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ئٕمف وأطمٙم٤مُمف ، احلٛمد هلل اًمذي ؿمٞم   د ُمٜم٤مر اًمديـ وأقمالُمف ، وأووح ًمٚمخٚمؼ ذا

وسمٕم٨م صٗمقشمف وظمّم٤مئص أوًمٞم٤مئف اعمّمٓمٗملم ًمتبٚمٞمغ رؾم٤مًمتف ُمـ أنبٞم٤مئف يدقمقن إمم 

٦م سمٕمد اًمرؾمؾ ، شمقطمٞمده ، وشمرك ُم٤م ظم٤مًمٗمف ُمـ اعمٚمؾ ًمئال يٙمقن ًمٚمٜم٤مس قمغم اهلل طمج  

ٚمف قمغم ُمـ ؾمبؼ وهمؼم ٚملم وومْم  د اعمرؾمؾمٞمّ  ♀د وظمتؿ اًمدقمقة سمٜمبٞمٜم٤م حمٛم  

ُمـ إوًملم وأظمريـ ، وضمٕمؾ ذيٕمتف ُم١ميدة إمم يقم اًمديـ ، وويمؾ سمحٗمٔمٝم٤م ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ شم٘مقم سمف احلج٦م ، وشمرشمٗمع سم٘مقًمف اًمِمبٝم٦م ، وهؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ 

چ     چ  چ  ڇ   ڇ   چ: أخزُمٝمؿ طمراؾم٦م ذيٕمتف ، واًمتٗم٘مف ذم ديٜمف وم٘م٤مل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم 

 (.  79آل قمٛمران: ) چڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ    ڇ

وإرؾم٤مل  وضمٕمٚمٝمؿ ظمٚمٗم٤مء ذم أروف ، وطمجتف قمغم قمب٤مده وايمتٗمك هبؿ قمـ سمٕمثف ٟمبٞم٤مً 

ٟمذير ، وىمرن ؿمٝم٤مدهتؿ سمِمٝم٤مدشمف وؿمٝم٤مدة ُمالئٙمتف ، وم٘م٤مل ؿمٝمد اهلل أنف ٓ إهل إٓ هق 

ی    ی       ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ ٤مل :واعمالئٙم٦م وأوًمق اًمٕمٚمؿ وىم

 ( .  9اًمزُمر: ) چی  جئ  
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ؿ قمغم شمٕمٚم   وطم٨م  ، سمسٜمتف ومرض اًمٕمٚمؿ قمغم أُمتف  ♀ رؾمقل اهلل صمؿ سملم  

واؾمتٜمب٤مط اًمدٓئؾ واؾمتخراج ، واًمسٜمـ وُمقضمب٤مهت٤م ، واًمٜمٔمر ذم اًمٗم٘مف ، اًم٘مرآن وأطمٙم٤مُمف 

 .  1إطمٙم٤مم

ٟمبقي٤ًم ذيٗم٤ًم ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ُمٜمت٘م٤مة ُمـ يمت٥م ؾمبؾ ومٝمذه أرسمٕمقن طمديث٤ًم  وسمٕمد : 

ؼ حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين اًمٙمحالين  )  ُم٦م  اعمح٘مِّ الم ذح سمٚمقغ اعمرام ًمٚمٕمال  اًمس 

 ، وهل ؿم٤مُمٚم٦م ٕبقاب ُمتٜمققم٦م ، هذا سمٞم٤من أبقاهب٤م : ♫ ـه( 1182ت

            .إطمٞم٤مء اعمقات وومٞمف طمدي٨م واطمد 

 اطمد.اًمقىمػ وومٞمف طمدي٨م و 

 .اهلب٦م وومٞمف طمدي٨م واطمد 

 .آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وومٞمف طمدي٨م واطمد 

 .اًمقديٕم٦م وومٞمف طمدي٨م واطمد 

  اًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق واعمػماث وومٞمف أطمد قمنم طمديث٤ًم ، ُمٜمٝم٤م : ؾمت٦م أطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٙم٤مح

 ، وصمالصم٦م أطم٤مدي٨م ذم اًمٓمالق ، وطمديث٤من ذم اعمػماث. 

  اهلل شمٕم٤ممم وومٞمف ؾمت٦م قمنم اجلٜم٤مي٤مت واحلدود واًمتٕمزيرات وآداب اًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ

طمديث٤ًم ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚم٘متؾ واًمزٟمك واًم٘مذف وذب اخلٛمر واجلٜم٤مي٦م قمغم ُم٤م دون اًمٜمٗمس ، 

 واًمبٖمل .

                                                        

، ت:  54 – 53ًمٙمت٤مسمف اح٤مشمع " اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف" ص:♫ ُمـ ُم٘مدُم٦م اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي 1

 ـه. 1431،  1قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي ، دار اسمـ اجلقزي ، اًمري٤مض ، ط/



3 

 

     . إـمٕمٛم٦م واًمّمٞمد وومٞمف طمديث٤من 

    .إجامن واًمٜمذور وومٞمف طمديث٤من 

  .اًم٘مْم٤مء واًمبٞمٜم٤مت وومٞمف طمديث٤من 

  . آداب اعمسٚمؿ وومٞمف طمديث٤من 

وشمٜم٘مٞمحٝم٤م ، ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٗمقائد قمٚمٛمٞم٦م  وىمد ىمٛم٧م سمتجريده٤م ، وهتذيبٝم٤م ،

ُمتٜمققم٦م ذم طمقار اًمٙمت٤مب شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم مم٤م شمدقمق احل٤مضم٦م إًمٞمف ًمٖم٦م ووم٘مٝم٤ًم وأصقًٓ ، ومْماًل 

قمـ اًمقىمقف قمغم ُمذاه٥م اًمس٤مدة إئٛم٦م اعمحدصملم ذم اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ، ورسمٓمٝم٤م سمٕمٚمٚمٝم٤م 

 ☼. ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمبل اًمٙمريؿ 

" دًٓم٦م قمغم ذف  2يرد اهلل سمف ظمػماً يٗم٘مٝمف ذم اًمديـوذم احلدي٨م اًمّمحٞمح : " ُمـ 

اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ ، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ، وشمتبع أصم٤مر اًمٜمبقي٦م ، واًمٜمٔمر سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مين 

 اًمٕمجٞمب٦م ، وآؾمتدٓٓت اًمٚمٓمٞمٗم٦م. 

يـ ♫ : " ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ف ذِم اًمدِّ ـْ ََلْ َيَتَٗم٘م  َأْي :  -َوَُمْٗمُٝمقم احْلَِدي٨م َأن  َُم

ـْ اًْمُٗمُروع  ـْ ََلْ َيْٕمِرف  ...وَمَ٘مْد طُمِرَم اخْلػَْم  -َيَتَٕمٚم ؿ ىَمَقاقِمد اْْلِؾْماَلم َوَُم٤م َيت ِّمؾ هِب٤َم ُِم َن  َُم
ِٕ

َٓ َيُٙمقن وَمِ٘مٞمٝم٤مً  َٓ ـَم٤مًم٥ِم ومِْ٘مف ، وَمٞمَِّمّح َأْن ُيقَصػ سم٠َِمن ُف َُم٤م ُأِريَد سمِِف اخْلػَْم  ُأُُمقر ِديٜمف   .َو

يـ قَمغَم  َوذِم َذًمَِؽ  ف ذِم اًمدِّ سَمٞم٤َمن فَم٤مِهر ًمَِٗمْْمِؾ اًْمُٕمَٚماَمء قَمغَم ؾَم٤مئِر اًمٜم ٤مس ، َوًمَِٗمْْمِؾ اًمت َٗم٘م 

 . 3"ؾَم٤مئِر اًْمُٕمُٚمقم

                                                        

ً يٗم٘مٝمف ذم  71رىمؿ  32صحٞمح اًمبخ٤مري ص: 2 ، ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ظمػما

 ، ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمس٠مخ٦م .  1137رىمؿ  371اًمديـ ، صحٞمح ُمسٚمؿ ص:
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وطم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٕمٚمؿ هق اعمرشمبط سم٤مًمٕمٛمؾ سمف ، وهق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ، يمام 

ُم٦م اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ذم ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة ُمـ َل يٗم٘مٝمف  أن   وهذا يدل قمغم٤مل : " وم٘م 4ٟمب ف قمٚمٞمف اًمٕمال 

راد أوُمـ وم٘مٝمف ذم ديٜمف وم٘مد ، ٝمف ذم ديٜمف وم٘م   راد سمف ظمػماً أُمـ  ن  أيمام ،  ذم ديٜمف َل يرد سمف ظمػماً 

قمغم  ريد سمف جمرد اًمٕمٚمؿ ومال يدل  أ نْ إ٤م ُم  أو، ريد سم٤مًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ اعمستٚمزم ًمٚمٕمٛمؾ أإذا  سمف ظمػماً 

وقمغم ، اخلػم  ْلرادة يٙمقن ذـم٤مً  طمٞمٜمئذٍ  اًمٗم٘مفَ  وم٢من  ،  ظمػماً  ريد سمفأُمـ وم٘مف ذم اًمديـ وم٘مد  ن  أ

 " .واهلل اقمٚمؿ،  ول يٙمقن ُمقضمب٤مً إ

ٟمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمَؼ واًمسداَد ًمٙمؾِّ ظمػم، واًمٕمٗمَق قمام زل  سمف اًم٘مٚمؿ ، أو أظمٓم٠مه 

وؾمٚم ؿ قمغم اًمٗمٙمر ، إٟم ف وزم  ذًمؽ ، واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف ، واحلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم ، وصغم  اهلل 

يـ . د وآخف اًمٓم٤مهريـ ، وأصح٤مسمف أمجٕملم ، وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤مٍن إمم يقم اًمدِّ  ؾمٞمِّدٟم٤م حمٛم 

 

 ضم٤مُمٕم٦م دي٤ممم –أؾمت٤مذ اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن اعمس٤مقمد / يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اْلؾمالُمٞم٦م 

  

                                                                                                                                                               

 . 1/217ومتح اًمب٤مري  3

  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ًمبٜم٤من .،  1/89وٟمحقه ذم : ،  1/61 4
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  احلدي٨م إول : حتريؿ اًمرضراحلدي٨م إول : حتريؿ اًمرضر

 ¶  قَمب ٤مٍس  قمـ اسمـ *
ِ
رَ  ☺ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َٓ ََضَ رَ  }  ا َٓ َِضَ     َو

ـُ َُم٤مضَمْف (5)   .{ َرَواُه َأْْحَُد َواسْم

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ؾَمِٕمٞمدٍ   .( 6)ُِمْثُٚمُف ، َوُهَق ذِم اعْمَُقـم ٢ِم ُُمْرؾَمٌؾ ◙  َوًَمُف ُِم

                                                        

: )) ٓ  ☺ىمقًمف : "  532ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص :♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  (5)

ر سمٖمػم َر (( . هذه اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م ، َِضا ر (( سم٤مهلٛمزة  ، ووىمع  ََضَر وٓ َضا مهزة  ، وُروي )) إَضا

ىمٓمٜمل ، سمؾ وذم سمٕمض ٟمسخ " اعمقـم٠م " ، وىمد أثب٧م سمٕمُْمٝمؿ ار واًمدذًمؽ ذم سمٕمض رواي٤مت اسمـ ُم٤مضمف 

٦م هل٤م    ." هذه اًمرواي٦م وىم٤مل : ي٘م٤مل : ََض  وأَض سمٛمٕمٜمك ، وأنٙمره٤م آظمرون ، وىم٤مًمقا : ٓ صح 

، دار اعمٜمٝم٤مج ، ضمدة ،  516وٟمحقه ذم : اًمٗمتح اعمبلم سمنمح إرسمٕملم ، اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ص : 

 م. 2119ـه 1431،  2ط/

  - 22/221ٜمٔمر ًمٚمتقؾمع ذم خترجيف وسمٞم٤من ؿمقاهده وُمت٤مسمٕم٤مشمف : آؾمتذيم٤مر ، اسمـ قمبد اًمؼم ي 6

، شمٜم٘مٞمح اًمتٜم٘مٞمح ، اسمـ قمبد اهل٤مدي  114 – 113/  5،  سمٞم٤من اًمقهؿ واْلهي٤مم ، اسمـ اًم٘مٓم٤من   225

 ضاًمري٤م ،أوقاء اًمسٚمػ ،  وقمبد اًمٕمزيز سمـ ٟم٤مس اخلب٤مين، ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مد اهلل ، ت :  5/68

، جمٛمع  532 – 529، ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اسمـ رضم٥م ص : م 2117،  ـه 1428 ،  1، ط/

ي٦م ، اًمزيٚمٕمل  139 – 138/  4اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد ، اهلٞمثٛمل   ،    171 - 163/ 5، ٟمّم٥م اًمرا

، إرسمٕمقن   414  - 3/418، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ، إًمب٤مين  198/  4اًمتٚمخٞمص احلبػم ، اسمـ طمجر 

 . 216 – ٦211م وشمتٛمتٝم٤م رواي٦م ودراي٦م ، ظم٤مًمد اًمدسمٞمخل ص : اًمٜمقوي
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ـِ )  ىمقًمف : سْم ِٓ ـُ َُم٤مضَمْف َأجْْمَوُهَق ذِم اعْمَُقـم ٢ِم ُُمْرؾَمٌؾ ( وَ ُم٤مضمف )َوًَمُف ( َأْي   ٤مً َأظْمَرضَمُف اسْم

٤مُِم٧ِم َواًمْ  ـِ اًمّم  ـْ طَمِدي٨ِم قُمب٤َمَدَة سْم  ◙.َبٞمَْٝمِ٘مل  ُِم

ـِ ََيْٞمَك احَْ   ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َأبِٞمِف ُُمْرؾَمالً َوَأظْمَرضَمُف َُم٤مًمٌِؽ قَم ـْ َو٤مر  )سمِِزَي٤مَدٍة  ٤مِزيِنِّ قَم َُم

 ُ ُه اَّلل  ُ قَمَٚمٞمِْف ، َو٤مر  ـْ ؿَم٤مق  ؿَم٤مق  اَّلل   . (َوَُم

ارَ   ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد ىُمٓمْ  َوَأظْمَرضَمُف هِب٤َم اًمد   .٤مً َُمْروُمققم◙ ٜمِل  َواحْل٤َميمُِؿ َواًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  قَم

ـِ قَمب ٤مٍس   ـْ اسْم اِق َوَأْْحَُد قَم ز  ضُمِؾ  ): َوومِٞمِف ِزَي٤مَدٌة  ¶ َوَأظْمَرضَمُف قَمْبُد اًمر  َوًمِٚمر 

ٞمَت٤مءُ 
ِ
 (.ْذُرٍع ؾَمْبَٕم٦ُم أَ (  7)َأْن َيَْمَع ظَمَِمَبَتُف ذِم طَم٤مئِِط ضَم٤مِرِه ، َواًمٓم ِريُؼ اعْم

َر : ) َوىَمْقًُمُف  ُر ِود  اًمٜم ْٗمعِ ( َٓ ََضَ َ ُه َُضّ  اًمرض  ُه َيرُض  ر اً ُيَ٘م٤مُل ََض  ا َوَأََض  سمِِف ،  اً َوَِضَ

ر ا َٓ َيرُض  اًمر   اً َيرُض  إَْضَ ِف  ٤مً ضُمُؾ َأظَم٤مُه وَمٞمُٜمِْ٘مُّمُف ؿَمٞمْئ، َوَُمْٕمٜم٤َمُه  ـْ طَم٘مِّ  .ُِم

 ِّ ـْ اًمرض  ُر ومَِٕم٤مٌل ُِم ا َ ِّ قَمَٚمٞمِْف وَم٤مًمرض   اسْمتَِداُء  َواًمرضِّ ٍر سم٢ِِمْدظَم٤مِل اًمرض  ا َٓ جُي٤َمِزيِف سم٢ِِمَْضَ َأْي 

ُء قَمَٚمٞمِْف ، اًْمِٗمْٕمِؾ  ُر اجْلََزا ا َ  .َواًمرضِّ

                                                        

اعمٞمت٤مء سمٙمن اعمٞمؿ : "  213 - 6/212ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ♫  قمكم اًم٘م٤مري اّل ُمُ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل  7

اًمٕم٤مم  اًمٓمريؼ: اعمٞمت٤مء : ♫ ىم٤مل اًمتقرسمِمتك . ة سم٤مجل٤مدة وؾمٙمقن اًمتحتٞم٦م ممدودة أي اًمٕم٤مُم٦م اعمسام  

اًمٜم٤مس  ي٠متٞمفأي  اْلشمٞم٤منوهق ُمٗمٕم٤مل ُمـ ، شمسٚمٙمٝم٤م اًمس٤مسمٚم٦م  اًمتلواجل٤مدة ، ء ُمٞمت٤م وجمتٛمع اًمٓمريؼ أجْم٤مً 

 " .  واهلٛمز ومٞمف أصٚمف ي٤مء أبدل مهزاً ،  وم٤مًمٞم٤مء ذم ُمٞمت٤مء أصٚمف مهز أبدل ي٤مء ضمقازاً ،   ا ـه ويسٚمٙمف   
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ـْ فمُٚمِؿَ : ) ىمُٚم٧ْم (  َ
ِ
ٟمْتَِّم٤مرِ عم ِٓ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ يُبْٕمِدُهُ ضمَقَازُ ا

 . چې  ې  ې  ې  

ُر َُم٤م: َوىمِٞمَؾ  َ ُر  اًمرض  ا َ ـْ هَمػْمِ : شَمرُض  سمِِف َص٤مطِمبََؽ َوشَمٜمَْتِٗمُع َأن٧َْم سمِِف ، َواًمرضِّ ُه ُِم َأْن شَمرُض 

٤م سمَِٛمْٕمٜم، ٜمَْتِٗمَع َأْن شمَ  ٤م ًمِٚمت ٠ْميمِٞمدِ  ًك َوىمِٞمَؾ مُهَ ُرمُهَ  . 8، َوشَمْٙمَرا

ِر  َ َن ُف إَذا َٟمَٗمك َذاشَمُف َدل  ، َوىَمْد َدل  احْلَِدي٨ُم قَمغَم حَتِْريِؿ اًمرض  َن  ، قَمغَم اًمٜم ْٝمِل قَمٜمُْف  ِٕ ِٕ

ـْ اًْمِٗمْٕمِؾ  ِزَم ذِم ، اًمٜم ْٝمَل ًمَِٓمَٚم٥ِم اًْمَٙمػِّ قَم َوُهَق َيْٚمَزُم ُِمٜمُْف قَمَدُم َذاِت اًْمِٗمْٕمِؾ وَم٤مؾْمَتْٕمَٛمَؾ اًمال 

 .اعْمَْٚمُزوِم 

                                                        

واظمتٚمٗمقا : هؾ سملم "  532ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص : ♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  8

ر أقمٜمل  -اًمٚمٗمٔمتلم  ر واًمرضا ومرٌق أم ٓ ؟ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل : مه٤م سمٛمٕمٜمك واطمد قمغم وضمف  -: اًمرض 

ر : اًمٗمٕمؾ ، وم٤معمٕمٜمك أن   ا ر هق آؾمؿ ، واًمرضِّ اًمت٠ميمٞمد ، واعمِمٝمقُر أن  سمٞمٜمٝمام ومرىم٤ًم ، صمؿ ىمٞمؾ : إن  اًمرض 

ر سمٖمػم طمؼٍّ يمذًمؽ . ع ، وإدظم٤مل اًمرض  ر ٟمٗمَسف ُمٜمتٍػ ذم اًمنم   اًمرض 

ر ر : أن ُيدظمؾ قمغم همػمه َضرًا  وىمٞمؾ : اًمرض  ا : أْن ُيدظِمَؾ قمغم همػِمه َضرًا سمام يٜمتٗمع هق سمف ، واًمرضِّ

ـُ  ح هذا اًم٘مقل ـم٤مئٗم٦ٌم ، ُمٜمٝمؿ اسم ُر سمف اعمٛمٜمقع ، ورضم  ه ويترض       سمام ٓ ُمٜمٗمٕم٦َم ًمف سمف  ، يمٛمـ ُمٜمع ُم٤م ٓ يرض 

ـُ اًمّمالح .  قمبد اًمؼمِّ ، واسم

ر : أْن يرّض سمٛمـ ٓ يرض ر : أن يرض  سمٛمـ ىمد أَض  سمف قمغم وضمٍف همػِم ضم٤مئٍز وىمٞمؾ : اًمرض  ا " ه ، واًمرضِّ

 . 516. ويٜمٔمر : اًمٗمتح اعمبلم ص : 
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ِر َُمْٕمُٚمقٌم قَمْ٘مالً َوحَتْ  َ قم ِريُؿ اًمرض  ُع قَمغَم إسَم٤م ٤مً َوَذْ ْ ٓ  َُم٤م َدل  اًمنم  طَمتِِف ِرقَم٤مَي٦ًم إ

تِل شَمْرسُمق قَمغَم اعْمَْٗمَسَدِة ، َوَذًمَِؽ ُِمثُْؾ إىَم٤مَُم٦ِم احْلُُدوِد َوَٟمْحِقَه٤م َوَذًمَِؽ  َُمْٕمُٚمقٌم  ًمِْٚمَٛمّْمَٚمَح٦ِم اًم 

يَٕم٦ِم  ِ  .ذِم شَمَٗم٤مِصٞمِؾ اًمنم 

ـْ اًْمَ٘متْ  ك احْلُُدوُد ُِم َٓ شُمَسٛم  رَوََيَْتِٛمُؾ َأْن  ِب َوَٟمْحِقِه ََضَ ْ ِه ُمِ  اً ِؾ َواًمرض  ـْ وَم٤مقِمٚمَِٝم٤م ًمَِٖمػْمِ

 َٓ  شَمَٕم٤ممَم 
ِ
ـْ اَّلل   ًَمُف سم٢ِِمىَم٤مَُم٦ِم احْلَدِّ قَمغَم اًْمَٕم٤مِِص وَمُٝمَق قُمُ٘مقسَم٦ٌم ُِم

ِ
َن ُف إٟم اَم اُْمَتثََؾ َأُْمَر اَّلل 

 َأن ُف ِٕ

ىَم٤مَُم٦ِم احْلَدِّ سَمْؾ ُيٛمْ  َٓ ُيَذم  اًْمَٗم٤مقِمُؾ ِْلِ ـْ اًْمَٗم٤مقِمِؾ ، َوًمَِذا  ٍر ُِم ُل ََضَ  َدُح قَمغَم َذًمَِؽ .إْٟمَزا
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    ُمـ أطمٙم٤مم اًمقىمػ ُمـ أطمٙم٤مم اًمقىمػ : : ًمث٤مين ًمث٤مين احلدي٨م ااحلدي٨م ا

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ** ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم    ◙ ◙ قَم
ِ
 ، َأن  َرؾُمقَل اَّلل 
ِ
ـُ آَدَم اْٟمَ٘مَٓمَع   ☺☺، َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ـُ آَدَم اْٟمَ٘مَٓمَع ىَم٤مَل : } إَذا َُم٤مَت اسْم ىَم٤مَل : } إَذا َُم٤مَت اسْم

ـْ صَماَلٍث : َصَدىَم٦ٍم ضَم٤مِرَي٦ٍم ، َأْو قِمْٚمٍؿ ُيٜمَْتَٗمُع سمِِف ، َأْو َوًَمٍد  ٓ  ُِم ـْ صَماَلٍث : َصَدىَم٦ٍم ضَم٤مِرَي٦ٍم ، َأْو قِمْٚمٍؿ ُيٜمَْتَٗمُع سمِِف ، َأْو َوًَمٍد قَمٜمُْف قَمَٛمُٚمُف إ ٓ  ُِم َص٤مًمٍِح َيْدقُمق ًَمُف { َص٤مًمٍِح َيْدقُمق ًَمُف { قَمٜمُْف قَمَٛمُٚمُف إ

  ..َرَواُه ُُمْسٚمِؿٌ َرَواُه ُُمْسٚمِؿٌ 

قم، ، َذا َأْي طَمَبْستف َذا َأْي طَمَبْستف يمَ يمَ   َوىَمْٗم٧ُم َوىَمْٗم٧ُم : : ُيَ٘م٤مُل ُيَ٘م٤مُل ، ،   احْلَبُْس احْلَبُْس : : اًْمَقىْمُػ ًُمَٖم٦ًم اًْمَقىْمُػ ًُمَٖم٦ًم  قمَوُهَق َذْ طَمبُْس َُم٤مٍل طَمبُْس َُم٤مٍل   ٤مً ٤مً َوُهَق َذْ

ٍف ُُمَب٤مٍح . ِف ذِم َرىَمَبتِِف قَمغَم َُمٍْمِ  قَمٞمْٜمِِف سمَِ٘مْٓمِع اًمت ٍَم 
ِ
ْٟمتَِٗم٤مُع سمِِف َُمَع سَمَ٘م٤مء ِٓ ـُ ا ٍف ُُمَب٤مٍح .ُيْٛمِٙم ِف ذِم َرىَمَبتِِف قَمغَم َُمٍْمِ  قَمٞمْٜمِِف سمَِ٘مْٓمِع اًمت ٍَم 
ِ
ْٟمتَِٗم٤مُع سمِِف َُمَع سَمَ٘م٤مء ِٓ ـُ ا   ُيْٛمِٙم

َ اًْمُٕمَٚماَمُء هذا احلدي٨م هذا احلدي٨م   ♫ ♫ احل٤مومظ اسمـ طمجر احل٤مومظ اسمـ طمجر   رَ رَ َذيمَ َذيمَ  َن ُف ومَن 
ِٕ َ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم سَم٤مِب اًْمَقىْمِػ  َن ُف ومَن 
ِٕ ذِم سَم٤مِب اًْمَقىْمِػ 

َدىَم٦َم اجْل٤َمِرَي٦َم سم٤ِمًْمَقىْمِػ  َدىَم٦َم اجْل٤َمِرَي٦َم سم٤ِمًْمَقىْمِػ اًمّم  ؾْماَلِم َوىْمَػ ، ، اًمّم  ُل َوىْمٍػ ذِم اْْلِ ؾْماَلِم َوىْمَػ َويَم٤مَن َأو  ُل َوىْمٍػ ذِم اْْلِ ، ،     قَمٜمُْف قَمٜمُْف   ◙◙  قمٛمرقمٛمر  َويَم٤مَن َأو 

ؾْم يميم َل طَمبٍْس ذِم اْْلِ ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم َأن  َأو  ؾْم اَم َأظْمَرضَمُف اسْم َل طَمبٍْس ذِم اْْلِ ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم َأن  َأو    ◙ .◙ .اَلِم َصَدىَم٦ُم قُمَٛمَر اَلِم َصَدىَم٦ُم قُمَٛمَر اَم َأظْمَرضَمُف اسْم

ُِملمَ  َح٤مسَم٦ِم َواعْمَُتَ٘مدِّ َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ سَملْمَ اًمّم  ُِمِذي  :  ْ ُِملمَ ىَم٤مَل اًمؽمِّ َح٤مسَم٦ِم َواعْمَُتَ٘مدِّ َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ سَملْمَ اًمّم  ُِمِذي  :  ْ ـْ َأْهِؾ اًْمِٗمْ٘مِف ظِماَلومىَم٤مَل اًمؽمِّ ـْ َأْهِؾ اًْمِٗمْ٘مِف ظِماَلوم ُِم ِز   ٤مً ٤مً  ُِم ِز ذِم ضَمَقا ذِم ضَمَقا

َٓ ُيْٕمَٚمُؿ ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞم   ؾْماَلِم  ـْ ظَمَّم٤مئِِص اْْلِ ٤مومِِٕمل  َأن ُف ُِم َْرِولَم ، َوَأؿَم٤مَر اًمِم  ْٕ َٓ ُيْٕمَٚمُؿ ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞم  َوىْمِػ ا ؾْماَلِم  ـْ ظَمَّم٤مئِِص اْْلِ ٤مومِِٕمل  َأن ُف ُِم َْرِولَم ، َوَأؿَم٤مَر اًمِم  ْٕ     ..٦مِ ٦مِ َوىْمِػ ا

ئُِح َأْخَٗم٤مفمِِف ، َويمِٜم٤َمَيُتُف   َوَأب ْدُت َوَأب ْدُت ، ،   َوؾَمب ْٚم٧ُم َوؾَمب ْٚم٧ُم ، ،   َوطَمبَْس٧ُم َوطَمبَْس٧ُم ، ،   َوىَمْٗم٧ُم َوىَمْٗم٧ُم : : َوَأْخَٗم٤مفُمُف َوَأْخَٗم٤مفُمُف  ا ئُِح َأْخَٗم٤مفمِِف ، َويمِٜم٤َمَيُتُف وَمَٝمِذِه َسَ ا وَمَٝمِذِه َسَ

ىْم٧ُم  ىْم٧ُم شَمَّمد  ُْم٧ُم   شَمَّمد  ُْم٧ُم ، َواظْمتُٚمَِػ ذِم طَمر  يٌح : : وَمِ٘مٞمَؾ وَمِ٘مٞمَؾ   ، َواظْمتُٚمَِػ ذِم طَمر  يٌح َسِ يٍح .: : َوىمِٞمَؾ َوىمِٞمَؾ ، ، َسِ يٍح .هَمػْمُ َسِ   هَمػْمُ َسِ
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ُ ( ( َأْو قِمْٚمٌؿ ُيٜمَْتَٗمُع سمِِف َأْو قِمْٚمٌؿ ُيٜمَْتَٗمُع سمِِف   : ) : )   َوىَمْقًُمفُ َوىَمْقًُمفُ  ُ اعْم ظُْمَرِوي  اعْم ْٕ ُد اًمٜم ْٗمُع ا ظُْمَرِوي  َرا ْٕ ُد اًمٜم ْٗمُع ا َٓ َٟمْٗمَع ومِٞمِف يَمِٕمْٚمِؿ ، ، َرا َٓ َٟمْٗمَع ومِٞمِف يَمِٕمْٚمِؿ وَمٞمَْخُرُج َُم٤م  وَمٞمَْخُرُج َُم٤م 

َه٤م َٕم٤مَدِة َوِودِّ ـْ طَمٞم٨ُْم َأطْمَٙم٤مُم اًمس  َه٤ماًمٜم ُجقِم ُِم َٕم٤مَدِة َوِودِّ ـْ طَمٞم٨ُْم َأطْمَٙم٤مُم اًمس  ـْ َأخ َػ قِمْٚمامً يَ يَ   ، و، و  اًمٜم ُجقِم ُِم ـْ َأخ َػ قِمْٚمامً ْدظُمُؾ ومِٞمِف َُم ُه   ٤مً ٤مً َٟم٤مومِٕمَٟم٤مومِٕم  ْدظُمُؾ ومِٞمِف َُم ُه َأْو َٟمنَمَ َأْو َٟمنَمَ

ـْ َيْرِويف قَمٜمُْف َوَيٜمْ  ـْ َيْرِويف قَمٜمُْف َوَيٜمْ وَمَبِ٘مَل َُم ضُْمَرِة ُمَ   ٤مً ٤مً َٟم٤مومِٕمَٟم٤مومِٕم  قِمْٚمامً قِمْٚمامً   ، َأْو يَمت٥ََم ، َأْو يَمت٥ََم 99َتِٗمُع سمِِف َتِٗمُع سمِِف وَمَبِ٘مَل َُم ْٕ ضُْمَرِة ُمَ َوًَمْق سم٤ِم ْٕ َأْو َوىَمَػ َأْو َوىَمَػ ، ، َع اًمٜمِّٞم ٦ِم َع اًمٜمِّٞم ٦ِم َوًَمْق سم٤ِم

ُط َصاَلطمِ   ٤مً ٤مً يُمُتبيُمُتب يَمِر ، َوَذْ ُط َصاَلطمِ ، َوًَمْٗمُظ اًْمَقًَمِد ؿَم٤مُِمٌؾ ًمِْْلُنْثَك َواًمذ  يَمِر ، َوَذْ ٤مسم، َوًَمْٗمُظ اًْمَقًَمِد ؿَم٤مُِمٌؾ ًمِْْلُنْثَك َواًمذ  قَم٤مُء جُمَ ٤مسمِف ًمِٞمَُٙمقَن اًمد  قَم٤مُء جُمَ     ..٤مً ٤مً ِف ًمِٞمَُٙمقَن اًمد 

ٓ  َهِذِه اًمث اَلصَم٦َم   َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف َيٜمَْ٘مٓمُِع َأضْمُر يُمؾِّ قَمَٛمٍؾ سَمْٕمدَ َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف َيٜمَْ٘مٓمُِع َأضْمُر يُمؾِّ قَمَٛمٍؾ سَمْٕمدَ  ٓ  َهِذِه اًمث اَلصَم٦َم اعْمَْقِت إ وَم٢ِمٟم ُف وَم٢ِمٟم ُف 1111اعْمَْقِت إ

ـْ يَمْسبِِف  َن  َذًمَِؽ ُِم
ِٕ هُب٤َم ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء :  ُد صَمَقا ـْ يَمْسبِِف جَيِْري َأضْمُرَه٤م سَمْٕمَد اعْمَْقِت َوَيتََجد  َن  َذًمَِؽ ُِم
ِٕ هُب٤َم ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء :  ُد صَمَقا   ..جَيِْري َأضْمُرَه٤م سَمْٕمَد اعْمَْقِت َوَيتََجد 

                                                        

 واًمتّمٜمٞمػ أىمقى ًمٓمقل سم٘م٤مئف قمغم ممرِّ " :  4/2382يمام ذم ومٞمض اًم٘مدير ♫  ىم٤مل اًمسبٙمل  9

٤م ذم اًمٙمت٥م اح ُمسٚمؿ ًمدظمقل اًمتّمٜمٞمػ ومٞمف اؿمتامًمف قمغم ومقائد زائدة قمغم ُماًمزُم٤من ًمٙمـ ذط سمٕمض ُذ  

اعمت٘مدُم٦م وم٢من َل يِمتٛمؾ إٓ قمغم ٟم٘مؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ومٝمق حتبػم ًمٚمٙم٤مهمد ومال يدظمؾ ذم ذًمؽ ويمذا اًمتدريس وم٢من َل 

 يٙمـ ذم اًمدرس زي٤مدة شمستٗم٤مد ُمـ اًمِمٞمخ ُمزيدة قمغم ُم٤م دوٟمف اح٤موقن َل يدظمؾ . وُم٤م أطمسـ ُم٤م ىمٞمؾ : 

 هْ قرَ ُص  ٙمؾِ ِْم عمُ  ِح إيْم٤م . . . سمت٘مريرِ  ٦مٌ تَ ٙمْ ٟمُ  سِ رْ اًمد   ٚمسِ ذم جمْ  ـْ إذا َل يٙمُ 

 هْ رَ ٙمْ ومِ  َٟمتٞمَج٦مُ  فُ شمْ أبدَ  ؿمٙم٤مٌل اأو     .....               ؾِ ٗمَ ٘مْ ُمُ  ؾ  طَم  وْ أَ  ؾِ ٘مْ ـاًمٜم   همري٥ِم  وُ زْ وقمَ                     

 ـفْ ٚم  ظَم  ُح أىمبَ  كُ وم٤مًمؽم   ـْ يمَ ؽْمُ . . . وٓ شمَ  دْ ٝمِ تَ واضْم  َؽ ًمٜمٗمِس  رْ واٟمٔمُ  فُ ؾمٕمٞمَ  عْ دَ ومَ 

٤م 11 ُم٦م اًمبس  : " ىمد جيتٛمع ًمٚمٕمبد اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م ،  5/111ذم شمقوٞمح إطمٙم٤مم ♫ م ىم٤مل اًمٕمال 

سم٠من جيٕمَؾ صدىم٦ًم ضم٤مري٦ًم ، ويستٗم٤مَد ُمـ قمٚمٛمف ، أو ٟمنِمِه اًمٙمت٥َم ، ويٙمقَن ًمف ذري٦ٌم ص٤محلقن ، يدقمقن ًمف 

 واؾمٌع " .
ِ
 ، وهيدون إًمٞمف إقمامَل اًمّم٤محل٦َم ، ومٗمْمُؾ اهلل
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َبََقْيِف سَمْٕمَد اعْمَْقِت َيْٚمَحُ٘مُٝماَم ، َويمَ  ِٕ َبََقْيِف سَمْٕمَد اعْمَْقِت َيْٚمَحُ٘مُٝماَم ، َويمَ َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  ُدقَم٤مَء اًْمَقًَمِد  ِٕ    َذًمَِؽ هَمػْمُ َذًمَِؽ هَمػْمُ َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  ُدقَم٤مَء اًْمَقًَمِد 
ِ
قَم٤مء  اًمد 
ِ
قَم٤مء اًمد 

٤م . مِهَ ـِ َوهَمػْمِ ْي  اًمد 
ِ
َدىَم٦ِم َوىَمَْم٤مء ـْ اًمّم  ٤م .ُِم مِهَ ـِ َوهَمػْمِ ْي  اًمد 
ِ
َدىَم٦ِم َوىَمَْم٤مء ـْ اًمّم    ُِم

ـُ َُم٤مضَمْف سمَِٚمْٗمِظ  ـُ َُم٤مضَمْف سمَِٚمْٗمِظ َواقْمَٚمْؿ َأن ُف ىَمْد ِزيَد قَمغَم َهِذِه اًمث اَلصَم٦ِم َُم٤م َأظْمَرضَمُف اسْم َأن  مِم ٤م َيْٚمَحُؼ َأن  مِم ٤م َيْٚمَحُؼ   ))َواقْمَٚمْؿ َأن ُف ىَمْد ِزيَد قَمغَم َهِذِه اًمث اَلصَم٦ِم َُم٤م َأظْمَرضَمُف اسْم

ـْ قَمَٛمٚمِِف َوطَمَسٜم٤َمشمِِف سَمْٕمَد َُمْقشم ـَ ُِم ـْ قَمَٛمٚمِِف َوطَمَسٜم٤َمشمِِف سَمْٕمَد َُمْقشماعْم١ُْمُِم ـَ ُِم ُه َوَوًَمًدا َص٤محِل   امً امً ٚمْ ٚمْ قمِ قمِ    ِ 1111ِفِ فِ اعْم١ُْمُِم ُه َوَوًَمًدا َص٤محِل َٟمنَمَ   ٤مً ٤مً شَمَريَمُف َأْو ُُمّْمَحٗمشَمَريَمُف َأْو ُُمّْمَحٗم  ٤مً ٤مً َٟمنَمَ

                                                        

اج ًمرضم٤مء وًمد ص٤مًمح ، وومٞمف دًمٞمؾ ًمّمح٦م أصؾ وذم احلدي٨م أجْم٤ًم ُمـ اًمٗمقائد : ومْمٞمٚم٦م اًمزو 11

سمف ، وسمٞم٤من ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمؿ واحل٨م قمغم آؾمتٙمث٤مر ُمٜمف ، واًمؽمهمٞم٥م ذم شمقريثف سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ  اًمقىمػ وقمٔمٞمؿ صمقا

 واًمتّمٜمٞمػ واْليْم٤مح ، وأنف يٜمبٖمل أن خيت٤مر ُمـ اًمٕمٚمقم إنٗمع وم٤مٕنٗمع .

، أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ، أو ذا ىمدرة  وم٤مطمرص قمغم اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ىمٚم ٧م أو يمثرت ، وإن َل شمٙمـ قم٤مح٤مً 

قمٝم٤م ًمقضمف اهلل.  قمغم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتّمٜمٞمػ ، وم٤مٟمنم اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ، ووزِّ

واطمرص قمغم اظمتٞم٤مر اًمزوضم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ًمتٕمٞمٜمؽ قمغم شمرسمٞم٦م أبٜم٤مء ص٤محللم ، طمتك شمٜمتٗمع ُمـ دقمقاهتؿ 

 11ٜمقوي ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ، اًموأقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م ، وطمذار طمذار ُمـ ُم١ماُمرة حتديد اًمٜمسؾ. يٜمٔمر : 

، اًمبدر اًمتامم ذح سمٚمقغ  2383 – 4/2382، إرؿم٤مد اًمبّمػم إمم شمرشمٞم٥م ومٞمض اًم٘مدير    88 – 87/ 

، ذح صحٞمح إدب اعمٗمرد ، طمسلم اًمٕمقايِم٦م  229 – 3/228اعمرام ، احلسلم سمـ حمٛمد اعمٖمرِب 

ح ، قمقن إطمد اًمّمٛمد ذ 121 – 1/119، ومْمؾ اهلل اًمّمٛمد ، ومْمؾ اهلل اجلٞمالين  59 – 1/58

ئر اًمٕم٤مصٛم٦م  67 – 1/65إدب اعمٗمرد ، زيد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مدي اعمدظمكم  ، دار اعمػماث اًمٜمبقي ، اجلزا

 م.2113ـه 1434،  1، ط/
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صَمُف َأْو َُمْسِجد صَمُف َأْو َُمْسِجدَور  ـِ   ٤مً ٤مً سَمٜم٤َمُه َأْو سَمْٞمتسَمٜم٤َمُه َأْو سَمْٞمت  اً اً َور  سْم ـِ ِٓ سْم بِٞمِؾ سَمٜم٤َمُه َأْو ََنْر  ِٓ بِٞمِؾ سَمٜم٤َمُه َأْو ََنْراًمس  ـْ   اً اً اًمس  ُه َأْو َصَدىَم٦ًم َأظْمَرضَمَٝم٤م ُِم ـْ َأضْمَرا ُه َأْو َصَدىَم٦ًم َأظْمَرضَمَٝم٤م ُِم َأضْمَرا

تِِف َوطَمٞم٤َمشمِِف شَمْٚمَحُ٘مُف سَمْٕمَد َُمْقشمِِف { تِِف َوطَمٞم٤َمشمِِف شَمْٚمَحُ٘مُف سَمْٕمَد َُمْقشمِِف {َُم٤مًمِِف ذِم ِصح    ..  1212َُم٤مًمِِف ذِم ِصح 

ٞمُقـمِّل ، ، 1313  اً اً َّم٤مٌل ُأظَمُر شُمبْٚمُِٖمَٝم٤م قَمنْم َّم٤مٌل ُأظَمُر شُمبْٚمُِٖمَٝم٤م قَمنْم ْت ظِم ْت ظِم َوَوَردَ َوَوَردَ  ٞمُقـمِّل َوَٟمَٔمَٛمَٝم٤م احْل٤َمومُِظ اًمس  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل : ◙ ◙ َوَٟمَٔمَٛمَٝم٤م احْل٤َمومُِظ اًمس 

ـُ آَدَم ًَمٞمَْس جَيِْري  ـُ آَدَم ًَمٞمَْس جَيِْري إَذا َُم٤مَت اسْم ـْ ومَِٕم٤مٍل هَمػْمِ قَمنْمِ                                           إَذا َُم٤مَت اسْم ـْ ومَِٕم٤مٍل هَمػْمِ قَمنْمِ قَمَٚمٞمِْف ُِم   قَمَٚمٞمِْف ُِم

َدىَم٤مِت دَمِْريَوهَمْرُس اًمٜم خْ َوهَمْرُس اًمٜم خْ                                               قُمُٚمقٌم سَمث َٝم٤م َوُدقَم٤مُء َٟمْجٍؾ قُمُٚمقٌم سَمث َٝم٤م َوُدقَم٤مُء َٟمْجٍؾ  َدىَم٤مِت دَمِْريِؾ َواًمّم    ِؾ َواًمّم 

ُء ََنْرِ                                                                                                 ِوَراصَم٦ُم ُُمّْمَحٍػ َوِرسَم٤مُط صَمْٖمٍر ِوَراصَم٦ُم ُُمّْمَحٍػ َوِرسَم٤مُط صَمْٖمٍر  ُء ََنْرِ َوطَمْٗمُر اًْمبِْئِر َأْو إضْمَرا   َوطَمْٗمُر اًْمبِْئِر َأْو إضْمَرا

  سمِٜم٤َمُء حَمَؾِّ ِذيْمرِ سمِٜم٤َمُء حَمَؾِّ ِذيْمرِ   إًَمٞمِْف َأوْ إًَمٞمِْف َأوْ                                                                                                                     َوسَمٞم٧ٌْم ًمِْٚمَٖمِري٥ِم سَمٜم٤َمُه َي٠ْمِوي َوسَمٞم٧ٌْم ًمِْٚمَٖمِري٥ِم سَمٜم٤َمُه َي٠ْمِوي 

  ُمـ أطم٤مدي٨م سمحٍمُمـ أطم٤مدي٨م سمحٍم    ومخذه٤مومخذه٤م                                                                                                          وشمٕمٚمٞمؿ ًم٘مرآن يمريؿ وشمٕمٚمٞمؿ ًم٘مرآن يمريؿ 

  

                                                        

، واسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمبدر اعمٜمػم   55/ 1وإؾمٜم٤مده طمسـ ، ىم٤مًمف اعمٜمذري ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  12

 .  2384  -4/2383، ويٜمٔمر: إرؿم٤مد اًمبّمػم إمم شمرشمٞم٥م ومٞمض اًم٘مدير  5/279

ة احل٤مصٚم٦م سم٤مًمثقاب ًمٚمٛمٞم٧ّم وإبقيـ " ًمٚمح٤مومظ اًمسخ٤موي ، ط/ 13 ة اًمٕملم سم٤معمن  ،  1وذم " ىمر 

م  ، دار اًمبِم٤مئر اْلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت ، ومقائد ًمٓمٞمٗم٦م ُمتٜمققم٦م شمتٕمٚمؼ هبذا احلدي٨م 2115ـه 1426

 وم٤مٟمٔمره٤م همػم ُم٠مُمقر.  
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  احلدي٨م اًمث٤مًم٨م : ُمـ أطمٙم٤مم اهلب٦م احلدي٨م اًمث٤مًم٨م : ُمـ أطمٙم٤مم اهلب٦م 

ـِ قَمب ٤مٍس ** ـْ اسْم ـِ قَمب ٤مٍس قَم ـْ اسْم }اًْمَٕم٤مئُِد ذِم ِهَبتِِف يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم َيِ٘ملُء }اًْمَٕم٤مئُِد ذِم ِهَبتِِف يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم َيِ٘ملُء   ☺☺ىَم٤مَل : ىَم٤مَل اًمٜم بِل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل اًمٜم بِل    ¶ ¶ قَم

  قُد ذِم ىَمْٞمئِِف { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف .قُد ذِم ىَمْٞمئِِف { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف .صُمؿ  َيٕمُ صُمؿ  َيٕمُ 

 ، اًم ِذي َيُٕمقُد ذِم ِهَبتِِف يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم َيِ٘ملُء صُمؿ  
ِ
ْقء  ، اًم ِذي َيُٕمقُد ذِم ِهَبتِِف يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم َيِ٘ملُء صُمؿ  َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًمِْٚمبَُخ٤مِريِّ } ًَمٞمَْس ًَمٜم٤َم َُمثَُؾ اًمس 
ِ
ْقء َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًمِْٚمبَُخ٤مِريِّ } ًَمٞمَْس ًَمٜم٤َم َُمثَُؾ اًمس 

  َيْرضِمُع ذِم ىَمٞمْئِِف { َيْرضِمُع ذِم ىَمٞمْئِِف { 

ضُمقِع ذِم اهْلَِب٦ِم ، َوُهَق َُمذْ    ًَم٦ٌم قَمغَم حَتِْريِؿ اًمر  َٓ ضُمقِع ذِم اهْلَِب٦ِم ، َوُهَق َُمذْ ومِٞمِف َد ًَم٦ٌم قَمغَم حَتِْريِؿ اًمر  َٓ َب ًَمُف ومِٞمِف َد  ، َوسَمق 
ِ
َب ًَمُف َه٥ُم مَج٤َمِهػِم اًْمُٕمَٚماَمء  ، َوسَمق 
ِ
َه٥ُم مَج٤َمِهػِم اًْمُٕمَٚماَمء

طََمٍد َأْن َيْرضِمَع ذِم ِهَبتِِف ، َوَصَدىَمتِِف : : اًْمبَُخ٤مِري  اًْمبَُخ٤مِري   ِٕ َٓ ََيِؾ   طََمٍد َأْن َيْرضِمَع ذِم ِهَبتِِف ، َوَصَدىَمتِِف سَم٤مُب  ِٕ َٓ ََيِؾ     ..سَم٤مُب 

٦ُم َوَأبُق  ـْ اهْلَِب٦ِم ًمِْٚمَقًَمِد ، َوَٟمْحِقِه ، َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي  ٦ُم َوَأبُق َوىَمْد اؾْمَتْثٜمَك اجْلُْٛمُٝمقُر َُم٤م َي٠ْمِِت ُِم ـْ اهْلَِب٦ِم ًمِْٚمَقًَمِد ، َوَٟمْحِقِه ، َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي  َوىَمْد اؾْمَتْثٜمَك اجْلُْٛمُٝمقُر َُم٤م َي٠ْمِِت ُِم

 ِ  طَمٜم
ٓ  اهْلَِب٦َم ًمِِذي َرطِمٍؿ ىَم٤مًُمقا : َواحْلَِدي٨ُم طَمٜمِ َدىَم٦ِم إ ضُمقِع ذِم اهْلَِب٦ِم ُدوَن اًمّم  ٓ  اهْلَِب٦َم ًمِِذي َرطِمٍؿ ىَم٤مًُمقا : َواحْلَِدي٨ُم ٞمَٗم٦َم إمَم طِمؾِّ اًمر  َدىَم٦ِم إ ضُمقِع ذِم اهْلَِب٦ِم ُدوَن اًمّم  ٞمَٗم٦َم إمَم طِمؾِّ اًمر 

َه٦ِم  ُد سمِِف اًمت ْٖمٚمِٞمُظ ذِم اًْمَٙمَرا َه٦ِم اعْمَُرا ُد سمِِف اًمت ْٖمٚمِٞمُظ ذِم اًْمَٙمَرا   ..اعْمَُرا

َي٤مَدَة ذِم ، َوإِْن اىْمت٣ََم اًمت ْحِريَؿ ًمَ ، َوإِْن اىْمت٣ََم اًمت ْحِريَؿ ًمَ   ((يَم٤مًْمَٕم٤مئِِد ذِم ىَمٞمْئِِف يَم٤مًْمَٕم٤مئِِد ذِم ىَمٞمْئِِف   ))  ::  ٤مِوي  ىَمْقًُمفُ ٤مِوي  ىَمْقًُمفُ ــــحَ حَ ىَم٤مَل اًمٓم  ىَم٤مَل اًمٓم   ـ  اًمزِّ َي٤مَدَة ذِم ِٙم ـ  اًمزِّ ِٙم

ظُْمَرى ، َوِهَل ىَمْقًُمُف  ْٕ َواَي٦ِم ا ظُْمَرى ، َوِهَل ىَمْقًُمُف اًمرِّ ْٕ َواَي٦ِم ا َن  اًْمَٙمْٚم٥َم هَمػْمُ ( ( يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم : ) : ) اًمرِّ
ِٕ َن  اًْمَٙمْٚم٥َم هَمػْمُ شَمُدل  قَمغَم قَمَدِم اًمت ْحِريِؿ 
ِٕ شَمُدل  قَمغَم قَمَدِم اًمت ْحِريِؿ 

ـْ ومِْٕمٍؾ ُيِْمبُِف ومِْٕمَؾ اًْمَٙمْٚم٥ِم   ٤مً ٤مً بٍِّد وَم٤مًْمَ٘مْلُء ًَمٞمَْس طَمَراُمبٍِّد وَم٤مًْمَ٘مْلُء ًَمٞمَْس طَمَراُمُُمَتٕمَ ُُمَتٕمَ  ُه قَم ُد اًمت ٜمَز  ـْ ومِْٕمٍؾ ُيِْمبُِف ومِْٕمَؾ اًْمَٙمْٚم٥ِم قَمَٚمْٞمِف ، َواعْمَُرا ُه قَم ُد اًمت ٜمَز    ..  قَمَٚمْٞمِف ، َواعْمَُرا
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ِع ذِم ُِمثِْؾ  ْ ٥َم سم٤ِمؾْمتِْبَٕم٤مِد اًمت ٠ْمِويِؾ ، َوُُمٜم٤َمومَِرِة ؾِمَٞم٤مِق احْلَِدي٨ِم ًَمُف ، َوقُمْرُف اًمنم  ِع ذِم ُِمثِْؾ َوشُمُٕم٘مِّ ْ ٥َم سم٤ِمؾْمتِْبَٕم٤مِد اًمت ٠ْمِويِؾ ، َوُُمٜم٤َمومَِرِة ؾِمَٞم٤مِق احْلَِدي٨ِم ًَمُف ، َوقُمْرُف اًمنم  َوشُمُٕم٘مِّ

 
ِ
ـْ إىْمَٕم٤مء اَلِة قَم ِديُد يَماَم َوَرَد اًمٜم ْٝمُل ذِم اًمّم  ضْمُر اًمِم   َهِذِه اًْمِٕمَب٤مَرِة اًمز 
ِ
ـْ إىْمَٕم٤مء اَلِة قَم ِديُد يَماَم َوَرَد اًمٜم ْٝمُل ذِم اًمّم  ضْمُر اًمِم  اًْمَٙمْٚم٥ِم ، َوَٟمْ٘مِر اًْمَٙمْٚم٥ِم ، َوَٟمْ٘مِر 1414َهِذِه اًْمِٕمَب٤مَرِة اًمز 

ٓ  اًمت ْحِريُؿ ، َواًمت ٠ْمِويُؾ   ، َواًْمتَِٗم٤مِت ، َواًْمتَِٗم٤مِت 1515اًْمُٖمَراِب اًْمُٖمَراِب  ـْ اعْمََ٘م٤مِم إ َٓ ُيْٗمَٝمُؿ ُِم ٓ  اًمت ْحِريُؿ ، َواًمت ٠ْمِويُؾ اًمث ْٕمَٚم٥ِم ، َوَٟمْحِقِه ، َو ـْ اعْمََ٘م٤مِم إ َٓ ُيْٗمَٝمُؿ ُِم اًمث ْٕمَٚم٥ِم ، َوَٟمْحِقِه ، َو

َٓ ُيْٚمَتَٗم٧ُم إًَمْٞمِف ، َوَيُدل  قَمغَم اًمت ْحِريِؿ طَْمِدي٨ُم  َٓ ُيْٚمَتَٗم٧ُم إًَمْٞمِف ، َوَيُدل  قَمغَم اًمت ْحِريِؿ طَْمِدي٨ُم اًْمَبِٕمٞمُد  َٓ ََيِؾ  ًمَِرضُمٍؾ ُُمْسٚمٍِؿ َأْن ُيْٕمٓمَِل   اًْمَبِٕمٞمُد  َٓ ََيِؾ  ًمَِرضُمٍؾ ُُمْسٚمٍِؿ َأْن ُيْٕمٓمَِل : }   { :

  ٓ ٓ  اًْمَٕمٓمِٞم ٦َم صُمؿ  َيْرضِمَع ومِٞمَٝم٤م إ َحُف اًْمَٕمٓمِٞم ٦َم صُمؿ  َيْرضِمَع ومِٞمَٝم٤م إ َْرسَمَٕم٦ُم ، َوَصح  ْٕ ًمَِد ومِٞماَم ُيْٕمٓمِل َوًَمَدُه { َرَواُه َأْْحَُد ، َوا َحُف  اًْمَقا َْرسَمَٕم٦ُم ، َوَصح  ْٕ ًمَِد ومِٞماَم ُيْٕمٓمِل َوًَمَدُه { َرَواُه َأْْحَُد ، َوا  اًْمَقا

ـُ طِمب ٤مَن ، َواحْل٤َميمُِؿ  ُِمِذي  ، َواسْم ْ ـُ طِمب ٤مَن ، َواحْل٤َميمُِؿ اًمؽمِّ ُِمِذي  ، َواسْم ْ   ..اًمؽمِّ

دِ : : وَم٢ِمن  ىَمْقًَمُف وَم٢ِمن  ىَمْقًَمُف  َه٦ِم اًمِم  ـْ اًْمَٙمَرا ٤مٌز قَم َٓ ََيِؾ  { فَم٤مِهٌر ذِم اًمت ْحِريِؿ ، َواًْمَ٘مْقُل سم٠َِمن ُف جَمَ دِ }  َه٦ِم اًمِم  ـْ اًْمَٙمَرا ٤مٌز قَم َٓ ََيِؾ  { فَم٤مِهٌر ذِم اًمت ْحِريِؿ ، َواًْمَ٘مْقُل سم٠َِمن ُف جَمَ يَدِة يَدِة } 

ـْ فَم٤مِهِرِه  ٌف ًَمُف قَم ـْ فَم٤مِهِرِه َسْ ٌف ًَمُف قَم   ..َسْ

                                                        

سَم٤من :"  : 2/451ذم اًمبدر اعمٜمػم ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٚم٘مـ  14 َأطمدمَه٤م : َأن  اْلىمٕم٤مء ََضْ

َوصَم٤مٟمِٞمٝماَم : َأن يْمع )أخٞمتٞمف( قَمغَم .... يْمع )أخٞمتٞمف( َوَيديف قَمغَم إَْرض َويٜمّم٥م ؾَم٤مىمٞمف ، َوَهَذا َُمْٙمُروه

وومٕمٚمتف اًمٕمب٤مدًم٦م ، ¶ )قَمِ٘مَبٞمِْف( َوشَمٙمقن ريمبت٤مه ذِم إَْرض ، و )َهَذا( ُهَق اًم ِذي َرَواُه اسْمـ قَمب ٤مس 

٤مومِِٕمل ذِم َوٟمَ  ُْماَلء»و ش اًْمُبَقْيٓمِّل »ّص اًمِم  ْجَدشَملْمِ وَمُٝمَق ؾمٜم٦م وآومؽماش ؾمٜم٦م ، ش اْْلِ قَمغَم اؾْمتِْحَب٤مسمف سَملم اًمس 

َن ُف أقمقُن ًمْٚمُٛمَّمكمِّ ، َوأطمسـ ذِم َهٞمْئ٦َم  ِٕ ِحٞمح َأن آومؽماش أومْمؾ ُِمٜمُْف : ًمَِٙمْثَرة )اًمرَواة( ًَمُف : َو ًَمِٙمـ اًمّم 

اَلة )و( هِبَ  طََم٤مدِي٨م اًْمَبٞمَْٝمِ٘مّل اًمّم  ْٕ  صمؿ  اًمٜم َقِوّي ♫ ، َوشَمبٕمُف اسْمـ اًمّّمالح ♫ َذا اًْمَقضْمف مجع سَملم ا

 ." ♫ 

ٟم٘مر اًمٖمراب هق ختٗمٞمػ اًمسجقد سمحٞم٨م ٓ يٛمٙم٨م ومٞمف آ ىمدر ووع اًمٖمراب ُمٜم٘م٤مره ومٞمام يريد  15

 .  2/214. يٜمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل  اًمّمٖمرى أيمٚمف
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ًمَِد { َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف جَيُ : : َوىَمْقًُمُف َوىَمْقًُمُف  ٓ  اًْمَقا ًمَِد { َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف جَيُ } إ ٓ  اًْمَقا سْمٜمِِف يَمبػِم} إ ِٓ ضُمقُع ومِٞماَم َوَهَبُف  سْمٜمِِف يَمبػِمقُز ًمِْْلَِب اًمر  ِٓ ضُمقُع ومِٞماَم َوَهَبُف  يَم٤مَن يَم٤مَن   اً اً قُز ًمِْْلَِب اًمر 

٦ُم سم٤ِمًمٓمِّْٗمِؾ ، َوُهَق ظِماَلُف فَم٤مِهِر احْلَِدي٨ِم   اً اً َأْو َصِٖمػمَأْو َصِٖمػم ُف اهْل٤َمَدِوي  ٦ُم سم٤ِمًمٓمِّْٗمِؾ ، َوُهَق ظِماَلُف فَم٤مِهِر احْلَِدي٨ِم ، َواظْمَتّم  ُف اهْل٤َمَدِوي    ..، َواظْمَتّم 

ُد هِب٤َم  َدىَم٦َم ُيَرا َن  اًمّم 
ِٕ َدىَم٦ِم  ضُمقُع ذِم اهْلَِب٦ِم ُدوَن اًمّم   وَمَ٘م٤مَل ََيِؾ  اًمر 

ِ
َق سَمْٕمُض اًْمُٕمَٚماَمء ُد هِب٤َم َووَمر  َدىَم٦َم ُيَرا َن  اًمّم 

ِٕ َدىَم٦ِم  ضُمقُع ذِم اهْلَِب٦ِم ُدوَن اًمّم   وَمَ٘م٤مَل ََيِؾ  اًمر 
ِ
َق سَمْٕمُض اًْمُٕمَٚماَمء َووَمر 

َِب قِمٜمَْد َأيْمثَِر  ْٕ ُمِّ طُمْٙمُؿ ا ْٕ ظِمَرِة ، َوُهَق وَمْرٌق هَمػْمُ ُُم١َمصمٍِّر ذِم احْلُْٙمِؿ ، َوطُمْٙمُؿ ا ْٔ َِب قِمٜمَْد َأيْمثَِر صَمَقاُب ا ْٕ ُمِّ طُمْٙمُؿ ا ْٕ ظِمَرِة ، َوُهَق وَمْرٌق هَمػْمُ ُُم١َمصمٍِّر ذِم احْلُْٙمِؿ ، َوطُمْٙمُؿ ا ْٔ صَمَقاُب ا

 
ِ
 اًْمُٕمَٚماَمء
ِ
ـْ َصَداىمَِٝم٤م سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس هَل٤َم ) ) 1616اًْمُٕمَٚماَمء ْوضَم٦ُم ًمَِزْوضِمَٝم٤م ُِم ـْ َصَداىمَِٝم٤م سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس هَل٤َم َٟمَٕمْؿ ( َوظَمص  اهْل٤َمدِي َُم٤م َوَهَبْتُف اًمز  ْوضَم٦ُم ًمَِزْوضِمَٝم٤م ُِم َٟمَٕمْؿ ( َوظَمص  اهْل٤َمدِي َُم٤م َوَهَبْتُف اًمز 

ضُمقُع ذِم َذًمَِؽ  ضُمقُع ذِم َذًمَِؽ اًمر  ْهِري  ، ، اًمر  ْهِري  َوىَم٤مَل اًمز    ..  1717ُيَرد  إًَمْٞمَٝم٤م إْن يَم٤مَن ظَمَدقَمَٝم٤مُيَرد  إًَمْٞمَٝم٤م إْن يَم٤مَن ظَمَدقَمَٝم٤م: : َوىَم٤مَل اًمز 

                                                        

: " حتريؿ اًمرضمقع ذم اهلب٦م و اًمّمدىم٦م  ،  4/188ذم اْلقمالم ♫ اسمـ اعمٚم٘مـ  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 16

وإٟمام َيرم سمٕمد اْلىمب٤مض ومٞمٝم٤م ، واحلدي٨م قم٤مم ذم يمؾ هب٦م ، وسمف ىم٤مل ـم٤موس وأْحد ، يمام طمٙم٤مه قمٜمٝمام 

وهق أنف ظمص  سمجقاز هب٦م اًمقاًمد ًمقًمده ،  –أي اًمِم٤مومٕمٞم٦م  –اًم٘مرـمبل ، وطمٙمك همػمه قمـ أْحد ُمقاوم٘متٜم٤م 

َؾ ....وٓ رضمقَع ذم هب٦م اْلظمقة وإقمامم ُمـ ذوي إرطم٤مم ، ويمّؾ هذا ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وإن ؾمٗم

وإوزاقمل ....وىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م وآظمرون : يرضمع يمّؾ واه٥م ذم هب٦م إضمٜمبل إٓ اًمقاًمد ، ويمّؾ ذي 

 رطمٍؿ حمرم" . 

ويٚمحؼ سم٤مًمّمدىم٦م اًمٙمٗم٤مرة واًمٜمذر وهمػممه٤م "  759ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر ص :♫ ىم٤مل اًمِمقيم٤مين  17

 .  4/191" . ويٜمٔمر : اْلقمالم ُمـ اًم٘مرسم٤مت
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اِق سمَِسٜمٍَد ُُمٜمَْ٘مٓمٍِع } إن  اًمٜمَِّس  ز  اِق سمَِسٜمٍَد ُُمٜمَْ٘مٓمٍِع } إن  اًمٜمَِّس َوَأظْمَرَج قَمْبُد اًمر  ز  ٤مَء ُيْٕمٓملَِم َرهْمَب٦ًم َوَرْهَب٦ًم وَم٠َمج اَم اُْمَرأَةٍ ٤مَء ُيْٕمٓملَِم َرهْمَب٦ًم َوَرْهَب٦ًم وَم٠َمج اَم اُْمَرأَةٍ َوَأظْمَرَج قَمْبُد اًمر 

    ..  1818َأقْمَٓم٧ْم َزْوضَمَٝم٤م وَمَِم٤مَءْت َأْن شَمْرضِمَع َرضَمَٕم٧ْم {َأقْمَٓم٧ْم َزْوضَمَٝم٤م وَمَِم٤مَءْت َأْن شَمْرضِمَع َرضَمَٕم٧ْم {

  

                                                        

ىم٤مل إؾمح٤مق ُم٤م وه٥م اًمرضمؾ ُٓمرأتف ومٚمٞمس : "  7/241ذم اًمتٛمٝمٞمد ♫ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم  18

، وهق ىمقل ذيح وهمػمه ُمـ اًمت٤مسمٕملم ، ًمف أن يرضمع ومٞمف وُم٤م وهب٧م اعمرأة ًمزوضمٝم٤م ومٚمٝم٤م أن شمرضمع ومٞمف 

اًمٜمس٤مء يٕمٓملم  إن  : ىم٤مل ◙ ٓم٤مب وَيت٩م ُمـ ذه٥م هذا اعمذه٥م سمحدي٨م ُمروان قمـ قمٛمر سمـ اخل

 " .     ًمؽ وأِب طمٜمٞمٗم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ٤موأضم٤مز إؾمح٤مق اهلب٦م ًمٚمثقاب قمغم ٟمحق ىمقل ُم، رهمب٦م ورهب٦م 

اًمزوضملم  ذماظمتٚمػ اًمٕمٚمامء :"  117 – 7/116ذم ذح صحٞمح اًمب٤مري ♫ وىم٤مل اسمـ سمٓم ٤مل 

أن يرضمع ومٞمام يٕمٓمٞمف ًممظمر ، هي٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمبف ، وم٘م٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء : ًمٞمس ًمقاطمد ُمٜمٝمام 

،  واًمثقري، وقمٓم٤مء ، ورسمٞمٕم٦م ، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ ، واًمٚمٞم٨م ،  واًمٜمخٕملهذا ىمقل قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ، 

، وأبق صمقر ، وومٞمٝم٤م ىمقل آظمر ، وهق أن هل٤م أن شمرضمع ومٞمام أقمٓمتف ، وًمٞمس ًمف أن  واًمِم٤مومٕملواًمٙمقومٞمقن ، 

: ُم٤م رأج٧م اًم٘مْم٤مة إٓ  اًمزهري. ىم٤مل  واًمزهري،  واًمِمٕمبليرضمع ومٞمام أقمٓم٤مه٤م ، روى هذا قمـ ذيح ، 

واًم٘مقل إول أطمسـ  ...ي٘مٞمٚمقن اعمرأة ومٞمام وهب٧م ًمزوضمٝم٤م ، وٓ ي٘مٞمٚمقن اًمرضمؾ ومٞمام وه٥م ُٓمرأتف 

[ ، وروى قمـ قمغم اسمـ أبك ـم٤مًم٥م ، أنف ىم٤مل  4( ] اًمٜمس٤مء :  ُمٜمف ٟمٗمس٤مً  رءًم٘مقًمف : ) وم٢من ـمبـ ًمٙمؿ قمـ 

صمالصم٦م دراهؿ ، ويِمؽمى هب٤م قمساًل ، وي٠مظمذ ُمـ ُم٤مء اًمسامء ومٞمتداوى : إذا اؿمتٙمك أطمديمؿ ومٚمٞمس٠مل اُمرأتف 

 ". ُمريئ٤مً  ، ومٚمق يم٤من هلـ ومٞمف رضمقع َل يٙمـ هٜمٞمئ٤مً  وُم٤مء ُمب٤مريم٤مً  ُمريئ٤مً  سمف ، ومٞمجٛمع هٜمٞمئ٤مً 
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  احلدي٨م اًمراسمع : اًمتحرز قمـ أؾمب٤مب اًمٚمٕمـ احلدي٨م اًمراسمع : اًمتحرز قمـ أؾمب٤مب اًمٚمٕمـ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ** ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم    ◙ ◙   قَم
ِ
 ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 
ِ
} اشم ُ٘مقا } اشم ُ٘مقا   ♀:♀:  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

٤مَٟملْمِ  ٤مَٟملْمِ اًمٚم ٕم    َخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس ، َأْو فمِٚمِِّٝمْؿ { .َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ .َخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس ، َأْو فمِٚمِِّٝمْؿ { .َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ .: اًم ِذي َيتَ : اًم ِذي َيتَ 1919اًمٚم ٕم 

ـْ ُُمَٕم٤مذٍ  ـْ ُُمَٕم٤مذٍ َوَزاَد َأبُق َداُود ، قَم ـَ اًمث اَلصَم٦َم :   ◙◙َوَزاَد َأبُق َداُود ، قَم ِرُد " َوًَمْٗمُٔمُف : } اشم ُ٘مقا اعْمَاَلقِم ـَ اًمث اَلصَم٦َم : " َواعْمََقا ِرُد " َوًَمْٗمُٔمُف : } اشم ُ٘مقا اعْمَاَلقِم " َواعْمََقا

ِرِد ، َوىَم٤مِرقَم٦َم اًمٓم ِريِؼ ، َواًمٔمِّؾ  {  ِرِد ، َوىَم٤مِرقَم٦َم اًمٓم ِريِؼ ، َواًمٔمِّؾ  { اًْمؼَمَاَز ذِم اعْمََقا   . . اًْمؼَمَاَز ذِم اعْمََقا

٤مَٟملْمِ { سمِِّمٞمَٖم٦ِم اًمت ْثٜمِٞم٦َِم : } : } ىمقًمف ىمقًمف  ٤مَٟملْمِ { سمِِّمٞمَٖم٦ِم اًمت ْثٜمِٞم٦َِم اشم ُ٘مقا اًمٚم ٕم  قِمٜم٤َمِن ، ، اشم ُ٘مقا اًمٚم ٕم  قِمٜم٤َمِن َوذِم ِرَواَي٦ِم ُُمْسٚمٍِؿ } ىَم٤مًُمقا : َوَُم٤م اًمال  َوذِم ِرَواَي٦ِم ُُمْسٚمٍِؿ } ىَم٤مًُمقا : َوَُم٤م اًمال 

 ؟ ىَم٤مَل : اًم ِذي َيَتَخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس َأْو ذِم فمِٚمِِّٝمْؿ { َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ 
ِ
 ؟ ىَم٤مَل : اًم ِذي َيَتَخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس َأْو ذِم فمِٚمِِّٝمْؿ { َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 
ِ
  ..َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

ـِ ، احْل٤َمُِمَٚملْمِ ًمِٚمٜم ٤مِس قَمَٚمٞمِْف : ىَم٤مَل اخْلَٓم ٤مِِب  : ُيِريُد سم٤ِمًمٚم  ىَم٤مَل اخْلَٓم ٤مِِب  : ُيِريُد سم٤ِمًمٚم   ـِ اجْل٤َمًمِبلَْمِ ًمِٚم ْٕم َُْمَرْي ْٕ ٤مَٟملْمِ ا ـِ ، احْل٤َمُِمَٚملْمِ ًمِٚمٜم ٤مِس قَمَٚمٞمِْف : ٕم  ـِ اجْل٤َمًمِبلَْمِ ًمِٚم ْٕم َُْمَرْي ْٕ ٤مَٟملْمِ ا ٕم 

ـَ َوؿُمتَِؿ : َيْٕمٜمِل َأن  قَم٤مَدَة اًمٜم ٤مِس ًَمْٕمٜمُُف ، وَمُٝمَق  ـْ وَمَٕمَٚمَٝم٤م ًُمِٕم اقِمٞملَْمِ إًَمْٞمِف : َوَذًمَِؽ َأن  َُم ـَ َوؿُمتَِؿ : َيْٕمٜمِل َأن  قَم٤مَدَة اًمٜم ٤مِس ًَمْٕمٜمُُف ، وَمُٝمَق َواًمد  ـْ وَمَٕمَٚمَٝم٤م ًُمِٕم اقِمٞملَْمِ إًَمْٞمِف : َوَذًمَِؽ َأن  َُم َواًمد 

ـِ إًَمٞمِْٝماَم  ـِ إًَمٞمِْٝماَم ؾَمب٥ٌَم : وَم٤مْٟمتَِس٤مُب اًمٚم ْٕم ـُ سمَِٛمْٕمٜمَك   ؾَمب٥ٌَم : وَم٤مْٟمتَِس٤مُب اًمٚم ْٕم قِم ـْ اعْمََج٤مِز اًْمَٕمْ٘مكِمِّ : ىَم٤مًُمقا : َوىَمْد َيُٙمقُن اًمال  ـُ سمَِٛمْٕمٜمَك ُِم قِم ـْ اعْمََج٤مِز اًْمَٕمْ٘مكِمِّ : ىَم٤مًُمقا : َوىَمْد َيُٙمقُن اًمال  ُِم

ـْ اعْمََج٤مِز اًْمَٕمْ٘مكِمِّ . ـْ اعْمََج٤مِز اًْمَٕمْ٘مكِمِّ .اعْمَْٚمُٕمقَن ، وَم٤مقِمٌؾ سمَِٛمْٕمٜمَك َُمْٗمُٕمقٍل ، وَمُٝمَق يَمَذًمَِؽ ُِم   اعْمَْٚمُٕمقَن ، وَم٤مقِمٌؾ سمَِٛمْٕمٜمَك َُمْٗمُٕمقٍل ، وَمُٝمَق يَمَذًمَِؽ ُِم

                                                        

 3/154ذم ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ♫ ىم٤مل اًمٜمقوي . لم ٜمَ داود اًمالقمِ  وذم رواي٦م عمسٚمؿ وأِب 19

ُمـ ىمبٞمؾ ، يـ اجل٤مًمبلم ًمٚمٕمـ أي اًمِمتؿ واًمٓمرد اًمب٤مقمثلم قمٚمٞمف ومه٤م روايت٤من صحٞمحت٤من أي إُمر ":

 ". شمسٛمٞم٦م احل٤مصؾ وم٤مقمالً 
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ُط ومِٞماَم يَ  ُد سم٤َِمًم ِذي َيتََخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس ، َأْي : َيَتَٖمق  ُط ومِٞماَم يَ َواعْمَُرا ُد سم٤َِمًم ِذي َيتََخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس ، َأْي : َيَتَٖمق  ُٛمر  سمِِف اًمٜم ٤مُس : وَم٢ِمٟم ُف ُٛمر  سمِِف اًمٜم ٤مُس : وَم٢ِمٟم ُف َواعْمَُرا

وَمَ٘مْد شَمَسب ٥َم إمَم وَمَ٘مْد شَمَسب ٥َم إمَم   اً اً : وَم٢ِمْن يَم٤مَن ًَمْٕمٜمُُف ضَم٤مئِز: وَم٢ِمْن يَم٤مَن ًَمْٕمٜمُُف ضَم٤مئِز  ُي١ْمِذهيِْؿ سمِٜمَْتٜمِِف َواؾْمتِْ٘مَذاِرِه ، َوُي١َمدِّي إمَم ًَمْٕمٜمِفِ ُي١ْمِذهيِْؿ سمِٜمَْتٜمِِف َواؾْمتِْ٘مَذاِرِه ، َوُي١َمدِّي إمَم ًَمْٕمٜمِفِ 

ْْح٦َِم ، َوإِْن يَم٤مَن هَمػْمَ ضَم٤مئٍِز وَمَ٘مْد شَمَسب ٥َم إمَم  ـْ اًمر   قَمَٚمٞمِْف سم٢ِِمسْمَٕم٤مِدِه قَم
ِ
قَم٤مء ْْح٦َِم ، َوإِْن يَم٤مَن هَمػْمَ ضَم٤مئٍِز وَمَ٘مْد شَمَسب ٥َم إمَم اًمد  ـْ اًمر   قَمَٚمٞمِْف سم٢ِِمسْمَٕم٤مِدِه قَم
ِ
قَم٤مء ِه   اًمد  ِه شَم٠ْمثِٞمِؿ هَمػْمِ شَم٠ْمثِٞمِؿ هَمػْمِ

  ..  2121سمَِٚمْٕمٜمِفِ سمَِٚمْٕمٜمِفِ 

يِن  ذِم اًْمَٙمبػِِم سم٢ِِمؾْمٜم٤َمدٍ   ُأِريَد ُهٜم٤َم ؟ ىُمْٚم٧ُم : َأظْمَرَج اًمٓم ؼَمَا
ـِ َُْمَرْي ْٕ يِن  ذِم اًْمَٙمبػِِم سم٢ِِمؾْمٜم٤َمدٍ وَم٢ِمْن ىُمْٚم٧َم : وَم٠َمي  ا  ُأِريَد ُهٜم٤َم ؟ ىُمْٚم٧ُم : َأظْمَرَج اًمٓم ؼَمَا
ـِ َُْمَرْي ْٕ وَم٢ِمْن ىُمْٚم٧َم : وَم٠َمي  ا

ـِ َأؾِمٞمٍد  ـْ طُمَذْيَٗم٦َم سْم ٜمَُف احْل٤َمومُِظ اعْمُٜمِْذِري  ، قَم ـِ َأؾِمٞمٍد طَمس  ـْ طُمَذْيَٗم٦َم سْم ٜمَُف احْل٤َمومُِظ اعْمُٜمِْذِري  ، قَم ـْ ☺☺" َأن  اًمٜم بِل  " َأن  اًمٜم بِل  ◙ ◙ طَمس  ـْ ىَم٤مَل : } َُم ىَم٤مَل : } َُم

  ..ى اعْمُْسٚمِِٛملَم ذِم ـُمُرىِمِٝمْؿ َوضَمب٧َْم قَمَٚمْٞمِف ًَمْٕمٜمَُتُٝمْؿ { ى اعْمُْسٚمِِٛملَم ذِم ـُمُرىِمِٝمْؿ َوضَمب٧َْم قَمَٚمْٞمِف ًَمْٕمٜمَُتُٝمْؿ { آذَ آذَ 

ـَ قَمْٛمِرو  َد سْم ٓ  حُمَٛم  ٤م سمِِرضَم٤مٍل صمَِ٘م٤مٍت إ مِهَ َْوؾَمِط ، َواًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  َوهَمػْمِ ْٕ ـَ قَمْٛمِرو َوَأظْمَرَج ذِم ا َد سْم ٓ  حُمَٛم  ٤م سمِِرضَم٤مٍل صمَِ٘م٤مٍت إ مِهَ َْوؾَمِط ، َواًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  َوهَمػْمِ ْٕ َوَأظْمَرَج ذِم ا

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرةَ  ـُ َُمِٕملٍم ، ُِم َنَّْم٤مِري  " : َوىَمْد َوصم َ٘مُف اسْم ْٕ ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرةَ ا ـُ َُمِٕملٍم ، ُِم َنَّْم٤مِري  " : َوىَمْد َوصم َ٘مُف اسْم ْٕ           ؾَمِٛمْٕم٧مؾَمِٛمْٕم٧م◙ ◙   ا

                                                        

وم٢مذا وضمده أطمد ىم٤مل ًمٕمـ اهلل ُمـ ومٕمٚمف "  1/613يمام ذم إرؿم٤مد اًمبّمػم ♫  ىم٤مل اعمٜم٤موي  21

هلذا احلدي٨م وذًمؽ ٕنف إيذاء ًمٚمٜم٤مس ♫  واظمت٤مره اًمٜمقوي  وىمٞمؾ حتريامً ،  ومٞمٙمره ذًمؽ شمٜمزهي٤مً 

ـ  ، إٟمف يمبػمة  ♫ :  سمؾ ىم٤مل اًمذهبل ،ًمؽ تٝمؿ ُمـ ذسم٢مسمٓم٤مل ُمٜمٗمٕم اًمٙمراه٦م  قمٜمد اًمِم٤مومٕمّل  إصح   ًمٙم

،  ضم٤مزُم٤مً ♫ اًمتٗمرد سم٤مًمتٖمقط هق ُم٤م ُمِمك قمٚمٞمف اًمٜمقوي : وُم٤م ذيمرشمف ُمـ شمٗمسػم اًمتخكم ، اًمتٜمزهيٞم٦م 

احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء  اًمتٗمردُ  اًمتخكمَ  ٕن  ، يم٤مًمٖم٤مئط  اًمبقَل  وإن  ، : إٟمف ُمردود ♫ ًمٙمـ ىم٤مل اًمقزم اًمٕمراىمل 

 ". واعمٕمٜمك يس٤مقمده إذ اًمتٜمجٞمس وآؾمت٘مذار ُمقضمقد ومٞمٝمام،  أو سمقًٓ  هم٤مئٓم٤مً 
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ِ
 َرؾُمقَل اَّلل 
ِ
ـْ ـُمُرِق اًمٜم ٤مِس اعْمُْسٚمِِٛملَم ☺ ☺ َرؾُمقَل اَّلل  ـْ ؾَمؾ  ؾَمِخٞمَٛمَتُف قَمغَم ـَمِريٍؼ ُِم ـْ ـُمُرِق اًمٜم ٤مِس اعْمُْسٚمِِٛملَم َيُ٘مقُل : } َُم ـْ ؾَمؾ  ؾَمِخٞمَٛمَتُف قَمغَم ـَمِريٍؼ ُِم َيُ٘مقُل : } َُم

 َواعْمَاَلئَِٙم٦ِم َواًمٜم ٤مِس َأمْجَِٕملَم { 
ِ
 َواعْمَاَلئَِٙم٦ِم َواًمٜم ٤مِس َأمْجَِٕملَم { وَمَٕمَٚمٞمِْف ًَمْٕمٜم٦َُم اَّلل 
ِ
  ..وَمَٕمَٚمٞمِْف ًَمْٕمٜم٦َُم اَّلل 

 
ِ
لِم اعْمَْٗمتُقطَم٦ِم اعْمُْٝمَٛمَٚم٦ِم َواخْل٤َمء ِخٞمَٛم٦ُم سم٤ِمًمسِّ  َواًمس 
ِ
لِم اعْمَْٗمتُقطَم٦ِم اعْمُْٝمَٛمَٚم٦ِم َواخْل٤َمء ِخٞمَٛم٦ُم سم٤ِمًمسِّ   اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم وَمُٛمَثٜم ٤مٍة حَتْتِٞم ٦ٍم : اًْمَٕمِذَرُة .اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم وَمُٛمَثٜم ٤مٍة حَتْتِٞم ٦ٍم : اًْمَٕمِذَرُة .َواًمس 

ُد سم٤ِمًمٔمِّؾِّ ُهٜم٤َم ُُمْسَتَٔمؾ  اًمٜم    وَمَٝمِذهِ وَمَٝمِذهِ  ٦ٌم قَمغَم اؾْمتِْحَ٘م٤مىمِِف اًمٚم ْٕمٜم٦ََم ، َواعْمَُرا طََم٤مِدي٨ُم َداًم  ْٕ ُد سم٤ِمًمٔمِّؾِّ ُهٜم٤َم ُُمْسَتَٔمؾ  اًمٜم  ا ٦ٌم قَمغَم اؾْمتِْحَ٘م٤مىمِِف اًمٚم ْٕمٜم٦ََم ، َواعْمَُرا طََم٤مِدي٨ُم َداًم  ْٕ ٤مِس ٤مِس ا

َُذوُه َُمِ٘مٞمالً  َُذوُه َُمِ٘مٞمالً اًم ِذي اخت  ًَمٞمَْس يُمؾ  فمِؾٍّ ََيُْرُم اًْمُ٘مُٕمقُد ًَمٞمَْس يُمؾ  فمِؾٍّ ََيُْرُم اًْمُ٘مُٕمقُد   َيٜمِْزًُمقَٟمُف ، َوَيْ٘مُٕمُدوَن ومِٞمِف ، إذْ َيٜمِْزًُمقَٟمُف ، َوَيْ٘مُٕمُدوَن ومِٞمِف ، إذْ   ٤مً ٤مً ، َوُُمٜم٤َمظم، َوُُمٜم٤َمظم  اًم ِذي اخت 

 احْل٤َمضَم٦ِم حَتَْتُف ، وَمَ٘مْد } ىَمَٕمَد اًمٜم بِل  
ِ
 احْل٤َمضَم٦ِم حَتَْتُف ، وَمَ٘مْد } ىَمَٕمَد اًمٜم بِل  ًمَِ٘مَْم٤مء
ِ
حَت٧َْم طَم٤مئِِش اًمٜم ْخِؾ حِل٤َمضَمتِِف { ، حَت٧َْم طَم٤مئِِش اًمٜم ْخِؾ حِل٤َمضَمتِِف { ،   ♀♀ًمَِ٘مَْم٤مء

  َوًَمُف فمِؾٌّ سماَِل ؿَمؽٍّ ، ىُمْٚم٧م : َيُدل  ًَمُف طَمِدي٨ُم َأْْحََد : ] َأْو فمِؾٍّ ُيْسَتَٔمؾ  سمِِف [ .َوًَمُف فمِؾٌّ سماَِل ؿَمؽٍّ ، ىُمْٚم٧م : َيُدل  ًَمُف طَمِدي٨ُم َأْْحََد : ] َأْو فمِؾٍّ ُيْسَتَٔمؾ  سمِِف [ .

 َُمْٗمتُقطَم٦ٍم آظِمُرُه َزاٌي } اشم  } اشم  وىمقًمف : وىمقًمف : 
ٍ
ء َدِة وَمَرا َز { سمَِٗمْتِح اعْمَُقطم  ـَ اًمث اَلصَم٦َم اًْمؼَمَا  َُمْٗمتُقطَم٦ٍم آظِمُرُه َزاٌي ُ٘مقا اعْمَاَلقِم
ٍ
ء َدِة وَمَرا َز { سمَِٗمْتِح اعْمَُقطم  ـَ اًمث اَلصَم٦َم اًْمؼَمَا ُ٘مقا اعْمَاَلقِم

ـْ اًْمَٖم٤مئِِط ، َوسم٤ِمًْمَٙمْنِ اعْمَُب٤مَرَزُة ذِم احْلَْرِب ] ذِم 2121 َْرِض ، ُيَٙمٜم ك سمِِف قَم ْٕ ـْ ا ـْ اًْمَٖم٤مئِِط ، َوسم٤ِمًْمَٙمْنِ اعْمَُب٤مَرَزُة ذِم احْلَْرِب ] ذِم ، َوُهَق اعْمُت َسُع ُِم َْرِض ، ُيَٙمٜم ك سمِِف قَم ْٕ ـْ ا ، َوُهَق اعْمُت َسُع ُِم

                                                        

، وومٞمض اًم٘مدير يمام ذم شمرشمٞمبف إرؿم٤مد اًمبّمػم  1/59وذم اًمتٞمسػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمٛمٜم٤موي  21

 " . ) اًمؼماز ذم اعمقارد ( سمٙمن اًمب٤مء قمغم اعمخت٤مر: "  1/613

 اًْمَقاؾِمع : ذِم اًمٜمَِّٝم٤مَي٦م : " 1/314وذم طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 
ِ
سم٤ِمًْمَٗمتِْح اؾِْمؿ ًمِْٚمَٗمَْم٤مء

َُْمِٙمٜم٦َم اخْلَ  ْٕ ُزوَن ذِم ا ُْؿ يَم٤مُٟمقا َيتؼََم  ََن 
ِٕ  
ِ
ـْ ىَمَْم٤مء احْل٤َمضَم٦م يَماَم يَمٜم قا قَمٜمُْف سم٤ِمخْلاََلء ـْ اًمٜم ٤مس وَمَٙمٜم قا سمِِف قَم  .٤مًمِٞم٦َم ُِم

صُمقَن : ىَم٤مَل اخْلَٓم ٤مِِب   ـْ اعْمَُب٤مَرَزة ذِم احْلَْرب اعْمَُحدِّ َن ُف سم٤ِمًْمَٙمْنِ َُمّْمَدر ُِم
ِٕ َيْرُووَٟمُف سم٤ِمًْمَٙمْنِ َوُهَق ظَمَٓم٠م 

َح ذِم اًْمَ٘م٤مُُمقس سم٠َِمن ُف سم٤ِمًْمَٙمْنِ سمَِٛمْٕمٜمَك اًْمَٖم٤مئِط يَم٤مجْلَْقَهِريِّ  ـْ َس  وَم٤مًْمَٙمْن ُهَق اًْمَقضْمف ِرَواَي٦م ، اِْٟمتََٝمك ًَمِٙم
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ِرِد مَجُْع : َُمْقِرٍد ، ِرِد مَجُْع : َُمْقِرٍد ،اعْمََقا ِب   اعْمََقا  َأْو ََنٍْر ًمنُِمْ
ـْ َرْأِس قَملْمٍ ِب َوُهَق اعْمَْقِوُع اًم ِذي َي٠ْمتِٞمِف اًمٜم ٤مُس ُِم  َأْو ََنٍْر ًمنُِمْ
ـْ َرْأِس قَملْمٍ َوُهَق اعْمَْقِوُع اًم ِذي َي٠ْمتِٞمِف اًمٜم ٤مُس ُِم

ؾِمُع اًم ِذي َيْ٘مَرقُمُف اًمٜم ٤مُس  ُد اًمٓم ِريُؼ اًْمَقا ١ِم ] َوىَم٤مِرقَم٦َم اًمٓم ِريِؼ اعْمَُرا  َأْو ًمِٚمت َقو 
ِ
٤مء ؾِمُع اًم ِذي َيْ٘مَرقُمُف اًمٜم ٤مُس اْحَ ُد اًمٓم ِريُؼ اًْمَقا ١ِم ] َوىَم٤مِرقَم٦َم اًمٓم ِريِؼ اعْمَُرا  َأْو ًمِٚمت َقو 
ِ
٤مء اْحَ

وَن قَمَٚمٞمْ  وَن قَمَٚمٞمْ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝمْؿ ، َأْي َيُدىم قَٟمُف ، َوَيُٛمر  ُد سمِِف .سم٠َِمْرضُمٚمِِٝمْؿ ، َأْي َيُدىم قَٟمُف ، َوَيُٛمر  َم اعْمَُرا ُد سمِِف .ِف ] َواًمٔمِّؾ  [ شَمَ٘مد  َم اعْمَُرا   ِف ] َواًمٔمِّؾ  [ شَمَ٘مد 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               

َٓ ،  ٦م َُم٤م ُيِٗمٞمدُه يَماَلُمٝمؿْ َودَِراَي٦م َهَذا هَم٤ميَ  ط اًم ِذي ُهَق َُمْٕمٜمَك َُمّْمَدِرّي  َواًْمَقضْمف َأن  اعْمَْ٘مُّمقد َه٤مُهٜم٤َم اًمت َٖمق 

ْؾ  َأنَْٙمَر اًْمَٙمْنَ  وَمَٚمَٕمؾ  اخْلَٓم ٤مِِب  ، اًْمَٖم٤مئِط اًم ِذي ُهَق َٟمْٗمس اخْل٤َمِرج   " . سم٤ِمًمٜم َٔمِر إمَِم اعْمَْٕمٜمَك اعْمَُراد وَمْٚمٞمُت٠َمَُم 
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  ث ث ا ا ُمـ ُمقاٟمع اعمػمُمـ ُمقاٟمع اعمػماظمتالف اًمديـ اظمتالف اًمديـ احلدي٨م اخل٤مُمس : احلدي٨م اخل٤مُمس : 

ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سمْ ** ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سمْ قَم َٓ َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ اًْمَٙم٤مومَِر ،   ☺☺َأن  اًمٜم بِل  َأن  اًمٜم بِل    ◙ ◙ ـِ َزْيٍد ـِ َزْيٍد قَم َٓ َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ اًْمَٙم٤مومَِر ، ىَم٤مَل : }  ىَم٤مَل : } 

َٓ َيِرُث اًْمَٙم٤مومُِر اعْمُْسٚمَِؿ { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف . َٓ َيِرُث اًْمَٙم٤مومُِر اعْمُْسٚمَِؿ { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف .َو   َو

ُ   ☺☺ىمقًمف ىمقًمف  َٓ َيِرُث اًْمَٙم٤مومُِر اعْم َٓ َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ اًْمَٙم٤مومَِر ، َو  { : ُ َٓ َيِرُث اًْمَٙم٤مومُِر اعْم َٓ َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ اًْمَٙم٤مومَِر ، َو اعْمُْسٚمُِؿ ذِم َصْدِر اعْمُْسٚمُِؿ ذِم َصْدِر   ْسٚمَِؿ {ْسٚمَِؿ {: } 

احْلَِدي٨ِم وَم٤مقِمٌؾ ، َواًْمَٙم٤مومُِر َُمْٗمُٕمقٌل ، َوذِم آظِمِرِه سم٤ِمًْمَٕمْٙمِس ، َوإمَِم َُم٤م َأوَم٤مَدُه احْلَِدي٨ُم َذَه٥َم احْلَِدي٨ِم وَم٤مقِمٌؾ ، َواًْمَٙم٤مومُِر َُمْٗمُٕمقٌل ، َوذِم آظِمِرِه سم٤ِمًْمَٕمْٙمِس ، َوإمَِم َُم٤م َأوَم٤مَدُه احْلَِدي٨ُم َذَه٥َم 

ـْ ُُمَٕم٤مٍذ َوُُمَٕم٤مِوَي٦َم   اجْلاََمِهػُم ، َوُرِوَي ظِماَلوُمفُ اجْلاََمِهػُم ، َوُرِوَي ظِماَلوُمفُ  ـْ ُُمَٕم٤مٍذ َوُُمَٕم٤مِوَي٦َم قَم ـِ اعْمَُسٞم٥ِِّم ، ، ¶ ¶ قَم وٍق َوؾَمِٕمٞمِد سْم ـِ اعْمَُسٞم٥ِِّم َوَُمْنُ وٍق َوؾَمِٕمٞمِد سْم َوَُمْنُ

َُم٤مُِمٞم ٦ُم َواًمٜم ٤مِسُ ىَم٤مًُمقا : إٟم ُف َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ  ِهٞمَؿ اًمٜم َخِٕملِّ َوإؾِْمَح٤مَق ، َوَذَه٥َم إًَمْٞمِف اْْلِ َُم٤مُِمٞم ٦ُم َواًمٜم ٤مِسُ ىَم٤مًُمقا : إٟم ُف َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ َوإسِْمَرا ِهٞمَؿ اًمٜم َخِٕملِّ َوإؾِْمَح٤مَق ، َوَذَه٥َم إًَمْٞمِف اْْلِ َوإسِْمَرا

ـْ هَمػْمِ قَمْٙمٍس  ـْ اًْمَٙم٤مومِِر ُِم ـْ هَمػْمِ قَمْٙمٍس ُِم ـْ اًْمَٙم٤مومِِر ُِم   ..ُِم

َٓ َيٜمُْ٘مُص { ::َيُ٘مقُل َيُ٘مقُل ☺ ☺ ٠َمن ُف ؾَمِٛمَع اًمٜم بِل  ٠َمن ُف ؾَمِٛمَع اًمٜم بِل  سمِ سمِ ◙ ◙ َواطْمَت٩م  ُُمَٕم٤مٌذ َواطْمَت٩م  ُُمَٕم٤مٌذ  ؾْماَلُم َيِزيُد َو َٓ َيٜمُْ٘مُص { } اْْلِ ؾْماَلُم َيِزيُد َو } اْْلِ

َحُف احْل٤َميمُِؿ  َحُف احْل٤َميمُِؿ َأظْمَرضَمُف َأبُق َداُود ، َوَصح    . . َأظْمَرضَمُف َأبُق َداُود ، َوَصح 

ٌد َأن ُف اظْمتََّمَؿ إمَم ُُمَٕم٤مٍذ  ٌد َأن ُف اظْمتََّمَؿ إمَم ُُمَٕم٤مٍذ َوىَمْد َأظْمَرَج ُُمَسد  يٌّ َُم٤مَت يٌّ َُم٤مَت َأظَمَقاِن : ُُمْسٚمٌِؿ َوهَيُقدِ َأظَمَقاِن : ُُمْسٚمٌِؿ َوهَيُقدِ ◙ ◙ َوىَمْد َأظْمَرَج ُُمَسد 

٤م هَيُقِديّ  ٤م هَيُقِديّ َأبُقمُهَ َث ُُمَٕم٤مٌذ وَمحَ وَمحَ   ٤مً ٤مً َأبُقمُهَ صَمُف وَمٜم٤َمَزقَمُف اعْمُْسٚمُِؿ وَمَقر  َث ُُمَٕم٤مٌذ ٤مَز اسْمٜمُُف اًْمٞمَُٝمقدِي  ُِمػَما صَمُف وَمٜم٤َمَزقَمُف اعْمُْسٚمُِؿ وَمَقر  اعْمُْسٚمَِؿ اعْمُْسٚمَِؿ ◙ ◙ ٤مَز اسْمٜمُُف اًْمٞمَُٝمقدِي  ُِمػَما

..  
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ٍؾ  ـِ ُُمَٖمٗم   سْم
ِ
ـْ ـَمِريِؼ قَمْبِد اَّلل  ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم ُِم ٍؾ َوَأظْمَرَج اسْم ـِ ُُمَٖمٗم   سْم
ِ
ـْ ـَمِريِؼ قَمْبِد اَّلل  ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم ُِم ىَم٤مَل : َُم٤م َرَأج٧ْم ىَمَْم٤مًء ىَم٤مَل : َُم٤م َرَأج٧ْم ىَمَْم٤مًء ◙ ◙ َوَأظْمَرَج اسْم

 ُُمَٕم٤مِوَي٦َم 
ِ
ـْ ىَمَْم٤مء ـَ ُِم  ُُمَٕم٤مِوَي٦َم َأطْمَس
ِ
ـْ ىَمَْم٤مء ـَ ُِم َٓ َيِرصُمقَٟمٜم٤َم يَماَم ََيِؾ  ًَمٜم٤َم َٟمِرُث َأْهَؾ اًْمِٙمتَ َٟمِرُث َأْهَؾ اًْمِٙمتَ ◙ ◙ َأطْمَس َٓ َيِرصُمقَٟمٜم٤َم يَماَم ََيِؾ  ًَمٜم٤َم ٤مِب ، َو ٤مِب ، َو

َٓ ََيِؾ  هَلُْؿ ُِمٜم ٤م . َٓ ََيِؾ  هَلُْؿ ُِمٜم ٤م .اًمٜمَِّٙم٤مُح ُِمٜمُْٝمْؿ ، َو   اًمٜمَِّٙم٤مُح ُِمٜمُْٝمْؿ ، َو

، َوطَمِدي٨َم ، َوطَمِدي٨َم   2222َوَأضَم٤مَب اجْلُْٛمُٝمقُر سم٠َِمن  احْلَِدي٨َم اعْمُت َٗمَؼ قَمَٚمْٞمِف َٟمصٌّ ذِم َُمٜمِْع اًمت ْقِري٨ِم َوَأضَم٤مَب اجْلُْٛمُٝمقُر سم٠َِمن  احْلَِدي٨َم اعْمُت َٗمَؼ قَمَٚمْٞمِف َٟمصٌّ ذِم َُمٜمِْع اًمت ْقِري٨ِم 

ًَم٦ٌم قَمغَم ظُمُّمقِصٞم ٦مِ ◙ ◙ ُُمَٕم٤مٍذ ُُمَٕم٤مٍذ  َٓ ًَم٦ٌم قَمغَم ظُمُّمقِصٞم ٦مِ ًَمٞمَْس ومِٞمِف َد َٓ ػَماِث   ًَمٞمَْس ومِٞمِف َد
ِ
ػَماِث اعْم
ِ
ـَ ، ، اعْم ظْمَب٤مُر سم٠َِمن  ِدي ـَ إٟم اَم ومِٞمِف اْْلِ ظْمَب٤مُر سم٠َِمن  ِدي إٟم اَم ومِٞمِف اْْلِ

َٓ َيٜمُْ٘مُص  ُل َيْزَداُد ، َو َٓ َيَزا َْدَي٤مِن ، َو ْٕ ـْ ؾَم٤مئِِر ا ُه ُِم ؾْماَلِم َيْٗمُْمُؾ هَمػْمَ
َٓ َيٜمُْ٘مُص اْْلِ ُل َيْزَداُد ، َو َٓ َيَزا َْدَي٤مِن ، َو ْٕ ـْ ؾَم٤مئِِر ا ُه ُِم ؾْماَلِم َيْٗمُْمُؾ هَمػْمَ
  ..  2323اْْلِ

                                                        

 وأمجٕمقا أن  : " 4/241ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ♫ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  22

 ". اعمسٚمؿَ  ٓ يرُث  اًمٙم٤مومرَ 

واظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك هذا : "  493 -15/492ذم آؾمتذيم٤مر  ♫ ىم٤مل اسمـ قمبد  اًمؼم  23

امقم٦م أطمدمه٤م أن ُم٤مًمف إذا ىمتؾ قمغم ردشمف ذم سمٞم٧م اح٤مل جل : احلدي٨م ذم ُمػماث اعمرشمد قمغم ىمقًملم 

  . وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل  ، وهق ىمقل زيد سمـ صم٤مسم٧م ومجٝمقر وم٘مٝم٤مء احلج٤مز  . اعمسٚمٛملم 

) )  ☺وقمٛمقم ىمقل رؾمقل اهلل  ، وطمجتٝمؿ أن فم٤مهر اًم٘مرآن ذم ىمٓمع وٓي٦م اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر 

 .ُمـ همػمه  ُمرشمداً  ٓ يرث اعمسٚمؿ اًمٙم٤مومر ( ( وَل خيص  

ومٞملم ويمثػم ُمـ اًمبٍميلم إذا ىمتؾ اعمرشمد قمغم ردشمف ورصمف وىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري ومجٝمقر اًمٙمق 

ُمـ ُمسٚمؿ  وٓ يرث اعمرشمد أطمداً : ىم٤مل ، وهق ىمقل مج٤مقمتٜم٤م : ىم٤مل َيٞمك سمـ آدم  ، ورصمتف ُمـ اعمسٚمٛملم 

 ".وٓ يم٤مومر 
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  احلدي٨م اًمس٤مدس : اًم٘متؾ ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع اعمػماث احلدي٨م اًمس٤مدس : اًم٘متؾ ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع اعمػماث 

هِ ** ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم هِ قَم ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم  ¶ ¶   قَم
ِ
 ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 
ِ
: :   ☺☺ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ارَ  ٌء { َرَواُه اًمٜم َس٤مئِّل ، َواًمد  ػَماِث َرْ
ِ
ـْ اعْم ارَ } ًَمٞمَْس ًمِْٚمَ٘م٤مشمِِؾ ُِم ٌء { َرَواُه اًمٜم َس٤مئِّل ، َواًمد  ػَماِث َرْ
ِ
ـْ اعْم ـُ قَمبِْد اًْمؼَمِّ   } ًَمٞمَْس ًمِْٚمَ٘م٤مشمِِؾ ُِم ُه اسْم ا ـُ قَمبِْد اًْمؼَمِّ ىُمْٓمٜمِّل ، َوىَمق  ُه اسْم ا ىُمْٓمٜمِّل ، َوىَمق 

َقاُب َوىْمُٗمُف قَمغَم قَمْٛمٍرو . َقاُب َوىْمُٗمُف قَمغَم قَمْٛمٍرو .، َوَأقَمٚم ُف اًمٜم َس٤مئِّل ، َواًمّم    ، َوَأقَمٚم ُف اًمٜم َس٤مئِّل ، َواًمّم 

ِهدُ  ِهدُ َواحْلَِدي٨ُم ًَمُف ؿَمَقا ـْ   َواحْلَِدي٨ُم ًَمُف ؿَمَقا ـْ اًْمَٕمَٛمِؾ سمَِٛمْجُٛمققِمَٝم٤م ، َوإمَِم َُم٤م َأوَم٤مَدُه ُِم َٓ شَمْ٘مٍُمُ قَم ـْ يَمثػَِمٌة  ـْ اًْمَٕمَٛمِؾ سمَِٛمْجُٛمققِمَٝم٤م ، َوإمَِم َُم٤م َأوَم٤مَدُه ُِم َٓ شَمْ٘مٍُمُ قَم   يَمثػَِمٌة 

٤مومِِٕمل  َوَأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم ، َوَأْصَح٤مسُمُف ،   2424اً اً قَمَدِم إْرِث اًْمَ٘م٤مشمِِؾ قَمْٛمدقَمَدِم إْرِث اًْمَ٘م٤مشمِِؾ قَمْٛمد ٤مومِِٕمل  َوَأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم ، َوَأْصَح٤مسُمُف ، يَم٤مَن َأْو ظَمَٓم٠ًم َذَه٥َم اًمِم  يَم٤مَن َأْو ظَمَٓم٠ًم َذَه٥َم اًمِم 

 َٓ َي٦ِم ، َو ـْ اًمدِّ َٓ َيِرُث ُِم  ىَم٤مًُمقا 
ِ
َٓ َوَأيْمَثُر اًْمُٕمَٚماَمء َي٦ِم ، َو ـْ اًمدِّ َٓ َيِرُث ُِم  ىَم٤مًُمقا 
ِ
٤مِل َوَأيْمَثُر اًْمُٕمَٚماَمء ـْ اْحَ ٤مِل  ُِم ـْ اْحَ   .. ُِم

  

                                                        

ـمبٕم٦م دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرِب ، 7/161، واسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل 443/ 23وٟم٘مؾ اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد 24

 قمغم أن اًم٘م٤مشمؾ قمٛمدًا  ٓ يرث ُمـ اعم٘متقل  ؿمٞمئ٤ًم ". سمػموت : " 

: قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م أَنام ورصم٤م اًم٘م٤مشمؾ قمٛمدًا ، ٕن  7/161وٟم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م   

آي٦م اعمػماث شمٜم٤موًمتف سمٕمٛمقُمف ، ومٞمج٥م اًمٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم٤م ، وٓ شمٕمقيؾ قمغم هذا اًمرأي ًم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم 

،  515ِب اسمـ قمب٤مس ذم وم٘مف إهة ، د. قمبد اهلل ضم٤مؾمؿ يمردي ص : ظمالومف .ويٜمٔمر : اضمتٝم٤مد اًمّمح٤م

ء اًمبٞم٤من ، درقم٤م ، ؾمقري٦م ، ط/  م . 2119ـه 1431،  1دار أوقا
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٦ُم َوَُم٤مًمٌِؽ  ٦ُم َوَُم٤مًمٌِؽ َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي  ٤مِل ُدوَن   إمَم َأن ُف إْن يَم٤مَن اًْمَ٘متُْؾ ظَمَٓم٠ًم ، َوِرَث إمَم َأن ُف إْن يَم٤مَن اًْمَ٘متُْؾ ظَمَٓم٠ًم ، َوِرَث   2525َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي  ـْ اْحَ ٤مِل ُدوَن ُِم ـْ اْحَ ُِم

َي٦مِ  َي٦مِ اًمدِّ   ..2626اًمدِّ

َٓ َيتِؿ  هَلُْؿ َدًمِٞمٌؾ َٟم٤مِهٌض قَمغَم َهِذِه اًمت ْٗمِرىَم٦ِم  َٓ َيتِؿ  هَلُْؿ َدًمِٞمٌؾ َٟم٤مِهٌض قَمغَم َهِذِه اًمت ْٗمِرىَم٦ِم َو ـْ ظِماَلٍس َأن  سَمْؾ َأظْمَرَج اًْمَبٞمْٝمَ سَمْؾ َأظْمَرَج اًْمَبٞمْٝمَ 2727َو ـْ ظِماَلٍس َأن  ِ٘مل  قَم ِ٘مل  قَم

صمَِٝم٤م وَمَ٘م٤مَل ًَمُف   َرضُمالً َرضُمالً  ـْ ُِمػَما ـْ َذًمَِؽ وَم٠َمَراَد َٟمِّمٞمَبُف ُِم ُف وَماَمشَم٧ْم ُِم صمَِٝم٤م وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرَُمك سمَِحَجٍر وَم٠مََص٤مَب ُأُم  ـْ ُِمػَما ـْ َذًمَِؽ وَم٠َمَراَد َٟمِّمٞمَبُف ُِم ُف وَماَمشَم٧ْم ُِم َرَُمك سمَِحَجٍر وَم٠مََص٤مَب ُأُم 

ـْ : :   ◙◙وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قَمكِمٌّ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قَمكِمٌّ ، ،   ◙◙وَم٤مْرشَمَٗمُٕمقا إمَم قَمكِمٍّ وَم٤مْرشَمَٗمُٕمقا إمَم قَمكِمٍّ ، ، َٓ طَمؼ  ًَمؽ َٓ طَمؼ  ًَمؽ : : إظْمَقشُمُف إظْمَقشُمُف  ؽ ُِم ـْ طَم٘م  ؽ ُِم طَم٘م 

َي٦َم ، َوََلْ  صمَِٝم٤م احْلََجُر وَم٠َمهْمَرَُمُف اًمدِّ َي٦َم ، َوََلْ ُِمػَما صمَِٝم٤م احْلََجُر وَم٠َمهْمَرَُمُف اًمدِّ صمَِٝم٤م ؿَمٞمْئ  ُِمػَما ـْ ُِمػَما صمَِٝم٤م ؿَمٞمْئُيْٕمٓمِِف ُِم ـْ ُِمػَما   ..٤مً ٤مً ُيْٕمٓمِِف ُِم

                                                        

وهق ُمروي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ، وقمٓم٤مء واحلسـ وجم٤مهد واًمزهري وُمٙمحقل وآوزاقمل  25

 . 515وأِب صمقر واسمـ اعمٜمذر وداود .يٜمٔمر : اضمتٝم٤مد اًمّمح٤مِب اسمـ قمب٤مس ص: 

 أُم٤م اْلُم٤مُمٞم٦م ومػمون شمقري٨م اًم٘م٤مشمؾ اخلٓم٠م دون اًم٘م٤مشمؾ قمٛمدًا ، دون اًمتٗمريؼ سملم اح٤مل واًمدي٦م . 26

يدل قمغم صح٦م ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اْلؾمالُمل ، ىمؿ : "   596ىم٤مل اًمنميػ اعمرشم٣م ذم آٟمتّم٤مر ص: 

ًمف شمٕم٤ممم : ) ويدل أجْم٤م قمٚمٞمف فمقاهر آي٤مت اعمقاري٨م يمٚمٝم٤م ُمثؾ ىمق . ُم٤م ذهبٜم٤م إًمٞمف : اْلمج٤مع اعمؽمدد 

وم٢مذا قمقروٜم٤م سم٘م٤مشمؾ اًمٕمٛمد ومٝمق خمرج سمدًمٞمؾ ىم٤مـمع َل . (  11اًمٜمس٤مء :  يقصٞمٙمؿ اهلل ذم أوٓديمؿ ( )

ويٛمٙمـ أن ي٘مقي ذًمؽ أجْم٤م سم٠من ىم٤مشمؾ اخلٓم٠م ُمٕمذور همػم ُمذُمقم وٓ  . يثب٧م ُمثٚمف ذم ىم٤مشمؾ ظمٓم٠م 

 ".      ًمٕم٘مقسم٦مُمستحؼ ًمٚمٕم٘م٤مب ، ومال جي٥م أن َيرم ُمـ اعمػماث اًمذي َيرُمف اًمٕم٤مُمد قمغم ؾمبٞمؾ ا

 : " وٓ َيٗمك أن اًمتخّمٞمص ٓ ي٘مبؾ إٓ سمدًمٞمؾ" . 1129ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر ص:  27
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ـِ َزْيٍد ىَم٤مَل   ٤مً ٤مً َوَأظْمَرَج َأجْْمَوَأظْمَرَج َأجْْم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـِ َزْيٍد ىَم٤مَل قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم َأْو ظَمَٓم٠مً َأْو ظَمَٓم٠مً   اً اً قَمْٛمدقَمْٛمد  َأْو اُْمَرأَةً َأْو اُْمَرأَةً   " َأج اَم َرضُمٍؾ ىَمتََؾ َرضُمالً " َأج اَم َرضُمٍؾ ىَمتََؾ َرضُمالً   قَم

ـْ َيِرُث وَماَل ُِمػَماَث ًَمُف ُِمٜمُْٝماَم ، َوأَ  ـْ َيِرُث وَماَل ُِمػَماَث ًَمُف ُِمٜمُْٝماَم ، َوأَ مِم  ٍَة ىَمَتَٚم٧ْم َرضُمالً مِم  ٍَة ىَمَتَٚم٧ْم َرضُمالً ج اَم اُْمَرأ ًَة قمَ   ج اَم اُْمَرأ ًَة قمَ َأْو اُْمَرأ َأْو ظَمَٓم٠ًم وَماَل َأْو ظَمَٓم٠ًم وَماَل   اً اً ْٛمدْٛمدَأْو اُْمَرأ

ٓ  َأْن َيْٕمُٗمَق َأْوًمِ   اً اً ، َوإِْن يَم٤مَن اًْمَ٘متُْؾ قَمْٛمد، َوإِْن يَم٤مَن اًْمَ٘متُْؾ قَمْٛمد  ُِمػَماَث هَل٤َم ُِمٜمُْٝماَم "ُِمػَماَث هَل٤َم ُِمٜمُْٝماَم " ٓ  َأْن َيْٕمُٗمَق َأْوًمِ وَم٤مًْمَ٘مَقُد إ ا ا ققٞم٤َمُء اعْمَْ٘متُقِل وَم٢ِمْن قَمٗمُ ٞم٤َمُء اعْمَْ٘متُقِل وَم٢ِمْن قَمٗمُ وَم٤مًْمَ٘مَقُد إ

ـْ َُم٤مًمِِف  َٓ ُِم ـْ قَمْ٘مٚمِِف ، َو ـْ َُم٤مًمِِف وَماَل ُِمػَماَث ًَمُف ُِم َٓ ُِم ـْ قَمْ٘مٚمِِف ، َو ـُ اخْلَٓم ٤مِب َوقمَ ، ، وَماَل ُِمػَماَث ًَمُف ُِم ـُ اخْلَٓم ٤مِب َوقمَ ىَم٣َم سمَِذًمَِؽ قُمَٛمُر سْم ¶ ¶ كِمٌّ كِمٌّ ىَم٣َم سمَِذًمَِؽ قُمَٛمُر سْم

ـْ ىُمَْم٤مِة اعْمُْسٚمِِٛملَم . ُهْؿ ُِم ْيٌح ، َوهَمػْمُ ـْ ىُمَْم٤مِة اعْمُْسٚمِِٛملَم .َوُذَ ُهْؿ ُِم ْيٌح ، َوهَمػْمُ   َوُذَ
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  ُمـ أطمٙم٤مم اًمقديٕم٦مُمـ أطمٙم٤مم اًمقديٕم٦م: :   اًمس٤مسمعاًمس٤مسمعاحلدي٨م احلدي٨م 

ِه ** ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم ِه قَم ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ اًمٜم بِلِّ   ¶¶قَم ـْ اًمٜم بِلِّ قَم ـْ ☺ ☺ قَم ـْ ىَم٤مَل : } َُم ىَم٤مَل : } َُم

ـُ  ـُ ُأودَِع َوِديَٕم٦ًم وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمِْف َواَمٌن { َأظْمَرضَمُف اسْم   ..2828َُم٤مضَمْف ، َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه َوْٕمٌػ َُم٤مضَمْف ، َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه َوْٕمٌػ   ُأودَِع َوِديَٕم٦ًم وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمِْف َواَمٌن { َأظْمَرضَمُف اسْم

تِل َيَْمُٕمَٝم٤م َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م َأْو َٟم٤مئُِبُف قِمٜمَْد آظَمِر ًمِٞمَْحَٗمَٔمَٝم٤م  تِل َيَْمُٕمَٝم٤م َُم٤مًمُِٙمَٝم٤م َأْو َٟم٤مئُِبُف قِمٜمَْد آظَمِر ًمِٞمَْحَٗمَٔمَٝم٤م اًْمَقِديَٕم٦ُم ِهَل اًْمَٕملْمُ اًم  ، َوِهَل ، َوِهَل 2929اًْمَقِديَٕم٦ُم ِهَل اًْمَٕملْمُ اًم 

ََُم٤مَٟم٦ِم ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم  ْٕ ـْ َٟمْٗمِسِف سم٤ِم ََُم٤مَٟم٦ِم ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم َُمٜمُْدوسَم٦ٌم إَذا َوصمَِؼ ُِم ْٕ ـْ َٟمْٗمِسِف سم٤ِم اًمت ْ٘مَقى { اًمت ْ٘مَقى { } َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ وَ } َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ وَ : : َُمٜمُْدوسَم٦ٌم إَذا َوصمَِؼ ُِم

ُ ذِم قَمْقِن اًْمَٕمبِْد َُم٤م يَم٤مَن اًْمَٕمْبُد ذِم قَمْقِن َأظِمٞمِف { ، َأظْمَرضَمُف ♀♀َوىَمْقًمِِف َوىَمْقًمِِف  ُ ذِم قَمْقِن اًْمَٕمبِْد َُم٤م يَم٤مَن اًْمَٕمْبُد ذِم قَمْقِن َأظِمٞمِف { ، َأظْمَرضَمُف } ، َواَّلَل  } ، َواَّلَل 

  ..ُُمْسٚمٌِؿ ُُمْسٚمٌِؿ 

ُه ، َوظَم٤مَف اهْلاََلَك قَمَٚمٞمَْٝم٤م إْن ََلْ    ـْ َيّْمُٚمُح هَل٤َم هَمػْمَ ـْ َُم ُه ، َوظَم٤مَف اهْلاََلَك قَمَٚمٞمَْٝم٤م إْن ََلْ َوىَمْد شَمُٙمقُن َواضِمَب٦ًم إَذا ََلْ َيُٙم ـْ َيّْمُٚمُح هَل٤َم هَمػْمَ ـْ َُم َوىَمْد شَمُٙمقُن َواضِمَب٦ًم إَذا ََلْ َيُٙم

  َيْ٘مَبْٚمَٝم٤م .َيْ٘مَبْٚمَٝم٤م .

