من
ؾصل :دمض ؾ باف ع ؾم

ُمٗمروو٤م قمٚمٞمف ومال ـم٤مقم٦م هلام ومٞمف ,وًمف أن ُهي٤مضمرٕ ٩ن اًمرؾمقل ﷺ ىم٤مل« :ال
قمٚمام
ً
يٓمٚم٥م ً
ضاظة ألحد دم معصقة اهلل – تبارك وتعاػ – ش( .)1

وإن يم٤من يٓمٚم٥م ٟمقاومؾ اًمٕمٚمؿ وآشمً٤مع ومٞمف سمٕمد حتّمٞمؾ ومرض اًمٕملم ,ومٓم٤مقمتٝمام
ُم٘مدُم٦م قمغم اًمٜمقاومؾٕ ٩ن ـمٚم٥م ٟمقاومؾ اًمٕمٚمؿ ىمرسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم.
وىمد ىمدم اًمٜمٌل ﷺ صحٌتٝمام قمغم ٟمقاومؾ اجلٝم٤مد – قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه –.
وأُم٤م إن يم٤من ذم سمٚمده َجيد ُمدارؾم٦م اعمً٤مئؾ واًمٗم٘مف – قمغم ـمري٘م٦م اًمت٘مٚمٞمد – وطمٗمظ
ٟمّمقص اًمٕمٚمامء ٩وم٠مراد أن ئمٕمـ ًمٌٚمد آظمر يتٗم٘مف ومٞمف قمغم ُمثؾ ـمري٘متف ًمـ ْؿ جيز إٓ سم٢مذهنام٩
ٕٟمف ًمٞمس سم٢مذهنامٟٕ ٩مف ًمٞمس إلؾم٘م٤مط ومرض.

وإن أراد اًمـٛمٝم٤مضمرة ًمٚمتٗم٘مف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ,وُمٕمروم٦م اإلمج٤مع ,وُمقاىمع ِ
اخلالف,
ُ

وُمراشم٥م اًم٘مٞم٤مس ,وم٢من وضمد ذم سمٚمده ذًمؽ ًمـ ْؿ َيـجز ًمف اخلروج إٓ سم٢مذهنام ,وإن ًمـ ْؿ جيد
ذًمؽ ذم سمٚمده ومٚمٞمخرج ,وٓ ـم٤مقم٦م هلام ذم ُمٜمٕمفٕ ٩ن حتّمٞمؾ درضم٤مت اًمـ ُٛمجتٝمديـ ومرض
قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م.
وًمـٝمذا ىم٤مل ؾمحٜمقنَُ :م ْـ يم٤من ً
أهال ًمت٘مٞمٞمد اًمٕمٚمقم ,ورضم٤مء اإلُم٤مُم٦م ومٕمٚمٞمف ومرض أن
يٓمٚمٌٝم٤م ,واطمت٩م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﴾ [آل قمٛمران.] 11٣ :
(  )1أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم" ُمًٜمده" (ُ )٢٦٦مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ,واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ()٢1٤1
ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ احلّمـ سمف .وضم٤مء سمٜمحقه ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿُ ,)1٧٣1( :مـ طمدي٨م قمكم
.سمٚمٗمظ ٓ ( :ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ,إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ) – .هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ – وقمٜمد اًمٌخ٤مري:
( ٓ ـم٤مقم٦م ذم ُمٕم ّمٞم٦م ,إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ).
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فصن :طاعة الوالذيْن يف الشبوات

وم٠مُم٤م ـم٤مقمتٝمام ذم اًمِمٌٝم٤مت ومقاضمٌ٦م ,ومٚمق يم٤من آسمـ ذم ـمٕم٤مُمف قمغم هم٤مي٦م اًمقرع :إُم٤م ُمـ
ؾصل :ضاظ ةاف واف ديندمافشب فا ت

يمً٥م يده ,أو ُمـ ضمٝم٦م ىمد ُقمرف ـمٞمٌٝم٤م ,وأسمقاه ي٠ميمالن ُمـ إؾمقاق ,وؾم٤مئر ُم٤م ذم أيدي
اًمٜم٤مس سم٤مًمتج٤مرات.
وضمٌ٧م ـم٤مقمتٝمام ذم إيمؾ ُمٕمٝمامٕ ٩ن شمرك
ْ
وم٢من شم٠مذي٤م وشمٜمٖمّم٤م سم٤مٟمٗمراد اًمقًمد سمٓمٕم٤مُمف٩
اًمًٙمٜمك ُمٕمٝمام قمغم طمد
اًمِمٌٝم٦م ورع ,وـم٤مقمتٝمام ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ومرض ,وهٙمذا اًم٘مقل ذم ُّ
ؾمقاء.
وم٢من ىمٞمؾ :ريمقب اًمِمٌٝم٦م ُمٜمٝمل قمٜمف ,وـم٤مقمتٝمام ُم٠مُمقر هب٤م ,ومٚمِـ َؿ ىمد ُْم٧م أُمر اهلل
سمٓم٤مقمتٝمام قمغم َهنْٞمف قمـ اًمِمٌٝم٦م؟
ىمٚمٜم٤مً :مِ َـام سمٞمٜم٤م ُمـ أن اهلل شمٕم٤ممم طمرم أذيتٝمام ,ومٗمل ظمالومٝمام ريمقب اًمـ ُٛمحرم وًمٞمس ذم
ريمقب اًمِمٌٝم٦م ريمقب اًمـ ُٛمحرم.

ؾمٗمرا ًمتج٤مرة وـمٚم٥م دٟمٞم٤م ؟
وم٢من ىمٞمؾُ :م٤م ىمقًمؽ إن أٟمِم٠م اًمقًمد ً
وم٤مجلقاب :أٟم٤م ٟمٜمٔمر ,وم٢من يم٤من إٟمام يرضمق ذم يمً٥م اًمًٗمر ُمثٚمام ُيرضمك ذم يمًٌف وهق
ُم٘مٞمؿ ,ومال َخيرج إٓ سم٢مذهنام ,وإن يم٤من يرضمق أيمثر ُمـ ذًمؽ ٟمٔمرت ,وم٢من يم٤من ذم يمٗم٤مف,
ً
ومْمال إذا هنٞم٤مه.
خلروج,
وإٟمام يٓمٚمٌٝم٤م
شمٙم٤مصمرا ,ومٚمق أذن ًمف أسمقاه ًمٜمٝمٞمٜم٤مه قمـ ا ُ
ً
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ُ ,صمؿ هددهؿ وم٘م٤مل ﴿ :ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [اًمتٙم٤مصمر.]٣ – 1 :
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وإن يم٤من إٟمام يٓمٚمٌٝم٤م ًمـٛمّم٤محلف ,وُمّم٤مًمح أهٚمف ,وُم٤م ٓسمد ًمٚمٜم٤مس ُمٜمف ذم ِ
ُم١مهنؿ

اًمٌلم,
ووفم٤مئٗمٝمؿ اًمالزُم٦م هلؿ ,وُم٤م إن ًمـ ْؿ يٙمًٌقه َحل٘متٝمؿ احل٤مضم٦م اًمٗم٤مدطم٦م واًمير ِّ
واحل٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مس ,ومال ـم٤مقم٦م هلام ذم هذا.
ويمام طمرم قمٚمٞمف أذيتٝمام ,طمرم قمٚمٞمف أذيتف ,وٟمحـ وإن ىمٚمٜم٤م إن أذيتف طمرام ,ومذًمؽ
ُم٘مرون سم٠مٓ يت٠مذى اًمقًمد.
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ« :ال رضر وال رضارش( .)1
ُ
يٗمّمؾ اعمِمٙمالت ,أٓ شمرى أٟمف ًمق أذومقا مجٞم ًٕم٤م قمغم اهلَالك
وهذا اًمٙمالم قمدل

ًمِـٛمًٖمٌ٦م َحل٘متٝمؿ ,وًمٚمقًمد ـمٕم٤مم يًت ُّد رُمؼ واطمد وم٢مٟمف ي٠ميمٚمف دوهنام؟

وم٢من ىمٞمؾ :أًمٞمس ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إذا اطمتٚمؿ اًمٖمالم ومٚمٞمذه٥م طمٞم٨م ؿم٤مء ,وًمٞمس ٕسمق ْيف
ُمٜمٕمف؟
ىمٚمٜم٤م :هذا وارد ذم احلـْم٤مٟم٦مٟٕ ٩مف ىمٌؾ أن َيـحتٚمؿ يم٤من شمٍمومف ذم ُم٠مواه ,وُمٌٞمتف
سم٤مظمتٞم٤مر يم٤مومٚمف دون اظمتٞم٤مره.

