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احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم اًمذي أٟمزل اًم٘مرآن واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ظمقـم٥م سمف 

ـم٤مًم٥م  وُمبّٚمغ آي٤مشمف وسمِمػم رمحتف حمّٛمد رؾمقل اهلل وقمغم وصّٞمف أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب

ٛمقن ٕمٚمت٤مب وقمغم أطمد قمنم ُمـ وًمده أئٛم٦م اعم١مُمٜملم اًمذيـ هؿ يٙماًمذي قمٜمده قمٚمؿ اًم

ٛمف وُمتِم٤مسمف وٟم٤مؾمخف وُمٜمسقظمف وطمالًمف وطمراُمف وٓ ٙمت٤مب اهلل وشم٠مويٚمف وحميمسػم شمٗم

 يٕمٚمٛمف أطمٌد همػمهؿ.

أّٟمف ىم٤مل ًم٘مت٤مدة: وحيؽ ي٤م ىمت٤مدة،  ام ورد ذم ُمٕمتؼمة زيد اًمِمح٤مم قمـ أيب ضمٕمٗمريم

ـْ ظُمقـم٥َِم سمف.  1إّٟمام َيْٕمِرُف اًم٘مرآَن َُم

 ؟ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم طمدي٨م: أٟم٧م وم٘مٞمف اًمٕمراق وىم٤مل أيب قمبداهلل

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ.

ّٓ قمٜمد أهؾ  ىم٤مل: ي٤م أسم٤مطمٜمٞمٗم٦م! ًم٘مد اّدقمٞم٧م قمٚماًم، ويٚمؽ ُم٤م ضمٕمؾ اهلل ذًمؽ إ

ّٓ قمٜمد اخل٤مصِّ ُمـ ذّري٦م ٟمبّٞمٜم٤م حمّٛمدٙماًم ، ت٤مب اًّمذيـ أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ، ويٚمؽ وٓ هق إ

 2ت٤مسمف طمروم٤ًم، احلدي٨م.يمصمؽ اهلل ُمـ وُم٤م ورّ 

 ب٧ُم طمبت٤مب اعمجٞمد أٙمومٚمام رأي٧م اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ذيؾ أي٤مت اًمنميٗم٦م ُمـ اًم

                                                 
 .(8/312) 485ح ،15/699 ٤مذمٙماًم .1

 .5ح ،89/ اًمنمائع قمٚمؾ قمـ ٟم٘مالً  27ح ،27/47 اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ .2
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ره٤م وأمجٕمٝم٤م طمتّك يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ُمٕمٜمك اًم٘مرآن وآي٤مشمف وشمٗمسػمه٤م وأضٗم٧م إًمٞمٝم٤م يمأن أذ

سمف ذم  وىمد اسمتدأُت ش أضمقد اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن»ذم ذيؾ أي٤مت وؾمٛمٞمتٝم٤م سمـ  شمقضٞمح٤مً 

 1422ًمٞمٚم٦م ٟمزول اًم٘مرآن يٕمٜمل اًمثالث واًمٕمنميـ، ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعمب٤مرك 

ل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜمل إلمت٤مُمف وسمٚمقغ ُمراُمف سمٛمحّٛمد وآًمف اًمٓمٞمبلم وأؾم٠م

 .اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم

 اصٗمٝم٤من

 ه٤مدي اًمٜمجٗمل
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 آؾمتٕم٤مذة

           

 

ريؿ وىمبؾ شمسٛمٞم٦م اًمرب اًمرطمٞمؿ ٙمىمبؾ ىمرأة اًم٘مرآن اًم ٤ماًمُ٘مّراُء قمغم اًمتٚمٗمظ هب 1اشمٗمؼ

: أُمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م وىم٤مل وىمد                      2 

وىم٤مل شمٕم٤ممم:                      3. 

ت٤مسمف يمذم  7وُأّم قمٞمسك 6وُمقؾمك 5ويقؾمػ 4ئف: ٟمقحوٟم٘مٚمٝم٤م قمـ ًمس٤من أٟمبٞم٤م

 ريؿ.ٙماًم

  ة.رَ أي اؾمتجػم، آؾمتٕم٤مذة: آؾمتج٤م 

  امل دون همػمه.ٙمأي سم٤مًمذات اعمستجٛمع جلٛمٞمع صٗم٤مت اًم 

      ـّ واإلٟمس واًمدواب وًمذا يماًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٚمٖم٦م ؾُّ ُمتٛمّرٍد ُمـ اجل

ىم٤مل شمٕم٤ممم:                         8. 

ّؾ رء ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم: عمٗم٤مرىم٦م أظمالىمف وأومٕم٤مًمف يمام ؾمّٛمل اعمتٛمّرد ُمـ وإٟمّ »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

                                                 
 .1431 اًمبٞم٧م آل ُم١مؾمس٦م ـمبٕم٦م 1/77 اًمتبٞم٤من .1

 .98/ اًمٜمحؾ ؾمقرة .2

 .277/ إقمراف ؾمقرة .3

 .47/ هقد ؾمقرة .4

 .23/ يقؾمػ ؾمقرة .5

 .67/ اًمب٘مرة ؾمقرة .6

 .18/ ُمريؿ ؾمقرة .7

 .112/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .8
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 أظمالَق مجٞمَع ضمٜمسِف، وسُمٕمِده ُمـ اخلػم.

ـْ ىَمقهلؿ: ؿَمَٓمٜم٧ْم داري ُمـ دارك، أي:  قن ٙمومٞم. »1شدْت ٕمُ سمَ وىمٞمؾ: هق ُُمِْمتٌؼ ُم

، قمغٰم وزن سَمْٞمٓم٤مر وقمغٰم هذا: ومَ ش ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً » ـَ  .2شداقٞمْ همَ ْٞمٕم٤مًٓ ُمـ ؿَمَٓم

   « ػٌّ ظَمِْمٞم٥ٌم، وحِلْٞم٦م َدهلٌم، وَرضُمٌؾ يم٘مقهلؿ: يمسمٛمٕمٜمك َُمْٗمٕمقل،  وَمِٕمٞمٌؾ

 ًَمِٕملٌم، ُيراد خَمْْمقسَم٦ٌم، وَُمْدُهقَٟم٦ٌم، وَُمْٚمُٕمقٌن.

 ؾُّ ُمِْمتقٍم سم٘مقٍل َرِدئ ومٝمق َُمرضُمقٌم.ٙموُمٕمٜمٰك اعمرضمقم: اعمِْمتقم، وم

ُْمُل سم٘مقٍل وأصُؾ  : ٤من أو سمٗمٕمٍؾ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممٰ يماًمرضمؿ اًمرَّ     

   3. 

ٞمٓم٤مُن َرضمٞماًم: ّٕن اهلل ـَمَردُه ُمـ ؾَمامئِِف َوَرمَجَف سم٤مًمُِمٝم٥ِم ٙموََيقُز أْن يَ   قَن اًمِمَّ

 .4شاًمث٤مىمب٦م

ٞمستٕمد ر اهلل ًميم ضمرى قمٚمٞمف ُمـ همػم ذشمٓمٝمػم اًمٚمس٤من قماّم  ٤مذةآؾمتٕم»وىم٤مل اًمٗمٞمض: 

ر اهلل واًمتالوة واًمتٜمٔمٞمػ ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ شمٚمقث اًمقؾمقؾم٦م، ًمٞمتٝمٞم٠م ًمٚمحْمقر ًمدى يمًمذ

 .5شاحلالوةقر وَيد يماعمذ

 ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م. 6شُمٕمراج ُم١مُمـ»ت٤ميب يمتب٧ُم ُم٘م٤مًم٦م طمقهل٤م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم يمأىمقل: ىمد 

 رواي٦م

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤ماحلسـ قمكّم سمـ حمّٛمد ظمؼم قمبداًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمبداهلل احلسٜمل ىم٤مل

ضمٞمؿ أّٟمف ُمرضمقم سم٤مًمّٚمٕمـ، ُمٓمرود ُمـ ُمقاضع اخلػم، ٓ  رّي ٙماًمٕمس ي٘مقل: ُمٕمٜمك اًمرَّ

ّٓ ًمٕمٜمف، وأنَّ ذم قمٚمؿ اهلل اًمس٤مسمؼ أّٟمف إذا ظمرج اًم٘م٤مئؿيميذ ٓ يب٘مك ُم١مُمـ  ره ُم١مُمـ إ

ّٓ رمجف سم٤محلج٤مرة   ٤.7من ىمبؾ ذًمؽ ُمرضمقُم٤ًم سم٤مًمّٚمٕمـيمام يمذم زُم٤مٟمف إ

                                                 
 .1/77 اًمتبٞم٤من .1

 .1/71 اًمتبٞم٤من .2

 .46/ ُمريؿ ؾمقرة .3

 .1/72 اًمتبٞم٤من .4

 .1/79 اًمّم٤مذم .5

 .67 و 59/ ُم١مُمـ ُمٕمراج .6

 .139/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .7



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 .1شّٞم٦م ذم ىمقل ىمت٤مدة وُمدٟمّٞم٦م ذم ىمقل جم٤مهدٙمٛمد ُمؾمقرة احل»

 ٞم٦ّم ويدّل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمالن:ٙمواًمّمحٞمح أّّن٤م ُم

ر ذم ؾمقرة احلجر أن اًمسبع يموىمد ذ 2ت٤مب هل اًمسبع اعمث٤مينٙموم٤محت٦م اًم نّ أإّول: »

اعمث٤مين ٟمزًم٧م ىمبؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:                    3. 

 ٞم٦م أيْم٤ًم.ٙمت٤مب ُمٙمقن وم٤محت٦م اًمٙمٞم٦م سمالظمالف، ومالسمد وأن شمٙموؾمقرة احلجر ُم

٦م، وهذا رضوري ًمدى مجٞمع اعمسٚمٛملم ومل شمٕمٝمد ٙماًمّمالة ذقم٧م ذم ُم نّ أاًمث٤مين: 

ٓ صالة »سمذًمؽ سم٘مقًمف:  ت٤مب، وىمد سح اًمٜمبلٙمذم اإلؾمالم صالة سمٖمػم وم٤محت٦م اًم

ّٓ سمٗم٤محت٦م اًم  4 دي٨م ُمٜم٘مقل قمـ ـمريؼ اإلُم٤مُمٞم٦م وهمػمهؿ.وهذا احلش ت٤مبٙمإ

ظمرى ذم اعمديٜم٦م شمٕمٔمٞماًم أُ ٦م، وٙمة ذم ُمشملم، ُمرّ ٤م ٟمزًم٧م ُمرّ وذه٥م سمٕمض: إمم أّّن 

قن هق اًمقضمف ٙمًمِم٠مّن٤م، وهذا اًم٘مقل حمتٛمؾ ذم ٟمٗمسف وإن مل يثب٧م سمدًمٞمؾ، وٓ يبٕمد أن ي

 ؾِّ يمشملم ذم رّ قن اًمقضمف هق وضمقب اإلشمٞم٤من هب٤م ُمٙموحيتٛمؾ أن ي ،ذم شمسٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمسبع اعمث٤مين

 .5ش٦مٕم٦م اًمث٤مٟمٞميمة ذم اًمرٕم٦م إومم وُمرّ يمة ذم اًمر: ُمرّ صالةٍ 

 ومْمٚمٝم٤م

ٚمٞمٜمل قمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ أيب قمٛمػم قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر قمـ ٙماًم

                                                 
 .1/73 اًمتبٞم٤من .1

 و 4114 ح اًم٘مرآن، شمٗمسػم ت٤مبيم اًمبخ٤مري، وصحٞمح 13ح ،13 سم٤مب ،2/289 اًمتٝمذي٥م: راضمع .2

4334. 

 .87/ احلجر ؾمقرة .3

 .714ح إذان، ت٤مبيم اًمبخ٤مري، وصحٞمح 31ح ،23 سم٤مب ،2/146 اًمتٝمذي٥م .4

 .اخلقئل اإلُم٤مم ُمقؾمققم٦م ُمـ اخلٛمسلم اعمجّٚمد ذم اعمٓمبققم٦م ،421 و 427/ اًمبٞم٤من .5
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٤من يمىم٤مل: ًمق ىمرءت احلٛمد قمغم ُمٞم٧م ؾمبٕملم ُمّرة صمؿ ردَّت ومٞمف اًمّروح ُم٤م  قمبداهلل أيب

 1ذًمؽ قمجب٤ًم.

 اًمرواي٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد.

قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمسك قمـ حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ  ٚمٞمٜملٙماًم

سمـ سمزيع قمـ قمبداهلل سمـ اًمٗمْمؾ اًمٜمقومكم رومٕمف ىم٤مل: ُم٤م ىمرءت احلٛمد قمغم وضمع ؾمبٕملم ا

ّٓ ؾم  2ـ.ٙمُمّرة إ

 ٜمٝم٤م ُم٘مٓمققم٦ٌم ُمْمٛمرٌة.ٙماًمرواي٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد وًم

ن قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد سمـ حمّٛمد قمـ حمّٛمد سمـ ؾمٜم٤مٙماًم

 3ي٘مقل: ُمـ مل يؼمأه احلٛمد مل يؼمأه رء. حمرز ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر

 .4ه٤م اًمٕمٞم٤مر ُمرومققم٤مً ذم شمٗمسػمهارو

قمـ  اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ حمّٛمد سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب احلسـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

ىم٤مل: ىم٤مل ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م ؾمقرة أّوهل٤م حتٛمٞمد وأوؾمٓمٝم٤م اظمالص وآظمره٤م ُدقم٤مء؟  أسمٞمف

 دري.أًا، صمّؿ ىم٤مل: ٓ ومب٘مك ُمتحػّم 

: اًمسقرة اًمتل أّوهل٤م حتٛمٞمد وأوؾمٓمٝم٤م إظمالص وآظمره٤م وم٘م٤مل أسمققمبداهلل

 5ُدقم٤مء، ؾمقرة احلٛمد.

 اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ يقٟمس سمـ قمبداًمرمحـ قمّٛمـ رومٕمف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمبداهلل

                  6 :هل ؾمقرة احلٛمد وهل ؾمبع  ىم٤مل

آي٤مت ُمٜمٝم٤م           7ٕمتلم.يمٜمّل ذم اًمرثَ ٞم٧م اعمث٤مين ّّٕن٤م شمُ ٛمّ ام ؾُم ٟمّ إ 

َرنَّ ىم٤مل: إّن إسمٚمٞمس  اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ قمبداعمٚمؽ سمـ قمٛمر قمـ أيب قمبداهلل

                                                 
 .15ح ،2/623 ٤مذمٙماًم .1

 .16ح ،2/623 ٤مذمٙماًم .2

 .22ح ،2/626 ٤مذمٙماًم .3

 .2ح ،1/99 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .4

 .2ح ،1/99 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .5

 .87/ احلجر ؾمقرة .6

 .3ح ،1/99 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .7
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ـّ يقم ًُمٕمـ، وطملم َهبَط إمم إرض، وطملم سُمٕم٨م حمّٛمد قمغم وَمؽْمٍة  أرسمع رّٟم٤مت: أوهل

ؾُمؾ، وطملم ُاٟمزًم٧م ُاّم اًم ت٤مب ٙمُمـ اًمرُّ           :وٟمخر َٟمْخَرشملم

ومٕمؾ  ـْ ُمـ اًمِمجرة، وطملم ُاهبط آدم إمم إرض. ىم٤مل: وًُمِٕمـ ُمَ  ؾ آدميمطملم أ

 1ذًمؽ.

ٟم٦َّم: اًمّمٞمح٦م احلزيٜم٦م. اًمٜمَِّخػم: ُمّد اًمّمقت واًمٜمٗمس ذم ظَمٞم٤مؿِمٛمف.  اًمرَّ

ىم٤مل: ىم٤مل  رومٕمف قمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ أسم٤من يرومٕمف إمم اًمٜمبل اًمٕمٞم٤مر

ت٤مسمف؟ يمقمبداهلل: ي٤م ضم٤مسمر أٓ أقمّٚمُٛمؽ أومْمؾ ؾمقرة أٟمزهل٤م اهلل ذم  جل٤مسمر سمـ اهلل رؾمقل

َٛمف  ىم٤مل: وم٘م٤مل ضم٤مسمر: سمغم ـ سم٠ميب أٟم٧م و ُاُّمل ي٤م رؾمقل اهلل ـ قمٚمِّٛمٜمٞمٝم٤م، ىم٤مل: ومٕمٚمَّ   

 ت٤مب.ٙماّم اًم 

سمغم ـ سم٠ميب أٟم٧م واُّمل ـ وم٠مظمؼمين،  :ي٤م ضم٤مسمر أٓ ُاظمؼمك قمٜمٝم٤م؟ ىم٤ملىم٤مل: صمّؿ ىم٤مل ًمف: 

ّٓ اًمس٤مم، يٕمٜمل اعمقت.يمىم٤مل: هل ؿمٗم٤مء ُمـ  ، إ
ٍ
 2ّؾ داء

٤مٟم٧م ًمؽ يم: إذا ر احلَْْضُمل ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمبداهللٙماًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ أيب سم

 ٕمتلم وادع اهلل.يمطم٤مضم٦م وم٠مىمرأ اعمث٤مين وؾمقرة ُاظمرى وَصؾِّ ر

ت٤مب ٙماعمث٤مين؟ ىم٤مل: وم٤محت٦م اًم صٚمحؽ اهلل وُم٤مأىمٚم٧م:           * 

        3. 

اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ يقؾمػ سمـ حمّٛمد سمـ زي٤مد وقمكم سمـ حمّٛمد سمـ 

قمـ  قمـ احلسلم قمـ آسم٤مئف ؾمٞم٤مر قمـ أسمقهيام قمـ اإلُم٤مم احلسـ سمـ قمكم

: إّن اعم١مُمٜملمىم٤مل أُمػم :ىم٤مل احلسـ            آي٦م ُمـ وم٤محت٦م

ت٤مب وهل ؾمبع آي٤مت مت٤مُمٝم٤م ٙماًم          ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ىم٤مل زم: ي٤م حمّٛمد  ي٘مقل: إّن اهلل                   4 

 ت٤مب وضمٕمٚمٝم٤م سم٢مزاء اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.ٙموم٠مومرد آُمتٜم٤من قمكّم سمٗم٤محت٦م اًم

                                                 
 .8ح ،1/171 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .1

 .9ح ،1/171 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .2

 .11ح ،1/171 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .3

 .87/ احلجر ؾمقرة .4
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ظمّص حمّٛمدًا وّذومف  ٜمقز اًمٕمرش، وإّن اهلليمت٤مب أذف ُم٤م ذم ٙموإّن وم٤محت٦م اًم

، وم٢مٟمف أقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤م هب٤م. ومل ُينْمك ُمٕمف ومٞمٝم٤م أطمدًا ُمـ أٟمبٞم٤مئف، ُم٤م ظمال ؾمٚمٞمامن    

      ٓك قمـ سمٚم٘مٞمس طملم ىم٤مًم٧م ٙمشمراه حي، أ            *    

                 1. 

أٓ ومٛمـ ىمرأه٤م ُمٕمت٘مدًا عمقآة حمّٛمد وآًمف اًمٓمٞمبلم، ُمٜم٘م٤مدًا ُٕمرمه٤م، ُم١مُمٜم٤ًم 

ُمـ  ّؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ًمفيمُمٜمٝم٤م طمسٜم٦م،  ّؾ طمرٍف ٙمسم سمٔم٤مهرمه٤م وسم٤مـمٜمٝمام أقمٓم٤مه اهلل

 ي٘مرؤه٤م أاًمدٟمٞم٤م سمامومٞمٝم٤م ُمـ 
ٍ
٤من ًمف ىمدر يمصٜم٤مف أُمقاهل٤م وظمػماهت٤م، وُمـ اؾمتٛمع إمم ىم٤مريء

ـّ ؿ، وم٢مٟمّ ٙمؿ ُمـ هذا اخلػم اعمٕمرض ًميمثر أطمدٙمومٚمٞمست ،صمٚم٨م ُم٤م ًمٚم٘م٤مرئ ف همٜمٞمٛم٦ٌم، ٓ يذهب

 2ؿ احلرسة.ٙمأواٟمف، ومتب٘مك ذم ىمٚمقسم

 .3ٞم٤منه٤م اًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمبارو

اًمّمدوق قمـ أسمٞمف قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر قمـ حمّٛمد سمـ أمحد قمـ حمّٛمد سمـ 

صمٜمل احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب محزة اًمبٓم٤مئٜمل قمـ  طمّس٤من قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران ىم٤مل: طمدَّ

 4ت٤مب.ٙم: اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ُم٘مّٓمع ذم أّم اًم: ىم٤مل أسمققمبداهللىم٤ملأسمٞمف 

ّٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أمحد سمـ ف حماًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ قمكم ُم٤مضمٞمٚمقيف قمـ قمٛمّ 

أيب قمبداهلل اًمؼمىمل قمـ أيب احلسـ قمكم سمـ احلسلم اًمؼمىمل قمـ قمبداهلل سمـ ضَمَبٚم٦م قمـ 

ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر قمـ احلسـ سمـ قمبداهلل قمـ أسمٞمف قمـ ضمده احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

وم٘م٤مًمقا: ي٤م حمّٛمد أٟم٧م اًمذي شمزقمؿ أّٟمؽ  ُمـ اًمٞمٝمقد إمم رؾمقل اهلل رىم٤مل: ضم٤مء ٟمٗم

٧م ٙم؟ ومسام ُأوطمك إمم ُمقؾمك سمـ قمٛمرانيمرؾمقل اهلل وأّٟمؽ اًمذي ُيقطمٰك إًمٞمؽ 

ؾم٤مقم٦ًم صمؿ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، أٟم٤م ؾمٞمّد وًمد آدم وٓ وَمْخر، وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم وإُم٤مم  اًمٜمبل

ت٤مب وإذان ٙموم٤محت٦م اًم اعمت٘م٘ملم ورؾمقل رّب اًمٕم٤معملم... ـ إمم أن ىم٤مل: ـ أقمٓم٤مين اهلل

صٚمقات واًمرظمّم٦م ُُٓمتل قمٜمد ضمٝم٤مر ذم صمالث ٦م واإلواجلامقم٦م ذم اعمسجد ويقم اجلٛمٕم

                                                 
 .37 و 29/ اًمٜمٛمؾ ؾمقرة .1

 اًمرض٤م أظمب٤مر قمٞمقن :255 رىمؿ ،3/247ح واًمثالصمقن اًمث٤مًم٨م اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .2

 .67ح ،1/371

 .1/18 اًمبٞم٤من جمٛمع .3

 .1ح ،137/ إقمامل صمقاب .4
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 ب٤مئر ُمـ ُاُمتل.ٙم٤مئز واًمِمٗم٤مقم٦م ٕصح٤مب اًمٜمإُمراض واًمسٗمر واًمّمالة قمغم اجل

 ت٤مب؟ٙمىم٤مل اًمٞمٝمقدي: صدىم٧م ي٤م حمّٛمد ومام ضمزاء ُمـ ىمرأ وم٤محت٦م اًم

ّؾ آي٦م ُاٟمزًم٧م ُمـ يمت٤مب أقمٓم٤مه اهلل سمٕمدد ٙم: ُمـ ىمرأ وم٤محت٦م اًمىم٤مل رؾمقل اهلل

 1احلدي٨م. ،٤م صمقاهب٤ماًمسامء ومٞمُجزٰى هب

 أسمٞمف قمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي اًمٓمقد قمـ أيب حمّٛمد اًمٗمّح٤مم قمـ اعمٜمّمقري قمـ قمؿّ 

ىم٤مل: ُمـ ٟم٤مًمتف قمّٚم٦م ومٚمٞم٘مرأ ذم ضمٞمبف احلٛمد ؾمبع ُمّرات،  قمـ اًمّم٤مدق قمـ آسم٤مئف

ّٓ ومٚمٞم٘مرأ ؾمبٕملم ُمّرة، وأٟم٤م اًمْم٤مُمـ ًمف اًمٕم٤مومٞم٦م.  2وم٢من ذهب٧م اًمٕمٚم٦َّم وإ

ت٤مب ٙماًم٘مرآن ووم٤محت٦م اًم مّ ه٤م )أي اًمٗم٤محت٦م( أُ ؾماّم ف ٟمّ أ اًمٓمقد رومٕمف قمـ اًمٜمبل

 3واًمسبع اعمث٤مين.

طمرب صٗملم  ذم اهلٛمداين يدَ هِم٤مم سمـ قمُ  ييد ىرومٕمف وىم٤مل: ُاسملم إطمد ياًمرسو

ت٤مب، ٙميده وىمرأ ؿمٞمئ٤ًم وأًمّم٘مٝم٤م، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم ُم٤م ىمرأت؟ ىم٤مل: وم٤محت٦م اًم وم٠مظمذ قمكمٌّ 

 ٣.4ٰم وُم قمكمٌّ  فيم٠مّٟمف اؾمت٘مّٚمٝم٤م، وم٤مٟمٗمّمٚم٧م يده ٟمّمٗملم، ومؽميم

 : اقمتؾ احلسلماًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي رومٕمف وىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم

ؽ أن يِمٗمٞمف، ٜمسموم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل إل ٧م اًمٜمبلشموم٠م وم٤مطمتٛمٚمتف وم٤مـمٛم٦م

وهق ىم٤مدر قمغم أن يِمٗمٞمف، ومٝمبط  إّن اهلل هق اًمذي وهبف ًمِؽ  ٦م: ي٤م سمٜمٞموم٘م٤مل

ّٓ ومٞمٝم٤م  وم٘م٤مل: ي٤م حمّٛمد اّن اهلل شمٕم٤ممم ضمده ضمؼمئٞمؾ مل يٜمزل قمٚمٞمؽ ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن إ

ىمرأ وم٤موم٤مدع سم٘مدح ُمـ ُم٤مء ش وم٤مء»ُمـ آوم٦م ُم٤م ظمال احلٛمد، وم٢مّٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م ش وم٤مء»ؾ يموش وم٤مء»

 5قمٚمٞمف وم٢مّن اهلل يِمٗمٞمف، ومٗمٕمؾ ذًمؽ ومٕمقذم سم٢مذن اهلل. ص٥ّم  ة، صمؿّ ومٞمف احلٛمد أرسمٕملم ُمرّ 

 

                                                 
 .279 رىمؿ ،1/261ح واًمثالصمقن، اخل٤مُمس اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .1

 .553 رىمؿ ،91/284ح اًمٕم٤مذ، اعمجٚمس اًمٓمقد، أُم٤مزم .2

 .1/67 اًمتبٞم٤من .3

 .1ح ،89/223 سمح٤مرإٟمقار ذم قمٜمف وٟم٘مؾ 2/336 اعمٜم٤مىم٥م .4

 .523ح ،188/ اًمدقمقات .5



 

 

 

 

 

         

و ش اًمبسٛمٚم٦م»شمسّٛمٰك  1سمالظمالف قمٜمدٟم٤م ؾمقرةٍ  ؾِّ يمقرة احلٛمد وُمـ آي٦م ُمـ ؾم

 ش.ٚمٛم٦م اًمت٘مقٰى يم»و ش اًمتسٛمٞم٦م»

ؾ ؾمقرة يمقمغم أن اًمبسٛمٚم٦م آي٦م ُمـ  اشمٗم٘م٧م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م»ىم٤مل اًمسٞمّد اخلقئل: 

قوم٦م ٙمثػم، وأهؾ اًميم٤مسمـ يم٦م ٙمسمدأت هب٤م، وذه٥م إًمٞمف اسمـ قمب٤مس، واسمـ اعمب٤مرك، وأهؾ ُم

مه٤م ُم٤م ؾمقى محزة وذه٥م إًمٞمف أيْم٤ًم هم٤مًم٥م أصح٤مب س٤مئل، وهمػمٙمٕم٤مصؿ، واًميم

ل هذا اًم٘مقل قمـ اسمـ قمٛمر، واسمـ اًمزسمػم ٙم، وطم3قوم٦مٙم٦م واًمٙموضمزم سمف ىمّراء ُم 2اًمِم٤مومٕمل

حقل، واًمزهري، وأمحد سمـ ٙموأيب هريرة، وقمٓم٤مء، وـم٤موس، وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، وُم

٘مل وقمـ اًمبٞمٝم 4طمٜمبؾ ذم رواي٦م قمٜمف، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وأسمققمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم

، واظمت٤مره اًمرازي ذم شمٗمسػمه وٟمسبف إمم 5ٕم٥ميمٟم٘مؾ هذا اًم٘مقل قمـ اًمثقري وحمّٛمد سمـ 

ثر وم٘مٝم٤مء احلج٤مز، وإمم اسمـ اعمب٤مرك واًمثقري، واظمت٤مره أيْم٤ًم يمقوم٦م وأٙم٦م واًمٙمىمّراء ُم

 .6ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ُمدقمٞم٤ًم شمقاشمر اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمٚمٞمف ُمٕمٜمًك 

ش ت٤مب ظم٤مص٦م دون همػمه٤مٙموم٤محت٦م اًم٤م آي٦م ُمـ إّّن »وىم٤مل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومحزة: 

 .7ام ٟمس٥م إًمٞمف اًم٘مقل إوليموٟمس٥م ذًمؽ إمم أمحد سمـ طمٜمبؾ، 

 ٤م آي٦م ومذة وًمٞمس٧م ضمزءً ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ، وأسمققمٛمرو، ويٕم٘مقب إمم أّّن  :وذه٥م مج٤مقم٦م