                                                        

 .  5/397يٜمٔمر اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم اًمبدر اعمٜمػم  28

اًمقديٕم٦م ُم٤م يؽمك قمٜمد إُملم وهل أظمص ُمـ إُم٤مٟم٦م : "  1/173ذم طمقار ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  29

ُمـ أودع وديٕم٦م قمٜمد إُملم ومٝمٚمؽ ذم يده سمال شمٕمدي ومال وامن وٓ سمد هد ُمـ شم٘مدير ذم اًمٙمالم أي 

 " واؿمؽماط اًمْمامن قمغم إُملم سم٤مـمؾ، قمٚمٞمف وًمٙمـ هذا خمّمقص سمام إذا يم٤مٟم٧م اًمقديٕم٦م سم٠مضمر 
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ـَ : ) : )   ىمقًمفىمقًمف ـُ َُم٤مضَمْف ، َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه َوْٕمٌػ ( ، َوَذًمَِؽ َأن  ذِم ُرَواشمِِف اعْمَُثٜم ك سْم ـَ َأظْمَرضَمُف اسْم ـُ َُم٤مضَمْف ، َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه َوْٕمٌػ ( ، َوَذًمَِؽ َأن  ذِم ُرَواشمِِف اعْمَُثٜم ك سْم َأظْمَرضَمُف اسْم

ارَ  وٌك ، َوَأظْمَرضَمُف اًمد  ب ٤مِح ، َوُهَق َُمؽْمُ ارَ اًمّم  وٌك ، َوَأظْمَرضَمُف اًمد  ب ٤مِح ، َوُهَق َُمؽْمُ ىُمْٓمٜمِل  سمَِٚمْٗمِظ } ًَمٞمَْس قَمغَم اعْمُْسَتِٕمػِم هَمػْمِ اعْمُِٖمؾِّ ىُمْٓمٜمِل  سمَِٚمْٗمِظ } ًَمٞمَْس قَمغَم اعْمُْسَتِٕمػِم هَمػْمِ اعْمُِٖمؾِّ   اًمّم 

َٓ قَمغَم اعْمُْس  َٓ قَمغَم اعْمُْس َواَمٌن ، َو   ..تَْقَدِع هَمػْمِ اعْمُِٖمؾِّ َواَمٌن { ، َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه َوِٕمٞمَٗم٤مِن تَْقَدِع هَمػْمِ اعْمُِٖمؾِّ َواَمٌن { ، َوذِم إؾْمٜم٤َمِدِه َوِٕمٞمَٗم٤مِن َواَمٌن ، َو

ارَ  ارَ ىَم٤مَل اًمد  َ اعْمُِٖمؾ  ، َوذِم   ىَم٤مَل اًمد  ْيٍح هَمػْمَ َُمْروُمقٍع ، َووُمنِّ ـْ ُذَ َ اعْمُِٖمؾ  ، َوذِم ىُمْٓمٜمِل  ، َوإِٟم اَم ُيْرَوى َهَذا قَم ْيٍح هَمػْمَ َُمْروُمقٍع ، َووُمنِّ ـْ ُذَ ىُمْٓمٜمِل  ، َوإِٟم اَم ُيْرَوى َهَذا قَم

ارَ  ارَ ِرَواَي٦ِم اًمد  ـِ ، َوىمِٞمَؾ : ُهَق اعْمُْسَتِٖمؾ    ِرَواَي٦ِم اًمد  ـِ ، َوىمِٞمَؾ : ُهَق اعْمُْسَتِٖمؾ  ىُمْٓمٜمِلِّ سم٤ِمخْل٤َمئِ   ..  ىُمْٓمٜمِلِّ سم٤ِمخْل٤َمئِ

ـِ َُمْسُٕمقٍد َوضَم٤مسمٍِر  ـْ َأِِب سَمْٙمٍر َوقَمكِمٍّ َواسْم ـِ َُمْسُٕمقٍد َوضَم٤مسمٍِر َوذِم اًْمَب٤مِب آصَم٤مٌر قَم ـْ َأِِب سَمْٙمٍر َوقَمكِمٍّ َواسْم َأن  اًْمَقِديَٕم٦َم َأَُم٤مَٟم٦ٌم َأن  اًْمَقِديَٕم٦َم َأَُم٤مَٟم٦ٌم ╚ ╚ َوذِم اًْمَب٤مِب آصَم٤مٌر قَم

مْج٤َمُع وَم٢ِمٟم ُف َوىَمَع قَمغَم َأن ُف ًَمٞمَْس قَمغَم اًْمَقِديَٕم٦ِم  ـْ َذًمَِؽ اْْلِ مْج٤َمُع وَم٢ِمٟم ُف َوىَمَع قَمغَم َأن ُف ًَمٞمَْس قَمغَم اًْمَقِديَٕم٦ِم ، َوذِم سَمْٕمِْمَٝم٤م َُمَ٘م٤مٌل ، َوُيْٖمٜمِل قَم ـْ َذًمَِؽ اْْلِ ، َوذِم سَمْٕمِْمَٝم٤م َُمَ٘م٤مٌل ، َوُيْٖمٜمِل قَم

ٓ  َُم٤م ُيْروَ  ٓ  َُم٤م ُيْروَ َواَمٌن إ ـُ ، َواَمٌن إ اَمَن وَم٢ِمٟم ُف َيْْمَٛم َط قَمَٚمْٞمِف اًمْم  يِّ َأن ُف إَذا اؿْمؽَمَ ـِ اًْمبٍَْمِ ـْ احْلََس ـُ ، ى قَم اَمَن وَم٢ِمٟم ُف َيْْمَٛم َط قَمَٚمْٞمِف اًمْم  يِّ َأن ُف إَذا اؿْمؽَمَ ـِ اًْمبٍَْمِ ـْ احْلََس ى قَم

ُل سم٠َِمن ُف َُمَع اًمت ْٗمِريِط  ُل سم٠َِمن ُف َُمَع اًمت ْٗمِريِط َوىَمْد شُم١َمو    ..3131َوىَمْد شُم١َمو 

                                                        

إذا : " ـه 1،1415، دار اًمٗمٙمر ، سمػموت ، ط/ 7/281ذم اعمٖمٜمل ♫ ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  31

ىم٤مل أْحد ذم . ف أو ىم٤مل أن٤م و٤مُمـ هل٤م َل يْمٛمـ ذط رب اًمقديٕم٦م قمغم اعمستقدع وامن اًمقديٕم٦م وم٘مبٚم

ويمذًمؽ يمؾ ُم٤م أصٚمف إُم٤مٟم٦م يم٤معمْم٤مرسم٦م وُم٤مل ، اعمقدع إذا ىم٤مل أن٤م و٤مُمـ هل٤م ومنىم٧م ومال رء قمٚمٞمف 

وذًمؽ ٕنف ذط ، واسمـ اعمٜمذر     وهبذا ىم٤مل اًمثقري و اًمِم٤مومٕمل و إؾمح٤مق ، اًمنميم٦م واًمرهـ واًمقيم٤مًم٦م 

 " . يمام ًمق ذط وامن ُم٤م يتٚمػ ذم يد ُم٤مًمٙمف ، ٚمزُمف وامن ُم٤م َل يقضمد ؾمب٥م وامٟمف ومٚمؿ ي
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٦ِم قَمغَم وو اًم  ًَْمَٗم٤مِظ اًمد  ْٕ ـْ ا ٦ِم قَمغَم اًْمَقِديَٕم٦ُم ىَمْد شَمُٙمقُن سم٤ِمًمٚم ْٗمِظ يَم٤مؾْمَتْقَدقْمتَُؽ ، َوَٟمْحِقِه ُِم اًم  ًَْمَٗم٤مِظ اًمد  ْٕ ـْ ا اًْمَقِديَٕم٦ُم ىَمْد شَمُٙمقُن سم٤ِمًمٚم ْٗمِظ يَم٤مؾْمَتْقَدقْمتَُؽ ، َوَٟمْحِقِه ُِم

ؾْمتِ  ِٓ ؾْمتِ ا ِٓ ، َوىَمْد شَمُٙمقُن سمَِٖمػْمِ ًَمْٗمٍظ يَم٠َمْن َيَْمَع ذِم طَم٤مُٟمقشمِِف ، ، َوىَمْد شَمُٙمقُن سمَِٖمػْمِ ًَمْٗمٍظ يَم٠َمْن َيَْمَع ذِم طَم٤مُٟمقشمِِف ،   ٤مً ٤مً ، َوَيْٙمِٗمل اًْمَ٘مُبقُل ًَمْٗمٔم، َوَيْٙمِٗمل اًْمَ٘مُبقُل ًَمْٗمٔم  ْحَٗم٤مظِ ْحَٗم٤مظِ ا

٤م إَذا يَم٤مَن ذِم  ـْ َذًمَِؽ َأْو ذِم اعْمَْسِجِد ، َوُهَق هَمػْمُ ُُمَّمؾٍّ ، َوَأُم  ٤م إَذا يَم٤مَن ذِم َوُهَق طَم٤مَِضٌ ، َوََلْ َيْٛمٜمَْٕمُف ُِم ـْ َذًمَِؽ َأْو ذِم اعْمَْسِجِد ، َوُهَق هَمػْمُ ُُمَّمؾٍّ ، َوَأُم  َوُهَق طَم٤مَِضٌ ، َوََلْ َيْٛمٜمَْٕمُف ُِم

اَلِة وَماَل  اَلِة وَماَل اًمّم  َٓ يُ ، ، اًمّم  َن ُف  َٓ يُ ِٕ َن ُف  َه٦ِم .ِٕ َه٦ِم .ْٛمِٙمٜمُُف إفْمَٝم٤مُر اًْمَٙمَرا   ْٛمِٙمٜمُُف إفْمَٝم٤مُر اًْمَٙمَرا
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  ُمـ اًمسٜم٦م اًمتقؾمط وآقمتدال ذم إُمقرُمـ اًمسٜم٦م اًمتقؾمط وآقمتدال ذم إُمقر  احلدي٨م اًمث٤مُمـ:احلدي٨م اًمث٤مُمـ:

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ** ـْ َأنَِس سْم ـِ َُم٤مًمٍِؽ قَم ـْ َأنَِس سْم َ َوَأثْٜمَك قَمَٚمٞمِْف َوىَم٤مَل : ًَمِٙمٜمِّل   ☺☺} َأن  اًمٜم بِل  } َأن  اًمٜم بِل    ◙◙قَم َ َوَأثْٜمَك قَمَٚمٞمِْف َوىَم٤مَل : ًَمِٙمٜمِّل َْحَِد اَّلل  َْحَِد اَّلل 

ـْ ؾُمٜم تِل وَمَٚمٞمَْس ُِمٜمِّل { َأن٤َم ُأَصكمِّ َوَأن٤َمُم ، َوَأُصقُم َوُأوْمٓمُِر ، َوَأتََزو  َأن٤َم ُأَصكمِّ َوَأن٤َمُم ، َوَأُصقُم َوُأوْمٓمُِر ، َوَأتََزو   ـْ َرهِم٥َم قَم ـْ ؾُمٜم تِل وَمَٚمٞمَْس ُِمٜمِّل { ُج اًمٜمَِّس٤مَء وَمَٛم ـْ َرهِم٥َم قَم ُج اًمٜمَِّس٤مَء وَمَٛم

ُْسٚمٍِؿ 
ِ
ُْسٚمٍِؿ ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف ( َهَذا اًمٚم ْٗمُظ عم
ِ
  ..ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف ( َهَذا اًمٚم ْٗمُظ عم

إمَم سُمٞمُقِت إمَم سُمٞمُقِت   3131} ضَم٤مَء صَماَلصَم٦ُم َرْهطٍ } ضَم٤مَء صَماَلصَم٦ُم َرْهطٍ ◙ ◙ َوًمِْٚمَحِدي٨ِم ؾَمب٥ٌَم ، َوُهَق َأن ُف ىَم٤مَل َأنٌَس َوًمِْٚمَحِدي٨ِم ؾَمب٥ٌَم ، َوُهَق َأن ُف ىَم٤مَل َأنٌَس 

ـْ قِمَب٤مَدشمِِف ♀ ♀ َأْزَواِج اًمٜم بِلِّ َأْزَواِج اًمٜم بِلِّ  ـْ قِمَب٤مَدشمِِف َيْس٠َمُخقَن قَم ُْؿ   ♀♀َيْس٠َمُخقَن قَم وا يَم٠َمَن  ُْؿ وَمَٚمام  ُأظْمؼِمُ وا يَم٠َمَن  وَمَٚمام  ُأظْمؼِمُ

   3232شَمَ٘م٤مًم قَه٤مشَمَ٘م٤مًم قَه٤م
ِ
ـْ َرؾُمقِل اَّلل  ـُ ُِم ـَ َٟمْح  وَمَ٘م٤مًُمقا : َأجْ
ِ
ـْ َرؾُمقِل اَّلل  ـُ ُِم ـَ َٟمْح َم   3333♀♀وَمَ٘م٤مًُمقا : َأجْ ُ ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد  َم ىَمْد هَمَٗمَر اَّلل  ُ ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مد  ىَمْد هَمَٗمَر اَّلل 

                                                        

يَمَذا ذِم ِرَواَي٦م ُْحَٞمٍْد ، َوذِم  ىَمْقًمف ) ضَم٤مَء صَماَلصَم٦م َرْهط (: "  9/132ىم٤مل احل٤مومظ ذم ومتح اًمب٤مري  31

ـْ َأْصَح٤مب اًمٜم بِّل  َٓ ُُمٜم٤َموَم٤مة سَمٞمْٜمٝماَم وَم٤م ☺ِرَواَي٦م صَم٤مسم٧ِم قِمٜمْد ُُمْسٚمِؿ " َأن  َٟمَٗمًرا ُِم ـْ صَماَلصَم٦م إمَِم " َو ْهط ُِم ًمر 

ـْ ًَمْٗمٔمف َٓ َواطِمد ًَمُف ُِم ـْ صَماَلصَم٦م إمَِم شمِْسَٕم٦م ، َويُمّؾ ُِمٜمُْٝماَم اؾِْمؿ مَجْع  ة ، َواًمٜم َٗمر ُِم  . "قَمنَمَ

إٟمام ضم٤مء شمٗمسػم اًمثالصم٦م سم٤مًمرهط ٕنف سمٛمٕمٜمك : "  1/342وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين يمام ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

واًمٜمٗمر ُمـ اًمثالصم٦م ، اًمٗمرق سملم اًمرهط واًمٜمٗمر أنف ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة اجلامقم٦م ومٙم٠منف ىمٞمؾ صمالصم٦م أنٗمس و

 " . إمم اًمتسٕم٦م

ُْؿ شَمَ٘م٤مًّمقَه٤م (: "   9/132ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح  32 م اعْمَْْمُٛمقَُم٦م َأْي  ىَمْقًمف ) يَم٠َمَن  سمَِتِْمِديِد اًمال 

٤َم ىَمٚمِٞمَٚم٦ماؾِْمَتَ٘مٚم قَه٤م ، َوَأْصؾ شَمَ٘م٤مًّمقَه٤م شَمَ٘م٤مًَمُٚمقَه٤م َأْي َرَأى يمُ   ".ّؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َأَن 
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٤م َأن٤َم وَم٢ِمينِّ ُأَصكمِّ اًمٚم ٞمَْؾ َأبًَدا ، َوىَم٤مَل آظَمُر :  َر وَمَ٘م٤مَل َأطَمُدُهْؿ : َأُم  ـْ َذْٟمبِِف ، َوَُم٤م شَم٠َمظم  ٤م َأن٤َم وَم٢ِمينِّ ُأَصكمِّ اًمٚم ٞمَْؾ َأبًَدا ، َوىَم٤مَل آظَمُر : ُِم َر وَمَ٘م٤مَل َأطَمُدُهْؿ : َأُم  ـْ َذْٟمبِِف ، َوَُم٤م شَم٠َمظم  َوَأن٤َم َوَأن٤َم ُِم

ُج . َٓ ُأوْمٓمُِر ، َوىَم٤مَل آظَمُر : َوَأن٤َم َأقْمَتِزُل اًمٜمَِّس٤مَء وَماَل َأتََزو  ْهَر َو ُج .َأُصقُم اًمد  َٓ ُأوْمٓمُِر ، َوىَم٤مَل آظَمُر : َوَأن٤َم َأقْمَتِزُل اًمٜمَِّس٤مَء وَماَل َأتََزو  ْهَر َو   َأُصقُم اًمد 

 
ِ
 وَمَج٤مَء َرؾُمقُل اَّلل 
ِ
 إينِّ   ♀♀وَمَج٤مَء َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
 إينِّ إًَمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل : َأنْتُْؿ ىُمْٚمُتْؿ يَمَذا َويَمَذا ؟ َأَُم٤م َواَّلَل 
ِ
إًَمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل : َأنْتُْؿ ىُمْٚمُتْؿ يَمَذا َويَمَذا ؟ َأَُم٤م َواَّلَل 

 َوَأتَْ٘م٤ميُمْؿ ًَمُف ، وَ 
ِ
 
ِ
ظَْمَِم٤ميُمْؿ َّلل  َوَأتَْ٘م٤ميُمْؿ ًَمُف ، وَ َٕ
ِ
 
ِ
ظَْمَِم٤ميُمْؿ َّلل   ..احْلَِدي٨َم {احْلَِدي٨َم {  --ًَمِٙمٜمِّل َأن٤َم ُأَصكمِّ َوَأن٤َمُم ، َوَأُصقُم ًَمِٙمٜمِّل َأن٤َم ُأَصكمِّ َوَأن٤َمُم ، َوَأُصقُم َٕ

ِر  ا َْضَ
َْناَِمِك َواْْلِ ِٓ ىْمتَِّم٤مُد ذِم اًْمِٕمَب٤مَداِت ُدوَن ا ِٓ وَع ُهَق ا ِر َوُهَق َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  اعْمنَْمُ ا َْضَ
َْناَِمِك َواْْلِ ِٓ ىْمتَِّم٤مُد ذِم اًْمِٕمَب٤مَداِت ُدوَن ا ِٓ وَع ُهَق ا َوُهَق َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  اعْمنَْمُ

 ُ ٚم ٦َم اعْم
ِ
٠ْمُخقوَم٤مِت يُمٚمَِّٝم٤م ، َوَأن  َهِذِه اعْم ُ سم٤ِمًمٜم ْٗمِس ، َوَهْجِر اْحَ ٚم ٦َم اعْم
ِ
٠ْمُخقوَم٤مِت يُمٚمَِّٝم٤م ، َوَأن  َهِذِه اعْم يَٕمُتَٝم٤م قَمغَم سم٤ِمًمٜم ْٗمِس ، َوَهْجِر اْحَ ٦َم َُمْبٜمِٞم ٦ٌم َذِ ِدي  يَٕمُتَٝم٤م قَمغَم َحٛم  ٦َم َُمْبٜمِٞم ٦ٌم َذِ ِدي  َحٛم 

ىْمتَِّم٤مِد َواًمت ْسِٝمٞمِؾ َواًمت ٞمِْسػِم َوقَمَدِم اًمت ْٕمِسػمِ  ِٓ ىْمتَِّم٤مِد َواًمت ْسِٝمٞمِؾ َواًمت ٞمِْسػِم َوقَمَدِم اًمت ْٕمِسػمِ ا ِٓ َٓ ُيِريُد سمُِٙمْؿ     ا ُ سمُِٙمْؿ اًْمٞمُْنَ َو َٓ ُيِريُد سمُِٙمْؿ } ُيِريُد اَّلل  ُ سمُِٙمْؿ اًْمٞمُْنَ َو } ُيِريُد اَّلل 

اًْمُٕمْنَ {اًْمُٕمْنَ {
3434  ..  

                                                                                                                                                               

(( ☺))أجـ ٟمحـ ُمـ اًمٜمبل : " ىمقًمف :  2/619ىم٤مل اًمٓمٞمبل ذم اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ  33

، وهق ُمٕمّمقم ُم٠مُمقن اًمٕم٤مىمب٦م واصمؼ  ٤م قمغم صدد اًمتٗمريط وؾمقء اًمٕم٤مىمب٦م، وم٢مٟم   أي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف سمقن سمٕمٞمد

َم ُمِ  ُ َُم٤م شَمَ٘مد  َر{سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }ًمِٞمَْٖمِٗمَر ًَمَؽ اَّلل   ". ـ َذْٟمبَِؽ وَُم٤م شَم٠َمظم 

أي طمدي٨م   -ف وومٞم: "  24/182ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  34

: أن اًمٜمٙم٤مح ُمـ ؾمٜمـ اْلؾمالم. وذم اًمؽمُمذي أنف ُمـ ؾمٜمـ اعمرؾمٚملم ، ومال رهب٤مٟمٞم٦م ذم ◙ أنس 

ـ شمريمف ُمـ أضمؾ أنف أرومؼ ًمف ذيٕمتٜم٤م، وأن ُمـ شمرك اًمٜمٙم٤مح رهمب٦م قمـ اًمسٜم٦م ومٝمق ُمذُمقم ُمبتدع، وُم

 وأقمقن قمغم اًمٕمب٤مدة ومال ُمالُم٦م قمٚمٞمف، يمام ىم٤مًمف اعمٝمٚم٥م، إذ َل يرهم٥م قمـ ؾمٜم٦م ٟمبٞمف وـمري٘متف.



31 

 

ي   ي  ىَم٤مَل اًمٓم ؼَمِ ـْ َُمٜمََع اؾْمتِْٕماَم   : :   ىَم٤مَل اًمٓم ؼَمِ د  قَمغَم َُم ـْ َُمٜمََع اؾْمتِْٕماَم ذِم احْلَِدي٨ِم اًمر  د  قَمغَم َُم ـْ اًمٓم ٞمِّب٤َمِت َُم٠ْميَمالً َل احْلاََل َل احْلاََل ذِم احْلَِدي٨ِم اًمر  ـْ اًمٓم ٞمِّب٤َمِت َُم٠ْميَمالً ِل ُِم   ِل ُِم

  ..  ٤مً ٤مً َوَُمْٚمَبسَوَُمْٚمَبس

ـْ َذَه٥َم إمَم َُم٤م ىَم٤مًَمُف : : ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض قِمٞم٤َمٌض ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض قِمٞم٤َمٌض  َٚمُػ وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َذَه٥َم إمَم َُم٤م ىَم٤مًَمُف َهَذا مِم ٤م اظْمَتَٚمَػ ومِٞمِف اًمس  َٚمُػ وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم َهَذا مِم ٤م اظْمَتَٚمَػ ومِٞمِف اًمس 

ـْ قَمَٙمَس ، َواؾْمَتَدل  سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم } َأْذَهْبُتْؿ ـَمٞمِّبَ  ي  ، َوُِمٜمُْٝمْؿ ُِم ـْ قَمَٙمَس ، َواؾْمَتَدل  سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم } َأْذَهْبُتْؿ ـَمٞمِّبَ اًمٓم ؼَمِ ي  ، َوُِمٜمُْٝمْؿ ُِم ٤مشمُِٙمْؿ ذِم طَمٞم٤َمشمُِٙمْؿ ٤مشمُِٙمْؿ ذِم طَمٞم٤َمشمُِٙمْؿ اًمٓم ؼَمِ

٤مِر ، َوىَمْد َأظَمَذ اًمٜم بِل   َي٦َم ذِم اًْمُٙمٗم  ْٔ ْٟمٞم٤َم { ىَم٤مَل : َواحْلَؼ  َأن  ا ٤مِر ، َوىَمْد َأظَمَذ اًمٜم بِل  اًمد  َي٦َم ذِم اًْمُٙمٗم  ْٔ ْٟمٞم٤َم { ىَم٤مَل : َواحْلَؼ  َأن  ا ـِ ،   ♀♀اًمد  َُْمَرْي ْٕ ـِ ، سم٤ِم َُْمَرْي ْٕ سم٤ِم

وْمَراِط ذِم ُُماَلَزَُم٦ِم اًمٓم ٞمَِّب٤مِت وَم٢ِمٟم ُف ُي١َمدِّي إمَم اًم ُُُمقِر ، َوقَمَدُم اْْلِ ْٕ ُط ذِم ا َْومَم اًمت َقؾم  ْٕ وْمَراِط ذِم ُُماَلَزَُم٦ِم اًمٓم ٞمَِّب٤مِت وَم٢ِمٟم ُف ُي١َمدِّي إمَم اًمَوا ُُُمقِر ، َوقَمَدُم اْْلِ ْٕ ُط ذِم ا َْومَم اًمت َقؾم  ْٕ وم ِف َوا َ وم ِف ؽم  َ ؽم 

َٓ جَيُِدُه أَ  ـْ اقْمَت٤مَد َذًمَِؽ ىَمْد  ُبَٝم٤مِت وَم٢ِمن  َُم ـْ اًْمُقىُمقِع ذِم اًمِم  ـُ ُِم َٓ َي٠ْمَُم َٓ جَيُِدُه أَ َواًْمَبَٓمِر ، َو ـْ اقْمَت٤مَد َذًمَِؽ ىَمْد  ُبَٝم٤مِت وَم٢ِمن  َُم ـْ اًْمُقىُمقِع ذِم اًمِم  ـُ ُِم َٓ َي٠ْمَُم وَماَل وَماَل   ٤مً ٤مً طْمَٞم٤مٟمطْمَٞم٤مٟمَواًْمَبَٓمِر ، َو

ـْ شَمٜم٤َمُوِل َذًمَِؽ َأطْمٞم٤َمًٟم٤م ىَمْد يُ  ـْ َُمٜمََع ُِم ؼْمَ قَمٜمُْف وَمَٞمَ٘مُع ذِم اعْمَْحُٔمقِر يَماَم َأن  َُم ـْ شَمٜم٤َمُوِل َذًمَِؽ َأطْمٞم٤َمًٟم٤م ىَمْد يُ َيْسَتٓمِٞمُع اًمّم  ـْ َُمٜمََع ُِم ؼْمَ قَمٜمُْف وَمَٞمَ٘مُع ذِم اعْمَْحُٔمقِر يَماَم َأن  َُم ْٗمِِض ْٗمِِض َيْسَتٓمِٞمُع اًمّم 

                                                                                                                                                               

وومٞمف: آىمتداء سم٤مٕئٛم٦م ذم اًمٕمب٤مدة، واًمبح٨م قمـ أطمقاهلؿ وؾمػمهؿ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وأنف ٓ جي٥م 

ديـ واًمٕمب٤مدة، وأنف ُمـ أراد اًمزي٤مدة قمغم هبؿ ذم اًم ًمٞمُـــ٘متدىأن يتٕمدى ـمرق إئٛم٦م اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل 

 .ؾمػمهؿ ومٝمق )ُم٘مؾ( 

وذم إظمذ سم٤مًمٕمب٤مدة سم٤مًمتقؾمط واًم٘مّمد أومم طمتك ٓ يٕمجز قمـ رء ُمٜمٝم٤م وٓ يٜم٘مٓمع دوَن٤م ًم٘مقًمف 

"  وقمٜمد داود وأتب٤مقمف أنف واضم٥م ذم طمؼ : "ظمػم اًمٕمٛمؾ ُم٤م دام قمٚمٞمف ص٤مطمبف وإن ىمؾ  - ♠ -

: "ُمـ قل ٟمٙمح أُم٦م حلدي٨م جز قمـ اًمٓم   اًمٕمٛمر، وم٢من قماخل٤مئػ. أي: اًمٕم٘مد دون اًمدظمقل ُمرة ذم

اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًمب٤مءة ومٚمٞمتزوج" وآظمر احلدي٨م يرد قمٚمٞمف، وأن اعم٘مّمقد سمف اًمقطء، ومٙمٞمػ َيّمؾ 

وقمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء  وُمـ ىمدر قمغم همض سمٍمه وحتّملم ومرضمف ومال جي٥م قمٚمٞمف. اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٘مد سم٤معمرأة؟

  ".أنف ٓ جي٥م 
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ٜم ٦ِم اعْمَٜمِْٝمل  قَمٜمُْف ، َوَيُرد  قَمٚمَ  ـْ اًمس  ٜم ٦ِم اعْمَٜمِْٝمل  قَمٜمُْف ، َوَيُرد  قَمٚمَ سمِِف إمَم اًمت ٜمَٓم ِع ، َوُهَق اًمت َٙمٚم ُػ اعْم١َُمدِّي إمَم اخْلُُروِج قَم ـْ اًمس  ٞمِْف ٞمِْف سمِِف إمَم اًمت ٜمَٓم ِع ، َوُهَق اًمت َٙمٚم ُػ اعْم١َُمدِّي إمَم اخْلُُروِج قَم

ْزِق  ـْ اًمرِّ تِل َأظْمَرَج ًمِِٕمَب٤مِدِه َواًمٓم ٞمَِّب٤مِت ُِم  اًم 
ِ
َم ِزيٜم٦ََم اَّلل  ـْ طَمر  يُح ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم } ىُمْؾ َُم ْزِق َسِ ـْ اًمرِّ تِل َأظْمَرَج ًمِِٕمَب٤مِدِه َواًمٓم ٞمَِّب٤مِت ُِم  اًم 
ِ
َم ِزيٜم٦ََم اَّلل  ـْ طَمر  يُح ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم } ىُمْؾ َُم { { َسِ

َْصٚمَِٝم٤م ، َوُُماَلَزَُم٦ِم  ِٕ ظَْمَذ سم٤ِمًمت ِْمِديِد ذِم اًْمِٕمَب٤مَدِة ُي١َمدِّي إمَم اعْمََٚمِؾ اًْمَ٘م٤مـمِِع  ْٕ َْصٚمَِٝم٤م ، َوُُماَلَزَُم٦ِم يَماَم َأن  ا ِٕ ظَْمَذ سم٤ِمًمت ِْمِديِد ذِم اًْمِٕمَب٤مَدِة ُي١َمدِّي إمَم اعْمََٚمِؾ اًْمَ٘م٤مـمِِع  ْٕ يَماَم َأن  ا

ىْمتَِّم٤مِر قَمغَم اًْمَٗمَرائِِض َُمثاًَل ، َوشَمْرُك اًمٜم ْٗمِؾ ُيْٗمِِض إمَم اًْمَبَٓم٤مًَم٦ِم ، َوقَمَدِم اًمٜم َِم٤مِط إمَم  ِٓ ىْمتَِّم٤مِر قَمغَم اًْمَٗمَرائِِض َُمثاًَل ، َوشَمْرُك اًمٜم ْٗمِؾ ُيْٗمِِض إمَم اًْمَبَٓم٤مًَم٦ِم ، َوقَمَدِم اًمٜم َِم٤مِط إمَم ا ِٓ ا

ُُُمقِر َأْوؾَمُٓمَٝم٤م ، َوَأَراَد   اًْمِٕمَب٤مَدِة َوظِمٞم٤َمرُ اًْمِٕمَب٤مَدِة َوظِمٞم٤َمرُ  ْٕ ُُُمقِر َأْوؾَمُٓمَٝم٤م ، َوَأَراَد ا ْٕ ـْ ؾُمٜم تِل   ♀♀ا ـْ َرهِم٥َم قَم ـْ ؾُمٜم تِل سمَِ٘مْقًمِِف } وَمَٛم ـْ َرهِم٥َم قَم سمَِ٘مْقًمِِف } وَمَٛم

ُ قَمَٚمْٞمِف َأنْ  ْٝمَٚم٦ِم سَمْؾ اًم ِذي َيَتَٕملم  ـْ َأْهِؾ احْلَٜمَِٗمٞم ٦ِم اًمس  ـْ ـَمِريَ٘متِل وَمَٚمٞمَْس ُِمٜمِّل " َأْي ًَمٞمَْس ُِم ُ قَمَٚمْٞمِف َأنْ { قَم ْٝمَٚم٦ِم سَمْؾ اًم ِذي َيَتَٕملم  ـْ َأْهِؾ احْلَٜمَِٗمٞم ٦ِم اًمس  ـْ ـَمِريَ٘متِل وَمَٚمٞمَْس ُِمٜمِّل " َأْي ًَمٞمَْس ُِم   { قَم

ْقِم َوَيٜم٤َمَم ًمِٞمَ٘مْ  ْقِم َوَيٜم٤َمَم ًمِٞمَ٘مْ ُيْٗمٓمَِر ًمِٞمَْ٘مَقى قَمغَم اًمّم  َقى قَمغَم اًْمِ٘مَٞم٤مَم ، َوَيٜمِْٙمَح اًمٜمَِّس٤مَء ًمِٞمُِٕمػ  َٟمَٔمَرُه َووَمْرضَمُف َقى قَمغَم اًْمِ٘مَٞم٤مَم ، َوَيٜمِْٙمَح اًمٜمَِّس٤مَء ًمِٞمُِٕمػ  َٟمَٔمَرُه َووَمْرضَمُف ُيْٗمٓمَِر ًمِٞمَْ٘مَقى قَمغَم اًمّم 

ـْ ظَم٤مًَمَػ َهْدَيُف  ـْ ظَم٤مًَمَػ َهْدَيُف ، َوىمِٞمَؾ : إْن َأَراَد َُم ـْ   ♀♀، َوىمِٞمَؾ : إْن َأَراَد َُم ـْ ، َوـَمِريَ٘مَتُف َأن  اًم ِذي َأتَك سمِِف ُِم ، َوـَمِريَ٘مَتُف َأن  اًم ِذي َأتَك سمِِف ُِم

ـْ   ♀♀اًْمِٕمَب٤مَدِة َأْرضَمُح مِم ٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف اًْمِٕمَب٤مَدِة َأْرضَمُح مِم ٤م يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف  ـْ وَمَٛمْٕمٜمَك ًَمٞمَْس ُِمٜمِّل َأْي ًَمٞمَْس ُِم َأْهِؾ ُِمٚم تِل َأْهِؾ ُِمٚم تِل وَمَٛمْٕمٜمَك ًَمٞمَْس ُِمٜمِّل َأْي ًَمٞمَْس ُِم

َن  اقْمتَِ٘م٤مَد َذًمَِؽ ُي١َمدِّي إمَم اًْمُٙمْٗمِر .
َن  اقْمتَِ٘م٤مَد َذًمَِؽ ُي١َمدِّي إمَم اًْمُٙمْٗمِر .ِٕ
ِٕ  
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  اخلّم٤مل اًمتل شمٜمٙمح اعمرأة ُمـ أضمٚمٝم٤ماخلّم٤مل اًمتل شمٜمٙمح اعمرأة ُمـ أضمٚمٝم٤ماحلدي٨م اًمت٤مؾمع : احلدي٨م اًمت٤مؾمع : 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ** ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم ـْ اًمٜم بِلِّ ◙ ◙ قَم ـْ اًمٜم بِلِّ قَم َْرسَمٍع :   ♀♀قَم ِٕ ُة  َ َْرسَمٍع : ىَم٤مَل : } شُمٜمَْٙمُح اعْمَْرأ ِٕ ُة  َ ىَم٤مَل : } شُمٜمَْٙمُح اعْمَْرأ

٤مهِل٤َم َوحِلََسبَِٝم٤م َوجِلاََمهِل٤َم َوًمِِدي َ
ِ
٤مهِل٤َم َوحِلََسبَِٝم٤م َوجِلاََمهِل٤َم َوًمِِديح َ
ِ
ـِ شَمِرسَم٧ْم َيَداك { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمْفِ ح ي ـِ شَمِرسَم٧ْم َيَداك { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمْفِ ٜمَِٝم٤م ، وَم٤مفْمَٗمْر سمَِذاِت اًمدِّ ي   ..ٜمَِٝم٤م ، وَم٤مفْمَٗمْر سمَِذاِت اًمدِّ

َْرسَمِع ، َوآظِمُرَه٤م  ْٕ ِج َأطَمُد َهِذِه ا ضَم٤مَل إمَم اًمت َزو  َْرسَمِع ، َوآظِمُرَه٤م احْلَِدي٨ُم إظْمَب٤مٌر َأن  اًم ِذي َيْدقُمق اًمرِّ ْٕ ِج َأطَمُد َهِذِه ا ضَم٤مَل إمَم اًمت َزو  احْلَِدي٨ُم إظْمَب٤مٌر َأن  اًم ِذي َيْدقُمق اًمرِّ

ـِ وَم٠َمَُمَرُهْؿ  ي ـِ وَم٠َمَُمَرُهْؿ قِمٜمَْدُهْؿ َذاُت اًمدِّ ي ُْؿ إَذا َوضَمُدوا َذاَت اًم  ☺☺قِمٜمَْدُهْؿ َذاُت اًمدِّ ُْؿ إَذا َوضَمُدوا َذاَت اًمَأَن  ـِ وَماَل َيْٕمِدًُمقا قَمٜمَْٝم٤مَأَن  ي ـِ وَماَل َيْٕمِدًُمقا قَمٜمَْٝم٤مدِّ ي   ..  3535دِّ

                                                        

اًمّمحٞمح ذم ُمٕمٜمك هذا : "  11/293 ذطمف قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ ذم♫ ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜمقوي  35

أظمؼم سمام يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس ذم اًمٕم٤مدة وم٢مَنؿ ي٘مّمدون هذه اخلّم٤مل إرسمع وآظمره٤م  ☺احلدي٨م أن اًمٜمبل 

 ".  سمذًمؽ ف أُمرٌ قمٜمدهؿ ذات اًمديـ وم٤مفمٗمر أن٧م أهي٤م اعمسؽمؿمد سمذات اًمديـ ٓ أن  

حمٛمد ، ت :  5ومّم٤مح قمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٙم٤مح ص: ذم اْل♫ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمّٙمل 

اًمٖم٤مًم٥م  ن  أرسمٕم٦م وُمٕمٜمك يمقَن٤م شمٜمٙمح هلذه إـه :" 1416، دار قمامر ، قمامن ،  ؿمٙمقر أُمرير اعمٞم٤مديٜمل

، ىمّمد اح٤مل همػم حمٛمقد سمخالف اًمثالصم٦م اًمب٤مىمٞم٦م  أن   إمم ىمّمد ٟمٙم٤مطمٝم٤م جلٛمٞمٕمٝم٤م أو جمٛمققمٝم٤م ُمـ همػم ٟمٔمرٍ 

 َٕن٤م، ٜم٦م طمسٜم٦م مجٞمٚم٦م ًمٙمـ ٓ ذات مج٤مل سم٤مرع ديِّ  يتزوَج  أن تزوجيسـ عمريد اًم ٕنف، وم٢مٟمف ُمٓمٚمقب 

ن َيٛمؾ قمغم أويٜمبٖمل ، دى هب٤م ذًمؽ إمم اًمٗم٤مطمِم٦م أومرسمام ، ويٖمٚم٥م ُمـ اًمٗمجرة اًمتٓمٚمع هل٤م ، شمزهق قمٚمٞمف 

٤م مج٤مهلَ  ٓ شمٙمح اعمرأة جلامهل٤م ومٚمٕمؾ   : " وذم رواي٦م ًمف " ٓ شمٜمٙمحقا اًمٜمس٤مء حلسٜمٝمـ " هذا طمدي٨م اسمـ ُم٤مضمف

 " . دهي٤مير
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ُر ، َواًْمَبٞمَْٝمِ٘مل   ا ـُ َُم٤مضَمْف ، َواًْمَبز  َِة ًمَِٖمػْمِ ِديٜمَِٝم٤م وَم٠َمظْمَرَج اسْم ـْ ٟمَِٙم٤مِح اعْمَْرأ ُر ، َواًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  َوىَمْد َوَرَد اًمٜم ْٝمُل قَم ا ـُ َُم٤مضَمْف ، َواًْمَبز  َِة ًمَِٖمػْمِ ِديٜمَِٝم٤م وَم٠َمظْمَرَج اسْم ـْ ٟمَِٙم٤مِح اعْمَْرأ   َوىَمْد َوَرَد اًمٜم ْٝمُل قَم

ـِ قَمْٛمٍرو   سْم
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل  ـِ قَمْٛمٍرو ُِم  سْم
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل  ـ    ٤مً ٤مً ققمققمَُمْرومُ َُمْرومُ ¶ ¶ ُِم َٓ شَمٜمِْٙمُحقا اًمٜمَِّس٤مَء حِلُْسٜمِِٝم ـ  }  َٓ شَمٜمِْٙمُحقا اًمٜمَِّس٤مَء حِلُْسٜمِِٝم وَمَٚمَٕمٚم ُف وَمَٚمَٕمٚم ُف   } 

ََُم٦ٌم ؾَمْقَداُء ظَمْرىَم٤مُء َذاُت  َٕ ـِ ، َو ي ـ  ًمِٚمدِّ ـ  ، َواْٟمِٙمُحقُه ـ  وَمَٚمَٕمٚم ُف ُيْٓمِٖمٞمِٝم
ِ ٤مهِل َ
ِ
َٓ ح ـ  ، َو ََُم٦ٌم ؾَمْقَداُء ظَمْرىَم٤مُء َذاُت ُيْرِدهيِ َٕ ـِ ، َو ي ـ  ًمِٚمدِّ ـ  ، َواْٟمِٙمُحقُه ـ  وَمَٚمَٕمٚم ُف ُيْٓمِٖمٞمِٝم

ِ ٤مهِل َ
ِ
َٓ ح ـ  ، َو   ُيْرِدهيِ

ـٍ َأوْمَْمُؾ { ـٍ َأوْمَْمُؾ {ِدي   ..3636ِدي

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة   َُم٤م َأظْمَرضَمُف اًمٜم َس٤مئِّل قَم
ِ
ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َوَوَرَد ذِم ِصَٗم٦ِم ظَمػْمِ اًمٜمَِّس٤مء  َُم٤م َأظْمَرضَمُف اًمٜم َس٤مئِّل قَم
ِ
            ىَم٤مَل ىَم٤مَل   َأن فُ َأن فُ   ◙◙َوَوَرَد ذِم ِصَٗم٦ِم ظَمػْمِ اًمٜمَِّس٤مء

 َٓ ُه إْن َٟمَٔمَر ، َوشُمٓمِٞمُٕمُف إْن َأَُمَر ، َو تِل شَمُن   ظَمػْمٌ ىَم٤مَل اًم 
ِ
 َأي  اًمٜمَِّس٤مء

ِ
َٓ } ىمِٞمَؾ : َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ُه إْن َٟمَٔمَر ، َوشُمٓمِٞمُٕمُف إْن َأَُمَر ، َو تِل شَمُن   ظَمػْمٌ ىَم٤مَل اًم 

ِ
 َأي  اًمٜمَِّس٤مء

ِ
} ىمِٞمَؾ : َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

  ..  3737خُت٤َمًمُِٗمُف ذِم َٟمْٗمِسَٝم٤م َوَُم٤مهِل٤َم سماَِم َيْٙمَرُه {خُت٤َمًمُِٗمُف ذِم َٟمْٗمِسَٝم٤م َوَُم٤مهِل٤َم سماَِم َيْٙمَرُه {

ضُمِؾ َوآسَم٤مئِِف ، َوىمَ  ضُمِؾ َوآسَم٤مئِِف ، َوىمَ َواحْلََس٥ُم ُهَق اًْمِٗمْٕمُؾ اجْلَِٛمٞمُؾ ًمِٚمر  ٤مِل ذِم احْلَِدي٨ِم َواحْلََس٥ُم ُهَق اًْمِٗمْٕمُؾ اجْلَِٛمٞمُؾ ًمِٚمر  َ احْلََس٥ُم سم٤ِمْحَ ٤مِل ذِم احْلَِدي٨ِم ْد وُمنِّ َ احْلََس٥ُم سم٤ِمْحَ ْد وُمنِّ

ـْ طَمِدي٨ِم ؾَمُٛمَرَة  ٜمَُف ُِم ُِمِذي  ، َوطَمس  ْ ـْ طَمِدي٨ِم ؾَمُٛمَرَة اًم ِذي َأظْمَرضَمُف اًمؽمِّ ٜمَُف ُِم ُِمِذي  ، َوطَمس  ْ ٤مُل   ٤مً ٤مً َُمْروُمققمَُمْروُمققم◙ ◙ اًم ِذي َأظْمَرضَمُف اًمؽمِّ ٤مُل } احْلََس٥ُم اْحَ } احْلََس٥ُم اْحَ

                                                        

يٜمٔمر : ا ًمبدر اعمٜمػم  اْلومري٘مل قمبد اًمرْحـ سمـ زي٤مد سمـ أنٕمؿ. طمدي٨م وٕمٞمػ ٕنف ُمـ رواي٦م  هقو 36
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٤مُل ذِم طَمِدي٨ِم اًْمَب٤مِب ًمِِذيْمِرِه سمَِجٜمْ  ُد سمِِف اْحَ َٓ ُيَرا ٓ  َأن ُف  ٤مُل ذِم طَمِدي٨ِم اًْمَب٤مِب ًمِِذيْمِرِه سمَِجٜمْ ، َواًْمَٙمَرُم اًمت ْ٘مَقى { إ ُد سمِِف اْحَ َٓ ُيَرا ٓ  َأن ُف  ُد ومِٞمِف ، َواًْمَٙمَرُم اًمت ْ٘مَقى { إ ُد ومِٞمِف بِِف وَم٤معْمَُرا بِِف وَم٤معْمَُرا

ُل  َو  ْٕ ُل اعْمَْٕمٜمَك ا َو  ْٕ   ..3838اعْمَْٕمٜمَك ا

َن  ُُمَّم٤مطِمَبُٝمْؿ  ِٕ َْومَم  ْٕ  ِهَل ا
ٍ
ء ـِ ذِم يُمؾِّ َرْ ي َن  ُُمَّم٤مطِمَبُٝمْؿ َوَدل  احْلَِدي٨ُم قَمغَم َأن  ُُمَّم٤مطَمَب٦َم َأْهِؾ اًمدِّ ِٕ َْومَم  ْٕ  ِهَل ا
ٍ
ء ـِ ذِم يُمؾِّ َرْ ي َوَدل  احْلَِدي٨ُم قَمغَم َأن  ُُمَّم٤مطَمَب٦َم َأْهِؾ اًمدِّ

ْوضَم  َٓ ؾِمٞم اَم اًمز  ئِِ٘مِٝمْؿ ، َو ـْ َأظْماَلىِمِٝمْؿ ، َوسَمَريَمتِِٝمْؿ ، َوـَمَرا ْوضَم َيْسَتِٗمٞمُد ُِم َٓ ؾِمٞم اَم اًمز  ئِِ٘مِٝمْؿ ، َو ـْ َأظْماَلىِمِٝمْؿ ، َوسَمَريَمتِِٝمْؿ ، َوـَمَرا ـْ ُيْٕمتؼََمُ ِديٜمُُف َيْسَتِٗمٞمُد ُِم ـْ ُيْٕمتؼََمُ ِديٜمُُف ٦ُم وَمِٝمَل َُم ٦ُم وَمِٝمَل َُم

٤َم َوِجٞمَٕمُتُف ، َوُأم   ََن 
٤َم َوِجٞمَٕمُتُف ، َوُأم  ِٕ ََن 
ِدِه ، َوَأُِمٞمٜمَُتُف قَمغَم َُم٤مًمِِف َوَُمٜمِْزًمِِف َوقَمغَم َٟمْٗمِسَٝم٤م  ِٕ َٓ ِدِه ، َوَأُِمٞمٜمَُتُف قَمغَم َُم٤مًمِِف َوَُمٜمِْزًمِِف َوقَمغَم َٟمْٗمِسَٝم٤مَأْو َٓ   ..  3939َأْو

ـْ اًْمَٗمْ٘مِر ، َوَهِذِه اًْمَٙمٚمَِٛم٦ُم  َاِب ُِم ـْ اًْمَٗمْ٘مِر ، َوَهِذِه اًْمَٙمٚمَِٛم٦ُم َوىَمْقًُمُف ) } شَمِرسَم٧ْم َيَداك { ( َأْي اًْمتََّمَ٘م٧ْم سم٤ِمًمؽم  َاِب ُِم َوىَمْقًُمُف ) } شَمِرسَم٧ْم َيَداك { ( َأْي اًْمتََّمَ٘م٧ْم سم٤ِمًمؽم 

َٓ َأن ُف ظَم٤مِرضَم٦ٌم ظَم٤مِرضَم٦ٌم  َٓ َأن ُف خَمَْرَج َُم٤م َيْٕمَت٤مُدُه اًمٜم ٤مُس ذِم اعْمَُخ٤مـَمَب٤مِت  ىَمَّمَد هِب٤َم ىَمَّمَد هِب٤َم   ♀♀خَمَْرَج َُم٤م َيْٕمَت٤مُدُه اًمٜم ٤مُس ذِم اعْمَُخ٤مـَمَب٤مِت 

..  

                                                        

ف  : " 293ىم٤مل اسمـ إثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثر ص:  38 َ احلَس٥م ذم إصؾ . اًمنم 

ه  اًمٜم٤مس ُمـ َُمٗم٤مظمرهؿ . وىمٞمؾ احلَس٥م واًمَٙمرم يٙمقٟم٤من ذم اًمرضُمؾ وإن َل يٙمـ ًمف آسَم٤مء سم٤مٔسم٤مء وُم٤م َيُٕمد 

ف واعَمْجد ٓ يمقٟم٤من إٓ  سم٤مٔسم٤مء ومجٕمؾ اح٤مل سمٛمٜمزًم٦م َذف اًمٜمٗمس أو أسم٤مء .  هلُؿ َذف . واًمنم 

ىم ر وجيِؾ  ذم اًمٕمٞمقن واعمٕمٜمك أن اًمٗم٘مػم ذا احلَس٥م ٓ ُيَقىم ر وٓ َُيَْتٗمؾ سمف واًمَٖمٜمّل اًمذي ٓ طَمَس٥م ًمف ُيق

 .  11/3151ويٜمٔمر : اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ ".

ومجٕمؾ اًمٕمٛمدة : "  24/251ذم اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٚم٘مـ  39

 " . اًمٕمٛمدة ذم اًمرضمؾ ُمثؾ ذًمؽ ذات اًمديـ، ومٞمٜمبٖمل أن يٙمقنَ 
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  طمٙمؿ اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح طمٙمؿ اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح : :   ٕم٤مذٕم٤مذاحلدي٨م اًماحلدي٨م اًم

ـْ َأبِٞمِف ** ـِ َأِِب ُُمقؾَمك قَم ـْ َأِِب سُمْرَدَة سْم ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ َأِِب ُُمقؾَمك قَم ـْ َأِِب سُمْرَدَة سْم    ¶¶قَم
ِ
 ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 
ِ
َٓ ☺ ☺ ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل   { : َٓ  { :

ٓ  سمَِقزِمٍّ { َروَ  ٓ  سمَِقزِمٍّ { َروَ ٟمَِٙم٤مَح إ ـُ ٟمَِٙم٤مَح إ ُِمِذي  ، َواسْم ْ ـُ اعْمَِديٜمِلِّ ، َواًمؽمِّ َحُف اسْم َْرسَمَٕم٦ُم ، َوَصح  ْٕ ـُ اُه َأْْحَُد ، َوا ُِمِذي  ، َواسْم ْ ـُ اعْمَِديٜمِلِّ ، َواًمؽمِّ َحُف اسْم َْرسَمَٕم٦ُم ، َوَصح  ْٕ اُه َأْْحَُد ، َوا

ْرؾَم٤مِل  ْرؾَم٤مِل طِمب ٤مَن .َوُأقِمؾ  سم٤ِمْْلِ   ..4141طِمب ٤مَن .َوُأقِمؾ  سم٤ِمْْلِ

ـْ قِمٛمْ  ـِ قَم ـْ احْلََس َُم٤مُم َأْْحَُد قَم ـْ قِمٛمْ َوَرَوى اْْلِ ـِ قَم ـْ احْلََس َُم٤مُم َأْْحَُد قَم ـِ احْلَُّملْمِ َوَرَوى اْْلِ َن سْم ـِ احْلَُّملْمِ َرا َن سْم َٓ   ٤مً ٤مً َُمْروُمققمَُمْروُمققم◙ ◙ َرا  { َٓ  {

ٓ  سمَِقزِمٍّ َوؿَم٤مهِ  ٓ  سمَِقزِمٍّ َوؿَم٤مهِ ٟمَِٙم٤مَح إ ـِ { .ٟمَِٙم٤مَح إ ـِ { .َدْي   َدْي

ـُ يَمثػٍِم  ـُ يَمثػٍِم ىَم٤مَل اسْم ـُ ◙ ◙ طمدي٨م أِب ُمقؾمك طمدي٨م أِب ُمقؾمك : : ىَم٤مَل اسْم ُِمِذي  َواسْم ْ ـُ ىَمْد َأظْمَرضَمُف َأبُق َداُود َواًمؽمِّ ُِمِذي  َواسْم ْ ىَمْد َأظْمَرضَمُف َأبُق َداُود َواًمؽمِّ

ئِٞمَؾ  ا ـْ طَمِدي٨ِم إْهَ ُهْؿ ُِم ئِٞمَؾ َُم٤مضَمْف ، َوهَمػْمُ ا ـْ طَمِدي٨ِم إْهَ ُهْؿ ُِم   ..َُم٤مضَمْف ، َوهَمػْمُ

                                                                                                                                                               

اب . وأتَْرَب إذا اؾْمتَْٖمٜمَك شَمِرب اًمرضُمؾ إذا اومْ " 171ىم٤مل اسمـ إثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ص:  41 تََ٘مر أي ًَمِّمؼ سم٤مًمؽم 

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ضم٤مري٦م قمغم أْخِسٜم٦م اًمٕمرب ٓ ُيريدون هب٤م اًمدقم٤مء قمغم اعمُخ٤مـَم٥م وٓ ُوىُمقع إُمر سمف يمام 

ك . وىمٞمؾ : ي٘مقًمقن ىم٤مشمٚمف اَّلّل . وىمٞمؾ  ن وأنف إ، أراد سمف اعَمثَؾ ًمػَمي اح٠مُُمقُر سمذًمؽ اجلد  : ُمٕمٜم٤مه٤م َّلّل َدر 

 " . ظم٤مًمٗمف وم٘مد أؾم٤مء

اًل يٜمٔمر : اًمتح٘مٞمؼ ذم أطم٤مدي٨م اخلالف ، اسمـ اجلقزي  41 ذم ختري٩م احلدي٨م واًمٙمالم قمٚمٞمف ُمٗمّم 

،  233 -3/232، ٟمّم٥م اًمراي٦م  297 – 4/289، شمٜم٘مٞمح اًمتٜم٘مٞمح ، اسمـ قمبد اهل٤مدي  261 -2/256

إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ،  3/162اًمتٚمخٞمص احلبػم ،  376 -374/ 4جمٛمع اًمزوائد ،  95 -6/94اًمبدر اعمٜمػم 

6/235- 243  . 
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ـُ َأِِب إؾِْمَح٤مَق ،  سمِٞمِع ، َوُيقُٟمُس سْم ـُ اًمر  يٌؽ اًْمَ٘م٤ميِض ، َوىَمٞمُْس سْم َٟم٦َم ، َوَذِ ـُ َأِِب إؾِْمَح٤مَق ، َوَأبُق قَمَقا سمِٞمِع ، َوُيقُٟمُس سْم ـُ اًمر  يٌؽ اًْمَ٘م٤ميِض ، َوىَمٞمُْس سْم َٟم٦َم ، َوَذِ َوَأبُق قَمَقا

ـْ َأِِب إؾِْمَح٤مَق . ـُ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم يُمٚم ُٝمْؿ قَم ـْ َأِِب إؾِْمَح٤مَق .َوُزَهػْمُ سْم ـُ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم يُمٚم ُٝمْؿ قَم   َوُزَهػْمُ سْم

ـْ َأِِب إؾِْمَح٤مَق ُُمْرؾَماًل ىَم٤مَل ،  ُِمِذي  ، َوَرَواُه ؿُمْٕمَب٦ُم َواًمث ْقِري  قَم ْ ـْ َأِِب إؾِْمَح٤مَق ُُمْرؾَماًل ىَم٤مَل ، يَمَذًمَِؽ ىَم٤مَل اًمؽمِّ ُِمِذي  ، َوَرَواُه ؿُمْٕمَب٦ُم َواًمث ْقِري  قَم ْ يَمَذًمَِؽ ىَم٤مَل اًمؽمِّ

ـُ َُمْٝمِديٍّ ومِٞماَم طَم  ـِ سْم ْْحَ َحُف قَمْبُد اًمر  ُل قِمٜمِْدي َأَصح  َهَٙمَذا َصح  َو  ْٕ ـُ َُمْٝمِديٍّ ومِٞماَم طَم َوا ـِ سْم ْْحَ َحُف قَمْبُد اًمر  ُل قِمٜمِْدي َأَصح  َهَٙمَذا َصح  َو  ْٕ ـْ َوا ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم قَم ـْ َٙم٤مُه اسْم ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم قَم َٙم٤مُه اسْم

ـُ اعْمَِديٜمِلِّ  ـُ اعْمَِديٜمِلِّ َأِِب اعْمَُثٜم ك قَمٜمُْف ، َوىَم٤مَل قَمكِم  سْم ئِٞمَؾ ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح َصِحٞمٌح ، َويَمَذا : : َأِِب اعْمَُثٜم ك قَمٜمُْف ، َوىَم٤مَل قَمكِم  سْم ا ئِٞمَؾ ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح َصِحٞمٌح ، َويَمَذا طَمِدي٨ُم إْهَ ا طَمِدي٨ُم إْهَ

٤مِظ ىَم٤مَل ، َوَرَواُه َأبُق َيْٕمغَم اعْمَْقِصكِم  ذِم  ـْ احْلُٗم  َحُف اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  ، َوهَمػْمُ َواطِمٍد ُِم ٤مِظ ىَم٤مَل ، َوَرَواُه َأبُق َيْٕمغَم اعْمَْقِصكِم  ذِم َصح  ـْ احْلُٗم  َحُف اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  ، َوهَمػْمُ َواطِمٍد ُِم ْسٜمَِدِه ْسٜمَِدِه ُمُ ُمُ   َصح 

ـْ ضَم٤مسمٍِر َُمْروُمققم ـْ ضَم٤مسمٍِر َُمْروُمققمقَم ٞم٤َمءُ ، ،   ٤مً ٤مً قَم ٞم٤َمءُ ىَم٤مَل احْل٤َمومُِظ اًمْمِّ   ..سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد ِرضَم٤مًُمُف يُمٚم ُٝمْؿ صمَِ٘م٤مٌت سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد ِرضَم٤مًُمُف يُمٚم ُٝمْؿ صمَِ٘م٤مٌت : : ىَم٤مَل احْل٤َمومُِظ اًمْمِّ

ُج اعْمَْرأَُة ◙ ◙ َوَي٠ْمِِت طَمِدي٨ُم َأِِب ُهَرْيَرَة َوَي٠ْمِِت طَمِدي٨ُم َأِِب ُهَرْيَرَة   ::ىُمْٚم٧م ىُمْٚم٧م  َٓ شُمَزوِّ ََة ، َو َُة اعْمَْرأ ُج اعْمَْرأ َٓ شُمَزوِّ َُة }  ُج اعْمَْرأ َٓ شُمَزوِّ ََة ، َو َُة اعْمَْرأ ُج اعْمَْرأ َٓ شُمَزوِّ  {

 َوزِمٍّ سَم٤مـمٌِؾ { ▲ ▲ َٟمْٗمَسَٝم٤م { َوطَمِدي٨ُم قَم٤مئَِِم٦َم َٟمْٗمَسَٝم٤م { َوطَمِدي٨ُم قَم٤مئَِِم٦َم 
ـْ هَمػْمِ  َوزِمٍّ سَم٤مـمٌِؾ { } إن  اًمٜمَِّٙم٤مَح ُِم
ـْ هَمػْمِ   ..} إن  اًمٜمَِّٙم٤مَح ُِم

ـْ َأْزَواِج اًمٜم بِلِّ : : ىَم٤مَل احْل٤َميمُِؿ ىَم٤مَل احْل٤َميمُِؿ  َواَي٦ُم ومِٞمِف قَم ٧ْم اًمرِّ ـْ َأْزَواِج اًمٜم بِلِّ َوىَمْد َصح  َواَي٦ُم ومِٞمِف قَم ٧ْم اًمرِّ   قَم٤مئَِِم٦مَ قَم٤مئَِِم٦مَ   ♀♀َوىَمْد َصح 

ىَم٤مَل : َوذِم اًْمَب٤مِب ىَم٤مَل : َوذِم اًْمَب٤مِب ▲ ▲ ، َوَزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش ، َوَزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش ▲ ▲ ، َوُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم ، َوُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم   ▲▲

ـْ قَمكِمٍّ  ـْ قَمكِمٍّ قَم ـِ قَمب ٤مسٍ ◙ ◙ قَم ـِ قَمب ٤مسٍ ، َواسْم َد صَماَلصملَِم َصَح٤مسمِٞمّ صمُ صمُ ¶ ¶   ، َواسْم َد صَماَلصملَِم َصَح٤مسمِٞمّ ؿ  َهَ   ..  ٤مً ٤مً ؿ  َهَ
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٦ِم  ح  َْصَؾ ذِم اًمٜم ْٗمِل َٟمْٗمُل اًمّمِّ ْٕ َن  ا ِٕ ٓ  سمَِقزِمٍّ  َٓ َيِّمح  اًمٜمَِّٙم٤مُح إ ٦ِم َواحْلَِدي٨ُم َدل  قَمغَم َأن ُف  ح  َْصَؾ ذِم اًمٜم ْٗمِل َٟمْٗمُل اًمّمِّ ْٕ َن  ا ِٕ ٓ  سمَِقزِمٍّ  َٓ َيِّمح  اًمٜمَِّٙم٤مُح إ َواحْلَِدي٨ُم َدل  قَمغَم َأن ُف 

  ..  4242َٓ اًْمَٙماَملِ َٓ اًْمَٙماَملِ 

ـْ قَمَّمَبتَِٝم٤م ُدوَن َذِوي َأرْ  َِة ُِم ىَْمَرُب إمَم اعْمَْرأ ْٕ ـْ قَمَّمَبتَِٝم٤م ُدوَن َذِوي َأرْ َواًْمَقزِم  ُهَق ا َِة ُِم ىَْمَرُب إمَم اعْمَْرأ ْٕ   طَم٤مُِمَٝم٤م .طَم٤مُِمَٝم٤م .َواًْمَقزِم  ُهَق ا

 َٓ َٓ َواظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم اؿْمؽِمَاِط اًْمَقزِمِّ ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح وَم٤مجْلُْٛمُٝمقُر قَمغَم اؿْمؽِمَاـمِِف ، َوَأن ُف  َواظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم اؿْمؽِمَاِط اًْمَقزِمِّ ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح وَم٤مجْلُْٛمُٝمقُر قَمغَم اؿْمؽِمَاـمِِف ، َوَأن ُف 

ـِ اعْمُٜمِْذرِ  ـْ اسْم َُة َٟمْٗمَسَٝم٤م ، َوطُمِٙمَل قَم ُج اعْمَْرأ ـِ اعْمُٜمِْذرِ شُمَزوِّ ـْ اسْم َُة َٟمْٗمَسَٝم٤م ، َوطُمِٙمَل قَم ُج اعْمَْرأ َح٤مسَم٦ِم   شُمَزوِّ ـْ اًمّم  ـْ َأطَمٍد ُِم َٓ ُيْٕمَرُف قَم َح٤مسَم٦ِم َأن ُف  ـْ اًمّم  ـْ َأطَمٍد ُِم َٓ ُيْٕمَرُف قَم َأن ُف 

 ِ طََم٤مِدي٨ُم ، ، َؽ َؽ ظِماَلُف َذًمِ ظِماَلُف َذًم ْٕ طََم٤مِدي٨ُم َوقَمَٚمْٞمِف َدًم ٧ْم ا ْٕ   ..  4343َوقَمَٚمْٞمِف َدًم ٧ْم ا

َج َٟمْٗمَسَٝم٤م َٓ اًْمَقِوٞمَٕم٦ِم وَمَٚمَٝم٤م َأْن شُمَزوِّ يَٗم٦ِم  ِ ُط ذِم طَمؼِّ اًمنم  َج َٟمْٗمَسَٝم٤مَوىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ ُيِْمؽَمَ َٓ اًْمَقِوٞمَٕم٦ِم وَمَٚمَٝم٤م َأْن شُمَزوِّ يَٗم٦ِم  ِ ُط ذِم طَمؼِّ اًمنم  َوىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ ُيِْمؽَمَ
4444  ..  

                                                        

وُمـ شمدسمر طم٤مل قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ، وُم٤م َيت٤مج إًمٞمف ُمـ قمٜم٤مي٦م ، وـمٚم٥م ُمّم٤مًمح ، واسمتٕم٤مد قمـ ُمْم٤مر  42

اًمٕمنمة ، وقمـ طم٤مل اًمزوج ، ويمٗم٤مءشمف ُمـ قمدُمٝم٤م ، وىمٍم ٟمٔمر اعمرأة ، وىمرب شمٗمٙمػمه٤م ، واهمؽماره٤م 

د ٟمٔمر اًمرضم٤مل قمٚمٛمٜم٤م احل٤مضم٦م إمم اًمقزم . سم٤معمٜم٤مفمر ، وقمٚمؿ طمرص أوًمٞم٤مئٝم٤م ورهمبتٝمؿ ذم إؾمٕم٤مده٤م ، وسمٕم

 . 5/267شمقوٞمح إطمٙم٤مم 

، ت: قمبد اهلل حمٛمد ٟمجٞم٥م ، دار اطمٞم٤مء  152،  11/47اًمٙمبػم ىم٤مل اْلُم٤مم اح٤موردي ذم احل٤موي  43

وٓ جيقز  سمقزم ذيمر ، يّمٚمح اًمٜمٙم٤مح آ ٓ" : " م 2119ـه 1431،  1اًمؽماث اًمٕمرِب ، سمػموت ، ط/

وهذا  ن شمكم ٟمٙم٤مح همػمه٤م ٓ سمقٓي٦م وٓ ويم٤مًم٦م ،أومٙمذًمؽ ٓ جيقز  ًمٜمٗمسٝم٤م ، ًمٚمٛمرأة ان شمٕم٘مد ٟمٙم٤مطمٝم٤م

 ." امج٤مع ُمٜمتنم سملم اًمّمح٤مسم٦م
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ُط ُُمْٓمَٚم٘م  َوَذَهب٧َْم احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم إمَم َوَذَهب٧َْم احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم إمَم  َٓ ُيِْمؽَمَ ُط ُُمْٓمَٚم٘مَأن ُف  َٓ ُيِْمؽَمَ َ   ٤مً ٤مً َأن ُف  لَم سم٤ِمًْمِ٘مٞم٤َمِس قَمغَم اًْمَبٞمِْع وَم٢ِمَن  َ حُمْتَجِّ لَم سم٤ِمًْمِ٘مٞم٤َمِس قَمغَم اًْمَبٞمِْع وَم٢ِمَن  ٤م شَمْسَتِ٘مؾ  ٤م شَمْسَتِ٘مؾ  حُمْتَجِّ

قْمتَِب٤مِر إْذ ُهَق ىِمٞم٤َمٌس َُمَع َٟمصٍّ  ِٓ قْمتَِب٤مِر إْذ ُهَق ىِمٞم٤َمٌس َُمَع َٟمصٍّ سمَِبٞمِْع ؾِمْٚمَٕمتَِٝم٤م ، َوُهَق ىمِٞم٤َمٌس وَم٤مؾِمُد ا ِٓ   . . سمَِبٞمِْع ؾِمْٚمَٕمتَِٝم٤م ، َوُهَق ىمِٞم٤َمٌس وَم٤مؾِمُد ا

٦ُم ُيْٕمتؼََمُ اًْمَقزِم  ذِم طَمؼِّ اًْمبِْٙمِر حِلَِدي٨ِم } اًمث ٞم٥ُِّم َأْومَم سمِٜمَْٗمِسَٝم٤م { ٦ُم ُيْٕمتؼََمُ اًْمَقزِم  ذِم طَمؼِّ اًْمبِْٙمِر حِلَِدي٨ِم } اًمث ٞم٥ُِّم َأْومَم سمِٜمَْٗمِسَٝم٤م {َوىَم٤مًَم٧ْم اًمٔم ٤مِهِري  َأن  َأن    ، ُمع، ُمعَوىَم٤مًَم٧ْم اًمٔم ٤مِهِري 

َد ُِمٜمُْف اقْمتِبَ  َد ُِمٜمُْف اقْمتِبَ اعْمَُرا   ..سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ َأطَم٤مِدي٨ِم اقْمتَِب٤مِر اًْمَقزِمِّ سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ َأطَم٤مِدي٨ِم اقْمتَِب٤مِر اًْمَقزِمِّ   ٤مً ٤مً ِرَو٤مَه٤م مَجْٕمِرَو٤مَه٤م مَجْٕم  ٤مرُ ٤مرُ اعْمَُرا

َْٗمُٝمقِم ْ 
ِ
َِة َأْن شُمٜمِْٙمَح َٟمْٗمَسَٝم٤م سم٢ِِمْذِن َوًمِٞمَِّٝم٤م عم َْٗمُٝمقِم ْ َوىَم٤مَل َأبُق صَمْقٍر ًمِْٚمَٛمْرأ
ِ
َِة َأْن شُمٜمِْٙمَح َٟمْٗمَسَٝم٤م سم٢ِِمْذِن َوًمِٞمَِّٝم٤م عم ىَم٤مًَم٧ْم : ىَم٤مَل ىَم٤مًَم٧ْم : ىَم٤مَل طَمِدي٨ِم طَمِدي٨ِم َوىَم٤مَل َأبُق صَمْقٍر ًمِْٚمَٛمْرأ

 
ِ
 َرؾُمقُل اَّلل 
ِ
ٍَة َٟمَٙمَح٧ْم سمَِٖمػْمِ إْذِن َوًمِ ☺☺َرؾُمقُل اَّلل  ٍَة َٟمَٙمَح٧ْم سمَِٖمػْمِ إْذِن َوًمِ : } َأج اَم اُْمَرأ ٞمَِّٝم٤م وَمٜمَِٙم٤مطُمَٝم٤م سَم٤مـمٌِؾ ، وَم٢ِمْن َدظَمَؾ هِب٤َم ٞمَِّٝم٤م وَمٜمَِٙم٤مطُمَٝم٤م سَم٤مـمٌِؾ ، وَم٢ِمْن َدظَمَؾ هِب٤َم : } َأج اَم اُْمَرأ

َٓ َوزِم  ًَمُف { . ـْ  ْٚمَٓم٤مُن َوزِم  َُم ـْ وَمْرضِمَٝم٤م ، وَم٢ِمْن اؿْمتََجُروا وَم٤مًمس  َٓ َوزِم  ًَمُف { .وَمَٚمَٝم٤م اعْمَْٝمُر سماَِم اؾْمتََحؾ  ُِم ـْ  ْٚمَٓم٤مُن َوزِم  َُم ـْ وَمْرضِمَٝم٤م ، وَم٢ِمْن اؿْمتََجُروا وَم٤مًمس    وَمَٚمَٝم٤م اعْمَْٝمُر سماَِم اؾْمتََحؾ  ُِم

ـُ  َٟم٦َم ، ، َواسْم َحُف َأبُق قَمَقا ٓ  اًمٜم َس٤مئِّل ، َوَصح  َْرسَمَٕم٦ُم إ ْٕ ـُ َأظْمَرضَمُف ا َٟم٦َم ، ، َواسْم َحُف َأبُق قَمَقا ٓ  اًمٜم َس٤مئِّل ، َوَصح  َْرسَمَٕم٦ُم إ ْٕ  طِمب ٤مَن ، َواحْل٤َميمُِؿ .طِمب ٤مَن ، َواحْل٤َميمُِؿ .  َأظْمَرضَمُف ا

                                                                                                                                                               

َةِ : " 51 - 11/49ىم٤مل اح٤موردي  44 ْٗمِظ اعْمَْرأ ُد حِلِ ٟمِٞم ٦ِم سم٠ِمَن  اًْمَقزِم  ُيَرا يَٗم٦ِم َواًمد  ِ َق سَملْمَ اًمنم  ٤م َُم٤مًمٌِؽ وَمَٗمر  َوَأُم 

 ، وَمَٚمْؿ َيبَْؼ ًمَِقًمِٞمَِّٝم٤م َٟمَٔمٌر َواطْمتِٞم٤َمٌط ذِم ـمَ  َأْن شَمَْمَع َٟمْٗمَسَٝم٤م
ِ
َْدٟمِٞم٤َمء ْٕ ٟمِٞم ٦ُم ُُمَٙم٤مومِئ٦ٌَم ًمُِٙمؾِّ ا  ، َواًمد 

ٍ
ٚم٥َِم ذِم هَمػْمِ يُمْػء

ٓ  سمَِقزِمٍّ ، َوَهَذا اًْمَ٘مْقُل هَمػْمُ 
يَٗم٦ِم إِ ِ  َوزِمٍّ َوََلْ جَيُْز قَمْ٘مُد اًمنم 

 ، وَمَج٤مَز قَمْ٘مُدَه٤م سمَِٖمػْمِ
ِ
يَْمَٗم٤مء ْٕ َن ُف ًَمٞمَْس ا ِٕ  َصِحٞمٍح ، 

ـْ ُهَق َأْدَٟمك ُِمٜمَْٝم٤م ، وَم٤مطْمتِٞم٩َم إمَِم اطْمتِٞم٤َمِط اًْمقَ  ضَم٤مِل َُم ٓ  َوىَمْد جَيُقُز َأْن َيُٙمقَن ذِم اًمرِّ ـْ َدٟمِٞم ٦ٍم إِ زِمِّ ومِٞمَٝم٤م ، صُمؿ  ًَمْق ُِم

يَٗم٦ُم َيْٛمٜمَُٕمَٝم٤م يَمَرُم َأْصٚمَِٝم٤م ِ  ، وَمَٚمْؿ َُيْت٩َْم إمَِم  هَمَٚم٥َم قَمَٚمٞمِْف وَمْرٌق وَمِ٘مٞمَؾ : اًمنم 
ٍ
ـْ َوْوِع َٟمْٗمِسَٝم٤م ذِم هَمػْمِ يُمْػء ُِم

 ًَمَٙم٤مَن ُُمَس٤مِويً 
ٍ
ٟمِٞم ٦ُم َيْٛمٜمَُٕمَٝم٤م ًُم١ْمُم َأْصٚمَِٝم٤م قَمغَم َوْوِع َٟمْٗمِسَٝم٤م ذِم هَمػْمِ يُمْػء ٤م ًمَِ٘مْقًمِِف ، اطْمتِٞم٤َمِط اًْمَقزِمِّ ، َواًمد 

َٝم٤مَدِة ، وَمَٝمال  وَمَقضَم٥َم إؾِْمَ٘م٤مُط اًْمَٗمْرِق سَمٞمْٜمَُٝماَم ، صُمؿ  يُ  ئِِٝماَم ذِم اًمِم  ـِ اؾْمتَِقا ـْ َهَذا اًْمَٗمْرُق َُم٤مٟمًِٕم٤م ُِم َ٘م٤مُل ًَمُف : َح ٤م ََلْ َيُٙم

َٓ خُتَص  سمِِٛمثِْؾ  ٦ًم  ئِِٝماَم ذِم اًْمَقزِمِّ َُمَع يَمْقِن اًمٜم ُّمقِص ذِم اًْمَقزِمِّ قَم٤مُم  ـَ اؾْمتَِقا  ". َهَذا اًْمَٗمْرِق يَم٤مَن هَمػْمَ َُم٤مٟمٍِع ُِم
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 اْليمراه قمغم اًمتزوي٩م احلدي٨م احل٤مدي قمنم : 

ـِ قَمب ٤مسٍ * ـْ اسْم وَمَذيَمَرْت : َأن  َأب٤َمَه٤م  ☺َأت٧َْم اًمٜم بِل   اً } َأن  ضَم٤مِرَي٦ًم سمِْٙمر ¶قَم

 
ِ
َه٤م َرؾُمقُل اَّلل  َ ضَمَٝم٤م َوِهَل يَم٤مِرَه٦ٌم ، وَمَخػم  د ، { َرَواُه َأْْحَُد َوَأبُق َداوُ  ♀َزو 

ْرؾَم٤مِل . ـُ َُم٤مضَمْف ، َوُأقِمؾ  سم٤ِمْْلِ  َواسْم

ْرؾَم٤مِل ىمقًمف : "  ـْ اًمث  " ...َ َوُأقِمؾ  سم٤ِمْْلِ ـُ ؾُمَقْيٍد قَم ْقِريِّ ُأضِمٞم٥َم قَمٜمُْف سم٠َِمن ُف َرَواُه َأج قُب سْم

ـْ َأج قَب َُمْقُصقًٓ  ـْ زَ  قَم ىمِّل  قَم ـُ ؾُمَٚمٞماَْمَن اًمر  ـِ ، َويَمَذًمَِؽ َرَواُه َُمْٕمَٛمُر سْم ـْ ْيِد سْم طِمب ٤مَن قَم

ـْ َوَصَٚمُف  َأج قَب َُمْقُصقًٓ  َ
ِ
 . 45، َوإَِذا اظْمتََٚمَػ ذِم َوْصِؾ احْلَِدي٨ِم ، َوإِْرؾَم٤مًمِِف وَم٤محْلُْٙمُؿ عم

َٓ  ىَم٤مَل اعْمَُّمٜمُِّػ  ـُ ذِم احْلَِدي٨ِم  َن  ًَمُف ـُمُرىم: اًمٓم ْٕم ِٕ ي سَمْٕمُْمَٝم٤م سَمْٕمْم ٤مً َُمْٕمٜمَك ًَمُف   . ٤مً ُيَ٘مقِّ

                                                        

ـْ  ذم يمالُمف قمغم زي٤مدات اًمث٘م٤مت " 96 - 95  ل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ص: ىم٤م 45 اؿْمتُِٝمَر قَم

صملَم   ُُمْٓمٚم٘م٤ًم، ُِمـ همػِم شمٗمّمٞمٍؾ، وٓ َيَت٠َمت ك ذًمؽ قمغم ـمريِؼ اعمَُحدِّ
ي٤مدةِ  اًم٘مقُل سمَ٘مبقِل اًمزِّ

ِ
مجٍع ُِمـ اًمُٕمٚمامء

حٞمِح َأْن ٓ يٙمقَن ؿم٤مّذاً  ـمقَن ذم اًمّم  ـَ يِمؽَمِ ذوَذ سمُٛمخ٤مًَمٗم٦ِم اًمثِّ٘م٦ِم َُمـ هق أوصمُؼ ُمٜمُف.اًم ذي ون اًمِم   ، صمؿ  ُيٗمنِّ

حٞمِح، ويمذا   ذم طمدِّ احلدي٨ِم اًمّم 
ذوذِ  اًمِم 

ِ
ـْ َأهمٗمؾ ذًمؽ ُمٜمُٝمؿ، ُمَع اقْمؽِماومِف سم٤مؿْمؽِماِط اٟمتٗم٤مء واًمَٕمَج٥ُم مِم 

ـِ احلسـ ، واعمٜم٘مقُل قمـ أئٛم٦م احلدي٨م اعمت٘مدُملم: يمٕمبد اًمرْحـ سمـ ُمٝمدي، وَيٞمك اًم٘مٓم٤مِن  ، وأْحَد سم

ار  ـِ َُمٕملٍم ، وقمكّم سمـ اعمِديٜمل، واًمُبَخ٤مِرّي ، وأِب ُزْرقَم٦م ، وَأِب طم٤مشمٍؿ ، واًمٜم س٤مئلِّ ، واًمد  طمٜمبٍؾ، وَيٞمك سم

ي٤مدِة وهمػمه٤م، وٓ ُيْٕمَرُف قمـ أطمٍد ُمٜمُٝمؿ إـمالُق ىمبقِل  ضمٞمِح ومٞمام يتٕمٚمُؼ سم٤مًمزِّ ، وهمػِمهؿ، اقمتب٤مُر اًمؽم  ىمٓمٜملِّ

  اًمزي٤مدِة".
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ـْ  دالٌّ احْلَِدي٨ُم َوَهَذا  ِه ُِم سْمٜمَتِِف اًْمبِْٙمِر قَمغَم اًمٜمَِّٙم٤مِح ، َوهَمػْمِ
ِٓ َِب  ْٕ قَمغَم حَتِْريِؿ إضْمَب٤مِر ا

َْومَم  ْٕ  سم٤ِم
ِ
َْوًمَِٞم٤مء ْٕ  .ا

٤م ُذيمَِر ، َوحِلَِدي٨ِم ُُمْسٚمِؿٍ  َ
ِ
٦ُم ، َواحْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم ح َِب َذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي  ْٕ ِز إضْمَب٤مِر ا  َوإمَِم قَمَدِم ضَمَقا

َِب ذِم احْلَِدي٨ِم هَمػْمُ حَمُْٗمقفَم٦ٍم  ْٕ } َواًْمبِْٙمُر َيْسَت٠ْمِذَُن٤َم َأبُقَه٤م { ، َوإِْن ىَم٤مَل اًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  : ِزَي٤مَدُة ا

٤َم ِزَي٤مَدُة قَمْدٍل َيْٕمٜمِل وَمُٞمْٕمَٛمُؾ هِب٤َم  ُه اعْمَُّمٜمُِّػ سم٠َِمَن   .وَمَ٘مْد َرد 

٤مومِِٕمل  إ ٤مًمَِٖم٦ِم قَمغَم مَم َأن  ًمِْْلَِب إضْمَب٤مَر اسْمٜمَتِِف اًْمبِْٙمِر اًْمبَ َوَذَه٥َم َأْْحَُد َوإؾِْمَح٤مُق َواًمِم 

َم وَم٢ِمٟم ُف َدل  َأن  اًْمبِْٙمَر سمِِخاَلومَِٝم٤م ، ًمث ٞم٥ُِّم َأطَمؼ  سمِٜمَْٗمِسَٝم٤م {سمَِٛمْٗمُٝمقِم } ا اًمٜمَِّٙم٤مِح قَمَٛمالً  يَماَم شَمَ٘مد 

َوَأن  اًْمَقزِم  َأطَمؼ  هِب٤َم 
46. 

