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 اظمؿؾؽي ايمعرزمقي ايمًعقديي

 صمومعي أم ايمؼرى

 

يػ  141احلديٌ ايمممر  
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 إؽمتوذ ايمدىمتقر

 مقهمؼ زمـ فمٌداهلل زمـ فمٌدايمؼودر
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الم فمعم كٌقـو حمؿد وفمعم آيمِف وصحٌف  ًر الة وايم احلؿد هلل رب ايمعوظمكم وايمصر

و زمعد:أمجعكم  ... أمر

يػ اظمودة  وهمؼ اظمـفٍ اظمؼرر، وسمتؿقز  141هذه ُمذىمرة احلديٌ ايمممر

 قًفؾ فمعم ؿمالزمـو آؽمتػودة مـفو... وايمقوقح، يمزموٓطمتصور اظمػقد، 

 كًلل اهلل سمعولم ايمؼٌقل، وإصمر ظمِـ ىمتٌفو، وومرأهو...

ؿقع ايمعؾقؿ...  ًر  إكف هق ايم

 وآطمر دفمقاكو أن احلؿد هلل ربِّ ايمعوظمكم.
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                           وذضمف  ايمٌخوري اإلموم صحقح: فمـ يًغمة كٌذة  أوًٓ :

  حمؿد زمـ إؽمعافمقؾ زمـ إزمراهقؿ زمـمميمػف هق اإلموم احلجي احلوهمظ أزمق فمٌد اهلل

 ...اظمغغمة ايمٌخوري اجلعػل

يقم اجلؿعي شمويمٌ فممم ؾمقال ؽمـي أرزمع و سمًعكم و  -رمحف اهلل  -يمد ايمٌخوري وُ 

 .هـ194موئي:

هـ فمـ اشمـتكم و 256و سمقدم يقم ايمًًٌ نمرة ؾمقال ؽمـي ؽمً و مخًكم و موئتكم 

 ؽمتكم ؽمـي إٓ شمالشمي فممم يقمو

و صحقح ايمٌخوري هق أول مصـػ دم ايمصحقح اظمجرد... ضمقٌ أن ايمٌخوري 

 ...رمحف اهلل هق أول مـ افمتـك زمجؿع صحوح احلديٌ

 صح ايمؽتى زمعد ىمتوب اهلل فمز وصمؾأوهق 

ح اظمختٌم دم أمقر رؽمقل اهلل اجلومع اظمًـد ايمصحق))زمــو ومد وؽمؿ ىمتوزمف 

 (.)اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ و ؽمــف و أيومف صعم

ؽمٌى مجعف يمؾصحقح : مو رواه فمـف إزمراهقؿ زمـ معؼؾ ايمـًػل ومول ايمٌخوري :ىمـو 

ا يمصحقح ؽمـي ايمـٌل  فمـد إؽمحوق زمـ راهقيف : همؼول: يمق مجعتؿ ىمتوزمو خمتٌم

هملطمذت دم مجع اجلومع  )همقومع دم ومؾٌل:ومول  صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ؟

 .دم زمضع فمممة ؽمـي أيمػف ومد ايمصحقح. 

ومجؾي مو همقف ؽمٌعي آٓف و موئتون و مخًي و ؽمٌعقن ضمديثو زموظمؽررة 

  .ضمديثو. و زمحذف اظمؽررة أرزمعي آٓف7275
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و مل حيظ ىمتوب زمعد ىمتوب اهلل زمعـويي ايمعؾعاء مثؾ مو ضمظل ىمتوب صحقح 

عؾعاء واظمميمػقن زمف : ذضًمو يمف واؽمتـٌوؿمًو يمألضمؽوم مـف ايمٌخوري ، همؼد افمتـك ايم

وسمؽؾعًا فمعم رصمويمف وسمعويمقؼف وذضمًو يمغريٌف وزمقوكًو ظمشؽالت إفمرازمف إلم نمغم 

ذيمؽ ، وومد سمؽوشمرت ذوضمف ضمتك زمؾغ فمدد ذوضمف وايمتعؾقؼوت فمؾقف أىمثر مـ 

  : صحقح ايمٌخوري ذح ايمٌوري همتح موئي وشمالشمكم ذضمًو ، وأؾمفر هذه 

ق يمؾحوهمظ ايمعالمي ؾمقخ اإلؽمالم أيب ايمػضؾ أمحد زمـ فمقم زمـ ضمجر وه 

هـ( ، وذضمف مـ أفمظؿ ذوح ايمٌخوري زمؾ هق  852ايمعًؼالين اظمتقدم ؽمـي ) 

أمغم سمؾؽ ايممموح ىمؾفو همال يداكقف ذح وٓ هجرة زمعد ايمػتح ىمعا ومول ايمعالمي 

 يًتحؼ مو  اايمشقىموين ، وومد اؽمتغرق سمليمقػف مخًًو وفممميـ فمومًو ، وومد يمؼل هذ

 وايمؼٌقل واكتمم دم أهموق ضمتك نمطً ؾمفرسمف ؽموئر ايممموح ايمشفرة مـ

                                        وذضمف مًؾؿ اإلموم  شموكقًو : كٌذة فمـ صحقح

مميمػف هق اإلموم احلوهمظ احلجي أزمق احلًكم مًؾؿ زمـ احلجوج زمـ مًؾؿ 

 .ايمؼشغمي ايمـقًوزمقري

هـ... و سمقدم دم اخلومس و ايمعمميـ مـ رصمى ؽمـي 204موئتكم ويمد ؽمـي ارزمع و 

 . هـ رمحف اهلل261إضمدى و ؽمتكم و موئتكم 

و اإلموم مًؾؿ هق سمؾؿقذ ايمٌخوري و طمرجيف: همفق آطمذ فمـف... و يمذا ومقؾ: يمقٓ 

 ايمٌخوري ظمو راح مًؾؿ و ٓ صموء

ذه و ىمعا سمؼدم أن ايمٌخوري هق أول مـ مجع ايمصحقح.......همؼد سماله سمؾؿق

 .ايمـجقى مًؾؿ زمـ احلجوج دم ذيمؽ

و صحقحو ايمٌخوري و مًؾؿ مهو أصح ايمؽتى زمعد ىمتوب اهلل: : و ومد أمجعً 
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  .إمي فمعم سمؾؼل ىمتوزمقفعا زمويمؼٌقل

و يمقس دم ايمؽتى أصح مـفعا*.:.* زمعد ايمؼران و هلذا   يؼقل اإلموم ايمًققؿمل: 

  .ومدمو

و      120000ومجؾي مو دم صحقح مًؾؿ مـ إضموديٌ اشمـو فممم أيمػو زموظمؽررة

 .40000زمحذف اظمؽررة كحق أرزمعي آٓف

وومد ذح ايمؽتوب ايمعديد مـ ايمعؾعاء يمٌويمغ أمهقتف ، وىمون مـ زمقـفؿ اإلموم 

 ايمـقوي ذف زمـ حيل احلوهمظ وأضمد ىمٌور أئؿي ايمشوهمعقي دم فمٌمه اإلموم 

هـ( وؽمعاه : اظمـفوج دم ذح صحقح مًؾؿ زمـ 676) ايمشوهمعل اظمتقذم ؽمـي

وهق ذح وؽمط مجع فمدة ذوح ؽمٌؼتف، ومـ أؾمفر ذوح صحقح  ,  احلجوج

 مًؾؿ

ضمقٌ ذح صحقح مًؾؿ ذضمو واهمقو مـ اجلوكى ايمؾغقي ضمقٌ ضمؾؾ فمٌوراسمف 

وووح معوكقفو ومـ اجلوكى ايمػؼفل ضمقٌ اؽمتخرج ايمػقائد ايمعؾؿقي وايمػؼفقي مـ 

ايممميػي ويٌكم آراء ايمعؾعاء . ىمذيمؽ يذىمر ايمروايوت إطمرى إضموديٌ 

 يمألضموديٌ دم ىمثغم مـ اظمقاوع
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 .مؼدمي دم اإليعان اإلؽمالم

أي : زمؿصدق  {ومو أكً زمؿممـ يمـو  }اإليعان يُمغي ً : ايمتصديؼ . ومـف ومقيمف سمعولم 

  يمـو

ومول ازمـ ايمؼّقؿ : )ضمؼقؼي اإليعان مرىمٌي مـ ومقل و فمؿؾ ، و ايمؼقل ومًعان : ومقل 

و ومقل ايمؾًون و هق ايمتؽؾؿ زمؽؾؿي  -يعـل ايمتصديؼ  -ايمؼؾى وهق آفمتؼود 

فمؿؾ  : ، وايمعؿؾ ومًعان -آ اهلل حمؿد رؽمقل اهلل  فٓ إيميعـل ؾمفودة  -اإلؽمالم 

يمخ ، وفمؿؾ اجلقارح همنذا زايمً ايمؼؾى وهق ايمـقي ، آطمالص و اخلقف . . . ا

 (.26هذه آرزمع زال اإليعان ( )ىمتوب ايمصالة ص 

يعان : هق افمتؼود ايمؼؾى و ومقل ايمؾًون و فمؿؾ اإل: )   واصطالضمًو هق

 اإلؽمالم هق آؽمتًالم هلل وضمده وآكؼقود إيمقف واإلطمالص يمف  (اجلقارح

اإليعان، وأكف إذا ومرن مع و اإلؽمالم فمـد اإلؿمالق يشؿؾ ايمديـ ىمؾف ويدطمؾ همقف 

اإليعان هُمنِّ اإلؽمالم زموٕفمعال ايمظوهرة مـ أومقال ايمؾًون وفمؿؾ اجلقارح، وهُمنِّ 

 .اإليعان زموٕفمعال ايمٌوؿمـي مـ افمتؼودات ايمؼؾقب وأفمعاهلو

 .اإليعان يزيد ويـؼص

اإليعان يزيد ويـؼص : يزيد زمويمطوفمي، ويـؼص زموظمعصقي: همزيودة اإليعان وردت 

ْؿ ِيعَاكو﴿اهلل دم ومقيمف سمعولم دم ىمتوب  ًْ فَمَؾْقِفْؿ آَيوسُمُف َزاَدْْتُ (: 2)إكػول:﴾َوإَِذا سُمؾَِق

ـَ دِم ﴿وومقيمف سمعولم  و ايمرِذي وَن * َوَأمر ٌْمِمُ َت ًْ ْؿ إِيعَاكًو َوُهْؿ َي ـَ آَمـُقا هَمَزاَدْْتُ و ايمرِذي هَمَلمر
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ْؿ ِرصْمًًو إلَِم  ِفْؿ َوَموسُمقا َوُهْؿ ىَموهمُِرونَ وُمُؾقِِبِْؿ َمَرٌض هَمَزاَدْْتُ ًِ -124)ايمتقزمي:﴾ِرصْم

125). 

يمؼقً أىمثر مـ أيمػ رصمؾ مـ ايمعؾعاء زموٓمصور ، همعا  "ومول اإلموم ايمٌخوري :

 " رأيً أضمدا خيتؾػ دم أن اإليعان ومقل وفمؿؾ ، ويزيد ويـؼص

 اإليعان ومقل وفمؿؾ

ايمؾًون وومقل ايمؼؾى، معتؼد أهؾ ايمًـي ، أن اإليعان مؽقن مـ أرزمعي أؾمقوء ومقل 

وفمؿؾ ايمؼؾى وفمؿؾ اجلقارح، ومقل ايمؾًون وهق ايمـطؼ، وومقل ايمؼؾى وهق 

ايمتصديؼ واإلومرار، وفمؿؾ ايمؼؾى وهق ايمـقي واإلطمالص وايمصدق واظمحٌي، 

وفمؿؾ اجلقارح وهل مو يٌوذ اإلكًون مـ إفمعال زمجقارضمف، مـ ايمصالة 

 ،وايمصقوم واحلٍ وزمر ايمقايمديـ، وصؾي ايمرضمؿ ونمغم ذيمؽ

 مو ايمػرق زمكم اظمممـ واظمًؾؿ ، وهؾ ىمؾ مًؾؿ مممـ؟

إن حتديد ايمػرق زمكم اظمممـ واظمًؾؿ يـٌـل فمعم حتديد ايمػرق زمكم اإلؽمالم 

 ,واإليعان، وايمؼوفمدة فمـد ايمعؾعاء: أهنعا إذا اصمتؿعو اهمؼمومو، وإذا اهمؼمومو اصمتؿعو

فمعال همنذا ورد اإلؽمالم واإليعان دم كص واضمد، ىمون معـك اإلؽمالم: إ   

فَْمَراُب ﴿ايمظوهرة. ومعـك اإليعان: آفمتؼودات ايمٌوؿمـي، ىمؼقيمف سمعولم:  ْٕ ًِ ا وَمويَم

ـْ وُمقيُمقا َأؽْمَؾْؿـَو َوظَمرو َيْدطُمِؾ اإليعان دِم وُمُؾقزمُِؽؿْ 
 ﴾آَمـرو وُمْؾ مَلْ سُمْمِمـُقا َويَمؽِ

 [14]احلجرات:
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ـَ فِمـَْد ﴿أمو إذا ذىمر اإلؽمالم وضمده دطمؾ دم معـوه اإليعان، ىمؼقيمف سمعولم:  ي إِنر ايمدِّ

 .[19]آل فمؿران: ﴾اإلؽمالم اهلل

ـْ َيْؽُػْر زمِوإليعان  وإذا ذىمر اإليعان وضمده دطمؾ همقف اإلؽمالم، ىمؼقيمف سمعولم: ) َوَم

 .[5هَمَؼْد ضَمٌَِط فَمَؿُؾُف( ]اظموئدة:

مـ مًؾؿ، ويمقس ىمؾ مًؾؿ مممـًو، يمذيمؽ حيؽؿ وفمعم هذا ايمتػصقؾ، همنن ىمؾ مم

يمؾؿـوهمؼ دم أضمؽوم ايمدكقو زموإلؽمالم، وومؾٌف طموٍو مـ اإليعان، وإن موت فمعم كػوومف 

 .همفق دم أطمرة مـ اخلوهيـ

 و ٓ يؽػر أضمد مـ أهؾ ايمؼٌؾي زمذكى دون ايمممك زموهلل هذا هق مذهى أهؾ ايمًـي

  

مـ صحقح  وأدابوايمصؾي أضموديٌ خمتورة مـ ىمتوب اإليعان وىمتوب ايمػم 

 مًؾؿ ، مع ذضمفو مـ ذح ايمـقوي، زمتٌمف يًغم، وزيودات يًغمة

 ىمتوب اإليعان

وِن َوُوصُمقِب اإليعان  ًَ ضْم ومول اإلموم مًؾؿ : زَموب زَمَقوِن اإليعان َواإلؽمالم َواإْلِ

ٌَوِت وَمَدِر  ـُ زمِويْمَؼَدِر  اهللزمِنشِْم َٓ ُيْمِم ـْ  ي ِِمر يمِقِؾ فَمعَم ايمترػَمِّ ٌَْحوَكُف َوسَمَعولَم َوزَمَقوِن ايمدر ؽُم

فِ     َوإنِْماَلِظ ايْمَؼْقِل دِم ضَمؼِّ

َؾَقاِت ايمرتِل ِهَل َأضَمُد َأْرىَموِن اإلؽمالم  زَموب زَمَقوِن ايمصر
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ٌَْقِد  ـَ فُم ـْ  اهللَصعمر  اهللَيُؼقُل صَموَء َرصُمٌؾ إلَِم َرؽُمقِل  اهللفمـ ؿَمْؾَحَي زْم َؿ ِم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ َرؽُمقِل  َٓ َكْػَؼُف َمو َيُؼقُل ضَمترك َدَكو ِم َؿُع َدِوير َصْقسمِِف َو ًْ ْأِس َك  اهللَأْهِؾ َكْجٍد شَموئُِر ايمرر

ـْ اإلؽمال اهللَصعمر  َلُل فَم ًْ َؿ هَمنَِذا ُهَق َي فَمَؾْقِف  اهللَصعمر  اهللم هَمَؼوَل َرؽُمقُل فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َع  ٓر َأْن سَمطرقر َٓ إِ ـر وَموَل  ُه ْقَؾِي هَمَؼوَل َهْؾ فَمقَمر نَمغْمُ َؿ مَخُْس َصَؾَقاٍت دِم ايْمَقْقِم َوايمؾر َوؽَمؾر

عَ  ٓر َأْن سَمطرقر َٓ إِ ُه هَمَؼوَل   اهللَوَذىَمَر يَمُف َرؽُمقُل  َوِصَقوُم ؾَمْفِر َرَمَضوَن هَمَؼوَل َهْؾ فَمقَمر نَمغْمُ

َع وَموَل هَمَلْدزَمَر  اهللَصعمر  ٓر َأْن سَمطرقر َٓ إِ َهو وَموَل  ىَموَة هَمَؼوَل َهْؾ فَمقَمر نَمغْمُ َؿ ايمزر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

صُمُؾ َوُهَق َيُؼقُل وَ  َٓ َأْكُؼُص ِمـُْف هَمَؼوَل َرؽُمقُل  اهللايمرر  اهلل َصعمر  اهللَٓ َأِزيُد فَمعَم َهَذا َو

َؿ َأهْمَؾَح إِْن َصَدَق   فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

 ايمممح : ومقيمف )شموئر ايمرأس ( ؾمعر وموئؿ و مـتػش

ومقيمف ) كًؿع دوى صقسمف وٓ كػؼف مو يؼقل ( دوى صقسمف فمده دم اهلقاء ومعـوه 

 ؾمدة صقت ٓ يػفؿ

ايمطوء  زمتشديد سمطقع همقف اظمشفقر(  سمطقع أن إٓ ٓ  ومقيمف ) هؾ فمعم نمغمهو ؟ ومول:

وهق حمتؿؾ يمؾتشديد وايمتخػقػ، وهق اؽمتثـوء مـؼطع ومعـوه يمؽـ يًتحى يمؽ 

 أن سمطقع

هملدزمر ايمرصمؾ وهق يؼقل واهلل ٓ أزيد فمعم هذا وٓ أكؼص همؼول رؽمقل اهلل ): ومقيمف

صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ أهمؾح ان صدق( هذا ايمػالح راصمع إلم اظمجؿقع زمؿعـك أكف 

ٕكف أسمك زمعا فمؾقف ومـ أسمك زمعا فمؾقف همفق مػؾح اذا مل يزد ومل يـؼص ىمون مػؾحو 



11 

 

زمديمقؾ روايي )هملدزمر ايمرصمؾ وهق يؼقل واهلل ٓ أزيد وٓ أكؼص ِمو همرض اهلل سمعولم 

 (. فمعم ؾمقئو

سمـٌقف : مل يلت دم هذا احلديٌ ذىمر احلٍ وىمذا مل يذىمر دم زمعضفو ايمصقم ومل 

ب ايمؼويض فمقوض يذىمر دم زمعضفو ايمزىموة وذىمر دم زمعضفو صؾي ايمرضمؿ ، وومد أصمو

زمون هذا يمقس زموطمتالف صودر مـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ زمؾ هق مـ 

 (سمػووت ايمرواة دم احلػظ وايمضٌط همؿـفؿ مـ ومٌم هموومتٌم فمعم مو ضمػظف هملداه

ومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ) أهمؾح وأزمقف ان صدق ( يمقس هق ضمؾػو اكعا هق ىمؾؿي  

نمغم وموصدة ِبو ضمؼقؼي احلؾػ وايمـفل  صمرت فمودة ايمعرب أن سمدطمؾفو دم ىمالمفو

 وومقؾ حيتؿؾ أن يؽقن هذا ومٌؾ ايمـفل فمـ احلؾػ زمغغم اهلل سمعولم واهلل أفمؾؿ

ودم هذا احلديٌ أن ايمصالة ايمتل هل رىمـ مـ أرىمون اإلؽمالم ايمتل أؿمؾؼً دم  

زموومك إضموديٌ هل ايمصؾقات اخلؿس وأهنو دم ىمؾ يقم ويمقؾي فمعم ىمؾ مؽؾػ 

 .زمـفو

  

ـريَ زَموب  َؽ زمعَِا ُأِمَر زمِِف َدطَمَؾ اجْلَ ًر ـْ ََتَ ـرَي َوَأنر َم  زَمَقوِن اإليعان ايمرِذي ُيْدطَمُؾ زمِِف اجْلَ

 اهللَصعمر  اهللفمـ َأيب َأيُّقَب آكصوري ريض اهلل فمـف َأنر َأفْمَرازمِقًّو فَمَرَض يمَِرؽُمقِل 

َؿ َوُهَق دِم ؽَمَػٍر هَمَلطَمَذ زمِِخَطومِ  َأْو َيو  اهللَكووَمتِِف َأْو زمِِزَموِمَفو شُمؿر وَموَل َيو َرؽُمقَل  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ِلُّ َصعمر  ـْ ايمـروِر وَموَل هَمَؽػر ايمـٌر ٌَوفِمُديِن ِم ـرِي َوَمو ُي ـْ اجْلَ زُمـِل ِم يِن زمعَِا ُيَؼرِّ ُد َأطْمػِمْ حُمَؿر

َؿ شُمؿر َكَظَر دِم َأْصَحوزمِِف شُمؿر وَموَل يمَ  اهلل ًَ فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َؼ َأْو يَمَؼْد ُهِدَي وَموَل ىَمْقَػ وُمْؾ َؼْد ُوهمِّ



11 

 

ِلُّ َصعمر  ٌُُد  اهللوَموَل هَمَلفَموَد هَمَؼوَل ايمـٌر َؿ سَمْع اَلَة  اهللفَمَؾْقِف َوؽَمؾر ُك زمِِف ؾَمْقًئو َوسُمِؼقُؿ ايمصر َٓ سُممْمِ

ضِمَؿ َدْع ايمـرووَميَ  ىَموَة َوسَمِصُؾ ايمرر  َوسُمْمِِت ايمزر

 ازمقو ( هق زمػتح اهلؿزة وهق ايمٌدوي ايمذي يًؽـ ايمٌودييايمممح : ومقيمف ) أن أفمر

ومهو سمشد زمف  وايمزايومقيمف ) هملطمذ زمخطوم كوومتف أو زمزمومفو ( مهو زمؽن اخلوء 

 .آزمؾ مـ ضمٌؾ وؽمغم وكحقه يمتؼود زمف سرؤو

حتًـ إلم أومورزمؽ ذوى  أيومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ) وسمصؾ ايمرضمؿ ( 

 رمحؽ زمعا سمقن فمعم ضمًى ضمويمؽ وضموهلؿ

وومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ) دع ايمـوومي ( اكعا ومويمف ٕكف ىمون ِمًؽو زمخطومفو أو 

 زمومفو يمقتؿؽـ مـ ؽممايمف زمال مشؼي همؾعا ضمصؾ صمقازمف ومول دفمفو

  

 زَموب زَمَقوِن َأْرىَموِن اإلؽمالم َوَدفَموئِِؿِف ايْمِعَظومِ 

ـِ  ـْ ازْم ِلِّ َصعمر فَم ـْ ايمـٌر َؿ وَموَل زُمـَِل اإلؽمالم فَمعَم  اهللفُمَؿَر ريض اهلل فمـفعا فَم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َد  ٍي فَمعَم َأْن ُيَقضمر ًَ ٍِّ هَمَؼوَل  اهللمَخْ ىَموِة َوِصَقوِم َرَمَضوَن َواحْلَ اَلِة َوإِيَتوِء ايمزر َوإوَِموِم ايمصر

ـْ  ٍُّ ، َهَؽَذا ؽَمِؿْعُتُف ِم َٓ ِصَقوُم َرَمَضوَن َواحْلَ ٍُّ َوِصَقوُم َرَمَضوَن ؟ وَموَل  َرصُمٌؾ احْلَ

 فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللَرؽُمقِل 

م( همقف اؽمتعورة إذا أكف ؾمٌف اإلؽمالم زمٌـوء فمظقؿ حمؽؿ ايمممح : ومقيمف )زُمـــل اإلؽمال

 .يمف دفموئؿ، وؾمٌف أرىموكف زمؼقافمد شموزمتي حمؽؿي ضمومؾي هلذا ايمٌـوء
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َد  ( همقف اومتصور فمعم اضمدى ايمشفودسمكم وهق مـ احلذف  اهللومقيمف )فَمعَم َأْن ُيَقضمر

 يمالىمتػوء زملضمد ايمؼريـتكم ودٓيمتف فمعم أطمر اظمحذوف

أن اإلؽمالم مٌـك فمعم هذه اخلؿس همفل ىموٕرىمون  واظمراد مـ احلديٌ

 همال يثًٌ ايمٌـقون زمدوهنو 00وايمدفموئؿ يمٌـقوكف 

همقف رضب إمثؾي وايمتشٌقف هق مـ إؽمويمقى ايمؼمزمقي ايمتل اؽمتخدمفو ايمـٌل صعم 

اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يمتعؾقؿ أصحوزمف أصقل ايمديـ، مـ طمالل سمشٌقف مو ٓ يعرهمقن زمعا 

 يعرهمقن

    

يمِق ـرَي وَمْطًعوزَموب ايمدر ـْ َموَت فَمعَم ايمترْقضِمقِد َدطَمَؾ اجْلَ  ِؾ فَمعَم َأنر َم

ـْ فُمْثعَاَن زمـ فمػون ريض اهلل فمـف وَموَل وَموَل َرؽُمقُل  ـْ  اهللَصعمر  اهللفَم َؿ َم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ٓر  َٓ إيَِمَف إِ ُف  ـريَ  اهللَموَت َوُهَق َيْعَؾُؿ َأكر  َدطَمَؾ اجْلَ

ذهى أهؾ ايمًـي ومو فمؾقف أهؾ احلؼ مـ ايمًؾػ واخلؾػ أن ايمممح : افمؾؿ أن م

 اظمعويصمـ موت مقضمدا دطمؾ اجلـي ومطعو فمعم ىمؾ ضمول همون ىمون ؽموظمو مـ 

ىمويمصغغم واظمجـقن وايمذي اسمصؾ صمـقكف زمويمٌؾقغ وايمتوئى سمقزمي صحقحي مـ 

اذا مل حيدث معصقي زمعد سمقزمتف واظمقهمؼ ايمذي مل  اظمعويصايمممك أو نمغمه مـ 

يٌتؾ زمؿعصقي أصال همؽؾ هذا ايمصـػ يدطمؾقن اجلـي وٓ يدطمؾقن ايمـور أصال 

وايمصحقح أن اظمراد زمف  -فمعم اخلالف اظمعروف دم ايمقرود  -يمؽـفؿ يردوهنو 

 اظمرور فمعم ايمٌماط وهق مـصقب فمعم ـمفر صمفـؿ أفموذكو اهلل مـفو
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صقي ىمٌغمة وموت مـ نمغم سمقزمي همفق دم مشقئي اهلل سمعولم همون وأمو مـ ىموكً يمف مع 

 ؾموء فمػو فمـف وأدطمؾف اجلـي أوٓ وصمعؾف ىمويمؼًؿ إول وان ؾموء فمذزمف

وٓ خيؾد دم ايمـور أضمد موت فمعم ايمتقضمقد ويمق فمؿؾ مـ اظمعويص مو فمؿؾ ىمعا 

أكف ٓ يدطمؾ اجلـي أضمد موت فمعم ايمؽػر ويمق فمؿؾ مـ أفمعال ايمػم مو فمؿؾ هذا 

تٌم صمومع ظمذهى أهؾ احلؼ دم هذه اظمًليمي وومد سمظوهرت أديمي ايمؽتوب خم

  وايمًـي وإمجوع مـ يعتد زمف مـ إمي فمعم هذه ايمؼوفمدة

  

ـْ اإليعان َقوِء َوىَمْقكِِف ِم  زَموب زَمَقوِن فَمَدِد ؾُمَعِى اإليعان َوَأهْمَضؾَِفو َوَأْدَكوَهو َوهَمِضقَؾِي احْلَ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فم ِلِّ َصعمر فَم ـْ ايمـٌر َؿ وَموَل اإليعان زمِْضٌع  اهللـف فَم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ اإليعان ٌٌَي ِم َقوُء ؾُمْع ًٌَي َواحْلَ ٌُْعقَن ؾُمْع  َوؽَم

ايمممح : إن ايمؽالم دم سمعقكم هذه ايمشعى يطقل وومد صـػً دم ذيمؽ مصـػوت 

وهمظ أزمق ومـ أنمزرهو همقائد ىمتوب اظمـفوج ٕزمك فمٌد اهلل احلؾقؿك وضمذا ضمذوه احل

 " ؾمعى اإليعان "زمؽر ايمٌقفؼك رمحف اهلل دم ىمتوزمف اجلؾقؾ 

 ايمثالث زمكم مو ايمعدد دم هذا وهمتحفو همقفعا ايمٌوء زمؽن وايمٌضعي( ايمٌضع)  ومقيمف

 .وايمعمم

 همفل ايمؼطعي مـ ايمًمء همؿعـك احلديٌ زمضع وؽمٌعقن طمصؾي :وأمو ايمشعٌي
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زمويمطوفموت وأهمضؾفو ايمتقضمقد ودم احلديٌ أن ىمعال اإليعان زموٕفمعال وَتومف 

اظمتعكم فمعم ىمؾ أضمد وايمذي ٓ يصح رء مـ ايمشعى آ زمعد صحتف وأدكوهو مو 

 يتقومع رضره زموظمًؾؿكم مـ إموؿمي إذى فمـ ؿمريؼفؿ

ومقيمف ) واحلقوء ؾمعٌي مـ اإليعان ( ضمؼقؼي احلقوء طمؾؼ يٌعٌ فمعم سمرك ايمؼٌقح 

 .احلؼ وكحق هذا ذيويؿـع مـ ايمتؼصغم دم ضمؼ 

)وأدكوهو اموؿمي آذى فمـ ايمطريؼ ( ازمعود ىمؾ مو يمذى مـ ضمجر أو مدر أو ومقيمف 

 ؾمقك أو نمغمه

  

 زَموب زَمَقوِن سَمَػوُوِؾ اإلؽمالم َوَأيُّ ُأُمقِرِه َأهْمَضُؾ 

ٌِْد  ـْ فَم ـِ فَمْؿٍرو َأنر َرصُماًل ؽَمَلَل َرؽُمقَل  اهللفَم َأيُّ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللزْم

ـْ مَلْ سَمْعِرْف اإلؽمالم  ًَ َوَم ـْ فَمَرهْم اَلَم فَمعَم َم ًر  .((طَمغْمٌ وَموَل سُمْطِعُؿ ايمطرَعوَم َوسَمْؼَرُأ ايم

  

 وومع وإكعا  طمصويمف وأمقره وأضمقايمف أي  ( َأيُّ اإلؽمالم طَمغْمٌ )ايمممح : ومقيمف

ايمًوئؾ واحلورضيـ همؽون  ضمول ٓطمتالف اظمًؾؿكم طمغم دم اجلقاب اطمتالف

دم أضمد اظمقوعكم احلوصمي إلم اهمشوء ايمًالم واؿمعوم ايمطعوم أىمثر وأهؿ ظمو 

ضمصؾ مـ امهوهلعا وايمتًوهؾ دم أمقرمهو وكحق ذيمؽ ودم اظمقوع أطمر 

 إلم ايمؽػ فمـ ايذاء اظمًؾؿكم
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ـر َوصَمَد ضَماَلَوَة اإليعان ـْ اسمرَصَػ ِِبِ  زَموب زَمَقوِن طِمَصوٍل َم

ـْ  ِلِّ َصعمر  فَم ـْ ايمـٌر ـر همِقِف َوصَمَد  اهللَأَكٍس ريض اهلل فمـف فَم ـْ ىُم َؿ وَموَل شَماَلٌث َم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ ىَموَن  ـر ضَماَلَوَة اإليعان َم و َوَأْن حُيِىر اظْمَْرَء  اهللِِبِ َوَرؽُمقيُمُف َأضَمىر إيَِمْقِف ِِمرو ؽِمَقامُهَ

ٓر هللِرِ َوَأْن َيْؽَرَه َأْن َيُعقَد دِم ايْمُؽْػِر زَمْعَد َأْن َأْكَؼَذُه  ٌُُّف إِ
ِمـُْف ىَمعَا َيْؽَرُه َأْن  اهللَٓ حُيِ

 ُيْؼَذَف دِم ايمـرورِ 

اإلؽمالم و معـك ضمالوة اإليعان ايمممح : هذا ضمديٌ فمظقؿ أصؾ مـ أصقل 

اؽمتؾذاذ ايمطوفموت وحتؿؾ اظمشؼوت دم رى اهلل فمز و صمؾ ورؽمقيمف صعم اهلل 

فمؾقف و ؽمؾؿ وايثور ذيمؽ فمعم فمرض ايمدكقو ومول آموم مويمؽ ونمغمه اظمحٌي دم اهلل 

   مـ واصمٌوت اإلؽمالم

                                                                                            

                          

ٌرِي َرؽُمقِل  َْهِؾ َوايْمَقيَمِد َوايْمَقايمِِد  اهللَصعمر  اهللزَموب ُوصُمقِب حَمَ ْٕ ـْ ا َؿ َأىْمَثَر ِم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ مَلْ حُيِ  ٌريِ َوايمـروِس َأمْجَِعكَم َوإؿِْماَلِق فَمَدِم اإليعان فَمعَم َم  ٌُُّف َهِذِه اظْمََح

ـْ َأَكٍس وَموَل  ٌِ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللوَموَل َرؽُمقُل  :فَم ٌٌْد َودِم ضَمِدي ـُ فَم ٓ ُيْمِم

ـْ َأْهؾِِف َوَمويمِِف َوايمـروِس َأمْجَِعكمَ  صُمُؾ ضَمترك َأىُمقَن َأضَمىر إيَِمْقِف ِم ٌِْد ايْمَقاِرِث ايمرر  .((فَم

زمؿحٌي ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ هل ضمى آطمتقور ٓن ضمى  ايمممح : اظمؼصقد

 اإلكًون كػًف ؿمٌع وٓ ؽمٌقؾ إلم ومؾٌف
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همؿـ اؽمتؽؿؾ اإليعان فمؾؿ ان ضمؼ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ آىمد فمؾقف مـ ضمؼ 

أزمقف وازمـف وايمـوس أمجعكم ٓن زمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ اؽمتـؼذكو مـ ايمـور وهديـو 

 صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ كٌمة ؽمـتف وايمذب فمـ ذيعتفمـ ايمضالل ومـ حمٌتف 

  

ِف  ًِ ؾِِؿ َمو حُيِىُّ يمِـَْػ ًْ طَِمقِف اظْمُ ِٕ ـْ طِمَصوِل اإليعان َأْن حُيِىر  يمِقِؾ فَمعَم َأنر ِم زموب ايمدر

غْمِ  ـْ اخْلَ  ِم

ِلِّ َصعمر  ـْ ايمـٌر ـِ َمويمٍِؽ فَم ـْ َأَكِس زْم َؿ وَموَل  اهللفَم ـُ َأضَمُدىُمْؿ ضَمترك َٓ يُ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ْمِم

فِ  ًِ وِرِه َمو حُيِىُّ يمِـَْػ طَِمقِف َأْو وَموَل جِلَ ِٕ  .((حُيِىر 

ايمممح : معـوه ٓ يممـ اإليعان ايمتوم وإٓ هملصؾ اإليعان حيصؾ ظمـ مل يؽـ 

ِبذه ايمصػي واظمراد حيى ٕطمقف مـ ايمطوفموت وإؾمقوء اظمٌوضموت ويدل فمؾقف مو 

ذا احلديٌ )ضمتك حيى ٕطمقف مـ اخلغم مو حيى صموء دم روايي ايمـًوئك دم ه

يمـػًف ( و حيصؾ زملن حيى يمف ضمصقل مثؾ ذيمؽ مـ صمفي ٓ يزامحف همقفو زمحقٌ 

ٓ سمـؼص ايمـعؿي فمعم أطمقف ؾمقئو مـ ايمـعؿي فمؾقف وذيمؽ ؽمفؾ فمعم ايمؼؾى ايمًؾقؿ 

 وإكعا يعن فمعم ايمؼؾى ايمدنمؾ فموهموكو اهلل واطمقاكـو أمجعكم واهلل أفمؾؿ

  

َْمَر زَموب  ْٕ ـْ اإليعان َوَأنر اإليعان َيِزيُد َوَيـُْؼُص َوَأنر ا ـْ اظْمُـَْؽِر ِم زَمَقوِن ىَمْقِن ايمـرْفِل فَم