( ( )1حسن فغره) ,أظمرضمف اًمديٜمقري ذم اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ( ,)٢1٥1و اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (,)٢1٦٨
ُمـ ـمريؼ قمثامن سمـ حمٛمد سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل طمدصمٜمل قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمدراوردي قمـ قمٛمرو سمـ
ومذيمره .وصح ُمرؾمال قمـ حيٞمك اعم٤مزين يمام ذم ُمقـم٠م

حيٞمك اعم٤مزين قمـ أسمٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
اًمٓمري٘ملم.
ُم٤مًمؽ (.)١٦٤٧وم٤محلدي٨م طمًـ سمٛمجٛمقع
ْ

شمٜمٌٞمف :وًمف ـمرق أظمرى وٕمٞمٗم٦م ضمدا يمحدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( )11٢٢و طمدي٨م
قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف .)١٢٣1( :ومل شمًٚمؿ ُمـ اًمْمٕمػ.
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حلـْم٤مٟم٦م رء ,وًمٞمذه٥م سمٜمٗمًف طمٞم٨م ؿم٤مء,
وم٢مذا اطمتٚمؿ ًَمـ ْؿ يٌؼ قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق ا َ

ؼم واًمٕم٘مقق ,وم٘مٌؾ سمٚمقهمف ٓ يتح٘مؼ
وم٤مًمٌٚمقغ ُمً٘مط ٕطمٙم٤مم احلْم٤مٟم٦مُ ,مقضم٥م ٕطمٙم٤مم اًم ِّ
ُمٜمف قم٘مقق ًمٕمدم اًمتٙمٚمٞمػ ,وسمٕمد اًمٌٚمقغ ٓ طمْم٤مٟم٦م ًم٘مٞم٤مُمف سمٜمٗمًف.
وُمٕمٜمك ىمقل ُم٤مًمؽ( :ومٚمٞمذه٥م طمٞم٨م ؿم٤مء) ,أي :ىمد أومٚم٧م قمـ أطمٙم٤مم احلْم٤مٟم٦م ,وإذا
طمّمؾ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٌٚمقغ طمرُم٧م قمٚمٞمف أذيتٝمام ,ويم٤مٟم٧م أطمٙم٤مُمف حت٧م اًمؼم واًمٕم٘مقق إمم أن
يٛمقت هر ًُم٤م.
وُم٤مًمؽ ُم٤م شمٙمٚمؿ ذم أطمٙم٤مم اًمٕم٘مقق أًمٌت٦م ,يدل قمغم هذا اًمت٠مويؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذم أول
اًمٙمت٤مب أن ً
رضمال ىم٤مل عم٤مًمؽ :يمت٥م َإزم أيب ُمـ سمالد اًمًقدان أن أىمدم قمٚمٞمف ,وأُمل متٜمٕمٜمل.
وم٘م٤مل :أـمع أسم٤مك وٓ شمٕمص أُمؽ.
وم٢من ىمٞمؾ :أًمٞمس ىمد ىم٤مل ُم٤مًمؽ :وًمٞمس ٕسمق ْيف ُمٜمٕمف؟
حلْم٤مٟم٦م ُمـ همػم أن يٚمح٘مٝمام أذي٦م ,وم٠مُم٤م إذا سمٚمغ
ىمٚمٜم٤مُ :مٕمٜم٤مهً :مٞمس هلام ُمٜمٕمف سمِحٙمؿ ا َ
َـح٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﴾
وُمٚمؽ اًمتٍمف صمٌت٧م أطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ ,ودظمؾ شم ْ

[اإلهاء .]١٢ :وؾم٤مئر اًمٔمقاهر.
وم٢من يم٤من ذم ؾمٗمره ُ
وطمزهنام طمرم ذًمؽ قمٚمٞمف ,قمغم أٟمف ًمٞمس ذم ضمقاسمف ُم٤م يدل
أذامه٤م
ُ
قمغم اًمًٗمر ,وإٟمام ُمٕمٜم٤مه ُمٚمؽ ٟمٗمًفَ ,يٛمٌم ذم اًمٌٚمد طمٞم٨م يريد ,ويٌٞم٧م طمٞم٨م أراد.
وحم ِّ٤مل اًمٗمًقق واًمٗمجقر ومٜمٝمٞم٤مه قمـ ذًمؽ
أٓ شمرى ًمق أراد أن يٌٞم٧م ذم ُمٔمٜم٦م اًمري٥م َ
ًمزُمف ـم٤مقمتٝمامٕ ٩ن ؾمقء ـمري٘متف شم١مذهيام.
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فصن :خمالفة الوالذين يف النوافن

وأُم٤م ىمقل أيب ٟمٍم سمـ اًمّمٌ٤مغ( :ال ُُياهد إال بنذهنام ,ؾلما افسػر فؾتجارة وافعؾم,
ؾصل :خماف ػ ةاف واف ديندمافـ وا ؾل

ؾقستحب اشتئذاهنام ,وال َُيب ظؾقه).

ومٞمحتٛمؾ أن يريد وضمقب اؾمتئذاهنام ذم اجلٝم٤مدً ٩مِ َـام ومٞمف ُمـ اًمتٖمرير سم٤مًمٜمٗمقس ,وٓ
اؾمتئذاهنام ذم اًمتج٤مرة ,وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿً ٩مِ َـام ومٞمف ُمـ يمً٥م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م.
َجي٥م
ُ
وم٠مُم٤م إن ُمٜمٕم٤مه ُمـ اًمًٗمر ذم اًمتج٤مرة واًمٕمٚمؿ ومٚمـؿ يتٕمرض أسمق ٟمٍم هلذه اًمّمقرة وٓ
يٌلم ومٞمف
ىمّمده٤م سم٤مًمٙمالم ,وإن أراد أن ًمٞمس ًمـٝمام ُمٜمٕمف ُمـ اًمًٗمر وم٘مقل ُجمٛمؾً ,مـ ْؿ ِّ
صقرة ُمـ اًمّمقر :وم٢من أراد سم٤مًمتج٤مرة ُم٤م إن شمريمف ًَمـح٘مف اًمير قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ,وسم٤مًمٕمٚمؿ ُم٤م
جي٥م قمٚمٞمف قمٚمٛمف ومٝمق صحٞمح ,وإن أراد سمف اًمتٙم٤مصمر ذم ومْمقل اًمدٟمٞم٤م واًمتقؾمع ذم طمٓم٤مُمٝم٤م,
وم٘مد سمٞمٜم٤مه ,وهق ىمقل ُمًٌقق سم٤مإلمج٤مع.
ويمذًمؽ إن أراد سمف ٟمقاومؾ اًمٕمٚمؿ ,وم٘مد سمٞمٜم٤م أن ـم٤مقمتٝمام ومرض ,وهق ُم٘مدم قمغم حتّمٞمؾ
اًمٜمقاومؾ .وومرىمف سملم اجلٝم٤مد وؾم٤مئر إؾمٗم٤مر ىمد أسمٓمٚمٜم٤مه.
وىمقل اًمٜمٌل ﷺ ًمٚمقًمد« :ارجع إفقفام ؾلضحؽفام ـام أبؽقتفامش( ُ ,)1يٌٓمؾ هذا
اعمذه٥م.
ويمذًمؽ ىمقًمف ﷺ ًممظمر« :تبتغي األجر من اهلل؟ش ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل« :ؾارجع إػ
أيْم٤م.
وافديك ؾلحسن صحبتفامش( .)2وشم٘مديٛمف ُصحٌتٝمام قمغم ُصحٌتف ﷺ يٌٓمٚمف ً
( )1

(حسن) ,أظمرضمف أمحد )٥٣٨1( :وأسمق داود )١٤١٧( :واًمٜمً٤مئل ( )٣1٥٢واسمـ ُم٤مضمف)١٦٧١( :
وهمػمهؿُ ,مـ ـمريؼ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م قمـ أسمٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
صدوق اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ,وم٤محلدي٨م حسن.