َِب َوُيَرد  سم٠َِمن ُف َُمْٗمٝمُ  ْٕ َٓ ُيَ٘م٤مِوُم اعْمَٜمُْٓمقَق ، َوسم٠َِمن ُف ًَمْق ُأظِمَذ سمُِٕمُٛمقُِمِف ًَمِزَم ذِم طَمؼِّ هَمػْمِ ا قٌم 

ضْمَب٤مِر  ِز اْْلِ َُب سمَِجَقا ْٕ َٓ خُيَص  ا  ، َوَأْن 
ِ
َْوًمَِٞم٤مء ْٕ ـْ ا  .ُِم

ـِ قمَ  ٤مومِِٕملِّ إن  طَمِدي٨م اسْم َهَذا ¶ ب ٤مٍس َوىَم٤مَل اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  ذِم شَمْ٘مِقَي٦ِم يَماَلِم اًمِم 

. 
ٍ
ـْ هَمػْمِ يُمْػء ضَمَٝم٤م ُِم  حَمُْٛمقٌل قَمغَم َأن ُف َزو 

                                                        

ـه 1421،  1، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/ 5/468قمبد اًمؼم ذم آؾمتذيم٤مر  ىم٤مل اسمـ 46

ذم أن اًمثٞم٥م ٓ جيقز ٕبٞمٝم٤م وٓ  قمٚمؿ خم٤مًمٗم٤مً أ وٓ: "  319 – 19/318وٟمحقه ذم اًمتٛمٝمٞمد  ،م 2111

 سمـاوم٢من أب٤م سمٙمر سمـ أِب ؿمٞمب٦م ىم٤مل طمدصمٜمل  ، ًمٖمػمه ُمـ إوًمٞم٤مء إيمراهٝم٤م قمغم اًمٜمٙم٤مح إٓ احلسـ اًمبٍمي 

ٟمٙم٤مح إب ضم٤مئز قمغم اسمٜمتف سمٙمرا يم٤مٟم٧م أو صمٞمب٤م ايمرهٝم٤م أو َل : قمٚمٞم٦م قمـ يقٟمس قمـ احلسـ أنف يم٤من ي٘مقل 

   "يٙمرهٝم٤م وٓ أقمٚمؿ أطمدا شم٤مسمٕمف واهلل أقمٚمؿ
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٤َم َواىِمَٕم٦ُم قَملْمٍ وَماَل َيْثب٧ُُم احْلُْٙمُؿ هِب٤َم  ََن 
ِٕ ىَم٤مَل اعْمَُّمٜمُِّػ : ضَمَقاُب اًْمَبْٞمَٝمِ٘مّل ُهَق اعْمُْٕمتََٛمُد 

٤مَُم٤مٌة  َُم٤مَُملْمِ حُمَ ـِ اْْلِ ٓ  شَمْٕمِٛمٞماًم ) ىُمْٚم٧م ( يَماَلُم َهَذْي ٤مومِِٕملِّ َوَُمْذَهبِِٝمْؿ ، َوإِ ـْ يَماَلِم اًمِم  قَم

ضَم  َُة سَمْؾ ىَم٤مًَم٧ْم : إٟم ُف َزو  َٓ َدًمِٞمَؾ قَمَٚمْٞمِف وَمَٚمْق يَم٤مَن يَماَم ىَم٤مَل ًَمَذيَمَرشْمُف اعْمَْرأ َٝم٤م ، وَمَت٠ْمِويُؾ اًْمَبٞمَْٝمِ٘مّل 

َهُتَٝم٤م وَمَٕمَٚمٞمَْٝم٤م قُمٚمَِّؼ اًمت ْخٞمِ  ٤َم اعْمَْذيُمقَرُة وَمَٙم٠َمن ُف ىَم٤مَل َوِهَل يَم٤مِرَه٦ٌم وَم٤مًْمِٕمٚم ٦ُم يَمَرا ََن 
ِٕ إَذا يُمٜم٧ْم  ػُم 

ٞم٤َمِر   .يَم٤مِرَه٦ًم وَم٠َمن٧ِْم سم٤ِمخْلِ

 يَماَلٌم هَمػْمُ َصِحٞمٍح سَمْؾ طُمْٙمٌؿ قَم٤ممٌّ ًمُِٕمُٛمقِم قِمٚم تِِف وَم٠َمجْٜماََم 
٤َم َواىمَِٕم٦ُم قَملْمٍ َوىَمْقُل اعْمَُّمٜمِِّػ إَن 

َه٦ُم صَمب٧ََم احْلُْٙمُؿ ، ـْ قَم٤مئَِِم٦َم َأن  وَمَت٤مًة َدظَمٚم٧َْم  ُوضِمَدْت اًْمَٙمَرا َوىَمْد َأظْمَرَج اًمٜم َس٤مئِّل } قَم

ـِ َأظِمٞمِف َيْروَمُع ِِب ظَمِسٞمَسَتُف ، َوَأن٤َم يَم٤مِرَه٦ٌم ىَم٤مًَم٧ْم :  ـْ اسْم ضَمٜمِل ُِم قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : إن  َأِِب َزو 

 
ِ
  ♀ اضْمٚمِِز طَمت ك َي٠ْمِِتَ َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
  ♀ وَمَج٤مَء َرؾُمقُل اَّلل 

 : ىَمْد َأضَمْزت 
ِ
َُْمَر إًَمٞمَْٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ْٕ شْمُف وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَم َأبِٞمَٝم٤م وَمَدقَم٤مُه وَمَجَٕمَؾ ا وَم٠مظَْمؼَمَ

ٌء { ،  َُْمِر َرْ ْٕ ـْ ا  ُِم
ِ
ـْ َأَرْدت َأْن ُأقْمٚمَِؿ اًمٜمَِّس٤مَء َأْن ًَمٞمَْس ًمِْمسَم٤مء َُم٤م َصٜمََع َأِِب ، َوًَمِٙم

٤َم ـِ قَمب ٤مٍس  َواًمٔم ٤مِهُر َأَن  تِل ذِم طَمِدي٨ِم اسْم ضَمَٝم٤م ، وَ ¶ سمِْٙمٌر ، َوًَمَٕمٚم َٝم٤م اًْمبِْٙمُر اًم  ىَمْد َزو 

ـَ  ٤مً َأبُقَه٤م يُمْٗمئ طَم٧ْم َأن ُف ًَمٞمَْس ُُمَرادُ وَمَ٘مْد  ٤مً َأظِمٞمِف ، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم صَمٞمِّباسْم  َس 
ِ
ٓ  إقْماَلَم اًمٜمَِّس٤مء َه٤م إ

َُْمرِ  ْٕ ـْ ا  ُِم
ِ
 قَم٤ممٌّ ًمِٚمث ٞم٥ِِّم َواًْمبِْٙمِر ، َوىَمْد ىَم٤مًَم٧ْم َهَذا  َأن ُف ًَمٞمَْس ًمِْمسَم٤مء

ِ
ٌء ، َوًَمْٗمُظ اًمٜمَِّس٤مء َرْ

َٞم٤مَق  َن  اًمسِّ
ِٕ َه٦ِم   اًمت ْزِوي٩ُم ًمِْٚمَٙمَرا

ِ
سَم٤مء ْٔ ـْ ا َُْمِر قَم ْٕ ُد سمِٜمَْٗمِل ا َه٤م قَمَٚمْٞمِف ، َواعْمَُرا ذِم  قِمٜمَْدُه وَم٠َمىَمر 

 .َذًمَِؽ وَماَل ُيَ٘م٤مُل ُهَق قَم٤ممٌّ ًمُِٙمؾِّ َرْ 
ٍ
 ء
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 احلدي٨م اًمث٤مين قمنم : اعمتٕم٦م 

يَْمَقِع * ْٕ ـِ ا ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم  ◙ قَم
ِ
َص َرؾُمقُل اَّلل  قَم٤مَم َأْوـَم٤مٍس ☺ىَم٤مَل : } َرظم 

 .ذِم اعْمُْتَٕم٦ِم ، صَماَلصَم٦َم َأج ٤مٍم ، صُمؿ  ََنَك قَمٜمَْٝم٤م { َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ 

َُم٤مُِمٞم ٦مِ اقْمَٚمْؿ َأن  طَمِ٘مٞمَ٘م٦َم اعْمُْتَٕم٦ِم يَماَم ذِم يُمت٥ُِم ا ، اعْم١َُمىم ٧ُم سم٠َِمَُمٍد َُمْٕمُٚمقمٍ ِهَل اًمٜمَِّٙم٤مُح  47ْْلِ

 اعْم١َُمىم ٧ِم ذِم اعْمُٜمَْ٘مٓمَِٕم٦ِم احْلَٞمِْض ، َوسمَِحٞمَْْمتلَْمِ ذِم احْل٤َمئِِض ، 
ِ
َوَيْرشَمِٗمُع اًمٜمَِّٙم٤مُح سم٤ِمْٟمِ٘مَْم٤مء

 .َوسم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم َأؿْمُٝمٍر َوقَمنْمٍ ذِم اعْمَُتَقرم  قَمٜمَْٝم٤م َزْوضُمَٝم٤م 

َٓ شَمثْب٧ُُم هَل٤َم َٟمَٗمَ٘م٦ٌم َوطُم  وِط ، َو َٓ َيْثب٧َُم هَل٤َم َُمْٝمٌر هَمػْمُ اعْمنَْمُ َٓ شَمَقاُرُث ، ْٙمُٛمُف َأْن  َٓ ، َو َو

َط ، َوحَتُْرُم اعْمَُّم٤مَهَرُة  ٓ  َأْن ُيِْمؽَمَ َٓ َيْثب٧ُُم سمِِف َٟمَس٥ٌم إ ُء سماَِم ُذيمَِر ، َو ؾْمتؼِْمَا
ِٓ ٓ  ا َة إ قِمد 

 .اَلُُمُٝمْؿ سمَِسَببِِف َهَذا يمَ 

َص ذِم اعْمُْتَٕم٦ِم صُمؿ  ََنَك قَمٜمَْٝم٤م ،  ☺َهَذا َأوَم٤مَد َأن ُف ◙ َوطَمِدي٨ُم ؾَمَٚمَٛم٦َم  َرظم 

َٚمِػ  ـْ اًمس  ظْمَّم٦ُم ، َوإمَِم َٟمْسِخَٝم٤م َذَه٥َم اجْلاََمِهػُم ُِم َواؾْمَتَٛمر  اًمٜم ْٝمُل ، َوُٟمِسَخ٧ْم اًمر 

 .َواخْلََٚمِػ 

                                                        

ئع اْلؾمالم ، اعمح٘مؼ احلكم  341 – 4/341اخلالف ، اًمٓمقد  47  . 547  - 2/542، ذا
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 ْ ُل ذِم ظَمٞمؼَْمَ .َوىَمْد ُرِوَي َٟمْسُخَٝم٤م سَمْٕمَد اًمؽم  َو  ْٕ ـَ : ا
اًمث ٤ميِن ذِم  ظِمٞمِص ذِم ؾِمت ٦ِم َُمَقاـمِ

. 
ِ
سمُِع قَم٤مَم َأْوـَم٤مٍس  اًمث ٤مًم٨ُِم قَم٤مَم اًْمَٗمتِْح . قُمْٛمَرِة اًْمَ٘مَْم٤مء ا اخْل٤َمُِمُس هَمْزَوُة شَمبُقَك .اًمر 

٦ِم اًْمَقَداِع  ٤مدُِس ذِم طَمج  ٓ  َأن  ، اًمس  تِل َوَرَدْت إ  . ٤مً سَمْٕمِْمَٝم٤م ظِماَلوم صُمبُقِت  ذموَمَٝمِذِه اًم 

 وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ُُمَب٤مطَم٦ًم ىَمبَْؾ ظَمٞمؼَْمَ 
شَملْمِ َقاُب َأن  حَتِْريَٛمَٝم٤م َوإسَِم٤مطَمَتَٝم٤م َوىَمَع َُمر  ىَم٤مَل اًمٜم َقِوي  : اًمّم 

َُم٧ْم حَتِْرياًم  َُم٧ْم ومِٞمَٝم٤م صُمؿ  ُأبِٞمَح٧ْم قَم٤مَم اًْمَٗمْتِح ، َوُهَق قَم٤مُم َأْوـَم٤مٍس صُمؿ  طُمرِّ  . اً ُُم١َمسم د صُمؿ  طُمرِّ

ََُم٦ِم  ْٕ ـْ 48َوإمَِم َهَذا اًمت ْحِريِؿ َذَه٥َم َأيْمَثُر ا ظْمَّم٦ِم مَج٤َمقَم٦ٌم ُِم  اًمر 
ِ
، َوَذَه٥َم إمَم سَمَ٘م٤مء

ـُ قَمب ٤مٍس  ـْ ُأوََلَِؽ اسْم َح٤مسَم٦ِم ، َوُرِوَي ُرضُمققُمُٝمْؿ َوىَمْقهُلُْؿ سم٤ِمًمٜم ْسِخ ، َوُِم ¶ اًمّم 

ظْمَّم٦ِم صُمؿ    .َرضَمَع قَمٜمُْف إمَم اًْمَ٘مْقِل سم٤ِمًمت ْحِريِؿ  ُرِوَي قَمٜمُْف سَمَ٘م٤مُء اًمر 

َ قَمكِمٌّ  ـْ اًمٜم بِلِّ ◙ ىَم٤مَل اًْمبَُخ٤مِري  : سَملم   .َأن ُف َُمٜمُْسقٌخ  ☺قَم

                                                        

ـ قمٛمر ، ـ روي قمٜمف حتريٛمٝم٤م ، قمٛمر ، وقمكم ، واسموامم اًمتحريؿ ذه٥م قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء ، ومم 48

طمٜمٞمٗم٦م ، وأهؾ اًمٙمقوم٦م،  ِبأهؾ اعمديٜم٦م ، وأوهق ىمقل آُم٤مم ُم٤مًمؽ و واسمـ ُمسٕمقد ، واسمـ اًمزسمػم

آُم٤مم أْحد ووآوزاقمل ذم أهؾ اًمِم٤مم ، واًمٚمٞم٨م ذم أهؾ ُمٍم ، واًمِم٤مومٕمل ، وؾم٤مئر أصح٤مب آصم٤مر ، 

،  4/22، اًمبحر اًمزظم٤مر  9/131.يٜمٔمر :اعمحغم ، وآسم٤موٞم٦م  ، وهق ىمقل داود واسمـ طمزم  ، واًمزيدي٦م

 . 5/133، ُمٓم٤مًم٥م اوزم اًمٜمٝمك  441سمداي٦م اعمجتٝمد ص:
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ـْ قُمَٛمَر  ـُ َُم٤مضَمْف قَم سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد َصِحٞمٍح َأن ُف ظَمَٓم٥َم وَمَ٘م٤مَل : } إن   ◙َوَأظْمَرَج اسْم

 
ِ
ُ  َأِذنَ  ♀َرؾُمقَل اَّلل  َٓ َأقْمَٚمُؿ َأطَمدصُمؿ   ٤مً ْتَٕم٦ِم صَماَلصمًَمٜم٤َم ذِم اعْم َُمَٝم٤م َو ََتَت َع ،  اً طَمر 

َج٤مَرِة { . ٓ  َرمَجْتف سم٤ِمحْلِ ـٌ إ  َوُهَق حُمَّْم

ـُ قُمَٛمَر   ¶ َوىَم٤مَل اسْم
ِ
َوَُم٤م يُمٜم ٤م  ♀: } ََن٤َمَٟم٤م قَمٜمَْٝم٤م َرؾُمقُل اَّلل 

 .49إؾْمٜم٤َمُدُه ىَمِقيٌّ ، ُُمَس٤مومِِحلَم { 

سَم٤مطَمتَِٝم٤م َواًْمَ٘مْقُل سم٠ِمَن  إسَم٤م ـَ ِْلِ ِوي ا َن  اًمر 
ِٕ طَمَتَٝم٤م ىَمْٓمِٕملٌّ ، َوَٟمْسَخَٝم٤م فَمٜمِّلٌّ هَمػْمُ َصِحٞمٍح 

٤م ىَمْٓمِٕملٌّ ذِم اًمٓم َروَملْمِ َأْو فمَ   .٤مً ٜمِّلٌّ ذِم اًمٓم َروَملْمِ مَجِٞمٕمَرَوْوا َٟمْسَخَٝم٤م ، َوَذًمَِؽ إُم 

َ : 51َوذِم َِن٤َمَي٦ِم اعْمُْجَتِٝمِد   ْٕ شَمَرْت ا ٤َم شَمَقا ٤َم اظْمَتَٚمَٗم٧ْم ذِم اًْمَقىْم٧ِم َأَن  ٓ  َأَن  ظْمَب٤مُر سم٤ِمًمت ْحِريِؿ إ

 اًم ِذي َوىَمَع ومِٞمِف اًمت ْحِريُؿ اْٟمَتَٝمك .

 

 

                                                        

، واسمـ ؿم٤مهلم ذم ٟم٤مؾمخ احلدي٨م  3/26وممـ ٟم٘مؾ اًمٜمسخ آُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  49

 .  9/189، واًمٕمالُم٦م اح٤مزري ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ  354وُمٜمسقظمف ص: 

ـه 1421،  1، دار اسمـ طمزم ، سمػموت ، ط/ 441داي٦م اعمجتٝمد وَن٤مي٦م اعم٘متّمد ، اسمـ رؿمد ص: سم 51

 م .1999
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 احلدي٨م اًمث٤مًم٨م قمنم : ـمالق اًمثالث

ـِ قَمب ٤مٍس  * ـْ اسْم   ىَم٤مَل } ¶قَم
ِ
ـَمٚم َؼ َأبُق ُريَم٤مَٟم٦َم ُأم  ُريَم٤مَٟم٦َم ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّلل 

َتَؽ ، وَم٘مَ  : َراضِمعْ  ☺ .ىَم٤مَل : ىَمْد قَمٚمِْٛم٧م ، َراضِمْٕمَٝم٤م { َرَواُه  ٤مً ٤مَل : إينِّ ـَمٚم ْ٘متَٝم٤م صَماَلصماُْمَرأ

 . -َأبُق َداُود 

َتَ  َْْحََد : } ـَمٚم َؼ َأبُق ُريَم٤مَٟم٦َم اُْمَرأ ِٕ ، وَمَحِزَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م ،  ٤مً ُف ذِم جَمْٚمٍِس َواطِمٍد صَماَلصمَوذِم ًَمْٗمٍظ 

 
ِ
ـُ إؾِْمَح٤مَق ، َوومِٞمِف َُمَ٘م٤مٌل . ☺ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّلل  ٤م اسْم ٤َم َواطِمَدٌة { .َوذِم ؾَمٜمَِدمِهَ  : وَم٢ِمَن 

َتَُف ؾُمَٝمٞمَْٛم٦َم  ـَ ُِمٜمُْف : } َأن  ُريَم٤مَٟم٦َم ـَمٚم َؼ اُْمَرأ ـْ َوضْمٍف آظَمَر َأطْمَس َوىَمْد َرَوى َأبُق َداُود ُِم

  ٓ  َُم٤م َأَرْدت هِب٤َم إ
ِ
َه٤م إًَمْٞمِف اًمٜم بِل  َأْخَبت ٦َم ، وَمَ٘م٤مَل : َواَّلَل   { . ☺َواطِمَدًة ، وَمَرد 

ًَمِِػ ُٟمقنٌ  ) ْٕ  َوسَمْٕمَد ا
ِ
ء ا  .ُريَم٤مَٟم٦َم( سمَِْمؿِّ اًمر 

٤م )  ـُ َوذِم ؾَمٜمَِدمِهَ ْ٘مٜم٤َم ذِم اسم ػَمِة ) َوومِٞمِف َُمَ٘م٤مٌل ( ىَمْد طَم٘م  ٍد َص٤مطِم٥ِم اًمسِّ إؾِْمَح٤مَق ( َأْي حُمَٛم 

 َ ْٕ ضْمتَِٝم٤مِد ، 51ثَِر صَمَٛمَراِت اًمٜم َٔمِر ذِم قِمْٚمِؿ َأْهِؾ ا ِٓ ٤مِد إمَم شَمٞمِْسػِم ا قَمَدَم 52َوذِم إْرؿَم٤مِد اًمٜم ٘م 

٦ِم اًْمَ٘مْدِح سماَِم جَيَْرُح ِرَواَيَتُف .  ِصح 

                                                        

٘مف ذم هذا اًمٙمت٤مب أن رواي٦م اعمبتدع  51 ـّ صدىمف ُم٘مبقًم٦م ، وَل يتٕمرض  اًمذياًمذي طم٘م  همٚم٥م قمغم اًمٔم

ذم يمت٤مسمٞمف :  ويٜمٔمر ًمتٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ُم٤م يمتبف اًمديمتقر حمٛمد ؾمٕمٞمد رؾمالنًمرواي٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمٌمء. 

قمقن ُمـ رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمست٦م ص: ، دار اًمٗمرىم٤من ، ودار آؾمت٘م٤مُم٦م ، اًم٘م٤مهرة 811 – 775اًمرواة اعمبد 
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 .ؾُمَٝمٞمَْٛم٦َم { ( اعْمُْٝمَٛمَٚم٦ُم َُمْْمُٛمقَٟم٦ٌم شَمّْمِٖمػُم ؾُمْٝمَٛم٦َم  )

ـْ َداُود ـِ إؾِْمَح٤مَق قَم ِد سْم ـْ ِرَواَي٦ِم حُمَٛم  ـْ  َوـُمُرىُمُف يُمٚم َٝم٤م ُِم ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم قَم ـِ احْلَُّملْمِ قَم سْم

ـِ قَمب ٤مٍس  طَْمَٙم٤مِم ُِمثِْؾ ¶ اسْم ْٕ ـْ ا ٍة ُِم ؾْمٜم٤َمِد ذِم قِمد  ، َوىَمْد قَمِٛمَؾ اًْمُٕمَٚماَمُء سمِِٛمثِْؾ َهَذا اْْلِ

ِل  ☺طَمِدي٨ِم } َأن ُف  َو  ْٕ َحُف َأبُ 53َرد  اسْمٜمََتُف قَمغَم َأِِب اًْمَٕم٤مِص سم٤ِمًمٜمَِّٙم٤مِح ا ق { ، َوىَمْد َصح 

َن ُف َأظْمَرضَمُف َأجْْمَداُود  ِٕ تِل َأؿَم٤مَر إًَمْٞمَٝم٤م اعْمَُّمٜمُِّػ سمَِ٘مْقًمِِف  ٤مً :  ـْ ـَمِريٍؼ ُأظْمَرى َوِهَل اًم  ُِم

ـِ ُريَم٤مَٟم٦َم َأن   ـِ قَمْبِد َيِزيَد سْم ـِ قُمَجػْمِ سْم ـْ طَمِدي٨ِم َٟم٤مومِِع سْم ـَ ُِمٜمُْف َوِهَل َأن ُف َأظْمَرضَمُف ُِم َأطْمَس

َحُف َأجْْم، ُريَم٤مَٟم٦َم احْلَِدي٨َم  ـُ طِمب ٤مَن َواحْل٤َميمُِؿ . ٤مً َوَصح   اسْم

ٍح َوُُمَْمٕمٍِّػ َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  إْرؾَم٤مَل   سَملْمَ ُُمَّمحِّ
ِ
َوومِٞمِف ظِماَلٌف سَملْمَ اًْمُٕمَٚماَمء

 .اًمث اَلِث اًمت ْٓمٚمِٞمَ٘م٤مِت ذِم جَمْٚمٍِس َواطِمٍد َيُٙمقُن ـَمْٚمَ٘م٦ًم َواطِمَدًة 

                                                                                                                                                               

، دار اًمّمح٤مسم٦م ، ـمؼمق ، ًمٞمبٞم٤م ، دار اًمٗمرىم٤من  276 – 229ـه ، وقاسمط اًمتبديع ص: 1434،  1، ط/

 م. 2113ـه 1434،  6، اًم٘م٤مهرة ، ط/

        ـه ، اًمٙمقي٧م ، سمتح٘مٞمؼ 1415،  1ـ ط/ُم 114 – 112،  111-118،  82-81ص: 52

   صالح اًمديـ ُم٘مبقل أْحد.

صح ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، وىم٤مل اسمـ يمثػم: أْحد، وىم٤مل اخلٓم٤مِب: هق أاحلدي٨م صححف  53

،  659و2/657هؾ اًمذُم٦مأطمٙم٤مم أـ شمٞمٛمٞم٦م: هذا هق اًمث٤مسم٧م. ويٜمٔمر: طمدي٨م ضمٞمد وىمقي، وىم٤مل اسم

وم٘م٤مل: ظمؼم ُمؽموك ٓ جيقز  24 /12تٛمٝمٞمداًماسمـ قمبد اًمؼم ذم  در، واٟمٗم233و 6/192طم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ

 اًمٕمٛمؾ سمف .
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ٌء َوىَمْد اظْمَتَٚمَػ اًمْ  َٓ َيَ٘مُع هِب٤َم َرْ ُل : إٟم ُف  َو  ْٕ ٍل : ا ُٕمَٚماَمُء ذِم اعْمَْس٠َمَخ٦ِم قَمغَم َأْرسَمَٕم٦ِم َأىْمَقا

٤َم ـَماَلُق سمِْدقَم٦مٍ  ََن 
ِٕ54. 

ـُ قَمب ٤مٍس ◙ اًمث ٤ميِن : إٟم ُف َيَ٘مُع سمِِف اًمث اَلُث َوإًَِمْٞمِف َذَه٥َم قُمَٛمُر  ¶ َواسْم

ـْ قَمكِمٍّ  ▲ َوقَم٤مئَِِم٦مُ  َٚمِػ ◙  َوِرَواَي٦ٌم قَم َْرسَمَٕم٦ُم َومُجُْٝمقُر اًمس  ْٕ َواًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء ا

َٓ صَماَلٍث . ْق سَملْمَ َواطِمَدٍة ، َو ٤َم ََلْ شُمَٗمرِّ  َواخْلََٚمِػ َواؾْمَتَدًم قا سمِآج٤َمِت اًمٓم اَلِق ، َوَأَن 

طََم٤مِدي٨ِم َواؾْمتَ  ْٕ ٤َم ُُمْٓمَٚمَ٘م٤مٌت حَتْتَِٛمُؾ اًمت ْ٘مٞمِٞمَد سم٤ِم َدًم قا سماَِم ذِم َوُأضِمٞم٥َم سماَِم ؾَمَٚمَػ َأَن 

ِحٞمَحلْمِ } َأن  قُمَقْيِٛمرا َتَُف صَماَلصماًْمَٕمْجاَليِن   اً ًمّم  شمِِف  ٤مً  ـَمٚم َؼ اُْمَرأ َوََلْ ُيٜمِْٙمْر قَمَٚمْٞمِف { ☺سمَِحرْضَ

 .وَمَدل  قَمغَم إسَم٤مطَم٦ِم مَجِْع اًمث اَلِث َوقَمغَم ُوىُمققِمَٝم٤م 

َٓ َيُدل  قَمغَم  َن  اًمٜم ْٝمَل َوُأضِمٞم٥َم سم٠ِمَن  َهَذا اًمت ْ٘مِريَر  ِٕ َٓ قَمغَم ُوىُمقِع اًمث اَلِث :  ِز ، َو اجْلََقا

ـُ َأْوىَمَع اًمٓم اَلَق  َواِم َواعْماَُلقِم إٟم اَم ُهَق ومِٞماَم َيُٙمقُن ذِم ـَماَلٍق َراومٍِع ًمِٜمَِٙم٤مٍح يَم٤مَن َُمْٓمُٚمقَب اًمد 

ِـّ َأن ُف سَمِ٘مَل ًَمفُ  ىُمُف إُْمَس٤ميُمَٝم٤م َوََلْ َيْٕمَٚمْؿ َأن ُف سم٤ِمًم قَمغَم فَم ٌء يَم٤مَن ومَِرا َبَِد ؾَمَقا ْٕ ٚمَِّٕم٤مِن طَمَّمَٚم٧ْم وُمْرىَم٦ُم ا

 .سمِٜمَْٗمِس اًمٚمَِّٕم٤مِن ، َأْو سمَِتْٗمِريِؼ احْل٤َميمِِؿ ، وَماَل َيُدل  قَمغَم اعْمَْٓمُٚمقِب 

                                                        

وطمٙمل  شم٣م . ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اًمسٞمد اًمنميػ اعمر¶ وهق رواي٦م  قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمبداًمٚمف سمـ قمب٤مس  54

قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م ،وهِم٤مم سمـ احلٙمؿ ، وروي قمـ اِب قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ، وؾمٕمٞمد 

ُمٞم٦م ، وٟم٘مؾ قمـ ـم٤مووس ، واًمٞمف ذه٥م سمٕمض آُم٤م أرـم٤مةحلج٤مج سمـ اِب سمـ اعمسٞم٥م  ، وُم٘م٤مشمؾ ، وا

 .  291يٜمٔمر :  اضمتٝم٤مد اًمّمح٤مِب اسمـ قمب٤مس ذم وم٘مف إهة ص:  . واًمٔم٤مهري٦م
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 ُ ـَمٚم َ٘مَٝم٤م  ن  َزْوضَمَٝم٤مذِم طَمِدي٨ِم } وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧ِْم ىَمٞمٍْس أَ  ٤مً ت َٗمِؼ قَمَٚمٞمِْف َأجْْمَواؾْمَتَدًم قا سماَِم ذِم اعْم

ُة { : َح ٤م ُأظْمؼِمَ سمَِذًمَِؽ ىَم٤مَل  ☺، َوَأن ُف  ٤مً صَماَلصم  .ًَمٞمَْس هَل٤َم َٟمَٗمَ٘م٦ٌم َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م اًْمِٕمد 

يٌح سم٠َِمن ُف َأْوىَمَع اًمث اَلَث ذِم جَمْٚمٍِس َواطِمٍد ، وَماَل  َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس ذِم احْلَِدي٨ِم شَمٍْمِ

 .َيُدل  قَمغَم اعْمَْٓمُٚمقِب 

َٓ  ☺قَمَدُم اؾْمتِْٗمَّم٤مًمِِف : ىَم٤مًُمقا   ٤مًمَِس ؟ َدالٌّ قَمغَم َأن ُف  َهْؾ يَم٤مَن ذِم جَمْٚمٍِس ، َأْو جَمَ

ىمِ  َن ُف يَم٤مَن اًْمَقا ِٕ  ٤مً ُع ذِم َذًمَِؽ اًْمَٕمٍْمِ هَم٤مًمِبوَمْرَق ذِم َذًمَِؽ َوجُي٤َمُب قَمٜمُْف سم٠َِمن ُف ََلْ َيْسَتْٗمِّمْؾ : 

َم َوىَمْقًُمٜم٤َم هَم٤مًمِب قَمَدَم إْرؾَم٤مِل اًمث اَلِث يَماَم  ٤َم َوىَمَٕم٧ْم اًمث اَلُث ذِم  ٤مً شَمَ٘مد  ًمِئاَل  ُيَ٘م٤مَل ىَمْد َأؾْمَٚمْٗمٜم٤َم َأَن 

َن   ِٕ ِة :  ـْ َٟم٤مِدرقَمٍْمِ اًمٜم ُبق   .اً ٤م َٟمُ٘مقُل َٟمَٕمْؿ ًَمِٙم

ـْ طَمِدي٨ِم قَم٤مئَِِم٦َم  َتَ } َأن  َرضُم ▲ َوُِمثُْؾ َهَذا َُم٤م اؾْمَتَدًم قا سمِِف ُِم ُف اًل ـَمٚم َؼ اُْمَرأ

  ٤مً صَماَلصم
ِ
ظَمُر وَمُسئَِؾ َرؾُمقُل اَّلل  ْٔ ضَم٧ْم وَمَٓمٚم َؼ ا َٓ طَمت ك َيُذوَق  ☺وَمَتَزو  ِل ىَم٤مَل  َأتَِحؾ  ًمِْْلَو 

 .قُمَسٞمَْٚمَتَٝم٤م { َأظْمَرضَمُف اًْمُبَخ٤مِري  َواجْلََقاُب قَمٜمُْف ُهَق َُم٤م ؾَمَٚمَػ 

ٜم ٦ِم ومِٞمَٝم٤م َوْٕمٌػ ، وَماَل  ـْ اًمس  ٦ٌم ُِم ٦ٌم َوهَلُْؿ َأِدًم   .شَمُ٘مقُم هِب٤َم طُمج 

٦ٌم . َٓ شَمُ٘مقُم هِب٤َم طُمج  ٍد  ُل َأوْمَرا َح٤مسَم٦ِم َأىْمَقا ـْ وَمَت٤مَوى اًمّم   َويَمَذًمَِؽ َُم٤م اؾْمَتَدًم قا سمِِف ُِم

ـْ قَمكِمٍّ  ٤َم شَمَ٘مُع هِب٤َم َواطِمَدٌة َرضْمِٕمٞم ٦ٌم ، َوُهَق َُمْرِويٌّ قَم ◙ ) اًْمَ٘مْقُل اًمث ٤مًم٨ُِم ( : َأَن 

ـِ قَمب ٤مسٍ  ُه َأبُق  ،¶  َواسْم ٤مِدُق َواًْمَب٤مىمُِر َوٟمٍََمَ َوَذَه٥َم إًَمْٞمِف اهْل٤َمِدي َواًْمَ٘م٤مؾِمُؿ َواًمّم 
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ـِ ااًْمَٕمب ٤مِس  ـْ طَمِديثَْل اسْم ِه َواؾْمَتَدًم قا سماَِم َُمر  ُِم ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ شمِْٚمِٛمٞمُذُه قَمغَم َٟمٍْمِ ـُ شَمٞمِْٛمٞم ٦َم َوشَمبَِٕمُف اسْم سْم

ََي٤مِن ذِم اعمَْ ¶ قَمب ٤مٍس  ٤م َسِ ـْ َومُهَ ِه ُِم ٦َم هَمػْمِ  :  ْٓمُٚمقِب َوسم٠ِمَن  َأِدًم 

َه٤م وَمَتَ٘مُع اًمث اَلُث قَمغَم اعْمَْدظُمقِل  ُق سَملْمَ اعْمَْدظُمقِل هِب٤َم َوهَمػْمِ سمُِع ( : َأن ُف ُيَٗمر  ا ) اًْمَ٘مْقُل اًمر 

ـْ  ـِ قَمب ٤مٍس هِب٤َم َوشَمَ٘مُع قَمغَم هَمػْمِ اعْمَْدظُمقِل هِب٤َم َواطِمَدٌة ، َوُهَق ىَمْقُل مَج٤َمقَم٦ٍم ُِم َأْصَح٤مِب اسْم

ـُ َراْهَقْيِف ، ¶   .َوإًَِمٞمِْف َذَه٥َم إؾِْمَح٤مُق سْم

ضُمَؾ يَم٤مَن  َتَُف اؾْمَتَدًم قا سماَِم َوىَمَع ذِم ِرَواَي٦ِم َأِِب َداُود } َأَُم٤م قَمٚمِْٛم٧م َأن  اًمر  إَذا ـَمٚم َؼ اُْمَرأ

 ىَمبَْؾ َأْن َيْدظُمَؾ هِب٤َم ضَمَٕمُٚمقَه٤م َواطِمَدًة قَمغَم قمَ  ٤مً صَماَلصم
ِ
احْلَِدي٨َم {  ☺ْٝمِد َرؾُمقِل اَّلل 

 اًمٚم ْٗمَظ ََلْ ُيَّم٤مدِْف حَمَالا َوسم٤ِمًْمِ٘مَٞم٤مِس ، وَم٢ِمٟم ُف إَذا ىَم٤مَل َأن٧ِْم ـَم٤مًمٌِؼ سَم٤مَٟم٧ْم ُِمٜمُْف سمَِذًمَِؽ ، وَم٢ِمَذا َأقَم٤مَد 

ـْ صُمُبقِت َذًمَِؽ ذِم طَمؼِّ اعْمَْدظُمق اً ًمِٚمٓم اَلِق وَمَٙم٤مَن ًَمْٖمق َه٤م وَمَٛمْٗمُٝمقُم َوُأضِمٞم٥َم سماَِم َُمر  ُِم ًَم٦ِم َوهَمػْمِ

ـِ قَمب ٤مٍس  َٓ ُيَ٘م٤مِوُم قُمُٛمقَم َأطَم٤مِدي٨ِم اسْم  ¶ .طَمِدي٨ِم َأِِب َداُود 

َٓ وَمْرَق سَملْمَ َأنْ  طََم٤مِدي٨ِم َأن ُف  ْٕ َر َهَذا َأْو يُ  ٤مً َيُ٘مقَل َأن٧ِْم ـَم٤مًمٌِؼ صَماَلصم َواقْمَٚمْؿ َأن  فَم٤مِهَر ا َٙمرِّ

 . ٤مً اًمٚم ْٗمَظ صَماَلصم

ًَْمَٗم٤مِظ ََلْ َيْسَتٜمِْد إمَم َدًمِٞمٍؾ َواِوٍح  َوذِم يُمت٥ُِم  ْٕ ٌل َوظِماَلٌف ذِم اًمت ْٗمِرىَم٦ِم سَملْمَ ا اًْمُٗمُروِع َأىْمَقا

َل  ىَْمَقا ْٕ  .، َوىَمْد َأـَم٤مَل اًْمَب٤مطِمُثقَن ذِم اًْمُٗمُروِع ذِم َهِذِه اعْمَْس٠َمَخ٦ِم ا
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 احلدي٨م اًمراسمع قمنم : اًمٓمالق سمحدي٨م اًمٜمٗمس 

ـِ قَمب ٤مسٍ  * ـْ اسْم ـْ اًمٜم بِلِّ  ¶ قَم تِل  ☺} قَم ـْ ُأُم  َ شَمَٕم٤ممَم َوَوَع قَم ىَم٤مَل : إن  اَّلل 

ـُ َُم٤مضَمْف َواحْل٤َميمُِؿ  ، َوىَم٤مَل َأبُق طَم٤مشمٍِؿ 55اخْلََٓم٠َم َواًمٜمِّْسٞم٤َمَن ، َوَُم٤م اؾُْمُتْٙمِرُهقا قَمَٚمٞمِْف { َرَواُه اسْم

 َٓ َيْثب٧ُُم .

ْوَو٦مِ  َوىَم٤مَل اًمٜم َقِوي  ذِم اًمر 
ـٌ َويَمَذا ىَم٤مَل ذِم ذِم شَمٕمْ  56 ٚمِٞمِؼ اًمٓم اَلِق إٟم ُف طَمِدي٨ٌم طَمَس

َْرسَمِٕملمَ  ْٕ  .َوًمِْٚمَحِدي٨ِم َأؾَم٤مٟمِٞمُد  ًَمُف ا ـه . 57َأَواظِمِر ا

                                                        

، سمٞم٤من 4/115قمٚمؾ احلدي٨م ، اسمـ اِب طم٤مشمؿ يٜمٔمر اًمٙمالم قمغم هذا احلدي٨م شمّمحٞمح٤ًم وشمْمٕمٞمٗم٤ًم ذم : 55

ي٦م  ، 2/346اًمقهؿ واْلهي٤مم  ، 645  -642، ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص :  67 -2/65ٟمّم٥م اًمرا

حتٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م سمٛمٕمروم٦م أطم٤مدي٨م ،  283 – 281/ ، 1اًمتٚمخٞمص احلبػم ،   53 - 3/51اًمبدر اعمٜمػم 

 1/123إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ،  6/273، جمٛمع اًمزوائد  274 -271، اسمـ يمثػم ص:   خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م

 .  268-265: ، إرسمٕمقن اًمٜمقوي٦م وشمتٛمتٝم٤م ، ظم٤مًمد اًمدسمٞمخل ص  124 –

ـه 1423، 1، دار اًمقراق ، دار اسمـ طمزم ، سمػموت ، ط/ 1425، اًمٜمقوي ص:روو٦م اًمٓم٤مًمبلم  56

 م.2112

، ت: د. قمبد اهلل ضم٤مؾمؿ يمردي  53إرسمٕملم ذم ُمب٤مين اْلؾمالم وىمقاقمد إطمٙم٤مم ، اًمٜمقوي ص: 57

 م.2112، اعمٓمبٕم٦م اعمريمزي٦م ، ضم٤مُمٕم٦م دي٤ممم ، 
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ـُ َأِِب طَم٤مشمٍِؿ  ـْ َأؾَم٤مٟمِٞمِدِه ، وَمَ٘م٤مَل َهِذِه َأطَم٤مِدي٨ُم ُُمٜمَْٙمَرٌة يُمٚم َٝم٤م : َوىَم٤مَل اسْم إٟم ُف ؾَم٠َمَل َأب٤َمُه قَم

ـُ َأْْحََد ذِم اًْمِٕمَٚمِؾ ؾَم٠َمْخ٧مَُمْقُوققَم٦ٌم ، وَ   سْم
ِ
، َوىَم٤مَل ًَمٞمَْس  اً َأِِب قَمٜمُْف وَم٠َمنَْٙمَرُه ضِمدّ  ىَم٤مَل قَمْبُد اَّلل 

ـْ اًمٜم بِلِّ  ـِ قَم ـْ احْلََس ٓ  قَم ـْ َزقَمَؿ َأن   ☺ُيْرَوى َهَذا إ ـْ َأْْحََد َأن ُف ىَم٤مَل َُم ُل قَم َوَٟمَ٘مَؾ اخْلاَل 

 اخْلََٓم٠َم َواًمٜمِّْسَٞم٤مَن َُمرْ 
ِ
 َوؾُمٜم ٦َم َرؾُمقِل اَّلل 

ِ
َ  ☺وُمقٌع ، وَمَ٘مْد ظَم٤مًَمَػ يمَِت٤مَب اَّلل  ، وَم٢ِمن  اَّلل 

٤مَرَة   .َأْوضَم٥َم ذِم ىَمتِْؾ اًمٜم ْٗمِس اخْلََٓم٠ِم اًْمَٙمٗم 

٦ِم  ُُم  ْٕ ـْ ا ٌة قَم ـْ اًْمِٕمَ٘م٤مِب َُمْٕمُٗمق  ٦َم ُِم ظُْمَرِوي  ْٕ طَْمَٙم٤مَم ا ْٕ َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  ا

ـْ ظَمَٓم٠مٍ اعْمُحَ  ٦ِم إَذا َصَدَرْت قَم ِدي  ٛم 
ٍه . 58  ، َأْو ٟمِْسٞم٤َمٍن ، َأْو إيْمَرا

 

 

                                                        

اخلٓم٠م هق أن ي٘مّمد "   647 ع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص:ذم ضم٤مُم♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  58

سمٗمٕمٚمف ؿمٞمئ٤م ومٞمّم٤مدف ومٕمٚمف همػم ُم٤م ىمّمده ُمثؾ أن ي٘مّمد ىمتؾ يم٤مومر ومّم٤مدف ىمتٚمف ُمسٚمام واًمٜمسٞم٤من أن 

يٙمقن ذايمرا ًمٌمء ومٞمٜمس٤مه قمٜمد اًمٗمٕمؾ ويمالمه٤م ُمٕمٗمق قمٜمف يٕمٜمل أنف ٓ إصمؿ ومٞمف وًمٙمـ رومع اْلصمؿ ٓ يٜم٤مذم 

ٟمز اًمقوقء وصكم فم٤مٟم٤م أنف ُمتٓمٝمر ومال إصمؿ قمٚمٞمف سمذًمؽ صمؿ إن أن يؽمشم٥م قمغم ٟمسٞم٤مٟمف طمٙمؿ يمام أن ُمـ 

وىمٚمٜم٤م سمقضمقهب٤م  شمبلم ًمف أنف يم٤من ىمد صغم حمدصم٤م وم٢من قمٚمٞمف اْلقم٤مدة وًمق شمرك اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمقوقء ٟمسٞم٤مٟم٤مً 

، ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمقوقء ومٞمف روايت٤من قمـ اْلُم٤مم أْحد ويمذا ًمق شمرك اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمذسمٞمح٦م ٟمسٞم٤مٟم٤م 

 ".وًمق شمرك اًمّمالة ٟمسٞم٤مٟم٤م صمؿ ذيمر وم٢من قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء  ، ت٤من وأيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أَن٤م شم١ميمؾومٞمف قمٜمف رواي
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ِ
قِمٞم ٦ِم قَمَٚمٞمَْٝم٤م ، وَمِٗمل َذًمَِؽ ظِماَلٌف سَملْمَ اًْمُٕمَٚماَمء ْ صَم٤مِر اًمنم  ْٔ طَْمَٙم٤مِم َوا ْٕ ٤م اسْمتِٜم٤َمُء ا َوَأُم 

59 

ـِ َأن ُف يَم٤منَ 61وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا ذِم ـَماَلِق اًمٜم ٤مِد  ـْ احْلََس َط  وَمَٕم ٓ  إَذا اؿْمؽَمَ ُه يَم٤مًْمَٕمْٛمِد إ َيَرا

ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم قَمٜمُْف   ..َأظْمَرضَمُف اسْم

                                                        

 .٤مً ، أو إصمٛمف، أو يمّؾ ُمٜمٝمام مجٞمٕماخلٓم٠ماظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذا احلدي٨م، هؾ اعم٘مدر ومٞمف طمٙمؿ  59

 ذم اًمّمالة ُيبٓمٚمٝم٤م. ٤مً وم٘مط ّح٤م ذه٥م إمم أن اًمٙمالم ٟم٤مؾمٞمىمّدر اعمْمٛمر اْلصمؿ  ♫ وم٠مبق طمٜمٞمٗم٦م 

ٓ يبٓمؾ اًمّمالة، ويمذًمؽ  ٤مً صمؿ واحلٙمؿ، ورأى أن اًمٙمالم ٟم٤مؾمٞمىمدر اعمجٛمقع ُمـ اْل♫ ِم٤مومٕملواًم

ومٞم١مظمذ ُمـ أطم٤مدي٨م ذي اًمٞمديـ  .٤مً ُمٜمٝم٤م، ويمذًمؽ إيمؾ ذم اًمّمقم ٟم٤مؾمٞمؾمالم اًمتحّٚمؾ، وٟمٞم٦م اخلروج 

سمٜمل قمغم   ♀ ُمـ شم٘مدير اجلٛمٞمع، ٕن اًمٜمبل♫ هذه صح٦م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمل 

ًٓ ٟم٤مؾمٞم ؾمّٚمؿ صالشمف همػم ُمّرة سمٕمد ُم٤م ذم ذًمؽ يمٚمف، ومدّل قمغم أن اعم٘مّدر طمٙمؿ  ٤مً ُمٜمٝم٤م، وشمٙمٚمؿ، وومٕمؾ أومٕم٤م

، إذ ٓ ظمالف ذم رومع اْلصمؿ، ٕن وم٤مئدة اًمتٙمٚمٞمػ، وهم٤ميتف ََتَٞم ُز اعمٓمٞمع قمـ ٤مَ واًمٜمسٞم٤من وإصمٛمٝمام أجْم اخلٓم٠م

ًدا واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م شمستدقمٞم٤من ىمّم ، وَيٞمك ُمـ طمّل قمـ سمٞمٜم٦م. اًمٕم٤مِص ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م

واًمٜم٤مد ٓ ىمّمَد هلام، ويمذًمؽ اعمٙمره  واعمخٓمئوإرادًة ْلي٘م٤مقمٝمام، وقمٚمٞمف يؽمشم٥م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، 

حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم سمـ ُمقؾمك ،  ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك. يٜمٔمر : أجًْم٤م، ٕنف يم٤مًٔم٦م عمـ أيمرهف

 . 611-618.ويٜمٔمر : اًمٗمتح اعمبلم سمنمح إرسمٕملم ص:  14/366 اْلصمٞمقِب اًمَقًم ِقي

 ذم اًمٜم٤مد ذموىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء "  41 – 7/41ذم ذح اًمبخ٤مري ♫ ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  61

طمٜم٨م ، وهق ىمقل قمٓم٤مء سمـ أبك رسم٤مح ،  اًمٜم٤مديٛمٞمٜمف ، هؾ يٚمزُمف طمٜم٨م أم ٓ ؟ وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م : ٓ يٚمزم 

 . اًمبخ٤مري، وسمف ىم٤مل إؾمح٤مق ، وإًمٞمف ذه٥م  اًمِم٤مومٕمل ىمقزموهق أطمد 
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 ، َوُهَق ىَمْقُل اجْلُْٛمٝمُ 
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء َٓ َيُٙمقُن ـَماَلىمَوقَم ًمِْٚمَحِدي٨ِم َويَمَذا َذَه٥َم  ٤مً قِر َأن ُف 

َٓ َيَ٘مُع ـَماَلُق اخْل٤َمـمِِئ  ـْ احْلَٜمَِٗمٞم  ، اجْلاََمِهػُم َأن ُف   .٦ِم َيَ٘مُع َوقَم

                                                                                                                                                               

اًمٓمالق  ذماًمٓمالق ومٚمف ٟمٞمتف . وىم٤مل أْحد سمـ طمٜمبؾ : َيٜم٨م  ذمأظمٓم٠م  : ُمـ وـم٤مووس اًمِمٕمبلوىم٤مل 

شمٕم٤ممم : ) وًمٞمس قمٚمٞمٙمؿ ضمٜم٤مح ومٞمام أظمٓم٠متؿ سمف وًمٙمـ ُم٤م شمٕمٛمدت  ظم٤مص٦م . واحلج٦م ًم٘مقل قمٓم٤مء : ىمقًمف

 [ ، وهق فم٤مهر أطم٤مدي٨م هذا اًمب٤مب .  5ىمٚمقسمٙمؿ ( ] إطمزاب : 

، وروى  اًمِم٤مومٕمل، وهق إؿمٝمر قمـ  اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من ذموذه٥م ُم٤مًمؽ ، واًمٙمقومٞمقن إمم أنف َيٜم٨م 

 . ◙ ذًمؽ قمـ أصح٤مب اسمـ ُمسٕمقد

ي٘م٤مل ًمف :  اً إذا دقم٤م قمبد اًمٕمتؼ واًمٓمالق ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وأؿمٝم٥م أنف ذموُمـ اخلٓم٠م 

وم٘م٤مل اسمـ  ٟم٤مصح ، وم٠مضم٤مسمف ُمرزوق ، وم٘م٤مل ًمف : أن٧م طمر ، وهق ئمـ أنف ٟم٤مصح ، وؿمٝمد قمٚمٞمف سمذًمؽ ،

ه ، وأُم٤م ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل ، ي ٤مً اًم٘م٤مؾمؿ : يٕمت٘م٤من مجٞمٕم ٕمتؼ ُمرزوق عمقاضمٝمتف سم٤مًمٕمتؼ ، ويٕمتؼ ٟم٤مصح سمام ٟمقا

 ، ومال يٕمتؼ إٓ ٟم٤مصح . 

ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ : وم٢من َل يٙمـ قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م َل يٕمتؼ إٓ اًمذى ٟمقى . وىم٤مل أؿمٝم٥م : يٕمتؼ ُمرزوق ومٞمام 

ٞمٕمت٘مف وم٠مقمتؼ همػمه وهق ئمٜمف هق ، سمٞمٜمف وسملم اهلل ، وومٞمام سمٞمٜمف وسملم اًمٕمب٤مد ، وٓ يٕمتؼ ٟم٤مصح : ٕنف دقم٤مه ًم

ومرزق هذا وطمرم هذا . وروى ُمٓمرف ، واسمـ اح٤مضمِمقن ومٞمٛمـ أراد أن يٓمٚمؼ اُمرأتف واطمدة وم٠مظمٓم٠م 

ذًمؽ . وهق ىمقل ُم٤مًمؽ ، ىم٤مل  ذمًمس٤مٟمف ومٓمٚم٘مٝم٤م اًمبت٦م ، ـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف اًمبت٦م ، وٓ يٜمٗمٕمف ُم٤م أراد ، وٓ ٟمٞم٦م ًمف 

 – 16/161ويٜمٔمر : اًمتقوٞمح ، اسمـ اعمٚم٘مـ ". ٞم٤مهتؿاًمٓمالق ، وٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ ٟم ذم: ي١مظمذ اًمٜم٤مس سمٚمٗمٔمٝمؿ 

162  . 
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َٓ َيَ٘مُع .  َواظْمُتٚمَِػ ذِم ـَماَلِق اعْمُْٙمَرِه وَمِٕمٜمَْد اجْلاََمِهػِم 

ـْ اًمٜم َخِٕملِّ َوسمِِف ىَم٤مًَم٧ْم احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم إٟم ُف َيَ٘مُع َواؾْمَتَدل  اجْلُْٛمُٝمقُر سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم  :     َوُيْرَوى قَم

ٌـّ سمِ 
ـْ ُأيْمِرَه َوىَمْٚمُبُف ُُمْٓمَٛمئِ ٓ  َُم ياَمِن { } إ  .٤مْْلِ

ـْ اًمٓم اَلِق : َوىَم٤مَل قَمَٓم٤مٌء  ُك َأقْمَٔمُؿ ُِم ْ ٤مومِِٕمل  ، اًمنمِّ َر اًمِم  َ  َوىَمر  َل سم٠َِمن  اَّلل  َٓ ؾْمتِْد
ِٓ ا

ِه َوَأؾْمَ٘مَط قَمٜمُْف َأطْمَٙم٤مَم اًْمُٙمْٗمِر يَمَذًمَِؽ  يْمَرا َظ سمِِف طَم٤مَل اْْلِ ـْ شَمَٚمٗم  شَمَٕم٤ممَم َح ٤م َوَوَع اًْمُٙمْٗمَر قَمٛم 

قَْمَٔمَؿ إَذا ؾَمَ٘مَط ؾَمَ٘مَط َُم٤م ُهَق ُدوَٟمُف سمَِٓمِريِؼ ؾَمَ٘مَط  ْٕ َن  ا ِٕ ـْ اعْمُْٙمَرِه َُم٤م ُدوَن اًْمُٙمْٗمِر :  قَم

َْومَم . ْٕ  ا
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 احلدي٨م اخل٤مُمس قمنم : رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم  * ـْ اًمٜم بِلِّ  ▲قَم ـْ صَماَلصَم٦ٍم  ♀قَم ىَم٤مَل : } ُرومَِع اًْمَ٘مَٚمُؿ قَم

ـْ اًمٜم ٤مئِ  ـْ اعْمَْجٜمُقِن طَمت ك َيْٕمِ٘مَؾ ، َأْو قَم ِٖمػِم طَمت ك َيْٙمؼُمَ ، َوقَم ـْ اًمّم  ِؿ طَمت ك َيْسَتْٞمِ٘مَظ ، َوقَم

ـُ طِمب ٤مَن . َحُف احْل٤َميمُِؿ ، َوَأظْمَرضَمُف اسْم ُِمِذي  َوَصح  ْ ٓ  اًمؽمِّ َْرسَمَٕم٦ُم إ ْٕ  ُيِٗمٞمَؼ { َرَواُه َأْْحَُد َوا

ُد سمَِروْمِع اًْمَ٘مَٚمِؿ قَمَدُم ( َأْي ًَمٞمَْس جَيْ ُرومَِع اًْمَ٘مَٚمُؿ ) َٓ َأن ُف ُرومَِع سَمْٕمَد َوْوٍع َواعْمَُرا ِري َأَص٤مًَم٦ًم 

َٓ ىَمَٚمُؿ اًمث َقاِب  بِلِّ اعْمَُٛمٞمِِّز يَماَم صَمب٧ََم ذِم 61اعْم١َُماظَمَذِة  ٦ُم إؾْماَلِم اًمّم               ، وَماَل ُيٜم٤َمومِٞمِف ِصح 

                                                        

بٙمل ذم  61 ، ت: يمٞمالين 53  - 52ص:  رومع اًم٘مٚمؿ ؿ ُمـ طمدي٨ِم ٙمَ إسمراز احلِ ىم٤مل شم٘مل اًمديـ اًمس 

وىمقًمف رومع اًم٘مٚمؿ هؾ هق  م" 1992ـه 1413،  1حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م ، دار اًمبِم٤مئر اْلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت ، ط/

ول وهق اعمٜم٘مقل اعمِمٝمقر أنف جم٤مز َل يرد ومٞمف طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٚمؿ وٓ اًمرومع إ نطم٘مٞم٘م٦م أو جم٤مز ومٞمف اطمتامٓ

يمت٥م : )ووضمف اًمٙمٜم٤مي٦م ومٞمف أن اًمتٙمٚمٞمػ يٚمزم ُمٜمف اًمٙمت٤مسم٦م يم٘مقًمف ، وإٟمام هق يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم اًمتٙمٚمٞمػ 

وهمػم ذًمؽ ويٚمزم ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مٚمؿ ٕنف آخ٦م اًمٙمت٤مسم٦م وم٤مًم٘مٚمؿ ٓزم ًمٚمتٙمٚمٞمػ واٟمتٗم٤مء ( قمٚمٞمٙمؿ اًمّمٞم٤مم 

ل قمغم اٟمتٗم٤مء ُمٚمزوُمف ومٚمذًمؽ يمٜمك سمٜمٗمل اًم٘مٚمؿ قمـ ٟمٗمل اًمٙمت٤مسم٦م وهل ُمـ أطمسـ اًمٙمٜم٤مي٤مت اًمالزم يد

ٓزم ًمبٜمل آدم إٓ ه١مٓء اًمثالصم٦م وأن صٗم٦م اًمقوع صم٤مسم٧م   وأتك سمٚمٗمظ اًمرومع إؿمٕم٤مرا سم٠من اًمتٙمٚمٞمػ 

 . ًمٚم٘مٚمؿ ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف قمـ همػم اًمثالصم٦م ُمقوققم٤م قمٚمٞمف 

ورد ومٞمف احلدي٨م أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚمؿ وم٘م٤مل ًمف أيمت٥م وآطمتامل اًمث٤مين أن يراد طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٚمؿ اًمذي  

وم٠مومٕم٤مل اًمٕمب٤مد يمٚمٝم٤م طمسٜمٝم٤م وؾمٞمئٝم٤م جيري سمف ذًمؽ اًم٘مٚمؿ ويٙمتبف ، ومٙمت٥م ُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

طم٘مٞم٘م٦م وصمقاب اًمٓم٤مقم٤مت وقم٘م٤مب اًمسٞمئ٤مت يٙمتبف طم٘مٞم٘م٦م وىمد ظمٚمؼ اهلل ذًمؽ وأُمر سمٙمتبف وص٤مر 
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♀ وَمَٕمَرَض قَمَٚمْٞمِف اًمٜم بِل   ♠ُدُم اًمٜم بِل  } هُماَلِم اًْمٞمَُٝمقدِيِّ اًم ِذي يَم٤مَن خَيْ 

ـْ اًمٜم ٤مِر {   اًم ِذي َأنَْ٘مَذُه ُِم
ِ
 
ِ
ؾْماَلَم وَم٠مؾَْمَٚمَؿ ، وَمَ٘م٤مَل احْلَْٛمُد َّلل  .اْْلِ

ًَة َروَمَٕم٧ْم إًَمْٞمِف  ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأخَِٝمَذا طَم٩مٌّ ؟  ٤مً َصبِٞمّ  ♀َويَمَذًمَِؽ صَمب٧ََم َأن  } اُْمَرأ

طََم٤مِدي٨ِم . وَمَ٘م٤مَل : َٟمَٕمْؿ َوًَمؽ ْٕ  َأضْمٌر { َوَٟمْحُق َهَذا يَمثػٌِم ذِم ا

َٓ َيَتَٕمٚم ُؼ هِبِْؿ شَمْٙمٚمِٞمٌػ ، َوُهَق ذِم اًمٜم ٤مئِِؿ اعْمُْسَتْٖمِرِق  احْلَِدي٨ُم ومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  اًمث اَلصَم٦َم 

َٓ ََتْٞمِٞمَز ًَمُف َوومِٞمِف ظِماَلٌف إَذا قَمَ٘مَؾ وَ ، إمْج٤َمٌع  ِٖمػِم اًم ِذي  َواحْلَِدي٨ُم ضَمَٕمَؾ هَم٤مَي٦َم ، َُمٞم َز َواًمّم 

َْْحََد  ِٕ اَلَة ، َوَهَذا  َٞم٤مَم َوَُيِِْصَ اًمّم  َروْمِع اًْمَ٘مَٚمِؿ قَمٜمُْف إمَم َأْن َيْٙمؼُمَ وَمِ٘مٞمَؾ : إمَم َأْن ُيٓمِٞمَؼ اًمّمِّ

طْمتاَِلَم َوىمِٞمَؾ  ِٓ َة ؾَمٜم٦ًَم َوىمِٞمَؾ : إَذا َٟم٤مَهَز ا  .: إَذا سَمَٚمَغ  َوىمِٞمَؾ : إَذا سَمَٚمَغ اصْمٜمَتَْل قَمنَمَ

                                                                                                                                                               

وىمد يمت٥م ذًمؽ وومرغ ُمٜمف  ، إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمف ضم٤مري٤مً قمغم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ًمٞمٙمت٥م ذًمؽ  ُمقوققم٤مً 

  .وطمٗمظ 

وومٕمؾ اًمّمبل واعمجٜمقن واًمٜم٤مئؿ ٓ إصمؿ ومٞمف ومال يٙمت٥م اًم٘مٚمؿ إصمٛمف وٓ اًمتٙمٚمٞمػ سمف ومحٙمؿ اهلل سم٠من 

، واًمرومع ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ، اًم٘مٚمؿ ٓ يٙمت٥م ذًمؽ ُمـ سملم ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء رومع ًمٚم٘مٚمؿ اعمقوقع ًمٚمٙمت٤مسم٦م 

قمغم ه١مٓء اًمثالصم٦م إٓ  عمج٤مز ذم رء واطمد وهق أن اًم٘مٚمؿ َل يٙمـ ُمقوققم٤مً وم٤مًمرومع ٟمٗمسف طم٘مٞم٘م٦م وا

سم٤مًم٘مقة واًمٜمٝمل ٕن يٙمت٥م ُم٤م صدر ُمٜمٝمؿ ومسٛمك ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ رومٕم٤م ومٛمـ هذا اًمقضمف يِم٤مرك هذا 

 " . آطمتامل إول وومٞمام ىمبٚمف يٗم٤مرىمف
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يَمِر ُمَ  طْمتاَِلِم ذِم طَمؼِّ اًمذ  ِٓ ِل اعْمَٜمِلِّ إمْج٤َمقمَواًْمُبُٚمقُغ َيُٙمقُن سم٤ِم ُنْثَك  ٤مً َع إْٟمَزا ْٕ َوذِم طَمؼِّ ا

ِد ذِم اًْمَٕم٤مَٟم٦ِم  ؾَْمَقِد اعْمُتََجٕمِّ ْٕ ْٕمِر ا َة ؾَمٜم٦ًَم ، َوإِْٟمَب٤مِت اًمِم  ٦ِم ، َوسُمُٚمقِغ ََخَْس قَمنْمَ قِمٜمَْد اهْل٤َمَدِوي 

ُْمٜم٤َمُء ذِم طَم٤مِل اًْمَٞمِ٘مَٔم٦ِم إَذا يَم٤مَن ًمَِِمْٝمَقٍة . ٦ِم َويَمَذًمَِؽ اْْلِ َوذِم  سَمْٕمَد شمِْسِع ؾِمٜملَِم قِمٜمَْد اهْل٤َمَدِوي 

 اًْمُٙمؾِّ ظِماَلٌف َُمْٕمُروٌف .

ُد سمِِف َزائُِؾ اًْمَٕمْ٘مؾِ  ٤م اعْمَْجٜمُقُن وَم٤معْمَُرا ْٙمَراُن َواًمٓمِّْٗمُؾ يَماَم ، َوَأُم  َيْدظُمُؾ  وَمٞمَْدظُمُؾ ومِٞمِف اًمس 

َٓ َيَ٘مُع َوإًَِمٞمِْف  ُل ( : َأن ُف  َو  ْٕ ْٙمَراِن قَمغَم ىَمْقًَملْمِ : ) ا اعْمَْجٜمُقُن ، َوىَمْد ُاظْمُتٚمَِػ ذِم ـَماَلِق اًمس 

َٚمِػ ، َوُهَق َُمْذَه٥ُم  ـْ اًمس  ـُ قَمْبِد اًْمَٕمِزيِز َومَج٤َمقَم٦ٌم ُِم َذَه٥َم قُمْثاَمُن َوضَم٤مسمٌِر َوَزْيٌد َوقُمَٛمُر سْم

اَلَة َوَأنْتُْؿ ؾُمَٙم٤مَرى 62َوَأْهِؾ اًمٔم ٤مِهِر َأْْحََد  َٓ شَمْ٘مَرسُمقا اًمّم  هِلََذا احْلَِدي٨ِم َوًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم } 

َٓ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م َيُ٘مقُل  َن ُف  ِٕ ِن هَمػْمَ ُُمْٕمَتؼَمٍ  ْٙمَرا طَمت ك شَمْٕمَٚمُٛمقا َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن { وَمَجَٕمَؾ ىَمْقَل اًمس 

َٓ َيْٕمِ٘مُؾ َُم٤م َوسم٠َِمن ُف هَمػْمُ ُُمَٙمٚم ٍػ  ـْ  ِط اًمت ْٙمٚمِٞمِػ اًْمَٕمْ٘مَؾ َوَُم ـْ َذْ مْج٤َمِع قَمغَم َأن  ُِم
ْٟمِٕمَ٘م٤مِد اْْلِ ِٓ

هِب٤َم ، َأْو  ٤مً َع ـَماَلىُمُف إَذا يَم٤مَن ُُمْٙمَرهَيُ٘مقُل وَمَٚمٞمَْس سمُِٛمَٙمٚم ٍػ ، َأْو سم٠َِمن ُف يَم٤مَن َيْٚمَزُم َأْن َي٘مَ  قَمغَم ُذْ

٤َم ََخْرٌ  َٓ َيُ٘مقًُمُف اعْمَُخ٤مًمُِػ . هَمػْمَ قَم٤مَِلٍ سم٠َِمَن   ، َو

                                                        

، اعمختٍم اًمٜم٤مومع  ،  2/57اًمقضمٞمز، اًمٖمزازم  وهق ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ، وُمذه٥م اْلُم٤مُمٞم٦م . يٜمٔمر : 62

 .197ص: احلكم 
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ـْ قَمكِمٍّ   ِن َوُيْرَوى قَم ْٙمَرا ـِ  ◙ ) اًمث ٤ميِن ( : ُوىُمقُع ـَماَلِق اًمس  َواسْم

٤مومِِٕملِّ َوَُم٤مًمٍِؽ  63¶ قَمب ٤مسٍ  ـْ اهْل٤َمدِي َوَأِِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِم  َح٤مسَم٦ِم َوقَم ـْ اًمّم  َومَج٤َمقَم٦ٍم ُِم

ـْ  َواطْمَت٩م  هَلُْؿ سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم }64 اَلَة َوَأنْتُْؿ ؾُمَٙم٤مَرى { ، وَم٢ِمٟم ُف ََنٌْل هَلُْؿ قَم َٓ شَمْ٘مَرسُمقا اًمّم 

ُْؿ ُُمَٙمٚم ُٗمقَن طَم٤مَل ؾُمْٙمِرِهْؿ َواعْمَُٙمٚم ُػ َيِّمح  ُِمٜمُْف  ْٙمِر َواًمٜم ْٝمُل َيْ٘متَِِض َأَن  ىُمْرسَم٤مَِن٤َم طَم٤مَل اًمس 

ْٟمَِم٤مَءاُت َوسم٠َِمن  إيَ٘م٤مَع اًمٓم اَلِق قُمُ٘مقسَم٦ٌم  ـْ سَم٤مِب اْْلِ ًَمُف َوسم٠َِمن  شَمْرشمِٞم٥َم اًمٓم اَلِق قَمغَم اًمت ْٓمٚمِٞمِؼ ُِم

٤مطِمل ذِم  َح٤مسَم٦َم َأىَم٤مُُمقُه َُمَ٘م٤مَم اًمّم  ْٙمُر َوسم٠ِمَن  اًمّم  طَْمَٙم٤مِم سم٠َِمؾْمَب٤مهِب٤َم ، وَماَل ُي١َمصمُِّر ومِٞمِف اًمس  ْٕ َرسْمِط ا

َب ؾَمِٙمَر ، َوإَِذا ؾَمٙمِ  ُْؿ ىَم٤مًُمقا إَذا َذِ ى َوطَمد  يَماَلُِمِف ، وَم٢ِمَن  َر َهَذى ، وَم٢ِمَذا َهَذى اوْمؽَمَ

ـُ َُمٜمُّْمقٍر قَمٜمُْف  ي صَماَمُٟمقَن َوسم٠َِمن ُف َأظْمَرَج ؾَمِٕمٞمُد سْم َٓ ىَمٞمُْٚمقًَم٦َم ذِم  ♀اعْمُْٗمؽَمِ  {

َي٦َم ظِمَٓم٤مٌب هَلُْؿ طَم٤مَل َصْحِقِهْؿ َوََنٌْل هَلُْؿ ىَمبَْؾ ؾُمْٙمِرِهْؿ َأْن  ْٔ اًمٓم اَلِق { َوُأضِمٞم٥َم سم٠ِمَن  ا

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َيُ٘مقًُمقَن وَمِٝمَل َدًمِٞمٌؾ ًَمٜم٤َم يَماَم ؾَمَٚمَػ َوسم٠َِمن  ضَمْٕمَؾ َي٘مْ  ُْؿ  اَلَة طَم٤مًَم٦َم َأَن  َرسُمقا اًمّم 

َ ََلْ جَيَْٕمْؾ  اًمٓم اَلِق  ِن سمِِٗمَراِق َأْهٚمِِف ، وَم٢ِمن  اَّلل  ْٙمَرا قُمُ٘مقسَم٦ًم ََيَْت٤مُج إمَم َدًمِٞمٍؾ قَمغَم اعْمَُٕم٤مىَمَب٦ِم ًمِٚمس 

ِع ، َوىَمْد ىَم٤مَل َأْْحَُد َواًْمبَتِّل  قُمُ٘مقسَمتَ  ٓ  احْلَد  َوسم٠َِمن  شَمْرشمِٞم٥َم اًمٓم اَلِق قَمغَم اًمت ْٓمٚمِٞمِؼ حَمَؾ  اًمٜمَِّزا ُف إ

                                                        

، ٓن ذم اطمدى ـمري٘مٞمف : احلج٤مج سمـ ارـم٠مة، ¶ ـ اسمـ قمب٤مس هذه اًمرواي٦م ٓ شمّمح قم 63

 .  11/219 ِب َيٞمك، يمام ىم٤مل اسمـ طمزمأوذم آظمرى : اسمراهٞمؿ سمـ 

ٟم٘مٚمف قمـ آُم٤مم اًمبخ٤مري، واسمـ ىمداُم٦م، واسمـ واًمذي يّمح قمٜمف هق قمدم وىمقع ـمالق اًمسٙمران  

 .  311ص: ¶ . يٜمٔمر : اضمتٝم٤مد اًمّمح٤مِب اسمـ قمب٤مس قيم٤مين وهمػمهؿطمزم، واًمِم

   .4/166اًمبحر اًمزظم٤مر  وهق ىمقل ًمإلُم٤مم أْحد  ، وأيمثر اًمزيدي٦م . يٜمٔمر : 64



61 

 

شمِٞم٥ِم اًمٓم اَلِق قَمغَم  ُه قَمغَم َأن ُف َيْٚمَزُُمُٝمْؿ اًْمَ٘مْقَل سمؽَِمْ َٓ هَمػْمُ َٓ سَمٞمٌْع ، َو َٓ َيْٚمَزُُمُف قَمْ٘مٌد ، َو  إٟم ُف 

بِلِّ َوسم٠َِمن  اًمت   ِن هَمػْمِ اًْمَٕم٤مِِص سمُِسْٙمِرِه َواًمّم  ْٙمَرا ٦ُم ـَماَلِق اعْمَْجٜمُقِن َواًمٜم ٤مئِِؿ َواًمس  ْٓمٚمِٞمِؼ ِصح 

ـُ طَمْزٍم إٟم ُف ظَمؼَمٌ  َب إمَم آظِمِرِه ، وَمَ٘م٤مَل اسْم ُْؿ ىَم٤مًُمقا إَذا َذِ َح٤مسَم٦ِم سم٠َِمَن  ـْ اًمّم  َُم٤م ُٟمِ٘مَؾ قَم

َٓ طَمد  قَمَٚمٞمِْف َُمْٙمُذوٌب سَم٤مـمٌِؾ ُُمَتٜم٤َمىمِ  ـْ َهَذى َواهْل٤َمِذي  ٌض ، وَم٢ِمن  ومِٞمِف إجَي٤مَب احْلَدِّ قَمغَم َُم

َٓ ىَمٞمُْٚمقًَم٦َم ذِم ـَماَلٍق { ظَمؼَمٌ هَمػْمُ َصِحٞمٍح  َوسم٠َِمن  طَمِدي٨َم } 
ُد ـَماَلُق  65 ، َوإِْن َصح  وَم٤معْمَُرا

َٓ َيْٕمِ٘مُؾ َوهَلُْؿ َأِدًم   ـْ  قَمك .اعْمَُٙمٚم ِػ اًْمَٕم٤مىمِِؾ ُدوَن َُم َٓ شَمٜمَْٝمُض قَمغَم اعْمُد   ٦ٌم هَمػْمُ َهِذِه 

 

 

 

 

 

                                                        

ٗمف  65 وهق طمدي٨م ُمٜمٙمر ، ىم٤مًمف اًمبخ٤مري ، وأبق طم٤مشمؿ اًمرازي ، وىم٤مل أبق زرقم٦م : واٍه ضمدًا ، ووٕم 

  . اًمزيٚمٕمل ، واسمـ اعمٚم٘مـ

، سمٞم٤من اًمقهؿ  2/294، اًمتح٘مٞمؼ ، اسمـ اجلقزي  ٨4/123م ، اسمـ أِب طم٤مشمؿ يٜمٔمر : قمٚمؾ احلدي

ي٦م  57 -2/55واْلهي٤مم ، اًمتٚمخٞمص  224 – 6/223، اًمبدر اعمٜمػم  297 – 296/ 3،  ٟمّم٥م اًمرا

 .  217 – 3/216احلبػم 
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و٤معس قمنم :٨م اًمس٤مداحلدي م ُمـ اًمر   اعم٘مدار اعمحرِّ

ـْ قَم٤مئَِِم٦مَ * ٦ُم  ♀اهلل  ىَم٤مًَم٧ْم : ىَم٤مَل َرؾُمقُل ▲  قَم ُم اعْمَّم  َٓ حُتَرِّ  { :

َت٤مِن { َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ .  َواعْمَّم 

ـْ اعمَْ  ٦ُم اًْمَقاطِمَدُة ُِم  .اعْمَّم 
ِ
ء ْ ـْ اًمٌم   صِّ ، َوُهَق َأظْمُذ اًْمٞمَِسػِم ُِم

ُف : 66َوذِم اًْمَ٘م٤مُُمقِس  ُف َوَُمَّمّْمتف َأُُمّم  ُف يَمَخَّم ، َُمِّمّْمتُُف سم٤ِمًْمَٙمْنِ َأُُمّم  ، ّْمُتُف َأظُمّم 

سْمتُ  سمَذِ  . ٤مً َرومِٞم٘م ٤مً ف ُذْ

ًة ، َأْو َُمر   بِلِّ ًمِٚمث ْدِي َُمر  َٓ َيِّمػُم سمِِف َرِوٞمٕمَواحْلَِدي٨ُم َدل  قَمغَم َأن  َُمص  اًمّم   . ٤مً شَملْمِ 

ُل : َأن  اًمث اَلَث ومَ  َو  ْٕ ٌل : ا ُم َوإمَِم َهَذا َذَه٥َم َداُود  اً َّم٤مقِمدَوذِم اعْمَْس٠َمَخ٦ِم َأىْمَقا حُتَرِّ

ظَمِر سمَِٚمْٗمظِ  ْٔ َْٗمُٝمقِم طَمِدي٨ِم ُُمْسٚمٍِؿ َهَذا َوطَمِديثِِف ا
ِ
 عم
ِ
ـْ اًْمُٕمَٚماَمء ُم  َوَأتَْب٤مقُمُف َومَج٤َمقَم٦ٌم ُِم َٓ حُتَرِّ  {

صْمٜمَتلَْمِ . ِٓ ُْماَلضَمَت٤مِن { وَم٠َموَم٤مَد سمَِٛمْٗمُٝمقُِمِف حَتِْريَؿ َُم٤م وَمْقَق ا ُْماَلضَم٦ُم َواْْلِ  اْْلِ

ُم ،  َو٤مِع َويَمثػَِمُه َُيَرِّ َٚمِػ َواخْلََٚمِػ : َوُهَق َأن  ىَمٚمِٞمَؾ اًمر  ـْ اًمس  َواًْمَ٘مْقُل اًمث ٤ميِن جِلاََمقَم٦ٍم ُِم

ـْ  ـِ قَمب ٤مٍس ◙ قَمكِمٍّ َوَهَذا ُيْرَوى قَم َٚمِػ ، َوُهَق ¶ َواسْم ـْ اًمس  ـَ ُِم َوآظَمِري

قَمك  ُه َُم٤م َوَصَؾ اجْلَْقَف سمِٜمَْٗمِسِف ، َوىَمْد اد  ٦ِم َواحْلَٜمَِٗمٞم ٦ِم َوَُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مًُمقا : َوطَمد  َُمْذَه٥ُم اهْل٤َمَدِوي 

َو٤مِع َُم٤م ُيْٗمٓمُِر اًمّم   ـْ اًمر  ُم ُِم مْج٤َمَع قَمغَم َأن ُف َُيَرِّ ٤مئَِؿ َواؾْمَتَدًم قا سم٠َِمن ُف شَمَٕم٤ممَم قَمٚم َؼ اًمت ْحِريَؿ اْْلِ

                                                        

  . 1227اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػموزأب٤مدي ص: 66
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َو٤مِع وَمَحٞم٨ُْم ُوضِمَد اؾْمُٛمُف ُوضِمَد طُمْٙمٛمُ  ومِ٘مسم٤ِمؾْمِؿ اًمر  ًمِْمَي٦ِم ، وَمَ٘م٤مَل  ٤مً ُف َوَوَرَد احْلَِدي٨ُم ُُمَقا

ـْ اًمٜم َس٥ِم { .♠ َو٤مِع َُم٤م ََيُْرُم ُِم ـْ اًمر   } ََيُْرُم ُِم

٤َم َأْرَوَٕمْتُٙماَم ؟ ، { َوََلْ َيْسَتْٗمِّمْؾ } يَمٞمَْػ وَ  ♀:َوىَمْقًمِِف  ىَمْد َزقَمَٛم٧ْم َأَن 

هُلُْؿ ذِم َوْبِط اًمر   ُتُٝمْؿ َوًَمِٙمٜم َٝم٤م اْوَٓمَرسَم٧ْم َأىْمَقا َوَٕم٤مِت ، وَمَٝمِذِه َأِدًم  ـْ قَمَدِد اًمر  ْوَٕم٦ِم قَم

سم  .َوََلْ َيْرضِمْع إمَم َدًمِٞمٍؾ  يَمثػِماً  ٤مً َوطَمِ٘مٞمَ٘متَِٝم٤م اْوٓمَِرا

َو٤مِع َأن ُف جُمَْٛمٌؾ َوجُي٤َمُب قمَ  ـْ اًمت ْٕمٚمِٞمِؼ سم٤ِمؾْمِؿ اًمر  ٤مِرُع سم٤ِمًْمَٕمَددِ ،  ام  َذيَمُروُه ُِم سَمٞم ٜمَُف اًمِم 

ؾْمتِْٗمَّم٤مَل .، َوَوَبَٓمُف سمِِف  ِٓ َٓ ُيَ٘م٤مُل إٟم ُف شَمَرَك ا  َوسَمْٕمَد اًْمَبٞم٤َمِن 

ٓ  ََخُْس َرَوَٕم٤مٍت ، وَ  ُم إ َٓ حُتَرِّ ٤َم  ـِ َُمْسُٕمقٍد اًْمَ٘مْقُل اًمث ٤مًم٨ُِم َأَن  ◙ ُهَق ىَمْقُل اسْم

سَمػْمِ  ـِ اًمز  ـْ َأْْحََد ¶ َواسْم ٤مومِِٕملِّ َوِرَواَي٦ٌم قَم  .َواًمِم 

: " يم٤من ومٞمام أنزل ُمـ اًم٘مرآن قمنم  ىم٤مًم٧م ▲ َحِدي٨ِم قَم٤مئَِِم٦َم سمَواؾْمَتَدًم قا 

ُمٕمٚمقُم٤مت، ومتقرم رؾمقل اهلل  ُمـ، صمؿ ٟمسخـ سمخٛمسٍ روٕم٤مت ُمٕمٚمقُم٤مت َيرِّ 

 .َوُهَق َٟمصٌّ ذِم اخْلَْٛمِس  "نوهـ ومٞمام ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآ ♀

 ▲ ٜم٧َْم ؾُمَٝمٞمْؾٍ َوسم٠َِمن  ؾَمْٝمَٚم٦َم سمِ 
ِ
ََخَْس َرَوَٕم٤مٍت ، َوَهَذا إْن  ٤مً َأْرَوَٕم٧ْم ؾَم٤مح

ـْ  َت٤مِن ، وَم٢ِمن  احْلُْٙمَؿ ذِم َهَذا َُمٜمُْٓمقٌق ، َوُهَق َأىْمَقى ُِم ٦ِم َواعْمَّم  قَم٤مَرَوُف َُمْٗمُٝمقُم طَمِدي٨ِم اعْمَّم 

ٌم قَمَٚمٞمِْف َوقَم٤مئَِِم٦ُم َوإِْن رَ  اعْمَْٗمُٝمقِم ، وَمُٝمقَ  ٟمُُمَ٘مد  ، وَم٢ِمن  ًَمُف طُمْٙمَؿ ظَمؼَمِ  ٤مً َوْت َأن  َذًمَِؽ يَم٤مَن ىُمْرآ

َدُه طَمِدي٨ُم ؾَمْٝمَٚم٦َم ، وَم٢ِمن  ومِ  ُُصقِل ، َوىَمْد قَمْم  ْٕ طَم٤مِد ذِم اًْمَٕمَٛمِؾ سمِِف يَماَم قُمِرَف ذِم ا ْٔ ٤َم ا ٞمِف َأَن 
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ِ
َأن ُف  ٍت ًمَِتْحُرَم قَمَٚمْٞمِف ، َوإِْن يَم٤مَن ومِْٕمَؾ َصَح٤مسمِٞم ٦ٍم ، وَم٢ِمٟم ُف َدالٌّ ََخَْس َرَوَٕم٤م ٤مً َأْرَوَٕم٧ْم ؾَم٤مح

ر َوَٕم٤مُت  اً ىَمْد يَم٤مَن ُُمَتَ٘مرِّ ٓ  اخْلَْٛمُس اًمر  ُم إ َٓ َُيَرِّ قِمٜمَْدُهْؿ َأن ُف 
67 . 

ـْ  سَم٦ِم ُِم ْ َو٤مِع يَم٤مًمرض  ـْ اًمر  ُة ُِم ْوَٕم٦ِم وَمِٝمَل اعْمَر  ٤م طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًمر  ِب  َوَأُم  ْ ـْ ، اًمرض  َواجْلَْٚمَس٦ُم ُِم

ـْ هَمػْمِ  بِل  اًمث ْدَي َواُْمتَص  ُِمٜمُْف صُمؿ  شَمَرَك َذًمَِؽ سم٤ِمظْمتِٞم٤َمِرِه ُِم اجْلُُٚمقِس وَمَٛمتَك اًْمَتَ٘مَؿ اًمّم 

 ، قَم٤مِرٍض يَم٤مَن َذًمَِؽ َرْوَٕم٦ًم 
ٍ
ء  َواًْمَ٘مْٓمُع ًمَِٕم٤مِرٍض يَمٜمََٗمٍس ، َأْو اؾْمؽِمَاطَم٦ٍم َيِسػَمٍة ، َأْو ًمٌَِمْ

ـْ يَمْقَِن٤َم َرْوَٕم٦ًم َواطِمَدًة  َٓ خُيِْرضُمَٝم٤م قَم ـْ ىَمِري٥ٍم  يمَِؾ إَذا ىَمَٓمَع ، ُيْٚمِٝمٞمِف صُمؿ  َيُٕمقُد ُِم ْٔ يَماَم َأن  ا

٤مومِِٕملِّ ذِم  ـْ ىَمِري٥ٍم يَم٤مَن َذًمَِؽ َأيْمَٚم٦ًم َواطِمَدًة ، َوَهَذا َُمْذَه٥ُم اًمِم  َأيْمَٚمُف سمَِذًمَِؽ صُمؿ  قَم٤مَد قَم

ْوَٕم٦مِ  ومٌِؼ ًمِٚم َٖم٦ِم ، وَم٢ِمَذا طَمَّمَٚم٧ْم ََخُْس َرَوَٕم٤مٍت قَمغَم َهِذِه  حَتِْ٘مٞمِؼ اًمر  طِمَدِة ، َوُهَق ُُمَقا اًْمَقا

َُم٧ْم . َٗم٦ِم طَمر   اًمّمِّ

 

                                                        

ت ُمتقاًمٞم٤مت، ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمرو٤مع ذه٥م آُم٤مُمٞم٦م قمغم أن اًم٘مدر اعمحرم هق قمنم روٕم٤م 67

او رو٤مع يقم وًمٞمٚم٦م  ان اعمٕمتؼم ذم اًمتحريؿ هق َخس قمنمة روٕم٦م ، : اُمرأة أظمرى،  وقمٜمدهؿ ىمقل اظمر

واًم٘مقل سم٤مًمروٕم٤مت اًمٕمنم  ، أو ُم٤م اٟمب٧م اًمٚمحؿ وؿمد  اًمٕمٔمؿ ، اذا َل يتخٚمؾ سمٞمٜمٝمـ رو٤مع اُمرأة أظمرى  ،

صؾ قمدم اًمتحريؿ ، وُم٤م ذيمرٟم٤مه جمٛمع قمغم أنف َيرم ، وُم٤م ن آا .  ىم٤مل اًمٓمقد : " دًمٞمٚمٜم٤م : هق اعمذه٥م

 .  "سم٘مقًمف ُمٜمٝمؿ ممـ ٓ يٕمتد   : قمٚمٞمف إمج٤مع اًمٗمرىم٦م إٓ ُمـ ؿمذ   وأجْم٤مً   ىم٤مًمقه ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ .

ئع اْلؾمالم 5/95، اًمٓمقد  اخلالفيٜمٔمر :           .  2/518، ذا
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  ُم٤مء ، وُم٤م يب٤مح ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٓ يب٤محدِّ اًمقمّمٛم٦م سمٞم٤من : قمنم ٨م اًمس٤مسمعاحلدي

ـِ َُمْسُٕمقٍد * ـْ اسْم   ◙قَم
ِ
َٓ ََيِؾ  دَ  ♀ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ُم : } 

ٓ  سم٢ِِمطْمَدى صَماَلٍث : اًمث ٞم٥ِِّم   ، إ
ِ
ُ ، َوَأينِّ َرؾُمقُل اَّلل  ٓ  اَّلل  َٓ إهَلَ إ اُْمِرٍئ ُُمْسٚمٍِؿ َيِْمَٝمُد َأْن 

ايِن ، َواًمٜم ْٗمِس سم٤ِمًمٜم ْٗمِس ، َواًمت ٤مِرِك ًمِِديٜمِِف اعْمَُٗم٤مِرِق ًمِْٚمَجاَمقَم٦ِم { .ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف   .اًمز 

َٓ ََيِؾ  ىمقًمف :  { ُهَق } 
ِ
ُ ، َوَأينِّ َرؾُمقُل اَّلل  ٓ  اَّلل  َٓ إهَلَ إ َدُم اُْمِرٍئ ُُمْسٚمٍِؿ َيِْمَٝمُد َأْن 

ضْمِؿ  ـِ سم٤ِمًمر  ايِن ( َأْي اعْمُْحَّم ٓ  سم٢ِِمطْمَدى صَماَلٍث اًمث ٞم٥ِِّم اًمز  شَمْٗمِسػٌم ًمَِ٘مْقًمِِف ُُمْسٚمٍِؿ ) إ
68               

 ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف ( . ًمِِديٜمِِف { َأْي اعْمُْرشَمدِّ قَمٜمُْف ) اعْمَُٗم٤مِرِق ًمِْٚمَجاَمقَم٦ِم . } َواًمٜم ْٗمِس سم٤ِمًمٜم ْٗمِس َواًمت ٤مِركِ 

َٓ ُيَب٤مُح َدُم اعْمُْسٚمِؿِ  ٓ  سم٢ِِمشْمٞم٤َمٟمِِف سم٢ِِمطْمَدى اًمث اَلِث  69ومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف  ـْ ، إ ُد ُِم َواعْمَُرا

وـمِف71ًمٜم ْٗمِس اًمٜم ْٗمِس سم٤ِم ـْ  72َواًمت ٤مِرُك ًمِِديٜمِفِ ، 71 اًْمِ٘مَّم٤مُص سمنُِمُ َيُٕمؿ  يُمؾ  ُُمْرشَمدٍّ قَم

ٍة يَم٤مَٟم٧ْم  ؾْماَلِم سم٠ِمَيِّ ِرد  ؾْماَلمِ 73اْْلِ  . 74وَمُٞمْ٘متَُؾ إْن ََلْ َيْرضِمْع إمَم اْْلِ

                                                        

ٚمف سمٖمػم ذًمؽ إمج٤مقم٤ًم. اًمٗمتح اعمبلم  سمنمح أي أن ف جي٥م رمجف سم٤محلج٤مرة طمتك يٛمقت ، وٓ جيقز ىمت 68

 .  311إرسمٕملم ، اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمل ص:

ــقذم  69 ، ت: أْحد  126ذم اًمتٕمٞملم ذم ذح إرسمٕملم ص: ♫ ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م ٟمجؿ اًمّديـ اًمٓم 

م : " إصؾ ذم اًمدُم٤مء اًمٕمّمٛم٦م 1998ـه 1419، 1طم٤مج حمٛمد ، ُم١مؾمس٦م اًمري٤من ، اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م ، ط/

 وذقم٤ًم ، أُم٤م قم٘ماًل ومْلن  ذم اًم٘متؾ إومس٤مد اًمّمقرة اْلٟمس٤مٟمٞم٦م اعمخٚمقىم٦م ذم أطمسـ شم٘مقيؿ ، واًمٕم٘مؾ قم٘مالً 

م اهلل إٓ سم٤محلّؼ(...".  يٜمٙمر ذًمؽ ، وأُم٤م ذقم٤ًم ومٚم٘مقًمف قمز  وضمؾ  : )وٓ شم٘متٚمقا اًمٜمٗمس اًمتل طمر 
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وُيستثٜمك ُمـ ف ُي٘متُؾ هب٤م... اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس ُمٕمٜم٤مه أن  اعمٙمٚم ػ إذا ىمتؾ ٟمٗمس٤ًم سمٖمػم طمؼا قمٛمدًا ، وم٢مٟمّ  71

 قُمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم : } اًمٜم ْٗمَس سم٤مًمٜم ْٗمِس { ُصقٌر :

ًمُد وًمَده ، وم٤مجلٛمٝمقُر قمغم أن ف ٓ ُيْ٘متَُؾ سمف ، وصح  ذًمؽ قمـ قُمٛمر .  ◙ ُمٜمٝم٤م : أْن ي٘متؾ اًمقا

َدٍة ، وىمد شُمُٙمٚمَِّؿ ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م ♀وروي قمـ اًمٜم بلِّ  ي٘متؾ احلر  وُمٜمٝم٤م : أْن  ...ُمـ وضمقٍه ُُمتٕمدِّ

وُمٜمٝم٤م :  ....وردت ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨ُم ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م ُم٘م٤مٌل  قمبدًا ، وم٤مٕيمثرون قمغم أن ف ٓ ُي٘متؾ سمف ، وىمد

ً ، وم٢مْن يم٤من طمرسمٞم٤ًم ، َل ي٘متؾ سمف سمٖمػم ظمالٍف  : ٕن  ىمتؾ احلرِبِّ ُمب٤مٌح سمال ري٥م ، وإْن   أْن َي٘متَُؾ اعمسٚمؿ يم٤مومرا

ًة ، ومٞمُ٘متؾ  ....ي٘متؾ سمف أجْم٤مً  أن ف ٓيم٤من ذُمٞم٤ًم أو ُمٕم٤مَهدًا ، وم٤مجلٛمٝمقر قمغم  وُمٜمٝم٤م : أْن ي٘متؾ اًمرضمؾ اُمرأ

ضُمَؾ ي٘متؾ سم٤معمرأة ♀هب٤م سمٖمػِم ظمالف ، وذم يمت٤مب قمٛمرو اسمـ طمزٍم ، قمـ اًمٜم بلِّ  .  : أن  اًمر 

وأيمثُر اًمٕمٚمامء قمغم أن ف ٓ يدومع إمم أوًمٞم٤مء اًمرضمؾ رٌء  ، ىمتؾ هيقدي٤ًم ىمتَؾ ضم٤مري٦م ♀وصح  أن ف 

أن ف يدومع إًمٞمٝمؿ ٟمّمػ اًمدي٦م : ٕن  دي٦َم اعمرأة ٟمّمُػ دي٦ِم اًمرضمؾ وهق ىمقُل  ◙  قمـ قمكمّ . وروي 

ٚمػ وأْحد ذم رواي٦م قمٜمف ـَ اًمس   .  229 – 226. يٜمٔمر : ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص: ـم٤مئٗم٦ٍم ُِم

ُمٜمٝم٤م : أن يٙمقن اًم٘متؾ قمٛمدًا ، حمْم٤ًم ، قمدواٟم٤ًم ًمذاشمف ، سم٠من ىمّمد آدُمٞم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم وًمق سم٤مًمٕمٛمقم .  71

همػمه٤م . وُمٜمٝم٤م : أن يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ  وُمٜمٝم٤م ، أن يٙمقن اًم٘متٞمؾ ُمٕمّمقُم٤ًم سم٢مؾمالم أو سم٠مُم٤من أو سمذُم٦م ، أو

ُمٙمٚمٗم٤ًم ، ُمٚمتزُم٤ًم ٕطمٙم٤مم اْلؾمالم . وُمٜمٝم٤م : ُمٙم٤موم٠مة اعمجٜمل قمٚمٞمف ًمٚمج٤مين . يٜمٔمر : اًمٗمتح اعمبلم ص: 

311 – 312  . 

ًمٞمس سمت٤مرٍك ًمديٜمف سمٕمد رضمققمف ، وٓ يدل  قمغم أن ف ًمق شم٤مب ورضمع إمم اْلؾمالم َل ي٘متؾ ، ٕن ف  72

 .  231ُمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م . يٜمٔمر : ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص: 

 . 313إُم٤م سم٘مقل ُمع اقمت٘م٤مد أو قمٜم٤مد او اؾمتٝمزاء . اًمٗمتح اعمبلم ص:  73
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ـْ اجْلاََمقَم٦ِم سمِبِْدقَم٦ٍم ، َأْو سَمْٖمٍل ، أَ  ْو َوىَمْقًُمُف : اعْمَُٗم٤مِرِق ًمِْٚمَجاَمقَم٦ِم َيَتٜم٤َمَوُل يُمؾ  ظَم٤مِرٍج قَم

ِرِج إَذا ىَم٤مشَمُٚمقا َوَأوْمَسُدوا . ٤م يَم٤مخْلََقا مِهَ  هَمػْمِ

ـْ اًمث اَلصَم٦ِم . ٤مئِِؾ َوًَمٞمَْس ُِم  َوىَمْد ُأوِرَد قَمغَم احْلٍَْمِ َأن ُف جَيُقُز ىَمْتُؾ اًمّم 

ـْ هَ ، َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن ُف َداظِمٌؾ حَت٧َْم ىَمْقًمِِف اعْمَُٗم٤مِرِق ًمِْٚمَجاَمقَم٦ِم  َد ُِم  َأْو َأن  اعْمَُرا
ِ
ء َٓ ـْ جَيُقُز  ١ُم َُم

َٓ ،  اً ىَمْتُٚمُٝمْؿ ىَمّْمد ٤مئُِؾ   . ٤75مً سَمْؾ َدوْمٕم اً ُيْ٘متَُؾ ىَمّْمدَواًمّم 

ِه ، َوىَمْد ُيَ٘م٤مُل  َْصكِم  ًمَِٓمَٚم٥ِم إياَمٟمِِف سَمْؾ ًمَِدوْمِع َذِّ ْٕ َٓ ُيْ٘متَُؾ اًْمَٙم٤مومُِر ا َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف 

َْصكِم  َداظِمٌؾ حَتْ  ْٕ تِل وُمٓمَِر قَمَٚمٞمَْٝم٤م إن  اًْمَٙم٤مومَِر ا َن ُف شَمَرَك ومِْٓمَرشَمُف اًم  ِٕ  .٧َم اًمت ٤مِرِك ًمِِديٜمِِف : 

 

 

                                                                                                                                                               

ً ًمٜمٔم٤مم قم٘مد اْلؾمالم ، ومقضم٥م ىمتٚمف دومٕم٤ًم ًمذًمؽ . اًمتٕمٞملم  74 دة طمال  ٕن  ذم إىمرار اعمرشمد قمغم اًمرِّ

 .  128ص:

َل وىمد  ـْ سمد  أومٝمؿ احلدي٨م وضمقب ىمتؾ اعمرشمدة يم٤معمرشمد ، وهق ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء حلدي٨م " ُم

 – 229ديٜمف وم٤مىمتٚمقه" ودقمقى ختّمٞمّمف سمٖمػمه٤م ٓ دًمٞمَؾ قمٚمٞمف . يٜمٔمر : ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص: 

.وؾمٞم٠مِت قمٚمٞمف ُمزيد يمالم ذم  5/24اْلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم،  313، اًمٗمتح اعمبلم ص:  231

 ي٨م اًمراسمع واًمٕمنميـ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم . احلد

 .  5/23يٜمٔمر : اْلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم  75
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 ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم:

ـِ قُمَٛمَر  * ـْ اسْم َك ◙ىَم٤مَل : ىُمتَِؾ هُماَلٌم هِمٞمَٚم٦ًم ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر  ¶قَم : ًَمْق اؿْمؽَمَ

 َأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  .ومِٞمِف َأْهُؾ َصٜمَْٕم٤مَء ًَمَ٘مَتْٚمُتُٝمْؿ سمِِف 

 .اً َأْي ِه   ( سمَِٙمْنِ اًْمَٖملْمِ اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم َوؾُمُٙمقِن اعْمَُثٜم ٤مِة اًمت ْحتِٞم ٦مِ 76)هِمٞمَٚم٦ًم ىمقًمف :

                                                        

٤مومِٕملىم٤مل اسمـ آصمػم ذم   76 ح ُُمْسٜمَد اًمِم  ٤مذِم ذْم َذْ َي٤مه سمـ ، وأْحد سمـ ؾمٚمٞمامن  ، ت: 5/168 اًمِم 

داع، ي٘م٤مل: ىمتٚمف : اخل-اًمٖمٞمٚم٦م سمٙمْنٍ م : " 2115ـه 1426،  1، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ، اًمري٤مض ، ط/  إسمراهٞمؿ

تؾ همٞمٚم٦م" وىمقًمف: "ىم ة وهمٗمٚم٦م ُمـ أُمره.ر  واهمت٤مًمف سمٛمٕمٜمك: إذا ىمتٚمف سم٤معمٙمر واخلداع قمغم همِ  وهم٤مًم٦مً  همٞمٚم٦مً 

 وم٤مقمٚمف ومتٜمتّم٥م "همٞمٚم٦م" قمغم احل٤مل أي: ذم طم٤مل اهمتٞم٤مل. سؿ  ح٤م َل يُ  ٤مً ُمبٜمٞم جيقز أن يٙمقن "ىمتؾ" ومٕمالً 

 اً ّمدر ُمـ ىمتٚمقه ويٙمقن "همٞمٚم٦م" جمرورعمقمغم ا ٤مً سمسمقزن همٚم٧م ومٞمٙمقن ُمٜمّمق وجيقز أن يٙمقن اؾمامً 

 " . سم٢مو٤موم٦م اعمّمدر إًمٞمف وهق إطمسـ

، وأبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل ذم اعمٜمت٘مك  7/79ذم اعمس٤مًمؽ ♫ ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر اسمـ اًمٕمرِب 

اًمث٤ّمين: قمغم وضمف  أطمدمه٤م: اًم٘متؾ قمغم وضمِف اخلديٕم٦ِم. وىمتُؾ اًمِٖمٞمَٚم٦ِم ُيقِرُدوَٟمف قمغم وضمٝملم:: " 7/116

ازي٦م" ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمف: وىمتُؾ اًمِٖمٞمَٚم٦ِم ووم٠مُّم٤م إّول ومٗمل "اًمُٕمْتبٞم٦ّم"   ٓم٠م.ذي ٓ جيقز قمٚمٞمف اخلاًم٘مّمد اًمّ  "اعمق 

ومٞمخدقمف طمّتك يدظمٚمف ذم ُمقوع ومٞم٠مظمذ ُم٤م ُمٕمف، ومٝمق  ٤مً أَو صبٞمّ  رضمالً  يٖمت٤مَل  ُمـ اعمح٤مرسم٦م، وذًمؽ أنْ 

ٌ ذم أطمِد اًمقضمٝملم، واهلُل أقمٚمؿُ  سم٦م، ومٝمذا سَملمِّ  ".يم٤محلرا

ُمـ اعمخ٤مدقم٦م ، وم٢من  ىمتؾ اًمٖمٞمٚم٦م ًمف طمٙمؿ ظم٤مص خيتٚمػ قمـ طمٙمؿ ؾم٤مئر اًم٘متؾ اًمٕمٛمد وٕضمؾ ُم٤م ومٞمف 

ًا ٓ ىمّم٤مص٤ًم ، وٓ يّمح  اًمٕمٗمق ومٞمف ُمـ أطمد. يٜمٔمر  اًمٕمدوان ، وهق أن  اًم٘م٤مشمَؾ ىمتَؾ هِمٞمٚم٦م ُي٘متُؾ طمد 



68 

 

ـْ َٟم٤مومٍِع َأن  قُمَٛمرَ ىمقًمف :  ـْ َوضْمٍف آظَمَر قَم ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم ُِم  )َأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  ( َوَأظْمَرضَمُف اسْم

ـْ َأْهِؾ َصٜمَْٕم٤مَء سمَِرضُمٍؾ " ." ىَمتََؾ ؾَم ◙   ْبَٕم٦ًم ُِم

ـِ اعْمَُسٞم٥ِِّم " َأن  قُمَٛمَر  ـْ طَمِدي٨ِم اسْم ىَمتََؾ ◙ َوَأظْمَرضَمُف ذِم اعْمَُقـم ٢ِم سمَِسٜمٍَد آظَمَر ُِم

َ قَمَٚمْٞمِف َأْهُؾ َصٜمْ  : ََخَْس٦ًم َأْو ؾِمت ٦ًم سمَِرضُمٍؾ ىَمَتُٚمقُه هِمٞمَٚم٦ًم ، َوىَم٤مَل  َٕ     ْؿ سمِِف َٕم٤مَء ًَمَ٘مَتْٚمتٝمًَمْق ََت٤َم

 " .٤مً مَجِٞمٕم

صَمٜمِل ضَمِريُر  ـِ َوْه٥ٍم ىَم٤مَل طَمد  ـْ اسْم ٦ٌم َأظْمَرضَمَٝم٤م اًمٓم َح٤مِوي  َواًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  قَم َوًمِْٚمَحِدي٨ِم ىمِّم 

ًَة سمَِّمٜمَْٕم٤مَء هَم٤مَب قَمٜمْ  ـْ َأبِٞمِف " َأن  اُْمَرأ صَمُف قَم ٜمَْٕم٤ميِن  طَمد  ـَ طَمِٙمٞمٍؿ اًمّم  ـُ طَم٤مِزٍم َأن  اعْمُِٖمػَمَة سْم َٝم٤م سْم

َه٤م هُماَلُم ٤مً سْمٜمَزْوضُمَٝم٤م َوشَمَرَك ذِم طِمْجِرَه٤م ا ـْ هَمػْمِ ََذْت اعمَْ  ٤مً ًَمُف ُِم َُة سَمْٕمَد ُيَ٘م٤مُل ًَمُف َأِصٞمٌؾ وَم٤ِمخت  ْرأ

، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف إن  َهَذا اًْمُٖماَلَم َيْٗمَْمُحٜم٤َم وَم٤مىْمُتْٚمُف وَم٠َمبَك وَم٤مُْمَتٜمََٕم٧ْم ُِمٜمُْف وَمَٓم٤مَوقَمَٝم٤م  َزْوضِمَٝم٤م ظَمٚمِٞمالً 

َُة َوظَم٤مِدُُمَٝم٤م وَمَ٘متَُٚمقُه صُمؿ  ىَمٓم ُٕمقُه وَم٤مضْم  ضُمُؾ َوَرضُمٌؾ آظَمُر َواعْمَْرأ َتَٛمَع قَمغَم ىَمْتِؾ اًْمُٖماَلِم اًمر 

٦َم  ٦ِم ًَمٞمَْس ومِٞمَٝم٤م َُم٤مٌء َوَذيَمرَ َأقْمَْم٤مًء َوضَمَٕمُٚمقُه ذِم قَمٞمَْب٦ٍم َوـَمَرطُمقُه ذِم َريمِٞم ٦ٍم ذِم َٟم٤مطِمَٞم٦ِم اًْمَ٘مْريَ  اًْمِ٘مّم 

. 