ٌَونِ  ـْ اظْمُـَْؽِر َواصِم  زمِوظْمَْعُروِف َوايمـرْفَل فَم
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ـِ ؾِمَفوٍب وَموَل  ـْ ؿَموِرِق زْم ٌَْؾ ايمصر  :فَم ٌَِي َيْقَم ايْمِعقِد وَم ْط ـْ زَمَدَأ زمِوخْلُ ُل َم اَلِة َمْرَواُن هَمَؼوَم َأور

ٌَِي ؟ هَمَؼوَل  ْط ٌَْؾ اخْلُ اَلُة وَم وَمْد سُمِرَك َمو ُهـَويمَِؽ ! هَمَؼوَل َأزُمق ؽَمِعقٍد :  :إيَِمْقِف َرصُمٌؾ هَمَؼوَل ايمصر

ًُ َرؽُمقَل  و َهَذا هَمَؼْد وَمَه َمو فَمَؾْقِف ؽَمِؿْع ـْ َرَأى  اهللَصعمر  اهللَأمر َؿ َيُؼقُل َم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َتطِْع هَمٌَِؼْؾٌِِف َوَذيمَِؽ مِ  ًْ وكِِف هَمنِْن مَلْ َي ًَ
َتطِْع هَمٌِؾِ ًْ ُه زمَِقِدِه هَمنِْن مَلْ َي ْ ـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا هَمْؾُقَغغمِّ

 َأْوَعُػ اإليعان

ايمممح : ومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ )همؾقغغمه( همفق أمر إجيوب زمنمجوع إمي وومد 

ظمـؽر ايمؽتوب وايمًـي وامجوع سمطوزمؼ فمعم وصمقب إمر زموظمعروف وايمـفل فمـ ا

 مي وهق أيضو مـ ايمـصقحي ايمتل هل ايمديـإ

يمممر زموظمعروف وايمـوهل فمـ اظمـؽر أن يرهمؼ يمقؽقن أومرب إلم حتصقؾ  لو يـٌغ

رى اهلل فمـف مـ وفمظ أطموه ها همؼد كصحف  ايمشوهمعلاظمطؾقب همؼد ومول آموم 

 .وزاكف ومـ وفمظف فمالكقي همؼد همضحف وؾمون

صػي ايمـفل ومراسمٌف همؼد ومول ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ دم هذا احلديٌ 

ايمصحقح همؾقغغمه زمقده همون مل يًتطع همٌؾًوكف همون مل يًتطع همٌؼؾٌف همؼقيمف صعم اهلل 

وسمغقغم مـف يمؾؿـؽر ويمؽـف  زمنزايميفمؾقف و ؽمؾؿ همٌؼؾٌف معـوه همؾقؽرهف زمؼؾٌف ويمقس ذيمؽ 

و ؽمؾؿ ) وذيمؽ أوعػ اإليعان ( معـوه هق ايمذي دم وؽمعف وومقيمف صعم اهلل فمؾقف 

واهلل أفمؾؿ أومؾف شمؿرة ومول ايمؼويض فمقوض رمحف اهلل هذا احلديٌ أصؾ دم صػي 

 ايمتغقغم همحؼ اظمغغم أن يغغمه زمؽؾ وصمف أمؽـف زوايمف زمف ومقٓ ىمون أو همعال
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ٌريَ  ٓر اظْمُْمِمـُقَن َوَأنر حَمَ ـرَي إِ َٓ َيْدطُمُؾ اجْلَ ُف  ـْ اإليعان َوَأنر  زَموب زَمَقوِن َأكر اظْمُْمِمـكَِم ِم

و ُصقهِلَ ًٌو حِلُ ٌَ اَلِم ؽَم ًر  إهِْمَشوَء ايم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَموَل  ـرَي ضَمترك )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللوَموَل َرؽُمقُل  :فَم َٓ سَمْدطُمُؾقَن اجْلَ

 َٓ وزمُّقا َأَو َٓ سُمْمِمـُقا ضَمترك حَتَ ٌُْتْؿ َأهْمُشقا سُمْمِمـُقا َو وزَم ٍء إَِذا هَمَعْؾُتُؿقُه حَتَ َأُديمُُّؽْؿ فَمعَم َرْ

اَلَم زَمْقـَُؽؿْ  ًر  .((ايم

 سمدطمؾقن وٓ،  زمقـؽؿ زمويمتحوب آ ايعاكؽؿ يؽؿؾ ٓ احلديٌ معـك  ايمممح :

 ىمذيمؽ سمؽقكقا مل اذا أهؾفو دطمقل فمـد اجلـي

ـ فمرهمً ومـ مل وهمقف احلٌ ايمعظقؿ فمعم اهمشوء ايمًالم وزمذيمف يمؾؿًؾؿكم ىمؾفؿ م

 سمعرف

ودم إهمشوئف َتؽـ أيمػي اظمًؾؿكم زمعضفؿ يمٌعض وإـمفور ؾمعورهؿ اظمؿقز هلؿ 

مـ نمغمهؿ مـ أهؾ اظمؾؾ مع مو همقف مـ ريووي ايمـػس ويمزوم ايمتقاوع وإفمظوم 

 .ضمرموت اظمًؾؿكم

 ودم ايمًالم رهمع ايمتؼوؿمع وايمتفوصمر وايمشحـوء وهمًود ذات ايمٌكم

  

ٌِِّس زمِوظْمَْعِصَقِي فَمعَم إَِراَدِة َكْػِل زَموب زَمَقوِن ُكْؼَصوِن  ـْ اظْمَُتَؾ اإليعان زمِوظْمََعويِص َوَكْػقِِف فَم

 ىَمعَايمِفِ 
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َٓ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهلل َرؽُمقَل  ومول :ومول فمـف اهلل ريض ُهَرْيَرةَ  َأيب  فمـ وَموَل 

 َٓ ـٌ َو ايِن ضِمكَم َيْزيِن َوُهَق ُمْمِم َٓ َيْزيِن ايمزر ـٌ َو ُق َوُهَق ُمْمِم وِرُق ضِمكَم َيْنِ ًر ُق ايم َيْنِ

ـٌ  و َوُهَق ُمْمِم ُِبَ ْؿَر ضِمكَم َيمْمَ ُب اخْلَ  .((َيمْمَ

ايمممح : اطمتؾػ ايمعؾعاء دم معـك احلديٌ همويمؼقل ايمصحقح ايمذي ومويمف 

وهق ىمومؾ اإليعان وهذا مـ آيمػوظ  اظمعويصاظمحؼؼقن أن معـوه : ٓ يػعؾ هذه 

فمعم كػل ايمًمء ويراد كػل ىمعايمف وخمتوره ىمعا يؼول ٓ فمؾؿ آ مو كػع  ايمتل سمطؾؼ

 وٓ مول آ آزمؾ وٓ فمقش آ فمقش أطمرة

وايمًورق وايمؼوسمؾ ونمغمهؿ مـ أصحوب ايمؽٌوئر نمغم  ايمزاينمع آمجوع فمعم أن 

ايمممك ٓ يؽػرون زمذيمؽ زمؾ هؿ مممـقن كوومصق اإليعان ان سموزمقا ؽمؼطً فمؼقزمتفؿ 

مٌميـ فمعم ايمؽٌوئر ىموكقا دم اظمشقئي إن ؾموء اهلل سمعولم فمػو فمـفؿ ن موسمقا إو

 وأدطمؾفؿ اجلـي وان ؾموء فمذزمـفؿ شمؿ أدطمؾفؿ اجلـي

 زَموب زَمَقوِن طِمَصوِل اظْمُـَوهمِِؼ 

ٌِْد  ـْ فَم ـِ فَمْؿٍرو ريض اهلل فمـف اهللفَم َؿ  اهللَصعمر  اهللَرؽُمقُل  وَموَل  :وَموَل   زْم : فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ َأْرزَمٌع )) ٌي ِم ًْ همِقِف طَمؾر ـر ىَموَك ٌي ِمـُْف ًْ همِقِف طَمؾر ـْ ىَموَك ـر همِقِف ىَموَن ُمـَوهمًِؼو طَمويمًِصو َوَم ـْ ىُم َم

َث ىَمَذَب َوإَِذا فَموَهَد نَمَدَر َوإَِذا َوفَمَد َأطْمَؾَػ َوإَِذا طَموَصَؿ  كَِػوٍق ضَمترك َيَدفَمَفو إَِذا ضَمدر

 .((هَمَجرَ 

ضمٌفو ؾمٌقف زموظمـوهمؼكم دم هذه اخلصول ايمممح : اخلصول طمصول كػوق وصو

همون ايمـػوق هق اـمفور مو يٌطـ طمالهمف وهذا اظمعـك مقصمقد دم  زملطمالومفؿومتخؾؼ 
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صوضمى هذه اخلصول ويؽقن كػوومف دم ضمؼ مـ ضمدشمف ووفمده وائتؿـف وطموصؿف 

وفموهده مـ ايمـوس ٓ أكف مـوهمؼ دم اإلؽمالم همقظفره وهق يٌطـ ايمؽػر ومل يرد 

فمؾقف و ؽمؾؿ ِبذا أكف مـوهمؼ كػوق ايمؽػور اظمخؾديـ دم ايمدرك ايمـٌل صعم اهلل 

آؽمػؾ مـ ايمـور وومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ىمون مـوهمؼو طمويمصو معـوه ؾمديد ايمشٌف 

زموظمـوهمؼكم زمًٌى هذه اخلصول ومول زمعض ايمعؾعاء وهذا همقؿـ ىموكً هذه 

 وضمؽك،   ؾؿاخلصول نمويمٌي فمؾقف هملمو مـ يـدر ذيمؽ مـف همؾقس داطمال همقف واهلل افم

اخلطويب أن معـوه ايمتحذير يمؾؿًؾؿ أن يعتود هذه اخلصول ايمتل خيوف فمؾقف أن 

 سمػيض زمف إلم ضمؼقؼي ايمـػوق

  

ؾِِؿ َيو ىَموهمِرُ  ًْ طَِمقِف اظْمُ ِٕ ـْ وَموَل   زَموب زَمَقوِن ضَموِل إِيعَاِن َم

ِلر َصعمر  ـِ فُمَؿَر ريض اهلل فمـفعا َأنر ايمـٌر ـْ فمٌد اهلل زْم َر فَمَؾقْ  اهللفَم َؿ وَموَل إَِذا ىَمػر ِف َوؽَمؾر

و و َأضَمُدمُهَ صُمُؾ َأطَموُه هَمَؼْد زَموَء ِِبَ  .ايمرر

: ىموهمر ، همؼد زموء ِبو أضمدمهو  ٕطمقفوايي آطمرى )أيعا رصمؾ ومول ايمر دم  ايمممح :

 )إن ىمون ىمعا ومول وإٓ رصمعً فمؾقف

 : وافمؾؿ أن ايمؽػر كقفمون

  ايمـقع إول : ىمػر أىمػم خيرج مـ اظمؾي

ايمثوين : ىمػر أصغر ٓ خيرج مـ اظمؾي ، وهق ايمذكقب ايمتل وردت سمًؿقتفو  ايمـقع

 دم ايمؽتوب وايمًـي ىمػرًا وهل ٓ سمصؾ الم ضمد ايمؽػر إىمػم، وهذا مـفو
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يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي دم معـك هذا احلديٌ: )همؼد ؽمعاه أطموه ضمكم 

ؾقي مل يؽـ ايمؼقل، وومد أطمػم أن أضمدمهو زموء ِبو، همؾق طمرج فمـ اإلؽمالم زمويمؽ

 (أطموه

ِلِّ َصعمر  قٌق َووِمَتويُمُف ىُمْػرٌ  اهللزَموب زَمَقوِن وَمْقِل ايمـٌر ًُ ؾِِؿ هُم ًْ ٌَوِب اظْمُ َؿ ؽِم  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ٌِْد  ـْ فَم ُعقٍد ريض اهلل فمـف وَموَل وَموَل َرؽُمقُل  اهللفَم ًْ ـِ َم َؿ  اهللَصعمر  اهللزْم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

قٌق َووِمَتويُمُف ىُمْػرٌ  ًُ ؾِِؿ هُم ًْ ٌَوُب اظْمُ  ؽِم

ايمممح : ايمشتؿ وايمتؽؾؿ دم فمرض آكًون زمعا يعقٌف وايمػًؼ هق اخلروج فمـ 

 ايمطوفمي

آمي وهموفمؾف هموؽمؼ ىمعا  زمنمجوعومعـك احلديٌ همًى اظمًؾؿ زمغغم ضمؼ ضمرام 

ضمؼ همال يؽػر زمف فمـد أهؾ احلؼ  صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ وأمو ومتويمف زمغغم ايمـٌلأطمػم زمف 

 ىمػرا خيرج زمف مـ اظمؾي

إذ ايمؽػر كقفمون :ىمػر أىمػم خيرج مـ اظمؾي ، وىمػر أصغر ٓ خيرج مـ اظمؾي ، 

وهق ايمذكقب ايمتل وردت سمًؿقتفو دم ايمؽتوب وايمًـي ىمػرًا وهل ٓ سمصؾ الم ضمد 

اًل ومريي ايمؽػر إىمػم مثؾ ىمػر ايمـعؿي اظمذىمقرة دم ومقيمف سمعولم ) ورضب اهلل مث

ومثؾ  ( ىموكً آمـي مطؿئـي يلسمقفو رزومفو رنمدًا مـ ىمؾ مؽون همؽػرت زملكعؿ اهلل

 همؼد ىمػر أو اهلل زمغغم ضمؾػ مـ)   احلؾػ زمغغم اهلل ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

 ومثؾ ومتول اظمًؾؿ اظمذىمقر ) ؽمٌوب اظمًؾؿ همًقق وومتويمف ىمػر (أذك

وىمؼقيمف ) ٓ سمرصمعقا زمعدي ىمػورًا ييب زمعضؽؿ روموب زمعض (مع أن اهلل ومد (



22 

 

افمتػم مرسمؽى ايمؽٌغمة مممـًو ىمعا ومول سمعولم ) يو أهيو ايمذيـ آمـقا ىمتى فمؾقؽؿ 

 يمقرم أطموً  وصمعؾف آمـقا ايمذيـ مـ ايمؼوسمؾ خيرج همؾؿ –ايمؼصوص دم ايمؼتعم 

هموسمٌوع زموظمعروف وأداء إيمقف زمنضمًون (  ءرهمؿـ فمػل يمف مـ أطمقف  – ايمؼصوص

 واظمراد أطمقة ايمديـ زمال ريى

    

َْكَصوِر َوفَمقِمٍّ َريِضَ  ْٕ يمِقِؾ فَمعَم َأنر ضُمىر ا ـْ اإليعان َوفَماَلَموسمِِف  اهللزَموب ايمدر فَمـُْفْؿ ِم

ـْ فَماَلَموِت ايمـَِّػوِق   َوزُمْغِضِفْؿ ِم

َؿ  اهللَصعمر  اهللَرؽُمقُل  وَموَل  :فمـ َأَكس زمـ مويمؽ ريض اهلل فمـف وَموَل  آَيُي )): فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َْكَصورِ  ْٕ ـِ ضُمىُّ ا َْكَصوِر َوآَيُي اظْمُْمِم ْٕ  .((اظْمُـَوهمِِؼ زُمْغُض ا

ديـ  كٌمة دم مـفؿ ىمون ومو إكصور مرسمٌي فمرف مـ أن احلديٌ معـك  ايمممح :

دم اـمفوره وإيقاء اظمًؾؿكم وومقومفؿ دم مفعات ديـ اإلؽمالم  وايمًعلاإلؽمالم 

صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ وضمٌف ايوهؿ وزمذهلؿ أمقاهلؿ  ايمـٌلضمؼ ايمؼقوم وضمٌفؿ 

وفمرف مـ فمعم  يمإلؽمالموأكػًفؿ زمكم يديف وومتوهلؿ ومعوداْتؿ ؽموئر ايمـوس إيثورا 

 ايمـٌلزمـ ازمك ؿمويمى رى اهلل فمـف ومرزمف مـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ وضمى 

صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ يمف ومو ىمون مـف دم كٌمة اإلؽمالم وؽمقازمؼف همقف شمؿ أضمى 

كصور وفمؾقو هلذا ىمون ذيمؽ مـ دٓئؾ صحي ايعاكف وصدومف دم اؽمالمف يمنوره ٕا

اهلل ؽمٌحوكف وسمعولم ورؽمقيمف صعم اهلل فمؾقف و  زمظفقر اإلؽمالم وايمؼقوم زمعا يرى

 ؽمؾؿ ومـ أزمغضفؿ ىمون زمضد ذيمؽ واؽمتدل زمف فمعم كػوومف وهمًود هيرسمف واهلل افمؾؿ
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فَْمعَالِ  وهللزَموب زَمَقوِن ىَمْقِن اإليعان زمِ  ْٕ  سَمَعولَم َأهْمَضُؾ ا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف َؿ َأيُّ  اهللَصعمر  اهللقُل َرؽُم  ؽُمِئَؾ  وَموَل   فَم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

فَْمعَاِل َأهْمَضُؾ ؟ وَموَل إِيعَاٌن زمِ  ْٕ َفوُد دِم ؽَمٌِقِؾ  وهللا وَموَل شُمؿر َموَذا  اهللوَموَل شُمؿر َموَذا وَموَل اجْلِ

ورٌ  ٌٍّ َمػْمُ  وَموَل ضَم

 ايمممح : همقف سمٌميح زملن ايمعؿؾ يطؾؼ فمعم اإليعان واكف اهمضؾ آفمعال مطؾؼوً 

  يمصوحلي همقعا زمقـفووهمقف سمػووؾ آفمعال ا

ُكقِب َوزَمَقوِن َأفْمَظِؿَفو زَمْعَدهُ  ٌَُح ايمذُّ ِك َأوْم ْ  زَموب ىَمْقِن ايمممِّ

ٌِْد  ـْ فَم ًُ  وَموَل   زمـ مًعقد ريض اهلل فمـف اهللفم َؿ  اهللَصعمر  اهللَرؽُمقَل  ؽَمَليْم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ْكِى َأفْمَظُؿ فِمـَْد  ًُ يَمُف إِنر َذيمَِؽ  اهللَأيُّ ايمذر ا َوُهَق طَمَؾَؼَؽ وَموَل وُمْؾ َعَؾ هللِرِ كِدًّ وَموَل َأْن ََتْ

ًُ شُمؿر  ًُ شُمؿر َأيٌّ وَموَل شُمؿر َأْن سَمْؼُتَؾ َويَمَدَك خَمَوهَمَي َأْن َيْطَعَؿ َمَعَؽ وَموَل وُمْؾ يَمَعظِقٌؿ وَموَل وُمْؾ

 َأيٌّ وَموَل شُمؿر َأْن سُمَزايِنَ ضَمؾِقَؾَي صَموِركَ 

 مثؾف أي وكديدسمف وكديده ايمشٌقف ايمـد( كداً )  : ايمممح

 .ومقيمف ) خموهمي ان يطعؿ معؽ ( أي يلىمؾ

ومقيمف )ضمؾقؾي صمورك ( هل زوصمتف ؽمؿقً زمذيمؽ يمؽقهنو حتؾ يمف وذيمؽ يتضؿـ 

ايمزكك وإهمًودهو فمعم زوصمفو وذيمؽ أهمحش وهق مع امرأة اجلور أؾمد ومٌحو وأفمظؿ 
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وفمـ ضمريؿف ويلمـ زمقائؼف ويطؿئـ إيمقف  صمرمو ٕن اجلور يتقومع مـ صموره ايمذب فمـف

 وومد أمر زموىمرامف واإلضمًون إيمقف همنذا وموزمؾ هذا ىمؾف زمويمزكك زمومرأسمف وإهمًودهو

 همقف أن اىمػم اظمعويص ايمممك وهذا ـموهر ٓ طمػوء همقف وأن ايمؼتؾ زمغغم ضمؼ يؾقف 

َهو ٌَوئِِر َوَأىْمػَمِ  زَموب زَمَقوِن ايْمَؽ

َٓ  اهللَصعمر  اهللىُمـرو فِمـَْد َرؽُمقِل  فمـ َأيِب زَمْؽَرَة ريض اهلل فمـف وَموَل  َؿ هَمَؼوَل َأ فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ٌَوئِِر ؟ شَماَلشًمو ٌُِّئُؽْؿ زمَِلىْمػَمِ ايْمَؽ  ُأَك

اُك زمِ  ْذَ ـِ  َوفُمُؼقُق ،  وهللاإْلِ وِر ، َوىَموَن َرؽُمقُل  ايْمَقايمَِدْي وِر َأْو وَمْقُل ايمزُّ  اهللَوؾَمَفوَدُة ايمزُّ

ًَ  اهللَصعمر  ُرَهو ضَمترك وُمْؾـَو يَمْقَتُف ؽَمَؽ َؿ ُمترؽًِئو هَمَجَؾَس هَمعَا َزاَل ُيَؽرِّ  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

 مذىمقر فمدد دم يمؾؽٌوئر اكحصور وٓ اهلل رمحفؿ ايمعؾعاء ومول  ايمممح :

 وىمٌوئر صغوئر إلم اظمعويص اكؼًوم  وهمقف 

صغوئر ومو ٓ وومد ؽمؿك ايمممع مو سمؽػره ايمصالة وكحقهو مـ آفمعال ايمصوحلي 

 .سمؽػره ىمٌوئر

همروى فمـ زمـ فمٌوس رى اهلل فمـفعا أكف ومول ايمؽٌوئر ىمؾ ذكى طمتؿف اهلل سمعولم زمـور 

 أو نمضى أو يمعـي أو فمذاب

 ومول ايمعؾعاء رمحفؿ اهلل وآسار فمعم ايمصغغمة جيعؾفو ىمٌغمة
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وروى فمـ فمؿر وزمـ فمٌوس ونمغممهو رى اهلل فمـفؿ ٓ ىمٌغمة مع اؽمتغػور وٓ 

اسار معـوه أن ايمؽٌغمة َتحك زموٓؽمتغػور وايمصغغمة سمصغم ىمٌغمة  صغغمة مع

 زموإلسار

وأمو فمؼقق ايمقايمديـ همفق ملطمقذ مـ ايمعؼ وهق ايمؼطع وايمعوق هق ايمذي ؾمؼ فمصو 

 ايمطوفمي يمقايمديف

زمويمؽذب يمُقتقصؾ ِبو إلم ايمٌوؿمؾ مـ إسمالف  ةشفودهل ايم )ايمزور ؾمفودة( وومقيمف

 .. يؿ ضماللكػس أو أطمذ مول أو حتؾقؾ ضمرام أو حتر

ومقيمف )همؽون متؽئو همجؾس همعا زال يؽررهو ضمتك ومؾـو يمقتف ؽمؽً( همجؾقؽمف صعم 

 اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ٓهتعامف ِبذا إمر وهق يػقد سملىمقد حتريؿف وفمظؿ ومٌحف

ومويمقه وَتـقه ؾمػؼي فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف  همنكعاوأمو ومقهلؿ )يمقتف ؽمؽً(  

 و ؽمؾؿ وىمراهي ظمو يزفمجف ويغض

ِلِّ َصعمر  ـَو هَمَؾْقَس ِمـرو)) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللزَموب وَمْقِل ايمـٌر ـْ نَمشر  ((َم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف َأنر َرؽُمقَل  ِة  اهللَصعمر  اهللفَم َؿ َمرر فَمعَم ُصػْمَ فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ًْ َأَصوزمُِعُف زَمَؾاًل  ـَويَم  ((َمو َهَذا َيو َصوضِمَى ايمطرَعوِم ؟)) : هَمَؼوَل ؿَمَعوٍم هَمَلْدطَمَؾ َيَدُه همِقَفو هَم

عَاُء َيو َرؽُمقَل  :وَموَل  ًر ايمـروُس ،  َيَراهُ  ىَملْ  ايمطرَعومِ  هَمْقَق  صَمَعْؾَتفُ  َأهَماَل )) :وَموَل ، اهللَأَصوزَمْتُف ايم

ِـّل ـْ نَمشر هَمَؾْقَس ِم  .(( َم

 ايمممح : )صػمة ؿمعوم( ايمؽقمي اظمجؿقفمي مـ ايمطعوم

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-02-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 اظمطر أي(  ايمًعاء أصوزمتف)   ومقيمف

ومقيمف )يمقس مـو( أي يمقس مـ اظمطقعكم يمـو، و ٓ مـ اظمؼتديـ زمـو، و ٓ مـ 

 اظمحوهمظكم فمعم ذائعـو

 . وهمقف حتريؿ ايمغش زمكم اظمًؾؿكم زمؽوهمي صقره

 - احلديٌدم ايمشوهد مقوع وهذا–وهمقف أن ايمغش يتـوذم مع أصؾ اإليعان 

 ايْمَؽوهمِِر إَِذا َأؽْمَؾَؿ زَمْعَدهُ زَموب زَمَقوِن ضُمْؽِؿ فَمَؿِؾ 

ف وَموَل يمَِرؽُمقِل  ـَ ضِمَزاٍم َأكر ًُ  اهللَصعمر  اهللفمـ ضَمؽِقَؿ زْم ًَ ُأُمقًرا ىُمـْ َؿ َأَرَأْي فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ٍء ؟ هَمَؼوَل يَمُف َرؽُمقُل  ـْ َرْ وِهؾِقرِي َهْؾ رِم همِقَفو ِم و دِم اجْلَ ٌُ ِِبَ ـر ِف فَمَؾقْ  اهللَصعمر  اهللَأحَتَ

ـْ طَمغْمٍ  ًَ ِم ًَ فَمعَم َمو َأؽْمَؾْػ َؿ : َأؽْمَؾْؿ ٌُ    "  َوؽَمؾر ٌُُّد  َوايمترَحـُّ  ايمترَع

و  ٌُ ِِبَ ـر و"َأحَتَ  .: يعـل أسمؼرب ِِبَ

ـْ طَمغْمٍ : أؽمؾؿً فمعم ومٌقل مو ؽمؾػ يمؽ  ًَ ِم ًَ فَمعَم َمو َأؽْمَؾْػ ايمممح : ومقيمف َأؽْمَؾْؿ

اهلل سمعولم إلم اإلؽمالم ، وأن مـ مـ طمغم ، و زمػمىمي مو ؽمٌؼ يمؽ مـ طمغم هداك 

 ـمفر مـف طمغم دم أول أمره همفق ديمقؾ فمعم ؽمعودة آطمره وضمًـ فموومٌتف

ٌَُؾ همِقِف اإليعان َٓ ُيْؼ ـِ ايمرِذي  َم  زَموب زَمَقوِن ايمزر

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف َأنر َرؽُمقَل  َؿ وَموَل  اهللَصعمر  اهللفَم َٓ سَمُؼقُم )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ُفْؿ  ـَ ايمـروُس ىُمؾُّ و آَم ـْ َمْغِرِِبَ ًْ ِم و هَمنَِذا ؿَمَؾَع ـْ َمْغِرِِبَ ْؿُس ِم وفَمُي ضَمترك سَمْطُؾَع ايمشر ًر ايم
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ًْ دِم  ﴿َأمْجَُعقَن هَمَقْقَمئٍِذ  ٌَ ًَ ٌُْؾ َأْو ىَم ـْ وَم ًْ ِم ـْ آَمـَ و إِيعَاهُنَو مَلْ سَمُؽ ًً ـَْػُع َكْػ َٓ َي

ا  ﴾إِيعَاهِنَو طَمغْمً

ايمممح : دم ايمروايي إطمرى ) شمالث إذا طمرصمـ ٓ يـػع كػًو ايعاهنو مل سمؽـ 

آمـً مـ ومٌؾ أو ىمًًٌ دم ايعاهنو طمغما ؿمؾقع ايمشؿس مـ مغرِبو وايمدصمول 

  (.ودازمي إرض

ـِ  زَمَقونِ   ودم احلديٌ َم ٌَُؾ  َٓ  ايمرِذي ايمزر  اإليعان همِقفِ  ُيْؼ

َداِب  ْٔ َؾِي َوا  ىمَِتوب ايْمػِمِّ َوايمصِّ

عَُا َأضَمؼُّ زمِفِ زمَ  ـِ َوَأهنر  وب زمِرِّ ايْمَقايمَِدْي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف وَموَل صَموَء َرصُمٌؾ إلَِم َرؽُمقِل  َؿ  اهللَصعمر  اهللفم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َؽ .  ـْ ؟ وَموَل شُمؿر ُأمُّ َؽ ، وَموَل شُمؿر َم ـِ َصَحوزَمتِل ؟ وَموَل ُأمُّ ًْ ـْ َأضَمؼُّ ايمـروِس زمُِح هَمَؼوَل َم

ـْ  َؽ  شُمؿر  وَموَل  ؟  وَموَل شُمؿر َم ـْ ؟ وَموَل شُمؿر َأزُمقكَ  شُمؿر  وَموَل ،  ُأمُّ  . َم

ـِ َصَحوزَمتِل (زمؿعـك صحٌ ًْ تل وهمقف احلٌ فمعم زمر إومورب ايمممح : ومقيمف )زمُِح

وأن إم أضمؼفؿ زمذيمؽ شمؿ زمعدهو إب شمؿ آومرب هموٕومرب ، ومول ايمعؾعاء وؽمٌى 

سمؼديؿ إم ىمثرة سمعٌفو فمؾقف وؾمػؼتفو وطمدمتفو ومعوكوة اظمشوق دم محؾف شمؿ 

ووعف شمؿ إرووفمف شمؿ سمرزمقتف وطمدمتف وَتريضف ونمغم ذيمؽ وكؼؾ احلورث 

 أن إم سمػضؾ دم ايمػم فمعم إباظمحوؽمٌل إمجوع ايمعؾعاء فمعم 
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ـريَ  و فِمـَْد ايْمؽػَِمِ هَمَؾْؿ َيْدطُمْؾ اجْلَ ـْ َأْدَرَك َأزَمَقْيِف َأْو َأضَمَدمُهَ  زَموب َرنِمَؿ َأْكُػ َم

ِلِّ َصعمر  ـْ ايمـٌر ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف فَم َؿ وَموَل  اهللفَم َرنِمَؿ َأْكُػ شُمؿر )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ َيو َرؽُمقَل  ـْ َأْدَرَك َأزَمَقْيِف فِمـَْد ايْمؽػَِمِ  اهللَرنِمَؿ َأْكُػ شُمؿر َرنِمَؿ َأْكُػ ، وِمقَؾ َم ؟؟ وَموَل : َم

ـريَ  و َأْو ىمَِؾْقِفعَا هَمَؾْؿ َيْدطُمْؾ اجْلَ  ((َأضَمَدمُهَ

 خمتؾط سمراب وهق زمويمرنموم أكػف يمصؼ واصؾف وطمزي ذل معـوه  ايمممح : )رنمؿ (

وهمقف احلٌ فمعم زمر ايمقايمديـ ، وومقؾ ايمرنمؿ ىمؾ مو أصوب آكػ ِمو يمذيف، زمرمؾ

 وفمظؿ شمقازمف

ومعـوه أن زمرمهو فمـد ىمػممهو ووعػفعا زموخلدمي او ايمـػؼي او نمغم ذيمؽ ؽمٌى 

 يمدطمقل اجلـي همؿـ ومٌم دم ذيمؽ هموسمف دطمقل اجلـي وأرنمؿ اهلل اكػف

ِريِؿ وَمطِقعَ  ضِمِؿ َوحَتْ  تَِفوزَموب ِصَؾِي ايمرر

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَموَل  ْؾَؼ  اهللإِنر  : فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللوَموَل َرؽُمقُل  :فَم طَمَؾَؼ اخْلَ

ـْ ايْمَؼطِقَعِي وَموَل َكَعْؿ َأَمو  ًْ َهَذا َمَؼوُم ايْمَعوئِِذ ِم ضِمُؿ هَمَؼويَم ًْ ايمرر ـُْفْؿ وَموَم ضَمترك إَِذا هَمَرَغ ِم

ًْ زَمعَم وَموَل هَمَذاِك يَمِؽ شُمؿر وَموَل  ـْ وَمَطَعِؽ ؟ وَمويَم ـْ َوَصَؾِؽ َوَأوْمَطَع َم سَمْرَوكْمَ َأْن َأِصَؾ َم

َؿ اوْمَرُءوا إِْن ؾِمْئُتْؿ  اهللَصعمر  اهللَرؽُمقُل  ْقُتْؿ إِْن سَمَقيمرْقُتْؿ َأْن  ﴿فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ًَ هَمَفْؾ فَم

ـَ يَمَعـَُفْؿ  َْرِض َوسُمَؼطُِّعقا َأْرضَموَمُؽْؿ ُأويَمئَِؽ ايمرِذي ْٕ ُدوا دِم ا ًِ ُفْؿ َوَأفْمَؿك  اهللسُمْػ هَمَلَصؿر

ُروَن ايمْ  وَأزْمَصوَرُهْؿ َأهَماَل َيَتَدزمر  ﴾ ُؼْرآَن َأْم فَمعَم وُمُؾقٍب َأوْمَػوهُلَ

 زمف اظمًتجغم إيمقف اظمؾتجئ زمويمشئ اظمعتصؿ وهق اظمًتعقذ ايمعوئذ  ايمممح :
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 ايمؼطقعي : ؽمؿل ايمعؼقق ومطعو وايمعؼ ايمشؼ ىملكف ومطع ذيمؽ ايمًٌى اظمتصؾ

ذوي آرضموم : فموم دم ىمؾ ومريى مـ صمفي إب وإم أو نمغممهو ويدل فمؾقف 

 "شمؿ أدكوك أدكوك "ومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ :

ومول ايمؼويض فمقوض : وٓ طمالف أن صؾي ايمرضمؿ واصمٌي دم اجلؿؾي وومطقعتفو 

معصقي ىمٌغمة ومول وإضموديٌ دم ايمٌوب سمشفد هلذا ويمؽـ ايمصؾي درصموت زمعضفو 

وأدكوهو سمرك اظمفوصمرة وصؾتفو زمويمؽالم ويمق زمويمًالم وخيتؾػ أرهمع مـ زمعض 

 ذيمؽ زموطمتالف ايمؼدرة واحلوصمي

فِملٍّ  ْجِر هَمْقَق شَماَلٍث زماَِل فُمْذٍر َذْ ِريِؿ اهْلَ  زَموب حَتْ

َْكَصوِريِّ ريض اهلل فمـف َأنر َرؽُمقَل  ْٕ قَب ا ـْ َأيِب َأيُّ َؿ وَموَل  اهللَصعمر  اهللفَم  :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ؾٍِؿ َأْن هَيُْجَر َأطَموُه هَمْقَق شَماَلِث يَمَقوٍل َيْؾَتِؼَقوِن هَمُقْعِرُض َهَذا َوُيْعِرُض  َٓ )) ًْ حَيِؾُّ ظمُِ

اَلمِ  ًر ٌَْدُأ زمِويم و ايمرِذي َي مُهَ  .((َهَذا َوطَمغْمُ

ايمممح همقف حتريؿ اهلجر زمكم اظمًؾؿكم اىمثر مـ شمالث يمقول وازموضمتفو دم ايمثالث 

زمؿػفقمف ، ومويمقا واكعا فمػل فمـفو دم ايمثالث ٕن  آول زمـص احلديٌ وايمثوين

أدمل جمٌقل فمعم ايمغضى وؽمقء اخلؾؼ وكحق ذيمؽ همعػل فمـ اهلجرة دم 

 ايمثالشمي يمقذهى ذيمؽ ايمعورض

ومقيمف ) وطمغممهو ايمذي يٌدأ زمويمًالم ( أي هق أهمضؾفعا وهمقف ديمقؾ أن ايمًالم يؼطع 

 اهلجرة ويرهمع اإلشمؿ همقفو ويزيؾف
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ىِّ دِم   اهللزَموب دِم هَمْضِؾ احْلُ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَموَل  َيُؼقُل َيْقَم  اهللإِنر )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللوَموَل َرؽُمقُل  :فَم

ٓر ـمقِمِّ  َٓ ـمِؾر إِ ُفْؿ دِم ـمقِمِّ َيْقَم  ـَ اظْمَُتَحوزمُّقَن زمَِجاَلرِم ايْمَقْقَم ُأـمِؾُّ  .((ايْمِؼَقوَمِي َأْي

 إلم مضوهموً  وسمورة ، سمعولم اهلل إلم مضوهموً  سمورة صموء ايمظؾ( ـمقِمِّ  دِم ) ومقيمف  ايمممح :

 .ايمعرش

همؼد روى: ايمٌخوري، ومًؾؿ: مـ ضمديٌ أيب هريرة ريض اهلل فمـف: ومول: ومول 

 .((ؿ اهلل دم ـمؾف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمؾفؽمٌعي يظؾف))رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: 