(  )2أظمرضمف ُمًٚمؿُ )١٤٣٨( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
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وم٢من ىمٞمؾٟ :مَحٛمٚمف قمغم اًمٜمدب ,واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤من:



أحدمها :أٟمف ىم٤مل« :تبتغي األجر من اهلل تعاػش ,ومجٕمؾ إُمر إًمٞمف ٓ قمٚمٞمف.
وافثاين :ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [اًمٌ٘مرة.] ١٢١ :
ُمٌ٤مطم٤م :وىمد ُ ِهنل ِ
اًمقزم قمـ ُمٜمٕمٝم٤م قمـ اًمٜمٙم٤مح,
وضمف اًمدًمٞمؾ :أن اًمٜمٙم٤مح إُم٤م أن يٙمقن ً
أو يٙمقن اًمٜمٙم٤مح ُمًتح ًٌّ٤م ,وم٘مد ىمدم اًمـ ُٛمًتح٥م قمغم ـم٤مقم٦م إب ,ومٞمًتدل سمتحريؿ
اًم َٕم ْْمؾ ووضمقب اإلٟمْٙم٤مح قمغم أن ـم٤مقمتٝمام ذم شمرك اًمٜمقاومؾ ٓ دم٥م ,وهذا أىمقى فم٤مهر
فمٗمرت سمف ,ومٚمٞمٙمـ هذا أصالً ,ومٛمتك َد َقم َٞم٤م إمم شمرك اعمًتح٥م ومال ـم٤مقم٦م هلام.
اجلواب:
أُم٤م شم٠مويٚمؽ ًمٚمحدي٨م ومال يتقضمف قمغم ىمقًمف« :ارجع إفقفام ؾلضحؽفام ـام أبؽقتفامش.
ٕٟمف أوضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع ,وىمدُمف قمغم اجلٝم٤مد ,وقمغم ُصحٌتف ﷺ ,ومٝمق ٟمص ذم
ُمقوع ِ
اخلالفٕ ٩ن ظمالومٜم٤م ذم ُمـَحؾ يٜمٝمٞم٤مٟمف ويٌٙمٞم٤من ًِمٗمراىمف.
واحلدي٨م اًمث٤مين اًمذي ىم٤مل ومٞمف :شمٌتٖمل إضمر ُمـ اهلل؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .إٟمام ضمٕمؾ إُمر إًمٞمف
ٓ قمٚمٞمفٟٕ ,مف ًمٞمس ذم احلدي٨م أهنام َهنٞم٤م وٓ سمٙم ًٞم٤م وطمزٟمً٤م.
وم٢مذا ًمـ ْؿ يٜمٝمٞم٤مه ص٤مرت ُصحٌتٝمام ٟمٗمالً ,وىمد ىمدُمٝم٤م اًمٜمٌل ﷺ قمغم ُصحٌتف ,وقمغم
ٟمقاومؾ اجلٝم٤مد.
وأُم٤م أي٦م :ومال طمج٦م ومٞمٝم٤م أًمٌت٦م ,وذًمؽ أهن٤م واردة ذم ُمٕم٘مؾ سمـ يً٤مر وأظمتف – وهل
ُمٓمٚم٘م٦م صمٞم٥م – إٓ أن قمٛمقُمٝم٤م ُجمٛمع قمٚمٞمف ,وٓ َجيقز ًمألب َقم ْْمؾ اسمٜمتف قمـ اًمٜمٙم٤مح.
واجلقاب قمغم هذا أن ٟم٘مقل ٓ :دم٥م ـم٤مقم٦م اًمٌٜم٤مت ٔسم٤مئٝمـ ذم اعمٜمع ُمـ اًمٜمٙم٤محٟٕ ٩مف
إٟمام دم٥م ـم٤مقمتٝمام قمغم اًمقًمد ومٞمام يٚمح٘مٝمام ومٞمف رضر وأذي٦م.
وم٠مُم٤م شمزوي٩م اًمٌٜم٤مت ومٖم٤مي٦م هور إب ٩سمؾ رضر أسم٤مء وأذيتٝمؿ وظمقومٝمؿ ُمـ ؾمقء
اًمٕم٤مىمٌ٦م ُمـ سم٘م٤مئٝمـ ذم اًمٌٞمقت.
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وهذه ىمْمٞم٦م يًتقي ومٞمٝم٤م قمٜمد يم٤موم٦م اًمٕم٘مالء سمٙم٤مء إسمقيـ قمٜمد ؾمٗمر اًمقًمد وهورمه٤م

زوجيف ,هذا ُمع ُم٤م ذم اًمٜمٙم٤مح ُمـ َحتّملم اًمٗمروج ,وشمًٙملم اجلقارح قمـ ُمقاىمٕم٦م
قمٜمد شم ْ
اًمـٛمح٤مرم ,وسم٘م٤مء اًمٜمًؾ اًمذي ٓ َحتّمؾ هذه ِ
اخلّم٤مل إٓ سمف.
َ
صمؿ هذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب شم٘مديؿ اًمٜمقاومؾ قمغم ـم٤مقمتٝمام ٩وإٟمام هذا ُمـ طم٘مقق أدُمٞملم,
ومٞمج٥م ًمٚمٌٜم٧م قمغم أسمٞمٝم٤م أن يقومٞمٝم٤م هذا احلؼ – أقمٜمل :أن يكم قم٘مد ٟمٙم٤مطمٝم٤م ,ومٝمق ُمـ
طم٘مقق أدُمٞملم ,وهذا يمام ًمق يم٤من ًمٚمقًمد قمغم أسمقيف ُم٤مل حيت٤مج إًمٞمف ,ومه٤م ُمًتٖمٜمٞم٤من قمٜمف,
ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يقومٞمف إي٤مه.
وىمد سمٞمٜم٤م أن وضمقب ـم٤مقمتٝمام ُم٘مرون سمدومع إذي٦م قمـ اًمقًمد.
قمغم أن ُم٤مًم ًٙم٤م ىمد ىم٤مل ٓ :يٙمقن إب قم٤موالً ذم اًمٌٙمر سمر ِّد أول ظم٤مـم٥م.
ؾنن ؿقل :هؾ دم٥م ـم٤مقمتٝمام ذم شمرك اًمًٜمـ؟
اجلواب :أُم٤م اًمًٜمـ اًمراشمٌ٦مُ ,مثؾ طمْمقر اجلامقم٤مت ذم اعمً٤مضمد ,وريمٕمت َْل اًمٗمجر,
واًمقشمر ,وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
وم٢من دقمٞم٤مه حل٤مضمتٝمام اًمـ َٛمرة سمٕمد اًمـٛمرة ومٚمٞمٓمٕمٝمام ,وأُم٤م إن يم٤من ذًمؽ قمغم اًمدوام
واًمٚمزوم ومال ـم٤مقم٦م هلام ومٞمفٕ ٩ن ومٞمف إُم٤مشم٦م ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم.
وىمد ُروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملً ......" :م٘مد مهٛم٧م أن آُمر سمحٓم٥م وم ُٞمحٓم٥م ,صمؿ آُمر
وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ
سم٤مًمّمالة ومٞمُ١مذن هل٤م ,صمؿ آُمر رضمالً وم ُٞم١مم اًمٜم٤مس ,صمؿ أظم٤مًمػ إمم رضم٤مل
ِّ
سمٞمقهتؿ"( .)1


(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)٥٣٣( :وُمًٚمؿُ )٥٤1( :مـ طمدي٨م أيب هريرة
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فصن :يف صمة روي الرحي

روى اًمٌخ٤مري أن رضمالً ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ,أظمؼمين سمٕمٛمؾ يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م.
ؾصل :دمص ؾ ة ذوياف رحم

وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ« :تعبد اهلل ال تؼك به صقئًا ,وتؼقم افصالة ,وتُميت افزـاة ,وتصل
افرحمش( .)1
ُ
افواصل بافـ ُؿؽاؾئ :وفؽن
وروى قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :فقس
افواصل افذي إذا ُؿطعت ِ
رمحُ ُه وصؾفاش(.)2
وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل( :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :أٟم٤م اهلل ,وأٟم٤م اًمرمحـ ,ظمٚم٘م٧م اًمرطمؿ,
ُ
اؾمام ُمـ اؾمٛمل ,ومٛمـ وصٚمٝم٤م وصٚمتف ,وُمـ ىمٓمٕمٝم٤م سمتتف)( .)3
وؿم٘م٘م٧م هل٤م ً
وذم احلدي٨م :ىمٞمؾ« :يا رشول اهلل ,أي افـاس خر؟ ؿال :أتؼاهم هلل ,وأوصؾفم
فؾرحم ,وآمرهم بافـ َؿعروف وأهناهم ظن ادـؽرش( .)4
(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مريُ ,)1٢٨٥( :مـ طمدي٨م أيب أيقب ا ٕٟمّم٤مري
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مريُ ,)٤٨٨1( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

.
وًمٞمس قمـ اسمـ قمٛمر

.