                                                 
 .1/73 اًمتبٞم٤من ُمـ ئمٝمر اميم.1

 .1/39 أًمقد شمٗمسػم .2

 .1/7 ٤مينيماًمِمق شمٗمسػم .3

 .1/16 ثػميم اسمـ شمٗمسػم .4

 .1/13 اخل٤مزن شمٗمسػم .5

 .27-22 اًمٜمقع ،136 و1/135 آشم٘م٤من .6

 .1/39 أًمقد شمٗمسػم .7
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ت٤مب وٓ ُمـ همػمه٤م، وىمد اٟمزًم٧م ًمبٞم٤من رؤوس اًمسقر شمٞمٛمٜم٤ًم، وًمٚمٗمّمؾ سملم ٙمُمـ وم٤محت٦م اًم

 .1ٗمٞم٦ماًمسقرشملم، وهق ُمِمٝمقر سملم احلٜم

ر يمثر احلٜمٗمٞم٦م ذهبقا إمم وضمقب ىمراءهت٤م ذم اًمّمالة ىمبؾ اًمٗم٤محت٦م وذيمهمػم أن أ

ٕم٦م هل اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ يمر ؾِّ يماًمزاهدي قمـ اعمجتبك أن وضمقب اًم٘مراءة ذم 

 .2طمٜمٞمٗم٦م أيب

راه٦م ىمراءهت٤م ذم ٟمٗمسٝم٤م، واؾمتحب٤مهب٤م ٕضمؾ اخلروج يموأُم٤م ُم٤مًمؽ وم٘مد ذه٥م إمم 

 .3ُمـ اخلالف

 ٦م ًمٚم٘مرآن:أدًم٦م ضمزئٞم٦م اًمبسٛمٚم

ـ اعمٝمؿ سمٞم٤من ٙمل ُأظمر ؿم٤مذة ٓ وم٤مئدة ذم اًمتٕمرض هل٤م، وًماوذم هذه اعمس٠مًم٦م أىمق

 اًمدًمٞمؾ قمغم اعمذه٥م احلؼ وي٘مع ذًمؽ ذم قمدة أُمقر:

 :ـ أطم٤مدي٨م أهؾ اًمبٞم٧م1

اًمٍمحي٦م ذم ذًمؽ وهب٤م  وهل اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م اعم٠مصمقرة قمـ أهؾ اًمبٞم٧م

ًٓ ًمٚم٘مرآن ذم وضمقب دْ قمِ  ًمٜمبلدًمٞمؾ آظمر سمٕمد أن ضمٕمٚمٝمؿ ا ٗم٤مي٦م قمـ دمِمؿ أّي ٙماًم

 .4اًمتٛمسؽ هبؿ واًمرضمقع إًمٞمٝمؿ

إذا ىمٛم٧م ًمٚمّمالة أىمرأ  ىمٚم٧م ٕيب قمبداهللقمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر ىم٤مل:     

                                                 
 .اعمّمدر ٟمٗمس .1

 .اعمّمدر ٟمٗمس .2

 .1/257 إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمغم اًمٗم٘مف .3

 و أرىمؿ سمـ زيد قمـ 371 و 4/366 و اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ 59 و 26 و 17 و 3/14 أمحد ُمسٜمد .4

 ذم اًمدارُمل وؾمٜمـ :3727ح اعمٜم٤مىم٥م، ت٤مبيم اًمؽمُمذي، وؾمٜمـ صم٤مسم٧م: سمـ زيد قمـ 189 و 5/182

 .2/431 اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ ت٤مبيم

 ش.ُمقصم٘مقن رضم٤مًمف» اهلٞمثٛمل: ىم٤مل ًمٚمسٞمقـمل: 3/15 اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ذح ذم اعمٜم٤موي اًمٕماّلُم٦م ىم٤ملو

 اًمقداع طمج٦م ذم ىم٤مل أٟمف وزاد إظمْض سمـ قمبداًمٕمزيز واحل٤مومظ سمف، سم٠مس ٓ سمسٜمد أسمقيٕمغم أيْم٤مً  ورواه

 ُمـ قمنميـ قمغم يزيد ُم٤م اًمب٤مب وذم» اًمسٛمٝمقدي ىم٤مل شاجلقزي ٤مسمـيم وضٕمف زقمؿ ُمـ ووهؿ»

 ش.٤مسم٦ماًمّمح

 اًمذهبل. يٕم٘مبف ومل صححف و أرىمؿ سمـ زيد قمـ 3/179 اعمستدرك ذم ؿيماحل٤م ورواه

 اعم٘مّمقد. ذم ُمتٗم٘م٦م ٜمٝم٤مٙمًم اًمتٕمبػم ذم اظمتالف اًمرواي٤مت أًمٗم٤مظ وذم
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       ذم وم٤محت٦م اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىمٚم٧م: وم٢مذا ىمرأت وم٤محت٦م اًم٘مرآن أىمرأ  

          1.اًمسقرة، ىم٤مل: ٟمٕمؿُمع 

ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م  تب٧م إمم أيب ضمٕمٗمريمأيب قمٛمران اهلٛمداين ىم٤مل: قمـ حيٞمك سمـ 

ـ شم٘مقل ذم رضمؾ اسمتدأ: سم           ت٤مب ومٚمام ٙمذم صالشمف وطمده ذم ُأم اًم

ت٥م ٙمٝم٤م؟ وم٘م٤مل اًمٕمب٤مد: ًمٞمس سمذًمؽ سم٠مس، وميمت٤مب ُمـ اًمسقرة شمرٙمص٤مر إمم همػم ُأّم اًم

 2.يٕمٜمل اًمٕمب٤مدش ف: يٕمٞمده٤م ـ ُمرشملم ـ قمغم رهمؿ أٟمٗمفسمخٓم

بػم واإلومتت٤مح أوطمك اهلل إًمٞمف ٙم... ومٚمام ومرغ ُمـ اًمتوذم صحٞمح٦م اسمـ أيب ُأذيٜم٦م: 

ؾمّؿ سم٤مؾمٛمل ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ            ذم أّول اًمسقرة صمّؿ أوطمك

اهلل إًمٞمف أن امحدين ومٚمام ىم٤مل:         ذم ٟمٗمسف  ، ىم٤مل اًمٜمبل

إًمٞمف ىمٓمٕم٧م محدي ومسؿِّ سم٤مؾمٛمل ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ ذم احلٛمد:  رًا وم٠موطمك اهللٙمؿم

       ُمرشملم، ومٚمام سمٚمغ    ىم٤مل اًمٜمبل      

     ومسؿِّ سم٤مؾمٛمل ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ  رييمرًا وم٠موطمك اهلل إًمٞمف ىمٓمٕم٧م ذٙمؿم

           ذم أّول اًمسقرة صمّؿ أوطمك اهلل  إًمٞمف إىمرأ ي٤م حمّٛمد ٟمسب٦م رسمؽ

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:         *     *          *             

 .3 

 أهؾ اًمسٜم٦م: ـ أطم٤مدي٨م2

 ر مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م:يمثػمة ُمـ ـمرق أهؾ اًمسٜم٦م ٟمذيمرواي٤مت  وىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ أيْم٤مً 

صمّؿ ذات يقم سملم أفمٝمرٟم٤م إذ أهمٗمك إهمٗم٤مءة  سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ُم٤مرواه أٟمس ىم٤مل:

ؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ُأٟمزًم٧م قمكّم آٟمٗم٤ًم ؾمقرة وم٘مرأ: ٙمرومع رأؾمف ُمتبساًم، وم٘مٚمٜم٤م: ُم٤م أضح

          *          ....4 

                                                 
 .2ح ،177 سم٤مب ،1/311 وآؾمتبّم٤مر :1ح ،3/312 ٤مذمٙماًم .1

 .27ح ،2/69 واًمتٝمذي٥م :2ح ،3/313 ٤مذمٙماًم .2

 .1ح ،3/485 ٤مذمٙماًم .3

 وؾمٜمـ :894ح آومتت٤مح، ت٤مبيم :1/143 اًمٜمس٤مئل، وؾمٜمـ :677ح اًمّمالة، ت٤مبيم ُمسٚمؿ، حٞمحص .4

 .4122ح اًمسٜم٦م، ت٤مبيم :1/125 داود أيب
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ف ؾمئؾ قمـ اًمسبع اعمث٤مين، أٟمّ : ُم٤م أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل سمسٜمد صحٞمح قمـ قمكم

وم٘م٤مل:         :وم٘مٞمؾ ًمف: إٟمام هل ؾم٧م آي٤مت، وم٘م٤مل ،    

      1.آي٦م 

 ىم٤مليب هريرة ىم٤مل: سٜمد صحٞمح قمـ أٜمل أيْم٤ًم سمُم٤م أظمرضمف اًمدارىمٓم

إذا ىمرأشمؿ احلٛمد وم٤مىمرؤوا  اهلل رؾمقل           ٤م ُأّم اًم٘مرآن، ّّن ٢موم

ت٤مب، واًمسبع اعمث٤مين. و ٙموُأّم اًم          2.إطمدى آي٤مهت٤م 

اًمسبع اعمث٤مين قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: ٝم٘مل سمسٜمد صحٞمح ُم٤م أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م واًمبٞم

ت٤مب. ىمٞمؾ: وم٠ميـ اًمس٤مسمٕم٦م؟ ىم٤مل: ٙموم٤محت٦م اًم         .3 

ؾمٕمٞمد سمـ  ُم٤م أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م واًمبٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م سمسٜمد صحٞمح ُمـ ـمريؼ

اؾمؽمق اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٜم٤مس أقمٔمؿ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن: ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل:     

     .4 

٤من اعمسٚمٛمقن ٓ يٕمٚمٛمقن اٟم٘مْم٤مء يمؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل:  ُم٤م رواه

اًمسقرة طمتك شمٜمزل           وم٢مذا ٟمزًم٧م ،           

 5.قمٚمٛمقا أن اًمسقرة ىمد اٟم٘مْم٧م

٤من إذا ضم٤مءه ضمؼمئٞمؾ وم٘مرأ يم اًمٜمبل أنّ ُم٤م رواه ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ قمب٤مس:   

         6.قمٚمؿ أن ذًمؽ ؾمقرة 

ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم أظمؼمه، ىم٤مل:  أظمؼمين أيب أنّ ُم٤م رواه اسمـ ضمريح ىم٤مل:   

          7  ىم٤مل: هل ُأّم اًم٘مرآن، ىم٤مل أيب: وىمرأ قمكمَّ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم

                                                 
 اًمبسٛمٚم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ سم٤مب ،2/45 ؾمٜمٜمف ذم اًمبٞمٝم٘مل وروامه٤م :27-22 اًمٜمقع ،1/136 آشم٘م٤من .1

 .شم٤مُم٦م آي٦م

 .اًمس٤مسمؼ اعمّمدر ٟمٗمس .2

 .1/551 اعمستدرك ذم ؿيماحل٤م ورواه اعمّمدر، ٟمٗمس .3

 .اًمّمالة ذم اًم٘مراءة اومتت٤مح سم٤مب ،2/57 ؾمٜمٜمف ذم اًمبٞمٝم٘مل ورواه ،135/ اعمّمدر ٟمٗمس .4

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح هذا ؿ:يماحل٤م ىم٤مل ،1/232 ؿيماحل٤م ُمستدرك .5

 .1/231 ؿيماحل٤م ُمستدرك .6

 .87/ احلجر ؾمقرة .7
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            أي٦م اًمس٤مسمٕم٦م. ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: وىمرأه٤م قمكمَّ اسمـ قمب٤مس

ام ىمرأهت٤م قمٚمٞمؽ، صمّؿ ىم٤مل: يم            :أي٦م اًمس٤مسمٕم٦م. ىم٤مل اسمـ قمب٤مس

 1.ؿٙمؿ وُم٤م أظمرضمٝم٤م ٕطمد ىمبٚمٙموم٠مظمرضمٝم٤م اهلل ًم

 .2شآـمالع قمٚمٞمٝم٤م ومٚمػماضمع ُمٔم٤مّن٤مإمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت، وُمـ أراد 

 أضٗم٧م ًمؽ سمٕمْم٤ًم آظمر ُمـ اًمرواي٤مت اًمٕم٤مُّم٦م اًمداًم٦م قمغم اجلزئٞم٦م: أىمقل:

ذات يقم سملم أفمٝمرٟم٤م إذ أهمٗمك  ُم٤م رواه أٟمس ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل» ُمٜمٝم٤م:

ُاٟمزًم٧م قمكّم آٟمٗم٤ًم »إهمٗم٤مءة صمؿ رومع رأؾمف ُمتبساًم، وم٘مٚمٜم٤م: ُم٤م أضحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

  وم٘مرأ:ش ؾمقرة        *          ...3.4 

: أّٟمف ؾمئؾ قمـ اًمسبع ُم٤م أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل سمسٜمد صحٞمح قمـ قمكم وُمٜمٝم٤م:

اعمث٤مين، وم٘م٤مل:          :وم٘مٞمؾ ًمف: إّٟمام هل ؾم٧م آي٤مت؟! وم٘م٤مل ،

          .5آي٦م 

ُم٤م أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل أيْم٤ًم سمسٜمد صحٞمح قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل  وُمٜمٝم٤م:

: إذا ىمرأشمؿ احلٛمد وم٤مىمرأوا اهلل رؾمقل           ٤م ُاّم اًم٘مرآن، وم٢مّّن

وُاّم اًمٙمت٤مب، واًمسبع اعمث٤مين. و           ٤6م.إطمدى آي٤مهت 

ُم٤م أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م واًمبٞمٝم٘مل سمسٜمد صحٞمح قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل:  وُمٜمٝم٤م:

اًمسبع اعمث٤مين وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب. ىمٞمؾ: وم٠ميـ اًمس٤مسمٕم٦م؟ ىم٤مل:           .7 

ُم٤م أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م واًمبٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م سمسٜمد صحٞمح ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد  وُمٜمٝم٤م:

 ؽمق اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٜم٤ّمس أقمٔمؿ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: اؾما

                                                 
 .اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ ت٤مبيم ،557/ اًمس٤مسمؼ اعمّمدر ٟمٗمس .1

 .(447-445/) ٞم٤مناًمب .2

 .1/ اًمٙمقصمر ؾمقرة .3

 ىمراءة سم٤مب ،1/143 اًمٜمس٤مئل ؾمٜمـ آي٦م: اًمبسٛمٚم٦م ىم٤مل ُمـ طمج٦م سم٤مب ،2/12 ُمسٚمؿ صحٞمح .4

 .سم٤مًمبسٛمٚم٦م اجلٝمر سم٤مب ،1/125 داود أيب ؾمٜمـ اًمبسٛمٚم٦م:

 .1/136 آشم٘م٤من :2/45 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ .5

 .1/136 آشم٘م٤من :2/45 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ .6

 .اًمٜمٞمس٤مسمقري ًمٚمح٤ميمؿ 1/551 ركاعمستد :1/136 آشم٘م٤من .7
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        .1 

ُم٤م رواه ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: يم٤من اعمسٚمٛمقن ٓ يٕمٚمٛمقن  وُمٜمٝم٤م:

ك شمٜمزل اٟم٘مْم٤مء اًمسقرة طمتّ           وم٢مذا ٟمزًم٧م ،       

   .2قمٚمٛمقا أن اًمسقرة ىمد اٟم٘مْم٧م 

 ىم٤مل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري: هذا صحٞمح قمغم ذط ؿمٞمخلم.

يم٤من إذا ضم٤مءه ضمؼمائٞمؾ  بلاًمٜمّ  ُم٤م رواه ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ قمب٤مس: إنّ  وُمٜمٝم٤م:

وم٘مرأ           .3قمٚمؿ أن ذًمؽ ؾمقرة 

ضمبػم أظمؼمه، ىم٤مل:  ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مل: أظمؼمين أيب أنّ  حُم٤م رواه اسمـ ضمري وُمٜمٝم٤م:

               ىم٤مل: هل ُاّم اًم٘مرآن، ىم٤مل أيب: وىمرأ قمكمَّ ؾمٕمٞمد سمـ

ضمبػم           َّأي٦م اًمس٤مسمٕم٦م. ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: وىمرأه٤م قمكم

ىم٤مل:  قمب٤مس يمام ىمرأهت٤م قمٚمٞمؽ، صمؿّ  اسمـ           أي٦م اًمس٤مسمٕم٦م. ىم٤مل

 4اسمـ قمب٤مس: وم٠مظمرضمٝم٤م اهلل ًمٙمؿ وُم٤م أظمرضمٝم٤م ٕطمد ىمبٚمٙمؿ.

قمـ قمبداهلل سمـ قمب٤مس ىم٤مل:  وُمٜمٝم٤م:          .5آيف 

ُمـ شمرك  قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمداهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وُمٜمٝم٤م:    

      .6وم٘مد شمرك آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل 

قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ٟمزًم٧م  وُمٜمٝم٤م:          .7ذم يمؾ ؾمقرة 

ٓ يٕمرف ومّمؾ اًمسقرة ـ وذم ًمٗمظ:  قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: يم٤من اًمٜمبل وُمٜمٝم٤م:

ك يٜمزل قمٚمٞمف ظم٤ممت٦م اًمسقرة ـ طمتّ           واًمٓمؼماين: وم٢مذا  ز. زاد اًمبزا

                                                 
 .1/135 آشم٘م٤من :2/57 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ .1

 اًمٜمٞمس٤مسمقري. ًمٚمح٤ميمؿ 1/232 اعمستدرك .2

 اًمٜمٞمس٤مسمقري. ًمٚمح٤ميمؿ 1/231 اعمستدرك .3

 .اًمٜمٞمس٤مسمقري ًمٚمح٤ميمؿ 1/557 اعمستدرك .4

 .1/7 اًمدراعمٜمثقر .5

 .1/7 اًمدراعمٜمثقر .6

 .1/7 اًمدراعمٜمثقر .7
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 1ٟمزًم٧م قمرف أّن اًمسقرة ىمد ظمتٛم٧م واؾمت٘مبٚم٧م أو اسمتدئ٧م ؾمقرة ُاظمرى.

 ىم٤مل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري: هذا طمدي٨م صحٞمح.ومل خيرضم٤مه.

ذم رواي٦م اسمـ ُمسٕمقد: يمٜم٤ّم ٓ ٟمٕمٚمؿ ومّمؾ ُم٤م سملم اًمسقرشملم طمتّك شمٜمزل:  وُمٜمٝم٤م:

         .2 

يم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقن اٟم٘مْم٤مء  ضمبػم: ذم قمٝمد اًمٜمبلىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ  وُمٜمٝم٤م:

ك شمٜمزل: اًمسقرة طمتّ           وم٢مذا ٟمزًم٧م قمٚمٛمقا أن ىمد اٟم٘مْم٧م ،

 3اًمسقرة وٟمزًم٧م ُاظمرى.

، مِلَ مل شُمٙمت٥م ذم سمراءة قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمٜمٝم٤م:

           ؟ ىم٤مل: ّٕن          أُم٤من، وسمراءة ٟمزًم٧م

 4سم٤مًمسٞمػ.

ّٓ روايت٤من دًّمت٤م قمغم قمدم ضمزئٞم٦م اًمبسٛمٚم٦م ًمٚمسقرة:  صمّؿ ًمٞمس سم٢مزاء هذه اًمرواي٤مت إ

 رواي٦م ىمت٤مدة قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل إطمدامه٤م:

ي٘مرأ: وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٚمؿ أؾمٛمع أطمدًا ُمٜمٝمؿ          .5 

يزيد سمـ قمبداهلل، ىم٤مل: ؾمٛمٕمٜمل أيب وأٟم٤م  سمـ ُم٤م رواه اسمـ قمبداهلل سمـ ُمٖمٗمؾ صم٤مٟمٞمٝمام:

أىمقل:          وم٘م٤مل: أي سمٜمل! إي٤مك ـ ىم٤مل: ومل أَر ُمـ أصح٤مب ،

 ىمد صٚمٞم٧م ُمع ـ وم٢ميّن  يم٤من أسمٖمض إًمٞمف طمدصم٤ًم ذم اإلؾمالم ُمٜمف اهلل رؾمقل

وُمع أيب سمٙمر وقمٛمر، وُمع قمثامن ومٚمؿ أؾمٛمع أطمدًا ُمٜمٝمؿ ي٘مقهل٤م، ومال  اهلل رؾمقل

شم٘مٚمٝم٤م، إذا أٟم٧م ىمرأت وم٘مؾ:         .6 

ُمْم٤موم٤ًم إمم خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمرواي٤مت اعم٠مصمقرة قمـ  واجلقاب قمـ اًمرواي٦م آُومم:

                                                 
 جمٛمع اًمٜمٞمس٤مسمقري: ًمٚمح٤ميمؿ 1/232 اعمستدرك :2/43 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ :1/279 داود أيب ؾمٜمـ .1

 .1/7 اًمدراعمٜمثقر :6/317 اًمزوائد

 .1/7 اًمدراعمٜمثقر .2

 .ًمٕمبداًمرزاق 2/92 اعمّمٜمػ :1/7 اًمدراعمٜمثقر .3

 .اًمتقسم٦م ؾمقرة سمداي٦م ذم 3/279 اًمدراعمٜمثقر .4

 .278 و 273 و 3/177 أمحد ُمسٜمد :1/144 اًمٜمس٤مئل ؾمٜمـ :2/12 ُمسٚمؿ صحٞمح .5

 .2/43 اًمؽمُمذي ؾمٜمـ :4/85 أمحد ُمسٜمد .6
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  يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وضمقه:ـ أّّن٤م ٓ وأهؾ اًمبٞم٧م اهلل رؾمقل

ُمٕم٤مرضتٝم٤م سم٤مًمرواي٤مت اعمتقاشمرة ُمٕمٜمًك، اعمٜم٘مقًم٦م قمـ ـمريؼ أهؾ  اًمقضمف إّول:

اًمسٜم٦م، وٓ ؾمّٞمام أن مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م صح٤مح إؾم٤مٟمٞمد، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمّمديؼ هذه اًمرواي٦م؟ ُمع 

يم٤من ي٘مرأ اًمبسٛمٚم٦م  ؿمٝم٤مدة اسمـ قمب٤مس، وأيب هريرة، وُام ؾمٚمٛم٦م قمغم أن رؾمقل اهلل

 1ش.مِلَ يمتب٧م ذم اًمّمحػ إن مل شُم٘مرأ؟»ه٤م آي٦م ُمـ اًمٗم٤محت٦م، وأن اسمـ قمٛمر يم٤من ي٘مقل: ويٕمدّ 

هل مت٤مم »ويم٤من ي٘مقل: ش ُمـ شمرك ىمراءهت٤م وم٘مد ٟم٘مص»يم٤من ي٘مقل:  قمٚمٞم٤مً  وإنّ 

 2ش.اًمسبع اعمث٤مين

 خم٤مًمٗمتٝم٤م عم٤م اؿمتٝمر سملم اعمسٚمٛملم ُمـ ىمراءهت٤م ذم اًمّمالة، طمتّك أنّ  اًمقضمف اًمث٤مين:

الشمف ذم يقم ُمـ أي٤مم ظمالومتف، وم٘م٤مل ًمف اعمسٚمٛمقن: أرسىم٧َم أم ُمٕم٤موي٦م شمريمٝم٤م ذم ص

 3ٟمسٞم٧م؟

 وُمـ سمٕمده مل ي٘مرأوه٤م؟! وُمع هذا يمٞمػ يٛمٙمـ اًمتّمديؼ سم٠من رؾمقل اهلل

 خم٤مًمٗمتٝم٤م عم٤م اؾمتٗم٤مض ٟم٘مٚمف قمـ أٟمس ٟمٗمسف: اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

يم٤مٟم٧م ُمدًا، صمؿ ىمرأ  أ: روى ىمت٤مدة قمـ أٟمس: إّن ىمراءة رؾمقل اهلل    

      يٛمّد ،   ويٛمّد ،  .4 

َيٝمر سمـ  ب: وروى ذيؽ قمـ أٟمس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل    

     .5 

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: رواة هذا احلدي٨م قمـ آظمرهؿ صم٘م٤مت.

صالة ج: وروى اًمٕمس٘مالين ىم٤مل: صٚمٞم٧م ظمٚمػ اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن ُم٤م ٓ ُاطميص 

اًمّمبح واعمٖمرب ومٙم٤من َيٝمر سمـ            ،ىمبؾ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وسمٕمده٤م

وؾمٛمٕم٧م اعمٕمتٛمر ي٘مقل: ُم٤م آًمق أن أىمتدي سمّمالة أيب، وىم٤مل أيب: ُم٤م آًمق أن أىمتدي سمّمالة 

                                                 
 .2/43 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ .1

 .1/7 اًمدراعمٜمثقر .2

 .2/49 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ .3

 .اًمٜمٞمس٤مسمقري ًمٚمح٤ميمؿ 1/233 اعمستدرك :2/46 اًمبٞمٝم٘مل ؾمٜمـ .4

 .اًمٜمٞمس٤مسمقري ًمٚمح٤ميمؿ 1/233 اعمستدرك .5
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 1.أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: ُم٤م آًمق أن أىمتدي سمّمالة رؾمقل اهلل

 هذا احلدي٨م قمـ آظمرهؿ صم٘م٤مت. ىم٤مل احل٤ميمؿ: رواة

٤م شم٘مدم ذم وهل رواي٦م اسمـ قمبداهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ـ ئمٝمر مّ  واجلقاب قمـ اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ف  ٓ ٤م شمْمٛمٜم٧م ُم٤م خي٤مًمػ رضورة اإلؾمالم، وم٢مٟمّ اجلقاب قمـ اًمرواي٦م آُومم، قمغم أّّن 

يِمؽ أطمد ُمـ اعمسٚمٛملم ذم اؾمتحب٤مب اًمتسٛمٞم٦م ىمبؾ احلٛمد واًمسقرة، وًمق سم٘مّمد اًمتٞمٛمـ 

٤م طمدي٨م ذم ومٙمٞمػ يٜمٝمك اسمـ ُمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م سمدقمقى أّّن  2اًمبسٛمٚم٦م ضمزء واًمتؼمك، ٓ ٕنّ 

 .3شاإلؾمالم؟!

  طمرف ضمر، ُمتٕمٚمَّؼ سمٛمحذوف شم٘مديره هٜم٤م: أسمتدُأ أو أىمرُأ أو أسْمَدُأ وذم همػمه

ىمريٜم٦م شمٕمٞملم اعمحذوف هق ُم٤م ي٘مع سمٕمده، وهق اًم٘مرائ٦م واًمٕمٛمؾ اًمقاىمع سمٕمده، ومٞمٜم٤مؾم٥م ذم »

ره٤م يمُمت٠مظّمرة قمـ اجل٤مر واعمجرور، ٓ اًم٘مرائ٦م، وٓ ُم٘مّدُم٤ًم ًمقضمقه ذش أىمرأ»اعم٘م٤مم شم٘مدير 

قن ٙمؾ ُم٘م٤مم ي٘مّدر ُم٤م ييمإؿمٕم٤مر سم٠مّن ذم ش أىمرأ»قمغم ش قمٛمؾأ»اعمٗمرّسون. وذم قمٓمػ 

٤من اعمٕمٜمك: سمسؿ يمش ٤متيمسمسؿ اهلل واًمؼم»اًمتسٛمٞم٦م ٕضمٚمف. وم٤معمس٤مومر إذا طمّؾ وارحتؾ وم٘م٤مل: 

 .4ش...ذًمؽيماهلل أطمؾ وأرحتؾ و

   جمروره، طمذوم٧م أًمٗمٝم٤م اظمتّم٤مرًا ُمـ اخلط ّّٕن٤م أًمػ وصؾ ؾم٤مىمٓم٦م ًمٗمٔم٤ًم

ؾ واًمنمب واًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد يمثرة اؾمتٕمامهل٤م قمغم إًمسٜم٦م قمٜمد إيمواًمسب٥م ذم طمذومٝم٤م 

ّٓ ذم اًمبسٛمٚم٦م يمتب٧م ُمـ دون إًمػ وًمٗمٔم٧م يموهلذا  ذًمؽ وٓ حتذف أًمػ اًمقصؾ إ

 ٤مُمٚم٦م.ٙماًم

أسمتدأ شمالويت ظمؼم ُمبتدأ حمذوف شم٘مديره:  ذم حمّؾ رومع واجل٤مر واعمجرور 

وذم همػمه ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ش أىمرأ»ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٤مؾمؿ اهلل أو ظمؼم ُم٘مدم عمبتدأ ُم١مظمر وهق هٜم٤م 

 ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي يريده.

                                                 
 .اًمٜمٞمس٤مسمقري ًمٚمح٤ميمؿ 1/234 اعمستدرك .1

 .اًمرازي ًمٚمٗمخر 1/279 اًمٙمبػم اًمتٗمسػم .2

 ٕهؾ اًمٕم٤معمل اعمجٛمع ُمٜمِمقرات ُمـ (16-23/) اًمّمالة ذم وطمٙمٛمٝم٤م اًم٘مرآن ُمـ اًمبسٛمٚم٦م ضمزئٞم٦م .3

 .اًمبٞم٧م

 اًمٜمجٗمل حمّٛمدطمسلم اًمِمٞمخ اًمٕمٔمٛمك آي٦ماهلل اجلدّ  ًمٚمٕماّلُم٦م 212/ اًم٘مرآن شمٗمسػم ذم جمداًمبٞم٤من .4

 .هـ.ق1378 ؾمٜم٦م اعمتقرم
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سمٛمٕمٜمك آرشمٗم٤مع واًمرومٕم٦م ش اًمسٛمق»ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕماّلُم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ ش: آؾمؿ»

 .1شك يرشمٗمع سمف ومٞمخرج ُمـ اخلٗم٤مء إمم اًمٔمٝمقراعمٕمٜم»سمٛمٕمٜمك اًمٕماّلُم٦م. ّٕن ش اًمسٛم٦م»ٓ ُمـ 

ش أوؾم٤مم»ٓ ش أؾمامء»ومألّن مجٕمف ي٠ميت قمغم ش اًمسٛمف»ـ ُمِمت٘م٤ًم ُمـ ٙموأُّم٤م أّٟمف مل ي

وقمٜمد ش وؾمٛمل»ٓ ش ؾمٛمقي واؾمٛمل»واًمٜمسب٦م إًمٞمف ش وؾمٞمؿ»ٓ ش ؾمٛمّٞم٤مً »قن ٙموشمّمٖمػمه ي

ٛم٧م واوؾمٛم٧م»ٓ ش ؾمٛمٞم٧م وأؾمٛمٞم٧م»اًمتٕمدي٦م ي٘م٤مل:   2ئل.ام قمٚمٞمف اًمسّٞمد اخلقيمش وؾمَّ

   امل ٙماعمستجٛمٕم٦م جلٛمٞمع صٗم٤مت اًمُمْم٤مف إًمٞمف، قمٚمؿ ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م

 وإؾمامء احلسٜمٰك وًمٞمس ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ًمٗمظ ُمقضقع هل٤م همػم ًمٗمظ اجلالًم٦م.