أيـ اظمتحوزمقن زمجالرم؟  ))هريرة ريض اهلل فمـف: وروى مًؾؿ مـ ضمديٌ أيب 

وروى مًؾؿ أيضًو مـ ضمديٌ أيب  ((ايمققم أـمؾفؿ دم ـمقم يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمقم

 .((مـ أكظر معنًا أو ووع فمـف: أـمؾف اهلل دم ـمؾف))ايمقن ريض اهلل فمـف مرهمقفمًو: 

د وصموءت اإلووهمي مػنة زمـ )ـمؾ ايمعرش( دم ضمديٌ أيب هريرة ريض اهلل فمـف فمـ

اإلموم أمحد وايمؼممذي وروى اإلموم أمحد، واحلوىمؿ، وايمطـػماين، وازمـ ضمٌون 

اظمتحوزمقن دم اهلل دم ـمؾ ايمعرش يقم ))مـ ضمديٌ معوذ زمـ صمٌؾ ريض اهلل فمـف: 

وروى اإلموم أمحد، وازمـ أيب ايمدكقو: مـ ضمديٌ فمٌودة زمـ  ((ٓ ـمؾ إٓ ـمؾف 

 .((ضمؼً حمٌتل يمؾؿتحوزمكم دمر ))ايمصومً: 

 ه.ي رصمحف احلوهمظ أزمق فمٌد اهلل زمـ مـدوهق ايمذ
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ؽمٌعي دم ـمؾ اهلل يقم ٓ ))وومول ازمـ فمٌد ايمػم دم )ايمتؿفقد( زمعد أو أورد ضمديٌ 

: وايمظؾ دم هذا احلديٌ يراد زمف ايمرمحي، ومـ رمحي اهلل اجلـي ، ((ـمؾ إٓ ـمؾف

 :  ﴾َوـمِؾٍّ َِمُْدودٍ ﴿، وومول: [35]ايمرفمد: ﴾ُأىُمُؾَفو َدائٌِؿ َوـمِؾَُّفو﴿ومول اهلل فَمزر وصمؾر

 [ اهـ41اظمرؽمالت:] ﴾ دِم ـماِلٍل َوفُمُققنٍ ﴿[، وومول: 30]ايمقاومعي:

( دم ذح ضمديٌ ايمًٌعي: ومقؾ: دم 2/355وومول ايمٌغقي دم )ذح ايمًـي 

 :: معـوه: إدطمويمف إيوهؿ دم رمحتف ورفمويتف، وومقؾ((يظؾفؿ اهلل دم ـمؾف)) :ومقيمـف

 اظمراد مـف ـمؾ ايمعرش اهـ

ى دم اهلل مـ أهمضؾ ايمؼرب وايمطوفموت زمديمقؾ اهنؿ دم ـمؾ ودم احلديٌ أن احل

 . اهلل سمٌورك وسمعولم

 زمؾ واحلى دم اهلل مـ اوشمؼ فمرى آيعان

 زَموب هَمْضِؾ فِمَقوَدِة اظْمَِريضِ 

ـْ شَمْقزَموَن َمْقلَم َرؽُمقِل  َؿ وَموَل وَموَل َرؽُمقُل  اهللَصعمر  اهللفَم فَمَؾْقِف  اهللَصعمر  اهللفَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـرِي ضَمترك َيْرصِمَع ومقؾ يو رؽمقل اهلل مو  ـْ فَموَد َمِريًضو مَلْ َيَزْل دِم طُمْرهَمِي اجْلَ َؿ َم َوؽَمؾر

 طمرهمي اجلـي ومول صمـوهو

ايمممح : اسمػؼ ايمعؾعاء فمعم همضؾ فمقودة اظمريض ، ودم فمقودة اظمريض فمدة همقائد 

 . همػوئدْتو يمؾؿريض : سملكقس يمف واكمماح صدر يمف وهمرضمًو يمف

 همقشؽر زمويمصحي فمؾقف اهلل زمـعؿي يمؾعوئد سمذىمغم:  همػقفو  وهمقفو هموئدة يمؾعوئد



32 

 

  آصمر وشمٌقت   اهلل

 وهمقفو هموئدة يمؾؿجتؿع : همػقفو : ايمتحوب زمكم اظمجتؿع وإيمػي زمقـفؿ وايمؼماضمؿ

  

ـْ َمَرٍض َأْو ضُمْزٍن َأْو َكْحِق َذيمَِؽ  ٌُُف ِم ـِ همِقعَا ُيِصق ْقىَمِي زَموب شَمَقاِب اظْمُْمِم ضَمترك ايمشر

 ُيَشوىُمَفو

ًْ وَموَل َرؽُمقُل  ـْ فَموئَِشَي ريض اهلل فمـف وَمويَم َمو ُيِصقُى )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَصعمر  اهللفَم

ٓر َرهَمَعُف  ـْ ؾَمْقىَمٍي هَمعَا هَمْقوَمَفو إِ ـَ ِم و طَمطِقَئيً  اهللاظْمُْمِم و َدَرصَمًي َأْو ضَمطر فَمـُْف ِِبَ  .((ِِبَ

ايمممح : دم هذا احلديٌ ونمغمه زمشورة فمظقؿي يمؾؿًؾؿكم هموكف ومؾعا يـػؽ ايمقاضمد 

 مـفؿ ؽموفمي مـ ؾمئ مـ هذه اظمصوئى واظمضويؼ

ايمدكقو ومهقمفو وان ومؾً  ومصوئىوهمقف سمؽػغم اخلطويو زموٕمراض وإؽمؼوم 

 مشؼتفو

  وهمقف رهمع ايمدرصموت ِبذه آمقر وزيودة احلًـوت

 ٌَ ًِّ ـْ ايم  وِب زَموب ايمـرْفِل فَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف َأنر َرؽُمقَل  َؿ وَموَل  اهللَصعمر  اهللفَم ٌروِن )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َت ًْ اظْمُ

ٌَوِدِئ َمو مَلْ َيْعَتِد اظْمَْظُؾقمُ  َٓ هَمَععَم ايْم  .((َمو وَمو

ايمممح : معـك احلديٌ أن إشمؿ ايمًٌوب ايمقاومع مـ اشمـكم خمتص زمويمٌودئ مـفعا 

 أن يتجووز ايمثوين ومدر آكتصور همقؼقل يمؾٌودئ أىمثر ِمو ومول يمفىمؾف إٓ 
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وظمـ صػم ﴿وهمقف صمقاز آكتصور ومع هذا همويمصػم وايمعػق أهمضؾ ، ومول اهلل سمعولم 

وافمؾؿ أن ؽمٌوب اظمًؾؿ زمغغم ضمؼ ضمرام ىمعا  ﴾ونمػر إن ذيمؽ ظمـ فمزم إمقر

قب أن ومول صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ )ؽمٌوب اظمًؾؿ همًقق ( وٓ جيقز يمؾؿًٌ

 اكتٌم وإذا ومويمقا  يـتٌم إٓ زمؿثؾ مو ؽمٌف مو مل يؽـ ىمذزمو أو ومذهمو أو ؽمٌو ٕؽمالهمف ،

 ب اؽمتقدم ـمالمتف وزمرئ آول مـ ضمؼف وزمؼل فمؾقف إشمؿ آزمتداءاظمًٌق

  

ٌَوِب ايْمَعْػِق َوايمترَقاُوعِ   زَموب اؽْمتِْح

ـْ َرؽُمقِل  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف فَم َؿ وَموَل  اهللَصعمر  اهللفَم ًْ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َمو َكَؼَص

ـْ َموٍل َوَمو َزاَد  ٓر َرهَمَعُف  اهللَصَدوَمٌي ِم ا َوَمو سَمَقاَوَع َأضَمٌد هللِرِ إِ ٓر فِمزًّ ًٌْدا زمَِعْػٍق إِ  .((اهللفَم

 : ايمممح : ومقيمف ) مو كؼصً صدومي مـ مول ( ذىمروا همقف وصمفكم

فمـف اظميات همقـجػم كؼص ايمصقرة زمويمػمىمي  اضمدمهو معـوه أكف يٌورك همقف ويدهمع

 اخلػقي وهذا مدرك زموحلس وايمعودة

وايمثوين أكف وإن كؼصً صقرسمف ىمون دم ايمثقاب اظمرسمى فمؾقف صمػم يمـؼصف وزيودة 

 إلم أوعوف ىمثغمة

 اهلل فمٌدا زمعػق إٓ فمزا ( همقف أيضًو وصمفون ) ومو زاد :ومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ

أن مـ فمرف زمويمعػق وايمصػح ؽمود وفمظؿ دم ايمؼؾقب اضمدمهو أكف فمعم ـموهره و 

 , وزاد فمزه واىمرامف
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 وايمثوين أن اظمراد أصمره دم أطمرة وفمزه هـوك

 ومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ) ومو سمقاوع أضمد هلل إٓ رهمعف اهلل ( همقف أيضًو وصمفون

اضمدمهو يرهمعف دم ايمدكقو ويثًٌ يمف زمتقاوعف دم ايمؼؾقب مـزيمي ويرهمعف اهلل فمـد  

 ايمـوس وجيؾ مؽوكف

 وايمثوين أن اظمراد شمقازمف دم أطمرة ورهمعف همقفو زمتقاوعف دم ايمدكقو

 ومول ايمعؾعاء وهذه إوصمف دم آيمػوظ ايمثالشمي مقصمقدة دم ايمعودة معروهمي 

 وومد يؽقن اظمراد ايمقصمفكم معو دم مجقعفو دم ايمدكقو وأطمرة واهلل افمؾؿ 

  

ٌَيِ  ِريِؿ ايْمِغق  زَموب حَتْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف َأنر َرؽُمقَل  َؿ وَموَل  اهللَصعمر  اهللفَم َأسَمْدُروَن َمو )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ٌَُي ؟ وَمويُمقا  ًَ إِْن ىَموَن  اهللايْمِغق َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَؾُؿ ، وَموَل ِذىْمُرَك َأطَموَك زمعَِا َيْؽَرُه ، وِمقَؾ َأهَمَرَأْي

ترفُ دِم َأطِمل َمو َأوُمقُل ؟ وَمو ـْ همِقِف هَمَؼْد َِبَ ٌَْتُف َوإِْن مَلْ َيُؽ  .((َل إِْن ىَموَن همِقِف َمو سَمُؼقُل هَمَؼْد انْمَت

ايمممح : يؼول زمـفتف مـ ايمٌفتون وهق ايمٌوؿمؾ ، واصؾ ايمٌفً أن يؼول يمف ايمٌوؿمؾ دم 

 وصمفف ومهو ضمرامون

 يمؽـ سمٌوح ايمغقٌي يمغرض ذفمل وذيمؽ يمًتي أؽمٌوب
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أن يتظؾؿ إلم ايمًؾطون وايمؼويض ونمغممهو ِمـ  همقجقز يمؾؿظؾقم أضمدهو ايمتظؾؿ

 يمف وٓيي أو ومدرة فمقم اكصوهمف مـ ـموظمف همقؼقل ـمؾؿـل همالن أو همعؾ يب ىمذا

همقؼقل ظمـ يرصمق  ايمثوين آؽمتغوشمي فمعم سمغقغم اظمـؽر ورد ايمعويص إلم ايمصقاب

 ومدرسمف همالن يعؿؾ ىمذا هموزصمره فمـف وكحق ذيمؽ

ؿـل همالن أو أيب أو أطمل أو زوصمل زمؽذا زملن يؼقل يمؾؿػتل ـمؾ ايمثويمٌ آؽمتػتوء

 همفؾ يمف ذيمؽ ومو ؿمريؼل دم اخلالص مـف ودهمع ـمؾؿف فمـل وكحق ذيمؽ

وذيمؽ مـ وصمقه مـفو صمرح اظمجروضمكم مـ  ايمرازمع حتذير اظمًؾؿكم مـ ايممم

زمؾ واصمى صقكو يمؾمميعي  زموإلمجوع  ايمرواة وايمشفقد واظمصـػكم وذيمؽ صموئز

 ةومـفو آطمٌور زمعقٌف فمـد اظمشوور

ىموخلؿر ومصودرة ايمـوس وصمٌويي  اخلومس أن يؽقن جموهرا زمػًؼف أو زمدفمتف

 اظمؽقس وسمقرم آمقر ايمٌوؿمؾي همقجقز ذىمره زمعا جيوهر زمف

زرق وايمؼصغم ٕفمرج وإوا ىموٕفمؿشهموذا ىمون معروهمو زمؾؼى  ايمًودس ايمتعريػ

ومطع وكحقهو صموز سمعريػف زمف وحيرم ذىمره زمف سمـؼصو ويمق أمؽـ ٕفمؿك وإوا

 ايمتعريػ زمغغمه ىمون أولم واهلل افمؾؿ

ـْ ؽَمؼَمَ  طِمَرةِ  اهللزَموب زمَِشوَرِة َم ْٔ ؼُمَ فَمَؾْقِف دِم ا ًْ ْكَقو زمَِلْن َي ٌَُف دِم ايمدُّ  سَمَعولَم فَمْق

ِلِّ َصعمر  ـْ ايمـٌر ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل فمـف فَم َؿ وَموَل  اهللفَم ؼُمُ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ًْ  اهللَٓ َي

ُه فَمعَم فمَ  ٓر ؽَمؼَمَ ْكَقو إِ  .((َيْقَم ايْمِؼَقوَميِ  اهللٌٍْد دِم ايمدُّ
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 ايمممح : ومول ايمؼويض حيتؿؾ وصمفكم

 أن يًؼم معوصقف وفمققزمف فمـ اذافمتفو دم أهؾ اظمقومػ :أضمدمهو

سمرك حموؽمٌتف فمؾقفو وسمرك ذىمرهو ومول وإول أـمفر ظمو صموء دم  :وايمثوين

قؽ دم ايمدكقو وأكو أنمػرهو يمؽ احلديٌ أطمر )يؼرره زمذكقزمف يؼقل ؽمؼمْتو فمؾ

 (. ايمققم

ـْ ُيترَؼك هُمْحُشفُ   زَموب ُمَداَراِة َم

ِلِّ َصعمر  َؿ هَمَؼوَل  اهللفمـ فَموئَِشُي ريض اهلل فمـفو َأنر َرصُماًل اؽْمَتْلَذَن فَمعَم ايمـٌر  : فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َن يَمُف  اْئَذُكقا)) َٓ ـُ ايْمَعِشغَمِة َأْو زمِْئَس َرصُمُؾ ايْمَعِشغَمِة هَمَؾعار َدطَمَؾ فَمَؾْقِف َأ يَمُف هَمَؾٌِْئَس ازْم

ًُ َيو َرؽُمقَل  ًْ فَموئَِشُي هَمُؼْؾ ًَ يَمُف ايْمَؼْقَل ؟  اهللايْمَؼْقَل وَمويَم ًَ شُمؿر َأيَمـْ ًَ يَمُف ايمرِذي وُمْؾ : وُمْؾ

ـْ َوَدفَمُف َأْو سَمَرىَمُف ايمـروُس  اهلليمـروِس َمـِْزيَمًي فِمـَْد وَموَل َيو فَموئَِشُي : إِنر َذر ا َيْقَم ايْمِؼَقوَمِي َم

َؼوَء هُمْحِشفِ   .((اسمِّ

 أي ومٌقؾتف زمويمعشغمة هموظمراد(  ايمعشغمة رصمؾ أو ايمعشغمة زمـ زمئس) ومقيمف  ايمممح :

 .مـفو ايمرصمؾ هذا زمئس

فمققـي زمـ ضمصـ ومل يؽـ أؽمؾؿ ضمقـئذ )َأنر َرصُماًل اؽْمَتْلَذَن( هذا ايمرصمؾ هق  :ومقهلو

وإن ىمون ومد أـمفر اإلؽمالم هملراد ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ أن يٌكم ضمويمف يمقعرهمف 

ايمـوس وٓ يغؼم زمف مـ مل يعرف ضمويمف ومول وىمون مـف دم ضمقوة ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف و 
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فمعم وعػ ايعاكف وارسمد مع اظمرسمديـ وصمئ زمف أؽمغما إرم أيب  لمو دؽمؾؿ وزمعده 

 ؽر ريض اهلل فمـفزم

 ٕكفووصػ ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ يمف زملكف زمئس أطمق ايمعشغمة مـ أفمالم ايمـٌقة 

 ـمفر ىمعا وصػ واكعا أٓن يمف ايمؼقل سمليمػًو يمف وٕمثويمف فمعم اإلؽمالم

ودم هذا احلديٌ مداراة مـ يتؼل همحشف وصمقاز نمقٌي ايمػوؽمؼ اظمعؾـ همًؼف ومـ  

حيتوج ايمـوس إلم ايمتحذير مـف ، ومل يؿدضمف ايمـٌل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ وٓ ُذىمر 

 . مـ ايمدكقو مع يمكم ايمؽالم ءزمًمأكف أشمـك فمؾقف دم وصمفف ، وٓ دم ومػوه إكعا سمليمػف 

  

هْمِؼ   زَموب هَمْضِؾ ايمرِّ

ـْ صَمِري ِلِّ َصعمر فَم ـْ ايمـٌر َؿ وَموَل  اهللٍر زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم ريض اهلل فمـف فَم  :فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

غْمَ )) َرْم اخْلَ هْمَؼ حُيْ َرْم ايمرِّ ـْ حُيْ  .((َم

 إٓ رءٍ  دم ىمون مو ايمرهمؼ و،  متؼورزمي امقر وايمرهمؼ ، وإكوة ، احلؾؿ  ايمممح :

 ؾموكف، إٓ رءٍ  مـ كزع وٓ زاكف،

ـْ  ( يعـل أن اإلكًون إذا ضمرم ايمرهمؼ دم إمقر ومقيمف )َم غْمَ َرْم اخْلَ هْمَؼ حُيْ َرْم ايمرِّ حُيْ

همقعا يتٌمف همقف يمـػًف، وهمقعا يتٌمف همقف مع نمغمه، همنكف حيرم اخلغم ىمؾف مع 

 كػًف ومع نمغمه
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 ؽمٌى ايمرهمؼ أن وهمقف ايمعـػ وذم ايمتخؾؼ فمعم واحلٌ ايمرهمؼ همضؾ  ودم احلديٌ

 .طمغم ىمؾ

ٌّ فمعم أن  يؽقن اإلكًون رهمقؼًو دم مجقع ؾمموكف، رهمقؼًو دم معومؾي وهمقف احل

أهؾف، ودم معومؾي إطمقاكف،. وهلذا همنن اإلكًون إذا فمومؾ ايمـوس زمويمرهمؼ جيد يمذة 

 . واكمماضمًو، وإذا فمومؾفؿ زمويمشدة وايمعـػ كدم وسمضويؼ

  

ٌَوِح ِمـْفُ  ِريِؿ ايْمَؽِذِب َوزَمَقوِن اظْمُ  زَموب حَتْ

ـَ  ِِت زَموَيْع َُوِل ايمالر ْٕ ـْ اظْمَُفوصِمَراِت ا ًْ ِم ـِ َأيِب ُمَعْقٍط َوىَموَك ٌََي زْم ًَ فُمْؼ فمـ ُأمر ىُمْؾُثقٍم زمِـْ

ِلر َصعمر  ًْ َرؽُمقَل  اهللايمـٌر َو ؽَمِؿَع َؿ َأهنر َؿ َوُهَق  اهللَصعمر  اهللفَمَؾْقِف َوؽَمؾر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

اُب )) :َيُؼقُل  ا يَمْقَس ايْمَؽذر ا َوَيـِْؿل طَمغْمً  .((ايمرِذي ُيْصؾُِح زَمكْمَ ايمـروِس َوَيُؼقُل طَمغْمً

ٓر  ٍء ِِمرو َيُؼقُل ايمـروُس ىَمِذٌب إِ ُص دِم َرْ ـُ ؾِمَفوٍب ايمزهري : َومَلْ َأؽْمَؿْع ُيَرطمر وَموَل ازْم

صُمِؾ اْمَرأَ  ٌُ ايمرر ْصاَلُح زَمكْمَ ايمـروِس َوضَمِدي ْرُب َواإْلِ ٌُ اظْمَْرَأِة دِم شَماَلٍث احْلَ سَمُف َوضَمِدي

  َزْوصَمَفو

 ؽمعات مـ ؽمؿي ايمؽذب و مطؾؼو،ً جيقز ٓ اجلؿؾي ضمقٌ مـ ايمؽذب  ايمممح :

 ايمؼويض ومول،  يمؾؿصؾحي  اظمـوهمؼكم ، يمؽـ صموءت زمعض ايمصقر ايمممفمقي زمجقازه

ٓ طمالف دم صمقاز ايمؽذب دم هذه ايمصقر ، واطمتؾػقا دم اظمراد  : فمقوض

 موهق ؟؟زمويمؽذب اظمٌوح همقفو 
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هق فمعم اؿمالومف وأصموزوا ومقل مو مل يؽـ دم هذه اظمقاوع  :همؼويمً ؿموئػي 

يمؾؿصؾحي وومويمقا ايمؽذب اظمذمقم : مو همقف مية واضمتجقا زمؼقل ازمراهقؿ صعم 

اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ )زمؾ همعؾف ىمٌغمهؿ( و)إين ؽمؼقؿ( وومقيمف )إهنو اطمتل( وومقل مـودي 

ؿ يمًورومقن( ومويمقا وٓ طمالف أكف يمق يقؽمػ صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ )أيتفو ايمعغم إكؽ

 ومصد ـمومل ومتؾ رصمؾ هق فمـده خمتػ وصمى فمؾقف ايمؽذب دم اكف ٓ يعؾؿ أيـ هق

وومقؾ ٓ جيقز ايمؽذب دم ؾمئ أصال ومويمقا ومو صموء مـ آزموضمي دم هذا اظمراد زمف 

ايمتقريي واؽمتععال اظمعوريض ٓ سيح ايمؽذب مثؾ أن يعد زوصمتف أن حيًـ 

يـقي ان ومدر اهلل ذيمؽ ، وضموصؾف أن يلِت زمؽؾعات حمتؿؾي ايمقفو ويؽًقهو ىمذا و

يػفؿ اظمخوؿمى مـفو مو يطقى ومؾٌف ، وكحقه هذا مـ اظمعوريض اظمٌوضمي همؽؾ 

صموء مـ هذا فمعم اظمعوريض واهلل  هذا صموئز وسملويمقا ومصي ازمراهقؿ ويقؽمػ ومو

 .افمؾؿ

ٓ يؾزم وكحق  وأمو ىمذزمف يمزوصمتف وىمذِبو يمف هموظمراد زمف دم اـمفور ايمقد وايمقفمد زمعا

يمف أو هلو همفق ضمرام  سمو يمقذيمؽ هملمو اظمخودفمي دم مـع مو فمؾقف أو فمؾقفو أو أطمذ 

 . اظمًؾؿكم واهلل افمؾؿ زمنمجوع

ِريِؿ ايمـرِؿقَؿيِ   زَموب حَتْ

ٌِْد  ـْ فَم ًدا َصعمر  اهللفَم ُعقٍد وَموَل : إِنر حُمَؿر ًْ ـِ َم َؿ وَموَل:  اهللزْم ٌُِّئُؽْؿ َمو ))فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َٓ ُأَك َأ

ًدا َصعمر  َؿ وَموَل إِنر  اهللايْمَعْضُف ِهَل ايمـرِؿقَؿُي ايْمَؼويَمُي زَمكْمَ ايمـروِس َوإِنر حُمَؿر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ازًمو يًؼو َوَيْؽِذُب ضَمترك ُيْؽَتَى ىَمذر صُمَؾ َيْصُدُق ضَمترك ُيْؽَتَى ِصدِّ  .((ايمرر
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 :ايمممح

 . ايمـوس زمعضفؿ إلم زمعض فمعم صمفي اإلهمًودايمـؿقؿي : وهل كؼؾ ىمالم 

أٓ أكٌئؽؿ مو ايمعضي هل ايمـؿقؿي ايمؼويمي ))[ :  2606ومقيمف صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ] 

 : ، هذه ايمؾػظي رووهو فمعم وصمفكم((زمكم ايمـوس

 .أضمدمهو : ايمعضي زمؽن ايمعكم وهمتح ايمضود اظمعجؿي فمعم وزن ايمعدة وايمزكي

 . ايمضود فمعم وزن ايمقصمف وايمثوين : ايمعضي زمػتح ايمعكم وإؽمؽون

وهذا ايمثوين هق إؾمفر دم روايوت زمالدكو وإؾمفر دم ىمتى احلديٌ وىمتى 

نمريٌي. وإول أؾمفر دم ىمتى ايمؾغي وكؼؾ ايمؼويض أكف روايي أىمثر ؾمققطمفؿ وسمؼدير 

 .: أٓ أكٌئؽؿ مو ايمعضي ايمػوضمش ايمغؾقظ ايمتحريؿ -واهلل افمؾؿ  -احلديٌ 

  

َب ايمـروَس زمَِغغْمِ ضَمؼٍّ زَموب ايْمَقفِمقُد  ـْ فَمذر ِديُد ظمَِ  ايمشر

ْؿِس  وِم فَمعَم ُأَكوٍس َووَمْد ُأوِمقُؿقا دِم ايمشر ـِ ضِمَزاٍم وَموَل: َمرر زمِويمشر ـِ ضَمؽِقِؿ زْم ـْ ِهَشوِم زْم فَم

َراِج هَمَؼوَل  زُمقَن دِم اخْلَ ًُ هَمَؼوَل: َمو َهَذا؟ وِمقَؾ : ُيَعذر ْي : َأَمو َوُصىر فَمعَم ُرُءوؽِمِفْؿ ايمزر

ًُ َرؽُمقَل  َؿ َيُؼقُل:  اهللَصعمر  اهللإيِنِّ ؽَمِؿْع زُمقَن  اهللإِنر ))فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ـَ ُيَعذِّ ُب ايمرِذي ُيَعذِّ

ْكَقو  .((دِم ايمدُّ

 :ايمممح
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 .((إن اهلل يعذب ايمذيـ يعذزمقن ايمـوس)):   ومقيمف 

ىمويمؼصوص هذا حمؿقل فمعم ايمتعذيى زمغغم ضمؼ همال يدطمؾ همقف ايمتعذيى زمحؼ 

 .واحلدود وايمتعزير وكحق ذيمؽ

 . هؿ همالضمق ايمعجؿ "مـ إكٌوط"ودم روايي:  "أكوس"ومقيمف : 

  

وِن إيَِمْقفِ  ًَ ضْم وِر َواإْلِ  زَموب ايْمَقِصقرِي زمِوجْلَ

ِلِّ َصعمر  ـْ ايمـٌر ـْ فَموئَِشَي فَم َؿ:  اهللفَم وِر ضَمترك "فَمَؾْقِف َوؽَمؾر يُؾ ُيقِصقـِل زمِوجْلَ َمو َزاَل صِمػْمِ

شَمـرفُ  ُف يَمُقَقرِّ ًُ َأكر  ."ـَمـَـْ

 : ايمممح

زموجلور، ويعظؿ ضمؼف، ملسو هيلع هللا ىلص    معـك احلديٌ : أن صمػميؾ ىمون يقيص رؽمقل اهلل

 .ـمـ أن صمػميؾ ؽمقلمره زملن جيعؾ اجلور وارشمًو جلوره ملسو هيلع هللا ىلص  لضمتك أن ايمرؽمق

 ايمًالم مؾؽ يلَتر زملمر اهلل، همفق يقيص ايمرؽمقل زمعا أمره اهلل فمزوصمػميؾ فمؾقف 

 .فمـ اهلل سمعولمملسو هيلع هللا ىلص   وصمؾ أن يقيص زمف، وكًٌي إمر إيمقف ٕكف اظمٌؾغ يمؾرؽمقل

َؼوءِ  ٌَوِب ؿَماَلوَمِي ايْمَقصْمِف فِمـَْد ايمؾِّ  زَموب اؽْمتِْح

ِلُّ َصعمر  ـْ َأيِب َذرٍّ وَموَل: وَموَل رِمَ ايمـٌر َؿ: فَمَؾْقِف وَ  اهللفَم ـْ اظْمَْعُروِف ))ؽَمؾر ِؼَرنر ِم َٓ حَتْ

 .((ؾَمْقًئو َويَمْق َأْن سَمْؾَؼك َأطَموَك زمَِقصْمٍف ؿَمْؾؼ
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 : ايمممح

َؿ :  ُرِوَي ) ؿَمْؾؼ ( فَمعَم  "َويَمْق َأْن سَمْؾَؼك َأطَموك زمَِقصْمٍف ؿَمْؾؼ"وَمْقيمف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

م ، وَ  : شَماَلشَمي َأْوصُمف  .ىَمْنَهو ، َو ) ؿَمؾِقؼ ( زمِِزَيوَدِة َيوءإؽِْمَؽون ايمالر

ط ًِ
ٌَ  . َوَمْعـَوُه : ؽَمْفؾ ُمـْ

، ضَمترك ؿَماَلوَمي ايْمَقصْمف فِمـْد  َ ِمـُْف َوإِْن وَمؾر ٌّ فَمعَم هَمْضؾ اظْمَْعُروف، َوَمو سَمَقنر همِقِف احْلَ

َؼوء  . ايمؾِّ

ٌَِي  كَم َوجُمَوَك وحِلِ ِي ايمصر ًَ ٌَوِب جُمَويَم قءِ زَموب اؽْمتِْح ًُّ  وُمَرَكوِء ايم

ِلِّ َصعمر  ـْ ايمـٌر ـْ َأيِب ُمقؽَمك فَم َؿ وَموَل :  اهللفَم ويمِِح ))فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ؾِقِس ايمصر عَا َمَثُؾ اجْلَ إِكر

ِذَيَؽ  و َأْن حُيْ ِؽ إِمر ًْ
ِؽ َوَكوهمِِخ ايْمؽغِِم هَمَحوِمُؾ اظْمِ ًْ

ْقِء ىَمَحوِمِؾ اظْمِ ًر ؾِقِس ايم  َواجْلَ

ِرَق شمَِقوزَمَؽ  و َأْن حُيْ ًٌَي َوَكوهمُِخ ايْمؽغِِم إِمر و َأْن ََتَِد ِمـُْف ِرحًيو ؿَمقِّ ٌَْتوَع ِمـُْف َوإِمر و َأْن سَم  َوإِمر

و َأْن ََتَِد ِرحًيو طَمٌِقَثي  .((َوإِمر

 : ايمممح

ويمِح زمَِحوِمِؾ اظْمِ  ؾِقس ايمصر َؿ اجْلَ ؾِقس همِقِف ََتْثِقؾف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ؽ، َواجْلَ ًْ

قء زمِـَوهمِِخ ايْمؽغِم ًُّ  .ايم
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طَْماَلق َوايْمَقَرع  ْٕ غْم َواظْمُُروَءة َوَمَؽوِرم ا كَم َوَأْهؾ اخْلَ وحِلِ ي ايمصر ًَ َوهمِقِف هَمِضقَؾي جُمَويَم

ََدب ْٕ ـْ َيْغَتوب ايمـر  ,َوايْمِعْؾؿ َوا ّ َوَأْهؾ ايْمٌَِدع، َوَم ي َأْهؾ ايمممر ًَ ـْ جُمَويَم وس، َوايمـرْفل فَم

َْكَقاع اظْمَْذُمقَمي ْٕ ـْ ا  .َأْو َيْؽُثر هُمْجُرُه َوزَمَطويَمتف. َوَكْحق َذيمَِؽ ِم

ال "حُيِْذَيؽ"َوَمْعـَك :  وِء اظْمُْفَؿَؾي َوايمذر  .ُيْعطِقؽ، َوُهَق زمِوحْلَ

َع ايْمُعَؾعَاء فَمعَم  ٌَوزمف، َوصَمَقاز زَمْقعف، َووَمْد َأمْجَ ؽ َواؽْمتِْح ًْ
مَجِقع َوهمِقِف ؿَمَفوَرة اظْمِ

َٓ ُيْعَتّد ِِبِْؿ  قَعي  قَعي َكَجوؽَمتف َوايمشِّ ـْ ايمشِّ ـْ ُيْعَتّد زمِِف، َوُكِؼَؾ فَم َهَذا، َومَلْ خُيَويمِػ همِقِف َم

ِديٌ، َوُهَق وَمْقيمف َصعمر  ئِؾ فَمعَم ؿَمَفوَرسمف اإْلِمْجَوع َوَهَذا احْلَ َٓ ـْ ايمدر مْجَوع َوِم دِم اإْلِ

َؿ:  ٌَْتوع ِمـْفُ َوإِ "اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر و َأْن سَم ُف َصعمر اهللر "مر َكر ِٕ َٓ َيِصّح زَمْقعف، َو ، َوايمـرَجس 

ُف َأؿْمَقى ايمطِّقى، َتْعِؿؾُف دِم زَمَدكف َوَرْأؽمف، َوُيَصقمِّ زمِِف، َوخُيْػِم َأكر ًْ َؿ ىَموَن َي  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ؾُِؿقَن فَمعَم اؽِْمتِْععَايمف َوصَمَقاز زمَ و ًْ  .ْقعفمَلْ َيَزْل اظْمُ

ـُْفعَا فَمعَم َكَجوؽَمتف،  ـِ يَمُف هَمَؾْقَس همِقِف َكصٌّ ِم ـْ ىَمَراَهي ايْمُعَؿَرْي وَموَل ايْمَؼويِض : َوَمو ُرِوَي ِم

ؽ  ًْ
طروب اظْمِ َؿي فُمَؿر زْمـ اخْلَ ًْ ًْ وِم َواَيي فَمـُْفعَا زمِويْمَؽَراَهِي، زَمْؾ َصحر ًْ ايمرِّ َٓ َصحر َو

ؾِِؿكَم، َواظمَْ  ًْ وء اظْمُ ًَ
ـْ ازِْمـ فُمَؿر اؽِْمتِْععَايمف. َوَاهللر َأفْمَؾؿفَمعَم كِ  .ْعُروف فَم

  

ٌَـَوِت  وِن إلَِم ايْم ًَ ضْم  زَموب هَمْضِؾ اإْلِ

ًْ : اهللفمـ فَموئِشي َزْوج ايمـرٌِلِّ َصعمر  َؿ وَمويَم َعَفو ازْمـََتوِن َومَ  اْمَرَأةٌ  صَموَءسْمـِل" فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

و  وَهو هَمَلطَمَذْْتَ َليَمْتـِل هَمَؾْؿ ََتِْد فِمـِْدي ؾَمْقًئو نَمغْمَ ََتَْرٍة َواضِمَدٍة هَمَلفْمَطْقُتَفو إِير ًَ و هَم هَلَ

ًْ َوازْمـََتوَهو هَمَدطَمَؾ فَمقَمر  ًْ هَمَخَرصَم ـََتْقَفو َومَلْ سَمْلىُمْؾ ِمـَْفو ؾَمْقًئو شُمؿر وَموَم َؿْتَفو زَمكْمَ ازْم ًَ هَمَؼ
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ِلُّ َصعمر ا ِلُّ َصعمر  اهلليمـٌر شْمُتُف ضَمِديَثَفو هَمَؼوَل ايمـٌر َؿ هَمَحدر ـْ )) :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللفَمَؾْقِف َوؽَمؾر َم

ـْ  ا ِم ـر يَمُف ؽِمؼْمً ـر ىُم ـَ إيَِمْقِف ًَ ٍء هَمَلضْم ٌَـَوِت زمًَِمْ ـْ ايْم  .((ايمـرورازْمُتقِمَ ِم

 : ايمممح

َؿ :  ءٍ "وَمْقيمف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ٌَـَوت زمًَِمْ ـْ ايْم ـْ ُازْمُتقِمَ ِم َنر "َم ِٕ ُه ازِْمتاَِلء  . إِكرعَا ؽَمعار

ـر دِم ايْمَعوَدة َووَموَل اهللر سَمَعولَم :  ُْكَثك ـَمؾر ﴿ايمـروس َيْؽَرُهقهَنُ ْٕ َ َأضَمدهْؿ زمِو َوإَِذا زُمممِّ

ا َوُهقَ  َقدًّ ًْ  ﴾ىَمظِقؿ َوصْمفف ُم

ـِ َمويمٍِؽ وَموَل: وَموَل َرؽُمقُل  ـْ َأَكِس زْم َؿ :  اهللَصعمر  اهللفَم ـْ فَموَل صَموِرَيَتكْمِ ))فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َم

ٌُْؾَغو صَموَء َيْقَم ايْمِؼَقوَمِي َأَكو َوُهَق َوَوؿر َأَصوزمَِعفُ   .((ضَمترك سَم