(  ( )3صحقح فغره) ,أظمرضمف أمحد )1٥٧٥( :واًمؽمُمذي (ُ ,)1٨1٦مـ طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
 ,وهق ُمـ ـمريؼ أيب اًمرداد قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمف .وأسمق اًمرداد ىمٞمؾ اؾمٛمف رداد واعمِمٝمقر
أسمق اًمرداد ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ُم٘مٌقل ,وًمف ـمريؼ أظمرى قمٜمد أيب داودُ )1٥٨٣( :مـ ـمريؼ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٌد
اًمرمحـ سمـ قمقومف ومذيمر ٟمحقه ,وٟمٌف اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمقاؾمٓم٦م سملم أيب ؾمٚمٛم٦م وأسمٞمف هق أسمق اًمرداد ٕن أسم٤م ؾمٚمٛم٦م مل
يًٛمع ُمـ أسمٞمف ؿمٞم ًئ٤م ,وًمٙمـ احلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده ومٞمِمٝمد ًمف طمدي٨م أيب هريرة ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري:
( )٤٨٧٧ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ( :إن اًمرطمؿ ؿمجٜم٦م ُمـ اًمرمحـ ,وم٘م٤مل اهللُ :مـ وصٚمؽ وصٚمتف ,وُمـ ىمٓمٕمؽ
ىمٓمٕمتف ) وطمدي٨م قم٤مئِم٦م

قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن" )٦٤٥٤( :سمٜمحق طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدم.

( ( )4ضعقف) ,أظمرضمف أمحد ,)١٦٣٢٣( :واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )٥٤٦واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن":
(ُ )٦٤٦٧مـ طمدي٨م ُدرة سمٜم٧م أيب هل٥م
=

 .وذم إؾمٜم٤مده ذيؽ اًم٘م٤ميض وؾمامك سمـ طمرب
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( :أوص٤مين ظمٚمٞمكم سمّمٚم٦م اًمرطمؿ وإن أدسمرت ,وأُمرين أن أىمقل

احلؼ وًمق يم٤من ُُم ًّرا)( .)1
وروى ُيمري٥م – ُمقمم قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس – أن ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث – زوج رؾمقل
اهلل ﷺ أظمؼمشمف أهن٤م أقمت٘م٧م وًمٞمدة ,و ًَمـ ْؿ شمًت٠مذن اًمٜمٌل ﷺ ومٚمام يم٤من يقُمٝم٤م أظمؼمشمف.
ىم٤مل« :أو َؾعؾ ِ
ت؟ش ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ .ىم٤مل« :آجرك اهلل ,أما إكك فو أظطقتفا أخوافك ـان
َ َ
أظظم ألجركش(.)2
ىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿً :مـام ظمرج اًمٜمٌل ﷺ إمم ُمٙم٦م قمرض ًمف رضمؾ ,وم٘م٤مل :إن يمٜم٧م
شمريد اًمٜمً٤مء اًمٌٞمض واًمٜمُّقق إدم ومٕمٚمٞمؽ سمٌٜمل ُمدًم٩م .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :إن اهلل مـع
مـِّي بـي مدفَج بصؾتفم افرحم ,وضعـفم دم فبات اإلبلش( .)3
وروي أن أسم٤م ـمٚمح٦م يم٤من ًمف ضمٜم٤مت شمٕمجٌف ,وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ,إن اهلل – شمٌ٤مرك
ُ
وشمٕم٤ممم – ي٘مقل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [ آل قمٛمران.] ٨١ :

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقمٌد اهلل سمـ قمٛمػمة وهؿ وٕمٗم٤مء ذم احلدي٨م .وم٤محلدي٨م ٓ يّمح.
(  ( )1صحقح فغره) ,أظمرضمف اخلرائٓمل اًمً٤مُمري ذم يمت٤مسمف ُمٙم٤مرم إظمالق ( ,)١٦٢واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف
( )٣٣٨واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ( )٦٤٧وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (ُ ,)٢٤٦/١مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ
واؾمع قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمّم٤مُم٧م قمـ أيب ذر سمف .واحلدي٨م صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف.
(  )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)١٤٨١( :وُمًٚمؿُ ,)٨٨٨( :مـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث

.

( ( )3ضعقف) ,أظمرضمف اخلرائٓمل اًمً٤مُمري ذم يمت٤مسمف ُمٙم٤مرم إظمالق (ُ ,)١٦٥مـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد قمـ
زيد سمـ أؾمٚمؿ سمف .وهِم٤مم سمـ ؾمٕمد اعمدين اعمٕمروف سمٞمتٞمؿ زيد هق وٕمٞمػ وٕمٗمف أمحد واسمـ ُمٕملم وهمػممه٤م,
وم٤محلدي٨م (ضعقف),
ِ
ص إسمٚمِٝمؿ ويمَ رائٛمٝم٤م.
ًمٌ٤مت :أي أراد ظم٤مًم ُ
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وإن أطم٥م أُمقازم إزم برحــاء ,وإهن٤م صدىم٦م هلل ,أرضمق سمره٤م وذظمره٤م قمٜمد اهلل,

ومْمٕمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل طمٞم٨م أراك اهلل ,ىم٤مل :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :بخٍ  ,ذفك مال رابح,
ذفك ٌ
رابح ,وؿد شؿعت ما ؿؾت ,وإين أرى أن جتعؾفا دم األؿربغش.
مال ٌ
وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦مُ :
أومٕمؾ ي٤م رؾمقل اهلل ,وم٘مًٛمٝم٤م أسمق ـمٚمح٦م ذم أىم٤مرسمف وسمٜمل قمٛمف( .)1
ُ
أؾضل افصدؿة ظذ ذي افرحم افؽاصحش(.)2
وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :
ُ
وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :افصدؿة ظذ ادسؽغ صدؿة ,وظذ ذي افرحم ثـتان:
ُ
صدؿة وصؾةش( .)3
وروى قمٌد اهلل سمـ أيب اجلٕمد :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :ال يزيد دم افعؿر إال افز ,وال
يرد افؼدر إال افدظاءش( .)4
(  )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ,)1٣٥1( :وُمًٚمؿُ )٨٨٧( :مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
( )2

.

(حسن بشواهده) .أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ( ,)1١٧١واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن":
وذم يمت٤مسمف أداب (ُ )٨مـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ُمحٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أُمف أم يمٚمثقم سمـ ُقم٘مٌ٦م ومذيمره ,وًمف
ـمريؼ أظمرى قمٜمد أمحد )١٢٤٢1( :وذم إؾمٜم٤مده طمج٤مج سمـ أرـم٠مة وهق ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ وومٞمف طمٙمٞمؿ سمـ
سمِمػم جمٝمقل ,واحلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف يرشم٘مل إمم احلًـ .

(  ( )3صحقح فغره) .أظمرضمف أمحد ,)1٥١١٦( :واًمدارُمل ذم" ُمًٜمده" ( ,)1٦١١واسمـ ُم٤مضمف)1٧٣٣( :
 .وهق ُمـ ـمريؼ

اًمْمٌٕمل
واًمؽمُمذي ( )٥٥1واًمٜمً٤مئل (ُ ,)١٤٧١مـ طمدي٨م ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر ُّ
طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ قمـ اًمرسم٤مب سمٜم٧م ُصٚمٞمع قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر ,ورسم٤مب مل َشم ِ
رو قمٜمٝم٤م إٓ طمٗمّم٦م ,واحلدي٨م
ًمف ؿمقاهد ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ )1111( :هؾ زم أضمر ذم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ ( :
ٟمٕمؿ ًمؽ أضمر ُم٤م أٟمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ ) ,وم٤محلدي٨م صحٞمح ًمٖمػمه.
( ( )4حسن بشواهده) .أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ,)٣1١١( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن"ُ ,)٨٦٤١( :مـ طمدي٨م
صمقسم٤من هبذا اًمٚمٗمظ وومٞمف زي٤مدة (وإن رضمؾ ًم ُٞمحرم اًمرزق سمخٓمٞمئ٦م يٕمٛمٚمٝم٤م ) ,وهق ُمـ ـمريؼ قمٌداهلل سمـ أيب
اجلٕمد قمـ صمقسم٤من سمف ,وقمٌد اهلل سمـ أيب اجلٕمد جمٝمقل طم٤مل وًمٙمـ ًمف ـمريؼ أظمرى قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد قمٜمد
اًمؽمُمذي ( )١1٢٨وذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )٧٢١سمدون ذيمر ( وإن رضمؾ ًم ُٞمحرم اًمرزق سمخٓمٞمئ٦م يٕمٛمٚمٝم٤م )
=
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وذم احلدي٨م أن رضمالً ىم٤مل« :يا رشول اهلل ,إن يل ذوي أرحام ُ
أصل ويؼطعون,

وأظػو ويظؾؿون ,وأُ
حسن و ُيسقئون ,أؾلُـاؾئفم؟ ؿال :ال ,إذن تسـون مجق ًعا :وفؽن
ُ
خذ افعػو وصؾفم ,ؾنكه فن يزال معك طفر من اهلل  ما ــت ظذ ذفك ذوي أرحام
ُ
أصل ويؼطعونش( .)1
(ٓ شمٜمْزل اًمرمح٦م قمغم ىمقم ي٠موي إًمٞمٝمؿ ىم٤مـمع رطمؿ)(.)2
وذم احلدي٨م( :إن أقمجؾ اًمٓم٤مقم٦م صمقا ًسم٤م صٚم٦م اًمرطمؿ)( .)3
وروي أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل« :األرواح جـود جمـدة ,ؾام تعارف مـفا ائتؾف ,وما تـاـر
ُ
مـفا اختؾفش( .)4


= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٤محلدي٨م طمًـ سمِمقاهده.