                                                                                                                                                               

 ، ىمتؾ اًمٖمٞمٚم٦م ، إقمداد اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمبحقث 123 – 6/119شمٗمّمٞمٚمف وأدًمتف ذم : شمقوٞمح إطمٙم٤مم 

 م.2111ـه 1421، 1، دار اًم٘م٤مؾمؿ ، اًمري٤مض ، ط/ 438 -3/417اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآومت٤مء اًمسٕمقدي٦م 
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َف اًْمَب٤مىُمقَن وَمَٙمت٥ََم َيْٕمغَم وَم٠مُ  -َوومِٞمَٝم٤م  َف صُمؿ  اقْمؽَمَ َوُهَق َيْقَُمئٍِذ َأُِمػٌم  -ظِمَذ ظَمٚمِٞمُٚمَٝم٤م وَم٤مقْمؽَمَ

 ًَمْق َأن  : ، َوىَم٤مَل  ٤مً سمَِ٘مْتٚمِِٝمْؿ مَجِٞمٕم◙ وَمَٙمت٥ََم قُمَٛمُر  ◙سمَِِم٠ْمَِنِْؿ إمَم قُمَٛمَر  -
ِ
َواَّلَل 

يُمقا ذِم ىَمْتٚمِِف ًَمَ٘مَتْٚمتٝم  ْؿ َأمْجَِٕملَم " .َأْهَؾ َصٜمَْٕم٤مَء اؿْمؽَمَ

َوفَم٤مِهُرُه َوًَمْق ََلْ ، َأن ُف شُمْ٘متَُؾ اجْلاََمقَم٦ُم سم٤ِمًْمَقاطِمِد  ◙ قمٛمر َوذِم َهَذا َدًمِٞمٌؾ َأن  َرْأَي 

ُه يُمؾ  َواطِمٍد   .ًمَِ٘مْقِل َُم٤مًمٍِؽ َواًمٜم َخِٕملِّ  ًمَِذا ىُمْٚمٜم٤َم إن  ومِٞمِف َدًمِٞمالً وَ ، ُيَب٤مِذْ

َ ◙َوىَمْقُل قُمَٛمَر  َٕ وَمَؼ  : ًَمْق ََت٤َم  َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َذًمَِؽ .، َأْي شَمَقا

  77اجْلاََمقَم٦ِم سم٤ِمًْمَقاطِمِد َُمَذاِه٥ُم  َوذِم ىَمتْؾِ 
ِ
ُل ( َهَذا َوإًَِمٞمِْف َذَه٥َم مَج٤َمِهػُم وُمَ٘مَٝم٤مء َو  ْٕ : ) ا

ـْ قَمكِمٍّ  َُْمَّم٤مِر ، َوُهَق َُمْرِويٌّ قَم ْٕ ـْ قَمكِمٍّ ◙ ا ِه ، َوىَمْد َأظْمَرَج اًْمبَُخ٤مِري  " قَم
 َوهَمػْمِ

                                                        

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  : "  236 - 25/234ذم آؾمتذيم٤مر ♫ اسمـ قمبد اًمؼم  ىم٤مل أبق قمٛمر 77

ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد وم٘م٤مل مج٤مقم٦م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ُمٜمٝمؿ اًمثقري وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م وُم٤مًمؽ وأبق 

يمثرت ، ٕمل وأصح٤مهبؿ وأْحد وإؾمح٤مق وأبق صمقر شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد إذا ىمتٚمقه طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤موم

سمـ اويروى ذًمؽ قمـ قمٛمر وقمكم واعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م و، ٧م إذا اؿمؽميم٧م ذم ىمتؾ اًمقاطمد اجلامقم٦م أو ىمٚم  

 . .. ╚قمب٤مس 

وهق  ،وٓ ي٘متؾ سمٜمٗمس واطمدة أيمثر ُمـ واطمد ، ٓ شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ♫ : ٤مل داود وىم

 ¶...سمـ اًمزسمػم اىمقل 

وٓ ، ع يدان سمٞمد اوٓمرد ىمقل اًمزهري وداود ذم أنف ٓ شم٘مٓم ♫ :اسمـ قمبد اًمؼم  ىم٤مل أبق قمٛمر    

ويمذًمؽ اوٓمرد ىمقل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأْحد وإؾمح٤مق وأِب صمقر ذم أنف شم٘مٓمع ، ي٘متؾ رضمالن سمرضمؾ 
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ىَم٦ِم وَمَ٘مَٓمَٕمُف قَمكِمٌّ  ◙ 
ِ صُمؿ  َأتََٞم٤مُه سمِآظَمَر ،  ◙ذِم َرضُمَٚملْمِ ؿَمِٝمَدا قَمغَم َرضُمٍؾ سم٤ِمًمن 

ظَمِر َوَأهْمَرَُمُٝماَم ِديَ  ْٔ ِل وَمَٚمْؿ جُيِْز ؿَمَٝم٤مَدهَتاَُم قَمغَم ا َو  ْٕ َق َوَأظْمَٓم٠ْمن٤َم قَمغَم ا َٓ َهَذا اًم ِذي َهَ ٦َم وَمَ٘م٤م

ِل ، َوىَم٤مَل ًَمقْ  َو  ْٕ َٓ وَمْرَق سَملْمَ اًْمِ٘مَّم٤مِص ذِم  ا ْدَُت٤َم ًَمَ٘مَٓمَٕمْتُٙماَم " ، َو َأقْمَٚمُؿ َأن ُٙماَم شَمَٕمٛم 

ـَْمَراِف َواًمٜم ْٗمِس . ْٕ  ا

ـْ َُم٤مًمٍِؽ َأن فُ  ٤مومِِٕملِّ َومَج٤َمقَم٦ٍم َوِرَواَي٦ٌم قَم  اً خَيَْت٤مُر اًْمَقَرصَم٦ُم َواطِمد ) َواًمث ٤ميِن ( ًمِٚمٜم ٤مِسِ َواًمِم 

ـْ اجْلاََمقَم٦ِم   .ُِم

ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ ظَمَرضَم٧ْم قَمَٚمٞمِْف اًْمُ٘مْرقَم٦ُم ىُمتَِؾ َوُيْٚمَزُم اًْمَب٤مىُمقَن : َوذِم ِرَواَي٦ٍم قَم ُيْ٘مَرُع سَمٞمْٜمَُٝمْؿ وَمَٛم

 َٓ طِمِد يَماَم  َٓ شُمْ٘متَُؾ اجْلاََمقَم٦ُم سم٤ِمًْمَقا ٌة ، َو ُتُٝمْؿ َأن  اًْمَٙمَٗم٤مَءَة ُُمْٕمتؼََمَ َي٦ِم َوطُمج  ـْ اًمدِّ ٦َم ُِم ّم 
ُيْ٘متَُؾ احْلِ

 . ر  سم٤ِمًْمَٕمْبِد احْلُ 

َٓ : َوُأضِمٞم٥َم  َي٦ُم ِرقَم٤مَي٦ٌم ًمِْٚمُٛماَمصَمَٚم٦ِم ، َو ُْؿ ََلْ ُيْ٘مَتُٚمقا ًمِِّمَٗم٦ٍم َزائَِدٍة ذِم اعْمَْ٘مُتقِل سَمْؾ اًمدِّ سم٠َِمَن 

 َوضْمَف ًمِتَْخِّمٞمِص سَمْٕمِْمِٝمْؿ .

                                                                                                                                                               

إذا اىمتٚمقه ، سم٤مًمقاطمد  قاطمدة يمام شم٘متؾ اجلامقم٦مسم٤مًمٞمد اًمقاطمدة يدان وأيمثر إذا اؿمؽميمقا ذم ىمٓمع اًمٞمد اًم

،  اعمس٤مًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ، اسمـ اًمٕمرِب  7/116اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ، اًمب٤مضمل ". ويٜمٔمر :ُمٕم٤مً 

٤مومِٕمل ،   527 – 8/526، ذح اسمـ سمٓم٤مل  77 – 7/76 ح ُُمْسٜمَد اًمِم  ٤مذِم ذْم َذْ ـِ إثػِم، اًمِم   اسْم

ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك ،  395 – 31/394، اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  5/169

36/126- 127  . 
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 ذِم اعْمَْس٠َمَخ٦ِم َواًمٔم ٤مِهُر ىَمْقُل َداُود : 
ِ
ُل اًْمُٕمَٚماَمء َن ُف شَمَٕم٤ممَم َأْوضَم٥َم اًْمِ٘مَّم٤مَص ، َهِذِه َأىْمَقا ِٕ

وُح هِب٤َم  تِل شُمْزَهُؼ اًمر  ٜم٤َمَي٦ُم اًم  َوُهَق اعْماَُمصَمَٚم٦ُم ، َوىَمْد اْٟمتََٗم٧ْم ُهٜم٤َم صُمؿ  ُُمقضِم٥ُم اًْمِ٘مَّم٤مِص ُهَق اجْلِ

ٜمَْد اجْلُْٛمُٝمقِر ، َوإِٟم اَم ، وَم٢ِمْن ُزِهَ٘م٧ْم سمَِٛمْجُٛمقِع ومِْٕمٚمِِٝمْؿ وَمُٙمؾ  وَمْرٍد ًَمٞمَْس سمَِ٘م٤مشمٍِؾ وَمَٙمٞمَْػ ُيْ٘متَُؾ قمِ 

ُرُد اعْم١ُْمصمَِراِت قَمغَم  إِْن يَم٤مَن يُمؾ  َواطِمٍد ىَم٤مشماِلً َيِّمح  قَمغَم ىَمْقِل اًمٜم َخِٕملِّ ، وَ  ِدِه ًَمِزَم شَمَقا سم٤ِمْٟمِٗمَرا

َٓ ؾَمبِٞمَؾ إمَم َُمْٕمِروَم٦ِم أَ  ، َأْو  ٤مً سمِِٗمْٕمٚمِِٝمْؿ مَجِٞمٕمن ُف َُم٤مَت َأثٍَر َواطِمٍد َواجْلُْٛمُٝمقُر َيْٛمٜمَُٕمقَٟمُف قَمغَم َأن ُف 

ِدَه٤م ََلْ َيْٚمَزْم َأن ُف ُمَ  ٤مَت سمِِٗمْٕمِؾ سَمْٕمِْمِٝمْؿ ، وَم٢ِمن  وَمْرَض َُمْٕمِروَمتِٜم٤َم سم٠ِمَن  يُمؾ  ضِمٜم٤َمَي٦ٍم ىَم٤مشمَِٚم٦ٌم سم٤ِمْٟمِٗمَرا

ؾَْمبَِؼ . ْٕ َة سم٤ِم  سمُِٙمؾٍّ ُِمٜمَْٝم٤م ، وَماَل قِمؼْمَ

ـْ َدِم َوإَِذا ََلْ جَي٥ِْم ىَمْتُؾ اجْلاََمقَم٦ِم سم٤ِمًْمَقاطمِ  ٤َم قِمَقٌض قَم ََن 
ِٕ ِد ، وَم٢ِمٟم ُف شَمْٚمَزُُمُٝمْؿ ِدَي٦ٌم َواطِمَدٌة : 

 . 78اعْمَْ٘مُتقِل َوىمِٞمَؾ : شَمْٚمَزُم يُمؾ  َواطِمدٍ 

                                                        

وىم٤مل : "  7/181ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمروض اعمرسمع اًمٕم٤مصٛمل سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕمالُم٦م قمبد اًمرْحـ  ىم٤مل 78

اًمقاطمد،  ، وَٕن٤م قم٘مقسم٦م دم٥م ًمٚمقاطمد قمغم  ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأْحد: شم٘مٓمع إجدي سم٤مًمٞمد

اك أدى إمم اًمتس٤مرع إمم اًم٘متؾ ومقضمب٧م ًمٚمقاطمد قمغم اجلامقم٦م، وٕن اًم٘مّم٤مص ًمق ؾم٘مط سم٤مٓؿمؽم

 سمف، ومٞم١مدي إمم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ اًمردع واًمزضمر.

ام ذع ًمٜمٗمل اًم٘متؾ، اًم٘متؾ إٟم   ُمٗمٝمقُمف أن   وم٢من  "   721ذم سمداي٦م اعمجتٝمد ص : ىم٤مل اسمـ رؿمد

، ًمتذرع اًمٜم٤مس إمم اًم٘متؾ، سم٠من يتٕمٛمدوا ىمتؾ  ف قمٚمٞمف اًم٘مرآن ومٚمق َل شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمديمام ٟمب  

 ."امقم٦م، وٕن اًمتِمٗمل واًمزضمر ٓ َيّمؾ إٓ سم٘متؾ اًمٙمؾاًمقاطمد سم٤مجل
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ؾسم٤معم٘متؾ اًم احلدي٨م اًمت٤مؾمع قمنم:  َث٘م 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  * ـْ َأنَِس سْم ـِ  ◙قَم } َأن  ضَم٤مِرَي٦ًم ُوضِمَد َرْأؾُمَٝم٤م ىَمْد ُرض  سَملْمَ طَمَجَرْي

ـْ َصٜمََع سمِؽ َهَذا وُماَلٌن ومُ ومَ  ْؾِمَٝم٤م ، وَم٠ُمظِمَذ  ٤مً اَلٌن طَمت ك َذيَمُروا هَيُقِديّ َس٠َمُخقَه٤م َُم وَم٠َمْوَُم٧ْم سمَِرأ

 
ِ
ـِ { .ُُمت َٗمٌؼ  ♀اًْمٞمَُٝمقدِي  وَم٠َمىَمر  وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل اَّلل  َأْن ُيَرض  َرْأؾُمُف سَملْمَ طَمَجَرْي

ُْسٚمٍِؿ ( .
ِ
 قَمَٚمٞمِْف َواًمٚم ْٗمُظ عم

دِ احْلَ  ْثَ٘مِؾ يَم٤معْمَُحد 
ِ
ضُمُؾ  79ِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف جَي٥ُِم اًْمِ٘مَّم٤مُص سم٤ِمعْم ، َوَأن ُف ُيْ٘متَُؾ اًمر 

َِة ، َوَأن ُف ُيْ٘متَُؾ سماَِم ىُمتَِؾ سمِِف ، وَمَٝمِذِه صَماَلُث َُمَس٤مئَِؾ :   سم٤ِمعْمَْرأ

                                                        

اعمحدد: هق ُم٤م ي٘مٓمع ويدظمؾ ذم اًمبدن يم٤مًمسٞمػ واًمسٙملم وٟمحقمه٤م ُمـ أي ُمٕمدن يمحديد  79

ىم٤مـمع.  همػم ُمٕمدن يمزضم٤مج وطمجر وىمّم٥م وظمِم٥م ًمف طمدٌّ  ورص٤مص وٟمح٤مس وذه٥م وومْم٦م، أو

ىمٓمع ؿمحٛم٦م أذٟمف أو أنٛمٚمتف ومامت، واعمحدد ٓ يٜمٔمر ومٞمف إزم همٚمب٦م اًمٔمـ ذم طمّمقل اًم٘متؾ، سمدًمٞمؾ ُم٤م ًمق 

 يم٤من قمٛمدًا.

واعمث٘مؾ: هق ُم٤م ًمٞمس ًمف طمد جيرح وٓ ؾمـ يٓمٕمـ، يم٤مًمٕمّم٤م واحلجر، وم٢من يم٤من اعمث٘مؾ مم٤م ي٘متؾ 

هم٤مًمب٤ًم، أي يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ طمّمقل اعمقت سمف قمٜمد اؾمتٕمامًمف، يم٤من اًم٘متؾ قمٛمدًا ُمقضمب٤ًم ًمٚم٘مّم٤مص. وإن 

 قمٛمد ُمقضمب٤ًم ًمٚمدي٦م.يم٤من اعمث٘مؾ مم٤م ٓ ي٘متؾ هم٤مًمب٤ًم، يم٤من اًم٘متؾ ؿمبف 

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف يٙمقن اًم٘متؾ قمٛمدًا إذا اؾمتٕمٛمؾ اجل٤مين ؾمالطم٤ًم ٟم٤مري٤ًم أو ؾمالطم٤ًم أبٞمض يم٤مًمسٞمػ وٟمحقه، 

همقر ذم اجلسؿ يم٤معمسّٚم٦م واًمٜمِم٤مب، أو ًمف  أو ُمٕمدٟم٤ًم أو همػم ُمٕمدن ًمف طمد ضم٤مرح ي٘مٓمع اجلٚمد واًمٚمحؿ، أو

اًمٖمٚمٞمٔم٦م واًمٕمٛمقد واخلِمب٦م اًمٙمبػمة اْلسمرة اعمٖمروزة ذم ُم٘متؾ. أو اؾمتٕمٛمؾ ُم٤م ي٘متؾ هم٤مًمب٤ًم يم٤مًمٕمّم٤م 
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ِؾ َوإًَِمْٞمِف َذَه٥َم  ُومَم ( ُوضُمقُب اًْمِ٘مَّم٤مِص سم٤ِمعْمَُث٘مِّ ْٕ ٤مومِِٕمل  َوَُم٤مًمٌِؽ  ) ا اهْل٤َمَدِوي ٦ُم َواًمِم 

ـِ قَمَٛمالً وَ  ـُ احْلََس ُد سْم هِبََذا احْلَِدي٨ِم َواعْمَْٕمٜمَك اعْمُٜم٤َمؾِم٥ُم فَم٤مِهٌر ىَمِقيٌّ ، َوُهَق ِصٞم٤َمَٟم٦ُم  حُمَٛم 

ِد ذِم إزْ  ْثَ٘مِؾ يَم٤مًْمَ٘متِْؾ سم٤ِمعْمَُحد 
ِ
َن  اًْمَ٘متَْؾ سم٤ِمعْم ِٕ ْهَداِر َو ـْ اْْلِ  ُِم

ِ
َُم٤مء وِح .اًمدِّ  َه٤مِق اًمر 

ْثَ٘مِؾ 
ِ
َٓ ىمَِّم٤مَص ذِم اًْمَ٘متِْؾ سم٤ِمعْم ْٕمبِل  َواًمٜم َخِٕمل  إمَم َأن ُف  َوَذَه٥َم َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِم 

ـْ طَمِدي٨ِم اًمٜم   قا سماَِم َأظْمَرضَمُف اًْمبَٞمَْٝمِ٘مل  ُِم ـِ سَمِِمػٍم َواطْمتَج  } يُمؾ   ٤مً َُمْروُمققم¶ ْٕماَمِن سْم

ٞمْ  ٓ  اًمس   ظَمَٓم٠ٌم إ
ٍ
ء  ؾِمَقى احْلَِديَدةِ ، َػ َرْ

ٍ
ء َوًمُِٙمؾِّ ظَمَٓم٠ٍم َأْرٌش { .َوذِم ًَمْٗمٍظ } يُمؾ  َرْ

 .ظَمَٓم٠ٌم َوًمُِٙمؾِّ ظَمَٓم٠ٍم َأْرٌش { 

سمِٞمِع ، سم٠ِمَن  احْلَِدي٨َم َُمَداُرُه قَمغَم ضَم٤مسمٍِر اجْلُْٕمِٗملِّ : َوُأضِمٞم٥َم  ـِ اًمر  َوىَمٞمِْس سْم
َٓ َُيَْت٩م  81 ، َو

 .َهَذا ◙ ِدي٨َم َأنٍَس هِباَِم ، وَماَل ُيَ٘م٤مِوُم طَم 

                                                                                                                                                               

ً يم٤مًمٕمّم٤م واًمسقط واحلجر اًمّمٖمػم، واًمٚمٙمزة واًمٚمٓمٛم٦م، إذا يمرر  واحلجر، أو يم٤مٟم٧م إداة مم٤م شم٘متؾ يمثػما

اًمرضب سمام ذيمر طمتك ىمتٚمف، أو َضسمف ذم ُم٘متؾ أو يم٤مٟم٧م شم٘متؾ ٟم٤مدرًا ذم سمٕمض اًمٔمروف يمام ذم طم٤مل 

 ٗمرط، أو اؿمتد إَل وسم٘مل إمم اعمقت.وٕمػ اعمرضوب عمرض أو صٖمر، أو ذم زُمـ طمر أو سمرد ُم

 .  5631و  5629وٟمحقه  7/5627يٜمٔمر : اًمٗم٘مف اْلؾمالُمل وأدًمتف 

ل ىم٤م ¶ ُمـ رواة احلدي٨م قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  أبق قم٤مزب  ُمسٚمؿ سمـ أراكوومٞمف أجْم٤ًم :  81

ي٦م  أبق قم٤مزب ًمٞمس .." 4/482 ذم " اًمتٜم٘مٞمح" ىم٤مل اسمـ قمبد اهل٤مدي   5/84 اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمرا

 . 188و7/167ويٜمٔمر : ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر ". سمٛمٕمروف



74 

 

ـْ طَمِدي٨ِم َأنَسٍ  ضِّ اجْلُْرُح ، َأْو سم٠َِمن   ◙  َوضَمَقاُب احْلَٜمَِٗمٞم ٦ِم قَم سم٠َِمن ُف طَمَّمَؾ ذِم اًمر 

ـْ ا ْبَٞم٤مِن ، وَمُٝمَق ُِم َْرِض وَمَس٤مداًْمٞمَُٝمقدِي  يَم٤مَن قَم٤مَدشُمُف ىَمتَْؾ اًمّمِّ ْٕ ٤مقِملَم ذِم ا  شَمَٙمٚم ٌػ . اً ًمس 

٤م إَذا يَم٤منَ  َٓ ُيْ٘مَّم  َوَأُم  ْقِط َواًمٚم ْٓمَٛم٦ِم  ٤مً ُد سمِِٛمْثٚمَِٝم٤م اًْمَ٘مْتُؾ هَم٤مًمِباًْمَ٘مْتُؾ سمِآَخ٦ٍم  يَم٤مًْمَٕمَّم٤م َواًمس 

 .َوَٟمْحِق َذًمَِؽ وَمِٕمٜمَْد اهْل٤َمَدِوي ٦ِم َواًمٚم ٞم٨ِْم َوَُم٤مًمٍِؽ جَي٥ُِم اًْمَ٘مَقُد 

ـْ اًم  ُِم
ِ
٤مومِِٕمل  َوَأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َومَج٤َمِهػُم اًْمُٕمَٚماَمء ـْ سَمْٕمَدُهْؿ َوىَم٤مَل اًمِم  َح٤مسَم٦ِم َواًمت ٤مسمِِٕملَم َوَُم ّم 

 ؿِمْبُف اًْمَٕمْٛمِد . َٓ ىمَِّم٤مَص ومِٞمِف ، َوُهقَ 

سمِِؾ ُُمَٖمٚم َٔم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م َأْرسَمُٕمقَن ظَمٚمَِٗم٦مً  ـْ اْْلِ َي٦ُم ُِم٤مَئ٦ٌم ُِم ُدَه٤م َأظْمَرضَمُف  81َوومِٞمِف اًمدِّ َٓ ذِم سُمُٓمقَِن٤َم َأْو

ُِمذِ  ْ ٓ  اًمؽمِّ ـِ إ ٜمَ ـِ قَمْٛمٍرو َأْْحَُد َوَأْهُؾ اًمس   سْم
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل        َأن  ¶ ي  ُِم

 
ِ
ْقِط  ♀َرؾُمقَل اَّلل  َٓ ، َوإِن  ذِم ىَمْتِؾ اخْلََٓم٢ِم ؿِمْبِف اًْمَٕمْٛمِد َُم٤م يَم٤مَن سم٤ِمًمس  ىَم٤مَل : } َأ

ُدَه٤م { َٓ سمِِؾ ومِٞمَٝم٤م َأْرسَمُٕمقَن ذِم سُمُٓمقَِن٤َم َأْو ـْ اْْلِ  .َواًْمَٕمَّم٤م ُِم٤مَئ٦ًم ُِم

                                                        

وىمقًمف: "ذم  اًمٜم٤مىم٦م احل٤مُمؾ. اخلٚمٗم٦م:: "  3/256ىم٤مل اْلُم٤مم اًمراومٕمل ذم ذح ُمسٜمد اًمِم٤مومٕمل  81

يٛمِض ٟمّمػ  أن وذيمر أنف ي٘م٤مل هل٤م: ظمٚمٗم٦م إمم  ، سمٓمقَن٤م أوٓده٤م" شمٗمسػم اخلٚمٗم٦م واجلٛمع ]اخلٚمٗم٤مت[ 

ء، وىمٞمؾ: اؾمؿ اخلٚمٗم٦م ي٘مع قمغم احل٤مُمؾ وقمغم اًمتل وًمدت ووًمده٤م شمبٞمٕمٝم٤م،  أُمد ْحٚمٝم٤م صمؿ هل قمنما

 ." اًمقاضم٥م احل٤مُمؾ وم٘مّمد سم٘مقًمف: "ذم سمٓمقَن٤م أوٓده٤م" شمبٞملم أن  
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ْرؿَم٤مِد ٤مومظ احلىَم٤مَل  ـُ يَمثػٍِم ذِم اْْلِ ًَمٞمَْس َهَذا َُمْقِوَع ، ذِم إؾْمٜم٤َمِدِه اظْمتاَِلٌف يَمثػٌِم : 82اسْم

 . 83سَمْسٓمِفِ 

ًَم٦ِم ذِم :  ىُمْٚم٧ُم  ْٔ َْصُؾ قَمَدُم اقْمتَِب٤مِر ا ْٕ ٓ  وَم٤م إَذا َصح  احْلَِدي٨ُم ، وَمَ٘مْد اشم َْمَح اًْمَقضْمُف َوإِ

وِح  وَح َأْوضَم٥َم اًْمِ٘مَّم٤مَص . سَمْؾ َُم٤م َأْزَهَؼ ، إْزَه٤مِق اًمر   اًمر 

َِة ، َوومِٞمِف ظِماَلٌف : َذَه٥َم إمَم ىَمْتٚمِِف هِب٤َم َأيْمَثُر َأْهِؾ  ضُمِؾ سم٤ِمعْمَْرأ ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمَِٞم٦ُم ( ىَمْتُؾ اًمر 

مْج٤َمَع قَمغَم َذًمَِؽ هِلََذا احْلَِدي٨ِم ، اًْمِٕمْٚمِؿ  ـُ اعْمُٜمِْذِر اْْلِ ـْ احْلَ ، 84َوطَمَٙمك اسْم يِّ َوقَم ـِ اًْمبٍَْمِ َس

ُنْثَك  ْٕ ضُمُؾ سم٤ِم َٓ ُيْ٘متَُؾ اًمر  ُنْثَك { ، َأن ُف  ْٕ ُنْثَك سم٤ِم ْٕ  .َويَم٠َمن ُف َيْسَتِدل  سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم } ا

                                                        

، ت: هبج٦م يقؾمػ ْحد ، ُم١مؾمس٦م 254/ 2إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف إمم ُمٕمروم٦م أدًم٦م اًمتٜمبٞمف ، اسمـ يمثػم  82

 م. 1996ـه 1416، 1اًمرؾم٤مًم٦م ، ط/

 ف ًمٞمس ذم ؿمبف اًمٕمٛمد ىمقٌد. وَت٤مم يمالُمف : واًمٖمرض ُمٜمف أن   83

هق ، ىمتؾ اًمرضمؾ سم٤معمرأة : "  159/ 11ذم ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ♫ و ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜمقوي  84

 .  5/45ٓسمـ اعمٚم٘مـ  اْلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مموٟمحقه ذم ". سمف ُمـ يٕمتد   مج٤مع إ

،  ومٞمُ٘متؾ هب٤م سمٖمػِم ظمالف "  229ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص: ♫ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م 

ضُمَؾ ي٘متؾ سم٤معمرأة . وصح  أن ف  ♠وذم يمت٤مب قمٛمرو اسمـ طمزٍم ، قمـ اًمٜم بلِّ  ♀ : أن  اًمر 

وأيمثُر اًمٕمٚمامء قمغم أن ف ٓ يدومع إمم أوًمٞم٤مء اًمرضمؾ رٌء . وروي قمـ قمكّم  .ىمتؾ هيقدي٤ًم ىمتَؾ ضم٤مري٦م

ٚمػ  أن ف يدومع إًمٞمٝمؿ ٟمّمػ اًمدي٦م : ٕن  دي٦َم اعمرأة ٟمّمُػ دي٦ِم اًمرضمؾ وهق ىمقُل ◙  ـَ اًمس  ـم٤مئٗم٦ٍم ُِم

 ". وأْحد ذم رواي٦م قمٜمف
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يَمَر ُي٘مْ  ٤مُه اًمٜم ٤مُس سم٤ِمًْمَ٘مبُقِل َأن  اًمذ  ـِ طَمْزٍم اًم ِذي شَمَٚم٘م  تَُؾ َوُرد  سم٠َِمن ُف صَمب٧ََم ذِم يمَِت٤مِب قَمْٛمِرو سْم

َي٦ِم . ْٔ ـْ َُمْٗمُٝمقِم ا ُنَْثك ، وَمُٝمَق َأىْمَقى ُِم ْٕ  سم٤ِم

َِة َوُيَقرم  َوَرصَمُتُف ٟمِّْمَػ ِدَيتِِف ىَم٤مًُمقا :  ضُمَؾ ُيَ٘م٤مُد سم٤ِمعْمَْرأ ٦ُم إمَم َأن  اًمر  َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي 

َن ُف شَمَٕم٤ممَم ىَم٤مَل : } َواجْلُُروَح ىمِ  ِٕ َي٦ِم َو  .َّم٤مٌص { ًمَِتَٗم٤مُوهِتاَِم ذِم اًمدِّ

َٓ ُيقضِم٥ُم اًمت َٗم٤مُوَت ذِم اًمٜم ْٗمِس َوًمَِذا ُيْ٘مَتُؾ قَمْبٌد ىِمٞمَٛمتُُف : َوُرد   َي٦ِم  سم٠َِمن  اًمت َٗم٤مُوَت ذِم اًمدِّ

َد سم٤ِمعْمَُس٤مَواةِ  َن  اعْمَُرا ِٕ وَن ، َوىَمْد َوىَمَٕم٧ْم اعْمَُس٤مَواُة ذِم اًْمِ٘مَّم٤مِص :  َأْخٌػ سمَِٕمْبٍد ىِمٞمَٛمُتُف قِمنْمُ

ـْ اجْلُْرِح .ذِم اجْلُ  َٓ َيِزيَد اعْمُْ٘متَص  قَمغَم َُم٤م َوىَمَع ومِٞمِف ُِم  ُروِح َأْن 

، 85) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مًمَِث٦ُم ( َأْن َيُٙمقَن اًْمَ٘مَقُد سمِِٛمثِْؾ َُم٤م ىُمتَِؾ سمِِف َوإمَِم َهَذا َذَه٥َم اجْلُْٛمُٝمقُر 

ـْ ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم : } َوإِْن قَم٤مىمَ  بْتُْؿ وَمَٕم٤مىمُِبقا سمِِٛمثِْؾ َُم٤م قُمقىمِبْتُْؿ سمِِف { َوىَمْقًمِِف َوُهَق اًم ِذي ُيْسَتَٗم٤مُد ُِم

 .} وَم٤مقْمتَُدوا قَمَٚمْٞمِف سمِِٛمثِْؾ َُم٤م اقْمَتَدى قَمَٚمٞمُْٙمْؿ {      : 

َوسماَِم َأظْمَرضَمُف اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  
86 

ِ
ء ـْ طَمِدي٨ِم اًْمؼَمَا ـْ  ♀قَمٜمُْف ◙ ُِم } َُم

ْوٜم٤َم ًَمُف  َض هَمر  ىْمٜمَ ، هَمر  َق طَمر  ـْ طَمر  ىْمٜم٤َم، ٤مُه َوَُم َق هَمر  ـْ هَمر  ََذُه هَمَروَوَُم ـْ اخت   ٤مً ُه { َأْي َُم

ب٥َُم اًم ِذي ىُمتَِؾ سمِِف جَيُقُز ومِْٕمُٚمُف . َٝم٤مِم ، َوَهَذا ُيَ٘مٞم ُد سماَِم إَذا يَم٤مَن اًمس   ًمِٚمسِّ

                                                        

 . 633يٜمٔمر : إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ص:  85
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َٓ ُيْ٘متَُؾ  ْحِر ، وَم٢ِمٟم ُف  ـْ ىُمتَِؾ سم٤ِمًمسِّ َٓ جَيُقُز ومِْٕمُٚمُف يَمَٛم ٤م إَذا يَم٤مَن  ٌم .َوَأُم  َن ُف حُمَر 
ِٕ  سمِِف : 

ىْمتَِّم٤مُص  ِٓ َٓ َيُٙمقُن ا َوَذَه٥َم اهْل٤َمَدِوي ٦ُم َواًْمُٙمقومِٞم قَن َوَأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأْصَح٤مسُمُف إمَم َأن ُف 

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب سَمْٙمَرَة  ـُ قَمِديٍّ ُِم ُر َواسْم ا قا سماَِم َأظْمَرضَمُف اًْمَبز  ٞمِْػ َواطْمتَج  ٓ  سم٤ِمًمس  ◙ إ

ٓ  َأن ُف َوِٕمٞمٌػ  ♀قَمٜمُْف  ٞمِْػ { إ ٓ  سم٤ِمًمس  َٓ ىَمَقَد إ  .َأن ُف ىَم٤مَل } 

ـُ قَمِديٍّ   ـْ اعْمُْثَٚم٦ِم ، 87ـُمُرىُمُف يُمٚم َٝم٤م َوِٕمٞمَٗم٦ٌم : ىَم٤مَل اسْم قا سم٤ِمًمٜم ْٝمِل قَم َوسمَِ٘مْقًمِِف ، َواطْمتَج 

 ٌص سماَِم ُذيمَِر .} إَذا ىَمَتْٚمتُْؿ وَم٠َمطْمِسٜمُقا اًْمِ٘مْتَٚم٦َم { َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن ُف خُمَّم   ♀

ًة َواطِمَدًة  ُر َُمر  ىْمَرا َٓ َدًمِٞمَؾ قَمغَم َأن ُف ، َوذِم ىَمْقًمِِف ) وَم٠َمىَمر  ( َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف َيْٙمِٗمل اْْلِ إْذ 

َر . ىْمَرا َر اْْلِ  يَمر 

 

 

                                                                                                                                                               

ؾْمٜم٤َمد سمٕمض ُمـ جيٝمؾ "  6/419وًمٙمٜمف ىم٤مل ذم يمت٤مسمف ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر 86 " . وىم٤مل ذِم َهَذا اْْلِ

َٓ يثب٧م قَمـ َرؾُمقل اهلل : "  2/317اسمـ اجلقزي ذم اًمتح٘مٞمؼ  :ٟمّم٥م ويٜمٔمر ♀" .  إِٟم ف 

 . 7/294، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  6/371اًمبدر اعمٜمػم ،  3/561اًمراي٦م 

َهَذا احلَِدي٨م َُمْرِوّي ُمـ ـمرق يمٚمَٝم٤م : "  373 – 6/371ذم اًمبدر اعمٜمػم ♫ ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ  87

 ؿ ذيمر ًمف ؾمت٦م ـمرق ووٕمٗمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم. " صم )َوِٕمٞمَٗم٦م(

 . 5/47اْلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤ممويٜمٔمر : 
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 شمْمٛملم اًمٓمبٞم٥م ُم٤م أتٚمٗمف إن َل يٙمـ سم٤مرقم٤ًم ذم صٜمٕمتفاحلدي٨م اًمٕمنمون : 

ـِ ؿُمَٕمٞمْ  * ـْ قَمْٛمِرو سْم ِه قَم ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـْ شَمَٓمب ٥َم  ¶٥ٍم قَم  -َروَمَٕمُف ىَم٤مَل : } َُم

ـْ سم٤ِمًمٓم٥ِّمِّ َُمْٕمُرووموَ  ـٌ { . ٤مً وَم٠مََص٤مَب َٟمْٗمس - ٤مً ََلْ َيُٙم  وَماَم ُدوََن٤َم ، وَمُٝمَق َو٤مُِم

ارَ  َحُف احْل٤َميمُِؿ ، َوُهَق قِمٜمَْد َأِِب َداُود َواًمٜم َس٤مئِل   َأظْمَرضَمُف اًمد  ٤م ،  ىُمْٓمٜمِل  َوَصح  مِهَ َوهَمػْمِ

ـْ َوَصَٚمُف . ـْ َأْرؾَمَٚمُف َأىْمَقى مِم  ٓ  َأن  َُم  إ

ـْ شَمَٓمب ٥َم ( َأْي شَمَٙمٚم َػ ىمقًمف : )  ـْ ـَمبِٞمب َُم يَماَم َيُدل  ًَمُف ِصٞمَٖم٦ُم 88 ٤مً اًمٓم٥ِّم  َوََلْ َيُٙم

َؾ         .89شَمَٗمٕم 

                                                        

ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ، ت: 4/131ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد  ذم زاد اعمٕم٤مد♫ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  88

،  14، ط/ اًمٙمقي٧م،  ُمٙمتب٦م اعمٜم٤مر اْلؾمالُمٞم٦م ،سمػموت ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،  قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوطو

 ص  وهق اًمذي خُي ، اًمٓمبٞم٥م ذم هذا احلدي٨م يتٜم٤مول ُمـ يٓم٥م سمقصٗمف وىمقًمف " م :1986ـه 1417

وسمٛمقؾم٤مه وهق اخل٤مشمـ ، ٕمف وُمرامهف وهق اجلرائحل وسمٛمبْم، وسمٛمروده وهق اًمٙمح٤مل ، سم٤مؾمؿ اًمٓمب٤مئٕمل 

، وسمخٚمٕمف ووصٚمف ورسم٤مـمف وهق اعمجؼم ، وسمٛمح٤ممجف وُمنمـمف وهق احلج٤مم ، وسمريِمتف وهق اًمٗم٤مصد ، 

شمف وٟم٤مره وهق اًمٙمقاء  وم٤مؾمؿ ، وؾمقاء يم٤من ـمبف حلٞمقان هبٞمؿ أو إٟمس٤من ، وسم٘مرسمتف وهق احل٤مىمـ ، وسمٛمٙمقا

، ختّمٞمص اًمٜم٤مس ًمف سمبٕمض أنقاع إـمب٤مء قمرف طم٤مدث و ، ٝمؿاًمٓمبٞم٥م يٓمٚمؼ ًمٖم٦م قمغم ه١مٓء يمٚمّ 

 " .ىمقم يمتخّمٞمص ًمٗمظ اًمداسم٦م سمام خيّمٝم٤م سمف يمّؾ 
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ٌء َأَص٤مَب احْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم شَمْْمِٛملِم اعْمَُتَٓمب٥ِِّم َُم٤م َأتَْٚمَٗمُف  ـْ َٟمْٗمٍس وَماَم ُدوََن٤َم ؾَمَقا ُِم

 ُ َي٦ِم َأْو سم٤ِمعْم ا َ ٌء يَم٤مَن قَمْٛمدسم٤ِمًمنِّ ةِ َوؾَمَقا مْج٤َمَع . اً َب٤مَذَ قَمك قَمغَم َهَذا اْْلِ  ، َأْو ظَمَٓم٠ًم ، َوىَمْد اد 

ُب َواًم91َوذِم َِن٤َمَي٦ِم اعْمُْجَتِٝمِد  ْ َي٦ُم ذِم إَذا َأقْمٜم٧ََم َأْي اعْمُتََٓمب٥ُِّم يَم٤مَن قَمَٚمٞمِْف اًمرض  ـُ َواًمدِّ ْج س 

 َُم٤مًمِِف َوىمِٞمَؾ : قَمغَم اًْمَٕم٤مىِمَٚم٦ِم .

ٌة سم٤ِمًْمِٕماَلِج َوًَمٞمَْس ًَمُف ؿَمٞمٌْخ َُمْٕمُروٌف  ـْ ًَمٞمَْس ًَمُف ظِمؼْمَ ، َواقْمَٚمْؿ َأن  اعْمُتََٓمب٥َِّم ُهَق َُم

ـْ َٟمْٗمِسِف سمَِجْقدَ  ـْ ًَمُف ؿَمٞمٌْخ َُمْٕمُروٌف َوصمَِؼ ُِم ٜمَْٕم٦ِم َوإطِْمَٙم٤مِم َواًمٓم بِٞم٥ُم احْل٤َمذُِق ُهَق َُم ِة اًمّم 

 اعْمَْٕمِروَم٦ِم .

ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ ذِم اهْلَْدِي اًمٜم َبِقيِّ  ل ذِم : إن  اًمٓم بِٞم٥َم احْل٤َمذَِق ُهَق اًم ِذي ُيَراقمِ  91ىَم٤مَل اسْم

ـَ َأُْمر ي َدَه٤م ُهٜم٤َمًمَِؽ . اً قِماَلضِمِف قِمنْمِ  َوَهَ

                                                                                                                                                               

) ُمـ شمٓمب٥م وَل يٕمٚمؿ ُمٜمف ـم٥م ( أي ُمـ : " 2538/ 4ذم ومٞمض اًم٘مدير ♫ ىم٤مل اعمٜم٤موي  89

ٙمقٟمف ، يم شمٙمٚمػ اًمٌمء واًمدظمقل ومٞمف سمٙمٚمٗم٦م وًمٗمظ اًمتٗمٕمؾ يدل قمغم، شمٕم٤مـمك اًمٓم٥م وَل يسبؼ ًمف دمرسم٦م 

 ". أهٚمف ًمٞمس ُمـ

 .735 - 734سمداي٦م اعمجتٝمد وَن٤مي٦م اعم٘متّمد ص :  91

 - 4/124 وىمد ضمٕمؾ إـمب٤مء قمغم َخس٦م أىمس٤مم .  4/131زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد   91

: أطمده٤م : ـمبٞم٥م طم٤مذق أقمٓمك اًمّمٜمٕم٦م طم٘مٝم٤م وَل دمـ يده ومتقًمد ُمـ ومٕمٚمف اح٠مذون ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م 131

اًمٜمٗمس أو ذه٤مب صٗم٦م ومٝمذا ٓ وامن قمٚمٞمف اشمٗم٤مىم٤م وم٢مَن٤م اًمِم٤مرع وُمـ ضمٝم٦م ُمـ يٓمبف شمٚمػ اًمٕمْمق أو 

ي٦م ُم٠مذون ومٞمف   ....ها
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ًم٘مسؿ اًمث٤مين : ُمتٓمب٥م ضم٤مهؾ سم٤مذت يده ُمـ يٓمبف ومتٚمػ سمف ومٝمذا إن قمٚمؿ اعمجٜمل قمٚمٞمف أنف ضم٤مهؾ ا

ٓ قمٚمؿ ًمف وأذن ًمف ذم ـمبف َل يْمٛمـ وٓ خت٤مًمػ هذه اًمّمقرة فم٤مهر احلدي٨م وم٢من اًمسٞم٤مق وىمقة اًمٙمالم 

همر اًمٕمٚمٞمؾ وأومهف أنف ـمبٞم٥م وًمٞمس يمذًمؽ وإن فمـ اعمريض أنف ـمبٞم٥م وأذن ًمف ذم ـمبف يدل قمغم أنف 

ٕضمؾ ُمٕمرومتف وٛمـ اًمٓمبٞم٥م ُم٤م ضمٜم٧م يده ويمذًمؽ إن وصػ ًمف دواء يستٕمٛمٚمف واًمٕمٚمٞمؾ ئمـ أنف 

  ...وصٗمف عمٕمرومتف وطمذىمف ومتٚمػ سمف وٛمٜمف واحلدي٨م فم٤مهر ومٞمف أو سيح 

ٜمٕم٦م طم٘مٝم٤م ًمٙمٜمف أظمٓم٠مت يده وشمٕمدت إمم قمْمق اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م : ـمبٞم٥م طم٤مذق أذن ًمف وأقمٓمك اًمّم

صحٞمح وم٠متٚمٗمف ُمثؾ : أن ؾمب٘م٧م يد اخل٤مشمـ إمم اًمٙمٛمرة ومٝمذا يْمٛمـ َٕن٤م ضمٜم٤مي٦م ظمٓم٠م صمؿ إن يم٤مٟم٧م 

اًمثٚم٨م ومام زاد ومٝمق قمغم قم٤مىمٚمتف وم٢من َل شمٙمـ قم٤مىمٚم٦م ومٝمؾ شمٙمقن اًمدي٦م ذم ُم٤مًمف أو ذم سمٞم٧م اح٤مل ؟ قمغم ىمقًملم 

بٞم٥م ذُمٞم٤م ومٗمل ُم٤مًمف وإن يم٤من ُمسٚمام ومٗمٞمف اًمروايت٤من وم٢من َل يٙمـ مه٤م روايت٤من قمـ أْحد وىمٞمؾ : إن يم٤من اًمٓم

  .سمٞم٧م ُم٤مل أو شمٕمذر حتٛمٞمٚمف ومٝمؾ شمس٘مط اًمدي٦م أو دم٥م ذم ُم٤مل اجل٤مين ؟ ومٞمف وضمٝم٤من أؿمٝمرمه٤م : ؾم٘مقـمٝم٤م

سمع : اًمٓمبٞم٥م احل٤مذق اح٤مهر سمّمٜم٤مقمتف اضمتٝمد ومقصػ ًمٚمٛمريض دواء وم٠مظمٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده  اًم٘مسؿ اًمرا

تلم : إطمدامه٤م : أن دي٦م اعمريض ذم سمٞم٧م اح٤مل واًمث٤مٟمٞم٦م : أَن٤م قمغم قم٤مىمٚم٦م وم٘متٚمف ومٝمذا خيرج قمغم رواي

 .....اْلُم٤مم واحل٤ميمؿ ظمٓم٠ماًمٓمبٞم٥م وىمد ٟمص قمٚمٞمٝمام اْلُم٤مم أْحد ذم 

اًم٘مسؿ اخل٤مُمس : ـمبٞم٥م طم٤مذق أقمٓمك اًمّمٜمٕم٦م طم٘مٝم٤م وم٘مٓمع ؾمٚمٕم٦م ُمـ رضمؾ أو صبل أو جمٜمقن 

وم٘م٤مل أصح٤مسمٜم٤م : يْمٛمـ ٕنف شمقًمد ُمـ ومٕمؾ  سمٖمػم إذٟمف أو إذن وًمٞمف أو ظمتـ صبٞم٤م سمٖمػم إذن وًمٞمف ومتٚمػ

ٕنف  همػم ُم٠مذون ومٞمف وإن أذن ًمف اًمب٤مًمغ أو وزم اًمّمبل واعمجٜمقن َل يْمٛمـ وَيتٛمؾ أن ٓ يْمٛمـ ُمٓمٚم٘م٤مً 

ومال أثر ْلذن اًمقزم ذم إؾم٘م٤مط  وم٢مٟمف إن يم٤من ُمتٕمدي٤مً  وأجْم٤مً ، وُم٤م قمغم اعمحسٜملم ُمـ ؾمبٞمؾ ، حمسـ 

قمٜمد  قمٜمد قمدم اْلذن همػم ُمتٕمدٍّ  وم٢من ىمٚم٧م : هق ُمتٕمدٍّ ، ْمامٟمف ومال وضمف ًم وإن َل يٙمـ ُمتٕمدي٤مً ، اًمْمامن 

وهذا ُمقوع ، ومال أثر ًمإلذن وقمدُمف ومٞمف ، ىمٚم٧م : اًمٕمدوان وقمدُمف إٟمام يرضمع إمم ومٕمٚمف هق ، اْلذن 

 ." ٟمٔمر
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ْم ًَمُف سمِِف َُمْٕمِروَم٦ٌم ، ىَم٤مَل : َواًمٓم بِٞم٥ُم اجْل٤َمِهُؾ إَذا شَمَٕم٤مـَمك قِمْٚمَؿ اًم ٓم٥ِّمِّ ، َأْو قَمٚمَِٛمُف َوََلْ َيَتَ٘مد 

رَ  َٓ َيْٕمَٚمُٛمُف وَمٞمَُٙمقُن ىَمْد هَمر  ِر قَمغَم َُم٤م  َنُْٗمِس َوَأىْمَدَم سم٤ِمًمت َٝمق  ْٕ  وَمَ٘مْد َهَجَؿ سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم قَمغَم إشْماَلِف ا

ـْ َأهْ  اَمُن ، َوَهَذا إمْج٤َمٌع ُِم  ِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ .سم٤ِمًْمَٕمٚمِٞمِؾ وَمٞمَْٚمَزُُمُف اًمْم 

ىَم٤مَل اخْلَٓم ٤مِِب  
ى ومَ 92 َٓ َأقْمَٚمُؿ ظِماَلوًم٤م ذِم َأن  اعْمَُٕم٤مًم٩َِم إَذا شَمَٕمد  تَٚمَِػ اعْمَِريُض يَم٤مَن : 

ـَ  َأْو قَمَٛمالً  َواعْمَُتَٕم٤مـمِل قِمْٚمامً  ٤مً َو٤مُِمٜم ـْ ومِْٕمٚمِِف اًمت َٚمُػ َوِٛم َد ُِم َٓ َيْٕمِروُمُف ُُمَتَٕمدٍّ ، وَم٢ِمَذا شَمَقًم 

َي٦مَ  َٓ َيْسَتبِد  سمَِذًمَِؽ ُدوَن إْذِن اعْمَِريِض َوضِمٜم٤َمَي٦ُم اًمٓم بِٞم٥ِم قَمغَم  اًمدِّ َن ُف  ِٕ َوؾَمَ٘مَط قَمٜمُْف اًْمَ٘مَقُد : 

٦ِم َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ قَمغَم قَم٤مىمَِٚمتِِف ا ـه .  ىَمْقِل قَم٤مُم 

٤م إقْمٜم٤َمُت اًمٓم بِٞم٥ِم احْل٤َمِذِق ، وَم٢ِمنْ  َ  َوَأُم  ـْ يَم٤مَن سم٤ِمًمنِّ َي٦ِم ََلْ َيْْمَٛم َي٦ُم  ٤مً اشمَِّٗم٤مىم ا ا ٤َم ِهَ ََن 
ِٕ  :

َي٦ُم يُمؾِّ َُم٠ْمُذوٍن ومِٞمِف ََلْ  ا ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَُٕم٤مًَم٩ِم َوَهَٙمَذا ِهَ ِع َوُِم ْ ـْ ضِمَٝم٦ِم اًمنم  ومِْٕمٍؾ َُم٠مُْذوٍن ومِٞمِف ُِم

َي٦ِم اًْمِ٘مَّم  ا َي٦ِم احْلَدِّ َوِهَ ا َِِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم  ٤مً وم٤مِص قِمٜمَْد اجْلُْٛمُٝمقِر ظِماَل َيَتَٕمد  اًْمَٗم٤مقِمُؾ ذِم ؾَمَببِِف يَمِنَ ِٕ

اَمَن هِب٤َم  ُ قَمٜمُْف ، وَم٢ِمٟم ُف َأْوضَم٥َم اًمْم   .َريِضَ اَّلل 

٤مومِِٕمل  سَملْمَ  َق اًمِم  قمَووَمر  ِر َذْ ـُ  ٤مً  اًْمِٗمْٕمِؾ اعْمَُ٘مد  ِر يَم٤مًمت ْٕمِزيِر ، وَماَل َيْْمَٛم يَم٤محْلَدِّ َوهَمػْمِ اعْمَُ٘مد 

 ُ ـُ ذِم هَمػْمِ اعْم ِر َوَيْْمَٛم ضْمتَِٝم٤مِد ، وَمُٝمَق ذِم َُمٔمِٜم ٦ِم اًْمُٕمْدَواِن ، ذِم اعْمَُ٘مد  ِٓ َن ُف َراضِمٌع إمَم ا ِٕ ِر :  َ٘مد 

ِة ، وَمُٝمَق َُمْْم  قْمٜم٤َمُت سم٤ِمعْمَُب٤مَذَ
، َوإِْن يَم٤مَن ظَمَٓم٠ًم وَمَٕمغَم ُٛمقٌن قَمَٚمٞمِْف إْن يَم٤مَن قَمْٛمداً َوإِْن يَم٤مَن اْْلِ

 اًْمَٕم٤مىِمَٚم٦ِم .

                                                        

 . 8/2483وٟمحقه ذم : اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ ،  4/37ُمٕم٤مَل ؾمٜمـ أِب داود  92
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  93احلدي٨م احل٤مدي واًمٕمنمون : طمٙمؿ اًمبٖم٤مة

ـِ قُمَٛمَر * ـْ اسْم   ¶قَم
ِ
: َهْؾ شَمْدِري َي٤م  ♀ىَم٤مَل : } ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ . ٦ِم ؟ ىَم٤مَل : اَّلل  ُُم  ْٕ ـْ َهِذِه ا ـْ سَمَٖمك ُِم  ومِٞمَٛم
ِ
ـَ ُأمِّ قَمبٍْد ، يَمٞمَْػ طُمْٙمُؿ اَّلل   اسْم

َٓ ُيْ٘مَتُؾ َأؾِمػمُ  َٓ جُيَْٝمُز قَمغَم ضَمِرَيَِٝم٤م ، َو َٓ ُيْ٘مَسُؿ ىَم٤مَل :  َٓ ُيْٓمَٚم٥ُم َه٤مِرهُب٤َم ، َو     َه٤م ، َو

ـُ طَمِٙمٞمٍؿ ،  َن  ذِم إؾْمٜم٤َمِدِه يَمْقصَمَر سْم
ِٕ َحُف وَمَقِهَؿ :  ُر َواحْل٤َميمُِؿ ، َوَصح  ا وَمٞم١ُْمَه٤م { َرَواُه اًْمَبز 

وٌك   .َوُهَق َُمؽْمُ

ـْ قَمكِمٍّ  ـْ ـُمُرٍق َٟمْحُقُه َُمْقىُمقوم◙ َوَصح  قَم ـُ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم َواحْل٤َميمُِؿ . .َأظْمَرضَمفُ  ٤مً ُِم  اسْم

ـُ َُمْسُٕمقٍد ىمقًمف : )  ـَ ُأمِّ قَمْبٍد ( ُهَق اسْم َن ُف اعْمَْٕمُروُف ◙ َهْؾ شَمْدِري َي٤م اسْم ِٕ  :

ـِ قُمَٛمَر ، سمَِذًمَِؽ  ـْ اسْم   ☻. ، َأْو ؾَمِٛمَع اًمٜم بِل   ¶َويَم٠َمن ُف َرَواُه قَم

َٓ ُيتَ َٓ جُيَْٝمُز قَمغَم ضَمِرَيَِٝم٤م { ( أَ ىمقًمف : ) ـْ يَم٤مَن ضَمِرَيْي  ُؿ ىَمتُْؾ َُم ـْ اًْمُبَٖم٤مِة  ٤مً ٛم   .ُِم

                                                        

اًمبٖم٤مة هؿ  اخل٤مرضمقن قمـ قمـ ـم٤مقم٦م ُمـ صمبت٧م إُم٤مُمتف . واًمبٖمل ذم آصٓمالح : هق آُمتٜم٤مع  93

 سم٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ أداء ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ، وقمدم آٟم٘مٞم٤مد ًمف سمنمط أن يٙمقن هلؿ ؿمقيم٦م ، وشم٠مويؾ ـم٤مقم٦م اْلُم٤مم

، دار اًمٙمت٥م 1/63، وإُم٤مم . يٜمٔمر : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة ، ظمٚمٞمؾ قمبد اًمٙمريؿ يمقٟمٜم٩م  ؾم٤مئغ

م ، خمتٍم اًمٗم٘مف اْلؾمالُمل ، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتقجيري 2112ـه 1433،  ٦2م ، سمػموت ، ط/اًمٕمٚمٛمٞم

 م.2111ـه 1432،  12، دار أصداء اعمجتٛمع ، اًم٘مّمٞمؿ ، ط/982ص: 
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  ( هقيَمْقصَمَر  ىمقًمف : )
ٍ
ء َث٦ٍم َُمْٗمُتقطَم٦ٍم وَمَرا ِو َوُُمَثٚم  ـَ طَمِٙمٞمٍؿ ، اسمَِٗمتِْح اًْمَٙم٤مِف َوؾُمُٙمقِن اًْمَقا سْم

وكٌ   .، َوُهَق َُمؽْمُ

ِن  ٞمَزا
ِ
 َوَُمْٙمُحقلٍ : 94ذِم اعْم

ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ـُ طَمِٙمٞمٍؿ قَم ىَم٤مَل ، ، َوُهَق يُمقذِمٌّ َٟمَزَل طَمَٚم٥َم  يَمْقصَمُر سْم

ـُ طَمٜمْبٍَؾ   ، َوىَم٤مَل َأْْحَُد سْم
ٍ
ء ـُ َُمِٕملٍم : ًَمٞمَْس سمٌَِمْ  َأطَم٤مِديُثُف سَمَقاـمِٞمُؾ اْٟمَتَٝمك .: اسْم

ـُ قَمِديٍّ  ـْ قَمكِمٍّ  : 95ىَم٤مَل اسْم َواَي٦ُم قَم ٤م اًمرِّ َهَذا طَمِدي٨ٌم هَمػْمُ حَمُْٗمقٍظ ، َوَأُم 
96 ◙ 

ُه .وَمَرَواَه٤م اًْمَبٞمْ   َٝمِ٘مل  َوهَمػْمُ

 

                                                        

، ت: حمٛمد سمريم٤مت ، اًمرؾم٤مًم٦م  411 – 4/411ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ، اًمذهبل  94

 م.2119ـه 1431،  1اًمٕم٤معمٞم٦م ، ط/

، ت: حمٛمد اٟمس ُمّمٓمٗمك اخلـ ، اًمرؾم٤مًم٦م  7/34ي اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ، اسمـ قمد 95

 م.2112ـه 1433،  1اًمٕم٤معمٞم٦م ، ط/

 سمـ أبك ـم٤مًم٥م وهبذا قمٛمؾ قمكم: "  11/17ذم ذح اًمبخ٤مري ♫  ىم٤مل اسمـ سمٓم ٤مل  96

 : ًمقٓ قمغم سمـ أبك ـم٤مًم٥م¶  ٕمٚمف هذا ومٞمٝمؿ ، وىم٤مل احلسـ سمـ قمكم، وروٞم٧م إُم٦م سمٗم ◙

سمام يم٤من قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ  ٚم٦م ، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمكمٌّ ي٘م٤مشمٚمقن أهؾ اًم٘مبَل يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس يمٞمػ ◙ 

ومٚمؿ يٙمٗمرهؿ وٓ ؾمَب٤مهؿ وٓ أظمذ أُمقاهلؿ ، ومٛمقاريثٝمؿ ىم٤مئٛم٦م ، وهلؿ طمٙمؿ ،  ♀اًمٜمبك 

 " . اْلؾمالم
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ُز ىمَِت٤مِل اًْمُبَٖم٤مِة ، َوُهَق إمْج٤َمٌع ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : ُومَم ( : ضَمَقا ْٕ        ذِم احْلَِدي٨ِم َُمَس٤مئُِؾ : ) ا

٦ٌم قَمغَم اًْمُقضُمقِب  َي٦ُم َداًم  ْٔ تِل شَمْبِٖمل { ىُمْٚم٧م َوا ـْ ، } وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا اًم  َوسمِِف ىَم٤مًَم٧ْم اهْل٤َمَدِوي ٦ُم َوًَمِٙم

ـ  اًْمَٖمَٚمَب٦ِم َذَ  ٤مِر ىَم٤مًُمقا : ، ـُمقا فَم ـْ ىمَِت٤مِل اًْمُٙمٗم   َأن  ىمَِت٤مهَلُْؿ َأوْمَْمُؾ ُِم
ِ
ـْ اًْمُٕمَٚماَمء َوقِمٜمَْد مَج٤َمقَم٦ٍم ُِم

ِر ُِمٜمُْٝمْؿ . َ ـْ اًمرض  ٤م َيْٚمَحُؼ اعْمُْسٚمِِٛملَم ُِم َ
ِ
 ح

ًٓ َواقمْ  ُ َأو   ىَمبَْؾ ىمَِت٤مهِلِْؿ ُدقَم٤مُؤُهْؿ إمَم  َٚمْؿ َأن ُف َيَتَٕملم 
ِ
قَم٤مء ـْ اًْمَبْٖمِل َوشَمْٙمِريُر اًمد  ضُمقِع قَم  اًمر 

ـَ قَمب ٤مٍس  ◙يَماَم وَمَٕمَٚمُف قَمكِمٌّ  ُْؿ َح ٤م وَم٤مَرىُمقُه َأْرؾَمَؾ إًَمْٞمِٝمْؿ اسْم ِرِج ، وَم٢ِمَن  ذِم اخْلََقا

ٍف ¶  َٓ ٍف َوسَمِ٘مَل َأْرسَمٕمَ  وَمٜم٤َمفَمَرُهْؿ وَمَرضَمَع ُِمٜمُْٝمْؿ َأْرسَمَٕم٦ُم آ َٓ ٦ٌم َأبَْقا َأْن َويَم٤مُٟمقا صَماَمٟمَِٞم٦َم آ

 َٓ ىِمِف وَم٠مَْرؾَمَؾ إًَمٞمِْٝمْؿ " يُمقُٟمقا طَمٞم٨ُْم ؿِمْئُتْؿ َوسَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َأْن  وا قَمغَم ومَِرا َيْرضِمُٕمقا َوَأَس 

ُم ٤مً شَمْسِٗمُٙمقا َدُم َٓ شَمْ٘مَٓمُٕمقا ؾَمبِٞمالً  ٤مً طَمَرا َٓ شَمْٔمٚمُِٛمقا َأطَمد ، َو ـَ  اً ، َو  سْم
ِ
" وَمَ٘مَتُٚمقا قَمْبَد اَّلل 

 ظَمب  
ِ
ي تِِف َوِهَل طُمبغَْم  ☼٤مٍب َص٤مطِم٥َم َرؾُمقِل اَّلل  ـَ ُهِّ صُمؿ  سَمَ٘مُروا سَمْٓم

ـِ ىمِ وَمَٙمت٥ََم إًَمْٞمِٝمْؿ أَ ◙ ٤مً ٤م ذِم سَمْٓمٜمَِٝم٤م وَمَبَٚمَغ قَمٚمِٞمّ َوَأظْمَرضُمقا ُمَ   سْم
ِ
ٞمُدوَٟم٤م سمَِ٘م٤مشمِِؾ قَمْبِد اَّلل 

َت٤مهِلِْؿ َوِهَل ِرَواَي٤مٌت صَم٤مسمَِت٦ٌم ؾَم٤مىَمَٝم٤م اعْمَُّمٜمُِّػ ظَمب ٤مٍب ، وَمَ٘م٤مًُمقا : يُمٚم ٜم٤َم ىَمَتَٚمُف وَم٠َمِذَن طِمٞمٜمَئٍِذ ذِم ىمِ 

 . 97ذِم وَمتِْح اًْمَب٤مِري

ـْ َأضْمَٝمَز قَمغَم اجْلَِريِح َوضَمَٝمَز  َٓ جُيَْٝمُز قَمغَم ضَمِرَيَِٝم٤م ، َوُهَق ُِم ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمِٞم٦َُم ( : َأن ُف 

قَمُف َوََت َؿ قَمَٚمْٞمفِ  َٓ جُيَْٝمُز قَمغَم ضَمِرَيَِٝم٤م { . َأْي سَم٧م  ىَمْتَٚمُف َوَأْهَ  َوَدًمِٞمُٚمُف ىَمْقًُمُف : } َو

                                                        

  .  372  - 12/369 اًْمَب٤مِري وَمتْح 97
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َْصَح٤مسمِِف َيْقَم اجْلََٛمِؾ " إَذا فَمَٝمْرشُمْؿ قَمغَم  ◙اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  َأن  قَمٚمِٞما٤م  َوَأظْمَرَج  ِٕ ىَم٤مَل 

َٓ دُمِْٝمُزوا قَمغَم ضَمِريٍح  اًْمَ٘مْقِم ، وَماَل شَمْٓمُٚمُبقا ُُمْدسمِراً  ْت سمِِف احْلَْرُب َواْٟمُٔمُروا َُم٤م ، ، َو طُمرِضَ

ـْ آَختِِف وَم٤مىْمبُِْمقُه َوَُم٤م ؾِمَقى َذًمَِؽ ، وَمُٝمَق ًمَِقَرصَمتِِف " ىَم٤مَل اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل   ُِم
َهَذا ُُمٜمَْ٘مٓمٌِع :98

حِ   . َوََلْ َيْسُٚم٥ْم ىَمتِٞمالً ،  ٤مً ٞمُح َأن ُف ََلْ َي٠ْمظُمْذ ؿَمْٞمئَواًمّم 

َٓ ُيْ٘متَ  ٤مً َوَدل  احْلَِدي٨ُم َأجْْم َن  قَمغَم َأن ُف  ِٕ ُؾ َأؾِمػُم اًْمُبَٖم٤مِة ىَم٤مًُمقا : َوَهَذا ظَم٤مصٌّ سم٤ِمًْمُبَٖم٤مِة : 

ـْ اعْمَُح٤مَرسَم٦ِم .  ىِمَت٤مهَلُْؿ إٟم اَم ُهَق ًمَِدوْمِٕمِٝمْؿ قَم

َٓ ُيْٓمَٚم٥ُم َه٤مِرهُب٤َم َوفَم٤مِهرُ  ٤مً َوَدل  احْلَِدي٨ُم َأجْْم إمَم ومَِئ٦ٍم  اً ُه ، َوًَمْق يَم٤مَن ُُمتََحٞمِّزقَمغَم َأن ُف 

َن  اًْمَ٘مّْمَد َدوْمُٕمُٝمْؿ ذِم شمِْٚمَؽ احْل٤َمِل ، َوىَمْد َوىَمَع .َوإمَِم هَ  ِٕ ٤مومِِٕمل  ىَم٤مَل :   َذا َذَه٥َم اًمِم 

ـُ قَمْقُدُه  َٓ ُي١ْمَُم َواحْلَِدي٨ُم ، َوَذَه٥َم اهْل٤َمَدِوي ٦ُم َواحْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم إمَم َأن  اهْل٤َمِرَب إمَم ومَِئ٦ٍم ُيْ٘متَُؾ إْذ 

 .َيُرد  َهَذا اًْمَ٘مْقَل 

 

 

 

                                                        

 .  8/181اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ، اًمبٞمٝم٘مل  98
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َٓ ُيْٖمٜمَُؿ وَمٞمُْ٘مَسُؿ َدالٌّ قَمغَم  ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مًمَِث٦ُم ( : َٓ ُيْ٘مَسُؿ وَمٞم١ُْمَه٤م { ( َأْي  ىَمْقًُمُف : ) } َو

٤مومِِٕمٞم ٦مُ  َٓ شُمْٖمٜمَُؿ ، َوإِْن ُأضْمٚمُِبقا هِب٤َم إمَم َداِر احْلَْرِب َوإمَِم َهَذا َذَهب٧َْم اًمِم  َل اًْمُبَٖم٤مِة   َأن  َأُْمَقا

ٓ  سمِٓمِٞمَب٦ٍم  ☻َوُأجَِّد َهَذا سمَِ٘مْقًمِِف 99ٞم ٦ُم َواحْلَٜمَٗمِ  َٓ ََيِؾ  َُم٤مُل اُْمِرٍئ ُُمْسٚمٍِؿ إ  {

ـْ َٟمْٗمِسِف {  .ُِم

َراَوْردِي  ،  ٤مً ٚمبََلْ َي٠ْمظُمْذ ؾم ◙ ٤مً َح اًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  َأن  قَمٚمِٞمّ َوىَمْد َصح   ـْ  وَم٠َمظْمَرَج اًمد  قَم

دٍ  ـِ حُمَٛم  ـْ َأبِٞمِف َأن  قَمٚمِ  ضَمْٕمَٗمِر سْم َٓ يَ ◙ ٤مً ٞمّ قَم  . ٤مً ٠ْمظُمُذ ؾَمَٚمبيَم٤مَن 

ـِ حُمَ  ٤مً َوَأظْمَرَج َأجْْم ـْ ضَمْٕمَٗمِر سْم ـِ َأِِب ؿَمٞمَْب٦َم قَم ـْ َأِِب سَمْٙمِر سْم ـْ َأبِٞمِف َأن  قَمٚمِٞمّ قَم ٍد قَم  ٤مً ٛم 

ِة ََلْ  ◙ُ ـْ َُمَت٤مقِمِٝمْؿ ؿَمْٞمئَيْقَم اًْمبٍَْمَ  . ٤مً َي٠ْمظُمْذ ُِم

ـْ َأِِب ُأَُم٤مَُم٦مَ  َٓ جُيِْٝمُزوَن قَمغَم ؿَم : ىَم٤مَل  ◙ َوَأظْمَرَج قَم لَم َويَم٤مُٟمقا  ِٝمْدت َيْقَم ِصٗمِّ

ٞمضَمِري َٓ َيْ٘مُتُٚمقَن ُُمَقًمِّ َٓ َيْسُٚمُبقَن ىَمتِٞمالً  ٤مً ٍح ، َو  . ، َو

ُس ًمَِ٘مْقِل قَمكِمٍّ ـْ َُم٤مٍل َوآَخ٦ِم طَمْرٍب َوخُيْٛم  َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي ٦ُم إمَم َأن ُف ُيْٖمٜمَُؿ َُم٤م ُأضْمٚمُِبقا سمِِف ُمِ 

 .ْؿ اعْمَُٕمْسَٙمُر َوَُم٤م طَمَقى : ًَمٙمُ  ◙

َٓ شُمْٖمٜمَُؿ :َوُأضِمٞم٥َم  ٤َم  ٌح سم٠َِمَن  ـْ قَمكِمٍّ ، سم٠َِمن  احْلَِدي٨َم ُُمٍَمِّ مِم ٤م ◙ َوسم٠ِمَن  َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه قَم

ومُِؼ احْلَ   . ٤مً ِدي٨َم َأيْمَثُر َوَأىْمَقى ـَمِري٘مُيَقا

                                                        

ُمـ  ءٌ رًمٜم٤م  ٓ َيؾ  : "  11/112غم ذم اعمح♫ وهق ىمقل اًمٔم٤مهري٦م ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمزم  99

 ه٤م". وٓ سمٕمدَ  ٓ ذم طم٤مل احلرِب ، ذًمؽ  وٓ همػمُ  راعٌ وٓ يمُ  أُمقاهلؿ ٓ ؾمالٌح 
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ـْ إـْماَلِق ىَمقْ  سمَِٕم٦ُم ( : ُي١ْمظَمُذ ُِم ا َٓ ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمر  َٓ جُيَْٝمُز قَمغَم ضَمِرَيَِٝم٤م { ( َأن ُف  ًمِِف ) } َو

ِل  َُْمَقا ْٕ  َوا
ِ
َُم٤مء ـْ اًمدِّ ـُ اًْمُبَٖم٤مُة َُم٤م َأتَْٚمُٗمقُه ذِم اًْمِ٘مَت٤مِل ُِم ُيَْمٛم 

َُم٤مُم ََيْٞمَك 111 َوإًَِمْٞمِف َذَه٥َم اْْلِ

 { َوََلْ يَ  سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : } طَمت ك شَمِٗملءَ  ٤مً َواؾْمُتِدل  َأجْْم، ٜمَِٗمٞم ٦ُم َواحْلَ 
ِ
 .٤مً ْذيُمْر َواَمٟمإمَم َأُْمِر اَّلل 

ُومَم  ْٕ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ىَم٤مَل َه٤مضَم٧ْم اًْمِٗمْتٜم٦َُم ا ـْ اسْم وَم٠َمْدَريَم٧ْم اًْمِٗمْتٜم٦َُم َوسماَِم َأظْمَرضَمُف اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  قَم

  ِرضَم٤مًٓ 
ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اَّلل  ـْ ؿَمِٝمَد َُمَٕمُف سَمْدر ♀َذِوي قَمَدٍد ُِم ٜم٤َم َوسَمَٚمٖمْ  اً مِم 

َٓ ُيَ٘م٤ممُ  ُْؿ يَم٤مُٟمقا َيَرْوَن َأْن هُيَْدَر َأُْمُر اًْمِٗمْتٜم٦َِم ، َو ومِٞمَٝم٤م قَمغَم َرضُمٍؾ ىَم٤مشمٍِؾ ذِم شَم٠ْمِويِؾ اًْمُ٘مْرآِن  َأَن 

َٓ سَمٞمْٜمََٝم٤م  َٓ ُيَرى قَمَٚمٞمَْٝم٤م طَمدٌّ ، َو ٍَة ؾُمبِٞم٧َْم ، َو  اُْمَرأ
ِ
َٓ طَمد  ذِم ؾِمَب٤مء ـْ ىَمَتَؾ ، َو ىمَِّم٤مٌص ومِٞمَٛم

ٓ  ضُمٚمَِد احْلَد  َوُيَرى َأْن شُمَرد  إمَم  َوسَملْمَ  َٓ ُيَرى َأْن َيْ٘مِذوَمَٝم٤م َأطَمٌد إ َزْوضِمَٝم٤م ُُماَلقَمٜم٦ٌَم ، َو

ظَمِر َوُيَرى َأْن َيِرصَمَٝم٤م َزْوضُمَٝم٤م  ْٔ ـْ َزْوضِمَٝم٤م ا هُت٤َم ُِم ِل سَمْٕمَد َأْن شَمْٕمَتد  وَمَتٜمَْ٘مِِضَ قِمد  َو  ْٕ َزْوضِمَٝم٤م ا

                                                        

وأُم٤م اًمبٖم٤مة اًمذيـ ٓ : "  171 - 7/169ُمسٚمؿ صحٞمح ذم ذح ♫ ىم٤مل آُم٤مم اًمٜمقوي  111

 وإصح  ، اًم٘مت٤مل  يٙمٗمرون ومػمصمقن ويقرصمقن ودُمٝمؿ ذم طم٤مل اًم٘مت٤مل هدر ويمذا أُمقاهلؿ اًمتل شمتٚمػ ذم

وُم٤م أتٚمٗمقه ذم همػم ،  وُم٤ملٍ  ُم٤م أتٚمٗمقه قمغم أهؾ اًمٕمدل ذم طم٤مل اًم٘مت٤مل ُمـ ٟمٗمسٍ  ؿ ٓ يْمٛمٜمقن ايْم٤مً أَن  

  وٓ َيؾ  ، وٛمٜمقه  وُم٤ملٍ  طم٤مل اًم٘مت٤مل ُمـ ٟمٗمسٍ 
ٍ
ٝمؿ ذم طم٤مل احلرب ؿ وؾمالطمِ ُمـ دواهبِّ  آٟمتٗم٤مع سمٌمء

 .  "ؿواهلل أقمٚم ، زه أبق طمٜمٞمٗم٦موضمق  ، قمٜمدٟم٤م وقمٜمد اجلٛمٝمقر 

، ت: حمٛمد طمسـ حمٛمد وومريد اعمزيدي  3/539ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم إيمامل اعمُْٕمٚمِؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ 

م :" وُمـ ىُمتَِؾ ُمـ مجٞمع اًمبٖم٤مة يم٤مٟمقا أهَؾ سمدقم٦ٍم ، أو 2116ـه 1427،  1، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/

 ٜمئٍذ وَمُجَب٤مر..." . ـم٤مًمبل رئ٤مؾم٦ٍم ذم طم٤مل اًم٘مت٤مِل ، ومدُُمٝمؿ َهْدٌر ، وُم٤م اؾمتُٝمٚمَؽ ُمـ أُمقاهلؿ طمٞم

 . 95 – 32/93ويٜمٔمر : ذظمػمة اًمٕم٘مبك 
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ـْ إمْج٤َمقمَذا وَ " ىُمْٚم٧م " : َوهَ  َْصٚمِٞم ٦ِم  ٤مً إِْن ََلْ َيُٙم ْٕ َءِة ا َل ، ، وَم٢ِمٟم ُف ُُمَ٘مقٍّ ًمِْٚمؼَمَا َْصُؾ َأن  َأُْمَقا ْٕ إْذ ا

  .اعْمُْسٚمِِٛملَم َوِدَُم٤مَءُهْؿ َُمْٕمُّمقَُم٦ٌم 

ـْ اًْمُبَٖم٤م ـْ ىَمتََؾ ُِم ٦ِم إمَم َأن ُف ُيْ٘متَص  مِم  ـْ اهْل٤َمَدِوي  ٤مومِِٕمل  َوطُمِٙمَل قَم ، ِة َوَذَه٥َم اًمِم 

طََم٤مِدي٨ِم  ْٕ َي٤مِت َوا ْٔ ـْ ىُمتَِؾ َُمْٔمُٚمقُمَواؾْمَتَدًم قا سمُِٕمُٛمقِم ا ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ًمَِقًمِٞمِِّف  وَمَ٘مدْ  ٤مً َٟمْحِق } َوَُم

ـْ اقْمَتَبَط ُُمْسٚماِمً  ٤مً ؾُمْٚمَٓم٤مٟم ـْ سَمٞمِّٜم٦ٍَم ، وَمُٝمَق ىَمَقٌد { { َوطَمِدي٨ِم } َُم  . 111سمَِ٘مْتٍؾ قَم

٧ْم : َوُأضِمٞم٥َم  ٤َم قُمُٛمقَُم٤مٌت ظُمّم  ِل .سم٠َِمَن  َو  ْٕ ٦ِم َأْهِؾ اًْمَ٘مْقِل ا ـْ َأِدًم   سماَِم ُذيمَِر ُِم

 

 

 

 

                                                        

ف وم٢مٟم   ىَمتاْلً  ] ُمـ اقْمَتبَط ُم١مُمٜم٤مً " 775ىم٤مل اسمـ إثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثر ص:  111

ُم٤مَت َُمـ  ىَمَقٌد [ أي ىَمَتٚمف سمال ضمٜم٤َمي٦م يم٤مٟم٧م ُمٜمف وٓ ضَمِريرٍة شُمقضِم٥م ىَمتْٚمف وم٢من  اًم٘م٤مشمؾ ُيَ٘م٤مُد سمف وُيْ٘متَؾ . ويُمؾ  

وقَمبَٓم٧ُم اًمٜم ٤مىم٦َم واقْمَتَبْٓمتُٝم٤م إذا َذسَمْحتَٝم٤م  ،صحٞمح٤ًم  ٤مً وُم٤مت ومالٌن قَمْبَٓم٦ًم : أي ؿم٤مسم  ، سمٖمػم قِمٚم ٦م وم٘مد اقْمُتبِط 

،  قمبداعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل ، ت:  2/63، اسمـ اجلقزي  همري٥م احلدي٨م". وٟمحقه ذم : ُمـ همػم َُمَرض

  م .1985،  1، ط/ سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 واخلروج قمـ ـم٤مقم٦م اْلُم٤ممُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م  واًمٕمنمون :ين٤ماحلدي٨م اًمث

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  * ـْ اًمٜم بِلِّ ◙ قَم ـْ  ♀قَم ـْ ظَمَرَج قَم ىَم٤مَل : } َُم

 َت٦ٌم ضَم٤مِهٚمِٞم ٦ٌم { َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ .اًمٓم ٤مقَم٦ِم ، َووَم٤مَرَق اجْلاََمقَم٦َم ، َوَُم٤مَت وَمِٛمٞمَتُتُف ُِمٞم

ـْ اًمٓم ٤مقَم٦مِ ظمرج : )ىَمْقًُمُف  ضْمتاَِمُع قَمَٚمْٞمِف  (112 قَم ِٓ ، َأْي ـَم٤مقَم٦ِم اخْلَٚمِٞمَٗم٦ِم اًم ِذي َوىَمَع ا

ىَْمَٓم٤مِر  ْٕ ـْ ا َد ظَمٚمِٞمَٗم٦ُم َأيِّ ىُمْٓمٍر ُِم ٞمِع اًْمباَِلدِ إْذ ََلْ جُيِْٛمْع اًمٜم ٤مُس قَمغَم ظَمٚمِٞمَٗم٦ٍم ذِم مَجِ ، َويَم٠َمن  اعْمَُرا

ْوًَم٦ِم اًْمَٕمب ٤مؾِمٞم ٦مِ   اًمد 
ِ
ـْ َأثْٜم٤َمء ؾْماَلُِمٞم ٦ِم ُِم إْذ ، سَمْؾ اؾْمَتَ٘مؾ  َأْهُؾ يُمؾِّ إىْمٚمِٞمٍؿ سمَِ٘م٤مئٍِؿ سم٠ِمُُُمقِرِهْؿ  ، اْْلِ

ؾْماَلِم ًَمَ٘مٚم ٧ْم وَم٤مئَِدشُمُف .  ًَمْق ُْحَِؾ احْلَِدي٨ُم قَمغَم ظَمٚمِٞمَٗم٦ٍم اضْمَتَٛمَع قَمَٚمْٞمِف َأْهُؾ اْْلِ

                                                        

، ت: وم١ماد قمبد اعمٜمٕمؿ ،  8/219 قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤محذم اْلومّم٤مح ♫ ىم٤مل اسمـ ُهبػمة  112

قمٜمك سم٘مقًمف  ☼ىمقًمف: )ُمـ ظمرج ُمـ اًمٓم٤مقم٦م( وم٢مٟمف إن يم٤من ـه : " 1417دار اًمقـمـ ، 

َ  اًمٓم٤مقم٦م ،  )سم٤مًٕمػ واًمالم( اًمتل ًمٚمٕمٝمد قمـ ذًمؽ: شمٕمريٗمف اًمٓم٤مقم٦مَ  ، ـم٤مقم٦م إُم٤مم اعمسٚمٛملم، وم٢مٟمف سملم 

، وإن يم٤من يٜمٍمف إمم ـم٤مقم٦م رؾمقل  ، هق ظمروضمف قمـ ـم٤مقم٦م اْلُم٤مم رج قمـ اًمٓم٤مقم٦مومٞمٙمقن ظمروج اخل٤م

ذم ـم٤مقم٦م إُم٤مم اعمسٚمٛملم إذ هق  ♀رؾمقل اهلل  ٝم٤م ـم٤مقم٦مَ : وم٢من ُمـ ُمٝمٛمِّ ♀اهلل 

هق اخلروج قمـ ـم٤مقم٦م رؾمقل اهلل ، ج قمـ ـم٤مقم٦م اْلُم٤مم وومٞمٙمقن اخلر ،♀ ٟم٤مئ٥م قمٜمف 

♀  ." 
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ـَ اشم َٗمُ٘مقا قَمغَم ـَم٤مقَم٦ِم إَُم٤مٍم 113ًُمُف : ) َووَم٤مَرَق اجْلاََمقَم٦َم َوىَمقْ  ِذي ـْ اجْلاََمقَم٦ِم اًم  ( َأْي ظَمَرَج قَم

ِهْؿ . ـْ قَمُدوِّ  اْٟمَتَٔمَؿ سمِِف ؿَمْٛمُٚمُٝمْؿ َواضْمتََٛمَٕم٧ْم سمِِف يَمٚمَِٛمُتُٝمْؿ َوطَم٤مـَمُٝمْؿ قَم

ـْ َُم٤مَت ، قسَم٦ٌم إمَم َأْهِؾ اجْلَْٝمِؾ ُِمٞمَت٦ٌم ضَم٤مِهٚمِٞم ٦ٌم ( َأْي َُمٜمُْس  114ىَمْقًُمُف : ) وَمِٛمٞمَتُتفُ  ُد سمِِف َُم َواعْمَُرا

ـْ َُم٤مَت قَمغَم اًْمُٙمْٗمِر  ـْ وَم٤مَرَق اجْلاََمقَم٦َم سمَِٛم ٞمَت٦ِم َُم
ِ ِ
ؾْماَلِم ، َوُهَق شَمِْمبِٞمٌف عم قَمغَم اًْمُٙمْٗمِر ىَمبَْؾ اْْلِ

                                                        

 4/59 ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ اعمٗمٝمؿىم٤مل أبق اًمٕمب٤مس أْحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمبل ذم  113

، ت: د.حمٞمل اًمديـ ُمستق ، ويقؾمػ قمكم ، وأْحد حمٛمد ،  وحمٛمقد إسمراهٞمؿ ، دار اسمـ يمثػم ، دُمِمؼ ، 

سم٤مجلامقم٦م : مج٤مقم٦م اعمسٚمٛملم قمغم إُم٤مم ، أو أُمر يٕمٜمل )َووَم٤مَرَق اجْلاََمقَم٦َم( م : "2118ـه 1429،  4ط/

وضمقب ٟمّم٥م اْلُم٤مم ، وحتريؿ خم٤مًمٗم٦م إمج٤مع اعمسٚمٛملم ، وأن ف واضم٥م دُمِْٛمُع قمٚمٞمف . وومٞمف دًمٞمؾ قمغم 

ر سمخرق اْلمج٤مع ُمٓمٚمً٘م٤م . اًمتٗمّمٞمؾ ، وم٢من يم٤من اْلمج٤مع واحلؼ :  آشمب٤مع . وُيْسَتدُل سمٔم٤مهره ُمـ يَمٗم 

 . ا.ـه"وومسققٞم٦م وم٢مٟمٙم٤مره وخم٤مًمٗمتف ُمٕمّم ٔمٜمقٟم٤مً سمف ومٛمخ٤مًمٗمتف ، وإٟمٙم٤مره يمٗمر ، وإن يم٤من ُم ٤مً ُم٘مٓمققم

ْٕمل ذِم طَمّؾ قَمْ٘مد اًْمَبٞمَْٕم٦م اًم تِل طَمَّمٚم٧َْم ًمَِذًمَِؽ ♫  : " مجرة وىم٤مل اسمـ أِب  اعْمَُراد سم٤ِمعْمَُٗم٤مَرىَم٦ِم اًمس 

َُِمػم َوًَمْق  ْٕ ءا   .  1411، ٟمٞمؾ إوـم٤مر ص : 11/ 13"  يٜمٔمر : ومتح اًمب٤مريسم٠َِمْدَٟمك َرْ

ظُْم : "  11 - 11/ 13ذم اًمٗمتح ♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  114 ْٕ َواَي٦م ا َرى " وَماَمَت ذِم اًمرِّ

ُْسٚمٍِؿ " وَمِٛمٞمَتتف ُِمٞمَت٦م " ضَم٤مِهٚمِٞم ٦م " َوقِمٜمَْدُه ذِم طَمِدي٨م اسِْمـ قمُ 
ِ
ٓ  َُم٤مَت ُِمٞمت٦ًَم ضَم٤مِهٚمِٞم ٦م " َوذِم ِرَواَي٦م عم  َٛمرإِ

ـْ ظَمَٚمَع َيد ¶ ـْ َُم٤مَت َوًَمٞمَْس ذِم قُمٜمُ٘مف سمَ  اً َروَمَٕمُف " َُم ٦م ًَمُف ، َوَُم َٓ طُمج  ـْ ـَم٤مقَم٦م ًَمِ٘مَل اَّلل  َو ٞمَْٕم٦م ُِم

 .َُم٤مَت ُِمٞمَت٦م ضَم٤مِهٚمِٞم ٦م " 

  ٓ ْٟمَٙم٤مِرّي َأْي َُم٤م وَم٤مَرَق اجْلاََمقَم٦م َأطَمد إِ ؾْمتِْٗمَٝم٤مم اْْلِ ِٓ ؾْمتِْثٜم٤َمء ُهٜم٤َم سمَِٛمْٕمٜمَك ا ِٓ  ىَم٤مَل اًْمَٙمْرَُم٤ميِن  : ا

ٓ  " َزائَِدة َأْو قَم٤م َرة ، َأْو " إِ ـمَِٗم٦م قَمغَم َرْأي اًْمُٙمقومِٞمِّلَم ، ضَمَرى ًَمُف يَمَذا ، َأْو طُمِذوَم٧ْم " َُم٤م " وَمِٝمَل ُُمَ٘مد 
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ـْ حَت٧َْم طُمْٙمِؿ إَُم٤مٍم ، وَم٢ِمن  اخْل٤َمرِ  َٓ سمَِج٤مُِمِع َأن  اًْمُٙمؾ  ََلْ َيُٙم ـْ اًمٓم ٤مقَم٦ِم يَم٠َمْهِؾ اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم  َج قَم

 .115إَُم٤مَم ًَمُف 

َٓ ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ َأن ٤م  َوذِم احْلَِدي٨ِم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف إَذا وَم٤مَرَق َأطَمٌد اجْلاََمقَم٦َم َوََلْ خَيُْرْج قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ، َو

ـَ ًمإِْلَُِم٤ممِ  ُه إمَم اجْلاََمقَم٦ِم َوُيْذقِم َن ُف ََلْ َي٠ْمُُمْر  َٓ ُٟمَ٘م٤مشمُِٚمُف ًمِٜمَُرد 
ِٕ سم٤ِمًمٓم ٤مقَم٦ِم سَمْؾ ُٟمَخٚمِّٞمِف َوؿَم٠ْمنَُف : 

َٓ خَيُْرُج  ♀� ـْ طَم٤مِل َُمْقشمِِف ، َوَأن ُف يَم٠مَْهِؾ اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم ، َو سمِِ٘مَت٤مًمِِف سَمْؾ َأظْمؼَمَ قَم

ـْ ىَمْقِل قَمكِمٍّ  ؾْماَلِم َوَيُدل  ًَمُف َُم٤م صَمب٧ََم ُِم
ـْ اْْلِ ِج " يُمقُٟمقا طَمٞم٨ُْم ًمِْٚمَخَقارِ  ◙ سمَِذًمَِؽ قَم

                                                                                                                                                               

ٞمؿ طَم٤مًَم٦م اعْمَْقت يَمَٛمْقِت َأْهؾ اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦م قَمغَم َواَلل وَ 
ِ
ٞمت٦َِم اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦م َوِهَل سمَِٙمْنِ اعْم

ِ
د سم٤ِمعْم ًَمٞمَْس ًَمُف َواعْمَُرا

َٓ َيْٕمِروُمقَن َذًمَِؽ ، َوًَمٞمَْس  ُْؿ يَم٤مُٟمقا  ََن 
ِٕ د َأن   إَُِم٤مم ُُمَٓم٤مع ،  ،  ٤مً سَمْؾ َيُٛمقت قَم٤مِصٞم اً رُف َيُٛمقت يَم٤مومِ اعْمَُرا

ـْ ُهَق َوََيَْتِٛمؾ َأْن َيُٙمقن اًمت ِْمبِٞمف قَمغَم فَم٤مِهره َوَُمْٕمٜم٤َمُه َأن ُف َيُٛمقت ُِمثْؾ َُمْقت اجْل٤َمِهكِمّ وَ  إِْن ََلْ َيُٙم

ضْمر َواًمت ٜمِْٗمػم َوفَم٤مِهره هَمػْم ُمُ  ٤مً ضَم٤مِهٚمِٞمّ  " . ويٜمٔمر : ٟمٞمؾ إوـم٤مر ص : َراد، َأْو َأن  َذًمَِؽ َوَرَد َُمْقِرد اًمز 

1411 . 

ىمقًمف: )ومامت( يٕمٜمل إن أدريمف اعمقت قمغم : "  211/ 8ذم اْلومّم٤مح ♫ ىم٤مل اسمـ ُهبػمة  115

طم٤مل ومرىمتف ًمٚمٛمسٚمٛملم وم٢مٟمف يٛمقت ُمٞمت٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، واجل٤مهٚمٞم٦م هؿ اًمذيـ ُم٤مشمقا يمٗم٤مرا، ومحذر رؾمقل اهلل 

،  ىمد أظمرضمتٝم٤م اًمٜمخقة ٤مهٚمٞم٦مً ضم ُمٞمت٦مً  ُمـ يٛمقت ُمـ ومرىمتف شمٚمؽ ُمـ أن يٛمقَت  يمؾ   ♀

 ربِّ  اعمسٚمٛملم اًمٜم٤مئ٥م قمـ رؾمقلِ  اعم١مُمٜملم وإُم٤ممِ  ُٕمػمِ  ، قمـ أن ي٠مَترَ  اًمب٤مـمٚم٦مُ  ٦مُ وسومتٝم٤م احلٛمٞمّ 

 اًمٕم٤معملم. 

قمـ  ، ظمرَج  يٛمقَت  أنْ  ىمبَؾ  اْلُم٤ممِ  إمم اجلامقم٦م وـم٤مقم٦مِ  ورضمعَ  ـ شم٤مَب ف ُمَ وذم هذا احلدي٨م إؿم٤مرة إمم أن  

 ." ٦مٍ ُمٝمٚمَ  ُمـ همػمِ  ُمـ طمروف اًمٕمٓمِػ  اًمٗم٤مءَ  ٕن  ، هذا اًمققمٞمد 
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َٓ شَمْسِٗمُٙمقا َدُم َوسَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَمٞمْٜمَُٙمؿْ ، ؿِمئُْتْؿ  َٓ شَمْ٘مَٓمُٕمقا ؾَمبِٞمالً  ٤مً طَمَراُم ٤مً َأْن  َٓ شَمْٔمٚمُِٛمقا  ، َو ، َو

َتٚمَِٗم٦ٍم . إًَمٞمُْٙمْؿ سم٤ِمحْلَْرِب " ، َوَهَذا ، وَم٢ِمْن وَمَٕمْٚمتُْؿ َٟمَٗمْذُت  اً َأطَمد  صَم٤مسم٧ٌِم قَمٜمُْف سم٠َِمْخَٗم٤مٍظ خُمْ

ـُ َأظْم   سْم
ِ
اٍد ىَم٤مَل قَمْبُد اَّلل  ـِ ؿَمد   سْم

ِ
ـْ ـَمِريِؼ قَمبِْد اَّلل  َرضَمُف َأْْحَُد َواًمٓم ؼَمَايِن  َواحْل٤َميمُِؿ ُِم

اٍد  َم . وَمقَ : ؿَمد  َم احْلََرا بِٞمَؾ َوؾَمَٗمُٙمقا اًمد   َُم٤م ىَمَتَٚمُٝمْؿ طَمت ك ىَمَٓمُٕمقا اًمس 
ِ
 اَّلَل 

اَلِف قمَ  َد اخْلِ ـْ ظَم٤مًَمَٗمُف .وَمَدل  قَمغَم َأن  جُمَر  َٓ ُيقضِم٥ُم ىمَِت٤مَل َُم َُم٤مِم   غَم اْْلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 ُم٤مًمف  احلدي٨م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون : ُمـ ىُمتَِؾ دونَ 

ـِ قُمَٛمَر  *  سْم
ِ
ـْ قَمْبِد اَّلل   ¶ قَم

ِ
ـْ  ♀ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  : } َُم

َحُف .َواًمٜم   { َرَواُه َأبُق َداُودَ 117َُم٤مًمِِف ، وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمٌد 116ىُمتَِؾ ُدوَن  ُِمِذي  َوَصح  ْ  َس٤مئِل  َواًمؽمِّ

ـِ اًْمَٕم٤مِص  ـِ قَمْٛمِرو سْم  سْم
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل   ¶ .َوَأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  ُِم

ـِ َزْيدٍ  ـْ طَمِدي٨ِم ؾَمِٕمٞمِد سْم ـُ طِمب ٤مَن َواحْل٤َميمُِؿ ُِم ـِ َواسْم ٜمَ  َوَأظْمَرضَمُف َأْصَح٤مُب اًمس 

◙ . 

ـْ ىَمَّمَد َأظْمَذ َُم٤ملِ َوذِم احْلَِدي٨ِم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم  َ
ِ
ِز اعْمَُ٘م٤مشَمَٚم٦ِم عم ِه سمَِٖمػْمِ طَمؼٍّ ىَمٚمِٞمالً   ضَمَقا يَم٤مَن  هَمػْمِ

٤مُل ، َأْو يَمثػِم ٤مًمِِٙمٞم ٦ِم  اً اْحَ َٓ جَيُقُز اًْمِ٘مَت٤مُل قَمغَم : ، َوَهَذا ىَمْقُل اجْلاََمِهػِم ، َوىَم٤مَل سَمْٕمُض اْحَ

٤مِل . ـْ اْحَ  َأظْمِذ اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ ُِم

                                                        

ُدوَن ذم أصٚمٝم٤م : فمرُف ُمٙم٤مٍن ،  : " 1/352ذم اعمُـٗمـٝمؿ ♫ ىم٤مل أبق اًمٕمب ٤مس اًم٘مرـمبل  116

ِٕ ضَْمِؾ" اًمسببٞم٦ِم ،  سمٛمٕمٜمك : َأؾْمَٗمَؾ وحَت٧َْم ، وهل ٟم٘مٞمُض وَمْقق ، وىمد اؾمتُْٕمِٛمَٚم٧ْم ذم هذا احلدي٨م سمٛمٕمٜمك "

ٌع ، ووضمٝمف : أن  اًمذ  " . ي ُيَ٘م٤مشمُِؾ قمغم ُم٤مًمف ، إٟمام جيٕمٚمف ظَمْٚمَٗمُف أو حتتف ، صمؿ ي٘م٤مشمُِؾ قمٚمٞمفوهق جم٤مٌز وشمقؾم 

ـَ  ) ومٝمق ؿمٝمٞمد ( ٕن  ، وىمقًمف :  ٟمٞم٤مظمرة ٓ ذم طمٙمؿ اًمد  ذم طمٙمؿ أ: أي  117  ودُم٤مً  حمؽمم ذاشم٤مً  اعم١مُم

: حتٗم٦م  يٜمٔمر. ًمف اًمدومع قمٜمف وم٢مذا ىمتؾ سمسببف ومٝمق ؿمٝمٞمد وم٢مذا أريد ُمٜمف رء ُمـ ذًمؽ ضم٤مزَ ،  وُم٤مًٓ  وأهالً 

 . 741و 4/736إطمقذي 
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ْرـُمبِل  ىَم٤مَل اًْم٘مُ 
ُق  118 اَلِف ذِم َذًمَِؽ َهْؾ اًْمِ٘مَت٤مُل ًمَِدوْمِع اعْمُٜمَْٙمِر ، وَماَل َيْٗمؽَمِ : ؾَمب٥َُم اخْلِ

ِر وَمٞمَْختَٚمُِػ احْل٤َمُل ذِم َذًمَِؽ ؟  َ ـْ سَم٤مِب َدوْمِع اًمرض   احْل٤َمُل سَملْمَ اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ َواًْمَٙمثػِِم ، َأْو ُِم

٤مومِِٕملِّ  ـْ اًمِم  ـُ اعْمُٜمِْذِر قَم ـْ ُأِريَد َُم٤مًُمُف ، َأْو َٟمْٗمُسُف ، َأْو طَمِريُٛمُف  ◙َوطَمَٙمك اسْم َأن  َُم

ـْ  ٤مَرٌة ًَمِٙم َٓ يَمٗم  َٓ ِدَي٦ٌم ، َو ٓ  سم٤ِمًْمَ٘مْتِؾ وَمَٚمُف َذًمَِؽ َوًَمٞمَْس قَمَٚمْٞمِف ىَمَقٌد ، َو وْمُع إ  َوََلْ ُيْٛمِٙمٜمُْف اًمد 

ـْ هَمػْمِ شَمْٗمِّمٞمؾٍ   . 119ًَمٞمَْس ًَمُف َأْن َيْ٘مِّمَد اًْمَ٘متَْؾ ُِم

ضُمِؾ َأْن َيْدوَمَع قمَ  : ـُ اعْمُٜمِْذرِ ىَم٤مَل اسمْ  ام  ُذيمَِر إَذا ُأِريَد َوَاًم ِذي قَمَٚمٞمِْف َأْهُؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َأن  ًمِٚمر 

 احْلَِدي٨ِم يَم٤معْمُْجِٛمِٕملَم قَمغَم  فُمْٚمامً 
ِ
ـْ قُمَٚماَمء ـْ َُيَْٗمُظ قَمٜمُْف ُِم ٓ  َأن  يُمؾ  َُم سمَِٖمػْمِ شَمْٗمِّمٞمٍؾ ، إ

ْٚمَٓم٤مِن ًمِ   اًمس 
ِ
ؼْمِ قَمغَم ضَمْقِرِه اؾْمتِْثٜم٤َمء َُْمِر سم٤ِمًمّم  ْٕ ِرَدِة سم٤ِم  َوشَمْرِك اًْمِ٘مٞم٤َمِم قَمَٚمٞمِْف .، ْمصَم٤مِر اًْمَقا

تِل ًمِٚمٜم ٤مِس ومِٞمَٝم٤م مَج٤َمقَم٦ٌم َوإَُِم٤ممٌ  َْوَزاقِمل  سَملْمَ احْل٤َمِل اًم  ْٕ َق ا  وَمَحَٛمَؾ احْلَِدي٨َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م،  َووَمر 

اَلِف َواًْمُٗمْرىمَ ،  ٤م ذِم طَم٤مِل اخْلِ َٓ ُيَ٘م٤مشمِْؾ َأطَمد٦ِم وَمْٚمٞمَْستَ َوَأُم   . اً ْسٚمِْؿ ، َو

ـْ طَمِدي٨ِم  ـْ َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َُم٤م َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ ُِم ـُ اعْمُٜمِْذِر قَم ) ىُمْٚم٧م ( : َوُي١َميُِّد َُم٤م ىَم٤مًَمُف اسْم

: وَماَل  ٤مَل إْن ضَم٤مَء َرضُمٌؾ ُيِريُد َأظْمَذ َُم٤مزِم ؟ ىمَ  سمَِٚمْٗمِظ } َأَرَأج٧َْم  ٤مً َُمْروُمققم◙ َأِِب ُهَرْيَرَة 

                                                        

 .  1/353اعمُـٗمـٝمؿ  118

٤مم 119 م ص:ذم  ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمبس   ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وهذا اًمت٘مٞمٞمد ُم٠مظمقذٌ ": 751شمٞمسػم اًمٕمال 

 " . ٦م ذم اًمنمع٦م اًمٕم٤مُم  ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم  
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إْن ىَمَتَٚمٜمِل ؟ ىَم٤مَل : وَم٠َمن٧َْم ؿَمِٝمٞمٌد  ىَم٤مَل : َأَرَأج٧َْم  شُمْٕمٓمِِف ىَم٤مَل َأَرَأج٧ْم إْن ىَم٤مشَمَٚمٜمِل ؟ ىَم٤مَل ىَم٤مشمِْٚمُف .

ِل . طَْمَقا ْٕ  ىَم٤مَل َأَرَأج٧ْم إْن ىَمَتْٚمتف ؟ ىَم٤مَل : وَمُٝمَق ذِم اًمٜم ٤مِر { َوفَم٤مِهُر احْلَِدي٨ِم إـْماَلُق ا

٤مَل  ) ىُمْٚم٧م ( : َهَذا ـْ َي٠ْمظُمُذ اْحَ ِز ىِمَت٤مِل َُم ُد َأظْمُذ ،  111ذِم ضَمَقا ـْ ُيَرا َ
ِ
وَمَٝمْؾ جَيُقُز ًَمُف َأْي عم

ُزُه  َُم٤مًمِِف فُمْٚمامً  ؾْمتِْساَلُم َوشَمْرُك اعْمَٜمِْع سم٤ِمًْمِ٘مَت٤مِل ؟ اًمٔم ٤مِهُر ضَمَقا ِٓ  .111ا

 اعْمَْ٘متُقَل { ، وَم٢ِمٟم  : َوَيُدل  ًَمُف طَمِدي٨ُم 
ِ
ـْ قَمبَْد اَّلل  ؾْمتِْساَلِم ذِم } وَمُٙم ِٓ ِز ا ُف َدالٌّ قَمغَم ضَمَقا

َٓ شُمْٕمٓمِِف قَمغَم َأن ُف ََنٌْل ًمَِٖمػْمِ اًمت ْحِريِؿ  َْومَم وَمٞمُْحَٛمُؾ ىَمْقًُمُف ُهٜم٤َم ، َو ْٕ ٤مِل سم٤ِم  .112اًمٜم ْٗمِس َواْحَ

                                                        

 ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرِب ، سمػموت7/171ذم اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ♫ ىم٤مل أبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل  111

ضَْمِرِه ـه " 1332،  1، ط/ ِٕ   " .َوإَِذا ىُمتَِؾ ُدوَن َُم٤مًمِِف َوَُم٤مِل اعْمُْسٚمِِٛملَم وَمُٝمَق َأقْمَٔمُؿ 

ذًمؽ سم٤مًمرظمّم٦م وأؾمٚمؿ  وُمـ أظمذ ذم"  6/617ذم ذح اًمبخ٤مري ♫ ىم٤مل اسمـ سمٓم ٤مل  111

 تَؾ ة وىمُ ًمِمد  ذًمؽ سم٤م ذمأو اًمٜمٗمس وم٠مُمره إمم اهلل ، واهلل يٕمذره وي٠مضمره ، وُمـ أظمذ ، أو إهؾ  ، اح٤مل

 . " هبذا احلدي٨ِم  يم٤مٟم٧م ًمف اًمِمٝم٤مدةُ 

٥م اَّلّل ؾمبح٤مٟمف ذم همػم آي٦م ُمـ يمت٤مسمف ٚمىمد ـم : " 4/315ذم ُمٕم٤مَل اًمسٜمـ ♫ ىم٤مل اخلٓم٤مِب  112

ُمـ  ذًمؽ قمغم أن   هذا ؿمٝمٞمدًا ، وم٘مد دل   ♀ك رؾمقل اَّلّل وإذا ؾمٛم  ، إمم اًمتٕمرض ًمٚمِمٝم٤مدة 

قمٚمٞمف يم٤من ُم٠مضمقرًا ومٞمف ٟم٤مئاًل سمف  اًم٘متُؾ  كرء ُمٜمٝم٤م وم٠مت قمغم يدقمـ أهٚمف أو ديٜمف إذا أرداومع قمـ ُم٤مًمف أو 

 ُمٜم٤مزل اًمِمٝمداء .