 : ايمممح

عَا "َمْعـَك  ـْ ايْمَعْقل َوُهَق : وَموَم فَمَؾْقِفعَا زمِوظْمُمْ  "فَموهَلُ زمَِقي َوَكْحقمَهو، َمْلطُمقذ ِم ْ َكِي َوايمؼمر

ـْ سَمُعقل  "َوِمـُْف  , ايْمُؼْرب  . َوَمْعـَوُه صَموَء َيْقم ايْمِؼَقوَمي َأَكو َوُهَق ىَمَفوسَمكْمِ  "ازِْمَدْأ زمَِؿ

ٌَوِدهِ  اهللزَموب إَِذا َأضَمىر  ٌَُف إلَِم فِم ٌر ًٌْدا ضَم  فَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَموَل: وَموَل َرؽُمقُل  ًٌْدا َأضَمىر  إَِذا اهلل إِنر " فَمَؾْقِف َوؽَمؾرَؿ: اهللَصعمر  اهللفَم  فَم

ٌرُف وَموَل  َدفَمو يَؾ هَمَؼوَل: إيِنِّ ُأضِمىُّ هُماَلًكو هَمَلضِم عَاِء  :صِمػْمِ ًر يُؾ شُمؿر ُيـَوِدي دِم ايم ٌُُّف صِمػْمِ هَمُقِح

ٌُقُل دِم  اهللهَمَقُؼقُل إِنر  عَاِء وَموَل: شُمؿر ُيقَوُع يَمُف ايْمَؼ ًر ٌُُّف َأْهُؾ ايم ٌُّقُه هَمُقِح حُيِىُّ هُماَلًكو هَمَلضِم

يَؾ هَمَقُؼقُل: إيِنِّ ُأزْمِغُض هُماَلًكو هَمَلزْمِغْضُف وَموَل:  ًٌْدا َدفَمو صِمػْمِ َْرِض َوإَِذا َأزْمَغَض فَم ْٕ ا
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يُؾ شُمؿر ُيـَوِدي دِم َأْهؾِ  ٌِْغُضُف صِمػْمِ عَاِء إِنر  هَمُق ًر ٌِْغُض هُماَلًكو هَمَلزْمِغُضقُه وَموَل:  اهللايم ُي

َْرضِ  ْٕ ٌَْغَضوُء دِم ا ٌِْغُضقَكُف شُمؿر سُمقَوُع يَمُف ايْم  ."هَمُق

 :ايمممح

َْرض" ََمْعـَك :  ْٕ ٌُقل دِم ا ّى دِم وُمُؾقب ايمـروس، َوِرَووُهْؿ  "ُيقَوع يَمُف ايْمَؼ َأْي احْلُ

 يَمفُ  هَمُتقَوع":  ِرَواَيي دِم  صَموءَ  َووَمْد  َوسَمْرَى فَمـُْف .  , ُؼُؾقبفَمـُْف ، هَمَتِؿقؾ إيَِمْقِف ايمْ 

ٌري  ."اظْمََح

ـرَدةٌ  َْرَواُح صُمـُقٌد جُمَ ْٕ  زَموب ا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنر َرؽُمقَل  َؿ وَموَل : اهللَصعمر  اهللفَم َْرَواُح " فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ْٕ ـُقدٌ  ا  جُمَـرَدةٌ  صُم

 ."سَمَعوَرَف ِمـَْفو اْئَتَؾَػ َوَمو سَمـَوىَمَر ِمـَْفو اطْمَتَؾَػ  هَمعَا 

 : ايمممح

َْرَواُح صُمـُقٌد جُمَـرَدةٌ "ومقيمف:  ْٕ وَموَل ايْمُعَؾعَاء: َمْعـَوُه مُجُقع جُمَْتَؿَعي، َأْو َأْكَقاع  "ا

 .خُمَْتؾَِػي

َْمٍر صَمَعَؾَفو اهللر فَمَؾْقفِ  ِٕ و سَمَعوَرهمَفو هَمُفَق  َو ُمَقاهَمَؼي ِصَػوَْتو ايمرتِل صَمَعَؾَفو اهللر وَ  ,َوَأمر وِمقَؾ: إهِنر

 .فَمَؾْقَفو، َوسَمـَوؽُمٌَفو دِم ؾِمَقؿَفو

ـْ َواهَمَؼ زمِِشَقِؿِف َأيمَِػُف،  ودَهو، هَمَؿ ًَ ًْ دِم َأصْم وَم ًْ جُمَْتِؿَعي، شُمؿر هُمرِّ َو طُمؾَِؼ هَنر
ِٕ َووِمقَؾ : 

ـْ زَموفَمَدُه َكوهَمَرُه َوطَمويَمَػفُ   .َوَم
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َؼوَوة دِم َوومَ  َعوَدة َأْو ايمشر ًر ـْ ايم طرويِبُّ َونَمغْمه : سَمآيُمػَفو ُهَق َمو طَمَؾَؼَفو اهللر فَمَؾْقِف ِم وَل اخْلَ

ٌَْتَدأ ًْ  ,اظْمُ ْكَقو اِْئَتَؾَػ ود دِم ايمدُّ ًَ صَْم ْٕ ًْ ا . هَمنَِذا سَماَلوَم َؿكْمِ ُمَتَؼوزمَِؾكْمِ ًْ َْرَواح وِم ْٕ ًْ ا َوىَموَك

 ًَ ًْ زمَِح ار إلَِم َواطْمَتَؾَػ َْذَ ْٕ طَْمَقور، َوا ْٕ طَْمَقور إلَِم ا ْٕ ًْ فَمَؾْقِف، هَمَقِؿقؾ ا ِى َمو طُمؾَِؼ

ار. َوَاهللر َأفْمَؾؿ َْذَ ْٕ  . ا

ـْ َأضَمىر   زَموب اظْمَْرُء َمَع َم

ـِ َمويمٍِؽ : َأنر َأفْمَرازمِقًّو وَموَل يمَِرؽُمقِل  ـْ َأَكِس زْم َؿ: َمتَ  اهللَصعمر  اهللفَم وفَمُي؟ فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ًر ك ايم

و؟ وَموَل: ضُمىر  اهللَصعمر  اهللوَموَل يَمُف َرؽُمقُل  َؿ: َمو َأفْمَدْدَت هَلَ َوَرؽُمقيمِِف  اهللفَمَؾْقِف َوؽَمؾر

 ًَ ٌْ ٌَ ـْ َأضْم ًَ َمَع َم  ."وَموَل: َأْك

ِلِّ َصعمر  ـْ وَمْقِل ايمـٌر  اهللودم روايي: وَموَل َأَكٌس : هَمعَا هَمِرضْمـَو زَمْعَد اإلؽمالم هَمَرضًمو َأؾَمدر ِم

ًَ " :فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  ٌْ ٌَ ـْ َأضْم َوَرؽُمقيَمُف َوَأزَمو زَمْؽٍر  اهللوَموَل َأَكٌس: هَمَلَكو ُأضِمىُّ  "هَمنِكرَؽ َمَع َم

ؿْ َوفُمَؿَر هَمَلْرصُمق َأْن َأىُمقَن مَ   . َعُفْؿ َوإِْن مَلْ َأفْمَؿْؾ زمَِلفْمعَاهِلِ

َؿ  اهللَصعمر  اهللفمـ َأَكس زْمـ َمويمٍِؽ وَموَل: زَمْقـعََا َأَكو َوَرؽُمقُل "ودم روايي:  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ِجِد هَمَؼوَل َيو َرؽُمقَل  ًْ ِة اظْمَ ِجِد هَمَؾِؼقـَو َرصُماًل فِمـَْد ؽُمدر ًْ ـْ اظْمَ َمَتك  اهللطَموِرصَمكْمِ ِم

وفَمُي وَموَل َرؽُمقُل ا ًر صُمَؾ  اهللَصعمر  اهلليم و؟ وَموَل: هَمَؽَلنر ايمرر َؿ: َمو َأفْمَدْدَت هَلَ فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َٓ َصَدوَمٍي  اهللاؽْمَتَؽوَن شُمؿر وَموَل: َيو َرؽُمقَل  َٓ ِصَقوٍم َو و ىَمٌغَِم َصاَلٍة َو َمو َأفْمَدْدُت هَلَ

ًَ َوَرؽُمقيَمُف وَمو اهللَويَمؽِـِّل ُأضِمىُّ  ٌْ ٌَ ـْ َأضْم ًَ َمَع َم  "َل: هَمَلْك
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 :ايمممح

وفَمي :  ًر ـْ ايم َؿ : يمِؾرِذي ؽَمَليَمُف فَم و وَموَل : ضُمّى "وَمْقيمف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َمو َأفْمَدْدت هَلَ

ًٌْ : اهللر َوَرؽُمقيمف وَموَل  ٌَ ـْ َأضْم ًَ َمَع َم ـْ َأضَمىر "، َودِم ِرَواَيوت: "َأْك  ."اظْمَْرء َمَع َم

غْم،  كَم ، َوَأْهؾ اخْلَ وحِلِ همِقِف هَمْضؾ ضُمّى اهللر َوَرؽُمقيمف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرَؿ َوايمصر

َْمَقات ْٕ ضَْمَقوء َوا ْٕ  .ا

ٌري اهللر َوَرؽُمقيمف اِْمتَِثول َأْمرمَهو ـْ هَمْضؾ حَمَ َداِب  ,َوِم ْٔ َواصْمتِـَوب هَنْقفعَا، َوايمترَلدُّب زمِو

فِمقري.  ْ كَم َأْن َيْعَؿؾ فَمَؿؾفْؿ ايمممر وحِلِ ٌرِي ايمصر ْكتَِػوع زمَِؿَح ِٓ ط دِم ا َٓ ُيْشؼَمَ إِْذ يَمْق فَمِؿَؾُف  ;َو

ِديٌ ايمرِذي زَمْعد َهَذا زمَِذيمَِؽ  َح دِم احْلَ  .يَمَؽوَن ِمـُْفْؿ َوِمْثؾفْؿ ، َووَمْد ُسِّ

ـْ ىَمْقكف َمَعُفْؿ َأْن سَمُؽقن َمـْزِ  َٓ َيْؾَزم ِم ُف  ـْ ىُمّؾ َوصْمفشُمؿر إِكر  . يَمتف َوصَمَزاُؤُه ِمْثؾفْؿ ِم

َٓ َصَدوَمي"َووَمْقيمف :  َٓ ِصَقوم َو و ىَمثغِم َصاَلة َو َأْي نَمغْم ايْمَػَرائِض َمْعـَوُه  "َمو َأفْمَدْدت هَلَ

َٓ َصَدوَمي َٓ ِصَقوم َو ـْ َصاَلة َو و ىَمثغِم َكوهمَِؾي ِم  . َمو َأفْمَدْدت هَلَ

ة اظمَْ "وَمْقيمف :  ِجدفِمـْد ؽُمدر ِجد "ًْ ًْ َػي فِمـْد زَموب اظْمَ ؼر ًَ  .ِهَل ايمظِّاَلل اظْمُ

هُ  َٓ سَمُيُّ ى َو ويمِِح هَمِفَل زُممْمَ  زَموب إَِذا ُأشْمـَِل فَمعَم ايمصر

ـْ َأيِب َذرٍّ وَموَل: صُمَؾ َيْعَؿُؾ  اهلل َصعمر  اهلل يمَِرؽُمقلِ  وِمقَؾ " فَم ًَ ايمرر َؿ: َأَرَأْي فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـِ  ى اظْمُْمِم َؿُدُه ايمـروُس فَمَؾْقِف وَموَل: سمِْؾَؽ فَموصِمُؾ زُممْمَ غْمِ َوحَيْ ـْ اخْلَ  ."ايْمَعَؿَؾ ِم
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 :ايمممح

همقف أن شمـوء ايمـوس فمعم ايمرصمؾ مـ ايمٌممى ايمصوحلي ايمتل يعجؾفو اهلل يمؾعٌد 

أكتؿ ؾمفداء اهلل دم "دم ضمديٌ آطمر: ملسو هيلع هللا ىلص   قل اهللايمصويمح دم ايمدكقو، ىمعا ومول رؽم

 ."إرض

و يمقس دم هذا ايمثـوء مو خيدش فمؿؾف مـ صمفي اإلطمالص، همنهنو زمممى ٓ سميه، 

 .دم كؼص فمؿؾف يقم ايمؼقومي، مودام مل يعؿؾ فمؿؾف مـ أصمؾفؿ مراءة هلؿ

أضموديٌ خمتورة مـ ىمتوب ايمعؾؿ وإدب مـ صحقح ايمٌخوري، مع ذضمفو مـ 

 .وري، زمتٌمف يًغم، وزيودات يًغمةهمتح ايمٌ

 زموب همضؾ ايمعؾؿ

ٌِْد  ـِ فَم َزَة زْم ـْ مَحْ ًُ َرؽُمقَل  اهللفَم ـَ فُمَؿَر وَموَل: ؽَمِؿْع ـِ فُمَؿَر َأنر ازْم فَمَؾْقِف  اهللَصعمر  اهللزْم

َؿ وَموَل: ًُ  َكوِئؿٌ  َأَكو زَمْقـَو" َوؽَمؾر ـٍ  زمَِؼَدِح  ُأسمِق ٌَ ًُ  يَم زْم ير خَيُْرُج دِم  ضَمترك هَممَمِ ََرى ايمرِّ َٕ إيِنِّ 

طروِب  ـَ اخْلَ ًُ هَمْضقِم فُمَؿَر زْم  .َأـْمَػوِري شُمؿر َأفْمَطْق

يْمَتُف َيو َرؽُمقَل   ."؟ وَموَل: ايْمِعْؾؿَ اهللوَمويُمقا: هَمعَا َأور

 :ايمممح

ًْ ايْمَػْتَحي  . وَمْقيمف : ) زَمْقـَو ( َأْصؾف زَمكْم هَمُلؾْمٌَِع

ْؿَزةوَمْقيمف : ) ُأسمِقً (   . زمَِضؿِّ اهْلَ
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ٌَـ ـْ َذيمَِؽ ايمؾر زْمً ( َأْي : ِم  . وَمْقيمف : ) هَممَمِ

م يمِؾترْلىمِقِد َأْو صَمَقاب  ـْ ايْمِعْؾؿ ، َوايمالر َواَيي َأْو ِم ـْ ايمرِّ ْؿَزة ِم ََرى ( زمَِػْتِح اهْلَ َٕ وَمْقيمف : ) 

ؿ حَمُْذوف ًَ َواَيي َوضَمَؽك , وَم اء دِم ايمرِّ ّي زمَِؽْنِ ايمرر ْقَهِرّي ايْمَػْتح ، َووَموَل  َوايمرِّ اجْلَ

 . نَمغْمه: زمِويْمَؽْنِ ايْمِػْعؾ ، َوزمِويْمَػْتِح اظْمَْصَدر

ؽْمتَِعوَرة ِٓ وُه فَمعَم ؽَمٌِقؾ ا ّي ، َوَأؿْمَؾَؼ ُرْؤَيتف إِير  . وَمْقيمف : ) خَيُْرج ( َأْي : ايمرِّ

وىمِر :  ًَ ـْ أَ  "وَمْقيمف : ) دِم َأـْمَػوِري ( دِم ِرَواَيي ازِْمـ فَم َوُهَق َأزْمَؾغ ، َودِم  "ـْمَػوِري ِم

ـْ َأؿْمَرادِم  "ايمترْعٌغِم :   . َوُهَق زمَِؿْعـَوهُ  " ِم

َواَيي ، َوسَمْقصِمقففعَا ـَموِهر هْمِع َمًعو دِم ايمرِّ  .وَمْقيمف : ) وَموَل ايْمِعْؾؿ ( ُهَق زمِويمـرْصِى َوزمِويمرر

اىمِِفعَا دِم ىَمْثَرة ؾْمؼِمَ ِٓ ٌَـ زمِويْمِعْؾِؿ  غم ايمؾر ًِ  . ايمـرْػع ِِبعَِا  َوسَمْػ

ُف  ـْ ايْمِعْؾؿ زمَِلكر َ فَم ُف فَمػمر ـْ صِمَفي َأكر ِديٌ ِم وَموَل ازِْمـ اظْمُـغِم : َوصْمف ايْمَػِضقَؾي يمِْؾِعْؾِؿ دِم احْلَ

َؿ َوَكِصقى ِِمرو آسَموُه اهللر  ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َوَكوِهقؽ زمَِذيمَِؽ ، اِْكَتَفك .  , هَمْضَؾي ايمـٌر

َميوَ  ـْ ايمـُّْؽَتي اظْمَُتَؼدِّ  . َهَذا وَمويَمُف زمِـَوء فَمعَم َأنر اظْمَُراد زمِويْمَػْضِؾ ايْمَػِضقَؾي ، َونَمَػَؾ فَم

  

ِلِّ َصعمر  ـْ ؽَموِمعٍ  اهللزَموب وَمْقِل ايمـٌر ٍغ َأْوفَمك ِم ٌَؾر َؿ ُربر ُم  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ أَ  ـِ َأيِب زَمْؽَرَة فَم ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمرر ـْ فَم ِلر َصعمر فَم َؿ وَمَعَد فَمعَم  اهللزمِقِف َذىَمَر ايمـٌر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ُف  َؽْتـَو ضَمترك ـَمـَـرو َأكر ًَ وٌن زمِِخَطوِمِف َأْو زمِِزَموِمِف وَموَل: َأيُّ َيْقٍم َهَذا هَم ًَ َؽ إِْك ًَ زَمِعغِمِه َوَأْم

قِف ؽِمَقى اؽْمِؿِف وَموَل: َأيَمْقَس َيْقَم ايمـرْحِر وُمْؾـَ  ؿِّ ًَ َؽْتـَو ؽَمُق ًَ و: زَمعَم وَموَل هَمَليُّ ؾَمْفٍر َهَذا هَم
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ِي وُمْؾـَو زَمعَم وَموَل هَمنِنر ِدَموَءىمُ  جر
قِف زمَِغغْمِ اؽْمِؿِف هَمَؼوَل َأيَمْقَس زمِِذي احْلِ ؿِّ ًَ ُف ؽَمُق ْؿ ضَمترك ـَمـَـرو َأكر

 ؾَمْفِرىُمْؿ َهَذا دِم زَمَؾِدىُمْؿ َوَأْمَقايَمُؽْؿ َوَأفْمَراَوُؽْؿ زَمْقـَُؽْؿ ضَمَراٌم ىَمُحْرَمِي َيْقِمُؽْؿ َهَذا دِم 

ـْفُ  ـْ ُهَق َأْوفَمك يَمُف ِم َغ َم ٌَؾِّ ك َأْن ُي ًَ وِهَد فَم وِهُد ايْمَغوئَِى هَمنِنر ايمشر ٌَؾِّغ ايمشر  ."َهَذا يمُِق

 : ايمممح

ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  ِّل فَمعَم اظْمَْػُعقيمِقري ( وَمْقيمف : ) َذىَمَر ايمـٌر ، َودِم  َكَصَى ايمـٌر

ِّل  "َذىَمرَ " شمُفْؿ هَمَذىَمَر ايمـٌر اِوي ، َيْعـِل َأنر َأزَمو زَمْؽَرة ىَموَن حُيَدِّ َوِؿغم َيُعقد فَمعَم ايمرر

وئِلِّ َمو ُيْشِعر زمَِذيمَِؽ  ًَ َؿ هَمَؼوَل : وَمَعَد فَمعَم زَمِعغمه . َودِم ِرَواَيي ايمـر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ َأيِب زَمؽْ  و َويَمْػظف فَم و ضَمويمِقري َوإِمر َؿ . هَمويْمَقاو إِمر ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َرة وَموَل . َوَذىَمَر ايمـٌر

ـْ َأيِب زَمْؽَرة  وىمِر فَم ًَ فَموؿمَِػي َواظْمَْعُطقف فَمَؾْقِف حَمُْذوف . َووَمْد َووَمَع دِم ِرَواَيي ازِْمـ فَم

َؿ ومَ  ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َٓ إؾِْمَؽول همِقفِ َأنر ايمـٌر  . َعَد َو

ون زمِِخَطوِمِف َأْو زمِِزَموِمفِ  ًَ َؽ إِْك ًَ َطوم  ( وَمْقيمف : ) َوَأْم َموم َواخْلِ اِوي ، َوايمزِّ ـْ ايمرر ّؽ ِم ايمشر

ةِ  ك زمِويْمػُمَ ؿر ًَ ْؾَؼي ايمرتِل سُم ْقط ايمرِذي سُمَشّد همِقِف احْلَ َدة  - زمَِؿْعـًك ، َوُهَق اخْلَ زمَِضؿِّ اظْمَُقضمر

اء اظْمَْػُتقضَمي َوَتْ  اح  -ِػقػ ايمرر ر ُه زَمْعض ايمممُّ ؽ ؽَمعار ًِ ٌَِعغم . َوَهَذا اظْمُْؿ دِم َأْكػ ايْم

 ًٓ ًْ : ضَمَجْجً هَمَرَأْيً  , زماَِل َصكْم وَمويَم ـْ ؿَمِريؼ ُأّم احْلُ وئِلُّ ِم ًَ َواؽْمَتـََد إلَِم َمو َرَواُه ايمـر

ِّل َص  ًٓ َيُؼقد زمِِخَطوِم َراضِمَؾي ايمـٌر ـَـ زماَِل ًُّ َؿ اِْكَتَفك . َووَمْد َووَمَع دِم ايم عمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف  ـْ ضَمِديٌ فَمْؿرو زْمـ طَموِرصَمي وَموَل : ىُمـًْ آطِمًذا زمِِزَموِم َكووَمي ايمـٌر ِم

ٌَي ، هَمُفَق َأْولَم َأْن ُيَػنر زمِفِ  ْط َؿ اِْكَتَفك . هَمَذىَمَر زَمْعض اخْلُ ـْ زماَِلل َوؽَمؾر ٌَْفؿ ِم ـر  , اظْمُ
يَمؽِ

ـْ ؿَمِريؼ ازِْمـ  ؽْمعَافِمققِمّ ِم ًَ َذيمَِؽ دِم ِرَواَيي اإْلِ ٌَ ُف ُهـَو َأزُمق زَمْؽَرة ، هَمَؼْد شَم َقاب َأكر ايمصر
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َؿ فَمعَم  ـْ ازِْمـ فَمْقن َويَمْػظف : طَمَطَى َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ٌَوَرك فَم اظْمُ

ْؽً َراضِمَؾتف يَ  ًَ و وَموَل زمِِخَطوِمَفو  -ْقم ايمـرْحر ، َوَأْم و وَموَل زمِِزَموِمَفو  ,إِمر َواؽْمَتَػْدَكو  -َوإِمر

ٌَِعغم  َطوم َصْقن ايْم وك اخْلِ ًَ َٓ ِمـُْف . َوهَموئَِدة إِْم ـْ ُدون َأيِب زَمْؽَرة  ّؽ ِِمر ـْ َهَذا َأنر ايمشر ِم

ش فَمعَم  َٓ ُيَشقِّ ْوطَِراب ضَمترك  ِٓ ـْ ا  .  َراىمٌِففَم

ْفر  ـْ ايمشر َمال فَم ًُّ َؿِقّي ايم َتْؿقِمّ َواحْلَ ًْ ـْ ِرَواَيي اظْمُ وَمْقيمف : ) َأّي َيْقم َهَذا ( ؽَمَؼَط ِم

قِف  ؿِّ ًَ ُف ؽَمُق َؽْتـَو ضَمترك ـَمـَـرو َأكر ًَ ٌْؾف هَمَصوَر َهَؽَذا : َأّي َيْقم َهَذا ، هَم َقاب ايمرِذي وَم َواجْلَ

َِصققِمّ َوسَمْقصِمقفف ـَموِهر ، ؽِمَقى اؽِْمؿف وَموَل : َأيَمقْ  ْٕ ي ؟ َوىَمَذا دِم ِرَواَيي ا جر
َس زمِِذي احْلِ

ٌَْعض  ـْ إؿِْماَلق ايْمُؽّؾ فَمعَم ايْم ؾِؿ َونَمغْمه  ;َوُهَق ِم ًْ َواَيوت فِمـْد ُم ـر ايمثروزمًِ دِم ايمرِّ
َويَمؽِ

ًَ فِمـْد ايْمُؽْشِؿقَفـِّل َوىَمِريَؿي ، َوىَمَذيمَِؽ َووَمَع دِم ِروَ  ٌَ َمال َمو شَم ًُّ ؾِؿ َونَمغْمه ايم ًْ اَيي ُم

ـْ ايمثراَلشَمي فِمـْد اظْمَُصـِّػ  َمال فَم ًُّ ًَ ايم ٌَ ٌََؾد ، َوَهَذا ىُمّؾف دِم ِرَواَيي ازِْمـ فَمْقن ، َوشَم ـْ ايْم فَم

ـْ ازِْمـ  و فَم ة ىماَِلمُهَ ـْ ِرَواَيي وُمرر ٍّ ِم ـْ ِرَواَيي َأيُّقب ، َودِم احْلَ ََووضِمّل ِم ْٕ دِم ا

ـَ ، وَموَل  ـْ ايمثراَلشَمي َوؽُمُؽقسمف زَمْعد ىُمّؾ  ؽِمغِمي َؿ فَم ايْمُؼْرؿُمٌِّل : ؽُمَمايمف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

َتْشِعُروا فَمَظَؿي  ًْ قرتِِفْؿ ، َويمَِق ؽْمتِْحَضوِر هُمُفقمفْؿ َويمُِقْؼٌُِؾقا فَمَؾْقِف زمُِؽؾِّ ِٓ ؽُمَمال ِمـَْفو ىَموَن 

ِريؿ َمو خُيْػِمُهْؿ فَمـُْف ، َويمَِذيمَِؽ وَموَل زمَ  ٌَويَمَغي دِم زَمَقون حَتْ ْعد َهَذا : هَمنِنر ِدَموَءىُمْؿ إيَِمْخ ، ُم

ؾَْمَقوء ْٕ َوَمو زَمْعده  " ىَمُحْرَمِي َيْقمُؽؿْ  "اِْكَتَفك . َوَمـَوط ايمترْشٌِقف دِم وَمْقيمف :  . َهِذِه ا

وِمِعكَم  ًر ْفر َوايْمَقْقم  ;ـُمُفقره فِمـْد ايم ٌََؾد َوايمشر ِريؿ ايْم َنر حَتْ  -ىَموَن شَموزمًِتو دِم ُكُػقؽمفْؿ ِٕ

ًرا فِمـْدهْؿ  وِهؾِقري  ,ُمَؼرر فَْمَراض هَمَؽوُكقا دِم اجْلَ ْٕ َْمَقال َوا ْٕ َْكُػس َوا ْٕ زمِِخاَلِف ا

ـْ  ؾِؿ َوَمويمف َوفِمْروف َأفْمَظؿ ِم ًْ ِريؿ َدم اظْمُ ع فَمَؾْقِفْؿ زمَِلنر حَتْ ْ َتٌِقُحقهَنَو ، هَمَطَرَأ ايمممر ًْ َي

 ٌَ ِريؿ ايْم ٌرف حَتْ ـْ اظْمَُش ٌَي ِم ٌرف زمِِف َأطَمْػض ُرسْم ْفر َوايْمَقْقم ، هَماَل َيِرد ىَمْقن اظْمَُش  ;َؾد َوايمشر
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ع ْ ٌْؾ سَمْؼِرير ايمممر ٌُقَن وَم ٌَِي ظمَِو افِْمَتوَدُه اظْمَُخوؿَم ًْ عَا َووَمَع زمِويمـِّ َطوب إِكر َنر اخْلِ َوَووَمَع  . ِٕ

َكو إيَِمقْ  َواَيوت ايمرتِل َأَذْ ـْ ىُمّؾ ؽُمَمال دِم ايمرِّ ُْؿ َأصَموزُمقُه فَم َفو فِمـْد اظْمَُصـِّػ َونَمغْمه َأهنر

ـ َأَدِبْؿ  ًْ ـْ ضُم ْؿ : اهللر َوَرؽُمقيمف َأفْمَؾؿ . َوَذيمَِؽ ِم َٓ خَيْػل  ;زمَِؼْقهِلِ ُف  ُْؿ فَمؾُِؿقا َأكر هَنر
ِٕ

ُف يَمْقَس ُمَراده ُمْطؾَ  َقاب ، َوَأكر ـْ اجْلَ َذا فَمَؾْقِف َمو َيْعِرهُمقَكُف ِم ٌَور زمعَِا َيْعِرهُمقَكُف ، َوهِلَ طْم ؼ اإْلِ

قِف ؽِمَقى اؽِْمؿف . هَمِػقِف إؾَِموَرة إلَِم سَمْػِقيض  ؿِّ ًَ ُف ؽَمُق ٌَوب : ضَمترك ـَمـَـرو َأكر وَموَل دِم ِرَواَيي ايْم

َؼوئِؼ ا ي ظمُِْثٌِتِل احْلَ جر َتَػود ِمـُْف احْلُ ًْ وِرع ، َوُي قري إلَِم ايمشر ُُمقر ايْمُؽؾِّ ْٕ فِمقريا ْ  . يمممر

َأْي : ؽَمْػؽ ِدَموئُِؽْؿ َوَأطْمذ  , وَمْقيمف : ) هَمنِنر ِدَموَءىُمْؿ إيَِمْخ ( ُهَق فَمعَم ضَمْذف ُمَضوف

ـْ  . َأْمَقايمُؽْؿ َوشَمْؾى َأفْمَراوُؽؿْ  ّم ِم َوايْمِعْرض زمَِؽْنِ ايْمَعكْم َمْقِوع اظْمَْدح َوايمذر

ون  ًَ ْك  . ؽَمَؾػفؽَمَقاء ىَموَن دِم َكْػًف َأْو  ,اإْلِ

ورِض دِم اظْمَْجؾِس وِهد ( َأْي : احْلَ ٌَؾِّغ ايمشر ايْمَغوئِى ( َأْي : ايْمَغوئِى فَمـُْف ،  ) وَمْقيمف : ) يمُِق

ضَْمَؽوم ْٕ ٌْؾِقغ مَجِقع ا ٌْؾِقغ ايْمَؼْقل اظْمَْذىُمقر َأْو سَم و سَم  . َواظْمَُراد إِمر

هَْمَعؾ ايمترْػِضقؾ ، َوصَمو "ِمـُْف  "َووَمْقيمف :  ِٕ َنر دِم ايمظرْرف ِصَؾي  ِٕ َز ايْمَػْصؾ زَمْقـفعَا 

 . ؽَمَعي، َويَمْقَس ايْمَػوِصؾ َأْيًضو َأصْمـٌَِقًّو

ٌَوب : ) َمال  "هَموئَِدة ( : َووَمَع دِم ضَمِديٌ ايْم ًُّ َؽْتـَو زَمْعد ايم ًَ . َوفِمـْد اظمَُْصـِّػ دِم  "هَم

ٌروس َأنر َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر ـْ ضَمِديٌ ازِْمـ فَم ٍّ ِم َؿ طَمَطَى ايمـروس َيْقم احْلَ  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ْؿع  . ايمـرْحر هَمَؼوَل : َأّي َيْقم َهَذا ؟ وَمويُمقا : َيْقم ضَمَرام َوـَموِهرمَهو ايمترَعوُرض ، َواجْلَ

ـَ ىَموَن همِق ٌروس َأصَموزُمقا ، َوايمطروئَِػي ايمرِذي ـَ ىَموَن همِقِفْؿ ازِْمـ فَم ِفْؿ َأزُمق زَمْقـفعَا َأنر ايمطروئَِػي ايمرِذي

ٌُقا زَمْؾ وَمويُمقا َكو إيَِمْقِف . َأْو سَمُؽقن ِرَواَيي ازِْمـ  : زَمْؽَرة مَلْ جُيِق اهللر َوَرؽُمقيمف َأفْمَؾؿ ىَمعَا َأَذْ
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ٌروس زمِوظْمَْعـَك  ُف  ;فَم ٍّ َودِم ايْمِػَتـ َأكر َنر دِم ضَمِديٌ َأيِب زَمْؽَرة فِمـْد اظْمَُصـِّػ دِم احْلَ ِٕ

ؽْمتِْؾَزاِم ،  "ْقَس َيْقم ايمـرْحر ؟ وَمويُمقا زَمعَم َأيمَ  "ظَمرو وَموَل:  ِٓ ـَك وَمْقهلْؿ َيْقم ضَمَرام زمِو زمَِؿْع

ٌروس . َوىَمَلنر َذيمَِؽ ىَموَن  ُه ازِْمـ فَم َقوق زمَِتعَاِمِف ، َواطْمَتٌَمَ ًِّ َونَموَيتف َأنر َأزَمو زَمْؽَرة َكَؼَؾ ايم

ٌَِى وُمْرب َأيِب زَمْؽَرة ِمـُْف يمَِؽْقكِِف ىَمونَ  ًَ َتِؿؾ  زمِ آطِمًذا زمِِخَطوِم ايمـرووَمي . َووَموَل زَمْعضفْؿ : حَيْ

َرَهو دِم َيْقم ايمـرْحر هَمَقْحَتوج يمَِديمِقؾٍ  ُف ىَمرر ٌَي ، هَمنِْن َأَراَد َأكر ْط د اخْلُ هَمنِنر دِم ضَمِديٌ  , سَمَعدُّ

ٍّ َأنر َذيمَِؽ ىَموَن َيْقم ايمـرْحر زَمكْم  َؿَرات دِم ازِْمـ فُمَؿر فِمـْد اظْمَُصـِّػ دِم احْلَ  اجْلَ

تف ـْ ايْمَػَقائِد   .ضَمجر ِديٌ ِم مَ  -َودِم َهَذا احْلَ  : - نَمغْم َمو سَمَؼدر

ٌْؾِقغ ايْمِعْؾؿ ٌّ فَمعَم سَم َْهؾِقري،  احْلَ ْٕ ٌْؾ ىَمعَاِل ا ؾ وَم  . َوصَمَقاز ايمترَحؿُّ

ََداء ْٕ ؿًمو دِم ا  . َوَأنر ايْمَػْفؿ يَمْقَس َذْ

ُف وَمْد َيْلِِت دِم  ٌََط ازِْمـ اظْمُـغِم َوَأكر ٍي ، َواؽْمَتـْ ـْ زمِِؼؾر
َمُف يَمؽِ ـْ سَمَؼدر ـْ َيُؽقن َأهْمَفؿ ِِمر طِمر َم ْٔ ا

ـْ  اِوي َأْرصَمح ِم غم ايمرر ًِ م َأنر سَمْػ ـْ اظْمَُتَؼدِّ ر َأْرصَمح َكَظًرا ِم ـْ سَمْعؾِقؾ ىَمْقن اظْمَُتَلطمِّ ِم

غم نَمغْمه ًِ  . سَمْػ

ٍَ إلَِم َذيمَِؽ ، َومُحَِؾ َوهمِقِف صَمَقاز ايْمُؼُعقد فَمعَم ـَمفْ  َواّب َوِهَل َواوِمَػي إَِذا ُاضْمتِق ر ايمدر

وَرة  . ايمـرْفل ايْمَقاِرد دِم َذيمَِؽ فَمعَم َمو إَِذا ىَموَن يمَِغغْمِ رَضُ

وهُ  ٌَي فَمعَم َمْقِوع فَموٍل يمَِقُؽقَن َأزْمَؾَغ دِم إؽِْمعَافمف يمِؾـروِس َوُرْؤَيتفْؿ إِير ْط  . َوهمِقِف اخْلُ
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ٌَْؾ ايْمَؼْقِل َوايْمَعَؿِؾ يمَِؼْقِل زَموب ا ٓر ?سَمَعولَم:  اهلليْمِعْؾُؿ وَم َٓ إيَِمَف إِ ُف  ٌََدَأ  ?اهللهَموفْمَؾْؿ َأكر هَم

 .زمِويْمِعْؾؿِ 

ـْ ؽَمَؾَؽ  ـْ َأطَمَذُه َأطَمَذ زمَِحظٍّ َواهمٍِر َوَم شُمقا ايْمِعْؾَؿ َم َْكٌَِقوِء َورر ْٕ َوَأنر ايْمُعَؾعَاَء ُهْؿ َوَرشَمُي ا

َؾ  عَا خَيَْشك  اهللؿَمِريًؼو َيْطُؾُى زمِِف فِمْؾعًا ؽَمفر ـرِي َووَموَل صَمؾر ِذىْمُرُه إِكر  اهلليَمُف ؿَمِريًؼو إلَِم اجْلَ

ٌَوِدِه  ـْ فِم َؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َمو ِم ًْ ٓر ايْمَعوظمُِقَن َووَمويُمقا يَمْق ىُمـرو َك ايْمُعَؾعَاُء َووَموَل َوَمو َيْعِؼُؾَفو إِ