ثرة آؾمتٕمامل، وإًمف ُمـ أًمف اًمرضمؾ ي٠مًمف سمٛمٕمٜمل ٙماهلٛمزة ًم طمذوم٧مش »اإلًمف»أصٚمف 

ق: وّمٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: ه»و  3شقمبد، أو ُمـ اًمف اًمرضمؾ أو وًمف اًمرضمؾ أي حتػّم 

ام ّسح سمف مج٤مقم٦م وأصؾ اًمٕمبقدي٦م يمتقب، ُمـ أًمف سمٛمٕمٜمك قمبد، ٙمت٤مب سمٛمٕمٜمك اعمٙم٤مًميم

ام ّسح سمف اجلقهري، ورسّمام ومرّس سمٖم٤مي٦م اًمتذًّمؾ، وًمٕمّٚمف ٟٓمٍماف يم، اخلّمقع واًمذّل 

قن آًمف هق: اعمٕمبقد اًّمذي ٕضمٚمف ي٘مع اخلْمقع واًمتذًّمؾ ٙم٤مُمؾ، ومٞمٙماًمّٚمٗمظ إمم اًمٗمرد اًم

 .4ش٤مُمؾٙماًم

ومال يتؿ ُم٤م ٟمس٥م إمم اخلٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ُمـ سمس٤مـم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م وأّٟمف ًمٞمس سمٛمِمتؼ 

 5واًمالم ضمزء اًمٚمٗمظ وأّن اًمقاضع ًمف هق اهلل شمٕم٤ممم.

ام ٟم٘مؾ اهلل ضمقاهبؿ ذم ىمقًمف: يم شمٕم٤ممم ذم ضم٤مهٚمٞم٦م أيْم٤ًم ٤مهللسماًمٕمرب وىمد اقمؽمف 

                  6 ىمقًمف شمٕم٤ممم: و             

    7. 

     صٗم٦م ًمِـ ثرة، ُم٠مظمقذ ُمـ اًمرمح٦م ٙم، صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م شمدّل قمغم اًم

                                                 
 .426/ اًمبٞم٤من .1

 .426/ اًمبٞم٤من .2

 .1/18 اعمٞمزان .3

 .233/ جمداًمبٞم٤من .4

 .واظمت٤مره 1/14 اًمرمحـ ُمقاه٥م ذم اميم .5

 .87/ اًمزظمرف ؾمقرة .6

 .136/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .7
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وهل اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ضد اًم٘مسقة واًمِمدة. ّٕن ُمتٕمّٚم٘مٝم٤م حمذووم٦م ومٞمستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمقم وأّن 

٦م ٚمٛميمّؾ رء ويمرمحتف وؾمٕم٧م     سمٛمٜمزًم٦م اًمٚم٘م٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومال شمٓمٚمؼ قمغم

 همػمه شمٕم٤ممم.

وسم٤مجلٛمٚم٦م:      اؾمؿ ظم٤مص ًمّمٗم٦م قم٤مُم٦م. وم٤مًمرمح٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع

 ٜم٤مت وًمٞمس هل٤م طمد وّن٤مي٦م.ٙماعمٛم

    صٗم٦م ُاظمرى ًمِـ  صٗم٦م ُمِمبٝم٦م شمدّل قمغم اًمثب٤مت واًمب٘م٤مء، واؾمؿ ،

 ص٦م وم٤مًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمٞم٦م خلّمقص أهٚمٝم٤م قمغم شمٗم٤موهتؿ ودرضم٤مهتؿ.قم٤مم ًمّمٗم٦م ظم٤م

ـ أن ي٘م٤مل: اًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمٞم٦م أيْم٤ًم شمدّل قمغم اًمٕمٛمقُمٞم٦م ّّٕن٤م ىمد ٙمـ يٛمٙموًم

ام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يمت٤مب اًمٕمزيز ُمـ همػم اظمتّم٤مص سم٤معم١مُمٜملم أو سم٤مٔظمرة ٙماؾمتٕمٛمؾ ذم اًم

«                         1              

  2          3                  

                   4                

                5  إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م، وذم سمٕمض إدقمٞم٦م

 .7ش6واًمرواي٤مت: رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة رطمٞمٛمٝمام

قشمف، ٓ يزال ومل يزل ضم٤مري٦م ثبواحل٤مصؾ: اًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمٞم٦م سم٤مىمٞم٦م سمب٘م٤مء اهلل وصم٤مسمت٦م سم

ؾم٤مري٦م ذم اعمخٚمقىم٤مت. وم٤مًمرمح٦م اًمتل ٓ ّن٤مي٦م هل٤م وٓ طمّد هل٤م سم٤مىمٞم٦م وصم٤مسمت٦م إمم أسمد أسمد 

 ٤مًمٜمسب٦م إمم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت واًمٕمقامل.سم

                                                 
 .36/ إسمراهٞمؿ ؾمقرة .1

 .49/ احلجر ؾمقرة .2

 .65/ احل٩م ؾمقرة .3

 .66/ آرساء ؾمقرة .4

 .24/ إطمزاب ؾمقرة .5
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 اًمرواي٤مت

ٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد سمـ حمّٛمد قمـ قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزيز قمـ مجٞمؾ ٙماًم

: ٓ شمدّع سمـ دراج ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمبداهلل           ٤من سمٕمده يموإن

 1ؿمٕمر.

 قمـ قمب٤مد سمـ يٕم٘مقب قمـ ٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ قمكمٙماًم

ّؾ يمىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: أّول  قمٛمرو سمـ ُمّمٕم٥م قمـ ومرات سمـ أطمٜمػ قمـ أيب ضمٕمٗمر

 ت٤مب ٟمزل ُمـ اًمسامء يم          وم٢مذا ىمرأت          

ّٓ شمستٕمٞمذ، و ذا ىمرأت إومال شمب٤مزم إ            ؾمؽمشمؽ ومٞمام سملم اًمسامء

 2وإرض.

ٚمٞمٜمل قمـ اًمٕمدة قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حيٞمك قمـ ضمده ٙماًم

قمـ شمٗمسػم  احلسـ سمـ راؿمد قمـ قمبداهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمبداهلل    

     د اهلل، وروى سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: اًمب٤مء هب٤مء اهلل واًمسلم ؾمٜم٤مء اهلل واعمٞمؿ جم

ّؾ رء، يماعمٞمؿ ُمٚمؽ اهلل، واهلل إًمف   سمجٛمٞمع ظمٚم٘مف و     سم٤معم١مُمٜملم

 ٦.3مظم٤مص

ؿ اّٟمف ؾم٠مل ٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمْض سمـ ؾمقيد قمـ هِم٤مم سمـ احلٙماًم

؟ وم٘م٤مل: ي٤م هِم٤مم اهلل ُمِم أسم٤مقمبداهلل تؼٌّ ُمـ قمـ أؾمامء اهلل واؿمت٘م٤مىمٝم٤م: اهلل م٤ّم هق ُمِمتؼٌّ

، ومٛمـ قمبد آؾمؿ دون اعمٕمٜمك وم٘مد يمٗمر ومل سّٛمكعمإًمف وإًمف ي٘متيض ُم٠مًمقه٤ًم وآؾمؿ همػم ا

يٕمبد ؿمٞمئ٤ًم، وُمـ قمبد آؾمؿ واعمٕمٜمك وم٘مد أذك وقمبد اصمٜملم، وُمـ قمبد اعمٕمٜمك دون 

آؾمؿ ومذاك اًمتقطمٞمد، أومٝمٛم٧م ي٤م هِم٤مم؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: زدين، ىم٤مل: هلل شمسٕم٦م وشمسٕمقن اؾماًم 

ـّ اهلل ُمٕمٜمك ُيدلُّ قمٚمٞمف هبذه  ومٚمق يم٤من آؾمؿ هق اعمسّٛمك ًمٙم٤من يمّؾ اؾمؿ ُمٜمٝم٤م إهل٤ًم وًمٙم

قب اؾمٌؿ ثواعم٤مء اؾمٌؿ ًمٚمٛمنموب واًم لإؾمامء ويمّٚمٝم٤م همػمه، ي٤م هِم٤مم اخلبز اؾمٌؿ ًمٚمٛم٠ميمق

قمداءٟم٤م أًمٚمٛمٚمبقس واًمٜم٤مر اؾمٌؿ ًمٚمٛمحروق، أومٝمٛم٧م ي٤م هِم٤مم ومٝماًم شمدومع سمف وشمٜم٤مضؾ سمف 

                                                 
 .1ح ،2/672 ٤مذمٙماًم .1

 .3ح ،3/313 ٤مذمٙماًم .2

 .1ح ،1/114 ٤مذمٙماًم .3
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وم٘م٤مل: ٟمٗمٕمؽ اهلل ]سمف[ وصمّبتؽ ي٤م هِم٤مم، ىم٤مل: ومق همػمه؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ،  اعمّتخذيـ ُمع اهلل

 1ىمٛم٧م ُم٘م٤مُمل هذا. ٰك اهلل ُم٤م ىمٝمرين أطمٌد ذم اًمتقطمٞمد طمتّ 

 اًمرواي٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد.

قمـ  ٰك اًمقًمٞمد قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمس اسمـاًمّمدوق قمـ 

ف ىم٤مل: إّن ٟمّ أ حمّٛمد سمـ ؾمٜم٤من قمـ اًمرض٤م           أىمرب إمم اؾمؿ

 اهلل إقمٔمؿ ُمـ ؾمقاد اًمٕملم إمم سمٞم٤مضٝم٤م.

ظمرج ُمـ ُمٜمزًمف ىم٤مل:  اإذ : يم٤من أيبىم٤مل: وىم٤مل اًمرض٤م        

   شمؽ ي٤م رّب ُمتٕمرض٤ًم يت سمؾ سمحقًمؽ وىمقَّ اهلل وىمقشمف ٓ سمحقزم وىمقَّ  ظمرضم٧ُم سمحقل

 2سمف ًمرزىمؽ وم٠مشمٜمل سمف ذم قم٤مومٞم٦م.

 ؼمة اإلؾمٜم٤مد قمٜمدٟم٤م.اًمرواي٦م ُمٕمت

اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اجلرضم٤مين اعمٗمرس قمـ أيب يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ 

إلُم٤مُمٞم٦م قمـ أسمقهيام احمّٛمد سمـ زي٤مد وأيب احلسـ قمكم سمـ حمّٛمد سمـ ؾمٞم٤مر ويم٤مٟم٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م 

 :ذم ىمقل اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ حمّٛمد            وم٘م٤مل: اهلل

ـْ هق  اًمذي يت٠مًّمف إًمٞمف قمٜمد احلقائ٩م واًمِمدائد يمّؾ خمٚمقق وقمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمرضم٤مء ُمـ يمؾِّ َُم

دوٟمف وشم٘مّٓمع آؾمب٤مب ُمـ مجٞمع ُمـ ؾمقاه، شم٘مقل      أي اؾمتٕملم قمغم أُمقري

 ّٓ  ًمف، اعمٖمٞم٨م إذا اؾمتٖمٞم٨م واعمجٞم٥م إذا ُدقمل. يمّٚمٝم٤م سم٤مهلل اًمذي ٓ حتّؼ اًمٕمب٤مدة إ

ٜمل قمغم اهلل ُم٤م هق وم٘مد أيمثر وهق ُم٤م ىم٤مل رضمؾ ًمٚمّم٤مدق : ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل دًمَّ

وين، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م قمبداهلل هؾ ريمب٧َم ؾمٗمٞمٜم٦م ىمّط؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  قمكّم اعمج٤مدًمقن وطَمػمِّ

ومٝمؾ يمرست سمؽ طمٞم٨م ٓ ؾمٗمٞمٜم٦م شُمٜمجٞمؽ، وٓ ؾمب٤مطم٦م شُمٖمٜمٞمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ومٝمؾ 

ّمؽ ُمـ ورـمتؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، شمٕمّٚمؼ ىمٚمبؽ هٜم٤م ًمؽ أّن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إؿمٞم٤مء ىم٤مدر قمغم أن خيٚمّ 

: ومذًمؽ اًمٌمء هق اهلل اًم٘م٤مدر قمغم اإلٟمج٤مء طمٞم٨م ٓ ُمٜمجل، وقمغم ىم٤مل اًمّم٤مدق

 اإلهم٤مصم٦م طمٞم٨م ٓ ُمٖمٞم٨م.

: وًمرسّمام شمرك سمٕمض ؿمٞمٕمتٜم٤م ذم اومتت٤مح أُمره صمؿ ىم٤مل اًمّم٤مدق        

                                                 
 .1ح ،1/114 اًمٙم٤مذم .1

 .11ح ،2/5 اًمرض٤م أظمب٤مر قمٞمقن .2
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   ٤مرك وشمٕم٤ممم واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ويٛمحؼ بِّٝمف وقمغم ؿمٙمر اهلل شمبـًمُِٞمٜمَ  هٍ  سمٛمٙمروومٞمٛمتحٜمف اهلل

قمٜمف وصٛم٦م شم٘مّمػم، قمٜمد شمريمف ىمقل           . 

وم٘م٤مل: أظمؼمين قمـ ُمٕمٜمل  ىم٤مل: وىم٤مم رضمؾ إمم قمكم سمـ احلسلم    

     قمـ  قمـ أظمٞمف احلسـ : طمدصمٜمل أيب، وم٘م٤مل قمكم سمـ احلسلم

رضمالً ىم٤مم إًمٞمف، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمين قمـ أّن  لمأسمٞمف أُمػماعم١مُمٜم    

       :ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟ وم٘م٤مل: إّن ىمقًمؽ           أقمٔمؿ اؾمؿ ُمـ

وهق آؾمؿ اًمذي ٓ يٜمبٖمل أن ؾُمِٛمل سمف همػم اهلل ومل يتسؿُّ سمف خمٚمقق. وم٘م٤مل  أؾمامء اهلل

ضمؾ: ومام شمٗمسػم ىمقًمف اًمر  ُف إًمٞمف قمٜمد احلقائ٩م واًمِمدائد يمّؾ ؟ ىم٤مل: هق اًمذي يت٠مًمَّ

ـْ ؾمقاه  ـْ يمّؾ َُم خمٚمقق قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمرضم٤مء ُمـ مجٞمع ُمـ هق دوٟمف وشم٘مّٓمع إؾمب٤مب ُِم

ئٍس ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وُمتٕمٔمِّؿ ومٞمٝم٤م وإنْ  قمٔمؿ همٜم٤مُؤه وـمٖمٞم٤مٟمف ويمثرت  وذًمؽ أّن يمؾ ُُمؽَمَ

٢مّّنؿ ؾمٞمحت٤مضمقن طمقائ٩م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م هذا اعُمتٕم٤مفمِؿ ويمذًمؽ طمقائ٩م ُمـ دوٟمف إًمٞمف وم

ا اعُمتٕم٤مفمِؿ حيت٤مج طمقائ٩م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٜم٘مٓمع إمم اهلل قمٜمدرضورشمف ووم٤مىمتف طمتّك إذا هذ

ي٘مقل:  يمٗمك مّهف قم٤مد إمم ذيمف، أُم٤م شمسٛمع اهلل                  

                   *                

             1 وم٘م٤مل اهلل  ًمٕمب٤مده: أهي٤م اًمٗم٘مراء إمم رمحتل إيّن ىمد

وىم٧م، وم٢مزمَّ وم٤مومزقمقا ذم يمّؾ أُمر أًمزُمتٙمؿ احل٤مضم٦م إزمَّ ذم يمّؾ طم٤مٌل، وذًّم٦م اًمٕمبقدي٦م ذم يمّؾ 

ردت أن ُاقمٓمٞمٙمؿ مل ي٘مدر همػمي قمغم أشم٠مظمذون ومٞمف وشمرضمقن مت٤مُمف وسمٚمقغ هم٤ميتف وم٢ميّن إن 

ـْ ؾُمئؾ وُاومم أُمٜمٕمٙمؿ، وإن  ردت أن أُمٜمٕمٙمؿ مل ي٘مدر همػمي قمغم إقمٓم٤مئٙمؿ، وم٠مٟم٤م أطمّؼ َُم

َع إًمٞمف، وم٘مقًمقا قمٜمد اومتت٤مح يمّؾ   أو قمٔمٞمؿٍ  صٖمػمٍ  أُمرٍ  ُمـ شُمُْضِّ          

، اعُمجٞم٥م ؾمتٕملم قمغم هذا إُمر سم٤مهلل اًمذي ٓ حيؼُّ اًمٕمب٤مدة ًمٖمػمه، اعمُٖمٞم٨م إذا اؾمُتٖمٞم٨َم أأي 

إذا ُدقمل، اًمرمحـ اًمذي يرطمؿ سمبسط اًمرزق قمٚمٞمٜم٤م، اًمرطمٞمؿ سمٜم٤م ذم أدي٤مٟمٜم٤م ودٟمٞم٤مٟم٤م وآظمرشمٜم٤م، 

َػ قمٚمٞمٜم٤م اًمديـ وضمٕمٚمف ؾَمْٝماًل ظمٗمٞمٗم٤ًم وهق يرمحٜم٤م  ىم٤مل: ىم٤مل  سمتٛمٞمزٟم٤م ُمـ أقمدائف صمؿّ ظَمٗمَّ

طمزٟمف أُمٌر شمٕم٤مـم٤مه وم٘م٤مل:  ـْ : ُمَ رؾمقل اهلل           وهق خمٚمٌص

ًَمف قمٜمد رسّمف  هلل ُي٘مبؾ إًمٞمف مل يٜمٗمّؽ ُمـ إطمدى اصمٜملم: إُّم٤م سمٚمقغ طم٤مضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وإُّم٤م ُيَٕمدَّ 
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ظَمَر ًمديف، وُم٤م قمٜمد اهلل ظمػم وأسم٘مك ًمٚمٛم١مُم  1ٜملم.وُيدَّ

اًمّمدوق قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ قمبداهلل قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمسك قمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

ىم٤مل: ؾمئؾ قمـ  سمـ حيٞمك قمـ ضمده احلسـ سمـ راؿمد قمـ أيب احلسـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمرا

ُمٕمٜمك   وم٘م٤مل: اؾمتقمم ، .  2قمغم ُم٤مَدقَّ وضَمؾَّ

ء قمغم مجٞمع إؿمٞم٤مء هذا ُمـ ىمبٞمؾ شمٗمسػم اًمٌمء سمالزُمف، يٕمٜمل ُمـ ًمقازم آًُمقهٞم٦م، اإلؾمتٞمال

 دىمٞم٘مٝم٤م وضمٚمٞمٚمٝم٤م، صٖمػمه٤م ويمبػمه٤م.

اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اًمٓم٤مًم٘م٤مين قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ 

ؾمٕمٞمد ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ قمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م 

قمـ  اًمرض٤م    وم٘م٤مل: ُمٕمٜمك اًم٘م٤مئؾ ،     ؾِمَٛم٦ًم  ٟمٗمزأي أؾِمُؿ قمغم

 3ٛم٦م؟ وم٘م٤مل: اًمٕماّلُم٦م.وهل اًمٕمب٤مدة، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمسِّ  ُمـ ؾمامت اهلل

 اًمرواي٦م ُمٕمتؼمة آؾمٜم٤مد.

اًمّمدوق قمـ اسمـ اًمقًمٞمد قمـ اًمّمٗم٤مر قمـ اًمٕمب٤مس سمـ ُمٕمروف قمـ صٗمقان سمـ 

ئؾ قمـ ؾُم  فٟمّ أ ـ طمّدصمف قمـ أيب قمبداهللحيٞمك قمٛمّ           :وم٘م٤مل 

اًمب٤مء هب٤مء اهلل واًمسلم ؾمٜم٤مء اهلل واعمٞمؿ ُمٚمؽ اهلل، ىم٤مل: ىمٚم٧م:   ؟ ىم٤مل: إًمػ آٓء

اهلل قمغم ظمٚم٘مف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ سمقٓيتٜم٤م واًمالم إًمزام اهلل ظمٚم٘مف وٓيتٜم٤م، ىمٚم٧م: وم٤مهل٤مء؟ ىم٤مل: 

، ىم٤مل: ىمٚم٧م: صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿهقان عمـ ظم٤مًمػ حمّٛمدًا وآل حمّٛمد     ؟ ىم٤مل: سمجٛمٞمع

، ىمٚم٧م: ًمٕم٤مملَ ا  .4؟ ىم٤مل: سم٤معم١مُمٜملم ظم٤مص٦ًم 

ٟم٤م قمـ ؼمف ؾُمئؾ: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمٟمّ أ ؾمٜم٤مده إمم أُمػماعم١مُمٜملم٢ماًمّمدوق سم

            أهل ُمـ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ يم٤من رؾمقل اهلل 

 5بع اعمث٤مين.ي٘مرأه٤م وَيُٕمده٤م آي٦ًم ُمٜمف. وي٘مقل: وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب هل اًمس

                                                 
 .2ح ،4/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين ذم أّوهل٤م وٟم٘مؾ 5ح ،237/ اًمتقطمٞمد .1

 .4ح ،237/ اًمتقطمٞمد :1ح ،4/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .2

 .1ح ،229/ اًمتقطمٞمد .3

 .3ح ،237/ اًمتقطمٞمد .4

 اًمرض٤م أظمب٤مر قمٞمقن :254 اًمرىمؿ ،2/247ح واًمثالصمقن، اًمث٤مًم٨م اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .5

 .59ح ،1/371
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: ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ صٗمقان اجلاّمل ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمبداهلل

ّٓ ووم٤محتتف   اًمسامء يمت٤مسم٤ًم إ        ام يم٤من ُيْٕمَرف اٟم٘مْم٤مء اًمسقرة ٟمّ إو

سمٜمزول           .1اسمتداًء ًماُلظمرى 

َيٝمر  ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ

سمـ            ويرومع صقشمف هب٤م، وم٢مذا ؾمٛمٕمٝم٤م اعمنميمقن وًّمقا ُمدسمريـ

 وم٠مٟمزل اهلل                             2.3 

زاد ىم٤مل: ورواًمٕمٞم٤مر رومٕم ىم٤مل: إذا أمَّ  اهللدقمـ أيب قمب يف قمـ احلسـ سمـ ظُمرَّ

ضم٤مء ؿمٞمٓم٤من إمم ؿمٞمٓم٤من اًمذي هق ىمريـ اإلُم٤مم، ومٞم٘مقل: هؾ ذيمر اهلل؟ اًمرضمؾ اًم٘مقم، 

يٕمٜمل هؾ ىمرأ            وم٢من ىم٤مل: ٟمٕمؿ، هرب ُمٜمف، وإن ىم٤مل: ٓ، ريم٥م

ره، ومٚمؿ يزل اًمِمٞمٓم٤من إُم٤مم اًم٘مقم طمتّك يٗمرهمقا ُمـ قُمٜمؼ اإلُم٤مم ودزّم رضمٚمٞمف ذم صد

 4صالهتؿ.

ىم٤مل: سمٚمٖمف أّن  ه قمـ قمكماًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ قمٞمسك سمـ قمبداهلل قمـ أسمٞمف قمـ ضمدِّ 

ُاٟم٤مؾم٤ًم يٜمزقمقن            ّ٤مه٤م وم٘م٤مل: هل آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل أٟمس٤مهؿ إي

 5اًمِمٞمٓم٤من.

ىم٤مل: رسىمقا أيمرم آي٦م ذم يمت٤مب اهلل  أيب ضمٕمٗمر اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ أيب محزة قمـ

         .6 

ي٘مقل:  اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ ظم٤مًمد سمـ اعمخت٤مر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

فمٝمروه٤م، أُم٤مهلؿ ـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ـ قمٛمدوا إمم أقمٔمؿ آي٦م ذم يمت٤مب اهلل، ومزقمٛمقا أّّن٤م سمدقم٦ٌم إذا 

 وهل        .7 

                                                 
 .5ح ،1/177 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .1

 .46/ اإلرساء ؾمقرة .2

 .6ح ،1/177 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .3

 .7ح ،1/177 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .4

 .12ح ،1/172 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .5

 .4ح ،1/177 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .6

 .16ح ،1/173 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .7
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ي٘مقل: إذا أشمك  اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ ؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤ماحلسـ

أطمديمؿ أهٚمف، ومٚمٞمٙمـ ىمبؾ ذًمؽ ُمالـمٗم٦م، وم٢مّٟمف أسمّر ًم٘مٚمبٝم٤م وأؾمؾ ًمَسِخٞمَْٛمتٝم٤م، وم٢مذا أوم٣م 

 إمم طم٤مضمتف ىم٤مل:    ي٦ٍم طَمَْضشمُف ُمـ اًم٘مرآن ومٕمؾ، آصمالصم٤ًم، وم٢من ىَمَدر أن ي٘مرأ أّي

ّٓ يَمَٗمْتُف اًمتسٛمٞم٦م، وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ذم اعمجٚمس: وم٢من ىمرأ  وإ           ُاضِمَر

 سمف؟ وم٘م٤مل: وأّي آي٦ٍم ذم يمت٤مب اهلل أيمرم ُمـ        .1 

ف ىم٤مل: إذا ىم٤مل ٟمّ أ قمـ اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل ياًمٓمؼمد رومٕمف وىم٤مل: رو

بل ىمؾ: ؿ ًمٚمّماعمٕمٚمِّ           وم٘م٤مل اًمّمبل ،          

 2سمقيف وسمرأة ًمٚمٛمٕمّٚمؿ.يمت٥م اهلل سمرأة ًمٚمّمبل وسمرأة ٕ

 .ُمرومققم٤مً قمـ اًمٜمبل 3ه٤م ص٤مطم٥م ضم٤مُمع إظمب٤مر ذم يمت٤مسمفارو

اهلل : ُمـ أراد أن يٜمجٞمف ص٤مطم٥م ضم٤مُمع إظمب٤مر قمـ اسمـ ُمسٕمقد قمـ اًمٜمبل

شمٕم٤ممم ُمـ اًمزسم٤مٟمٞم٦م اًمتسٕم٦م قمنم، ومٚمٞم٘مرأ             وم٢مّّن٤م شمسٕم٦م قمنم

 ٦4م ُمـ واطمد ُمٜمٝمؿ.طمروم٤ًم ًمٞمجٕمؾ اهلل يمّؾ طمرف ُمٜمٝم٤م ضُمٜمّ 

 ُمرومققم٤مً وُمقىمقوم٤ًم قمـ اسمـ ُمسٕمقد. 5ه٤م ص٤مطم٥م جمٛمع اًمبٞم٤منارو

ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل  ص٤مطم٥م ضم٤مُمع إظمب٤مر رومٕمف قمـ اًمٜمبل       

    محراء، ذم يمّؾ ىمٍم ؾمبٕمقن  ٦ماهلل ًمف ذم اجلٜم٦م ؾمبٕملم أًمػ ىمٍم ُمـ ي٤مىمقشم ٜمٰك سم

سمٞم٧م ؾمبٕمقن أًمػ رسير ُمـ زسمرضمدة ظمْضاء، ومقق  أًمػ سمٞم٧م ُمـ ًم١مًم١مة سمٞمْم٤مء، ذم يمؾِّ 

ًمٕملم وهل٤م يمؾ رسير ؾمبٕمقن أًمػ ومراش ُمـ ؾمٜمدس واؾمتؼمق، وقمٚمٞمف زوضم٦م ُمـ احلقر ا

 ه٤م إيٛمـ حمّٛمدر واًمٞمقاىمٞم٧م، ُمٙمتقب قمغم ظمدِّ سم٦م ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مًمدُّ ؾمبٕمقن أًمػ ذوا

 اهلل وقمغم ظمده٤م إيرس قمكمٌّ وزم اهلل وقمغم ضمبٞمٜمٝم٤م احلسـ وقمغم ذىمٜمٝم٤م احلسلم رؾمقل

وقمغم ؿمٗمتٞمٝم٤م          . 

:ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل عمـ هل هذه اًمٙمراُم٦م؟ ىم٤مل: عمـ ي٘مقل سم٤محلرُم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ

                                                 
 .14ح ،1/172 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .1

 .1/18 اًمبٞم٤من جمٛمع .2

 .2ح ،119/ إظمب٤مر ضم٤مُمع .3

 .3ح ،119/ ب٤مرإظم ضم٤مُمع .4

 .1/19 اًمبٞم٤من جمٛمع .5
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         .1 

 

            

 

    ذم أّوًمف ًمٚمجٜمس ش ال»ُمبتدأ. وُمٕمٜم٤مه: اًمثٜم٤مء قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري و

أو آؾمتٖمراق سمٛمٕمٜمك أّن يمؾ محد يّمدر ُمـ أيِّ طم٤مُمٍد اظمتٞم٤مري٤ًم يم٤من أو همػمه يرضمع إمم 

 ّٟمف ظم٤مًمؼ اًمٙمّؾ ورسّمف ومػمضمع ُم٤م ؾمقاه إًمٞمف شمٕم٤ممم.اهلل شمٕم٤ممم ٕ

إًمٞمف. يمام ىم٤مل  ومػمضمع حم٤مُمد اًمٙمّؾ  وسمٕمب٤مرة ُاظمرى: طمٞم٨م أّٟمف شمٕم٤ممم ُمبداء اًمٙمّؾ 

شمٕم٤ممم :            2 :وىم٤مل           3 

وىم٤مل:          4 ُمـ اعمدح ومل يرد ًمٗمٔم٦م اعمدح ذم اًم٘مرآن  ظمصصمّؿ احلٛمد أ

ّٓ هلل ؾمبح٤مٟمف.  اًمٙمريؿ يمام مل يستٕمٛمؾ احلٛمد ومٞمف إ

واًمٜمسب٦م سملم احلٛمد واًمِمٙمر قمٛمقم وظمّمقص ُمـ وضمف، حمّؾ اضمتامقمٝمام   

  ري واًمثٜم٤مء آظمتٞم٤مذم ُم٘م٤مم اًمِمٙمر ًمف شمٕم٤ممم، وُم٤م خيتص سم٤محلٛمد هق اًمذيمر اجلٛمٞمؾ

ًمٖمػم اعمحٛمقد وُم٤م خيتص سم٤مًمِمٙمر ٟمحق اًمِمٙمر اًم٘مٚمبل أو اًمٕمٛمكم ومٝمذان قمٚمٞمف وًمق يم٤من 

ُمـ  5ؿمٙمر وًمٞمس٤م سمحٛمد، ّٕن احلٛمد ٓسمّد وأن يذيمر سم٤مًمٚمس٤من. ومال يتؿ ُم٤م ذيمره اًمراهم٥م

 أّن احلٛمد أقمؿ ُمـ اًمِمٙمر.

  َّؼ سمخؼم اعمبتدأ وشم٘مديره ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم    خمتص.  واًمالم

ومٞمف ًمالظمتّم٤مص وُمّر ُمٕمٜمك  ,. 

  سمدّل ُمـ ًمٗمظ اجلالًم٦م أو صٗم٦م ُمٜمف. و  ُم٠مظمقذ ُمـ رسم٥م وهق

اًمرب هق »ومٕمٚمٞمف  6شًمف شمدرَي٤مً شمبٚمٞمغ اًمٌمء يمام»ٞم٦م وهل اعم٤مًمؽ واعمّمٚمح واعمريب وُمٜمف اًمؽمسم

                                                 
 .5ح ،127/ إظمب٤مر ضم٤مُمع .1

 .18/ اًمروم ؾمقرة .2

 .77/ اًم٘مّمص ؾمقرة .3

 .1/ اًمتٖم٤مسمـ ؾمقرة .4

 .137/ اعمٗمردات .5

 .اًمٕم٤مُمكم حمّٛمد هب٤مءاًمديـ ًمٚمِمٞمخ 94/ اًمقصم٘مك اًمٕمروة ذم يمام .6
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 .1شع ُم٤م يّْضهومداًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اعمرسمقب ُمـ ظمٚمؼ وهداي٦م، ورزق وإقمٓم٤مء ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف، و

 ومٞم٘م٤مل: رّب اًمسٗمٞمٜم٦م، رّب وهق ٓ»
ٍ
ّٓ ُمْم٤موم٤ًم إمم رء يٓمٚمؼ قمغم همػمه شمٕم٤ممم إ

 3. يمام ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ.2شاًمدار

     مجع ٓ ُمٗمرد ًمف يمرهط وىمقم، وهق »ُمْم٤مف إًمٞمف. مجع اًمٕم٤ممَل وهق

اًمٜمب٤مت، قم٤ممل ىمد يٓمٚمؼ قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اخلٚمؼ ُمتامصمٚم٦م، يمام ي٘م٤مل: قم٤ممل اجلامد، قم٤ممل 

ػ سملم أضمزائٝم٤م اضمتامقمٝم٤م ذم زُم٤من أو ُمٙم٤من، ومٞم٘م٤مل: احلٞمقان. وىمد يٓمٚمؼ قمغم جمٛمققم٦م ي١مًمَّ 

قم٤ممل اًمّمب٤م، قم٤ممل اًمذّر، قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، قم٤ممل أظمرة. وىمد يٓمٚمؼ ويراد سمف اخلٚمؼ يمٚمف قمغم 

اظمتالف طم٘م٤مئؼ وطمداشمف، وَيٛمع سم٤مًمقاو واًمٜمقن، ومٞم٘م٤مل: قم٤معمقن وَيٛمع قمغم ومقاقمؾ، 

قمقامل، ومل يقضمد ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ُم٤م هق قمغم زٟم٦م وم٤مقَمؾ، وَيٛمع سم٤مًمقاو واًمٜمقن همػم ومٞم٘م٤مل: 

 .4شهذه اًمٙمٚمٛم٦م

 وئمٝمر ُمـ       أّٟمف شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ورد ىمبٚمف    .واهلل اًمٕم٤ممل 

ومم إواجلٛمٚم٦م      شمدّل قمغم شمقطمٞمد احلٛمد وختّمٞمص سم٤مهلل شمٕم٤ممم

٤ مٟمٞم٦م واجلٛمٚم٦م اًمث    ذم احل٘مٞم٘م٦م أّٟمف ٓ رّب » شمدّل قمغم شمقطمٞمد اًمرب و

ؾمقاه، وٓ يتّّمػ همػمه سمٌمء ُمـ ؿمئقن اًمرسمقسمّٞم٦م، وهق شمقطمٞمد هم٤مُمض سمحس٥م اًمٕمٚمؿ، 

صٕم٥م اعمٜم٤مل سمحس٥م احل٤مل، وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م قمسػم. ورسّمام يِمػم إًمٞمف ىمقًمف 

 ؾمبح٤مٟمف:                 5. 

وهق اًمتقطمٞمد اًّمذي يبٜمك قمٚمٞمف أؾم٤مس اًمتقيّمؾ، ويتخّٚمص سمف ُمـ اًمنمك ذم 

 .6شاًمسٛمٕم٦ماًمٓم٤مقم٦م ُمـ اعمٜمدرج ومٞمٝم٤م اًمري٤مء و

                                                 
 .282/ جمداًمبٞم٤من .1

 .456/ اًمبٞم٤من .2

 .1/98 اًمتبٞم٤من .3

 .456/ ٤مناًمبٞم .4

 .13/ وإطم٘م٤مف 37/ ومّّمٚم٧م ؾمقرة .5

 .287/ جمداًمبٞم٤من .6
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 اًمرواي٤مت

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ اًمٕمدة قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ حمّٛمد سمـ 

اًمٜمٕمٛم٦م اضمتٜم٤مب اعمح٤مرم ومت٤مم اًمِمٙمر  ىم٤مل: ؿمٙمر هِم٤مم قمـ ُمٞمرس قمـ أيب قمبداهلل

ىمقل اًمرضمؾ:         1. 

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمغم قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ أيب قمٛمػم قمـ قمكم سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٛمر سمـ يزيد 

 2ي٘مقل: ؿمٙمر يمّؾ ٟمٕمٛم٦م وان قمٔمٛم٧م أن حتٛمد اهلل قمٚمٞمٝم٤م. ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمبداهلل

د سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمسك قمـ ُمٕمٛمر سمـ ظمالد ىم٤مل اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمح

ي٘مقل: ُمـ محد اهلل قمغم اًمٜمٕمٛم٦م وم٘مد ؿمٙمره ويم٤من احلٛمد أومْمؾ ُمـ  ؾمٛمٕم٧م أسم٤ماحلسـ

 3شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م.

 اًمرواي٦م صحٞمح٦م ا ٓؾمٜم٤مد.

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ قمـ صٗمقان اجلاّمل قمـ 

صٖمرت أو يمؼمت، وم٘م٤مل:  سمٜمٕمٛم٦مٍ  قمغم قمبدٍ  ىم٤مل: ىم٤مل زم: ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل أيب قمبداهلل

ّٓ أّدى ؿمٙمره٤م.  4احلٛمدهلل، إ

 اًمرواي٦م صحٞمح٦م ًمالؾمٜم٤مد.

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ أيب قمٛمػم قمـ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس قمـ أيب سمّمػم 

: إّن اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ ًمٞمنمب اًمنمسم٦م ُمـ اعم٤مء ومٞمقضم٥م اهلل هب٤م ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمبداهلل

اإلٟم٤مء ومٞمْمٕمف قمغم ومٞمف ومٞمسّٛمك صمّؿ ينمب ومٞمٜمّحٞمف وهق يِمتٝمٞمف  اجلٜم٦م، صمّؿ ىم٤مل: إّٟمف ًمٞم٠مظمذ

ومٞمحٛمد اهلل، صمّؿ يٕمقد ومٞمنمب صمّؿ يٜمّحٞمف ومٞمحٛمد اهلل صمّؿ يٕمقد ومٞمنمب صمّؿ يٜمّحٞمف ومٞمحٛمد 

 5اهلل، ومٞمقضم٥م اهلل هب٤م ًمف اجلٜم٦م.

 اًمرواي٦م ُمٕمتؼمة آؾمٜم٤مد.

سمـ قمثامن اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ احلسلم سمـ حمّٛمد قمـ ُمٕمغم سمـ حمّٛمد قمـ اًمقؿم٤مء قمـ مح٤مد 

                                                 
 .17ح ،2/95 اًمٙم٤مذم .1

 .11ح ،2/95 اًمٙم٤مذم .2

 .13ح ،2/96 اًمٙم٤مذم .3

 .14ح ،2/96 اًمٙم٤مذم .4

 .16ح ،2/96 اًمٙم٤مذم .5
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ُمـ اعمسجد وىمد ض٤مقم٧م داسّمتف، وم٘م٤مل: ًمئـ رّده٤م اهلل قمكمَّ  ىم٤مل: ظمرج أسمققمبداهلل

اهلل طمّؼ ؿمٙمره، ىم٤مل: ومامًمب٨م أن ُاشمك هب٤م، وم٘م٤مل: احلٛمدهلل، وم٘م٤مل ًمف ىم٤مئؾ:  ٕؿمٙمرنَّ 

 ل: أمل شمسٛمٕمٜماهلل طمّؼ ؿمٙمره؟ وم٘م٤مل أسمققمبداهلل : ٕؿمٙمرنَّ ومداك أًمٞمس ىمٚم٧َم  ضمٕمٚم٧ُم 

 1ىمٚم٧م: احلٛمدهلل؟

ٙمٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمسك قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حيٞمك اًم

ىم٤مل: يم٤من  قمـ ضمده احلسـ سمـ راؿمد قمـ اعمثٜمك احلٜم٤ّمط قمـ أيب قمبداهلل

ه ىم٤مل: احلٛمدهلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م، وإذا ورد قمٚمٞمف  اهلل رؾمقل إذا ورد قمٚمٞمف أُمٌر َيرُسُّ

 2أُمر َيْٖمتَؿُّ سمف ىم٤مل: احلٛمدهلل قمغم يمّؾ طم٤مٍل.

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ أسمٞمف قمـ اسمـ أيب قمٛمػم قمـ أيب أيقب اخلّزاز قمـ أيب سمّمػم 

ىم٤مل: شم٘مقل صمالث ُمّرات إذا ٟمٔمرت إمم اعمبتغم ُمـ همػم أن شُمسٛمٕمف:  قمـ أيب ضمٕمٗمر

، ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل ذًمؽ مل يّمبف ذًمؽ شاحلٛمدهلل اًمذي قم٤موم٤مين م٤ّم اسمتالك سمف وًمق ؿم٤مء ومٕمؾ»

 3اًمبالء أسمدًا.

 ؾمٜم٤مد.اًمرواي٦م صحٞمح٦م اإل

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل قمـ أسمٞمف قمـ حمّٛمد سمـ أيب قمٛمػم قمـ اًمٜمْض سمـ ؾمقيد قمـ 

ذم ىمقًمف:  أيب سمّمػم قمـ أيب قمبداهلل    .4ىم٤مل: اًمِمٙمر هلل 

 اًمرواي٦م صحٞمح٦م اإلؾمٜم٤مد.

اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إؾمؽمآسم٤مدي اعمٗمرس قمـ يقؾمػ سمـ حمّٛمد سمـ زي٤مد 

 قمـ أسمٞمف ؾمٞم٤مر قمـ أسمقهيام قمـ اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمريقمـ قمكم سمـ حمّٛمد سمـ 

وم٘م٤مل ًمف: ي٤مسمـ رؾمقل اهلل أظمؼمين قمـ ىمقل  ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمرض٤م قمـ ضمده

اهلل:          ُم٤م شمٗمسػمه؟ 

أّن  وم٘م٤مل: ًم٘مد طمدصمٜمل أيب قمـ ضمدي قمـ اًمب٤مىمر قمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمـ أسمٞمف

                                                 
 .18ح ،2/97 اًمٙم٤مذم .1

 .19ح ،2/97 اًمٙم٤مذم .2

 .27ح ،2/97 اًمٙم٤مذم .3

 .1/28 اًم٘مٛمل شمٗمسػم .4
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 :وم٘م٤مل: أظمؼمين قمـ ىمقل اهلل ػماعم١مُمٜملمإمم أُمضم٤مء رضماًل      

     ُم٤م شمٗمسػمه؟ 

وم٘م٤مل: احلٛمدهلل هق أن قمرف قمب٤مده سمٕمض ٟمٕمٛمف مجالً، إذ ٓ ي٘مدرون قمغم ُمٕمروم٦م 

 مجٞمٕمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ّّٕن٤م أيمثر ُمـ أن حُتَم أو شُمٕمرف.

اًمٕم٤معملم وهؿ اجلامقم٤مت ُمـ  وم٘م٤مل هلؿ: ىمقًمقا: احلٛمدهلل قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمٜم٤م ربُّ 

ذوه٤م ٖمخمٚمقق ُمـ اجلامدات واحلٞمقاٟم٤مت، وأُم٤م احلٞمقاٟم٤مت ومٝمق ي٘مٚمبٝم٤م ذم ىمدرشمف وي يمّؾ 

ُر يماّل ٜمٗمِ ٙمَ ُمـ رزىمف وحيقـمٝم٤م سم وأُّم٤م اجلامدات ومٝمق ُيٛمسٙمٝم٤م  ً ُمٜمٝم٤م سمٛمّمٚمحتف،  ِف وُيَدسمِّ

يٛمسؽ سم٘مدرشمف وُيٛمسؽ اعمتّمؾ ُمٜمٝم٤م أن يتٝم٤موم٧م ويٛمسؽ اعمتٝم٤موم٧م ُمٜمٝم٤م أن يتالصؼ و

ّٓ سم٠مُمره  ّٓ سم٢مذٟمف ويٛمسؽ إرض أن شمٜمخسػ إ ّٟمف سمٕمب٤مده أاًمسامء أن شم٘مع قمغم إرض إ

 ًمرؤف رطمٞمؿ.

: رّب اًمٕم٤معملم ُم٤مًمٙمٝمؿ وظم٤مًم٘مٝمؿ وؾم٤مئؼ أرزاىمٝمؿ إًمٞمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م وىم٤مل

قم وهق ي٠ميت اسمـ آدم قمغم أّي ؾمػمة ؾم٤مره٤م سيٕمٚمٛمقن وُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن، وم٤مًمرزق ُم٘م

ٍؼ سمزايده وٓ ومجقر وم٤مضمر سمٜم٤مىمّمف وسمٞمٜمف وسمٞمٜمف ؾمؽم وهق ـم٤مًمبف، ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ًمٞمس شم٘مقى ُُمتّ 

 ومٚمق أن أطمديمؿ َيِٗمّر ُمـ رزىمف ًمٓمٚمبف رزىمف يمام يٓمٚمبف اعمقت.

: ىمقًمقا: ,وم٘م٤مل اهلل    قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمٜم٤م وذيمرٟم٤م سمف ُمـ ظمػم ذم

وقمغم  وآل حمّٛمد يمت٥م إوًملم ىمبؾ أن ٟمٙمقن ومٗمل هذا اَي٤مب قمغم حمّٛمد

ُمقؾمك  ىم٤مل: عم٤م سمٕم٨م اهلل رؾمقل اهلل ن يِمٙمروه سمام ومّْمٚمٝمؿ وذًمؽ أنّ أٞمٕمتٝمؿ ؿم

واصٓمٗم٤مه ٟمجّٞم٤ًم وومٚمؼ ًمف اًمبحر وٟمّجك سمٜمل إرسائٞمؾ وأقمٓم٤مه اًمتقراة  سمـ قمٛمرانا

، وم٘م٤مل: ي٤م رّب ًم٘مد أيمرُمتٜمل سمٙمراُم٦م مل شمٙمرم هب٤م أطمدًا ُمٙم٤مٟمف ُمـ رسّمف ىوإًمقاح رأ

 ىمبكم.

ل ت٧م أّن حمّٛمدًا قمٜمدي أومْمؾ ُمـ مجٞمع ُمالئٙم: ي٤م ُمقؾمك أُم٤م قمٚمٛم,وم٘م٤مل اهلل

 ومجٞمع ظَمٚم٘مل؟

أيمرم قمٜمدك ُمـ مجٞمع ظمٚم٘مؽ ومٝمؾ  : ي٤م رّب إن يم٤من حمّٛمداً ىم٤مل ُمقؾمك

 ذم آل إٟمبٞم٤مء أيمرم ُمـ آزم؟

: ي٤م ُمقؾمك أُم٤م قمٚمٛم٧م أّن ومْمؾ آل حمّٛمد قمغم مجٞمع آل اًمٜمبٞملم يمٗمْمؾ ,ىم٤مل اهلل
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 ؟حمّٛمد قمغم مجٞمع اعمرؾمٚملم

وم٢من يم٤من آل حمّٛمد يمذًمؽ ومٝمؾ ذم أُمؿ إٟمبٞم٤مء أومْمؾ  : ي٤م رّب وم٘م٤مل ُمقؾمك

َـّ واًمسٚمقى ووَمَٚمْ٘م٧َم هلؿ ٖمَ قمٜمدك ُمـ أُمتل؟ فَمٚمَّْٚم٧َم قمٚمٞمٝمؿ اًم اَمم وأٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعمَ

 اًمبحر.

ُم٤م قمٚمٛم٧م أّن ومْمؾ ُاُم٦م حمّٛمد قمغم مجٞمع آُُمؿ يمٗمْمٚمف أي٤م ُمقؾمك : ,وم٘م٤مل اهلل

 ؟قمغم مجٞمع ظمٚم٘مل

 إًمٞمف: ي٤م ُمقؾمك إّٟمؽ ًمـ وم٠موطمك : ي٤م رّب ًمٞمتٜمل يمٜم٧م أراهؿ،وم٘م٤مل ُمقؾمك

شمراهؿ وًمٞمس هذا أوان فمٝمقرهؿ، وًمٙمـ ؾمقف شمراهؿ ذم اجلٜم٤من، ضمٜم٤مِت قمدن 

واًمٗمردوس سمحْضة حمّٛمد ذم ٟمٕمٞمٛمٝم٤م يت٘مّٚمبقن وذم ظمػماهت٤م يتبحبحقن أومتح٥ّم أن 

 ُاؾمٛمٕمؽ يمالُمٝمؿ؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م اهلل.

 يدي ُمٚمؽ : ىمؿ سملم يدي واؿمُدْد ُِمئزرك ىمٞم٤مم اًمٕمبد اًمذًمٞمؾ سملم,ىم٤مل اهلل

ُم٦م حمّٛمد، وم٠مضم٤مسمقه يمّٚمٝمؿ وهؿ ذم أُ ي٤م  : ومٜم٤مدى رسمٜم٤ماجلٚمٞمؾ، ومٗمٕمؾ ذًمؽ ُمقؾمك

ُمٝم٤مهتؿ: ًمبّٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمبّٞمؽ، ًمّبٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمّبٞمؽ إّن أصالب آسم٤مئٝمؿ وأرطم٤مم اُ 

احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م واعمٚمؽ ًمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمّبٞمؽ، ًمبّٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًّمبٞمؽ إّن احلٛمد 

شمٚمؽ آضم٤مسم٦م ؿمٕم٤مر  يؽ ًمؽ ًّمبٞمؽ، ىم٤مل: ومجٕمؾ اهللواًمٜمٕمٛم٦م واعمٚمؽ ًمؽ ٓ ذ

 احل٤مج.

ل قمٚمٞمٙمؿ، إّن رمحتل ؾمب٘م٧م همْمبل ّن ىمْم٤مئأُأُم٦م حمّٛمد : ي٤م ٜم٤مصمّؿ ٟم٤مدى رسمّ 

وقمٗمقي ىمبؾ قم٘م٤ميب وم٘مد اؾمتجب٧م ًمٙمؿ ُمـ ىمبؾ أن شمدقمقين وأقمٓمٞمتٙمؿ ُمـ ىمبؾ أن 

ّٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأ ّن حمّٛمدًا قمبده شمس٠مًمقين، ُمـ ًم٘مٞمٜمل ُمٜمٙمؿ سمِمٝم٤مد، أن ٓ إًمف إ

ورؾمقًمف، ص٤مدق ذم أىمقاًمف حمؼِّ ذم أومٕم٤مًمف، وأّن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أظمقه ووصٞمّف ُمـ سمٕمده 

ووًمّٞمف ويٚمتزم ـم٤مقمتف يمام يٚمتزم ـم٤مقم٦م حمّٛمٍد، وأّن أوًمٞم٤مئف اعُمّمٓمٗملم اًمٓم٤مهريـ اعمٓمٝمريـ 

 دظمٚمتف ضمٜمتل وإنأاعمٜمبئلم سمٕمج٤مي٥م آي٤مت اهلل ودٓئؾ طمج٩م اهلل ُمـ سمٕمدمه٤م أوًمٞم٤مئف 

 يم٤مٟم٧م ذٟمقسمف ُمثؾ زسمد اًمبحر.

ىم٤مل: ي٤م حمّٛمد  ٟمبٞمّٜم٤م حمّٛمداً  : ومٚمام سمٕم٨م اهللىم٤مل       
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     1 ُاُمتؽ هبذه اًمٙمراُم٦م، صمّؿ ىم٤مل ىمؾ:  عمحّٛمد     

     قا أٟمتؿ: قمغم ُم٤م اظمتّّمٜمل سمف ُمـ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، وىم٤مل ُُٓمتف: ىمقًم   

     .2قمغم ُم٤م اظمتّمٜم٤مسمف ُمـ هذه اًمٗمْم٤مئؾ 

يمٜمػ اهلل: رمحتف وؾمؽمه وطمٗمٔمف. اًمتٝم٤موم٧م: اًمتس٤مىمط ىمٓمٕم٦ًم ىمٓمٕم٦ًم. اًمٖمامم: اًمسح٤مب إسمٞمض 

ع، وسمحبح ذم اًمدار: متّٙمـ ذم اعم٘م٤مم واحلٚمقل ٚمقى: ـم٤مئر. سمحبح ذم اًمٌمء: شمقؾمَّ : رٌء طمٚمق. اًمسَّ ـّ هب٤م  اعمَ

 وسمحبح اًمدار: شمقؾّمٓمٝم٤م.

اًمّمدوق قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ قمبداهلل قمـ احلسلم سمـ قمبداًمّمٛمد قمـ احلسـ 

ىم٤مل: إّن  سمـ قمكم سمـ أيب قمثامن قمـ اًمٕمب٤مد سمـ قمبداخل٤مًمؼ قمّٛمـ طمّدصمف قمـ أيب قمبداهللا

اصمٜمك قمنم أًمػ قم٤ممَل يمؾَّ قم٤ممَل ُمٜمٝمؿ أيمؼم ُمـ ؾمبع ؾماموات وؾمبع أرضلم، ُم٤م شمرى  هلل

 3قم٤معم٤ًم همػمهؿ، وأٟم٤م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ. ٜمٝمؿ أّن هللقم٤ممَل ُم

 .4ه٤م اًمِمٞمخ احلسـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم ذم خمتٍم اًمبّم٤مئرارو

حمّٛمد سمـ احلسـ اًمّمٗم٤مر قمـ أمحد سمـ ُمقؾمك قمـ احلسلم سمـ ُمقؾمك اخلِم٤مب 

ىم٤مل: إّن ُمـ وراء قملم  ـ يمثػم قمـ أيب قمبداهللسمقمـ قمكم سمـ طمس٤من قمـ قمبداًمرمحـ 

ؿمٛمس ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم، وإّن ُمـ وراء ىمٛمريمؿ أرسمٕملم ىمٛمرًا ؿمٛمسٙمؿ هذه أرسمٕملم قملم 

 5م مل خيٚم٘مف، أهلٛمقا إهل٤مُم٤ًم ًمٕمٜم٦م ومالن وومالن.أومٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم، ٓ يدرون اّن اهلل ظمٚمؼ آدم 

حمّٛمد سمـ احلسـ اًمّمٗم٤مر قمـ حمّٛمد سمـ قمٞمسك قمـ يقٟمس قمـ قمبداًمّمٛمد قمـ 

س ُم٤مسملم ؿمٛمس إمم ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: إّن ُمـ وراء هذه أرسمٕملم قملم ؿمٛم ضمٕمٗمر أيب

ؿمٛمس أرسمٕمقن قم٤مُم٤ًم ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم ُم٤م يٕمٚمٛمقن اّن اهلل ظمٚمؼ آدم أو مل خيٚم٘مف، وإّن ُمـ 

ُمسػمة أرسمٕملم يقُم٤ًم ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم، ُم٤م  روراء ىمٛمريمؿ هذا أرسمٕملم ىمٛمرًا ُم٤مسملم ىمٛمر إمم ىمٛم

ًمث٤مين ذم هلٛم٧م اًمٜمحؾ ًمٕمٜم٦م إّول واأُ يمام هلٛمقا أُ أن اهلل ظمٚمؼ آدم أو مل خيٚم٘مف، ىمد  يٕمٚمٛمقن

                                                 
 .46/ اًم٘مّمص ؾمقرة .1

 .37ح ،14/282 اًمرض٤م أظمب٤مر قمٞمقن .2

 .14ح ،2/639 اخلّم٤مل .3

 .47ح ،76/ اًمبّم٤مئر خمتٍم .4

 .3ح ،497/ اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .5
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 1يمّؾ وىم٧م ُمـ إوىم٤مت، وىمد ويمّؾ هبؿ ُمالئٙم٦م ُمتك ُم٤م مل يٚمٕمٜمقه٤م قُمّذسمقا.

 .2اًمرواي٦م صحٞمح٦م اإلؾمٜم٤مد وروى ُمثٚمٝم٤م ذم خمتٍم اًمبّم٤مئر

حمّٛمد سمـ احلسـ اًمّمٗم٤مر قمـ حمّٛمد سمـ ه٤مرون قمـ أيب حيٞمك اًمقاؾمٓمل قمـ ؾمٝمؾ 

وم٘مٚم٧ُم ًمف: هذه  قمـ ىمب٦م آدم، ًم٧م أسم٤مقمبداهلل٠مسمـ زي٤مد قمـ قمجالن أيب ص٤مًمح ىم٤مل: ؾما

: ٟمٕمؿ وهلل ىمب٤مب يمثػمة، أُم٤م إّن ظمٚمػ ُمٖمرسمٙمؿ هذا شمسٕم٦م وصمالصملم ىمّب٦م آدم، وم٘م٤مل

سم٤ًم أرض٤ًم سمٞمْم٤مء ومٚمّقة ظمٚم٘م٤ًم يستْمٞمئقن سمٜمقرٟم٤م، مل يٕمّمقا اهلل ـمروم٦م قملم ٓ يدرون ٖمرُم

 أظمٚمؼ اهلل آدم أم مل خيٚم٘مف يؼمؤون ُمـ ومالن وومالن.

ن وهؿ ٓ يدرون أظمٚمؼ اهلل آدم أم مل ىمٞمؾ ًمف: يمٞمػ هذا يتؼّمؤون ُمـ ومالن وومال

 خيٚم٘مف؟

 وم٘م٤مل ًمٚمس٤مئؾ: أشمٕمرف إسمٚمٞمس؟

ّٓ سم٤مخلؼم. ،ىم٤مل: ٓ  إ

 ىم٤مل: وم٤ُمُمرَت سم٤مًمٚمٕمٜم٦م واًمؼمأة ُمٜمف.

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ.

 3ىم٤مل: ومٙمذًمؽ أُمر ه١مٓء.