قمـ ٟمٗمسف وذهبقا ذم ذًمؽ إمم  وٓ ي٘م٤مشمَؾ  اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يستسٚمؿَ  وىمد يمره ذًمؽ ىمقم زقمٛمقا أن  

وذم اخلروج قمغم إئٛم٦م ، وًمٞمس هذا ُمـ ذًمؽ ذم رء ، إٟمام ، أطم٤مدي٨م روي٧م ذم شمرك اًم٘مت٤مل ذم اًمٗمتـ 
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ل ديٜمف  ـْ ُمَ طمٙمؿ  واًمٕمنمون : راسمعاحلدي٨م اًم  سمد 

ـِ قَمب ٤مٍس  * ـْ اسْم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُم  ¶قَم
ِ
َل ِديٜمَُف  ♀قُل اَّلل  ـْ سَمد  } َُم

 وَم٤مىْمُتُٚمقُه { .َرَواُه اًْمبَُخ٤مِري  .

َل ِديٜمَُف  ـْ سَمد  َِة 113احْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب ىَمْتِؾ َُم ضُمِؾ َواعْمَْرأ ، َوُهَق قَم٤ممٌّ ًمِٚمر 

ُل إمْج٤َمٌع . َو  ْٕ  . 114َوذِم اًمث ٤ميِن ظِماَلٌف  َوا

                                                                                                                                                               

 ىمت٤مل اًمٚمّمقص وىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ، وأهؾ اًمبٖمل واًمس٤مقملم ذم إرض سم٤مًمٗمس٤مد وُمـ دظمؾ ضم٤مء هذا ذم

 ."ذم ُمٕمٜم٤مهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٞم٨م وآومس٤مد 

د سم٤مًمديـ هق اًمديـ اْلؾمالم اًمذي هق اًمديـ احلّؼ اًمذي روٞمف اَّلل  شمٕم٤ممم ًمٕمب٤مده،  113 اعمرا

ؾْماَلُم{ أ  اْْلِ
ِ
ـَ قِمٜمَْد اَّلل  ي ؾْماَلَم طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: }إِن  اًمدِّ ي٦م، وىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ

ٟمٞم٦ّم  ِديٜم٤ًم{ أي٦م، ومال يِمٛمؾ قمٛمقم هذا احلدي٨م يمّؾ إدي٤من، ومٛمـ اٟمت٘مؾ ُمـ اًمٞمٝمقدّي٦م، إمم اًمٜمٍما

 .              ، أو همػمه٤م ُمـ ُمٚمؾ اًمٙمٗمر، أو سم٤مًمٕمٙمس، ٓ ي٘متؾ سمذًمؽ، وهذا اًمراضمح، وومٞمف ظمالٌف 

 .  31/382 ذظمػمة اًمٕم٘مبكيٜمٔمر : 

اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمد ،  ذماظمتٚمػ اًمٜم٤مس  ":  6/226ذم إيمامل اعمُْٕمٚمِؿ ♫ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 114

اًم٘مّم٤مر : أنف  ـوطمٙمك اسم اًمٗمتقى ووم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر قمغم اؾمتت٤مسمتف .  اًمسٚمػ وأئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مءومجٛمٝمقر 

قمـ قمبد  لإمج٤مع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، وقمـ احلسـ وـم٤مووس وسمٕمض اًمسٚمػ : أنف ٓ يستت٤مب ، وطمٙم

يقؾمػ ، ىم٤مًمقا : وشمٜمٗمٕمف  ِبأقمـ  اًمٓمح٤مويأبك ؾمٚمٛم٦م ، وهق ىمقل أهؾ اًمٔم٤مهر . وطمٙم٤مه  اًمٕمزيز سمـ
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ُنْثَكَذَه٥َم اجْلُْٛمُٝمقُر إمَم  ْٕ يَمَر َوا ـْ ُهٜم٤َم شَمُٕمؿ  اًمذ  َن  يَمٚمَِٛم٦َم َُم
ِٕ ُة :  َُة اعْمُْرشَمد  ٤َم شُمْ٘متَُؾ اعْمَْرأ  َأَن 

ـِ قَمب ٤مٍس ،  ـْ اسْم ـُ اعْمُٜمِْذِر قَم َن ُف َأظْمَرَج اسْم
ِٕ َراِوي احْلَِدي٨ِم َأن ُف ىَم٤مَل " شُمْ٘متَُؾ ¶ َو

ُة " َُة اعْمُْرشَمد   .اعْمَْرأ

٤م َأظْمرَ  َ
ِ
ارَ َوح ًة ذِم ظِماَلوَمتِِف  ◙ ىُمْٓمٜمِّل " َأن  َأب٤َم سَمْٙمرٍ  ضَمُف ُهَق َواًمد  ًَة ُُمْرشَمد  ىَمتََؾ اُْمَرأ

ـٌ  ومُِروَن َوََلْ ُيٜمِْٙمْر قَمَٚمْٞمِف َأطَمٌد " ، َوُهَق طَمِدي٨ٌم طَمَس َح٤مسَم٦ُم ُُمَتَقا  .َواًمّم 

ـِ إمَم  ♀طِملَم سَمَٕمَثُف اًمٜم بِل  ◙ َوىَمْد َوىَمَع ذِم طَمِدي٨ِم } ظَم٤مًمٍِد   اًْمٞمََٛم

ْب قُمٜمَُ٘مُف  ٓ  وَم٤مَْضِ ؾْماَلِم وَم٤مْدقُمُف ، وَم٢ِمْن قَم٤مَد َوإِ ـْ اْْلِ َوَأج اَم ، َأن ُف ىَم٤مَل ًَمُف َأج اَم َرضُمٍؾ اْرشَمد  قَم

ْب قُمٜمَُ٘مَٝم٤م { َوإؾِْمٜم٤َمُدُه  ٓ  وَم٤مَْضِ ؾْماَلِم وَم٤مْدقُمَٝم٤م ، وَم٢ِمْن قَم٤مَدْت َوإِ ـْ اْْلِ ْت قَم ٍَة اْرشَمد  اُْمَرأ

ِع طَمَس   .115ـٌ ، َوُهَق َٟمصٌّ ذِم حَمَؾِّ اًمٜمَِّزا

                                                                                                                                                               

... ٚمقه( ت: )ُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىم ♀شمقسمتف قمٜمد اهلل ، وًمٙمـ ٓ ٟمدرأ قمٜمف اًم٘متؾ : ًم٘مقًمف 

واظمتٚمػ ُمـ ىم٤مل سم٤مؾمتت٤مسمتف رم ُمدة آؾمتت٤مسم٦م ، وهؾ يرضب ًمف أضمؾ ؟ وم٘م٤مل أْحد وإؾمحؼ : صمالصم٦م أج٤مم 

ُمرة ، وطمٙمك اسمـ اًم٘مّم٤مر قمـ ُم٤مًمؽ ومٞمف ىمقًملم :  اًمِم٤مومٕمل٤مًمؽ وأبق طمٜمٞمٗم٦م ، وىم٤مًمف ، واؾمتحسٜمف ُم

 .  4/18، اعمٗمٝمؿ  12/413وٟمحقه ذم : ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ، اًمٜمقوي  ." اًمقضمقب وآؾمتحب٤مب 

ب ا   115 ىَم٦م َوُذْ ِ َٟم٤م َواًمن  ضَم٤مل َواًمٜمَِّس٤مء ذِم احْلُُدود يُمّٚمَٝم٤م اًمزِّ ـْ َوُي١َميِّدُه اؿِْمؽِمَاك اًمرِّ خْلَْٛمر َواًْمَ٘مْذف ، َوُِم

َٟم٤م َرضْمؿ اعْمُْحَّمـ ة ُصَقر اًمزِّ ـْ ىَمْتؾ اًمٜمَِّس٤مء ، وَمَٙمَذًمَِؽ ُيْسَتْثٜمَك ىَمْتؾ اعْمُْرشَمد  ـْ اًمٜم ْٝمل قَم  طَمت ك َيُٛمقت وَم٤مؾْمُتْثٜمَِل َذًمَِؽ ُِم

 -4/818 ذم حتٗم٦م إطمقذي♫ وٟم٘مٚمف قمٜمف اعمب٤مريمٗمقري  ، 341 – 12/341 ومتح اًمب٤مري. يٜمٔمر : 

 . 1889ذم قمقن اعمٕمبقد ص: ♫ ، وحمٛمد أذف سمـ أُمػم اًمٕمٔمٞمؿ أب٤مدي  819
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َن ُف ىَمْد } َوَرَد قَمٜمُْف  ِٕ ْت ىَم٤مًُمقا :  َُة إَذا اْرشَمد  َٓ شُمْ٘متَُؾ اعْمَْرأ ٤َم  َوَذَه٥َم احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم إمَم َأَن 

ًَة َُمْ٘مُتقًَم٦ًم ، َوىَم٤مَل َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم  ☻  َح ٤م َرَأى اُْمَرأ
ِ
ـْ ىَمْتِؾ اًمٜمَِّس٤مء  اًمٜم ْٝمُل قَم

 َهِذِه ًمُِتَ٘م٤مشمَِؾ { .َرَواُه َأْْحَُد .

َْصٚمِٞم ٦ِم يَماَم َوىَمَع ذِم ؾِمَٞم٤مِق  ْٕ ـْ ىَمتِْؾ اًْمَٙم٤مومَِرِة ا َوَأضَم٤مَب اجْلُْٛمُٝمقُر سم٠ِمَن  اًمٜم ْٝمَل إٟم اَم ُهَق قَم

٦ِم اًمٜم ٝمْ  ـْ اًْمِٕمٚم ٦ِم ، َوُهَق َح ٤م يمَ  ٤مً ِل وَمٞمَُٙمقُن اًمٜم ْٝمُل خَمُّْمقصىمِّم  َٓ شُمَ٘م٤مشمُِؾ سماَِم وُمِٝمَؿ ُِم ٤مَٟم٧ْم 

َْصٚمِٞمِّلَم  ْٕ ٤مِر ا ـِ اًْمُٙمٗم  يمَِٝم٤م اعْمَُ٘م٤مشَمَٚم٦َم وَمَٙم٤مَن َذًمَِؽ ذِم ِدي ـْ ىَمْتٚمَِٝم٤م إٟم اَم ُهَق ًمؽَِمْ وَم٤مًمٜم ْٝمُل قَم

سملِمَ   ًمِْٚمِ٘مَت٤مِل َوسَمِ٘مَل قُمُٛمقُم ىَمْقًمِ  اعْمَُتَحز 
ِ
َل ِديٜمَُف ؾَم٤مح ـْ سَمد  ـْ اعْمَُٕم٤مِرِض َوَأج َدشمْ  ٤مً ِف َُم ٦ُم قَم َِدًم  ْٕ ُف ا

تِل ؾَمَٚمَٗم٧ْم .  اًم 

 َ ـْ شَمٜمٍَم   ٤مً  سَمْٕمَد َأْن يَم٤مَن هَيُقِديّ َواقْمَٚمْؿ َأن  فَم٤مِهَر احْلَِدي٨ِم إـْماَلُق اًمت ْبِديِؾ وَمٞمَِْمَٛمُؾ َُم

ـْ  ٌء يَم٤مَن ُِم ٤مومِِٕمٞم ٦ُم َوؾَمَقا ٦ِم َوإمَِم َهَذا َذَهب٧َْم اًمِم  َْدَي٤مِن اًْمُٙمْٗمِري  ْٕ ـْ ا َْدَي٤مِن  َوهَمػْمَ َذًمَِؽ ُِم ْٕ ا

ـْماَلِق َهَذا اًمٚم ْٗمِظ َوظَم٤مًَمَٗم٧ْم احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم ذِم َذًمَِؽ ، َوىَم٤مًُمقا ًَمٞمَْس  َٓ ِْلِ ْزَي٦ِم َأْم  تِل شُمِ٘مر  سم٤ِمجْلِ اًم 

ؾْماَلِم . ٓ  شَمْبِديَؾ اًْمُٙمْٗمِر سَمْٕمَد اْْلِ ُد إ  اعْمَُرا

وٌك اشمَِّٗم٤مىم ىَم٤مًُمقا : َوإـِْماَلُق  ؼِّ اًْمَٙم٤مومِِر إَذا َأؾْمَٚمَؿ َُمَع شَمٜم٤َمُوِل ذِم طَم  ٤مً احْلَِدي٨ِم َُمؽْمُ

ـْماَلِق ًَمُف  ـٍ آظَمَر ، وَم٢ِمٟم ُف ، َوسم٠َِمن  اًْمُٙمْٗمَر ُِمٚم ٦ٌم َواطِمَدٌة ، اْْلِ ؾْماَلِم سمِِدي ـَ اْْلِ َل ِدي ـْ سَمد  ُد َُم وَم٤معْمَُرا

ـْ  يِن  ُِم ـِ قَمب ٤مسٍ ىَمْد َأظْمَرَج اًمٓم ؼَمَا ـْ ظَم  ٤مً َُمْروُمققم ¶ طَمِدي٨ِم اسْم ـَ } َُم ٤مًَمَػ ِديٜمُُف ِدي

ؾْماَلِم . ـِ اْْلِ َح سمِِدي سُمقا قُمٜمَُ٘مُف { وَمٍَم  ؾْماَلِم وَم٤مَْضِ  اْْلِ
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 اًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم  واًمٕمنمون :٤مُمس احلدي٨م اخل

ؿَْمَٕمِريِّ  * ْٕ ـْ َأِِب ُُمقؾَمك ا  ◙ قَم
ِ
       : ♀ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

 
ِ
ـْ ىَم٤مشَمَؾ ًمِتَُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اَّلل   { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف .} َُم

ِ
  ِهَل اًْمُٕمْٚمٞم٤َم وَمُٝمَق ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ـْ َأِِب ُُمقؾَمك ِِبٌّ ًمِٚمٜم بِلِّ  ◙ َوذِم احْلَِدي٨ِم ُهٜم٤َم اظْمتَِّم٤مٌر َوًَمْٗمُٔمُف قَم َأن ُف } ىَم٤مَل َأقْمَرا

ضُمُؾ  ♀ يْمِر َواًمر  ضُمُؾ ُيَ٘م٤مشمُِؾ ًمِٚمذِّ ضُمُؾ ُيَ٘م٤مشمُِؾ ًمِْٚمَٛمْٖمٜمَِؿ َواًمر  ى  اًمر  ُيَ٘م٤مشمُِؾ ًمػُِمَ

ـْ ىَم٤مشَمَؾ { احْلَِدي٨َم   ؟ ىَم٤مَل : َُم
ِ
ـْ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل   .116َُمَٙم٤مُٟمُف وَمَٛم

ـْ ىَم٤مشَمَؾ ًمَِتُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم  َ
ِ
 ُيْٙمت٥َُم َأضْمُرُه عم

ِ
َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  اًْمِ٘مَت٤مَل ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

 ِهَل اًْمُٕمْٚمٞم٤َم َوَُمْٗمُٝمقُُمُف َأن  ُمَ 
ِ
 اَّلل 

ِ
ـْ َهِذِه اخْلَّْمَٚم٦ِم وَمَٚمٞمَْس ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  ـْ ، ـْ ظَماَل قَم َوُهَق ُِم

ِط  ْ َه٤م ، َُمْٗمُٝمقِم اًمنم  َهْؾ  َوُهَق اعْمَْٖمٜمَُؿ َُمَثالً ، َوَيْبَ٘مك اًْمَٙماَلُم ومِٞماَم إَذا اْٟمَْمؿ  إًَمٞمَْٝم٤م ىَمّْمُد هَمػْمِ

. َٓ  َأْو 
ِ
 ُهَق ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ي    شَمَٕم٤ممَم ََلْ َيرُض  ىَم٤مَل اًمٓم ؼَمِ
ِ
َُم٤م طَمَّمَؾ  : إٟم ُف إَذا يَم٤مَن َأْصُؾ اعْمَْ٘مِّمِد إقْماَلَء يَمٚمَِٛم٦ِم اَّلل 

ِه ِوْٛمٜم ـْ هَمػْمِ ـْ يَمْقٟمِِف ذِم  ٤مً ُِم َٓ خَيُْرُج قَم ، َوسمَِذًمَِؽ ىَم٤مَل اجْلُْٛمُٝمقُر َواحْلَِدي٨ُم ََيَْتِٛمُؾ َأن ُف 

يِؽ   َُمَع ىَمّْمِد اًمت نْمِ
ِ
 ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م ، َوَيَت٠َمج ُد سمَِ٘مْقًمِِف ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ِ
َن ُف ىَمْد ىَم٤مشَمَؾ ًمِتَُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اَّلل 

ِٕ

                                                        

: " ومٞمف دًمٞمؾ قمغم إسمداء اًمٕمٚمؾ اًمقاردة  1/149ذم هبج٦م اًمٜمٗمقس ♫ ىم٤مل اسمـ أِب مجرة  116

ٕن  هذا إقمراِب ىم٤مل أوًٓ ُم٤م اًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ اهلل ، صمؿ ، ُمـ اًمّم٤مًمح  ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مؾمدَ  ًمٚمٕم٤مرف هب٤م ًمٞمبلمَ 

َ سمٕمد   ٝم٤م" .ٞمذًمؽ وضمقه اًم٘مت٤مل اًمتل يم٤من اًمٕمرب قم٤مدًة ي٘م٤مشمٚمقن قمٚمسملم 
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َٓ ُيٜم٤َمذِم وَمِْمٞمَٚم٦َم  ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْبَتُٖمقا وَمْْمالً  شَمَٕم٤ممَم : } ًَمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ـْ َرسمُِّٙمْؿ { وَم٢ِمن  َذًمَِؽ  ُِم

ِه : وَمَٕمغَم هَ  َذا اًْمُٕمْٛمَدُة اًْمَب٤مقِم٨ُم قَمغَم اًْمِٗمْٕمِؾ ، وَم٢ِمْن يَم٤مَن ُهَق إقْماَلَء احْل٩َمِّ وَمَٙمَذًمَِؽ ذِم هَمػْمِ

 ََلْ َيرُض  
ِ
َوسَمِ٘مَل اًْمَٙماَلُم ومِٞماَم إَذا اؾْمَتَقى اًْمَ٘مّْمَداِن  ٤مً ُه َُم٤م اْٟمَْم٤مَف إًَمْٞمِف ِوْٛمٜميَمٚمَِٛم٦ِم اَّلل 

ٓ  َأن ُف َأظْم  َٓ َيرُض  إ َي٦ِم َأن ُف  ْٔ ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب وَمَٔم٤مِهُر احْلَِدي٨ِم َوا َرَج َأبُق َداُود َواًمٜم َس٤مئِل  ُِم

  ◙ُأَُم٤مَُم٦َم 
ِ
 ج٧ْم َرضُمالً ، َأَرأَ  117سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد ضَمٞمٍِّد ىَم٤مَل } ضَم٤مَء َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

 َٓ يْمَر ، َُم٤م ًَمُف ؟ ىَم٤مَل  ضَْمَر َواًمذِّ ْٕ َء ًَمُف وَم٠َمقَم٤مَدَه٤م صَماَلصمهَمَزا َيْٚمَتِٛمُس ا َٓ  ؾ  َذًمَِؽ َيُ٘مقُل ، يمُ  ٤مً َرْ

 
ِ
َء ًَمُف صُمؿ  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  ـْ اًْمَٕمٛمَ ♀َرْ َٓ َيْ٘مبَُؾ ُِم َ شَمَٕم٤ممَم  ٓ  َُم٤م يَم٤مَن إن  اَّلل  ِؾ إ

 .َواسْمُتِٖمَل سمِِف َوضْمُٝمُف { ٤مً ظَم٤مًمِّم

ضَْمُر وَ  ىُمْٚم٧م ( وَمٞمَُٙمقُن َهَذا َدًمِٞمالً  ) ْٕ يْمُر َُمثاًَل سَمَٓمَؾ قَمغَم َأن ُف إَذا اؾْمَتَقى اًْمَب٤مقِمَث٤مِن ا اًمذِّ

ضَْمُر  ْٕ يْمِر ، ا  ، َوًَمَٕمؾ  سُمْٓماَلَٟمُف ُهٜم٤َم خِلُُّمقِصٞم ٦ِم ـَمَٚم٥ِم اًمذِّ
ِ
َي٤مء َن ُف اْٟمَ٘مَٚم٥َم قَمَٛمُٚمُف ًمِٚمرِّ

ِٕ ،

٤م ُيَِم٤مِريُمُف سمِِخاَلِف ـَمَٚم٥ِم اعْمَْٖمٜمَِؿ  َ
ِ
َي٤مُء ُُمْبٓمٌِؾ ح َٝم٤مَد ، َواًمرِّ َٓ ُيٜم٤َمذِم اجْلِ َذا ىَمَّمَد سَمْؾ إ، وَم٢ِمٟم ُف 

ْٟمتَِٗم٤مَع سمِِف قَمغَم اًمٓم ٤مقَم٦ِم يَم٤مَن ًَمُف َأضْمٌر وَم٢ِمٟم ُف شَمَٕم٤ممَم َيُ٘مق ِٓ يملَِم َوا ُل : سم٠َِمظْمِذ اعْمَْٖمٜمَِؿ إهَم٤مفَم٦َم اعْمنُْمِ

                                                        

 149 – 1/148ذم هبج٦م اًمٜمٗمقس وحتٚمٞمٝم٤م سمٛمٕمروم٦م ُم٤مهل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ♫ ىم٤مل اسمـ أِب مجرة  117

م : " ىمقًمف ) ي٤م رؾمقَل اهلل ( ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن  2117ـه 1428،  2، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/

داة اعمسئقل سم٠مقمغم أؾمامئف قمغم احل٤مضم٦م ، ٕنف ىم٤مل أوًٓ ىمبؾ أن يذيمَر طم٤مضمتف ُمـ إدِب واًمسٜم ٦ِم شم٘مدُم٦م ُمٜم٤م

 ☼ ".  ي٤م رؾمقَل اهلل ، ورؾمقُل اهلل  أقمغم أؾمامئف 
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 َٓ ـْ قَمُدوٍّ َٟمٞماْلً } َو ٓ  يُمت٥َِم هَلُْؿ سمِِف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح {   َيٜم٤َمًُمقَن ُِم ُد اًمٜم  ، إ ٠ْمذُ َواعْمَُرا وُن ومِٞمِف ٞمُْؾ اْحَ

قم  . ٤مً َذْ

ـْ ىَمتََؾ ىَمتِٞمالً  ♀َوذِم ىَمْقًمِِف  َٓ  } َُم وَمَٚمُف ؾَمَٚمُبُف { ىَمبَْؾ اًْمِ٘مَت٤مِل َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف 

يملَِم  ٤مُِمُع ذِم ىمِت٤َمِل اعْمنُْمِ ٓ  ًمِٞمَْجَتِٝمَد اًمس   .ُيٜم٤َمذِم ىَمّْمُد اعْمَْٖمٜمَِؿ اًْمِ٘مت٤َمَل سَمْؾ َُم٤م ىَم٤مًَمُف إ

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة  َوذِم اًْمبَُخ٤مِريِّ   ◙ ُِم
ِ
 ♀ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ٓ  إياَمٌن ِِب َوشَمّْمِديٌؼ سمَِرؾُمقزِم َأْن ُأْرضِمَٕمُف  َٓ خُيِْرضُمُف إ ـْ ظَمَرَج ذِم ؾَمبِٞمٚمِِف  َ
ِ
ُ عم } اْٟمَتَدَب اَّلل 

 َٓ ـْ َأضْمٍر َأْو هَمٜمِٞمَٛم٦ٍم َأْو ُأْدظِمَٚمُف اجْلَٜم ٦َم { َو ِز سماَِم َٟم٤مَل ُِم ظَْمَب٤مَر َهِذِه َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ضَمَقا ْٕ  خَيَْٗمك َأن  ا

ظْمَب٤م يِؽ اًمٜمِّٞم ٦ِم إْذ اْْلِ ِد ََن٥ِْم  ٤مً ُر سمِِف َيْ٘متَِِض َذًمَِؽ هَم٤مًمِبشَمنْمِ َُجر 
ِ
يملَِم عم : صُمؿ  إٟم ُف َيْ٘مِّمُد اعْمنُْمِ

 
ِ
هِلِْؿ يَماَم } ظَمَرَج َرؾُمقُل اَّلل  ـْ َُمَٕمُف ذِم هُمَزاةِ  ♀َأُْمَقا ظَْمِذ قِمػِم  سمَِٛم ِٕ سَمْدٍر 

 يَمٚمَِٛم٦ِم 
ِ
ـْ إقْماَلء  ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م سَمْؾ َذًمَِؽ ُِم

ِ
َٓ ُيٜم٤َمذِم َذًمَِؽ َأْن شَمُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اَّلل  يملَِم { ، َو اعْمنُْمِ

وَن َأن  هَمػْمَ  ُ شَمَٕم٤ممَم قَمغَم َذًمَِؽ سَمْؾ ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : } َوشَمَقد  ُهْؿ اَّلل   شَمَٕم٤ممَم : َوَأىَمر 
ِ
 َذاِت اَّلل 

ُٝمْؿ سمَِذًمَِؽ َُمَع َأن   ْقيَم٦ِم شَمُٙمقُن ًَمُٙمْؿ { َوََلْ َيُذُم  ظْمَب٤مِر إظْمَب٤مر اًمِم  هَلُْؿ سمَِٛمَحب تِِٝمْؿ  اً ذِم َهَذا اْْلِ

هِلِْؿ َوىَمٓمْ  يملَِم َوَأظْمُذ َأُْمَقا  َيْدظُمُؾ ومِٞمِف إظَم٤موَم٦ُم اعْمنُْمِ
ِ
ُع ًمِْٚماَمِل ُدوَن اًْمِ٘مت٤َمِل وَم٢ِمقْماَلُء يَمٚمَِٛم٦ِم اَّلل 

 .َأؿْمَج٤مِرِهْؿ َوَٟمْحِقِه 

٤م طَمِدي٨ُم َأِِب ُهَرْيَرَة   َرضُمٌؾ ◙ َوَأُم 
ِ
قِمٜمَْد َأِِب َداُود } َأن  َرضُماًل ىَم٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

َٝم٤مَد ذِم ؾَمبِٞمؾِ   َوُهَق َيْبَتِٖمل قَمَرو ُيِريُد اجْلِ
ِ
َٓ َأضْمرَ  ٤مً اَّلل  ْٟمٞم٤َم وَمَ٘م٤مَل :  ـْ اًمد  ٞمِْف ًَمُف وَم٠َمقَم٤مَد قَمٚمَ  ُِم

َٓ َأضْمَر ًَمُف { وَمَٙم٠َمن ُف وَمِٝمَؿ  ٤مً صَماَلصم َأن  احْل٤َمُِمَؾ ُهَق اًْمَٕمَرُض  ♀يُمؾ  َذًمَِؽ َيُ٘مقُل 
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ٝمَ  يُؽ اجْلِ ٓ  وَم٢ِمٟم ُف ىَمْد يَم٤مَن شَمنْمِ ْٟمٞم٤َم وَم٠َمضَم٤مسَمُف سماَِم َأضَم٤مَب َوإِ ـْ اًمد   اً ٤مِد سمَِٓمَٚم٥ِم اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َأُْمرُِم

َح٤مسَم٦مِ  ٤مً َُمْٕمُرووم ـَ  ذِم اًمّم   سْم
ِ
وَم٢ِمٟم ُف َأظْمَرَج احْل٤َميمُِؿ َواًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد َصِحٞمٍح َأن  قَمْبَد اَّلل 

ُأىَم٤مشمُِٚمُف َوُيَ٘م٤مشمُِٚمٜمِل ، صُمؿ   اً ؿَمِديد ؿ  ُاْرُزىْمٜمِل َرضُمالً َيْقَم ُأطُمٍد ىَم٤مَل : اًمٚم ٝمُ  ◙ ضَمْحشٍ 

ؼْمَ طَمت ك َأىْمُتَٚمُف َوآظُمذَ   ؾَمَٚمَبُف . ُاْرُزىْمٜمِل قَمَٚمٞمِْف اًمّم 

ٟمْ  ـْ اًمد  َٝم٤مِد يَم٤مَن َأُْمروَمَٝمَذا َيُدل  قَمغَم َأن  ـَمَٚم٥َم اًْمَٕمَرِض ُِم ُزُه  ٤مً َُمْٕمُٚمقُم اً َٞم٤م َُمَع اجْلِ ضَمَقا

َ سمِٜمَْٞمٚمِِف  َح٤مسَم٦ِم وَمٞمَْدقُمقَن اَّلل  ًمِٚمّم 
118. 

 

 

 

 

 

                                                        

ُه َأن  َُمْٕمٜم٤َمُه َأن  وم ":  13/54ذح ُمسٚمؿ ذِم ♫ ىَم٤مَل اًمٜم َقِوي   118 َٓ جَيُقُز هَمػْمُ َقاُب اًم ِذي  ٤مًمّم 

َة إَذا ؾَمٚمُِٛمقا وَ  ـْ ََلْ َيْسَٚمْؿ ، َأْو ؾَمٚمَِؿ َوََلْ َيْٖمٜمَْؿ ، َوَأن  اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦َم ِهَل اًْمُٖمَزا ـْ َأضْمِر َُم هَمٜمُِٛمقا َيُٙمقُن َأضْمُرُهْؿ َأىَمؾ  ُِم

شم٥ِِّم قمَ  ُٚمقا صُمُٚمَثْل َأضْمِرِهْؿ اعْمؽَُمَ ـْ َأضْمِر هَمْزِوِهْؿ وَم٢ِمَذا طَمَّمَٚم٧ْم هَلُْؿ وَمَ٘مْد شَمَٕمج   ُِم
ٍ
ًْمَٖمْزِو ، غَم اذِم ُُمَ٘م٤مسَمَٚم٦ِم ضُمْزء

ـْ اًمّم   ِحٞمَح٦ِم اعْمَِْمُٝمقَرِة قَم ومُِؼ ًمِْْلطََم٤مِدي٨ِم اًمّم  ضَْمِر ، َوَهَذا ُيَقا ْٕ ـْ مُجَْٚم٦ِم ا َح٤مسَم٦ِم َوشَمُٙمقُن َهِذِه اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ُم ُِم

ـْ َأضْمِرهِ  ـْ َُم٤مَت ، َوََلْ َي٠ميُْمْؾ ُِم ـْ َأجْٜمََٕم٧ْم ًَمُف صَمَٛمَرشمُ  يَمَ٘مْقًمِِف } ُِمٜم ٤م َُم  " . ٤مُف وَمُٝمَق هَيَْدهُب٤َم { َأْي جَيْٜمِٞمٝمَ ؿَمٞمْئ٤ًم ، َوُِمٜم ٤م َُم
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 ُمـ آداب اًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم احلدي٨م اًمس٤مدس واًمٕمنمون : 

ـْ ؾُمَٚمٞماَْمَن سمْ * ـْ قَم٤مئَِِم٦َم قَم ـْ َأبِٞمِف قَم  ▲  ـِ سُمَرْيَدَة قَم
ِ
ىَم٤مًَم٧ْم : } يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّلل 

َر َأُِمػم ♀  ،  اً إَذا َأُم 
ِ
تِِف سمَِتْ٘مَقى اَّلل  ي ٦ٍم ، َأْوَص٤مُه ذِم ظَم٤مص  قَمغَم ضَمٞمٍْش َأْو َهِ

ـْ ُمَ  ـْ اعْمُْسٚمِِٛملَم ظَمػْم َوسمَِٛم  . اً َٕمُف ُِم

َٓ صُمؿ  ىَم٤مَل : ُاهْمُزوا قَمغَم اؾْم   ، ُاهْمُزوا ، َو
ِ
ـْ يَمَٗمَر سم٤ِمَّلَل   ، ىَم٤مشمُِٚمقا َُم

ِ
 ، ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ِ
ِؿ اَّلل 

َٓ شَمْ٘متُُٚمقا َوًمِٞمداً  َٓ َُتَثُِّٚمقا ، َو َٓ شَمْٖمِدُروا ، َو يملَِم  شَمُٖمٚم قا َو ـْ اعْمنُْمِ ك ُِم ، َوإَِذا ًَمِ٘مٞم٧م قَمُدو 

ـ   َأضَم٤مسُمقك إًَمٞمَْٝم٤م وَم٤مىْمبَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػ  قَمٜمُْٝمْؿ : ُاْدقُمُٝمْؿ  وَم٤مْدقُمُٝمْؿ إمَم صَماَلِث ظِمَّم٤مٍل ، وَم٠َمج ُتُٝم

ـْ َداِرِهْؿ إمَم َداِر  ِل ُِم ؾْماَلِم وَم٢ِمْن َأضَم٤مسُمقك وَم٤مىْمبَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ، صُمؿ  ُاْدقُمُٝمْؿ إمَم اًمت َحق  إمَم اْْلِ

ُْؿ َيُٙمقُٟمقنَ  ُهْؿ سم٠َِمَن  ـَ وَم٢ِمْن َأبَْقا وَم٠مظَْمؼِمْ َٓ َيُٙمقُن هَلُْؿ ذِم  اعْمَُٝم٤مضِمِري يَم٠َمقْمَراِب اعْمُْسٚمِِٛملَم ، َو

ْزَي٦َم ،  ٓ  َأْن جُي٤َمِهُدوا َُمَع اعْمُْسٚمِِٛملَم ، وَم٢ِمْن ُهْؿ َأبَْقا وَم٤مؾْم٠َمْخُٝمْؿ اجْلِ ٌء إ  َرْ
ِ
اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َواًْمَٗمْلء

ـْ قَمَٚمٞمْ   شَمَٕم٤ممَم َوىَم٤مشمِْٚمُٝمْؿ .وَم٢ِمْن ُهْؿ َأضَم٤مسُمقك وَم٤مىْمبَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ، وَم٢ِمْن َأبَْقا وَم٤مؾْمَتِٕم
ِ
 ِٝمْؿ سم٤ِمَّلَل 

٦َم َٟمبِٞمِِّف وَماَل شَمْٗمَٕمْؾ   َوِذُم 
ِ
٦َم اَّلل  ـٍ وَم٠َمَراُدوا َأْن دَمَْٕمَؾ هَلُْؿ ِذُم  ت َأْهَؾ طِمّْم َوإَِذا طَم٤مَسْ

ـْ َأْن خُتِْٗمرُ  تَؽ ، وَم٢ِمٟم ُٙمْؿ إْن خُتِْٗمُروا ِذمَمَُٙمْؿ َأْهَقُن ُِم ـْ اضْمَٕمْؾ هَلُْؿ ِذُم   ، َوإَِذا َوًَمِٙم
ِ
٦َم اَّلل  وا ِذُم 
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َٓ شَمْدِري :   وَماَل شَمْٗمَٕمْؾ ، سَمْؾ قَمغَم طُمْٙمِٛمؽ وَم٢ِمٟم ؽ 
ِ
َأَراُدوَك َأْن شُمٜمِْزهَلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ اَّلل 

َٓ { َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمِؿٌ   شَمَٕم٤ممَم َأْم 
ِ
 .119 َأتُِّمٞم٥ُم ومِٞمِٝمْؿ طُمْٙمَؿ اَّلل 

٤مئِرُ اجلَ ) ُهْؿ ٞمٍْش ( ُهْؿ اجْلُٜمُْد َأْو اًمس  َه٤م  -وَن إمَم احْلَْرِب َأْو هَمػْمُ َٓ هَمػْمِ  .ذِم ُٟمْسَخ٦ٍم 

ـْ اجْلَٞمِْش خَتُْرُج ُِمٜمُْف شُمِٖمػُم قَمغَم اًْمَٕمُدوِّ َوشَمْرضِمُع إًَمٞمْف ي ٦ٍم ( ِهَل اًْمِ٘مْٓمَٕم٦ُم ُِم  .121 ) َأْو َهِ

َٓ شَمُٖمٚم قا { سم٤ِمًْمَٖملْمِ اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم )  .٤121مً اعْمَْٖمٜمَِؿ ُُمْٓمَٚم٘مٞم٤َمَٟم٦ُم ذِم َواًْمُٖمُٚمقُل اخْلِ ، َو

                                                        

قمٛمر  ف سمٚمٖمف أن  ُم٤مًمؽ أن  : " قمـ  24/232ذم اًمتٛمٝمٞمد ♫ ىم٤مل طم٤مومظ اعمٖمرب اسمـ قمبد اًمؼم  119

يم٤من إذا سمٕم٨م هي٦م  ♀ف سمٚمٖمٜم٤م أن رؾمقل اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز يمت٥م إمم قم٤مُمؾ ُمـ قمامًمف أن  

ٚمقا وٓ َتثِّ ، وٓ شمٖمدروا ، قا ٓ شمٖمٚم  ، ٚمقن ُمـ يمٗمر سم٤مهلل ٘م٤مشمشمُ ، ذم ؾمبٞمؾ اهلل ، اهمزوا سمسؿ اهلل : ي٘مقل هلؿ 

ي٤مك إن ؿم٤مءَ ؿِم ذًمؽ جلٞمق وىمْؾ ،  وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمداً ،   . اهللُ  ؽ وها

ُمـ وضمقه صح٤مح ُمـ طمدي٨م سمريدة  ♀ّمؾ ُمٕمٜم٤مه قمـ اًمٜمبل وهذا احلدي٨م يت   

واسمـ ، ن ٘مرِّ ن سمـ ُمُ واًمٜمٕمام، وأِب ُمقؾمك إؿمٕمري ، ٤مل وصٗمقان سمـ قمس  ، وأنس سمـ ُم٤مًمؽ ، إؾمٚمٛمل 

  ╚" .  وضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم، ٤مس قمب  

هل اًمتل شمدظمؾ دار احلرب : : " اًمنّي٦م  5/41ذم اعمس٤مًمؽ ♫ ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب   121

 ُمستخٗمٞم٦م ، واجلٞمش : هق اًمذي يدظمٚمٝم٤م ُمٕمٚمٜم٤ًم، وًمٞمس ًمٕمدده٤م طمدٌّ " . 

سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م  مٌ ٤مًمٖمٚمقل حمر  : " وم 14/81ذم آؾمتذيم٤مر ♫ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم  121

" واًمٖمٚمقل يمثػمه وىمٚمٞمٚمف طمرام ، وأن ف قم٤مٌر وؿمٜم٤مٌر ، واًمِمٜم٤مر يمٚمٛم٦ٌم دمٛمع  14/185، وىم٤مل ذم "واْلمج٤مع

 اْلمج٤مع قمغم طمرُم٦م اًمٖمٚمقل.    12/265ذم ذح ُمسٚمؿ ♫ اًمٜم٤مَر واًمٕم٤مَر" ، وٟم٘مؾ اْلُم٤مم اًمٜمقوي 
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َٓ شَمْٖمِدُروا ( ال ،  ) َو   سمٙمِن اًمد 
ِ
 .122اًْمَٖمْدُر ِود  اًْمَقوَم٤مء

ـْ اعْمُْثَٚم٦ِم ، ُيَ٘م٤مُل َُمث َؾ سم٤ِمًْمَ٘متِٞمِؾ إَذا ىَمَٓمَع َأنَْٗمُف َأْو ُأُذَٟمُف َأْو َُمَذايمػَِمُه أَ  َٓ َُتَثُِّٚمقا ( ُِم ْو ) َو

ومِِف  ـْ َأـْمَرا  .123ؿَمٞمْئ٤ًم ُِم

                                                        

وهذا ، ي٘متؾ  صمؿ   ـَ ُمِّ ١مَ يُ  أنْ واًمٖمدر : "   81 - 14/81ذم آؾمتذيم٤مر ♫ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم  122

) ) اْليامن ىمٞمد اًمٗمتؽ ٓ يٗمتؽ  ♀ىم٤مل رؾمقل اهلل ، واًمٖمدر واًم٘متؾ ؾمقاء ،  سم٢ممج٤مع طمرامٌ 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد إؾمتف هذه همدرة ومالن ( (  ًمقاءٌ  هم٤مدرٍ  ًمٙمؾِّ  رومعُ ) ) يُ  ☼ُم١مُمـ ( (  وىم٤مل 

 اًمٖمدر .  رُم٦ماْلمج٤مع قمغم طم  12/265ذم ذح ُمسٚمؿ ♫ وٟم٘مؾ اْلُم٤مم اًمٜمقوي " ، 

، ُم٦م ذم اًمسٜم٦م اعمجتٛمع قمٚمٞمٝم٤م اعمثٚم٦م حمر  : "  14/81ذم آؾمتذيم٤مر ♫ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم  123

◙ سمـ ُمسٕمقد اأهؾ اْليامن ( ( ُمـ طمدي٨م  اًمٜم٤مس ىمتٚم٦مً  ) ) أقمػ   ♀رؾمقل اهلل  ىم٤مل

) ) إذا :أنف ىم٤مل  ♠قمـ اًمٜمبل ◙ وُمـ طمدي٨م ؿمداد سمـ أوس ،  ♀قمـ اًمٜمبل 

) ) أن ¶ ٛمران سمـ طمّملم رة وقمِ ٛمُ وُمـ طمدي٨م احلسـ قمـ ؾَم  ،( (  تٚم٦مىمتٚمتؿ وم٠مطمسٜمقا اًم٘مِ 

اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر اسمـ اًمٕمرِب ذم اًم٘مبس ذم ذح وٟم٘مؾ " . َنك قمـ اعمثٚم٦م ( ( ♀رؾمقل اهلل 

م ،   2118، ت: د. حمٛمد قمبد اهلل ، دار اًمٖمرب اْلؾمالُمل ، شمقٟمس ،  2/596ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمـ أنس 

 اعمثٚم٦م .  اْلمج٤مع قمغم طمرُم٦م  12/265ذم ذح ُمسٚمؿ ♫ اْلُم٤مم اًمٜمقوي و 

وَل ، أمجع اًمٕمٚمامء قمغم اًم٘مقل هبذا احلدي٨م  : " 332 – 24/331ذم اًمتٛمٝمٞمد ♫ وىم٤مل 

احلرب وٓ ىمتؾ إـمٗم٤مل ذم دار ، وٓ اعمثٚم٦م ، وٓ اًمٖمدر ، خيتٚمٗمقا ذم رء ُمٜمف ومال جيقز قمٜمدهؿ اًمٖمٚمقل 

 ".  سم٢ممج٤مع وهذا ٓ َيؾ  ، صمؿ ي٘متؾ  احلرِب   ـَ واًمٖمدر أن ي١مُم  ، 
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 َٓ ـ  اًمت ْٙمٚمِٞمِػ ) َو ُد هَمػْمُ اًْمَب٤مًمِِغ ؾِم شَمْ٘مُتُٚمقا َوًمِٞمًدا ( اعْمَُرا
124. 

 .125} وَم٤مْدقُمُٝمْؿ إمَم صَماَلِث ظِمَّم٤مٍل { َأْي إمَم إطْمَدى صَماَلِث ظِمَّم٤ملٍ 

ـ  َأضَم٤مسُمقك إًَمٞمَْٝم٤م وَم٤مىْمبَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػ  قَمٜمُْٝمْؿ ( َأْي اًْمِ٘مَت٤مَل َوسَمٞم ٜمََٝم٤م سمَِ٘مْقًمِ                 فِ ) وَم٠َمج ُتُٝم

ـْ َداِرِهْؿ إمَم  ِل ُِم ؾْماَلِم وَم٢ِمْن َأضَم٤مسُمقك وَم٤مىْمبَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ صُمؿ  ُاْدقُمُٝمْؿ إمَم اًمت َحق  } ُاْدقُمُٝمْؿ إمَم اْْلِ

ُْؿ َيُٙمقُٟمقَن يَم٠َمقْمَراِب اعْمُْسٚمِِٛملَم { َوسَمَٞم٤مُن طُمٙمْ  ُهْؿ سم٠َِمَن  ـَ وَم٢ِمْن َأبَْقا وَم٠مظَْمؼِمْ ِؿ َداِر اعْمَُٝم٤مضِمِري

ـْ  َٓ َيُٙمقُن هَلُْؿ ذِم اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم ( اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ُم َُم٤م ُأِصٞم٥َم ُِم ٜمَُف ىَمْقًُمُف ) َو َأقْمَراِب اعْمُْسٚمِِٛملَم شَمَْمٛم 

يَم٤مِب   َُم٤مِل َأْهِؾ احْلَْرِب َوَأْوضَمَػ قَمَٚمٞمِْف اعْمُْسٚمُِٛمقَن سم٤ِمخْلَٞمِْؾ َواًمرِّ

 ( ُهَق َُم٤م طَمَّمَؾ ًمِْٚمُٛمْسٚمِِٛملَم ُمِ 
ِ
َٓ ضِمَٝم٤مٍد ) َواًْمَٗمْلء ـْ هَمػْمِ طَمْرٍب َو ٤مِر ُِم ِل اًْمُٙمٗم   .ـْ َأُْمَقا

ـْ اًمث اَلِث  ْزَي٦َم ( َوِهَل اخْلَّْمَٚم٦ُم اًمث ٤مٟمِٞم٦َُم ُِم ؾْماَلَم ) وَم٤مؾْم٠َمْخُٝمْؿ اجْلِ )وَم٢ِمْن ُهْؿ َأبَْقا ( َأْي اْْلِ

ـْ قمَ   َوىَم٤مشمِْٚمُٝمْؿ ( َوَهِذِه  َٚمْٞمِٝمؿْ ) وَم٢ِمْن ُهْؿ َأضَم٤مسُمقك وَم٤مىْمبَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َوإِْن ُهْؿ َأبَْقا وَم٤مؾْمَتِٕم
ِ
سم٤ِمَّلَل 

٦َم َٟمبِٞمِّفِ   َوِذُم 
ِ
٦َم اَّلل  ـٍ وَم٠َمَراُدوك َأْن دَمَْٕمَؾ هَلُْؿ ِذُم  ت َأْهَؾ طِمّْم  اخْلَّْمَٚم٦ُم اًمث ٤مًمَِث٦ُم } َوإَِذا طَم٤مَسْ

                                                        

حمٛمد :، ت  3/11سمٗمقائد ُمسٚمؿ  ذم اعمُٕمٚمِؿ♫ اح٤مزري أبق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم ىم٤مل  124

َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َوًمِٞمًدا ("  م1992،  2اًمِم٤مذزم اًمٜمٞمٗمر ، دار اًمٖمرب اْلؾمالُمل ، سمػموت ، ط/ إٟمام ذًمؽ  ) َو

هؿ هلؿ ُمـ مجٚم٦م إُمقال وَل ٕن  إـمٗم٤مَل ٓ ٟمٙم٤مي٦َم ومٞمٝمؿ وٓ ىمت٤مل وٓ َضر سم٠مهؾ اْلؾمالم ، سمؾ 

 يبٚمٖمقا اًمتٙمٚمٞمػ ، ومٚمٝمذا َل ي٘متٚمقا ". 

 .  9/2781. يٜمٔمر : اًمٙم٤مؿمػ اخلّم٤مل اًمثالث هل اْلؾمالم وإقمٓم٤مء اجلزي٦م واعم٘م٤مشمٚم٦م 125
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تَؽ { قَمٚم َؾ اًمٜم ْٝمَل سمَِ٘مْقًمِِف ) وَم٢مِ  ـْ اضْمَٕمْؾ هَلُْؿ ِذُم   وَماَل شَمْٗمَٕمْؾ َوًَمِٙم
ِ
ٟم ُٙمْؿ إْن خُتِْٗمُروا ( سم٤ِمخْل٤َمء

ضُمَؾ إَذا َٟمَ٘مْْم٧م قَمْٝمَدُه َوِذَُم٤مَُمُف } ذمَِمَُٙمْؿ َأْهَقُن  ـْ َأظْمَٗمْرُت اًمر   ُِم
ِ
ء ا  َواًمر 

ِ
اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم َواًْمَٗم٤مء

 وَماَل 
ِ
 .َوإَِذا َأَراُدوك َأْن شُمٜمِْزهَلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ اَّلل 

ِ
٦َم اَّلل  ـْ َأْن خُتِْٗمُروا ِذُم  شَمْٗمَٕمْؾ سَمْؾ قَمغَم ُِم

 َٓ  شَمَٕم٤ممَم َأْم 
ِ
َٓ شَمْدِري َأتُِّمٞم٥ُم ومِٞمِٝمْؿ طُمْٙمَؿ اَّلل   . (طُمْٙمِٛمؽ { قَمٚم َؾ اًمٜم ْٝمَل سمَِ٘مْقًمِِف ) وَم٢ِمٟم ؽ 

ـْ َيْٖمُزو َأْوَص٤مُه سمَِتْ٘مَقى  َُِمػُم َُم ْٕ ُومَم ( َدل  قَمغَم َأن ُف إَذا سَمَٕم٨َم ا ْٕ ذِم احْلَِدي٨ِم َُمَس٤مئُِؾ ) ا

 
ِ
ـَ ،  اَّلل  ـْ اعْمَُج٤مِهِدي ـْ َيّْمَحُبُف ُِم ـْ اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم ،  اً ظَمػْم  َوسمَِٛم ُه سمِتَْحِريِؿ اًْمُٖمُٚمقِل ُِم ،    ، صُمؿ  خُيْؼِمُ

يملَِم ، َوحَتِْريِؿ اعْمُْثَٚم٦ِم ، َوحَتِْريِؿ اًْمَٖمْدِر  َُم٤مٌت ، َوحَتِْريِؿ ىَمتِْؾ ِصْبَٞم٤مِن اعْمنُْمِ َوَهِذِه حُمَر 

مْج٤َمِع   .سم٤ِمْْلِ

ؾْماَلِم ىَمبَْؾ ىمَِت٤مهِلِْؿ  يملَِم إمَم اْْلِ َُِمػُم اعْمنُْمِ ْٕ َوفَم٤مِهُرُه َوإِْن ، 126َوَدل  قَمغَم َأن ُف َيْدقُمق ا

ؾْمتِْحب٤َمِب  ِٓ قْمَقُة ًَمِٙمٜم ُف َُمَع سُمُٚمقهِمَٝم٤م َُيَْٛمُؾ قَمغَم ا يَماَم َدل  ًَمُف إهَم٤مَرشُمُف ، يَم٤مَن ىَمْد سَمَٚمَٖمْتُٝمْؿ اًمد 

وَن قَمغَم سَمٜمِل اعْمُ ♀ ّْمَٓمٚمِِؼ َوُهْؿ هَم٤مر 
ٓ  َوضَم٥َم ُدقَم٤مُؤُهْؿ 127  .128َوإِ

                                                        

 .   3/9يٜمٔمر : اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ ، اح٤مزري  126

اًمذي ٓ قمٚمؿ واًمٖمر واًمٖمرير: اًمٖم٤مومؾ  ، هم٤مرون سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًمراء أي هم٤مومٚمقن 127

، يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م  4/88يٜمٔمر : ذح ُمسٜمد اًمِم٤مومٕمل ، اًمراومٕمل .  قمٜمده سم٤مُٕمقر

 . 7/57،  ذح اًمبخ٤مري ، اسمـ سمٓم ٤مل  1/655اًمّمحٞمحلم ، اسمـ اجلقزي 

أن اًمٜمبل  ¶ قمغم ضمقاز اًمتبٞمٞم٧م سمحدي٨م اسمـ قمٛمر ♫وىمد اؾمتدل اًمِم٤مومٕمل  128

 .  5/372اًمِم٤مذم ذم ذح ُمسٜمد اًمِم٤مومٕمل  . يٜمٔمر :ونأهم٤مر قمكم سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وهؿ هم٤مر  ♀ 
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وٌع َٟمْدسمَوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُدقَم٤مئِِٝمْؿ إمَم اهْلِْجَرِة سَمْٕمَد إؾْماَل  سمَِدًمِٞمِؾ َُم٤م ذِم  ٤مً ُِمِٝمْؿ َوُهَق َُمنْمُ

 
ِ
ْذِن هَلُْؿ ذِم اًْمَبَ٘م٤مء ـْ اْْلِ  .احْلَِدي٨ِم ُِم

َٓ َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  اًْمَٖمٜمِ  قَْمَراَب  ْٕ ٓ  اعْمَُٝم٤مضِمُروَن ، َوَأن  ا ُٝماَم إ َٓ َيْسَتِح٘م  ٞمَٛم٦َم َواًْمَٗمْلَء 

ُه إمَم ظِماَلومِِف  ٤مومِِٕمل  َوَذَه٥َم هَمػْمُ َٝم٤مَد َوإًَِمٞمِْف َذَه٥َم اًمِم  وا اجْلِ ٓ  َأْن ََيرُْضُ طَمؼ  هَلُْؿ ومِٞمَٝم٤م إ

قَمْقا َٟمْسَخ احْلَِدي٨ِم َوََلْ َي٠ْمتُقا سمؼُِمْ   .َه٤مٍن قَمغَم َٟمْسِخِف َواد 

ـْ يُمؾِّ يَم٤مومٍِر يمَِت٤مِِبٍّ َأْو  ْزَي٦َم شُم١ْمظَمُذ ُِم
) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمَِٞم٦ُم ( ذِم احْلَِدي٨ِم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  اجْلِ

 قَمَرِِبٍّ 
 يمَِت٤مِِبٍّ َأْو هَمػْمِ

ك ( َوُهَق قَم٤ممٌّ ، َوإمَِم َهَذا َذَه٥َم َُم٤مًمٌِؽ  هَمػْمِ  ًمَِ٘مْقًمِِف ) قَمُدو 

٤م  مُهَ َْوَزاقِمل  َوهَمػْمُ ْٕ  .َوا

ـْ َأهْ  ٓ  ُِم َٓ شُمْ٘مبَُؾ إ ٤َم  ٤مومِِٕمل  إمَم َأَن  يَم٤مُٟمقا َأْو  ٤مً ِؾ اًْمِٙمَت٤مِب َواعْمَُجقس قَمَرسمَوَذَه٥َم اًمِم 

ْزَي٦َم { سَمْٕمَد ِذيْمِر َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب َوًمَِ٘مْقًمِِف  قَمَجامً  ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : } طَمت ك ُيْٕمُٓمقا اجْلِ

: } ؾُمٜم قا هِبِْؿ ؾُمٜم ٦َم َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب { َوَُم٤م قَمَداُهْؿ َداظِمُٚمقَن ذِم قُمُٛمقِم ىَمْقًمف  ♀

يملَِم طَمٞم٨ُْم  َٓ شَمُٙمقَن ومِْتٜم٦ٌَم { َوىَمْقًُمُف : } وَم٤مىْمتُُٚمقا اعْمنُْمِ شَمَٕم٤ممَم : } َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمت ك 

ـْ احْلَِدي٨ِم سم٠َِمن فُ  ِل  َوضَمْدَُتُقُهْؿ { َواقْمَتَذُروا قَم َُْمِر سم٤ِمًمت َحق  ْٕ ٦َم سمَِدًمِٞمِؾ ا َواِرٌد ىَمْبَؾ وَمتِْح َُمٙم 

ك ُمَ  َد سمَِٕمُدوِّ ٌل سم٠ِمَن  اعْمَُرا َي٤مِت سَمْٕمَد اهْلِْجَرِة وَمَحِدي٨ُم سُمَرْيَدَة َُمٜمُْسقٌخ َأْو ُُمَت٠َمو  ْٔ ـْ َواهْلِْجَرِة َوا

ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب   .يَم٤مَن ُِم

ـْ يُمؾِّ يَم٤مومٍِر ًمُِٕمُٛمقِم طَمِدي٨ِم سُمَرْيَدَة ) ىُمْٚم٧م ( َوَاًم ِذي َئْمَٝمُر قمُ  ْزَي٦ِم ُِم ُٛمقُم َأظْمِذ اجْلِ

. ◙ 
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ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمت٤َمِب  ْزَي٦ِم ُِم َي٦ُم وَم٠َموَم٤مَدْت َأظْمَذ اجْلِ ْٔ ٤م ا ـْ ، َوَأُم  ظَْمِذَه٤م ُِم
ِٕ ْض  َوََلْ شَمَتَٕمر 

ِهْؿ  َٓ ًمَِٕمَدِم َأظْمِذَه٤م ، هَمػْمِ َ َأظْمَذهَ ، َو ك قَمغَم َواحْلَِدي٨ُم سَملم  ِهْؿ ، َوَْحُْؾ قَمُدوِّ ـْ هَمػْمِ ٤م ُِم

ْرؿَم٤مدِ ، َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب ذِم هَم٤مَي٦ِم اًْمُبْٕمِد  ـُ يَمثػٍِم ذِم اْْلِ ْزَي٦ِم إٟم اَم َٟمَزًَم٧ْم  129َوإِْن ىَم٤مَل اسْم إن  آَي٦َم اجْلِ

َْوصَم٤مِن َوََلْ َيْبَؼ سَمْٕمدَ  ْٕ يملَِم َوقَمَبَدِة ا
 طَمْرِب اعْمنُْمِ

ِ
ٓ  َأْهَؾ اًْمِٙمَت٤مِب ،  سَمْٕمَد اْٟمِ٘مَْم٤مء ُٟمُزوهِل٤َم إ

٤مومِِٕملِّ  َْذَه٥ِم إَُم٤مُِمِف اًمِم 
ِ
ُه سم٠َِمن ُف ََلْ َيبَْؼ سَمْٕمَد ُٟمُزوِل آَي٦ِم ، ىَم٤مًَمُف شَمْ٘مِقَي٦ًم عم َٓ خَيَْٗمك سُمْٓماَلُن َدقْمَقا َو

ـْ َأْهِؾ وَم٤مرِ  ٓ  َأْهَؾ اًْمِٙمَت٤مِب سَمْؾ سَمِ٘مَل قُمب ٤مُد اًمٜمِّػَماِن ُِم ْزَي٦ِم إ َْصٜم٤َمِم اجْلِ ْٕ ِهْؿ َوقُمب ٤مُد ا ٍس َوهَمػْمِ

ـْ َأْهِؾ اهْلِٜمِْد .  ُِم

ٓ  سَمْٕمَد اًْمَٗمْتِح َوىَمْد َدظَمَؾ اًْمَٕمَرُب ذِم  ْع إ ٤َم ََلْ شُمنْمَ َن 
ـْ اًْمَٕمَرِب وَمِْلَ ٤م قَمَدُم َأظْمِذَه٤م ُِم َوَأُم 

٤مِرٌب وَمَٚمْؿ َيْبَؼ ومِٞمِٝمْؿ سَمْٕمدَ  ؾْماَلِم َوََلْ َيبَْؼ ُِمٜمُْٝمْؿ حُمَ
ُب  اْْلِ ـْ شُمرْضَ َٓ َُم ـْ ُيْسبَك َو اًْمَٗمْتِح َُم

ؾْماَلمِ  ـْ اْْلِ ـْ ظَمَرَج سَمْٕمَد َذًمَِؽ قَم ْزَي٦ُم سَمْؾ َُم ؾْماَلُم  قَمَٚمٞمِْف اجْلِ ٞمُْػ َأْو اْْلِ ٓ  اًمس  ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٚمٞمَْس إ

ِة َوىَمْد ؾَمبَك  د  ـْ اًْمٕمَ  ♀يَماَم يَم٤مَن َذًمَِؽ احْلُْٙمُؿ ذِم َأْهِؾ اًمرِّ َرِب سَمٜمِل ىَمْبَؾ َذًمَِؽ ُِم

ٓ  ذِم ؾَمَب٤مَي٤م َأْوـَم٤مٍس ، َواؾْمَتَٛمر  َهَذا   إ
ِ
ؾْمتؼِْمَاء

ِٓ ِزَن ، َوَهْؾ طَمِدي٨ُم ا اعْمُّْمَٓمٚمِِؼ َوَهَقا

ِه  وِم َوذِم  ♀احْلُْٙمُؿ سَمْٕمَد قَمٍْمِ َح٤مسَم٦ُم  سماَِلَد وَم٤مِرَس َواًمر  وَمَٗمتََح٧ْم اًمّم 

٤مُم َواًْمِٕمرَ  ـْ قَمَجِٛملٍّ سَمْؾ َرقَم٤مَي٤مُهْؿ اًْمَٕمَرُب ظُمُّمقًص٤م اًمِم  ـْ قَمَرِِبٍّ ُِم اُق َوََلْ َيبَْحُثقا قَم

ـْ اؾْمتَْقًَمْقا قَمَٚمْٞمِف . ْزَي٦ِم قَمغَم مَجِٞمِع َُم بِْل َواجْلِ ُٛمقا طُمْٙمَؿ اًمس   قَمٛم 

                                                        

 .  2/335إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف إمم أدًم٦م اًمتٜمبٞمف  129
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ْزَي٦ِم َووَمْرُوَٝم٤م ◙ َوهِبََذا ُيْٕمَرُف َأن  طَمِدي٨َم سُمَرْيَدَة  يَم٤مَن سَمْٕمَد ُٟمُزوِل وَمْرِض اجْلِ

ـْ يَم٤مَن سَمْٕمَد اًمْ  َءٌة َوًمَِذا ََنَك ومِٞمِف قَم ٜم٦َِم اًمث ٤مٟمِٞم٦َِم قِمٜمَْد ُٟمُزوِل ؾُمقَرِة سَمَرا َٗمتِْح وَمَٙم٤مَن وَمْرُوَٝم٤م ذِم اًمس 

ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ ذِم  ٓ  سَمْٕمَد ُأطُمٍد ، َوإمَِم َهَذا اعْمَْٕمٜمَك ضَمٜمََح اسْم اعْمُْثَٚم٦ِم َوََلْ َيٜمِْزْل اًمٜم ْٝمُل قَمٜمَْٝم٤م إ

َٓ خَيَْٗمك  شُمُف َو  .ىُمق 

٦َم  َُِمػُم ِذُم  ْٕ ـْ إضَم٤مسَم٦ِم اًْمَٕمُدوِّ إمَم َأْن جَيَْٕمَؾ هَلُْؿ ا ـَ احْلَِدي٨ُم قَم ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مًمَِث٦ُم ( شَمَْمٛم 

َتُف  ٦َم َرؾُمقًمِِف سَمْؾ َأْن جَيَْٕمَؾ هَلُْؿ ِذُم   َوِذُم 
ِ
ـْ َُمَٕمُف إَذا أَ ، اَّلل  َُِمػَم َوَُم ْٕ ظْمَٗمُروا َوىَمْد قَمٚم َٚمُف سم٠ِمَن  ا

َتُف شَمَٕم٤ممَم  ـْ َأْن خَيِْٗمُروا ِذُم   ُِم
ِ
َتُٝمْؿ َأْي َٟمَ٘مُْمقا قَمْٝمَدُهْؿ وَمُٝمَق َأْهَقُن قِمٜمَْد اَّلل  ٤مَن َوإِْن يمَ ، ِذُم 

ُم ٦ِم حُمَر  ُم   . ٤مً ُُمْٓمَٚم٘م ٤مً َٟمْ٘مُض اًمذِّ

َٓ ًمِٚمت ْحِريِؿ  َْصَؾ ومِٞمفِ ، ىمِٞمَؾ َوَهَذا اًمٜم ْٝمُل ًمِٚمت ٜمِْزيِف  ْٕ ـ  ا َوَدقْمَقى ، اًمت ْحِريُؿ  َوًَمِٙم

َٓ شَمتِؿ   مْج٤َمِع قَمغَم َأن ُف ًمِٚمت ٜمِْزيِف   .اْْلِ

 
ِ
هِلِْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ اَّلل  ـْ إْٟمَزا ـَ اًمٜم ْٝمَل قَم َٓ َيْدِري َأجُِّمٞم٥ُم ، َويَمَذًمَِؽ شَمَْمٛم  َوقَمٚم َٚمُف سم٠َِمن ُف 

 َٓ  َأْم 
ِ
َٓ  وَماَل ُيٜمِْزهُلُْؿ قَمغَم ، ومِٞمِٝمْؿ طُمْٙمَؿ اَّلل  َٓ َيْدِري َأجََ٘مُع َأْم   

ٍ
ء سَمْؾ ُيٜمِْزهُلُْؿ قَمغَم ، َرْ

َتِٝمٍد ، طُمْٙمِٛمِف  ضْمتَِٝم٤مِد َُمَع َواطِمٍد َوًَمٞمَْس يُمؾ  جُمْ ِٓ َوُهَق َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  احْلَؼ  ذِم َُمَس٤مئِِؾ ا

.  ُُمِّمٞمًب٤م ًمِْٚمَحؼِّ

 

                                                        

 .  3/315، اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد زاد اعمٕم٤مد  131



111 

 

 طمّد اًمبٙمر واًمثٞم٥ّم إذا زٟمٞم٤م  احلدي٨م اًمس٤مسمع واًمٕمنمون : 

٤مُِم٧ِم قمَ  * ـِ اًمّم   ◙ ـْ قُمَب٤مَدَة سْم
ِ
          :  ♀ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ـ  ؾَمبِٞمالً  ، وَمَ٘مدْ 131} ظُمُذوا قَمٜمِّل ، ظُمُذوا قَمٜمِّل  ُ هَلُ ، اًْمبِْٙمُر سم٤ِمًْمبِْٙمِر ضَمْٚمُد ُِم٤مَئ٦ٍم  ضَمَٕمَؾ اَّلل 

ضْم   ُؿ { َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ .َوَٟمْٗمُل ؾَمٜم٦ٍَم ، َواًمث ٞم٥ُِّم سم٤ِمًمث ٞم٥ِِّم ضَمْٚمُد ُِم٤مَئ٦ٍم َواًمر 

ُومَم " طُمْٙمُؿ اًْمبِْٙمِر إَذا َزَٟمك ْٕ ُد سم٤ِمًْمبِْٙمِر قِمٜمَْد  132ذِم احْلَِدي٨ِم َُمْس٠َمَخَت٤مِن : " ا ، َواعْمَُرا

 : احْلُر  اًْمَب٤مًمُِغ اًم ِذي ََلْ جُي٤َمُِمْع ذِم ٟمَِٙم٤مٍح َصِحٞمٍح ، َوىَمْقًُمُف ) سم٤ِمًْمبِْٙمِر ( َهَذا ظَمَرَج 
ِ
اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء

                                                        

"ظُمُذوا قَمٜمِّل، ظُمُذوا ♀ ف ىمقًمُ : "  7/118ذم اعمس٤مًمؽ ♫ ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب  131

ٓ  ًمٞم١ُم٤مً وشمٜمبٞمٝم اً " شم٠ميمٞمدقَمٜمِّل َد هبذا اًم٘مقل وَٟمبَف ، وم٢مّٟمف ُم٤م سُمِٕم٨َم إِ ظَمَذ قمٜمف، وىمد يم٤من ؾمَبَؼ إظمُذ قمٜمف، وَم٠ميم 

 ."قمغم ىَمدِر احلُٙمؿِ 

ٟم٤م اًمزِّ  ىمقًمف: "ظمذوا قمٜمل" أي: ظمذوا احلٙمؿ ذم طمدِّ : " 5/261ذم اًمِم٤مذم ♫ وىم٤مل اسمـ إثػم 

أو ٕنف ،  قمٜمف أقمٓم٤مه ُمٕمٜم٤مه اً ف ح٤م يم٤من احلٙمؿ ص٤مدردى سمٛمـ: ٕن  قمٜمل، وإٟمام قمدى إظمذ سمٕمـ وإٟمام يتٕم

 ." لأقمٓمك ومٕمؾ إظمذ ُمٕمٜمك اًمرواي٦م أي: ارووا طمٙمؿ اًمزٟم٤م قمٜمّ 

َٓ ُِمْٚمِؽ َيِٛملٍم ، َوَهَذا ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف اًمزٟمك : هق  132 َٓ ؿُمبَْٝم٦ِم ٟمَِٙم٤مٍح َو  َوىَمَع قَمغَم هَمػْمِ ٟمَِٙم٤مٍح َو
ٍ
يُمؾ  َوْطء

ؾْماَلِم ، َوإِْن يَم٤مُٟمقا اظْمَتٚمَ   اْْلِ
ِ
ـْ قُمَٚماَمء   ُٗمقا ومِٞماَم ُهَق ؿُمبَْٝم٦ٌم شَمْدَرُأ احْلُُدوَد مِم ٤م ًَمٞمَْس سمُِِمبَْٝم٦ٍم َداِرَئ٦ٍم .سم٤ِمجْلُْٛمَٚم٦ِم ُِم

 4/176، قمٛمدة اًمرقم٤مي٦م قمغم ذح اًمقىم٤مي٦م ، قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي  746يٜمٔمر : سمدي٦م اعمجتٝمد ص: 

 م . 2119،  1، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/
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ٌء يَم٤مَن َُمَع سمِْٙمٍر َأوْ خَمْ  ُد سمِِف َُمْٗمُٝمقُُمُف وَم٢ِمٟم ُف جَي٥ُِم قَمغَم اًْمبِْٙمِر اجْلَْٚمُد ؾَمَقا َن ُف ُيَرا ِٕ  َرَج اًْمَٖم٤مًم٥ِِم : 

٦ِم اًْمَٕمِسٞمِػ   .صَمٞم٥ٍِّم يَماَم ذِم ىمِّم 

يِن اًْمبِ  133ِري٥ِم َوىَمْقًُمُف " ) َٟمْٗمُل ؾَمٜم٦ٍَم ( ومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب اًمت ٖمْ  ا َوَأن ُف  ٤مً ْٙمِر قَم٤مُمًمِٚمز 

٤مومِِٕمل  َوَأْْحَُد َوإؾِْمَح٤مُق  َْرسَمَٕم٦ُم َوَُم٤مًمٌِؽ َواًمِم  ْٕ ـْ ََت٤َمِم احْلَدِّ ، َوإًَِمْٞمِف َذَه٥َم اخْلَُٚمَٗم٤مُء ا ُِم

مْج٤َمعَ  قَمك ومِٞمِف اْْلِ ُهْؿ َواد  َوهَمػْمُ
134 . 

َٓ جَي٥ُِم اًمت   ْٖمِري٥ُم ، َواؾْمَتَدل  احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم سم٠َِمن ُف ََلْ ُيْذيَمْر َوَذَهب٧َْم اهْل٤َمَدِوي ٦ُم َواحْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم إمَم َأن ُف 

َن   ِٕ ُف ذِم آَي٦ِم اًمٜم قِر ، وَم٤مًمت ْٖمِري٥ُم ِزَي٤مَدٌة قَمغَم اًمٜم صِّ َوُهَق صَم٤مسم٧ٌِم سمَِخؼَمِ اًْمَقاطِمِد وَماَل ُيْٕمَٛمُؾ سمِِف : 

 . ٤مً ُن َٟم٤مؾِمخَيُٙمق

سُمُف َأن  احْلَِدي٨َم َُمِْمُٝمقٌر ًمَِٙمثْ  َح٤مسَم٦ِم ، َوىَمْد َوضَمَقا ـْ اًمّم  ـْ قَمِٛمَؾ سمِِف ُِم َرِة ـُمُرىِمِف َويَمْثَرِة َُم

ـْ اًْمَ٘مْٝمَ٘مَٝم٦ِم   ُِم
ِ
 135قَمِٛمَٚم٧ْم احْلَٜمَِٗمٞم ٦ُم سمِِٛمْثٚمِِف سَمْؾ سمُِدوٟمِِف يَمٜمَْ٘مِض اًْمُقُوقء

ِ
ِز اًْمُقُوقء َوضَمَقا

 َوَهَذا ُِمٜمُْف . َوهَمػْمِ َذًمَِؽ مِم ٤م ُهَق ِزَي٤مَدٌة قَمغَم َُم٤م ذِم اًْمُ٘مْرآنِ 136سم٤ِمًمٜم بِٞمِذ 

                                                        

َواًمت ْٖمِري٥ُم َيّْمُدق سماَِم ُيْٓمَٚمُؼ قَمَٚمٞمِْف اؾْمُؿ  : " 1351ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر ص: ♫ ىم٤مل اًمِمقيم٤مين  133

قماًْمٖمُ  َٓ َيّْمُدُق قَمَٚمٞمِْف اؾْمُؿ اًْمُٖمْرسَم٦ِم ومِٞمِف ، ىمِٞمَؾ َوَأىَمٚم   ٤مً ْرسَم٦ِم َذْ ـْ اعْمََحؾِّ اًم ِذي  ايِن قَم ِج اًمز  ـْ إظْمَرا ُف ، وَماَل سُمد  ُِم

 ". َُمَس٤موَم٦ُم ىَمٍْمٍ 

  . 9/88اًمتٛمٝمٞمد  134

 . 3/437ًمتح٘مٞمؼ يٜمٔمر : شمٜم٘مٞمح ا 135
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ـُ اعْمُٜمِْذِر : } َأىْمَسَؿ اًمٜم بِل   ٦ِم اًْمَٕمِسٞمِػ َأن ُف َيْ٘مِِض  ♀َوىَم٤مَل اسْم ذِم ىمِّم 

ُ ًمِِٙمَت٤مِب   صُمؿ  ىَم٤مَل : إن  قَمَٚمٞمِْف ضَمْٚمَد ُِم٤مَئ٦ٍم َوشَمْٖمِري٥َم قَم٤مٍم { َوُهَق اعْمُبلَمِّ
ِ
 ،  سمِِٙمَت٤مِب اَّلل 

ِ
اَّلل 

 .قَمغَم ُرُءوِس اعْمَٜم٤َمسمِِر ◙ "  َوظَمَٓم٥َم سمَِذًمَِؽ " قُمَٛمرُ 

َح ٤م َرَأى َوْٕمَػ ضَمَقاِب احْلَٜمَِٗمٞم ٦ِم َهَذا َأضَم٤مَب قَمٜمُْٝمْؿ سم٠َِمن  طَمِدي٨َم  137َويَم٠َمن  اًمٓم َح٤مِوي  

اًمت ْٖمِري٥ِم َُمٜمُْسقٌخ سمَِحِدي٨ِم : } إَذا َزَٟم٧ْم َأَُم٦ُم َأطَمِديُمْؿ وَمْٚمٞمَْجٚمِْدَه٤م ، صُمؿ  ىَم٤مَل ذِم اًمث ٤مًمِث٦َِم 

٤َم ومَ  ََن 
ِٕ ِة :  ـْ احْلُر  ََُم٦ِم ؾَمَ٘مَط قَم ْٕ ـْ ا ُت اًمت ْٖمِري٥َم ، ىَم٤مَل : َوإَِذا ؾَمَ٘مَط قَم ْٚمٞمَبِْٕمَٝم٤م { َواًْمَبٞمُْع ُيَٗمقِّ

ٓ  َُمَع ِذي حَمْ  َُة إ َٓ شُمَس٤مومِْر اعْمَْرأ ُد سمَِحِدي٨ِم : }  { ىَم٤مَل : َوإَِذا َرٍم ذِم َُمْٕمٜم٤َمَه٤م : ىَم٤مَل : َوَيَت٠َميم 

ضَم٤مِل .اْٟمَتَٝمكاْٟمَتَٗمك  ـْ اًمرِّ  اْٟمَتَٗمك قَم
ِ
ـْ اًمٜمَِّس٤مء   .قَم

َن فُ  ِٕ ، َوُهَق َوِٕمٞمٌػ يَماَم  إَذا ظُمص  ََلْ َيبَْؼ َدًمِٞمالً  َُمْبٜمِلٌّ قَمغَم َأن  اًْمَٕم٤مم   َوومِٞمِف َوْٕمٌػ : 

ُُصقِل . ْٕ  قُمِرَف ذِم ا

ـْ طُمْٙمِؿ اًمت ٖمْ  َّم٧ْم ُِم ََُم٦ُم ظُمّمِّ ْٕ ذِم طُمْٙمِٛمِف  ٤مً ٤مَن احْلَِدي٨ُم قَم٤مُمّ ِري٥ِم َويمَ صُمؿ  َٟمُ٘مقُل : ا

َُمَ  ْٕ ٧ْم ُِمٜمُْف ا ََُم٦ِم َواًْمَٕمْبِد ، وَمُخّم  ْٕ ُنْثَك َوا ْٕ يَمِر َوا حَت٧َْم  ٦ُم َوسَمِ٘مَل َُم٤م قَمَداَه٤م َداظِمالً ًمِٚمذ 

 احْلُْٙمِؿ .

                                                                                                                                                               

 1/56، اًمتح٘مٞمؼ ذم أطم٤مدي٨م اخلالف  549،  1/419قمٚمؾ احلدي٨م ، اسمـ أِب طم٤مشمؿ يٜمٔمر :  136

ي٦م   62 – 1/61شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ ،  57 –  . 193 - 1/192، ٟمّم٥م اًمرا

 .  3/138، وذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  129/ 1ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر  137
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ـْ ىَمْقًمِِف ىُمْٚم٧م : 138َواؾْمَتَدل  اهْل٤َمَدِوي ٦ُم سماَِم َذيَمَرُه اعْمَْٝمِدي  ذِم اًْمبَْحرِ  اًمت ْٖمِري٥ُم قُمُ٘مقسَم٦ٌم  ُِم

ذِم اخْلَْٛمِر َوََلْ ◙ " ضَمْٚمُد ُِم٤مَئ٦ٍم َوطَمبُْس ؾَمٜم٦ٍَم " َوًمِٜمَْٗمِل قُمَٛمَر ◙ طَمدٌّ ًمَِ٘مْقِل قَمكِمٍّ 

َٓ َأنِْٗمل سَمْٕمَدَه٤م َأطَمد ُيٜمِْٙمْر صُمؿ  ىَم٤مَل  َٓ شَمْسُ٘مُط .اْٟمَتَٝمك . اً :    َواحْلُُدوُد 

َٓ خَيَْٗمك َوْٕمُػ َُم٤م ىَم٤مًَمُف .  َو

٤م يَماَلُم قَمكِمٍّ  ٤م ىَم٤مًَمُف اجْلاََمِهػُم ومَ  ◙َأُم  َ
ِ
ـْ  ٤مً ٢ِمٟم ُف ضَمَٕمَؾ احْلَبَْس قِمَقووَم٢ِمٟم ُف ُُم١َميٌِّد ح قَم

٤م َٟمْٗمُل قُمَٛمرَ  ذِم اخْلَْٛمِر وَم٤مضْمتَِٝم٤مٌد ُِمٜمُْف ِزَي٤مَدًة ذِم  ◙ اًمت ْٖمِري٥ِم وَمُٝمَق َٟمْقٌع ُِمٜمُْف : َوَأُم 

َٓ َيٜمِْٗمل طَمدّ ًَمُف َأن   اًْمُٕمُ٘مقسَم٦ِم صُمؿ  فَمَٝمرَ  ـْ  اً ُف  َٟمك سم٤ِمًمٜم صِّ ، َوُيْرَوى قَم سم٤ِمضْمتَِٝم٤مِدِه َواًمٜم ْٗمُل ذِم اًمزِّ

 . ◙قَمكِمٍّ 

٤َم قَمْقَرٌة  ََن 
ِٕ ُب ، ىَم٤مًُمقا :  َٓ شُمَٖمر  َة  َ َْوَزاقِمل  : إن  اعْمَْرأ ْٕ َوذِم َٟمْٗمٞمَِٝم٤م ، َوىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ َوا

َٓ شَمْْمٞمِٞمٌع هَل٤َم َوشَمْٕمِريٌض ًمِْٚمِٗمتْ  َٓ خَيَْٗمك َأن ُف  َٗمِر َُمَع هَمػْمِ حَمَْرٍم ، َو ـْ اًمس  ٜم٦َِم ، َوهِلََذا َُنِٞم٧َْم قَم

ـْ  َط َُم َن ُف ىَمْد َذَ
ِٕ ىَم٤مَل سم٤ِمًمت ْٖمِري٥ِم َأْن شَمُٙمقَن َُمَع حَمَْرُِمَٝم٤م َوُأضْمَرشُمُف ُِمٜمَْٝم٤م إَذا  َيُرد  َُم٤م ُذيمَِر ، 

دِ َوضَمب٧َْم سمِِجٜم٤َمَيتَِٝم٤م : َوىِمٞمَؾ ذِم سَمٞمْ  ٤مِل يَم٠ُمضْمَرِة اجْلاَل   .٧ِم اْحَ

َن  َٟمْٗمَٞمُف  ِٕ َٓ ُيٜمَْٗمك ، ىَم٤مًُمقا :  ٤م إمَم َأن ُف  مُهَ ىِمٞمُؼ وَم٢ِمٟم ُف َذَه٥َم َُم٤مًمٌِؽ َوَأْْحَُد َوهَمػْمُ ٤م اًمر  َوَأُم 

ِع ىَم٤مِوَٞم٦ٌم أَ  ْ قِمُد اًمنم  َة هُمْرسَمتِِف َوىَمَقا َٜمِْٕمِف َٟمْٗمَٕمُف ُُمد 
ِ
٤مًمِِٙمِف عم َ

ِ
ٓ  اجْل٤َميِن قُمُ٘مقسَم٦ٌم ح َٓ ُيَٕم٤مىم٥َِم إ ْن 

ـْ اعْمَْٛمُٚمقِك  َٝم٤مِد َواحْل٩َمِّ قَم ٦َم ؾَمَ٘مَط وَمْرُض اجْلِ ـْ صَمٛم   .َوُِم

                                                        

 . 215 – 6/213اًمبحر اًمزظم٤مر  138
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ـ  ٟمِّْمُػ  ٦ِم اًمت ْٖمِري٥ِم َوًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : } وَمَٕمَٚمٞمِْٝم َوىَم٤مَل اًمث ْقِري  َوَداُود : ُيٜمَْٗمك ًمُِٕمُٛمقِم َأِدًم 

ـْ اًمْ  َي٦ِم .َُم٤م قَمغَم اعْمُْحَّمٜم٤َمِت ُِم ْٔ  َٕمَذاِب { َوُيٜمِّْمُػ ذِم طَمؼِّ اعْمَْٛمُٚمقِك ًمُِٕمُٛمقِم ا

َب قُمَٛمرُ  ٤م َُمَس٤موَم٦ُم اًمت ْٖمِري٥ِم وَمَ٘م٤مًُمقا : َأىَمٚم َٝم٤م َُمَس٤موَم٦ُم اًْمَ٘مٍْمِ ًمِتَْحِّمٞمِؾ اًْمُٖمْرسَم٦ِم ، َوهَمر   َوَأُم 

َب قُمثاَْمُن  ◙  ٤مِم ، َوهَمر  ـْ اعْمَِديٜم٦َِم إمَم اًمِم  ـْ يَم٤مَن ، 139إمَم ُِمٍْمَ ◙ ُِم َوَُم

تِل َواىَمَع ومِٞمَٝم٤م اعْمَْٕمِّمَٞم٦َم "  ٤مً هَمِريب َب إمَم هَمػْمِ اًْمَبَٚمِد اًم  ـَ ًَمُف هُمرِّ َٓ َوـَم
141. 

ـْ ىَمْد َوـمَِئ ذِم  ُد سم٤ِمًمث ٞم٥ِِّم َُم  " اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمَِٞم٦ُم " ذِم ىَمْقًمِِف : ) } َواًمث ٞم٥ُِّم سم٤ِمًمث ٞم٥ِِّم { ( َواعْمَُرا

َُة ُِمْثُٚمُف ، َوَهَذا احْلُْٙمُؿ َيْسَتِقي ومِٞمِف اعْمُْسٚمُِؿ ٟمَِٙم٤مٍح َصِحٞمٍح وَ  ُهَق طُمرٌّ سَم٤مًمٌِغ قَم٤مىمٌِؾ َواعْمَْرأ

ضْمُؿ " وَم٢ِمٟم ُف َأوَم٤مَد َأن ُف جُيَْٛمُع  َواًْمَٙم٤مومُِر ، َواحْلُْٙمُؿ ُهَق َُم٤م َدل  ًَمُف ىَمْقًُمُف : " ضَمْٚمُد ُِم٤مَئ٦ٍم َواًمر 

ضْمؿُ  يَماَم َأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  " َأن ُف ضَمَٚمَد  ◙ ، َوُهَق ىَمْقُل قَمكِمٍّ  ًمِٚمث ٞم٥ِِّم اجْلَْٚمُد َواًمر 

 َوَرمَجْتَٝم٤م سمُِسٜم ٦ِم 
ِ
طَم٦َم َيْقَم اخْلَِٛمٞمِس َوَرمَجََٝم٤م َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ، َوىَم٤مَل : ضَمَٚمْدهت٤َم سمِِٙمَت٤مِب اَّلل  ا ُذَ

 
ِ
ْٕمبِل  : ىمِٞمَؾ ًمَِٕمكِمٍّ  ♀َرؾُمقِل اَّلل  ـِ  ◙ " ىَم٤مَل اًمِم  ْي : مَجَْٕم٧م سَملْمَ طَمد 

 وَم٠مضََم٤مَب سماَِم ُذيمَِر .

                                                        

ٟمٗمك ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم ◙  ٤مً قمٚمٞمّ  ن  أ: "    24/95، وآؾمتذيم٤مر  91 - 9/89وذم اًمتٛمٝمٞمد  139

 " . اًمبٍمة

 .  517 – 3/516 ، ٟمّم٥م اًمراي٦م 89 – 9/87اًمتٛمٝمٞمد  141



116 

 

ـُ اعْمُٜمِْذِر  َوُهَق َُمْذَه٥ُم ، ىَم٤مَل احْل٤َمِزُِمل  : َوَذَه٥َم إمَم َهَذا َأْْحَُد َوإؾِْمَح٤مُق َوَداُود َواسْم

 .141اهْل٤َمَدِوي ٦مِ 

ضْمِؿ  َٓ جُيَْٛمُع سَملْمَ اجْلَْٚمِد َواًمر  ُهْؿ إمَم َأن ُف  ىَم٤مًُمقا : َوطَمِدي٨ُم قُمَب٤مَدَة َُمٜمُْسقٌخ َوَذَه٥َم هَمػْمُ

٦ِم َواًْمٞمَُٝمقِدي ٦ِم ، وَم٢ِمٟم ُف  ٦ِم } َُم٤مقِمٍز َواًْمَٖم٤مُِمِدي       َيْرِو َأن ُف  َرمَجَُٝمْؿ َوََلْ  ♀سمِِ٘مّم 

 .ضَمَٚمَدُهْؿ { 

 

 

                                                        

وىمد أظمذ سمٔم٤مهر هذا " 226ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ص : ♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  141

سمنُماطم٦م ◙ ام ومٕمؾ قمكمٌّ احلدي٨م مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء ، وأوضمبقا ضمٚمَد اًمثٞم٥م ُمئ٦م ، صمؿ رمجف يم

 .  ♀اهلَْٛمَداٟمٞم ٦ِم ، وىم٤مل : ضمٚمدهُت٤م سمٙمت٤مب اهلل ، ورمجتُٝم٤م سمُسٜم ٦م رؾمقل اهلل 

ٜم٦ُم سمرضمؿ      يِمػم إمم أن   ٟمٞملم ُمـ همػم شمٗمّمٞمٍؾ سملم صمٞم٥ٍِّم وسمِٙمٍر ، وضم٤مءت اًمس  ا يمت٤مب اهلل ومٞمف ضمٚمُد اًمز 

هق اعمِمٝمقر قمـ اْلُم٤مم أْحد رْحف اهلل اًمثٞم٥م ظم٤مص٦م ُمع اؾمتٜمب٤مـمف ُمـ اًم٘مرآن أجْم٤ًم ، وهذا اًم٘مقل 

ٚمػ .   وإؾمح٤مق ، وهق ىمقل احلسـ وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمس 

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ : إْن يم٤من اًمث ٞمِّب٤من ؿمٞمخلم ُرمَج٤م وضُمٚمِدا ، وإْن يم٤مٟم٤م ؿم٤مسم لم ، ُرمِج٤م سمٖمػِم ضمٚمٍد: ٕن  

ـِ يمٕم٥ٍم ، وروي  قمٜمف ُمرومققم٤ًم ، وٓ يّمح  رومٕمف ، ذٟم٥َم اًمِمٞمِخ أىمبُح ، ٓ ؾمٞمام سم٤مًمزٟمك ، وهذا ىمقُل أِبِّ سم

 . 748". ويٜمٔمر : سمداي٦م اعمجتٝمد ص: وهق رواي٦م قمـ أْحد وإؾمح٤مق أجْم٤مً 
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ٜم ٦ُم قَمغَم َأن  اجْلَْٚمَد صَم٤مسم٧ٌِم قَمغَم اًْمبِْٙمِر ؾَم  ٤مومِِٕمل  : وَمَدًم ٧ْم اًمس  ـْ اًمث ٞم٥ِِّم : ىَم٤مَل اًمِم  ٤مىمٌِط قَم

ـْ ُذيمَِر َُمَٕمُف قَمغَم  ٦ِم َُم٤مقِمٍز َوَُم ٌم ، َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس ذِم ىمِّم  ىَم٤مًُمقا : َوطَمِدي٨ُم قُمَب٤مَدَة ُُمَتَ٘مدِّ

طْمتاَِمِل َأْن َيُٙمقَن شَمْرُك ِرَواَيتِفِ  ِٓ ـْ اعْمَْرضُمقِم  يٌح سمُِسُ٘مقِط اجْلَْٚمِد قَم ِرَه٤م شَمٍْمِ  شَمْ٘مِديِر شَم٠َمظم 

َْصَؾ . ْٕ  ًمُِقُوقطِمِف َوًمَِٙمْقٟمِِف ا

٤مومِِٕمل  سمِٜمَٔمػِِم َهَذا طِملَم قُمقِرَض ذِم إجَي٤مِب اًْمُٕمْٛمَرِة } سم٠ِمَن  اًمٜم بِل   َوىَمْد اطْمَت٩م  اًمِم 

ـْ َأبِٞمِف َوََلْ َيْذيُمْر اًْمُٕمْٛمَرَة {  ♀ ـْ ؾَم٠َمَخُف َأْن ََي٩ُم  قَم  .َأَُمَر َُم

ُٙمقَت : وَم٠مضََم٤مَب  ٓ  َأن ُف ىَمْد ُيَ٘م٤مُل : إن  ضَمْٚمَد سم٠ِمَن  اًمس  َٓ َيُدل  قَمغَم ؾُمُ٘مقـمِِف إ ـْ َذًمَِؽ  قَم

ـَ َرمَجَُٝمْؿ  ِذي ـْ اخْلَْٛمَس٦ِم اًم  ـْ َذيَمَر ُِم ـْ ََيرُْضُ قَمَذاهَباَُم ♀ َُم ًَمْق َوىَمَع َُمَع يَمْثَرِة َُم

ئِِػ  ـْ ـَمَقا َٓ َيْرِويِف َأطَمٌد مِم   ُِم ـْ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َيْبُٕمُد َأن ُف  ـْ طَمرَضَ وَمَٕمَدُم إصْمَب٤مشمِِف ذِم ِرَواَي٦ٍم ُِم

ـ  سمِٕمَ  قِمَٝم٤م َواظْمتاَِلِف َأْخَٗم٤مفمَِٝم٤م َدًمِٞمُؾ َأن ُف ََلْ َيَ٘مْع اجْلَْٚمُد وَمٞمَْ٘مَقى َُمَٕمُف اًمٔم  َواَي٤مِت َُمَع شَمٜمَق  َدِم اًمرِّ

 . ُوضُمقسمِِف 

 فَم٤مِهٌر َأن ُف اضْمتَِٝم٤مٌد ُِمٜمُْف ًمَِ٘مْقًمِ ◙ َوومِْٕمُؾ قَمكِمٍّ 
ِ
َوَرمَجْتَٝم٤م ، ِف : ضَمَٚمْدهت٤َم سمِِٙمَت٤مِب اَّلل 

 
ِ
ًمِٞمٚملَِم ، ،  ♀سمُِسٜم ٦ِم َرؾُمقِل اَّلل  وَم٢ِمٟم ُف فَم٤مِهٌر َأن ُف قَمِٛمَؾ سم٤ِمضْمتَِٝم٤مٍد سم٤ِمجْلَْٛمِع سَملْمَ اًمد 

 
ِ
َُم٤م  ♀ وَماَل َيتِؿ  اًْمَ٘مْقُل سم٠َِمن ُف شَمْقىمِٞمٌػ ، َوإِْن يَم٤مَن ذِم ىَمْقًمِِف : سمُِسٜم ٦ِم َرؾُمقِل اَّلل 

 .ُيِْمِٕمُر سم٠َِمن ُف شَمْقىمِٞمٌػ 
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ًَم٦ِم طَمِدي٨ِم قُمَب٤مَدَة قَمغَم إصْمَب٤مِت ضَمْٚمِد اًمث ٞم٥ِِّم صُمؿ  َرمْجِِف ،  َٓ ُة َد َٓ خَيَْٗمك ىُمق  ) ىُمْٚم٧م ( : َو

َٓ خَيَْٗمك فُمُٝمقُر َأن ُف  ـْ َرمَجَُف ♀ َو ك وَم٠َمن٤َم َأتََقىم ُػ ذِم احْلُْٙمِؿ طَمت  ، ََلْ جَيْٚمِْد َُم

ِة اًْمَ٘مْقِل سم٤ِمجْلَْٛمِع  ٤مِر سمُِ٘مق  لَم ، َويُمٜم٧ْم ىَمْد ضَمَزُْم٧م ذِم ُِمٜمَْح٦ِم اًْمَٖمٗم 
ُ َوُهَق ظَمػْمُ اًْمَٗم٤محِتِ َيْٗمَتَح اَّلل 

ضْمِؿ صُمؿ  طَمَّمَؾ زِم اًمت َقىم ُػ ُهٜم٤َم سَملْمَ اجْلَْٚمِد َواًمر 
142 . 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                   سمس٤مم، ت:  14ص:  آداب اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمستٗمتلذم ♫ ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜمقوي  142

 ـْ ُمَ  وىمؾ  : ٓمٞم٥م ىم٤مل اًمّمٞمٛمري واخلـه  "  1418،  1، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ ، ط/ قمبد اًمقه٤مب اجل٤مِب

 وإن يم٤من يم٤مره٤مً ، واوٓمرب ذم أُمره ، ف شمقومٞم٘مُ  وصم٤مسمر قمٚمٞمٝم٤م إٓ ىمؾ  ، وؾم٤مسمؼ إًمٞمٝم٤م ، طمرص قمغم اًمٗمتٞم٤م 

، ًمف ُمـ اهلل أيمثر  يم٤مٟم٧م اعمٕمقٟم٦مُ ، وأطم٤مل إُمر ومٞمف قمغم همػمه ، ًمذًمؽ همػم ُمقصمر ًمف ُم٤م وضمد قمٜمف ُمٜمدوطم٦م 

 " . ذم ضمقاسمف أهمٚم٥م  واًمّمالُح 
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 احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون : طمٙمؿ اًم٘مذف 

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم *   ىَم٤مًَم٧ْم }▲ قَم
ِ
قَمغَم  ♀َح ٤م َٟمَزَل قُمْذِري ىَم٤مَم َرؾُمقُل اَّلل 

سُمقا احْلَد  { .  ، وَمَذيَمَر َذًمَِؽ َوشَماَل اًْمُ٘مْرآَن ، وَمَٚمام  َٟمَزَل َأَُمَر سمَِرضُمَٚملْمِ َواُْمَرأَةٍ وَمرُضِ
ٜمؼَْمِ
ِ
 اعْم

َْرسَمَٕم٦ُم ، َوَأؿَم٤مَر إًَمٞمِْف اًْمُبَخ٤مِري   ْٕ  . َأظْمَرضَمُف َأْْحَُد ، َوا

وْمِؽ { إمَم آظِمِر ىمقًمف :  ـَ ضَم٤مُءوا سم٤ِمْْلِ ِذي ـْ ىَمْقًمِِف : } إن  اًم  َن ُِم )وَمَذيَمَر َذًمَِؽ َوشَماَل اًْمُ٘مْرآ

٤مُن  ٤م طَمس  َواَي٤مِت ذِم اًْمَٕمَدِد وَمَٚمام  َٟمَزَل َأَُمَر سمَِرضُمَٚملْمِ مُهَ َة آَي٦ًم قَمغَم إطْمَدى اًمرِّ صَماَميِنَ قَمنْمَ

ٍَة ِهَل  سُمقا احْلَد  { . َوُِمْسَٓمٌح َواُْمَرأ   َْحْٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم ضَمْحٍش وَمرُضِ

ـَ َيْرُُمقَن ،  143ذِم احْلَِدي٨ِم صُمُبقُت طَمدِّ اًْمَ٘مْذِف  ِذي َوُهَق صَم٤مسم٧ٌِم ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : } َوَاًم 

َي٦َم  ْٔ  .اعْمُْحَّمٜم٤َمِت صُمؿ  ََلْ َي٠ْمتُقا سم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم ؿُمَٝمَداَء { ا

                                                        

٤م اًْمَ٘مْذُف اًم ِذي جَي٥ُِم سمِِف احْلَد  ، : "  753داي٦م اعمجتٝمد ص: ذم سم♫ ىم٤مل اسمـ رؿمد  143 َأُم 

َٟمك . َواًمث ٤ميِن : َأْن َيٜمِْٗمٞمَفُ  ٤م : َأْن َيْرُِمَل اًْمَ٘م٤مذُِف اعْمَْ٘مُذوَف سم٤ِمًمزِّ ـْ َٟمَسبِِف إَِذا وَم٤مشم َٗمُ٘مقا قَمغَم َوضْمَٝملْمِ : َأطَمُدمُهَ  قَم

ًة ُُمْسٚمَِٛم٦مً  ُف طُمر  ٤مومِِٕمل  ، َوَأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم ، َواًمث ْقِري  ،  ....يَم٤مَٟم٧ْم ُأُم  َواظْمَتَٚمُٗمقا إِْن يَم٤مَن سمِتَْٕمِريٍض ، وَمَ٘م٤مَل اًمِم 

٤مومِِٕمل  َيَرَي٤مِن ومِٞمِف اًمت ْٕمِزيرَ  ٓ  َأن  َأب٤َم طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِم  َٓ طَمد  ذِم اًمت ْٕمِريِض ، إِ ـُ َأِِب ًَمٞمغَْم :  ِ َواسْم ـْ ىَم٤مَل سمَِ٘مْقهِل ْؿ  ، َومِم 

ـُ َُمْسُٕمقٍد ، َوىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ َوَأْصَح٤مسُمُف : ذِم اًمت ْٕمِريِض احْلَد  ، َوِهَل َُمْس٠َمَخ٦ٌم َوىَمَٕم٧ْم ذِم  َح٤مسَم٦ِم اسْم ـَ اًمّم   َزَُم٤مِن ُِم

َح٤مسَم٦َم ، وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا ومِٞمَٝم٤م قَمَٚمٞمِْف ، وَمَرأَى قُمَٛمُر ومِٞمَٝم٤م احْلَد    ..." .قُمَٛمَر ، وَمَِم٤مَوَر قُمَٛمُر ومِٞمَٝم٤م اًمّم 
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ـَ ، َوىَمْد ▲ اًْمَ٘مْذُف ًمَِٕم٤مئَِِم٦مَ  َوفَم٤مِهُرُه َأن ُف ََلْ َيْثب٧ُْم  ـْ اًمث اَلصَم٦ِم اعْمَْذيُمقِري ٓ  ُِم إ

ـْ ََلْ َيْثب٧ُْم َأن ُف ضَمَٚمَدُه  ـُ ؾَمُٚمقَل َوًَمِٙم ـُ ُأَِبٍّ اسْم  سْم
ِ
ُه قَمْبُد اَّلل  صَمب٧ََم َأن  اًم ِذي شَمَقمم  يمؼِْمَ

 .طَمد  اًْمَ٘مْذِف ♀

ِه  ♀ذِم شَمْريمِِف  اً د  َأقْمَذارَوقمَ 144ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ َوىَمْد َذيَمَر َذًمَِؽ اسمْ  َوًَمِٙمٜم ُف ىَمْد ، حِلَدِّ

يْمٚمِٞمِؾ َأن ُف  ـْ مُجَْٚم٦ِم اًْمَ٘مَذوَم٦ِم  ♀َأظْمَرَج احْل٤َميمُِؿ ذِم اْْلِ ُه ُِم  .طَمد 

٤مَوْردِيِّ  ٤م ىَمْقُل اْحَ َوَأُم 
ـْ اًْمَ٘مَذوَم٦ِم ، ًمَِٕم٤مئَِِم٦َم  اً ََلْ جَيْٚمِْد َأطَمد ♀إٟم ُف  145 ُِم

َٚمُف سمِ ، ▲  ٍر َوقَمٚم  وَمَ٘مْد ُرد  ىَمْقًُمُف سم٠َِمن ُف صَمب٧ََم َُم٤م ُيقضِمُبُف ، ٠مَن  احْلَد  إٟم اَم َيْثب٧ُُم سمَِبٞمِّٜم٦ٍَم َأْو إىْمَرا

                                                        

وْمِؽ : " 237 – 3/236ذم زاد اعمٕم٤مد  144 ـَ ُأَِبّ َُمَع َأنُّف َرْأُس َأْهِؾ اْْلِ  سْم
ِ
َوََلْ ََيُّد اخْلَبِٞم٨َم قَمْبَد اَّلّل

َٓ ُيٜمَْس٥ُم إًَمٞمِْف : وَمِ٘مٞمَؾ  ـْ  ًم٥ِِم َُم  .يَم٤مَن َيْستَْقِر احْلَِدي٨َم َوجَيَْٛمُٕمُف َوََيِْٙمٞمِف َوخُيِْرضُمُف ذِم ىَمَقا

َٓ : َوىمِٞمَؾ  ِر َأْو سمَِبٞمّٜم٦ٍَم احْلَّد  ىْمَرا ّٓ سم٤ِمْْلِ َٓ ؿَمِٝمَد سمِِف قَمَٚمٞمِْف َأطَمٌد وَم٢ِمّٟمُف إّٟماَم ،  َيْثب٧ُُم إ ْ ُيِ٘مّر سم٤ِمًْمَ٘مْذِف َو َوُهَق ََل

ـْ َيْذيُمُرُه سَملْمَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم .   يَم٤مَن َيْذيُمُرُه سَملْمَ َأْصَح٤مسمِِف َوََلْ َيِْمَٝمُدوا قَمَٚمٞمِْف َوََلْ َيُٙم

ّٓ سمُِٛمَٓم٤مًَمَبتِِف طَم : َوىمِٞمَؾ  َٓ ُيْسَتْقرَم إ َدُِمّل  ْٔ ـْ ُُمَٓم٤مًَمَب٦ِم ، ّد اًْمَ٘مْذِف طَمّؼ ا  وَماَل سُمّد ُِم
ِ
ّ
ِ
َوإِْن ىِمٞمَؾ إّٟمُف طَمّؼ َّلل

ـَ ُأَِبّ . ▲ اعْمَْ٘مُذوِف َوقَم٤مئَِِم٦ُم   ََلْ شُمَٓم٤مًم٥ِْم سمِِف اسْم

ـْ إىَم٤مُمَ  :َوىمِٞمَؾ  َّْمَٚمَح٦ٍم ِهَل َأقْمَٔمُؿ ُِم
ِ
يَماَم شَمَرَك ىَمْتَٚمُف َُمَع فُمُٝمقِر ٟمَِٗم٤مىمِِف َوشَمَٙمّٚمِٛمِف سماَِم  ، تِفِ سَمْؾ شَمَرَك طَمّدُه عم

ؾْماَلِم ، َوِهَل شَم٠ْمخِٞمُػ ىَمْقُِمِف ،  ُيقضِم٥ُم ىَمْتَٚمُف ُِمَراراً  ـْ اْْلِ  ومِٞمِٝمْؿ َرئِٞمس٤مً  وَم٢ِمّٟمُف يَم٤مَن ُُمَٓم٤مقم٤مً ، َوقَمَدُم شَمٜمِْٗمػِمِهْؿ قَم

ـْ إصَم٤مَرُة اًْمِٗمتْ ، قَمَٚمٞمِْٝمْؿ   . "َوًَمَٕمّٚمُف شُمِرَك هِلَِذِه اًْمُقضُمقِه يُمّٚمَٝم٤م، ٜم٦َِم ذِم طَمّدِه وَمَٚمْؿ شُم١ْمَُم
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ِن  َٓ ََيَْت٤مُج ذِم إصْمَب٤مشمِِف إمَم ، سمِٜمَصِّ اًْمُ٘مْرآ َوطَمد  اًْمَ٘م٤مذِِف َيثْب٧ُُم سمَِٕمَدِم صُمبُقِت َُم٤م ىَمَذَف سمِِف َو

  . سَمٞمِّٜم٦َمٍ 

َٓ خَيَْٗمك َأن  ) ىُمْٚم٧م ( :  ْ َأطَمدَو َن ََلْ ُيَٕملمِّ ـْ اًْمَ٘مَذوَم٦ِم  اً اًْمُ٘مْرآ َويَم٠َمن ُف ُيِريُد َُم٤م صَمب٧ََم ذِم ، ُِم

ُه  َي٤مِت وَم٢ِمٟم ُف صَمب٧ََم َأن  اًم ِذي شَمَقمم  يمؼِْمَ ْٔ شَمْٗمِسػِم ا
ـِ ؾَمُٚمقَل 146 ـُ ُأَِبٍّ اسْم  سْم

ِ
َوَأن  ، قَمْبُد اَّلل 

                                                                                                                                                               

، ت: اًمسٞمد سمـ        4/81ذم شمٗمسػمه اعمسٛمك " اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن " ♫ ىم٤مل اح٤موردي  145

أصح٤مب  ♀ اًمٜمبل   واظمتٚمػ هؾ طمد  قمبد اعم٘مّمقد ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت : " 

دٟم٤م وَل يتٕمب  ، ٕن احلدود إٟمام شم٘م٤مم سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م ، ّد أطمدًا ُمٜمٝمؿ أطمدمه٤م : أنف َل َي اِْلومؽ قمغم ىمقًملم :

 سمٙمٗمرهؿ . دٟم٤م سم٘متؾ اعمٜم٤موم٘ملم وإن أظمؼمَ يمام َل يتٕمب  ، اهلل أن ٟم٘مٞمٛمٝم٤م سم٢مظمب٤مره قمٜمٝم٤م 

، ِب وقمبد اهلل سمـ أُ ، ذم اِْلومؽ طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م  طمد   ♀واًم٘مقل اًمث٤مين : أن اًمٜمبل 

واسمـ ، سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م رواه قمروة سمـ اًمزسمػم  طمجش ويم٤مٟمقا ممـ أومّمَح ٜم٦م سمٜم٧م وَْح ، ح سمـ أث٤مصم٦م سٓمَ وُمِ 

، ت: قمبد اهلل   71 – 17/71وٟمحقه ذم يمت٤مسمف أظمر: احل٤موي اًمٙمبػم▲". اعمسٞم٥م قمـ قم٤مئِم٦م 

 م. 2119ـه 1431،  1حمٛمد ٟمجٞم٥م ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِب ، سمػموت ، ط/

ُه ُِمٜمُْٝمْؿ " )  : 4/81ذم شمٗمسػمه " اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن " ♫ ىم٤مل اح٤موردي  146  (َواًم ِذي شَمَقمم  يمؼِْمَ

أطمدمه٤م : أن يمؼمه سم٤مًمْمؿ ُمٕمٔمٛمف وسم٤مًمٙمن    أي٦م ىمرىء سمٙمن اًمٙم٤مف ووٛمٝم٤م ، وذم اًمٗمرق سمٞمٜمام وضمٝم٤من :

 اًمث٤مين : أنف سم٤مًمْمؿ ذم اًمٜمس٥م وسم٤مًمٙمن ذم اًمٜمٗمس . ُم٠مثٛمف .