َٓ َيْعَؾُؿقَن َووَموَل  ـَ  ـَ َيْعَؾُؿقَن َوايمرِذي َتِقي ايمرِذي ًْ ِعغِم َووَموَل َهْؾ َي ًر ىُمـرو دِم َأْصَحوِب ايم

ِلُّ َصعمر  ـْ ُيِرْد فَمَؾْقِف وَ  اهللايمـٌر َؿ َم ِؿ  اهللؽَمؾر عَا ايْمِعْؾُؿ زمِويمترَعؾُّ ـِ َوإِكر ي ْفُف دِم ايمدِّ ا ُيَػؼِّ زمِِف طَمغْمً

ًُ َأينِّ ُأْكِػُذ  ْؿَصوَمَي فَمعَم َهِذِه َوَأؾَموَر إلَِم وَمَػوُه شُمؿر ـَمـَـْ َووَموَل َأزُمق َذرٍّ يَمْق َوَوْعُتْؿ ايمصر

ِلِّ َص  ـْ ايمـٌر و َووَموَل  اهللعمر ىَمؾَِؿًي ؽَمِؿْعُتَفو ِم َْكَػْذُْتَ َٕ ٌَْؾ َأْن َُتِقُزوا فَمقَمر  َؿ وَم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ويِنُّ ايمرِذي ُيَريبِّ ايمـروَس زمِِصَغوِر  زمر وكِقِّكَم ضُمَؾعَاَء هُمَؼَفوَء َوُيَؼوُل ايمرر ٌروٍس ىُمقُكقا َرزمر ـُ فَم ازْم

ٌَوِرهِ 
ٌَْؾ ىمِ  ايْمِعْؾِؿ وَم

 :ايمممح

ط وَمْقيمف : ) زَموب ايمْ  ٌْؾ ايْمَؼْقل َوايْمَعَؿؾ ( وَموَل ازِْمـ اظْمُـغِم : َأَراَد زمِِف َأنر ايْمِعْؾؿ َذْ ِعْؾؿ وَم

ح  ُف ُمَصحِّ َكر ِٕ م فَمَؾْقِفعَا  ٓر زمِِف ، هَمُفَق ُمَتَؼدِّ اِن إِ ي ايْمَؼْقل َوايْمَعَؿؾ ، هَماَل ُيْعَتػَمَ دِم ِصحر

َحي يمِْؾَعَؿؾِ  ٌرفَ  , يمِؾـِّقرِي اظْمَُصحِّ ـْ  هَمـَ ْهـ ِم ٌِؼ إلَِم ايمذِّ ًْ َٓ َي اظْمَُصـِّػ فَمعَم َذيمَِؽ ضَمترك 

ٓر زمِويْمَعَؿؾِ  "وَمْقهلْؿ:  ـَْػع إِ َٓ َي وُهؾ دِم ؿَمَؾٌف " إِنر ايْمِعْؾؿ  ًَ ِقيـ َأْمر ايْمِعْؾؿ َوايمتر  . َْتْ

ٌُ وَموَل :  ٌََدَأ زمِويْمِعْؾِؿ ( َأْي : ضَمْق َٓ  "وَمْقيمف : ) هَم ُف  ٓر اهللر هَموفْمَؾْؿ َأكر  "شُمؿر وَموَل  "إيَِمف إِ

َؿ هَمُفَق ُمَتـَوِول  . " َواؽْمَتْغِػْر يمَِذْكٌِؽ ِلِّ َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َطوب َوإِْن ىَموَن يمِؾـٌر َواخْلِ
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َيي فَمعَم هَمْضؾ ايْمِعْؾؿ ىَمعَا َأطْمَرصَمفُ  ْٔ ِذِه ا تِِف . َواؽْمَتَدلر ؽُمْػَقون زْمـ فُمَقْقـَي ِِبَ ُمر
َأزُمق ُكَعْقٍؿ  ِٕ

ُف  َؿع َأكر ًْ ُف سَماَلَهو هَمَؼوَل : َأمَلْ سَم زمِقع زْمـ َكوهمِع فَمـُْف َأكر ـْ ؿَمِريؼ ايمرر ْؾَقي دِم سَمْرمَجَتف ِم دِم احْلِ

ـَْتَزع ِمـَْفو َديمِقؾ َمو َيُؼقيمُف اظْمَُتَؽؾُِّؿقنَ  "افِْمَؾْؿ  " : زَمَدَأ زمِِف هَمَؼوَل  ـْ  شُمؿر َأَمَرُه زمِويْمَعَؿِؾ ؟ َوُي ِم

َِديمري فَمعَم  ;ُوصُمقب اظْمَْعِرهَمي  ْٕ عَا ُهَق دِم إجَِيوب سَمَعؾُّؿ ا ْمـَوُه إِكر ـر ايمـَِّزاع ىَمعَا وَمدر
يَمؽِ

ـْ َهَذا دِم ىمَِتوب اإليعان ء ِم َم َرْ  . ايْمَؼَقاككِم اظْمَْذىُمقَرة دِم ىُمُتى ايْمَؽاَلم ، َووَمْد سَمَؼدر

ـْ ُهـَو إلَِم وَمْقيمف :  , زمَِػْتِح َأنر ، َوجَيُقز ىَمْنَهووَمْقيمف : ) َوَأنر ايْمُعَؾعَاء (   "َواهمِر  "َوِم

ـْ  ًحو ِم وىمِؿ ُمَصحر ٌرون َواحْلَ ِمِذّي َوازْمـ ضِم ْ ـْ ضَمِديٌ َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُود َوايمؼمِّ ؿَمَرف ِم

َػُف فِمـْدهؿْ  َزة ايْمؽِـَويِنّ ، َوَوعر ـَُف مَحْ ًر ْرَداء َوضَم ـْ يَمُف  ضَمِديٌ َأيِب ايمدر
ؽَمـَده ، يَمؽِ

َٓ ُيَعّد دِم سَمَعويمِقؼف و ، َومَلْ ُيْػِصح اظْمَُصـِّػ زمَِؽْقكِِف ضَمِديًثو هَمؾَِفَذا  ى ِِبَ  , ؾَمَقاِهد َيَتَؼقر

مَجَي ُيْشِعر زمَِلنر يَمُف َأْصاًل  ْ ـْ إِيَراده يَمُف دِم ايمؼمر
َوؾَموِهده دِم ايْمُؼْرآن وَمْقيمف سَمَعولَم :  , يَمؽِ

ٌَودَكوشُمؿر أَ ? ـْ فِم ـَ اِْصَطَػْقـَو ِم ـْ صِمَفي َأنر ?ْوَرشْمـَو ايْمؽَِتوب ايمرِذي ِي ِم مَجَ ْ ٌَتف يمِؾؼمر ، َوُمـَوؽَم

 . ايْمَقاِرث وَموئِؿ َمَؼوم اظْمَْقُروث ، هَمَؾُف ضُمْؽؿف همِقعَا وَموَم َمَؼومف همِقفِ 

اء اظْمَْػُتقضَمي ، َأيْ  شُمقا ( زمَِتْشِديِد ايمرر َ  : وَمْقيمف : ) َورر ْٕ ْكٌَِقوء . َوُيْرَوى زمَِتْخِػقِػَفو َمَع ا

َْكٌَِقوء مَلْ  : ايْمَؽْن َأيْ  ْٕ ِمِذّي َونَمغْمه همِقِف : َوإِنر ا ْ ل َمو فِمـْد ايمؼمِّ َور ْٕ د ا ايْمُعَؾعَاء . َوُيَميِّ

و  َٓ ِدْرمَهً شُمقا ِديـَوًرا َو شُمقا ايْمِعْؾؿ ,ُيَقرِّ عَا َورر  ." َوإِكر

 . َأْي : َكِصقى ) َواهمِر ( َأْي : ىَموِمؾ وَمْقيمف : ) زمَِحظٍّ (

ِديٌ اظْمَْذىُمقر ، َووَمْد َأطْمَرَج َهِذِه  َؾي احْلَ ـْ مُجْ ـْ ؽَمَؾَؽ ؿَمِريًؼو ( ُهَق ِم وَمْقيمف : ) َوَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرة دِم  ـْ َأيِب َصويمِح فَم فَْمَؿش فَم ْٕ ـْ ضَمِديٌ ا ؾِؿ ِم ًْ ْؿَؾي َأْيًضو ُم اجْلُ
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ـ . وَموَل  ضَمِديٌ نَمغْم َهَذا ، ًَ ِمِذّي َووَموَل : ضَم ْ ُف  : َوَأطْمَرصَمُف ايمؼمِّ َكر ِٕ َومَلْ ُيَؼْؾ يَمُف َصِحقح 

ـْ دِم ِرَواَيي 
ـْ َأيِب َصويمِح . وُمْؾً : يَمؽِ شْمً فَم فَْمَؿش َديمرَس همِقِف هَمَؼوَل ضَمدر ْٕ ُيَؼول إِنر ا

فَْمَؿش :  ْٕ ـْ ا ـْ َأيِب ُأؽَموَمي فَم ؾِؿ فَم ًْ شَمـَو َأزمُ  "ُم َؿي سَمْديمِقًف " ق َصويمِحضَمدر ًْ ُْتْ  . هَموْكَتَػ

َر  َرَهو َوَكؽر َؾي إلَِم  "فِمْؾعًا  "وَمْقيمف : ) ؿَمِريًؼو ( َكؽر يمَِتـَوُوِل َأْكَقاع ايمطُُّرق اظْمَُقصِّ

يـِقري ِصقؾ ايْمُعُؾقم ايمدِّ  . َويمَِقـَْدِرج همِقِف ايْمَؼؾِقؾ َوايْمَؽثغِم , حَتْ

َؾ اهللر يَمفُ  طِمَرة وَمْقيمف : ) ؽَمفر ْٔ ؼُف يمأِْلَفْمعَاِل  , ؿَمِريًؼو ( َأْي : دِم ا ْكَقو زمَِلْن ُيَقهمِّ َأْو دِم ايمدُّ

ـْ  َنر ؿَمَؾٌف ِم ِٕ ِفقِؾ ايْمِعْؾؿ فَمعَم ؿَمويمٌِف  ًْ ـري . َوهمِقِف زمَِشوَرة زمَِت َؾي إلَِم اجْلَ ي اظْمَُقصِّ وحِلَ ايمصر

ـري  َؾي إلَِم اجْلَ  .ايمطُُّرق اظْمَُقصِّ

عَا ?وَموَل ( َأْي : اهللر فَمزر َوصَمؾر ، َوُهَق َمْعُطقف فَمعَم وَمْقيمف : يمَِؼْقِل اهللر: وَمْقيمف : ) وَ  إِكر

ـْ فَمؾَِؿ وُمْدَرسمف َوؽُمْؾَطوكف َوُهْؿ ايْمُعَؾعَاء وَمويَمُف ازِْمـ  ?اهللخَيَْشك  ـْ اهللر َم َأْي : خَيَوف ِم

ٌروس  . فَم

َْمثَ  ْٕ وزَميوَمْقيمف : ) َوَمو َيْعِؼؾَفو ( َأْي ا  . ول اظْمَْيُ

ـْ َيِعل َوَيْػَفؿ َؿع ( َأْي : ؽَمْؿع َم ًْ ـْ ُيَؿقِّز ،  ) وَمْقيمف : ) يَمْق ىُمـرو َك َأْو َكْعِؼؾ ( فَمْؼؾ َم

ـْ َأْهؾ ايْمِعْؾؿ يَمَعؾِْؿـَو َمو جَيِى فَمَؾْقـَو  . َوَهِذِه َأْوَصوف َأْهؾ ايْمِعْؾؿ هَموظْمَْعـَك يَمْق ىُمـرو ِم

 . ـََجْقَكوهَمَعِؿْؾـَو زمِِف همَ 

فُف ( ىَمَذا دِم  ا ُيَػؼِّ ـْ ُيِرْد اهللر زمِِف طَمغْمً َؿ : َم ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر وَمْقيمف : ) َووَموَل ايمـٌر

ىَْمَثر ْٕ َتْؿقِمّ :  , ِرَواَيي ا ًْ ؿُف  "َودِم ِرَواَيي اظْمُ قَرة  "ُيَػفِّ ًُ َدة اظْمَْؽ وِء اظْمَُشدر زمِوهْلَ
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و  زَمْعدَهو ِمقؿ ، ٌَوزَمكْمِ ىَمعَا ؽَمَقْلِِت . َوَأمر ل زَمْعد َهَذا زمِ َور ْٕ ْػِظ ا َووَمْد َوَصَؾُف اظْمَُميمِّػ زمِويمؾر

ـْ فُمَؿر  ـْ ؿَمِريؼ ازِْمـ فُمَؿر فَم ايمؾرْػظ ايمثرويِن هَمَلطْمَرصَمُف ازِْمـ َأيِب فَموِصؿ دِم ىمَِتوب ايْمِعْؾؿ ِم

ـ ًَ َٓ َيَؽوُدوَن َيْػَؼُفقَن ?ايْمَػْفؿ وَموَل اهللر سَمَعولَم :  َوايْمِػْؼف ُهقَ  . َمْرهُمقفًمو ، َوإؽِْمـَوده ضَم

فِمقري ?ضَمِديًثو ْ ضَْمَؽوم ايمممر ْٕ َٓ َيْػَفُؿقَن ، َواظْمَُراد ايْمَػْفؿ دِم ا  . َأْي : 

ِؿ( ُهَق ضَمِديٌ َمْرهُمقع َأْيًضو ، َأْوَرَدُه ازِْمـ َأيِب فَموِصؿ عَا ايْمِعْؾؿ زمِويمترَعؾُّ  وَمْقيمف : )َوإِكر

ـْ ضَمِديٌ ُمَعوِوَيي َأْيًضو زمَِؾْػِظ :  ايِنّ ِم ُؿقا "َوايمطرػَمَ و ايمـروس سَمَعؾر عَا ايْمِعْؾؿ  , َيو َأهّيَ إِكر

يـ  فُف دِم ايمدِّ ا ُيَػؼِّ ـْ ُيِرْد اهللر زمِِف طَمغْمً ِف ، َوَم ِؿ ، َوايْمِػْؼف زمِويمترَػؼُّ ـ "زمِويمترَعؾُّ ًَ ٓر  , إؽِْمـَوده ضَم إِ

ـْ َوصْمف آطَمرَأنر همِقِف مُ  ـْ ضَمِديٌ ازِْمـ  , ٌَْفعًا ُافْمُتِضَد زمَِؿِجقئِِف ِم ار َكْحقه ِم ٌَزر َوَرَوى ايْم

ُعقد َمْقوُمقهًمو ًْ ْرَداء  , َم ـْ َأيِب ايمدر ٌَوب فَم ٌََفويِنّ َمْرهُمقفًمو . َودِم ايْم َْص ْٕ َوَرَواُه َأزُمق ُكَعْقٍؿ ا

ـْ صَمَعؾَ  ٌَُخوِرّي ، َواظْمَْعـَك يَمْقَس ايْمِعْؾؿ َونَمغْمه . هَماَل َيْغؼَمّ زمَِؼْقيمِِف َم ـْ ىَماَلم ايْم ُف ِم

ؿ َْكٌَِقوء َوَوَرشَمتفْؿ فَمعَم ؽَمٌِقؾ ايمترَعؾُّ ْٕ ـْ ا ٓر اظْمَْلطُمقذ ِم  . اظْمُْعَتػَم إِ

اِرِملِّ  ـَد ايمدر ًْ ًٓ دِم ُم يـَوُه َمْقُصق َونَمغْمه وَمْقيمف : ) َووَموَل َأزُمق َذّر إيَِمْخ ( َهَذا ايمترْعؾِقؼ ُروِّ

شَمـِل َأزُمق ىَمثغِم  َْوَزافِملِّ : ضَمدر ْٕ ـْ ؿَمِريؼ ا ـْ َأزمِقِف وَموَل :  - َيْعـِل َمويمِؽ زْمـ َمْرشَمد -ِم فَم

َتْػُتقَكفُ  ًْ ْؿَرة ايْمُقؽْمَطك ، َووَمْد اصِْمَتَؿَع فَمَؾْقِف ايمـروس َي  , َأسَمْقً َأزَمو َذّر َوُهَق صَمويمِس فِمـْد اجْلَ

ـْ ايْمُػْتَقو ؟ هَمَرهَمَع َرْأؽمف إيَِمْقِف هَمَؼوَل : َأَروِمقى هَمَلسَموُه َرصُمؾ هَمَقوَمَػ  فَمَؾْقِف شُمؿر وَموَل : َأمَلْ سَمـَْف فَم

 َ ـْ َهَذا ايْمَقصْمف ، َوزَمكمر ْؾَقي ِم يـَوُه دِم احْلِ ًَ فَمقَمر ؟ يَمْق َوَوْعُتْؿ . . هَمَذىَمَر ِمْثؾف . َوُروِّ َأْك

ـْ وُمَريْ  ٌَُف َرصُمؾ ِم ـْ ايْمُػْتَقو فُمْثعَان َريِضَ اهللر فَمـْفُ  , شَأنر ايمرِذي طَموؿَم  . َوَأنر ايمرِذي هَنَوُه فَم

وِم هَموطْمَتَؾَػ َمَع ُمَعوِوَيي دِم سَمْلِويؾ وَمْقيمف سَمَعولَم :  ُف ىَموَن زمِويمشر ٌَى َذيمَِؽ َأكر َوىَموَن ؽَم

ي? َهى َوايْمِػضر ـَ َيْؽـُِزوَن ايمذر ي، هَمَؼوَل ُمَعوِوَيي : َكَزيمَ  ?َوَايمرِذي ًْ دِم َأْهؾ ايْمؽَِتوب طَموصر
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ًْ همِقِفْؿ َوهمِقـَو . هَمَؽَتَى ُمَعوِوَيي إلَِم فُمْثعَان ، هَمَلْرؽَمَؾ إلَِم َأيِب َذّر ،  َووَموَل َأزُمق َذّر : َكَزيَم

زَمَذة  ـَ ايمرر َؽ ًَ ـْ اظْمَِديـَي هَم ْت إلَِم اِْكتَِؼول َأيِب َذّر فَم ًْ ُمـَوَزفَمي َأدر اء زمَِػْتِح ايم -هَمَحَصَؾ رر

ال اظْمُْعَجَؿي َدة َوايمذر . َوهمِقِف َديمِقؾ فَمعَم َأنر َأزَمو  - َواظْمَُقضمر وئِلُّ ًَ إلَِم َأْن َموَت َرَواُه ايمـر

ـْ ايْمُػْتَقو َموم إَِذا هَنَوُه فَم َٓ َيَرى زمَِطوفَمِي اإْلِ ُف ىَموَن َيَرى َأنر َذيمَِؽ َواصِمى فَمَؾْقِف  ; َذّر ىَموَن  َكر ِٕ

َْمِر ايمـر  مَ ِٕ ٌْؾِقِغ فَمـُْف ىَمعَا سَمَؼدر َؿ زمِويمتر ُف َأْيًضو ؽَمِؿَع ايْمَقفِمقد  , ٌِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َويَمَعؾر

ْقػ  ًر ُولَم َمْػُتقضَمي ُهَق ايم ْٕ ْؿَصوَمي زمُِؿْفَؿَؾَتكْمِ ا ـْ ىَمَتَؿ فِمْؾعًا َيْعَؾؿُف. َوايمصر دِم ضَمّؼ َم

َٓ َيـَْثـِل وِرم ايمرِذي   . ، َووِمقَؾ ايمرِذي يَمُف ضَمّد َواضِمد ايمصر

ْؿَزة َوىَمْن  ر َوُيَمكرٌ ، َوُأْكِػذ زمَِضؿِّ اهْلَ ىمر وَمْقيمف : ) َهِذِه ( إؾَِموَرة إلَِم ايْمَؼَػو ، َوُهَق ُيذر

قؿ َوزَمْعد  ال اظْمُْعَجَؿي َأْي : ُأْميِض ، َوَُتِقُزوا زمَِضؿِّ اظْمَُثـروة َوىَمْن اجْلِ ايْمَػوء َوايمذر

رَ  يمَِقْشَؿؾ ايْمَؼؾِقؾ َوايْمَؽثغِم . َواظْمَُراد  "ىَمؾَِؿي  " ايْمَقوء َزاي ، َأْي : سُمْؽِؿُؾقا وَمْتقِم ، َوَكؽر

َف فَمعَم ايْمَؼْتؾ . َو  ـْ َذيمَِؽ َويَمْق َأْذَ ـَْتِفل فَم َٓ َي َؾُف دِم ىُمّؾ ضَمول َو ؿر ٌَؾِّغ َمو حَتَ يَمْق  "زمِِف ُي

"  ْ ِد ايمممر ْكَػوذ دِم ىَماَلمف ظمَُِجرر ْمتِـَوع ، َأْو اظْمَُراد َأنر اإْلِ ِٓ ـْ نَمغْم َأْن ُياَلضَمظ ا ط ِم

ْؿَصوَمي ، َوفَمعَم سَمْؼِدير فَمَدم ضُمُصقيمف َأْولَم ، هَمُفَق ِمْثؾ  ضَموِصؾ فَمعَم سَمْؼِدير َوْوع ايمصر

ٌّ فَمعَم سَمْعؾِق "يَمْق مَلْ خَيَْػ اهللر مَلْ َيْعِصِف  "وَمْقيمف :  ؿ ايْمِعْؾؿ َواضْمتعَِال َوهمِقِف احْلَ

ًٌو يمِؾثرَقاِب  ََذى ؿَمَؾ ْٕ ػْم فَمعَم ا ي همِقِف َوايمصر  . اظْمََشؼر

ـ ،  ًَ ٌروس ( ىَمَذا ايمترْعؾِقؼ َوَصَؾُف ازِْمـ َأيِب فَموِصؿ َأْيًضو زمِنؽِْمـَود ضَم وَمْقيمف : ) َووَموَل ازِْمـ فَم

َ ازِْمـ فمَ  ـ . َووَمْد هَمنر ًَ طِقى زمِنؽِْمـَوٍد آطَمر ضَم ويِنّ  "ٌروس : َواخْلَ زمر ؽِقؿ  "ايمرر ُف احْلَ زمَِلكر

ْريِبّ دِم نَمِريٌف فَمـُْف زمِنؽِْمـَوٍد  ُعقد همِقعَا َرَواُه إزِْمَراِهقؿ احْلَ ًْ ايْمَػِؼقف ، َوَواهَمَؼُف ازِْمـ َم

ّب َأْي : ايمرذِ  ٌَي إلَِم ايمرر ًْ
زمرويِنّ كِ ؽْمعَافِمققِمّ ايمرر َْصَؿِعّل َواإْلِ ْٕ ي َيْؼِصد َصِحقح ، َووَموَل ا
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ُْؿ  هَنر
ِٕ وكِقُّقَن  ـْ ايْمِعْؾؿ َوايْمَعَؿؾ ، َووَموَل شَمْعَؾى وِمقَؾ يمِْؾُعَؾعَاِء َرزمر ّب زمَِؼْصِدِه ِم َمو َأَمَرُه ايمرر

ُف  وِصؾ َأكر ٌَويَمَغِي . َواحْلَ يَمِػ َوايمـُّقن يمِْؾُؿ ْٕ ُيَرزمُّقَن ايْمِعْؾؿ َأْي : َيُؼقُمقَن زمِِف ، َوِزيَدْت ا

زمَِقي فَمعَم َهَذا ُاطْمُتؾَِػ دِم  ْ زمَِقي ، َوايمؼمر ْ ّب َأْو إلَِم ايمؼمر ٌَي إلَِم ايمرر ًْ
ٌَي َهْؾ ِهَل كِ ًْ  َهِذِه ايمـِّ

ـْ  ِؿِف . َواظمَُْراد زمِِصَغوِر ايْمِعْؾؿ َمو َوَوَح ِم ٌَُخوِرّي يمَِتَعؾُّ يمِْؾِعْؾِؿ ، َوفَمعَم َمو ضَمَؽوُه ايْم

ٌَوِرِه َمو َدقر ِمـْفَ 
وئِؾف، َوزمِؽِ ًَ ٌْؾ َم قروسمف ، َأْو هُمُروفمف وَم ٌْؾ ىُمؾِّ و . َووِمقَؾ ُيَعؾِّؿُفْؿ صُمْزئِقروسمف وَم

فَْمَرايِبّ  ,ُأُصقيمف  ْٕ ٌْؾ َمَؼوِصده . َووَموَل ازِْمـ ا َموسمف وَم ويِنّ ضَمترك  : َأْو ُمَؼدِّ َٓ ُيَؼول يمِْؾَعومِلِ َرزمر

عًا فَموِماًل   . َيُؽقن فَموظمًِو ُمَعؾِّ

  

ِلُّ َصعمر  َٓ َيـِْػُروا اهللزَموب َمو ىَموَن ايمـٌر ْؿ زمِوظْمَْقفِمَظِي َوايْمِعْؾِؿ ىَمْل  هُلُ َؿ َيَتَخقر  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ُعقٍد وَموَل: ًْ ـِ َم ـْ ازْم ِلُّ  ىَمونَ  " فَم يُمـَو اهلل َصعمر  ايمـٌر َؿ َيَتَخقر زمِوظْمَْقفِمَظِي دِم  فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـَو آَمِي فَمَؾْق ًر وِم ىَمَراَهَي ايم َير ْٕ  ."ا

ِلِّ َصعمر  ـْ ايمـٌر ـِ َمويمٍِؽ فَم ـْ َأَكِس زْم َؿ وَموَل: اهللفَم وا" فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ُ َٓ  َينِّ وا َو ُ  سُمَعنِّ

وا ُ َٓ  َوزَمممِّ ُروا َو  ."سُمـَػِّ

 :ايمممح

وءِ  يمـَو ( زمِوخْلَ وئِؾ  وَمْقيمف : ) ىَموَن َيَتَخقر طرويِبُّ : اخْلَ اظْمُْعَجَؿي َوسَمْشِديد ايْمَقاو ، وَموَل اخْلَ

َدُه  ًٓ إَِذا سَمَعفر قُّ د يمِْؾعَاِل ، ُيَؼول طَموَل اظْمَول خَيُقيمُف َتَ زمِوظْمُْعَجَؿِي ُهَق ايْمَؼوئِؿ اظْمَُتَعفِّ

َْووَموت دِم سَمْذىمغِمَكو ، ْٕ َٓ َيْػَعؾ َذيمَِؽ ىُمّؾ َيْقم  َوَأْصَؾَحُف . َواظْمَْعـَك ىَموَن ُيَرافِمل ا َو

َدُه َوضَمِػَظُف ، َأْي :  ء إَِذا سَمَعفر ْ َن ايمًمر قر ن زمِويمـُّقِن َأْيًضو ُيَؼول َتَ يمَِئالر َكَؿّؾ . َوايمترَخقُّ
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َقوَكي همِقفِ  َؿ َوَكَظوئِرمَهو . َووَمْد وِمقَؾ إِنر َأزمَ  , اصِْمَتـََى اخْلِ ٌَ َوسَمَلشمر ـر و فَمْؿرو ىَمعَا وِمقَؾ دِم حَتَ

ِديٌ هَمَؼوَل :  ث َهَذا احْلَ فَْمَؿش حُيَدِّ ْٕ يمـَو  "زْمـ ايْمَعاَلء ؽَمِؿَع ا ُه  "َيَتَخقر ِم هَمَردر زمِويمالر

ٌَْقد  ْػَظكْمِ صَموئِز . َوضَمَؽك َأزُمق فُم َواَيي ، َوىماَِل ايمؾر صَْمِؾ ايمرِّ ِٕ فَمَؾْقِف زمِويمـُّقِن هَمَؾْؿ َيْرصِمع 

ٌَكْمِ  َرِويُّ دِم ايْمَغِري َقاباهْلَ ُف ىَموَن َيُؼقل : ايمصر ٌَويِنِّ َأكر ْق ـْ َأيِب فَمْؿرو ايمشر يمـَو  "  فَم َيَتَحقر

وِء اظْمُْفَؿَؾي َأْي : َيَتَطؾرى َأضْمَقايمـَو ايمرتِل َكـَْشط همِقَفو يمِْؾَؿْقفِمَظِي . وُمْؾً :  " زمِوحْلَ

ـُْص  ُولَم هَمَؼْد َرَواُه َم ْٕ َواَيي ا ٌُ ايمرِّ ـْ ضَمْق َقاب ِم ـْ َأيِب َوائِؾ ىَمِرَواَيِي َوايمصر قر فَم

َواَيي َوَصحر اظْمَْعـَك زَمَطَؾ  ًْ ايمرِّ ٌََت ِِت . َوإَِذا شَم ْٔ ٌَوب ا فَْمَؿش ، َوُهَق دِم ايْم ْٕ ا

اض فْمؼِمَ ِٓ  . ا

ي هَمعَ  آَمي َمْعـَك اظْمََشؼر ًر ـَ ايم آَمي ايمطروِرَئي فَمَؾْقـَو ، َأْو َوؿر ًر اَهو وَمْقيمف : ) فَمَؾْقـَو ( َأْي : ايم در

ٌَوب  ِديٌ اؽِْمتِْح ـْ احْلَ َتَػود ِم ًْ ـْ اظْمَْقفِمَظي . َوُي َؾي حَمُْذوهَمي َوايمترْؼِدير ِم زمَِععَم ، َوايمصِّ

ٌَي  ًْ اظْمَُقاـَم ويمِح طَمْشَقي اظْمَاَلل ، َوإِْن ىَموَك ّد دِم ايْمَعَؿؾ ايمصر سَمْرك اظْمَُداَوَمي دِم اجْلِ

َؿكْمِ  ًْ و َيْقًمو زَمْعد َيْقم َمْطُؾقزَمي يَمؽِـرَفو فَمعَم وِم و ىُمّؾ َيْقم َمَع فَمَدم ايمترَؽؾُّػ . َوإِمر  : إِمر

ُؿَعي و َيْقًمو دِم اجْلُ اضَمي يمُِقْؼٌِؾ فَمعَم ايمثرويِن زمِـََشوٍط ، َوإِمر صَْمِؾ ايمرر ِٕ ك  ْ  ,هَمَقُؽقن َيْقم ايمؼمر

وزمِط  ؾَْمَخوص ، َوايمضر ْٕ ضَْمَقال َوا ْٕ َتؾِػ زمِوطْمتاَِلِف ا وصَمي َمَع ُمَرافَموة ُوصُمقد َوخَيْ احْلَ

ِّل  يمف َأْن َيُؽقن اوِْمَتَدى زمِِػْعِؾ ايمـٌر َٓ ـْ اؽِْمتِْد ُعقد ِم ًْ ايمـرَشوط . َواضْمَتَؿَؾ فَمَؿؾ ازِْمـ َم

َؿ ضَمترك دِم ايْمَقْقم ايمرِذي فَمقرـَفُ  ِد  , َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َواضْمَتَؿَؾ َأْن َيُؽقن اوِْمَتَدى زمُِؿَجرر

ِل ، َوايمثرويِن َأـْمَفر . َوَأطَمَذ زَمْعض  َ فَمـُْف زمِويمترَخقُّ ك ايمرِذي فَمػمر ْ ايمترَخؾُّؾ زَمكْم ايْمَعَؿؾ َوايمؼمر

ٌَِي فَمَؾْقَفو  َواسمِِى زمِوظْمَُقاـَم َواسمِى زمِويمرر ٌَوب ىَمَراِهَقي سَمْشٌِقف نَمغْم ايمرر ـْ ضَمِديٌ ايْم ايْمُعَؾعَاء ِم

ـْ َمويمِؽ َمو ُيْشٌِف َذيمَِؽ  دِم َووْمً ُمَعكمر َدائعًِا ،  . َوصَموَء فَم
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ـْ ُيِرْد  ـِ  اهللزَموب َم ي ْفُف دِم ايمدِّ ا ُيَػؼِّ  زمِِف طَمغْمً

ِلر َصعمر  ًُ ايمـٌر ًٌو َيُؼقُل: ؽَمِؿْع َؿ َيُؼقُل:  اهللفمـ ُمَعوِوَيي أكف وموم طَمطِق ـْ "فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َم

ـِ  اهللُيِرْد  ي ْفُف دِم ايمدِّ ا ُيَػؼِّ عَا َأَكو وَموؽِمٌؿ وَ  زمِِف طَمغْمً ُي  اهللَوإِكر ُمر ْٕ ـْ سَمَزاَل َهِذِه ا ُيْعطِل َويَم

ـْ طَمويَمَػُفْؿ ضَمترك َيْلِِتَ َأْمُر  اهللوَموئَِؿًي فَمعَم َأْمِر  ُهْؿ َم  ."اهللَٓ َيُيُّ

فْمتَِصوم . ِٓ ؾِؿ َوا ًْ ـْ اظْمَْػُعقل ، َودِم ِرَواَيي ُم ًٌو ( ُهَق ضَمول ِم ؽَمِؿْعً " وَمْقيمف : ) طَمطِق

 . "ُمَعوِوَيي زْمـ َأيِب ؽُمْػَقون َوُهَق خَيُْطى

ِديٌ ُمْشَتِؿؾ فَمعَم شَماَلشَمي َأضْمَؽوم  : َوَهَذا احْلَ

يـ  . َأضَمدَهو : هَمْضؾ ايمـرَػَؼي دِم ايمدِّ

ِؼقَؼي ُهَق اهللر   . َوشَموكِقَفو : َأنر اظْمُْعطِل دِم احْلَ

ُمر  ْٕ ّؼ َأزَمًداَوشَمويمِثَفو : َأنر زَمْعض َهِذِه ا ٌَْؼك فَمعَم احْلَ  . ي َي

ئِؼ زمَِلزْمَقاِب ايْمِعْؾؿ َٓ ل  َور ْٕ  . هَمو

ىَموة . َواظْمَُميمِّػ دِم  ؾِؿ دِم ايمزر ًْ َذا َأْوَرَدُه ُم َدوَموت. َوهِلَ ِؿ ايمصر ًْ ئِؼ زمَِؼ َٓ َوايمثرويِن 

ُؿس  . اخْلُ

وفَمي ، َووَمْد َأْوَرَدهُ  ًر اط ايم ئِؼ زمِِذىْمِر َأْذَ َٓ يْمتَِػوسمِِف  َوايمثرويمٌِ  ِٓ فْمتَِصوم  ِٓ اظْمَُميمِّػ دِم ا

ـْ جُمَْتِفد َمون فَم َليَمي فَمَدم طُمُؾّق ايمزر ًْ  . إلَِم َم
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ـْ اإليعان  ء ِم ـْ دِم وَمْؾٌف َرْ يح ايمرتِل سَمْؼٌِض ُروح ىُمّؾ َم واظْمَُراد زمَِلْمِر اهللر ُهـَو ايمرِّ

وفمَ  ًر ار ايمـروس هَمَعَؾْقِفْؿ سَمُؼقم ايم ٌَْؼك ِذَ  . يَوَي

ضََموِديٌ ايمثراَلشَمي زمَِلزْمَقاِب ايْمِعْؾؿ ِٕ ي  - َووَمْد سَمَتَعؾرؼ  ٌَوب طَموصر ِي َهَذا ايْم مَجَ ـْ  -زَمْؾ زمؼَِمْ ِم

وِب هَمَؼْط ، زَمْؾ  ًَ
ىْمتِ ِٓ َٓ َيُؽقن زمِو َف دِم ِديـ اهللر ، َوَأنر َذيمَِؽ  ـْ سَمَػؼر غْم ظمَِ ٌَوت اخْلَ صِمَفي إشِْم

ـْ َيْػَتح اهللر فمَ  ـًْف َمْقصُمقًدا ضَمترك  , َؾْقِف زمِفِ ظمَِ َٓ َيَزال صِم ـْ َيْػَتح اهللر فَمَؾْقِف زمَِذيمَِؽ  َوَأنر َم

 .َيْلِِت َأْمر اهللر 

ط ، ُيَؼول هَمُؼَف  ْ َو صَمَقاب ايمممر هَنر
ِٕ وء  ؿُف، َوِهَل ؽَموىمِـَي اهْلَ فُف ( َأْي : ُيَػفِّ وَمْقيمف : ) ُيَػؼِّ

ؿِّ إَِذا َصوَر ايْمػِ  ٌََؼ نَمغْمه إلَِم ايْمَػْفؿ ، َوهَمِؼَف زمِويمضر ْؼف يَمُف ؽَمِجقري ، َوهَمَؼَف زمِويْمَػْتِح إَِذا ؽَم