( ( )1حسن بشواهده).أظمرضمف أمحدُ ,)٥٦11( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ,وذم ؾمٜمده طمج٤مج سمـ
أرـم٠مة وهق ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ ,وًمٙمـ ضم٤مء احلدي٨م سمٜمحقه ذم ُمًٚمؿ )١٤٤٧( :وأمحدُ ,)٦٨٨١( :مـ
طمدي٨م أيب هريرة

 ,وم٤محلدي٨م طمًـ سمِمقاهده.

( ( )2ضعقف جدا) ,أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ,)٥٢واحلًلم سمـ طمرب ذم اًمؼم واًمّمٚم٦م (,)1٢٤
واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن"ُ )٦٤٨1( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أيب أورم وهق ُمـ ـمريؼ أيب إدام إؾمٚمٛمل
قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم سمف ,وأسمق إدام هق ؾمٚمٞمامن سمـ زيد يمذسمف اسمـ ُمٕملم وىم٤مل قمٜمف اًمٜمً٤مئل ُمؽموك احلدي٨م,
وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا.
(  ( )3صحقح فغره).أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من (ُ )٣٣1مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة

 ,وومٞمف قمٜمٕم٦م احلًـ اًمٌٍمي,

وًمٙمـ احلدي٨م ًمف ؿمقاهد ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( ,)11٨١وطمدي٨م قمٌد
اًمرمحـ سمـ قمقف ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )٨٦٧وومٞمٝم٤م وٕمػ يًػم وم٤محلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف يرشم٘مل إمم اًمّمح٦م.
(  )4قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ( ,)٢٢٢٥وأظمرضمف ُمًٚمؿُ )١٥٢٧( :مـ طمدي٨م أيب هريرة.
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فصن :يف األجذاد واجلذات

(إذا فمٝمر اًم٘مقلُ ,
وظمز َن اًمٕمٛمؾ ,وائتٚمٗم٧م إًمًٜم٦م ,وشمٌ٤مهمْم٧م اًم٘مٚمقب ,وىمٓمع يمؾ
ذي رطمؿ َر ِمحف ,ومٕمٜمد ذًمؽ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل وم٠مصٛمٝمؿ وأقمٛمك أسمّم٤مرهؿ)( .)1
ؾصل :دماألج دا د واجل دا ت

وؾم٤مئر إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم هذا اًمٌ٤مب ىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم أول اًمٙمت٤مب.
ؾنن ؿال ؿائلُ :م٤م ىمقًمؽ ذم إضمداد واجلدات ؟
ٟمّم٤م ٕطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ,واًمذي قمٜمدي – واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل –
ؾاجلوابِّ :أين ًَمـ ْؿ َأر ومٞمف ًّ
أهنؿ ٓ يٌٚمٖمقن ُمٌٚمغ أسم٤مء.
واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء:
أطمده٤م :أٟمف ٓ ي٘م٤مل هلام واًمدان ٩ومال يدظمالن حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﴾ [ًم٘مامن.] 1٣ :
وٓ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮝ ﮞ ﴾ [اإلهاء.]١٢ :

وإٟمام ي٘م٤مل ًمـٝمؿ آسم٤مء قمغم ؾمٌٞمؾ اًمـ َٛمج٤مز ٩وًمذًمؽ َجيقز ؾمٚم٥م آؾمؿ قمٜمٝمؿ ,ومٞم٘مقل
اًم٘م٤مئؾ جل ِّدهً( :مٞمس هذا أيب) ,وؾمٚم٥م آؾمؿ أصدق آي٦م قمغم اعمج٤مز.

( ( )1حسن بشواهده) .أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" ( )٥1٦1و"اعمٕمجؿ إوؾمط" (ُ ,)1٤٦٧مـ
طمدي٨م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد وهق ُمـ ـمريؼ احلج٤مج سمـ ومراومّم٦م قمـ أيب قمٛمر قمـ ؾمٚمامن سمف  ,واحلج٤مج سمـ
ومراومّم٦م ىم٤مل قمٜمف أسمق زرقم٦م سمٍمي ًمٞمس سم٤مًم٘مقي  ,وىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم ٓ سم٠مس سمف .وًمف ـمريؼ أظمرى ذم يمت٤مب
اًمٓمري٘ملم.
اعمدظمؾ إمم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( ,)٤١٣وم٤محلدي٨م طمًـ سمٛمجٛمقع
ْ
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وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٤مًمٚمٗمظ اًمقاطمد ٓ يتٜم٤مول احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز قمغم ُم٤م أووحتف ذم

أصقل اًمٗم٘مف.
وأيْم٤م :وم٢مهنؿ ٓ يدظمٚمقن ذم اًمتثٜمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [اإلهاء:

 .] ١٢ومٚمق أرادهؿ ًم٘م٤مل( :أطمدهؿ أو يمٚمٝمؿ).
وُمٜمٝم٤م ُم٤م روى ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح« :أن رجالً ؿال :يا رشول اهلل ,أي افـاس أحق
ب ِ ُحسن صحابتي؟ ؿال :أمك .ؿال :ثم َمن؟ ؿال :أمك .ؿالُ :ثم من؟ ؿال :أمك .ؿال:
ثم َمن؟ ؿال :ثم أباك ,ثم أدكاك أدكاكش( .)1
ورواه أسمق داود ذم (اًمًٜمـ) ,ىم٤مل« :يا رشول اهلل ,من أبر؟ ؿال :أمك وأباك ,وأختك
وأخاك ,وموالك افذي يع ذاك ,حؼا واجبا ورمحا موصوفةش(.)2
وجه افدفقل :أن اًمً٤مئؾ اؾمتٗمّمؾ اًمٜمٌل ﷺ ذم أقمٞم٤من َُمـ يؼم ,ومٗمّمؾ اًمٜمٌل ﷺ

اجلقاب ,ومٌدأ سم٤مٕم ,وضمٕمؾ هل٤م صمالصم٦م أرسم٤مع اًمؼم ,صمؿ صمٜمك سم٤مٕب ,صمؿ صمٚم٨م سمِٛمـ ؾمقاهؿ,
سمٚمٗمظ ُمًت٤مق ,وهق إدٟمك وم٤مٕدٟمك ,اىمت٣م هذا شمرشمٞم٥م ُمـ ؾمقى إب وإم.

( )1
سمحًـ اًمّمحٌ٦م ( )٤٨٦1وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمؼم
أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب سم٤مبُ :مـ أطمؼ اًمٜم٤مس ُ

واًمّمٚم٦م وأداب سم٤مب :سمر اًمقاًمديـ وأهنام أطمؼ سمف (.)١ - 1/ ١٤٣٧
( ( )2ضعقف) ,أظمرضمف أسمق داود )٤1٣1( :وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )٢11/١١وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل
ذم "ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى" ( )٢11/٣وأظمرضمف أسمق ُٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ذم " ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م" (ُ )١٢٨٧/٤مـ ـمريؼ
يمٚمٞم٥م سمـ ُمٜمٗمٕم٦م قمـ ضمده

وضم٤مء قمٜمد اًمٓمؼماين وأيب ٟمٕمٞمؿ ُمـ ـمريؼ يمُٚمٞم٥م سمـ ُمٜمٗمٕم٦م قمـ أسمٞمف قمـ

ضمده ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ يمام ذم اًمٕمٚمؾ ًمقًمده ُمً٠مًم٦م رىمؿ ( )١1١٣واعمرؾمؾ أؿمٌف اهـ.
ُمٜم٘مٓمٕم٤م وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه صحٞمح يِمٝمد ًمف قمدة
ىمٚم٧م :وـمرق احلدي٨م مل شمًٚمؿ ُمـ وٕمػ وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ًمٙمقٟمف
ً
أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ( ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ صح٤مسمتل  ).......احلدي٨م.
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واًمٌداي٦م سم٤مٕىمرب وم٤مٕىمرب ,و ًَمـ ْؿ يذيمر إضمداد وٓ اجلدات ٩سمؾ رشم٥م اإلظمقة