اًمٕمٔمٞمؿ ضمٝمٜمؿ ، وهذا ىمقل قم٤مئِم٦م أطمدمه٤م : أنف قمبد اهلل سمـ أِّب ، واًمٕمذاب   وذم ُمتقزم يمؼمه ىمقٓن :

 واسمـ اعمسٞم٥م .، وقمروة سمـ اًمزسمػم ، ▲ 

 ."طمٙم٤مه َيٞمك سمـ ؾمالم ، اًمث٤مين : أنف ُمسٓمح سمـ أث٤مصم٦م ، واًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ذه٤مب سمٍمه ذم اًمدٟمٞم٤م 
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ـْ اًْمَ٘مَذوَم٦مِ  ٤مً ُِمْسَٓمح َٓ َي٠ْمتَِؾ ُأوًُمق اًْمَٗمْْمِؾ  ،147 ُِم ُد سمِٜمُُزوِل ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم : } َو َوُهَق اعْمَُرا

َي٦َم . ْٔ َٕم٦ِم َأْن ُي١ْمشُمقا ُأوزِم اًْمُ٘مْرسَمك { ا  ُِمٜمُْٙمْؿ َواًمس 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

، ت: أْحد ومتحل ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  321 – 6/319وذم شمٗمسػم اسمـ أِب طم٤مشمؿ اًمرازي  147

صَمٜمِل :" م 2116ـه 1427،  1سمػموت ، ط/ ـُ هَلِٞمَٕم٦َم، طَمد  صَمٜمِل اسْم ، طَمد  ـُ سُمَٙمػْمٍ صَمٜم٤َم َأبُق ُزْرقَم٦َم، صمٜم٤م اسْم طَمد 

ـْ ؾَمِٕمٞمدٍ  ـَ ىَمَذوُمقَه٤م، طَمَٚمَػ َأبُق سَمْٙمٍر َأْن ٓ  قَمَٓم٤مٌء، قَم ِذي َب اًم  ُ قُمْذَر قَم٤مئَِِم٦َم، َوَأبَْرأََه٤م َويَمذ  :"وَمَٚمام  َأنَْزَل اَّلل 

ـَ  َيِّمَؾ ُِمْسَٓمَح   َأبَدسْم
ٍ
ء ـَ اًْمَ٘مْذِف  اً ُأث٤َمصَم٦َم سمٌَِمْ قَمك قَمغَم قَم٤مئَِِم٦َم ُِم ـِ اد  ـَ  ، َٕن ُف يَم٤مَن ومِٞمَٛم ، َويَم٤مَن ُِمْسَٓمٌح ُِم

ـَ إَُولِ  ـَ ظَم٤مًمَ  اعْمَُٝم٤مضِمِري ، وَمَٚمام  طَمَٚمَػ َأبُق سَمْٙمٍر َأْن ٓ اً طِمْجِرِه وَمِ٘مػم ذِم  ٦ِم َأِِب سَمْٙمٍر، َويَم٤مَن َيتِٞمامً ، َويَم٤مَن اسْم

 ِّمَٚمُف، َٟمَزًَم٧ْم ذِم َأِِب سَمْٙمر:  " َوٓ َي٠ْمتَِؾ ُأوًُمق اًْمَٗمْْمِؾ "  َأْي: َوٓ ََيْٚمُِػ".يَ 
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 احلدي٨م اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون : طمّد اًمنىم٦م 

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم *  ▲ قَم
ِ
َٓ شُم٘مْ  ♀ىَم٤مًَم٧ْم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل  َٓمُع َيُد : } 

ُْسٚمٍِؿ .
ِ
ٓ  ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر وَمَّم٤مقِمًدا { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف ، َواًمٚم ْٗمُظ عم ٤مِرِق إ  اًمس 

٤مرِ   .{  اً ِق ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر وَمَّم٤مقِمدَوًَمْٗمُظ اًْمبَُخ٤مِريِّ : } شُمْ٘مَٓمُع َيُد اًمس 

َْْحََد : } اىْمَٓمُٕمقا ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر ،  ِٕ ـْ َذًمَِؽ { .َوذِم ِرَواَي٦ٍم  َٓ شَمْ٘مَٓمُٕمقا ومِٞماَم ُهَق َأْدَٟمك ُِم  َو

ِو ، 148{ ( ُٟمِّم٥َم قَمغَم احْل٤َمِل  اً وَمَّم٤مقِمد} ىمقًمف : َٓ َي٠ْمِِت سم٤ِمًْمَقا  َوسمُِثؿ  َو
ِ
َوُيْسَتْٕمَٛمُؾ سم٤ِمًْمَٗم٤مء

ٓ  َص٤مقِمداً  ـْ إ  .َدٌة وَمُٝمَق طَم٤مٌل ُُم١َميم   ، َوىمِٞمَؾ : َُمْٕمٜم٤َمُه َوًَمْق َزاَد َوإَِذا َزاَد ََلْ َيُٙم

َي٦َم  ْٔ ٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأجِْدهَياَُم { ا ٤مِرُق َواًمس  ىَم٦ِم صَم٤مسم٧ٌِم سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن } َواًمس  ِ إجَي٤مُب طَمدِّ اًمن 

 َوََلْ ُيْذيَمْر ذِم اًْمُ٘مْرآِن ٟمَِّم٤مُب َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع ومِٞمِف وَم٤مظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم َُمَس٤مئَِؾ : 

ُط ا ُومَم ( : َهْؾ ُيِْمؽَمَ ْٕ َٓ ؟ .) ا  ًمٜمَِّّم٤مُب َأْو 

طََم٤مِدي٨ِم اًمث ٤مسمَِت٦ِم  ْٕ  .َذَه٥َم اجْلُْٛمُٝمقُر إمَم اؿْمؽِمَاـمِِف ُُمْسَتِدًمِّلَم هِبَِذِه ا

ُط سَمْؾ ُيْ٘مَٓمُع ذِم اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ  َٓ ُيِْمؽَمَ ِرُج إمَم َأن ُف  ٦ُم َواخْلََقا ـُ َواًمٔم ٤مِهِري  َوَذَه٥َم احْلََس

َي٦مِ  ْٔ ـْماَلِق ا ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة  َواًْمَٙمثػِِم ِْلِ ٤م َأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  ُِم َ
ِ
َأن ُف ىَم٤مَل ◙ َوح

                                                        

ٟمّم٥م قمغم احل٤مل  ومّم٤مقمداً " 2/138ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ♫ ىم٤مل اًمسٞمقـمل  148

 " . سمٗمٕمؾ واضم٥م آوامر
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ُق احْلَبَْؾ وَمُتْ٘مَٓمُع  ♀ ُق اًْمبَٞمَْْم٦َم وَمُتْ٘مَٓمُع َيُدُه َوَيْنِ ٤مِرَق َيْنِ ُ اًمس  ـَ اَّلل  : } ًَمَٕم

 .َيُدُه { 

و: َوُأضِمٞم٥َم  َي٦َم ُُمَٓمٚم َ٘م٦ٌم ذِم ضِمٜمِْس اعْمَْنُ ْٔ  .ِق َوىَمْدِرِه َواحْلَِدي٨ُم سَمٞم٤َمٌن هَل٤َم سم٠َِمن  ا

ظْمَب٤مُر سمِتَْحِ٘مػِم ؿَم٠ْمِن  ىَمتَِٝم٤م سَمْؾ اْْلِ ـْ طَمِدي٨ِم اًْمَبٞمَْْم٦ِم هَمػْمُ اًْمَ٘مْٓمِع سمَِنِ َد ُِم َوسم٠َِمن  اعْمَُرا

ؿَْمَٞم٤م ْٕ ىَم٦ِم َوُهَق َأن ُف إَذا شَمَٕم٤مـَمك َهِذِه ا ِ ـْ اًمن  ٤مِرِق َوظَمَس٤مَرِة َُم٤م َرسمَِحُف ُِم ِ٘مػَمَة َوَص٤مَر َء احْلَ اًمس 

ـْ َذًمَِؽ مِم ٤م َيْبُٚمُغ ىَمْدُرُه َُم٤م ُيْ٘مَٓمُع سمِِف وَمْٚمٞمَْحَذْر  ٤مً َذًمَِؽ ظُمُٚم٘م ىَم٦ِم َُم٤م ُهَق َأيْمَثُر ُِم َُه قَمغَم َهِ أ ًَمُف ضَمر 

ـْ َذًمَِؽ  ىَم٦َم َُم٤م ُهَق َأيْمَثُر ُِم ، َذيَمَر َهَذا  َهَذا اًْمَ٘مٚمِٞمَؾ ىَمبَْؾ َأْن ََتْٚمَِٙمُف اًْمَٕم٤مَدُة وَمٞمََتَٕم٤مـَمك َهِ

ـُ ىُمَتْٞمَب٦َم إًَمٞمِْف َوؾَمبَ  اخْلَٓم ٤مِِب    .َ٘مُف اسْم

 َُمْسِجد َوَٟمٔمػُِمُه طَمِدي٨ُم 
ِ
 
ِ
ـْ سَمٜمَك َّلل                 َوًَمْق يَمَٛمْٗمَحِص ىَمَٓم٤مٍة { َوطَمِدي٨ُم  اً : } َُم

ىمِل َوًَمْق سمِٔمِْٚمٍػ  ـْ اعْمَْٕمُٚمقِم َأن  َُمْٗمَحِص اًمْ  149} شَمَّمد  ٍق { َوُِم َٓ َيِّمح  شَمْسبِٞمُٚمُف حُمَر  ، َ٘مَٓم٤مِة 

ْٟمتَِٗم٤مِع هِباَِم  ِٓ ِق ًمَِٕمَدِم ا ُق سم٤ِمًمٔمِّْٚمِػ اعْمَُحر  َٓ اًمت َّمد  ٓ   ♀وَماَم ىَمَّمَد ، َو إ

ِهٞم٥ِم . ْ  اعْمَُب٤مًَمَٖم٦َم ذِم اًمؽم 

                                                        

ُهَق فُمْٗمُر يُمؾِّ َُم٤م اضْمؽَم   اًمٔمِّْٚمُػ سم٤ِمًْمَٙمْنِ : "  7/234ذم اعمٜمت٘مك ♫ ىم٤مل أبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل  149

ْسِٙملَم ؿَمٞمْئقَمغَم أَ  ☻وَمَحض  سمَِذًمَِؽ 
ِ
ُه ظَم٤مئِب٤ًم ْن ُيْٕمٓمَِل اعْم َٓ َيُرد  إِْن يَم٤مَن َُم٤م ُيْٕمَٓم٤مُه وَ ،  ٤مً َو

ـُ َأْن ُيْٕمَٓمك ،  ٤مً حُمَْرىم ٤مً فمِْٚمٗم ْسِٙملُم ، َوُهَق َأىَمؾ  َُم٤م ُيْٛمِٙم
ِ
َٓ َيَٙم٤مُد َأْن َيْ٘مَبَٚمُف اعْم ٓ  ذِم َوىْم٧ِم وَ ، َو َٓ َيٜمَْتِٗمُع سمِِف إِ

ُ َأقْمَٚمُؿ َوَأطْمَٙمُؿ   ، َوَاَّلل 
ةِ د   ". اعْمََج٤مقَم٦ِم َواًمِمِّ
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سَمَٚمَٖم٧ْم  قَمغَم َأىْمَقالٍ  ) اًمث ٤مٟمِٞم٦َُم ( : اظْمَتَٚمَػ اجْلُْٛمُٝمقُر ذِم ىَمْدِر اًمٜمَِّّم٤مِب سَمْٕمَد اؿْمؽِمَاـمِِٝمْؿ ًَمفُ 

ـَ ىَمْقًٓ  ي ِن : ، 151 إمَم قِمنْمِ َٓ ًمِٞمُؾ قَمَٚمْٞمِف ُِمٜمَْٝم٤م ىَمْق  َوَاًم ِذي ىَم٤مَم اًمد 

ـْ  َه٥ِم ، َوصَماَلصَم٦ُم َدَراِهَؿ ُِم ـْ اًمذ  ُل ( : َأن  اًمٜمَِّّم٤مَب اًم ِذي شُمْ٘مَٓمُع سمِِف ُرسُمُع ِديٜم٤َمٍر ُِم َو  ْٕ ) ا

٦ِم َوَهَذا َُمْذَه٥ُم ومُ  ِهْؿ اًْمِٗمْم  ٤مومِِٕملِّ َوهَمػْمِ َج٤مِز َواًمِم 
 احْلِ
ِ
 ُُمْسَتِدًمِّلَم سمَِحِدي٨ِم قَم٤مئَِِم٦َم 151َ٘مَٝم٤مء

َي٦ِم ▲  ْٔ ـْماَلِق ا ٞمَْخ٤مِن يَماَم ؾَمِٛمْٕم٧م ، اعْمَْذيُمقِر وَم٢ِمٟم ُف سَمٞم٤َمٌن ِْلِ َوُهَق ، َوىَمْد َأظْمَرضَمُف اًمِم 

                                                        

، ٟمٞمؾ إوـم٤مر ص:  131 - 12/129، ومتح اًمب٤مري  121 – 5/119يٜمٔمر : اْلقمالم 151

1372 – 1374 . 

٤مومٕمل اقمتامد اًمِم ٨مهذا احلدي"  656ذم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ص:♫ ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد  151

 .وىمقًٓ  ومٕمالً  ♀قمـ اًمٜمبل ▲ ذم ُم٘مدار اًمٜمّم٤مب وىمد روي قمـ قم٤مئِم٦م  ♫

 ،ٕنف ٓ يٚمزم ُمـ اًم٘مٓمع ذم ُم٘مدار ُمٕملم ، هذه اًمرواي٦م ىمقل وهق أىمقى ذم آؾمتدٓل ُمـ اًمٗمٕمؾ و

 .ُم٤م دوٟمف  َق ُمـ َهَ  ٘مٓمعَ ف أن ٓ يُ ىمَ َهَ  ٓمعَ اًمذي ىمُ  اشمٗمؼ أن اًمس٤مرَق 

قمغم قمدم اقمتب٤مر ُم٤م زاد قمٚمٞمف ذم  ف يدل  ُم٘مدار ُمٕملم ذم اًم٘مٓمع : وم٢مٟم  قمغم اقمتب٤مر  وأُم٤م اًم٘مقل اًمذي يدل  

 ". ف ًمق اقمتؼم ذم ذًمؽ َل جيز اًم٘مٓمع ومٞمام دوٟمفوم٢مٟم  ، إسم٤مطم٦م اًم٘مٓمع 
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رَ  يٜم٤َمِر ىَم٤مًُمقا : َواًمث اَلصَم٦ُم اًمد  ـْ } َأن ُف َٟمصٌّ ذِم ُرسُمِع اًمدِّ ٤م َي٠ْمِِت ُِم َ
ِ
اِهُؿ ىمِٞمَٛمُتَٝم٤م ُرسُمُع ِديٜم٤َمٍر َوح

ٍـّ  ♀   .ىمِٞمَٛمُتُف صَماَلصَم٦ُم َدَراِهَؿ {152ىَمَٓمَع ذِم جِمَ

ـْ ىمِٞمَٛمُتَٝم٤م ُرسُمُع ِديٜم٤َمٍر ََلْ شُمقضِم٥ْم اًمْ  َراِهَؿ إَذا ََلْ شَمُٙم ٤مومِِٕمل  : إن  اًمث اَلصَم٦َم اًمد  َ٘مْٓمَع ، ىَم٤مَل اًمِم 

ـُ اعْمُٜمِْذِر َأن ُف َأتَك قُمْثاَمُن  ٤مً ُف َأجْْمَواطْمَت٩م  ًمَ  ٦ًم ◙ سماَِم َأظْمَرضَمُف اسْم َق ُأتُْرضم  سمَِس٤مِرٍق َهَ

يٜم٤َمِر سم٤ِمصْمٜمَْل قَمنَمَ وَمَ٘مَٓمَع . ـْ طِمَس٤مِب اًمدِّ َُم٧ْم سمِثاََلصَم٦ِم َدَراِهَؿ ُِم  ىُمقِّ

لْمِ َوٟمِّْمٗم ىَمَٓمَع ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر يَم٤مَٟم٧ْم ◙  ٤مً َأن  قَمٚمِٞمّ  َوَأظْمَرَج َأجْْم٤مً    .٤مً ىمِٞمَٛمُتُف ِدْرمَهَ

َف قَمغَم قَمْٝمِد  ْ َراِهَؿ َوَذًمَِؽ َأن  اًمٍم  ومٌِؼ اًمث اَلصَم٦َم اًمد  يٜم٤َمِر ُُمَقا ٤مومِِٕمل  : ُرسُمُع اًمدِّ َوىَم٤مَل اًمِم 

  
ِ
َُم٧ْم نمَ اصْمٜم٤َم قم♀ َرؾُمقِل اَّلل  ٤م سمِِديٜم٤َمٍر َويَم٤مَن يَمَذًمَِؽ سَمْٕمَدُه ، َوهِلََذا ىُمقِّ   ِدْرمَهً

ـْ اًْمَقِرِق  ٤مً َي٦ُم اصْمٜمَْل قَمنَمَ َأْخٗماًمدِّ  َه٥ِم .، ُِم ـْ اًمذ   َوَأْخَػ ِديٜم٤َمٍر ُِم

ىَم٦ُم  ٓ  َهِ َٓ ُيقضِم٥ُم اًْمَ٘مْٓمَع إ  اًْمِٕمَراِق َأن ُف 
ِ
٦ِم َوَأيْمَثُر وُمَ٘مَٝم٤مء ) اًْمَ٘مْقُل اًمث ٤ميِن ( ًمِْٚمَٝم٤مَدِوي 

ـْ َذًمَِؽ  َٓ جَي٥ُِم ذِم َأىَمؾِّ ُِم ِة َدَراِهَؿ َو  .قَمنَمَ

                                                        

َرىَم٦مُ  152 ٞمِؿ َوشَمْثِ٘مٞمؾ اًمٜم قن َأْي اًمد  ٞمِؿ َووَمتِْح اجْلِ
ِ
ـ  سمَِٙمْنِ اعْم َج

ِ
اْلقمالم . يٜمٔمر : ، وهق اًمؽمس أجْم٤ًم  اعْم

، يمِمػ  2/151، اسمـ ىمرىمقل  قمغم صح٤مح أصم٤مر، ُمٓم٤مًمع إنقار  5/119ٛمدة إطمٙم٤مم سمٗمقائد قم

 . 6/292اًمٚمث٤مم
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ـْ  ـِ إؾِْمَح٤مَق ُِم ِد سْم ـْ ـَمِريِؼ حُمَٛم  َواؾْمَتَدًم قا ًمَِذًمَِؽ سماَِم َأظْمَرضَمُف اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  َواًمٓم َح٤مِوي  َُِم

ـِ قَمب ٤مٍس   ¶ طَمِدي٨ِم اسْم
ِ
ِـّ قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اَّلل  َج

ِ
ـُ اعْم  ♀َأن ُف يَم٤مَن صَمَٛم

َة َدَراِهَؿ .  قَمنَمَ

ـُ  ٤مً َوَرَوى َأجْْم ُد سْم ـْ  حُمَٛم  ِه  إؾِْمَح٤مَق ُِم ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم طَمِدي٨ِم قَمْٛمِرو سْم

 .ُِمْثَٚمُف ¶ 

: ـِ قُمَٛمَر  ىَم٤مًُمقا ـْ طَمِدي٨ِم اسْم ِحٞمَحلْمِ ُِم } َأن ُف ¶ َوىَمْد صَمب٧ََم ذِم اًمّم 

ٍـّ { َوإِْن يَم٤مَن ومِٞمِٝماَم َأن  ىِمٞمَٛمَتُف صَماَلصَم٦ُم َدَراِهَؿ ♀  ـ  ، ىَمَٓمَع ذِم جِمَ َهِذِه  ًَمِٙم

ِحٞمَحلْمِ  َواَي٦َم ىَمْد قَم٤مَرَو٧ْم ِرَواَي٦َم اًمّم  طْمتِٞم٤َمُط ومِٞماَم ُيْسَتَب٤مُح سمِِف اًْمُٕمْْمُق ، اًمرِّ ِٓ َواًْمَقاضِم٥ُم ا

يَْمؼَمُ  ْٕ ـِ َوُهَق ا ظَْمُذ سم٤ِمعْمَُتٞمَ٘م  ْٕ ِف وَمٞمَِج٥ُم ا ٓ  سمَِح٘مِّ ُم ىَمْٓمُٕمُف إ  .اعْمَُحر 

ـُ اًْمَٕمَرِِبِّ  ؾُمْٗمَٞم٤مُن اًمث ْقِري  َُمَع ضَماَلًَمتِِف ذِم احْلَِدي٨ِم إمَم َأن   : َذَه٥َم ♫ َوىَم٤مَل اسْم

ِة َدَراِهَؿ  ٓ  ذِم قَمنَمَ َٓ َيُٙمقُن إ مْج٤َمِع ، اًْمَ٘مْٓمَع  َُم٦ٌم سم٤ِمْْلِ ٓ  ، َوَذًمَِؽ َأن  اًْمَٞمَد حُمَر  وَماَل شُمْسَتَب٤مُح إ

ُة ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم اًْم٘مَ ، سماَِم ُأمْجَِع قَمَٚمْٞمِف  ُؽ سمِِف َُم٤م ََلْ َيَ٘مْع َواًْمَٕمنَمَ ْٓمِع هِب٤َم قِمٜمَْد اجْلَِٛمٞمِع وَمُٞمتََٛمس 

شمَِّٗم٤مُق قَمغَم ُدوِن َذًمَِؽ  ِٓ  . 153ا

                                                        

واًمّمحٞمح ُم٤م ىم٤مًمف اًمِم٤مومٕمل : "  7/158ذم اعمرىم٤مة ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري احلٜمٗمل  153

وأُم٤م رواي٦م أنف ىمٓمع ، وأنف رسمع ديٜم٤مر ، سمٚمٗمٔمف ذم احلدي٨م   اًمٜمّم٤مَب سملم   ☻ اًمٜمبل   ٕن  

أو قمغم أَن٤م ىمْمٞم٦م ،  ٛمقًم٦م قمغم هذا اًم٘مدر رسمع ديٜم٤مر ومّم٤مقمداً حومٛم، ذم جمـ ىمٞمٛمتف صمالصم٦م دراهؿ  ؾم٤مرىم٤مً 

سمؾ جي٥م ْحٚمٝم٤م قمغم ، وٓ جيقز شمرك سيح اًمٚمٗمظ ذم حتديد اًمٜمّم٤مب ًمٚمٛمحتٛمؾ ، قملم ٓ قمٛمقم هل٤م 
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ـْ  ِـّ ُِم َج
ِ
ْوٓمَِراُب ذِم ىَمْدِر ىِمٞمَٛم٦ِم اعْم ِٓ َواَي٤مِت ا ـْ َهِذِه اًمرِّ ) ىُمْٚم٧م ( : ىَمْد ُاؾْمُتِٗمٞمَد ُِم

ٍة َأْو هَمػْمِ َذًمَِؽ  مِم ٤م َوَرَد ذِم ىَمْدِر ىِمٞمَٛمتِِف ، َوِرَواَي٦ُم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر ذِم  صَماَلصَم٦ِم َدَراِهَؿ َأْو قَمنَمَ

ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َُم٤م ومِٞمِف اْوٓمَِراٌب ، قَمغَم َأن  ▲ طَمِدي٨ِم قَم٤مئَِِم٦َم  ْ٘مَداِر وَماَل ُيَ٘مد 
ِ
ََي٦ٌم ذِم اعْم َسِ

ِـّ صَماَلصَم٦ُم َدَراِهَؿ  َج
ِ
اضِمَح َأن  ىِمٞمَٛم٦َم اعْم  .اًمر 

طْمتِٞم٤َم ِٓ ٤م ا َٓ ومِٞماَم قَمَداُه ، قَمغَم َأن  ِرَواَي٦َم َوَأُم  ًمِٞمَؾ  َب٤مُع اًمد  ًمِٞمِؾ وَمُٝمَق اشمِّ ُط سَمْٕمَد صُمُبقِت اًمد 

ـِ  ـْ ـَمِريِؼ قَمْٛمِرو سْم ـِ إؾِْمَح٤مَق َوُِم ـْ ـَمِريِؼ اسْم ِة ضَم٤مَءْت ُِم ِـّ سم٤ِمًْمَٕمنَمَ َج
ِ
اًمت ْ٘مِديِر ًمِِ٘مٞمَٛم٦ِم اعْم

ـِ إؾِْمَح٤مَق إٟم اَم َذيَمُروُه يَماَم ؿُمَٕمٞم٥ٍْم َوومِٞمِٝماَم يَماَلٌم َُمْٕمُروٌف ، َوإِ  َٓ َٟمَرى اًْمَ٘مْدَح ذِم اسْم ْن يُمٜم ٤م 

ْرَٟم٤م ذِم َُمَقاِوَع ُأظَمَر .  ىَمر 

 

 

 

                                                                                                                                                               

نف يم٤من وأُم٤م اًمرواي٦م إظمرى َل شم٘مٓمع يد ؾم٤مرق ذم أىمؾ ُمـ صمٛمـ اعمجـ ومٛمحٛمقًم٦م قمغم أ، ُمقاوم٘م٦م ًمٗمٔمف 

، ضم٤مءت ىمٓمع ذم جمـ ىمٞمٛمتف قمنمة دراهؿ  وأُم٤م ُم٤م َيت٩م سمف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ رواي٦مٍ ، رسمع ديٜم٤مر 

ومٙمٞمػ وهل خم٤مًمٗم٦م ًمٍميح إطم٤مدي٨م ، وذم رواي٦م َخس٦م ومٝمل وٕمٞمٗم٦م ٓ يٕمٛمؾ هب٤م ًمق اٟمٗمردت 

ذًمؽ  طُ أنف َذْ ٓ ،  اًمّمحٞمح٦م اًمٍمَي٦م ُمع أنف يٛمٙمـ ْحٚمٝم٤م قمغم أنف يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف قمنمة دراهؿ اشمٗم٤مىم٤مً 

 ".ذم ىمٓمع اًمس٤مرق
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 احلدي٨م اًمثالصمقن : اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود 

ـْ قَم٤مئَِِم٦مَ *   ▲قَم
ِ
ـْ  ♀} َأن  َرؾُمقَل اَّلل  ىَم٤مَل : َأتَِْمَٗمُع ذِم طَمدٍّ ُِم

 ؟ صُمؿ  ىَم٤مَم 
ِ
ُْؿ طُمُدوِد اَّلل  ـْ ىَمْبٚمُِٙمْؿ َأَن  ـَ ُِم ِذي ٤َم اًمٜم ٤مُس ، إٟم اَم َأْهَٚمَؽ اًم  وَمَخَٓم٥َم ، وَمَ٘م٤مَل : َأهي 

ِٕمٞمُػ َأىَم٤مُُمقا قَمَٚمْٞمِف احْلَد  {  َق ومِٞمِٝمْؿ اًمْم  يُػ شَمَريُمقُه ، َوإَِذا َهَ ِ َق ومِٞمِٝمْؿ اًمنم  يَم٤مُٟمقا إَذا َهَ

ُْسٚمٍِؿ 
ِ
 .ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف ، َواًمٚم ْٗمُظ عم

ـْ قَم٤مئَِِم٦مَ وَ  ـْ َوضْمٍف آظَمَر قَم ٌَة شَمْسَتِٕمػُم اعْمََت٤مَع  ▲ًَمُف ُِم ىَم٤مًَم٧ْم : } يَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرأ

 { .154سمَِ٘مْٓمِع َيِدَه٤م  ♀َودَمَْحُدُه ، وَم٠َمَُمَر اًمٜم بِل  

ـِ َزْيدٍ  ؾَُم٤مَُم٦َم سْم ِٕ َٓم٤مُب ذِم ىَمْقًمِِف : َأتَِْمَٗمُع  ن   اًْمبَُخ٤مِريِّ } أَ يَماَم َيُدل  ًَمُف ذِم  ◙ اخْلِ

  ٤مً ىُمَرْيِم
ِ
ـْ ُيَٙمٚمُِّؿ َرؾُمقَل اَّلل  ىَم٧ْم ىَم٤مًُمقا : َُم تِل َهَ َُة اعْمَْخُزوُِمٞم ٦ُم اًم  ْتُٝمْؿ اعْمَْرأ َأمَه 

♀  
ِ
ٓ  ُأؾَم٤مَُم٦ُم طِم٥م  َرؾُمقِل اَّلل  ُئ قَمَٚمْٞمِف إ ـْ جَيْؽَمِ وَمَٙمٚم َؿ  ♀َوَُم

                                                        

: " وادقمك يمثػم ُمـ إئٛم٦م أن اًمرواي٦م  5/126ذم اْلقمالم ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٚم٘مـ  154

اًمث٤مٟمٞم٦م أقمٜمل رواي٦م اجلحد ؿم٤مذة ، وم٢مَن٤م خم٤مًمٗم٦م جلامهػم  اًمرواة ، واًمِم٤مذ ٓ ُيٕمٛمؾ سمف ، وهلذا َل يقدقمٝم٤م 

 ٛمر . ٕمْ ا : شمٗمرد هب٤م ُمَ اًمبخ٤مري صحٞمحف ، وإٟمام هل ُمـ أومراد ُمسٚمؿ ، ىم٤مًمق

 سمحٗمٔمف يم٤مسمـ أظمل اًمزهري وٟمٛمٓمف .  ىم٤مل اًم٘مرـمبل: وىمد شم٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٓ يٕمتدّ 

ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وإٟمام َل يذيمر اًمنىم٦م ذم هذه اًمرواي٦م ، ٕن اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م قمٜمد اًمراوي ذيمر ُمٜمع 

  .  5/77ذم اعمٗمٝمؿ ويٜمٔمر يمالم أِب اًمٕمب٤مس اًم٘مرـمبل  اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود ، ٓ اْلظمب٤مر قمـ اًمنىم٦م" .
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ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚم َؿ وَمَ٘م٤مَل : أَ   َصغم  اَّلل 
ِ
احْلَِدي٨َم َوَهَذا اؾْمتِْٗمَٝم٤مُم إْٟمَٙم٤مٍر ،  -تَِْمَٗمُع { َرؾُمقَل اَّلل 

َٓ ؿَمَٗم٤مقَم٦َم ذِم طَمدٍّ .  َويَم٠َمن ُف ىَمْد ؾَمبََؼ قِمْٚمُؿ ُأؾَم٤مَُم٦َم سم٠َِمن ُف 

َٗم٤مقَم٦ِم ذِم احْلُُدوِد ، َوشَمْرضَمَؿ  ـْ اًمِم  ُومَم ( : اًمٜم ْٝمُل قَم ْٕ َوذِم احْلَِدي٨ِم َُمْس٠َمَخَت٤مِن : ) ا

ْٚمَٓم٤منِ اًْمبَُخ٤مِري  سمِبَ  َٗم٤مقَم٦ِم ذِم احْلَدِّ إَذا ُرومَِع إمَم اًمس  ِهٞم٦َِم اًمِم  ٤مِب يَمَرا
ـْ  155 ٤م ىَمٞم َدُه ُِم َ

ِ
َوىَمْد َدل  ح

وْمِع َُم٤م ذِم سَمْٕمِض ِرَواَي٤مِت َهَذا احْلَِدي٨ِم } وَم٢ِمٟم ُف  َه٦َم سَمْٕمَد اًمر  ىَم٤مَل  ♀َأن  اًْمَٙمَرا

َٓ شَمِْمَٗمْع ذِم طَم  ؾَُم٤مَُم٦َم : َح ٤م شَمِْمَٗمْع 
ويَم٦ٍم { ِٕ  .دٍّ وَم٢ِمن  احْلُُدوَد إَذا اْٟمَتَٝم٧ْم إزَم  وَمَٚمٞمَْس٧ْم سمَِٛمؽْمُ

ِه  ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم ـْ طَمِدي٨ِم قَمْٛمِرو سْم َيْروَمُٕمُف ¶ َوَأظْمَرَج َأبُق َداُود ُِم

ـْ طَمدٍّ وَمَ٘مْد َوضَم٥َم {  َحُف احْل٤َميمِؿُ } شَمَٕم٤موُمقا احْلُُدوَد ومِٞماَم سَمٞمْٜمَُٙمْؿ وَماَم سَمَٚمَٖمٜمِل ُِم  .َوَصح 

                                                        

َٗم٤مقَم٦م ذِم احْلَّد : "  116/ 12ذم اًمٗمتح ♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  155 ِهٞم٦َم اًمِم  ىَمْقًمف ) سَم٤مب يَمَرا

ْٚمَٓم٤من ( ـْ طُمُدود اَّلل  َوًَمٞمَْس ...إَِذا ُرومَِع إمَِم اًمس  يَمَذا ىَمٞم َد َُم٤م َأـْمَٚمَ٘مُف ذِم طَمِدي٨م اًْمب٤َمب " َأتَِْمَٗمُع ذِم طَمدٍّ ُِم

َي٤مً  اًْمَ٘مٞمْدُ  َي٤مً  َسِ ، َوُهَق ذِم ُُمْرؾَمؾ طَمبِٞم٥م سْمـ َأِِب صَم٤مسم٧ِم  ومِٞمِف ، َويَم٠َمن ُف َأؿَم٤مَر إمَِم َُم٤م َوَرَد ذِم سَمْٕمض ـُمُرىمف َسِ

ت إًَِمٞمِْف َوومِٞمِف " َأن  اًمٜم بِّل  َٓ شَمِْمَٗمْع ذِم طَمدٍّ وَم٢مِن   ♀اًم ِذي َأَذْ ؾَُم٤مَُم٦م َح ٤م ؿَمَٗمَع ومِٞمَٝم٤م : 
ِٕ ىَم٤مَل 

ِه ، وَد إَِذا اِْٟمتََٝم٧ْم إزَِم  احْلُدُ  ـْ ضَمدِّ ـْ َأبِٞمِف قَم ـْ طَمِدي٨م قَمْٛمرو سْمـ ؿُمَٕمٞم٥ْم قَم ٌك " َوًَمُف ؿَم٤مِهد ُِم وَمَٚمٞمَْس هَل٤َم َُمؽْمَ

ـْ طَمدٍّ وَمَ٘مْد َوضَم٥َم " شَمْرضَمَؿ ًَمُف َأبُق َداُوَد " ا ـْ احْلَدِّ َُم٤م ًْمٕمَ َروَمَٕمُف " شَمَٕم٤موَمْقا احْلُُدوَد ومِٞماَم سَمٞمْٜمَُٙمْؿ وَماَم سَمَٚمَٖمٜمِل ُِم ْٗمُق قَم

ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم َصِحٞمٌح  َحُف احْل٤َميمِؿ َوؾَمٜمَُدُه إمَِم قَمْٛمِرو سْم ْٚمَٓم٤مَن " َوَصح   . "ََلْ َيْبُٚمْغ اًمس 
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ـِ قُمَٛمَر  ـْ طَمِدي٨ِم اسْم َحُف ُِم ىَم٤مَل : ¶ َوَأظْمَرَج َأبُق َداُود َواحْل٤َميمُِؿ َوَصح 

 
ِ
ـْ طُمُدودِ  ♀ؾَمِٛمْٕم٧م َرؾُمقَل اَّلل  ـْ طَم٤مًَم٧ْم ؿَمَٗم٤مقَمُتُف ُدوَن طَمدٍّ ُِم َيُ٘مقُل : } َُم

َ ذِم َأُْمِرِه {   وَمَ٘مْد َو٤مد  اَّلل 
ِ
 .اَّلل 

ـِ قُمَٛمَر  َوَأظْمَرضَمفُ  ـْ اسْم ـْ َوضْمٍف َأَصح  قَم ـُ َأِِب ؿَمْٞمَب٦َم ُِم  .٤مً َُمْقىُمقوم¶ اسْم

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة  َ ذِم  ٤مً َُمْروُمققم◙ َوذِم اًمٓم ؼَمَايِن  ُِم سمَِٚمْٗمِظ " وَمَ٘مْد َو٤مد  اَّلل 

 .ُِمْٚمِٙمِف "

ارَ  سَمػْمِ  َوَأظْمَرَج اًمد  ـْ طَمِدي٨ِم اًمز  سمَِٚمْٗمِظ } اؿْمَٗمُٕمقا َُم٤م ََلْ  َُمْقُصقًٓ ◙ ىُمْٓمٜمِل  ُِم

ُ قَمٜمُْف {  زِم وَمَٕمَٗم٤م وَماَل قَمَٗم٤م اَّلل  زِم : وَم٢ِمَذا َوَصَؾ إمَم اًْمَقا  .َيِّمْؾ إمَم اًْمَقا

سَمػْمِ ىَم٤مَل  ـِ اًمز  ـْ قُمْرَوَة سْم سَمػْمُ ؾَم٤مِرىم َوَأظْمَرَج اًمٓم ؼَمَايِن  قَم َع ومِٞمِف وَمِ٘مٞمَؾ :  ٤مً : " ًَمِ٘مَل اًمز  وَمُِمٗمِّ

َع " ىمِٞمَؾ : َوَهَذا طَمت ك َيبْ  ٤مومَِع َواعْمَُِمٗمِّ ُ اًمِم  ـَ اَّلل  َُم٤مَم وَمَٚمَٕم َُم٤مَم وَمَ٘م٤مَل : إَذا سَمَٚمَغ اْْلِ ُٚمَغ اْْلِ

 .اعْمَْقىُمقُف ُهَق اعْمُْٕمَتَٛمُد 

َُم٤مِم ، َوَأن ُف  َٗم٤مقَم٦ِم سَمْٕمَد اًْمبُُٚمقِغ إمَم اْْلِ طََم٤مِدي٨ُم ُُمَتَٕم٤مِوَدٌة قَمغَم حَتِْريِؿ اًمِم  ْٕ جَي٥ُِم َوَهِذِه ا

مْج٤َمَع قَمغَم َذًمَِؽ ، َوُِمْثُٚمُف ذِم اًْمَبْحرِ  ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ اْْلِ قَمك اسْم َُم٤مِم إىَم٤مَُم٦ُم احْلَدِّ َواد 
 .  156قَمغَم اْْلِ

                                                        

اْلمج٤مع قمغم ُمٜمع اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود سمٕمد  5/126ذم اْلقمالم ♫ وٟم٘مؾ اسمـ اعمٚم٘مـ  156

أُم٤م اعمٕم٤مِص اًمتل ٓ طمد  ومٞمٝم٤م وإٟمام اًمتٕمزير سمٚمقهمٝم٤م اًمسٚمٓم٤من ، أُم٤م ىمبٚمف ومٝمق ضم٤مئز قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء ... 

 ومٞمجقز اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م ، وإن سمٚمٖم٧م اْلُم٤مم َٕن٤م أهقن. 
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 َٓ ِه ، وَمَ٘م٤مَل :  ٦ِم اًمٜم ٤مِس َوهَمػْمِ ـْ قُمِرَف سم٠َِمِذي  َق سَملْمَ َُم ـْ َُم٤مًمٍِؽ َأن ُف وَمر  َوَٟمَ٘مَؾ اخْلَٓم ٤مِِب  قَم

ِل ُُمْٓمَٚم٘مُيِْمٗمَ  َو  ْٕ وْمعِ  ٤مً ُع ذِم ا َٗم٤مقَم٦ُم ىَمبَْؾ اًمر  ـُ اًمِم   .َوذِم اًمث ٤ميِن حَتُْس

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم  َوذِم طَمِدي٨ٍم  ٓ  ذِم احْلُُدوِد { َُم٤م َيُدل  ▲ قَم } َأىمِٞمُٚمقا َذِوي اهْلَٞمْئ٤َمِت إ

َٓ ذِم احْلُُدوِد . َٗم٤مقَم٦ِم ذِم اًمت ْٕمِزيَراِت  ِز اًمِم  شمَِّٗم٤مَق قَمغَم َوَٟم٘مَ  قَمغَم ضَمَقا ِٓ ـُ قَمبِْد اًْمؼَمِّ ا َؾ اسْم

 . َذًمَِؽ 

ٌَة شَمْسَتِٕمػُم اعْمََت٤مَع َودَمَْحُدُه ( َوَأظْمَرضَمُف  ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمَِٞم٦ُم ( : ذِم ىَمْقًمِِف : ) يَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرأ

ٌَة قَمغَم َأْخِسٜم٦َِم ُأن٤َمٍس ُيْٕمَروُمقَن وَ  َٓ شُمْٕمَرُف وَمَب٤مقَمْتُف اًمٜم َس٤مئِّل سمَِٚمْٗمِظ اؾْمَتَٕم٤مَرْت اُْمَرأ ِهَل 

 .َوَأظَمَذْت صَمَٛمٜمَُف 

ًَة ضَم٤مَءْت  ـِ } َأن  اُْمَرأ ْْحَ ـِ قَمْبِد اًمر  اِق سمَِسٜمٍَد َصِحٞمٍح إمَم َأِِب سَمْٙمِر سْم ز  َوَأظْمَرضَمُف قَمْبُد اًمر 

َٓ  ٤مً وُماَلَٟم٦َم شَمْسَتِٕمػُم طُمٚمِٞمّ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : إن   تِل سم٢ِِمقَم٤مَرهِت٤َم إي ٤مَه٤م وَمَٛمَٙمث٧َْم  ُه وَمَج٤مَءْت إمَم اًم  شَمَرا

ظُْمَرى وَم٠َمنَْٙمَرْت  ٤مً ٤مًَم٧ْم : َُم٤م اؾْمَتَٕمْرشُمؽ ؿَمٞمْئاؾْمَتَٕم٤مَرْت هَل٤َم وَمَس٠َمَخْتَٝم٤م وَم٘مَ  ْٕ : وَمَرضَمَٕم٧ْم إمَم ا

َُم٤م  وَمَدقَم٤مَه٤م وَمَس٠َمَخَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : َوَاًم ِذي سَمَٕمثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ  ♀وَمَج٤مَءْت إمَم اًمٜم بِلِّ 

ؿِمَٝم٤م وَم٠َمتَْقُه ، َوَأظَمُذوُه  ٤مً ٤م ؿَمٞمْئاؾْمَتَٕمْرت ُِمٜمْٝمَ  : وَمَ٘م٤مَل : اْذَهُبقا إمَم سَمْٞمتَِٝم٤م دَمُِدوُه حَت٧َْم ومَِرا

 .وَم٠َمَُمَر هِب٤َم وَمُ٘مٓمَِٕم٧ْم { 
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٦ِم َوُهَق َُمْذَه٥ُم َأْْحََد  َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف جَي٥ُِم اًْمَ٘مْٓمُع قَمغَم ضَمْحِد اًْمَٕم٤مِري 

٦ِم َوإؾِْمَح٤مَق َواًمٔم ٤مهِ  ًَم٦ِم احْلَِدي٨ِم قَمغَم َذًمَِؽ َواِوَح٦ٌم } وَم٢ِمٟم ُف 157ِري  َٓ ، َوَوضْمُف َد

 َرشم ٥َم اًْمَ٘مْٓمَع قَمغَم ضَمْحِد اًْمَٕم٤مِري ٦ِم { . ♀

ـُ َدىمِٞمِؼ اًْمِٕمٞمِد  َ 158َوىَم٤مَل اسْم َٓ َيْثب٧ُُم احْلُْٙمُؿ اعْمَُرشم ٥ُم قَمغَم اجْلُُحقِد طَمت ك َيَتبلَم  : إٟم ُف 

٤َم يَم٤مَٟم٧ْم ؾَم٤مِرىَم٦ًم ، شَمْرضِمٞمُح ِرَوا ـْ َرَوى َأَن  ٤َم يَم٤مَٟم٧ْم ضَم٤مطِمَدًة قَمغَم ِرَواَي٦ِم َُم ـْ َرَوى َأَن  َي٦ِم َُم

٦ِم . َٓ جَي٥ُِم اًْمَ٘مْٓمُع ذِم ضَمْحِد اًْمَٕم٤مِري   َوَذَه٥َم اجْلاََمِهػُم إمَم َأن ُف 

٤مِرِق وَ  َي٦ِم ذِم اًمس  ْٔ َن  ذِم ا
ِٕ ك ؾَم ىَم٤مًُمقا :  َٓ ُيَسٛم  ـُ اًْمَ٘مٞمِِّؿ  ٤مً ٤مِرىماجْل٤َمطِمِد  َوَرد  َهَذا اسْم

ىَم٦ِم  ِ  .َوىَم٤مَل : إن  اجْلَْحَد َداظِمٌؾ ذِم اؾْمِؿ اًمن 

٤مِرِق ًُمَٖم٦ًم وَماَل شُمَس٤مقِمُدُه قَمَٚمٞمِْف اًمٚم َٖم٦ُم  ٤م ُدظُمقُل اجْل٤َمطِمِد حَت٧َْم ًَمْٗمِظ اًمس  ٤م ، ىُمْٚم٧م : َأُم  َوَأُم 

ًمِٞمُؾ وَمُثبُقُت ىَمْٓمِع اجْل٤َمطِمِد هِبََذا  احْلَِدي٨ِم . اًمد 

                                                        

: " ىم٤مل سمٛم٘مت٣م هذه اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م  6/318ذم يمِمػ اًمٚمث٤مم ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٗم٤مريٜمل  157

وٓ  اْلُم٤مم أْحد ، ومقضم٥م ىمٓمع يد ضم٤مطمد اًمٕم٤مري٦م ، ٓ اعمٜمتٝم٥م واعمختٚمس ، وهق ٟمقع ُمـ اخلٓمػ ،

اًمٖم٤مص٥م واخل٤مئـ ذم اًمقديٕم٦م ، أو اخل٤مئـ ذم اًمٕم٤مري٦م ، وٓ اجل٤مطمد ًمٚمقديٕم٦م أو همػمه٤م ُمـ إُم٤مٟم٤مت ، 

 إٓ اًمٕم٤مري٦م ، ومٞمُ٘مٓمع سمجحده٤م ، هلذا احلدي٨م" . 

 . 657إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ص:  158
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ـْ ـَمِريِؼ قَم٤مئَِِم٦َم  ىَم٧ْم ، ُِم ٤َم َهَ ىَم٤مَل اجْلُْٛمُٝمقُر : َوطَمِدي٨ُم اعْمَْخُزوُِمٞم ٦ِم ىَمْد َوَرَد سمَِٚمْٗمِظ َأَن 

ؾَْمَقدِ  ْٕ ـِ ا سَمػْمِ َوَُمْسُٕمقِد سْم ـِ اًمز  اًْمبَُخ٤مِري  َوُُمْسٚمٌِؿ  َأظْمَرضَمفُ  ╚ َوضَم٤مسمٍِر َوقُمْرَوَة سْم

طمٞمَْٝمِ٘مل  َوهَمػْمُ َواًْمبَ  ىَم٧ْم َوِرَواَي٦ُم "  ٤مً ُهْؿ ُُمٍَمِّ ٤َم َهَ َر َأَن  ىَم٦ِم ىَم٤مًُمقا : وَمَ٘مْد شَمَ٘مر  ِ سمِِذيْمِر اًمن 

َٓ شَمُدل  قَمغَم َأن  اًْمَ٘مْٓمَع يَم٤مَن هَل٤َم سَمْؾ إٟم اَم َذيَمَر ضَمْحَدَه٤م اًْمَٕم٤مِري   ٦َم "  َن ُف ىَمْد ضَمَحَد اًْمَٕم٤مِري  ِٕ ٦َم 

ىَم٦ِم َوَهَذا ظُماَلَص٦ُم َُم٤م َأضَم٤مَب  ٤مً هَل٤َم َُمْٕمُرووم ٤مً َص٤مَر ظُمُٚم٘م ِ َُة سمِِف َواًْمَ٘مْٓمُع يَم٤مَن ًمِٚمن  وَمُٕمِروَم٧ْم اعْمَْرأ

َٓ خَيَْٗمك شَمَٙمٚم ُٗمُف ، سمِِف اخْلَٓم ٤مِِب    .َو

ٌَة َواطِمَدٌة  َ قَمٜمُْف اُْمَرأ َذًمَِؽ َوًَمٞمَْس ذِم احْلَِدي٨ِم َُم٤م َيُدل  قَمغَم ، صُمؿ  ُهَق َُمْبٜمِلٌّ قَمغَم َأن  اعْمَُٕمؼم 

ـ  ذِم قِمَب٤مَرِة اعْمَُّمٜمِِّػ  ِرَواَي٦ٌم َوُهَق  ٤مً ضُمِٕمَؾ اًم ِذي َذيَمَرُه صَم٤مٟمِٞم َُم٤م ُيِْمِٕمُر سمَِذًمَِؽ وَم٢ِمٟم فُ  159ًَمِٙم

ِح  ـُ َدىمِٞمٍؼ ذِم َذْ اَُم طَمِدي٨ٌم َواطِمٌد َأؿَم٤مَر إًَمٞمِْف اسْم ؿْمَٕم٤مُر اًْمَٕم٤مدِي  َأَن 
ـْ طَمٞم٨ُْم اْْلِ َيْ٘متَِِض ُِم

 ُ  .َّمٜمُِّػ ُهٜم٤َم َصٜمََع َُم٤م َصٜمََٕمُف َص٤مطِم٥ُم اًْمُٕمْٛمَدِة ذِم ؾِمٞم٤َمِق احْلَِدي٨ِم اًْمُٕمْٛمَدةِ َواعْم

ـْ ضَم٤مسمٍِر : ىَمْقًُمُف صُمؿ  ىَم٤مَل اجْلُْٛمُٝمقُر : َوُي١َميُِّد َُم٤م َذَهْبٜم٤َم إًَمٞمِْف  ـْ اًمٜم بِلِّ  ◙قَم قَم

َٓ خُمَْتٚمٍِس ىَمْٓمٌع {  ♀ َٓ ُُمٜمَْتِٝم٥ٍم َو ـٍ َو َرَواُه َأْْحَُد  ،} : ًَمٞمَْس قَمغَم ظَم٤مئِ

ـُ طِمب ٤منَ  ُِمِذي  َواسْم ْ َحُف اًمؽمِّ َْرسَمَٕم٦ُم َوَصح  ْٕ َوا
161 . 

                                                        

 .  111 – 12/119ذم ومتح اًمب٤مري  159

  " . : " وهق طمدي٨م ىمقي 12/111ذم اًمٗمتح ♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  161
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ـٌ 
ـٍ ، ىَم٤مًُمقا : َوضَم٤مطِمُد اًْمَٕم٤مِري ٦ِم ظَم٤مئِ َٓ خَيَْٗمك َأن  َهَذا قَم٤ممٌّ ًمُِٙمؾِّ ظَم٤مئِ َوًَمِٙمٜم ُف ، َو

٦ِم  ٌص سمَِج٤مطِمِد اًْمَٕم٤مِري  ـْ ضَمحَ ، خُمَّم  ـْ اخْلََقَٟم٦مِ َوسمَِٙمْقِن اًْمَ٘مْٓمِع ومِٞمَٛم ِه ُِم َٓ هَمػْمِ ٦َم   .َد اًْمَٕم٤مِري 

ـْ اؾْمَتَٕم٤مَر   إمَم َأن ُف خُيَص  ًمِْٚمَ٘مْٓمِع سمَِٛم
ِ
ِه خُم٤َمِدقمَوىَمْد َذَه٥َم سَمْٕمُض اًْمُٕمَٚماَمء  ٤مً قَمغَم ًمَِس٤مِن هَمػْمِ

٦ِم َوَأنَْٙمَرَه٤م َح ٤م ـُمقًم٥َِم هِبَ  َف ذِم اًْمَٕم٤مِري  َٓ ُيْ٘مَٓمُع ًمِْٚمُٛمْسَتَٕم٤مِر ُِمٜمُْف صُمؿ  شَمٍَم  ٤م ىَم٤مَل : وَم٢ِمن  َهَذا 

٤مِل ظُمْٗمَٞم٦ًم . ٤مِرِق ذِم َأظْمِذ اْحَ َُِم٤مَريَم٦ِم اًمس 
ِ
َٞم٤مَٟم٦ِم سَمْؾ عم ِد اخْلِ  سمُِٛمَجر 

ـْ ؾَمِٛمْٕم٧م : َوَهَذا َدالٌّ  َحُف َُم  احْلَِدي٨ِم َوىَمْد َصح 
ِ
َواحْلَِدي٨ُم ومِٞمِف يَماَلٌم يَمثػٌِم ًمُِٕمَٚماَمء

 َٓ ـَ 
 .ىَمْٓمَع قَمَٚمْٞمِف قَمغَم َأن  اخْل٤َمئِ

َٓ ُئْمِٝمُرُه ذِم  ـِ ( اًم ِذي ُيْْمِٛمُر َُم٤م  ُد ) سم٤ِمخْل٤َمئِ ـُ ُهٜم٤َم ُهَق اًم ِذي  َواعْمَُرا
َٟمْٗمِسِف ، َواخْل٤َمئِ

ْٗمَظ . ـْ َُم٤مًمِِٙمِف َُمَع إفْمَٝم٤مِرِه ًَمُف اًمٜم ِّمٞمَح٦َم َواحْلِ ٤مَل ظُمْٗمَٞم٦ًم ُِم  َي٠ْمظُمُذ اْحَ

٤َم ىمَ  ـُ َأقَمؿ  ، وَم٢ِمَن 
قَْملُمِ َوِهَل َواخْل٤َمئِ ْٕ ٤مِل ، َوُِمٜمُْف ظَم٤مئِٜم٦َُم ا َٞم٤مَٟم٦ُم ذِم هَمػْمِ اْحَ ْد شَمُٙمقُن اخْلِ

َٓ ََيِؾ  ًَمُف َٟمَٔمُرُه   .ُُمَس٤مَرىَم٦ُم اًمٜم ٤مفمِِر سمَِٓمَرومِِف َُم٤م 

ْٚم٥ُم  ـْ اًمٜم ْٝمَب٦ِم َوِهَل اًْمَٖم٤مَرُة َواًمس  َد ُهٜمَ ، ) َواعْمُٜمَْتِٝم٥ُم ( اعْمُِٖمػُم ُِم ٤م َُم٤م يَم٤مَن قَمغَم َويَم٠َمن  اعْمَُرا

 .ضِمَٝم٦ِم اًْمَٖمَٚمَب٦ِم َواًْمَ٘مْٝمِر 

ـْ اظْمَتَٚمَسُف إَذا ؾَمَٚمَبُف . ٤مًم٥ُِم َُم  ) َواعْمُْخَتٚمُِس ( اًمس 
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ىَم٦ُم ذِم طِمْرٍز  ِ ـمِٞم ٦ِم َأْن شَمُٙمقَن اًمن  َواقْمَٚمْؿ َأن  اًْمُٕمَٚماَمَء اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم َذْ
161: 

ـُ طَمٜمْبٍَؾ َوإؾِْمَح٤مُق وَ  ُط وَمَذَه٥َم َأْْحَُد سْم َٓ ُيِْمؽَمَ ٓ  َأن ُف  ِرِج إ ُهَق ىَمْقٌل ًمِٚمٜم ٤مِسِ َواخْلََقا

َي٦ِم  ْٔ ـْماَلِق ا ٜم ٦ِم َوِْلِ ـْ اًمس  ًمِٞمِؾ سم٤ِمؿْمؽِمَاـمِِف ُِم  .ًمَِٕمَدِم ُوُروِد اًمد 

ُهْؿ إمَم اؿْمؽِمَاـمِِف ُُمْسَتِدًمِّلَم هِبََذا احْلَِدي٨ِم إْذ َُمْٗمُٝمقُُمُف ًُمُزوُم اًْمَ٘مٓمْ  ِع ومِٞماَم َوَذَه٥َم هَمػْمُ

ـْ ظُمْٗمٞم٦ٍَم   .ُأظِمَذ سمَِٖمػْمِ َُم٤م ُذيمَِر َوُهَق َُم٤م يَم٤مَن قَم

ُن َوُي١َميُِّد قَمَدُم اقْمتَِب٤مِرِه  َٓ شَمْثب٧ُُم سمِِف ىَم٤مقِمَدٌة ُيَ٘مٞم ُد هِب٤َم اًْمُ٘مْرآ   َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن  َهَذا َُمْٗمُٝمقٌم َو

ـْ حَتْ  ♀} َأن ُف  َن ُِم ـْ َأظَمَذ ِرَداَء َصْٗمَقا ـْ اعْمَْسِجِد ىَمَٓمَع َيَد َُم ٧ِم َرْأؾِمِف ُِم

ِم { } َوسم٠َِمن ُف   .ىَمَٓمَع َيَد اعْمَْخُزوُِمٞم ٦ِم َوإِٟم اَم يَم٤مَٟم٧ْم دَمَْحُد َُم٤م شَمْسَتِٕمػُمُه {  ♀احْلََرا

                                                        

 أُم٤م اًمنمط اًمث٤مين ذم وضمقب هذا احلدّ "  759ذم سمداي٦م اعمجتٝمد ص:♫ ىم٤مل اسمـ رؿمد  161

مجٞمع وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر اًمذيـ شمدور قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمتقى وأصح٤مهبؿ ُمتٗم٘مقن قمغم  ومٝمق احلرز وذًمؽ أن  

 وإن يم٤من ىمد اظمتٚمٗمقا ومٞمام هق طمرز مم٤م ًمٞمس سمحرز . ، اؿمؽماط احلرز ذم وضمقب اًم٘مٓمع 

احلرز إٟمف ُم٤م ؿم٠منف أن حتٗمظ سمف إُمقال يمل يٕمن أظمذه٤م ُمثؾ اْلهمالق  ذم طمدِّ  وإؿمبف أن ي٘م٤مل

وممـ ذه٥م ، وذم اًمٗمٕمؾ اًمذي إذا ومٕمٚمف اًمس٤مرق اشمّمػ سم٤مْلظمراج ُمـ احلرز ، واحلٔم٤مئر وُم٤م أؿمبف ذًمؽ 

 . إمم هذا ُم٤مًمؽ وأبق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل واًمثقري وأصح٤مهبؿ 

وإن هىمف ُمـ همػم ، ٓمع قمغم ُمـ هق اًمٜمّم٤مب وىم٤مل أهؾ اًمٔم٤مهر وـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ احلدي٨م : اًم٘م

 ". طمرز 
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ـْ  ىَم٦ِم ًُمَٖم٦ًم : وَم٢ِمْن َصح  وَماَل سُمد  ُِم ِ ـْ َُمْٗمُٝمقِم اًمن  ْرُز َُم٠مظُْمقٌذ ُِم
ـُ سَمٓم ٤مٍل : احْلِ َوىَم٤مَل اسْم

ْرِز وَم٤معْمَْس٠َمَخ٦ُم يَماَم شَمَرى اًمت   َٓ َيُدل  قَمغَم اقْمتَِب٤مِر احْلِ َْصُؾ ، ْقومِٞمِؼ سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ َُم٤م ُذيمَِر مِم ٤م  ْٕ َوا

ِط  ْ ُ ، قَمَدُم اًمنم  َ َوَأتََقىم ُػ طَمت ك َيْٗمتََح اَّلل  َوَأن٤َم َأؾْمتَِخػُم اَّلل 
162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ُ ♫ : " ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمّمٜمٕم٤مين  162 َ َوَأتََقىم ُػ طَمت ك َيْٗمتََح اَّلل  " هذا ُمـ َت٤مم َوَأن٤َم َأؾْمتَِخػُم اَّلل 

، وهذا دأب اًمٕمٚمامء قرقمف ، وشمقىمٗمف ذم اعمس٠مخ٦م ًم٘مقة اًمتٕم٤مرض  سملم إدًم٦م شمإٟمّم٤مومف وحتريف ،وؿمدة 

أول ُمـ ورد قمٜمف ♫ أهؾ اًمقرع واًمت٘مقى . وًمٕمؾ  اْلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  اًمراؾمخلم ُمـ

َ  اؾمتخدام هذا اًمٚمٗمظ "  .  21/147،  9/87" .يٜمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد  َأؾْمتَِخػُم اَّلل 
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 اخلٛمر طمّد ؿم٤مرب احلدي٨م احل٤مدي واًمثالصمقن : 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  * ـْ َأنَِس سْم َأتَك سمَِرضُمٍؾ ىَمْد  ☻َأن  َاًمٜم بِل   ◙قَم

َب َاخْلَْٛمَر، وَمَجَٚمَدُه سمَِجِريَدشَملْمِ َٟمْحَق َأْرسَمِٕملَم. ىَم٤مَل: َووَمَٕمَٚمُف َأبُق سَمْٙمرٍ  ، وَمَٚمام  ◙  َذِ

ـُ ◙ يَم٤مَن قُمَٛمُر  ـِ سْم ْْحَ  163: َأظَمػ  ◙  قَمْقٍف  اؾِْمَتَِم٤مَر َاًمٜم ٤مَس، وَمَ٘م٤مَل قَمْبُد َاًمر 

 ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف . ◙ .َاحْلُُدوِد صَماَمُٟمقَن، وَم٠َمَُمَر سمِِف قُمَٛمُر 

َب َوَٟمٍَمَ ََخْر اخْلَْٛمُر َُمّْمَدرُ  ـْ اًْمِٕمٜم٥َِم إَذا  اً ََخََر يَمرَضَ ُب اعْمُْٕمتٍََمُ ُِم ا َ ك سمِِف اًمنم  ُيَسٛم 

َث٦ٌم َوشُمذَ  سَمِد ، َوِهَل ُُم١َمٟم  ُر .هَمغَم َوىُمِذَف سم٤ِمًمز   .َوُيَ٘م٤مُل : َُخَْرٌة  يم 

 َوذِم احْلَِدي٨ِم َُمَس٤مئُِؾ : 

ُومَم ( : َأن  اخْلَْٛمَر شُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم  ْٕ ـْ  ٤مً  َُم٤م ُذيمَِر طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم إمْج٤َمقم) ا َوشُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم َُم٤م ُهَق َأقَمؿ  ُِم

ـْ همَ  ـْ اًمٜم بِٞمِذ َأْو ُِم ـْ اًْمَٕمِّمػِم َأْو ُِم ػْمِ َذًمَِؽ َوإِٟم اَم اظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء َذًمَِؽ ، َوُهَق َُم٤م َأؾْمَٙمَر ُِم

٤َم  ََن 
ِٕ َٓ ؟ ىَم٤مَل َص٤مطِم٥ُم اًْمَ٘م٤مُُمقِس : اًْمُٕمُٛمقُم َأَصح  :  َهْؾ َهَذا اْْلِـْماَلُق طَمِ٘مٞمَ٘م٦ٌم َأْو 

ٓ  اًْمبُْنُ َواًمت ْٛمُر اْٟمَتَٝمك . َُم٧ْم َوَُم٤م سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم ََخُْر قِمٜم٥ٍَم َُم٤م يَم٤مَن إ  طُمرِّ

ٞم٧َْم ََخْر، َم طَمِ٘مٞمَ٘م٦ٌم ُيِريُد َأن  اًْمُٕمُٛمق َويَم٠َمن فُ  ُه  اً َوؾُمٛمِّ ُر اًْمَٕمْ٘مَؾ َأْي شَمْسؽُمُ ٤َم خُتَٛمِّ ََن 
ِٕ ، ىمِٞمَؾ : 

٤َم شُمَٖمٓم ك طَمت ك شَمِْمتَد   ََن 
ِٕ ٤مشمَِرِة ًمِْٚمَٕمْ٘مِؾ ، َوىمِٞمَؾ :  وَمٞمَُٙمقُن سمَِٛمْٕمٜمَك اؾْمِؿ اًْمَٗم٤مقِمِؾ ، َأْي اًمس 

                                                        

وهق ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ  سمٜمّم٥م أظمػ  : "  11/213ذم ذح ُمسٚمؿ ♫ ىم٤مل اًمٜمقوي  163

 " .ح سمف ذم اًمرواي٦م إظمرىس   احلدود يمام أو اضمٕمٚمف يم٠مظمػِّ ، احلدود  حمذوف أي اضمٚمده يم٠مظمػِّ 
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ـْ ُيَ٘م٤مُل : ََخََرُه َأْي  ٤َم خُت٤َمًمُِط اًْمَٕمْ٘مَؾ ُِم ََن 
ِٕ هَمٓم ٤مُه وَمٞمَُٙمقُن سمَِٛمْٕمٜمَك اؾْمِؿ اعْمَْٗمُٕمقِل ، َوىمِٞمَؾ : 

ُك طَمت ك  ٤مً َُمِريئ ٤مً إَذا ظَم٤مًَمَٓمُف َوُِمٜمُْف َهٜمِٞمئ ظَم٤مَُمَرهُ  ٤َم شُمؽْمَ ََن 
ِٕ ٤مًمٍِط ، َوىمِٞمَؾ :  ٤مُِمٍر َأْي خُمَ  خُمَ

ٍ
هَمػْمَ َداء

ضْمتاَِمِع شُمْدِرَك : َوُِمٜمُْف اظْمَتَٛمَر ا ِٓ ـْ اًْمُٙمؾِّ  ًْمَٕمِجلُم : َأْي سَمَٚمَغ إْدَرايَمُف َوىمِٞمَؾ : َُم٠مظُْمقَذٌة ُِم

 .اعْمََٕم٤ميِن َهِذِه ومِٞمَٝم٤م 

٤َم شُمِريَم٧ْم طَمت ك َأْدَريَم٧ْم  ََن 
ِٕ َْوضُمُف يُمٚم َٝم٤م َُمْقضُمقَدٌة ذِم اخْلَْٛمِر :  ْٕ ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ : ا ىَم٤مَل اسْم

سمَ ، َوؾَمَٙمٜم٧َْم   ٧ْم ظَم٤مًَمَٓم٧ْم اًْمَٕمْ٘مَؾ طَمت ك شَمْٖمٚم٥َِم قَمَٚمْٞمِف َوشُمَٖمٓمَِّٞمُف .وَم٢ِمَذا ُذِ

 . طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم إمْج٤َمقم٤مً  ) ىُمْٚم٧م ( وَم٤مخْلَْٛمُر شُمْٓمَٚمُؼ قَمغَم قَمِّمػِم اًْمِٕمٜم٥َِم اعْمُِْمَتدِّ 

٤مِج  ـْ قَمِّمػِم اًْمِٕمٜم٥َِم َوإِْن ََلْ  164َوذِم اًمٜم ْجِؿ اًْمَقه  مْج٤َمِع اعْمُْسِٙمُر ُِم
ُيْ٘مَذْف  : اخْلَْٛمُر سم٤ِمْْلِ

سَمِد  َط َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َأْن ُيْ٘مَذَف ، سم٤ِمًمز  َٓ َيُٙمقُن جُمَْٛمٕمَواؿْمؽَمَ  . 165قَمَٚمٞمْفِ  ٤مً َوطِمٞمٜمَئٍِذ 

َنْبَِذِة  ْٕ  طم٘مٞم٘م٦م : َواظْمَتَٚمَػ َأْصَح٤مسُمٜم٤َم ذِم ُوىُمقِع اخْلَْٛمِر قَمغَم ا

                                                        

٤مِج  164 ُمػمي  اًمٜم ْجِؿ اًْمَقه  ،  2، دار اعمٜمٝم٤مج ، ضمدة ، ط/9/221ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ، يمامل اًمديـ اًمد 

 م. 2117ـه 1428

َٓ َيُٙمقُن جُمَْٛمٕم٤مً   ىمقًمف " 165 َوطِمٞمٜمَئٍِذ َيُٙمقُن "  9/221" ، اًمذي ذم ُمٓمبققم٦م اًمٜمجؿ اًمقه٤مج  قَمَٚمٞمْفِ  َوطِمٞمٜمَئٍِذ 

 ، وًمٕمؾ  ُم٤م أثبتف اًمّمٜمٕم٤مين هق اًمّمقاب. " قَمَٚمٞمْفِ  َٛمٕم٤مً جُمْ 
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ؿْمؽِمَاَك ذِم ، وَمَ٘م٤مَل اعْمَُزيِنّ َومَج٤َمقَم٦ٌم سمَِذًمَِؽ 
ِٓ َن  ا ؾْمِؿ  ِٕ ِٓ ؿْمؽِمَاَك ذِم ا

ِٓ َٗم٦ِم َيْ٘متَِِض ا ، اًمّمِّ

يَْمَثِر ، َوُهَق ىِمٞم٤َمٌس ذِم اًمٚم َٖم٦ِم  ْٕ طََم٤مِدي٨ِم ، َوُهَق ضَم٤مئٌِز قِمٜمَْد ا ْٕ َوَٟمَس٥َم ، َوُهَق فَم٤مِهُر ا

 َٓ ـَ َأن ُف  يَْمَثِري ْٕ ومِِٕمل  إمَم ا ا ٓ  جَم٤َمزاًمر   . اً  َيَ٘مُع قَمَٚمْٞمَٝم٤م إ

ـُ ؾِمٞمَدْه ذِم اعْمُْحَٙمِؿ ) ىُمْٚم٧م ( َوسمِِف ضَم  ـْ احْلَٜمَِٗمٞم ٦ِم ، َزَم اسْم َوضَمَزَم سمِِف َص٤مطِم٥ُم اهْلَِداَي٦ِم ُِم

 اًْمِٕمٜم٥َِم إَذا اؿْمَتد  ، َوُهَق اعْمَْٕمُروُف قِمٜمَْد َأْهِؾ 
ِ
ـْ َُم٤مء طَمٞم٨ُْم ىَم٤مَل : اخْلَْٛمُر قِمٜمَْدَٟم٤م َُم٤م ُاقْمتٍُِمَ ُِم

 اًمٚم َٖم٦ِم َوَأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ .

ـْ اًْمِٕمٜم٥َِم َوَرد  َذًمِ  ٓ  ُِم َٓ شَمْٕمِرُف اخْلَْٛمَر إ َؽ اخْلَٓم ٤مِِب  َوىَم٤مَل : َزقَمَؿ ىَمْقٌم َأن  اًْمَٕمَرَب 

ْقا هَمػْمَ اعْمُت   ـَ ؾَمٛم  ِذي َح٤مسَم٦َم اًم  ـْ اًْمِٕمٜم٥َِم ََخْروَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُْؿ : إن  اًمّم  ْق قَمَرٌب وُمَّمَح٤مُء وَمٚمَ  اً َخِذ ُِم

ؾْمُؿ َصِحٞمح ِٓ ـْ ا  ٤م َأـْمَٚمُ٘مقُه .حََ  ٤مً ََلْ َيُٙم

ـْ َأنٍَس  ِرَدُة قَم طََم٤مِدي٨ُم اًْمَقا ْٕ تَِٝم٤م ◙ َوىَم٤مَل اًْمُ٘مْرـُمبِل  : ا ِه قَمغَم ِصح  َوهَمػْمِ

ـْ اًْمِٕمٜم٥َِم َوَُم٤م يَم٤مَن  ٓ  ُِم َٓ شَمُٙمقُن إ َويَمْثَرهِت٤َم شُمْبٓمُِؾ َُمْذَه٥َم اًْمُٙمقومِٞمِّلَم اًْمَ٘م٤مئِٚملَِم سم٠َِمن  اخْلَْٛمَر 

َٓ يُ ُمِ  ِه  ك ََخْرـْ هَمػْمِ َٓ َيَتٜم٤َمَوًُمُف اؾْمُؿ اخْلَْٛمِر  اً َسٛم  َوُهَق ىَمْقٌل خُم٤َمًمٌِػ ًمِٚم َٖم٦ِم اًْمَٕمَرسمِٞم ٦ِم ، َو

َح٤مسَم٦ِم  ِحٞمَح٦ِم َوًمَِٗمْٝمِؿ اًمّم  ٜم ٦ِم اًمّم   .َوًمِٚمس 

َُْمِر سم٤ِمضْمتِٜم٤َمِب اخْلَْٛمِر حَتِْري ْٕ ـْ ا ُْؿ َح ٤م َٟمَزَل حَتِْريُؿ اخْلَْٛمِر وَمِٝمُٛمقا ُِم ََن 
، َؿ يُمؾِّ ُُمْسِٙمٍر ِٕ

ْوا سَمٞمْٜمَُٝماَم َوطَمر   ِه سَمْؾ ؾَمق  ـْ هَمػْمِ ـْ اًْمِٕمٜم٥َِم َوسَملْمَ َُم٤م ُيت َخُذ ُِم ىُمقا سَملْمَ َُم٤م ُيت َخُذ ُِم ُُمقا َُم٤م َوََلْ ُيَٗمرِّ

ـْ هَمػْمِ قَمِّمػِم اًْمِٕمٜم٥َِم  ُن وَمٚمَ ، َوُهْؿ َأْهُؾ اًمٚمَِّس٤مِن  ، يَم٤مَن ُِم ْق يَم٤مَن َوسمُِٚمَٖمتِِٝمْؿ َٟمَزَل اًْمُ٘مْرآ

ُ٘مقا  َراىَم٦ِم طَمت ك َيْسَتْٗمِّمُٚمقا َوَيتََح٘م  ـْ اْْلِ ٌد ًَمتََقىم ُٗمقا قَم  .اًمت ْحِريَؿ  قِمٜمَْدُهْؿ ومِٞمِف شَمَرد 
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ـْ اخْلَْٛمَس٦ِم " احْلَِدي٨َم ◙ َوَي٠ْمِِت طَمِدي٨ُم قُمَٛمَر  " َأن ُف َٟمَزَل حَتِْريُؿ اخْلَْٛمِر َوِهَل ُِم

ـْ َأْهِؾ اًمٚم َٖم٦ِم ، ◙ َوقُمَٛمرُ  َٓ  ُِم َوإِْن يَم٤مَن ََيَْتِٛمُؾ َأن ُف َأَراَد سَمٞم٤َمَن َُم٤م شَمَٕمٚم َؼ سمِِف اًمت ْحِريُؿ 

قِمٞم ٦ِم َوًَمَٕمؾ  َذًمِ  ْ طَْمَٙم٤مِم اًمنم  ْٕ َن ُف سمَِّمَدِد سَمَٞم٤مِن ا
ِٕ ك ذِم اًمٚم َٖم٦ِم  قِمٞمّ  َؽ َص٤مَر اؾْمامً َأن ُف اعْمَُسٛم   ٤مً َذْ

ـِ قُمَٛمَر هِلََذا اًمٜم ْقِع وَمٞمَُٙمقُن طَمِ٘مٞمَ٘م٦ًم َذْ  ـْ اسْم َأن  ¶ قِمٞم ٦ًم ، َوَيُدل  ًَمُف طَمِدي٨ُم ُُمْسٚمٍِؿ قَم

 .ىَم٤مَل : } يُمؾ  ُُمْسِٙمٍر ََخٌْر َويُمؾ  ََخٍْر طَمَراٌم { ♀اًمٜم بِل  

َي٦َم َح ٤م َٟمَزًَم٧ْم ذِم حَتِْريِؿ اخْلَٛمْ  ْٔ َه٤م جَمُْٝمقًٓ ، ِر ىَم٤مَل اخْلَٓم ٤مِِب  : إن  ا  َويَم٤مَن ُُمَسام 

٤م ًمِْٚمٛمُ  مِهَ يَم٤مِة َوهَمػْمِ اَلِة َواًمز  َه٤م ُهَق َُم٤م َأؾْمَٙمَر وَمٞمَُٙمقُن ُِمثَْؾ ًَمْٗمِظ اًمّم  َ َأن  ُُمَسام  َخ٤مـمِبلَِم سَملم 

قِمٞم ٦ِم .اْٟمَتَٝمك . ْ ـْ احْلََ٘م٤مئِِؼ اًمنم   ُِم

َٓ خَيَْٗمك َوْٕمُػ َهَذا اًْمَٙماَلِم ومَ ،  ٤مً ٤مًمُِػ َُم٤م ؾَمَٚمَػ قَمٜمُْف ىَمِريب) ىُمْٚم٧م ( َهَذا خُيَ  ٢ِمن  َو

 قِمٜمَْدُهْؿ َوًَمٞمَْس٧ْم 
ٍ
ء ـْ يُمؾِّ َرْ سَم٦ِم اًْمَٕمَرِب َواؾْمَٛمَٝم٤م َأؿْمَٝمُر ُِم ـْ َأؿْمَٝمِر َأْذِ اخْلَْٛمَر يَم٤مَٟم٧ْم ُِم

ؾْمِؿ سمَِٚمْٗمظِ  ِٓ َٓ حُتََْم وَمَٙم٠َمن ُف ُيِريُد َأن ُف َُم٤م يَم٤مَن شَمْٕمِٛمٞمُؿ ا يَم٤مِة َوَأؿْمَٕم٤مُرُهْؿ ومِٞمَٝم٤م  اَلِة َواًمز   يَم٤مًمّم 

قَن سَمْٕمَض  ٤مً ًمُِٙمؾِّ ُُمْسِٙمٍر َُمْٕمُرووم ْٛمرِ اخْلَ  ُْؿ يَم٤مُٟمقا ُيَسٛم  ُع وَم٢ِمَن  ْ وَمُٝمْؿ سمِِف اًمنم  قِمٜمَْدُهْؿ وَمَٕمر 

ـْ ُذَرٍة َوؿَمِٕمػٍم  ِر ُيِْمٞمُٗمقََن٤َم إمَم َُم٤م ُيت َخُذ ُِمٜمُْف ُِم َُْمَزا ْٕ اعْمُْسِٙمَراِت سمَِٖمػْمِ ًَمْٗمِظ اخْلَْٛمِر يَم٤م

٤م سَمْؾ ُيْٓمٚمُِ٘مقَن  ؾْمِؿ ًمُِٙمؾِّ ُُمْسِٙمٍر .َوَٟمْحِقمِهَ ِٓ ُع سمَِتْٕمِٛمٞمِؿ ا ْ  قَمَٚمْٞمِف ًَمْٗمَظ اخْلَْٛمِر وَمَج٤مَء اًمنم 

َؾ مِم ٤م ُذيمَِر مَجِٞمًٕم٤م َأن  اخْلَْٛمَر طَمِ٘مٞمَ٘م٦ٌم ًُمَٖمِقي ٦ٌم ذِم قَمِّمػِم اًْمِٕمٜم٥َِم اعْمُِْمتَدِّ اًم ِذي  وَمَتَحّم 

ِه مِم ٤م ُيْسِٙمُر طَم٘مِ  سَمِد َوذِم هَمػْمِ ٤مٌز وَمَ٘مْد طَمَّمَؾ ُيْ٘مَذُف سم٤ِمًمز  قِمٞم ٦ٌم َأْو ىمِٞم٤َمٌس ذِم اًمٚم َٖم٦ِم َأْو جَمَ ٞمَ٘م٦ٌم َذْ
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٤م سمِٜمَْ٘مِؾ اًمٚم ْٗمِظ إمَم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم  ِه إُم   اًْمِٕمٜم٥َِم َأْو هَمػْمِ
ِ
ـْ َُم٤مء ـْ حَتِْريِؿ َُم٤م َأؾْمَٙمَر ُِم اعْمَْ٘مُّمقُد ُِم

ِه . قِمٞم ٦ِم َأْو سمَِٖمػْمِ ْ  اًمنم 

ـْ  ◙ قُمَٛمرُ َوىَمْد قَمٚمِْٛم٧م َأن ُف َأـْمَٚمَؼ  ُه ُِم َح٤مسَم٦ِم اخْلَْٛمَر قَمغَم يُمؾِّ َُم٤م َأؾْمَٙمَر  َوهَمػْمُ اًمّم 

ـَ َص٤مطِم٥ُم اًْمَ٘م٤مُُمقِس سمَِ٘مْقًمِِف َواًْمُٕمُٛمقُم  َْصُؾ احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ُم وَمَ٘مْد َأطْمَس ْٕ ، َوُهْؿ َأْهُؾ اًمٚمَِّس٤مِن ، َوا

 َأَصح  .

َُم٧ْم قَمغَم اًمٚم َٖم٦ِم يمَ  تِل شَمَ٘مد  قَم٤مَوى اًم  ٤م اًمد  ـُ ؾِمٞمَدْه َوَأُم  َوؿَم٤مِرُح اًْمَٙمٜمِْز وَماَم ، اَم ىَم٤مًَمُف اسْم

ـْ َُمْذهَ  ِر َهِذِه اعْمََذاِه٥ِم شَمَٙمٚم َؿ يُمؾٌّ قَمغَم َُم٤م َيْٕمَتِ٘مُدُه َوَٟمَزَل ذِم ىَمْٚمبِِف ُِم ٓ  سَمْٕمَد شَمَ٘مر  بِِف َأفُمٜم َٝم٤م إ

َْهِؾ اًمٚم َٖم٦ِم . ِٕ  صُمؿ  ضَمَٕمَٚمُف 

 ًُمُف ) وَمَجَٚمَدُه سمَِجِريَدشَملْمِ َٟمْحَق َأْرسَمِٕملَم ( ) اعْمَْس٠َمَخ٦ُم اًمث ٤مٟمَِٞم٦ُم ( ىَمقْ 

مْج٤َمَع َوُٟمقِزَع ذِم 166ومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم صُمُبقِت احْلَدِّ قَمغَم ؿَم٤مِرِب اخْلَْٛمِر  قَمك ومِٞمِف اْْلِ ، َواد 

َٓ جَي٥ُِم ومِٞم ـْ َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َأن ُف  ـْ ـَم٤مئَِٗم٦ٍم ُِم َن ُف ىَمْد ُٟمِ٘مَؾ قَم
ِٕ ُه :  َن ُف َدقْمَقا ِٕ ٓ  اًمت ْٕمِزيُر :  ِف إ

♀  ٍ ُب اعْمُْٓمَٚمُؼ .، ََلْ ُيٜمَص  قَمغَم طَمدٍّ ُُمَٕملم  ْ  َوإِٟم اَم صَمب٧ََم قَمٜمُْف اًمرض 

                                                        

 اًمٜمبلًمق ومٝمٛم٧م اًمّمح٤مسم٦م قمـ : "  5/563ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ ♫ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  166

 ذم، يمام َل شمٗمٕمؾ ذًمؽ  اخلٛمر ح٤م قمٛمٚم٧م ومٞمف سمرأهي٤م وٓ ظم٤مًمٗمتف ذمًا حمدودًا طمد   ♀

اضمتٝم٤مده ومٞمٛمـ ومٕمؾ  ُمقضم٥م ومٕمؾ ذًمؽ قمغم☼ ، وًمٕمٚمٝمؿ ومٝمٛمقا أنف  ؾم٤مئر احلدود

 ". ومٞمف ذًمؽ
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 َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن ُف َيُٙمقُن اجْلَْٚمُد سم٤ِمجْلَِريِد َوُهَق ؾَمَٕمُػ اًمٜم ْخِؾ .

 ُ ُز  167اجْلَْٚمُد سم٤ِمجْلَِريَدةِ َوىَمْد اظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء َهْؾ َيَتَٕملم  ٍل َأىْمَرهُب٤َم ضَمَقا قَمغَم صَماَلصَم٦ِم َأىْمَقا

ـِ َواًمٜمَِّٕم٤مِل  ِب سم٤ِمًْمٞمََدْي ْ ىْمتَِّم٤مُر قَمغَم اًمرض  ِٓ  .اجْلَْٚمِد سم٤ِمًْمُٕمقِد هَمػْمِ اجْلَِريِد َوجَيُقُز ا

ِح ُُمْسٚمٍِؿ  ىَم٤مَل ذِم َذْ
 سم٤ِمجْلَِريِد َوا168

ِ
يْمتَِٗم٤مء ِٓ ًمٜمَِّٕم٤مِل َوَأـْمَراِف اًمثِّٞم٤َمِب ، : َأمْجَُٕمقا قَمغَم ا

ْقِط  ُزُه سم٤ِمًمس  ََصح  ضَمَقا ْٕ صُمؿ  ىَم٤مَل : َوا
169. 

ـَ َوَأـْمَراَف : َوىَم٤مَل اعْمَُّمٜمُِّػ  ِدي ْقَط ًمِْٚمُٛمَتَٛمرِّ َ اًمس  ـَ وَمَٕملم  ِري َط سَمْٕمُض اعْمَُت٠َمظمِّ شَمَقؾم 

ـْ قَمَداُهْؿ سمَِحَس   َوَُم
ِ
َٕمَٗم٤مء  .٥ِم َُم٤م َيٚمِٞمُؼ هِبِْؿ اًمثِّٞم٤َمِب َواًمٜمَِّٕم٤مَل ًمِٚمْم 

 

                                                        

يد 167 . يٜمٔمر : اًمٙم٤مؿمػ ، وؾمٛمٞم٧م هب٤م ًمٙمقَن٤م جمردة قمـ اخلقص اجلريدة اًمسٕمٗم٦م ومجٕمٝم٤م ضمرا

8/2539  . 

ْقطِ وومٞمف : "  11/215 168 سَمُف سم٤ِمًمس  ذِم احْلَْجؿ سَملْم  ُُمْٕمَتِدًٓ  ٤مً َيُٙمقن ؾَمْقـم ىَم٤مَل َأْصَح٤مسمٜم٤َم : َوإَِذا ََضَ

ـْ ظَمِٗمٞمَٗم٦م سَملْم اًْمٞم٤َمسمَِس٦م وَ اًْمَ٘مِْمٞم٥م َواًْمَٕمَّم٤م ، وَم٢مِ   وَمْٚمتَُٙم
سَمُف سمَِجِريَدةٍ سمُف ََضْ ْن ََضَ ـْمب٦َم ، َوَيرْضِ سَملْمِ  ٤مً سماًمر  سَملْم ََضْ

َٓ َيْٙمَتِٗمل سم٤ِمًْمَقْوِع ، سَمْؾ يَ  ويٜمٔمر : اًمٙم٤مؿمػ ." ْروَمع ذَِراقمف َروْمًٕم٤م ُُمْٕمَتِدًٓ وَماَل َيْروَمع َيده وَمْقق َرْأؾمف ، َو

8/2541 . 

وأُم٤م اًمرضب سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل وم٢مٟمف يم٤من ذم : "  5/187ذم اْلومّم٤مح ♫ هبػمة ىم٤مل اسمـ  169

 ". أول اْلؾمالم قمغم وضمف اًمت٠منٞم٥م واًمتقسمٞمخ، صمؿ اؾمت٘مرت احلدود سم٤مًمسٞم٤مط
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َ ىَمْقًُمُف ذِم احْلَِدي٨ِم ) َٟمْحَق َأْرسَمِٕملَم ( َُم٤م َأظْمَرضَمُف اًْمَبْٞمَٝمِ٘مل  َوَأْْحَ ُد سمَِٚمْٗمِظ } وَم٠َمَُمَر َوىَمْد قَملم 

ـَ َرضُماًل وَمَجَٚمَدُه يُمؾ  َواطِمٍد ضَمْٚمَدشَملْمِ سم٤ِمجْلَِريَدِة َواًمٜمَِّٕم٤ملِ  ٤مً ىَمِريب ي ـْ قِمنْمِ  .{ 171ُِم

سَم٤مِت يَم٤مٟم٧َْم  ىَم٤مَل  َ بِِف ، َوَأن  مُجَْٚم٦َم اًمرض  اعْمَُّمٜمُِّػ : َوَهَذا جَيَْٛمُع َُم٤م اظُْمُتٚمَِػ ومِٞمِف قَمغَم شَمَِمٕم 

َٓ َأن ُف ضَمَٚمَدُه سمَِجِريَدشَملْمِ َأْرسَمِٕملَم .  َأْرسَمِٕملَم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 : " وُمـ شم٠مُمؾ إطم٤مدي٨م رآه٤م شمدل قمغم أن   5/42ذم زاد اعمٕم٤مد ♫ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  171

ويٜمٔمر : ذح اسمـ سمٓم٤مل .، وىمد اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م "  ، وإرسمٕمقن اًمزائدة قمٚمٞمٝم٤م شمٕمزير إرسمٕملم طمدٌّ 

 . 8/2539، اًمٙم٤مؿمػ  11/215، ذح ُمسٚمؿ  1/139، يمِمػ اعمِمٙمؾ  8/393
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 ُم٤مت احلدي٨م اًمث٤مين واًمثالصمقن : اًمتداوي سم٤معمحر  

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم  * َ ََلْ جَيَْٕمْؾ  ♀ـْ اًمٜم بِلِّ قمَ ▲ قَم ىَم٤مَل : } إن  اَّلل 

ـُ طِمب ٤مَن  َحُف اسْم َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ { َأظْمَرضَمُف اًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  ، َوَصح   .ؿِمَٗم٤مَءيُمْؿ ومِٞماَم طَمر 

ـِ َُمْسُٕمقدٍ  ٤مً َذيَمَرُه اًْمبَُخ٤مِري  شَمْٕمٚمِٞم٘مَوَأظْمَرضَمُف َأْْحَُد وَ  ـْ اسْم  ◙. قَم

ُم اًمت َداِوي سم٤ِمخْلَْٛمِر  احْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم  ـْ ومِٞمِف ؿِمَٗم٤مٌء وَمَتْحِريُؿ ، َأن ُف َُيَر  َن ُف إَذا ََلْ َيُٙم
ِٕ

٤مومِِٕمل   ـْ اًمٜم ْٗمِس .َوإمَِم َهَذا َذَه٥َم اًمِم  َر قَم َ ُز َأن ُف َيْدوَمُع اًمرض  َٓ َيْروَمُٕمُف دَمَق  هِب٤َم سَم٤مٍق   .ُذْ

ٓ  إذَ  ٦ُم : إ ٓ  اخْلَْٛمَر ضَم٤مَز َوىَم٤مًَم٧ْم اهْل٤َمَدِوي  هُمَٝم٤م سمِِف إ ا هَمص  سمُِٚمْ٘مَٛم٦ٍم َوََلْ جَيِْد َُم٤م ُيَسقِّ

مْج٤َمَع قَمغَم َهَذا  قَمك ذِم اًْمبَْحِر اْْلِ  . 171َوومِٞمِف ظِماَلٌف ، .َواد 

                                                        

٤مر : ويم٤من اًمِمٞمخ أبق سمٙمر ىم٤مل اسمـ اًم٘مّم  : "  6/71ذم ذح اًمبخ٤مري ♫ ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  171

٤مز : ٕنف ًمق شمٖمّمص ي٘مقل : إن دومٕمتف إًمٞمٝم٤م َضورة يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أنف يتخٚمص سمنمهب٤م ضم إهبري

رده٤م سم٤مخلٛمر ضم٤مز ًمف ذًمؽ ، وَل جيز أن يٛمٜمٕمف ُمـ دومٚمؿ جيد ُم٤م يدومٕمٝم٤م سمف ، واوٓمر أن يز فطمٚم٘م ذمسمٚم٘مٛم٦م 

 ".إن ؿم٤مء اهلل  -احل٤مل ومتّمػم يم٤معمٞمت٦م قمٜمد اًمرضورة . وإُمر يمام ىم٤مل  هذه

وهذا ،  ؼ٦م اًمٜمٗمع هب٤م حم٘م  ىمٚم٧م: ُمس٠مخ٦م اًمٖمّم  : "  27/185ذم اًمتقوٞمح ♫ ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ 

 ". ُمٔمٜمقن وم٤مومؽمىم٤م
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ِم َوؾَم٤مئِِر  ُب اًْمبَْقِل َواًمد  َوىَم٤مَل َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم : جَيُقُز اًمت َداِوي هِب٤َم يَماَم جَيُقُز ُذْ

 .َج٤مؾَم٤مِت ًمِٚمت َداِوي اًمٜم  

ٍم . ٌم سم٤ِمًمٜم صِّ اعْمَْذيُمقِر ًمُِٕمُٛمقُِمِف ًمُِٙمؾِّ حُمَر   ىُمْٚمٜم٤َم : اًْمِ٘مٞم٤َمُس سَم٤مـمٌِؾ وَم٢ِمن  اعْمَِ٘مٞمَس قَمَٚمْٞمِف حُمَر 

٤مِج  ٞمُْخ  "172) وَم٤مئَِدٌة ( ذِم اًمٜم ْجِؿ اًْمَقه  ـْ اعْمَٜم٤َمومِعِ  173ىَم٤مَل اًمِم  ـَمِب ٤مُء ُِم ْٕ  : يُمؾ  َُم٤م َيُ٘مقُل ا

٤م سَمْٕمَد ُٟمُزولِ  هِب٤َم يَم٤مَن قِمٜمَْد ؿَمَٝم٤مَدِة اًْمُ٘مْرآِن َأن  ومِٞمَٝم٤م َُمٜم٤َمومُِع ًمِٚمٜم ٤مِس ىَمبُْؾ ، َوَأُم   ذِم اخْلَْٛمِر َوُذْ

ءٌ   ؾَمَٚمَبَٝم٤م اعْمَٜم٤َمومَِع مُجَْٚم٦ًم وَمَٚمٞمَْس ومِٞمَٝم٤م َرْ
ٍ
ء َ شَمَٕم٤ممَم اخْل٤َمًمَِؼ ًمُِٙمؾِّ َرْ ٤مئَِدِة ، وَم٢ِمن  اَّلل  ـْ  ُمِ آَي٦ِم اْحَ

 .َوهِبََذا شَمْسُ٘مُط َُمْس٠َمَخ٦ُم اًمت َداِوي سم٤ِمخْلَْٛمِر ، اعْمَٜم٤َمومِِع 

٤مِك  ح  سمِٞمِع َواًمْم  ـْ اًمر  ُه َأن  ، َوَاًم ِذي ىَم٤مَل َُمٜمُْ٘مقٌل قَم َوومِٞمِف طَمِدي٨ٌم َأؾْمٜمََدُه اًمث ْٕمَٚمبِل  َوهَمػْمُ

َم اخْلَ  ♀اًمٜم بِل   َ شَمَٕم٤ممَم َح ٤م طَمر   . "ْٛمَر ؾَمَٚمَبَٝم٤م اعْمَٜم٤َمومَِع {ىَم٤مَل } إن  اَّلل 

 

 

                                                        

172 9/228. 

حذم ♫ ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمّمٜمٕم٤مين  ،♫ هق اًمٕمالُم٦م شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل  173 اجل٤َمُِمع  اًمت ٜمقير َذْ

ِٖمػمِ  د إسمراهٞمؿ، ت:  3/331 اًمّم  د إؾمح٤مق حمٛم   -ـه  1432،  1، ط/ ُمٙمتب٦م دار اًمسالم، اًمري٤مض،  د. حمٛم 

 .يمراشمٌم –ىمديٛمل يمت٥م ظم٤مٟم٦م ،  251 ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ص: قمغموآظمريـ  يٜمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمسٞمقـملو. م 2111
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 طمٙمؿ اًمتٕمزير واًمثالصمقن : ٤مًم٨ماحلدي٨م اًمث

َنَّْم٤مِريِّ  * ْٕ ـْ َأِِب سُمْرَدَة ا َيُ٘مقُل :  ☻َأن ُف ؾَمِٛمَع اًمٜم بِل  ◙  قَم

 شَمَٕم٤ممَم { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمْ 
ِ
ـْ طُمُدوِد اَّلل  ٓ  ذِم طَمدٍّ ُِم ٍط إ ِة َأؾْمَقا َٓ جُيَْٚمُد وَمْقَق قَمنَمَ  ِف .} 

د   اِي اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم ( َوُهَق اًمر  ـْ اًْمَٕمْزِر ) سمَِٗمتِْح اًْمَٕملْمِ َوؾُمُٙمقِن اًمز  َر ُِم اًمت ْٕمِزيُر : َُمّْمَدُر قَمز 

َٓ طَمد  ومِٞمِف  ِع شَم٠ْمِدي٥ٌم قَمغَم َذْٟم٥ٍم  ْ َواعْمَٜمُْع ، َوُهَق ذِم اًمنم 
174. 