َر  ا "زمِويْمَؽْنِ إَِذا هَمِفَؿ . َوَكؽر َنر  " طَمغْمً ِٕ يمَِقْشَؿؾ ايْمَؼؾِقؾ َوايْمَؽثغِم ، َوايمترـْؽغِم يمِؾترْعظِقِؿ 

ِديٌ َأنر  يـ اظْمََؼوم َيْؼَتِضقف . َوَمْػُفقم احْلَ ف دِم ايمدِّ ـْ مَلْ َيَتَػؼر َأْي : َيَتَعؾرؿ وَمَقافِمد  -َم

ـْ ايْمُػُروع  و ِم غْم . َووَمْد َأطْمَرَج َأزُمق َيْععَم  -اإلؽمالم َوَمو َيترِصؾ ِِبَ هَمَؼْد ضُمِرَم اخْلَ

ـْ َوصْمف آطَمر َوِعقػ َوَزاَد دِم آطِمره :  ف دِم ايمدِّ "ضَمِديٌ ُمَعوِوَيي ِم ـْ مَلْ َيَتَػؼر يـ َوَم

ٌَوِل اهللر زمِفِ  ـَك َصِحقح  "مَلْ ُي َٓ  ;َواظْمَْع َٓ َيُؽقن هَمِؼقًفو َو ـْ مَلْ َيْعِرف ُأُمقر ِديـف  َنر َم ِٕ

غْم ، َودِم َذيمَِؽ زَمَقون ـَموِهر يمَِػْضِؾ  ُف َمو ُأِريَد زمِِف اخْلَ ؿَمويمِى همِْؼف ، هَمَقِصّح َأْن ُيقَصػ زمَِلكر

يـ فَمعَم ؽَموئِر ايْمُعُؾقمايْمُعَؾعَاء فَمعَم ؽَموئِر ايمـر  ف دِم ايمدِّ  . وس ، َويمَِػْضِؾ ايمترَػؼُّ

ي  "وَمْقيمف :  ُمر ْٕ ـْ سَمَزاَل َهِذِه ا ي "يَم ُمر ْٕ ٓ سمزال ؿموئػي مـ "ظمو ورد :  .َيْعـِل زَمْعض ا

 "ريـ، ٓ ييهؿ مـ طمذهلؿ ضمتك يلِت أمر اهللهأمتل فمعم احلؼ ـمو

ٌَُخوِرّي زمَِلنر  شَمورِ َووَمْد صَمَزَم ايْم ْٔ  . اظْمَُراد ِِبِْؿ َأْهؾ ايْمِعْؾؿ زمِو
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ـْ ُهؿْ  ِديٌ هَماَل َأْدِري َم ٌَؾ : إِْن مَلْ َيُؽقُكقا َأْهؾ احْلَ  . َووَموَل َأمْحَد زْمـ ضَمـْ

ِديٌ ـْ َيْعَتِؼد َمْذَهى َأْهؾ احْلَ ـري َوَم ًُّ  .َووَموَل ايْمَؼويِض فِمَقوض : َأَراَد َأمْحَد َأْهؾ ايم

ـْ ُيِؼقؿ َووَموَل ايمـرَقوِ  ـْ َأْكَقاع اظْمُْمِمـكَِم ِِمر ّي : حُمَْتَؿؾ َأْن سَمُؽقن َهِذِه ايمطروئَِػي همِْروَمي ِم

ـْ  ث َوَزاِهد َوآِمر زمِوظْمَْعُروِف َونَمغْم َذيمَِؽ ِم ـْ جُمَوِهد َوهَمِؼقف َوحُمَدِّ َأْمر اهللر سَمَعولَم ِم

َٓ َيْؾَزم اصِْمتعَِافمفْؿ دِم  غْم ، َو وِمكمَ  َأْكَقاع اخْلَ  . َمَؽون َواضِمد زَمْؾ جَيُقز َأْن َيُؽقُكقا ُمَتَػرِّ

  

 زموب رهمع ايمعؾؿ وـمفقر اجلفؾ

ًُ َرؽُمقَل  شُمُؽْؿ َأضَمٌد زَمْعِدي ؽَمِؿْع دِّ َٓ حُيَ شَمـرُؽْؿ ضَمِديًثو  ضَُمدِّ َٕ ـِ َمويمٍِؽ وَموَل:  ـْ َأَكِس زْم فَم

َؿ َيُؼقُل:  اهللَصعمر  اهلل اطِ "فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ـْ َأْذَ ْفُؾ  ِم وفَمِي َأْن َيِؼؾر ايْمِعْؾُؿ َوَيْظَفَر اجْلَ ًر ايم

كَم اْمَرَأًة ايْمَؼقُِّؿ ايْمَقاضِمُد  ًِ ْؿ صَموُل ضَمترك َيُؽقَن خِلَ وُء َوَيِؼؾر ايمرِّ ًَ ِـّ َكو َوسَمْؽُثَر ايم  ."َوَيْظَفَر ايمزِّ

 :ايمممح

شَمـرُؽؿْ  ضَُمدِّ َٕ شَمـرُؽْؿ،  وَمْقيمف : )  ضَُمدِّ َٕ ؿ حَمُْذوف َأْي َوَاهللر  ًَ م َوُهَق صَمَقاب وَم ( زمَِػْتِح ايمالر

ـْ  ـْ ِرَواَيي نُمـَْدر فَم ؾٍِؿ ِم ًْ ـْ وَمَتوَدة ، َوظمُِ ـْ ؿَمِريؼ ِهَشوم فَم َح زمِِف َأزُمق فَمَقاَكي ِم َوَسر

ْؿ أَ  شمُؽْؿ هَمَقْحَتِؿؾ َأْن َيُؽقن وَموَل هَلُ ٓر ُأضَمدِّ ٌَي َأ شمُؽْؿ ؟ هَمَؼوَل َكَعْؿ ، ؾُمْع َٓ ُأضَمدِّ ًٓ : َأ ور

شَمـرُؽؿْ  : هَمَؼوَل  ضَُمدِّ َٕ . 

ـِ َموصَمْف  زْم ِٓ ؾٍِؿ زمَِحْذِف اظْمَْػُعقل ، َو ًْ شمُؽْؿ َأضَمد زَمْعِدي ( ىَمَذا يَمُف َوظمُِ َٓ حُيَدِّ وَمْقيمف : ) 

شمُؽْؿ زمِِف َأضَمد زَمْعدِ  َٓ حُيَدِّ ٌَي  ـْ ؾُمْع ـْ ِرَواَيي نُمـَْدر فَم ـْ ؿَمِريؼ ِهَشوم ِم ي ، َويمِْؾُؿَصـِِّػ ِم
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ـْ َهَذا ايْمَقصْمف :  يَِب فَمَقاَكي ِم ِٕ ي ، َو شمُؽْؿ زمِِف نَمغْمِ ـْ  "َٓ حُيَدِّ شمُؽْؿ َأضَمد ؽَمِؿَعُف ِم َٓ حُيَدِّ

َؿ زَمْعِدي  ـْ  "َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ٌَْؼ َأضَمد ِِمر ُف مَلْ َي ؽَمِؿَعُف  َوفَمَرَف َأَكس َأكر

َؿ نَمغْمه  ـْ َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ـْ  ;ِم ِة ِم ٌٌَْمَ ـْ َموَت زمِويْم ُف ىَموَن آطِمر َم َكر ِٕ

ة ٌٌَْمَ َْهِؾ ايْم ِٕ َطوب زمَِذيمَِؽ ىَموَن  َحوزَمي ، هَمَؾَعؾر اخْلِ ِديثف  , ايمصر و َوىَموَن حَتْ َأْو ىَموَن فَمومًّ

ِّل  ; زمَِذيمَِؽ دِم آطِمر فُمْؿره ـْ ايمـٌر ًَ ؽَمعَافمف ِم ٌَ ـْ شَم َحوزَمي َم ـْ ايمصر ٌَْؼ زَمْعده ِم ُف مَلْ َي َكر ِٕ

ـْ َهَذا اظْمَْتـ دِم َمْرِوّيف ـْ مَلْ َيُؽ ٓر ايمـروِدر ِِمر َؿ إِ  . َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

شَمـرؽُ  ضَُمدِّ َٕ  . ؿْ وَمْقيمف : ) ؽَمِؿْعً ( ُهَق زَمَقون ، َأْو زَمَدل يمَِؼْقيمِِف 

ـْ نُمـَْدر  ؾِؿ فَم ًْ ي ، َودِم ِرَواَيي ُم ـْ ايْمِؼؾر وَمْقيمف : ) َأْن َيِؼّؾ ايْمِعْؾؿ ( ُهَق زمَِؽْنِ ايْمَؼوف ِم

ٌَي ـْ ؾُمْع ٌَي  "َأْن ُيْرهَمع ايْمِعْؾؿ  " : َونَمغْمه فَم َوىَمَذا دِم ِرَواَيي ؽَمِعقد فِمـْد ازِْمـ َأيِب ؾَمْق

ُد  وم فِمـْد اظْمَُصـِّػ دِم احْلُ ـْ وَمَتوَدة ، َوُهَق َومَهر ود َوِهَشوم فِمـْده دِم ايمـَِّؽوح ىُمّؾفْؿ فَم

ـْ ؿَمِريؼ ِهَشوم  زَمي ِم َْذِ ْٕ َأْن َيِؼّؾ  " :ُمَقاهمِؼ يمِِرَواَيِي َأيِب ايمترقروح ، َويمِْؾُؿَصـِِّػ َأْيًضو دِم ا

َمي َوزمَِرهمْ  " ل ايْمَعالر تِِف َأور ي هَمَقْحَتِؿؾ َأْن َيُؽقن اظْمَُراد زمِِؼؾر ًْ ايْمِؼؾر ِعِف آطِمرَهو ، َأْو ُأؿْمؾَِؼ

وِد اظْمَْخَرج َ حتِّ ِٓ ي ، َوَهَذا َأيْمَقؼ  و ايْمَعَدم ىَمعَا ُيْطَؾؼ ايْمَعَدم َوُيَراد زمِِف ايْمِؼؾر  . َوُأِريد ِِبَ

ٌٌَف َأنر ايْمِػَتـ سَمْؽُثر هَمَقْؽُثر ايْمَؼْتؾ دِم  وء ( وِمقَؾ ؽَم ًَ ُْؿ وَمْقيمف : ) َوسَمْؽُثر ايمـِّ هَنر
ِٕ صَمول  ايمرِّ

وء . وُمْؾً : َوهمِقِف َكَظر  ًَ ْرب ُدون ايمـِّ ِي دِم ضَمِديٌ َأيِب  ;َأْهؾ احْلَ َح زمِويْمِؼؾر ُف َسر َكر ِٕ

ىَموة فِمـْد اظْمَُصـِّػ هَمَؼوَل  ِِت دِم ايمزر ْٔ وء  " : ُمقؽَمك ا ًَ صَمول َوىَمْثَرة ايمـِّ ي ايمرِّ ـْ وِمؾر  "ِم

َو فَماَلمَ  َمون َأْن َيِؼّؾ َوايمظروِهر َأهنر ر اهللر دِم آطِمر ايمزر ٌٍَى آطَمر ، زَمْؾ ُيَؼدِّ ًَ
َٓ يمِ ي حَمَْضي 
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ـْ ايْمَعاَلَموت  وء ِم ًَ َكوث ، َوىَمْقن ىَمْثَرة ايمـِّ ـْ اإْلِ ـْ ُيقيَمد ِم ىُمقر َوَيْؽُثر َم ـْ ايمذُّ ـْ ُيقيَمد ِم َم

ْفؾ َوَرهْمع ايْمِعْؾؿ ٌَي يمُِظُفقِر اجْلَ  . ُمـَوؽِم

كَم خلَِ  "َووَمْقيمف :  ًِ ـْ  "ْؿ َتِؿؾ َأْن ُيَراد زمِِف ضَمِؼقَؼي َهَذا ايْمَعَدد ، َأْو َيُؽقن جَمَوًزا فَم حَيْ

دُه َأنر دِم ضَمِديٌ َأيِب ُمقؽَمك :  ٌَعُف َأْرزَمُعقَن  "ايْمَؽْثَرة . َوُيَميِّ صُمؾ ايْمَقاضِمد َيْت َوسَمَرى ايمرر

 . " اِْمَرَأة

ـْ َيُؼقم ـْ  وَمْقيمف : ) ايْمَؼقِّؿ ( َأْي : َم م يمِْؾَعْفِد إؾِْمَعوًرا زمعَِا ُهَق َمْعُفقد ِم ـر ، َوايمالر زمَِلْمِرِه

ىْمِر  ًْ زمِويمذِّ ي طُمصر ًَ ْؿ ُُمقر اخْلَ ْٕ وء . َوىَمَلنر َهِذِه ا ًَ اِمكَم فَمعَم ايمـِّ صَمول وَمقر ىَمْقن ايمرِّ

ُُمقر ايمرتِل حَيُْصؾ زمِِحْػظَِفو َصاَل  ْٕ ح اظْمََعوش َواظْمََعود ، يمَِؽْقهِنَو ُمْشِعَرة زمِوطْمتاَِلِل ا

ى  ًَ ْؿر خُيِّؾ زمِِف ، َوايمـر ب اخْلَ َنر ُذْ ِٕ َنر َرهْمع ايْمِعْؾؿ خُيِّؾ زمِِف ، َوايْمَعْؼؾ  ِٕ يـ  َوِهَل ايمدِّ

َنر ىَمْثَرة ايْمِػَتـ ُتِّؾ ِِبعَِا . وَموَل ايْمَؽْرَمويِنُّ :  ِٕ َكو خُيِّؾ زمِِف ، َوايمـرْػس َواظْمَول  َنر ايمزِّ ِٕ

اًل ، وَ  ىُمقَن مَهَ َٓ ُيؼْمَ ْؾؼ  َنر اخْلَ ِٕ ُُمقر ُمْمِذًكو زمَِخَراِب ايْمَعومَل  ْٕ عَا ىَموَن اطِْمتاَِلل َهِذِه ا إِكر

ِعكَم ، هَمَقَتَعكمر َذيمَِؽ . َووَموَل  َٓ َكٌِّل زَمْعد َكٌِّقـَو َصَؾَقات اهللر سَمَعولَم َوؽَماَلمف فَمَؾْقِفْؿ َأمْجَ َو

ة "اظْمُْػِفؿ  " ايْمُؼْرؿُمٌِّل دِم  ٌُقر ـْ َأفْماَلم ايمـُّ ِديٌ فَمَؾؿ ِم ـْ  , : دِم َهَذا احْلَ إِْذ َأطْمػَمَ فَم

َْزَمون . َووَموَل ايْمُؼْرؿُمٌِّل دِم ايمترْذىمَِرة :  ْٕ ًْ ، طُمُصقًصو دِم َهِذِه ا ُأُمقر ؽَمَتَؼُع هَمَقوَمَع

ـر ؽَمَقا ـْ َيُؼقم فَمَؾْقِف َتِؿؾ َأْن ُيَراد زمِويْمَؼقِِّؿ َم َتِؿؾ َأْن حَيْ َٓ . َوحَيْ ـر َمْقؿُمقآت َأْم  ء ىُم

ج ايْمَقاضِمد زمَِغغْمِ  ـْ َيُؼقل اهللر اهللر هَمَقَتَزور ٌَْؼك همِقِف َم َٓ َي َمون ايمرِذي  َيُؽقن َذيمَِؽ َيَؼع دِم ايمزر

 ْ ـْ زَمْعض ُأَمَراء ايمؼمُّ فِمّل . وُمْؾً : َووَمْد ُوصِمَد َذيمَِؽ ِم ْ ْؽِؿ ايمممر ىُمعَان فَمَدد صَمْفاًل زمِوحْلُ

َتَعون ًْ َمون َمَع َدفْمَقاُه اإلؽمالم . َوَاهللر اظْمُ ـْ َأْهؾ َهَذا ايمزر  . َونَمغْمهْؿ ِم
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 زموب فمظي اإلموم ايمـًوء وسمعؾقؿفـ

ِلِّ َصعمر  ٌروٍس َأؾْمَفُد فَمعَم ايمـٌر ـِ فَم ـْ ازْم َؿ  اهللفَم ُف "فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ـر َأكر طَمَرَج َوَمَعُف زماَِلٌل هَمَظ

وسَمَؿ َوزماَِلٌل  ًْ اظْمَْرَأُة سُمْؾِؼل ايْمُؼْرَط َواخْلَ َدوَمِي هَمَجَعَؾ ـر زمِويمصر ـر َوَأَمَرُه ِؿْع هَمَقفَمَظُف ًْ مَلْ ُي

 "َيْلطُمُذ دِم ؿَمَرِف شَمْقزمِفِ 

 :ايمممح

 َ ِؼِف َوُوشُمقوًمو زمُِقوُمقفِمفِ وَمْقيمف : )َأؾْمَفد ( َإِكرعَا فَمػمر َفوَدة سَمْلىمِقًدا يمَِتَحؼُّ  . زمَِؾْػِظ ايمشر

ٌَووِمكمَ  ًْ ايْمَقاو يمِْؾ  . وَمْقيمف : ) َوَمَعُف زماَِلل ( ىَمَذا يمِْؾُؽْشِؿقَفـِلِّ َوؽَمَؼَط

اء زَمْعدَهو ؿَموء ُمْفَؿَؾي ، َأْي : احلَْ  ْؾَؼي وَمْقيمف : ) ايْمُؼْرط ( ُهَق زمَِضؿِّ ايْمَؼوف َوإؽِْمَؽون ايمرر

ُُذن ْٕ  . ايمرتِل سَمُؽقن دِم ؾَمْحَؿي ا

َدوَمي ِديٌ صَمَقاز اظْمَُعوؿَموة دِم ايمصر  .َودِم َهَذا احْلَ

ـْ َموهَلو زمَِغغْمِ إِْذن َزْوصمَفو  .َوَصَدوَمي اظْمَْرَأة ِم

ُكقب ايمرتِل سُمْدطِمؾ ايمـرور ـْ ايمذُّ َدوَمي ََتُْحق ىَمثغًِما ِم  . َوَأنر ايمصر
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ِلِّ َصعمر  زَموب إشِْمؿِ  ـْ ىَمَذَب فَمعَم ايمـٌر  فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  اهللَم

ٌِْد  ـِ فَم ـْ فَموِمِر زْم ـْ َأزمِقِف وَموَل:  اهللفَم زَمغْمِ فَم ـِ ايمزُّ َٓ َأؽْمَؿُعَؽ "زْم : إيِنِّ  زَمغْمِ ًُ يمِؾزُّ وُمْؾ

ـْ َرؽُمقِل  ُث فَم دِّ ُث هُماَلٌن َوهُماَلٌن وَموَل: َأَمو إيِنِّ  اهللَصعمر  اهللحُتَ َؿ ىَمعَا حُيَدِّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ ايمـرورِ  ْأ َمْؼَعَدُه ِم ٌَقر ـْ ىَمَذَب فَمقَمر هَمْؾَقَت ـْ ؽَمِؿْعُتُف َيُؼقُل َم
 ."مَلْ ُأهَموِروْمُف َويَمؽِ

 : ايمممح

ـْ ايْمَؽِذب ، وَمْقيمف : ) مـ ىمذب فَمقَمر ( ُهَق فَموّم دِم ىُمّؾ ىَموِذب ، ُمْطَؾؼ  دِم ىُمّؾ َكْقع ِم

ٌُقا ايْمَؽِذب إرَِمر 
ًِ َٓ سَمـْ  . َوَمْعـَوُه 

َٓ َمْػُفقم يمَِؼْقيمِِف :  ـْ ُمْطَؾؼ ايْمَؽِذب "فَمقَمر  "َو ر َأْن ُيْؽَذب يَمُف يمِـَْفقِِف فَم َٓ ُيَتَصقر ُف  َكر ِٕ . 

َفَؾي هَمَقَوُعقا َأضَموِديٌ دِم  ـْ اجْلَ ـُ َووَمْد انِْمؼَمر وَمْقم ِم ِهقى َووَمويُمقا : َكْح ْ نِمقى َوايمؼمر ْ  ايمؼمر

يَعتف ، َوَمو َدَرْوا َأنر سَمْؼِقيؾف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف  مَلْ َكْؽِذب فَمَؾْقِف زَمْؾ هَمَعْؾـَو َذيمَِؽ يمَِتْليِقِد َذِ

َؿ َمو مَلْ َيُؼْؾ َيْؼَتيِض ايْمَؽِذب فَمعَم اهللر سَمَعولَم  ٌَوت  ;َوؽَمؾر ُف إشِْم َكر ضَْمَؽوم ِٕ ْٕ ـْ ا ضُمْؽؿ ِم

َرام  فِمقري ؽَمَقاء ىَموَن دِم اإْلِجَيوب َأْو ايمـرْدب ، َوىَمَذا ُمَؼوزمِؾفعَا َوُهَق احْلَ ْ ايمممر

ُزوا َوْوع ايْمَؽِذب  ٌُ صَمقر ـْ ايْمَؽَراِمقري ضَمْق ـْ طَمويَمَػ َذيمَِؽ ِم َٓ ُيْعَتّد زمَِؿ َواظْمَْؽُروه . َو

ِهقى دِم  ْ نِمقى َوايمؼمر ْ ُف ىَمِذب يَمُف دِم ايمؼمر قا زمَِلكر ـري َواضْمَتجُّ ًُّ  سَمْثٌِقً َمو َوَرَد دِم ايْمُؼْرآن َوايم

َؽ زَمْعضفْؿ زمعَِا َوَرَد دِم زَمْعض ؿُمُرق  ًر َغِي ايْمَعَرزمِقري . َوََتَ َٓ فَمَؾْقِف ، َوُهَق صَمْفؾ زمِويمؾُّ

ا ٌَزر ًٌُ َوِهَل َمو َأطْمَرصَمُف ايْم ـْ ِزَيوَدة مَلْ سَمْث ِديٌ ِم ُعقد زمَِؾْػِظ : احْلَ ًْ ـْ ضَمِديٌ ازِْمـ َم ر ِم

ـْ ىَمَذَب فَمقَمر يمُِقِضّؾ زمِِف ايمـروس  " ِديٌ ، َووَمْد ُاطْمُتؾَِػ دِم َوْصؾف َوإِْرؽَمويمف ،  "َم احْلَ

وىمِؿ إِْرؽَمويمف اَروُمْطـِلُّ َواحْلَ َح ايمدر ة  , َوَرصمر ـْ ضَمِديٌ َيْععَم زْمـ ُمرر اِرِملُّ ِم َوَأطْمَرصَمُف ايمدر
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ـَ  ًَ َ زمِ وَرِة ىَمعَا هُمنِّ غْمُ ِي زَمْؾ يمِؾصر م همِقِف يمِْؾِعؾر ًْ ايمالر ًَ ٌُقسمف هَمَؾْق ٍد َوِعقػ ، َوفَمعَم سَمْؼِدير شُم

ى فَمعَم اهللر ىَمِذزًمو يمُِقِضّؾ ايمـروس( َواظْمَْعـَك َأنر  ـْ اهِْمؼَمَ ـْ َأـْمَؾؿ ِِمر وَمْقيمف سَمَعولَم : ) هَمَؿ

ْواَلل ، َأوْ  ىْمِر هَماَل  َمآل َأْمره إلَِم اإْلِ ـْ َتِْصقص زَمْعض َأهْمَراد ايْمُعُؿقم زمِويمذِّ ُهَق ِم

زَمو َأْوَعوهًمو ُمَضوفَمَػي﴿ : َمْػُفقم يَمُف ىَمَؼْقيمِِف سَمَعولَم  َٓ سَمْؼُتُؾقا  ﴿- ﴾َٓ سَمْلىُمُؾقا ايمرِّ َو

ـْ إِْماَلق  دىُمْؿ ِم َٓ ْواَل  ﴾َأْو زَمو َواإْلِ د َوُمَضوفَمَػي ايمرِّ َٓ َْو ْٕ َيوت هَمنِنر وَمْتؾ ا ْٔ ل دِم َهِذِه ا

ْؽؿ طْمتَِصوِص احْلُ ِٓ  َٓ َْمر همِقَفو  ْٕ عَا ُهَق يمَِتْلىمِقِد ا  . إِكر

ام زَمغْمِ ( َأْي : ازِْمـ ايْمَعقر  . وَمْقيمف : ) وُمْؾً يمِؾزُّ

ث ( ضَمَذَف َمْػُعقهَلو يمَِقْشَؿؾ دِّ  . وَمْقيمف : ) حُتَ

َل  ث هُماَلن َوهُماَلن ( ؽُمؿِّ ٌْد اهللر زْمـ وَمْقيمف : ) ىَمعَا حُيَدِّ ِمـُْفعَا دِم ِرَواَيي ازِْمـ َموصَمْف فَم

ُعقد ًْ  . َم

ْؿَزة )  ـْ ضُمُروف ايمترـٌِْقف َو ) إيِنِّ ( زمَِؽْنِ اهْلَ َػي َوِهَل ِم وَمْقيمف : ) َأَمو ( زمِوظْمِقِؿ اظْمَُخػر

ؽْمعَافِمققِمّ : مَلْ ُأهَموِرومُف ( َأْي مَلْ ُأهَموِرق َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف  َؿ َزاَد اإْلِ ُمـُْذ  "َوؽَمؾر

ـْ  "َأؽْمَؾْؿً  ٌََشي ، َوىَمَذا مَلْ َيُؽ زَمغْم إلَِم احْلَ ٓر هَمَؼْد َهوصَمَر ايمزُّ نَْمَؾى َوإِ ْٕ َواظْمَُراد دِم ا

عَا أَ  َؿ دِم ضَمول ِهْجَرسمف إلَِم اظْمَِديـَي . َوإِكر ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ْوَرَد َهَذا َمَع ايمـٌر

َماِل  ًُّ عَاع ;ايْمَؽاَلم فَمعَم ؽَمٌِقؾ ايمترْقصِمقف يمِؾ ًر ِزم اظْمُاَلَزَمي ايم َٓ َنر  ِزمف فَموَدة  , ِٕ َٓ َو

َذا  ِديٌ ايمرِذي َذىَمَرُه ، َوهِلَ ـَك احْلَ ـْ َمْع ـْ َذيمَِؽ َمو طَمِشَقُف ِم ـْ َمـََعُف ِم
ايمترْحِديٌ ، يَمؽِ

ـْ  " : َأسَمك زمَِؼْقيمِفِ 
ـْ َوصْمف آطَمر  "يَمؽِ ى ِم ًَ ور دِم ىمَِتوب ايمـر زَمغْم زْمـ زَمؽر َووَمْد َأطْمَرصَمُف ايمزُّ

زَمغْم وَموَل :  ٌْد اهللر زْمـ ايمزُّ ـْ فَم ـْ َأزمِقِف فَم ـْ ِهَشوم زْمـ فُمْرَوة فَم ي  "فَمـَويِن َذيمَِؽ  "فَم َيْعـِل وِمؾر
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زَمغْم :  َليْمتف  "ِرَواَيي ايمزُّ ًَ ـْ َذيمَِؽ  "هَم ـْ  , : َيو زُمـَلّ  هَمَؼوَل  "َأْي : فَم ىَموَن زَمْقـِل َوزَمْقـف ِم

ضِمؿ َمو فَمؾِْؿً تِل ، َوُأّمف آِمـَي زمِـًْ  , ايْمَؼَرازَمي َوايمرر ل ، َوَزْوصَمتف طَمِدجَيي فَمؿر تف ُأمِّ َوفَمؿر

ٌْد َمـَوف زْمـ ُزْهَرة ِِت َهويَمي زمِـًْ ُوَهْقى ازِْمـَْل فَم َوفِمـِْدي ُأّمؽ ، َوُأطْمتَفو  , َوْهى َوصَمدر

 . " فَموئَِشي فِمـْده ، َويَمؽِـِّل ؽَمِؿْعتف َيُؼقل

ٌَُخوِرّي يَمْقَس همِقِف  ـْ ىَمَذَب فَمقَمر ( ىَمَذا َرَواُه ايْم ًدا  "وَمْقيمف : ) َم . َووَمْد َأطْمَرصَمُف "ُمَتَعؿِّ

زَمغْم زمَِؾْػِظ :  ٌْد اهللر زْمـ ايمزُّ ـْ فَم ـْ ؿَمِريؼ ُأطْمَرى فَم اِرِملُّ ِم َث فَمـِّل"ايمدر ـْ ضَمدر  "ىَمِذزًمو َم

ـْ اطِْمتَِقور  ِديٌ فَمعَم َمو َذَهَى إيَِمْقِف ِم َذا احْلَ زَمغْم ِِبَ ؽ ايمزُّ ًُّ َومَلْ َيْذىُمر ايْمَعْؿد . َودِم ََتَ

ِء فَمعَم طِماَلف َمو ُهَق  ْ ٌَور زمِويمًمر طْم ي ايمترْحِديٌ َديمِقؾ يمأِْلََصحِّ دِم َأنر ايْمَؽِذب ُهَق اإْلِ وِمؾر

ـر فَمَؾْقِف ؽَمَقاء ىَموَن فَمؿْ 
مْجَوِع يَمؽِ ًدا َأْم طَمَطل ، َواظْمُْخطِئ َوإِْن ىَموَن نَمغْم َمْلشُمقم زمِوإْلِ

َٓ َيْشُعر  َطل َوُهَق  ىْمَثور َأْن َيَؼع دِم اخْلَ ـْ اإْلِ زَمغْم طَمًِمَ ِم َطلِ  ;ايمزُّ ُف َوإِْن مَلْ َيْلشَمؿ زمِوخْلَ َكر ِٕ

ىْمَثور مَ  ىْمَثوِر إِْذ اإْلِ ـْ وَمْد َيْلشَمؿ زمِوإْلِ
َطلِ هَمُحِؿَؾ فَمـُْف يَمؽِ َث زمِوخْلَ َطل ، َوايمثَِّؼي إَِذا ضَمدر ظِـري اخْلَ

ًٌو يمِْؾَعَؿِؾ زمعَِا  ٌَ َوام يمِْؾُقشُمقِق زمِـَْؼؾِِف ، هَمَقُؽقن ؽَم ُف طَمَطل ُيْعَؿؾ زمِِف فَمعَم ايمدر َٓ َيْشُعر َأكر َوُهَق 

ـْ إىِْمَثور ايْمُقوُمقع  ـْ طَمًِمَ ِم وِرع، هَمَؿ شْمؿ إَِذا مَلْ َيُؼْؾُف ايمشر َٓ ُيْمَمـ فَمَؾْقِف اإْلِ َطل  دِم اخْلَ

ىْمَثور َد اإْلِ ـْ ايمترْحِديٌ  , سَمَعؿر ىْمَثور ِم ـْ اإْلِ َحوزَمي فَم ـْ ايمصر زَمغْم َونَمغْمه ِم َػ ايمزُّ ـْ شَمؿر سَمَقومر هَمِؿ

ـْ َأكْ  ُْؿ ىَموُكقا َواشمِِؼكَم ِم ـْ َأىْمَثَر ِمـُْفْؿ هَمَؿْحُؿقل فَمعَم َأهنر و َم ًِ ، َأْو . َوَأمر
ٌُّ ُػًفْؿ زمِويمترَث

ئُِؾقا هَمَؾْؿ ُيْؿؽِـُفْؿ ايْمؽِْتعَان . َريِضَ اهللر  ًُ ٍَ إلَِم َمو فِمـْدهْؿ هَم ًْ َأفْمعَارهْؿ هَموضْمتِق ؿَمويَم

 . فَمـُْفؿْ 

 ًٓ ِف َمـِْز ًِ ْأ ( َأْي هَمْؾَقترِخْذ يمِـَْػ ٌَقر صُمؾ اظْمََؽون إِ  ,وَمْقيمف : ) هَمْؾَقَت َأ ايمرر ٌَقر َذُه ُيَؼول سَم َ َذا اِتر

ػَم َأْيًضو ، َأْو زمَِؿْعـَك ايمترْفِديد , ؽَمَؽـًو ؿ ، َأْو ُدفَموء  , َوُهَق َأْمر زمَِؿْعـَك اخْلَ َأْو زمَِؿْعـَك ايمترَفؽُّ
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َْمر فَمعَم  : فَمعَم هَموفِمؾ َذيمَِؽ َأيْ  ْٕ َتِؿؾ َأْن َيُؽقن ا َأُه اهللر َذيمَِؽ . َووَموَل ايْمَؽْرَمويِنُّ : حَيْ زَمقر

هَلو ضَم  ِء َوَيْؾَزم فَمَؾْقِف ىَمَذا ، وَموَل : َوَأور ٌَقُّ ـْ ىَمَذَب هَمْؾَقْلُمْر َكْػًف زمِويمتر ِؼقَؼتف ، َواظْمَْعـَك َم

ـْ ازِْمـ فُمَؿر زمَِؾْػِظ  َهو ، هَمَؼْد َرَواُه َأمْحَد زمِنؽِْمـَوٍد َصِحقح فَم َٓ زُمـَِل يَمُف زَمْقً دِم ايمـرور  "َأْو

ُف وَمَصَد  وَموَل ايمطِّقٌِّل : همِقفِ  " ْكى َوصَمَزائِِف ، َأْي ىَمعَا َأكر إؾَِموَرة إلَِم َمْعـَك ايْمَؼْصد دِم ايمذر

ٍْ ايمـرور ( صَمَعَؾ 
ء . ودم ضمديٌ : ) هَمْؾَقؾِ ٌَقُّ ِف ايمتر

د هَمْؾَقْؼِصْد زمَِجَزائِ دِم ايْمَؽِذب ايمترَعؿُّ

ـْ ايْمَؽِذب  ًٌو فَم ٌر ًَ َْمر زمِويْمُقيُمقِج ُم ْٕ ِزم  ;ا َٓ َنر  يْمَزام زمُِقيُمقِج ايمـرور ِٕ يْمَزام َواإْلِ َْمر اإْلِ ْٕ ا

ـْ ؿَمِريؼ  ؾِؿ ِم ًْ دُه ِرَواَيي ُم ػَم ، َوُيَميِّ َْمر َوَمْعـَوُه اخْلَ ْٕ ٌٌَف ايْمَؽِذب فَمَؾْقِف َأْو ُهَق زمَِؾْػِظ ا ؽَم

ٌَي زمَِؾْػِظ  ـْ ؾُمْع ـْ َيْؽِذب فَمقَمر َيؾٍِ ايمـرور  "نُمـَْدر فَم ـِ َموصَمفْ  "َم زْم ِٓ ـْ ؿَمِريؼ  َو ِم

ـْ َمـُْصقر وَموَل :  يؽ فَم  . " ايمـرور -َأْي : ُيْدطِمؾ  -ايْمَؽِذب فَمقَمر ُيقيمٍِ  "َذِ

  

 زموب مـ طمص زمويمعؾؿ ومقمًو دون ومقم ىمراهقي أن ٓ يػفؿقا

َب  ٌُّقَن َأْن ُيَؽذر
شُمقا ايمـروَس زمعَِا َيْعِرهُمقَن َأحُتِ : ضَمدِّ  َوَرؽُمقيُمفُ  اهللَووَموَل فَمقِمٌّ

ـْ  ِلر َصعمر  :وَمَتوَدَة وَموَل  فَم ـُ َمويمٍِؽ َأنر ايمـٌر شَمـَو َأَكُس زْم َؿ َوُمعوٌذ َرِديُػُف  اهللضَمدر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ضْمِؾ وَموَل: ـَ  ُمَعوذَ  َيو" فَمعَم ايمرر ٌَؾٍ  زْم ٌرْقَؽ : وَموَل  صَم َوؽَمْعَدْيَؽ وَموَل: َيو  اهلل َرؽُمقَل  َيو يَم

ٌرْقَؽ َيو َرؽُمقَل  ٓر  اهللُمَعوُذ وَموَل: يَم َٓ إيَِمَف إِ ـْ َأضَمٍد َيْشَفُد َأْن  َوؽَمْعَدْيَؽ شَماَلشًمو وَموَل: َمو ِم

ًدا َرؽُمقُل  اهلل َمُف  اهللَوَأنر حُمَؿر ٓر ضَمرر ـْ وَمْؾٌِِف إِ  اهللَل فَمعَم ايمـروِر وَموَل: َيو َرؽُمق اهللِصْدوًمو ِم

و ُمَعوٌذ فِمـَْد َمْقسمِِف سَمَلشمُّعًا  وا وَموَل إًِذا َيترؽُِؾقا َوَأطْمػَمَ ِِبَ ٌْمِمُ َت ًْ  "َأهَماَل ُأطْمػِمُ زمِِف ايمـروَس هَمَق
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شُمقا ايمـروس زمعَِا َيْعِرهُمقَن ( اظْمَُراد زمَِؼْقيمِِف :  َأْي : َيْػَفُؿقَن  "زمعَِا َيْعِرهُمقَن  "وَمْقيمف : ) ضَمدِّ