قمغم أسم٤مء ذم طمدي٨م أيب داود.
وأيْم٤م :وم٢مٟمف ﷺ وضمف اخلٓم٤مب وم٘م٤مل« :أمك ,ثم أمك ثم أباكش ,ومٚمق أراد إضمداد
ً
ًمذيمرهؿ سمٚمٗمظ اجلٛمع.
وُمٜمٝم٤م ِ
اًمٕمٚم٦م اًمتل قمٚمؾ اًمٗم٤مـمر احلٙمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه اعمً٠مًم٦م وذًمؽ أٟمف ىم٤مل:
﴿ ﮝ ﮞ ﴾ [ اإلهاء.]١٢ :
ومً٤مق ذم أي٦م أٟمقا ًقم٤م ُمـ اًمؼمُ ,صمؿ قمٚمؾ ذًمؽ وم٘م٤مل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﴾ [اإلهاء.]١٣ :
ريب اًمقًمد واًمداه دون أضمداده ,وؾم٤مئر
وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ سيح ذم اعمً٠مًم٦م ٩وإٟمام ُي ِّ
أرطم٤مُمف ,وم٤مىمت٣م اظمتّم٤مصٝمام سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمً٠مًم٦م.
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فصن :ون هي روو األرحاً

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ :أووحقا ًمٜم٤م َُم ِـ اًمـ ُٛمراد سمذوي إرطم٤مم.
سمٕمض اًمٕمٚمامء ُِمـ أهؾ اًمٜمٔمر :صٚم٦م اًمرطمؿ إٟمام َدم٥م إذا يم٤من هٜم٤مك َحمرُمٞم٦م٩
ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل ُ
ؾصل  :من هم ذوواأل رحا م

ذيمرا وأظمر أٟمثك ًَمـ ْؿ َجيز أن يتٜم٤ميمح٤م ,يم٤مٔسم٤مء
وذًمؽ ذم يمؾ
ؿمخّملم ًمق يم٤من أطمدمه٤م ً
ْ
وإُمٝم٤مت واإلظمقة وإظمقات وإضمداد واجلدات – وإن قمٚمقا – وإوٓد وأوٓدهؿ
– وإن ؾمٗمٚمقا – وإقمامم واًمٕمامت ,وإظمقال واخل٤مٓت .وم٠مُم٤م أوٓد ه١مٓء ومٚمٞمً٧م
سمٕمْم٤م.
اًمّمٚم٦م سمٞمٜمٝمؿ واضمٌ٦مٕ ٩هنؿ جيقز أن يٜمٙمح سمٕمْمٝمؿ ً
جلٛمع سملم إظمتلم واعمرأة وقمٛمتٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤مٕ ٩ن
واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذا :أٟمف حيرم ا َ
اجلٛمع سمٞمٜمٝمـ ي١مدي إمم ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ سمٞمٜمٝمـ ُمـ أضمؾ اًمٖمػمة ,ومٞمت٘م٤مـمٕمـ ,ويمؾ ُم٤م أدى إمم
ىمٓمع اًمقاضم٥م يم٤من طمرا ًُم٤م.
وجيقز اجلٛمع ذم اًمٜمٙم٤مح سملم سمٜمت َْل اًمٕمؿ وسمٜمت َْل اخل٤مل ,وإن شمٖم٤ميرن وشم٘م٤مـمٕمـ ,وُم٤م
سمٕمْم٤م.
ذًمؽ إٓ أن صٚم٦م هذا اًمرطمؿ ًمٞمً٧م سمقاضمٌ٦مٟٕ ٩مف جيقز أن يٜمٙمح سمٕمْمٝمؿ ً
وىمد َحلظ أسمق طمٜمٞمٗم٦م هذا اعمٕمٜمك ,وم٘م٤ملَ ( :حيرم اًمؽماضمع ذم ِ
اهلٌ٦م سملم يمؾ ذي رطمؿ
ذيمرا وأظمر أٟمثك ًمـ ْؿ يتٜم٤ميمح٤مٕ ٩ن اًم٘مراسم٦م
حمرم ٩وهؿ يمؾ ؿمخّملم ًمق يم٤من أطمدمه٤م ً
شم٘متيض يمقن اعم٤مل صٚم٦م وم٤مؾمؽمضم٤مقمف ُي١مدي إمم اًم٘مٓمٞمٕم٦م).
ىم٤مل اًمِمٞمخ :وأُم٤م أٟم٤م ومرأي٧م ذم احلدي٨م( :إن اهلل شمٕم٤ممم يً٠مل قمـ اًمرطمؿ ,وًمق
سم٠مرسمٕملمش( .)1
(  )1مل أىمػ قمٚمٞمف.
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وجي٥م صٚمتف
وم٢من صح احلدي٨م – واهلل أقمٚمؿ سمف – اىمت٣م ؾم٘مقط اقمتٌ٤مر ا ًْمـ َٛمحرُمٞم٦مَ ,

ؾمقاء يم٤من ُحمر ًُم٤م أم ٓ.
واعمٕمروف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذوي إرطم٤مم :يمؾ َُمـ ًمٞمس سمٕمّمٌ٦م وٓ ذي ؾمٝمؿ ,وهؿ
وًمد إظمقات ,وسمٜم٤مت اإلظمقة ,وسمٜمق اإلظمقة ًمألم ,وسمٜمق إظمقات اًمٌٜم٤مت ووًمد سمٜم٤مت
آسمـ ,وسمٜم٤مت إقمامم ,وإظمقال ,واخل٤مٓت ,ووًمدهؿ ,وإقمامم ُمـ إم ,وسمٜمقهؿ,
واًمٕمامت وأؿم٘م٤مؤهـ ٕب أو ٕم ,واجلدات ,واجلدة أم أيب إم ,و َُمـ أدٟمك ُمٜمٝمؿ.
وروى اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل :ىم٤مل قمثامن سمـ قمٗم٤من

( :يم٤من قمٛمر َيٛمٜمع أىمرسم٤مءه

اسمتٖم٤مء وضمف اهلل ,وأٟم٤م أقمٓمل أىمرسم٤مئل اسمتٖم٤مء وضمف اهلل ,و ًَمـ ْؿ ُي َر ُمثؾ قمٛمر)( .)1
ويمت٥م قمٛمر إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمريُُ ( :مر َذ ِوي اًم٘مراسم٤مت أن يتزاوروا وٓ
يتج٤موروا)(.)2
حل٘مقق,
ووضمٝمف :أن هذا اعم٤مل ظمية طمٚمقة ,واًمتج٤مور يقضم٥م اًمتزاطمؿ قمغم ا ُ
واؾمتٞمٗم٤مء اعمٜم٤مومع ,وذًمؽ يقرث اًمقطمِم٦م وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ.
سمرارإ ٩هنؿ َسم ُّروا أسم٤مء وإسمٜم٤مء ,ويمام ًمقاًمدك
وىم٤مل ُحم٤مرب سمـ دصم٤مر( :إٟمام ُؾم ُّٛمقا أ ً
قمٚمٞمؽ طمؼ ,ومٙمذًمؽ ًمقًمدك قمٚمٞمؽ طمؼ)( .)3

مح٤مد سمـ زيد قمـ طمٌٞم٥م
طمدصمٜم٤م ّ
ي٤مدي ىم٤مل ّ
( ( )1حسن) ,ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر (ُ ,)٨٦/٢مـ ـمريؼ ّ
اًمز ّ
واًمز ي٤مدي هق حمٛمد سمـ زي٤مد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمزي٤مدي ىم٤مل احل٤مومظ
طمٌٞم٥م قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل ىم٤مل قمثامن ومذيمرهّ ,
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م صدوق خيٓمئ ,وم٤محلدي٨م (حسن),
(  )2ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر ( ,)111/٢واسمـ ؾمالم ذم يمت٤مب إُمث٤مل (ص  )1٣٧سمدون إؾمٜم٤مد.
اًمز ي٤مدي قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس قمـ حم٤مرب
( ( )3حسن) ,ذيمره اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمٌ٤مر (ُ )٨٦/٢مـ ـمريؼ ِّ
سمـ دصم٤مر ومذيمره ,وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ ًمٚمزي٤مدي ومٝمق حمٛمد سمـ زي٤مد سمـ قمٌٞمد اهلل صدوق خيٓمئ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ حمٚمف اًمّمدق.
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وأٟمِمد:
إذا يم٤من ًمـ ْؿ يّمٚمُح قمٚمٞمـف إىمـ٤مرب