 .4ه٤م ذم خمتٍم اًمبّم٤مئرارو

 .5وذم اًمٕمقامل وظمٚم٘متٝم٤م ورواي٤مهت٤م راضمع سمح٤مرإٟمقار

أسمق قمٛمر اًمزاهد واؾمٛمف حمّٛمد سمـ قمبداًمقاطمد ذم  س احلسٞمٜمل: ذيمرىم٤مل اسمـ ـم٤مو

صٚمٞم٧م اًمٕمِم٤مء أظمرة وم٤محل٘مٜمل : ي٤م أسم٤م قمب٤مس إذا يمت٤مسمف سم٢مؾمٜم٤مده أّن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل

إمم اجلّب٤من: ىم٤مل: ومّمٚمٞم٧م وحل٘متف ويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ُم٤م شمٗمسػم إًمػ 

ُمـ   ٙمّٚمؿ ذم شمٗمسػمه٤م ؾم٤مقم٦م شم٤مُم٦م، ىم٤مل: ؟ ىم٤مل: ومام قمٚمٛم٧م طمروم٤ًم ُاضمٞمبف، ىم٤مل: ومت

صمّؿ ىم٤مل زم: ومام شمٗمسػم اًمالم ُمـ    ؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ٓ أقمٚمؿ، ومتٙمّٚمؿ ذم شمٗمسػمه٤م

                                                 
 .44ح ،73/ اًمبّم٤مئر خمتٍم .1

 .8ح ،493/ اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .2

 .8ح ،493/ اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .3

 .43ح ،72/ اًمبّم٤مئر خمتٍم .4

 وطمديث٤ًم. ىمديامً  سمػموت ـمبع ُمـ يمالمه٤م .([185-278) /22] = (316-355/)54 سمح٤مرإٟمقار .5
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ؾم٤مقم٦م شم٤مُم٦م، ]ىم٤مل: صمّؿ ىم٤مل: ومام شمٗمسػم احل٤مء ُمـ    :؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ٓ أقمٚمؿ، ىم٤مل

ـ صمّؿ ىم٤مل: ومام شمٗمسػم اعمٞمؿ ُم 1ومتٙمّٚمؿ ذم شمٗمسػمه٤م ؾم٤مقم٦م شم٤مُم٦م[  ٓ :؟ وم٘مٚم٧م

أقمٚمؿ، ىم٤مل: ومتٙمّٚمؿ ومٞمٝم٤م ؾم٤مقم٦م شم٤مُم٦م، ىم٤مل: صمّؿ ىم٤مل: ومام شمٗمسػم اًمدال ُمـ    :؟ ىم٤مل

ىمٚم٧م: ٓ أدري ىم٤مل: ومتٙمّٚمؿ ومٞمٝم٤م إمم أن سمرق قمٛمقد اًمٗمجر، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ىمؿ أسم٤مقمب٤مس 

 إمم ُمٜمزًمؽ وشم٠مه٥م ًمٗمرضؽ.

وقمٞم٧ُم يمّؾ ُم٤م ىم٤مل صمّؿ شمٗمّٙمرُت ىم٤مل: أسمقاًمٕمب٤مس قمبداهلل سمـ اًمٕمب٤مس: وم٘مٛم٧ُم وىمد 

 2وم٢مذا قمٚمٛمل سم٤مًم٘مرآن ذم قمٚمؿ قمكمٍّ يم٤مًم٘مرارة ذم اعُمْثَٕمٜمِْجَز.

وًمٞمس ذم اًمبحر ُم٤م ىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي: اعمُثَْٕمٜمِْجر: اًمس٤مئؾ ُمـ ُم٤مء أو دُمع، وسمٗمتح اجلٞمؿ: وؾمط اًمبحر 

 3يِمبٝمف.

 

       

 

     ُاظمرى ًمٚمٗمظ اجلالًم٦م.ىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه صٗم٦م 

   .ىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه صٗم٦م صم٤مًمث٦م ًمٚمٗمظ اجلالًم٦م 

هبام ذم مجٚم٦م اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة ٓؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمتٜمبٞمف »وأُّم٤م رّس شمٙمريرمه٤م ًمٕمّؾ 

وم٤مدة اًمت٠ميمٞمد وسمسط رضم٤مء اًمٕمب٤مد ذم رمحتف، أو ّٕن اًمرمحتلم ذم اًمبسٛمٚم٦م احلٛمد، أو إل

ـ دون اقمتب٤مر ٟمزوهلام وفمٝمقرمه٤م ذم اعمرطمقُم٤مت، ُم٠مظمقذشم٤من ذم طمّد ٟمٗمسٞمٝمام يمّٚمٞمّتلم ُم

وُمـ أضمٚمف إشّمّمٚمت٤م سمٙمٚمٛم٦م اجلالًم٦م قمغم وضمف اًمت٤مسمٕمّٞم٦م هلام ُمـ دون حل٤مظ ُمتٕمّٚمؼ هلام، 

ٝمٜم٤م اقمتؼمشم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٔمٝمقر واًمتٕمّٚمؼ سم٤معمرطمقُم٤مت سم٤مقمٓم٤مء يمّؾ ذي طمّؼ طمّ٘مف، وًمذا ٞمٰ وه

ُمـ مجٚم٦م آوص٤مف اًّمتل وىمٕم٧م شم٠مظّمرشم٤م قمـ رّب اًمٕم٤معملم اعمذيمقر ومٞمف اعمتٕمّٚم٘م٤مت، وص٤مر 

 .4شذم طمٞمّز احلٛمد اعمختّص سم٤مًمٜمٕمٛم٦م، أو اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري قمغم ُم٤م ؾمبؼ

                                                 
 سمح٤مرإٟمقار ذم اًمسٕمد قمـ وٟم٘مؾ 286/ اًمسٕمقد ؾمٕمد ذم قمٜمف ٟم٘مؾ يمام اًمٜم٘م٤مش شمٗمسػم ُمـ زي٤مدة .1

 .سمبػموت اًمس٤مسم٘م٦م اًمٓمبٕم٦م ُمـ 89/175 و 1421 قم٤مم سمػموت ذم احلديث٦م اًمٓمبٕم٦م ُمـ 37/73

 .(89/174) 37/72 ٟمقارسمح٤مرإ ذم قمٜمف وٟم٘مؾ 285/ اًمسٕمقد ؾمٕمد .2

 .1/396 اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس .3

 .291/ جمداًمبٞم٤من .4
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ؾمت٦م ذم وضمقه٤ًم هـ.ق 1137وذيمر اًمِمٞمخ إؾمامقمٞمؾ طم٘مل اًمؼُموؾَمقى اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 ومراضمٕمف. 1رّس شمٙمراره٤م ذم شمٗمسػمه روح اًمبٞم٤من

ُمٕمراج » يمت٤ميب وإن يم٤من سمٕمْمٝم٤م ٓ يتؿ قمٜمدٟم٤م يم٤مًمقضمف اًمث٤مين وىمد ذيمرهت٤م ذم

 سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وقمٚمٞمؽ سمٛمراضمٕمتف وم٢مّٟمف ًمٓمٞمػ ضمّدًا. 2شُم١مُمـ

وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أّن        اًمقارد ذم            ٟم٤مفمر

إمم اهلل اخل٤مًمؼ ًمٚمٙمقن ظمٚمؼ اًمٕمقامل قمغم اًمرمح٤مٟمٞمت٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م وأّن        سمٕمد

      ٟم٤مفمر إمم أّن اًمرّب يدير اًمٕمقامل قمغم اًمرمح٤مٟمٞمت٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م واًمّمٗمت٤من

وهذا ُم٤م فمٝمر سمب٤مزم اًمٗم٤مشمر واحلٛمدهلل  أصالً  ًمٚمخٚمؼ واًمرسمقسمٞم٦م خمتٚمٗم٤من ومال شمٙمرار ذم ؾمقرة

 اًمٕم٤ممل سمح٘م٤ميؼ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ.

 اًمرواي٤مت

ـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حيٞمك قمـ ضمده اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ اًمٕمدة قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد قم

قمـ شمٗمسػم  احلسـ سمـ راؿمد قمـ قمبداهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمبداهلل    

       ... :ىم٤مل ،
ٍ
واهلل إًمف يمّؾ رء   سمجٛمٞمع ظمٚم٘مف و    

 3سم٤معم١مُمٜملم ظم٤مص٦م.

ىمد ُمّر احلدي٨م سمتامُمف ذم ذيؾ       . 

ف ىم٤مل ذم طمدي٨م ـمقيؾ: ٟمّ أ اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمريإمم ؾمٜم٤مده ٢ماًمّمدوق سم

 ...    ،اًمذي يرطمؿ سمبسط اًمرزق قمٚمٞمٜم٤م    دي٤مٟمٜم٤م ودٟمٞم٤مٟم٤م وآظمرشمٜم٤م أسمٜم٤م ذم

َػ قمٚمٞمٜم٤م اًمديـ وضمٕمٚمف ؾمٝماًل ظمٗمٞمٗم٤ًم، وهق يرمحٜم٤م سمتٛمٞمزٟم٤م ُمـ   4.احلدي٨م ،قمدائفأوظَمٗمَّ

ىمد ُمّر احلدي٨م سمتامُمف ذم ذيؾ       . 

ذم طمدي٨م: ...  ؾ قمـ اًمرض٤مْمؾمٜم٤مده إمم قمٚمؾ اًمٗم٢ماًمّمدوق سم   

                                                 
 .سمػموت داراًمٗمٙمر ـمبع 14 و 1/13 اًمبٞم٤من روح .1

 .72/ ُم١مُمـ ُمٕمراج .2

 .1ح ،1/114 اًمٙم٤مذم .3

 .232/ اًمتقطمٞمد .4
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   1احلدي٨م. ،اؾمتٕمٓم٤مف وذيمر ٔٓئف وٟمٕمامئف قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف 

ف ىم٤مل سمٕمد أن ذح ٟمّ أ اًم٘مٛمل ذم اعمقصمؼ قمـ أيب قمبداهلل     

     :    ،سمجٛمٞمع ظمٚم٘مف   .2سم٤معم١مُمٜملم ظم٤مص٦م 

 أّن قمٞمسك سمـ ُمريؿ اًمٓمقد رومٕمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمبل

ىم٤مل:    رمحـ اًمدٟمٞم٤م، و :  .3: رطمٞمؿ أظمرة 

ف ىم٤مل: ٟمّ أ اًمٓمؼمد رومٕمف قمـ اًمّم٤مدق    اؾمؿ ظم٤مص سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م و

   .4اؾمؿ قم٤مم سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م 

ُم٤مئ٦م رمح٦م وأّٟمف أٟمزل ُمٜمٝم٤م  ف ىم٤مل: أّن هللٟمّ أ اًمٓمؼمد رومٕمف قمـ اًمرؾمقل

ر شمسٕم٤ًم وشمسٕملم واطمدة إمم إرض وم٘مّس  ٛمٝم٤م سملم ظمٚم٘مف هب٤م يتٕم٤مـمٗمقن ويؽمامحقن وأظمَّ

 ًمٜمٗمسف يرطمؿ هب٤م قمب٤مده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 5سمض هذه إمم شمٚمؽ ومٞمٙمٛمٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م يرطمؿ هب٤م قمب٤مده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.: أّن اهلل ىم٤ميورو

 ورد ٟمٔمػمه٤م ذم يمت٥م طمدي٨م اًمٕم٤مُم٦م وؾمّٛمقه٤م طمدي٨م اًمرمح٦م وهل:

اهلل ظمٚمؼ اًمرمح٦م يقم ظمٚم٘مٝم٤م ُم٤مئ٦َم رمح٦ٍم وم٤مُمسؽ قمٜمده : إّن ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٙم٤مومُر سمٙمؾِّ اًمذي شمسٕم٤ًم وشمسٕملم رمح٦ًم وأرؾمؾ ذم ظَمْٚمِ٘مِف يُمٚمِّٝمْؿ رمح٦ًم واطمدًة، ومٚمق َيْٕمَٚمُؿ اًم

ـْ اًمٕمذاِب مل  ـُ سمٙمؾِّ اًمذي قمٜمداهلل ُِم ـْ اجلٜم٦ّم، وًمق َيْٕمَٚمُؿ اعم١مُم ـْ اًمرمح٦ِم مل َيْٞم٠َمْس ُِم قمٜمداهلل ُِم

ـْ اًمٜم٤مِر. ـْ ُِم  6ي٠مَُم

ف ىم٤مل: ٟمّ أ اعمجٚمز ٟم٘مالً ُمـ شمٗمسػم اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمسٙمري    :

اد رزىمف، وإن اٟم٘مٓمٕمقا قمـ ـم٤مقمتف. اًمٕم٤مـمػ قمغم ظمٚم٘مف سم٤مًمرزق، ٓ ي٘مٓمع قمٜمٝمؿ ُمق

   ٗمٞمٗمف قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقم٤مشمف وسمٕمب٤مده اًمٙم٤مومريـ ذم اًمرومؼ هبؿ ذم خت: سمٕمب٤مده اعم١مُمٜملم ذم

                                                 
 .926ح ،1/317 اًمٗم٘مٞمف .1

 .1/28 اًم٘مٛمل شمٗمسػم .2

 .1/21 اًمبٞم٤من جمٛمع :1/89 اًمتبٞم٤من .3

 .1/21 بٞم٤مناًم جمٛمع .4

 .1/21 اًمبٞم٤من جمٛمع .5

 :1739ح ،1/266 اًمّمٖمػم اجل٤مُمع :17392ح ،4/251 يمٜمزاًمٕماّمل :7/183 اًمبخ٤مري صحٞمح .6

 .ًمٚمِمقيم٤مين 3/137 اًم٘مدير ومتح ًمٚمسٞمقـمل: 72/ اًمٚمٛمع :4/172 اعمٜمثقر اًمدرّ 
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 1دقم٤مئٝمؿ إمم ُمقاوم٘متف.

اعمػمزا حمّٛمد اعمِمٝمدي ىم٤مل: وذم احلدي٨م: إذا ىم٤مل اًمٕمبد:        ىم٤مل

اهلل شمٕم٤ممم: ؿمٝمدزم سم٠ميّن       ّـ ، ُاؿمٝمديمؿ ُٕوومرّن ُمـ رمحتل طمّٔمف، وٓضُمزًم

 2ُمـ قمٓم٤مئل ٟمّمٞمبف.

ذم اؾمتٙمِم٤مف  وىمد ورد ذم اًمّمحٞمٗم٦م اعمب٤مريم٦م اًمسج٤مدي٦م: ويم٤من ُمـ دقم٤مئف

اهلٛمقم: ي٤م ظم٤مرج اهلؿِّ ويم٤مؿمػ اًمٖمؿِّ ي٤م رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ورطمٞمٛمٝمام صؾ قمغم حمّٛمد 

 3اًمدقم٤مء.وآل حمّٛمد واظمرج مّهل واًمٙمِمػ همّٛمل، 

 

      

 

   .صٗم٦م راسمٕم٦م ًمٚمٗمظ اجلالًم٦م 

ىمرأ قم٤مصٌؿ واًمٙمِس٤مئلُّ وظَمَٚمُػ ويٕم٘مقب: »    سم٠مًمػ. اًمب٤مىمقن   سمٖمػم

أًمػ: ومل ُيِٛمْؾ أطمٌد أًمػ   .ويمرَس مَجٞمُٕمٝمُؿ اًمٙم٤مَف : 

 داء.وُروَي قمـ إقْمَٛمش أّٟمف وَمَتَحٝم٤م قمغٰم اًمٜم

ٗمقَن  سمتسٙملم ش َُمْٚمؽ»وُيسِ٘مٓمقَن إًمَِػ، ومٞم٘مقًمقن: ش ُم٤مًمؽ»ورسمٞمَٕم٦ُم سمـ ٟمِزار خُيَٗمِّ

 اًماّلم وومتح اعمٞمؿ، يمام ىم٤مل أسمقاًمٜمجؿ:

 مَتٌَمِّ اعمَْٚمِؽ قَمَٚمٞمِْف طُمَٚمُٚمفْ 

 وإًمُِػ ؾم٤مىمٓم٦م ذم اخلَطِّ ذم اًم٘مراَءشملم.

 .4شواعمٕمّقل قمغٰم إُوًَمتلْمِ ُدوَن اًمٜمّم٥ِم وإؾْمٙم٤من اًماْلم

هذه اعم٤مدة »و     ِّهٞمئ٦م اؾمتٕمٛمٚم٧م شمٙمقن سمٛمٕمٜمك آؾمتٞمالء واإلطم٤مـم٦م  سم٠مي

 وآطمتقاء، ؾمقاء أيم٤من سم٤مًمٜمسب٦م إمم اخلٚمؼ واإلَي٤مد، أو سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمٜمٔمؿ أو آٟمتٔم٤مم.

                                                 
 .12/ اًمٕمسٙمري اإلُم٤مم إمم اعمٜمسقب شمٗمسػم :89/248 سمح٤مرإٟمقار .1

 .1/57 ؼيمٜمزاًمدىم٤مئ شمٗمسػم .2

 .اًمسج٤مدي٦م اًمّمحٞمٗم٦م ُمـ واخلٛمسلم اًمراسمع اًمدقم٤مء .3

 .1/172 اًمتبٞم٤من .4
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ٟمٕمؿ، هل ذم اعمخٚمقق حمدودة ًمٗمرض حمدودي٦م ذاشمف وصٗم٤مشمف، وذم اخل٤مًمؼ ٓ وضمف 

 .1شًمٚمتحديد ومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه

    اؾمؿ زُم٤من، ُمٗمٕمقل، ُمْم٤مف إًمٞمف واعمراد سمف هق ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمزُم٤من

 واًمقىم٧م.

ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٘مداره ٓ يٜمٓمبؼ ُمع اًمٞمقم اعمٕمٝمقد قمٜمدٟم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:     

                     2. 

   ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من، ُمٕمٜم٤مه اجلزاء وم٤معمراد سمـ     يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

واجلزاء وُم٤مًمٙمٞم٦م يقم اًمديـ شمستٚمزم ُم٤مًمٙمٞم٦م مجٞمع اًمٕمقامل اًمس٤مسم٘م٦م قمٚمٞمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

              3. 

وإّٟمام ذيمر »       ٕمد سم       شمرهمٞمب٤ًم ًمٕمب٤مده، وطمٜم٤مٟم٤ًم

قمٚمٞمٝمؿ سم٠من ٓ شمٖمٚمبٝمؿ دهِم٦م اًمٞمقم، وم٢مّن        ُمٕمٝمؿ ذم أّي قم٤ممل وردوا

. ويٙمقن 4شقمٚمٞمف، وطم٤مرض ومٞمٝمؿ ذم ُم٤م إذا أطم٤مـم٧م هبؿ اًمدهِم٦م       ىمبٚمف

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  راومٕم٤ًم ًمقطمِم٦م اًمٕمبد ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م             5. 

 اًمرواي٤مت

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم قمـ أسمٞمف وقمكم سمـ حمّٛمد اًم٘م٤مؾم٤مين قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمّٛمد قمـ 

: ًمق ُم٤مت سملم ؾمٚمٞمامن سمـ داود قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري ىم٤مل قمكم سمـ احلسلم

إذا ىمرأ  ٘مرآن ُمٕمل، ويم٤مناعمنمق واعمٖمرب عم٤م اؾمتقطمِم٧م سمٕمد أن يٙمقن اًم   

    .6يٙمّرره٤م طمتّك يم٤مد أن يٛمقت 

 .7رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ُمرومققم٤مً ذم شمٗمسػمه

                                                 
 .1/38 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .4/ اعمٕم٤مرج ؾمقرة .2

 .16/ هم٤مومر ؾمقرة .3

 .1/42 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .26/ اًمٗمرىم٤من ؾمقرة .5

 .13ح ،2/672 اًمٙم٤مذم .6

 .23ح ،1/175 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .7
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أّٟمف يم٤من ي٘مرأ:  اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ حمّٛمد سمـ قمكم احلٚمبل قمـ أيب قمبداهلل

      1. 

اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ داود سمـ ومرىمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمبداهلل ي٘مرأ ُم٤م ٓ ُاطميص 

      .2 

 :ذم ىمقًمف اعمجٚمز ٟم٘ماًل ُمـ شمٗمسػم اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمٙمرسي   

    (: ىم٤مدر قمغم إىم٤مُم٦م يقم اًمديـ وهق يقم ىم٤مل اإلُم٤مم )يٕمٜمل أُمػماعم١مُمٜملم

، ىم٤مدر قمغم شم٘مديٛمف قمغم وىمتف، وشم٠مظمػمه سمٕمد وىمتف، وهق اعم٤مًمؽ أيْم٤ًم ذم يقم احلس٤مب

ٓ يٛمٚمِؽ احلؼ واًم٘مْم٤مء ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ ئمٚمؿ وَيقر، يمام  اًمديـ، ومٝمق ي٘ميض سم٤محلؼِّ 

 َيقر ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ يٛمٚمؽ إطمٙم٤مم.

ي٘مقل: أٓ ُاظمؼميمؿ سم٠ميمٞمس  رؾمقل اهلل وىم٤مل: هق يقم احلس٤مب ؾمٛمٕم٧ُم 

يمٞمس اًمٙمّٞمسلم ُمـ طم٤مؾم٥م أاحلٛم٘مل؟ ىم٤مًمقا: سمكم ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: اًمٙمّٞمسلم وأمحؼ 

 ٟمٗمسف وقمٛمؾ عم٤م سمٕمد اعمقت، وأمحؼ احلٛم٘مل ُمـ أشمبع ٟمٗمسف هقاه٤م ومتٜمّك قمغم اهلل إُم٤مين.

صبح صمّؿ أوم٘م٤مل اًمرضمؾ: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم ويمٞمػ حي٤مؾم٥م  اًمرضمؾ ٟمٗمسف؟ ىم٤مل: إذا 

٣م قمٚمٞمؽ ٓ يٕمقد إًمٞمؽ أسمدًا واهلل رضمع إمم ٟمٗمسف وىم٤مل: ي٤م ٟمٗمس إّن هذا يقم ُم كُمسأ

ٜمٞمتف، ومام اًمذي قمٛمٚم٧م ومٞمف؟ أذيمرت اهلل أم محدشمٞمف؟ أىمْمٞم٧م طمؼ أخ وميس٠مًمؽ قمٜمف ومٞمام ا

ٞمف سمٕمد اعمقت تُم١مُمـ؟ أٟمٗمّس٧م قمٜمف يمرسمتف؟ أطمٗمٔمتٞمف سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م ذم أهٚمف ووًمده؟ أطمٗمٔم

 ٧مٜمٕمذم خمّٚمٗمٞمف؟ أيمٗمٗم٧م قمـ همٞمب٦م أخ ُم١مُمـ سمٗمْمؾ ضم٤مهؽ؟ أأقمٜم٧م ُمسٚماًم؟ ُم٤م اًمذي ص

 ومٞمف؟ ومٞمذيمر ُم٤م يم٤من ُمٜمف.

ويمؼّمه قمغم شمقومٞم٘مف، وإن ذيمر ُمٕمّمٞم٦م أو  ّٟمف ضمرى ُمٜمف ظمػم محداهللأوم٢من ذيمر 

ذًمؽ قمـ ٟمٗمسف سمتجديد اًمّمالة قمغم  كقمغم شمرك ُمٕم٤مودشمف، وحم شم٘مّمػمًا اؾمتٖمٗمر اهلل

قمغم ٟمٗمسف وىمبقهل٤م وإقم٤مدة ًمٕمـ ؿم٤مٟمئٞمف  حمّٛمد وآًمف اًمٓمٞمبٞملم وقمرض سمٞمٕم٦م أُمػماعم١مُمٜملم

 ُمـ اومٕمٞمف قمـ طم٘مقىمف، وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ىم٤مل اهللوأقمدائف ود
ٍ
: ًمس٧م ُاٟم٤مىمِمؽ ذم رء

                                                 
 .21ح ،1/174 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .1

 .22ح ،1/174 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .2
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 1اًمذٟمقب ُمع ُمقآشمؽ أوًمٞم٤مئل وُمٕم٤مداشمؽ أقمدائل.

اعمػمزا حمّٛمد اعمِمٝمدي ىم٤مل: وذم احلدي٨م: إذا ىم٤مل اًمٕمبد        

َـّ  َٚم يقم احلس٤مب طمس٤مسمف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ُاؿمٝمديمؿ يمام اقمؽمف سم٠ميّن ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ ٓؾُمٝمِّ

ـّ طمسٜم٤مشمف وٕدم٤موزنَّ قمـ ؾمٞمئ٤مشمف. َٚم  2وٓصَُم٘مِّ

 

        

 

   ضٛمػم ُمٜمٗمّمؾ، ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مّدم. واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اهلل

 ػم يٗمٞمد احلٍم.ظمشمٕم٤ممم وشم٘مديؿ ُم٤م طمّ٘مف شم٠م

ّٚمف إؿم٤مرة إمم أّن اًم٘مرائ٦م يٜمبٖمل أن ُمـ اًمٖمٞمب٦م إمم اخلٓم٤مب ًمٕم»وذم أي٦م اًمتٗم٤مت 

يٙمقن قمـ ىمٚم٥م طم٤مرض وشمقضّمف يم٤مُمؾ، سمحٞم٨م يمّٚمام أضمرى اًم٘م٤مرئ اؾماًم ُمـ شمٚمؽ إؾمامء 

اًمٕمٚمٞم٤م واًمٜمٕمقت اًمٕمٔمٛمك قمغم ًمس٤مٟمف، وٟم٘مِمف قمغم صٗمح٦م ضمٜم٤مٟمف طمّمؾ ًمٚمٛمٓمٚمقب ُمزيد 

اٟمٙمِم٤مف واٟمجالء، وأطمّس هق سمتزايد ىمرب واقمتالء. وهٙمذا ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم إمم أن يّمػم 

اخلؼم ًمف قمٞم٤مٟم٤ًم، واًمٖمٞمب٦م طمْمقرًا، واًمؼمه٤من ُمِم٤مهدة، ومٞمستدقمل اعم٘م٤مم اًمٕمدول إمم 

ّّن٤م شمّمػّم ىم٤مرئٝم٤م وشم٤مًمٞمٝم٤م سمٚمس٤مٟمف أاخلٓم٤مب، وإمم قمٚمّق ُمرشمب٦م هذه أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م طمٞم٨م 

وىمٚمبف أهاًل عمجٚمس اخلٓم٤مب، وم٤مئزًا سمسٕم٤مدة احلْمقر وآىمؽماب. ومٙمٞمػ ًمق ٓزم وفم٤مئػ 

الوشمف وشمدسّمر ُمٕم٤مٟمٞمف سم٤مًمّٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ ضمؼم يمٚمٗم٦م ذيم٤مر، ووافم٥م قمغم شمإ

اًمٕمب٤مدة سمٚمّذة احلْمقر واعمخ٤مـمب٦م وان قمرض اهلدّي٦م احل٘مػمة طمْمقرًا أىمرب إمم اًم٘مبقل ُمـ 

قمرضف سمدون اعمقاضمٝم٦م قمٜمد إيم٤مسمر واعمٚمقك، وهق آي٦م ًمٙمقن هداي٤م احل٤مرضيـ ًمديف 

 أىمرب إمم اًم٘مبقل. 3شٞمس ُمـ ذيمرينأٟم٤م ضمٚم»ؾمبح٤مٟمف قمغم ُم٤م ورد ذم احلدي٨م اًم٘مدد: 

ومٕمغم اًمت٤مزم سف اهلّؿ قمغم حتّمٞمؾ احلْمقر سملم يدي ُمـ هق طم٤مرض ٓ يٖمٞم٥م، 

                                                 
 .13/ اًمٕمسٙمري اإلُم٤مم إمم اعمٜمسقب شمٗمسػم :89/257 سمح٤مرإٟمقار .1

 .21/ اًمٕمسٙمري اإلُم٤مم إمم اعمٜمسقب شمٗمسػم :1/53 اًمدىم٤مئؼ يمٜمز شمٗمسػم .2

 وٟم٘مٚمف :اًمٜمبل قمـ ...اًمرض٤م قمـ ،175ح ،2/46 اًمٕمٞمقن ذم اًمّمدوق رواه .3

 .شمٕم٤ممم اهلل ذيمر سم٤مب ،25ح ،93/156 اًمبح٤مر، ذم اعمجٚمز
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 .1شوهق أىمرب ُمـ طمبؾ اًمقريد

     ُمٕمٜم٤مه: ٟمٕمبدك وٓ ٟمٕمبد ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ضٛمػم ُمستؽم

 ؾمقاك.

 اًمٕمب٤مدة: ذم اًمٚمٖم٦م شم٠ميت ٕطمد ُمٕم٤مٍن صمالصم٦م:»

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: إّول: اًمٓم٤مقم٦م،                    

            2. 

 قمب٤مدة اًمِمٞمٓم٤من اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذم أي٦م اعمب٤مريم٦م إـم٤مقمتف. وم٢منَّ 

اًمث٤مين: اخلْمقع واًمتذًمؾ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:                     

   3.  ،أي ظم٤مضٕمقن ُمتذًمٚمقن 

 قمغم اًمٓمريؼ اًمذي يٙمثر اعمرور قمٚمٞمف.ش اعمٕمبَّد»وُمٜمف أيْم٤ًم إـمالق 

، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 4اًمث٤مًم٨م: اًمت٠مًّمف                 

5. 

 .6شٜمٍمف هذا اًمٚمٗمظ ذم اًمٕمرف اًمٕم٤مم إذا ُأـمٚمؼ دون ىمريٜم٦موإمم اعمٕمٜمك إظمػم ي

 ّٕن َُمـ يم٤من »ويٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدة طمٍم اًمٕمب٤مدة هلل ُمـ أي٤مت اًمس٤مسم٘م٤مت 

      و       و        وضمف ًمٕمب٤مدة همػمه، وم٢مّن ٓ

ٗم٤مت ذم همػمه ُمٓمٚم٘م٤ًم مٚمقك ًمف شمٕم٤ممم وحمت٤مج إ ًمٞمف، وٓ وضمف أن يدع َُمـ ًمف شمٚمؽ اًمّمِّ

 .7شقمب٤مدشمف ويٕمبد همػمه

واًمٕمبقدي٦م هلل شمٕم٤ممم شمقضم٥م حتّرر اًمٕم٤مسمد ُمـ قمبقدي٦م همػم اهلل شمٕم٤ممم ودظمقًمف ذم 

 قمٜمقان إطمرار اًمقاىمٕمٞملم اًمذيـ ٓ يٕمبدون همػم اهلل شمٕم٤ممم وٓ خيْمقن ًمٖمػمه ؾمبح٤مٟمف.