ـْ َمْعُروف دِم . َوَزاَد  ٌْد اهللر زْمـ َداُوَد فَم ـْ فَم آَدم زْمـ َأيِب إَِيوس دِم ىمَِتوب ايْمِعْؾؿ يَمُف فَم

َأْي : َيْشَتٌِف فَمَؾْقِفْؿ هَمْفؿف . َوىَمَذا َرَواُه َأزُمق ُكَعْقٍؿ دِم  "َوَدفُمقا َمو ُيـْؽُِروَن  "آطِمره 

َتْخَرج ًْ ي . َوِمْثؾف َوهمِقِف َديمِقؾ فَمعَم َأنر  . اظْمُ ٌَِغل َأْن ُيْذىَمر فِمـْد ايْمَعومر ـْ َٓ َي اظْمَُتَشوزمِف 

ُعقد :  ًْ ٌَْعِضِفْؿ  "وَمْقل ازِْمـ َم
ٓر ىَموَن يمِ ٌُْؾغُف فُمُؼقهلْؿ إِ َٓ سَم شًمو وَمْقًمو ضَمِديًثو  ًَ حُمَدِّ َمو َأْك

ٌَْعٍض ُدون زمَ  "همِْتـَي  ـْ ىَمِرَه ايمترْحِديٌ زمِ ؾِؿ . َوِِمر ًْ ضََموِديٌ َرَواُه ُم ْٕ ْعض َأمْحَد دِم ا

َػوت ، َوَأزُمق  ْؾَطون ، َوَمويمِؽ دِم َأضَموِديٌ ايمصِّ ًُّ ُروج فَمعَم ايم ايمرتِل ـَموِهرَهو اخْلُ

َرازَمكْمِ َوَأنر اظْمَُراد َمو َيَؼع  ٌْؾفْؿ َأزُمق ُهَرْيَرة ىَمعَا دِم اجْلِ ـْ وَم ُيقؽُمػ دِم ايْمَغَرائِى ، َوِم

ـْ ايْمِػَتـ ، َوَكْحقه فمَ  ِي ِم وِج زمِِؼصر ِديٌ َأَكس يمِْؾَحجر ُف َأْكَؽَر حَتْ ـ َأكر ًَ ـْ احْلَ ـْ ضُمَذْيَػي َوفَم

َموء  ٌَويَمَغي دِم ؽَمْػؽ ايمدِّ ـْ اظْمُ َذَهو َوؽِمقَؾي إلَِم َمو ىَموَن َيْعَتِؿدُه ِم َ ُف اِتر َكر ِٕ ايْمُعَركِقِّكَم 

ي ايْمٌِْدفَمي َوـَموِهره دِم زمَِتْلِويؾِِف ايْمَقاِهل ، َوَووزمِط َذيمَِؽ َأْن َيُؽقن ـمَ  ِديٌ ُيَؼقِّ وِهر احْلَ

طَْمذ زمَِظوِهِرِه َمْطُؾقب .  ْٕ ـْ خُيَْشك فَمَؾْقِف ا وك فَمـُْف فِمـْد َم ًَ ْم َْصؾ نَمغْم ُمَراد ، هَموإْلِ ْٕ ا

 .َوَاهللر َأفْمَؾؿ

ْؿَؾي وَمْقيمف : ) َرِديػف ( َأْي : َراىمِى طَمْؾػ َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف  َؿ، َواجْلُ َوؽَمؾر

ـْ ُمَعوذ ىَموَن دِم 
ٌَِعغِم يَمؽِ َتْعَؿؾ يمِْؾ ًْ وء اظْمُْفَؿَؾي َوَأىْمَثر َمو ُي ضْمؾ زمِنؽِْمَؽوِن احْلَ ضَمويمِقري َوايمرر

َفود َؿ فَمعَم مِحَور ىَمعَا َيْلِِت دِم اجْلِ ويَمي َرِديػف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر  . سمِْؾَؽ احْلَ

ٌَؾ ( ُهَق طَمػَم  وَمْقيمف : ) وَموَل  ٌَؾ زمَِػْتِح ايمـُّقن ،  " َأنر  ": َيو ُمَعوذ زْمـ صَم َمي ، َوازْمـ صَم اظْمَُتَؼدِّ

ُف ُمـَوَدى ُمْػَرد فَمَؾؿ ، َوَهَذا اطِْمتَِقور ازِْمـ َمويمِؽ يمَِعَدِم اضِْمتَِقوصمف  َكر ِٕ ؿِّ  و ُمَعوذ هَمٌِويمضر َوَأمر

وصمِ  ُف َمَع َمو زَمْعده ىَموؽْمٍؿ َواضِمد ُمَرىمرى إلَِم سَمْؼِدير ، َواطْمَتوَر ازِْمـ احْلَ ى ايمـرْصى فَمعَم َأكر
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ـُْصقب ، َووَموَل ازِْمـ ايمتِّكم : جَيُقز ايمـرْصى فَمعَم  ُف ُأِوقَػ ، َواظْمُـَوَدى اظْمَُضوف َم ىَمَلكر

ٌَؾ ، َوُهَق َيْرصِمع إلَِم ىَماَلم  , َأنر وَمْقيمف ُمَعوذ َزائِد وصِمى هَمويمترْؼِدير َيو ازِْمـ صَم ازِْمـ احْلَ

 . زمَِتْلِويؾٍ 

صَموزَمي ،  م َمْعـَوُه ُهـَو اإْلِ ّى زمَِػْتِح ايمالر ٌرْقَؽ َيو َرؽُمقل اهللر َوؽَمْعَدْيؽ ( ايمؾر وَمْقيمف . ) وَموَل : يَم

وفَمَدة  ًَ ْعد اظْمُ ًر ًٌّو يَمؽ َوإؽِْمَعوًدا يَمؽ  ,َوايم ُف وَموَل : يَم ك َويَمؽِـرُفعَا شُمـَِّقو فَمعَم َمْعـَ  ;ىَمَلكر

ٌرْقَؽ  ايمترْلىمِقد َوايمترْؽثغِم ، َأْي : إصَِموزَمي زَمْعد إصَِموزَمي َوإؽِْمَعوًدا زَمْعد إؽِْمَعود . َووِمقَؾ دِم َأْصؾ يَم

 .َواؾْمتَِؼوومَفو نَمغْم َذيمَِؽ 

صَموزَمي وِمقاَل شَماَلشًمو  ًْ  ,وَمْقيمف : ) شَماَلشًمو ( َأْي : ايمـَِّداء َواإْلِ َح زمَِذيمَِؽ دِم ِرَواَيي ُم ؾِؿ ، َوَسر

ِديٌ شَماَلشًمو يمُِقْػَفؿ فَمـْفُ  ـْ َأفَموَد احْلَ م دِم زَموب َم ِديٌ اظْمَُتَؼدِّ دُه احْلَ  . َوُيَميِّ

ـْ ؾَمَفوَدة اظْمُـَوهمِؼ از فَم  . وَمْقيمف : ) ِصْدوًمو ( همِقِف اضِْمؼِمَ

ـْ وَمْؾٌف  "َووَمْقيمف :  ق زمَِؼْؾٌِِف ، َيْشَفد زمَِؾْػظِِف  : ُيْؿؽِـ َأْن َيَتَعؾرؼ زمِِصْدوًمو َأيْ  "ِم َوُيَصدِّ

ل َأْولَم . َووَموَل ايمطِّقٌِّل : وَمْقيمف  َور ْٕ َوُيْؿؽِـ َأْن َيَتَعؾرؼ زمَِقْشَفد َأْي : َيْشَفد زمَِؼْؾٌِِف ، َوا

ـْ ُمَطوزَمَؼي ايْمَؼْقل  "ِصْدوًمو " ًٓ فَم ْدق ُيَعػمر زمِِف وَمْق َنر ايمصِّ ِٕ ؽْمتَِؼوَمي  ِٓ ُأوِمقَؿ ُهـَو َمَؼوم ا

طَْماَلق اظْمَْرِوقري ىَمَؼْقيمِِف سَمَعولَم : )َوَايمرِذي اظْمُْخ  ْٕ ي ا رِّ ـْ حَتَ ػَم فَمـُْف ، َوُيَعػمر زمِِف همِْعاًل فَم

اُه همِْعاًل . اِْكَتَفك. َوَأَراَد  رر ًٓ زمعَِا حَتَ َؼ َمو َأْوَرَدُه وَمْق َق زمِِف( َأْي : ضَمؼر ْدِق َوَصدر صَموَء زمِويمصِّ

َذا ايمترْؼِرير َرهْمع ػَم  ِِبَ ـْ ـَموِهر اخْلَ ؾْمَؽول فَم ـْ  ;اإْلِ ُف َيْؼَتيِض فَمَدم ُدطُمقل مَجِقع َم َكر ِٕ

َِديمري ايْمَؼْطِعقري فِمـْد  ْٕ ًْ ا ـْ َديمر
ـْ ايمترْعِؿقؿ َوايمترْلىمِقد ، يَمؽِ َفوَدسَمكْمِ ايمـرور ظمَِو همِقِف ِم ؾَمِفَد ايمشر

ـْ فُمَصوة اظمُْ  ـري فَمعَم َأنر ؿَموئَِػي ِم ًُّ ـْ ايمـرور َأْهؾ ايم زُمقَن شُمؿر خَيُْرصُمقَن ِم ْمِمـكَِم ُيَعذر
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ـْ فَمِؿَؾ  ُف وَموَل : إِنر َذيمَِؽ ُمَؼقرد زمَِؿ َػوفَمِي ، هَمُعؾَِؿ َأنر ـَموِهره نَمغْم ُمَراد ، هَمَؽَلكر زمِويمشر

صَْمِؾ طَمَػوء َذيمَِؽ مَلْ ُيْمَذن ظمَُِعوذ دِم ايمتر  ِٕ ي . وَموَل : َو وحِلَ فَْمعَال ايمصر ْٕ  .ٌِْشغم زمِفِ ا

ؾْمَؽول َأْيًضو زمَِلصْمِقزَمٍي ُأطْمَرى ـْ اإْلِ  : َووَمْد َأصَموَب ايْمُعَؾعَاء فَم

ًٌو شُمؿر َموَت فَمعَم َذيمَِؽ  و سَموِئ ـْ وَموهَلَ  . ِمـَْفو َأنر ُمْطَؾؼف ُمَؼقرد زمَِؿ

َنر ِمثْ  ِٕ ٌْؾ ُكُزول ايْمَػَرائِض ، َوهمِقِف َكَظر  ِديٌ َووَمَع َوِمـَْفو َأنر َذيمَِؽ ىَموَن وَم ؾ َهَذا احْلَ

ـْ ُكُزول َأىْمَثر ايْمَػَرائِض ، َوىَمَذا  َرة فَم ٌَتف ُمَتَلطمِّ ؾِؿ ، َوُصْح ًْ يَِب ُهَرْيَرة ىَمعَا َرَواُه ُم ِٕ

ـ ، َوىَموَن وُمُدومف دِم  ًَ ـْ ضَمِديٌ َأيِب ُمقؽَمك َرَواُه َأمْحَد زمِنؽِْمـَوٍد ضَم َوَرَد َكْحقه ِم

ـَي ايمرتِل وَمِدَم همِقفَ  ًر  . و َأزُمق ُهَرْيَرةايم

َتـِى  د َيْعَؿؾ ايمطروفَمي َوجَيْ ُف طَمَرَج خَمَْرج ايْمَغويمِى ، إِْذ ايْمَغويمِى َأنر اظْمَُقضمِّ َوِمـَْفو َأكر

 . اظْمَْعِصَقي

َٓ َأْصؾ ُدطُمقهَلو ِريؿ طُمُؾقده همِقَفو   . َوِمـَْفو َأنر اظْمَُراد زمَِتْحِريِؿِف فَمعَم ايمـرور حَتْ

ٌََؼي ايمرتِل ُأهْمِرَدْت يمُِعَصوِة َوِمـَْفو أَ  َٓ ايمطر ـَ  ْت يمِْؾَؽوهمِِري نر اظْمَُراد ايمـرور ايمرتِل ُأفِمدر

ـَ  ِدي  . اظْمَُقضمِّ

َٓ سَمْلىُمؾ َمَقاِوع  َنر ايمـرور  ِٕ َؾتف  َوِمـَْفو َأنر اظْمَُراد زمَِتْحِريِؿِف فَمعَم ايمـرور ضُمْرَمي مُجْ

ؾِؿ ىَمعَا  ًْ ـْ اظْمُ ُجقد ِم ًُّ م فَمَؾْقَفو ايم َػوفَمي َأنر َذيمَِؽ حُمَرر ًَ دِم ضَمِديٌ ايمشر ٌَ َوىَمَذا  , شَم

وكف ايمـروؿمِؼ زمِويمترْقضِمقِد . َوايْمِعْؾؿ فِمـْد اهللر سَمَعولَم  ًَ
 . يمِ
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ٌَووِمكَم زمَِحْذِف ايمـُّقن،  وَن ، َويمِْؾ ٌْمِمُ َت ًْ يَِب َذّر َأْي هَمُفْؿ َي ِٕ وَن ( ىَمَذا  ٌْمِمُ َت ًْ وَمْقيمف : ) هَمَق

ؽْمتِْػَفوم َأْو ايْمَعْرض َوِهَل سَمـِْصى دِم ىُمّؾ  ِٓ َوُهَق َأْوصَمف يمُِقوُمقِع ايْمَػوء زَمْعد ايمـرْػل َأْو ا

 . َذيمَِؽ 

وَمْقيمف : ) إًذا َيترؽُِؾقا ( زمَِتْشِديد اظْمَُثـروة اظْمَْػُتقضَمي َوىَمْن ايْمَؽوف ، َوُهَق صَمَقاب َوصَمَزاء 

ُؾقا . َويمأِْلَِصققِمِّ َوايْمُؽْشِؿقَفـِّل َيـُْؽُؾقا زمِنؽِْمَؽوِن ايمـُّقن َوَوّؿ َأْي : إِْن َأطْمػَمْْتْؿ َيترؽِ 

ار  ٌَزر ـْ ـَموِهره ، َوَرَوى ايْم ٌَوَدر ِم ـْ ايْمَعَؿؾ افِْمتعَِاًدا فَمعَم َمو َيَت ايْمَؽوف َأْن َيْؿَتـُِعقا ِم

ْدِريِّ َريِضَ اهللر ـْ ضَمِديٌ َأيِب ؽَمِعقد اخْلُ ـ ِم ًَ ي َأنر زمِنؽِْمـَوٍد ضَم  فَمـُْف دِم َهِذِه ايْمِؼصر

َٓ سَمْعَجؾ ٌِْشغم ، هَمَؾِؼَقُف فُمَؿر هَمَؼوَل :  َؿ َأِذَن ظمَُِعوٍذ دِم ايمتر ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر شُمؿر  . ايمـٌر

ًَ َأهْمَضؾ َرْأًيو ، إِنر ايمـروس إَِذا ؽَمِؿُعقا َذيمَِؽ  َؽُؾقا فَمَؾْقَفو ،  َدطَمَؾ هَمَؼوَل : َيو َكٌِّل اهللر َأْك اسِمر

هُ  ـْ ُمَقاهَمَؼوت فُمَؿر . وَموَل هَمَردر  .َوَهَذا َمْعُدود ِم

سمِِف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  صْمتَِفود زمَِحْيَ ِٓ  . َوهمِقِف صَمَقاز ا

ـْ وَمْقيمف ؾََموفِمَرة ِم ْٕ ٌِْد اطِْمتَِقوًرا ىَمعَا فَمعَم َأنر  "َيترؽُِؾقا  " : َواؽْمَتَدلر زَمْعض ُمَتَؽؾِِّؿل ا يمِْؾَع

ٌََؼ دِم فِمْؾؿ اهللر   . ؽَم

 . وَمْقيمف : ) فِمـْد َمْقسمف ( َأْي : َمْقت ُمَعوذ

ِؿغم إلَِم َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف  َتِؿؾ َأْن َيْرصِمع ايمضر َوَأنْمَرَب ايْمَؽْرَمويِنُّ هَمَؼوَل : حَيْ

َؿ . وُمْؾً َْكَصوِرّي  : َوؽَمؾر ْٕ ٌْد اهللر ا ـْ صَموزمِر زْمـ فَم ـٍَد َصِحقح فَم ًَ َوَيُرّدُه َمو َرَواُه َأمْحَد زمِ

ـْ َرؽُمقل اهللر  سْمُف ايْمَقهَموة َيُؼقل : ؽَمِؿْعً ِم ـْ ؾَمِفَد ُمَعوًذا ضِمكم ضَمَيَ يِن َم وَموَل : َأطْمػَمَ



75 

 

َؿ ضَمِديًثو مَلْ َيْؿـَعـِل َأنْ  ٓر خَمَوهَمي َأْن سَمترؽُِؾقا . .  َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر شمُؽُؿقُه إِ ُأضَمدِّ

 . هَمَذىَمَرهُ 

َثي اظْمَْضُؿقَمي ، َأْي : طَمْشَقي ايْمُقوُمقع  ْؿَزة َوسَمْشِديد اظْمَُثؾر وَمْقيمف : ) سَمَلشمُّعًا ( ُهَق زمَِػْتِح اهْلَ

شْمؿ ـْ ىمِْتعَان ايْمِعْؾؿ ،  . دِم اإْلِ وِصؾ ِم شْمِؿ احْلَ ُف َواظْمَُراد زمِوإْلِ َوَدلر َصـِقع ُمَعوذ فَمعَم َأكر

ٓر ظَمَو ىَموَن خُيْػِم  َٓ فَمعَم ايمترْحِريؿ ، َوإِ ٌِْشغم ىَموَن فَمعَم ايمترـِْزيف  ـْ ايمتر فَمَرَف َأنر ايمـرْفل فَم

 . زمِِف َأْصاًل 

ِديٌ  : َودِم احْلَ

ْرَداف  . صَمَقاز اإْلِ

ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقفِ   . َوؽَمؾرؿَ  َوزَمَقون سَمَقاُوع ايمـٌر

ُف زمعَِا َذىَمرَ  ُف طَمصر َكر ِٕ ـْ ايْمِعْؾؿ  ٌَؾ ِم  . َوَمـِْزيَمي ُمَعوذ زْمـ صَم

د همِقفِ  در ور ايمطرويمِى فَمعار َيؼَمَ ًَ  .َوهمِقِف صَمَقاز اؽِْمتِْػ

 . َواؽْمتِْئَذاكف دِم إؾَِموفَمي َمو َيْعَؾؿ زمِِف َوضْمده

 ىمتوب ايمؾٌوس

ـْ ?سَمَعولَم:  اهللزَموب وَمْقِل  َم ِزيـََي وُمْؾ َم ٌَوِدهِ  اهللضَمرر  .?ايمرتِل َأطْمَرَج يمِِع

ِلُّ َصعمر  َؿ: اهللَووَموَل ايمـٌر زُمقا ىُمُؾقا" فَمَؾْقِف َوؽَمؾر قا َواْذَ ًُ ٌَ وُمقا َوايْم  نَمغْمِ  دِم  َوسَمَصدر

قَؾيٍ  َٓ خَمِ اٍف َو  ."إِْهَ
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ٌروٍس : ـُ فَم ًَ  َمو ىُمْؾ " َووَموَل ازْم ٌَْس  ؾِمْئ ٌف َأْو  َمو َوايْم ًَ َمو َأطْمَطَلسْمَؽ اشْمـََتوِن َهَ ؾِمْئ

قَؾيٌ   ."خَمِ

 : ايمممح

ٌَوِدِه  ﴿وَمْقيمف : َووَمْقل اهللر سَمَعولَم  َم ِزيـَي اهللر ايمرتِل َأطْمَرَج يمِِع ـْ ضَمرر ىَمَذا يمأِْلَىْمَثِر ،  ﴾وُمْؾ َم

َيي  ْٔ ٌَى ُكُزول ا ـْ ؿَمِريؼ صَمْعَػر   ,ؽَم يُّ ِم ـْ ؽَمِعقد زْمـ َأطْمَرصَمُف ايمطرػَمِ زْمـ َأيِب اظْمُِغغَمة فَم

ٌروس وَموَل :  ـْ ازِْمـ فَم ٌَغْم فَم ُروَن  "صُم ًِ فُمَراة ُيَصػِّ ٌَْق ًْ وُمَرْيش سَمُطقف زمِويْم ىَموَك

َيي  ْٔ َم ِزيـَي اهللر ( ا ـْ ضَمرر ُؼقَن ، هَمَلْكَزَل اهللر سَمَعولَم : ) وُمْؾ َم  .َوؽَمـَده َصِحقح "َوُيَصػِّ

َيي وَموَل : َوَأطْمَرَج ازِْمـ  ْٔ ـْ ؿَموُوٍس دِم َهِذِه ا ٌْد اهللر زْمـ ىَمثغِم فَم ـْ ؿَمِريؼ فَم  "َأيِب ضَموسمِؿ ِم

َب  ـْ ىَموُكقا إَِذا ؿَموَف َأضَمدهْؿ َوفَمَؾْقِف شمَِقوزمف رُضِ
ٌَوج َويَمؽِ ي ِريِر َوايمدِّ مَلْ َيْلُمرُهْؿ زمِوحْلَ

ًْ ِمـُْف  ًْ  "َواْكُتِزفَم ـََزيَم  . َيْعـِل هَم

ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ وَمْقيمف : )َوومَ  وُمقا، دِم  : وَل ايمـٌر قا َوسَمَصدر ًُ ٌَ زُمقا َوايْم ىُمُؾقا َواْذَ

ٌَُخوِرّي  َٓ سُمقصَمد دِم ايْم ضََموِديٌ ايمرتِل  ْٕ ـْ ا ِديٌ ِم قَؾي ( َوَهَذا احْلَ َٓ خَمِ اف َو نَمغْم إِْهَ

َؼي . َومَلْ َيِصؾُف دِم َمَؽون آطَمر ،  ٓر ُمَعؾر وِرث زْمـ إِ َووَمْد َوَصَؾُف َأزُمق َداُوَد ايمطرَقويمِِزُّ َواحْلَ

ـْ فَمْؿرو زْمـ ؾُمَعْقى  ـْ وَمَتوَدة فَم وم زْمـ حَيَْقك فَم ـْ ؿَمِريؼ مَهر ـََدهْيعَِا ِم ًْ َأيِب ُأؽَموَمي دِم ُم

ؽْمتِْثـَوء دِم ِرَواَيي ايمطرَقويمِِزِّ ، َوذَ  ِٓ ـْ صَمّده ، َومَلْ َيَؼع ا ـْ َأزمِقِف فَم وِرث َومَلْ فَم ىَمَرُه احْلَ

وُمقا  "َيَؼع دِم ِرَواَيتف  هَمنِنر اهللر حُيِّى َأْن َيَرى َأشَمر كِْعَؿتف  "َوَزاَد دِم آطِمره  "َوسَمَصدر

ٌَوده  ." فَمعَم فِم
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ٌْؾَفو )  َنر دِم ايمرتِل وَم ِٕ شََمر ايمرِذي زَمْعده يمِْمَيِي ـَموِهَرة ،  ْٕ ِديٌ َوا ٌَي ِذىْمر َهَذا احْلَ َوُمـَوؽَم

ّد دِم  اف جُمَوَوَزة احْلَ ْهَ همكَِم ( َواإْلِ َٓ حُيِّى اظْمُْنِ ُف  هُمقا إِكر َٓ سُمْنِ زُمقا َو ىُمُؾقا َواْذَ

ٌَوِدي  ىُمّؾ همِْعؾ َأْو وَمْقل ، َوُهَق دِم  ْكَػوق َأؾْمَفر ، َووَمْد وَموَل اهللر سَمَعولَم : ) وُمْؾ َيو فِم اإْلِ

هُمقا فَمعَم َأْكُػًفْؿ ( َووَموَل سَمَعولَم :  ـَ َأْهَ ف دِم ايْمَؼْتؾ ﴿ايمرِذي  ﴾ هَماَل ُيْنِ

َقاَلء َوُهَق ايمترَؽػمُّ ، َووَموَل اِ  زْمـ ايمتِّكم ِهَل َواظْمَِخقَؾي زمَِقْزِن فَمظِقَؿي َوِهَل زمَِؿْعـَك اخْلُ

يمف َووَمْد ُيْؽَن َِمُْدوًدا  َقاَلء زمَِضؿِّ َأور َ وَموَل َواخْلُ ـْ اطِْمَتوَل إَِذا سَمَؽػمر َؾي ِم زمَِقْزِن ُمَػعِّ

 .ايمترَؽػمُّ 

ـْ َكْػًف ،  ون ِم ًَ ْك اَءاَهو اإْلِ ـْ هَمِضقَؾي َيؼَمَ َقاَلء ايمترَؽػمُّ َيـَْشل فَم انِمى : اخْلُ َووَموَل ايمرر

اف َواظْمَِخقَؾي َوايمتر  ْهَ ٌْم دِم اإْلِ ء دِم ايمـرْػس ، َوَوصْمف احْلَ ْ َخقُّؾ سَمْصِقير طَمَقول ايمًمر

ّد  و ظمَِْعـًك همِقِف َوُهَق جُمَوَوَزة احْلَ و َونَمغْممَهو إِمر ًً ٌْ ـْ سَمـَوُويمف َأىْماًل َويُم َأنر اظْمَْؿـُقع ِم

ٌُِّد ىَموحلَْ  و يمِؾترَع اف . َوإِمر ْهَ اصِمح ، َوُهَق اإْلِ ي ايمـرْفل فَمـُْف َوُهَق ايمرر ًٌُ فِمؾر ِريِر إِْن مَلْ سَمْث

َتْؾِزم  ًْ َرام ، َووَمْد َي ع هَمَقْدطُمؾ احْلَ ْ ّد سَمَتـَوَول خُمَويَمَػي َمو َوَرَد زمِِف ايمممر َوجُمَوَوَزة احْلَ

اف ايْمؽػِْم َوُهَق اظْمَِخقَؾي ْهَ  .اإْلِ

 ٌَ ٌْد ايمؾرطِقػ ايْم ون وَموَل اظْمَُقهمرؼ فَم ًَ ْك ِديٌ صَموِمع يمَِػَضوئِؾ سَمْدزمغِم اإْلِ ْغَداِدّي : َهَذا احْلَ

ف دِم  َ طِمَرة ، هَمنِنر ايمنر ْٔ ْكَقو َوا د دِم ايمدُّ ًَ َكْػًف ، َوهمِقِف سَمْدزمغِم َمَصويمِح ايمـرْػس َواجْلَ

سْماَلف وَ  ِد َوَيُيّ زمِوظْمَِعقَشِي هَمُقَمدِّي إلَِم اإْلِ ًَ ء َيُيّ زمِوحْلَ َيُيّ زمِويمـرْػِس إِْذ ىُمّؾ َرْ

ٌَفو  ًِ ٌُ سُمْؽ ضَْمَقال ، َواظْمَِخقَؾي سَمُيّ زمِويمـرْػِس ضَمْق ْٕ ِد دِم َأىْمَثر ا ًَ ًْ سَموزمَِعي يمِْؾَج ىَموَك
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شْمؿ  ى اإْلِ ًِ ٌُ سُمْؽ طِمَرِة ضَمْق ْٔ ـْ  ,ايْمُعْجى َوسَمُيّ زمِو ى اظْمَْؼً ِم ًِ ٌُ سُمْؽ ْكَقو ضَمْق َوزمِويمدُّ

 . ايمـروس

ْب َمو ؾِمْئً َمو َأطْمَطَلسْمؽ اشِْمـََتوِن : وَمْقيمف : ) َوومَ  ٌروس : ىُمْؾ َمو ؾِمْئً َواْذَ وَل ازِْمـ فَم

قَؾي ف َأْو خَمِ  (. َهَ

ْؿَزة زَمْعد ايمطروء ، َوَأْوَرَدُه ازِْمـ ايمتِّكم  "َمو َأطْمَطَلسْمؽ  "َووَمْقيمف :  ٌَوِت اهْلَ ىَمَذا يمِْؾَجِؿقِع زمِنشِْم

َقاب إِ  : زمَِحْذهمَِفو وَموَل  ٌَوَْتو . وَموَل َصوضِمى َوايمصر َحوح  "شْم َٓ سَمُؼْؾ  "ايمصِّ َأطْمَطْلت َو

 . َأطْمَطْقً . َوزَمْعضفْؿ َيُؼقيمفُ 

ـْ  ًْ ىُمّؾ طَمْصَؾي ِم ٌَوضَموت َمو َداَم ـْ اظْمُ َوَمْعـَك وَمْقيمف َمو َأطْمَطَلسْمؽ َأْي سَمـَوَوْل َمو ؾِمْئً ِم

وِوزك  . َهوسَمكْمِ َُتَ

َٓ سُمطِْع  "َأْو  "َووَمْقيمف :  وَموَل ايْمَؽْرَمويِنُّ َأسَمك زمَِلْو َمْقِوع ايْمَقاو ىَمَؼْقيمِِف سَمَعولَم : ) َو

ِزم همِقفِ  َٓ ـِ  َْمَرْي ْٕ  . ِمـُْفْؿ آشمعًِا َأْو ىَمُػقًرا ( فَمعَم سَمْؼِدير ايمـرْػل ، َأْي َأنر اِْكتَِػوء ا

  

 زموب مـ صمر شمقزمف طمقالء

ـْ َأيِب ُهَريْ  َؿ وَموَل: اهللَصعمر  اهللَرَة َأنر َرؽُمقَل فَم  ايْمِؼَقوَميِ  َيْقمَ  اهلل َيـُْظرُ  َٓ " فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـْ صَمرر إَِزاَرُه زَمَطًرا  ."إلَِم َم

 : ايمممح
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َواَيي  زمَِػْتِح ايمطروء فَمعَم اظْمَْصَدر  " زَمَطًرا "ومقيمف: )زمطرا( وَموَل فِمَقوض : صَموَء دِم ايمرِّ

َهو ٌََطر ايمطُّْغَقون  َوزمَِؽْنِ ا َوؿُمْغَقوًكو ، َوَأْصؾ ايْم ً ُه سَمَؽػمُّ ـْ هَموفِمؾ صَمرر َأْي صَمرر ول ِم فَمعَم احْلَ

ي  . فِمـْد ايمـِّْعَؿي ، َواؽْمُتْعِؿَؾ زمَِؿْعـَك ايمترَؽػمُّ  ٌََطر َدْهش َيْعؼَمِ انِمى : َأْصؾ ايْم َووَموَل ايمرر

ـْ ايْمِؼَقوم َفو اظْمَْرء فِمـْد ُهُجقم ايمـِّْعَؿي فَم  . زمَِحؼِّ

َٓ َيـُْظر اهللر ( همقف اشمٌوت صػي )ايمـظر(، وهل مـ صػوت ايمػعؾ يمؾٌوري  وَمْقيمف : ) 

ٌَِصغمُ ?ؽمٌحوكف، واشمٌوْتو يمف فمعم وصمف ايمؽعال،  ِؿقُع ايْم ًر ٌء َوُهَق ايم  ?يَمْقَس ىَمِؿْثؾِِف َرْ

ُؿُفُؿ اهلُل َوٓ﴿ (. واهلل فمزوصمؾ يؼقل: 11)ايمشقرى: مـ أيي ـُْظُر إيَِمْقِفْؿ َوٓ ُيَؽؾِّ  َي

إنر اهلل ٓ يـظر "(، وفمـ أيب هريرة روـل اهلل فمـف : 77آل فمؿران: )) ﴾َيْقَم ايْمِؼَقوَميِ 

رواه  ""إلم أصمًومؽؿ وٓ إلم صقرىمؿ ، ويمؽـ يـظر إلم ومؾقزمؽؿ وأفمعايمؽؿ

 .300(. اكظر صػوت اهلل يمعؾقي ايمًؼوف ص2564مًؾؿ )

زمؾ يثًٌ يمف ايمقصػ فمعم ايمقصمف ايمالئؼ همال يٌمف زمويمتلويؾ إلم معـك ايمرمحي. 