ـْ صَماَلصَم٦ِم َأْوضُمٍف :   َوُهَق خُم٤َمًمٌِػ ًمِْٚمُحُدوِد ُِم

ُل ( َأن ُف خَيَْتٚمُِػ سم٤ِمظْمتاَِلِف اًمٜم ٤مِس ، وَمَتْٕمِزيُر َذِوي اهْلَٞمْئ٤َمِت َأظَمػ  ، َوَيْستَُقوَن  َو  ْٕ ) ا

 .ذِم احْلُُدوِد َُمَع اًمٜم ٤مِس 

َٗم٤مقَم٦ُم ُدوَن احْلُُدوِد  ٤َم دَمُقُز ومِٞمِف اًمِم   .) َواًمث ٤ميِن ( َأَن 

َِِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَُم٤مًمٍِؽ  ٤مً ٌن ظِماَلومًمت ٤مًمُِػ سمِِف َُمْْمُٛمق) َواًمث ٤مًم٨ُِم ( ا َق ىَمْقٌم سَملْمَ ، ِٕ َوىَمْد وَمر 

َٓ َيتِؿ  هَلُْؿ  ك شَمْٕمِزيراًمت ْٕمِزيِر َواًمت ٠ْمِدي٥ِم َو ـْ ومِْٕمِؾ اًْمَ٘مَب٤مئِِح ،  اً اًْمَٗمْرُق ، َوُيَسٛم  ِه قَم ًمَِدوْمِٕمِف َوَردِّ

 تَِْمٞمِف طَم٤مُل اًْمَٗم٤مقِمِؾ .َوَيُٙمقُن سم٤ِمًْمَ٘مْقِل َواًْمِٗمْٕمِؾ قَمغَم طَمَس٥ِم َُم٤م َي٘مْ 

                                                        

يؼ طمسـ ظم٤من  174     : ، دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت  2/285ذم اًمروو٦م اًمٜمدي٦م ♫ ىم٤مل اًمسٞمد صدِّ

 " . قمغم وضمقب اًمتٕمزيز سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف اجلقاز وم٘مط يدل   ًمٞمس ذم هذا احلدي٨م ُم٤م" 
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، قَمغَم اًمٜم ْٝمِل  ٤مً َوجَمُْزوُم، قِل ًمِْٚمَٛمْجٝمُ  ٤مً َوَُمْبٜمِٞمّ ، ًمِْٚمَٛمْٕمُٚمقِم  ٤مً َٓ جُيَْٚمُد ( ُرِوَي َُمْبٜمِٞمّ ىمقًمف : ) 

 شَمَٕم٤ممَم {  ٤مً َوَُمْروُمققم
ِ
ـْ طُمُدوِد اَّلل  ٓ  ذِم طَمدٍّ ُِم ٍط إ ِة َأؾْمَقا  َوذِم ، قَمغَم اًمٜم ْٗمِل } وَمْقَق قَمنَمَ

سَم٤مٍت { ، ِرَواَي٦ٍم قَمنْمَ ضَمَٚمَداٍت  َٓ قُمُ٘مقسَم٦َم وَمْقَق قَمنْمِ ََضَ  .َوذِم ِرَواَي٦ٍم } 

 َُم٤م
ِ
ُد سمُِحُدوِد اَّلل  ٤مِرُع ومِٞمِف قَمَدد َواعْمَُرا َ اًمِم  ِب  اً قَملم  ْ ـْ اًمرض  َأْو قُمُ٘مقسَم٦ًم خَمُّْمقَص٦ًم ، ُِم

ضْمِؿ  َٞم٤مُق إْذ َوَهَذاِن َداظِماَلِن ذِم قمُ ، يَم٤مًْمَ٘مْٓمِع َواًمر   ظَم٤مِرضَم٤مِن قَمام  ومِٞمِف اًمسِّ
ِ
ُٛمقِم طُمُدوِد اَّلل 

ِب . ْ ٞم٤َمُق ذِم اًمرض   اًمسِّ

ِب اخْلَْٛمِر َوطَمدِّ اعْمَُح٤مِرِب َوطَمدِّ  ىَم٦ِم َوُذْ ِ َٟمك َواًمن  َٗمَؼ اًْمُٕمَٚماَمُء قَمغَم طَمدِّ اًمزِّ َوىَمْد اشم 

ةِ َواًْم٘مِ  د  َٟمك َواًْمَ٘متِْؾ ذِم اًمرِّ  َّم٤مِص ذِم اًمٜم ْٗمِس .اًْمَ٘مْذِف سم٤ِمًمزِّ

َٓ ؟ يَماَم اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم قُمُ٘مقسَم٦ِم  ا َأْم  ك طَمدا ـَْمَراِف َهْؾ ُيَسٛم  ْٕ َواظْمَتَٚمُٗمقا ذِم اًْمِ٘مَّم٤مِص ذِم ا

ِط َوإشِْمَٞم٤منِ  ٦ِم َواًمٚمَِّقا ٜمِْزيرِ  ضَمْحِد اًْمَٕم٤مِري  ِم َواعْمَْٞمَت٦ِم َوحَلِْؿ اخْلِ َح٤مِق َوَأيْمِؾ اًمد   اًْمَبِٝمٞمَٛم٦ِم َواًمسِّ

ِب اخْلَٛمْ  ْحِر َواًْمَ٘مْذِف سمنُِمْ وَرٍة َواًمسِّ اَلِة شَمَٙم٤مؾُمالً ًمَِٖمػْمِ ََضُ يَْمِؾ ذِم  ِر َوشَمْرِك اًمّم  ْٕ  َوا

ك طَمدّ  َٓ ؟  اً َرَُمَْم٤مَن َهْؾ ُيَسٛم   َأْو 



149 

 

ك طَمدّ  ـْ ىَم٤مَل ُيَسٛم  ؾَْمقَ  اً وَمَٛم ْٕ ِة ا َي٤مَدَة ذِم اًمت ْٕمِزيِر قَمَٚمٞمَْٝم٤م قَمغَم اًْمَٕمنَمَ ـْ َأضَم٤مَز اًمزِّ اِط : َوَُم

ك ََلْ جُيِْزُه  َٓ ُيَسٛم  ىَم٤مَل 
ٓ  َأن ُف ىَمْد ُاظْمُتٚمَِػ ذِم اًْمَٕمَٛمِؾ سمَِحِدي٨ِم اًْمَب٤مِب 175  :176، إ

٤مومِِٕمٞم ٦ِم . ـْ اًمِم  ظَْمِذ سمِِف اًمٚم ٞم٨ُْم َوَأْْحَُد َوإؾِْمَح٤مُق َومَج٤َمقَم٦ٌم ُِم ْٕ  وَمَذَه٥َم إمَم ا

                                                        

ىم٤مويؾ اًمٕمٚمامء ذم ُم٘مدار اًمتٕمزير ىمد اظمتٚمٗم٧م أ ": 4/316ذم ُمٕم٤مَل اًمسٜمـ ♫ ىم٤مل اخلٓم٤مِب  175

ُم٤م رواه ُمـ اظمتالف ُم٘م٤مدير اجلٜم٤مي٤مت ، ويِمبف أن يٙمقن اًمسب٥م ذم اظمتالف ُم٘م٤مديره قمٜمدهؿ ، 

 " . ومزادوا ذم إدب وٟم٘مّمقا ُمٜمف قمغم طمس٥م ذًمؽ ، وإضمرام 

          ِن : َومِج٤َمُع َذًمَِؽ َأن  اًْمُٕمُ٘مقسَم٦َم َٟمْققَم٤م: "  6/394ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ♫ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  176

٤م قَمغَم َذٟم٥ٍْم ُمَ  ٌء سماَِم يَمَس٥َم َٟمَٙم٤مًٓ َأطَمُدمُهَ ٤مِرِب َواًْمَ٘م٤مذِِف َوىَمْٓمِع اعْمَُح٤مِرِب  ٤مٍض ضَمَزا  يَمَجْٚمِد اًمِم 
ِ
ـْ اَّلل  ُِم

٤مِرِق .   َواًمس 

ٍم ذِم اعْمُْسَتْ٘مبَِؾ يَماَم  ُيْسَتَت٤مُب اعْمُْرشَمد  طَمت ك ُيْسٚمَِؿ وَم٢مِْن شَم٤مَب  َواًمث ٤ميِن اًْمُٕمُ٘مقسَم٦ُم ًمَِت٠ْمِدَي٦ِم طَمؼٍّ َواضِم٥ٍم َوشَمْرِك حُمَر 

وَه٤م . وَم٤مًمت ٕمْ  َدُِمٞمِّلَم طَمت ك ُي١َمد  ْٔ  َوطُمُ٘مقُق ا
يَم٤مةِ  َواًمز 

اَلةِ ٓ  ىُمتَِؾ . َويَماَم ُيَٕم٤مىَم٥ُم شَم٤مِرُك اًمّم  ِزيُر ذِم َهَذا : َوإِ

ِل .  َو  ْٕ ِب ا ْ ِب َأؿَمد  ُِمٜمُْف ذِم اًمرض  ْ  اًمرض 

َي اًْمَقاضِم٥َم قَمَٚمٞمِْف َواَوهِلَذَ  ضِمَب٦َم َأْو ُي١َمدِّ اَلَة اًْمَقا َي اًمّم  ٍة طَمت ك ُي١َمدِّ ًة سَمْٕمد َُمر  َب َُمر  حْلَِدي٨ُم ا جَيُقُز َأْن َيرْضَ

ِحٞمَحلْمِ  ـْ اًمٜم بِلِّ  اًم ِذي ذِم اًمّم  ٓ  ذِم طَمدٍّ ُمِ  ♀قَم  َأؾْمَقاٍط إ
ةِ َٓ جُيَْٚمُد وَمْقَق قَمنَمَ ـْ َأن ُف ىَم٤مَل : } 

 
ِ
 َُم٤م طَمُرَم حِلَؼِّ اَّلل 

ِ
 اَّلل 
َد سمُِحُدودِ ـْ َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ سم٠ِمَن  اعْمَُرا ُه ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم َ  { ىَمْد وَمن 

ِ
 اَّلل 
 : وَم٢ِمن  احْلُُدوَد ذِم طُمُدودِ

ِم : ُِمثَْؾ آظِمرِ  ُد هِب٤َم اًْمَٗمّْمُؾ سَملْمَ احْلاََلِل َواحْلََرا ٜم ٦ِم ُيَرا ِم .  ًَمْٗمِظ اًْمِٙمَت٤مِب َواًمس  َل احْلََرا  احْلاََلِل َوَأو 

 
ِ
 وَماَل شَمْٕمَتُدوَه٤م { . َوُيَ٘م٤مُل ذِم اًمث ٤ميِن : } شمِْٚمَؽ طُمُدوُد اَّلل 

ِ
ِل : } شمِْٚمَؽ طُمُدوُد اَّلل  َو  ْٕ وَماَل  وَمٞمَُ٘م٤مُل ذِم ا

٤م شَمْسِٛمٞم٦َُم ا َرِة طَمدّ شَمْ٘مَرسُمقَه٤م { . َوَأُم   ". ٤مدٌِث وَمُٝمَق قُمْرٌف طَم  اً ًْمُٕمُ٘مقسَم٦ِم اعْمَُ٘مد 
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٤مومِِٕمل  َوَزْيُد سمْ  َي٤مَدِة ذِم اًمت ْٕمِزيِر قَمغَم َوَذَه٥َم َُم٤مًمٌِؽ َواًمِم  ِز اًمزِّ ـُ قَمكِمٍّ َوآظَمُروَن إمَم ضَمَقا

ِة  َٓ َيْبُٚمُغ َأْدَٟمك احْلُُدوِد .، اًْمَٕمنَمَ ـْ   َوًَمِٙم

٤م َي٠مِِْت  َ
ِ
َوَذَه٥َم اًْمَ٘م٤مؾِمُؿ َواهْل٤َمدِي إمَم َأن ُف َيُٙمقُن اًمت ْٕمِزيُر ذِم يُمؾِّ طَمدٍّ ُدوَن طَمدِّ ضِمٜمِْسِف ح

ـْ ومِْٕمؾِ   ◙.قَمكِمٍّ  ُِم

حَ  ٓ  ومِْٕمُؾ سَمْٕمِض اًمّم  َٓ َدًمِٞمَؾ هَلُْؿ إ ضَمَٚمَد  ◙ ٤مً ٤مسَم٦ِم يَماَم ُرِوَي َأن  قَمٚمِٞمّ ) ىُمْٚم٧م ( 

ٓ  ؾَمْقـَملْمِ ، َوَأن  قُمَٛمَر  ـْ هَمػْمِ ِزًٟمك ُِم٤مَئ٦َم ؾَمْقٍط إ ٍَة ُِم ـْ ُوضِمَد َُمَع اُْمَرأ َب  ◙َُم ََضَ

ـْ َٟمَ٘مَش قَمغَم ظَم٤مََتِِف ُِم٤مَئ٦َم ؾَمْقطٍ  ـِ َُمْسُٕمقدٍ  َُم ـْ اسْم  .◙ ، َويَمَذا ُرِوَي قَم

َح٤مسَم٦ِم ًَمٞمَْس سمَِدًمِٞمٍؾ  َٓ خَيَْٗمك َأن  ومِْٕمَؾ سَمْٕمِض اًمّم  ِحٞمَح ، َوَأن  ، َو َٓ ُيَ٘م٤مِوُم اًمٜم ص  اًمّم  َو

ـْ قُمَٛمَر  ـْ وَمٕمَ ،  َٓ َيتِؿ  هَلُْؿ َدًمِٞمالً ◙ َُم٤م ُٟمِ٘مَؾ قَم ـْ َوًَمَٕمٚم ُف ََلْ َيْبُٚمْغ احْلَِدي٨ُم َُم َؾ َذًمَِؽ ُِم

َح٤مسَم٦ِم يَماَم َأن ُف ىَم٤مَل  َن ُف  اً ُُمْٕمَتِذر 177َص٤مطِم٥ُم اًمت ْ٘مِري٥ِم  اًمّم  ِٕ ٤مومِِٕمل  ًَمَ٘م٤مَل سمِِف  ًَمْق سَمَٚمَغ اخْلؼََمُ اًمِم 

 ىَم٤مَل : إَذا َصح  احْلَِدي٨ُم وَمُٝمَق َُمْذَهبِل .

                                                        

٤مل 411اًمت٘مري٥م ذح خمتٍم اعمَزيّن ًمإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم )ت177 ـه( اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مٗم 

  ♫.اًمِم٤مر 
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اُودِي  ُُمْٕمَتِذر َوُِمْثُٚمفُ  ٤مًمٍِؽ ََلْ  اً ىَم٤مَل اًمد  َ
ِ
ًْمُٕمُ٘مقسَم٦َم سمَِ٘مْدِر َهَذا احْلَِدي٨ُم وَمَرأَى ا ٤مً َُم٤مًمِٙم َيْبُٚمغْ  ح

ْٟم٥ِم  ـْ سَمَٚمَٖمُف َأْن َي٠ْمظُمَذ سمِِف ، اًمذ   .178َوًَمْق سَمَٚمَٖمُف َُم٤م قَمَدَل قَمٜمُْف وَمٞمَِج٥ُم قَمغَم َُم

 

 

 

 

 

 

                                                        

اقمٚمؿ أن اًمرضب قمغم أَضب ومٛمٜمف : "  1/371ذم يمِمػ اعمِمٙمؾ ♫ ىم٤مل اسمـ اجلقزي  178

 .َضب قمغم شمرك أدب يمرضب اًمقًمد قمغم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن واًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمٚمؿ اًمزائد قمغم ىمدر اًمقاضم٥م 

وَضب اًمقًمد قمغم شمرك اًمّمالة إذا سمٚمغ ، يرضب وًمده قمغم اًمٚمحـ ¶ وىمد يم٤من اسمـ قمٛمر 

وي٘متٜمع سم٤مًمسقط اًمقاطمد ، وقمغم شمرك أؾمب٤مب اعمٕم٤مش ومٝمذا شم٠مدي٥م يٜمبٖمل أن يتٚمٓمػ ومٞمف ، شمسع ؾمٜملم 

 .واًمسقـملم 

بٚم٦م وَضب اًمرضمؾ قمغم ىمُ ، وُمـ اًمرضب َضب قمغم ُم٤م ٓ جيقز يمرضب اعمرأة قمغم اًمٜمِمقز 

ومٛمثؾ هذا ىمد اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م ومٞمف قمـ أْحد ومروي قمٜمف أنف ، وؿمتؿ اًمٜم٤مس ، واخلٚمقة ُمٕمٝم٤م ،  إضمٜمبٞم٦م

 ". وُمـ اجلٜم٤مي٤مت ُم٤م يزيد قمغم هذا ،وقمٜمف ٓ يبٚمغ سمف أدٟمك احلدود ، وقمٜمف جيٚمد شمسٕم٦م ، جيٚمد قمنمة 
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 طمٙمؿ أيمؾ احلٞمقاٟم٤مت اعمٗمؽمؾم٦ماحلدي٨م اًمراسمع واًمثالصمقن : 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة * ـْ اًمٜم بِلِّ  ◙قَم ـْ  ♀قَم ىَم٤مَل : } يُمؾ  ذِي َٟم٤مٍب ُِم

ٌم { َرَواُه ُُمْسٚمِؿٌ  َب٤مِع وَم٠َميْمُٚمُف طَمَرا  .اًمسِّ

َٟم٤مِت  ـْ ؾِمَب٤مِع احْلَٞمََقا  . 179َدل  احْلَِدي٨ُم قَمغَم حَتِْريِؿ َُم٤م ًَمُف َٟم٤مٌب ُِم

                                                        

ـ اًمٜمٝمل قم ن  أومٞمف ُمـ اًمٗم٘مف : "  1/141ذم اًمتٛمٝمٞمد ♫ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمبد اًمؼم اًم٘مرـمبل  179

وًمق َل ي٠مت هذا اًمٚمٗمظ قمـ اًمٜمبل ، ذي ٟم٤مب ُمـ اًمسب٤مع َنل حتريؿ ٓ َنل أدب وارؿم٤مد  أيمؾ يمّؾ 

ذي ٟم٤مب ُمـ  قمـ أيمؾ يمّؾ  ♀ًمٙم٤من اًمقاضم٥م ذم اًمٜمٔمر أن يٙمقن َنٞمف  ☻

 .ذم هذا اخلؼم  اً اًمسب٤مع َنل حتريؿ ومٙمٞمػ وىمد ضم٤مء ُمٗمن  

اًمتحريؿ ذم يمالم اًمٕمرب  تحريؿ ٕن  اًمٜمٝمل طم٘مٞم٘متف آسمٕم٤مد واًمزضمر وآٟمتٝم٤مء وهذا هم٤مي٦م اًم ٕن  

 ...أي طمرُمٜم٤مه رو٤مقمٝمـ ( وطمرُمٜم٤م قمٚمٞمف اعمراوع ُمـ ىمبؾ : ) احلرُم٤من واعمٜمع ىم٤مل اهلل قمز و ضمؾ 

، ُم٧م قمٚمٞمؽ دظمقل داري أي ُمٜمٕمتؽ ُمـ ذًمؽ وشم٘مقل اًمٕمرب طمر  ، واًمٜمٝمل ي٘متِض ُمٕمٜمك اعمٜمع يمٚمف 

 .وطمرُم٤منٌ  وَنٌل  حتريؿٌ و ذًمؽ ُمٜمعٌ  وهذا اًم٘مقل قمٜمدهؿ ذم ُمٕمٜمك ٓ شمدظمؾ اًمدار يمؾ  

ٓ أن إوم٤مًمقاضم٥م اؾمتٕمامًمف قمغم اًمتحريؿ ، ومٞمف َنل  ♀ظمؼم ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل  ويمّؾ 

    ومٞم٘م٣م ًمٚمدًمٞمؾ ومٞمف آ شمرى امم َنك ، أو ذم همػمه دًمٞمؾ يبلم اعمراد ُمٜمف أنف ٟمدب وأدب ، ي٠مِت ُمٕمف 

قمٛمتٝم٤م أو  وقمـ ٟمٙم٤مح اعمرأة قمغم، وقمـ ٟمٙم٤مح اعمحرم ، قمـ ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر ♀رؾمقل اهلل 

، وقمـ ؾم٤مئر ُم٤م َنك قمٜمف ُمـ أبقاب اًمرسم٤م ذم اًمبٞمقع ، ه ُمـ إذسم٦م ػمؾمٙمر يمثأوقمـ ىمٚمٞمؾ ُم٤م ، ظم٤مًمتٝم٤م 

 " . ذي ٟم٤مب ُمـ اًمسب٤مع واهلل أقمٚمؿ ومٙمذًمؽ اًمٜمٝمك قمـ أيمؾ يمّؾ ، حتريؿ  لوهذا يمٚمف َن
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سَم٤مقِمٞم ٦ِم يَماَم ذِم اًْمَ٘م٤مُُمقسِ  ـ  ظَمْٚمَػ اًمر  َواًمٜم ٤مُب اًمسِّ
بُُع ُهَق اعْمُْٗمؽَمِ ،  181 ـْ َواًمس  ُس ُِم

ِن يَماَم ذِم اًْمَ٘م٤مُُمقسِ احْلَٞمَقَ  وْمؽِمَاُس  ٤مً َأجْْم 181ا
ِٓ ْصٓمَِٞم٤مُد : َوومِٞمِف ا ِٓ  .ا

ـْ : 182َوذِم اًمٜمَِّٝم٤مَي٦ِم  ُس ُِم َب٤مِع ُهَق َُم٤م َيْٗمؽَمِ ـْ اًمسِّ ـْ َأيْمِؾ يُمؾِّ ِذي َٟم٤مٍب ُِم  َأن ُف ََنَك قَم

ِن َوَي٠ْميُمُٚمُف ىَمٝمْ  ؾََمِد وَ  اً َوىَمْن  اً راحْلَٞمََقا ْٕ ْئ٥ِم َواًمٜم ِٛمِر َوَٟمْحِقَه٤م .يَم٤م  اًمذِّ

٤مومِِٕمٞم ٦ُم َوَأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأْْحَُد  ِم ُِمٜمَْٝم٤م وَمَذَه٥َم اهْل٤َمَدِوي ٦ُم َواًمِم  َواظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم اعْمَُحر 

َب٤مِع اعْمُحَ ، 183َوَداُود إمَم َُم٤م َأوَم٤مَدُه احْلَِدي٨ُم  َُم٦ِم َوًَمِٙمٜم ُٝمْؿ اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم ضِمٜمِْس اًمسِّ  :ر 

سُمقُع  ُبُع َواًْمػَمْ وَمَ٘م٤مَل َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم : يُمؾ  َُم٤م َأيَمَؾ اًمٚم ْحَؿ وَمُٝمَق ؾَمبٌُع طَمت ك اًْمِٗمٞمُؾ َواًمْم 

ٜم ْقُر .  َواًمسِّ

٤مومِِٕمل   ْئ٥ِم َواًمٜم ِٛمِر : َوىَم٤مَل اًمِم  ؾََمِد َواًمذِّ ْٕ َب٤مِع َُم٤م َيْٕمُدو قَمغَم اًمٜم ٤مِس يَم٤م ـْ اًمسِّ ََيُْرُم ُِم

َٓ َيْٕمُدَواِن قَمغَم اًمٜم ٤مِس .ُدوَن ا اَُم  ََن 
ِٕ بُِع َواًمث ْٕمَٚم٥ِم   ًمْم 

                                                        

  .1327اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص: 181

 . 589اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص: 181

 . 561ٕثر ص: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وا 182

وهق ، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر : "  5/29ذم حتٗم٦م إطمقذي ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمب٤مريمٗمقري  183

 .  5/437". ويٜمٔمر : ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم اًمبخ٤مري احلؼ
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ـُ قَمب ٤مٍس  ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ ¶ َوَذَه٥َم اسْم ▲ َوقَم٤مئَِِم٦ُم ، ومِٞماَم طَمَٙم٤مُه قَمٜمُْف اسْم

ـُ قُمَٛمَر  ـُ ضُمبػَْمٍ إمَم طمِ ، قَمغَم ِرَواَي٦ٍم قَمٜمُْف ومِٞمَٝم٤م َوْٕمٌػ ¶ َواسْم ْٕمبِل  َوؾَمِٕمٞمُد سْم ؾِّ َواًمِم 

َٓ َأضِمدُ  َب٤مِع ُُمْسَتِدًمِّلَم سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : } ىُمْؾ  ُم حُلُقِم اًمسِّ َي٦َم  ٤مً ومِٞماَم ُأوطِمَل إزَم  حُمَر  ْٔ  .{ ا

َي٦ِم  ْٔ ُم ُهَق َُم٤م ُذيمَِر ذِم ا  .َوَُم٤م قَمَداُه طَماَلٌل ، وَم٤معْمَُحر 

ٞم ٦ٌم  َي٦َم َُمٙمِّ ْٔ سَمْٕمَد اهْلِْجَرِة وَمُٝمَق َٟم٤مؾِمٌخ ◙ َرْيَرَة َوطَمِدي٨َم َأِِب هُ ، ) َوُأضِمٞم٥ُم ( سم٠َِمن  ا

 َ ْٕ ٦ٌم سم٤ِمًمث اَمٟمَِٞم٦ِم ا َي٦َم ظَم٤مص  ْٔ ٜم ٦ِم ، َوسم٠ِمَن  ا ـْ َيَرى َٟمْسَخ اًْمُ٘مْرآِن سم٤ِمًمس  ـْ ًمِْمَي٦ِم قِمٜمَْد َُم ْزَواِج ُِم

َنَْٕم٤مِم َردّ  ْٕ ـْ ىَمْقًمِِف : } َوىَم٤مًُمقا َُم٤م ذِم  اً ا ُ شَمَٕم٤ممَم ىَمْبَٚمَٝم٤م ُِم َم سَمْٕمَْمَٝم٤م يَماَم َذيَمَر اَّلل  ـْ طَمر  قَمغَم َُم

َي٤مِت . ْٔ َنَْٕم٤مِم { إمَم آظِمِر ا ْٕ  سُمُٓمقِن َهِذِه ا

دِّ  َٓ َأضِمدُ  وَمِ٘مٞمَؾ ذِم اًمر  ُم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ } ىُمْؾ  َي٦َم َأْي  ٤مً ومِٞماَم ُأوطِمَل إزَم  حُمَر  ْٔ َأن  اًم ِذي  { ا

ُم  ُْمُتُٛمقُه ُهَق احْلاََلُل ، َأطْمَٚمْٚمتُُٛمقُه ُهَق اعْمَُحر   َوىَمَرَن ، َوَاًم ِذي طَمر 
ِ
َوَأن  َذًمَِؽ اوْمؽِمَاٌء قَمغَم اَّلل 

ٜمِْزيِر ًمَِٙمْقٟمِِف ُُمَِم٤مِريمهِب٤َم حَلَْؿ ا  . ٤مً َوُهَق يَمْقُٟمُف ِرضْمس، هَل٤َم ذِم قِمٚم ٦ِم اًمت ْحِريِؿ  ٤مً خْلِ

 ْٔ  وَم٤م
ِ
ٜمِْزيِر َوَُم٤م ُأِهؾ  ًمَِٖمػْمِ اَّلل 

َم َوحَلَْؿ اخْلِ ـَ َُيِٚم قَن اعْمَْٞمَت٦َم َواًمد  ِذي ٤مِر اًم   َي٦ُم َوَرَدْت ذِم اًْمُٙمٗم 

ُُمقَن يَمثػِم ُْؿ  اً سمِِف َوَُيَرِّ َي٦ِم سَمَٞم٤مَن طَم٤مهِلِْؿ َوَأَن  ْٔ ـْ ا ُع ، َويَم٤مَن اًْمَٖمَرُض ُِم ْ مِم ٤م َأب٤َمطَمُف اًمنم 

دِّ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُيَْم٤مد   ٓ  َُم٤م َأطْمَٚمْٚمتُُٛمقُه ُُمَب٤مًَمَٖم٦ٌم ذِم اًمر  ٌم إ  .وَن احْلَؼ  وَمَٙم٠َمن ُف ىمِٞمَؾ َُم٤م طَمَرا

َد ىمُ  ُم) ىُمْٚم٧م ( َوَُيَْتَٛمُؾ َأن  اعْمَُرا َي٦َم حُمَر  ْٔ َٓ َأضِمُد ا َي٦ِم  ٤مً ْؾ  ْٔ ٓ  َُم٤م ُذيمَِر ذِم ا َم ، إ صُمؿ  طَمر 

ـْ سَمْٕمُد يُمؾ  ذِ  ُ ُِم َب٤مِع .اَّلل  ـْ اًمسِّ  ي َٟم٤مٍب ُِم
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ٌم  َٓ َأن ُف حُمَر  َب٤مِع  ـْ اًمسِّ ـْ َُم٤مًمٍِؽ َأن ُف إٟم اَم ُيْٙمَرُه َأيْمُؾ يُمؾِّ ِذي َٟم٤مٍب ُِم َوُيْرَوى قَم
184. 

 

 

 

                                                        

َب٤مِع  ♀ََنْٞمُُف : "  3/131ىم٤مل اًمب٤مضمّل ذم اعمٜمت٘مك  184 ـْ اًمسِّ ـْ َأيْمِؾ يُمؾِّ ذِي َٟم٤مٍب ُِم قَم

ِهٞم٦َِم َوجَيُ ، فَم٤مِهُرُه اًمت ْحِريُؿ  ِع ، قُز َأْن َُيَْٛمَؾ قَمغَم اًْمَٙمَرا ْ َواظْمتََٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم ، سمَِدًمِٞمِؾ إِْن ُوضِمَد ذِم اًمنم 

ِهٞم٦َِم ُمِ  ٤َم يُمٚم َٝم٤م قِمٜمَْدُه قَمغَم اًْمَٙمَرا ٤مًمِِٙمٞمِّلَم قَمٜمُْف َأَن  ـْ اْحَ ىمِٞم قَن ُِم َب٤مِع وَمَرَوى اًْمِٕمَرا َٓ ـْ هَمػْمِ ََتْٞمِٞمٍز حَتِْريِؿ اًمسِّ َو

َٟم٦مِ ، شَمْٗمِّمٞمٍؾ   " . َوُهَق فَم٤مِهُر َُم٤م ذِم اعْمَُدو 

قمـ  ♀ََنٞمُُف : "  288 - 5/287ذم اعمس٤مًمؽ ♫ وىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر اسمـ اًمٕمرِب 

عِ  ب٤مِع فم٤مِهُرُه اًمتّحريؿ، وجيقُز أّن َُيٛمَؾ قمغم اًمٙمراهٞم٦م سمدًمٞمٍؾ إن  ُوضِمَد ذم اًمنم  . أيمِؾ يمؾِّ ذِي َٟم٤مٍب ُمـ اًمسِّ

مج٤مقم٦م: إّٟمف حمٛمقٌل قمغم اًمٙمراهٞم٦م،  ، هؾ هق ٟمص  ذم اًمّتحريؿ؟ وم٘م٤مل سمف مج٤مقم٦م. وىم٤مًم٧مإئٛم٦م ذًمؽ واظمتٚمػ ذم

 .وإٟمف َنل أَدٍب وإرؿم٤مٍد 

  وَُمـ وَمَٕمَٚمُف وقَمٚمَِؿ سمف وم٢مّٟمف وم٠مُّم٤م ُمـ ىم٤مل: إّٟمف حتريٌؿ قم٤ممٌّ 
ٍ
ـْ َرء قم٤مٍص آصمٌؿ، وم٤مؾمتدل  سم٘مقًمف: "إَِذا ََنَٞمُتُٙمْؿ قَم

، َوإذا أَ   ومَُخُذوا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾمَتَٓمٕمُتْؿ" وم٠مـمٚمَؼ اًمٜم ٝمَل وَل ي٘مٞمِّْدُه سمّمٗم٦ٍم، ويمذًمؽ إُمُر َل ي٘مٞمِّده وَم٤مٟمَتُٝمقا
ٍ
َُمرشُمُٙمْؿ سمٌَِمء

 
ِ
َ٘م٤مء ـْ ذِم اًمسِّ َب ُِم ـْ َذِ ٓ  سمٕمدم آؾمتٓم٤مقم٦م، وم٘م٤مًمقا: إن  َُم أو ُمَِمك ذم ٟمٕمٍؾ واطمدٍة، أو ىَمَرَن سملم َترشملم ذم  ،إِ

 ٤ًم .ا وهق قم٤مَلٌ سم٤مًمٜمّٝمِل يم٤من قم٤مصٞم، وٟمحق هذحَٗم٦ِم ٕيمؾ، أو أيمؾ ُمـ رأس اًمّم  ا

 ". ٧ِم اًمٕمّٚم٦ُم أو زاًم٧م زال طُمٙمُٛمَٝم٤موىم٤مل َاظَمُرون: هذه إؿمٞم٤مء ُُمَٕمٚمَٚم٦م، ومٝمذا قُمٚمِٛمَ 
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 ُمـ أطمٙم٤مم إَجامناحلدي٨م اخل٤مُمس واًمثالصمقن : 

ـِ قُمَٛمرَ * ـْ اسْم   ¶قَم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اَّلل  ـَ َأن ُف َأْدَرَك قُمَٛمَر سمْ  ♀} قَم

 
ِ
َٓ إن  ♀اخْلَٓم ٤مِب ذِم َريْم٥ٍم ، َوقُمَٛمُر ََيْٚمُِػ سم٠َِمبِٞمِف ، وَمٜم٤َمَداُهْؿ َرؾُمقُل اَّلل  : َأ

َ َيٜمَْٝم٤ميُمْؿ َأْن حَتْٚمُِٗمقا سمِآ ـْ يَم٤مَن طَم٤مًمِٗماَّلل   ، َأْو ًمِٞمَّْمُٛم٧ْم  ٤مً ب٤َمئُِٙمْؿ ، وَمَٛم
ِ
{ 185وَمْٚمٞمَْحٚمِْػ سم٤ِمَّلَل 

 . ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمْفِ 

                                                        

ذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مف أنف ٓ يٜمبٖمل : "  15/95ذم آؾمتذيم٤مر ♫ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم  185

 .ٝم٤م ذم طمٙمؿ احلٚمػ سم٤مٔسم٤مء قىم٤مت يمٚمّ وأن احلٚمػ سم٤معمخٚم، اًمٞمٛملم سمٖمػم اهلل قمز و ضمؾ 

       وم٢مٟمام ذم اًم٘مرآن ُمـ اْلىمس٤مم سم٤معمخٚمقىم٤مت ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ) واًمٓمقر ويمت٤مب ُمسٓمقر ( : وم٢من ىمٞمؾ 

اعمٕمٜمك ومٞمف ورب : ىمٞمؾ  . وُم٤م يم٤من ُمثٚمف ذم اًم٘مرآن ، ) واًمسامء واًمٓم٤مرق (  و) واًمتلم واًمزيتقن ( و

 وىمد ىمٞمؾ ذم ضمقاب ذًمؽ أجْم٤مً  ، إىمس٤مم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ سمٖمػمه ورب اًمٜمجؿ ومٕمغم هذا اعمٕمٜمك هل ، اًمٓمقر 

ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمب٤مده  ☻صمؿ سملم اًمٜمبل  ، ىمد أىمسؿ رسمٜم٤م شمٕم٤ممم سمام ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف : 

 ".  ( ُمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤م ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل )أنف ٓ جيقز احلٚمػ سمٖمػمه ًم٘مقًمف 

، دار اًمٜمدوة  ٠2/33م ُم٤مًمؽ ذم شمٜمقير احلقاًمؽ ذح ُمقـم♫ ىم٤مل احل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل 

واًمٕمٔمٛم٦م ، احلٚمػ سم٤مًمٌمء ي٘متِض شمٕمٔمٞمٛمف  ن  أذم ذًمؽ  اًمن  : ىم٤مل اًمٕمٚمامء اجلديدة ، سمػموت ، دون شم٤مريخ : " 

 " . ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام هل هلل وطمده ومال يْم٤مهك سمف همػمه 
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ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  َوذِم ِرَواَي٦مٍ  َِِب َداُود َواًمٜم َس٤مئِل  قَم
َٓ حَتْٚمُِٗمقا  : ٤مً ـَُمْروُمققم◙ ِٕ  {

َٝم٤مشمُِٙمْؿ  َٓ سم٠ُِمُم  سمِآب٤َمئُِٙمْؿ ، َو
ٓ  َوَأنْتُْؿ َص٤مدىُِمقَن { .186  إ

ِ
َٓ حَتْٚمُِٗمقا سم٤ِمَّلَل  َنَْداِد ، َو ْٕ َٓ سم٤ِم  ، َو

يْم٥ُم ُريْمَب٤مُن اْْلِ ىمقًمف :  ُة وَمَّم٤مقِمد، ٌع سمِِؾ اؾْمُؿ مَجٍْع َأْو مَجْ )ذِم َريْم٥ٍم ( اًمر   اً َوُهْؿ اًْمَٕمنَمَ

 .َوىَمْد َيُٙمقُن ًمِْٚمَخٞمْؾِ 

ٓ  هِبََذا اًمٚم ْٗمِظ سمَِدًمِٞمِؾ َأن ُف ىمقًمف :   َٓ ََيْٚمُِػ إ ُد َأن ُف   ( ًَمٞمَْس اعْمَُرا
ِ
)وَمْٚمٞمَْحٚمِْػ سم٤ِمَّلَل 

ِه َٟمْحِق ُُمَ٘مٚم٥ِِّم اًْم٘مُ  ♀  . 187ُٚمقِب "يَم٤مَن ََيْٚمُِػ سمَِٖمػْمِ

                                                        

َ َيٜمْٝمَ  ♀ىَمْقًُمُف : "  3/259ذم اعمٜمت٘مك ♫ ىم٤مل أبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل  186 ٤ميُمْؿ َأْن إِن  اَّلل 

٤م ًمَِٙمْثَرِة اؾْمتِْٕماَمِل اًْمَٕمَرِب ًَمُف وَمَ٘مَّمَد إمَِم اًمٜم ْٝمِل ، حَتْٚمُِٗمقا سمِآب٤َمئُِٙمْؿ   َأطَمُدمُهَ
ِ
سَم٤مء ْٔ خَتِّْمٞمَّم٤مِن ًمِٚمٜم ْٝمِل سم٤ِمحْلَٚمِِػ سم٤ِم

ـْ قُمَٛمَر ♀قَمٜمُْف َواًمث ٤ميِن َأن ُف ُهَق اًم ِذي ؾَمِٛمَع  َٓ جَيُقُز وَمَ٘مَّمدَ  ◙ُِم صُمؿ  ، ُه سم٤ِمًمٜم ْٝمِل َوُهَق مِم ٤م 

 َوىَمٍَمَ احْلَٚمَِػ قَمَٚمٞمِْف شَمَٕم٤ممَم وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ـْ احْلَٚمِِػ سمَِٖمػْمِ اَّلل  ـْ يَم٤مَن طَم٤مًمًِٗم٤م وَمْٚمٞمَْحٚمِْػ : قَمؿ  سَمْٕمَد َذًمَِؽ اًمٜم ْٝمَل قَم َُم

ْٛم٧ِم  َ سَملْمَ احْلَٚمِِػ َواًمّم   َأْو ًمِٞمَّْمُٛم٧ْم وَمَخػم 
ِ
ـُ اعمَْ ، سم٤ِمَّلل   َوَذًمَِؽ َيتََْمٛم 

ِ
ـْ احْلَٚمِِػ سمَِٖمػْمِ اَّلل  َن ُف ًَمٞمَْس  ، ٜمَْع ُِم ِٕ

ـْ َأْن ََيْٚمَِػ طَم٤مًمٌِػ سم٠َِمبِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم أَ  َُمُف قَم َ ومِٞمِف سَمْؾ َُم٤م شَمَ٘مد  ـْ مُجَْٚم٦ِم اعْمُب٤َمِح اًم ِذي ُهَق ظَمػم  ن ُف ََلْ ُيبِْح هَمػْمَ َُم٤م ُِم

 ظَم٤م
ِ
ـْ احْلَٚمِِػ سم٤ِمَّلل  َ ومِٞمِف ُِم ٦ًم ظَمػم  ْٛم٧ِم ، ص  ٓ  إمَِم اًمّم  اُه إِ اُه وَماَل َيتََٕمد  ـْ شَمَٕمد   .وَمَٛم

َُْمِر اًمٜم بِلِّ 
ِٕ  ًٓ ْٛمِس  ♀َوقَمغَم َهَذا مَج٤َمقَم٦ُم اعْمُْسٚمِِٛملَم اُْمتَِث٤م طََمٍد َأْن ََيْٚمَِػ سم٤ِمًمِم 

ِٕ وَماَل جَيُقُز 

َٓ سمِ   َو
ِ
اَمء َٓ سم٤ِمًمس  َٓ سم٤ِمًمٜم ُجقِم َو َٓ سم٤ِمًْمَ٘مَٛمِر َو ـْ اعْمَْخُٚمقىَم٤مِت َو  ُِم

ٍ
ء َٓ سمٌَِمْ َْرِض َو ْٕ ـْ طَمَٚمَػ سمَِذًمَِؽ وَمَ٘مْد ، ٤م َوَُم

 " . َأثِؿَ 

ومال َيٚمػ إٓ سم٤مهلل( أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف : " ) 11/367ذم اًمتٜمقير ♫ ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين 187

د سمٞمده" و"اًمذي ومٚمؼ احلب٦م وسمرأ اًمٜمسٛم٦م"  . يمـ:"واًمذي ٟمٗمس حمٛم 
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ٞمِؿ ، ُِمثُْؾ ىَمتََؾ َيْ٘متُُؾ  188) َأْو ًمِٞمَّْمُٛم٧ْم (ىمقًمف :  
ِ
 .سمَِْمؿِّ اعْم

ثُْؾ ىمقًمف : 
ِ
ًمِِف اعْم َنَْداِد ( اًمٜمِّد  سمَِٙمْنِ َأو  ْٕ َٓ سم٤ِم تِل ، )َو ُد ُهٜم٤َم َأْصٜم٤َمُُمُٝمْؿ َوَأْوصَم٤مَُنُْؿ اًم  َواعْمَُرا

 شَمَٕم٤ممَم َأُْمَث٤مًٓ ضَمَٕمٚمُ 
ِ
 
ِ
ىًمِِٕمبَ  قَه٤م َّلل ِِت َواًْمُٕمز   .٤مَدهِتِْؿ إي ٤مَه٤م َوطَمٚمِِٗمِٝمْؿ هِب٤َم َٟمْحُق ىَمْقهِلِْؿ : َوَاًمال 

 شَمَٕم٤ممَم 
ِ
ـْ احْلَٚمِِػ سمَِٖمػْمِ اَّلل  َوُهَق ًمِٚمت ْحِريِؿ يَماَم ُهَق َأْصُٚمُف ،  احْلَِديَث٤مِن َدًمِٞمٌؾ قَمغَم اًمٜم ْٝمِل قَم

٦ُم َوسمِِف ىَم٤مًَم٧ْم احْلَ   شَمَٕم٤ممَم  ،ٜم٤َمسمَِٚم٦ُم َواًمٔم ٤مِهِري 
ِ
َٓ جَيُقُز احْلَٚمُِػ سمَِٖمػْمِ اَّلل  ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ :  ىَم٤مَل اسْم

مْج٤َمِع .  سم٤ِمْْلِ

طََمٍد احْلَٚمُِػ هِب٤َم . ِٕ َٓ جَيُقُز   َُمْٙمُروَه٦ٌم َُمٜمِْٝملٌّ قَمٜمَْٝم٤م 
ِ
 َوذِم ِرَواَي٦ٍم قَمٜمُْف إن  اًْمٞمَِٛملَم سمَِٖمػْمِ اَّلل 

َه٦ِم اًمت حْ َٓ جَيُقُز سَمَٞم٤مُن أَ  َوىَمْقًُمُف : ًٓ ن ُف َأَراَد سم٤ِمًْمَٙمَرا َح سمِِف َأو   . ِريَؿ يَماَم َس 

طََمٍد َأنْ  ِٕ َٓ جَيُقُز  ٤مَوْردِي  :  َٓ  اً َُيَٚمَِّػ َأطَمد َوىَم٤مَل اْحَ َٓ سمَِٓماَلٍق َو  شَمَٕم٤ممَم 
ِ
سمَِٖمػْمِ اَّلل 

َٓ َٟمْذٍر وَ   ٥َم قَمْزًُمُف .سمَِذًمَِؽ َوضَم  اً إَِذا طَمٚم َػ احْل٤َميمُِؿ َأطَمدقَمَت٤مٍق َو

                                                        

هذا ًمئال ينمك سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ همػم اهلل : "  5/415ٕمٚمؿ  ذم إيمامل اعم♫ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  188

وم٘مٞمؾ ل. ، أطم٥م إمّم ُمـ أن أو٤مه ومآثؿ: ْٓن أطمٚمػ سم٤مهلل ¶ وىمد ىم٤مل اسمـ قمب٤مس  ؾمبح٤مٟمف .

 ُمٕمٜم٤مه : احلٚمػ سمٖمػم اهلل ، وىمٞمؾ : ُمٕمٜم٤مه : اخلديٕم٦م ، يرى أنف طمٚمػ وُم٤م طمٚمػ ، وىمد ىم٤مل اسمـ قمب٤مس

، ومٚمٝمذا يٜمٝمك قمـ  سمٖمػمه وم٠مبرّ  ، ظمػم ُمـ أن أطمٚمَػ  آثؿومة ُم٤مئ٦م ُمر   سم٤مهلل : ًمئـ أطمٚمَػ  أجْم٤مً  ¶ 

 ". اًمٞمٛملم سمس٤مئر اعمخٚمقىم٤مت
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َه٦ِم  ٤مًمِِٙمٞم ٦ِم َأن ُف ًمِْٚمَٙمَرا ـْ اْحَ ٤مومِِٕمٞم ٦ِم َواعْمَِْمُٝمقُر قَم ٦ِم َُم٤م ََلْ ، َوقِمٜمَْد مُجُْٝمقِر اًمِم  َوُِمْثُٚمُف ًمِْٚمَٝم٤مَدِوي 

 .ُيَسقِّ ذِم اًمت ْٕمٔمِٞمِؿ 

٤م ؾَمِٛمٕمْ : ) ىُمْٚم٧م (  َ
ِ
طََم٤مِدي٨َم َواِوَح٦ٌم ذِم اًمت ْحِريِؿ ح ْٕ ٤م َأظْمَرَج ، ٧م َٓ خَيَْٗمك َأن  ا َ

ِ
َوح

ـِ قُمَٛمرَ  ـْ طَمِدي٨ِم اسْم  ♀   َأن ُف ىَم٤مَل  ¶ َأبُق َداُود َواحْل٤َميمُِؿ َواًمٚم ْٗمُظ ًَمُف ُِم

 شَمَٕم٤ممَم 
ِ
 يَمَٗمَر { َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًمِْٚمَح٤ميمِِؿ } يُمؾ  َيِٛملٍم َُيَْٚمُػ هِب٤َم ُدوَن اَّلل 

ِ
ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ اَّلل  } َُم

ٌك { .َوَرَواُه أَ  َك ِذْ  وَمَ٘مْد َأْذَ
ِ
ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ اَّلل   .{ 189ْْحَُد سمَِٚمْٗمِظ } َُم

َٓ إهَلَ  ى وَمْٚمٞمَُ٘مْؾ :  ِِت َواًْمُٕمز  ـْ طَمَٚمَػ ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَ٘م٤مَل ذِم طَمٚمِِٗمِف : َوَاًمال  َوَأظْمَرَج ُُمْسٚمٌِؿ } َُم

 } ُ ٓ  اَّلل   .إ

ـِ َأِِب وَ  ـْ طَمِدي٨ِم ؾَمْٕمِد سْم ِِت ◙ ىم ٤مٍص َوَأظْمَرَج اًمٜم َس٤مئِّل ُِم َأن ُف طَمَٚمَػ سم٤ِمًَمال 

ى ىَم٤مَل وَمَذيَمْرت َذًمَِؽ ًمِٚمٜم بِلِّ  َٓ  ♀َواًْمُٕمز  ُ َوطْمَدُه  ٓ  اَّلل  َٓ إهَلَ إ وَمَ٘م٤مَل : } ىُمْؾ 

يَؽ ًَمُف   ىَمِديرٌ ، ًَمُف اعْمُْٚمُؽ َوًَمُف احْلَْٛمُد ، َذِ
ٍ
ء ـْ َيَس٤مِرك صَماَلصم َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ  ٤مً َواْٟمُٗم٨ْم قَم

َٓ شَمُٕمْد {  ضِمٞمِؿ َو ٞمَْٓم٤مِن اًمر  ـْ اًمِم   ُِم
ِ
ْذ سم٤ِمَّلَل   .َوشَمَٕمق 

                                                        

 : "  19/236ذم احل٤موي ♫ ىم٤مل اح٤موردّي  189
ِ
َك سَملْمَ اَّلل  ٤م : وَمَ٘مْد َأْذَ َوومِٞمِف شَم٠ْمِوياَلِن : َأطَمُدمُهَ

يملِمَ  َوسَملْمَ  ـَ اعْمنُْمِ ِه ذِم اًمت ْٕمٔمِٞمِؿ ، َوإِْن ََلْ َيٍِمْ ُِم ـَ . َواًمث ٤ميِن : وَمَ٘مْد َأْذَ هَمػْمِ  ، وَمَّم٤مَر يَم٤مومِر اًْمَٙم٤مومِِري
ِ
 اً َك سم٤ِمَّلل 

 
ِ
 ًُمُزوُِمَٝم٤م سم٤ِمَّلل 

 يَم٤مقْمتَِ٘م٤مدِ
ِ
 " . سمِِف إِِن اقْمتََ٘مَد ًُمُزوَم َيِٛمٞمٜمِِف سمَِٖمػْمِ اَّلل 
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ـْ هَمػْمِ  ٌك ُِم َيَِٝم٤م سم٠َِمن ُف ِذْ ٌم ًمِتٍَْمِ ي اًْمَ٘مْقَل سم٠َِمن ُف حُمَر  ظَِمػَمُة شُمَ٘مقِّ ْٕ طََم٤مِدي٨ُم ا ْٕ وَمَٝمِذِه ا

شْمَٞم٤مِن ، شَم٠ْمِويٍؾ  ؾْماَلِم َواْْلِ  سمَِٙمٚمَِٛم٦ِم اًمت ْقطِمٞمِد .َوًمَِذا َأَُمَر سمِتَْجِديِد اْْلِ

َه٦ِم سمَِحِدي٨ِم } َأوْمَٚمَح   إْن َصَدَق { َأظْمَرضَمُف ُُمْسٚمٌِؿ . -َوَأبِٞمِف  -َواؾْمَتَدل  اًْمَ٘م٤مئُِؾ سم٤ِمًْمَٙمَرا

 : ُأضِمٞم٥َم قَمٜمْفُ 

 ًٓ ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ : إن  َهِذِه اًمٚم ْٗمَٔم٦َم هَمػْمُ حَمُْٗمقفَم٦ٍم َوىَمْد ضَم٤م:  َأو  ـْ َراِوهي٤َم سم٠َِمن ُف ىَم٤مَل اسْم َءْت قَم

 ( إمَم ) َوَأبِٞمِف ( 
ِ
َػ ) َواَّلَل   إْن َصَدَق { سَمْؾ َزقَمَؿ سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأن  َراِوهَي٤َم َصح 

ِ
 .} َأوْمَٚمَح َواَّلَل 

ًَْمِسٜم٦َمِ :  َوصَم٤مٟمِٞمَٝم٤م ْٕ ـْ اًْمَٙماَلِم اًم ِذي جَيِْري قَمغَم ا ٤َم ََلْ خَتُْرْج خَمَْرَج اًْمَ٘مَسِؿ سَمْؾ ِهَل ُِم  َأَن 

 ُِمثُْؾ شَمِرسَم٧ْم َيَداُه َوَٟمْحُقُه .

َل ىَمْقًَمُف " وَمَ٘مْد  َه٦ِم وَم٢ِمٟم ُف شَم٠َمو  ـْ هَمػْمِ شَم٠ْمِويٍؾ إؿَم٤مَرٌة إمَم شَم٠ْمِويِؾ اًْمَ٘م٤مئِِؾ سم٤ِمًْمَٙمَرا َوىَمْقًُمٜم٤َم ُِم

 ُِمثَْؾ َهَذا قَمغَم اًمت  
ِ
ُِمِذي  : ىَمْد َْحََؾ سَمْٕمُض اًْمُٕمَٚماَمء ْ َك " سماَِم ىَم٤مًَمُف اًمؽمِّ ْٖمٚمِٞمِظ يَماَم َْحََؾ َأْذَ

ٌك { قَمغَم َذًمَِؽ . َي٤مُء ِذْ  سَمْٕمُْمُٝمْؿ ىَمْقًَمُف } اًمرِّ

َٓ َيْروَمُع اًمت ْحِريَؿ يَماَم   َو
ِ
ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ اَّلل  َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن  َهَذا إٟم اَم َيْروَمُع اًْمَ٘مْقَل سمُِٙمْٗمِر َُم

رُ  َٓ ُيَٙمٗم  َٗم٤مىًم٤م َو ٌم اشمِّ َي٤مَء حُمَر  ـْ وَمَٕمَٚمُف يَماَم ىَم٤مَل َذًمَِؽ اًْمَبْٕمُض . َأن  اًمرِّ  َُم

ـْ  َ شَمَٕم٤ممَم ىَمْد َأىْمَسَؿ ذِم يمَِت٤مسمِِف سم٤ِمعْمَْخُٚمقىَم٤مِت ُِم َه٦ِم سم٠َِمن  اَّلل  َواؾْمَتَدل  اًْمَ٘م٤مئُِؾ سم٤ِمًْمَٙمَرا

٤م . مِهَ ْٛمِس َواًْمَ٘مَٛمِر َوهَمػْمِ  اًمِم 
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ىْمتَِداُء سم٤ِمًمر  
ِٓ َوََيُْٙمُؿ َُم٤م ُيِريُد ، بِّ شَمَٕم٤ممَم وَم٢ِمٟم ُف َيْٗمَٕمُؾ َُم٤م َيَِم٤مُء َوُأضِمٞم٥َم سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس ًمِْٚمَٕمْبِد ا

ْٛمِس َوَٟمْحِقِه ،  َد َوَربِّ اًمِم  ًَم٦ٌم سم٠ِمَن  اعْمَُرا ٤َم يُمٚم َٝم٤م ُُم١َمو  قَمغَم َأَن 
191. 

ـْ اًْمِٗمْٕمِؾ َأْو َوَوضْمُف اًمت ْحِريِؿ َأن  احْلَٚمَِػ َيْ٘متَِِض شَمْٕمٔمِٞمَؿ اعْمَْحُٚمقِف سمِِف َوَُمٜمَْع اًمٜم ْٗمِس قمَ 

 شَمَٕم٤ممَم وَماَل َيْٚمحَ 
ِ
٦ٌم سم٤ِمَّلَل  ـْ طَمَٚمَػ سمِِف َوطَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًْمَٕمَٔمَٛم٦ِم خُمْتَّم  ِد قَمَٔمَٛم٦ِم َُم ُؼ قَمْزُِمَٝم٤م قَمَٚمٞمِْف سمُِٛمَجر 

ُه .  سمِِف هَمػْمُ

ـِ َأْو سم٠َِمن ُف هَيُق ي ـْ اًمدِّ ؾْماَلِم َأْو ُِم ـْ اْْلِ َءِة ُِم ٤م َوََيُْرُم احْلَٚمُِػ سم٤ِمًْمؼَمَا َ
ِ
دِيٌّ َأْو َٟمْحُق َذًمَِؽ ح

ـْ طَمِدي٨ِم سُمَرْيَدَة  ِط ُُمْسٚمٍِؿ ُِم ـُ َُم٤مضَمْف َواًمٜم َس٤مئِل  سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد قَمغَم َذْ َأظْمَرضَمُف َأبُق َداُود َواسْم

ـْ اْْلِؾْماَلِم  ♀َأن  اًمٜم بِل  ◙  ـْ طَمَٚمَػ وَمَ٘م٤مَل إينِّ سَمِريٌء ُِم ، ىَم٤مَل : } َُم

ـْ َيْرضِمَع إمَم اْْلِؾْماَلمِ  ٤مً يَماَم ىَم٤مَل َوإِْن يَم٤مَن َص٤مِدىمَق وَمٝمُ  ٤مً وَم٢ِمْن يَم٤مَن يَم٤مِذسم   وَمَٚم
ِ
 .{ 191 ٤مً ؾَم٤مح

                                                        

ة قمغم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة  ٟمحق هذا اًمتٗمّمٞمؾ ♫ وذيمر اًمٕمالُم٦م اًمّمٜمٕم٤مين 191 ذم اًمُٕمد 

ـه 1419،  1، ت: قم٤مدل أْحد ، وقمكم ُمٕمقض ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/ 314 – 4/313طمٙم٤مم إ

 م. 1999

،  2/438 حتٗم٦م إبرار ذح ُمّم٤مسمٞمح اًمسٜم٦م ذم♫ اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمديـ اًمبٞمْم٤موي ىم٤مل  191

م ، 2112ـه 1433،  وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اْلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م ت: ٟمقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،

احلٚمػ سمٖمػم اْلؾمالم ُمثؾ أن ي٘مقل اًمرضمؾ: إن : "  8/2437ذم اًمٙم٤مؿمػ ♫  اًمٓمٞمبلواًمٕمالُم٦م 

 ومٕمؾ يمذا ومٝمق هيقدي، أو سمرئ ُمـ اْلؾمالم. 
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وقَم٦ٌم  ٤مَرُة َُمنْمُ َُم٤مِت إْذ اًْمَٙمٗم  ٤مَرِة ذِم احْلَٚمِِػ هِبَِذِه اعْمَُحر  فَْمَٝمُر قَمَدُم ُوضُمقِب اًْمَٙمٗم  ْٕ َوا

َٓ ومِٞماَم  ُ شَمَٕم٤ممَم َأْن ََيْٚمَِػ سمِِف  ٤مَرةً ، 192 ََنَك قَمٜمُْف ومِٞماَم َأذَِن اَّلل  ٤مِرُع يَمٗم  َن ُف ََلْ َيْذيُمْر اًمِم  ِٕ سَمْؾ  ، َو

َٓ هَمػْمُ . َذيَمرَ   َأن ُف َيُ٘مقُل يَمٚمَِٛم٦َم اًمت ْقطِمٞمِد 

 

 

 

                                                                                                                                                               

، وَيتٛمؾ أن يٕمٚمؼ  هبذا احلٚمػ إؾمالُمف، ويّمػم يمام ىم٤مل وىمقًمف: ))ومٝمق يمام ىم٤مل(( فم٤مهره أنف خيتؾ  

ؾمالم، وم٢من يم٤من ىم٤مل: ))ُمـ ىم٤مل: إين سمريء ُمـ اْل ♠أنف ◙ ذًمؽ سم٤محلٜم٨م: ح٤م روى سمريدة

اعمراد سمف اًمتٝمديد واعمب٤مًمٖم٦م  ((، وًمٕمؾ  ومٚمـ يرضمع إزم اْلؾمالم ؾم٤مح٤مً  ، وإن يم٤من ص٤مدىم٤مً  ومٝمق يمام ىم٤مل يم٤مذسم٤مً 

، ويم٠منف ىم٤مل: ومٝمق ُمستحؼ عمثؾ قمذاب ُم٤م  ُمـ اْلؾمالم أو سمريئ٤مً  ، ٓ احلٙمؿ سم٠منف ص٤مر هيقدي٤مً  ذم اًمققمٞمد

 " . ىم٤مل

ـه 1413،  3، دار اًمٗمٙمر ، سمػموت ، ط/ 5/282ذم إم ♫ ىم٤مل اْلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  192

وٓ َيٚمػ سمٌمء دون اهلل  وضمؾ   اًمٞمٛملم اًمتل ومرض اهلل شمٕم٤ممم يمٗم٤مرهت٤م اًمٞمٛملم سم٤مهلل قمز  : " م 1983

 : ] إن اهلل شمٕم٤ممم يٜمٝم٤ميمؿ أن حتٚمٗمقا سمآب٤مئٙمؿ ومٛمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤مً  ♀شمب٤مرك و شمٕم٤ممم ًم٘مقل اًمٜمبل 

 .ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م [ 

وُمـ طمٚمػ سمٌمء همػم اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٞمس ، ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة إذا طمٜم٨م  ضمؾ  و ومٛمـ طمٚمػ سم٤مهلل قمز  

 ". يمٗم٤مرة قمٚمٞمف إذا طمٜم٨م   ٓو ، سمح٤مٟم٨م
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 طمٙمؿ اًمٜم ْذراحلدي٨م اًمس٤مدس واًمثالصمقن : 

ـِ قُمَٛمَر * ـْ اسْم ـْ اًمٜم بِلِّ  ¶قَم ـْ اًمٜم ْذِر َوىَم٤مَل إٟم فُ  ♀} قَم  َأن ُف ََنَك قَم

ـْ اًْمبَِخٞمِؾ { .ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِف   .َٓ َي٠ْمِِت سمَِخػْمٍ َوإِٟم اَم ُيْستَْخَرُج سمِِف ُِم

ِع ٜم ذْ اًم ْ  َأْو َذٍّ ، َوذِم اًمنم 
ُم ظَمػْمٍ ُم اعْمَُٙمٚم ِػ ؿَمٞمْئُر ًُمَٖم٦ًم : اًْمتَِزا ـْ قَمَٚمٞمِْف  ٤مً : اًْمتَِزا ََلْ َيُٙم

ز  .193 ٤مً َأْو ُُمَٕمٚم ٘م اً ُُمٜمَج 

ٌل  194ًْمُٕمَٚماَمُء ذِم َهَذا اًمٜم ْٝمِل َواظْمَتَٚمَػ ا  . ، وَمِ٘مٞمَؾ ُهَق قَمغَم فَم٤مِهِرِه ، َوىمِٞمَؾ سَمْؾ ُُمَت٠َمو 

                                                        

ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م : واًمٜم ذُر قمغم أرسمٕم٦ِم : "  5/388♫ ذم اعمس٤مًمؽ ♫ ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب  193

ٝم٤مء قمـ اعمٕمّمٞم٦م، ، وآٟمت ، وُمب٤مح. واًمقاضم٥ُم ُمٜمف اًمقوم٤مء سم٤مًمّٓم٤مقم٦م ، وُمٙمروهٌ  ، وُمٕمّمٞم٦م أىمس٤مٍم: ـم٤مقم٦م

ٌ ومٞمف. واعمٓمٚمؼ قمغم َضسملم:  واًمٜمذُر قمغم َضسملم: ُُمْٓمَٚمٌؼ وُُمَ٘مٞم د.  وشمرك اعمٙمروه ، وأُّم٤م اعمب٤مُح ومُٛمَخػم 

ٌ وُُمبَْٝمٌؿ.  ُُمَٗمن 

: ُمثَؾ أّن شم٘مقل: قمكم  صقمٌ  ،  وأُّم٤م اعمُبَْٝمُؿ، ومٛمثَؾ أّن شم٘مقل: قمكم  َٟمْذرٌ  . ، أو َصَدىم٦مٌ  ، أو صالةٌ  وم٤معمٗمن 

ه َٟمْذُر اًمٚم َج٤مِج واًمَٖمَْم٥ِم وم ... وأُّم٤م اعمَُ٘مٞم دُ ...ا جيزىُء ومٞمف يمٗم٤مرُة يٛملمٍ وهذ ، وهق قمٜمد ُم٤مًمؽ يٚمزُم سمام  ٠َمؿَمد 

ُه قمغم أيِّ طم٤مًم٦ٍم يم٤منَ  َ   ".وَمن 

ذم يمراه٦م اًمٜمذر إؿمٙم٤مل قمغم " 681ذم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ص: ♫ ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد  194

ٓم٤مقم٦م ـم٤مقم٦م ووؾمٞمٚم٦م اعمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞم٦م و يٕمٔمؿ ىمبح اًمقؾمٞمٚم٦م اًم٘مقاقمد وم٢من اًم٘م٤مقمدة شم٘متِض أن وؾمٞمٚم٦م اًم

وح٤م يم٤من اًمٜمذر وؾمٞمٚم٦م . سمحس٥م قمٔمؿ اعمٗمسدة ويمذًمؽ شمٕمٔمؿ ومْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م سمحس٥م قمٔمؿ اعمّمٚمح٦م 

قمغم ظمالومف و إذا ْحٚمٜم٤مه  إمم آًمتزام ىمرسم٦م ًمزم قمغم هذا أن يٙمقن ىمرسم٦م إٓ أن فم٤مهر إـمالق احلدي٨م دل  
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َثػِِم ذِم اًمٜمَِّٝم٤مَي٦ِم  ْٕ ـُ ا ـْ اًمٜم ُذوِر ذِم احْلَِدي٨ِم 195ىَم٤مَل اسْم ُر اًمٜم ْٝمِل قَم َوُهَق شَم٠ْميمِٞمٌد ، : شَمَٙمر 

َُْمٍر  ـْ اًمت َٝم٤مُوِن سمِِف سَمٕمْ ، ِٕ َٓ َيْٗمَٕمُؾ ، َد إجَي٤مسمِِف َوحَتِْذيٌر قَم ضْمُر قَمٜمُْف طَمت ك  ، َوًَمْق يَم٤مَن َُمْٕمٜم٤َمُه اًمز 

 سمِِف ، إَذا يَم٤مَن سم٤ِمًمٜم ْٝمِل َيِّمػُم ، ًَمَٙم٤مَن ذِم َذًمَِؽ إسْمَٓم٤مٌل حِلُْٙمِٛمِف 
ِ
َوإؾِْمَ٘م٤مٌط ًمِٚم ُزوِم اًْمَقوَم٤مء

 . َُمْٕمِّمَٞم٦ًم وَماَل َيْٚمَزمُ 

َٓ جَيُ َوإِٟم اَم َوضْمُف احْلَِدي٨ِم َأن ُف  َُْمَر  ْٕ َٓ ،  ٤مً ر  هَلُْؿ ذِم اًْمَٕم٤مضِمِؾ َٟمْٗمٕمىَمْد َأقْمَٚمَٛمُٝمْؿ َأن  َذًمَِؽ ا  َو

ُف قَمٜمُْٝمْؿ َُضّ  َٓ شَمٜمِْذُروا قَمغَم َأن ُٙمْؿ شُمْدِريُمقَن سم٤ِمًمٜم ْذِر ؿَمٞمْئ٤ًم  اً َيٍْمِ َٓ َيُرد  ىَمَْم٤مًء ، وَمَ٘م٤مَل :  َو

                                                                                                                                                               

أىمس٤مم اًمٜمذر يمام دل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق احلدي٨م ومذًمؽ اعمٕمٜمك اعمقضمقد ذم  قمغم اًم٘مسؿ اًمذي أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ

ذًمؽ اًم٘مسؿ ًمٞمس سمٛمقضمقد ذم اًمٜمذر اعمٓمٚمؼ وم٢من ذًمؽ ظمرج خمرج ـمٚم٥م اًمٕمقض و شمقىمٞمػ اًمٕمب٤مدة قمغم 

   .ذم اًمتزام اًمٕمب٤مدة و اًمٜمذر هب٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  حتّمٞمؾ اًمٖمرض و ًمٞمس هذا اعمٕمٜمك ُمقضمقداً 

إٓ إذا اشمّمٗم٧م سم٤مًمقضمقب ومٞمٙمقن اًمٜمذر هق اًمذي أوضم٥م ًمف  و ىمد ي٘م٤مل أن اًمبخٞمؾ ٓ ي٠مِت سم٤مًمٓم٤مقم٦م

مم٤م  ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م ًمتٕمٚمؼ اًمقضمقب سمف و ًمق َل يتٕمٚمؼ سمف اًمقضمقب ًمؽميمف اًمبخٞمؾ ومٞمٙمقن اًمٜمذر اعمٓمٚمؼ أجْم٤مً 

يستخرج سمف ُمـ اًمبخٞمؾ إٓ أن ًمٗمٔم٦م اًمبخٞمؾ هٜم٤م ىمد شمِمٕمر سمام يتٕمٚمؼ سم٤مح٤مل و قمغم يمؾ شم٘مدير وم٤مشمب٤مع 

  . "اًمٜمّمقص أومم

ة  ♫ : شمٕم٘مٞم٥م اًمّمٜمٕم٤مين ويٜمٔمر  سمام طم٤مصٚمف إن  ُم٤م َنك اًمِم٤مرع قمٜمف ٓ يٙمقن  4/331ذم اًمُٕمد 

  وؾمٞمٚم٦ًم ًم٘مرسم٦ٍم.

 . 1185ص:  195
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ُ شَمَٕم٤ممَم ًَمُٙمْؿ أَ  ْرُه اَّلل  َر قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَم٢ِمَذا َٟمَذْرشُمْؿ َوََلْ شَمْٕمَتِ٘مُدوا ََلْ ُيَ٘مدِّ وُمقَن سمِِف قَمٜمُْٙمْؿ َُم٤م ىَمد 
ْو شَمٍْمِ

ِزٌم ًَمُٙمؿْ  َٓ  وَم٢ِمن  اًم ِذي َٟمَذْرَُتُقُه 
ِ
 .ا ـه 196َهَذا وَم٠َمظْمِرضُمقا قَمٜمُْف سم٤ِمًْمَقوَم٤مء

٤مِزِري   ـْ سَمْٕمِض َأْصَح٤مسمِِف سَمْٕمَد َٟمْ٘مِؾ َُمٕمْ  197َوىَم٤مَل اْحَ ـْ وَ : ٜم٤َمُه قَم َهَذا قِمٜمِْدي سَمِٕمٞمٌد قَم

 فَم٤مِهِر احْلَِدي٨ِم .

هَل٤َم َح ٤م  ٠ْمِِت سم٤ِمًْمُ٘مْرسَم٦ِم ُُمْسَتْثِ٘مالً ىَم٤مَل : َوَُيَْتَٛمُؾ قِمٜمِْدي َأْن َيُٙمقَن َوضْمُف احْلَِدي٨ِم َأن  اًمٜم ٤مِذَر يَ 

 ِٓ ِزٍب وَماَل َيٜمَِْمُط ًمِْٚمِٗمْٕمِؾ َٟمَِم٤مَط ُُمْٓمَٚمِؼ ا َٓ سَم٦َم  َن  اًمٜم ٤مذَِر ، ظْمتِٞم٤َمِر َص٤مَرْت قَمَٚمْٞمِف ََضْ ِٕ َأْو 

ضَْمٚمِِف  ِٕ ـْ اًم ِذي َٟمَذَر  ُ اًْمُ٘مْرسَم٦َم يَم٤مًْمِٕمَقِض قَم َوَيُدل  قَمَٚمٞمِْف ىَمْقًُمُف " ، وَماَل شَمُٙمقُن ظَم٤مًمَِّم٦ًم ، ُيَّمػمِّ

َٓ َي٠ْمِِت سمَِخػْمٍ "   .إٟم ُف 

 َواًمٜم ْٝمَل خِلَِْمَٞم٦ِم َأْن َيَ٘مَع ذِم ، َ٘مَدَر : إن  اعْمَْٕمٜمَك َأن ُف ُيَٖم٤مًم٥ُِم اًمْ 198َوىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض قِمٞم٤َمٌض 

ِـّ سَمْٕمِض اجْلََٝمَٚم٦ِم َذًمَِؽ .  فَم

َٓ حُتَْٛمُد . َٓ َي٠ْمِِت سمَِخػْمٍ ( َُمْٕمٜم٤َمُه َأن  قُمْ٘مَب٤مُه  رُ  َوىَمْقًُمُف )  َٓ  َوىَمْد َيَتَٕمذ   اًْمَقوَم٤مُء سمِِف َوَأن ُف 

ْر وَمٞمَُٙمقَيُٙمقُن ؾَمَبًب٤م خِلػَْمٍ   . ٤مً ُن ُُمب٤َمطمََلْ ُيَ٘مد 

                                                        

، ويم٤من إَومم ٟمسبتف  4/51ذم ُمٕم٤مَل اًمسٜمـ ♫  هذا سمحروومف هق  يمالم اًمٕمالُم٦م اخلٓم٤مِب  196

 إًمٞمف سمدًٓ ُمـ اسمـ إثػم اًمذي ٟم٘مٚمف قمـ ُمٕم٤مَل اًمسٜمـ.

ئد  197  . 2/236ُمسٚمؿ اعمٕمٚمؿ سمٗمقا

 . 414 – 5/412يٜمٔمر يمالُمف سمٓمقًمف قمغم احلدي٨م ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ  198
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٤مومِِٕمٞم ٦ِم  ٤مًمِِٙمٞم ٦ِم  -َوَذَه٥َم َأيْمَثُر اًمِم  ـْ اْحَ إمَم َأن  اًمٜم ْذَر َُمْٙمُروٌه ًمِثُبُقِت اًمٜم ْٝمِل  -َوُٟمِ٘مَؾ قَم

 قَمٜمُْف .

قا سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس ـَم٤مقَم٦ًم حَمَْْم٦ًم  َن ُف ََلْ َيْ٘مِّمْد سمِِف ظَم٤مًمَِص اًْمُ٘مْرسَم٦ِم ، َواطْمتَج  َد َأْن َوإِٟم اَم ىَمَّم ، ِٕ

ر، َيٜمَْٗمَع َٟمْٗمَسُف   سماَِم اًْمَتَزَم . اً َأْو َيْدوَمَع قَمٜمَْٝم٤م ََضَ

َه٦ُم حَتِْريٍؿ  ٤َم يَمَرا ِهٞم٦َِم ، َوقِمٜمَْدُهْؿ ِرَواَي٦ٌم َأَن  ُِمِذي  ، َوضَمَزَم احْلَٜم٤َمسمَِٚم٦ُم سم٤ِمًْمَٙمَرا ْ َوَٟمَ٘مَؾ اًمؽمِّ

َح٤مسَم٦مِ  ـْ اًمّم  ـْ سَمْٕمِض َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ ُِم َهَتُف قَم  . يَمَرا

ـُ اعْمَُب٤مَرِك : ُيْٙمَرُه اًمٜم ْذُر ذِم اًمٓم ٤مقَم٦ِم َواعْمَْٕمِّمَٞم٦ِم  وَم٢ِمْن َٟمَذَر سم٤ِمًمٓم ٤مقَم٦ِم َوَورم  سمِِف ، َوىَم٤مَل اسْم

 يَم٤مَن ًَمُف َأضْمٌر .

ِب إمَم َأن  اًمٜم ْذَر ُُمْستََح٥مٌّ  ِح اعْمَُٝمذ  َوَذَه٥َم اًمٜم َقِوي  ذِم َذْ
199 . 

                                                        

أن ف ُمٙمروه ٓ ُمستح٥م وم٘م٤مل : "  264 – 8/263اًمذي ضمزم سمف ذم اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  199

ىم٤مل ¶ ودًمٞمؾ اًمٙمراه٦م طمدي٨م اسمـ قمٛمر ، ن ٟمذر وضم٥م اًمقوم٤مء سمف ٢ميٙمره اسمتداء اًمٜمذر وم )ومرع(

ام يستخرج سمف ُمـ اًمبخٞمؾ( رواه ٟم  إ ف ٓ يرد ؿمٞمئ٤مً ٟم  إر وىم٤مل قمـ اًمٜمذ ♀)َنك رؾمقل اهلل 

  . اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام هبذا اًمٚمٗمظ 

اًمٜمذر ٓ يٖمٜمل ُمـ  ن  ٢م)ٓ شمٜمذروا وم ♀ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل  ◙وقمـ أِب هريرة 

 . صحٞمح  سم٢مؾمٜم٤مدٟمام يستخرج سمف ُمـ اًمبخٞمؾ( رواه اًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل إو اًم٘مدر ؿمٞمئ٤مً 
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ـْ َأـْمَٚمَؼ ًمَِس٤مَٟمُف سم٠َِمن ُف ًَمٞمَْس سمَِٛمْٙمُروٍه َُمَع صُمبُقِت اًمٜم ْٝمِل َوَأنَ : َوىَم٤مَل اعْمَُّمٜمُِّػ  ٥ُم مِم  ٤م َأتََٕمج 

يِح وَم٠َمىَمؾ  دَ  ِ  . ٤مً َرضَم٤مشمِِف َأْن َيُٙمقَن َُمْٙمُروهاًمٍم 

ـُ اًْمَٕمَرِِبِّ  ـْ  ىَم٤مَل اسْم َٓ َيُرد  اًْمَ٘مَدَر ًَمِٙمٜم ُف ُِم  وَم٢ِمٟم ُف 
ِ
قَم٤مء اًْمَ٘مَدِر َوىَمْد َٟمَدَب  : اًمٜم ْذُر ؿَمبِٞمٌف سم٤ِمًمد 

 
ِ
قَم٤مء قَم٤مَء قِمَب٤مَدٌة قَم٤مضِمَٚم٦ٌم ، إمَم اًمد  َن  اًمد  ِٕ ـْ اًمٜم ْذِر   ، َوََنَك قَم

ِ
ُف إمَم اَّلل  َوَئْمَٝمُر سمِِف اًمت َقضم 

ُع  َٕمَٛمِؾ إمَم َواًمٜم ْذُر ومِٞمِف شَم٠ْمظِمػُم اًْمِٕمَب٤مَدِة إمَم طِملِم احْلُُّمقِل ، َوشَمْرُك اًمْ ، َواخْلُُْمقُع َواًمت رَض 

وَرِة ا ـه . ُ  طِملِم اًمرض 

شَمْٕمٚمِٞمُٚمُف  اً احْلَِدي٨ُم َوَيِزيُدُه شَم٠ْميمِٞمد) ىُمْٚم٧م ( اًْمَ٘مْقُل سمَِتْحِريِؿ اًمٜم ْذِر ُهَق اًم ِذي َدل  قَمَٚمٞمِْف 

٤مِل  ـْ سَم٤مِب إَو٤مقَم٦ِم اْحَ ٤مِل ومِٞمِف ُِم َٓ َي٠ْمِِت سمَِخػْمٍ وَم٢ِمٟم ُف َيِّمػُم إظْمَراُج اْحَ ٤مِل سم٠َِمن ُف  َوإَِو٤مقَم٦ُم اْحَ

ـْ اًْمبَِخٞمِؾ  ٤مِل يَماَم ُهَق فَم٤مِهُر ىَمْقًمِِف " َوإِٟم اَم ُيْستَْخَرُج سمِِف ُِم َُم٦ٌم وَمٞمَْحُرُم اًمٜم ْذُر سم٤ِمْحَ حُمَر 
211". 

                                                                                                                                                               

وهمػمهؿ ♀ُمذي واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل ىم٤مل اًمؽم

سمف ومٚمف  ن ٟمذر ـم٤مقم٦م وورم٢موم: ىم٤مل اسمـ اعمب٤مرك اًمٙمراه٦م ذم اًمٜمذر ذم اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ىم٤مل  ، يمرهقا اًمٜمذر

 " . ويٙمره ًمف اًمٜمذر هذا يمالم اًمؽمُمذي ، أضمر اًمقوم٤مء 

أنف ( قًمف: )يستخرج سمف ُمـ اًمبخٞمؾاعمراد سم٘م: "  4/188ذم اْلومّم٤مح ♫ ىم٤مل اسمـ ُهبػمة  211

أو أن ، ، وُم٤م قمٜمد اهلل ؾمبح٤مٟمف أىمرب إمم ؾم٤مئٚمف ُمـ أن ٓ يبذل إٓ سمٕمقض  إٟمام يٕمٓمك اًمبخٞمؾ سمٕمقض

إٓ ، ُم٤م يستخرج سمجٕم٤مًم٦م وم٢مٟمام يستخرج ُمـ اًمبخٞمؾ، واهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمبخٞمؾ  جيٕمؾ سم٢مزائف ضمٕم٤مًم٦م، ويمّؾ 

     اعم١مُمٜملم سم٤مًمٜمذر وم٘م٤مل: }يقومقن وضمؾ   وىمد ُمدح قمز   : أنف إذا ٟمذرا اْلٟمس٤من ٟمذر أخزُمف اًمقوم٤مء سمف

 " . سم٤مًمٜمذر{



168 

 

ـْ اًمٓم ٤مقَم٤مِت  يَم٤مِة َواحْل٩َمِّ َواًْمُٕمْٛمَرِة َوَٟمْحِقَه٤م ُِم َٞم٤مِم َواًمز  اَلِة َواًمّمِّ ٤م اًمٜم ْذُر سم٤ِمًمّم  وَماَل َوَأُم 

 اًمٜم ْٝمِل . شَمْدظُمُؾ ذِم 

ـْ ىَمَت٤مَدَة ذِم ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم : } ُيقوُمقَن  َوَيُدل  ًَمُف َُم٤م َأظْمَرضَمُف اًمٓم ؼَمَايِن  سمَِسٜمٍَد َصِحٞمٍح قَم

 ُ َض اَّلل  َٞم٤مِم َوؾَم٤مئِِر َُم٤م اوْمؽَمَ اَلِة َواًمّمِّ ـْ اًمّم  سم٤ِمًمٜم ْذِر { ىَم٤مَل : يَم٤مُٟمقا َيٜمِْذُروَن ـَم٤مقَم٤مٍت ُِم

َي٦ِم . اً ِٝمْؿ َوُهَق َوإِْن يَم٤مَن َأثَرَٚمٞمْ قمَ  ْٔ يِف َُم٤م ُذيمَِر ذِم ؾَمب٥َِم ُٟمُزوِل ا  وَمُٝمَق ُيَ٘مقِّ

ـْ اًمٜم ْذِر ُُمْٓمَٚم٘مَواحْلَِدي٨ُم فَم٤مِهٌر ذِم ا ـْ َيٜمِْذُر َأْن خُيِْرَج  ٤مً ًمٜم ْٝمِل قَم َُم٤م ُيٜمَْذُر سمِِف اسْمتَِداًء يَمَٛم

ـْ َُم٤مًمِِف يَمَذا  ُب سمِ  -ُِم ىْم٧م سمَِٙمَذا . ٤مً ِف ُُمَٕمٚم ٘مَوَُم٤م َيَتَ٘مر   يَم٠مَْن َيُ٘مقُل إْن ىَمِدَم َزْيٌد شَمَّمد 
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 211ؿمقةحتريؿ اًمرّ احلدي٨م اًمس٤مسمع واًمثالصمقن : 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة *   ◙قَم
ِ
ـَ َرؾُمقُل اَّلل  اِرَ  ♀ىَم٤مَل : } ًَمَٕم اًمر 

َْرسَمَٕم٦ُم ، وَ  ْٕ ـُ َواعْمُْرشَمٌِمَ ذِم احْلُْٙمِؿ { .َرَواُه َأْْحَُد َوا َحُف اسْم ُِمِذي  ، َوَصح  ْ ٜمَُف اًمؽمِّ     طَمس 

 طِمب ٤مَن .

ٓ  اًمٜم َس٤مئِّل  َْرسَمَٕم٦ِم إ ْٕ ـِ قَمْٛمٍرو ، قِمٜمَْد ا  سْم
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل   . َوًَمُف ؿَم٤مِهٌد ُِم

ْٔ : 212ذِم اًمٜمَِّٝم٤مَي٦مِ  ـْ ُيْٕمٓمِل اًم ِذي ُيِٕمٞمٜمُُف قَمغَم اًْمَب٤مـمِِؾ َواعْمُْرشَمٌِم ا اِر َُم ظِمُذ " ذِم اًمر 

 .213احْلُْٙمِؿ " 

ظِمِذ ، َوإِْن ََلْ  ْٔ اومِِع َوا ِٗمػُم سَملْمَ اًمد  ئُِش " ُهَق اًم ِذي َيْٛمٌِم سَمْٞمٜمَُٝماَم َوُهَق اًمس  ا " َواًمر 

 وَم٢ِمْن َأظَمَذ وَمُٝمَق َأبَْٚمُغ .،  اً ٠ْمظُمْذ قَمغَم ؾِمَٗم٤مَرشمِِف َأضْمريَ 

                                                        

ٟمف : اًمرؿمقة ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن إؾمب٤مب وأصم٤مر واًمٕمالج  211 ًمٙم٤مشم٥م هذه اًمسٓمقر سمح٨م قمٜمقا

ـه ، ؿمب٤مط 1431رسمٞمع إول  22ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد ، سم٤مًمٕمدد  –، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اْلؾمالُمٞم٦م 

 .  398 – 363م  ، ص: 2111

 . 491ص: 212

ام ؾمٛمل ُمٜمح٦م احلٙم٤مم رؿمقة سم٤مًمٗمتح وإٟم   : "  2/563ذم حتٗم٦م إبرار ♫ ىم٤مل اًمبٞمْم٤موي  213

، ُم٠مظمقذ ُمـ: اًمرؿم٤مء، وهق احلبؾ اًمذي يتقصؾ سمف  ٤م وصٚم٦م إمم اعم٘مّمقد سمٜمقع ُمـ اًمِمٗمٞمع، َٕن   واًمْمؿ

 ".إمم ٟمزح اح٤مء
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 ىمقًمف : 
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل  ـِ قَمْٛمٍرو َوًَمُف ؿَم٤مِهٌد ُِم ٓ   ¶ سْم َْرسَمَٕم٦ِم إ ْٕ ، قِمٜمَْد ا

ٓ  َأن ُف ََلْ َيْذيُمْر ومِٞمِف ًَمْٗمَظ " ذِم احْلُْٙمِؿ " َويَمَذا ذِم ِرَواَي٦ِم َأِِب َداُود ََلْ َيْذيُمْرَه٤م إٟم اَم  اًمٜم َس٤مئِّل . إ

ُِمِذيِّ . ْ  َزاَدَه٤م ذِم ِرَواَي٦ِم اًمؽمِّ

مْج٤َمِع  ٌم سم٤ِمْْلِ ؿْمَقُة طَمَرا َه٤م .َواًمرِّ َدىَم٦ِم َأْو ًمَِٖمػْمِ ٌء يَم٤مَٟم٧ْم ًمِْٚمَ٘م٤ميِض َأْو ًمِْٚمَٕم٤مُِمِؾ قَمغَم اًمّم   ؾَمَقا

ًَمُٙمْؿ سَمٞمْٜمَُٙمْؿ سم٤ِمًْمَب٤مـمِِؾ َوشُمْدًُمقا هِب٤َم إمَم  َٓ شَم٠ْميُمُٚمقا َأُْمَقا ٤مِم َوىَمْد ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : } َو احْلُٙم 

صْمِؿ وَ  ٤مً ًمَِت٠ْميُمُٚمقا وَمِري٘م ِل اًمٜم ٤مِس سم٤ِمْْلِ ـْ َأُْمَقا  .َأنُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن { ُِم

٦ٌم َوُأضْمَرٌة  ِل قَمغَم َأْرسَمَٕم٦ِم َأىْمَس٤مٍم ِرؿْمَقٌة َوَهِدي  َُْمَقا ْٕ ـْ ا َوطَم٤مِصُؾ َُم٤م َي٠مظُْمُذُه اًْمُ٘مَْم٤مُة ُِم

ُل  :َوِرْزٌق  َو  ْٕ ٌم قَمغَم : وَم٤م ؿْمَقُة إْن يَم٤مَٟم٧ْم ًمِٞمَْحُٙمَؿ ًَمُف احْل٤َميمُِؿ سمَِٖمػْمِ طَمؼٍّ وَمِٝمَل طَمَرا اًمرِّ

ظِم  ْٔ ٌم قَمغَم احْل٤َميمِِؿ 214ِذ َواعْمُْٕمٓمِل ا َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم ًمِٞمَْحُٙمؿ ًَمُف سم٤ِمحْلَؼِّ قَمغَم هَمِريِٛمِف وَمِٝمَل طَمَرا

                                                        

، ت: ـم٤مرق قمقض اهلل  296 – 2/295إوؾمط  اعمٕمجؿ: وذم طمدي٨م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  214

، اًمدار  حمٛمد ؿمٙمقر حمٛمقد ، ت:  68/ 1ػمٖماًمّمواعمٕمجؿ  ـه ، 1415، دار احلرُملم ، اًم٘م٤مهرة ، 

قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ م ، 2111ـه 1431،  2اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمٚمٜمنم ، وُم١مؾمس٦م اًمري٤من ، سمػموت ، ط/

ورضم٤مًمف صم٘م٤مت  .اًمرار واعمرشمٌم ذم اًمٜم٤مر"♀: "  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل ¶ اًمٕم٤مص 

، ت: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  3/125يمام ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذري 

، وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم : اًمبدر اعمٜمػم  4/257ـه ،  وجمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل1417،  1سمػموت ، ط/

ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ، ، ت: ْحدي قمبد اعمجٞمد ،  2/53إؾمٜم٤مده ضمٞمد ، وىم٤مل ذم ظمالص٦م اًمبدر اعمٜمػم  5/26

 ـه : إؾمٜم٤مده طمسـ. 1411،  1اًمري٤مض ، ط/
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فِ   طَم٘مِّ
ِ
ؾْمتِٞمَٗم٤مء ِٓ ٤َم  ََن 

ِٕ سمِِؼ  215ُدون اعْمُْٕمَٓمك :  ْٔ َوُأضْمَرِة اًْمَقيَم٤مًَم٦ِم قَمغَم 216وَمِٝمَل يَمُجْٕمِؾ ا

 اخْلُُّمقَُم٦ِم .

 َ ََن 
ِٕ صْمِؿ .َوىمِٞمَؾ حَتُْرُم :   ٤م شُمقىمُِع احْل٤َميمَِؿ ذِم اْْلِ

٦ُم َوِهَل اًمث ٤ميِن  ٤م اهْلَِدي  َي٦ِم وَماَل حَتُْرْم اؾْمتَِداَُمُتَٝم٤م : َوَأُم  َٓ ـْ هُي٤َمِديِف ىَمبَْؾ اًْمِق وَم٢ِمْن يَم٤مَٟم٧ْم مِم 

َٓ ظُمُّمق ـْ  َي٦ِم وَم٢ِمْن يَم٤مَٟم٧ْم مِم  َٓ ٓ  سَمْٕمَد اًْمِق َٓ هُيَْدى إًَمْٞمِف إ َأطَمٍد قِمٜمَْدُه  َُم٦َم سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ َوإِْن يَم٤مَن 

                                                                                                                                                               

)واعمرشمٌم(  ، )اًمرار( أي ُمٕمٓمل اًمرؿمقة: "  281 – 6/279ذم اًمتٜمقير ♫ ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين 

: أي شمٚمح٘مٝمام اًمٕم٘مقسم٦م إذا اؾمتقي٤م ذم اعم٘مّمد ومرؿمك اعمٕمٓمل ًمٞمٜم٤مل سم٤مـماًل  آظمذه٤م )ذم اًمٜم٤مر( ىم٤مل اخلٓم٤مِب

 .٤مـمؾ ومال طمرجومٚمق أقمٓمك ًمتقصؾ سمف حلؼ أو دومع سم

اًمرار ي٘مّمد هب٤م اًمتقصؾ إمم إسمٓم٤مل طمؼ أو حت٘مٞمؼ  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : واًمٗمرق سملم اًمرؿمقة واهلدي٦م أن  

ي٘مّمد  ْٝمدي، واعمُ  رؿمك ًمدومع فمٚمؿ اظمتص اعمرشمٌم وطمده سم٤مًمٚمٕمٜم٦م اعمٚمٕمقن ذم اخلؼم وم٢منْ  سم٤مـمؾ وهق

 ". ، وُمـ يمالُمٝمؿ اًمؼماـمٞمؾ شمٜمٍم إب٤مـمٞمؾ اؾمتجالب اعمقدة

ضمُؾ  ٕمبّل واحلسـ اًمبٍمي ي٘مقٓن: ٓ سم٠مس أّن ُيّم٤مٟمِعَ يم٤من اًمِّم  215 قمغم ٟمٗمسف وُم٤مًمف إذا ظم٤مف  اًمر 

، حتٗم٦م 32/115، اًمتقوٞمح 491، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ص:  6/251. يٜمٔمر : اعمس٤مًمؽ اًمٔم ٚمؿَ 

 . 611/  4إطمقذي 

 أسمؼ هق اًمٕمبد اهل٤مرب ُمـ ؾمٞمده. 216
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ٌم قَمغَم  ـْ سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ هَمِريِٛمِف ظُمُّمقَُم٦ٌم قِمٜمَْدُه وَمِٝمَل طَمَرا ضَم٤مَزْت َويُمِرَه٧ْم ، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم مِم 

ؿْمَقِة قَمغَم سَم٤مـمٍِؾ َأْو طَمؼٍّ  احْل٤َميمِِؿ َواعْمُْٝمَدى َوَي٠مِِْت ومِٞمِف َُم٤م ؾَمَٚمَػ ذِم اًمرِّ
217 . 

                                                        

شمٗمّمٞمؾ سمديع َيسـ :  271 - 21/269ذم احل٤موي اًمٙمبػم ♫ اح٤موردّي  وًمإلُم٤مم 217

 إيراده إذ ي٘مقل : 

ةٍ وَمَٝمذِ "  ـْ ذِي َٟمَس٥ٍم َأْو َُمَقد  َي٦ِم ُِم َٓ ـْ يَم٤مَن هُي٤َمِديِف ىَمبَْؾ اًْمِق ٦ٌم ، َواًْمِ٘مْسُؿ اًمث ٤ميِن : َأْن هُيِْدَي إًَِمٞمِْف َُم ِه َهِدي 

وٍب : َأطَمُدَه٤م : أَ   َوًَمٞمَْس٧ْم سمِِرؿْمَقةٍ . َي٦ِم ًمَِٖمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم َوِهَل صَماَلصَم٦ُم َُضُ َٓ ْن شَمُٙمقَن سمَِ٘مْدِر َُم٤م يَم٤مٟم٧َْم ىَمبَْؾ اًْمِق

 اًمٔمِّٜم ٦ِم قَمٜمَْٝم٤م ، َوًمِْٚمُٕمْرِف اجْل٤َمِري ذِم اًمت َقاُصِؾ هِب٤َم .  قَمَرَو٧ْم ، وَمٞمَُجقُز ًَمفُ 
ِ
ْٟمتَِٗم٤مء ِٓ  ىَمُبقهُل٤َم 

َن سمَِح٤مضَم٦ٍم قَمَرَو٧ْم ًَمُف وَمٞمَ  ُب اًمث ٤ميِن : َأْن شَمْ٘مؽَمِ ْ ـْ ىَمُبقًمِِف قِمٜمَْد احْل٤َمضَم٦ِم َوجَيُقُز َأْن َيْ٘مَبَٚمَٝم٤م َواًمرض  ْٛمَتٜمُِع ُِم

ـَ صَم٤مسم٧ٍِم يَم٤مَن هُيِْدي إمَِم  ـِ اخْلَٓم ٤مِب ًَمَبٜمسَمْٕمَد احْل٤َمضَم٦ِم وَمَ٘مْد ُرِوَي َأن  َزْيَد سْم َض َزْيٌد  وَمٞمَْ٘مَبُٚمفُ  ٤مً  قُمَٛمَر سْم ، طَمت ك اىْمؽَمَ

٤مِل ، َوَأْهدَ  َُم٤مًٓ  ـْ سَمٞم٧ِْم اْحَ َن َؽ اىْمؽَمَ ُِم ِٕ ُه قُمَٛمُر ، وَمَ٘م٤مَل َزْيٌد : َِلَ َرَدْدشَمُف ؟ وَمَ٘م٤مَل :  ـَ ، وَمَرد  َب ـْ ى اًمٚم  ْو٧َم ُِم

٤مِل َُم٤مًٓ  ـَ  سَمٞم٧ِْم اْحَ َب ٤مَل َوَأْهَدى اًمٚم  َٓ طَم٤مضَم٦َم زِم ذِم َُم٤مٍل َيْ٘مَٓمُع اًْمَقْصَٚم٦َم سَمٞمْٜمِل َوسَمٞمْٜمََؽ ، وَمَرد  اْحَ ، وَمَ٘م٤مَل َزْيٌد : 

 بَِٚمُف ُِمٜمُْف .وَم٘مَ 

ُب اًمث ٤مًم٨ُِم : َأْن َيِزيَد ذِم َهِدي تِِف قَمغَم ىَمْدِر اًْمَٕم٤مَدِة ًمَِٖمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم ، وَمٞمُٜمَْٔمُر : وَم٢مِْن يَم٤مَٟم٧ِم   ْ َي٤مَدُة َواًمرض  اًمزِّ

ـْ هَمػْمِ ضمِ  ٠ْمُخقِف َوإِْن يَم٤مَٟم٧ِم ُِم ـْ ضِمٜمِْس اهْلَِدي ٦ِم ضَم٤مَز ىَمُبقهُل٤َم ًمُِدظُمقهِل٤َم ذِم اْحَ ـْ ىَمُبقهِل٤َم ُِم ٦ِم َُمٜمََع ُِم ٜمِْس اهْلَِدي 

٠ْمُخقِف . ـِ اْحَ  خِلُُروضِمَٝم٤م قَم

َي٦ِم وَمَٝمَذا قَمغَم صَماَلصَم٦ِم َأَْضُ   َٓ ـْ هُي٤َمِديِف ىَمبَْؾ اًْمِق ـْ ََلْ َيُٙم ٍب : َأطَمُدَه٤م : َواًْمِ٘مْسُؿ اًمث ٤مًم٨ُِم : َأْن هُيِْدَي إًَِمٞمِْف َُم

ـْ خَيُْٓم٥ُم  ـْ طُمْٙمِؿ اهْلََداَي٤م ، ََيُْرُم قَمَٚمٞمِْف َأْن هُيِْدَي إًَِمٞمِْف َُم َي٦َم قَمغَم قَمَٛمٍؾ ُيَ٘مٚمُِّدُه ، وَمَٝمِذِه ِرؿْمَقٌة خَتُْرُج ُِم َٓ ُِمٜمُْف اًْمِق

ٌء يَم٤مَن  َي٦ِم ُُمْستَِح٘مّ َأظْمُذَه٤م ، ؾَمَقا َٓ َ  ٤مً ظَم٤مـم٥ُِم اًْمِق َه٤م ، َوََيُْرُم قَمغَم سَم٤مذهِِل ٤م إِْن هَل٤َم ، َأْو هَمػْمَ ُُمْسَتِحؼٍّ َوقَمَٚمٞمِْف َرد 
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٤م ا ضُْمَرُة َوِهَل اًمث ٤مًم٨ُِم َوَأُم  ٤مِل َوِرْزٌق طَمُرَُم٧ْم : ْٕ ـْ سَمٞم٧ِْم اْحَ َي٦ٌم ُِم وَم٢ِمْن يَم٤مَن ًمِْٚمَح٤ميمِِؿ ضِمَرا

ؿْمتَِٖم٤مِل سم٤ِمحْلُْٙمِؿ وَماَل َوضْمَف ًمِْْلَضْمِر َوإِْن  ِٓ ضَْمِؾ ا ِٕ ْزَق  َن ُف إٟم اَم َأضْمَرى ًَمُف اًمرِّ
ِٕ شمَِّٗم٤مِق :  ِٓ سم٤ِم

َي٦َم ًَمُف ُمِ  َٓ ضِمَرا ضُْمَرِة قَمغَم ىَمْدِر قَمَٛمٚمِِف هَمػْمَ طَم٤ميمٍِؿ وَم٢ِمْن يَم٤مَن  ْٕ ٤مِل ضَم٤مَز ًَمُف َأظْمُذ ا ـْ سَمٞم٧ِْم اْحَ

 ُ ْٕ َن ُف إٟم اَم ُيْٕمَٓمك ا ِٕ ُف طَمُرَم قَمَٚمٞمِْف :  ضَْم  ضْمَرَة ًمَِٙمْقٟمِِف قَمِٛمَؾ قَمَٛمالً َأظَمَذ َأيْمَثَر مِم ٤م َيْسَتِح٘م  ِٕ ِؾ َٓ 

َ  يَمْقٟمِِف طَم٤ميماِمً 
ِ
 سَمْؾ وَم٠َمظْمُذُه ح

ٍ
ء َٓ ذِم ُُمَ٘م٤مسَمَٚم٦ِم َرْ ٤م َزاَد قَمغَم ُأضْمَرِة ُِمْثٚمِِف هَمػْمَ طَم٤ميمٍِؿ إٟم اَم َأظَمَذَه٤م 

                                                                                                                                                               

َي٦ِم َوإِْن يَم٤مَن ُُمْسَتِح٘مّ يَم٤مَن هَمػْمَ ُُمْستَِحؼٍّ ًمِْٚمقِ  َي٦ِم طَمُرمَ  ٤مً هَل٤َم وَم٢ِمْن يَم٤مَن ُُمْسَتْٖمٜمِٞم ٤مً َٓ َٓ ـِ اًْمِق سَمْذهُل٤َم َوإِْن يَم٤مَن قَمَٚمٞمِْف  قَم

 إًَِمٞمَْٝم٤م ََلْ ََيُْرْم قَمَٚمٞمِْف سَمْذهُل٤َم . ٤مً حُمَْت٤مضم

ُب اًمث ٤ميِن : َأْن هُيْدِ   ْ ؿَم٤م ، َوُُمْٚمَحٌؼ َواًمرض  ـَ اًمرِّ ـْ َيِْمُٙمُرُه قَمغَم مَجِٞمٍؾ يَم٤مَن ُِمٜمُْف ، وَمَٝمَذا ظَم٤مِرٌج ُِم َي إًَِمٞمِْف َُم

َٓ جَيُقُز ًَمفُ  َه٤م َو َرْت ، َوقَمَٚمٞمِْف َرد  َُم٧ْم ، َواهْلَِدي ٦َم َُم٤م شَم٠َمظم  ؿْمَقَة َُم٤م شَمَ٘مد  َن  اًمرِّ
ِٕ َن ُف َيِّمػمُ  سم٤ِمهْلََداَي٤م :  ِٕ  ىَمُبقهُل٤َم : 

ـَ اجْلَ  ٤مً ًب٤م سمُِٛمَج٤مَُمَٚمتِِف َوُُمْٕمَت٤موُُمْٙمَتِس  ٌء يَم٤مَن َُم٤م وَمَٕمَٚمُف ُِم قمقَمغَم ضَم٤مِهِف ، َوؾَمَقا َٓ ََيُْرُم  ٤مً ِٛمٞمِؾ َواضِمًب٤م َأْو شَمؼَم  ، َو

 سَمْذهُل٤َم قَمغَم اعْمُْٝمِدي .

ـْ َيْبَتِدُئُف سم٤ِمهْلَِدي ٦ِم   ُب اًمث ٤مًم٨ُِم : َأْن هُيِْدَي إًَِمٞمِْف َُم ْ ٤مَزاٍة قمَ َواًمرض  َٓ ـَمَٚمبًمَِٖمػْمِ جُمَ ًمِِٗمْٕمٍؾ  ٤مً غَم ومِْٕمٍؾ ؾَم٤مًمٍِػ َو

ْٚمَٓمٜم٦َِم ، وَم٢ِمْن يَم٤موَم٠َم قَمَٚمٞمَْٝم٤م ضَم٤مَز ًَمُف ىَمُبقهُل٤َم َوإِنْ  ْ ُيَٙم٤مومِْئ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُُمْسَت٠ْمنٍَػ ، وَمَٝمِذِه َهِدي ٦ٌم سَمَٕم٨َم قَمَٚمٞمَْٝم٤م ضَم٤مُه اًمس   ََل

٤م : َيْ٘مبَ  ْٚمَٓمٜم٦َِم ًمَِٙم٤موم ٦ِم اعْمُْسٚمِِٛملَم .وَمِٗمٞمِف َوضْمَٝم٤مِن : َأطَمُدمُهَ َن  ضَم٤مَه اًمس 
ِٕ ٤مِل   ُٚمَٝم٤م ًمَِبٞم٧ِْم اْحَ

  ُ ْز َأْن َيْسَت٠ْمثَِر ُدوَن اعْم َن ُف اعْمَْخُّمقُص هِب٤َم ، وَمَٚمْؿ جَيُ ِٕ َٓ َيْ٘مَبُٚمَٝم٤م  َه٤م َو  َواًْمَقضْمُف اًمث ٤ميِن : َيُرد 
ٍ
ء ْسٚمِِٛملَم سمٌَِمْ

 ُ  " . ْسٚمِِٛملَم َوَصَؾ إًَِمٞمِْف سمَِج٤مِه اعْم
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َ  ذِم ُُمَ٘م٤مسَمَٚم٦ِم يَمْقٟمِِف طَم٤ميماِمً  ِٕ َٓ َيْستَِحؼ   ِل اًمٜم ٤مِس اشمَِّٗم٤مىمُمِ  ٤مً ضْمِؾ يَمْقٟمِِف طَم٤ميماًِم ؿَمٞمْئَو  ٤مً ــْ َأُْمَقا

ٌم .وَم٠ُمضْمَرُة اًْمَٕمَٛمِؾ ُأضْمَرُة ُِمثْ  َي٤مَدِة قَمغَم ُأضْمَرِة ُِمْثٚمِِف طَمَرا  ٚمِِف وَم٠مظَْمُذ اًمزِّ

ـْ يَم٤مَن هَمٜمِٞمّ  َوًمَِذا ىمِٞمَؾ إن  شَمْقًمَِٞم٦مَ  َ
ِ
 عم
ِ
ـْ يَم٤مَن وَمِ٘مػمَأْومَم ُمِ  ٤مً اًْمَ٘مَْم٤مء َن ُف  اً ـْ شَمْقًمَِٞم٦ِم َُم ِٕ َوَذًمَِؽ : 

َٓ جَيُقُز ًَمُف شمَ  ًو٤م ًمَِتٜم٤َمُوِل َُم٤م  ٤مِل .ًمَِٗمْ٘مِرِه َيِّمػُم ُُمَتَٕمرِّ ـْ سَمٞم٧ِْم اْحَ ـْ ًَمُف ِرْزٌق ُِم  ٜم٤َمُوًُمُف إَذا ََلْ َيُٙم

ٌح سم٠َِمن ُف ََلْ : ىَم٤مَل اعْمَُّمٜمُِّػ  ٓ  َوُهَق ُُمٍَمِّ ـْ َيْٓمُٚم٥ُم اًْمَ٘مَْم٤مَء إ ََلْ ُٟمْدِرْك ذِم َزَُم٤مٟمِٜم٤َم َهَذا َُم

طْمتِٞم٤َمضِمِف إمَم َُم٤م َيُ٘مقُم سم٠َِمَوِدِه َُمَع اًْمِٕمْٚمِؿ  ِٓ   ٓ ٤مِل َيْٓمُٚمْبُف إ ـْ سَمٞم٧ِْم اْحَ ٌء ُِم َٓ ََيُّْمُؾ ًَمُف َرْ سم٠َِمن ُف 

 اْٟمَتَٝمك .
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 اًمدقم٤موىواًمبٞمٜم٤مت حلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن: ا

ـِ قَمب ٤مسٍ  * ـْ اسْم ىَم٤مَل : } ًَمْق ُيْٕمَٓمك اًمٜم ٤مُس  ♀َأن  اًمٜم بِل   ¶قَم

هِلِْؿ ، وَ  قَمك َٟم٤مٌس ِدَُم٤مَء ِرضَم٤مِل َوَأُْمَقا د  َٓ ُهْؿ  قَمك قَمَٚمْٞمِف { ُُمت َٗمٌؼ سمَِدقْمَقا ـ  اًْمٞمَِٛملَم قَمغَم اعْمُد  ًَمِٙم

 قَمَٚمٞمِْف .