                                                 
 .376/ جمداًمبٞم٤من .1

 .67/ يس ؾمقرة .2

 .47/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .3

 .پرؾمتش سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: .4

 .36/ اًمرقمد ؾمقرة .5

 .461/ اًمبٞم٤من .6

 .1/43 اًمرمحـ ُمقاه٥م .7



 47  ............................................................................  5 / داحلٛم ؾمقرة

 .قم٤مـمٗم٦م 

  ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مّدم.ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ؾم٤مسم٘متٝم٤م . 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ضٛمػم ُمستؽم. آؾمتٕم٤مٟم٦م: ـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م أي

ٟمٓمٚم٥م ُمٜمؽ اعمٕمقٟم٦م وم٘مط ٓ ُمـ همػمك قمغم ـم٤مقمتؽ وقمب٤مدشمؽ وقمغم همػممه٤م ُمـ ُأُمقرٟم٤م 

 اًمدٟمٞمقي٦م وآظُمروي٦م.

ـْ طمٍم اًمٕمب٤مدة ذم اهلل، ٓسمّد ًمف أن حيٍم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ؾمبح٤مٟمف. وطمٍم  وَُم

يٕمٚمؿ أّٟمف ٓ ض٤مّر  ـْ إذ ُمَ »ٕم٤مٟم٦م هق ٟمتٞمج٦م طمٍم اًمٕمبقدي٦م، واًمتقطمٞمد ذم اؾمؿ اًمرّب آؾمت

وٓ ٟم٤مومع ؾمقى اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر يمٞمػ يستٕملم سمٖمػمه ومل َيد ُمٕمٓمٞم٤ًم ؾمقاه، وٓ ُمٖمٞم٨م وٓ 

ُمٗمزع وٓ ُمٝمرب، وٓ ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمج٤م ُمٜمف إٓ إًمٞمف؟ وهذا شمقطمٞمد هم٤مُمض سمحس٥م 

 .1شسمدوٟمف ٓ شمٙمٛمؾ طمٍم آؾمتٕم٤مٟم٦م، ووقمٛمالً  اًمٕمٚمؿ، صٕم٥م اعمٜم٤مل طم٤مًٓ 

إّن اعمٛمٙمـ عّم٤م يم٤من ُمـ ًمقازم ذاشمف اًمٗم٘مر، سمحٞم٨م يٛمتٜمع اُمتٜم٤مقم٤ًم قم٘مٚمّٞم٤ًم ارشمٗم٤مع »

احل٤مضم٦م ُمٜمف ذم ُمرشمب٦م ذاشمف ذم ذاشمف ووضمقده وسم٘م٤مئف وصٗم٤مشمف، وم٤ّم يتقىّمػ قمٚمٞمف رء ُمـ 

ًمف وىمّقشمف ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمداظمٚمٞم٦ّم واخل٤مرضمّٞم٦م، وذم أومٕم٤مًمف وُم٘مّدُم٤مت أومٕم٤مًمف ُمـ طمق

ؾمب٤مب اخل٤مرضمّٞم٦م وهمػمه٤م، وسم٤مجلٛمٚم٦م هق وم٘مػم ُمٓمٚمؼ ذم يمّؾ ؿم٠من ُمـ وشمقومٞم٘مف، وهتّٞملء إ

ؿمئقٟمف، ويمّؾ طمٞمثّٞم٦م ُمـ طمٞمثّٞم٤مشمف ُمـ يمّؾ ضمٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت، ومٙمّؾ ومٕمؾ قمب٤مدة وهمػمه٤م أراد 

صدوره يم٤من حمت٤مضم٤ًم إمم مجٞمع ُم٤م أذٟم٤م إمم مجٚم٦م طمتّك يستتّؿ ًمف ذًمؽ، وًمٞمس وضمقده ىمبؾ 

ٗمٕمؾ راومٕم٤ًم ٓطمتٞم٤مضمف، سمؾ هق حمت٤مج إمم اًمقضمقد طم٤مل اًمٗمٕمؾ ُمـ دون ومرق سملم أن زُم٤من اًم

ّٓ يمح٤مًمف طملم احلدوث ُمـ  يٙمقن ىمبٚمف ُمقضمقدًا أو ٓ، وًمٞمس طم٤مل اعمٛمٙمـ ذم سم٘م٤مئف إ

ضمٝم٦م آومت٘م٤مر إمم اعم١مصّمر. ومٙمّؾ آن ومرض ًمٚمٛمٙمـ ومٝمق ُمٗمت٘مر إمم قمّٚم٦م وضمقده٤م ذم ذًمؽ 

وقمدُمف: إذ ٓ رسمط ًمقضمقده ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم وضمقده  أن ُمـ دون ومرق سملم وضمقده ؾم٤مسم٘م٤مً 

ٓطم٘م٤ًم. وطمٞمٜمئذ ومام ُأقمٓمل ُمـ اًمٜمٕمؿ واعم٘مّدُم٤مت ًمٞمس ُمٖمٜمٞم٤ًم ًمٚمٛمٛمٙمـ سمحٞم٨م يرومع 

همٜم٤مء اًمٖمٜمّل ًمف صقرة ذم ٢مرومع طم٤مضمتف سم حمت٤مج ُمٓمٚمؼ، ويمّؾ آنٍ  طم٤مضمتف، سمؾ هق ذم يمّؾ آنٍ 

٤ًم، وهٙمذا يٛمتّد اًمٗم٘مر ُمرشمب٦م ُمت٠مظّمرة قمـ ذاشمف سم٘مل سم٤مًمٜمسب٦م إمم احل٤مل اًمالطمؼ وم٘مػمًا ُمٓمٚم٘م

                                                 
 .311/ جمداًمبٞم٤من .1
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 ُمٜمف واًمٕمٓم٤مء ُمـ احلؼ سم٘مدر ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إهمٜم٤مئف.

وم٢مذا قمرف اًمٕمبد طم٤مًمف سم٤مًمٜمسب٦م إمم مجٞمع ؿم١موٟمف وُأُمقره ُمـ قمب٤مدة وهمػمه٤م قمغم ُم٤م 

وصٗمٜم٤م حتّ٘مؼ اًمنمط إّول إذا يم٤من ُمتذيّمرًا حل٤مًمف، وإذا شمذيّمر إوص٤مف إرسمٕم٦م ًمٚمحّؼ 

٦م واًمرطمٞمٛمّٞم٦م قمٚمؿ أّن احلّؼ قم٤ممل سمف وسم٤مؾمتٕم٤مٟمتف، وىم٤مدر ًمقهٞم٦ّم واًمرسمقسمّٞم٦م واًمرمح٤مٟمٞمّ ُمـ إُ 

مجٞمع صٗم٤مت ؿم٠مٟمف إضم٤مسم٦م دقم٤مء اعمحت٤مضملم: إذ قمغم إقم٤مٟمتف، وضمقاد ٓ يبخؾ، وأّن ُمـ 

قم٤مٟم٦م واجلقد قمغم اإل ةيمامًمّٞم٦م يٜمدرج حت٧م يمٚمٛم٦م اجلالًم٦م، وًمق ٓ اًمٕمٚمؿ سم٤محل٤مل واًم٘مدر

٦م اًمدقم٤مء فم٤مهر ُمـ صٗم٦م اًمرمح٦م، سمؾ اعمٓمٚمؼ مل يستحّؼ ًمف إصمب٤مت رسمقسمّٞم٦م اًمٕم٤معملم، وإضم٤مسم

وُمـ اًمرسمقسمّٞم٦م أيْم٤ًم. وإذا ٓطمظ ُمع ذًمؽ وىمقع يقم اًمديـ فمٝمرت ؿمّدة وم٤مىمتف إمم ُأُمقر 

ديٜمف، وشمّؿ فمٝمقر وم٘مره واضٓمراره إمم حتّمٞمٚمف. وإذا ٓطمظ أّن ُم٤مًمٙمف هق اهلل ؾمبح٤مٟمف 

، ومالسمّد ي٘مٞمؿ قمغم يمّؾ أطمد قمغم ُم٤م يِم٤مء فمٝمر أّن اًمسٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة حت٧م طمٙمٛمف وُمٚمٙمف

اًمسٕم٤مدة ودومع اًمِم٘م٤موة قمـ ٟمٗمسف. وإذا ٓطمظ ؿمّدة ظمٓمر ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ًمتحّمٞمؾ 

 ّٓ ـمريؼ أظمرة ودىّم٦م ساـمف وأرسار ديٜمف وٟمٙم٤مشمف قمٚمؿ أّٟمف ٓ يٜمجق ُمـ ُمٝم٤مًمٙمف أطمد إ

 .1شٓ اًّمذي أطمسـ اؾمتٖمٜمك قمـ قمقٟمؽ ورمحتؽ»قم٤مٟم٦م احلّؼ ؾمبح٤مٟمف: ٢مسم

ن يمامل آؾمتٕم٤مٟم٦م وضٕمٗمٝم٤م وقمٛمقُمٝم٤م وسم٘مدر فمٝمقر هذه اعمٕم٤مرف ذم اًم٘مٚم٥م يٙمق

 ًمألطمقال واًمِم١مون يمّٚمٝم٤م، واظمتّم٤مره٤م واٟمٍماف ىمٚم٥م اعمستٕملم ٟمحق اعمستٕم٤من ُمٜمف.

وذم هذا اعم٘م٤مم يتٗم٤موت درضم٤مت اًمٕم٤مسمد شمٗم٤موشم٤ًم ٓحتّد، وم٠مقماله٤م درضم٦م اًمٗم٘مر 

اعمٓمٚمؼ، اًّمذي اشمّّمػ سمّمٗم٦م آًمتج٤مء وآقمتّم٤مم اًمٙمكّمّ سمرسّمف، اًّمذي ٓ خيرج ُمٜمف ومرد، 

 وؿم٠من اًمداقمل رسّمف أن ٓيٙمٚمف إمم ٟمٗمسف ـمروم٦م قملم أسمدًا ذم ؿم٠من ُمـ ؿمئقٟمف.

وم٤ّم ذيمرٟم٤م فمٝمر وضمف ارشمب٤مط هذه أي٦م سم٤مٔي٤مت اًمس٤مسم٘م٦م ُمٗمّّماًل، وأّن اًم٘م٤مرئ 

سم٘مٚمبف أي٤مت اًمثالث يّمؾ إمم ُم٘م٤مم اًمٕمب٤مدة ُمع اًمتقطمٞمد وآؾمتٕم٤مٟم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمٜمف 

ًٓ أّن همػم احلّؼ ٓيٚمٞمؼ آؾمتٕم٤مٟم٦م، وًمق ؾمبح٤مٟمف، وٟمٗمل آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػمه. وفمٝمر إمج٤م

ومرض حتّ٘مؼ هذه اًمنمائط ذم همػم احلّؼ ومٚمؿ يؽمك آؾمتٕم٤مٟم٦م سمرسّمف اعمقؾمقم سمتٚمؽ إؾمامء 

اًمٕمٔم٤مم، ويستٕملم سمٛمـ ومٞمف هق ُمثٚمف ذم صٗم٤مت اإلُمٙم٤من واجلٝمؾ واًمٕمجز وىمّٚم٦م اجلقد 

                                                 
 .524/ اعمتٝمجد ُمّمب٤مح راضمع اًمثامزم، محزة أيب دقم٤مء .1
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ومٞمف ىمب٤مئح آؾمتٕم٤مٟم٦م اًمّمقرّي اعمِمٖمقل مّهف سمٜمٗمسف قمـ همػمه. وم٘م٤ميس سملم احل٤مًملم، واٟمٔمر 

 .1شسمٖمػمه ؾمبح٤مٟمف

واحل٤مصؾ: َيقز آؾمتٕم٤مٟم٦م ُمـ همػم اًمرّب يمام ُمّر وًمٙمـ مجٞمع آؾمتٕم٤مٟم٤مت  أىمقل:

أو مل يٕمٚمؿ  اعمستٕملمُ  ؿَ ٚمِ شمرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم يمام أّن مجٞمع اعمح٤مُمد يرضمع إًمٞمف ؾمبح٤مٟمف، قمَ 

اهلل شمٕم٤ممم. وم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م ّٕن اًمذي ىمّدر اعمستٕم٤من قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م وأقمٓمك هذه اًم٘مدرة ًمف هق 

ّٓ أن َيرٰى اعمستٕملم اؾمت٘مالًمف ذم  ُمـ يمؾِّ  أطمد يرضمع إمم اؾمتٕم٤مٟم٦م اهلل شمٕم٤ممم، اًمٚمٝمؿ إ

 اًمقضمقد قمـ اهلل شمٕم٤ممم وهق يمام شمرٰى واضح اًمبٓمالن.

ومال ُمٕمٜمك ٟٓمحّم٤مر آؾمتٕم٤مٟم٦م هٜم٤م ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم اًمٕمب٤مدة سمؾ أي٦م اًمنميٗم٦م 

 ه ًمؽ واحلٛمدهلل.شمِمٛمؾ مجٞمع آؾمتٕم٤مٟم٤مت يمام سمّٞمٜم٤م

 شمٜمبٞمفٌ 

وُمـ هٜم٤م ئمٝمر أّن هذه أي٦م شمبٓمؾ اجلؼم سم٤مًمِمٓمر إّول، واًمتٗمقيض سم٤مًمِمٓمر »

اًمث٤مين، وأّن متّسؽ يمّؾ ُمٜمٝمام قمغم سمٓمالن أظمر سمف صحٞمح، وقمغم صّح٦م ُمذهبف سم٤مـمؾ سمؾ 

هق ٟمّص ذم ٟمسب٦م ومٕمؾ اًمٕمب٤مدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م إمم اًمٕمبد، وذم يمقن اعمٕمقٟم٦م ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف، 

ّٓ وإٟمّ   عم٤م ـمٚمبف ُمـ همػمه. ام يٓمٚمبٝم٤م اًمٕمبد ُمٜمف ؾمبح٤مٟمف، ومٚمٞمس٧م ذم يده وحت٧م ىمدرشمف وإ

وم٤مًمٕمبد قم٤مسمد سمٕمقن اهلل ؾمبح٤مٟمف، ووم٤مقمؾ يمذًمؽ، واهلل ؾمبح٤مٟمف ُمٕملم ًمف، ٓ ُمقضمد اًمٗمٕمؾ 

قمٚمٞمف ىمٝمرًا سم٤معمٕمٜمك. وم٤مًمِمٓمر أظمر ٟمٗمل اجلؼم أيْم٤ًم، يمام أّن سم٤مىمل اًمسقرة ٟمٗمل هلام ُمٕم٤ًم، سمؾ 

اعمٕمبقد ٓ يٙمقن ُمٕمبقدًا سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م مل  ذ٤معمٕمٜمك اعمت٘مّدم شمدّل قمغم ٟمٗمٞمٝمام، إ٦م سمًميمٚمٛم٦م اجلال

اًمٕمب٤مد قمٜمف ويستٖمٜمقن قمٜمف ذم أومٕم٤مهلؿ ًمٞمس يٙمـ قم٤مسمد يٕمبده سم٤مظمتٞم٤مره. وُمـ يست٘مّؾ 

ًمتٗمقيض: إذ اعمرسمقب سم٘مقل ُمٓمٚمؼ ُمٕمبقدًا سمٕمٜمقان ُمٓمٚمؼ، ويمذًمؽ رّب اًمٕم٤معملم يٜمٗمل ا

ُمـ اجلٝم٤مت، وسم٤مقمتب٤مر أن إقمٓم٤مء آظمتٞم٤مر ًمٚمٛمرسمقب  يست٘مّؾ قمـ رسّمف ورسمقسمّٞمتف ذم ضمٝم٦مٓ

ُمـ اًمِم١مون اًمداظمٚم٦م حت٧م اًمرسمقسمّٞم٦م يٜمتٗمل اجلؼم، يمام أّّن٤م ُمـ اًمرمح٦م اًمرمح٤مٟمّٞم٦م، ومٚمق مل يٕمط 

ٟم٘مّم٧م اًمرمح٦م، وًمق اؾمت٘مّؾ اًمٕمبد هب٤م مل يٙمـ يمّؾ رمح٦م ُمٜمف طمدوصم٤ًم وسم٘م٤مًء ويمامًٓ. وومٕمؾ 

ب٤مهت٤م، وًمق ٓ آظمتٞم٤مر ٓؾمتقت اًمٕمب٤مد يمّٚمٝم٤م اخلػمات ُمـ آصم٤مر اًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمّٞم٦م أو ُمقضم

                                                 
 .315 و 314/ جمداًمبٞم٤من .1
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ظمروّي٦م. ومل يٙمـ ًمٚمديـ واحلس٤مب واجلزاء ُمٕمٜمك طمّتك يقصػ ذم اؾمتح٘م٤مق اًمرمح٦م إُ 

 .1شٙم٤ًم ًمف، ومتبٍّم ٚمِ احلّؼ سمٙمقٟمف ُم٤مًمٙم٤ًم أو ُمَ 

 اًمرواي٤مت

اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ احلسـ سمـ حمّٛمد اجلاّمل قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل: سمٕم٨م 

ف إزّم حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم وٓ هُتّٞمجف قمبداعمٚمؽ سمـ ُمروان إمم  قم٤مُمؾ اعمديٜم٦م أن َوضمِّ

وٓ شمرّوقمف واىمض ًمف طمقائجف، وىمد يم٤من ورد قمغم قمبداعمٚمؽ رضمؾ ُمـ اًمَ٘مَدرّي٦م ومحْض 

ّٓ حمّٛمد سمـ قمكم، ومٙمت٥م إمم ص٤مطم٥م  مجٞمع ُمـ يم٤من سم٤مًمِم٤مم وم٠مقمٞم٤مهؿ مجٞمٕم٤ًم، وم٘م٤مل: ُم٤م هلذا إ

، وم٠مشم٤مه ص٤مطم٥م اعمديٜم٦م سمٙمت٤مسمف، وم٘م٤مل ًمف إًمٞمف اعمديٜم٦م أن حَيْٛمؾ حمّٛمد سمـ قمكم

: إيّن ؿمٞمٌخ يمبػٌم، ٓ أىمقى قمغم اخلروج وهذا ضمٕمٗمر اسمٜمل ي٘مقم ُم٘م٤مُمل، أسمقضمٕمٗمر

ٝمف إًمٞمف، ومٚماّم ىَمِدم قمغم إُ  ُمقي ازدراه ًمِّمَٖمره، ويَمِره أن َيٛمع سمٞمٜمف وسملم اًمَ٘مَدرّي، ومَقضمِّ

 اًم٘مدرّي.خم٤موم٦م أن يٖمٚمبف، وشمس٤مُمع اًمٜم٤مس سم٤مًمِم٤مم سم٘مدوم ضمٕمٗمر عمخ٤مصٛم٦م 

أّٟمف : ُمقي ٕيب قمبداهللقُمتٝمام، وم٘م٤مل إُ ّم٤مس خلد اضمتٛمع اًمٜمّ ٖمومٚماّم يم٤من ُمـ اًم

ّٓ ىمد أقمٞم٤مٟم٤م أُمر هذا اًم٘م دريُّ وإّٟمام يمتب٧ُم إًمٞمؽ ٕمجع سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف مل َيَدع قمٜمدٟم٤م أطمدًا إ

: ؾَمؾ ظمّمٛمف، وم٘م٤مل: إّن اهلل يٙمٗمٞمٜم٤مه. ىم٤مل: ومٚماّم اضمتٛمٕمقا، ىم٤مل اًم٘مدرّي ٕيب قمبداهلل

ُمقي ـ وأٟم٤م ُمٕمف ـ ُم٤م ذم  ؿمئ٧م: وم٘م٤مل ًمف: اىمرأ ؾمقرة احلٛمد. ىم٤مل: وم٘مرأه٤م، وىم٤مل إُ قماّم 

ؾمقرة احلٛمد قمٚمٞمٜم٤م، إّٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن! ومجٕمؾ اًم٘مدري ي٘مرأ ؾمقرة احلٛمد طمّتك سمٚمغ 

ىمقل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم            ـْ : ىمػ ُمَ وم٘م٤مل ًمف ضمٕمٗمر 

طم٤مضمتؽ إمم اعمٕمقٟم٦م إْن إُمر إًمٞمؽ؟! ومُبٝم٧م اًمذي يمٗمر، واهلل ٓ هيدي اًم٘مقم  شمستٕملم وُم٤م

 2اًمٔم٤معملم.

 ازدريتُُف: أي طَمَ٘مرشمف. .اًمَ٘مَدِري٦َّم: ىمقم يٜمٙمرون اًمَ٘مَدر وي٘مقًمقن إّن يمؾ إٟمس٤من ظم٤مًمؼ ًمٗمٕمٚمف

: إذا ىم٤مل اًمٕمبد وذم شمٗمسػم اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمسٙمري      ىم٤مل

ق قمبدي أي٤مي يٕمبد، ُاؿمٝمديمؿ ٓصُمٞمبف قمغم قمب٤مدشمف صمقاسم٤ًم يٖمبٓمف يمّؾ ُمـ ظم٤مًمٗمف ذم اهلل: صد

قمب٤مدشمف ًمف، وم٢مذا ىم٤مل:        ؿمٝمديمؿ أُ ىم٤مل اهلل: يب اؾمتٕم٤من وإزّم اًمتج٠م
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 1ٕقُمٞمٜمف ذم ؿمدائده وٕظمذت سمٞمده يقم ٟمقائبف.

 قًمف: ىماعمجٚمز ٟم٘ماًل ُمـ شمٗمسػم اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمسٙمري     

     ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىمقًمقا أهّي٤م اخلٚمؼ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم :

      أهّي٤م اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م، ٟمٓمٞمٕمؽ خمٚمّملم ُمع اًمتذًّمؾ واخلِمقع، سمال ري٤مء

وٓؾمٛمٕم٦م،      ٤م يمام أُمرت، ُمٜمؽ ٟمس٠مل اعمٕمقٟم٦م قمغم ـم٤مقمتؽ ًمٜم١مدِّهي

وٟمّت٘مك ُمـ دٟمٞم٤مٟم٤م ُم٤م قمٜمف ّنٞم٧م، وٟمٕمتّمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وُمـ ؾم٤مئر ُمردة إٟمس 

 2ُمـ اعمْمّٚملم، وُمـ اعم١مذيـ اًمْم٤مًملم سمٕمّمٛمتؽ.

:ىم٤مل اإلُم٤مم اعمجٚمز ٟم٘ماًل ُمـ شمٗمسػم اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمسٙمري

 شمٕم٤ممم: ىمقًمقا : ىم٤مل اهلل: ىم٤مل رؾمقل اهللصٚمقات اهلل قمٚمٞمف: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم احلسـ

      قمدائؽ، ورّد ُمٙم٤مئدهؿ، أقمغم ـم٤مقمتؽ وقمب٤مدشمؽ، وقمغم رومع ذور

 واعم٘م٤مم قمغم ُم٤م أُمرت سمف.

ّٓ ُمـ هديتف، قمـ ضمؼمئٞمؾ قمـ اهلل وىم٤مل : ي٤م قمب٤مدي يمّٚمٙمؿ ض٤ملٌّ إ

ّٓ ُمـ أهمٜمٞم٧م، وم٤مؾم٠مًمقين اًم رزىمٙمؿ ويمّٚمٙمؿ ٜم٤م أُ ٖموم٤مؾم٠مًمقين اهلدى أهديمؿ ويمّٚمٙمؿ وم٘مػم إ

ّٓ ُمـ قم٤مومٞمتف وم٤مؾم٠مًمقين اعمٖمٗمرة أهمٗمرًمٙمؿ  3احلدي٨م. ،ُمذٟم٥م إ

 

            

 

     وُمٗمٕمقل سمف أّول، ـمٚم٥م ذم ُم٘م٤مم ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ضٛمػم ُمستؽم

 شمْضع ودقم٤مء.

ل اهلداي٦م ضد اًمْمالًم٦م وهل اإلرؿم٤مد واًمدًٓم٦م واهلداي٦م ُمـ أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وه

 قمغم ىمسٛملم:

 شمِمٛمؾ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت واًمٜم٤ّمس وهل قمغم ٟمققملم: ـ هداي٦م قم٤مُم٦م1

                                                 
 .1/56 يمٜمزاًمدىم٤مئؼ شمٗمسػم ذم قمٜمف وٟم٘مؾ :21/ اًمٕمسٙمري اإلُم٤مم إمم اعمٜمسقب شمٗمسػم .1

 .89/251 سمح٤مرإٟمقار .2

 .89/252 سمح٤مرإٟمقار .3
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ومٝمل اًمتل أقمده٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم ـمبٞمٕم٦م يمؾ ُمقضمقد » أ: أُّم٤م اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م:

ؾمقاء أيم٤من مج٤مدًا أم يم٤من ٟمب٤مشم٤ًم أو طمٞمقاٟم٤ًم، ومٝمل شمرسي سمٓمبٕمٝم٤م أو سم٤مظمتٞم٤مره٤م ٟمحق يمامهل٤م، 

 .1شىمقة آؾمتٙمامل واهلل هق اًمذي أودع ومٞمٝم٤م

  وشمدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:              2. 

ومٝمل اهلداي٦م اًمتل هب٤م هدى اهلل مجٞمع اًمبنم » ب: وأُّم٤م اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتنميٕمٞم٦م

٤مضتف قمٚمٞمف وم٢مسم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وإٟمزال اًمٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ، وم٘مد أشمؿَّ احلج٦م قمغم اإلٟمس٤من سم

ُمـ اًمب٤مـمؾ، صمّؿ سم٢مرؾم٤مًمف رؾمالً يتٚمقن قمٚمٞمٝمؿ آي٤مشمف، ويبٞمٜمقن هلؿ ذائع  اًمٕم٘مؾ ومتٞمٞمز احلّؼ 

أطمٙم٤مُمف، وىمرن رؾم٤مًمتٝمؿ سمام يدل قمغم صدىمٝم٤م ُمـ ُمٕمجز سم٤مهر، وسمره٤من ىم٤مهر، ومٛمـ 

 .3شقمٚمٞمف اًمْمالًم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اهتدى، وُمٜمٝمؿ ُمـ طمّؼ 

وشمدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:                    4. 

ومٝمل هداي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م، وقمٜم٤مي٦م رسم٤مٟمٞم٦م ظمصَّ اهلل هب٤م سمٕمض قمب٤مده » ـ هداي٦م ظم٤مص٦م2

طمس٥م ُم٤م شم٘متْمٞمف طمٙمٛمتف، ومٞمٝمٞملء ًمف ُم٤م سمف هيتدي إمم يمامًمف ويّمؾ إمم ُم٘مّمقده، وًمق ٓ 

ي٦م ذم همػم واطمد ؿمػم إمم هذا اًم٘مسؿ ُمـ اهلداقىمع ذم اًمٖمل واًمْمالًم٦م، هذا وىمد أُ شمسديده ًم

ُمـ أي٤مت اعمب٤مريم٦م، ىم٤مل قمّز ُمـ ىم٤مئؾ:                   5 .  

                      6 .                 

 7 .             8 .            

 9 .                       17 .       

                                                 
 .496/ اًمبٞم٤من .1

 .57/ ـمف ؾمقرة .2

 .496/ اًمبٞم٤من .3

 .3/ اإلٟمس٤من ؾمقرة .4

 .37/ إقمراف ؾمقرة .5

 .149/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .6

 .272/ اًمب٘مرة ؾمقرة .7

 .144/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .8

 .213/ اًمب٘مرة ؾمقرة .9

 .56/ اًم٘مّمص ؾمقرة .17
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          1 .                          23ش. 

و  ٤متواهلداي٦م اخل٤مص٦م هل اًمتل يٓمٚمبٝم٤م اعمسٚمؿ اعمقطمد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي

ـّ قمٚمٞمف هبدايتف هداي٦ًم قم٤مُم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م وشمنميٕمٞم٦م ـمٚم٥م  اعمسٚمؿ سمٕمد ُم٤م اقمؽمف سم٠منّ » اهلل ىمد ُم

هبدايتف اخل٤مص٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمتل خيتص اهلل هب٤م ُمـ يِم٤مء ُمـ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن هيديف 

 .4شقمب٤مده

حيت٤مج إمم اهلداي٦م ومٞمٓمٚمبٝم٤م ُمـ رهّب٤م  وآنٍ  وطم٤ملٍ  وىم٧ٍم  وسم٤مجلٛمٚم٦م: اًمٕمبد ذم يمؾِّ 

 اجلٚمٞمؾ.

  ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. وُمٕمٜم٤مه: اًمقاضح ُمـ اًمٓمريؼ واًمسبٞمؾ اعم١مدي إمم

وىمد يٙمقن همػم طمّز ومٞم٘م٤مل: »اعم٘مّمقد  اعمٓمٚمقب وهق اًمذي يتقصؾ سم٤مًمسػم ومٞمف إمم

٤م آطمتٞم٤مط ـمريؼ اًمٜمج٤مة، وإـم٤مقم٦م اهلل ـمريؼ اجلٜم٦م، وإـمالىمف قمغم اًمٓمريؼ همػم احلز إُمّ 

 .5ش٤م ُمـ سم٤مب اًمتِمبٞمف وآؾمتٕم٤مرةًمٕمٛمقم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وإُمّ 

ّن ًمٙمّؾ ُم٘مّمد ُمـ ُم٘م٤مصد آٟمس٤من وؾم٤مئؾ وُم٘مّدُم٤مت ٓ يّمؾ إًمٞمف أ»صمّؿ اقمٚمؿ 

ّٓ هب٤م، ويٕمؼّم قم ٜمٝم٤م سم٤مًمٓمريؼ وُم٤م يرادومف هل٤م، ومٞم٘م٤مل: ـمريؼ حتّمٞمؾ اًمٖمٜمك هق اًمتج٤مرة، إ

وـمريؼ طمّمقل اًمّمّح٦م ًمٚمٛمريض ذب اًمدواء، وـمريؼ ىمرب اًمسٚمٓم٤من ظمدُمتف، 

ّٓ سمٓمّل ـمري٘مف ٢مووضمف اعمٜم٤مؾمب٦م واضح، وم ّن آٟمس٤من يمام ٓ يّمؾ إمم اعمٙم٤من اًمذي ىمّمده إ

ّٓ سمٓمّل شمٚم ؽ اًمقؾم٤مئؾ واعم٘مّدُم٤مت، ومٝمل وُمس٤مومتف، يمذًمؽ ٓ يّمؾ إمم شمٚمؽ اعم٘م٤مصد إ

واؾمٓم٦م سملم آٟمس٤من وُم٘مّمقده، ويمّؾ ضمزء ُمـ أضمزاء هذه اًمقاؾمٓم٦م طمّمؾ ىمرب 

 طمّمقل اعم٘مّمقد ًمف، يمام ي٘مرب اًمٖم٤مي٦م اعمٙم٤مٟمّٞم٦م سمٓمّل ضمزء اعمس٤موم٦م.

وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل: ٓؿمّؽ أّن اًمقصقل إمم ٟمٕمٞمؿ اًمؼمزخ وأظمرة سم٠مىمس٤مُمٝم٤م 

هل اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م، ويٕمؼّم قمـ جمٛمققمٝم٤م وأٟمقاقمٝم٤م ُمقىمقوم٦م قمغم ُمٕم٤مرف وإظمالق وأقمامل 

                                                 
 .69/ اًمٕمٜمٙمبقت ؾمقرة .1

 .4/ إسمراهٞمؿ ؾمقرة .2

 .496/ اًمبٞم٤من .3

 .497/ اًمبٞم٤من .4

 .488/ اًمبٞم٤من .5
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 .1شسم٤مًمديـ واًمنميٕم٦م

   صٗم٦م أو ٟمٕم٧م ًمِـ  و .   :ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وأصٚمف

آؾمتقاء ذم ». وم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م: هل 2شآؾمتقاء ذم ضمٝم٦م آٟمتّم٤مب وهق ضد آقمقضم٤مج»

وهق ضد آٟمحراف إمم اًمٞمٛملم آقمتدال »أو  3شُم٘م٤مسمؾ آٟمحراف وآقمقضم٤مج

 .4شواًمِمامل

اًمتقؾّمط وشمرك إُّم٤م سم٤مقمتب٤مر »ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل شمقصٞمػ اًمٍماط سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م 

آومراط واًمتٗمريط ومٞمف، وإُّم٤م سم٤مقمتب٤مر يمقن ؾمٚمقيمف يمسٚمقك اًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ ذم رسقم٦م 

اًمقصقل إمم اعم٘مّمقد وىمرسمف، إذ سملم يمّؾ ُمٙم٤مٟملم ظمط ُمست٘مٞمؿ واطمد هق أىمٍم اخلٓمقط 

تّمّقرة، وظمٓمقط ُمٕمّقضم٦م هل أـمقل ُمٜمف قمغم طمس٥م سمٕمده ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وىمرسمف إًمٞمٝم٤م، اعم

وؾم٤مًمؽ اعمست٘مٞمؿ أرسع وصقًٓ ُمـ ؾم٤مًمؽ يمّؾ ُمٜمٝم٤م، ويمذًمؽ سملم آٟمس٤من واًمقصقل 

إًمٞمف ومٝمق اعمست٘مٞمؿ، وـمرق سمٕمٞمدة ًمٕمدم متّحّمٜمٝم٤م ُمـ  قإمم اعم٘مّمد ـمري٘م٦م هل أىمرب اًمٓمر

أّن اًمٓمريؼ اعمٜمحرف ُمِمتٛمؾ قمغم شمقضّمف ٟمحق  اعم٘مرب، سمؾ هق سملم شم٘مري٥م وشمبٕمٞمد، يمام

اعم٘مّمقد واٟمحراف قمٜمف، ويم٠مّٟمف ُمريّم٥م ُمـ اعمست٘مٞمؿ وهمػمه وسم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمست٘مٞمؿ 

يقصؾ إمم اعم٘مّمقد. وطمٞمٜمئذ ومس٤مًمؽ ـمريؼ اًمٕمبقدّي٦م واًمٓم٤مقم٦م اعمحْم٦م هق اًمس٤مًمؽ 

ٜمحروم٦م، ًمٚمٍماط اعمست٘مٞمؿ، وأظمرون اًّمذيـ ظمٚمٓمقا سمٞمٜمف وسملم همػمه ؾم٤مًمٙمقن ـمرىم٤ًم ُم

ة رسم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ ي٘مرسمقن إمم اعم٘مّمقد. وم٤من يم٤من هم٤مًمب٤ًم أّداه سم٤مٔظمًمٙمـ 

ّٓ ومٝم٤مًمؽ أو ُمرضمل ُٕمر اهلل، إُّم٤م يٕمّذهبؿ، وإُّم٤م يتقب قمٚمٞمٝمؿ  .6ش5إمم اعمٓمٚمقب، وإ

 ىمد سملّم اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٜمك »صمّؿ   َّة ، اًمذي يٓمٚمبف اإلٟمس٤من ذم قمد

 آي٤مت:

                                                 
 .327/ جمداًمبٞم٤من .1

 .1/137 اًمتبٞم٤من .2

 .1/52 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .488/ اًمبٞم٤من .4

 وهل: اًمتقسم٦م ؾمقرة ُمـ 176 آي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمف يِمٝمد يمام .5             

   . 

 .321/ جمداًمبٞم٤من .6
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ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:                     1. 

يـ هق   ومجٕمؾ اًمدِّ . 

وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:         2. 

 هق  ومجٕمؾ اشّمب٤مع اًمٜمّبّل  . 

ويمذا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:              *     

               3. 

وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:             4. 

يـ أراده اهلل شمٕم٤ممم ومجٞمع هذه أي٤مت اعمب٤مر يم٦م سمٞم٤من ُٕمر واطمد، وهق اًمدِّ

 .5شخلٚم٘مف

 اًمرواي٤مت

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك قمـ حمّٛمد سمـ احلسلم قمـ اًمٜمْض سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ ظم٤مًمد 

ىم٤مل: أوطمك اهلل إمم  سمـ ُم٤مّد قمـ حمّٛمد سمـ اًمٗمْمؾ قمـ اًمثامزم قمـ أيب ضمٕمٗمرا

 ٟمبّٞمف                 6  ىم٤مل: إّٟمؽ قمغم

 7وٓي٦م قمكّم وقمكّم هق اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ.

ـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ اسمـ حمبقب قمـ حمّٛمد سمـ قماًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ حمّٛمد 

ذم طمدي٨م: ىمٚم٧م:  اًمٗمْمٞمؾ قمـ أيب احلسـ اعم٤ميض           

              8،  ىم٤مل: إّن اهلل رضب ُمثؾ ُمـ طم٤مد قمـ

دي ُٕمره وضمٕمؾ ُمـ شمبٕمف ؾمقّي٤ًم قمغم ساط توٓي٦م قمكّم يمؿ يٛمٌم قمغم وضمٝمف ٓ هي

                                                 
 .161/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .61/ اًمزظمرف ؾمقرة .2

 .74 و 73/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .3

 .61/ يس رةؾمق .4

 .53 و 1/52 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5

 .43/ اًمزظمرف ؾمقرة .6

 .24ح ،1/416 اًمٙم٤مذم .7

 .22/ اعمٚمؽ ؾمقرة .8
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  ُمست٘مٞمؿ، و  1احلدي٨م. أُمػماعم١مُمٜملم 

ٜمل قمـ هِم٤مم سمـ  احلسان سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمبداهللاًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أمحد سمـ ُمٝمر

 2ىم٤مل: هذا ساُط قمكمٍّ ُمست٘مٞمٌؿ. احلٙمؿ قمـ أيب قمبداهلل

 .3اًمرواي٦م طمسٜم٦م ؾمٜمدًا سم٠ممحد وهل٤م إؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م إمم ؾمقرة احلجر

اًمّمدوق قمـ أسمٞمف قمـ حمّٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ اًمّمٚم٧م ]قمـ قمبداهلل سمـ 

ىم٤مل:  داهللاًمّمٚم٧م[ قمـ يقٟمس سمـ قمبداًمرمحـ قمـ قمبٞمداهلل ]سمـ[ احلٚمبل قمـ أيب قمب

   4.أُمػماعم١مُمٜملم قمكم 

اًمّمدوق قمـ أمحد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ مح٤مد سمـ 

 :ذم ىمقل اهلل قمٞمسك قمـ أيب قمبداهلل         ىم٤مل: هق

 :ىمقًمف اعم١مُمٜملموُمٕمرومتف، واًمدًمٞمؾ قمغم اّٟمف أُمػم أُمػماعم١مُمٜملم      

           5 ذم أم اًمٙمت٤مب ذم ىمقًمف وهق أُمػماعم١مُمٜملم :    

   .6 

 .7اًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمسٜمد ٓ سم٠مس هب٤م ورواه٤م اًم٘مٛمل ذم شمٗمسػمه

إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ قمـ قمبٞمداهلل سمـ اًمّمدوق قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ قمبداهلل قمـ 

: ي٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ُمقؾمك اًمٕمبّز قمـ ؾمٕمد سمـ ـمريػ قمـ أيب ضمٕمٗمر

ّٓ ُمـ يم٤من  قمكم إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أىمٕمد أٟم٤م وأٟم٧م وضمؼمئٞمؾ قمغم اًمٍماط ومٚمؿ َيز أطمٌد إ

 8ُمٕمف يمت٤مب ومٞمف سمراة سمقٓيتؽ.

سمـ ؾمٜم٤من قمـ اعمٗمْمؾ اًمّمدوق قمـ أسمٞمف قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ حمّٛمد 

                                                 
 .91ح ،1/432 اًمٙم٤مذم .1

 .1/424 اًمٙم٤مذم .2

 .41/ احلجر ؾمقرة .3

 .2ح ،32/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .4

 .4/ اًمزظمرف ؾمقرة .5

 .3ح ،32/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .6

 .1/28 اًم٘مٛمل شمٗمسػم .7

 .5ح ،35/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .8
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ىم٤مل: ًمٞمس سملم اهلل وسملم  سمـ قمٛمر قمـ صم٤مسم٧م اًمثامزم قمـ ؾمّٞمد اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلسلم

 طمجتف طمج٤مب ومال هلل دون طمجتف ؾمؽم، ٟمحـ أسمقاب اهلل وٟمحـ   

 1ريم٤من شمقطمٞمده وٟمحـ ُمقضع رّسه.أوٟمحـ قمٞمب٦م قمٚمٛمف وٟمحـ شمرامج٦م وطمٞمف وٟمحـ 

 ة قمٜمدي.اًمسٜمد ُمٕمتؼم

اًمّمدوق قمـ أمحد سمـ احلسـ اًم٘مٓم٤من قمـ قمبداًمرمحـ سمـ حمّٛمد احلسٞمٜمل قمـ 

أمحد سمـ قمٞمسك اًمٕمجكم قمـ حمّٛمد سمـ أمحد اًمٕمزرُمل قمـ قمكم سمـ طم٤مشمؿ اعمٜم٘مري قمـ 

قمـ اًمٍماط. وم٘م٤مل: هق اًمٓمريؼ إمم ُمٕمروم٦م  اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمبداهلل

ذم أظمرة. وأُّم٤م اًمٍماط اًمذي ذم اًمدٟمٞم٤م ومه٤م ساـم٤من: ساط ذم اًمدٟمٞم٤م وساط  اهلل

ومٝمق اإلُم٤مم اعمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م، ُمـ قمرومف ذم اًمدٟمٞم٤م واىمتدى هبداه ُمّر قمغم اًمٍماط اًمذي 

هق ضمرس ضمٝمٜمؿ ذم أظمرة، وُمـ مل يٕمرومف ذم اًمدٟمٞم٤م زًّم٧م ىمدُمف قمـ اًمٍماط ذم أظمرة 

 2ومؽمدى ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ.

 :ذم ىمقًمف قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمسٜمده اعمقصمؼ قمـ أيب قمبداهلل     

  .3ىم٤مل: اًمٓمريؼ وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم 

ىم٤مل:  اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ داود سمـ ومرىمد قمـ أيب قمبداهلل     

   4.صٚمقات اهلل قمٚمٞمفيٕمٜمل أُمػماعم١مُمٜملم 

 ىم٤مل: واهلل ٟمحـ  اًم٘مٛمل سم٤مؾمٜم٤مد إمم أيب قمبداهلل  .5 

اًمثٕمٚمبل سم٢مؾمٜم٤مده ذم ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم         ىم٤مل: ساط

 6.وآًمف حمّٛمد

وذم شمٗمسػم ويمٞمع سمـ اجلَّراح، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمبداهلل سمـ قمّب٤مس، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                 
 .6ح ،35/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .1

 .1ح ،32/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .2

 .1/28 اًم٘مٛمل شمٗمسػم .3

 .25ح ،1/176 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .4

 شمٗمسػم ذم ٟمقراًمث٘مٚملم قمـ وٟم٘مؾ 89ح ،1/36 ٟمقراًمث٘مٚملم شمٗمسػم ذم قمٜمف وٟم٘مؾ 1/139 اًم٘مٛمل شمٗمسػم .5

 .1/67 اًمدىم٤مئؼ يمٜمز

 .3/73 ؿمٝمرآؿمقب اسمـ ُمٜم٤مىم٥م :86ح ،1/57 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد :1/127 واًمبٞم٤من اًمٙمِمػ .6
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      ،  َاًمِٕمب٤مد: أرؿِمدٟم٤م إمم طُم٥مِّ حمّٛمد وأهِؾ ىم٤مل: ىمقًمقا َُمٕم٤مِذ 

 1سَمٞمتِف.

، ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: احلّٛمقئل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ظمٞمثٛم٦م اجلٕمٗمل، قمـ أيب ضمٕمٗمر

ٟمحـ ضمٜم٥ُم اهلل، وٟمحـ َصٗمقشُمف، وٟمحـ ظِمػمشُمف، وٟمحـ َُمسَتقدع َُمقاري٨م إٟمبٞم٤مء، 

ئؿ آؾمالم، ، وٟمحـ طمّج٦م اهلل، وٟمحـ أريم٤مُن اإليامن، وٟمحـ َدقم٤موٟمحـ ُاُمٜم٤مء اهلل

وٟمحـ ُِمـ رمح٦ِم اهلل قمغم ظَمٚمِ٘مف، وٟمحـ سمٜم٤م يٗمتَح اهلل وسمِٜم٤م خَيتِؿ، وٟمحـ أئّٛم٦م اهلُدى، وٟمحـ 

وٟمحـ َُمٜم٤مر اهلُدى، وٟمحـ اًمس٤مسم٘مقن، وٟمحـ أظمرون، وٟمحـ اًمَٕمَٚمؿ  ضمك،َُمّم٤مسمٞمح اًمدُّ 

ؼ، وَُمـ شم٠مظّمر قمٜم٤م هَمِرق، وٟمحـ ىم٤مدة اًمُٖمر ا ٚملم، اعَمرومقع ًمٚمخٚمؼ، َُمـ متّسؽ سمٜم٤م حَلِ عُمَحجَّ

وٟمحـ ظمػمة اهلل، وٟمحـ اًمٓمريؼ اًمقاضح واًمٍّماط اعُمست٘مٞمؿ إمم اهلل، وٟمحـ ُمـ ٟمٕمٛم٦ِم 

قمغم ظَمٚمِ٘مف، وٟمحـ اهلُداة إمم اجلَٜم٦ِّم، وٟمحـ قُمرى اإلؾمالم، وٟمحـ اجلُسقر  اهلل

ٜم٤مم إقمغٰم  ؼ، وٟمحـ اًمسَّ واًمَ٘مٜم٤مـمِر، َُمـ ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م مل َيسبِؼ، وُمـ خّتٚمػ قمٜمٝم٤م حُمِ

اًمّرمح٦م، وسمٜم٤م ُيسَ٘مقن اًمَٖمْٞم٨م، وٟمحـ اًمذيـ سمٜم٤م ُيٍَمف  ؿ، وٟمحـ سمٜم٤م ُيٜمِزل اهللوإقمٔمَ 

 2.قمٜمُٙمؿ اًمَٕمذاب، ومَٛمـ قمَرومٜم٤م وأسمٍَمٟم٤م وقمَرف طمّ٘مٜم٤م وأظمذ سم٠مُمِرٟم٤م ومٝمق ُمٜم٤ّم وإًمٞمٜم٤م

 ٧مأٟم٧م دمد صمالصملم رواي٦م ـمبّ٘م        قمغم أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم يمت٤مب

 .٤مومراضمٕمٝم 3قامل اًمٕمٚمقمقم

 

                           

 

   سمدل ُمـ  وسمٞم٤من ًمٚمٍماط اعمست٘مٞمؿ ذم أي٦م اًمس٤مسم٘م٦م، قمغم

٤مًمٜمسب٦م، ووم٤مئدشمف ف اعم٘مّمقد سمٟمّ أ، وهق ذم طمٙمؿ شمٙمرير اًمٕم٤مُمؾ ُمـ طمٞم٨م سمدل اًمٙمؾ»ٟمحق 

اًمتقيمٞمد واًمتٜمّمٞمص قمغم أن ـمريؼ اعمسٚمٛملم هق اعمِمٝمقد قمٚمٞمف سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم آيمد وضمف 

 اًمذي ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف أن اًمٓمريؼ ف ُمـ اًمبلّم وأسمٚمٖمف ٕٟمف ضمٕمؾ يم٤مًمتٗمسػم واًمبٞم٤من ًمف ومٙم٠مٟمّ 

                                                 
 .676ح ،1/328 اعمرام هم٤مي٦م :3/73 ؿمٝمرآؿمقب اسمـ ُمٜم٤مىم٥م :87ح ،1/57 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد .1

 .674ح ،1/327 اعمرام هم٤مي٦م :523ح ،2/253 اًمسٛمٓملم ومرائد .2

 .(19-37/)15 اعمجٚمد ُمـ اًمث٤مين اًم٘مسؿ اًمٕمٚمقم، قمقامل .3
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 .1شاعم١مُمٜملماعمست٘مٞمؿ ُم٤م يٙمقن ـمريؼ 

وأّن اعمٓمٚمقب ًمٞمس جمّرد طمدوث ، ٕمّهٞم٦م اعمقضقع، وإٟمام يمّرر ًمٗمظ »

اهلداي٦م وم٘مط، سمؾ سم٘م٤مؤه٤م واسم٘م٤مؤه٤م: وىمد سملّم شمٕم٤ممم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ سمٜمٗمسف، ّٕن ساـم٤ًم 

يٙمقن ُمبدؤه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وُمٜمتٝم٤مه إًمٞمف، يمٞمػ يٛمٙمـ وصٗمف، سم٠مّي وضمف يتحّ٘مؼ ٟمٕمتف؟!! 

ّٓ سمام وصٗمف اخل٤مًمؼ سم٤مًم٘مقل اجل٤مُمع ذم ىمق  ًمف: ومال ي٘مدر اعمخٚمقق أن يّمٗمف، إ  

        2ش. 

  .اؾمؿ ُمقصقل ذم حمّؾ ضمر سم٤مٓض٤موم٦م 

     .اًمٜمِّٕمٛم٦ُم اًمتل أٟمٕمؿ هب٤م قمغم اعمذيمقريـ وإن مل »ومٕمؾ ُم٤مض  ووم٤مقمٚمف

شُمذيمر ذم اًمّٚمٗمظ، وم٤مًمٙمالم يدّل قمٚمٞمٝم٤م: ّٕٟمف عّم٤م ىم٤مل:         وسمّٞمٜم٤م ،

 .3شاعمراد سمذًمؽ، صمّؿ سملّم أّن هذا ساط ُمـ أٟمٕمٛم٧ُم قمٚمٞمٝمؿ هب٤م، ومٚمؿ حَيَت٩ْم إمم إقم٤مدة اًمّٚمٗمظ

سم٤مًمٜمٕمٛم٦م وزي٤مدهت٤م، وُمـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اًمذيـ اإلومْم٤مل »واإلٟمٕم٤مم هق 

 ؾمٚمٙمقا    ومل يٛمؾ هبؿ اهلقى إمم ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من، وًمذًمؽ ىمد وم٤مزوا

 .4شف وم٤مزوا سمرضقان ُمـ اهللسم٤محلٞم٤مة اًمدائٛم٦م واًمسٕم٤مدة إسمدي٦م، وومقق ذًمؽ يمٚمّ 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم ،   أٟمٕمؿ

اهلل      :وهؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم                       

                           5. 

    صٗم٦م ًمِـ   أو سمدل ُمـ اًمْمٛمػم    . 

     ،اًمٖمْم٥م: اًمسخط وشم٘م٤مسمٚمف اًمرمح٦م، و »ُمْم٤مف إًمٞمف    

      هؿ اًمذيـ شمقهمٚمقا ذم اًمٙمٗمر وقمٜمدوا قمـ احلؼ، وٟمبذوا آي٤مت اهلل، وراء

فمٝمقرهؿ، وٓ يراد سمف ُمٓمٚمؼ اًمٙم٤مومر:                      

                                                 
 .1/32 اًمبٞمْم٤موي سمتٗمسػم اعمٕمروف ويؾاًمت٠م وأرسار اًمتٜمزيؾ أٟمقار .1

 .1/54 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .1/136  اًمتبٞم٤من .3

 .489/ اًمبٞم٤من .4

 .69/ اًمٜمس٤مء ؾمقرة .5
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          12ش. 

يـ »ىم٤مل اًمِمٞمخ:  : ّٕٟمف شمٕم٤ممم ىمد أظمؼم هؿ اًمٞمٝمقد قمٜمد مجٞمع اعمٗمرسِّ اخل٤مصِّ واًمٕم٤ممِّ

 .3شأّٟمف همْم٥َم قمٚمٞمٝمؿ وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير

أىمقل: أؿم٤مر اًمِمٞمخ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اًمٞمٝمقد:               

                                      

                  4. 

      [ ذم حمّؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ٓؾمؿ اعمٗمٕمقل٦مٛمٚماجلضم٤مر وجمرور ]ؿمبف 

    أو ًمٗمٕمٚمف سمت٘مدير: هُمّم٥م قمٚمٞمٝمؿ. 

اعمست٘مٞمؿ سمٍماط اًّمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمف هل: أّن ٙمت٦م ذم إشمب٤مع اًمٍماط ٜموًمٕمّؾ اًم»

ّٓ سم٤مقمتب٤مر طم٤مل  اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ عّم٤م يم٤من أُمرًا ُمٕمٜمقّي٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ٓ يٙم٤مد ئمٝمر ذم هذا اًمٕم٤ممل إ

 ّٓ ؾم٤مًمٙمٞمف اعمتحّ٘م٘ملم سمح٘م٤مئ٘مف واشّمبع سمٍماـمٝمؿ، يمام أّن ؾم٤مئر اًمسبؾ اعمٜمحروم٦م همػم فم٤مهرٍة إ

ٝمؿ اًّمذيـ هؿ أهؾ احلّؼ سم٤معمٖم٤ميرة ًمٚمٓم٤مئٗمتلم ذم أصح٤مهب٤م، ومٜم٤مؾم٥م إشمب٤مع ذيمر اعمٜمٕمؿ قمٚمٞم

إظُمريلم، اًّمذيـ هؿ ؾم٤مًمٙمقا اًمسبؾ اعمٜمحروم٦م طمتّك يّتْمح طم٤مل اًمٍماط اعمٓمٚمقب 

 واًمٓمرق اعمبٖمقض٦م.

وًمٕمّؾ ومٞمف إؿم٤مرة إمم ـمٚم٥م آىمتداء سم٠مئّٛم٦م اهلداي٦م واهلرب قمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ، ومٞمِمتٛمؾ 

قمـ أقمدائٝمؿ،  ىأوًمٞم٤مئف ؾمبح٤مٟمف، واًمتؼمّ  أي٦م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م أوًمٞم٤مئف، وخم٤مًمٗم٦م أقمدائف، وشمقمّم 

ّٓ سم٤مًمتقمّم واًمتؼّمى  .5شوهبام يٙمٛمؾ اهلداي٦م اعمٓمٚمقسم٦م: إذ ٓ يتّؿ آيامن إ

 .قم٤مـمٗم٦م   .زائدة ضم٤مءت شم٠ميمٞمدًا ًمٚمٜمٗمل أو سمٛمٕمٜمك همػم 

   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم         .أو ُمْم٤مف إًمٞمف 

سمٚمف اهلدى، واًمْم٤مًّمقن هؿ اًمذيـ ؾمٚمٙمقا همػم ـمريؼ اهلدى اًمْمالل: اًمتٞمف وي٘م٤م»

                                                 
 .176/ اًمٜمحؾ ؾمقرة .1

 .497/ اًمبٞم٤من .2

 .1/147 اًمتبٞم٤من .3

 .67/ اعم٤مئده ؾمقرة .4

 .341/ جمداًمبٞم٤من .5



 61  ............................................................................  7 / احلٛمد ؾمقرة

ٝمؿ دون اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ذم ؿمدة وم٠موم٣م هبؿ إمم اهلالك إسمدي واًمٕمذاب اًمدائؿ، وًمٙمٜمّ 

ّٓ أّنؿ مل اًمٙمٗمر، ّّٕن  ؿ وإن ضٚمقا اًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ قمـ شم٘مّمػم ذم اًمبح٨م واًمٗمحص، إ

 .1شيٕم٤مٟمدوا احلؼ سمٕمد وضقطمف

ّٕٟمف ىم٤مل: هؿ اًمٜمّم٤مرى: »ىم٤مل اًمِمٞمخ:           2  :وىم٤مل

       3  5ش4يٕمٜمل اًمٜمّم٤مرى. وروي ذًمؽ قمـ اًمٜمبّل. 

 شمٜمبٞمفٌ 

رادة آٟمت٘م٤مم، وإذا ُأؾمٜمد إمم احلّؼ صمقران اًمٜمٗمس إلأصؾ اًمٖمْم٥م : »ىم٤مل اجلد

ُمبدء اًمٖم٤مي٦م ذم طم٘م٤مئؼ  ومٝمق سم٤مقمتب٤مر اًمٖم٤مي٦م، يم٤مًمرمح٦م، قمٜمدهؿ. واًمٔم٤مهر قمٜمدٟم٤م حتّ٘مؼ

 إؾمامء اعمخٚمقىم٦م.

هق اًمٕمدول قمـ اًمٍماط اًمسقّي وًمق ظمٓم٠ًم، وأصٚمف قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ش اًمْمالل»و 

 اًمٖمٞمبقسم٦م، ضّؾ اعم٤مء ذم اًمّٚمبـ إذا هم٤مب ومٞمف، وضّؾ اًمٙم٤مومر هم٤مب قمٜمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

       6. 

ومٞمدظمؾ ذم           يمّؾ شمٗمريط وشم٘مّمػم ُمقضم٥م ًمٚمٖمْم٥م: إذ

صغّم اهلل اعمٗمرط هق اعمٕمرض اعمدسمر، ومٝمق اًمبٕمٞمد، يمام ومٕمٚم٧م اًمٞمٝمقد سمٛمقؾمك وقمٞمسك وحمّٛمد 

، وذم قمٚمٞمف وآًمف وقمٚمٞمٝمام   يمّؾ إومراط وهمٚمّق: إذ اعمٗمرط هق اعمج٤موز اًّمذي هم٤مب قمٜمف

                                                 
 .497/ اًمبٞم٤من .1

 .77/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .78/ ةاعم٤مئد ؾمقرة .3

 :87/ قمكم سمـ زيد اًمِمٝمٞمد شمٗمسػم :1/29 اًم٘مّٛمّل  شمٗمسػم :27 و 17 ت 24 و 1/22 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .4

 ًمٚمسجست٤مينّ  اًم٘مرآن همري٥م :38/ ىمتٞمب٦م ٓسمـ اًم٘مرآن همري٥م :1/6 واًمٕمٞمقن اًمٜمٙم٧م :2/ اعم٘مب٤مس شمٜمقير

 اًمٕمٔمٞمؿ ًم٘مرآنا شمٗمسػم :84/ اعمِمٙمؾ شمٗمسػم :45/ اعمٚم٘مـ ٓسمـ اًم٘مرآن همري٥م :379/ اًم٘مٚمقب( )ٟمزه٦م

 (83-87/)1 اعمٜمثقر اًمدرّ  (:62-64/)1 اًمبٞم٤من ضم٤مُمع :47-42 ت ،1/31 اًمرازّي  طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ

 :5/77 و 4/378 طمٜمبؾ سمـ أمحد ُمسٜمد :2954ح ،5/274 اًمؽمُمذّي  ؾمٜمـ وُمّم٤مدره: 5/395 و

 .8/137 اًمب٤مري ومتح :6/317 اًمزوائد جمٛمع

 .1/147 اًمتبٞم٤من .5

 .17/ اًمسجدة ؾمقرة .6
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عمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ يمّؾ وؾمط : يدظمؾ ذم ساط ااعمٓمٚمقب: يم٤مًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٜمسب٦م إمم قمٞمسك

 واؾمت٘م٤مُم٦م ذم قمٛمؾ أو اقمت٘م٤مد. يمذا ىمٞمؾ.