 .زمجاليمف

وء دِم ايْمَقفِمقد اظْمَْذىُمقر فَمعَم َهَذا ايْمِػْعؾ  ًَ صَمول َوايمـِّ ـْ ( َيَتـَوَول ايمرِّ وَمْقيمف : ) َم

لُّ 
وئِ ًَ ًْ َذيمَِؽ ُأّم ؽَمَؾَؿي َريِضَ اهللر فَمـَْفو هَمَلطْمَرَج ايمـر اظْمَْخُصقص ، َووَمْد هَمِفَؿ

ِمِذّي  ْ ـْ ازِْمـ فُمَؿر ُمترِصاًل زمَِحِديثِِف َوايمؼمِّ ـْ َكوهمِع فَم ـْ ؿَمِريؼ َأيُّقب فَم َحُف ِم َوَصحر

ل َور ْٕ ٌَوب ا ـر ؟  " اظْمَْذىُمقر دِم ايْم
وء زمُِذُيقهِلِ ًَ ًْ ُأّم ؽَمَؾَؿي : هَمَؽْقػ سَمْصـَع ايمـِّ هَمَؼويَم

ـر  ًْ : إًِذا سَمـَْؽِشػ َأوْمَدامف ا ، هَمَؼويَم َٓ َيِزْدَن  ; هَمَؼوَل : ُيْرطِمكَم ؾِمػْمً طِمقـَُف ِذَرافًمو  وَموَل : هَمغُمْ
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ًْ  "فَمَؾْقِف  ًَ َو يَمْق ؾٍِؿ هَمَقَهَؿ ، هَمنهِنر ًْ َيوَدة ظمُِ ِمِذّي. َووَمْد فَمَزا زَمْعضفْؿ َهِذِه ايمزِّ ْ يَمْػظ ايمؼمِّ

 .فِمـْده

ـْ ِرَواَيي َأيِب  ـْ ضَمِديٌ ازِْمـ فُمَؿر َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد ِم ـْ ازِْمـ َويَمُف ؾَموِهد ِم يؼ فَم دِّ ايمصِّ

ا ، شُمؿر  "فُمَؿر وَموَل :  َفوِت اظْمُْمِمـكَِم ؾِمػْمً ُمر
ِٕ َؿ  َص َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر َرطمر

ـر ِذَرافًمو  ـَ إيَِمْقـَو هَمـَْذَرع هَلُ ـر ُيْرؽِمْؾ ا ، هَمُؽ ـر ؾِمػْمً َواَيي َوَأهَموَدْت َهِذِه ايمرِّ  "اؽِْمَتَزْدَكُف هَمَزاَدُه

ـْ َهَذا ايْمَػْفؿ  َتَػود ِم ًْ اِن زمِِشػْمِ ايْمَقد اظْمُْعَتِديَمي ، َوُي ُف ؾِمػْمَ َراع اظْمَْلُذون همِقِف َوَأكر وَمْدر ايمذِّ

ٌَول ُمَؼقرَدة  ؽْم ـْ اإْلِ صْمر فَم ضََموِديٌ اظْمُْطَؾَؼي دِم ايمزر ْٕ ـْ وَموَل : إِنر ا ايمترَعؼُّى فَمعَم َم

طُْمرَ  ْٕ ٌِ ا ضََموِدي ْٕ ضََموِديٌ زمِو ْٕ ـْ هَمَعَؾُف طُمَقاَلء ، وَموَل ايمـرَقِوّي : ـَمَقاِهر ا ضَمي زمَِؿ ى اظْمٌَُمِّ

َقاَلءِ  رِّ طُمَقاَلء َيْؼَتيِض َأنر ايمترْحِريؿ خُمَْتّص زمِوخْلُ ُف  , دِم سَمْؼقِقدَهو زمِوجْلَ َوَوصْمف ايمترَعؼُّى َأكر

ور ُأمّ  ًَ ـر  يَمْق ىَموَن ىَمَذيمَِؽ ظَمَو ىَموَن دِم اؽِْمتِْػ وء دِم صَمّر ُذُيقهل ًَ ـْ ضُمْؽؿ ايمـِّ ؽَمَؾَؿي فَم

 ًْ َليَم ًَ َٓ ، هَم قَؾي َأْم  ـْ خَمِ ٌَول ُمْطَؾًؼو ؽَمَقاء ىَموَن فَم ؽْم ـْ اإْلِ صْمر فَم ًْ ايمزر َمْعـًك ، زَمْؾ هَمِفَؿ

ـْ َأصْمؾ ؽَمؼْم ايْمَعْقَرة، ٌَول ِم ؽْم ـر إلَِم اإْلِ ضْمتَِقوصِمِف ِٓ وء دِم َذيمَِؽ  ًَ ـْ ضُمْؽؿ ايمـِّ َنر  فَم ِٕ

صَمول دِم  ـْ ضُمْؽؿ ايمرِّ ـر دِم َذيمَِؽ طَموِرج فَم و َأنر ضُمْؽؿف َ هَلَ ٌَكمر مَجِقع وَمَدمَفو فَمْقَرة ، هَم

صَمول ُدون  َهَذا اظْمَْعـَك هَمَؼْط َووَمْد َكَؼَؾ فِمَقوض اإْلِمْجَوع فَمعَم َأنر اظْمَـْع دِم ضَمّؼ ايمرِّ

ٌَول يمِتَ  ؽْم وء ، َوُمَراده َمـْع اإْلِ ًَ َؿ ُأّم ؽَمَؾَؿي فَمعَم هَمْفؿَفو. ايمـِّ ْؼِريِرِه َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

وء دِم  ًَ صَمول َوايمـِّ َقاب زَمكْم ايمرِّ ُف فَموّم خَمُْصقص يمَِتْػِروَمتِِف دِم اجْلَ و َأكر َ هَلَ ُف زَمكمر ٓر َأكر إِ

ـر  ٌْقِقـف ايْمَؼْدر ايمرِذي َيْؿـَع َمو زَمْعده دِم ضَمّؼف ٌَول، َوسَم ؽْم َ َذيمَِؽ دِم ضَمّؼ  اإْلِ ىَمعَا زَمكمر

صَمول  .ايمرِّ
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َزاِر فَمعَم  ٌَوب ، َوُهَق َأْن َيْؼَتٌِم زمِوإْلِ : ضَمول اؽِْمتِْح صَموِل ضَمويَمكْمِ وِصؾ َأنر يمِؾرِّ َواحْلَ

ٌَكْمِ  وق َوضَمول صَمَقاز َوُهَق إلَِم ايْمَؽْع ًر  .كِْصػ ايم

ٌَوب َوهُ  ِن ضَمول اؽِْمتِْح َٓ وِء ضَمو ًَ صَموِل زمَِؼْدِر َوىَمَذيمَِؽ يمِؾـِّ َق َمو َيِزيد فَمعَم َمو ُهَق صَموئِز يمِؾرِّ

ػْم َوضَمول صَمَقاز زمَِؼْدِر ِذَراع  . ايمشِّ

ضََموِديٌ ْٕ ـْ ؽِمَقوق ا ٌَط ِم ـْ َت ًْ  : َوُي

رِّ طَمَرَج يمِْؾَغويمِِى   .َأنر ايمترْؼقِقد زمِوجْلَ

َر شَمْقزم ـْ ؾَمؿر ٌَْخؼُم َمْذُمقم َويَمْق ظمَِ ٌََطر َوايمتر  . فَوَأنر ايْم

ـ إـِْمَفور كِْعَؿي اهللر فَمَؾْقِف  ًَ ٌُقِس احْلَ ـْ وَمَصَد زمِوظْمَْؾ َِديمري َأنر َم ْٕ ـْ ا َتِؿع ِم َوَايمرِذي جَيْ

ـْ  ُه َمو يَمٌَِس ِم َٓ َيُيّ ـْ يَمْقَس يَمُف ِمْثؾف  و ؾَموىمًِرا فَمَؾْقَفو نَمغْم حُمَْتِؼر ظمَِ ا هَلَ َتْحِيً ًْ ُم

ٌَوضَموت ، َويَمْق ىَموَن دِم  ُعقد اظْمُ ًْ ـْ ازِْمـ َم ؾِؿ فَم ًْ َأنر  " نَموَيي ايمـرَػوؽَمي . هَمِػل َصِحقح ُم

ة  ـْ ىَموَن دِم وَمْؾٌف ِمْثَؼول َذرر ـري َم َٓ َيْدطُمؾ اجْلَ َؿ وَموَل :  َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

صُمؾ حُيِّى َأْن َيُؽقن شَمْقزم ـْ ىمػِْم ، هَمَؼوَل َرصُمؾ : إِنر ايمرر ـَي ، هَمَؼوَل ِم ًَ ـًو َوَكْعؾف ضَم ًَ  . ف ضَم

ّؼ َونَمْؿط ايمـروس  عَال ، ايْمؽػِْم زَمَطر احْلَ  ". َووَمْقيمف :  "إِنر اهللر مَجِقؾ حُيِّى اجْلَ

ضْمتَِؼور "َونَمْؿط  ِٓ  . زمَِػْتِح اظْمُْعَجَؿي َوؽُمُؽقن اظْمِقؿ شُمؿر ُمْفَؿَؾي : ا

وئِلُّ َوَأزُمق َداُوَد  ًَ ضَْمَقص  ََأطْمَرَج ايمـر ْٕ ـْ ضَمِديٌ َأيِب ا وىمِؿ ِم ٌرون َواحْلَ َحُف ازِْمـ ضِم َوَصحر

ـْ َأزمِقِف  َشِؿّل فَم َؿ وَموَل يَمُف َوَرآُه  "فَمْقف زْمـ َمويمِؽ اجْلُ ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر إِنر ايمـٌر

ًٓ هَمْؾغَمَ َأشَمره فَمَؾْقؽ  ـْ َأْي زمِلَ  "َرّث ايمثَِّقوب : إَِذا آسَموك اهللر َمو ٌَس شمَِقوزًمو سَمؾِقؼ زمَِحويمِِف ِم ْن َيْؾ
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ايمـرَػوؽَمي َوايمـرَظوهَمي يمَِقْعِرهمُف اظْمُْحَتوصُمقَن يمِؾطرَؾِى ِمـُْف ، َمَع ُمَرافَموة ايْمَؼْصد َوسَمْرك 

َِديمري ْٕ ًعو زَمكْم ا اف مَجْ ْهَ  . اإْلِ

  

 زموب مو أؽمػؾ مـ ايمؽعٌكم همفق دم ايمـور

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ  ِلِّ َصعمر  اهللفَم ـْ ايمـٌر َؿ وَموَل: اهللفَمـُْف فَم ـْ أَ  َمو" فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ؽْمَػَؾ ِم

َزاِر هَمِػل ايمـرورِ  ـْ اإْلِ ٌَكْمِ ِم  "ايْمَؽْع

 : ايمممح

ـرور َزار دِم ايم ـْ اإْلِ ٌَكْمِ ِم ـْ ايْمَؽْع َمْقُصقيَمي َوزَمْعض  (َمو )    (( وَمْقيمف : ) َمو َأؽْمَػؾ ِم

هْمع ، َأْي َمو  َؾي حَمُْذوف َوُهَق ىَموَن ، َوَأؽْمَػؾ طَمػَمه ، َوُهَق َمـُْصقب َوجَيُقز ايمرر ايمصِّ

َتَؿؾ َأْن َيُؽقن همِْعاًل َموِوًقو َوجَيُقز َأْن سَمُؽقن  , ُهَق َأؽْمَػؾ َوُهَق َأهْمَعؾ سَمْػِضقؾ ، َوحُيْ

 .َكؽَِرة َمْقُصقهَمي زمَِلؽْمَػؾ "َمو"

ـْ ازِْمـ فُمَؿر وَموَل :  د زْمـ فُمَؼْقؾ فَم ٌْد اهللر زْمـ حُمَؿر ـْ ؿَمِريؼ فَم ايِنُّ ِم َرآيِن "َأطْمَرَج ايمطرػَمَ

ء َيَؿّس  ٌَْؾً إَِزاِري هَمَؼوَل : َيو ازِْمـ فُمَؿر ، ىُمّؾ َرْ َؿ َأؽْم ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ايمـٌر

ـْ ايمثَِّقوب دِم ايمـرور  َْرض ِم ْٕ ُف وَ  "ا ُعقد َأكر ًْ ـْ ازِْمـ َم ـ فَم ًَ ـٍَد ضَم ًَ ايِنُّ زمِ  "َأطْمَرَج ايمطرػَمَ

 َٓ ـْ اهللر دِم ضِمّؾ َو اَلة يَمْقَس ِم ٌِؾ دِم ايمصر ًْ ٌََؾ هَمَؼوَل : اظْمُ َرَأى َأفْمَرازمِقًّو ُيَصقمِّ وَمْد َأؽْم

َٓ َموكِع مِ  "ضَمَرام  ْأِي ، هَمَععَم َهَذا  َٓ ُيَؼول زمِويمرر ِديٌ فَمعَم َوِمْثؾ َهَذا  ـْ مَحْؾ احْلَ

ـْ ُدون اهللر ضَمَصى صَمَفـرؿ ( ، َأْو  ٌُُدوَن ِم ُؽْؿ َوَمو سَمْع ـْ َواِدي ) إِكر ـَموِهره، َوَيُؽقن ِم
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ًْ زمِِف اظْمَْعِصَقي إؾَِموَرة إلَِم َأنر ايمرِذي َيَتَعوؿَمك اظْمَْعِصَقي  َيُؽقن دِم ايْمَقفِمقد ظمَِو َووَمَع

 . َأضَمّؼ زمَِذيمَِؽ 

مْحَـ زْمـ وَمقْ  ٌْد ايمرر ـْ ؿَمِريؼ َأيِب َيْعُؼقب َوُهَق فَم وئِلِّ ِم ًَ يمف : ) دِم ايمـرور ( دِم ِرَواَيي ايمـر

َمو  : ؽَمِؿْعً َأزَمو ُهَرْيَرة َيُؼقل : وَموَل َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  "َيْعُؼقب 

َزار هَمِػل ايمـرور  ـْ اإْلِ ٌَكْمِ ِم ًْ يمَِتْضِؿكِم َمو َمْعـَك  ,زمِِزَيوَدِة هَموء  "حَتًْ ايْمَؽْع َو َدطَمَؾ َوىَمَلهنر

ٌَؾ هَمُفَق دِم ايمـرور فُمُؼقزَمي يَمُف  ًْ َزار اظْمُ ـْ وَمَدم َصوضِمى اإْلِ ٌَكْمِ ِم ط َأْي َمو ُدون ايْمَؽْع ْ ايمممر

ٌروس َرهَمَعُف  ـْ ضَمِديٌ ازِْمـ فَم ايِنّ ِم ء  "فَمعَم همِْعؾف ، َويمِؾطرػَمَ ـْ ىُمّؾ َرْ ٌَكْمِ ِم صَموَوَز ايْمَؽْع

َزار دِم ايمـرور ؾ َرهَمَعُف  " اإْلِ ٌْد اهللر زْمـ ُمَغػر ـْ ضَمِديٌ فَم ة اظْمُْمِمـ إلَِم  "َويَمُف ِم َأِزرر

ـْ َذيمَِؽ  ٌَكْمِ ، َوَمو َأؽْمَػؾ ِم ووَمكْمِ ، َويَمْقَس فَمَؾْقِف ضَمَرج همِقعَا زَمْقـف َوزَمكْم ايْمَؽْع ًر َأْكَصوف ايم

َقاَلء "ورهَمِػل ايمـر  ـْ وَمْقد اخْلُ ؿْماَلق حَمُْؿقل فَمعَم َمو َوَرَد ِم هَمُفَق ايمرِذي َوَرَد همِقِف  , َوَهَذا اإْلِ

ـْ َيُؽقن  وَرٍة ىَمَؿ ٌََؾُف يمَِيُ َزار ُمْطَؾًؼو َمو َأؽْم ٌَول اإْلِ ـْ إؽِْم ـَك ِم َتْث ًْ َػوِق َوُي سمِّ ِٓ ايْمَقفِمقد زمِو

ٌَْقِف صُمْرح َمَثاًل ُيْمِذيف ايمذُّ  ٌرَف زمَِؽْع َٓ جَيِد نَمغْمه ، َك  ٌُ ؼُمُه زمِنَِزاِرِه ضَمْق ًْ زَموب َمَثاًل إِْن مَلْ َي

ِمِذّي  "فَمعَم َذيمَِؽ ؾَمْقخـَو دِم  ْ ح ايمؼمِّ َواؽْمَتَدلر فَمعَم َذيمَِؽ زمِنِْذكِِف َصعمر اهللر فَمَؾْقِف  "َذْ

ٌْس ايْمَؼِؿقص احلَْ  مْحَـ زْمـ فَمْقف دِم يُم ٌِْد ايمرر َؿ يمَِع ي . َوؽَمؾر ؽر ـْ َأصْمؾ احْلَ ِرير ِم

وَرة ُ ـْ َأصْمؾ ايمير وِمع زَمْقـفعَا صَمَقاز سَمَعوؿمِل َمو هُنَِل فَمـُْف ِم ىَمعَا جَيُقز ىَمْشػ  , َواجْلَ

وء ًَ ـْ ايْمَقفِمقد دِم َذيمَِؽ ايمـِّ َتْثـَك َأْيًضو ِم ًْ  .ايْمَعْقَرة يمِؾترَداِوي ، َوُي
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اؾِمِف  ِريِر َواهْمؼِمَ ٌِْس احْلَ صَموِل َووَمْدِر َمو جَيُقُز ِمـْفُ زَموب يُم  يمِؾرِّ

ـِ هَمْروَمٍد  ٌََي زْم ـُ َمَع فُمْت ًُ َأزَمو فُمْثعَاَن ايمـرْفِدير َأسَموَكو ىمَِتوُب فُمَؿَر َوَكْح فمـ وَمَتوَدة وَموَل ؽَمِؿْع

ٓر  اهللَصعمر  اهللَأنر َرؽُمقَل "زمَِلْذَرزمِقَجوَن : ِريِر إِ ـْ احْلَ َؿ هَنَك فَم فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

فَْماَلمَ َوَأؾَم  ."َؽَذاهَ  ْٕ ُف َيْعـِل ا وَم وَموَل همِقعَا فَمؾِْؿـَو َأكر ِْبَ َتكْمِ سَمؾَِقوِن اإْلِ ٌََعْقِف ايمؾر  .وَر زمِنِْص

 : ايمممح

ر،  ُؾقِصِف ُيَؼول يمُِؽؾِّ طَمويمِص حُمَرر َل زمَِذيمَِؽ خِلُ ِرير َمْعُروف ، َوُهَق فَمَريِبّ ؽُمؿِّ  َاحْلَ

ء  ْ ْرت ايمًمر بَوضَمرر ِه. َووِمقَؾ : ُهَق هَموِرِدّ ُمَعرر طْمتاَِلط زمَِغغْمِ ِٓ ـْ ا َوايمترْؼقِقد  .طَمؾرْصتف ِم

وء ًَ صَموِل خُيِْرج ايمـِّ  . دم ايمؼممجي زمِويمرِّ

ِرير  : وَموَل ازِْمـ زَمطرول : ُاطْمُتؾَِػ دِم احْلَ

وء ًَ ضَْمَقال ضَمترك فَمعَم ايمـِّ ْٕ ًٌْف دِم ىُمّؾ ا ـْ فَمقِمّ  هَمَؼوَل وَمْقم : حَيُْرم يُم ، ُكِؼَؾ َذيمَِؽ فَم

ـ َوازْمـ  ًَ ـْ احْلَ ـْ ايمتروزمِِعكَم فَم زَمغْم، َوِم َوازْمـ فُمَؿر َوضُمَذْيَػي َوَأيِب ُمقؽَمك َوازْمـ ايمزُّ

ـَ   .ؽِمغِمي

ًٌْف فَمعَم  ـْ يُم ضََموِديٌ ايْمَقاِرَدة دِم ايمـرْفل فَم ْٕ ُؾقا ا ًٌْف ُمْطَؾًؼو َومَحَ َووَموَل وَمْقم : جَيُقز يُم

ـْ يَمٌِ  ُف طُمَقاَلء َأْو فَمعَم ايمترـِْزيفَم ًَ. 

ًٌْف ٌُقِت ايْمَقفِمقد فَمعَم يُم  . وُمْؾً : َوَهَذا ايمثرويِن ؽَمووِمط يمُِث

ـِ  ِرير فَمعَم َرْأَيكْمِ َمْشُفقَرْي ِريؿ احْلَ  : َواطْمُتؾَِػ دِم فِمؾري حَتْ
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َقاَلء  . َأضَمدمَهو ايْمَػْخر َواخْلُ

صَمولَوايمثرويِن : يمَِؽْقكِِف شَمْقب َرهَموِهقَ  وء ُدون ؾَمَفوَمي ايمرِّ ًَ  .ي هَمَقؾِقؼ زمِِزيِّ ايمـِّ

ىمكِمَ  ٌُّف زمِوظْمُمْمِ ي شَمويمَِثي َوِهَل ايمترَش َتَؿؾ فِمؾر  . َوحُيْ

ىمكَِم ، َووَمْد  ـْ ؽِمَؿي اظْمُمْمِ ُف ِم َكر ِٕ ل  َور ْٕ وَموَل ازِْمـ َدوِمقؼ ايْمِعقد : َوَهَذا وَمْد َيْرصِمع إلَِم ا

وهمِِعّل وَموَل َيُؽقن اظْمَْعـََقوِن ُمعْ  َنر ايمشر ِٕ َٓ َيْؼَتيِض ايمترْحِريؿ  ٓر َأنر اظْمَْعـَك ايمثرويِن  ـِ إِ ْي َتػَمَ

ُّم  "دِم  ْٕ وء "ا ًَ ُف ِزّي ايمـِّ ٓر يمأِْلََدِب هَمنِكر ْميُمم إِ ٌَوس ايمؾُّ
َٓ َأىْمَره يمِ َواؽْمَتْشَؽَؾ  . : َو

ـْ ايمرِّ  ٌِِّفكَم ِم ٌُقِت ايمؾرْعـ يمِْؾُؿَتَش ُف َيْؼَتيِض َمـْع َمو ىَموَن خَمُْصقًصو زمُِث وِء هَمنِكر ًَ صَمول زمِويمـِّ

ف َوَاهللر َأفْمَؾؿ َ ي ُأطْمَرى َوِهَل ايمنر وِء دِم صِمـًْف َوَهْقَئتف . َوَذىَمَر زَمْعضفْؿ فِمؾر ًَ  . زمِويمـِّ

َل َأزُمقُه زمِو ٌَي زْمـ هَمْروَمد ( َصَحويِبّ َمْشُفقر ؽُمؿِّ ـُ َمَع فُمْت ـرْجؿ، َواؽْمؿ وَمْقيمف : ) َوَكْح ؽْمِؿ ايم

ُف يَمَؼى  َؾِؿّل ، َوُيَؼول إِنر َيْرزُمقع ُهَق هَمْروَمد َوَأكر ًُّ ـْ زْمـ ضَمٌِقى زْمـ َمويمِؽ ايم صَمّده َيْرزُمقع ِم

ِزيَرة ٌَي َأِمغًما يمُِعَؿر دِم هُمُتقح زماَِلد اجْلَ  . يَمُف ، َوىَموَن فُمْت

ٌََي ُهَق ايمرِذي  "سَموِريخ اظْمَْقِصؾ  "وَمْقيمف : ) زمَِلْذَرزمِقَجون ( َذىَمَر اظْمَُعودِم دِم  َأنر فُمْت

ـْ  َؾِؿّل فَم ًُّ مْحَـ ايم ٌْد ايمرر ـْ ضُمَصكْمِ زْمـ فَم ٌَي فَم ة . َوَرَوى ؾُمْع اهِْمَتَتَحَفو ؽَمـَي شَمعَايِن فَممْمَ

ٌََي  ٌََي نَمَزا َمَع َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَم  "ُأّم فَموِصؿ اِْمَرَأة فُمْت َؿ نَمْزَوسَمكْمِ َأنر فُمْت  " ؾر

ل َمَشوِهده ضُمـكَْم   . َو َأور

ـْ ؿَمِريؼ فَمقِمّ  ( وَمْقيمف : ) َأنر َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  ؽْمعَافِمققِمّ همِقِف ِم َزاَد اإْلِ

ٌََي زْمـ هَمْروَمد ا ٌَي زَمْعد وَمْقيمف َمَع فُمْت ـْ ؾُمْع ْعد فَم زِ  "زْمـ اجْلَ و زَمْعد هَموسمر وا َأمر ُروا َواْرسَمدُّ
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ٌَوِس َأزمِقُؽْؿ إؽِْمعَافِمقؾ
اِوياَلت ، َوفَمَؾْقُؽْؿ زمِؾِ َ َػوف َوايمنر وىُمْؿ  , َواْكَتِعُؾقا َوَأيْمُؼقا اخْلِ َوإِير

َو مَحروم ايْمَعَرب ، َوََتَْعَدُدوا  ْؿِس هَمنهِنر ؿ َوِزّي ايْمَعَجؿ ، َوفَمَؾْقُؽْؿ زمِويمشر َوايمترـَعُّ

نَْمَراض ، هَمنِنر َواطْمَشْقؾَمـُقا َواطْم  ْٕ ىْمى َواْكُزوا َكْزًوا َواْرُمقا ا َؾْقيَمُؼقا َواوْمَطُعقا ايمرر

ِديٌ " َرؽُمقل اهللر َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ   . احْلَ

َواَيي ايمرتِل سَمقِم َهِذهِ  ِرير ىَمعَا دِم ايمرِّ ٌْس احْلَ ـْ يُم ِرير ( َأْي فَم ـْ احْلَ  . وَمْقيمف : ) هَنَك فَم

ـْ َهَذا ايْمَقصْمف : َوَهَؽَذا وَمْقيمف : ؽْمعَافِمققِمّ دِم ِرَواَيتف ِم ٓر َهَؽَذا ( َزاَد اإْلِ  . ) إِ

وم ( اظْمُِشغم زمَِذيمَِؽ َيْلِِت دِم ِرَواَيي فَموِصؿ  ِْبَ َتكْمِ سَمؾَِقوِن اإْلِ ٌََعْقِف ايمؾر وَمْقيمف : ) َوَأؾَموَر زمِنِْص

ِّل َصعمر اهللر ُف ايمـٌر َؿ ىَمعَا ؽَمُلزَمقِّـُفُ  َمو َيْؼَتيِض َأكر  . فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

وم  "وَمْقيمف :  ِْبَ َتكْمِ سَمؾَِقوِن اإْلِ َح زمَِذيمَِؽ دِم ِرَواَيي  "ايمؾر ٌروزَمي َوايْمُقؽْمَطك ، َوَسر ًر َيْعـِل ايم

 . فَموِصؿ

ْؿَزة مَجْع فَمَؾؿ  فَْماَلم ( زمَِػْتِح اهْلَ ْٕ ُف َيْعـِل ا زمِويمترْحِريِؽ َأْي ايمرِذي وَمْقيمف : ) همِقعَا فَمؾِْؿـَو َأكر

ـْ  فَْماَلم َوُهَق َمو َيُؽقن دِم ايمثَِّقوب ِم ْٕ ـَك ا َتْث ًْ ضَمَصَؾ دِم فِمْؾؿـَو َأنر اظْمَُراد زمِوظْمُ

ؽْمعَافِمققِمّ  ؾِؿ َواإْلِ ًْ زمَِػْتِح  "هَمعَا  "سَمْطِريػ َوسَمْطِريز َوَكْحقمَهو . َوَووَمَع دِم ِرَواَيي ُم

م َأْي َمو َأزْمَطْلَكو "فَمترْؿـَو  "َكْػل ايْمَػوء زَمْعدَهو ضَمْرف  دِم َمْعِرهَمي َذيمَِؽ  " زمُِؿَثـروٍة زَمَدل ايمالر

َرهُ  "ظمَِو ؽَمِؿْعـَوُه  صُمؾ ايْمِؼَرى إَِذا َأطمر ٌَطِلء ، ُيَؼول فَمترَؿ ايمرر ٌَْقد ايْمَعوسمِؿ ايْم  . وَموَل َأزُمق فُم
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 زموب طمقاسمقؿ زمويمذهى

اء زْمـ فَموِزٍب َريِضَ  ِلُّ  هَنَوَكو" فَمـُْفعَا َيُؼقُل: اهلل فمـ ايْمػَمَ ـْ  َوؽَمؾرؿَ  فَمَؾْقفِ  اهلل َصعمر  ايمـٌر  فَم

ِق  ؽْمَتػْمَ ِريِر َواإْلِ ـْ احْلَ َهِى َوفَم َهِى َأْو وَموَل ضَمْؾَؼِي ايمذر ـْ طَموسَمِؿ ايمذر ٌٍْع هَنَوَكو فَم ؽَم

ٌٍْع زمِِعَقوَدِة اظْمَِريِض  ًَ ِي َوَأَمَرَكو زمِ ِّ َوآكَِقِي ايْمِػضر ْؿَراِء َوايْمَؼزِّ ٌَوِج َواظْمِقَثَرِة احْلَ ي َوايمدِّ

ـَوئِِز َوسمَ  ٌَوِع اجْلَ ِؿ َواسمِّ ًِ افِمل َوإزِْمَراِر اظْمُْؼ اَلِم َوإصَِموزَمِي ايمدر ًر ًِ ايْمَعوؿمِِس َوَردِّ ايم ْشِؿق

 ."َوَكٌْمِ اظْمَْظُؾقمِ 

 : ايمممح

َهى ( دِم ايْمَؽاَلم  ـْ طَموسَمؿ ايمذر ُف هَنَك فَم َؿ َأكر ِّل َصعمر اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر ـْ ايمـٌر وَمْقيمف : ) فَم

 ٌْ ـْ يُم َهىضَمْذف سَمْؼِديره هَنَك فَم  . س طَموسَمؿ ايمذر

َْمر َوايمـرْفل فَمعَم شَماَلث َمَراسمِى ْٕ ـْ ا َحويِبّ فَم ٌَور ايمصر  : وَموَل ازِْمـ َدوِمقؼ ايْمِعقد : إطِْم

َٓ سَمْػَعُؾقا قَغِي ىَمَؼْقيمِِف : اهِْمَعُؾقا َأْو  ُولَم : َأْن َيْلِِت زمِويمصِّ ْٕ  . ا

ـْ ىَمَذا َوُهَق  ايمثروكَِقي : وَمْقيمف َأَمَرَكو َرؽُمقل اهللر َصعمر  َؿ زمَِؽَذا َوهَنَوَكو فَم اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ـر  ضْمتعَِاِل َأْن َيُؽقن ـَم ِٓ عَا َكَزَل فَمـَْفو  ُولَم دِم ايْمَعَؿؾ زمِِف َأْمًرا َوهَنًْقو، َوإِكر ْٕ ٌَِي ا ىَموظْمَْرسَم

ضْمتعَِال َمْرصُمقح يمِ  ِٓ ٓر َأنر َهَذا ا ِت َمو يَمْقَس زمَِلْمٍر َأْمًرا، إِ َٓ ْؾِعْؾِؿ زمَِعَدايَمتِِف َوَمْعِرهَمتف زمَِؿْديُمق

يَْمَػوظ يُمَغي ْٕ  . ا

ًْ فَمـْ  عَا َكَزيَم ٌَي ايمثرويمَِثي : ُأِمْرَكو َوهُنِقـَو فَمعَم ايْمٌِـَوء يمِْؾَؿْجُفقِل َوِهَل ىَمويمثروكَِقِي ، َوإِكر َفو اظْمَْرسَم

ِّل َصعمر  ِمر نَمغْم ايمـٌر ْٔ ضْمتعَِاِل َأْن َيُؽقن ا  .اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾرؿَ  ِٓ



88 

 

صَموِل ُدون  َهى َأْو ايمترَختُّؿ زمِِف خُمَْتّص زمِويمرِّ ـْ طَموسَمؿ ايمذر ـرْفل فَم َر َهَذا هَمويم َوإَِذا سَمَؼرر

وءِ  ًَ وء ، هَمَؼْد ُكِؼَؾ اإْلِمْجَوع فَمعَم إزَِموضَمتف يمِؾـِّ ًَ  . ايمـِّ

ـْ ضَمِديٌ ٌَي ِم ِلِّ َصعمر  " فَموئَِشي وُمْؾً : َووَمْد َأطْمَرَج ازِْمـ َأيِب ؾَمْق َأنر ايمـرَجوِرّ َأْهَدى يمِؾـٌر

ُف ظَمُْعِرض فَمـُْف ، شُمؿر َدفَمو  ـْ َذَهى ، هَمَلطَمُذوُه َوإِكر َؿ ضِمْؾَقي همِقَفو طَموسَمؿ ِم اهللر فَمَؾْقِف َوؽَمؾر

ْ زمِفِ   " ُأَموَمَي زمِـًْ ازِْمـَتف هَمَؼوَل : حَتَقمر

َْمر فَمَؾْقفِ وَموَل ازِْمـ َدوِمقؼ ايْمِعقد :  ْٕ ي َواؽْمَتَؼرر ا ؿر
َئِ ْٕ  .َوـَموِهر ايمـرْفل ايمترْحِريؿ ، َوُهَق وَمْقل ا

تُّؿف  ـْ َتَ د زْمـ فَمْؿرو زْمـ ضَمْزم ِم ـْ َأيِب زَمْؽر زْمـ حُمَؿر وَموَل فِمَقوض : َوَمو ُكِؼَؾ فَم

ـري همِقفِ  ًُّ ٌُْؾغُف ايم ُف مَلْ سَم ٌَف َأكر ؾَْم ْٕ َهِى هَمُشُذوذ ، َوا هَمويمـروس زَمْعده جُمِْؿُعقَن فَمعَم  زمِويمذر

ُعقد  ًْ ٌروب َووَمْد وَموَل يَمُف ازِْمـ َم ـْ طَم وسَمؿ  "طِماَلهمف ، َوىَمَذا َمو ُرِوَي همِقِف فَم َذا اخْلَ َأَمو آَن هِلَ

ـْ سَمَراُه فَمقَمر زَمْعد ايْمَقْقم  ُف َمو ىَموَن زَمَؾَغُف ايمـرفْ  "َأْن ُيْؾَؼك ؟ هَمَؼوَل : إِكرؽ يَم ل هَمَؾعار زَمَؾَغُف هَمَؽَلكر

 . َرصَمعَ 

ِريؿ ىَمعَا  َٓ حَتْ صَموِل َمْؽُروه ىَمَراَهي سَمـِْزيف  ًٌْف يمِؾرِّ وَموَل : َووَمْد َذَهَى زَمْعضفْؿ إلَِم َأنر يُم

ِرير  .وَموَل َذيمَِؽ دِم احْلَ

اَلف دِم ايمترْحِريؿ ، َوُهَق يُ  ٌَوت اخْلِ ـَووِمض ايْمَؼْقل وَموَل ازِْمـ َدوِمقؼ ايْمِعقد : َهَذا َيْؼَتيِض إشِْم

مْجَوِع فَمعَم ايمترْحِريؿ ٌَور َوْصػ ىَمْقكف طَموََتًو , زمِوإْلِ
ـْ افِْمتِ َٓ زُمّد ِم  . َو
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وُمْؾً : ايمترْقهمِقؼ زَمكْم ايْمَؽاَلَمكْمِ ُِمْؽِـ زمَِلْن َيُؽقن ايْمَؼوئِؾ زمَِؽَراَهِي ايمترـِْزيف اِْكَؼَرَض 

ٌْس َواؽْمَتَؼرر اإْلِمْجَوع زَمْعده فَمعَم ايمترْحرِ  َحوزَمي يُم ـْ ايمصر ـْ مَجَوفَمي ِم يؿ ، َووَمْد صَموَء فَم

َهى، وهق حمؿقل فمعم أهنؿ مل يٌؾغفؿ كًخ اجلقاز إلم ايمتحريؿ  . طَموسَمؿ ايمذر

ٍِ َواظْمِْعَضد  ْمُؾ صَمول َوَمو هَمْقومف ىَمويمدُّ َهى فَمعَم ايمرِّ ِريؿ طموسمؿ ايمذر َواؽْمُتِدلر زمِِف فَمعَم حَتْ

 .َونَمغْممَهو

 حقيزموب افمػوء ايمؾ

زَموفِملّ وَمْقيمف : ) زَموب إفِْمَػوء ايمؾَِّحك ( ىَمَذا اِ  ـْ ايمرُّ ك. شُمؿر ؽْمَتْعَؿَؾُف ِم ْ ، َوُهَق زمَِؿْعـَك ايمؼمر

فَْمَراف  :وَموَل  ْٕ غم وَمْقيمف دِم ا ًِ ضَمترك فَمَػْقا )فَمَػْقا ىَمُثُروا َوىَمُثَرْت َأْمَقاهلْؿ َوَأَراَد سَمْػ

ر  اءَووَمويُمقا وَمْد َمسر آزَموَءَكو ايمير ر و َأْن َيُؽقن َأؾَموَر زمَِذيمَِؽ إلَِم َأْصؾ  ( اء َوايمنر هَمنِمر

ِديٌ َوُهَق  ة ، َأْو إلَِم َأنر يَمْػظ احْلَ ، هَمَععَم  "َأفْمُػقا ايمؾَِّحك  "اظْمَودر صَموَء زمِوظْمَْعـََقكْمِ

ْؿَزِة َوْصؾ، َووَمْد ضَم  ْؿَزِة وَمْطع َوفَمعَم ايمثرويِن ِِبَ ل َيُؽقن ِِبَ َور ْٕ ـْ ا َؽك َذيمَِؽ مَجَوفَمي ِم

ْؿَزِة وَمْطع َأىْمَثر اح ِمـُْفْؿ ازِْمـ ايمتِّكم وَموَل : َوِِبَ ر  . ايمممُّ

ٌِّى ،  ًَ ٌَى َمَؼوم اظْمُ ًر ـْ إوَِموَمي ايم فْمَػوء زمِويمترْؽثغِِم ِم غم اإْلِ ًِ َووَموَل ازِْمـ َدوِمقؼ ايْمِعقد : سَمْػ

ك ، َوسَمْرك ا ْ فْمَػوء ايمؼمر َنر ضَمِؼقَؼي اإْلِ َتْؾِزم سَمْؽثغِمَهوِٕ ًْ ْحَقِي َي ض يمِؾِّ َوَأنْمَرَب ازِْمـ  . يمترَعرُّ

قِّد هَمَؼوَل : مَحََؾ زَمْعضفْؿ وَمْقيمف  ًر طَْمذ ِمـَْفو زمِنِْصاَلِح َمو  "َأفْمُػقا ايمؾَِّحك  "ايم ْٕ فَمعَم ا

ًٓ َوفَمْرًوو ، َواؽْمَتْشَفَد زمَِؼْقِل ُزَهغْم   :ؾَمذر ِمـَْفو ؿُمق

ـْ ذَ  "  . " َهى ايْمِعَػوءفَمعَم آشَمور ِم



91 

 

َقاب ُروا َأْو ىَمثُِّروا ، َوُهَق ايمصر ُف زمَِؿْعـَك َوهمِّ ىَْمَثر إلَِم َأكر ْٕ  . َوَذَهَى ا

َْمر دِم وَمْقيمف  ْٕ ـْ ا َٓ َأفْمَؾؿ َأضَمًدا هَمِفَؿ ِم  "َأفْمُػقا ايمؾَِّحك  "وَموَل ازِْمـ َدوِمقؼ ايْمِعقد : 

ـْ  وِرف فَم تَفو زمعَِا ُيْغِزرَهو ىَمعَا َيْػَعؾُف زَمْعض ايمـروس ، وَموَل : َوىَمَلنر ايمصر ِقيز ُمَعوجَلَ ََتْ

َقوق دِم وَمْقيمف دِم زَمِؼقر  ًِّ ػَم َذيمَِؽ وَمِريـَي ايم َقاِرب  " ي اخْلَ اِْكَتَفك . َوُيْؿؽِـ  "َوَأضْمُػقا ايمشر

ك ْ د ايمؼمر ايمري فَمعَم جُمَرر ِديٌ ايمدر ـْ زَمِؼقري ؿُمُرق َأيْمَػوظ احْلَ  َوَاهللر َأفْمَؾؿ .  , َأْن ُيْمطَمذ ِم

ٌَِديع :  ((َأفْمُػقا َوَأضْمُػقا)) :) سَمـٌِْقف ( : دِم وَمْقيمف ـْ ايْم ـَوس َواظْمَُطوزَمَؼي شَماَلشَمي َأْكَقاع ِم اجْلِ

 . َواظْمَُقاَزَكي

 سمؿ واحلؿد هلل ايمذي زمـعؿتف سمتؿ ايمصوحلوت

 مالحظة: هذه ادذكرة من إعداد األستاذة هند حممد زاهد، جزاها اهلل خرًيا.

وقد رأينا تقريرها ألهنا موافقة للمنهج وخمترصة اختصاًرا يتموز بالسهولة 

 والوضوح.

 موفق عبداهلل عبدالقادر أ.د