ـْ َأنَْٙمَر {  قِمل َواًْمٞمَِٛملُم قَمغَم َُم َوًمِْٚمَبْٞمَٝمِ٘ملِّ سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد َصِحٞمٍح : } اًْمَبٞمِّٜم٦َُم قَمغَم اعْمُد 
218. 

قَم٤مَوى مَجُْع َدقْمَقى َوِهَل اؾْم  قَمك ؿَمٞمْئاًمد  ـْ اد  َأْو  ٤مً َزقَمَؿ َأن ُف ًَمُف طَم٘مّ إَذا  ٤مً ُؿ َُمّْمَدٍر ُِم

 .سَم٤مـماِلً 

٦ُم سَمٞمِّٜم٦ًَم ًمُِقُوقِح احْلَؼِّ ) ٞم٧َْم احْلُج  ٦ُم اًْمَقاِوَح٦ُم ؾُمٛمِّ اًْمَبٞمِّٜم٤َمُت ( مَجُْع سَمٞمِّٜم٦ٍَم َوِهَل احْلُج 

 َوفُمُٝمقِرِه هِب٤َم .

                                                        

" هذا احلدي٨م ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ىمقاقمد  5/222ذم اْلقمالم ♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٚم٘مـ  218

أطمٙم٤مم اًمنمع ، وٓ يرّض يمقٟمف روي ُمقىمقوم٤ًم ، وم٢من  اًمراوي ىمد يٜمِمط ومػمومع ". ويٜمٔمر : اًمٗمتح اعمبلم 

 .  538ص : 

٤مم  د اًم٘مْم٤مء ، قمٚمٞمٝم٤م يدور هذا احلدي٨م ىم٤مقمدة قمٔمٛمك ُمـ ىمقاقم♫  : " وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمبس 

 .  819شمٞمسػم اًمٕمالم ص: يٜمٔمر : . " هم٤مًم٥م إطمٙم٤مم

" هذا احلدي٨م أصٌؾ 281ذم ظمالص٦م اًمٙمالم ص:♫ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ومٞمّمؾ آل ُمب٤مرك 

 ذم ومّمؾ اخلّمقُم٤مت سملم اًمٜم٤مس". 
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ـِ قُمَٛمَر  ـْ اسْم ـِ طِمب ٤مَن ¶ َوذِم اًْمَب٤مِب قَم ـِ ، قِمٜمَْد اسْم ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َوقَم ؿُمَٕمٞم٥ٍْم قَم

ِه  ـْ ضَمدِّ ُِمِذيِّ .¶ َأبِٞمِف قَم ْ  قِمٜمَْد اًمؽمِّ

ُه سَمْؾ ََيَْت٤مُج إمَم  ِد َدقْمَقا َُجر 
ِ
قِمٞمف عم َٓ ُيْ٘مَبُؾ ىَمْقُل َأطَمٍد ومِٞماَم َيد  َواحْلَِدي٨ُم َدالٌّ قَمغَم َأن ُف 

 ُ قَمك قَمَٚمٞمِْف وَم٢ِمْن ـَمَٚم٥َم َيِٛملَم اعْم قَمك قَمَٚمٞمِْف وَمَٚمُف َذًمَِؽ اًْمَبٞمِّٜم٦َِم َأْو شَمّْمِديِؼ اعْمُد   . 219د 

٦ِم َوظَمَٚمُٗمَٝم٤م  ُُم  ْٕ َوإمَِم َهَذا َذَه٥َم ؾَمَٚمُػ ا
211. 

 

 

 

                                                        

 همٚم٥م قمغم و إنْ قمٚمٞمف ،  ٥َم شمِّ ف ٓ جيقز احلٙمؿ إٓ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمنمقمل اًمذي رُ احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن    219

ِـّ   يٜمٔمر : إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ص:  ً.قمك قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤مقمغم اعمد   اًمٞمٛملمَ  قمغم أن   و يدل  ، قمل صدق اعمد   اًمٔم

691 . 

ـُ اعمٜمذر  211 ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ♫ ذم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ♫ ىم٤مل اسم

قمٚمٞمف ، ىم٤مل : وُمٕمٜمك  اعمدقمك أمجع أهُؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمبٞمِّٜم٦ََم قمغم اعمدقمل ، واًمٞمٛملم قمغم :"  545ص : 

٤م واضمب٦ٌم قمٚمٞمف ي١مظمذ هب٤م ، وُمٕمٜمك ىمقًمف  قِمل (( يٕمٜمل : يستحؼ  هب٤م ُم٤م اد قمك ، َٕن  ىمقًمف : )) اًمبٞمِّٜم٦م قمغم اعمد 

٤م واضمب٦ٌم قمٚمٞمف ، ي١مظَمُذ هب٤م قمغم يمؾِّ طم٤ملٍ  قمك قمٚمٞمف (( أي : يؼمأُ هب٤م ، َٕن   . ": )) اًمٞمٛملم قمغم اعمد 
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قِمل َوِٕمٞمٌػ :  قِمل َأن  ضَم٤مٟم٥َِم اعْمُد  ْٙمَٛم٦ُم ذِم يَمْقِن اًْمَبٞمِّٜم٦َِم قَمغَم اعْمُد 
ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء : َواحْلِ

قِمل ظِماَلَف اًمٔم ٤مِهِر وَمُٙمٚمَِّػ احْلُ  َن ُف َيد 
٦َم َوِهَل اًْمَبٞمِّٜم٦َُم وَمٞمَْ٘مَقى هِب٤َم َوْٕمُػ ِٕ ٦َم اًْمَ٘مِقي  ج 

َْصَؾ وَمَراُغ َذاشمِِف وَم٤ميْمَتَٗمك ُِمٜمُْف سم٤ِمًْمٞمَِٛملِم  ْٕ َن  ا ِٕ قَمك قَمَٚمٞمِْف ىَمِقيٌّ :  قِمل : َوضَم٤مٟم٥ُِم اعْمُد  ، اعْمُد 

٦ٌم َوِٕمٞمَٗم٦ٌم   .211َوِهَل طُمج 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ًمَػ جيٚم٥م ًمٜمٗمسف اًمٜمٗمَع ، ويدومع اًمرضر ، ومٙم٤من ذًمؽ ذم هم٤مي٦م وهل طمج٦م وٕمٞمٗم٦ٌم ٕن  احل٤م 211

قمل ُمـ إذا ؾمٙم٧َم شُمرك وؾمٙمقشمف ، واعمّدقمك قمٚمٞمف ُمـ ٓ خيغم إذا ؾمٙم٧م.  ٜمٔمر : ياحلٙمٛم٦م ، واعمد 

 . 533ويٜمٔمر : اًمٗمتح اعمبلم ص: .  281ظمالص٦م اًمٙمالم ص: 
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 ٚمؿ قق اعمساحلدي٨م اًمت٤مؾمع واًمثالصمقن : طم٘م

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة *   ◙قَم
ِ
:} طَمؼ  اعْمُْسٚمِِؿ  ♀ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

قَمغَم اعْمُْسٚمِِؿ ؾِم٧مٌّ : إَذا ًَمِ٘مٞمتف وَمَسٚمِّْؿ قَمَٚمٞمِْف ، َوإَِذا َدقَم٤مك وَم٠َمضِمْبُف ، َوإَِذا اؾْمَتٜمَّْمَحؽ 

ْتُف ، َوإِذَ  َ وَمَِمٛمِّ بِْٕمُف { وَم٤مْٟمَّمْحُف ، َوإَِذا قَمَٓمَس وَمَحِٛمَد اَّلل  ا َُمِرَض وَمُٕمْدُه ، َوإَِذا َُم٤مَت وَم٤مشم 

  َرَواُه ُُمْسٚمٌِؿ .

ُه ُهٜم٤َم " َوإَِذا اؾْمَتٜمَّْمَحؽ وَم٤مْٟمَّمْحُف "   .َوذِم ِرَواَي٦ٍم ًَمُف ََخٌْس َأؾْمَ٘مَط مِم ٤م قَمد 

َٓ َواعْمُرَ ، 212َواحْلَِدي٨ُم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  َهِذِه طُمُ٘مقُق اعْمُْسٚمِِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِِؿ  ُد سم٤ِمحْلَؼِّ َُم٤م  ا

٤م َواضِمبَيٜمَْبِٖمل شَمْريُمُف  د ٤مً َٟمْدسم ٤مً َأْو َُمٜمُْدوسم ٤مً َوَيُٙمقُن ومِْٕمُٚمُف إُم  َٓ  ٤مً ؿَمبِٞمٝم اً ُُم١َميم  سم٤ِمًْمَقاضِم٥ِم اًم ِذي 

                                                        

طم٘مقق وُمٗمٝمقم  واقمٚمؿ: أنف ذيمر ذم هذا ؾمت٦م: "  5/365ذم اًمتٜمقير ♫ ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين  212

ذم " اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" إصٗمٝم٤مين أبق اًم٘م٤مؾمؿ همػمه٤م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه  ًمف طم٘مقىم٤مً  قمدده همػم ُمراد وم٢من  

ُمرومققم٤ًم يمام ذم روض إومٙم٤مر: "ًمٚمٛمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ صمالصمقن طم٘م٤ًم ٓ سمراءة ًمف ◙ سٜمده إمم قمكم سم

، وي٘مبؾ ُمٕمذرشمف ، وي٘مٞمؾ قمثرشمف ، ف ويسؽم قمقرشم، ويرطمؿ همؼمشمف ، ًمتف زيٖمٗمر ، ُمٜمٝم٤م إٓ سم٤مٕداء واًمٕمٗمق 

وجيٞم٥م ، ويِمٝمد ُمٞمتتف ، ويٕمقد ُمريْمف ، ويرقمك ذُمتف ، وَيٗمظ ظمٚمتف ، ويديؿ ٟمّمٞمحتف ، ويرد همٞمبتف 

وي٘مِض ، وَيٗمظ طمٚمٞمٚمتف ، وَيسـ ٟمٍمشمف ، ويِمٙمر ٟمٕمٛمتف ، ويٙم٤مومئ صٚمتف ، وي٘مبؾ هديتف ، دقمقشمف 

،  أو ُمٔمٚمقُم٤مً  ويٜمٍمه فم٤مح٤مً ، دق إىمس٤مُمف ويؼم إٟمٕم٤مُمف ويّم، ويٓمٞم٥م يمالُمف ، طم٤مضمتف ويسٛمع ُمس٠مختف 

ًمٞمف وٓ يٕم٤مديف  ويٙمره ًمف ُمـ اًمنم ُم٤م يٙمره هل٤م"  اٟمتٝمك وَل ، وَي٥م ًمف ُمـ اخلػم ُم٤م َي٥م ًمٜمٗمسف ، ويقا

ذم ومٞمض اًم٘مدير سمؽمشمٞمبف إرؿم٤مد ♫ وؾمب٘مف إمم هذا اعمٕمٜمك اعمٜم٤موي  ."صمالصملم يمام ذم صدره يِػ 

ـ  هذا احلدي٨م وٕمٞمٌػ  3/1916اًمبّمػم   . 7/61ضمدًا ، يمام ذم اًمبدر اعمٜمػم ٓسمـ اعمٚم٘مـ  .  وًمٙم
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ِك ذِم ُمَ ، َيٜمَْبِٖمل شَمْريُمُف  ـْ سَم٤مِب اؾْمتِْٕماَمِل اعْمُِْمؽَمَ  ُِم
وَم٢ِمن  ، ْٕمٜمََٞمٞمِْف َوَيُٙمقُن اؾْمتِْٕماَمًُمُف ذِم اعْمَْٕمٜمَٞملَْمِ

ِِبِّ " قَْمَرا ْٕ ـُ ا  احْلَؼ  ُيْسَتْٕمَٛمُؾ ذِم َُمْٕمٜمَك اًْمَقاضِم٥ِم يَمَذا َذيَمَرُه اسْم

اَلُم  ٧مِّ : اًمس  ـْ اًمسِّ ُومَم " ُِم ْٕ وَم٤م
 قَمَٚمٞمِْف قِمٜمَْد ُُماَلىَم٤مشمِِف ًمَِ٘مْقًمِِف : إَذا ًَمِ٘مٞمتف وَمَسٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمِف .213

َُْمُر َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب  ْٕ ُه َأن   َوا ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ َوهَمػْمُ ٓ  َأن ُف َٟمَ٘مَؾ اسْم اَلِم إ  سم٤ِمًمس 
ِ
سْمتَِداء ِٓ ا

ُه وَمْرٌض  اَلِم ؾُمٜم ٦ٌم َوَأن  َرد  سْمتَِداَء سم٤ِمًمس 
ِٓ  .ا

اَلِم َوَأن ُف ؾَمب٥ٌَم ًمِٚمت َح٤مبِّ  ٤مً َوذِم َصِحٞمِح ُُمْسٚمِؿ َُمْروُمققم  اًمس 
ِ
َُْمُر سم٢ِِموْمَِم٤مء ْٕ َوذِم ، ا

ـْ قَمَروْم٧م َوقَمغَم اًمّم   اَلَم قَمغَم َُم قَْماَمِل إـْمَٕم٤مُم اًمٓم َٕم٤مِم َوشَمْ٘مَرأُ اًمس  ْٕ ِحٞمَحلْمِ } َأن  َأوْمَْمَؾ ا

ـْ ََلْ شَمْٕمِرْف {  .َُم

ٌر  ـْ َٟمْٗمِسؽ ، ◙ ىَم٤مَل قَمام  ياَمَن ، إْٟمَّم٤مٌف ُِم ـ  وَمَ٘مْد مَجََع اْْلِ ـْ مَجََٕمُٝم : صَماَلٌث َُم

اَلِم ًمِْٚمَٕم٤مَوسَمذْ  ـْ يَمٚماَِمٍت َُم٤م َأمْجََٕمَٝم٤م ًمِْٚمَخػْمِ  ََلِ ُل اًمس  ىْمَت٤مِر : َوَي٤م هَل٤َم ُِم ـْ اْْلِ ْٟمَٗم٤مُق ُِم  .214، َواْْلِ

                                                        

ذم أطمٙم٤مم اًمسالم وآداسمف يٜمٔمر : اْلقمالم سمبٕمض أطمٙم٤مم اًمسالم ، د.قمبد اًمسالم سمرضمس ، دار  213

 م .2118ـه 1429،  1اعمٜمٝم٤مج ، اًم٘م٤مهرة ، ط/

َراِري ذم يَمِْم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد اخلرَِض اجلَُٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم 214 ِػ ظَمَب٤مي٤م يمقصَمر اعَمَٕم٤مين اًمد 

وإٟمام يم٤من ُمـ مجع " م1995ـه 1415،  1، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت ، ط/ 95 – 2/94 اًمُبَخ٤مري

اًمثالث ُمستٙمٛماًل ًمإِليامن ٕن ُمداره قمٚمٞمٝم٤م، ٕن اًمٕمبد إذا اشمّمػ سم٤مِْلٟمّم٤مف َل يؽمك عمقٓه طمً٘م٤م واضمًب٤م 

، وسمذل اًمسالم يتْمٛمـ  وهذا جيٛمع أريم٤من اِْليامنقمٚمٞمف إٓ أّداه، وَل يؽمك ؿمٞمئ٤ًم مم٤م َن٤مه قمٜمف إٓ اضمتٜمبف، 

، واِْلٟمٗم٤مق ُمـ اِْلىمت٤مر  ُمٙم٤مرم إظمالق واًمتقاوع وقمدم آطمت٘م٤مر، وَيُّمُؾ سمف اًمتآخػ واًمتح٤مسم٥م
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ـْ  اَلُم اؾْمٌؿ ُِم  يَماَم  َواًمس 
ِ
اَلُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْي َأنُْتْؿ ذِم طِمْٗمِظ اَّلل   شَمَٕم٤ممَم وَمَ٘مْقًُمُف اًمس 

ِ
 اَّلل 
ِ
َأؾْماَمء

ُ يَ  ُ َُمَٕمؽ َواَّلَل   ُُماَلِزَُم٦ٌم ، ّْمَحبُؽ ُيَ٘م٤مُل اَّلل 
ِ
اَلَُم٦ِم َأْي ؾَماَلَُم٦ُم اَّلل  اَلُم سمَِٛمْٕمٜمَك اًمس  َوىمِٞمَؾ اًمس 

 .ًَمؽ 

اَلُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوإِْن يَم٤م اَلِم َأْن َيُ٘مقَل اًمس  َيَتٜم٤َمَوًُمُف  اً َن اعْمَُسٚم ُؿ قَمَٚمٞمِْف َواطِمدَوَأىَمؾ  اًمس 

 َوسَمَريَم٤مشُمفُ َوَُماَلئَِٙمَتُف َوَأيْمَٛمُؾ ُِمٜمُْف َأْن َيِزيَد وَ 
ِ
اَلُم قَمَٚمٞمْؽ  215َرْْح٦َُم اَّلل  َوؾَماَلٌم ، َوجُيِْزيِف اًمس 

وْمَرادِ َواًمت ٜمِْٙمػِم   .قَمَٚمٞمْؽ سم٤ِمْْلِ

                                                                                                                                                               

يتْمٛمـ هم٤مي٦م اًمٙمرم، ٕنف إذا أنٗمؼ ُمـ آطمتٞم٤مج يم٤من ُمع اًمتقؾمع أيمثر إٟمٗم٤مىًم٤م، واًمٜمٗم٘م٦م أقمؿ ُمـ أن 

ئر، ويمقٟمف ُمـ اِْلىمت٤مر يستٚمزم اًمقصمقق سم٤مهلل،  شمٙمقن قمغم اًمٕمٞم٤مل واضمب٦م أو ُمٜمدوسم٦م، أو قمغم اًمْمٞمػ واًمزا

اًمدٟمٞم٤م، وىمٍم إُمؾ، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٝمامت أظمرة. وهذا اًمت٘مرير ُيَ٘مّقي أن يٙمقن هذا  واًمزهد ذم

 " . احلدي٨م ُمرومققًم٤م، ٕنف يِمبف أن يٙمقن يمالم ُمـ أوِت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ

ـِ قَمب ٤مٍس  ىَمْقُل : "  7/281ذم اعمٜمت٘مك ♫  ىم٤مل اًمب٤مضمل  215  سْم
ِ
اَلَم ¶  قَمبِْد اَّلل  إِن  اًمس 

اَلُم قمَ  َٓ َيِزيُد قَمغَم َذًمَِؽ ومِٞمِف ، َوإِٟم اَم ِهَل صَماَلصَم٦ُم َأْخَٗم٤مٍظ اًمس  يَم٦ِم ُيِريُد َأن ُف   اْٟمتََٝمك إمَِم اًْمؼَمَ
ِ
َٚمٞمُْٙمْؿ َوَرْْح٦َُم اَّلل 

ـْ اىْمتٍََمَ قَمغَم سَمْٕمِْمَٝم٤م َأضْمزَ  ـْ اؾْمتَْققَمبََٝم٤م وَمَ٘مْد سَمَٚمَغ اًْمَٖم٤مَي٦َم ُِمٜمُْف وَمَٚمٞمَْس ًَمُف َأْن َيِزيَد قَمَٚمٞمَْٝم٤م ، َوسَمَريَم٤مشُمُف وَمَٛم َُه َوَُم أ

َد قَمغَم ذَ  َٓ ُيَزا يَم٦ِم ُيِريُد َأْن  اَلُم إمَِم اًْمؼَمَ ٍد : َأيْمَثُر َُم٤م َيٜمْتَِٝمل اًمس  ًمَِؽ ، َوَيْ٘متَِِض َذًمَِؽ َوىَمْد ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض َأبُق حُمَٛم 

قَم٤مُء وَماَل هَم٤مَي٦َم ًَمفُ َأْن  ٤م اًمد  ِه َوَأُم  اَلِم َأْو َردِّ  اًمس 
ِ
َ اًمٚم ْٗمُظ َوَهَذا ومِٞماَم َيتََٕمٚم ُؼ سم٤ِمسْمتَِداء ٓ  اعْمُْٕمت٤َمُد اًم ِذي َيٚمِٞمُؼ َٓ ُيَٖمػم   إِ

 اًمت ْقومِٞمُؼ 
ِ
ـْ اًمٜم ٤مِس َوسم٤ِمَّلَل   ."سمُِٙمؾِّ ـَم٤مئَِٗم٦ٍم ُِم
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د  قَمَٚمْٞمِف قَمٞمْٜم اً َن اعْمَُسٚم ُؿ قَمَٚمٞمِْف َواطِمدوَم٢ِمْن يَم٤م َوإِْن يَم٤مَن اعْمَُسٚم ُؿ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ مَج٤َمقَم٦ًم  ٤مً َوضَم٥َم اًمر 

د  وَمْرُض  ِٝمْؿ  وَم٤مًمر  وا َأْن ُيَسٚمَِّؿ َأطَمُدُهْؿ ، حلَ يمَِٗم٤مَي٦ٍم ذِم طَم٘مِّ ـْ اجْلاََمقَم٦ِم إَذا َُمر  ِدي٨ُم } جُيِْزُئ قَم

ـْ اجْلاََمقَم٦ِم َأْن َيُرد  َأطَمُدُهْؿ { َوَهَذا ُهَق ؾُمٜم ٦ُم اًْمِٙمَٗم٤مَي٦ِم  دِّ قَمغَم ، َوجُيِْزُئ قَم ُط يَمْقُن اًمر  َوُيِْمؽَمَ

 ئ٥ِِم ذِم َوَرىَم٦ٍم َأْو َرؾُمقٍل .َوقَمغَم اًْمَٖم٤م، اًْمَٗمْقِر 

لِّ طَمؼٌّ ذِم َردِّ  ُمِّ ـْ َُمْٗمُٝمقِم ىَمْقًمِِف طَمؼ  اعْمُْسٚمِِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِِؿ َأن ُف ًَمٞمَْس ًمِٚمذِّ َوُي١ْمظَمُذ ُِم

اَلِم   .اًمس 

َٓ ُيَسٚمُِّؿ قَمَٚمْٞمِف إَذا وَم٤مَرىَمُف ًَمِٙمٜم ُف ىَمدْ  صَمب٧ََم طَمِدي٨ُم } إَذا  َوىَمْقًُمُف " إَذا ًَمِ٘مٞمتف " َيُدل  َأن ُف 

ظِمَرةِ { .، َوإَِذا ىَم٤مَم وَمْٚمٞمَُسٚمِّْؿ ، ىَمَٕمَد َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمٞمَُسٚمِّْؿ  ْٔ ـْ ا ُومَم سم٠َِمطَمؼ  ُِم ْٕ  َوًَمٞمَْس٧ْم ا

وْمؽِمَاُق حِلَ ، وَماَل ُيْٕمتؼََمُ َُمْٗمُٝمقُم إَذا ًَمِ٘مٞمتف 
ِٓ ُد سمَِٚمِ٘مٞمُتُف َوإِْن ََلْ َيُٓمْؾ سَمٞمْٜمَُٝماَم ا ِدي٨ِم َأِِب صُمؿ  اعْمَُرا

َداُود } َوإَِذا ًَمِ٘مَل َأطَمُديُمْؿ َص٤مطِمَبُف وَمْٚمٞمَُسٚمِّْؿ قَمَٚمٞمِْف وَم٢ِمْن طَم٤مَل سَمْٞمٜمَُٝماَم ؿَمَجَرٌة َأْو ضِمَداٌر صُمؿ  

 .ًَمِ٘مَٞمُف وَمْٚمٞمَُسٚمِّْؿ قَمَٚمٞمِْف { 

 ◙ َوىَم٤مَل َأنٌَس 
ِ
ُيتاََمؿَمْقَن وَم٢ِمَذا  ♀: يَم٤مَن َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اَّلل 

ىُمقا َيِٛمٞمٜمْؿ ؿَمَجَرٌة َأْو َأيمَ ًَمِ٘مَٞمْتٝمُ  ـْ َوَرائَِٝم٤م ُيَسٚمُِّؿ سَمْٕمُْمُٝمْؿ ،  َوؿِماَمًٓ  ٤مً َٛم٦ٌم شَمَٗمر  وَم٢ِمَذا اًْمَتَ٘مْقا ُِم

 قَمغَم سَمْٕمٍض .

ضَم٤مسَم٦ِم ذِم يُمؾِّ َدقْمَقٍة َيْدقُمقُه هَل٤َم  ٞم ٦ِم اْْلِ َواًمث ٤مٟمِٞم٦َُم " َوإَِذا َدقَم٤مك وَم٠َمضِمْبُف " فَم٤مِهُرُه قُمُٛمقُم َأطَم٘مِّ

َٝم٤م اًْمُٕمَٚماَمُء سم٢ِِمضَم٤مسَم٦ِم َدقْمَقِة اًْمَقًمِٞمَٛم٦ِم َوَٟمْحِقَه٤م  ٤َم ذِم َدقْمَقةِ ، َوظَمّم  َْومَم َأْن ُيَ٘م٤مَل : إَن  ْٕ َوا
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ُومَم ُدوَن  ْٕ ـْ ََلْ جُي٥ِْم ذِم ا اًْمَقًمِٞمَٛم٦ِم َواضِمَب٦ٌم َوومِٞماَم قَمَداَه٤م َُمٜمُْدوسَم٦ٌم ًمِثُُبقِت اًْمَققِمٞمِد قَمغَم َُم

 اًمث ٤مٟمَِٞم٦ِم .

 .اًمث ٤مًمَِث٦ُم " ىَمْقًُمُف " َوإَِذا اؾْمَتٜمَّْمَحؽ " َأْي ـَمَٚم٥َم ُِمٜمْؽ اًمٜم ِّمٞمَح٦َم " وَ 

ـْ َيْسَتٜمِّْمُح َوقَمَدِم اًْمِٖمشِّ ًَمُف َوفَم٤مِهُرُه 216" وَم٤مْٟمَّمْحُف  " َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب َٟمِّمٞمَح٦ِم َُم

ٓ  قِمٜمَْد ـَمَٚمبَِٝم٤م  َٓ جَي٥ُِم َٟمِّمٞمَحُتُف إ ًَم٦ِم َواًمٜم ّْمُح سمِٖمَ ، َأن ُف  َٓ ـْ اًمد  َن ُف ُِم
ِٕ ػْمِ ـَمَٚم٥ٍم َُمٜمُْدوٌب : 

 قَمغَم اخْلػَْمِ َواعْمَْٕمُروِف .

لْمِ  لِم اعْمُْٝمَٛمَٚم٦ِم َواًمِم  ْتُف { سم٤ِمًمسِّ َ وَمَِمٛمِّ سمَِٕم٦ُم " ىَمْقًُمُف } َوإَِذا قَمَٓمَس وَمَحِٛمَد اَّلل  ا " اًمر 

٧م  اًْمَٕم٤مـمَِس : اعْمُْٕمَجَٛم٦ِم ىَم٤مَل صَمْٕمَٚم٥ٌم  ـِ ُيَ٘م٤مُل ؿَمٛم  َتُف إَذا َدقَمْقت ًَمُف سم٤ِمهْلَُدى َوطُمْس َوؾَمٛم 

لمُ  َْصُؾ ومِٞمِف اًمسِّ ْٕ ْٛم٧ِم اعْمُْسَتِ٘مٞمِؿ ىَم٤مَل : َوا  ُُمْٕمَجَٛم٦ًم . ٤مً اعْمُْٝمَٛمَٚم٦ُم وَمُ٘مٚمِب٧َْم ؿِمٞمٜم اًمس 

 ومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب اًمت ِْمِٛمٞم٧ِم ًمِْٚمَٕم٤مـمِِس احْل٤َمُِمِد .

٤م احْلَْٛمُد قَمغَم اًْمُٕمَٓم٤مسِ  وَماَم ذِم احْلَِدي٨ِم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقسمِِف ، َوىَم٤مَل اًمٜم َقِوي  إٟم ُف  َوَأُم 

 ُُمت َٗمٌؼ قَمغَم اؾْمتِْحَب٤مسمِِف .

                                                        

ح ص٤مطمبف وهق ُمـ ىمقهلؿ: ٟمّمح٧م ًمف اًمقد، أظمّمٚمتف، اًمٜمّمح حتري ومٕمؾ أو ىمقل ومٞمف صال 216

 .  4/1332يٜمٔمر : اًمٙم٤مؿمػ  وٟم٤مصح اًمٕمسؾ ظم٤مًمّمف.
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َوىَمْد ضَم٤مَء يَمٞمِْٗمٞم ٦ُم احْلَْٛمِد َويَمْٞمِٗمٞم ٦ُم اًمت ِْمِٛمٞم٧ِم َويَمْٞمِٗمٞم ٦ُم ضَمَقاِب اًْمَٕم٤مـمِِس ومِٞماَم َأظْمَرضَمُف 

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب هُ  } إَذا قَمَٓمَس َأطَمُديُمْؿ  ♀قَمٜمُْف ◙ َرْيَرَة اًْمبَُخ٤مِري  ُِم

 ُ ُ َوًْمَٞمُ٘مْؾ ُهَق هَيِْديُٙمْؿ اَّلل   َوًْمَٞمُ٘مْؾ ًَمُف َأظُمقُه َأْو َص٤مطِمُبُف َيْرَْحُؽ اَّلل 
ِ
 
ِ
وَمْٚمٞمَُ٘مْؾ احْلَْٛمُد َّلل

 .َوُيّْمٚمُِح سَم٤مًَمُٙمْؿ { 

ُه سم٢ِِمؾْمٜم٤َمٍد َصِحٞمٍح  ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة  َوَأظْمَرضَمُف َأجًْْم٤م َأبُق َداُود َوهَمػْمُ َوومِٞمِف ِزَي٤مَدٌة ُِم

ـْ اًمٜم بِلِّ ◙    ♀قَم
ِ
 
ِ
َأن ُف ىَم٤مَل : } إَذا قَمَٓمَس َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ احْلَْٛمُد َّلل

ُ َوُيّْم  ُ َوَيُ٘مقُل ُهَق هَيِْديُٙمْؿ اَّلل  ٚمُِح قَمغَم يُمؾِّ طَم٤مٍل َوًْمٞمَُ٘مْؾ ًَمُف َأظُمقُه َأْو َص٤مطِمُبُف َيْرَْحُؽ اَّلل 

 سَم٤مًَمُٙمْؿ { َأْي ؿَم٠ْمنَُٙمْؿ َوإمَِم َهَذا اجْلََقاِب َذَه٥َم اجْلُْٛمُٝمقُر .

ُ ًَمٜم٤َم َوًَمُٙمْؿ .: َوَذَه٥َم اًْمُٙمقومِٞم قَن إمَم َأن ُف َيُ٘مقُل   َيْٖمِٗمُر اَّلل 

ـِ َُمْسُٕمقٍد  ـْ اسْم يِن  قَم َخ٤مِري  ذِم َوَأظْمَرضَمُف اًْمبُ ، ◙ َواؾْمَتَدًم قا سم٠َِمن ُف َأظْمَرضَمُف اًمٓم ؼَمَا

ََدِب اعْمُْٗمَرِد  ْٕ  َوىمِٞمَؾ جَيَْٛمُع سَمٞمْٜمَُٝماَم ، ا
ُ َأي  اًمٚم ْٗمَٔملْمِ َوىمِٞمَؾ َيتََخػم 

217. 

                                                        

 ذمصمؿ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء : "  544 – 543/ 8ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ ♫ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  217

ذًمؽ أصم٤مر ، وم٘مٞمؾ : ي٘مقل : احلٛمد هلل ، وىمٞمؾ : احلٛمد هلل رب  ذميمٞمٗمٞم٦م احلٛمد واًمرد ، واظمتٚمٗم٧م 

وٓ ظمالف أنف ُم٠مُمقر  ومٞمام ؿم٤مء ُمـ ذًمؽ . اًمٓمؼميلم ، وىمٞمؾ : احلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل . وظمػّمه اًمٕم٤معم

وىمٞمؾ : يرْحٜم٤م  وىمٞمؾ : ي٘مقل : احلٛمد هلل ، يرْحؽ اهلل .  سم٤محلٛمد ، وأُم٤م اعمِمٛم٧م ومٞم٘مقل : يرْحؽ اهلل .

 اي٤ميمؿ .واهلل 
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ـُ اًْمَٕمَرِِبِّ َوَأن ُف جَي٥ُِم قَمغَم يُمؾِّ  ٦ُم َواسْم ـْ ُذيمَِر َذَهب٧َْم اًمٔم ٤مِهِري  َ
ِ
َوإمَِم ُوضُمقِب اًمت ِْمِٛمٞم٧ِم عم

 . 218ؾَم٤مُِمعٍ 

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة  َوَيُدل  ًَمُف َُم٤م ْؿ } إَذا قَمَٓمَس َأطَمُديمُ ◙ َأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  ُِم

َ يَم٤مَن طَم٘مّ  ُ {  ٤مً َوَْحَِد اَّلل  َويَم٠َمن ُف َُمْذَه٥م َأِِب ، قَمغَم يُمؾِّ ُُمْسٚمٍِؿ َيْسَٛمُٕمُف َأْن َيُ٘مقَل َيْرَْحُؽ اَّلل 

ـِ وَم٢ِمٟم ُف َأظْمَرَج  ٜمَ ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ سمَِسٜمٍَد ضَمٞمٍِّد َأن ُف يَم٤منَ  قَمٜمْفُ  َداُود َص٤مطِم٥ِم اًمس  ذِم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم وَمَسِٛمَع  اسْم

ى ىَم٤مِرسمقمَ  ٤مً قَم٤مـمِس طِّ وَم٤ميْمؽَمَ َتُف صُمؿ  َرضَمَع وَمُسئَِؾ  ٤مً غَم اًمِم  سمِِدْرَهٍؿ طَمت ك ضَم٤مَء إمَم اًْمَٕم٤مـمِِس وَمَِمٛم 

قْمَقِة  ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل ًَمَٕمٚم ُف َيُٙمقُن جُم٤َمَب اًمد  َْهِؾ ومَ ، قَم ِٕ َٚمام  َرىَمُدوا ؾَمِٛمُٕمقا ىَم٤مئاًِل َيُ٘مقُل 

 سمِِدْرَهٍؿ اْٟمَتَٝمك 
ِ
ـْ اَّلل  ى اجْلَٜم ٦َم ُِم ِٗمٞمٜم٦َِم إن  َأب٤َم َداُود اؿْمؽَمَ  اًمس 

                                                                                                                                                               

ٙمؿ اهلل ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ . وىمٞمؾ : اًمٕم٤مـمس قمغم اعمِمٛم٧م ، وم٘مٞمؾ : ي٘مقل : هيدي ردِّ  ذمواظمتٚمٗمقا أجْم٤م 

: إن ؿم٤مء ىم٤مل : يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م  واًمِم٤مومٕملوىم٤مل ُم٤مًمؽ  ، يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ . ي٘مقل : يرْحٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ

 . 321 - 18/321. ويٜمٔمر : ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ": هيديٙمؿ اهلل ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ ل وًمٙمؿ ، أو ي٘مق

 (2/397) سمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مداىم٤مل : " 7/ 8ذم حتٗم٦م إطمقذي ♫ ىم٤مل اعمب٤مريمٗمقري  218

سمٕمد ذيمر قمدة أطم٤مدي٨م اًمتِمٛمٞم٧م ُم٤م ًمٗمٔمف وفم٤مهر احلدي٨م اعمبدوء سمف ) يٕمٜمل طمدي٨م أِب هريرة 

قمٜمد اًمبخ٤مري إن اهلل َي٥م اًمٕمٓم٤مس ويٙمره اًمتث٤مؤب وم٢مذا قمٓمس ومحٛمد اهلل ومحؼ قمغم يمؾ ◙ 

اًمٕم٤مـمس َيٛمد اهلل وٓ ُمـ ؾمٛمع  قملم قمغم يمؾِّ  ومرُض  اًمتِمٛمٞم٧َم  ُمسٚمؿ ؾمٛمٕمف أن يِمٛمتف احلدي٨م ( إن  

سمـ اًمٕمرِب اح٤مًمٙمل وٓ اسمـ أِب زيد واوهذا أطمد ىمقزم اًمٕمٚمامء واظمت٤مره ، جيزئ شمِمٛمٞم٧م اًمقاطمد قمٜمٝمؿ 

 ".ؿ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿسمـ اًم٘مٞمِّ ا اًمٔم٤مهر ُم٤م ىم٤مًمف: ًمف اٟمتٝمك  ىمٚم٧م  داومعَ 
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قْمَقِة يَماَم ىَم٤مًَمفُ  ُه َواضِمب َوَُيَْتَٛمُؾ َأن ُف إٟم اَم َأَراَد ـَمَٚم٥َم اًمد  ـْ َيَرا  . ٤مً ، َوََلْ َيُٙم

َرُه احْلَْٛمَد ًمِٞمَْحَٛمَد : ِوي  ىَم٤مَل اًمٜم قَ   ـْ قَمَٓمَس وَمَٚمْؿ ََيَْٛمْد َأْن ُيَذيمِّ ـْ طَمرَضَ َُم َ
ِ
َوُيْستََح٥م  عم

َُْمِر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف . ْٕ ـْ سَم٤مِب اًمٜم ّْمِح َوا َتُف َوُهَق ُِم  وَمُٞمَِمٛمِّ

ـْ طَمدِ  ـْ آَداِب اًْمَٕم٤مـمِِس قَمغَم َُم٤م َأظْمَرضَمُف احْل٤َميمُِؿ َواًْمَبٞمَْٝمِ٘مل  ُِم ي٨ِم َأِِب ُهَرْيَرَة َوُِم

ْٞمِف قَمغَم َوضْمِٝمِف  ٤مً َُمْروُمققم◙   َوًْمٞمَْخِٗمْض هِب٤َم ، } إَذا قَمَٓمَس َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمٞمََْمْع يَمٗم 

 .َصْقشَمُف { 

ـِ قَمب ٤مٍس  ـْ طَمِدي٨ِم اسْم يِن  ُِم لَم وَم٢ِمٟم ُف َأظْمَرَج اًمٓم ؼَمَا
ِ
 َرب  اًْمَٕم٤معَم

ِ
 
ِ
َوَأْن َيِزيَد سَمْٕمَد احْلَْٛمِد َّلل

لَم ، وَم٢ِمَذا  }¶ 
ِ
 ىَم٤مًَم٧ْم اعْمَاَلئَِٙم٦ُم َربِّ اًْمَٕم٤معَم

ِ
 
ِ
إَذا قَمَٓمَس َأطَمُديُمْؿ وَمَ٘م٤مَل : احْلَْٛمُد َّلل

ُ { َوومِٞمِف َوْٕمٌػ  لَم ىَم٤مًَم٧ْم اعْمَاَلئَِٙم٦ُم َرِْحَؽ اَّلل 
ِ
 .ىَم٤مَل َأطَمُديُمْؿ َرب  اًْمَٕم٤معَم

َتُف صَماَلصمَويُ  ُع َأْن ُيَِمٛمِّ َر اًْمُٕمٓمَ  ٤مً نْمَ َٓ َيِزيُد قَمَٚمٞمَْٝم٤مإَذا يَمر  ٤م َأظْمَرضَمُف َأبُق َداُود  ، ٤مَس َو َ
ِ
ح

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ْتُف ضَمٚمِٞمُسُف وَم٢ِمْن َزاَد قَمغَم  ٤مً َُمْروُمققم◙ قَم } إَذا قَمَٓمَس َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمٞمَُِمٛمِّ

٧ُم سَمْٕمَد صَماَلٍث {  َٓ ُيَِمٛم   .صَماَلٍث وَمُٝمَق َُمْزيُمقٌم َو

ـُ َأِِب مَجَْرَة   قَمغَم اًْمَٕم٤مـمِِس ُي١ْمظَمُذ َذًمَِؽ ذِم : ىَم٤مَل اسْم
ِ
 احْلَِدي٨ِم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم قِمَٔمِؿ ٟمِْٕمَٛم٦ِم اَّلل 

ـْ اخْلػَْمِ   قَمغَم قَمْبِدِه وَم٢ِمٟم ُف َأْذَه٥َم قَمٜمُْف ، مِم ٤م َرشم ٥َم قَمَٚمٞمِْف ُِم
ِ
َوومِٞمِف إؿَم٤مَرٌة إمَم قَمَٔمَٛم٦ِم وَمْْمِؾ اَّلل 

َر سمِٜمِْٕمَٛم٦ِم اًْمُٕمَٓم٤مِس  َ ـْ ، َع ًَمُف احْلَْٛمَد اًم ِذي ُيَث٤مُب قَمَٚمٞمِْف صُمؿ  َذَ ، اًمرض  َ
ِ
قَم٤مَء سم٤ِمخْلػَْمِ عم صُمؿ  اًمد 

 ُِمٜمُْف ًَمُف سم٤ِمخْلػَْمِ ، َوَح ٤م يَم٤مَن اًْمَٕم٤مـمُِس ىَمْد طَمَّمَؾ ًَمُف سم٤ِمًْمُٕمَٓم٤مِس ٟمِْٕمَٛم٦ٌم 
ِ
قَم٤مء َتُف سَمْٕمَد اًمد  ؿَمٛم 

َبِْخَرِة اعْمُْحَتِ٘مٜم٦َِم ذِم  َوَُمٜمَْٗمَٕم٦ٌم سمُِخُروِج  ْٕ ٍة ا تِل ًَمْق سَمِ٘مٞم٧َْم ومِٞمِف َأطْمَدصَم٧ْم َأْدَواَء قَمِنَ  ِدَُم٤مهِمِف اًم 
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 َأقْمَْم٤مئِِف قَمغَم َهٞمَْئتَِٝم٤م َواًْمتِئ٤َمُِمَٝم٤م سَمْٕمَد َهِذِه 
ِ
 قَمغَم َهِذِه اًمٜمِّْٕمَٛم٦ِم َُمَع سَمَ٘م٤مء

ِ
َع ًَمُف َْحُْد اَّلل  ُذِ

َْرِض  ْٕ تِل ِهَل ًمِْٚمَبَدِن يَمَزًْمَزًَم٦ِم ا ًْمَزًَم٦ِم اًم   هَل٤َم .اًمز 

٧ُم هَمػْمَ اعْمُْسٚمِِؿ يَماَم قَمَروْم٧م . َٓ ُيَِمٛمِّ  َوَُمْٗمُٝمقُم احْلَِدي٨ِم َأن ُف 

ـْ طَمِدي٨ِم َأِِب ُُمقؾَمك  ٤م سم٠ِمؾََم٤مٟمِٞمَد َصِحٞمَح٦ٍم ُِم مُهَ ُِمِذي  َوهَمػْمُ ْ َوىَمْد َأظْمَرَج َأبُق َداُود َواًمؽمِّ

 
ِ
َيْرضُمقَن َأْن َيُ٘مقَل هَلُْؿ  ♀ ىَم٤مَل } يَم٤مَن اًْمٞمَُٝمقُد َيَتَٕم٤مـَمُسقَن قِمٜمَْد َرؾُمقِل اَّلل 

َ وَمٞمَُ٘مقُل  ُ َوُيّْمٚمُِح سَم٤مًَمُٙمْؿ { وَمِٗمٞمِف َدًمِٞمٌؾ َأن ُف ُيَ٘م٤مُل هَلُْؿ َذًمَِؽ : َيْرَْحُُٙمْؿ اَّلل  هَيِْديُٙمْؿ اَّلل 

ـْ إَذا َْحُِدوا .  َوًَمِٙم

 ُوضُمقِب قِمٞم٤َمَدِة اعْمُْسٚمِِؿ ) اخْل٤َمُِمَس٦ُم ( : ىَمْقًُمُف } إَذا َُمِرَض وَمُٕمْدُه { وَمِٗمٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم 

٤َم وَمْرُض يمَِٗم٤مَي٦ٍم . 219َوضَمَزَم اًْمبَُخ٤مِري  سمُِقضُمقهِب٤َم، ًمِْٚمُٛمْسٚمِِؿ  َوَذَه٥َم  ىمِٞمَؾ ََيْتَِٛمُؾ َأَن 

                                                        

: ) سَم٤مب   -♫يٕمٜمل اًمبخ٤مري  –" ىمقًمف   11/141ذم اًمٗمتح  ♫ ٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ىم 219

َم طَمِدي٨م َأِِب ُهَرْيَرة ذِم  ُوضُمقب قِمٞم٤َمَدة اعْمَِريض ( َُْمر سم٤ِمًْمِٕمٞم٤َمَدِة " َوشَمَ٘مد  ْٕ يَمَذا ضَمَزَم سم٤ِمًْمُقضُمقِب قَمغَم فَم٤مِهر ا

" ََخْس اجْلَٜم٤َمئِز " طَمؼ  اعْمُْسٚمِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِؿ ََخْس " وَمَذيَمَر ُِمٜمَْٝم٤م قِمٞم٤َمَدة اعْمَِريض ، َوَوىَمَع ذِم ِرَواَي٦م ُُمْسٚمِؿ 

َُْمر قَمغَم اًْمُقضُم  ْٕ قب دَم٥ِم ًمِْٚمُٛمْسٚمِِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِؿ " وَمَذيَمَرَه٤م ُِمٜمَْٝم٤م ، ىَم٤مَل اسِْمـ سَمٓم ٤مل : ََيْتَِٛمؾ َأْن َيُٙمقن ا

ؾَِمػم ، َوََيْتَِٛمؾ َأْن َيُٙمقن ًمِٚمٜم ْدِب ًمِْٚمَح٨مِّ قَمغَم اًمت   ْٕ ًُْمَٗم٦م سمَِٛمْٕمٜمَك اًْمِٙمَٗم٤مَي٦م يَم٢ِمـْمَٕم٤مِم اجْل٤َمئِع َووَمؽِّ ا ْٕ َقاُصؾ َوا

ـْ سَمْٕمض ، َوىَم٤مَل اجْلُْٛمُٝمقر : ِهَل ذِم  ِل وَمَ٘م٤مَل : ِهَل وَمْرض ََيِْٛمٚمُف سَمْٕمض اًمٜم ٤مس قَم َو  ْٕ اُودِّي سم٤ِم  ، َوضَمَزَم اًمد 

د ذِم  ّي : شَمَت٠ميَم  ـْ اًمٓم ؼَمِ َْصؾ َٟمْدب ، َوىَمْد شَمِّمؾ إمَِم اًْمُقضُمقب ذِم طَمؼِّ سَمْٕمض ُدون سَمْٕمض . َوقَم ْٕ ـْ ا  طَمؼِّ َُم

ـْ ُيَراقَمك طَم٤مًمف ، َوشُمَب٤مح ومِٞماَم قَمَدا َذًمَِؽ  ـّ ومِٞمَٛم َوَٟمَ٘مَؾ اًمٜم َقِوّي اْْلِمْج٤َمع قَمغَم قَمَدم  ...شُمْرضَمك سَمَريَمتف ، َوشُمَس

قَْمٞم٤َمن  ْٕ  .9/375. ويٜمٔمر : ذح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل "اًْمُقضُمقب ، َيْٕمٜمِل قَمغَم ا



187 

 

٤َم َُمٜمُْدوسَم٦ٌم . مْج٤َمَع قَمغَم قَمَدِم اًْمُقضُمقِب  اجْلُْٛمُٝمقُر إمَم َأَن  ُػ : ىَم٤مَل اعْمَُّمٜمِّ ، َوَٟمَ٘مَؾ اًمٜم َقِوي  اْْلِ

قَْمٞم٤َمِن . ْٕ  َيْٕمٜمِل قَمغَم ا

ٌء  ٤مً َوإَِذا يَم٤مَن طَم٘مّ  َٓ َيْٕمِروُمُف ، َوؾَمَقا ـْ  ـْ َيْٕمِروُمُف َوَُم ٌء ومِٞمِف َُم ًمِْٚمُٛمْسٚمِِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِِؿ وَمَسَقا

َُمُد َوًَمٙمِ  ُه ، َوُهَق قَم٤ممٌّ ًمُِٙمؾِّ َُمَرٍض ، َوىَمْد اؾُْمُتْثٜمَِل ُِمٜمُْف اًمر  ٜم ُف ىَمْد َأظْمَرَج ومِٞمِف اًْمَ٘مِري٥ُم َوهَمػْمُ

ـِ َأْرىَمَؿ  ـْ طَمِدي٨ِم } َزْيِد سْم  ◙ َأبُق َداُود ُِم
ِ
 ♀ىَم٤مَل قَم٤مَديِن َرؾُمقُل اَّلل 

ََدِب اعْمُْٗمَرِد  ْٕ َحُف احْل٤َميمُِؿ َوَأظْمَرضَمُف اًْمبَُخ٤مِري  ذِم ا ـْ َوضَمٍع سمَِٕمٞمْٜمِل { َوَصح   .ُِم

ِل اعْمََرضِ  ـْ طَمِدي٨ِم َأنَسٍ  َوفَم٤مِهُر اًْمِٕمَب٤مَرِة َوًَمْق ذِم َأو  ـُ َُم٤مضَمْف ُِم ٓ  َأن ُف ىَمْد َأظْمَرَج اسْم  إ

وٌك . ♀} يَم٤مَن اًمٜم بِل   ◙ ٓ  سَمْٕمَد صَماَلٍث { َوومِٞمِف َراٍو َُمؽْمُ  َٓ َيُٕمقُد إ

ٓ  َأن ُف ىَمْد صَمب٧ََم } َأن   ل  ، إ ُمِّ َٓ ُيَٕم٤مُد اًمذِّ ُف َوَُمْٗمُٝمقُُمُف يَماَم قَمَروْم٧م َدالٌّ قَمغَم َأن ُف 

ُف َأب٤َم ـَم٤مًم٥ٍِم  ♀ يَم٦ِم قِمٞم٤َمَدشمِِف َويَمَذًمَِؽ َزاَر قَمٛم  ل  َوَأؾْمَٚمَؿ سمؼَِمَ ُمِّ قَم٤مَد ظَم٤مِدَُمُف اًمذِّ

ؾْماَلِم { .  ذِم َُمَرِض َُمْقشمِِف َوقَمَرَض قَمَٚمٞمِْف يَمٚمَِٛم٦َم اْْلِ

٤مِدؾَم٦ُم ( ىَمْقًُمُف " َوإَِذا َُم٤مَت وَم٤مشم بِْٕمُف " َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب شَمِْمٞمِٞم ِع ضِمٜم٤َمَزِة اعْمُْسٚمِِؿ ) اًمس 

َُمْٕمُرووًم٤م يَم٤مَن َأْو هَمػْمَ َُمْٕمُروٍف 
221. 

                                                        

ٓ ظمالف أن اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ قمغم : "  41 /7ٕمٚمؿ ذم إيمامل اعم♫   ىم٤مل  اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  221

اجلٜم٤مزة قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ، طمتك إذا َل يٙمـ سم٤محلرضة قمدة يمثػمة إٓ ُمـ ي٘مقم شمٕملم  ذماجلٛمٚم٦م ومرض ، ًمٙمٜمف 

 ."قمٚمٞمٝمؿ 
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 احلدي٨م إرسمٕمقن : قمالُم٤مت اعمٜم٤مومؼ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة *  ◙ قَم
ِ
اعْمُٜم٤َمومِِؼ 221: } آَي٦ُم  ♀ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

َث يَمَذَب ، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَٚمَػ ، َوإَِذا اْئتُٛمِ 222صَماَلٌث   ـَ ظَم٤مَن { ُُمت َٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف .: إَذا طَمد 

ـِ قُمَٛمَر   سْم
ِ
ـْ طَمِدي٨ِم قَمْبِد اَّلل   { .223} َوإَِذا ظَم٤مَصَؿ وَمَجَر : َوهَلاَُم ُِم

 

                                                        

  1/221ذم اعمرىم٤مة ♫  ، وقمٜمف : ُمال قمكم اًم٘م٤مري  1/121ذم اًمٗمتح ♫ احل٤مومظ ىم٤مل  221

٤م قمغم إرادة إُم   أي٦موإومراد ، اًمٕمالُم٦م :  أي٦م: "  7/426ذم حتٗم٦م إطمقذي ♫ اعمب٤مريمٗمقري ، و

وىمد رواه أبق قمقاٟم٦م ذم ، وإول هق اًمٔم٤مهر ، ام حتّمؾ سم٤مضمتامع اًمثالث اًمٕمالُم٦م إٟم   أو أن  ، اجلٜمس 

. ويٜمٔمر : ُمستخرج أِب "وأضمٞم٥م أجْم٤ًم سم٠منف ُمٗمرد ُمْم٤مف ومٞمٕمؿ  اعمٜم٤مومؼ ،   صحٞمحف سمٚمٗمظ قمالُم٤مت 

يٞمٜمل  ٟم٦م اْلؾمٗمرا  . م2118ـه 1429،  2، ت: أجٛمـ قم٤مرف ، دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت ، ط/ 1/31قَمقا

ـ  ومٞمف يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم ظم٤مًمّم٤ًم. ىم٤مل اًمٜمقوي 222 ذم ذح ُمسٚمؿ ♫ وذم رواي٦م : أرسمع ُمـ يم

، آي٦م اعمٜم٤مومؼ صمالث : ورم اًمرواي٦م آظمرى  أرسمع ُمـ يمـ ومٞمف يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤مً : اًمرواي٦م آومم  ذم : "  2/236

ـ   اًمٌمء اًمقاطمد ىمد شمٙمقن ًمف قمالُم٤مت يمّؾ  ن  ٢مومال ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام وم صمؿ ىمد ، حتّمؾ هب٤م صٗمتف  واطمدة ُمٜمٝم

 " . واهلل أقمٚمؿ، وىمد شمٙمقن أؿمٞم٤مء ،  واطمداً  شمٙمقن شمٚمؽ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمئ٤مً 

وهمػمه : أصؾ اًمٗمجقر اعمٞمؾ قمـ  اهلروي  ىم٤مل  واًمٙمذب ، ُم٤مل قمـ احلؼ وىم٤مل اًمب٤مـمؾ أي  223

 2/236، ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ 1/227ل اعمٕمٚمؿ يٜمٔمر : إيمام اًمٙمذب  - أجْم٤مً  -اًم٘مّمد ، ويٙمقن 

 .  3/55، اًمتقوٞمح 
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ـُ اًْمُٙمْٗمرَ ا
ياَمَن َوُيبْٓمِ ـْ ُئْمِٝمُر اْْلِ  . 224عْمُٜم٤َمومُِؼ َُم

ـْ َهِذِه يمَ  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم ـْ َوذِم احْلَِدي٨ِم َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأن  َُم ٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِم

ىماًمٜمَِّٗم٤مِق ، وَم٢ِمْن يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف َهِذِه يُمٚم َٝم٤م وَمُٝمَق ُمُ  ؾْماَلِم . ٤مً ٜم٤َمومٌِؼ ، َوإِْن يَم٤مَن ُُمَّمدِّ ئِِع اْْلِ ا  سمنَِمَ

ِق اًْمَ٘م٤مئِِؿ  ـِ اعْمَُّمدِّ َّم٤مَل ىَمْد شُمقضَمُد ذِم اعْم١ُْمُِم َوىَمْد اؾْمَتِْمَٙمَؾ احْلَِدي٨ُم سم٠َِمن  َهِذِه اخْلِ

ـِ ، َوَح ٤م يَم٤مَن يَمَذًمَِؽ اظْمَتَٚمَػ اًْمُٕمَٚماَمُء ذِم َُمْٕمٜم٤َمُه  ي ئِِع اًمدِّ ا  .سمنَِمَ

                                                        

ـُ إنب٤مريِّ : "ذم شمسٛمٞم٦ِم اعمٜم٤مومِؼ ُمٜم٤مومً٘م٤م صمالصم٦ُم أىمقال : 224 ل سمذًمؽ : ٕن ف أىم٤مل اسم طمده٤م : أن ف ؾمٛمِّ

ُب. َ  يسؽُمُ يمٗمره : وم٠مؿمبف اًمداظمَؾ ذم اًمٜم َٗمؼ ، وهق اًمن 

ف ضُمْحٌر ي٘م٤مل ًمف : اًمَ٘م٤مِصٕم٤مء ، وآظَمُر ي٘م٤مل ًمف : اًمٜم ٤مومِ٘م٤مء ، وم٢مذا ُأظِمَذ وصم٤مٟمٞمٝم٤م : أنف ؿُمبَِّف سم٤مًمػمسمقِع اًمذي ًم

ـْ أطمدمه٤م ، ظمَرَج ُمـ أظمر : ويمذًمؽ اعمٜم٤مومؼ : خيُرُج ُمـ اْليامِن  ـْ همػم اًمقضمِف اًمذي يدظُمُؾ قمٚمٞمف ُِم ُِم

 .ومٞمف

ـْ ضمٝم٦م أن  اًمػمسمقع خَيِْرُق إرض ، طمتك إ ذا ىم٤مرَب فم٤مهَرَه٤م ، َأَرق  وصم٤مًمثٝم٤م : أن ف ؿُمبِّف سم٤مًمػمسمقِع ُِم

اًمؽماَب ، وم٢مذا َراسمف َرْي٥م ، دوَمَع اًمؽماَب سمرأؾِمِف ومخَرَج ، ومٔم٤مهُر ضُمْحِرِه شمراب ، وسم٤مـمٜمُُف طَمْٗمر ، ويمذًمؽ 

 1/225، إيمامل اعمٕمٚمؿ  1/198يٜمٔمر : اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ . اعمٜم٤مومُؼ : فم٤مهُرُه اْليامن ، وسم٤مـمٜمف اًمٙمٗمر"

حمٛمد سمـ أِب ٟمٍم ومتقح سمـ ،  وُمسٚمؿ اًمبخ٤مرياًمّمحٞمحلم  ذمي٥م ُم٤م شمٗمسػم همر،  1/249اعمٗمٝمؿ ، 

م ، 1995ـه 1415،  1، ت: زسمٞمدة حمٛمد ، ُمٙمتب٦م اًمسٜم٦م ، اًم٘م٤مهرة ، ط/ 1/216احلُٛمٞمدي  قمبد اهلل

  .  337 – 37/336، ذظمػمة اًمٕم٘مبك  1/934يمِمػ اعمِمٙمؾ 
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يَْمَثُروَن  225ىَم٤مَل اًمٜم َقِوي   ْٕ ُ٘مقَن : َوا ِحٞمُح اعْمُْخَت٤مُر  -: ىَم٤مَل اعْمَُح٘مِّ إن   -َوُهَق اًمّم 

َّم٤مَل ِهَل ظِمَّم٤مُل اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم ، وَم٢ِمَذا اشم َّمَػ هِبَ 
ىملَِم َأؿْمَبَف اعْمُٜم٤َمومَِؼ اخْلِ ـْ اعْمَُّمدِّ ٤م َأطَمٌد ُِم

٤مزوَمٞمُْٓمَٚمُؼ قمَ  ـُ ظِماَلوَمُف ، َوُهَق َُمْقضُمقٌد  اً َٚمْٞمِف اؾْمُؿ اًمٜمَِّٗم٤مِق جَمَ
، وَم٢ِمن  اًمٜمَِّٗم٤مَق ُهَق إفْمَٝم٤مُر َُم٤م ُيبْٓمِ

صَمُف َووَ  ـْ طَمد  َّم٤مِل َوَيُٙمقُن ٟمَِٗم٤مىُمُف ذِم طَمؼِّ َُم
قَمَدُه َواْئَتَٛمٜمَُف َوظَم٤مَصَٛمُف ذِم َص٤مطِم٥ِم َهِذِه اخْلِ

ـُ اًْمُٙمْٗمَر 
ؾْماَلِم ، َوُهَق ُيْبٓمِ َٓ َأن ُف ُُمٜم٤َمومٌِؼ ذِم اْْلِ ـْ اًمٜم ٤مِس   .َوقَم٤مَهَدُه ُِم

ـَ يَم٤مُٟمقا ذِم َأج ٤مُِمِف  ِذي صُمقا  ♀َوىمِٞمَؾ : إن  َهَذا يَم٤مَن ذِم طَمؼِّ اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم اًم  حَتَد 

ـِ سم٤ِمًمٜم ٍْمِ وَمَٖمَدُروا سم٢ِِمياَمَِنِْؿ وَمَٙمَذسُمقا وَ  ي اْئتُِٛمٜمُقا قَمغَم ُرؾُمٚمِِٝمْؿ وَمَخ٤مُٟمقا َوَوقَمُدوا ذِم اًمدِّ

ـِ َأِِب َرسَم٤مٍح   سْم
ِ
ـِ ضُمبػَْمٍ َوقَمَٓم٤مء َوَأظْمَٚمُٗمقا َووَمَجُروا ذِم ظُمُّمقَُم٤مهِتِْؿ ، َوَهَذا ىَمْقُل ؾَمِٕمٞمِد سْم

ـُ سَمْٕمَد َأْن يَم٤مَن قَمغَم ظِماَلومِ  ـِ قَمب ٤مٍس َوَرضَمَع إًَمٞمِْف احْلََس ـْ اسْم ¶ ِف ، َوُهَق َُمْرِويٌّ قَم

ـِ قُمَٛمَر  ـْ اًمٜم بِلِّ ¶ َواسْم  . ♀َوَرَوَي٤مُه قَم

 َوإًَِمْٞمِف ُمَ  : 226ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض قِمٞم٤َمٌض 
ِ
ـْ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء  . ٤مَل يَمثػٌِم ُِم

 

 

                                                        

 .2/235ذح صحٞمح ُمسٚمؿ  225

 . 1/226إيمامل اعمٕمٚمؿ  226
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ٍ وَ  ـْ سَمْٕمِْمِٝمْؿ : إٟم ُف َوَرَد احْلَِدي٨ُم ذِم َرضُمٍؾ ُُمَٕملم  يَم٤مَن اًمٜم بِل  َوىَم٤مَل اخْلَٓم ٤مِِب  قَم

يِح اًْمَ٘مْقِل َيُ٘مقُل : وُماَلٌن ُُمٜم٤َمومٌِؼ ، َوإِٟم اَم ُيِِمػُم إؿَم٤مَرةً  ♀ ضِمُٝمُٝمْؿ سمٍَِمِ  .َٓ ُيَقا

َّم٤مِل اًم تِل خُي٤َمُف  َوطَمَٙمك اخْلَٓم ٤مِِب  َأن  َُمْٕمٜم٤َمُه اًمت ْحِذيُر ًمِْٚمُٛمْسٚمِِؿ َأْن ُيْٕمَت٤مَد ذِم َهِذِه اخْلِ

٦ِم صَمْٕمَٚمَب٦َم قَمَٚمٞمِْف ُِمٜمَْٝم٤م َأْن  اًم ِذي ىَم٤مَل 227شُمْٗمِِضَ سمِِف إمَم طَمِ٘مٞمَ٘م٦ِم اًمٜمَِّٗم٤مِق َوَأج َد َهَذا اًْمَ٘مْقَل سمِِ٘مّم 

َ َُم٤م َوقَمُدوُه َوسماَِم  ٤مً ٤ممَم : } وَم٠َمقْمَ٘مَبُٝمْؿ ٟمَِٗم٤مىمومِٞمِف شَمٕمَ  ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ إمَم َيْقِم َيْٚمَ٘مْقَٟمُف سماَِم َأظْمَٚمُٗمقا اَّلل 

وَم٢ِمٟم ُف آَل سمِِف ظُمْٚمُػ اًْمَققْمِد ، َواًْمَٙمِذِب إمَم اًْمُٙمْٗمِر وَمٞمَُٙمقُن احْلَِدي٨ُم  يَم٤مُٟمقا َيْٙمِذسُمقَن { ،

تِل شَم١ُموُل سمَِّم٤مطِمبَِٝم٤م إمَم اًمٜمَِّٗم٤مِق احْلَِ٘مٞمِ٘ملِّ  ظَْماَلِق اًم  ْٕ ـْ اًمت َخٚم ِؼ هِبَِذِه ا      ًمِٚمت ْحِذيِر ُِم

 .228اًْمَٙم٤مُِمؾِ 

 

 

                                                        

ـ  هذه اًم٘م 227 ّم٦م سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م ٓ يثب٧م ُمٜمٝم٤م رء ، يٜمٔمر اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م سمدٓئٚمٝم٤م وًمٙم

، دار أصم٤مر ،  11 – 11ذم اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ أؾمب٤مب اًمٜمزول ، ُم٘مبؾ اًمقادقمل ص: وُمراضمٕمٝم٤م 

  م.2119ـه 1431،  7صٜمٕم٤مء ، ط/

واعمراد ُمـ هذا احلدي٨م أن شمٙمقن هذه : "  6/264ذم اْلومّم٤مح ♫ ىم٤مل اسمـ ُهبػمة  228

أو ٟمدر ُمٜمٝم٤م رء َل ، ستٛمرة قمغم هذا اًمِمخص، وهم٤مًمب٦م قمغم أطمقاًمف، وم٠مُم٤م إن سمدرت ُمٜمف اخلالل ُم

 " . خيرضمف قمـ درضم٦م اْليامن
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 صمب٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع

 

، شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل ، ت: يمٞمالين حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م ، دار اًمبِم٤مئر اْلؾمالُمٞم٦م ،  رومع اًم٘مٚمؿ ؿ ُمـ طمدي٨ِم ٙمَ سمراز احلِ إ (1

 م. 1992ـه 1413،  1سمػموت ، ط/

ء اًمبٞم٤من ، درقم٤م ، ؾمقري٦م ،  (2 اضمتٝم٤مد اًمّمح٤مِب اسمـ قمب٤مس ذم وم٘مف إهة ، د. قمبد اهلل ضم٤مؾمؿ يمردي  ، دار أوقا

 م . 2119ـه 1431،  1ط/

ـه 1429،  1إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ، اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد  ، ت : أْحد حمٛمد ؿم٤ميمر ، دار أصم٤مر ، ط/إطمٙم٤مم  (3

 م .2118

ؿم٤ميمر شمقومٞمؼ  -يقؾمػ أْحد اًمبٙمري ، ت:  ٛمد سمـ أِب سمٙمر أجقب اًمزرقمل أبق قمبد اهلل، حم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (4

 م. 1997ـه  1418 ، 1، ط/ سمػموت، اًمدُم٤مم ، دار اسمـ طمزم ، رُم٤مدى ًمٚمٜمنم ،   اًمٕم٤مروري

،  1، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ ، ط/ بد اًمقه٤مب اجل٤مِبقم  سمس٤مم، اًمٜمقوي ، ت:  ب اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمستٗمتلآدا (5

 ـه.1418

 ـه.1429ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ، اًمري٤مض، إرسمٕمقن اًمٜمقوي٦م وشمتٛمتٝم٤م رواي٦م ودراي٦م ، ظم٤مًمد اًمدسمٞمخل ،  (6

قوي  ، ت: د. قمبد اهلل ضم٤مؾمؿ يمردي ، اعمٓمبٕم٦م اعمريمزي٦م ، إرسمٕملم ذم ُمب٤مين اْلؾمالم وىمقاقمد إطمٙم٤مم ، اًمٜم (7

 م.2112ضم٤مُمٕم٦م دي٤ممم ، 

ُمٍم، ًمٚمٛمٜم٤موي ، رشمبف ظم٤مًمد سمـ أْحد اخلقٓين ، دار اًمٕم٘مٞمدة ،  إرؿم٤مد اًمبّمػم إمم شمرشمٞم٥م ومٞمض اًم٘مدير (8

 م.2111ـه1432

ـه 1416، 1رؾم٤مًم٦م ، ط/إرؿم٤مد اًمٗم٘مٞمف إمم ُمٕمروم٦م أدًم٦م اًمتٜمبٞمف ، اسمـ يمثػم ،  ت: هبج٦م يقؾمػ ْحد ، ُم١مؾمس٦م اًم (9

 م. 1996

ضْمتَِٝم٤مدِ  إْرؿَم٤مد (11 ِٓ ٤مِد إمَم شَمٞمِْسػِم ا  ـه. 1415،  1، اًمّمٜمٕم٤مين ،ت: صالح اًمديـ ُم٘مبقل أْحد، اًمٙمقي٧م ،  ط/ اًمٜم ٘م 

،  سمػموت –اعمٙمت٥م اْلؾمالُمل  ،  حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين ،  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمسبٞمؾ (11

 م. 1985 ـه 1415،  2ط/
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آؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م قمٚمامء إُمّم٤مر ، اسمـ قمبد اًمؼم ، ت: قمبد اعمٕمٓمل ىمٚمٕم٦م ضمل ، ُمٙمتب٦م اًمث٘م٤موم٦م  (12

 م. 1993ـه 1414،  1اًمديٜمٞم٦م ، دار اًمققمل ، طمٚم٥م ، اًم٘م٤مهرة ، ط/

م 2118ـه 1429،  1اْلقمالم سمبٕمض أطمٙم٤مم اًمسالم ، د.قمبد اًمسالم سمرضمس ، دار اعمٜمٝم٤مج ، اًم٘م٤مهرة ، ط/ (13

. 

سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم ، اسمـ اعمٚم٘مـ ، ت: حمٛمد قمكم ، وقمكم إسمراهٞمؿ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت  اْلقمالم (14

 م. 2117، 

، دار قمامر ،  حمٛمد ؿمٙمقر أُمرير اعمٞم٤مديٜملاْلومّم٤مح قمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٙم٤مح ، اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمل ، ت :  (15

 ـه 1416قمامن ، 

 ـه. 1417قمبد اعمٜمٕمؿ ، دار اًمقـمـ ، ، اسمـ ُهبػمة ، ت: وم١ماد قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤محاْلومّم٤مح  (16

إيمامل اعمُْٕمٚمِؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ ، اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ، ت: حمٛمد طمسـ حمٛمد وومريد اعمزيدي ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  (17

 م .2116ـه 1427،  1ط/

 م.1983ـه 1413،  3إم ، اْلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ، دار اًمٗمٙمر ، سمػموت ، ط/ (18

 اْلؾمالُمل ، ىمؿ. آٟمتّم٤مر ، اًمنميػ اعمرشم٣م ، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم  (19

٤مر ، اسمـ اعمرشم٣م ، ت: حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/ (21  م.2111ـه 1422، 1اًمبحر اًمزظم 

 م .1999ـه 1421،  1سمداي٦م اعمجتٝمد وَن٤مي٦م اعم٘متّمد ، اسمـ رؿمد ، دار اسمـ طمزم ، سمػموت ، ط/ (21

قمبد اًم٘م٤مدر ، دار اًمٙمت٥م ك ُمّمٓمٗم اًمبدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام ، احلسلم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اعمٖمرِب ، ت: (22

 م.2117ـه 1428،  1اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/

 م. 2111اًمبدر اعمٜمػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمنمح اًمٙمبػم ، اسمـ اعمٚم٘مـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ،  (23

 م .  2113ـه 1434،  1اًمبزوغ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمبٚمقغ ، ظم٤مًمد اًمدسمٞمخل ، دار اًمتقطمٞمد ًمٚمٜمنم ، ط/ (24

،  2اًمٜمٗمقس وحتٚمٞمٝم٤م سمٛمٕمروم٦م ُم٤مهل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ، اسمـ أِب مجرة ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/هبج٦م  (25

 م .2117ـه 1428
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،  1، دار ـمٞمب٦م ، اًمري٤مض ، ط/ احلسلم آي٧م ؾمٕمٞمدسمٞم٤من اًمقهؿ واْلهي٤مم ، اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد ، ت:  (26

 م .1997ـه 1418

وزارة إوىم٤مف ٤موي ، ت: ٟمقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ، ، ٟم٤مس اًمديـ اًمبٞمْم سٜمـحتٗم٦م إبرار ذح ُمّم٤مسمٞمح اًم (27

 م .2112ـه 1433،  واًمِم١مون اْلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م

،  1دُمِمؼ ، ط/ –حتٗم٦م إطمقذي ، اعمب٤مريمٗمقري ، ت: يقؾمػ احل٤مج ، دار اًمٗمٞمح٤مء ، دار اعمٜمٝمؾ ٟم٤مذون  (28

 م.2111ـه 1432

،  1ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/، ت : ُمسٕمد قمبد احلٛمٞمد ، دار اًم ، اسمـ اجلقزياًمتح٘مٞمؼ ذم ُمس٤مئؾ اخلالف  (29

 .ـه1415

،  1اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ، اعمٜمذري  ، ت: إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/ (31

 ـه.1417

اًمتٕمٞملم ذم ذح إرسمٕملم ، ٟمجؿ اًمديـ اًمٓمقذم  ، ت: أْحد طم٤مج حمٛمد ، ُم١مؾمس٦م اًمري٤من ، اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م ،  (31

 م . 1998ـه 1419، 1ط/

 م.2116ـه 1427،  ٤1مشمؿ اًمرازي ، ت: أْحد ومتحل ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/شمٗمسػم اسمـ أِب طم (32

احلُٛمٞمدي ، ت:  حمٛمد سمـ أِب ٟمٍم ومتقح سمـ قمبد اهلل،  وُمسٚمؿ اًمبخ٤مرياًمّمحٞمحلم  ذمشمٗمسػم همري٥م ُم٤م  (33

 م .1995ـه 1415،  1زسمٞمدة حمٛمد ، ُمٙمتب٦م اًمسٜم٦م ، اًم٘م٤مهرة ، ط/

ـه 1384د اهلل ه٤مؿمؿ ، ذيم٦م اًمٓمب٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة ، اًم٘م٤مهرة ، اًمتٚمخٞمص احلبػم ، اسمـ طمجر ، ت : قمب (34

 م.1964

ت: ،  أبق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري، اًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد (35

 -اًمٜم٤مذ : وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اْلؾمالُمٞم٦م ،  حمٛمد قمبد اًمٙمبػم اًمبٙمري ُمّمٓمٗمك سمـ أْحد اًمٕمٚمقي ،

 ـه.1387اعمٖمرب ، 
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أوقاء ،  وقمبد اًمٕمزيز سمـ ٟم٤مس اخلب٤مين، ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مد اهلل شمٜم٘مٞمح اًمتٜم٘مٞمح ، اسمـ قمبد اهل٤مدي ، ت :  (36

 .م 2117،  ـه 1428 ،  1، ط/ اًمري٤مض ،اًمسٚمػ 

 شمٜمقير احلقاًمؽ ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ، اًمسٞمقـمل ، دار اًمٜمدوة اجلديدة ، سمػموت ، دون شم٤مريخ . (37

ح (38 ِٖمػمِ  اًمت ٜمقير َذْ د إسمراهٞمؿ، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ، ت:  اجل٤َمُِمع اًمّم  د إؾمح٤مق حمٛم  ،  د. حمٛم 

 .م 2111 -ـه  1432،  1، ط/ ُمٙمتب٦م دار اًمسالم، اًمري٤مض

ـه 1423،  5شمقوٞمح إطمٙم٤مم ُمـ سمٚمقغ اعمرام ، قمبد اهلل اًمبس٤مم ، ُمٙمتب٦م إؾمدي ، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، ط/ (39

 م. 2114

ج اًمديـ أبق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم  ،  اجل٤مُمع اًمّمحٞمحاًمتقوٞمح ًمنمح  (41 : دار اًمٗمالح ، تاسمـ اعمٚم٘مـ ها

 .م 2118 -ـه  1429،  1، ط/ ؾمقري٤م ،دار اًمٜمقادر، دُمِمؼ ،  ًمٚمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث

 م.2114ـه 1424، 1، اًمبس٤مم ، ُمٙمتب٦م آرؿم٤مد ، ودار اسمـ طمزم ، ط/ اًمٕمالم ػمشمٞمس (41

 ،  3ط/اًمري٤مض ،ُمٙمتب٦م اْلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،  زيـ اًمديـ قمبد اًمرؤوف اعمٜم٤موي،  اًمتٞمسػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم (42

 .م1988 -ـه 1418

 م.2112ـه 1423،  1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اسمـ رضم٥م ، دار اسمـ رضم٥م ، ُمٍم ، ط/ (43

،  سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،ٛمد سمـ أِب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ؾمٜمـ أِب داود (44

 ـه.1415 ، 2ط/

 ـه .1429طم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ، اسمـ ىم٤مؾمؿ ، ت: قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرْحـ ،  (45

،  قمبداًمٗمت٤مح أبق همدة ، ت:  ٟمقر اًمديـ سمـ قمبداهل٤مدي أبق احلسـ اًمسٜمدي، طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم اًمٜمس٤مئل  (46

 م. 1986 ـه1416،  2، ط/طمٚم٥م ،ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اْلؾمالُمٞم٦م 

 .يمراشمٌم –ىمديٛمل يمت٥م ظم٤مٟم٦م ُم٤مضمف ،  طم٤مؿمٞم٦م اًمسٞمقـمل وآظمريـ قمغم ؾمٜمـ اسمـ (47

،  1احل٤موي اًمٙمبػم ، اح٤موردي ، ت: قمبد اهلل حمٛمد ٟمجٞم٥م ، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِب ، سمػموت ، ط/ (48

 م 2119ـه 1431
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،  1احل٤موي اًمٙمبػم، اح٤موردي  ، ت: قمبد اهلل حمٛمد ٟمجٞم٥م ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِب ، سمػموت ، ط/ (49

 م. 2119ـه 1431

 ـه.1411،  1اعمٜمػم ، اسمـ اعمٚم٘مـ  ، ت: ْحدي قمبد اعمجٞمد ، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ، اًمري٤مض ، ط/ظمالص٦م اًمبدر  (51

 .ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلسـ اًمٓمقد ، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اْلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ أبقاخلالف ،  (51

عمٕمراج اًمدوًمٞم٦م دار ا،  حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم سمـ ُمقؾمك اْلصمٞمقِب اًمَقًم ِقي ، ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك (52

 ـه. 1424 – 1416،  1، ط/ [41 - 6دار آل سمروم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ]ضمـ  -،  [5 - 1ًمٚمٜمنم ]ضمـ 

ضم٤مُمٕم٦م  –اًمرؿمقة ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن إؾمب٤مب وأصم٤مر واًمٕمالج ، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اْلؾمالُمٞم٦م  (53

 .  398 – 363م  ، ص: 2111ـه ، ؿمب٤مط 1431رسمٞمع إول  22سمٖمداد ، سم٤مًمٕمدد 

قمقن ُمـ رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمست٦م ، د. حمٛمد ؾمٕمٞمد رؾمالن ،  دار اًمٗمرىم٤من ، ودار آؾمت٘م٤مُم٦م ، اًم٘م٤مهرة  (54 اًمرواة اعمبد 

 ـه .1434،  1، ط/

 م.2112ـه 1423، 1روو٦م اًمٓم٤مًمبلم ، اًمٜمقوي ، دار اًمقراق ، دار اسمـ طمزم ، سمػموت ، ط/ (55

يؼ طمسـ ظم٤من ،  دار اعمٕمروم٦م (56  ، سمػموت. اًمروو٦م اًمٜمدي٦م ، اًمسٞمد صدِّ

،  قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوطوؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد ، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ، ت:  (57

 م. 1986ـه 1417،  14، ط/ اًمٙمقي٧م،  ُمٙمتب٦م اعمٜم٤مر اْلؾمالُمٞم٦م ،سمػموت ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

ُمٙمتب٦م دار اًم٘م٤مدر ،  ، ت : حمٛمد قمبد أْحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك أبق سمٙمر اًمبٞمٝم٘ملاًمسٜمـ اًمٙمؼمى ،  (58

 م. 1994 ـه 1414ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، ، اًمب٤مز 

٤مومِٕمل (59 ح ُُمْسٜمَد اًمِم  ٤مذِم ذْم َذْ ، ُمٙمتب٦م   َي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، وأْحد سمـ ؾمٚمٞمامن  ، اسمـ إثػم اجلزري ،  ت: اًمِم 

 م. 2115ـه 1426،  1اًمرؿمد ، اًمري٤مض ، ط/

ئع اْلؾمالم ، اعمح٘مؼ احلكم (61 ـه ـ 1/1389د طمسلم حمٛمد ُمٓمبٕم٦م أداب ، طضمٕمٗمر سمـ احلسـ ، ت : قمب ذا

 م .1969

ن.  (61  ذح صحٞمح إدب اعمٗمرد ، طمسلم اًمٕمقايِم٦م ، اعمٙمتب٦م إثري٦م ، قمام 
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ُمٙمتب٦م ، ،  أبق احلسـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اًمبٙمري اًم٘مرـمبلي ، ذح صحٞمح اًمبخ٤مر (62

 .م2113 -ـه 1423،  2، ط/اًمسٕمقدي٦م / اًمري٤مض  ،اًمرؿمد 

 .م2119-ـه 1431،  17، دار اعمٕمروم٦م ، ط ، اًمٜمقوي ٞمح ُمسٚمؿ ذح صح (63

٤مومِٕملِّ  (64 د ، ت: قمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراومٕمل ،  ذُح ُُمْسٜمَد اًمِم  أبق سمٙمر وائؾ حمٛم 

 -ـه  1428 ،  1، ط/ وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اِْلؾمالُمٞم٦م إدارة اًمِم١مون اِْلؾمالُمٞم٦م، ىمٓمر،  سمٙمر زهران

 .م 2117

، ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت ، ًمبٜم٤من ،  أبق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، ُمِمٙمؾ أصم٤مر ذح (65

  م .  1994ـه 1415،  1ط/

، ت : حمٛمد  أْحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمبداعمٚمؽ سمـ ؾمٚمٛم٦م أبق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي،  ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر (66

 ـه. 1399،  1، ط/ سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م زهري اًمٜمج٤مر ، 

 م. 2119ـه 1431،  7اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ أؾمب٤مب اًمٜمزول ، ُم٘مبؾ اًمقادقمل ، دار أصم٤مر ، صٜمٕم٤مء ، ط/ (67

،  6وقاسمط اًمتبديع ، د. حمٛمد ؾمٕمٞمد رؾمالن ، دار اًمّمح٤مسم٦م ، ـمؼمق ، ًمٞمبٞم٤م ، دار اًمٗمرىم٤من ، اًم٘م٤مهرة ، ط/ (68

 م. 2113ـه 1434

ة قمغم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ، اًمّم (69 ٜمٕم٤مين ، ت: قم٤مدل أْحد ، وقمكم ُمٕمقض ، دار اًمٙمت٥م اًمُٕمد 

 م. 1999ـه 1419،  1اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/

، د.ظم٤مًمد اجلريز ، سمال سمٞم٤مٟم٤مت  ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل احلٛمٞمداًمرازي ، ت: د.  اسمـ أِب طم٤مشمؿ،  قمٚمؾ احلدي٨م (71

 ٟمنم.  

 م . 2119،  1/قمٛمدة اًمرقم٤مي٦م قمغم ذح اًمقىم٤مي٦م ، قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط (71

ئر  (72 قمقن إطمد اًمّمٛمد ذح إدب اعمٗمرد ، زيد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مدي اعمدظمكم ، دار اعمػماث اًمٜمبقي ، اجلزا

 م.2113ـه 1434،  1اًمٕم٤مصٛم٦م ، ط/

يؼ طمسـ ظم٤من ، دار اًمٜمقادر ، ط/ (73  .م2119ـه 1431، 1قمقن اًمب٤مري سمحؾ أدًم٦م اًمبخ٤مري ، صدِّ
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،  1، ط/ سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  ل أُملم ىمٚمٕمجل قمبداعمٕمٓم، اسمـ اجلقزي ، ت:  همري٥م احلدي٨م (74

 م . 1985

 م  .2111ـه 1421،  3اًمري٤مض، ط/ -دُمِمؼ ، دار اًمسالم  -ومتح اًمب٤مري ، اسمـ طمجر ، دار اًمٗمٞمح٤مء (75

 م. 2119ـه 1431،  2اًمٗمتح اعمبلم سمنمح إرسمٕملم ، اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل  ، دار اعمٜمٝم٤مج ، ضمدة ، ط/ (76

 دب اعمٗمرد ، ومْمؾ اهلل اجلٞمالين ، دار اًمٗمٞمح٤مء ، دُمِمؼ . ومْمؾ اهلل اًمّمٛمد ذح إ (77

 م . 1997اًمٗم٘مف اْلؾمالُمل وأدًمتف ، وهب٦م اًمزطمٞمكم ، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ ،  (78

 ـه .1432م ، 2111،  5، دار اعمٕمروم٦م ، ط ، اًمٗمػموزأب٤مدياًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  (79

اهلل ، دار اًمٖمرب اْلؾمالُمل ،  اًم٘مبس ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمـ أنس ، اسمق سمٙمر سمـ اًمٕمرِب  ، ت: د. حمٛمد قمبد (81

 م .2118شمقٟمس ، 

، 1ىمتؾ اًمٖمٞمٚم٦م ، إقمداد اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآومت٤مء اًمسٕمقدي٦م ، دار اًم٘م٤مؾمؿ ، اًمري٤مض ، ط/ (81

 م.2111ـه 1421

ة احل٤مصٚم٦م سم٤مًمثقاب ًمٚمٛمٞم٧ّم وإبقيـ " ًمٚمح٤مومظ اًمسخ٤موي ، ط/ (82 ة اًمٕملم سم٤معمن  م  ، 2115ـه 1426،  1ىمر 

 .ِم٤مئر اْلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت دار اًمب

 ،  ٜمداويهد. قمبد احلٛمٞمد  ، ت: ذف اًمديـ احلسلم سمـ قمبد اهلل اًمٓمٞمبل ،  اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ (83

 م. 1997ـه 1417،  1، ط/اًمري٤مض –ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز 

،  1ٞم٦م ، ط/اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ، اسمـ قمدي ، ت: حمٛمد اٟمس ُمّمٓمٗمك اخلـ ، اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معم (84

 م.2112ـه 1433

 5يمِمػ اًمٚمث٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ، حمٛمد سمـ أْحد اًمسٗم٤مريٜمل ، ت: ٟمقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ، دار اًمٜمقادر ، ط/ (85

 م . 2111ـه 1432، 

َراِري ذم يَمِْمِػ ظَمَب٤مي٤م َصِحٞمْح اًمُبَخ٤مري (86 ، ُم١مؾمس٦م  ، حمٛمد اخلرَِض اجلَُٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل يمقصَمر اعَمَٕم٤مين اًمد 

 م.1995ـه 1415،  1ت ، ط/اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػمو
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م  2119، 2جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد ، اهلٞمثٛمل ، ت : حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/ (87

. 

ب  (88 ، سمال  1، اًمٜمقوي ، ت: حمٛمد ٟمجٞم٥م اعمٓمٞمٕمل ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرِب ، ط/اعمجٛمقع ذح اعمٝمذ 

 شم٤مريخ  .

 ـه .1347ؿم٤ميمر ، اًمٓمب٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م ، اعمحغم ، اسمـ طمزم ، ت : أْحد حمٛمد  (89

ـه 1432،  12خمتٍم اًمٗم٘مف اْلؾمالُمل ، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتقجيري ، دار أصداء اعمجتٛمع ، اًم٘مّمٞمؿ ، ط/ (91

 م.2111

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ، ُمال قمكم اًم٘م٤مري ، ت: مج٤مل قمٞمت٤مين ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ،  (91

 م. 2112ـه 1433،  3ط/

 .م2117ـه 1428، 1ار اًمٖمرب آؾمالُمل ، ط/، اسمـ اًمٕمرِب ، دس٤مًمؽ ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ اعم (92

 اعمٙمت٥م آؾمالُمل ، سمػموت. ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ، ُمّمٓمٗمك اًمسٞمقـمل اًمرطمٞمب٤مين ،  (93

دار اًمٗمالح ًمٚمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ ، ت: أبق إؾمح٤مق اسمـ ىمرىمقل  ،  ُمٓم٤مًمع إنقار قمغم صح٤مح أصم٤مر (94

 .م 2112 -ـه  1433 ،  1، ط/ دوًم٦م ىمٓمر ،ف واًمِم١مون اْلؾمالُمٞم٦م وزارة إوىم٤م،  اًمؽماث

ُمٓمبٕم٦م اعمدين ، ُمٍم ، ُمٕم٤مَل ؾمٜمـ أِب داود ، ْحد سمـ ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤مِب ، ت: حمٛمد حمٛمد قم٤مرف ،  (95

 م.2117ـه 1/1428ط

 ـه.1415اعمٕمجؿ إوؾمط ، اًمٓمؼماين  ، ت: ـم٤مرق قمقض اهلل ، دار احلرُملم ، اًم٘م٤مهرة ،  (96

، اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمٚمٜمنم ، وُم١مؾمس٦م اًمري٤من ، سمػموت ،  حمٛمد ؿمٙمقر حمٛمقدًمٓمؼماين ، ت:  اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم، ا (97

 م .2111ـه 1431،  2ط/

 م.2111،  3ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر ، اًمبٞمٝم٘مل ، ت: ؾمٞمد يمنوي ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ،ط/ (98

ِم٤مذزم اًمٜمٞمٗمر ، دار اًمٖمرب اْلؾمالُمل اعمُٕمٚمِؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ ، أبق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم اح٤مزري ، ت :حمٛمد اًم (99

 م . 1992،  2، سمػموت ، ط/

 اعمٖمٜمل ، اسمـ ىمداُم٦م ، ـمبٕم٦م دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرِب ، سمػموت . (111
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، أبق اًمٕمب٤مس اًم٘مرـمبل ، ت: د.حمٞمل اًمديـ ُمستق ، ويقؾمػ  ح٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿاعمٗمٝمؿ  (111

 م.2118ـه 1429،  4، ط/ قمكم ، وأْحد حمٛمد ،  وحمٛمقد إسمراهٞمؿ ، دار اسمـ يمثػم ، دُمِمؼ

 ـه.1332،  1اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ، أبق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرِب ، سمػموت ، ط/ (112

ـه 1433،  2اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة ، ظمٚمٞمؾ قمبد اًمٙمريؿ يمقٟمٜم٩م ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط/ (113

 م .2112

 .م2119ـه 1431،  1اًمٕم٤معمٞم٦م ، دُمِمؼ ، ط/ ُمٞمزان اْلقمتدال ، اًمذهبل ، ت : حمٛمد روقان ، اًمرؾم٤مًم٦م (114

 حت٘مٞمؼ : ؾمٛمػم سمـ أُملم اًمزهػمي،  ق طمٗمص قمٛمر سمـ أْحد سمـ قمثامن سمـ ؿم٤مهلم، أب ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمسقظمف (115

 .م1988 ،ـه 1418 ،  1، ط/ اًمزرىم٤مء، ُمٙمتب٦م اعمٜم٤مر ، 

٤مِج  (116 ُمػمي ، دار اعمٜمٝم٤مج ،  اًمٜم ْجِؿ اًْمَقه   م. 2117ـه 1428،  2ضمدة ، ط/ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ، يمامل اًمديـ اًمد 

ُمػمي ، دار اعمٜمٝم٤مج ، ضمدة ، ط/ (117 ٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ، يمامل اًمديـ اًمد   م . 2117ـه 1428،  2اًمٜمجؿ اًمقه 

،  11ري٤مض ، ط/اسمـ طمجر ، ت: قمكم احلٚمبل ، دار اسمـ اجلقزي ، اًمٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخب٦م اًمٗمٙمر ،  (118

 ـه. 1427

ي٦م ، اًمزيٚمٕمل ، ت: أْحد  (119  م .2111،  3ؿمٛمس اًمديـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط/ٟمّم٥م اًمرا

اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن )شمٗمسػم اح٤موردي( ، اح٤موردي ، ت: اًمسٞمد سمـ  قمبد اعم٘مّمقد ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  (111

 سمػموت.

 م.2111ـه 1432، 1اسمـ إثػم ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون ، ط/اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثر  (111

 م . 2114ـه 1424،  1: أْحد إسمراهٞمؿ ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرِب ، سمػموت ، ط/ٟمٞمؾ إوـم٤مر ، اًمِمقيم٤مين ، ت  (112
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 فهرست  احملتويات
 اًمّمٗمح٦م  اعمقوقع 

  اعم٘مّدُم٦م 

رَ  احلدي٨م إول : ا َٓ َِضَ َر َو َٓ ََضَ  {   } 5 

ـُ آَدَم اْٟمَ٘مَٓمَع قَمٜمُْف قَمَٛمٚمُ   احلدي٨م اًمث٤مين :  ـْ صَماَلٍث : َصَدىَم٦ٍم ضَم٤مِرَي٦مٍ } إَذا َُم٤مَت اسْم ٓ  ُِم  9 {...ُف إ

 13 }اًْمَٕم٤مئُِد ذِم ِهَبتِِف يَم٤مًْمَٙمْٚم٥ِم َيِ٘ملُء صُمؿ  َيُٕمقُد ذِم ىَمٞمْئِِف {  احلدي٨م اًمث٤مًم٨م :

٤مَٟملْمِ احلدي٨م اًمراسمع :   17 : اًم ِذي َيتََخغم  ذِم ـَمِريِؼ اًمٜم ٤مِس ، َأْو فمِٚمِِّٝمْؿ { } اشم ُ٘مقا اًمٚم ٕم 

َٓ َيِرُث اًْمَٙم٤مومُِر اعْمُْسٚمَِؿ {ي٨م اخل٤مُمس : احلد َٓ َيِرُث اعْمُْسٚمُِؿ اًْمَٙم٤مومَِر ، َو  { 21 

ٌء {  احلدي٨م اًمس٤مدس : ػَماِث َرْ
ِ
ـْ اعْم  23 } ًَمٞمَْس ًمِْٚمَ٘م٤مشمِِؾ ُِم

ـْ ُأودَِع َوِديَٕم٦ًم وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمِْف َواَمٌن {احلدي٨م اًمس٤مسمع :   26 } َُم

ـْ َرهِم٥َم ًَمِٙمٜمِّ  }احلدي٨م اًمث٤مُمـ:  ُج اًمٜمَِّس٤مَء وَمَٛم  29 { ...ل َأن٤َم ُأَصكمِّ َوَأن٤َمُم ، َوَأُصقُم َوُأوْمٓمُِر ، َوَأتََزو 

٤مهِل٤َم َوحِلََسبَِٝم٤م َوجِلاََمهِل٤َم َوًمِِديٜمَِٝم٤م احلدي٨م اًمت٤مؾمع :  َ
ِ
َْرسَمٍع : ح ِٕ َُة   33 {.....} شُمٜمَْٙمُح اعْمَْرأ

ٓ  سمِقَ احلدي٨م اًمٕم٤مذ :  َٓ ٟمَِٙم٤مَح إ  36 زِمٍّ {} 

ضَمَٝم٤م  } َأن  ضَم٤مِرَي٦ًم سمِْٙمراً احلدي٨م احل٤مدي قمنم :   41 {....َأت٧َْم اًمٜم بِل   وَمَذيَمَرْت : َأن  َأب٤َمَه٤م َزو 

 قَم٤مَم َأْوـَم٤مٍس ذِم اعْمُتَْٕم٦ِم احلدي٨م اًمث٤مين قمنم : 
ِ
َص َرؾُمقُل اَّلل   43 {....} َرظم 

: َراضِمْع اُْمَرأَتَؽ} ـَمٚم َؼ َأبُق ُريَم٤مٟمَ احلدي٨م اًمث٤مًم٨م قمنم : 
ِ
 46 {..٦َم ُأم  ُريَم٤مَٟم٦َم ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّلل 
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تِل اخْلََٓم٠َم َواًمٜمِّْسٞم٤َمَن احلدي٨م اًمراسمع قمنم :  ـْ ُأُم  َ شَمَٕم٤ممَم َوَوَع قَم  51 { ...: }إن  اَّلل 

ـْ اًمٜم ٤مئِِؿ طَمت ك احلدي٨م اخل٤مُمس قمنم :  ـْ صَماَلصَم٦ٍم قَم  56 {.....َيْسَتٞمِْ٘مَظ } ُرومَِع اًْمَ٘مَٚمُؿ قَم

َت٤مِن {احلدي٨م اًمس٤مدس قمنم :  ٦ُم َواعْمَّم  ُم اعْمَّم  َٓ حُتَرِّ  { 61 

ُ احلدي٨م اًمس٤مسمع قمنم:  ٓ  اَّلل  َٓ إهَلَ إ َٓ ََيِؾ  َدُم اُْمِرٍئ ُُمْسٚمٍِؿ َيِْمَٝمُد َأْن   {..... } 64 

َك ومِٞمِف َأْهُؾ ◙ }ىُمتَِؾ هُماَلٌم هِمٞمَٚم٦ًم ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم:   67 {....: ًَمْق اؿْمؽَمَ

ـِ وَمَس٠َمُخقَه٤ماحلدي٨م اًمت٤مؾمع قمنم:   72 { ....} َأن  ضَم٤مِرَي٦ًم ُوضِمَد َرْأؾُمَٝم٤م ىَمْد ُرض  سَملْمَ طَمَجَرْي

ـْ شَمَٓمب ٥َم احلدي٨م اًمٕمنمون :  ـْ سم٤ِمًمٓم٥ِّمِّ َُمْٕمُرووم٤مً  -} َُم  78 {...وَماَم ُدوََن٤َم وَم٠َمَص٤مَب َٟمْٗمس٤مً  - َوََلْ َيُٙم

ـْ سَمَٖمك  احلدي٨م احل٤مدي واًمٕمنمون :  ومِٞمَٛم
ِ
ـَ ُأمِّ قَمبٍْد ، يَمٞمَْػ طُمْٙمُؿ اَّلل   82 { ...} َهْؾ شَمْدِري َي٤م اسْم

ـْ اًمٓم ٤مقَم٦ِم ، َووَم٤مَرَق اجْلاََمقَم٦َم احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنمون :  ـْ ظَمَرَج قَم  89 { ...} َُم

ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن  احلدي٨م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون :  93 ٤مًمِِف ، وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمٌد {ُمَ : } َُم

َل ِديٜمَُف وَم٤مىْمُتُٚمقُه {احلدي٨م اًمراسمع واًمٕمنمون :  ـْ سَمد   96 } َُم

 {احلدي٨م اخل٤مُمس واًمٕمنمون : 
ِ
 ِهَل اًْمُٕمْٚمٞم٤َم وَمُٝمَق ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل 

ِ
ـْ ىَم٤مشَمَؾ ًمِتَُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اَّلل   99 } َُم

 احلدي٨م اًمس٤مدس واًمٕمنمون : 
ِ
َر َأُِمػماً  ♀ } يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّلل   113 { .... إَذا َأُم 

ـ  ؾَمبِٞمالً احلدي٨م اًمس٤مسمع واًمٕمنمون :  ُ ُ هَل  111 {.... } ظُمُذوا قَمٜمِّل ، ظُمُذوا قَمٜمِّل ، وَمَ٘مْد ضَمَٕمَؾ اَّلل 

 احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون : 
ِ
ٜمؼَْمِ  ♀} َح ٤م َٟمَزَل قُمْذِري ىَم٤مَم َرؾُمقُل اَّلل 

ِ
 119 { ...قَمغَم اعْم

ٓ  ذِم ُرسُمِع ِديٜم٤َمٍر وَمَّم٤مقِمًدا {ي٨م اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون : احلد ٤مِرِق إ َٓ شُمْ٘مَٓمُع َيُد اًمس   { 123 
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 ؟ صُمؿ  ىَم٤مَم وَمَخَٓم٥َم احلدي٨م اًمثالصمقن : 
ِ
ـْ طُمُدوِد اَّلل   129 { ....} َأتَِْمَٗمُع ذِم طَمدٍّ ُِم

َب َاخْلَٛمْ  } احلدي٨م احل٤مدي واًمثالصمقن :  138 { ....َر، وَمَجَٚمَدُه سمَِجِريَدشَملْمِ َأتَك سمَِرضُمٍؾ ىَمْد َذِ

َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ { احلدي٨م اًمث٤مين واًمثالصمقن : َ ََلْ جَيَْٕمْؾ ؿِمَٗم٤مَءيُمْؿ ومِٞماَم طَمر   145 } إن  اَّلل 

 شَمَٕم٤ممَم احلدي٨م اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن : 
ِ
ـْ طُمُدوِد اَّلل  ٓ  ذِم طَمدٍّ ُِم ِة َأؾْمَقاٍط إ َٓ جُيَْٚمُد وَمْقَق قَمنَمَ  {} 147 

ٌم { احلدي٨م اًمراسمع واًمثالصمقن : َب٤مِع وَم٠َميْمُٚمُف طَمَرا ـْ اًمسِّ  152 } يُمؾ  ذِي َٟم٤مٍب ُِم

َ َيٜمَْٝم٤ميُمْؿ َأْن حَتْٚمُِٗمقا سمِآب٤َمئُِٙمؿْ  احلدي٨م اخل٤مُمس واًمثالصمقن : َٓ إن  اَّلل   156 { ....} َأ

ـْ اًمٜم ْذِر َوىَم٤مَل إٟم ُف  }احلدي٨م اًمس٤مدس واًمثالصمقن :   163 { ...َٓ َي٠ْمِِت سمَِخػْمٍ ََنَك قَم

 احلدي٨م اًمس٤مسمع واًمثالصمقن : 
ِ
ـَ َرؾُمقُل اَّلل  اِرَ َواعْمُْرشَمٌِمَ ذِم احْلُْٙمِؿ { ♀} ًَمَٕم  169 اًمر 

قَمك َٟم٤مٌس دَُِم٤مَء ِرضَم٤مِل احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن:  د  َٓ ُهْؿ   175 { ...} ًَمْق ُيْٕمَٓمك اًمٜم ٤مُس سمَِدقْمَقا

 178 { ....:} طَمؼ  اعْمُْسٚمِِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِِؿ ؾِم٧مٌّ الصمقن احلدي٨م اًمت٤مؾمع واًمث

َث يَمَذَب  : } آَي٦ُم احلدي٨م إرسمٕمقن    188 {....اعْمُٜم٤َمومِِؼ صَماَلٌث: إَذا طَمد 

 193 صمب٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع

 213 ومٝمرؾم٧م  اعمحتقي٤مت

 