وًمٕمّؾ إومم أن يٕمّد اجل٤مطمد ًمٚمحّؼ، واعمٕم٤مٟمد ًمف، واًمٕم٤ميص ًمف قمـ قمٚمؿ وُم٤م 

سمحٙمٛمف ُمـ اعم٘مٍّم اًّمذي هتّٞم٠م ًمف أؾمب٤مب اهلداي٦م واًمرؿم٤مد، وأقمرض قمٜمف وقم٤مٟمد، وأُمر 

قمٚمٞمف اًّمذي أظمٓم٠مه واقمت٘مد  قمغم ظمالومف ُمٖمْمقسم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، واعمريد ًمٚمحّؼ واًمٓم٤مقم٦م اعم٘مبؾ

ظمالومف، أو سم٘مل طمػماٟم٤ًم ض٤مًٓ، وم٤مّن اًمْم٤مّل ُمريد ًمٚمٛم٘مّمقد وًمٙمٜمّف أظمٓم٠م، وًمق قمرض ًمف 

شم٘مّمػم ُم٤م ذم ـمٚم٥م اهلداي٦م وم٤معمتقضّمف إمم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ اعمخٓمئ قمٜمف، وًمق سمسب٥م قمدم 

ٜم٤مد أو سمذل اجلٝمد سمٙمامًمف ذم حتّمٞمؾ اعم٘مّمقد ض٤مّل قمٜمف، واعمدسمر قمٜمف داّل ٓؾمتٙمب٤مر أو قم

 قمّمبّٞم٦م هق اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م، وّّٕنؿ اعمستٙمٛمٚمقن ٓؾمتح٘م٤مق اًمٖمْم٥م.

وهذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ طم٤مل اًمٞمٝمقد، يمام ئمٝمر ُمـ شمّمّٗمح أطمقاهلؿ اعمذيمقرة ذم 

أي٤مت وإظمب٤مر وأصم٤مر. وإّول هق اًمٔم٤مهر ُمـ طم٤مل اًمٜمّم٤مرى، يمام أّن اًمٔم٤مهر ُمـ 

ام رومقن اإلُم٤مم هق إّول، ومٞمٜمٓمبؼ سمًمِمّٙم٤مك اًّمذيـ ٓ يٕمطم٤مل اًمٜمّّم٤مب هق اًمث٤مين، وُمـ ا

 .. ..٤مًّملم ذم اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦مذيمر اًمرواي٤مت اعمذيمقرة يمّٚمٝم٤م ؾمقى قمّد اًمٞمٝمقد ُمـ اًمْم

ويٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ سم٤مقمتب٤مر قمدم ىمبقهلؿ اًمقٓي٦م قمـ ضمٝمٚمٝمؿ هب٤م، وإن يم٤مٟمقا 

مل يدظمؾ حت٧م اًمديـ يمٞمػ ُمٕم٤مٟمديـ ذم ضمحد اًمٜمبّقة ًمٙمٜمّٝمؿ ض٤مًّمقن قمـ اإلُم٤مُم٦م: إذ ُمـ 

ئمٝمر ًمف صح٦م اًمقٓي٦م، سمؾ ًمٕمّؾ يمثػمًا ُمٜمٝمؿ مل يتّمقروا اًمقٓي٦م ٟمٗمٞم٤ًم وإصمب٤مشم٤ًم ًمبٕمدهؿ قمـ 

 إصؾ. وي٘مّرب اًمت٘مٞمٞمد ًمسبؼ اًمٜمّّم٤مب، وسمف َيٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمرواي٦م إومم.

  ٟمٗمسفقمٚم٦َّم قمدوًمف ؾمبح٤مٟمف قمـ إؾمٜم٤مد اًمٖمْم٥م إمم

ُمع اًمتٍميح  ضمّؾ ؿم٠مٟمفد اًمٖمْم٥م إمم ٟمٗمسف هذا، وًمٕمّؾ ذم قمدوًمف ؾمبح٤مٟمف قمـ إؾمٜم٤م

ٟمٕم٤مم إًمٞمف ؾمبح٤مٟمف شمِمٞمٞمدًا عمٕم٤ممل اًمٕمٗمق واًمرمح٦م، وشم٠مؾمٞمس٤ًم عمب٤مين ؾمٜم٤مد ُم٘م٤مسمٚمف وهق اإل٢مسم

ٟمٕم٤مم ٓ همػم، ُمع أّن ىمْمّٞم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م أن ي٘مقل اجلقد واًمٙمرم، طمّتك يم٠مّن اًمّم٤مدر قمٜمف هق اإل

ٝم٤م اخلػم واًمنّم ُمع اًمتٗمٙمٞمؽ همػم اًّمذيـ همْمب٧م قمٚمٞمٝمؿ يمجٛمٚم٦م ُمـ اعمقاضع اًّمتل مجع ومٞم

 سمٞمٜمٝمام.

وأيْم٤ًم ٟمسب٦م اخلػم إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف اسمتدائّل: ّٕٟمف ُم٘مّمقد ًمٜمٗمسف، وٟمسب٦م ظمٚمؼ اًمنّم 

إًمٞمف سم٤مقمتب٤مر صدور ؾمب٥م اىمت٣م ظمٚم٘مف وهق شمبٕمّل، وم٤معمقضم٥م ًمقىمقع اًمنّم هق ؾمقء طم٤مل 
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اًمتقضّمف قمغم اًمبٕمد، واعمقضم٥م ًمٚمخػم هق صٗم٤مت اًمرّب وقمٜم٤ميتف ورمحتف، يمام ورد ذم دقم٤مء 

 .2ش1شواخلػم ذم يديؽ واًمنّم ًمٞمس إًمٞمؽ»ُم٤م سمب٤مزم: 

 شمذيمرة: ٓ َيقز اًمت٠مُملم ذم اًمّمالة

، شآُملم»أن ي٘مقَل اًم٘م٤مريُء قمٜمد ظم٤ممت٦ِم احلٛمد: وٓ َيقز قمٜمدٟم٤م : »ىم٤مل اًمِمٞمخ

وم٢مْن ىم٤مل ذًمؽ ذم اًمّمالِة ُمتٕمّٛمدًا سمٓمٚم٧م صالشمف: ّٕٟمف يمالٌم ٓ يتٕمّٚمؼ سم٤مًمّمالة، وّٕٟمف 

 يست٘مّؾ سمٜمٗمسف، وإّٟمام يٗمٞمُد إذا يم٤من شم٠مُمٞمٜم٤ًم قمغم ُم٤م شم٘مّدم.يمالٌم ٓ 

 وُمتك ىمّمَد سمام شم٘مّدم اًمدقم٤مَء مل يٙمـ شم٤مًمٞم٤ًم ًمٚم٘مرآن، ومتبٓمؾ صالشُمف.

 وإْن ىمّمد اًمتالوة ٓ يٙمقن داقمٞم٤ًم ومال يّمحُّ اًمت٠مُملم.

وإن ىمّمَدمُه٤م ومٕمٜمد يمثػٍم ُمـ آُصقًمٞملم أّن اعمٕمٜمٞملم اعمختٚمٗملم ٓ يّمحُّ أْن ُيرادا 

ظ واطمد، وُمـ أضم٤مز ذًمؽ ـ وهق اًمّمحٞمح ـ ُمٜمع ُمٜمف: ًم٘مٞم٤مم اًمدًٓم٦م قمغم اعمٜمع ُمـ سمٚمٗم

 ذًمؽ.

 .4ش3ومألضمؾ ذًمؽ مل َيز

 اًمرواي٤مت

اًمّمدوق قمـ احلسـ سمـ حمّٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اهل٤مؿمٛمل قمـ ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم 

قمـ حمّٛمد سمـ احلسـ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أًمقان سمـ حمّٛمد قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير قمـ ضمٕمٗمر سمـ 

 ذم احلٛمد  ٤مل: ىمقل اهللىم حمّٛمد            يٕمٜمل حمّٛمدًا وذريتف

 5.صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ

                                                 
 اًمتٝمذي٥م ذم اًمٓمقد واًمِمٞمخ :7ح اًمّمالة، اومتت٤مح سم٤مب ،3/317 اًمٙم٤مذم ذم اًمٙمٚمٞمٜمل رواه .1

 اإلطمرام، شمٙمبػمة أسمقاب ُمـ 8 سم٤مب ،4/723 اًمقؾم٤مئؾ ذم وهٙمذا :12ح اًمّمالة، يمٞمٗمٞم٦م سم٤مب ،2/67

 .1ح

 .(338-347/) جمداًمبٞم٤من .2

 وُمـ .1/17 اًمِمٞمٕم٦م قلُأص إمم اًمذريٕم٦م :6 ومّمؾ ،1/49 اًمٗم٘مف ُأصقل ذم اًمٕمّدة ذم: ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ .3

 آٟمتّم٤مر وٓطمظ :1/22 اعمٕمتٛمد :246-247 ُمس٠مًم٦م ،235-236/ اًمٗم٘مف ُأصقل ذم اًمؼمه٤من اًمٕم٤مُّم٦م:

 اإلؾمالم ذايع ذح ذم اًمٙمالم ضمقاهر :8/196 اًمٜم٤مفمرة احلدائؼ :41 ُمس٠مًم٦م ،144/ اعمرشم٣م ًمٚمسّٞمد

 .اًمٗمري٘ملم ًمدى يمثػم وهمػمه٤م 2/367 اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح :17/2

 .1/144 اًمتبٞم٤من .4

 .7ح ،36/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .5
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اًمّمدوق قمـ احلسـ سمـ حمّٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اهل٤مؿمٛمل قمـ ومرات سمـ إسمراهٞمؿ قمـ 

قمبٞمد سمـ يمثػم قمـ حمّٛمد سمـ ُمروان قمـ قمبٞمد سمـ حيٞمك قمـ ُمٝمران اًمٕمٓم٤مر قمـ حمّٛمد سمـ 

 : ذم ىمقل اهلل قمـ ضمده ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل احلسلم قمـ أسمٞمف  

                        اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م  ىم٤مل: ؿمٞمٕم٦م قمكم

 1مل يٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ مل يْمّٚمقا. قمٚمٞمٝمؿ سمقٓي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ؾمػ قمـ حمّٛمد سمـ زي٤مد و قمكم سمـ اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اعمٗمرس قمـ يق

  ذم ىمقل اهلل حمّٛمد سمـ ؾمٞم٤مر قمـ أسمقهيام قمـ اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمري  

         أي ىمقًمقا: اهدٟم٤م ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتقومٞمؼ ًمديٜمؽ

 :وـم٤مقمتؽ وهؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل                       

                          2 وطمٙمك هذا .

 .سمٕمٞمٜمف قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

ىم٤مل صمّؿ ىم٤مل: ًمٞمس ه١مٓء اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤معم٤مل وصح٦م اًمبدن وإن يم٤من يمّؾ هذا 

٦م ُمـ اهلل فم٤مهرة أٓ شمرون أّن ه١مٓء ىمد يٙمقٟمقن يمّٗم٤مرًا أو ومّس٤مىم٤ًم؟ ومام ٟمدسمتؿ إمم أن ٟمٕمٛم

شمدقمقا سم٠من شمرؿمدوا إمم ساـمٝمؿ وإّٟمام ُاُمرشمؿ سم٤مًمدقم٤مء سم٠من شمرؿمدوا إمم ساط اًمذيـ ُاٟمٕمؿ 

قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٓيامن ]سم٤مهلل[ وشمّمديؼ رؾمقًمف وسم٤مًمقٓي٦م عمحّٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ وأصح٤مسمف 

 وسم٤مًمت٘مٞم٦م احلسٜم٦م اًمتل يسٚمؿ هب٤م ُمـ ّذ قمب٤مد اهلل وُمـ اًمزي٤مدة ذم آصم٤مم اخلػّميـ اعمٜمتجبلم

هيؿ سم٠مذاك وأذى اعم١مُمٜملم وسم٤معمٕمروم٦م سمح٘مقق ٕمزأقمداء اهلل ويمٗمرهؿ، سم٠من شمدارهيؿ وٓ شم

 3احلدي٨م. ،اإلظمقان ُمـ اعم١مُمٜملم

 قمـ ىمقل اهلل اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمبداهلل

شمٕم٤ممم               .4ىم٤مل: هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

أّٟمف ىم٤مل: صمامن ظمّم٤مل ُمـ اًمٙمراضمٙمل روٰى ُمرومققم٤ًم قمـ ؾمّٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل

                                                 
 .8ح ،36/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .1

 .69/ اًمٜمس٤مء ؾمقرة .2

 .9ح ،36/ إظمب٤مر ُمٕم٤مين .3

 .27ح ،1/176 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .4
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 قمٛمؾ هب٤م ُمـ ُأُّمتل طمنمه اهلل شمٕم٤ممم ذم مجٚم٦م اًمٜمبٞمّلم واًمّمّدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم.

طم٤مضّم٤ًم، وأهم٤مث ُمٚمٝمقوم٤ًم، وأقمتؼ  ىمٞمؾ: ُم٤م هل ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل: ُمـ زّود

، وأـمٕمؿ ضم٤مئٕم٤ًم، وأروى قمٓمِم٤مٟم٤ًم، وص٤مم يقُم٤ًم ؿمديد  ًٓ مٚمقيم٤ًم، ورسّمك يتٞماًم، وهدى ض٤م

 1احلّر.

ىم٤مل: ىم٤مل  اعمجٚمز ٟم٘ماًل ُمـ شمٗمسػم اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمسٙمري

 2: يمّؾ ُمـ يمٗمر سم٤مهلل ومٝمق ُمٖمْمقب قمٚمٞمف وض٤ملٌّ قمـ ؾمبٞمؾ اهلل.أُمػماعم١مُمٜملم

 ؾمقرة احلٛمدمجٞمع طمقل شمٗمسػم اًمقاردة  اًمرواي٤مت

ؾمٜم٤مده إمم اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ومٞمام ؾم٠مًمف ُمـ اًمٕمٚمؾ قمـ اإلُم٤مم ٢ماًمّمدوق سم

ف ىم٤مل: ُاُمر اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرأة ذم اًمّمالة ًمئال يٙمقن اًم٘مرآن ُمٝمجقرًا ُمْمّٞمٕم٤ًم، ٟمّ أ اًمرض٤م

وًمٞمٙمـ حمٗمقفم٤ًم ُمدروؾم٤ًم ومال يْمٛمحّؾ وٓ َيٝمؾ، واّٟمام سمدء سم٤محلٛمد دون ؾم٤مئر اًمسقر 

ّٟمف ًمٞمس رء ُمـ اًم٘مرآن واًمٙمالم مجع ومٞمف ُمـ ضمقاُمع اخلػم واحلٙمٛم٦م ُم٤م مجع ذم ؾمقرة ٕ

 احلٛمد وذًمؽ أّن ىمقًمف     داء عم٤م أوضم٥م اهللأإّٟمام هق  قمغم ظمٚم٘مف ُمـ

 اًمِمٙمر وؿمٙمر عم٤م ووّمؼ قمبده ُمـ اخلػم.

     ؽ ٓ همػمه.شمقطمٞمد ًمف وحتٛمٞمد وإىمرار سم٠مّٟمف هق اخل٤مًمؼ اعم٤مًم 

       ٔ ئف وٟمٕمامئف قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف.ٓاؾمتٕمٓم٤مف وذيمر 

       َي٤مب ُمٚمؽ إإىمرار ًمف سم٤مًمبٕم٨م واحلس٤مب واعمج٤مزاة و

 َي٤مب ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م.٢مأظمرة ًمف يم

     ه.رهمب٦م وشم٘مّرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ذيمره واظمالص ًمف سم٤مًمٕمٛمؾ دون همػم 

       اؾمتزادة ُمـ شمقومٞم٘مف وقمب٤مدشمف واؾمتداُم٦م عم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف

 وٟمٍمه.

       ٚمف واؾمتزادة ذم اعمٕمروم٦م حباؾمؽمؿم٤مد ًمديٜمف واقمتّم٤مم سم

 .ًمرسّمف

                                                 
 .257 رىمؿ صمامٟمٞم٦م، سم٤مب ،1ح ،181/ اخلقاـمر وري٤مض٦م اجلقاهر ُمٕمدن .1
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             ٤م ىمد شم٘مّدم ُمـ شمقيمٞمد ذم اًمس١مال واًمرهمب٦م وذيمر عم

 ٟمٕمٛمف قمغم َأوًمٞم٤مئف ورهمب٦م ذم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ.

             اؾمتٕم٤مذة ُمـ أن يٙمقن ُمـ اعمٕم٤مٟمديـ اًمٙم٤مومريـ

 اعمستخّٗملم سمف وسم٠مُمره وّنٞمف.

     اقمتّم٤مم ُمـ أن يٙمقن ُمـ اًمذيـ ضّٚمقا قمـ ؾمبٞمٚمف ُمـ همػم ُمٕمروم٦م

 ٜمقن صٜمٕم٤ًم.وهؿ حيسبقن أّّنؿ حيس

وم٘مد اضمتٛمع ومٞمف ُمـ ضمقاُمع اخلػم واحلٙمٛم٦م ُمـ أُمر أظمرة واًمدٟمٞم٤م ُم٤م ٓ َيٛمٕمف 

 1رء ُمـ إؿمٞم٤مء.

 اًمرواي٦م ُمٕمتؼمة آؾمٜم٤مد.

اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اعمٗمرس إؾمؽمآسم٤مدي قمـ يقؾمػ سمـ حمّٛمد سمـ زي٤مد 

قمـ  ٤مئفقمـ آسم وقمكم سمـ حمّٛمد سمـ ؾمٞم٤مر قمـ أسمقهيام قمـ اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمري

: ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ىمّسٛم٧م وم٤محتف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أُمػماعم١مُمٜملم

 اًمٙمت٤مب سمٞمٜمل وسملم قمبدي، ومٜمّمٗمٝم٤م زم وٟمّمٗمٝم٤م ًمٕمبدي وًمٕمبدي ُم٤م ؾم٠مل،

إذا ىم٤مل اًمٕمبد:           سمدأ قمبدي سم٤مؾمٛمل وطمّؼ ,ىم٤مل اهلل :

 ًمف ذم أطمقاًمف. قمكمَّ أن ُامتّؿ ًمف ُاُمقره وُاسم٤مرك

وم٢مذا ىم٤مل:           مَحَدين قمبدي وقَمٚمِؿ أّن  :,ىم٤مل اهلل

زم، ُاؿمٝمديمؿ أيّن ُاضٞمػ ًمف  اًمٜمٕمؿ اًمتل ًمف ُمـ قمٜمدي، وأّن اًمبالي٤م اًمتل ُدومِٕم٧م قمٜمف ومبتََٓمقُّ

 ٟمٞم٤م.دومع قمٜمف سمالي٤م أظمرة يمام دومٕم٧ُم قمٜمف سمالي٤م اًمدأإمم ٟمٕمؿ اًمدٟمٞم٤م ٟمٕمؿ أظمرة و

وم٢مذا ىم٤مل:       زم سم٠ميّن اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُاؿمٝمديمؿ  : ؿمٝمد,ىم٤مل اهلل

َـّ ُمـ قمٓم٤مئل ٟمّمٞمبف.ضمزوّمرّن ُمـ رمحتل طمّٔمف، وُٓ ُٕ   ًم

وم٢مذا ىم٤مل:        ىم٤مل اهلل ُاؿمٝمديمؿ يمام اقمؽمف زم أيّن أٟم٤م ُم٤مًمؽ :

ـّ يقم احلس٤مب طمس٤م ـّ طمسٜم٤مشمف وٕدم٤موزّن قمـ ؾمٞمئ٤مشمف.يقم اًمديـ ٓؾُمّٝمٚم  سمف وٕشم٘مبَّٚم

وم٢مذا ىم٤مل:      ىم٤مل اهلل ّفٞمبٜمّ صم٤مي يٕمبد، ُاؿمٝمديمؿ ُٓ : صدق قمبدي أي 

                                                 
 .926ح ،1/317 اًمٗم٘مٞمف .1
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 قمغم قمب٤مدشمف صمقاسم٤ًم َيْٖمبِٓمف يمّؾ ُمـ ظم٤مًمٗمف ذم قمب٤مدشمف زم.

وم٢مذا ىم٤مل:      ىم٤مل اهلل َُّاؿمٝمديمؿ  ،اًمتج٤مء : يب اؾمتٕم٤من وإمم

 قمٞمٜمّٜمف قمغم أُمره وٓهُمٞمثٜمّف ذم ؿمدائده ؤظمذن سمٞمده يقم ٟمقائبف.ُٓ 

 :وم٢مذا ىم٤مل       إمم آظمر اًمسقرة، ىم٤مل اهلل هذا ًمٕمبدي :

 1قمٓمٞمتف ُم٤م أُمَّؾ، وآُمٜمتف م٤ّم ُمٜمف َوضِمؾ.أوًمٕمبدي ُم٤م ؾم٠مل، ىمد اؾمتجب٧م ًمٕمبدي و

 قمـ ىمقل اهلل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمبداهللاًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ حمّٛمد سمـ ُمسٚمؿ ىم٤مل

                  2  وم٘م٤مل: وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ]ُيثٜمّك ومٞمٝم٤م

َـّ قمكمَّ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب[اًم٘مقل، ىم٤مل: وىم٤مل رؾمقل اهلل ُمـ يمٜمز اجلٜم٦م ومٞمٝم٤م:  : إّن اهلل َُم

            :أي٦م اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م                  

           3. 

          لم ؿمٙمر واهلل طمسـ اًمثقاب، طمدقمقى أهؾ اجلٜم٦م

 و

        صّدىمف اهلل وأهؾ ىم٤مل ضمؼمئٞمؾ: ُم٤م ىم٤مهل٤م ّٓ ُمسٚمؿ ىمّط إ

 ؾمامواشمف.

     .اظمالص اًمٕمب٤مدة 

      .أومْمؾ ُم٤م ـمٚم٥م سمف اًمٕمب٤مد طمقائجٝمؿ 

       .ساط إٟمبٞم٤مء وهؿ اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

           .اًمٞمٝمقد 

  .4اًمٜمّم٤مرى 

إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل قمـ أسمٞمف قمـ حمّٛمد سمـ أيب قمٛمػم قمـ اًمٜمْض سمـ ؾمقيد قمـ  سمـقمكم 

                                                 
 اًمرض٤م أظمب٤مر قمٞمقن :253 رىمؿ ،1/239ح واًمثالصمقن اًمث٤مًم٨م اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .1

 .59ح ،1/377

 .87/ احلجر ؾمقرة .2

 .46/ اإلرساء ؾمقرة .3

 .17ح ،1/173 اًمٕمٞم٤مر شمٗمسػم .4
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ذم ىمقًمف:  أيب سمّمػم قمـ أيب قمبداهلل    .ىم٤مل: اًمِمٙمر هلل 

 وذم ىمقًمف:     .ىم٤مل: ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ 

    .سمجٛمٞمع ظمٚم٘مف 

   ظم٤مص٦ًم. سم٤معم١مُمٜملم 

        :ىم٤مل: يقم احلس٤مب واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف       

    1 .يٕمٜمل يقم احلس٤مب 

     خم٤مـمب٦م اهلل. 

      .ُمثٚمف 

        2وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم.ىم٤مل: اًمٓمريؼ 

 اًمرواي٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد.

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: : اًمٓمقد رومٕمف قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبداهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ىمسٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمبدي ومٚمف ُم٤م ؾم٠مل وم٢مذا اًمٕمبد:          

ىم٤مل: محدين قمبدي، وإذا ىم٤مل:        قمكّم قمبدي، ىم٤مل: اصمٜمك 

وإذا ىم٤مل:        ،ىم٤مل: جمدين قمبدي 

 3صمّؿ ىم٤مل: هذا زم وًمف ُم٤مسم٘مل.

رؿم٤مد اًم٘مٚمقب ًمٚمديٚمٛمل رومٕمف وىم٤مل: ومٞمام يمت٥م إاعمجٚمز ٟم٘ماًل ُمـ يمت٤مب 

 إمم ُمٚمؽ اًمروم طملم ؾم٠مًمف قمـ شمٗمسػم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب يمت٥م إًمٞمف: أُمػماعم١مُمٜملم

ّٓ هق قم٤ممل اخلٗمّٞم٤مت وُمٜمزل اًمؼميم٤مت ُمـ هيد  أمحد اهلل اًمذي ٓأُم٤م سمٕمد وم٢ميّن   إًمف إ

 اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، ورد يمت٤مسمؽ وأىمرأٟمٞمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب،

 وقمقن قمغم يمّؾ 
ٍ
وم٠مُّم٤م ؾم١ماًمؽ قمـ اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم وم٢مّٟمف اؾمؿ ومٞمف ؿمٗم٤مءه ُمـ يمّؾ داء

، وأُّم٤م 
ٍ
دواء    ِّمل يسّؿ سمف همػم اًمرمحـ شمب٤مرك  ؾمؿاُمـ آُمـ سمف وهق  ومٝمق قمقذة ًمٙمؾ

وشمٕم٤ممم، وأُّم٤م    .ومرطمؿ ُمـ قمَم وشم٤مب وآُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم 
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 .1/28 اًم٘مٛمل شمٗمسػم .2

 .1/143 اًمتبٞم٤من .3



 69  ....................................  شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد طمقلاًمرواي٤مت اًمقاردة  / احلٛمد ؾمقرة

واُّم٤م ىمقًمف            ومذًمؽ صمٜم٤مء ُمٜم٤ّم قمغم رسمٜم٤م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

 سمام أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م.

واُم٤م ىمقًمف         اًم٘مٞم٤مُم٦م ويمّؾ ُمـ وم٢مّٟمف يٛمٚمؽ ٟمقايص اخلٚمؼ يقم

ؿم٤مكٌّ وٓ ضمّب٤مر،  دظمٚمف اًمٜم٤مر، وٓ يٛمتٜمع ُمـ قمذاب اهللأيم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م ؿم٤ميّم٤ًم أو ضمب٤مرًا 

 دظمٚمف اجلٜم٦م سمرمحتف.أ٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م ـم٤مئٕم٤ًم ُمدياًم حم٤مومٔم٤ًم إيّ ويمّؾ ُمـ يم٤من 

واُّم٤م ىمقًمف       ًوم٢مّٟم٤م ٟمٕمبد اهلل وٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤م. 

واُّم٤م ىمقًمف      وم٢مّٟم٤م ٟمستٕملم سم٤مهلل  ٓ قمغم اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ

 يْمّٚمٜم٤م يمام أضّٚمٙمؿ.

واُم٤م ىمقًمف         ومذًمؽ اًمٓمريؼ اًمقاضح ُمـ قمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م

 قمٛماًل ص٤محل٤ًم وم٢مّٟمف يسٚمؽ قمغم اًمٍماط إمم اجلٜم٦م.

 واُّم٤م ىمقًمف            ٟمٕمٛمٝم٤م اهللأومتٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل  قمغم ُمـ

 يم٤من ىمبٚمٜم٤م ُمـ اًمٜمبٞمّلم واًمّمدي٘ملم ومٜمس٠مل اهلل رسمٜم٤م أن يٜمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م يمام أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ.

واُّم٤م ىمقًمف             ،وم٠موًمئؽ اًمٞمٝمقد سمّدًمقا ٟمٕمٛم٦م اهلل يمٗمرًا

أن ٓ يٖمْم٥م قمٚمٞمٜم٤م يمام ومٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ومجٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير ومٜمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم 

 همْم٥م قمٚمٞمٝمؿ.

واُّم٤م ىمقًمف      وم٠مٟم٧م وأُمث٤مًمؽ ي٤م قم٤مسمد اًمّمٚمٞم٥م اخلبٞم٨م فمٚمتؿ ُمـ سمٕمد

 1قمٞمسك سمـ ُمريؿ ومٜمس٠مل اهلل رسمٜم٤م أن ٓ يْمّٚمٜم٤م يمام فمٚمتؿ.

رومٕمف إمم  اًمٕماّلُم٦م اجلد آي٦ماهلل احل٤مج اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اًمٜمجٗمل آصٗمٝم٤مين

ل: يمّٚمام ذم اًم٘مرآن ذم احلٛمد ويمّٚمام ذم احلٛمد ذم اًمبسٛمٚم٦م ويمّٚمام ذم ف ىم٤مٟمّ أ أُمػماعم١مُمٜملم

 2اًمبسٛمٚم٦م ذم اًمب٤مء ويمّٚمام ذم اًمب٤مء ذم اًمٜم٘مٓم٦م وأٟم٤م اًمٜم٘مٓم٦م حت٧م اًمب٤مء.

 .وهذا مت٤مم اًمٙمالم ذم شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد واحلٛمد هلل أّوٓ وآظمراً وفم٤مهراً وسم٤مـمٜم٤مً 
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 45  ............................... ( 5أي٦م )

 49  ................................ شمٜمبٞمٌف 

 57  ............................... ًمرواي٤مت ا

 51  ............................... ( 6ي٦م )أ

 51  ...................... ـ هداي٦م قم٤مُم٦م 1

 52  ..... أ: أُّم٤م اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م 

 52  . ب: وأُّم٤م اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتنميٕمٞم٦م 

 52  ..................... ـ هداي٦م ظم٤مص٦م 2

 55  ........................... اًمرواي٤مت 

 58  ............................... ( 7ي٦م )أ

 61  ................................ شمٜمبٞمٌف 

 63  ...قمـ إؾمٜم٤مد اًمٖمْم٥م إمم ٟمٗمسف  قمٚم٦َّم قمدوًمف

 63  .... ة شمذيمرة: ٓ َيقز اًمت٠مُملم ذم اًمّمال

 63  ............................... اًمرواي٤مت 

 65   ؾمقرة احلٛمد ًمرواي٤مت اًمقاردة طمقل شمٗمسػما

 



 

 