وُمـ ذا اًمذي شمرضمق إسم٤مقم ُد ٟمٗمٕمف

اًمزسمػم قمٚمٞمف ,وم٘م٤مل
ويروى أن قمروة سمـ هِم٤مم قم٤مشم٥م أظم٤مه هِم٤م ًُم٤م ذم شمٗمْمٞمؾ أظمٞمف ُّ
هِم٤مم:
ــؼما
ريب ًمٙم ُ
وُمٚمٙمٜمــل ِّ
ٜمــ٧م أٟمــ٤م اًم َ٘م ْ

وم٠مىمًؿ ًمـق يم٤مٟمـ٧م ُمٜم٤ميـ٤ميمام ُم ًٕمـ٤م
وٓسمـ اًمزسمػم:
ٌ
واصـؾ
وٓ يًتقي قمٌدان ذم احلٙمؿ

وقمٌــ ٌد ٕرطمــ٤مم اًم٘مراسمــ٦م ىمــ٤مـم ُع

وًمٖمػمه:
أظمــ٤مك أظمــ٤مك إن ُمـــ ٓ أظمــ٤م ًمــف

يمًــ٤م ٍع إمم اهلٞمجــ٤م سمٖمــػم ؾمــالح

وإن اسمــ قمـ ِّؿ اعمـرء ومـ٤مقمٚمؿ ضمٜم٤مطمـف

وهؾ يٜمٝمض اًمٌـ٤مزي سمٖمـػم ضمٜمـ٤مح

وىم٤مل طمً٤من:
ىمــقُمل سمٜمــل وواًمــدي وهمــػمهؿ

ىمـــق ٌم ي١مًمـــػ سمٞمٜمٜمـــ٤م إرطمـــ٤مم

سمــؾ ًمًــ٧م أقمــرفُ طمرُمــ٦م وىمراسمــ٦م

إٓ وأىمـــرب ُمـــٜمٝمام اإلؾمـــالم

وذم اًمـ َٛمثؾ اًم٘مديؿ( :اإلؾمالم َر ِطم ٌؿ).
ويم٤من ي٘م٤ملُ( :مـ ُمٜمٕمف إىمرب أسم٤مح اهلل ًمف إسمٕمد).
وىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر( :اطمذروا صمال ًصم٤م ,وم٢مهنـ ُمتٕمٚم٘م٤مت سم٤مًمٕمرش :اًمٜمٕمٛم٦م شم٘مقل :ي٤م
ٚم٧م .واًمرطمؿ شم٘مقل :ي٤م ربُ ,ىمٓمِ ْٕم ُ٧م).
ت ,وإُم٤مٟم٦م شم٘مقل :ي٤م رب ,أُيمِ ُ
ٗمر ُ
ربُ ,يم ْ
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وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد :صٚم٦م اًمرطمؿ ُهتقن احلً٤مبُ ,صمؿ ىمرأ ﴿ :ﭫﭬﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [اًمرقمد.]١1 :
يبُ :م٤م شم٘مقل ذم اسمـ اًمٕمؿ؟ ىم٤مل( :قمدوك وقمدو قمدوك).
وىمٞمؾ ٕقمرا ّ
ور ِوي أن رضمالً ُمـ أذاف اًمٕمرب دظمؾ قمغم سمٕمض اعمٚمقك ,ومقىمع ذم أظمٞمف ,وذم
ُ
وم٢مين ٔيمؾ حلٛمل ,وٓ أدقمف
ا ًْمـ َٛمجٚمس رضمؾ يِمٜم٠مه ,ومنمع ُمٕمف ذم اًم٘مقل ,وم٘م٤ملُ( :مٝمالًِّ ,
ٔيمؾ).
ويم٤من ي٘م٤مل( :اًم ُٕم٘مقق صمٙمؾ َُمـ ًمـ ْؿ يثٙمؾ).
وىم٤مل قمكمُ( :مـ وٛمـ زم واطمد ٌة وٛمٜم ُْ٧م ًمف أرسم ًٕم٤مَُ :مـ وصؾ رمحف :ـم٤مل قمٛمره,
رمح٦م رسمف)( .)1
وو ِّؾمع ًمف ذم رزىمف ,ودظمؾ ْ
وأطمٌف أهٚمفُ ,
وىم٤مل احلًـ( :اسمدأ أهٚمؽ سمِٛمٙم٤مرم إظمالق ,وم٢من اًمثقاء( )2ومٞمٝمؿ ىمٚمٞمؾ)( .)3


( ( )1ضعقف جدا) ,أظمرضمف أسمق سمٙمر اًمديٜمقري ذم اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ( ,)١1٧1وذم إؾمٜم٤مده قمٞمًك سمـ
قمٌد اهلل سمـ حمٛمد يروي قمـ آسم٤مئف أؿمٞم٤مء ُمقوققم٦م يمام ذيمر ذًمؽ اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م ذم
إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ( )1٥1/١وم٤مٕصمر ٓ يّمح.
( )2
اًمـٛم٘م٤مم.
اًمث َقاء :أي ـمقل ُ

( ( )3ضعقف جدا) ,ذيمره أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م ا ٕوًمٞم٤مء (ُ )٥٨/٢مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ َؾم ْٚمؿ ,ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ
ظم٤مًمد سمـ همزوان ,ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ُحمرز سمـ قمقن ,ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قم٤مُمر سمـ َي ًَ٤مف ,قمـ حيٞمك ومذيمره ,وحيٞمك هق اسمـ
أيب يمثػم وومٞمف قم٤مُمر سمـ يً٤مف ىم٤مل قمٜمف اسمـ قمدي ُمٜمٙمر احلدي٨م ,وم٤مٕصمر ٓ يّمح ,ومل أىمػ قمٚمٞمف أٟمف ُمـ ىمقل
احلًـ.
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فصن :وعنى الزيادة يف العىر
( )1

وم٢من ىمٞمؾ :ومام ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل ﷺ( :صٚم٦م اًمرطمؿ شمزيد ذم اًمٕمٛمر) ُ ,مع ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ؾصل  :م عـىاف زيا د ةدماف عؿ ر

﴿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [إقمراف.] ٢٣ :
وضمٝملم:
ىمٚمٜم٤م :ذيمر اسمـ ُىمتٞمٌْ٦م :أن اًمزي٤مدة ذم اًمٕمٛمر شمٙمقن قمغم ْ
أطمدمه٤م :ؾمٕم٦م احل٤مل واًمزي٤مدة ذم اًمرزق وقم٤مومٞم٦م اًمٌدن ,وشمٜمٕمٞمؿ اًمٌ٤مل – قمغم ُم٤م ضم٤مء
ًػ اخلقص,
ذم سمٕمض احلدي٨م أن اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ُمقؾمك أٟمف ُيٛمٞم٧م قمدوه ُصمؿ رآه سمٕمد َي ُّ
وم٢مين ىمد أوم٘مرشمف(.)2
وم٘م٤مل :ي٤م رب ,وقم ْدشمٜمل أن ُمتٞمتف .وم٘م٤مل :ىمد ومٕمٚمْ٧م ذًمؽِّ ,
اًمٗم٘مر هق اعمقت إيمؼم).
وىمديام ىمٞمؾُ ( :
ً
وهذا يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ًم ـٞمس ُمـــ ُمــ٤مت وم٤مؾمــؽماح سمٛمٞمــ٧م

ــ٧م إطمٞمـــ٤مء
ٞم٧م ُمٞمـ ُ
إٟمـــام اًمــــ َٛم ُ

ــػما
إٟمــام اعمٞمـــ٧م َُمــــ يٕم ــٞمش وم٘مـ ً

يم٤مؾمـــ ًٗم٤م سم٤مًمـــف ىمٚمٞمـــؾ اًمرضمـــ٤مء

( ( )1ضعقف جدا) ,أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب (ُ )111مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد

 ,وذم

إؾمٜم٤مده ٟمٍم سمـ مح٤مد اًمٌجكم وهق ُمؽموك احلدي٨م وومٞمف جم٤مهٞمؾ أيْم٤م ,واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ()٨٣٢
ُمـ طمدي٨م هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ ضمده
احلدي٨م وضم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس

 ,وذم إؾمٜم٤مده صدىم٦م سمـ قمٌد اهلل اًمًٛملم وهق ُمٜمٙمر
سمٜمحقه قمٜمد ُمٕمجؿ اسمـ ُم٘مرئ ( )٣٢٢وذم إؾمٜم٤مده جم٤مهٞمؾ.

وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ضمدا.
(  )2ذيمره اسمـ ىمتٞمٌ٦م ذم شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م ( ,)١٨٢/1واسمـ ومقرك إصٌٝم٤مين ذم ُمِمٙمؾ احلدي٨م وسمٞم٤مٟمف
( )٢1٥/1سمدون إؾمٜم٤مد.
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ٟم٘مّم٤م ُمـ احلٞم٤مة ,ضم٤مز أن
ىم٤مل اسمـ ُىمتٞمٌ٦م :ومٚمـام ضم٤مز أن ُيًٛمك اًمٗم٘مر ُمقشمً٤مُ ,
وجيٕمؾ ً

وجيٕمؾ زي٤مدة ذم اًمٕمٛمر......
ُيًٛمك اًمٖمٜمك طمٞم٤مةُ ,
واعمٕمٜمك اًمث٤مين :أن اهلل شمٕم٤ممم يٙمت٥م أضمؾ قمٌده ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ,و َيـجٕمؾ سمٜمٞمتف وشمريمٞمٌف
وهٞمئتف ًمتٕمٛمػم ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ,وم٢مذا وصؾ رمحف زاد اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ اًمؽميمٞم٥م ,وذم شمٚمؽ
اًمٌٜمٞم٦م ,ووصؾ ذًمؽ اًمٜم٘مص ,ومٕم٤مش صمالصملم أظمرى ,طمتك يٌٚمغ اعم٤مئ٦م ,وهق إضمؾ اًمذي
ٓ ُمًت٠مظمر قمٜمف ,وٓ ُمًت٘مدم.
ٟمٗمل أوم٤مت قمٜمٝمؿ واًمزي٤مدة ذم أومٝم٤مُمٝمؿ وقم٘مقهلؿ,
وىمٞمؾُ :مٕمٜمك اًمزي٤مدة ذم اًمٕمٛمرُ :
وسمّم٤مئرهؿ ,وًمٞمس زي٤مدة ذم أرزاىمٝمؿ ,وٓ ذم آضم٤مهلؿٕ ٩ن اهلل شمٕم٤ممم ومرغ ُمـ ذًمؽ يمٚمف.
وم٘م٤مل ذم إرزاق ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [ اًمزظمرف.] ٢١ :
وىم٤مل ذم أضم٤مل﴿ :ﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﴾
[إقمراف.]٢٣ :

وىمٞمؾُ :مٕمٜمك ذًمؽ :أن يٙمقن اًمً٤مسمؼ ذم اعمٕمٚمقم أٟمف إذا وصؾ َر ِمحف يم٤من قمٛمره أيمثر

اًمـحد اًمذي ؾمٌؼ ذم اًمٕمٚمؿ ,قمغم ُم٤م يقضمد ذم اعمًت٠مٟمػ.
ُمٜمف إذا ًَمـ ْؿ يّمؾ ,ومٞمٙمقن يمٚمف ذم َ
ويدظمؾ هذا شمَـح٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ُ
ومٙمالمه٤م ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮢ ﮣ
اًمـحدي٨م,
ﰘ﴾ [ وم٤مـمر .] 11 :وهذه أي٦م شمٓم٤مسمؼ َ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [إقمراف .] ٢٣ :وذًمؽ أن َُمـ وصؾ رمحف
ِومزيد ذم قمٛمره طمًٌام ىم٤مل اًمرؾمقل ﷺ ومامت سمٕمد اًمزي٤مدة ,ومٝمق إضمؾ اًمذي ٓ ُمًت٠مظمر
قمٜمف ,وٓ ُمًت٘مدم – وإن ىمٓمع – ويمذًمؽ ُمـ ٟم٘مص ذم قمٛمره قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﴾ [ وم٤مـمر .] 11 :ومامت ,ومٝمق أضمٚمف اًمذي ٓ يًت٠مضمر قمٜمف ,وٓ يًت٘مدم.
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ويِمٝمد هلذا اًمت٠مويؾ قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [ وم٤مـمر ,]1 :وم٠مظمؼم أٟمف
يزيد ذم اخلٚمؼ ُم٤م يِم٤مء.

وم٢من ىمٞمؾ :ومام ُمٕمٜمك ىمقًمف ﷺ« :أكت ومافك ألبقكش( .)1
ىمٚمٜم٤م :ىمد ىمررٟم٤م أن اًمقًمد ُمـ ٟمٓمٗم٦م إسمق ْيـ ,وأن شمرسمٞمتٝمام وشمٖمذيتٝمام وٟمِم٠مه٤م طمّمؾ
حل٥م ويٖمرس
ُمـ اًمٖمذاءُ ,صمؿ ُمـ اًمٚمٌـ ,صمؿ سم٤مًمٓمٕم٤مم ,ويمؾ ذًمؽ ًمألسمق ْيـ ٩ومٛمـ يزرع ا َ
حل٥م واًمثٛمرة ًمٚمزارع واًمٖم٤مرس.
اًمِمجر ,وم٢مٟمف يٙمقن ا َ
همػم أٟمف ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمٞمً٧م اًم٘مْمٞم٦م يمذًمؽ – قمغم اًمٕمٛمقم – وم٢مٟمف ٓ َيـ ْٛمٚمؽ أن
اًمـٛمٚمؽ ٓ ٟمٗمس ِ
يٌٞمٕمف ,وٓ يِمؽميف ومٞمًتخدُمف رىمٞم ً٘م٤م ,ومٞمٌ٘مك أن يراد سمف أطمٙم٤مم ِ
اًمـٛمٚمؽ –
قمغم ٟمحق ىمقل اًمٜمٌل ﷺ« :بغ افعبد وبغ افؽػر تر ُك افصالةش(.)2
وٓ يٙمٗمر اعمًٚمؿ سمؽمك اًمّمالة ,ومٞمثٌ٧م أن اعمراد سمف أطمٙم٤مم اًمٙمٗمرِ ,
وُمـ أطمٙم٤مم
اًمٙمٗمر :اًم٘متؾ ,ومٞم٘متؾ شم٤مرك اًمّمالة.

( )1

( صحقح بشواهده) ,أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ إوؾمط" (ُ ,)٥٤٦1مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل
ىم٤مل اًمٓمؼماين قم٘م٥م احلدي٨مُ ٓ :ي ْروى هذا احلدي٨م إٓ قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر إٓ هبذا اًمتامم
واًمِمٕمر إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد ,شمٗمرد سمف قمٌٞمد سمـ ظمٚمّم٦م اهـ  .وقمٌٞمد جمٝمقل احل٤مل وم٤مًمزي٤مدة ُمٜمٙمرة,وًمٙمـ ضم٤مء
احلدي٨م سمٜمحقه دون ذيمر اًمِمٕمر يمام ذم ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ( ,)١١٨1وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ وضم٤مء قمٜمد أمحد:
(ُ )٥٨1١مـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ومذيمره ,وًمف ـمريؼ صم٤مًمث٦م قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف,)١١٨1( :
ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمف .وم٤محلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده دون ذيمر اًمِمٕمر.

(  )2أظمرضمف ُمًٚمؿُ )٧١( :مـ طمدي٨م ضم٤مسمر

.
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وقمغم هذا اًمٜمحق ىمقل أيب سمٙمر ًَمـام ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل ﷺ« :ما كػعـي ٌ
مال ؿط ما كػعـي

مال أيب بؽرش .وم٘م٤مل أسمق سمٙمر

( :هؾ أٟم٤م وُم٤مزم إٓ ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل)( .)1

أراد :أن أىمقاًمؽ وأومٕم٤مًمؽ ٟم٤مومذة ومـل وذم ُم٤مزم يمٜمٗمقذ ىمقل ُم٤مًمؽ إؿمٞم٤مء ومٞمٝم٤م,
ومٞمٚمزُمف ـم٤مقمتف ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ,و َيـخّمف سم٤مًمؽمويح ,ويٜمٗمؼ قمٚمٞمف إذا اطمت٤مج ًمِـحؼ إُسمقة,
ٓ عمٕمٜمك زائد قمٚمٞمف ,سمِخالف اًمزوضمٞم٦م واعم٤مل.
صمؿ قم٤مًم٧م اعمً٠مًم٦م ,وشمْم٤مقمٗم٧م اًم٘مْمٞم٦م ,وىمرن اًمٗم٤مـمر ؾمٌح٤مٟمف ؿمٙمره سمِمٙمره ذم سم٤مب
اإليمرام واًمٕمٌقدي٦م ًمف ,وم٘م٤مل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [اإلهاء.]١٢ :
ذم سم٤مب إذى وإذي٦م ,وهذا ُم٘م٤مم ٓ يٕم٘مٚمف إٓ اًمٕم٤معمقن سم٤مهلل.
واهلل أعلم وأحكم.



(  ( )1صحقح) ,أظمرضمف أمحد ,)٦٣٣٥( :واسمـ ُم٤مضمفُ ,)٨٣( :مـ طمدي٨م أيب هريرة
إقمٛمش قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة سمف ,وإؾمٜم٤مده صحقح.
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